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• Z.VWOTY ZNAKOMITYCH LUDZI, 
PODROZE, OPISY CIEK.A VVYCH MIEJSCOWOSCI, "'WOD SL YNNIEJSZYCI~, 

ODI\RYCIA I WYNALAZKI, 

W AZNIEJSZE ZAJ~CIA PRZEMYSLOWE, 
Ohrazy Towarzyskio, Statystyczne, Elwnomiczne i t. p. . 

Z RYOINAMI NA STALl, LITOGRAFIAMI CZARNEMI I KOLOROWANEMI, ORAZ DRZEWORYTAMI. 

, , 

C Z ~ S C U H U G A . 
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WARSZAWA. 
N A K (. A 0 E M s. H. MERZBACHA K s I ~ G A R z A. 
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Wolno drukowac, pod warunkiem zlozenia 'v Komitecie Cenzury, po wydrul{owaniu, prawem przepisanej 
liczby egzemplarzy . . 

• , 
16 (28) Grudnia 1859 r. 

Starszy Cenzor, Assesor Kollegialny, T. HE~TZ • 

• 

w Drukarni J. Jatcorskiego. 
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AS lATA. • 

WLOOHY~ 
, 

(Z 2 ryoinami na jednej talJlicy)~ 

Cl 

• 

. 'fylc pisano o Wloszech, tylu najpierwszych hi- w nich to uczucic tui!osci dla calcgo l<raju. Ludzie 
storyk6'v : i najpierwszych poet6\v U\viecznilo pi6- os,viccensi prac~ z wytrwalosci~ i prawdzhv~ mi:to
retn s'vojcm t~ czarown~, ognicm wojny plon~c~ dzis 6ci~ pro\vadzonfb W})lyn~li na lud i zdolali go przeko
l{rain~~ iz zdaje bi~ jakoby przedmiot ten byl zupel- uac, ze rolnik, 1nie~·zkaniec Lombardzl<icj ziemi, ,vi
nic "ryczerpanym, jakoby zadnego nie zdolal juz obu- nien "' W enecyaninic rybaku wiclzicc brata, jcduej 
dzic zaj~cia. Przeciez kazdy uic1nal podr6zny czuje \vsp6ln6j matki syna. Nie tylko ·lo,venl ale czynem 
potrzeb~ podzielic siEJ z og6len1 'vrazenia1ni, jakich do\vodzili tcgo naur.zycielc ludu; gdy bo\vie1n w ro .. 
doznal przebiegaj~c O\V~ ziemi~ pami~tek, tal{ obfit~ ku 184 ' W enccya zclobyt~ zo tala, obroncy jcj poszli 

.\v r6zncgo rodzaju bogactwa, a J>ragnic tego nie w mnie- zaslaniac innc 1niasta Lombarclyi a gdy i tych nic sta
nutniu ii no\ve S\viatlo rzuci 11a przcdmioty przez lo, pospieszyli walczyc pod 1nura1ni tolicy kr6lcst\va. 
zdolnicjszych juz opisanc, ale sam zy,vo przej~ty chcc D\va zarzuty, jakic wymienilisn1y-to jc t ze Wlosi 
podwoic przyjemnosc jakiej doznaje roztnawiajfbc o mi- J nie dose n1y.~leli o przyszlosci i zc l{ochaj~c tylko za
lych \\Tazcniach, a razcm spodzie\va si~ jak~s ich cz~- k~t rodzinny, ''" s~ ieclzie rodaka uznac nie chcieli 
~tk~ czytelnikon1 udzielic daj~c szczeg6ly o tcj ziemi a raczcj uicna,visci~ tchn~li dla Inicszkai1c6w odle
artyst6"· i klassyk6'v z kt6r~ przed "'ieki bli ·kie {~.. glejszych kraj6w S\vojej ziemi-tych zarzut6,v, m6,vi~ , 
czyly nar6d uasz stosunki, sk~d praojco,vie nasi czer- przyczynEJ latwo poj~c i wytlnmaczyc 1nozna. v\Tieki 
pali nauk~ i gdzie ich nawzajetn oceniac u1niano. si~ na ni~ sklaclaly, a pocz~tek zlego jak i\vykle obce 

Dzis wi~cej niz kiedy obudza \V nas zaj~cia w zy- przynioslo plemie: bo gdy nieogl~dui Wlo ·i \V X 'vie
~tko co si~ Wloch tyczy bo oczy calego niemal swia- ku ~prowadzili German6w by si~ od francuzkicgo 
ta Z\vr6coue s~ na ten krwa"'Y, na ten wielki o byt \vladzcy Beraniera II tnvolnic i tyn1 sposobe1n 'vpa
i IHtrodo,vosc rozpoczEJty proces. Dzis pod wielu \vzgl~- clli w ·iclla prze,vrotnej polityki nic1nieckicj, ci za
tlaini zmienila si~ opinia o narodzie \Vloskim, poma- czEJli od dogodnych na poz6r urz~dze11, bo od niezalc
'vianytn o zoboj~tnienie na byt ina przyszlosc swoj~, znego organizo,vania tniast, toje~t wyl~czenia ich od 
o drobiazgowe trzymanie si~ pro\vincyonalnej naro- pra\v og6luycb. Zt~d miasta lon1bardzk1e do wzaje
do\vosci, o nictnoznosc poczucia ~i~ jcdny1n 'vielkim mnych nienawisci i zazdrosci popchni~te, Jubo ,vzra
narodetn. Dzis Wlosi daj~ clo,Yody iz otrz~sn~wszy staly .1natcryalnic, tracily narodo\vosc w p6ln~, zalny
si~ z uiekt6rych przes~d6w: z nickt6rych 1n·owincio- kaj11c Hi~ kaide 'v S\voiin obr~bic, a choc })Oznicj 
nalnych nienawisci (niebezzasadnych '" })OCz~tku S\YO- wz1n6glszy si~ \V sH~, kolejno 'vybijaly it) z pod ger-
1m) z zu.palen1 do zjednoczenia si~ "' dobrej spra,vie ma1iskiego pauo,vania i w pot~ine za1nienialy sic rc
Bpiesz~c, goto\vi s~ bronic do ostatniej kropli kr\vi publiki, do brater 'twa nie 'vr6cono nigdy. Wiado1no 
calosci s\vej piEJknej ojczyzny. Tetn \Vi~ksztt 1naj~ za- jak zacl~te \Vojny pro"'adzily 1niasta wlo:-.;kie 1ni~dzy 
slug~ iz w ucis1{u, pod obcem jarz1nent wyrobilo si~ sob~ i jak cz~stokroc nies\viadoJnic sluif1C stronuic-
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twom wlasn~ przygotowywaly zgubfJ; nic wiQC dziwne- mowi obu dialektami wloskim i slowianskiln. Zreszt11: 
go ze pomimo jednoplemiennosci, rozdwojenie to wko- 1niasto czysto-handlowe, miasto kt6re znudzone ci~
rzenilo si~ i do dzisiejszych dotrwalo czas6w. glemi napada1ni Wenecyan, wyrzeklo si~ dobrowolnie 

R6wnie.i d~iwic si~ nie mozna ze nieszcz~sli\vy ten swej narodowosci, oddaj~c si~ Austryi, nie mo.ie bye 
narod,straciwszy uczucie braterstwa dlaziomk6w s~- wloskiem miastem zwane. Mimo to, jakesmy wyzej 
siad6,v, upadl n1oralnie tak dalece ze o przyszlosci, powiedzieli, 1na ono juz fizyognomi~ a racz~j ruch 
o post~pie swoiln myslec przestal. Inny nar6d 'v sta- miast wloskich, tak r6zny od iunych europejskich. Lu
nie podobny1n, n16glby zatracic narodowosc, lecz oni bo ruch ten w Triescie na jednym tylko placu wiel
w tak swietn~ bogaci przeszlosc, w niej si~ zatopili, kin1 (piazza granda) koncentruje si~, mozna ta1n 
ni~ zyli przez ten czas pozornej apatii. Sztuka zaj~la szczeg6lniej w godzinach rannych spotkac wszystkie 
si~ uwiecznieniem pamif2ci bohater6w tak poganskie- narodowosci, uslyszyc wszystkie j~zyki Europejskie, 
go jak chrzescijanskiego swiata; zacz~to skrz~tnie a rozmaitosc_ubior6wbawi ol{o tego, kto poraz pierw
gromadzic stare zabytki, odkopywac dawne arcydzie- szy znalazl si~ wsr6d tego zbiegowiska nowego dla 
la, stawiac pomniki zasluzonym ludziom, a tak roz- siebie. Tu, pi~kny, strojny, wykwintny rzec mozna 
pami~tuj~c przeszlosc swoj~, Wlosi pocieszali si~ ni~ kostium grecki, dziwn~ stanowi sprzecznosc ze skro
w zbyt przykrej terazniejszosci. Nie tylko Rzym ale mnym ubioren1 jasniej~cej wdzi~kiem, poci~gn.j~cej 
i inne miasta dostarczaly obficie ciekawych wykopa- wyraze1n lagodnosci Krainki, mieszl{anki przedmiesc 
lisk z terrn6w (la~ni), anfiteatr6w, czy tez wreszcie i okr~gu, w zr~cznym kaftaniku, w lekkiej, cienkiej, 
z katakumb- trudnosci w poszuldwaniach nie bylo 

1 
jak batyst chustce na glowie, ze spadaj~cym do pas a, 

bo jak slusznie si~ 'vyrazila Lady Morgan: ,ziemia, jak u naszych wiesniaczek koncem, u kt6rej na glo
ta zlozona z gruzow mocarstw i z popiol6w bohate- wie spoczywa duzy kosz napelniony swiezemi jak 
r6,v ~'-my zas dodamy-i z popiol6w m~czennik6w jej t\varzyczka kwiatami Iub owocami. Dalej jakas 
i swi~tych! 'V pami~tnikach tej wielkiej przeszlosci o bladej twarzy Lady owini~ta r6znofarbnym szalem, 
umysl znajdo,val obfity pokarn1, sztuka najdoskonal- wspiera si~ na ramieniu "rysmuklego lorda czarno 
sze wzory i dlatego zdawalo si~ ze Wlosi ciesz~c si~ ubranego, przygl~daj~c si~ ciekawie tak:obcemu dla 
i szczyc~c bogactwen1 przeszlosci, nie mysleli wca- siebie ruchowi; obok nich przesuwa si~ ogorzaly, 
le o jutrze,- a przeciez tak nie byio! w brudnej czapeczce, w kaftanie niedbale zarzuconym 

Nie raz-to pier,rszy podr6.Zni niesprawiedliwymi marynarz, Dalmata, kt6ry obojEJtnem na to zbiegowi
okuzali siEJ w s~dach swoich o tym narodzie, nazwali sko rzucaj~c okien1, spieszy po prowizy~ plack6w z po
go lekkim i rozpustnytn, tymczasem jest to lud zywy, lenty i kasztan6w. 
pelen zapalu ale nie lekki;-lud na1ni~tny ale nie roz- Ale porzucmy Triest, n1iasto bez pami~tek prze-
puRtny. l1derzaj~c~ jest odmiennosc jego od innych szlosci; nie zabawi tu dlugo podr6zny niemaj~cy han
a szczegolniej gertnanskich lud6w, dla podr6znika dlo,vych spraw do zalatwienia; ulice jednostajne, gnla
z Nicn1iec przyby,vajf1cego. Ruch gwarny ale szty- chy po wi~kszej cz~sci w jednym nowozytnym stylu 
wny i jednotonny Wiednia, jakze jest r6zny od tego pobudowane, gwar i ruch kupcz~cych, rozczaruj~ go 
jal<i juz 'v Triescie nastaje. Min~\vszy zimne, nieplo- pr~dko i oko zwroci si(J na czarowne l<rajobrazy sta-
dne gory, z zadzi'wieniem spuszcza si~ podro.iny cu- nowi~ce jakby tlo domow i ulic; kazda bowiem z g6r 
dn~ nad 1norzem ci~gn~c~ si~ dolin~, gdzie naglc in- poblizkich przybran~ zostala w llalacyld, ogrody i 
ne go powietrze o"·ie,va, inna ludnosc wita. Cieplo la- winnicc, kt6re tan1 z wielkim kosztem i trudnosci~ 
godne zast~pilo 'viatr ostry, a ludnosc pelna :rozmai- pozakladane zostaly, bo na skalist~ i cz~sto strom~ 
tosci i swobody, sztywne posts.cie 1niast niemieckich ich powierzcbui~ tnusiano nawozic ziemi~ tlust~ i po
lub n~dznych 1nie. zkanc6w gniezdz~cych si~ w przy- zywn~ z innych nadmorskich okolic. 
lepionych do g6r chatkach; a jednak Triest nie jest M6,vi~c o okolicach Triestu niepodobna nie wspo
miastem 'vloskie1n, choc w nh~n1 silnie wloski _prze- 1nniec o cudnie pi~knych brzegach Krainy, kt61·e natu
maga pierwiastek. Si~gn~wszy za1uglonej przedcbrze- ra, zda si'E, z upodobaniem najr6znorodniejszemi uro
scijanskiej" przcszlosci miasta, widzimy je osadzone zn1aicila widokami. l,u uderza oko skalista g6ra roz
uwolnionymi od sluzby zolnierzami; p6zniej Slowianie \Yalinami starych mur6w pokryta, 6wdzie bogata w we
naplyn~"'szy od wschodu, zmieszali si~ z ludnosci~ getacy~ pochylosc, dalej przesliczny gaj n~c~cy bal
wloskq tak, ze dzis, zaledwie z trudnosci~ dojsc mo- samicznem powietrzem, a przytem lud najsympaty
zna jaki tam przewaza pierwiasfek. Lud, zal'6wno czniejszy. Jest to szczep slowianski zwany Kraince 

• 
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(od kraj2t, brzega) ze na krancu ziemi nad morze~ 
zasiadl; jak wszyscy Slowianie przedewszystkiem rol
niczy, lagodnego, cichego usposobienia. M~zczyzni 
str6j majt!J lekki, kr6tki, stosowuy do klimatu i do po
lozenia g6rzystego; kobiety ladne, zr~czne, starannie 
i nadzwyczaj czysto ubieraj~ si~; w og6lnosci rod to 
zwawy, wesoly, bo dwa plemiona Slowian i Wlochow 
w polt!Jczeniu pi~kn~ tu tworz~ harmoniQ. Uczucie 
artyzmu i ~ywosc wloska zlana z pracowitosci~ i la
godnosci~ slowiansk~, nadaj~ mu cos nader poci~ga
j~cego. Jak w Triescie tak i w calej Krainie mie-
szkaiicy m6wj~ obu dialektami; Slowianski jednak 
blizszy serca ich bye musi, bo do modlitwy uzywaj~; 
a s~ bardzo nabozni i ksi~~ki do nabozenstwa oraz 
kalendarze, grammatyl{i, slowniki, zbiory piesni ludu, 
a nawet par~ poemat6w, dramat6w i powiesci druko
wanych w Lublanie (Lajbach) w swem narzeczu maj~. 

W Istryi miasto Capo d' Istrya, zbliza si~ archite
ktur~ gmach6w swoich zupelnie do miast wloskich; 

' wielki plac nawet tutaj, plac sgo Marka w Wenecyi 
nieco przypomina, i nie dziw, to miasto bo,;viein dla
go bylo pod panowaniem W enecyi, kt6ra skoro w po
t«Jg~ wzrastac zacz~la, najpierwej o zagarnieniu pi~
knych i zyznych brzeg6w Istryi pomyslala. W IX 
tez wieku, l{iedy udzielnem ksi~ztwem byla, W ene
cyanie na przemian z Frankami wydzierali j~ sobie, 
az sla'\\'ny Doza Dandolo, stan~wszy osobiscie na cze-
le sily morskiej, opanowal j~ i odt~d Capo d' Istria 
ci~gle pravvie pod panowaniem Wenecyi zostaj~c, za
budowywala si~ na wz6r swojej metropolii. 

Ciekawe do zwiedzenia dla podr6znika s~· tak z"ra
ne Satiny Capo d' Istryi kt6re raczej fabryk~ soli na
zwac moznaby-861 bowiem wydobywaj~ tam z wody 
morskiej za pomoc~ parowania; spos6b ten wiele ko
sztuje pracy, i wifJcej jeszcze wymaga uwagi, a tylko 
w czasie upal6w rezultat odpowiada staraniom. 

Najznakomitszym portem Istryi jest miasto Pola 
posiadaj~ce kilka z cz~s6w rzymskich parni~tek. Wie
lu podr6znych znaj~cych Wlochy, wspomina tylko 
o dw6ch miejscach czyli budowlach rzymskich zwa
nych a1·ena, sluz~cych do igrzysk, to jest slawnej are
nie 'v Rzymie i drugiej podobnej, o jeden tylko gra
dus mniejszej w Weronic; tymczasem v.r Pola spotyl{a 
podr6zny podobn~z aren~ z czas6w cesarza Augusta, 
lepiej niz w Weronie zacbowan~. I nie tylko tQjedn~ 
z czas6w wielkosci rzymskh~j, zachowalo 1niasto pa
mi~tk~; ale zajmie tu takie nie jednego z lubi~cych 
si~ wgl~biac w przeszlosc widz6w, brama miasta 
(Porta-aurea zwana) kt6ra zdaje si~ niby grobowcem 
w stylu koryntskim z wielldm smakiem postawionym; 

8 . -

przybytek Dianny, oraz swi~tynia Augusta w stylu 
rzymskim. Te zabytki, i dawne gmachy, ito mn6stwo 
okr~t6w stoj~cych w porcie na kot,vicy, nadaj~ mia
stu temu wi~ksz~ od innych port6w Istryi Inajestaty
cznosc. 

Chc~c nakreslic lekki tylko szl\ic o Wloszech, nie 
wlasciwie moze zatrzymalismy si~ tak dlugo nadp61-
wyspem·Istryi. Uleglismy w te1n poci~gowi jaki wy
warly na nas te cudne brzegi Adriatyku a Inianowi
cie jcdnoplemienny z nami lud na nich osiadly. Dzi
wnie milego wrazenia doznaje 1nieszkaniec brzeg6w 
Wisly, gdy w kraju tak powierzchownie odmiennym 
od jego ziemi, spotka nazwisko rzeczki lub wioski . 
przyporninaj~ce mti rodzinne stl'ony, i to w micjscu 
gdzieby si~ tego najmniej In6g1 spodzie,vac. I tak np. 
w Adelsbergu wowej slawnej grocie stalaktyt6w. gdzie 
samo nazwanie miejsca, polozenie, klimat, slowem 
\VSzystko, inne niz u nas; krajowiec prowadz~cy nas 
po te1n podziemnem niby n1iasteczku w ka1nicnie za
mienionem, powiada mu ze ciemna rzeczka kt6ra tak 
smutno wsr6d tych strasznycb plutono,vskich otchla
ni mruczy, nazywa si~ Piwka; nadto uslyszawszymo
w~ polsk~ usmiecha si~ z zadowoleniem i w j~zyku 
zrozumialym dla podr6znego, zapevvnia, ze i on go ro
zumie, a na dow6d pokazuje ksi~ieczk~ do nabozen
stwa w slowiai1skiem narzeczu. Przyjen1niej jeszcze 
kiedy podziwiaj~~ to bogactwo przyrody, kt6rej pra
ca i smak wyksztalcony dopomagajf1 wsz~clzie, s'viad
cz~c o cywilizacyi mieszka.nc6w, i doznaj~c od nichze 
goscinnosci bratniej, spostrzega si~ nietylko w ich j~
zyku i zwyczajach, ale w charakterze i moralne1n uspo
sobieniu, w szczerosci bratniej~ \Viele analogii, wiele 
tozsamosci pletnicnnej, kt6rej ani wieki, ani rz~dy, 
ani r6zne . nieszcz~scia zatrzec nie zdolaly. Mimowol
nie wi~c dluzej zatrzymalis1ny si~ w miejscach tak 
dla nas sympatycznych,-a teraz spieszymy dalej. 

Komu rzeczywiscic pilno do W enecyi, niech doii 
wprost z Triestu morzem plynie, a b~dzie Inial prze
cudowny widok miasta wyst~puj~cego z lona w6d; 
widok przepyszny na calosc: lecz kto ehce obejrzec 
i poznac szczeg6ly, niech pier,vej zwiedzi Wlochy, 
a posiedziawszy czas jakis \V starym Rzymie, wraca 
do siebie przez Wenecy~. Wtcdy dopiero jest w sta
nie ocenic jej pi~kuosc. Wtedy oswojonego ze stare
mi, szaremi murami tniast wloskich, nie rai~ napi~
tnowan·e starozytnosci~ palace "rcneckie.· Rzadko kto, 
napatrzywszy si~ swiezosci~ i elegancy~ jasniej~cych 
miast Europy, umie od razu ocenic niepor6\vnan~ pod 
kazdym wzgl~dem, odwieczn~ ]{r6low~ morza jak j~ 
zowi~ Wlosi: przeciwnie, zrazony powierzchownosci% 

1* 
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starycb, zanicdbanych palacow, widokiem ich okien 
drewniane1ni okiennicami zaJ)artych, nie doznawszy 
wrazenia jakiego si~ spodziewal \V tej wsla,vionej 
Wenecyi, nie badaj~c dluzcj, wyrzeka: ·~,To trupie 
miasto, brudnc i nudne ., i ani chce si~ przypatrzec, ze 
te palace s~ 1narn1urem wy l\ladane, ze te do my nie 
s~ to pustl\i dcsk~uni zabite. Zaparte na czas jal{is, 
otwieraj~ si~ 'v chlodni~jsz~ por~ i wtedy okna za
pclniaj~ si~ pi§kn~ obojej plci publicznosci~h przypa
truj~c~ sit} drugiej, "r odkrytych gondolach uiywaj~
cej przcjazdzki. Chc~c wi~c poznac, zrozu1niec ory
ginaln~ pi~knosc "V\T enecyi, trzeba w niej czas jakis 
zaba\vic, wiclzier j~ "" r6znych porach roku, rozpatrzec 
si~, zapoznac z nickt6remi jcj Z\vyczajami i uroczy
stosciami, z jej pelny1n poezyi ludcm, a do tego przy
chodzi si~ latwi6j b~d~c juz pierwej oswojonyn1 ze 
staroiytnym J)Ozorein innych miast 'vloskicb i z icb 
obyczajami. Wte<ly 1najestatyczne gmachy Wenecyi 
wydadz~ Si(J " ' pr~nYdziwyn1 wielkiej swej przeszlosci 
bla ku, a kto ~nn cokolwiek history~ tego miasta i roz
tnaitc clra1nata, ktorc tu sifJ odbyly, ten nie spojrzy 
bez zywego zaj~cia na palac Doi6w J) lub inne gma
chy, z ktorych ]{aidy prawie rna s'voje dziejc niekiedy 
bardzo dran11natyczne. Podzhviaj~c naprzyk4ad \vy
tworn~ architektnr~ palacu I~,o karycb, \vnct wyo bra
~nia unosi nas 'v dalek~ prze,· zlo~c; staj~ na1n w my
sli nic, ZCZEJSlhYi dwaj Fosl\aro,vic: syn, ofiarn. poslu
~zeilst,va fanatycznego pra\vonl ojca; ojciec, ofiara 
tychze samych praw i dun1y. 0 stary1n I~oskary1n, 
miejscowe nio~;! podania, ic tL·ly~zawszy odglos dz'NO
n6w, Z\Viastuj~cych i% inny zostal 'vybranym na Do
.z~, padl niezy\vY na balkonie r-nvcgo palacu, nicmog~c 
pr~e.iy6 ponizenia 'vlnsnego i uic,vdzi~cznosci Rzplitej, 
kt6rej ~·yna IJOS\Yi~cil. Ilci-to }lodobnic ol<ropnych 
'"· 'P011111iefl Z C7.3SO"r ubieg}ych dostarczaj~ l'OZD1a.ite 
gn1achy Wenecyi; a obok tcgo, ile~ })i~knych i wznio
slych rni ejsc z picr\Yotnych lat bytu Rzplit~j, kt6ra. 
'v rozwoju \Yoiln, n1iala. tak 'viclc cbrze.'·cija:t'lskich, 
bratnich i ... "·obodnycb pier1riastl{o,v. 

Cz~sto podr6zni, jak by nie dose nasyceni bJasJdein, 
ruchen1, elegancyi1l)aryza, sxukaj~ tego wszystl<iego 
'vc Wloszecb, a niedbaj~c o pan1i~tki przeszlosci, chc~ 
tylko \vrazen: podobnych turysto\v najwiEJcej zado
wolni Medyolan., ten 1naly Paryz Lotnbardzld, pclen 
ruchu, zycia, })Clen strojnej ludnosci jezdi~cej w pi~
knych po,vozach lub w modnych przechadzttj~c~j si~ 
stroj~1ch. Kto zc z\viedzaj~cych obczyzn~ chce history-

1
) Widok i opis tego ]Jalacn podalisn1y w Cz~sci I- Ksi~-
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cznej przeszlosci, niech mi~dzy innemi miastami od
wiedzi })Owain~, peln~ starozytnych pami~tek W ero
n~. 0 jej pomnikach, jako tyle razy juz opisauych. 
m6wic tu nie b~dziemy: wspornuimy t.ylko o zaclnvy
caj~cym widoku z mostu Scaligier6w na Adydze, \vspo
mniln o cudownych brzegach t~j rzeki; chociai te 
wzg6rza strojne w starozytne budynld, oszpecone zo
staiy nowemi, bez zadnego smaku, austryackien1i for
tami, niemniej jednak tworz~ sliczny krajobraz. Dzis 
te miejsca zamienione na teatr wojny jakze odmienn~ 
przybraly postac! Gdyby rycerze przcszlosci, polegli 
niegdys nad brzegtnni Adygi lub 'v Juurach W erony 
tylokt~otnie wojnami niszczonej, ockn~li si~ ze snu 
kilkowiekowego, jakie kornie powinniby pochylic czo
lo przed dzisiejszy1ni wojownil\ami, nie zeby ci ,vwa
lecznosci przodk6"' swoich przewyzszac mieli; Iecz 
mysl \V jakiej broil dzisiejsi ch,vycili niesl{of1czcnie 
wyzsz~ jest od Rprawy za jak~ tamci gin~li; bo da
wniejsi padali jako ofiary stronnictw Gwelf6\v i Gibel
lin6w, lub w najlep zy1n razie jako obroncy tcrrito
rhun n1aluczkiego; ci walcz~ w obronie narodo\vosci 
W-loch calych, 'v ch~ci zjednoczenia si~ z bracn1i, 
kt6rych niegdys za 'vrogow uwa2ali. 

Trzy znako1nite rzeki Lombardzlde przeply,vaj~ 
dzisiaj pola walki kt6ra rna rozstrzygn~c o Josie nie· 
szcz'Esliwych \Vloch6w i podniesc ich pod kaidym 
\Vzgl(Jdem w oczach Europy. l{a2da z tych rzek nosi 
wla~ci\vy sobie charakter: piEJlnla Adyga bystra, ja
sna, czysta, plynic rozko~ znie mi~dzy najpi~liniejsze
~i g6rzystemi brzcgan1i; gdy llrzeci\vnie s~siadl{a j~j 
Brenta, ponura., ci~zko toczy S\vojc cie1nno-z6lte wo
dy, a wsr6d dawnych muro'v staroiytnej Padwy szcze
golniej su1utno "rygl~da: trzecia ]Jo, Inb Padua prze
ply\va rozlegl~ ro,vnin~, kt6ra, jakhy umy~lnic do ru
ch6\v 'vojennych ut-vvorzon~ byla . Olbrzy1nie szczyty 
Alp od p6lnocy zaslaniaj~ ocl vdcln·ow i 1nroz6'v tg 
bogat~ dolin~ 60 mil dlugosci ze 1vschodu na. zach6d 
a 1 () n1il z p oludnia na polnoc licz~~c~; lancuch Ape
ni.n6'v, bron~ j~ ocl zbytnich sh~war6'v i niszcz~cych 
"

7Ichruw Szroko; s1vobodnie 'vi~c 1vsr6d nader zy
znycll, uprawionych jak ogr6d grnnt6"r' przyj1nuj~c 
w· ~iebie pornniejsze stru1nienie, ].>lynie wielka rzcka 
Po, jak arterya roznosz~ca zycie. Nicraz ogr6d 6w ze 
swoim an1fiteatrem gor i tak cudo,vnie wyr6\vnan~ 
pla. zczyzn~, zan1ienial si~ na szranki, na aren~ przy
goto,van~ od natnry do stoczenia n1ordcrczych bite,v: 
nie brak tam zadnego z warunku\v poci~gaj~cych 
Z\vyl<le wojska, ani strategicznego stanowiska ktore 
dozwala zwyciEJzcy dziaJac na kilka kraj6w, ani la
god~ego klimatu kt6ry ulatwia 'vojenne <lzialania 
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przez rok caly, ani bogatego gruntu. Dla tego nie 
bylo prawie wojny w Europie, kt6raby wojsk do Lom
bardyi nie zaci~gn~la; r6wniny jej \vypily wi~cej kr,vi 
ludzl{iej niz wszystkie krainy, i zapytacby niemalino
zna, czy roslinnosc jej i plennosc nie po,vstala z tru
p6w co j~ uzyznily o clrugie ty le przynajmniej ile do
broczyune dzialania rzek skrapiaj~cych jej niwy. Wiel
cy wodzowie, kt6rymi szczyci si~ historya od Anni
bala do Napoleonow wyst~powali po wi~kszej cz~sci 
na tej slawnej widowni. Owa arena, w kt6rej stoczo
no tak ogromn~ liczb~ potyczek i bitw pami~tnych 
na wieki, nie byla przeciez nigdy widowni~ dzialan 
wojennych stanowczy wplyw wywieraj~cych na losy 
Europy. Pod Troj~, Maratonem, Salaminf}:, Arbell~ 
przewaga zachodu nad wschodem us talala si~ w sta
rozytnym swiecie; pod 1Tarsal~ i Actium ugruntowa
lo sica panstwo rzymskie a na r6wninach Poitiers od
parto n~jazd Saracen6w; od bitwy pod Lepantem da
tuje si~ upadanie Ottoman6,v, z'vyci~ztwo wielkiego 
Kondeusza pod Leces zmusilo cesarsldch do podpi
sania Westfalsl{iego pokoju; tryumfWillarsa pod De
nain zakonczyl dlug~ wojnca sukcessyjn~. Wszystkie 
pomysly jeniuszu i wszystka krew na r6wninach,Lom
bardyi wy lana, nie sprowadzily skutk6,v, kt6reby si~ 
por6wnac 1nogly z wypadkami uzyskanemi w 'vymie
nionych bit\vach. Traktaty podpisywane po najwi~
kszych zwyci~zwach odniesjonych we Wloszech byly 
zawsze tylko rozejmem, albo samych tylko Wloch do
tyczyly. 

Nie b~dziemy Ri~ rozwodzili nad pi~knosci~ i bo-
gactwami Wloch; kraj ten, kolebka cywilizacyi i ar

tyzmu, tyle razy byl opisany, ie tylko \V dzisiejszej 
chwili gdy oczy 'vszystlr ich nal1 Z\Vr6conc zostaly, 
odwazyc si~ moglismy, wspotnnienie z naszych prze
jazdzek, w tern pismie umiescic. Rzucimy wi~c Lonl
bardy~ i przeniesiemy si~ na poludnie. Opuszczaj~c 
opisy znanych i slynnych powszcchuie gmach61v Rzy
lnu lub Neapolu, 1) pom6wimy troch~ o ludzie i o lite
raturze. 

J akkol wiek na poz6r nie '"'ielka zachodzi r6inica 
miEJdzy ludem p6lnocnych a poludnio,vych· Wloch, 
jakkolwiek tei same ksztaltne rysy, taz sama plec 
ciemna, z nieco mocniejszyn1 odcieniem, tu, co i tatn 
widziec si~ daje, oraz podobnez sl{lonnosci i upodo
bania \V cbarakterze wybijajf}:; jednakze w istocie od-

1) W Ksi~dze Swiata opisane jui byly: Zamek i most 
sw. Aniola 'v Rzymie, Katakumby, Pompeja, Como, Lu
gano, W enecya, Palermo, Sorrento, Klasztor Kartuz6\v 
\V Pawii i t. (i Niniejszy \Vi~c arty kul, og6lniejsze tylko . ; zaw1era rzuty .. 
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r6zniaj'b si~ znacznie. 0 ile w Lombardyi lenistwo 
' prt'>znowanie, rzadko si~ Rpotyka, o tyle w Rzymie 

i 'v N eapolu pracowitosc do rzadkich cn6t nalezy. 
W objawie uczuc i 'vrazef1 S\voich r6zni~ si~ takze 
bardzo. Wloch p6lnocny Inodlf!C si~, kl~ka, zakrywa 
oczy i tak w niemy1n zacb"'YCie cal~ Msz~ sw. prze
trwa w skupieniu ducha i kornej postawie, zlozywszy 
u stop oltarzy S\V~ ruchli¥;osc i .zy,vosc. Przeciwnie 
poludniowiec, a mianowicie Ncapolitaf1czyk, zywytn 
ruchem, pr~dkiemi gestami, niekiedy pocalunkami 
od ust do oltarza r~k~ przesylauemi, wyraza Bogu 
S\ve bla.galne lub dzi~kczynne modly. W oddawaniu 
si~ uciechom takiz stun spost.rzegac siEJ daje odcien; 
jakkolvviek bowien1 karnawal w W enecyi i w Rzymie 
z calem wylaniem wesolosci zwykl si~ odbywac, Nea
pol jednakze przewyzsza oba te miasta w pustocie; 
bawi~ si~ wszyscy zapami~tale i nie ma wtedy r6zni
cy stan6w. 

Co do ubioru, rzec mozna iz \V naszytn kraju wi<J
cej rozmaitosci jest w stToju r6znycb prowincyj, 
niz we Wl'oszech, 'v tych oddzielnych niegdys pan
stwach. Wsz~dzie spotyh:a si~ tego samogo kroju 
kaftanik mniej wi~cej otwarty~ stosownic do potrze
by ]{limatu, takaz sp6dniczka i fartuszek, str6j tyl· 
l\o glowy stanowi jak~s u ko biet r6znic~. Powsze
chnie ch,valony i malowniczy ubi or Neapolitauek bar
dzo jest korzystny; slicznie wygl~da wsr6fi bialej ba
tystowej zawitki, twarzyczka sn1aglawej eery, pi~kne· 

pelne blasku oczy i l)uklc czarnych wlos6'v wydoby
'vaj~ce siEJ z pod pokry,vaj~cej je zaslony plasko na 
glovvie ulozonej. M~zczyzni nosz<h kaftany mnh~j wi~
ccj obcisle, kapelusz okr~gly nie r6Zni~cy si~ uiczcm 
ocl innych europcjskich, tylko duchowni maj~ orygi
nalne, duze, czarne kapelusze z 3 podgi~temi rogami. 

Obok strojncgo ubioru Neapolitanek, dziwnie v.ry
glf}:daj~ Lazaroni pelni wdzi~ku lub odrazy, stosownie 
do indy,vidualnego usposobienia. Lazaroni nic jest 
tak leniwyrn jak go okrzyczano; jest on rybakien1lub 
tragarzen1, nader glosno i gorliwie zaleca uslugi swe 
przejezdzaj~cym; lecz ie 'v kli1nacie ta1ntejszym nie 
wicle na zycie potrzebuje, zarobiwszy kilka bajok6'v 
spoczywa na laurach, jak zwylde powiadaj~, to jest 
lezy na sloncu, siedzi na chlodnych n1armurach, wre
szcie ba,vi si~ czy to sluchaj~c jakiego ulicznego im
prowizatora, czy przypatruj~c si~ jakiejs osobliwosci, 
lub biegnie za jedny1n z licznych po Neapolu snuj~
cych SitJ powoz6w i wskakuje na siedzenie z tylu aby 
si~ przejechac bez kosztu. Nie sp~dzaj~ ich woznice, 
jak to czyni~ u nas dorozkarze z brukowcami podo
lJn~i ochot~ majf}:cyini. W esole N eapolitanki gdy prze-. 
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jezd.Zaj~ w swym narodowym w6zku C01'icolo (rodzaj 
kabrioletu o dw6ch wysokich k9lach) wtedy szcz~sli
wi Lazarony we dwoch lub we trzech obsiadaj~ sto
pnie i podobna wesol~ rozmawiaj~ca malownicza grup
pa p~dzi w tumanach kurzu na nic nie kosztujf!CY 
spacer. (Obacz rycin~.) 

Lud wloski jest tak nieswiadomie prawie artysty
czny, ie uczucie pj~kna \ve 'vszystkich zwyczajach i 
prawie ruchaGh okazuje. Ksztaltna kibic Wloszki nie 
pochyli sifJ nigdy pod cifJzarem, jak naszej wiesnia-
czki, dzwigaj~cej 'vorek lub "'i~zk~ na plecach. Tam
ta uloiy w slupy czy to \Yory sieczki, czy p~ki' slomy 
kukurydzowej, przewi~ze je po srodku, posta"'i u bo
k6w swoich par~ takich slup6,v, zwi~zkami do prze
paski przyn1ocuje, zalozy za nic rfJkfJ i tak idzie a ra
czej posuwa si~ rowno, prosto, mit)dzy tcmi autolna
t~Ini, nie zaczepiaj~c nikogo. Inne przedmioty, jak 
owoce, jarzyny, bielizn(J, zgola wszystl{o co si~ vv ko
szu alozyc mozc, nosz~ na glowie. Kr~zek baweln~ 
~yslany poloio:ny na glowie zabezpiecza cie1nie orl 

· cisn,ienia ci~zaru a postawa nabiera pe,vnego wdzi~
ku, gdyi dla r6wnowagi n1usz~ chodzic prosto i zr~
cznie. W Karnioli i poluclniowych ~rloszech wszystko 

. · tym sposobem nosz~ na glo'rvie kobiety, i dla tego nie 
rna prawie r6znicy mi~clzy Slo,vianlr~ z oli:olicr Polo 
a Rzymiank~ z /(anlpanii: pierwsza tylko rna CZt)Sto 
kaftanik z r(Jkawatni; na g!owie inaczej u!ozon~, z ty
lu dluzej Sl)USzczon~ bial~ chustk~; przytem t"rarz 
bial~ z zywyn1 run1ic11cem, oczy cicn1no-nicbieskie 
pelne lagodnego "~yrazu; a wiesniaczkn. z Kt\Inpauii 
smagla, z czarnemi oczy1na, podobna cz~sto do da.
wnych pi~knosci rzymskich, rna pj ersi i r~cc cienk~ 
tylko koszul~ pokryte, kaftanik hez r~ka,v6'" \V }Jasie 
obcisly, "ryci~ty na plecach i picrsiach, icby ile tno
znosci nie doda,val ciepla. (Patrz zal~czon~ rycin~.) 

Ten lud muzykalny, kazde pra"'ie zaj~cie, kaid~ 
prac~, muzylr~ i ~piewe1n osladzac sobic 1u11ie. S})ie
waj~ gondoliery weneccy robi~c 'vioslen1, spievvaj~ 
ch6ren1 w miasteczkach 'vloskich sze,vcy przy "rarsta
cie sicdz~c; spie'\\raj~ wieczorem dziewcz~ta po,vraca
j ~c z r6znych pracowni, spiewaj~ aktoro,vie id~cy do 
domow po skonczonej scenie; na ~'szystkie strony 
dochodz~ do uszu rozmaite tony, cz~sto tnnicj~tnie 
a za,vsze dzwi~cznie odzywaj~ce si~; to tez nieprzcli
czona liczba jest r6znych ludo"rych upowszechnionych 
piosnek; pierwsi poeci zwykli slow do nich dostar
czac. Jeden z dzisicjszych l)Oetow Maniani Rzymia
nin, ktory w roku 1848 byl czas jaki~ ministrcm 
spraw· zagranicznych w panstwie Papiezl{iem, lubo 
nie nalez~cy do pierwszorz~dnych poet6w, zasluguje 
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na wspomnienie. Jego ldyll3: pod tytulem: Rispetti di 
un Pranstet,erino, jest to spiew milo sci, doskonale cha
rakter wszystkich piosnek ludu rzy1nskiego maluj~cy, 
zywcem jak to m6wi~ z zycia wzi~ty. Nie mozemy si~ 
oprzec zeby nie przytoczyc kr6tkiej tresci tej piosnki, 
za jej bowiem pomoc~ najlepiej 4amy poznac usposo
bienie, uczucie, a nawet wyksztalcenie tych zajmuj~
cych, z pod ubogich strzech, spiewak6w. 

,Do okien twoich (m6wi mlodzieniec do swej uko
chanej) zaglfbda ksi~zyc, zeby si~ napatrzec na tlvoj~ 
pi~kn~ twarz; ochl gdybym m6gl bye jednym z pro .. 
mieni jego wtedy odkrylbym raj w twojem mieszka
niu. 0! gdy bym m6gl przemienic si~ w,gal~zkEJ narcyza 
co go na oknie trzymasz, kt6rego piescisz usmiechem 
swoim nadaj~cym mu cal~ won mil~!" 

W nast~pnych strofach przyrownywa j~ do wszy
stkich kwiat6w, unosz~c si~ nad jej piEJknosch!:, pr~
si~ga ze w kosciele sw. l)iotra . ani wyrzezbionej ani 
wymalowanej tak pi(Jknej nie widzial twarzy. 

Dalej wymawia ze jest okrutna, ze na jego glos jak 
na psa szczekanie nie zwaza, ze on schrzypl juz, ze 
juz p~kla jedn~ struna w jego mandolinie, ze bardzo 
zle robi pogardzaj~c milosci~1 jego dla tego, ze on 
biedny. 

,,Nie uwazasz (mowi) ze choc.biednym jestem, zaden 
Mylord angielski, Monsignor, nie mog~ si~ ze mn~ 
por6wn3Jc, bo krew moja, na Boga! jest krwi~ rzyrn
sk~l" . 

Tu wylicza swoje pochwaiy, twierdz~c, ze chociaz 
jest piekarczykiem biednytn, ale nikomu nic rue wi
nien, jest uczciwy, i 'v potrzebie umie dzien caly bye 
na czczo; nie Ina na grzbiecie ani galonow, ani libe
ryi, zyje z pracy i nil{omu nie sluzy; a tnimo to, kie
dy Si(J ubierze "r dzien SWi~teczny pi~knie wygl~da, 
n1a silEJ i od wag(J, got6~r konie w biegu zatrzymac, 
obalic niedzwiedzia o zie1ni~; '\vszyscy znaj~ odwag~ 
jego: mi(Jdzy innemi dovvodami wylicza ze siedmiu 
Austryak6'¥ zwyci(Jzyt 

, Chyba ty nie wiesz, Ino"'i, ie ja \Y oberzy Pelika
na pokonalem 'V improwizacyi Bepa, zwyci4Jzylem go. 
Wiersze moje jak krople deszczu padaly; powiedziec
~y mozna ien1 czytal z drukowanej ksi~zkil opiewa
lem Scevol~ co to rEJkfJ sw~ w ogniu spalil; pi~kn~ 
Wirginij~, I.~ukrecy~, bolesc jej, na,vet g~si w Kapi
tolium. '' 

Potem do1nysla si~ dla czego pi~kna Crezia nim 
gardzi, zgaduje ze szcz~sli"rym rywalem jego jest Re
mo, i dopiero na wszy~tkie strony wydrwiwa, go nie 
szcz~dz~c r6znych porownan. 

W koncu straszy j~ slowami: 

• 

• 

• 
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,Niech si~ cieszy szatan jesli na pot~pienie p6jdEJ! ii m6wiono ze slawny Mezzofanti tyle ich nie umial: 
zabral znajomosc z Getem, do kt6rego potem pisywal. 
Nalczal do slawnych zgromadzcn uczonych we li.,lo
l'cncyi, gdzie "~ygnanemu przebywac nie wolno bylo. 
Do niego ucz~szczali Giordani, Nicolini, ffomasco, 
nickiedy Lan1artine i Manzoni. vV 1848 rokt\ wr6ci
wszy do ojczyzny udal sifJ do Y.l enecyi~ 'vo,vczas 
w obl§zeniu b~d~ccj, i tam zgin~L Poezye jego nie li
czne iniezbyt znane z po\voduze ostro przez austrya
ckie wladze zakazane byly. Nale~al on bowiem do 
tal{ich jalr Berchet, (mi~dzy kt6rego poezyami jedna 
przypornina Przekl~tq Palrn~ 1\:arola Balinsl<iego ), 
do takich jak Rosscti, Giusti, jak Beranger, l\torzy 

Coz uczu.je serce twoje okrutna Crezio! kiedy na glo
w~ moj~ nagroda polozon~ b~dzie, l{iedy zbiry scigac 
mnie b§d~, kiedy tw6j wierny wr6ci w kajdany oku
ty, z twarz~ krwi~ zalan~; kicdy uslyszysz krzyki lu
du oburzonego, wola.j~cego za 1nn~ jak za ranionym 
byl{iem, nieclturnie1·a, nieclt urniera! kiedy 'v koncu 
ujrzysz mnie pod r~k~ kata?'' 

Jakze ta mala poezya maluje lud, kt6ry j~ spie,va; 
podobnej w zadnym nie spotka si~ kraju. 

Byl czas w kt6rym literatura wloska 'v zupelnen1 
zapomnieniu na chwil~ zostawala., Francuzi a nawet 
i Slowianie, zaj~wszy si~ Szylerem, Bajrone1n, nie 
ciekawi byli dowiedziec si~ czy po Dantem, po Tas
sie nie znalazl si~ tam jaki nast~pca, kt6re1i chociaz 
tamtym nie zr6wnal, bo jeniusze tak si~ cz~sto nie 
pojawiaj~, wartby jednak byl wspomnienia s~siad6w. 
Za leniwi s~sicdzi procz Silviusza Pellico nikogo 
nie wspomnieli. Dopiero teraz, l<iedy z przyczyny po
litycznych wypadk6w, Wlochy na wido\vni~ wyply
n~ly, literaci francuzcy, zaczynaj~ zagl~dac w ich li
teratur~, zaczynaj~ spostrzcgac si~ iz nie stosownie 
z tr6jnoga areopagu literackiego wydali wyrok ze: 
, nie ma literatury .'ve Wloszecb, bo nar6d juz nie-
zyj ~cy. " · 

Francuzi jak zwykle z lekkosci~ i niesumicnnosci~ 
wyrokuj~c, pomylili si~ bardzo; nieszcz~sliwe Wlochy 
choc t!oczone do mogily, niestracily zycia. Zapewne 
iz Petrarka tylu zrobil na~ladowc6w ze czas jaki8 wy
l~cznie prawie egotyczne, romanso,ve pisano wiersze, 
byli jednak ludzie, kt6rr.y nie ·zcz~:§cie kraju swego 
wymownie oddae umieli. 

Powszecbnie uwazany1n jest za najpicr\vszego po 
Dantym, poeta Leopardi, kt6ren znalazllicznych na
sladowc6w, ale z tych zaden mu nie wyr6wnal. Sta
wiaj~ go na czelc klassyk6w, tak jak Manzoniego na 
czele romantyk6w. 1,e dwie rzec mozna szkoly dot~d 
we Wloszech istniej~. lVlarcheti, kt6ren jak Leopardi 
r6znego rodzaju pisze poezye w Bolonii, stan~l w obec-
nym czasie bar(lzo wysoko. Ody jegomaj~si~ odznaczac 
wiel~ pi~knosciami. Sonety, rodzaj bardzo powsze
cbny we Wloszech, byly najwi§cej uprawiane, widac 
ulubione przez Marchetti'ego, kt6ren mitno zatru
dnien m~za stanu, bo byl nawet czas jakis ministrem, 
bardzo jednak wiele pisal. 

r6znemi czasy wrz~ce1n pi6re1n nicszcz~scia kraju 
swego kreslili. 

Nic jest tu miej~ ce do wyliczenia 'vszystkich pi
sarzy Wloskich, do rozbierania ich dziel, wspomina
nych })rzez obcych literat6w, ale nie tl6maczonych 
a tcm samem nie znanychpra\viejak np. ta Prinez"da 
rodzaj satyry, przez medyolanczyka Grassi napisana, 
kt6r~, uwazany za bieglego krytyka jeden z pisarzy 
francuzkich, uznal wyzsz~ nad \Vszystko, cow tym ro
dzaju od stu lat w Europie wyszlo, twierdz~c, ze ani 
w Bagranin1, ani \V innych pisarzach tegoczcsnych 
tyle energii, ilc w ty1n poemacie ro1nansisty wloskie
go, spotkac nie n1oina. 

Nie wy liczaj~c tcdy ani naz,visk pisarzy wloskich, 
czy to historyk6w, czy powiescio-pisarzy, czyli ro
mansist6w lub poct6,v, nie 'vyliczaj~c dziel ich, za
konczymy t§ pobieinie skreslon~ wzmiank~ o nieslu
sznic jakoby zaniedbanej literaturze wloskiej, wspo
mnienienl jednej .zc sla"~uych w ojczyznie swej au
torck. 

Pani J?erucci znan~ jest z najszlachetniejszych d~
znosci; pi6ro jej zawsze w obronie dobrej wyst~powa
lo sprawy. Matka, r6wnie poswi~caj~ca si~ jak nie
szcz~sliwa, 'vielkie polozy la zaslugi w usilowaniach 
poprawienia wycho,vania kobiet. \V poezyach zwykle 
trzyma si«J wzor6\v dawnych mistrz6,v, lecz mimo to 
nie zatracaj~c swojej oryginalnosci, wsz~dzie odzna
cza si~ mysl~ wzniosl~ i wytwornosci~ wiersza. Z obo
wi~zku, nazwisko jej obcem nam bye nie powinno, 
pelne bowiem uczucia l)oezye jej, opiewaly losy i bo
haterstwa jednego z plemion sio"~ianskich, dla kt6-
rego wszyscy Wloscy pisarze widoczn~ zawsze oka
zuj~ sympaty~. Z poet6w r6wnie jak Sylvio Pellico wslawionych 

nieszcz~sciami, byl Alel<sander Perio, Sycyljczyk, 
brat Karola. W roku 1815 'vygnany wraz z ojcem, 
maj~c lat trzynascie skorzystal z tego wygnania bo 
przebiegaj~c Europ~ nauczyl si~ tak wielu j~zyk6w, 

Nie podobna takze omin~c tegoczesnego pisarza, 
pelnego uczucia, zapalu, a przytem prostoty tkliwej, 
ulubionego przez ziomk6w swoich bohatera Aleardi 
z Werony. Co do formy, wiellri odni6sl tryumf, bo 



· wierszem bialym naj,vi~cej pi zc, a jak twierdzi Sis
mondi, ·w·ier ·z to bardzo we wloskim j~zyku nie ko
rzystny. 
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Wielki poemat jcgo pod tytulem Monte Circelo, na
z,vany przez jednego z pisarzy francuzldch Muzeurn 
zvspolunien, opisuje nieszcz~sliw~ okolic~ blot pon
tynskich. 

,Gdziekolwiek ~·pojrzysz (m6\vi), na t~zietni~ lacin
sk~, wynis!';czon~ ch\val~ i nie ·zcz<J~ciem, wsz~dzie 
SJ>otykasz wspon1nienie. U nas historya, to nauka bo
lesci i dun1y!' Cudownie lJi~kne, pelne prawdziwego 
uczucia s~ 1niejsca \V kt6rych pocta z bolesci~ 'vspo
rnina o upadku, bl~dach, pol{ucie ojczyzny swojej, 
mhno to nad \vszystko n1u drogiej; a patrz~c zara
zem okiem prorockiej nadziei w przyszlosc, slyszy 
glos Boski m6\vi~cy: , 0 1noja Auzonio ukochana! 
ty si~ odrodzisz, zlachetna, silna-a ty poeto przy
gotuj najpi~kniejszP, naj,vznioslejszc hymny-niech 
nadzi~ja, milosc i 'viara, te silnc n1nzy zejd~ juz z Gol
goty nios~c ci natchnienie! Na pier\vsze:dz"·i~ki Nie
bieskiego ko11certu pod cienicn1 wi~z6'v macierzyn
sl<iej Adygi zadr.i~ popioly ojco'v 'vaszychr 

R6,vniez jest dziclnym w tkli,vcj, pelnej prostoty 
poczyi pod tytulc1n: Un' ora tlella rnia Giovinezza 
(Godzina mlodosci 1nojej) \V l\torcj tak si~ do Pana 
Zast~I>O\V odzywa: • 

, Oddaj mi ach! oddaj mi Panie jeden dzien mlodo
sci mojej! niech zobacz~ pelnych zycia ukochanych 
rodzic6w moich, kt6rych wysoka trawa cmentarza 
kryje! niech w sercu mojem czci~ przej~tem, uslysz~ 
jeszcze melody~ glosu rodzicielskicgo i ich laskawe 
rady; niech si~ jeszcze napatrz~ nate oko, tak duze, 
tak czarne, tak czyste a tak smutnc matki mojej! 

0 matko! z piersi twoich wyssalein to zr6dlo poe
zyi kt6ra mnie porywa! jezeli z czascm na glowie sy
na twego, Italia kt6r~ tak ub6stw~, zechce cisn=!c li
stek wa"'rzynu, to zloz~ go na grobie t~voim, bo on 
do Ciebie nalezy." . 

Aleardi dal~j przechodz~c z bolcsci do nadziei, m6-
wi: ,Po moim zapomnianym grobowcu maszerowac 
b~dzic zwyci~zki zolnierz. Wtedy roztrzaskan1 ka
mien i zanuc~ spiew zwyci~zki 'valecznym, kt6rych 
czekatn w tem zyciu i kt6rych pod glazem czekac 
b~d~!" 

Doczekal si~ poetal albowiem w tegorocznej wojuie 
sam zdaje si~ zaj~l miejsce mi~dzy walecznymi. W ro
ku 1849, bardzo jeszcze b~d~c mlodym, siedzial 
w wi~zach, z kt6rych przezornosc siostry go uwolni
la. Da Bog ze i z dzisiejszych, ot\\rartej wojny nie
bezpieczenstw, 'vyjdzie caly dla cbwaly narodu. 

, .. 
\ 

GAW~DA )V PODROZY 
ZE LWOW A DO TOMASZOWA .. 

(Z widokiem Z6lkwi). 

V{ rol{u 1846 'v l)o,vrocic do Polski jechalem '\V to
warzystwie braiu. odprowadzaj~tcego mnic do .i6lkwi 
wynaj~t~ furn1auln~,kt6rej wlasciciel niekiedy \vtr~cal 
Bi~ do rozmo\vy. . . . 

l'rzejezdzaj~c przez wies Grz<Jd~ opo"'1edz1al ~11 
brat ie ta 1naj~tnosc nalezala przjed laty do Czcrwnl
skie~o kt6ry przy znacznym maj11tku prowa~zil Zy
cie ,vysta,vnc, wybuclowal 11alac, spraszal w1ele ~~
~ci· ,vreszcie kiedy zostal litcratem, wydal DzzeJe 
'l'ez~otucyi (ra'ncu:JcirJj i tcojny europejskiej, i _z powo
du tego dziela zadluzyl si~ tak dalece ze mus1al S'\VO-

j~ wies z przylcglosciami wystawic na subbastacyj~. 
Jakoz drukarz \vspomnionego dziela zaj~lwics zadlu
zon~ i splacil rc zt~ su1nmy szacunkowej byle1nu wla
scicielo"ri i jego wierzycielom 1

). 

- Za pozwoleniem pana, przerwal nasz \voznica, 
slyszalem, ot, ze syna tutejszego paua wzi~to do kry
minalu, ta za fabrykowanie pieni~dzy. 

1 ) Czerwinski 1)r6cz 'vspomnioncgo dzicla, kt6re nigdy 
nie bylo w obiegu ksi~garskim, wydal jeszcze: Okolic~ za ... 
dniestrsk~;-Rys dziej6w kultury i oswiecenia narodu pol
skiego-oraz Skaz6wk~ listo"r~. 
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- Ah! pleciesz brednie, odpowiedzial brat, mlo- komendy; a od jak co niezrozumiesz a zabaczysz si~, 
dy Pan Sznajder jest wprawdzie wi~zniem ale nie fal- to tak ci wyrzn~ fynfuncwancyk, a ze ci si~ az przy
szerzem. sni ksi~zna prababka. A 'v twojem miescie, ot na wla-

- Przeciez ot Panie, slyszale.m o tern nie od je- snej grz~dzie, i czy ci~ lepiej uszanuj~? Za fraszk4J 
dnego, ba i dla czego syn nie m6glby robic papiero- a igraszk~ kaze ci~ mandata1jusz rozci~gn~c przed 
wych hroszy, kiedy ot ojciec robi papierowe ksi~zki, kancelary~ i ot wypalic traktament jak chlopu pro
a dla czytelnego ksi~zka, to hroszy. stemu. Ot Kniazie z kniazi6w, ta czeg6i to si~ do-

- ,Nie wierzcie temu, rzekl brat, mlody Pan czekali! Pokaz-no Niemcu kr6lewski dyplom, ta on go 
Sznajder nigdy nie byl falszerzem. Zdawalo 1nu si~ nie zrozumie; ale zabrz~cz mu tylko zlotem, to ku
tylko, ze na swiecie wiele rzeczy dalo by si~ popra- szams ter dener, ta hEJdziesz mu i kniazic1n i pane1n. 
wic i tak glosno o tern m6wil, ze go az podsluchano. Jakim-ze dziwnym sposoben1, zapytaletu,nabyliscie 
Oskarzony musi siEJ teraz w domu badan tlumaczyc. tytulu kniaziowskiego? 

- Powiadaj~, (prawil znowu wiesniak), ot ze oni Mamy juz nato przywilej od Ziemo,vita ksi~cia Ma-
nie tyle mial poszanowku dla dziedzicznych dosta- zowieckiego i Ruskiego, poswiadczony przez kr616w 
tk6w jak jego rodzic, ta st~d i domysl, ze podrabial Polskich. 
banknoty. A to ciekawarzeczl-za co tez prosz~? 

- Owszem, wiem, rzekl brat, ze byl on za,vsze dla A juz ci masialo bye za co. Ta i uie dartno o t61n 
siebie oszcz~dnym, lecz hojnym dla biednych i po- starzy wiele m6wi~, a swi~tej pami~ci m6j dziad choc 
trzebuj~cych. Otoz to s~riat! ci sa.mi moze, kt6rych niepis1nienny, to bywalo az milo sluchac, ot jak za
wspieral, zdziwieni jego szczodrobliwosci~, nazywaj~ cz~l prawic, tak l{ieby knizk~ czytal. Kieclysn1a dzia
go falszerzem. Ale powiedz-ze mi jak si~ nazywasz? twa obsiadla kolo komina lub kto z obcych nawie-

- Maciej Krupa, kniaz Lubycki. dzili naszEJ chat~, ot ta on tak rozlJO,viadaJ: ,Pami~
Z k~descie u licha- przyszli do tak szmnnego ty- 1 tne mi dawne czasy inne rz~dy, inne s~dy, kicdy g6r~ 

tulu. szli nasi a zas Niemcy szli dolin~, ot na tej g6rze stal 
- Ojcowizna-to m6j panie; a jako niesie podanie tron kr616w, co nieznani tak ze sla,vy jak kr61 Sobek, 

ta i cale nasze miasteczko Lubycza, maj~ce teraz z kt6rym m6j pradziadek rozmawiali, gdy z innen1i 
z parEJset dom6w, ot przed setnemi laty bylo we wla- kniaziami naszej rodzinn~j zagrody })rosili o zatwicr
daniu jednej glowy; jednego z naszych pradziad6,v. dzenie starozytnego dyplomu. Tak opowiadali clzia
Wiek schodzi za wiekiem, a baczcie jak naJn si~ wio- dkowi pradziadek co to zapami~tali Sa. o,v, a temu 
dlo, kiedysma si~ ot tak rozrodzili. A co teraz to po znowu dziadek urodzony za kr6la Sz,veda, ze maj~ 
zal si~ Bozel ot z l{niazi6w porobiono chlopow, nalo- t(J wiadomosc od ojc6w, co tam zyli za krola Jagly; ot 
zononanas pr6cz podatk6w;szarwark6w,jeszcze i po- to dowodzi, taze nasz rod Krupow nie tak jest })OSle
gl6wne, jakby na jakich niechrest6w, a do tego w re- dni, abo Krupa a Jagla to to zawszc kasza; a kiedy 
kTuty pEJdz~ jak w jasyr; las i propinacy~ nam ode- Jagla byl }{rolem, ot ta i czemuzby l{rupa niem6gl 
brali; ta tedy trza si~ ot pra,vowac z cyrkularnym bye kniaziem? 
starost~ i z najjasniejsz~ guberni~. Ale kto tu pora- - Czy takic bratanie si~ l{rupy z Jagl~ rna bye do
dzi, ta kiedy nam kr6l Jan, ani Sobek, ani Sas, ani wodem ,vaszego kuiaziowsldego tytulu? zapytal m6j 
Stach, nie odkazywali mianowania kniazia1ni, a nynie brat. · 
ot baczno i tego nam zawistne, kiedy to widzita na - Nie, tego moj dziad wyraznie nie n16'vili. Nie 
to nam przyszlo, ta to nas \V cyrkularzu urz~dowym przypomn~ jednakoz ot tego czego si~ uczymy jak mo
mianuj~ baranami. dlit"'Y· Przed krolem Jaglfb, ta i po osobnych "rlady-

- Chyba baronami Kniaziu Macku, rzekl brat, kach ruskich i halickich, zl~czyl si~ Rusin z Mazu
przywilejc baronamaifb takze swoje znaczenie, nie rna- rem i Zie1nowit k i~ze Mazur6w byl i naszym panem. 
cie siEJ o co sierdzic. Bylo to jak raz, oto l{iedy Litwin i Tatarzyn nacho-

- A to mi dobry przywilej. Przyjdzie branka ot dzil z ognicm i miecze1n nasz~ zic1ni~. Jeden rycerz 
jeslis chwat, to ci<J powiod~ w dybach lub w powro- niespodzianie nagabni~ty przez Tatar6w, ta musial 
zach, leb ci ogol~ i hajze w szlapald, ta })Ozal .si~ B6g tak t~go zmiatac, a ze tylko co glo,vy a zycia nieza
twej urody; ot niech tam sobie nieboga i oczy wypla- gubil. J{iedy ucieka, ot nadybal czlowieka klad~cego 
cze, tys po to zdr6w a silny, zebys do starosci nosil siano na fur~, ta i dalej w prozby, ta zeby go w sia
karabin, piastowal go i tanczyl podlug niemieckiej nie ukryl; a chlop, ot niewiele mysl~cy, kazal mu si~ 
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poloiyc na w6z, ta i wsadzil mu kosz na glow~ zeby 
si~ nieudusil, i okryl go sianem. Niebawem pokaza
la si~ pogon tatarska, a pchn~wszy dwa razy wl6-
czni~ w otaw~, pop~dzila dalej. Szcz~scie, ze rycerza 
nie uszkodzono i nie odkryto. Kiedy chlop wjechal na 
swoje obejscie, taj uwolnil nieznajomego sobie pana 
z pod ci~zaru; ta dzi~kuj~c mu tenze tak przem6wil: 
,z~daj teraz odemnie nagrody, ta choc bybyla tak wiel
k~ jak twoje pos\vi~cenie, ot cb~tnie zechc~ siE2 wdzi~
cznosci~ odplacic. "-A czy wiesz witiaziu, rzecze chlo
pek, ze gdyby Tatarzy domacali si~ byli tego, kogom 
ukryl w sianie, ta i pewnie w tej juz ch,vili w~dro
walibysmy tam po drugim s\viecie. Juz tez ot i dusza 
moja byla na ramieniu. Mam wprawdzie tylko jedno 
zycie, taj to dalem w zastaw na chwil~ dla twego ra
tunku. Taki to prawda, ze czlel{ dzietny nie jedno rna 
zycie: ot gdyby mnie i zabili 1,atarzy, ta jcszcze mia
lem w zapasie inne zycie, dla tego ot i niebylo si~ 
czemu tak drozyc. Bo baczcie mam i ja dw6ch wy
rostk6w, a wszakoz ich zdrowie taki mi tak drogie 
jak wla.sne, ta bo wierz~ w odrodzenie si~ w dalszem 
pokoleniu. Ta kiedyc, jak zapewniasz, podlug woli 
mozesz 1nnie nagrodzic, toot miejcie staranie o wsp61-
nem zyciu naszego pokolenia, jakbyci to byl zywot ot 
jednego sobie czleka, a to az do czasu wyga~nienia 
naszego rodu." 

Rycerz zamyslil si~ i tak si~ odezwal: , uczyniles dla 
mnie tyle, ile tylko czlowiek dla czlowieka uczynic 
moze; ale tez wi~cej wymagasz jak czlowiek od zwy
czajnego czlo'\\'ieka wymagac powinien. Maj~tek i do
statki s~ tylko czasowe, tytul jednakowoz lub przywi
lej moze si~ rozci~gac ta i na przyszle pokolenie. Co 
1nog~ to i zrobj~ dla ciebie; ot obdaruj~ ci~ chocby 
i wlasnym tytulem, ale jak na tern wyjdzie t\ve przy
szle pokolenic, to jui nalezy do sam ego Bog a. 

Na por~k~ mego slowa daj~ ci ot m6j pierscien, 
a teraz kiedy niebezpieczenstwo min~lo, mog~ si~ 

zt~d oddalic. '' Chlopek nie wiedz~c kogo n1a przed 
sob~, schowal piersc1en. 

Kiedy nie bylo si~ czego trwoiyc, przezegnal si~ 
i poszedl w s"roj~ stron~; a na sam em wychodnem tak 
rzekl do S\vego \vybawiciela: ,Kiedy nawiedzisz nie
dalel{i gr6d Belzki, to z~idz tez tam i do mnie \V go
scinE2, a po pierscieniu dopytasz si~ ot i do mcgo obej
ticia i chcialbym si~ taki tobie wdzi~cznie przyslu
zyc." Po malym cza~ie kiedy Lubicz bo takiego na
zwania byl nasz kmiec, wybral si~ do Belza, zaszedl 
do sklepu, gdzie ze zwyczaju s61 i maz kupowali. Tu 
wyj~l hroszy i pokazal pierscien, a l{upiec tak zaga-
ual do niego: , polrazcie ony swiatly ka,valek, dye ta 
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obr~czka nie waszego kroju. A kmiec sadzi sobie t~ 
obr~czk~ na palec i mign~l ni~ przed oczy kupca i za
pytal: a czy stac was na kupno ot tego tu k6lka?'' 
, Chcccie, m6wi kupiec, to juze warn oplacEJ taki kopa
mi broszy. "-,Lepszy sygnet jak hroszy, rzccze kmiec 
czy nie znacie tez czasem tego herbu?" ,Ajuzci, to, 
herb panski, odpowie kupiec, ot ze wy mnie chyba 
rlurzycie; gryf i Orzel, jak tu nie znac tego, dosyc spoj
rzyc na zamek i na J:Jierscieti." Slysz~c chlop o zam
ku, udal si~ tam. Skoro pokazal picrscien ot zaraz 
i szy ldwach, a po dawnemu straz, prowadzi kmiecia do 
zamku. 'l'a otwieraj~ mu paradne komnaty; a tu az 
gwarno i szumno; dworscy strojno a zlocisto ol{ryci, 
na SCianach barchatne opony, od strop0\\7 wyso}{iCh 
na zlotych lancuszkach wisialy kosztowne lampady. 
Tu ot ze chlopek chudziaszek az usta otworzyl i za
pomnial j~zykn., gdy ujrzal witiazia kt6remu byl on 
obron~ w przygodzie. Owoz ten zasiadl wyniosle na 
paradnym stolku w koronie kniaziowskiej na glowie, 
str6j na nim byl suto zlote1n wyszywany, drogocenne 
katnyki w koronie i w spinkach ta i w broni. Spogl~
da na chlopa, a ten mu do n6g si~ rzuca i sygnet 
herbowy podaje. Kniaz poznawszy go, taw obec wszej 
gromady pan6w i witiazi6w takie slowa glosi: 

,Przyst~p blizej m6j zacny Lubiczu, tys mi zywot 
ratowal, gdy ot dla zaslonienia mnie od lane i strzal 
poganskich wlozyles n1i kosz na glow~ i przykryles 
mnie sianem. Ja ci za to wkladam ot n1itr~ kniazia 
na glow~ i przykryj~ ci~ moj~ milosci\v~lask~. Z mych 
szerokich wlosci chcEJ ci tyle daro,vac, ile "rr6ciwszy, 
w oznaczonym czasie oborzesz do kola twoje obejscie." 

Kmiotek rzewnie ucalowal stopy kniazia Ziemowi
ta i stan~wszy ze sluzbowemi ksi~z~cia w swojej za
grodzie, zalozyl \voly do pruga i odjechawszy spory 
kawal od swej cbaty zapuscil plug w ziemi~ i oznaczyl 
bruzd~ pierwz~ granic~ ot naszego rodziuego grodu 
nazwanego taldze po nim Lubycza. Odt~d posiadlo
sciom jego chyba ptasiegomleka niedostawalo, ta byl 
tu las i woda, ryby, grzyby, byla dostatnia niwa pod 
ozimin~ i jark~. Acz taki kiedy od onego zajscia mi
n~ly juz wieki, a Lubicze jak dot~d domorosli a plo
dni; kiedy dwaj mlodzi ot wydali na swiat nie malo 
dziatwy, a z tych znowu \vnuki szly ua tuziny a na 
kopy i setki dalsze Lubicz~ta, tak tedy ojco,vizna 
rozpadla si~ na male zagonowe cz~sci. Ta jednako
woz tytul kniazi6w zawsze nam byl przyznan, no ta
ki c6z po tytule kiedy pustki w szkatule." 

- ,Powiedzciez mi m6j kniaziu, czy wszyscy si~ 
nazywacie Lubiczanie." 

- ,Gdzie tam taka nazwa zostala ot przy naszem 



• 

11 

rodzinnem gniezdzie, a nas to jui tald inaczej mianu
j~. Ot na ten przyklad, na mnie wolaj~ Krupa, na 
mego pociotka Kiszczak, a ot ze m6j kum tutaj, co 
si~ jeno przebudzili, a co to juze wysluzyli cal~ kapi
tulacy~ w regimencie Dompredy, to si~ juz taki nazy
wa Kita. 

Regiment .Dompredy, czy Donpedry kumie Ma
twieju, rzekl siedz~cy przy nim towarzysz, a nie Dom
predy. za,vsze to na jedno, odpowiedzial Krupa, bo 
zawsze wysluzyli kapitul~ nie w domu; choc to Dom 
predy czy tam Perdy. Taki to lepiej Krupie w swo
im, jak bywalo tam Kicie w cudzym domu Pedry. Bo 
tez nie wszyscys1ny z jednego Lubicz6w domu. Ot i 
pomn~ o tern ludzie, jak nasz stryjeczny dziad osiadl 
sobie byl taki w naszym lesie, ta i prowadzil tam 
bednark~. Nie byl on wszakoz z naszego rodu, ale iz 
byl nam ku wygodzie, dalismy mu kawal boru. Ta 
i dobrze mu si~ dzialo bo .taki nasz !{ita niekontent
ny byl z malego chwostu przyswojonego boru, to co
raz ta i dalej zacz~l si~ wr~bywac. Klepki i beczki 
prowadzil do Z6lkwi i Lwowa a nawet i do Zamoscia, 
nim jeszcze ta forteca poszla w kordon naszego ce
sarskiego kr6la.. Przytem wypasal n;:t zr~bach i d~
browach pi~kne konie, sliczny towar bydla. A baczcie 
jak to on syna wywiozl do Lwowa ot w beczce, aby 
go taki kiedys w karecie obwozono. Wszakci mlody 
Kiciak przekicn~l si~ w Kickiego wreszcie jasnie pa
na, to i nie potemu bylo si~ bratac a przyznawac do 
s \vojak6w Kici~t i Kicialr6w, z kt6rych ot i jednego 
panowie tu widzita. 

- , Tak to wy dumacie Matwieju, ze moi ojcowie, to 
nie takie lrniazie jak wasze" rzel\l dymisionowany wo
jak. Oj, oj, co w tern to nie macie recht, ta czy t~ w dy
plomie kr6la Sobka nie napisano wyraznie o KJszcza
kach?''-, Tak, ale taki nie o Kieiakach ani o Ki
tach, odezwal si~ Krupa. 

Czy moje dzieci nazywaj~ ·Kiszczakami czy Kicia
kami, doda! zolnierz, to. na jedno wyjdzie, za,vsze-
2nly taki rodziwe kniazie. A chocia nasz krewniak 
bednarz wyuczyl si~ swego warstatu na czuzynie, i 
przyw~drowal do naszego lasu, to jednakoz nie prze
$tal pisac si~ do naszego rodu." 

Stancie no tu kumie, trza skosztowac i tutejszej 
mohoryczy. Nate slowa zatrzymal si~ Krupa przed 
karczm~ w miasteczku Kulikowie. 

~Patrzno Olesiu, rzeklem do brata, jaka tu szcze
g6lna rasa ludzi. Chocby si~ zapierali, to nazwa mia
sta i powie,zchowne rysy zdradzaj~ jakies tatarskie 
lub tureckie pochodzenie.-Masz slusznosc. Jest to 

gl6wny szlak Tatar6w z czas6w ich najazd6w. Zacz~
wszy od Ukrainy i Podola posuwali si~ tu w swych 
wielokrotnych napadach znun~ ci drog~ od Brod6w 
przez ol\olice Oleska, Zloczowa, Olszanicy i Glinian 
az pod Lw6w i dalej pod Zolkiew. Widziales na kil
ko milowej r6wninie mi~dzy Zloczowem a Lwowem 
stercz~ce kopce jakby pag6rld, wyr6wnywaj~ce gdzie
niegdzie kopcom Krakusa lub Wandy. Byly to, jak 
si~ zdaje telegrafy czy tez drogoskazy usypane przez 
wi~zni6w tatarskich, sluz~ce zarazem naksztalt cho
rqgwi za punkta jednoczenia siEJ rozbiegaj~cej siEJ za 
lupem tluszczy poganskiej. Z tern wszystkiem trzeba 
i o tern pamiEJtac, ze w okolo tych kopc6w gromadzi 
ly si~ nasze pospolite ruszenia. M6wi~c jednak o tern 
szlaku tatarskim, nasuwa si~ mysl, ze po tak cz~
stych najazdach musialy si~ gubic po drodze niedobi
tld, a wreszcie i ludnosc ulegla zywiolom napcywo
wym. W niekt6rych znowu miejscach zakladali nasi 
kr6lowie kolonie tatarskie i tureckie, kt6re chociaz 
przenarodowily si~ z czasem, nosz~ jednak na sobie 
niezn1azane pi~tno swego pochodzenia. Takie kolo
nije pozostaly s~czegolniej przy zamkach, do kt6rych 
budowy, jak wiadomo, uzywano jenc6w wojennych." 

, Czy widzieli panowie, tego tam6j pana, co to tam 
siedzi ot w. czterokonnym koczu, taj kolysze si~ jak 
zyd, kiedy boruchy odprawia, odezwal si~ nasz wo
znica. Ta to ksi~z~ W. . . . . . . . . . Ni zt~d ni z ow~d 
przyszedl juz zdawna do wladania tuz pod Lubycz~ 
lez~cej miesciny Most6w. Widac, ze to tak jak nakpi
ny zwano miasteczkiem, bo niebaczysz tam nic krom 
7 -miu most6w, co wiod~ z naszego traktu do siedmiu 
karczem czy do dom6w karczemnych, bo rozumie si~, 
ze we wszystkich szynku niema, no w nich ot zyd6w 
osadzono, to juz tak i na karczmy zarywa. l{niaziowi 
ot i zachcialo si~ wszystkiemi naraz mostami wjechac 
w nasz maJ~tek, bo onze przyswoiwszy cz~sc las6w 
kniaziow Lubyckich, taki przystawil ot jeszcze jeden 
most wprost do naszego miasta, ta z naszego mate
ryalu zaczf!l sobie stroic ot ina naszym gruncie 6sm~ 
karczm~. Alez to i my taki nie w ciemi~ bici ani cie
mierzycy niucbali; przew~cbalismy, ta komu si~ to 
zaz~dalo bye kniaziem nad kniaziami; ta nuze dalej 
za dr~gi, ta ot ie i robotnik6w z tym sobie kniaziem 
przegnalismy przez kije; ta ot zepchn~lismy i now~ 
karczm~ i pa:6.sk~ teleg~ het z mostu do wody. A kie
dy si~ juze potem on przem~dry ksi~.ZEJ taj w naszej 
dziedzicznej zagrodzie pokazal, ot tosmy mu i kola 
u jego herbowej karocy por~bali, bo one kola ta byly 
z naszego drzewa. 
,- M6j panie Krupo, rzeklem, nier6wn~ walk~roz-

2* 
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pocz~liscie: Pr~dzej Wrona zje Krup~ niz Krupa 
Wron~. 

Kr61 Jagiello bil Krzyzaki 
I pan Krupa chcial bye taki, 
Pr6zne ch~ci m6j nieboze 
Krupa Jagl~ bye nie moze." 

- , To prawda, rzekl Krupa, ale jakiez prawo ot 
W ....... .im do naszej ojcowizny. Zabieraj~ nam 
gwaltem las i propinacy~; ta jeno co odsadzilismy je
dnego, a tu taki si~ trza ot i z cyrkulem i guberni~, 
ba moze i z s~dem prawowac-bo rz~d si~ uwaza za 
wlasciciela naszego lasu i propinacyi." 

,Widac, ze .rz~d, to juz zawsze rna za sob~ pewne 
prawo, rzecze m6j brat." W szakze, jeieli warn ksi~iEJ 
Ziemowit darowal uzywalnosc ziemi, to musieliscie 
uprawnic jej posiadanie; lecz w bral{u dyplom6w lub 
dostatecznych dowod6w mozecie siEJ tylko powolac 
na jej wieloletnie uzywanie. ziemi uzywaliscie, i ta do 
was nalezy; lecz co do lasu w kontrowersie b~d~cym, 
to w tym 'vzgl~dzie wielkie trudnosci,

4 
bo pewnie uzy

walnosci calego lasu nie b~dziecie tnogli dowiesc. 
A poniewaz rz~d jest sukcessorem ksi§cia, dawnego 
wlasciciela waszej possessyi, czyli tego co warn j~ 
darowal, toe tnoze wymagae praw~1ego dochodzenia 
i rozgraniczenia swojej dominialnej z jednej-a wa
szej posiadlosci z drugiej strony. 

Krupa pokr§cil glow~, i ·nie bardzo przekonany 
prawnicz~ wymow~ brata, rzekl: . · 

, Taki-to widac, ze si~ pan tam6j nie darmo i nie 
latwo wyuczyl naszej sprawiedliwosci i to tez nasi 
panowie jurysci tak wysoko uczeni taz m6wi~ tak nie 
poprostu, ze ich ot taki prostak jak ja nie rozu1nie. 

Na takie dicturrt acerbun~ brat nic nie odpowie-
• 

dziat ,Powiedz mi, czy moze bye jaka preskrypcya 
sprawiedliw~ w uzywaniu rzeczy? zapytalem. 

Tak trzydziestoletnie przedawnienie odparl'' 
brat. Prawne to wierz~, ale nie zawsze sp:::·awiedliwe. 
Najoczywistszym dowodem jest las o ktorym mowa. 

,Na takiej prawnosci czy przedawnosci, czytam prze
dajnosci, ot ze i sukcessorowie Kity, rzekl kniaz Lu
bycki, ., oder,vali nam kilka wl6k lasu i wygrali pro
cess, bo prawnie pokazali, ii przez trzydziesci lat 
bez przeszkody mieli uzywanie przys~dzonego so
bie boru. To mi to prawo! ot ta ino, za to, ze tam 
Kita przez trzydziesci I at prawnie czy sprawnie kradl 
drzewo z naszego lasu, ta juze i pan Kicki, jego su
kcessor rna bye prawnym wlascicielem zagrabionego 
lasu. 

• 

-- Trzeba bylo wczesnie zapobiedz nieprawej uzy
walnosci majstra Kity, odezwal si~ brat. 

- ,Wszakze u was wprowadzono juz ,~lsz~dzie po
miary las6w z urz~du, stosownie do rodzaju drzewa: . . 
Trzydziesto do szescdziesi~cioletnich por§b6w. Je-
zeli wi~c las lubycl{i podzielono np. na szesedziesi~t 
corocznych wr~b6w, toe kazdy wr~b jako nieuzywal
nosc szescdziesi~cioletnia skutkiem preskrypcyi, mu
sialby przechodzie kolejno na wlasnosc dominialn~. 
Na tej zasadzie mozecie subhastowae wszystkie lasy 
prywatne." 

Ot i Z6lkiew! odezwal si§ woznica budz~c swe
go towarzysza, kt6ry w calej drodze tylko parEJ razy 
przetarl sobie oczy, i malo co siEJ mieszal do naszej 
rozmowy. Kiedy zniesiono nasze rzeczy, rzekl brat: 
,,Podw6jnie si§ ciesz~ z mojej przejazdzki, bo przyznaj, 
ze nasza rozmowa z kniaziami lubyckiemi dosyc byla 
zajmuj~ca." . 

,Niezawodnie. Wprawdzie kwestya co do lasu zo
stala nie rozwi~zan~, lecz tylko jak w~zel gordyjski 
przeci§ta; ale dajze mi swoje bezstronne zdanie, co 
do pochodzenia, co do prawa historycznego i co do 
obecnego stanu kni~zi6w Lubyckicb. 

Czyliz tu nie widae dziwnego igrzyska losu poniza
j~cego w spos6b raz~cy prawo urodzenia i przywile
ju. Kita i Kicki- Krupa i W oro niecki- urodzenie 
i wychowanie-upr.zywilejowana ciemnota i uprzywi
lejowana oswiata, jakiez to dobrane typy dramatu ~a
rodowego, odgrywaj~cego si~ przez obecne spole
czenstwo. Rzadki to wyj~tek, zeby uprzywilejowani 
tak nie umieli lub nie chcieli korzystae ze sluz~cych 
sobie praw jak nasze kniazie z Lubyczy. Powiedzial
bym, ze tu nie tyle odniosla tryumf cywilizacya nad 
urodzeniem, jak raczej obrotnosc, przebieglosc i prze
waga materyalna nad dobrodusznosci~, nieumiej~c~ 
ocenic przywjlejow swego prawa bistorycznego. Po
twierdza si~ tu tylko maksyma pewnego filozofa, ze 
czlowiek tyle rna w swiecie wartosci, ile jej sam so
bie nadaje. 

S~dz~ jednak, ze kniaziostwo waszych Lubyckich 
jest jakimes bezprzykladnym anachronizmem w hi
storyi: tytul albo nie wlasciwie zrozumjaly albo tez 
przypadkowym wybrykiem niedaj~cej si~ usprawie
dliwic fantazyi ksi~z~cej. Przypominam sobie, ze ida
wna Litwa miala podobnych kniazi6w w 8\virze, a dzis 
cala ta osada z kilkuset clym 6w zlozona, uzywa ty
.tulu kniazi6w Swirskich; wszakze dzisiejsze prawo 
nie tlumaczy tego tytuh1 w doslownem znaczeniu; 
lecz r6wnowazy go ze znaczeniem usamowolnionego 
kmiecia czyli soltysa. Dzisiaj zmienily si~ u nas sto-

.. ' • f 
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sunki spoleczensl{ie, odk~d mi~dzy poddanym i pa
nem wyst~pil stan trzeci, kt6rego znaczenia nie zna
Jy wieki feudalne. Aby rzeczone kniaziostwo bij~ce 
nas teraz w oczy, jak Sfinx zagadkowy, nalezycic oce
nic, trzeba si~ cofn~c do wieku, w kt6rym zostalo na
dane, do wieku, ldedy byli tylko ludzie i rzeczy, po
siadacze i posiadani. Ksi~z~ chc~c zabezpieczyc przy
szlosc usamowolnionych ulubienc6w i }Jodniesc ich 
do godnosci os6b, musial ich obdarzac w miejsce pi
sanych i nie zawsze czytanych przywilej6w , imponu
j~cemi tytulami." 

,Dodaj i to m6j bracie, rzeklem, ze ksi~z~ta nlie
wali cz~sto poboczne milostki. i dorywsze potomstwo. 
Czyliz ksi~z~ Ziemowit, o kt6rym wiemy, ze od tru
cizny umarl, niem6gl miec pok~tnego syna z jakiej 
tam lubimej, kt6rego zt~d nazwa Lubiczem. Przy
puscmy, ze dla nadania prawnej podstawy, kazal po
zornemu mEJzo,vi swej faworyty odegrac umysln~ lub 
przypadkow~ rol~ z pierscieniem. P6zniej jednak, 
kiedy po przedwczesnej smierci ksi~cia nieby!o si~ 
komu zaj~c wychowaniem i dalszym losem mlodego 
Lubicza, jego rodzina \V linii zst~pnej wzrastaj~c 

w bezprzestannej ciemnocie, nieusprawiedliwila na
bytego klejnotu kniaziowskiego ani nauk~ ani czynn~ 
mi!osci~ dobra powszechnego. Slusznie zatem zaslu
zyla na utrat~ praw historycznych, gdyby je nawet 
kiedy posiadala: bo na takiej oboj~tnos ci kilkuwie
kowej powinna przedewszystkierri ci~zyc preskrypcya, 
kt6ra podlug mego mniemania zawsze jest tu ~pra
wiedliwsz~ choc moze nie tyle prawn~, jak preskryp
cya rozci~gni~ta na lasy lu byckie. 

Jakaz zasada, zapytalem spogl~daj~c na uchodz~
cego Krup~, zaj~cia wzmiankowanej propinacyi. 

Najprostsza, rzecz: brate Lubycza rozdrobniwszy 
si~ na male cz~stki czyli maj~tnosci gminne, przei
stoczyla siEJ w gmin~ miejsk~, a jako gmina usamo
wolniona przechodzi pod opiek~ czy li kuratelEJ rz~du, 
kt6ry pleno jure na koszta utrzym ani a, porz~dku i bez
pieczenstwa og6lnego musi podci~gac szczeg6lowe ma-
j~tki do ponoszenia pewnych ci~zar6w."-,Ot z tego 
papieru, rzecze Krupa, lepiej si~ pan przekona, tao co 
nam chodzi? bo czlowiek nie tyla tam umny, zeby 
si~ ot jakotako wygadac." 

Brat przebieglszy pr~dko podane sob ie pismo rzekl: 
,Wlasnie tu oto chodzi, czy rz~d rna was uwa.Zac za 
obywateli, tytulem przywileju uwolnionych od zwy. 
czajnych innym gn1inom ci~zar6w, czy tez podci~gn~c 
was pod rubryk~ zwyczajnych gmin miejskich: bo je
zeli wamprzyzna tytul baron6w, to juz i prawa urba
rialne nie mog~ miec do was zastosowania. Ponicwaz 
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Lubycza nie zalozona ani na prawie gminnem wiej
skiem, ani tez na prawie. miejskiem czyli magdeburg
skiem, przeto i na drodze s~dowej powinna bye uwa
zana za stan w stanie, za wyj~tek od zwyczajnego 
prawa. Gdyby zawyrokowanie w tej sprawie odemnie 
zalezalo '' dodal brat, zapytalbym si~ was nasamprz6d: 
ile ludzi zasluionych dla kraju 'v zawodzie wojsko
wym, cywi1nym lub duchownym wydaje lub wydal 
wasz r6d w przeci~gu kilkowiekowym? Wszakze Ki
ckiemu sami zaprzeczacie pochodzenia z waszego 
kniaziowskiego rodu. Wasz~ ciemnot~, brakiem wy
cbowania i pochodz~cemi zt~d ci~glemi przewinie
niami pijanstwa i bezprawi6w, sci~gacie juz na siebie 
ci~gle utratEJ praw szlacheckich, spychacie si~ samo
wolnie z tak~ gwaltownosci~ do niisr.ej warstwy spo
leczenskiej, ze was przy dzisczesnych 'vymaganiach 
zaden przywilej na wyzszem stano\visku zatrzyma.c 
nie zdola. Krzywd~ byloby dla ludzkosci wywyzszac 
plemi~ nie popieraj~ce szlachetnem post~powanie swe-

• • • go wynies1en1a. 
Pracujcie dla dobra og6lu, zyjcie moralnie, uczcie 

si~ wyksztalcaj~c serce i un1ysl, odznaczajcie si~ 
w zawodach wywyzszaj~cych was nad powszednie 
funkcye istot bezrozumnych; myslcie o czemcis wi~
cej jak o zaspokojeniu potrzeb wsp6lnych nam ze 
zwierz~tami, a wdzi~czne towarzystwo u1niesci was 
na tym stopni u, z jal\iegoscie si~ wlasn~ win~ str~
cili. Jesli b~d~ kiedy s~dzi~ \V waszej sprawie, to nie
spodziewajcie si~ odemnie lagodniejszego wyroku." 

,,M6j panl\u, rzekl obrazony Krupa, ta jakie to pra
wo 1nacie nami tak _pomiatac? C6z, ze pijemy, ot to 
za swoje hrosze. Ho! ta tego-by nam i nasz ksi~dz 
dobrodziej nie smial wygadywac." 

"Tern gorzej panie Krupo! roscicie sobie preteBsy~ 
do rz~du, a nie potraficie sami si~ z nim drog~ pra
wn~ porozumiec. Posylajcie wasze dzieci do szk6l, 
ksztaltcie je, a zczasem w przyszlej moze generacyi 
potraficie rozpoznac wartosc waszej sprawy, i gdyby 
ta byla i najzawilsz~, to od czego praca i rozum?" 

Z widocznem zawstydzeniem wyszedl kniaz Luby
cki. , Szcz§scie, ze si~ tak do nich nie odzywasz w ich 
miescie, rzeklem, bo co do mnie, to troch~ jestem nie
spokojny. Kiedy ty jutro powr6cisz do Lwowa, mnie 
trzeba b~dzie moze i nocowac na ich l\niaziowskich 
smieciach; i daj Boze, zeby obraione kniazie nie roz-
prawily si~ zemn~ dobitnh~j jak z kniaziem w ....... kim. 

A.le b~d~ si~ staral lagodniejsz~ mow1! ukoic roz
draznionych. 

Ogl~daj~c pamiEJtne miasto Zolkiew, najprz6d "'e
szlismy do ko~ciola . 

• 
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Tu mnie uderzyl widok pi~knych obraz6w olbrzy
miego formatu i doskonalego p~zla. Przedstawiaj~ 
one wojenne czyny naszego niesmiertelnego kr6la Ja
na III i walecznego Stanislawa Z6lkiewskiego, wiel
kicgo hetmana koronnego, zalozyciela n1iasta Zolkwi, 
kt6re to miasto po wygasnieniu linii m~zkiej, prze
szlo przez linij~ zensk~ do rodu Sobieskich 

Pierwszy obraz w l{aplicy sw. Anny p~dzla Alta
montego, wystawia zdobyty przez kr6la polskiego Ja: 
na III ob6z turecl{i pod Wiedniem w r. 1685; drugi 
w kaplicy Matki Boskh~j tegoz samego mala.rza wyo
braza bitw~ pod Parkanami w W ~grzecb, w kt6rej 
nasz kr61 Jan, scigaj~c turk6w uciekaj~cych .z pod 
Wiednia stanowczem zwyci~ztwem wslawil or~z pol
ski. W chodz~c do presbiterium umieszczone s~ tak
ze dwa obrazy: jeden po prawej stronie, r~ki Kostle
ra, wyobraza bitw~ stoczon~ w r. 1673 pod Choci
mem, w kt6rej Jan Sobieski, wtedy jeszcze W. hetma~ 
koronny 80,000 Turk6w na miejscu polozyl; drug1 
zas z przeciwnej strony wystawia zwyci~zt'\\ro Stani
slawa Zolkiewskiego pod Kleczynem 'v r. 1610 od
niesione po kt6rem hetman polski zdobyl Moskw~ 
i znako~itych jellc6w do W arszawy przyprowadzil. 
Gl6wniejsze w tych obrazach osoby s~ prawie natu
ralnej wielkosci i z uderzaj~cem podobienstwem od
dane. 

Wszystkie te cztery obrazy odnowione przez J6-
zefa Engert w r. 1825 kosztem Stan6w Galicyjskich 
za staraniem Jak6baMikolajewicza dziekana miejsco
wego. 

Te dziela sztuki przywoluj~c minione wieki i ozy
wiaj~c zamarle dzieje, dotkn~ly n1oj~ wyobra.Zni~ jak
by r6szczk~ czarodziejsk~. Zamyslilem si~ i widzia
lem jakby na jawie najprz6d pocz~tek XVII wieku, 
czasy Zygmunta III reprezentowane pr.zez znamieni
tych m~z6w, z wyobrazeniami szkoly poprzedniego 
st6lecia i widzialem Zygmunta Szweda w postaci ka
r-zelka niemowl~cego, prowadzonego na paskach obce
go towarzysiwa mnichow, bawi~cych niedol~znego 
pana cacl{ami, a obok malego kr6la widzialem po
wazne i smutne postacie Zolkiewskiego, Zamojskiego, 
Chodkiewicza, Lwa Sapiehy; i zdawalo mi si~ slyszec 
slowa: jakiescie nam nieme diable ze Szwecyi przy
wiezli,Jemu niewodz6w, nie ludzi ale blazenk6w i o
szust6w potrzeba .. 

Spusciwszy oezy na grobowce Sobieskich widzia
lem, kr6tki napis: Exoriare aliquis nostris ex ossi
bus ultor. Widzialem ostatni wyraz zatarty r~k~ 
dzisiejszych posiadaczy G.alicyi. Ut:t:zymuj~ histo-

, 

rycy 1) ze ten napis kazal zastosowac do siebie Jan 
III jako do pokrewnego Stanislawa Zolkiewskiego, 
kt6ry polegl smierci~ bohatera 6 pazdziernika 1620 
roku i uczczony byl dlugim napisem, a mi~dzy in-

' . nem1: 
Quam dulce et decorum pro partria mori, ex me. 

disce. Tibi hostis ad terrorem, tibi hospes ad exem
plum. 
Spojrzalem na wisz~ce przeciw siebie wizerunki So
biesklego i Zoll{iewskiego, kiedy na jednym widzia
lem malego kr6la otoczonego wielkiemi m~zami, to 
przeciwnie na drugim widz~c wielkiego kr6la oto
czonego malemi ludzmi, zlorzeczylem tym, kt6rzy po
chwyciwszy ster wychowania narodowego, zdrowe i 
silne pokolenie przeksztalcili na nikczemne i bezsil
ne. Ledwie dostrzeglem w gl~bi kilku m~z6w ze zwie
szonenli r~kami. I ujrzalem olbrzymie postacie z ogni
stemi mieczami id~ce od wschodu i p6lnocy! przed 
kt6remi owe :figury, owe karzelki naksztalt szopko
wych marjonetek zacz~ly si~ poruszac i staj~c po stro
nie jednego i drugiego olbrzyma, bratni~ }{rew wyle
waly. W tern zdaje mi si~ widziec jak jeden olbrzym 
o bala drugiego i dr.i~ce kar.Jy rzucaj~ si~ na ziemi~, 
i ubustwiaj~ zwyci~zc~. s~ to pocz~tkowe dzieje xvm 
wieku, pomyslalem sobie, i nagle znikly fantastyczne 
widziadla. , 

Zolkiew, wies lez~ca nad rzek~ Swinz"q, zamienio-
• 

n~ byla przez slawnego hetmana kor. polski ego i ka-
sztetana lwowskiego Stanislawa, jako gniazdo rodo
we, na miasteczko. Po Zolkiewskich, Zolkiew nale
zala do Danillowicz6w, a nast~pnie do Sobieskich, 
tytulem posagowego. Tu bawili: Ludwika-Maryakr6-
lowa w r. 1696 dwakroc i w r. 1662, oraz Jan Kazi
mierz w tymze roku. W lat czternascie potem, wra
caj~c z wojny Jan Sobieski l\r61, pr6cz zony, zastal 
tutaj }rlargrabiego Bethune iLorda W. Hyde, dw6ch po
sl6w, z kt6rych pierwszy przywi6zl od Ludwika XIV 
order sw. Ducha, drugi od Karola II zyczenia przy
jazne z powodu wyboru na tron i powinszowania za 
pobicie Turk6w. (Chwil~ t~ obral malarz Warsz. 
W ojciech Gerson do obrazu olejnego w roku biez~
cym). Tu nuncyusz Pallavicini z czterma biskupami 
wr~czyl poswi~cony przez Papieza Innocentego XI, 
miecz i szyszak Janowi ill udaj~cemu si~ 1684 ro
ku do Kamienca dla wyswobodzenia Podola z r~k 
tureckich. Kr6l polski siedz~c na tronie, dotkn~l si~ 
tymze s amym mieczem golym posla weneckiego Mo
rosini i passowal go na rycerza, w obec drugiego po-

1) Obacz obszerniej o tem w Starozytnej Polsce Tomu 
II cz~sc 2-ga str. 605 i 606. 

-
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slaW allenstejna. W Zolkwi pod pisano kontrakt slubny sta! Komuz nieznane dzieje nieszcz~snej rodziny kro
syna kr6lewskiego Jak6ba z ksi~zniczk~ Jadwig~- la Jana III? Po jego zgonie kr6lewicz6w odsuni~to 
Elibiet~, i odbyto zar~czyny krtHewnej Teressy Ku- od tronu tylko skutkiem inttyg ich matki i ich przy
negundy z elektorem Bawarskim Maksymilianem Em- rodniego wuja, kardynala Radziejowskiego. Pierwsza 
manuelem, kt6ry byl wielkorz~dc~ hiszpanskim w Ni- obiecuj~ckoron~Hieronimowi Lubon1irskiemu, chciala 
derlandacb. W r. 1694 w kollegiacie tutejszej, Jan III j~ moze z nim podzielic, drugi, z kt6rego imieniem koja-

• 

uroczyscie przy"\\'dziewal order sw. Ducha tesciowi rz~ si~ najwi~ksze nasze nieszczEJscia, za swoje wynie-
swemu markizowi d' Arqquien. Tu zma.rli i pogrze- sienia na stopien prymasa, kanclerza i kardynala, naj-

• 
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Zolk1ew. 

bieni synowie kr6la Konstanty (t 28 lutego 1726) r. 
Jak6b ( t 19 grudnia 173 7 r.) i wnuczka Marya Ka
rolina ksi~zna de Bonillon ( t 1740). Po Sobiesl{ich 
przez czas kr6tki dzierzyl Z6lkie'v Jan Tarlo, od kt6-
rego wygrali j~ ksi~z~ta Radziwillowie id~cy od sio
stry kr6lewskiej Katarzyny. Miasteczko dose ludne 
ma zamek, kollegiat~, klasztor ks. ks. Dominikan6w 
i opactwo Bazylian6w. Mieszkancy dzisiejsi skladaj~ 
si~ po najwi~kszej cz~sci z zyd6w, maj~cych drukar
ni~ uprzywilejowan~ od kr6la Sobieskiego. 

Ilez to wspomnien l~czy si~ z history~ tego mia-

czarniejsz~ niewdzi~cznosci~ odplacil si~, opuszczaj~c 
syn6w swego dobroczyticy i przedaj~c sw6j glos dla 
ksi~cia francuzkiego l{ondeusza. Nieudaly si~ jednak 
intrygi kr6lowej matki i kardynala wuja: l{tokolwiek 
wszakze zostalby kr6lem, zawsze nie bylaby doszla Pol· 
ska do takiego oplakanego stanu jak przez wyniesienie 
na tron Sas6w. Wpuscilismy wilka do O'\Yczarni! Cze
go nie mogla dokazac polityka dynastyi przez Krzy_ 
zak6w broni~ jawn~, a skryt~ przez Jezuit6w, tego 
dokazali u nas elektorowie Sascy, sprzymierzeni na 
zgub~ narodu naszego. Odt~d z zasad gorszono zlym 
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przykladem, wychowan~em demoralizowano, oslabia-j o tym. zam~u, kt6rego gr?b~wce ~amykajl}: w sobie 
no, ponizano i rozdwaJano nar6d; powstaly fakcye, zwlok1 rodz1ny hetmana Sieniawskiego. · 
stronnictwa wydaj~ce sobie smierteln~ walk~ i podo- . Po wsp6lnem pozegnaniu rozjechalismy si~ w prze
bnie staremu Rzymowi upadlismy gl6wnie przez wla- ciwne strony .. 
sne niezgody i wojny domowe. I bylibysmy si~ moze Poniewaz juz p6zno zasn~lem i wczesnie si~ prze- · 
spostrzegli i zabezpieczyli nasz~ przyszlosc, gdyby budzilem, ujechawszy p~zeto kawal od Zolkwi, za
nie sej:q1 nieszcz~sny odbywany w tern tu tniejscu cz~lem drzemac. W tern uczulem wstrz~sni~cie i ma
w r. 1707. Wprz6dy Radziejowski, potem znowu Sie- lo z wozu niewypadlem; przyczyn~ bylo spadni~cie 
niawski, dwa piekielne widma pokazuj~ ludzkosci, kola z osi. Kiedy wo.Znica zeskoczyl, rzekl po rusku; 
do czego ambicya i i~dza wyniesienia si~ doprowa- ,Bihme kume, szczo nyni neszczastie nas presledu
dzic moze. Z fatalizmem tych nazwisk l~czy si~ je- jet. Czort porwaw batih a teper Ion i lusznju. '~ · Wlo- . 
szcze mi~dzy innemi imi~ Lubomirskich. zywszy kolo izatkn~wszy kawal kija zamiast zgubio-

Ale to dziwna, Radziejowski stal juz tak wyso- nego lonu ruszyl z miejsca; lecz w kwadrans stanqr 
ko i tak byl bogaty, ze mu tutaj na ziemi naszej sto- przed karczm~ dla odp~dzania, jak ~6wil jego kum, 
pnia zabraklo do wi~kszego wyniesienia si~, do- w6dl{~, uroku rzuconego na sie'Qie przez op~tanca. 
dal brat. . Widz~c na co si~ zanosi, wszedlem do karczmy i sam 

_ Tak, rzeklem, gdzie diabel nie poradzi, tam ba- napilem si~ do moicb wsp6lpod.r6znych. Krupa wzi~
b(J poszle. Wprz6dy intrygowal Radziejowski dla sie- wszy p6lkwaterek wrzucil par~ w~gli i poszeptaws.zy 
hie za posrednictwem kr6low~j, potem zas in try go- cos cicho, wypil jednym ci~giem. 
wal dla swej spadkobierczyni, zony p. Towianskiego Dok~d jedziecie, zapytal si~ mlody czlowiek za
i dla jej syna, kt6remu chcial p6zniej na sejmie War- palaj~cy fajk~, wygl~daj~cy namiejskiego czeladnika. 
sza,vskim, przez ogloszenie kr6lem dotychczasowe- - Do Lubyczy, odpowiedzial Krupa. 
go hetmana Lubomirskiego jego tescia, wyrobic wiel- · - A czy nie zechcecie mnie z sob~ zabrac? 
k~ bulaWfJ. Intryga sifJ nie udala bo Lubomirskiego Dobrze, jezeli si~ tylko ten pan na to zgodzi, 
po drugi raz min~la korona, gdy Leszczynski przez odpowiedzial wskazuj~c na mnie. 
stronnictwo szwedzkie na tron by! wyniesiony. Kiedy - I owszem, rzeklem-zkl}:dZe BOg prowadzi? 
juz August, przez pok6j altranstadski, zrzekl si~ ko- z Potylicza. 
rony, i gdy tutaj detronizowanie Leszczyitskiego ulp- KiedySmy usiedli na w6z, rozpoczl}:lem nast~-
Zono, wtedy znowu p. hetmanowa Sieniawska siostra puj!1C~ pogaw~dk~: 
Lubomirskiego, pretendenta do tronu, pomieszala szy- Czy pan Cil!gle w Potyliczu mieszkasz? 
ki stronnictwu kr6lewicza Jak6ba, po jego powrocie Tak Od trzech lat wyzwolilem siP t 1 

. . . k. Cb . l . , , b . a . ~ am na cze a-
z WI~zwma sa~ Iego: cia .a ':ym~sc. ~w~em .~ · , dnika fajansu i B6g Swiadkiem, Ze tak przywilbzalem 
tron swego mEJza, ktory w tal\:Ie s1dla 1 s1eb1e 1 nar od . d t · · . · t lk b 

1 . . . . . s1~ o ego mieJsca, ze m1 y o z o em sere a trzeba 
wpl~tal', ze 1 korony n1e otrzymal, 1 malo zyc1em am- . . , 

Je porzuc1c. 
bicyi i chciwosci .Zony nie przeplacil, a za te wszy- _ I\.toz temu winien? 
stkie knowania i intrygi Luboniirskicb, Sieniawsldch - A kt6Z inny jak nie dziedzic. 
i Radziejowskich tylko nar6d odpokutowal; gdy po- s' · k. · 

- Pan wu~t Iewicz, zapytalem, znaj~c familij«2 
.Zniej dla pozbycia si~ nienawistnego hetmana, zgo- dawnych wlascicieli. • 
dzono si~ wreszcie na nowy wyb6r nieprzyjaznego i Pan Swilbtkiewicz, bylto czlek uczciwy! SwieC Pa-
wiarolomnego kr6la Augusta." nie nadjego dusz~! 

Nazajutrz uloiyliSmy z bra tern przejaidik~ do na- To juZ stary umarl; ale przecie mial dw6ch sy-
szych stron rodzinnych do Brzeian i Halicza, LV\ro- n6w? 
wa, Przemysla, Jaroslawia, Tarnowa i do Krakowa. - Synowie takze poumierali. I • 

- Spodziewam si~, m6wil do mnie, ze w tak dlu- - A kt6z waszym panem? 
giej drodze natrafimy na ciekawe przedmioty do ga- - Pan .hrabia N. m~z c6r1{i dawnego pana. 
w~dy. . - 1,o panna Swi~tkiewicz6wna poszla za hra .. 

- .w samych Brzezanach, odpo,viedzia1em, b~- biego? 
dziemy gaw~dzili przez ki1ka dni: bo niewiem kiedy- - At, tak go nazywaj~, a raczej sam l{aze si~ tak 
bym sit wygadal o tern miejscu mego wychowania, tytulowac. 
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Musi to bye jakis bogaty obywatel. 
- Teraz, to moze i bogaty, ale jak go s. p. dawni 

· pans two przyjfJli za pisarka, to byl tak bogaty jak ja 
dzisiaj, a ja, to jestem tak bogaty jak turecki swi~ty. 
Ale widac to swi~ta ziemia ta Politycka, l{iedy w niej 
umarli i zywi w pierze porastaj~. W kilku bowiem 
latach pochowalismy wniej prawie cal~ famifi~ Swi~
tkiewicz6w i widac ziemia swi~t~ si~ od nich zrobila, 
kopi~c tez nie dawno glin~ w nowem miejscu, wyko
palismy juz jednego aniolka. 

- Naci~gni~ty to widac dowcip, rzeklem, czyz dla 
tego, ze Michalowicz np. jest synem Michala, to niby 
i Swi~tkiewicz jest dzieckiem s'vi~tego. 

- Nie panie to nie jest zaden koncept, ale to 
aniol, na wlasne oczy go widzialem. 

- Podejrzany to aniol, kt6ry pod ziemj~ si~ ukry
wa. Zreszt~ mogliscie wykopac jak~ :figurk~ kamien
n~ lub kruszcow~. 

- Z t~ tylko r6znic~ dodal czeladnik, zP. kamien 
powstaje z kamienia; znaleziona zas figurka miala swo
je pochodzenie z ludzkiego ciala, ze w niej nie zgni
lo, ale zkamienialo. Widzi pan, co w naszym dwo
rze zawsze cos dziwnego mozna widziec lub slyszec. 
Czyliz to nie jest cudem dowodz~cym, ze wrzucone 
dziecko zywcem do jamy na to skan1ienialo, zeby kie
dys dowiodlo m~czenskiej swej smierci i jak oliwa 
z wody, tak ono z ziemi na wierzch wyszlo? 

- Domyslalbym si~ strasznej prawdy, gdyby nie 
skamienialosc. 

- A jednak wszyscy o tern m6wi~, ze nasza zie
mia jest tak swi~ta, ze w niej drzewo i cialo nie gnije. 

- A tak, tak, rzeklem, przypominam teraz sobie, 
zem cos o tern slyszal, czy tez czytal. 

- R6znie o tern m6wi~, dla tego jednak, zem ja 
to dziecko ludziom pokazywal, pan hrabia srozy si42 
na mnie i wyp~dza z fabryki. 

- C6z to rna za z'vi~zek z brabi~, rzeklem; s~
dz~ bowiem, ze jezeli dziecko skamienialo, to musia
lo uplyn~c kilkadziesi~t, a moze tez i kilkaset lat, od 
czasu jego pochowania. 

- Ludzie jednak m6wi~, ze tylko kilka lat. 
- E, to niepodobna. 

A jednalr, gdybys pan widzial pani~ hrabin~ 
przed kilk~ laty, tobys pan moze i w cud uwierzyl. 

Nie dlugo po chorobie c6rki, kt6ra z niej bardzo 
zmieniona 'vstala, J)Olozvl si~, widac ze zmartwienia, 
i starszy pan i nie wstanie cbyba na J6zefata dolinie. 

, 
K s qGA SlVIATA. Cz. II. R. VIII. .. 

Jakos nie dlugo po pogrzebie odbylo si~ wesele da
wnego pisarka, nast~pnie rz~dzcy z nasz~ pann~; 

a zno,vu nie dlugo po weselu starsza pani, widac za
t fJsknila, bo j~ wyniesiono na wieczny odpoczynek do 
murowanego domu jej m~za; i nie dlugo potem mlo
dy panicz nie m6gl sifJ takze zgodzic ze swoim szwa
grem, i przenieslis1ny go z jednego domu rodzic6w do 
drugiego na cmentarz, gdzie im nikt na teraz pokoju i 
zywota nie psuje. 0 m6j Boze, ktoby to byl powiedzial, 
ze ten cichy, swi~ty przybytek naszych dawnych pan6w 
w tak kr6tkim czasie zamieni si~ na glosny dw6r no
wego jasnie pana, kt6ry z ciemnego jal iegos k~ta i 
z malego i biednego przybysza wyrosl na wielkiego 
pana, a choc nie jest swi~tym ani ani olein, jednak 
pr~dko w pierze porosl, a tak ~butny i tak pnie si~, 
jakby chcial od tej swi~tej ziemi, w kt6r~ si~ nasi do
brzy panstwo przed nim pochowali, gdzies wysoko 
wzleciec. , 

- Moze chce wzleciec do nieba, dodalem. 
- 01 w niebie on by si~ niezgodzil, bo tam pelno 

uczciwych ludzi, kt6rych on w zyciu przesladowal; 
zreszt~ sw6j swego szuka, a on i tu ucieka przed do
brymi ludZmi jak diabel przed wod~ swi~con~. 

- Nie chc~ z twojej gadatliwosci korzystac m6j 
pa.nie, nie chc~ znac nawet nazwiska twego pana hra
biego; lecz przyjm odemnie t~ przestrog~, iz, chociaz 
bylbys zupelnie przekonany o tern co m6wisz, to le
piej milcz, bo mozesz si~ nabawic wielkiego klopotu, 
a nawet jezeli si~ dowie hrabia o tern co m6wisz, to 
znajdzie sposobnosc szkodzenia, lub zgubienia ci~. 

- Dzi~kuj~ panu za dobr~ rad~-ale, bo to z za
lu, to czlowiek sam nie wie co m6wi. 
Musz~ wyznac jl1Z w koncu panu, zekocham mlod

sz~, kt6ra na dworze si~ wycho"rala i jest dot~d u pan
stwa hrabi6w. Nie uwierzysz pan, jakto przykro roz
stawac si~ z tak dobr~ dziewczyn~, a tak ladn~, ze 
w niej sam hrabia got6w si~ pokochac. Ale wiem co 
zrobi~, kaz~ powiedziec przez J agusiEJ, ze jesli jej nie
da 100 reilskich w srebrze , to ja p6jd~ do s~du i 
o wszystkiem wyspiewam. Z reszt~ sam napisz~ do 

• n1ego. 
- Rob co ci si~ podoba, ale dok~die ci~ takie po

st~powanie zaprowadzi? 
- Jagusia dostawszypieni~dze, przyjdzie do mnie 

i pobierzemy si~. 
- A jesli si~ hrabia zemsci na niej. 
- Oho, to ja si~ i na nim zen1szcz~, nawet mu to 

napisz~. Co do mnie to b~d~ u moich krewnych w So
kalu, gdzie mi zaszkodzic nie potrafi. 

3 



~ - Ale za c6z ci hrabia rna placic, kiedy tak wsz~
dzie o nim rozglaszasz? 

Tak, cbcialem si~ tym sposobem mscic, ale te· 
raz inaczej namyslilem. 

,Czy opr6cz mnie nikomu o tern nie m6wiles? 
• 

,Nikomu-Alez wiedz~ s~siedzi jak kto siedzi. 
- ,Zawsze to spos6b niegodny uczciwego czlo

wieka, wystraszac na kim niezasluzon~ nagrod~. 
,Zeby to tylko przy panu zostalo, to bylby~ 

jui pewny." 
· - Co do mnie, to mozesz bye spokojny, jad~ bo

wiem za granic~ bez powrotu. 
Z mojej strony jednak nie radzilbym ci uzywa~ 

tak ostatecznego sposobu; bo jesli obwiniasz hrabie
go o czyn nie mog~cy bye dowiedzionym, b~dziesz 
przez niego scigany jako potwarca i mozesz postra
dac dobr~ slaw~ a nawet .i \volnosc i Jagusi~. Bo 
wierz mi, ze skan:ienialosc dziecka znalezionego b~
dzie uznana przez s~d za wypadek mumii naturalnej 

. z dawnych czas6w. Zreszt~ udaj si~ lepiej do kt6re
go ksi(Jdza i zasi~gnij jego rady 'v tym wzgl~dzie. 

,A to wlasnie wjezdiamy do Rawy, znam tu 
jednego reformata, kt6ry jest moim powinowatym
p6jd~ do niego. ~ 

Na zawolanie w6z si~ zatrzymal i czcladnik po
biegl do klasztoru. 

Ot6z to swiat, pomyslalem, Hrabia N. szukal gwal
tem wyniesienia si~, zapomnial o moralnej godnosci 
czlowieka, poswi~caj~c j~ dla wartosci materyalnej. 
Korzystal ze wszystkich srodk6w najniegodziwszych, 
a nawet z podobienstwa nazwiska, mysl~c ze pod 
skradzion~ tarcz~ hrabiego nie dosi'Jgn~ go pociski 
opinii ludzkiej. Kiedy dostatki mogfb bye tylko srod
kiem wznoszenia si~ do celu, kt6rym jest zycie Ino
ralne (bo ze stanowiska duchowego trudno poj~c in
ne zycie ); 'v jego bydl~cej glowie przewr6cil si~ po
rz~dek swiata: i eel czyli zycie duchowe przetworzy.t 
na sluzebny srodek, dostatki ZUS 1nateryalne zamie
nil na eel. Pi~knie poj~l dwoistosc czlowieka: mate
ry~ i tego ducba, kt6remu pierwsza jako swemu anio
lowi sluzyc powinna. 0 ludzie! ludzie! t~ tak prost~ 
i oczywist~ prawcl~ zarzucacie folialami waszych 
ksi~g, system6w i rozpraw, zaciemniacie lsniej~ce
mi tytula1ni, i bl~kaj~c si~ 'v labiryncie waszych uro
jen, zw~tpiliscie juz o moznosci jej wynalezienia. Re
prezentanci szatana ziemskiego, sil~ si~ na sposoby 
ukrywania tej pra,vdy ; zaslepionych i przewrotn~ 

d~znosci~ przemieniaj~cych si~ w bydlo, wprz~gaj~ do 
wozu, na kt6rym materyalizm, ten szatan w postaci 
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zlotego cielca, W tryumfie czesc balwochwalCZf! od
biera. 

Ot6z i Rawa ruska! miejsce gdzie moze rzucono 
pierwsze ziarno, z kt6rego wyrosly wszelkie wypadki 
zmieniaj~ce gwaltownie caly systemat Europy w XVIII 
wiekn. Tc1n ziarnem bylo poznanie Si'J tutaj kr6la 
Augusta II z Cesarz Piotrem Alexiejewiczem; bo zte
go tylko poznania wynikla wojna Szwedzka. Piotr, 
kt6rego przewadze wszystko ulegalo, umial tutaj 
wyiszosci~ swego geniuszu tak dalece opanowac 
umysl kr6la i w takiem swietle wystawic mu wojn~ 
ze Szwecy~~ ze ten z calem oddaniem si~ wypowie
dzial wojn~ zgubn~ dla siebie i dla narod6w, nad kt6:. 
remi panowat Szukalem slad6w tego zdarzenia i bl~
dzilem po pustem miescie. 

Dzis 10 sierpnia, rzeklem do siebie, przypada wla7 

snie rocznica tyle pami~tnego spotkania si~Piotra W. 
wracaj~cego z Wiednia, i Augusta II kt6ry maj~c 

• 
si~ udac z wojskiem dla odzyskania Kamienca od Tur-
CYJ, zmienil tu, widac, sw6j plan i przesiedzial potem 
bezczynnie do zimy y; obozie pod Brzezanami. Wyo
brazam sobie w tern tu miejscu dw6r Rzeczyckich 
zaszczycony 1698 r. obecnosci~ dw6ch monarchow. 
Obok dworu wystawiono obszerne namioty dla po
mieszczenia swity i urz~dzenia Inieszkania dostoj
nych os6b. August przyjmowal tu przez trzy dni 
z kr6lewsk~ okazalosci~ swego goscia. Po przy .. 
witaniu i zobop6lnych oswiadczeniach weszli do ogro
mnego namiotu. Tu przedstawial dwom monarchom 
Prebendowsl{i, wojewoda Malborski oraz marszalek, 
dostojne grono senator6w i wojownik6w polskich i sa
skich. vV tern szesciokonna kareta si~ zatrzymala, 
i wysiadla dama pi'Jknej urody. Byla to podkomo
rzyna koronna Lubomirska nateraz faworyta kr6le
wska. Skoro wprow adzona byla do namiotu w towa
rzystwie 'vojewodziny Malborskiej i Inowroclawsldej, 
kr6l przedstaw"il je jako trzy wojewodziny i st~d tez 
podkomorzego mianowal zaraz wojcwod~ Krakow
skim. , Oto s~ moje trzy ulnbione wojew6dztwa," wy
rzekl wskazuj~c na wchodz~ce damy. 

W kt6rem-ze 'vasza kr6lewska Mosc najch~tniej 
lubisz przebywac? 

Krakowskie, to moje najdrozsze wojew6dztwo, od
powiedzial kr61 spogl~daj~c z radosnyn1 usmiechem 
na wdzi~cz~c~ si~ Lubomirsk~. Usiedli do bogato 
zastawionego stolu. Spelniono wiwaty przy odglosie 
muzyki i armatnich wystrzal6w. W koncu biesiady 
wyszly dan1y do ogrodu otaczaj~cego namiot kr6lew
ski. W tern uslyszano krzyk, wybiegaj~ z namiotu 
i widz~ jak w6l ogromny sploszony przez wystrzaly 
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armatnie wpada do ogrodu i juz skierowal sw~ dro
g~ ku uciekaj~cym wojewodzinom, juz jednego germ
ka odrzucil na kilka s~zni w g6r~; gdy w tern kr61 
August, pochwyciwszy sw6j or~z, zabiega mu drog~ i 
jednem silnem uderzeniem odcina mu glow~. Bylo to 
dzielo jednej chwili i tak niespodziewane, ze zdawalo 
si~, ze sam w6l niespostrzegl si~, kiedy w impecie 
swego rzutu kilka jeszcze ln"ok6w bez glowy ulecial. 
Przestrach zamienil si~ w powszechne podziwienie, 
a Cesarz przybieglszy do kr6la, w pierwszem wzrusze
niu uscisn~l go m6wi~c: ,Zazdroszcz~ ci kr6lu, jezeli 
wsz~dzie 1tak szybko z twojej olbrzymiej sily i zr~
cznosci korzystac umiesz. Zakochalbym si~ w tobie 
gdybym byl kobiet~, lecz c6z mi teraz pozostaje? 

"I)rzyjazn, rzekl August, usciskaj~c Piotra." 
- I przymierze, dodal Piotr, przeciwko nieprzy

jacielowi naszego wsp6lnego interesu. 
- Niech i tak b~dzie, tylko nie chcil~j korzystac 

z mego obecnego uniesienia m6j bracie, rzekl Au
gust. 

- Dalismy sobie slowo! odpowiedziaJPiotr, a wi~c . . , , . . 
w1cczna przyJazn 1 przym1erze. 

Kiedyn1 tak zamyslony, zdawal si~ slyszyc rozmo
w~ dw6ch monarch6w, zblizyl si~ do mnic Krupa m6-
wi~c: Jedziemy Panie. Zaluj~c chwili przerwanego 
jasnowidzenia dziejowego, siadlem na w6z i ruszyli
smy w drog~. Napr6zno chcialem przywolac natchnie
niem mysli do ozywienia widzianego w Rawie obra
zu,--jakos nie byly mi posluszne. 

Prozaiczn~ wi~c i prost~ zacz~lem rozmow~: ,Da
wno jakiescie wysluzyli kapitulacy~? rzeklem do Ki
ty, ozdobionego krzyzykiem odbytej kampanii i duz~ 
blach~ mosi~zn~ oznaczaj~c~ wysluzenie lat. 

- Dziesi~c rok6w temu na pascb~, odpowiedzial 
z ruska niemieck~ polszczyzn~, jakja odebral abszyt. 

- Musieliscie zwiedzic kawalek swiata. 
- J a, rzecze Kita, ta nynie to juz i pami~tania 

nie starczy, czeres jakie to miesta i landy zoldak ma
szyrowalo. Ino co wzieli mnia 'v rekruty i trocha wyu
czyli muszterunku, ta wraz pognali na Francuza. 
F9rsirmarszem robiwszy co dnia po pi~c i szec mile, 
zaszlismy az pod Olmic. Tu zaledwie byl rasztak for
baj, ot ze i w nocy przyszedl befel, i szcze slonko 
nie zeszlo, a my juz marsz marsz! i nieszlismy "ri~cej 
nad trzy godziny, ·a tu juze grzmienie kanon6w czuc 
si~ dalo. W tarabany uderzono szturtn-Inarsz i nie
bylo czasu poznac i przezegnac si~, a tu juze i Fran
cuz plun~l nam w oczy gradem olowiu. Kapral za-

. wolal: prezentirt, ladet das Gwer eins, cwaj i nagle, 
,J ezus Marya'' krzykn~l', taj padl jak dlugi na zie-
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mi~, taj padali Austryaki jak muchy, a tu juze i 
z przodu i z tylu i z boku Francuz nas kluje i bi
je. Pardon! pardon! krzyczy Oberszt, pardon! krzy
cz~ oficery i pardon krzykn~lismy razem, taj buch 
Gwery na ziemi~. A Francuz widac nie byl juz tak 
hardy, bo nie plul na nas ogniem i nie pchal w nas 
bajonetem. W net dowiedzielismy si~, ze cesarski kr61 
przegral tu na leb na szyj~ bitw~ pod Austerlic, ze 
nasz~ cal~ armi~ rozbito i zabrano w niewolnika, 
czem oficerowie mocno si~ pofrasowali i nosy pospu
szczali. Ale nam lzej bylo na sercu, ibo nam juze ka
pral niemiecki na sk6r~ nie lazl, a Francuz byl grze
czny i nie mordowal nas, nie kl6l i nie plul kulami 
wi~cej. Bo i niemial si~ czego sierdziec; broniesmy 
tylko przecl nim sprezentowali i zaraz zlozyli. Wy
prowadzil z tej bitwy ~·ielk~ moe naszych regiment6w 
w niewolnika az do Ustfalu i Franl{rajhu, no nie wdy
bach, nie w lancuchach, ino na wolnosci, i tam leze
lismy po r6znych festungach az do Wiener friden. 
Francuzy deli}{atnie a grzecznie z nami si~ obcho
dzili, jakby z paniczami; ty lko jedno, to w swojej g~
bie a jEJzyku trocha Francuz za gruby. Dawano jesc 
smaczno a kra~sno nie jak chudobie, a jednak Fran
cuz si~ wyrazal: mam dla was zarcie, wu main ire. 

- Bo to wiclzicie, rzeklem, vous mange1'ez znaczy 
u nich: b~dziecie jedli. 

A chleb, ze l>yl bialenki jak cialo, to i poc6z go 
tak brzydko nazywac. 

Wiclzi pan jakie to figlarne to francuzkie 1n6wienie, 
aby to powiedziec grzecznie b~dziesz clto1·y, to on ci 
od razu 'vyjedzie jak ostatni prostak, kieby lopat~ 
w reb. Francuz tez zacz~wszy od ich cesarza, kt6re
go po s'vojemu nazywaj~ to lampirerem to zn6w ma
lym kaprale1n,jakby to on lampy zapalal albo palic~ 
kapralsk~ wywijal. Taki to juz swawolny lud, nikogo 
nie uszanuje, gorzej od poganina; a jednalro ten ich 
lampiarz Bonaparta nie tylko lampy ale, i swiecy 
przed Bogiem nie zapalil, a ino dla siebie luminacye 
a fajerv.·erki wyrabial. Bezboina to byla sztuka, kie
dy si~ odwaiyl na hanb~ Boga i ludzi Ojca, swi~tego 
z Romy do Paryza w klatce jak ptaka prowadzic. 
Slyszalem to, ze Ojcu swi~temu cudem skrzydla wy
rosly i jakoby aniol klatk~ otworzyl, a on swi~ty Oj
ciec do nieba na skarg~ do Pana Boga polecial. Od
t~d tez zle si~ dzialo Bonaparcie, taj krewienstwo 
z naszym apostolsko cesarskim kr6lem na nic mu nie 
przyszlo; bo chociaz Austryak i Prusak, Italian i 
Iszpan, Mien1iec i Polak i 'vszyscy za nim byli, to 
kiedy B6g byl przeciwko niemu to i Rusin nie sam 
bo z Bogiem byl takoz przeci\v niemu. Wyprowadzil 
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Bonaparta tak~ chmar~ wojska, ze i w rzekach wody I zajechala bryczka i wszedl do karczmy jakis mlody 
ana ziemi chleba nie stalo; a tu Rusin ta siola i gro- ksi~dz. Kniaziowie nisko mu si~ poklonili. 
dy i zboze i chudo b~ z dymem do nieba puscil, jak - Zk~d to jedzieta? 
na ofiar~. A widac, ze Bogu tak mila byla ta zertwa - Ze Lwowa dobrodzieju. 
jego, jak ongi podarki Abla, i spuscil taki mr6z a gl6d - I jakze wasza sprawa? 
na wojska Bonapartowskie, ze hardy Francuz co tak - W z6lkowskom cyrkuli skazaw starosta idty 
grubiansko m6wil, i Boga i swiEdtych nieuszanowal, do Bubernii. 
z zimna a glodu wywiesil j~zyk. Tak Bonaparta nie - I byliscie w Gubernii. 
omal wszystkie swe wojska wygubil, bo dobrze to - Tak, znaty to sam Bubernia, sywenki jak ho-
m6wi~: ze kto z naszym Bogiem wojuje, ten sob~e lub, prinial od mene cyrkularnoje pisn1o i poszwar
zgub~ gotuje. gotawszys po nemecki, peredaw swomu mladszomu, 

Kto z Bohom wojujet, 
Pohibel sobi hotujet. 

kotory procztaw zapisku, scbowaw jeju w kantoku 
i daw maluju kartoczku. 

- , To data i numer dorfdCZonego podania, po-
,,Jak ino Bonaparta raz pokpil spraw~, to wszytcy trzeba bEddzie za par~ miesiEdCY zglosic si~ po rezolu

na niego si~ obr6cili. Wyszedl prawda, pod Leipcik cy~, odpowied.zial ksi~dz. Potem spojrzal na_ mnie 
z now~ armij~, no i tam go tak zbili, ze az musial i rzekl: Zdaje mi si~, zesmy z sob~ byli razem w aka
uciekac. Wtedy go wszystkie wojska niemieckie, an- clemii Lwowskit3j. 
gielskie i ruskie gnali az do Frankrajchu, potem zno- Tak, przypominam sobie, ws.z"akze Ks. Jarem-
wu zbili, i koli wprzod przed nikim _,niechcial krony kiewicz. 
zdejmowac, to teraz ten hardy lampirer kieby kapral - C6z to pan ·robi w tych stronach? 
przed hauptmanem musial jak niepyszny zdj~c kronu - Wracam tEJdy do kr6lestwa polskiego. 
z glowy i nizko si~ pokJonic, i przepraszac kazdego; . - To pan mieszkasz az w Polsce? Panie ex kole
i poslali go z rot~ jego na ordynans do italianskiego go, m usisz dzisiaj u nas zanocowac, jutro ci~ odeszl~ 
prynca. No chocia tam mial zachowanie i wikt i stan- do granicy, nie prawdaz? 
cy~ u samego prynca, taki jemu tam bylo markotno; I owszem, jesli sobie tego zyczysz m6j kocbany 
wifdC udalo mu siEd tak przerobic swoj~ rot~, ze kiedy panie Onufry. Siadlem wifdC do bryczki ksi~dza Ja .. 
byl na sluzbie na hauptwachu, to ze wszystkiemi remkiewicza, z kt6rym i w godzin~ stan§lismy wLu
swemi ludzmi deserterowal na okrfdt, kt6ry z nim po- byczy. Opowiedziawszy sobie w drodze obszerniej roz
plyn~l do Frankrajchu. Slysz~c Francuzy, ze ich da- maite nasze przygody od czasu niewidzenia siEJ, pyta
wny cesarz do nich uciekl, zrebelizowali si~ przeciw lem go o rozmaitych koleg6w. Wtem ksi~dz Onufry 
drugim monarcboin i przeszli najego stron~. I znowu mi przerwal: 
wszystkie monarchy poslali swe wojska i tak zbili · - Brat panski, bardzo pi§knie si~ kieruje, ukon
Bonaparta, ze uciekl az do Anglika, a ten go zde- czywszy czteroletni kurs prawa, otworzyl sobie dro
gradowal z unteroficera na gemajna, zamkn~l go do gEd do najwyzszych posad. 
tej samej klatki w kt6rej siedzial Ojciec swiEdtY nim Moj panie, u nas nie jed en wyszedlszy z czwartej 
wylecial do nieba, i wywiezli go okr~ten1 fort na mo- klassy, po kilku miesi~cznej applikacyi otrzymallepsz~ 
rze. I obwozili go po zamorskich krajach a potem posad~ jak mQj brat po ukonczeniu 4-eltnich normal
osadzili go w klatce na duiej skale sr6d morza. Tu nych 6-letnich gimnazyalnych i po tyloletnich jeszcze 
mu naprzeciw klatki wystawili kaplic~ swi~tej Oleny, naukach uni,versyteckich, a nadto po 4-loletniej swojej 
do kt6rej modlil siEd ten slawny heroj Bonaparta; bezplatnejpraktyce. Wszaktylelattrwauwasnauka? 
a swi~ta Olena zywila go tu boi~ n1ann~ przez kilka cztery a szesc, a dwa filozofii, jeszcze cztery lata 
lat, wreszcie otworzyla 1nu klatk~, z kt6rej on m6gl prawa albo tez teologii lub medycyny, razem szesna
wychodzic i wyprosila u Pana Boga wybaczenie jego scie lat; potem id~ lata skladania egzamin6w wyz
ci~zkich grzech6w i B6g ulitowal si~ nad nim dla je- szego pra-\va co takze zabierze trzy do szesciu lat, 
go pokuty i modlitwy, ta dla zaslug sw. Oleny." czyli dwadziescia lat z g6r~. Slyszalem, ze jakis 

Poczciwy Rita wielce mnie ubawil swojem o klat- tam ukonczony jurysta niechc~c glodn~ smierci~ u
ce i Bonaparcie opowiadaniem. Gdy stan~lismy przed mrzec, utopil czy powiesil si~. Pi~kny widok po tylu
karczm~ zafundowalem mu z kumem w6dki, a sam letniej pracy. Maj~c wi~cej jak trzydziesci lat mozna 
kazalem sobie sporz~dzic na prEddce jedzenie. Wtem si~ dopiero ubiegac o mniej wi~cej dobr~ posad~ 
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z pensy~ 300 lu b 400 zlot. renskicb. Rozumie si~, ze 
z takiej pensyi nie moznaby domu i dzieci utrzymac, 
tymczasem mlodzieniec nim wyjdzie ze szk6l i z apli
kacyi, doczeka si~ czterdziestu lub pi~dziesi~ciu lat, 
i w tym wieku juz dojrzaly ITI*Jzczyzna, zabiera si~ do 
stanu malzenskiego. Zn~kany mozoln~ prac~, a cz~
sto i walk~ z niedostatkiem, wychodzi dopiero na 
swiat, kiedy go swiat chce opuszczac i szuka sobie 
towarzyszki najcz~sciej w pokoleniu, o kt6rem prze
milczec wol~. Wtedy to po wazny i kochaj~cy, choc 
nie zawsze kochany malzonek, wylewa caly zas6b na
bytej nauki i moral6w dla swej mlodej malzonki, kt6-
ra z pocz~tku sam a nie wie, czego jej nie staje; i pr6-
zno uderza to w glow~ to w serce m~zowskie; ude
rza w jego st6l z papierami i ksi~zka1ni, a no~yce si~ 
nie odzywaj~. Takie s~ owoce waszej dlugoletniej 
nauki i bezchlebnej pracy. Demoralizacya, zepsucie, 
zt~d niedowierzanie, nieufnosc, bezsumiennosc, suro
wosc, podst~p, hipokryzyja, oto charakter wytrawnycb 
biorokrat6"\ reprezentan t6w waszego porz~dku. Dzie
ci urodzone w drugim grzechu pierworodnym, jakiez 
zasady mog~ odebrac od matki gwalc~cej prawa bo-
skie i ludzkie? od ojca utQpionego albo 'v niespra,vie
dliwych papierach, albo w milostkach postronnych? 
Jezeli tu jeszcze i kaplan, jako domowy powie.rnik, 
niepoprzestal na nazwie duchownego tylko ojcaikie
dy zwi~zawszy stadlo malzenskie, mniema miec pra
wo do rozTywania albo luzowania tych wi~z6w, wte
dy o biada! warn rodziny, skladaJ~ce 'varstw~ wyz
sz~t 

Oto smutn y obraz waszego miejskiego, waszego 
uprzywilejowanego towarzystwa. Strzezcie waszych 
wiejskich zagr6d, alez w nich mies zk ajf!: dot~d n1oze 
tylko warunki przyszlego zycia, zarody czekaj~ce na 
rozd1nuchnienie isl{ry bozego ducha, zywego czlowie
ka. Nie kolyszciez ich we snie moralnej ciemnoty, nie 
wmawiajcie w nich przynajmniej pog ardy dla swiatla, 
dla tego, ze jego promienie na zbyt g6rnych warst
wacb spoleczenstwa nie zawsze rozwijaj~ cieplo do .. 
broczynne; jak miasto gniecione brukiem zepsucianie 
wydaje zbawienn6j wegetacyi. Czyi swiatlo wyzszcgo 
poznania nie jest iskr~, nie jest cz~sci~ Boga? a kto 
juz objawion~ cz~sci~ pogardza, czyz zdola godnie 
uczcic niepoj~t~ calosc? Pami~tajcic ze tylko wyzsze 
warstwy spoleczenstwa jak warstwy roli wystawione 
na dzialanie swiatla slonecznego zawieraj~ w sobie 
zywotne ziarna zycia S!)Olecznego. 

- Czuj~ waznosc nauki, odpowiedzial ksi~dz Onu
fry, i dla tego mog~ stan~c w obronie naszych insty
tucyj, pragn~cych uj~cie1n w karby prac1! umyslow~, 
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rozbt~nJego materyalizmu pierwszej mlodosci, dopro
wadzic sv1oich wybranych, cbociazby cierniow~ dro
g~ zaparcia si~ i niedostatku, do tego celu, u kt6re
go kosztem zmyslowych o'\voc6w zb!eramy je wyzsze, 
bo duchowe. 

- Temi wyzszemi owoca1ni, rzekletn, nazywacie 
cbyba pedantery~ biuroman6w i ich mnieman~ wiel
kosc w malych rzeczach; dobieranie srodk6w najniego
dziwszycb, usprawiedliwiaj~cych eel, do kt6rego d~z~. 
Czemuz nie idziecie z postEJpem innych narod6w, lecz 
za pop~dem waszych Rakuzan6w, uczonych, du
mnych cofaniem si~ do 'sredniowiecznego scholasty
.cyzmu? Czyliz przy wieloletniem narzucaniu zdan 
obcycll, czEJsto nawet podejrzanej wartosci, n1ozecie 
miec czas i miejsce w waszych glowach dla rozwini~
cia w sobie samodzielnosci, kt6ra jest jedynym try
umfem, odniesionym na polu wychowania? Sofist6w 
macie co niemiara, ale jakze malo prawdziwych m~dr
c6w. Machijawelizm, to nie m~drosc polityczna, to nie 
filozofia oswiaty. 

Kiedym to m6wil, powr6cil do domu z pola ojciec 
ksi~dza Onufnego. Po wst~pnej rekomendacyi slde
rowalem rozmo\v~ na 1niejscowosc chc~c si~ przeko
nac o ile zgodne b~dzie zclanie plebana ze zdaniem 
tak zwanych kniazi6w Lubyckich. 

- ,Czy tytulnaszych kniazi6\v odpowiadal kiedy 
dostojenstwu zwyczajnycb ksi~z~t," rzekl ksi~dz J a
remkiewicz,-,,trudno o ten1 stanowczo wyrzec. Po
r6wnywaj~c 'vszechstronne prawa, zgodzono sit=t teraz 
na to, ze naszych kniazi6"r osad7Jono tu jako usamo
wolnionycb posiadaczy zien1skich na prawie wolo
skiem. Widac, ie woloscy obywatele ziemscy zamiast 
zwac siebie gospodarzami, a swego pana kniazien1, 
pomieniali si§ za nazwy, 1nianuj~c siebie kniaziami, 
a wybranego wsr6d siebie pana tytuluj~ swym go
spodarzem (hospodaren1). Co kraj to zwyczaj. Falita 
historyczne s'viadcz~, ze tym tytulonl odpowiadalo 
takze znaczenie szlachty polskiej wzgl~dem obranego 
przez siebie kr6la. Nazwa gospodyna zn.stfJpowala 
mi~jsce wyszukanych cudzoziemskich tytul6w. A wi
tajze, witaj, mily gospodynie! tak pozdrawial nar6d 
Kazmierza. 

Nie rna pewnego dowodu, w jakie1n znaczeniu i za 
j akie zaslugi otrzymali nasi mieszkancy przywilej od 
ksi~cia mazowieckiego Zie1nowita.. Za J ana J{azmie
rza w epoce bezrz~du, przen1ocy i najazdow, skra
dziono im wspomniony l)rzywilej, i chciano podci~
gn~c ich pod prawa krajowych mieszczan lub wlo
scian; lecz kr61 Michal na. n1ocy zeznan i autentyku 
wynalezionego w aktach grodzkich, potwierdzil slu-
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z~ce im pra"ra dnia 12 pazdziernika 1671 roku na
zywaj~c ich kniaziami czyli libertynami. 'fu okazal 
mi ksi~dz Jaremkiewicz przywilej Jana III wydany 
w Lublinie dnia 18 kwietnia 1688 r. i potwierdzony 
przez innych kr616w nast~puj~cej tresci: 

"Uczciwi kniaziowie wsi Lubycza., uczyniwszy od
wag~ przyslug przez przodk6w y o3n.dc6w swoich nie
gdys jeszcze Setnotowi ksi~ciu Mazowsza, meruerunt 
sobie to, aby we wsi y gruntach do ni<~j nalez~cych 
seorsive szczycili si~ prawami i wolnosciami swemi, 
y wedlug tycb.Ze rz~dzili si~, jako najprzystojniej. Dla 
czego jako od antecessor6w naszych o potwi~rdzenie 
tycbze wolnosci konkurowali, tak con sequnter y do 
nas na tronie panstwa poswiadczonycb, uczciwi: Ba 
zy li W anczyszyn, Alexiej Kiszczak, Andrzej Chodor 
i t. d. swoim y innych tamze sortcs swoje 1naj~cych 
imieniem supplikowali, abysmy onych przy wsi Lu
byczy, gruntacb, prawach i wolnosciach ich zacbo
wali, zatrzymali i one powag~ nasz~ ztnocnili y u
twierdzili." 

Opisawszy granice, grunta przypieraj~ce do rzeki 
Belzec, stawy, lasy, l~ki, m6wi dalej, iZ tako,ve: 
z .wolnem piwa robieniem, gorzalki kurzeniem na 
wlasn~ potrzeb~, zwyz mianowani kniaziowie, jako y 
sukcessorowie ich, trzymac i zazywac b~d~, az do 
ostatniego kresu zycia swego, przy wszelakiej wol
nosci, zadnych panszczyzn ani robocizn, ani podw6d 
dawania nie odpra,vuj~c; za co szczcg6lnie na po
trzeb~ wojenn~ zolnierza wypra"·o,vaniem. Uwalnia
my tez onych od wszelakich zolnierskich stacyi, egza
kcyi, chleba pobocznego, zimowcgo, podw6d brania 
i innych ekstoryi. Obiecuj~c to po nas y nast~pcach 
naszych, pomienionych kniazi6w i sukcessorow ich 
od wsi Lubycza nie oddalic i do oddalenia wladzy ni-
komu nie dac." 

August III pod dniem 24 grudnia 17 44, potwier-
dzil r6wniez rzeczony przy,vilej temi slowy: 

Przy,vilcja kniazioin Lubyckim we 'vsi Lubyczy 
na prawie Woloskim fundowanym y do sll1Zby wojen
nej czasu potrzeby Rzeczypospolitej obligowanym 
nadane pot,vierdzamy." Podobnie Stanislaw August 
pot"rierdzil dnia 28 pazdziernika 1770 r. · 

- W jakimie czasie polozyli zaslugi tutejsi mie
szkancy i jak~ odwag~ 1nogli si~ odznaczyc? zapyta
lem. Ksi~dz J aremkiewicz na to odpowiedzal: 

- ,, Wiado1no z historyi, ze okolo_ 1320 r. spl~
drowa\vszy Tatarzy Rus cze'rwon~, nurzucili jej swo
ich d'Y6ch carzyk6w, kt6rych jednak pozbyli si~ tru
cizn~ Rusini i poddali si~ Boleslawo,vi Trojdenowi
czowi, ksi~z~ciu Mazowieckiemu, synowi Maryi ksi~-

zniczki ruski~j. Kiedy zno,\'11 w r. 1340 umarl Bole .. 
slaw we Lwowie podobn~ smierci~ jak dawniej carzy
ki, jego brat Ziemowit ust~pil swoich pra\v do Rusi 
Kazmierzowi W. kr6lowi polskiemu, swemu krewne
mu, zajmuj~c dla siebie tylko ksi~ztwo Belzkie. 

J erzy N ary1nuntowicz ksi~z~ Litewski napadal kil
kakrotnie ze swemi ludimi a nawet przy pomocy Ta
tar6w na t~ krain~ i widac to wtedy scigany ksi~z~ 
Ziemowit jedynie odwadze Lubyczan winicn byl swo
je ocalenie. W szakze udzielony im przywilej nie m6g l 
bye zaraz, a moze i p6zniej w zupelnosci wykonany 
albowiem juz 1350 r. wspomniony Jerzy wyrugowal 
zt~d Polak6w i przez szesnascie lat panowal w ziemi 
Belzkit~j,. i dopiero 1366 upokorzyl si~ Kazhnierzo"ri 
i dzierzaw~ lenn~ otrzy1nal od niego toi ksi~ztwo. 
Kiedy jednak znowu wiarolomny Jerzy najezdzal na 
Polsk~, l{r61 Ludwik w1377 oblegl go w zamku Belz
kim i po poddaniu si~, uczynil go tylko dozywotnim 
starostt1 tegoz zamku; zas ks. Opolski, siostrzeniec 
kr6lewski, zostal Wielkorz~dc~ calej Rusi. Wkr6tce 
jednak kr6l 11oosadzal W ~grami zamki ruskie, kt6-
rych Jadwiga przemoc~ wyrugowala. Wladyslaw Ja
giello daj~c sw~ siostr~ Aleksandr~ Ziemowitowi ks. 
maz. przekazal mu 1388 r. w posagu ziemi~ Belzk~ 
i t~ odziedziczyli Kazimierz, a nast~pnie Wladyslaw 
ksi~z~ ra\vsli:i, po kt6rego bezpotomnym zgonie 1462 
roku, taz ziemia jako lennictwo wr6cila do korony 
polskiej. 

Takie s~ !)Odania bistoryczne, tradycyja ustna do
pelnia je powiesci~ gminn~, kt6ra przez l\ill{a wie .. 
k6w nie poparta pismiennemi dowodami, 1

) nie rna za 
sob~ tej pewnosci, aby na niej z cal~ ufnosci~ pole
gac 1nozua?~' 

- Alez zapytale1n si~, zkf!die u nas uciekano si~ 
do prawa woloskiego, czyliz familia wspomnionych 
Lubyckich nie pochodzi z W oloszczyzny? . 

- ,W~tpi~, rzek:.t ks. Jaremkiewicz, osiadali unas 
wprawdzic W oloc hy; lecz zawsze na zasadzie praw 
miejscowych. Szlachta nawet 'voloska przyjmowala 
indygenat jak w nowszych czasach, bo za Augusta II, 
familija Turkul6w, kt6ra tu w naszych stronach po
siada maj~tnosc. Co si~ zas tyczy Lubicz6w, jczeli to 
byla pier\votna naz,va naszych kniazi6" .. , toe herbu 
Lubicz byl i hetn1an Z6lkie"rski, i tak 'v tcj ro"'nie 
jak w icb rodowych nazwiskach nie n1a nic wolo
skiego. W czasach przedchrzescijanskich nazywali 

=) s~ jcdnak slady, ze pisn1ienne do,vody skradziono 
dla zatarcia pra,vnej podstawy prerogatyw Lubyczan. 

(przyp. aut. a1't.). 
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ksi~z~ta swe zony 1ubicami. W dawnej Slowian
szczyznie Lubecza nad Dnieprem r6wnie jak Nowo
gr6d, lub Kij6w byla bardzo znakomitem miastem. 
Z tamtej Lubeczy pewnie wyprowadzaj~ sw6j r6d 
ksi~z~ta LubecGy Druccy. Trudno teraz stanowczo 
wyrzec, czy nasi kniaziowie nadali swe imifj tej osa
dzie? zawsze jednak przyj~te przez nich nazwiska s~ 
polsliie; bo znane s~ nawet rodziny polskie Krup6w 
i Krupskich, Kickicb, Kiszkow, Chodor6w, Chodoro
wicz6w it. d. Lecz poniewaz tutejsi kniaziowie s~ 
dzisiaj prostymi wloscianami, nie mog~ si~ por6wny
wac z moznemi domami bez obrazenia dumy pan6w, 
zakladaj~cej sw~ wielkosc na dostatkach lub na odzie-
dziczonej swietnosci." . 

- iyjemy w czasach, rzeklen1, w kt6rych gl6wnie 
poplaca wychowanie, sam pan przyznasz, ze bez do
brej woli i pewnych zasob6w nie mozna dzisiaj na
byc wiadomosci, kt6re nam daj~ wartosc i imi~ w spo
leczenstwie. 

- ,Bez w~tpienia, odpowiedzial ksi~dz, ci'emno
ta i nikczemnosc osobista tern nieznosniejsza, irn bar
dzh~j si~ cudzemi zaslugami zaslaniac pragnie: z tem 
wszystkiem urodzenie jest pods taw~ do nabycia zna
czenia u ludzi. .. " 
. Pragn~c przerwac rezonowanie kollegi zap~dzaj~

cego si~ pod obron~ herbownych tarczy ~apytalem: 
- ,, Czy nie m6glbym jutro jechac clo Tomaszowa? 
- ,Kiedy pana do wyjazdu nie nagli, to jedzcie 

jutro z moin1 synem do Belza; wszak pan nie znasz 
tego miasta? 

- Bylem tam wprawdzie jeszcze jako uczen z ~o
im ojcem u ksi~dza dziekana Krainskiego, naszego 
kuzyna, odpowiedzialem, i dla togo tez wartoby przy-. , . . . . 
pomn1ec s1~ Jego P5tiDI~CI. 

- ,Oho! dziekan juz nie zyje! rzekl ks. Jarem
kiewicz. 

- Szkoda, zes si~ pan nie dopilnowal, mial jedno 
z najlepszych probostw. 

- , Tak, slyszalem, ale zal mi tylko pi~knej bi
blijoteki i zbioru numizmat6w, jedno i drugie odzie
dziczyl po swoim bracie prof esorze gimnazyalnym 
Lwowskim. Biblioteka liczyla kilka tysi~cy dziel bar
dzo wielkiej wartosci. Ciekawy je.stem, kto to wszy
stko zabral. Ksi~dz bowiem nie mial zamilowania ani 
w jednem ani w drugiem. B~d~c u niego, widzialem 
ksi~zki zwalone w kilku celach podominikanskich 
bez zadnego porz~dku: pewnie i do smierci nie kazal 
ich poukladac. M6j Boze, gdyby nieboszczyk profe
sor byl w letargu i ocknf!wszy si~ zobaczyl, ze jego 
zbiory, z takiem zamilowaniem, poswi~ceniem i ·na. 

kladem przez kilkadziesi~t lat skupowane, tra:fH.y na 
wlasciciela wcale ich nie ceni~cego, to drugi raz by sko
nat Opr6cz siostrzenicy weLwowie mial jeszcze nie
boszczyk siostr~ na W ol'yniu za Krasnod~bskim, oby
watelem ziemskim, s~dz~ ze ta wzi~la takze sukces
sy~ po dziekanie. ,, NazajutTz wyruszylem do Toma
szowa. Powierzchownosc Lubyczy bardzo n~dzna: 
domki liche, mieszkancy obdarci i ubodzy, jak zwy
kle w naszych polskich miastach, w kt6rych caly 
przemysl i handel p~zeszedl w r~ce zyd6,v. Gdyby 
dzis ozyl Boleslaw Wstydliwy, kt6ry ze swym bratem 
ksi~z~ciem mazowieckim, pr6cz wielu nieszcz~sc, 
sprowadzil krzyzak6w i zycl6w, t~ wschodni~ plag~, 
pewnieby si~ mial vvi~cej jeszcze czego wstydzic niz 
swojej plci m~zkiej przy nadobnej J{unegundzie, kt6-
ra nie mog~c si~ dowiedzic, po co go zaslubila i co 
ma oznaczac jej slubna obr~czka, rzucila podobno j~ 
czy m~zowi napowr6t, czy tez balwanowi-soli. Jak 
Doza W enecki rzuca pierscien morzu adryatyckiemu, 
zaslubiaj~c je, tak tez biedna Kinga maj~c m~za mu
siala pierscien oddac balwanowi. Szkoda, ze kiedy j~ 
IDf!.Z nam6wil poswi~cic sw~ obr~czk~ slubn~ czysto
sci-nie zrobil i sam poswi~cenia ze swej korony: nlo
zeby balwan solny szcz~sli"rszy byl od ukoronowane
go Boleslawa. Wstydliwy kr6lu! slubowales zamiast 
wiernosci i milosci swej zonie, jak~s urojon~ czystosc, 
a zanieczysciles nasze wioski i miasteczka przyby .. 
szami, kt6rzy obdarli nasz lud z dostatk6w, owladn~
wszy handlem i przemyslem; ~ co najgorzej, obdarli 
go z rozumu i dawnej dzielnosci przez rozpojenie go
rzalk~. Biedna ziemia, tak obfi.cie w6dk~ i lzami 
skrapiana, a ilez tu krwi si~ wylalo? niedarmo ci~ 
zw~ Rusi~ czer,von~! Juz w sz6stym wieku j~czalas 
pod jarzn1em Awar6w, Obrami tu nazywanych. Bie
dne slowianskie narody Dulebow, Buzan6w, Bialo
Chrobat6w! ilez tu wycierpialyscie od najazdu tych 
dzikich Obr6w, kt6rzy was zycia i wolnosci, a wasze 
zony i c6rki czci pozbawiwszy, do swych woz6w za
prz~gali. Lecz synowie pomscili swych rodzic6w. Slo
wianie na poludniu z innemi ludami, w Vill i IX wie
ku wyt~pili i zgladzili okrutne plemi~ Obr6w. Nast~
pnie dzikie hordy Hun6w, tureckich Peczynieg6w az 
tu zapuszczaly swoje zagony. Gdzie si~ podzial bo
gaty grod Wolin, dzis biedna wioska Grodek, przy uj
sciu Huczwy do Bugu? Zagr~ebaly si~ z dawn~ na
zw~ ostatnie slady dawnego miasta; prowincya za to 
tylko uniesmiertelnila nazw~ zaginionego grodu. Czy 
widz~c kto takze nad Huczw~ nieznacznfb wiosk~ 
Czerwno domyslalby si~, ze tam stalo niegdys zna
czne miasto Czerwonogrod, od kt6rego cala tu ziemia 

• 

• 
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przyj~la nazw~ Rusi Czerwonej. Lud pozostal choc . sarabii i Multan, gdzie si~ Wolochy zc Slowianami 
zmienil sw~ i miasta pierwotn~ nazw§. Ze zmian~ zmieszali, a nast~pnie dawnych gospodarzy wyparli . 
swej dawnej wiary, obyczaj6w i dawnej nazwy, na na- Wiek XIII i XIV sprowadzi! tu dzikie hordy Tata
zw~ Rusi Czerwonej, ter~z swych przodk6w rozpo- r6w, kt6re w popiele i gruzach krwi~ zalanych za
znac nie moze. grzebali slawne kr6lestwo Halickie. Ci barbarzyncy 

CzyliZ w rozdwojonych teraz osadach miasta Hru- drog~ sw~ od Azyi od Wolgi az za Bug znaczyli 
bieszowa i wsi Gr6dka nie wypadaloby szukac zagi- okropnem spustoszeniem; niewolnikon1 wznosi6 ka
nionego Czerwonogrodu jako w miejscach lez~cych zali z wlasnej ziemi kopce, a na nich z czaszek wla
podlug skaz6wek kronil~arskich nad Huczw~? Wsz'J- snego ludu wysokie wieze. Nie widac juz dymi~cych 
dzie tu bowiem 'vidac slady dawnej wielkosci. Wieki siEJ miast, zapadly siEJ trupie wieze, czas zagladzil 
nie zatarly tu jeszcze mi'Jdzy Grodkiem a Hrubie- zwalone gruzy, powstaly nowe miasta, ale dawne pan
szowem w linii prostej wyrzni~tych k anal ow. W sa- stwo juz niepowstalo wi'Jcej! W (Jgry odparli Tata
mym Grodku przy ujsciu Huczwy do Bugu wznosil r6w, lecz cbcieli sobie zagarn~c t~ ziemi~ slowiansk~. 
si~ na g6rze zamek, lecz jako w okolicy bezkamien- Rusini niemog~c bye samodzielnemi, woleli si~ po
nej rozebrano jego ruiny bez najmniejszego sladu i l~czyc ze swemi pobratymcami, ze Slowianami pol
tylko wykopaliska i bron tu znajdowana swiadczy skiemi jak tatarskim szczepem Madiar6w. W spo
o zajsciu niejednej bitwy. Cudzoziemskie ludy zamie- mnialem sobie o kopcu Gliniawskim, o kt6rym m6-
nily dawn~ nazw~ Czerwien w doslowne miano la- wi~, pomimo zaprzeczenia naszych nowszych dziejo
cinskie od ruber Rubrissowia czyli Rubissovia. Tak pis6w, ze na tern miejscu por~bala szlachta polska 
wi~c Rubiesz6'\v i Grodek w odleglej przeszlosei l~- senator6w zezwalaj~cych Ludwikowi na przyl~cze
czyly si~ jak w jedn~ nazw~, tak tez i w jedno mia- nie tej Rusi do W ~gier. A owe waly, zwane rzym
sto Czerwonogrod, lit6rego IJrzedmiesciem mogla bye skiemi kolo Magierowa, czy nie s~ one jeszcze z cza
terazniejsza osada. Wolic~! s6w napad6w Awar6w, kt6rzy podobnemi pierscienia-

Po napadach Hunn6w, Czech6w, Polak6w i Rusi- mi swoje obozy otaczali? chociaz sama nazwa Magie
n6w znikly znowu dawne miasta, powstaly nowe, po- r6w przywodzi na mysl Madiar6w. 
wstal i Halicz i panstwo Halickie. W XII wieku mo-
zni wladcy Haliccy zaj~li pod swe berlo az cz~sc Bes-t W. Dluinlews!ci. 

J6ZEF DUNIN B ORKOWSKI. 

(Z wizerunkiem). 

. Jedyny w nowszych czasach Hellenista polski, 
a obok tego poeta i pracownik na polu dziejowem, 
zasluguje, by tutaj obszerniejsz~ dac o nim wiado
mosc. W jednej ze swych piesni, m6wi sam o sobie: 

,Poezye moje, jak ptaki, jak strzaly 
Puscilem w okr~g po swiecie: 

Byly w Atenacb, w Koryncie zabrzmialy 
I na Pindu bia!ym grz biecie; 

Zwiedzily Hydry bobaterskie skaly, 
Epir, jak wielbl~d z garbami, 

I miasto zlote, jak piaski poludnia 
Z tysi1!cznerni meczetami." 

• • 

Nieznaj~cy okolicznosci, u jakich te wh~rsze byly 
kreslone i szczeg6l6w zywota Borkowskiego, m6glby 
smialo pom6wic poet~ o zarozumialosc, tembardziej, 
gdyby 6w spiew czytal dalej: 

,Z kwiat6w mam l)i6ro, perlami lez piszfJ; 
Mysl moja w morskh~j podr6zy 

N a archipolskich wyspach sifJ kolyszc 
J ak zloty motyl na r6zy. 

Poezye moje, jak wieczorne cisze 
Czaruj~ drzymi~ce floty 

I bohaterom 1) orly w glowie budz~. 
1
) Palikarom czyli molojcom. 
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Gdy cichnfb clzienne robotr, I ron, o Grecyi })isal, i przez 'vdzi~cznosc dla naszego 
Zniwiarek czola rozpalone stuclz~ I rodaka, tak szczerze ich lose1n i pistnienuictwem zaj- . 

I zdobi~ piersi kochank6\Y jak ,vst~gi muj~cego si~, gron1adzi!a dlan piesni luclu w calyn1 
I rainiej tocz~ tancuj~cych kr~gi; kraju i do Polski przesylala. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Nie sko1l.czy l jednak Borkowski s~vych studijo,v. na 
I ,vsz~clzic dla nich i stoly i stndnia san1ej tylko nauce od mlodych Grek6w czerpanej. 

I kwiat, i o"'oc i oczu wzrok blogi 'V roku 1829 przyby,vszy clo Wiednia, doskonalil siEJ 
Ot"rarte serca i goscinne progi. jcszcze rok caly pod I{umasenl, autore1n historyi po-

. , . , . wszechncj i slo,vnika. I tu takie spotkal uczonych 
O_bJaSnic nan: "~ypacla zwr~ty Hell~n1sty, naszego. Grek6,v, z kt6ryn1i ci~gle przysta,val. Nien1niej ko-

ZnaJomc St1 pol1tycz_ne ~recy1 wy})adln, ktore 'Y r?- rzystal z rad i stosunk6w Han1mera i l(opitara. Wte
~{U 18~7 ~owsz~cbn1e zaJmowaly un1ysly w_ Eur~p:e 1 dy l)Ocz~l wi(Jcej praco~vac nad klassyk[uni i por6w
I. Azy1, .nun l~1lka, m,~cars~'v, poda!o srodk1 'vybicia nywac clawny j§zyk grccki z nowym. 
s1~ na n1enaleznosc teJ kra1ny, Probowal tlutnaczyc OdysseEd Homcra, Teogonij~ 

Zk~d blysn~l oswiaty pronue11, Hezyoda, BibliotekEd Apollodora, !Clio i Melpome- · 
Gclzie do "'~clrorrca glazy i ruiny DEJ, dwie z dzicwi~ciu ksi~g Heroclota i t. p. Roz-

l\1:ocf1 prze1na1viaj~ ,vsp~mnie11: bieral krytycznie pie8ni nowogreclde Aleksanclra 
Gclzic si~ z powictrzem miesza 'volnych tchnienie. Chodzki. 

ICrwi~ ich,-morze zburzylo! · 

Zapalem wyzszyrn nad in
nych przcj ~ty Bajron, nucH: 
hymny wzniosle i or~ien1 pra
wdziwosc swych natchnie11 
stwierclzat Nien1alo jednak 
wtedy Gr e k 6 ,v, czcz11cych 
wi~cej Muzy niz Bellon~, wy-

' 

Przeslal jeszcze Towarzyst,vn Przyj. Nauk prze-
klacl na j~zyk polski historyi pisn1iennictwa nowo- . 

greckiego Rizosa Nerulosa 
Jakowakisa, ale wkr6tcc to 
clzielko za tak uiedostateczne 

. uzna!, iz zgron1adziwszy sa1n 
n1n6stwo zasob6w, 1nyslal na-· 
pisac oryginalnie po polsku 
dzieje literatury greckiej kt6-
r~ tak doskonale posiadal, ii 
nieraz zadziwial rodowitych 
Grek6w uczonych, nieznajt1-
cych cz~sto tego, 0 czen1 do
skonale wieclzialnasz helleni
sta polski. Por6wnywajt1c Ino
'V€J dawuych Grek6'v z dzisiej
szyin j EJzykien1 zyj~cym, nie 
widzial w starozytnej i nowo
czesnej rnowie tak wielldej r6-
znicy, jak~ w nich upatruj~ 
inni filologowie, szczcg6lniej 

j ezdzalo z kraju osiadaj ~c w 
))ai1stwach, kt6re ich ojczy
znie, b~dz or~zeln, b~dz srod
kami dyplomatycznemi po
Jnoc niosly. Wtedy-to mlody 
Borko,vsl{i, zapalony uniesie
niem bajronowskiem, zapo
znal siEJ z '\viclu n1lodyn1i Gre
kan1i przcby,vaj~cyini w Czer
nio,vcach ('v Galicyi), a szcze
g6lnh~j z l{onstantynenl Ri
zosern,- synen1 Jal~owakisa 

N erulosa, ktory napisal hi
story~ literatury now ogre
c k i ej. 

Borkowski. 
niemjeccy. Rzucone przez 
Dankowskiego a powtarzane 

'\Vsr6<1 tak prz~rjaznych stosunk6w, przy jcdnosci 
'vyobraien i wsp6lnem zaj~ciu si~ lo ami kraju, po
cz~l si~ jakuajpilniej uczyc j~zyka 'vybijaj~cego si~ 
na wolnosc uarodu. l{iedy wys,vobodzono Grecy~ 
z pod jarzrna obcego, cala 1nlodzici, znana Borko,v
skiemu, 'vyruszyla natychmiast do swej ojczyzny. Tam, 
po Atenach, J{oryncie, Epirze, rozniosla 'v przekla
dach o've poczye, ktore nasz wieszcz, jakby drugi Baj-

I 

SI~GA s,V1ATA. Cz. II. R. VIII. 

od Bodiaf1skicgo don1nie1na
nia o po"rinowactwie Slo,vian z Grckami, 1nvaial 
bardzo slusznie za niczen1 niepopart~ 81nie znosc. 
Do,vodzil na pewnych opieraj~c si~ zasadach ze wszel
kio przeklady z grcckiego na j<Jzyk lacii1sld b~dz 
przez Polak6\v dokonane, b~d.Z wydane tylko w Pol
sce, nalez~ do najlepszych, i za,vsze przez '\vszystkich 
europejskich uczonych, poszuki,vane byly. Zbijal blfJ
dne t"rierclzenie jakoby greczyzna w zaniedbaniu u uas 
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byla, z powodu mniernanych zasad stawianyc.h jej 
szerzeniu si~ przez duchownych, te1nbardziej ze Li
ban wykladal w akademii krako,vski6j j~zyk grecki 
zaraz po schy!ku wieku pi~tnastego. Usi!uj~c do,viesc 
ile greckic pismiennictwo wp!ywalo 11a literatur~ pol
sk~, napisal ze sto arkuszy study6w swoich 'v tyn1 
wzgl~dzie pod tytulem: G1·eczyzny u; Polsce: czerpa.l 
do tej pracy, kt6r£1 zostawil nieskonczon~, zrodla 
z bibliotek lwowskich: uniwersyteckiej, zbombardo
"ranej roku 1848, i Ossolinskich. Dopelnial wreszcie 
zbi6r piesni greckich Fauriela. 

Opr6cz laciny i greczyzny, poswi~cal siiJ nauce jfg
zyk6w tureckiego i moldawskiego. Dowi6dl znajomo
sci tego ostatniego, tak w por6wnaniach z nim ojczy
stej 1110\VY naszej, jako tei \V przekladzie: "Opisania 
zie1ni Moldawskiej i Multanskiej przez Mirona ICo
styna, wielkiego logofeta 1) ziemi Moldawskiej z rQ
kopismu roku 1684, przypisanego Janowi III kr6lo
'vi polslden1u." Posylal artykuly o Polsce de dzien
nika wyclawanego w J assa.ch. 

rrak SiQ doskonale \VYC"riczyl \V j<Jzyku moldaw
skiJn, iz nie tylko tlumaczyl, ale i z lat\vosci~m6gl pi
sac, dla tego tez wybrano go w Jassach na czlonka 
To\varzystwa 1no!dawskiego. Dawnicj jeszcze mia
no\vany byi czlonkiem uczonym zakladu imienia Os
solinskich, a w roku 1840, przedsta\viony przez Mi
cha!a Wiszniewskiego, zostal czlonkiem korrespon
denten1 To,varzystwa naukowego krako,vskiego z u
ni,versytctein J agiello:6.skim poi~czonego. 

l{t6zby s~dzil, zezwolennik mo\vy zgaslych lud6w, 
kter~ Z\vyklc dzis najniesluszniej zo,vi~ martwyn1 
jEJzykienl, upra,viac b~dzie na ni\vie 11oezyi ojczystej 
obok 'yznios!ych hymn6w na czesc odradzaj~cej Si§ 
Grecyi, piosnki hulackie, lekkie, zartoblhve, satyry
czne, erotyki lub epigran1mata? Snac podobnym zwro
tom un1ys!u i piora nie staj~ na zawadzie zmudne 
SlEJC~cnia filologiczne ani za1nierzchlc ksi~gi, ktorych 
tyle dobrze zbadal Borkowski, dla sl\reslenia u nas 
Greczyzny. 

Przccl par~ laty pocz~ly wychodzic Pisnza jego 
\V zbiorze nosz~cyn1 naz\v~: Dziel znalronzityc!t pisa
t':ozv krajotcych, ogloszonyn1 przez ICajetana Jablon
sldcgo 've L""owie. Nie n1asz jednak \V Warszawie 
dot~d \Vi~cej nad tom jed en. Tu si ~ 1niesci przyto
czony jui })rzez nas wyzej przeklacll\iirona Kostyna; 
tltunaczcnie Dtunasa trnjcclyi dla sccny lwowsldej 
p. t. Jeressa; :Nlowa k'viat6w (z dodanic1n kosza 

1
) Kanclerz;- Logofct wt6ry, tylc znaczyl co pod

kanclerzy. 
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/cwiatozo, czyli 'vyimk6w z d\vudziestu ldll{u poet6w 
polskich, po \ViEJkszej cz~sci nowoczesnych), ana cze
le tych 'vszystkich prac, poezye autora oryginalne i 
z obcych j§zyk6w wziEJte, oraz zbiory jego piesni lu
dowych polskich, huculskich i ruskich. W licz bie tych 
ostatnich utwor6,v, zajmuj~cych polowQ tomu spore
go (bo 542 str. licz~cego ), najbarclzicj zaj(1C n1ogf! ka
zdego czytclnika nast~pne: , Hy1nn do 'vskrzesiciela 
Grecyi;- Picsn pogrzebna Palikaro"'i (bohaterowi); 
do Grek6'v;- 0 kr~t;-Pielgrzy1n; - Czcsc polegl}7lll 

bobaterom-i Stance. 
Do liczby pozosta!ych po nin1 rEJkopisn16w, nalez~ 

nastEJpne, dot~d nie "·ydane: 
a) N otatld o literaturze polskiej. 
h) ICilka urywkow z powiesci. 
c) Uwagi nad 'voloskhn j~zyldetn. 
d) Zbi6r \Yoloskich i nowogreckich l)icsni. 
e) Graininatyka no"Nogreckiego j~zyku. 
f) Dawni i ter~zniejsi Grecy. 
g) U\vagi nad gran1matyk~ \Y j~zyku bulharskin1 

wydan~ \Ve Lwowie. 
h) Uwagi nad zbiorem pie~ni Zegoty l)aulego. 
z) Greczyzna w Polsce. 
k) History a nowogreckiej li teratury. 
l) Dwie l\si~gi Herodota. 
t) Cztery ksi§gi Odyssei. 
rn) Przeklad czterech ksi~g Apollodora. 
Oddzielnie 'vydai za zycia san1 Borkowski 'v 1838 

roku \V Wicdniu Prace literackie, gdzic "rytloczyl 
bardzo wazny sw6j artykul: ,0 polskim j~zyku lowie
ckin1 i o ~wiccie lowieckiln. '' 

We Lwowie 1839 r. oglosil drukiem Bogow Gre
cyi, wiersz Szyllera, obok z tekstem niemieckin1. 
(Przeklad ten umieszcony teraz powt6rnie \V tomie I 
Pisut od str. 164,- oraz drukowany byl 'v W arsza
wie 1840 r. w Pi.§miennz·ctw.z"e krajowenl, i por6wna
ny z przck!udem Brunona .Kiciiiskiego. . 

J Lli by! chorym, gdy s. p. Tadeusz Wasilewski za
cb~cii go do \vydania we Lwowie Album na doch6d , 
pogorzelcow ' kt6re wyszlo po jego skonic 1844 roku. 
Smierc nic l)Ozwoli!a n1u skonczyc tej pra cy; jednak 
polowa juz Albun1 wydruko,van~ byla za zycia, a u
nlieraj~c })Olecii bratu Aleksandrowi (Leszko\vi) aby 
skonczyl i 'vydal prawie juz uiozon~ przczc11 ksi~zk~. 

Rozrzucone jcgo poezyc i artykuly \V dw6ch Ziewo
niajach, Haliczaninie, Bibliotece Warszawskiej, Roz
nlaitosciach lwo,vskich, Dzienniku n16cl paryzkich, 
Pami~tniku naukowym krakowskhn, 'v Goncu i ,vAl
bum, zcbrune pe,vnie b~d~ w dalszych ton1ach \vycla
wanych pis1n zupelnych. 
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Zakonczyc musimy to wspomnienie o zacny1n au
torze, ktorego tu rysy podajemy, szczeg6lami hiogra
ficznelni, bez kt6rych zaden zyciorys obejsc si~ nie 
moze. 

J6zef Dunin hrabia Borkowski urodzony 'v Dziedu
szycach wielkich na Pokuciu 22 marca 1809 roku, 
zmarly we Lwo,vie 18 czerwca 1843, w trzydziestym 
czwartym roku zycia, byl synem FranciszlGl i Fran
ciszki z Dzieduszyckicb, brate1n Aleksandra, chlu
bnie taltze znanego w pisn1iennictwie polskiem, a sy
nowcem Stanislawa Podkomorzego, kt6ry pisal po 
niemiecku, po francuzku i po polsku ( t 1850). Uczyl 
si~ u ksi'diY Pijar6w na Zoliborzu i w liceun1 warsza
wskh~m do roku 1822. Wtecly pozna! osobiscie Bro
dzinskiego i Niemcewicza, kt6rzy widz~c mlodziana 
'vielkich nadziei, radzi go w domu swym przyjn1o
wali. Gdy wyszlo polecenie w Galicyi, zabraniaj~ce 
wycbowania za granic~, rodzice n1usieli ode brae J 6-
zefa i u1niescic we L"\vowie, gdzie w gin1naziun1 ocl 
primy poczynaj~c, z dw6ch klass rokrocznie egzami
na prywatnie skladal. W roku 1827-1829 siuchal 

wyklaclu filozofii w Czernio,vcach; od 1829-1830 do
skonalil si~ w Wiedniu, a w nast~pnyn1 roku sluzyl 
w W arszawie. Od r. 1832 bawil juz prawie ci~gle 
we Lwowie, bo tylko kiedyniekiedy wyjezdzai na wies 
do Gr6dka lub do Glucho,vic. Przed pierwszem opu
szczeniem brzeg6w Peltwy (l{t6rej naz"'~ ozdobil 18 
sonet6'v peltewnych) kojarzyl si§ z 6\vczesn~ \Vi~cej 
obiecuj~c~ mlodziei~, kt6ra okoio niego gromadziia 
si~, tworz~c wiEJcej troch~ nizeli przyjacielskie k6lko. 
Do tego pocztu nalezeli: znakomity dzis pisarz Augu
styn Bielowski, Albin Niezabitowsld, Baltazar Zbro
zek, Szcz~sny Chlibkiewicz, Faustyn, Julian i Kle
mens Boguccy, Ignacy Kikiewicz i t. p. Pierwszy 
z nich serdecznie opisal zywot J 6zefa Borkowskiego 
trzykroc drukowany: 'v Albun1 dla pogorzelc6w, w zy
ciorysach K. Wl. Wojcickiego i 'v T. I Pism J. D. B. 
o<l str. VII do XXIII. 

Rysy twarzy mial nieco wschodnie, charakter la
godny, rzadk~ uczynnosc, dobroc ser~a nieograni
czon~, kochal mlodziez i zbawiennie na ni~ "\vplywat 

IL Sk. 
• 

PAPUGI NOVVEJ HOLLANDYI. 
(Z rycin~). 

Dla mieszkaf1c6w Starego l~du Oceanija Ina powab 
niezr6wnany. W opisach i opowiadaniu ta pi~ta cz~sc 
zien1i wydaje si~ jak~s cudown~ okolic~, w kt6rej 
przebywac musz~ istoty w niczem do ludzi nicpodobne. 

We wszystkich, obu p6ikul krajach, pod t~ sam~ 
szerokosci~ jeograficzn~, napotykamy te sarne, mni6j 
\Vi~cej, rosliny, zwierzEJta, owady. W Oceanii, miano
wicie zas w Nowej Hollandyi, wszystko jest odmien· 
ne. Rzeki Ameryki oraz Starego l~du, zazwyczaj ply
n~ do morza lub ku morzu; na No,v-ej Hollandyi rzecz 
si~ rna przeciwnie, plyn~ one od morza ku srodkowi 
tej ogromnej wyspy, tocz~ swe nurty do jal{ichscis 
blotnych bagien jak np. rzeki: lVIakwery, Lachlan, 
Murraj i Darling. 

W tej dziwnej cz~sci ziemi, barornetr opada na po
god~ a podnosi si~ gdy zwiastuje burz~. Wiatr p6l'
nocny tak mrozny vr Europie, jest gor~cyrn w No"rej 
Hollandyi; z poludnia zas wiej~ce wichry przynosz~ 
ocblod~ tamecznym mieszkancom. G-dy pierwszy raz 

• 

Europejczykowie stan~li na tej wyspie, (a byli to ze
glarze holenderscy dobrze obeznani z wszelkiego ro· 
dzaju dziwa1ni, gdyz oplyn§li nieraz cal~ kul~ ziem
sl{~,) zdziwili si~ nadz,vyczaj niespostrzeglszy ani je
dne.go zwierz~cia podobnego do zwierz~t dot~d im 
znanych. Dziobak, zwierz czworonozny bez skrzydel 
ale z dziobem ptasim i nios~cy jaja, biale oriy, czar
ne labEJdzie, zielone z6lwic, pszczoly bez z~del, zabki 
niebieskie, zdumie,valy ciekawych przybysz6w. Wy
sokie Eukalipty daj~ce wyborn~ gumm~, kazuaryny 
i aka eye rosly po lasach; na nich gniezdzilo si~ mn6-
stwo ptak6w mi~dzy kt6remi papugi czarne zwracaly 
uwag~ europejczyk6w. Papugi zwykle tak ozdobne
go pierza, tu, s~ kruczej czarnosci. Nalez~ one do od
dzialu /{akadzt, rodzaju Calyptorhynchus. 

Naturalisci znaj~ 260 odn1iennych wielkosci~ i u
pierzeniem gatunk6\v, papug. 

Czarna Kakadu kt6rej ojczyzn~ jest Nowa Hol
landya, a kt6r~ przedstawia zal~czona tu rycina, na-
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zy,va si~ : /{akadzt nosata ( Calyptorhyuchus naso) ~ 
zyje w 1nalych gro1nadkach 1nianowicie n.a~l brzega~I 
rzelii ~abedziej, w poludniowo-zachoduieJ Australn; 
iywi si~ m~oca~i i korl'j: eukalypt6w. Lot j~j ciEJiki: 
sl\rzydla w locie wydaj~ mocny szelest. San11ca znos1 
cl"'a do trzech jaj, i sklada w wydrf1zeniu drzew. 

czarne. Dzi6b czarny, u n1lodych bialy, oczy cie
mno - brunatne otoczone czarne1ni prf1zkami u je
dnych; czer\voneiui, bialetni, u innych papug tego ga·· 
tunku. 

Gatunek ten liczy si~ clo naj,vi~l{szych 'v rodzaju 
l{aka.du ; miano,vicie , ella wiclkosci s'vych sl~rzy
del i ogona. Pochodzi on z No"NO- Poludnio,vej 

Dolna figura wyobraza san1ca tego gatunku. Ma Walii to jest: z poludnio\vo-wschoclnich stron Austra-
on czarne lsni~ce pierze; takiz ogon, pokryty pa- lii. Znako1nity naturalista Gould, znalazl go tukze 
sen1 szkarlatnyn1 IJi6r, przez srodek kt6rych, w klin w okolicach 1niasta Sydney, w Bong-bong ina 'vy
si~ rysuj~ drobniejsze, czarne pi6rka. Dzi6b jego spie J\IIoskito przy ujsciu Upper-Hunter (Wyzszego 
bl~kitnawy z 'vierzchu, ocl spoclu zas bleclszy, no- Hunteru). Zwieclza tet1 ptak lasy na r6\vninach, przeby
gi cie1nno-czarniawe. Pierze san1icy, nie tak s'v.ie.- wa ,v g~stych zaroslach, nie lubi zyc gron1aclnie, naj
tnego polysku ani tak mocno czarne. Glowa JeJ, wi~cej zbiera. si~ ich od 4, do 8 gdy wychodzfb na zer. 
policzki i pi6ra na wierzchu skrzydel, bialawo-z6l- Ich pozywienie by,va roz1naite: czasen1 zywi~ si~ ziar
tcmi plainka111i, nakrapiane. Piersi jej brunatno-czar- nami Banksyi, kt6rych str~ki rozclzieraj~ by wydo
IH~n1 pierze1n pokrytc,.zolto }Jr~zkowane. Sp6d ogona stac ziarno. (Banksya jest to rodzaj v;riciokrzc\vu.) 
,v pr~zki z6ltc i szkarlatne. Pi6ta boczne \V ogonie Niekiecly karmi~ si~ poczwarkami o'vad6w a zagnie
cienlnego szkarlatu, chor~giewka wn~trzna w zolt~ idione w krzakach ina drzewuch liszki, staj~ si~ ich 
bar"r~ przechodz~ca, czarne1ni pokryta pr~zkami kt6- lupe1n. Lot, ialobnej czarnej Kakadu jest, milno wiel
re "r~zkie s~ od gory, rozszcrzaj~ si~ znacznic ku kon- kosci jej skrzydel, ci~zki i slaby. . . ' 
cow1 pior. Moina si~ do niej zblizyc niepostrzezony1n, gdy jest 

Gniazdem ich s~, jakes1ny nadn1ienili, '\vydr~ienia zn.j~ta ,vydoby,vaniem o\vado'v z pod kory drze\Y. 
drze"~; tan1 sa1nica sklacla swe jajn, porleslawszy pod w ystrzal ploszy ich na chwil~ lecz choc jedna padnie, 
nie gal~zki. ·V\r ybiera do tcgo ~~k najwyzs~c cl:"zew.a drugie odlecia\vszy na pobliskie drzewa n1og~ bye 
a by 111lod~ sw~ rodzin~ uchron1c przed ok1en1 I chc1~ z {at,vosci~ upolo\vane. 
·wosci~ krajo,vc6w. Czarna pa1Juga, rna lot wolny 1 . Dziwny glos tego ptaka, jemu jest tylko wlasciwy. 
ci~zki, 'vydajc okrzyk Ka ka tllt zt~d jej naz\va gatun- Glos ten opisac trudno; podobny d_o j~ku; czase1n od-
1\o,ra, tak u micszka1ic6w Australii jak i u natura- 1 r6znic '" nim mozna brzmienie: Wy-la, przeto mie
list<.hv. . szkancy Nowo- poludniowej Walii, zw~ tEJ 1)apug~ 

Za!obna cuu·ua Kakadu (Ca!yptorhyuc/ws (une-1 Wlfla. . . . 
reus) ,vyobraiona jest u gory na naszej rycinie. Jest W spruchn1al6In <lrzew1e .g~nnowe~1, ptak te~1 ~ci~-
ona czarno-brunatna, glo,va jej n1ieni si~ \V zielona- lc sobie gniaztlo na wysoki~J. g~l~z1. .w gn1?zclz~e 
"·c barwy; pi6rka po bokach i po cnlem cielc Ob\vie- Sl{lada dwa biale jaja, sr~dnleJ Wiel!{OSCI. PowiadaJ~ 
dzionc brunatnyn1 paskien1 do kola. Przy uszach ja- ie ta papuga, n1a zwyczaJ odgryzac drobne gal~zl\1 
sno-z6lte upierzeuic. Ogon czarny, i6ltyn1 szeroki1n. ta1necznych jabloni; czyni zas to dla igTaszki. . 
paSCill pi6r ozdobny, srodkowc d'va cllngie piora Jut. /Jr. Jauzsz • . 
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SPR.AWOZDANIE· POPULARNE 

Z DZIEDZINY NAUJ{ PRZYRODZONYCH · I PRZEMYSLU . 
• 

• 

IV. 

Przyrz~d kontroluj~cy do \v6<.1ki ''ynaluzku Lclowskie
go.-Dzialo Armstronga.- Przyrz~d do badania biegu fal 
1norskich p. Laronce. - W plyw swiatla k5i~zyco,vego na 
zdro,vie ludzltic.-Narz§dzia sluchu u owad6'w. 

. Nieodrodny1n dziecion1 clziewi~tnastego stulecia~ 
rOZI)ieszczonym na 1akociach fclietonu, goni~cyn1 za 
no\vinkami, za wiadotnostkami coclzicnnego zycia, nie 
w~ti)liwie uloz~ si~ usta \V gryn1as ziewni~cia na \vi
dok tytulu, kt6rym opatrzylen1 nagl6"rek pracy mo 
jej. Czuj~ i rozumiem dobrze jak okolicznosci nie 
sprzyjaj~ poja,vianiu si~ artykul6\v z dziedziny nauk, 
lubujqcych si~ vv ciszy i spokoju. Przy zwrocie u\vagi 
w inny1n kierunku, trudnosci pracy 1nojej zwi~kszaj~ 
siEJ. Azeby zaj~c czytelnik6w potrzebo"ralbytn posia
dac talent popularncgo wykladu Bernsteina, wlaclac 
stylem Micheleta, a za przedn1iot opisu wzi~sc przy
najmniej odkrycie kierowania balonami, transmutacyi 
1netali nieszlachetnych 'v szlachetne lub perpebtu1n 
1nobile. • 

Ale niestety! zajrzawszy do teki spra\vozdawczej, 
a raczej przerzuciwszy plik~ dziennik6w przynosz~
cych wiesci ze swiata naukowego, nie znajdujemy za
dnego faktu, zaclnego wynalazku lub spostrzezenia, 
kt6reby donios!osci~ swoj~ zaostrzyc mogly ciel{a
'vosc og6ln~. Na to trzebaby lata czekac, bo wynala-

.zki i oclkrycia zmieniaj~ce 1)ostac swiata nie s~ zwie
rzyn~, kt6r~by codziennie upolowac mozna. Nie nale
zy jednakze s~dzic, a by zr6dlo, z kt6rcgo tak 0 bficie 
poplyn~ly olbrzyn1ie wynalazki stanowi~ce chlubfJ 
naszego wieku, juz 'vyschlo. Przeciwnie, nie przesta-
je ono codziennie skladac nasion, z l\t6rych bye Ino
zc roz,vinie si~ nie jedno pot~zne drzewo i z1·odzi nie 
jed en owoc ella nakar1nienia wiccznie lakn~cej potrze
by ludzkiego spoleczenstwn.. Takie1ni nasionan1i s~ 
drobne 'vynalazki z kt6rych jednc 'vprzyszlosci, aclrn
gic obecnie jui przynosz~ nie n1ale korzysci. Do rz~
dn tych ostatnich naleiy przyt=qd lrontrolujqcy do 

1oodki na kt6ry, jak to donosily pis1na, radca stanu 
Miaskowski otrzyn1al dziesi~cioletni przy,vilej. 

Uwazam si~ prawclziwie za szcz~sliwego iz oko
licznosci dozwalaj~ mi obecne, jak i poprzednie "ry
szle z pod mojego pi6ra Sprawozclania, rozpoczynac 
ocl wynalazk6w lub spostrzezen, kt6re winna nauka 

• 

i praktyka rodakom naszym. Pragn~libysn1y przy"ri-
lej ten zatrzy1nac jak najcH:uzej i rozci~gn~c go jak 
najobszerniej, pewni bo\viem jestesmy iz fakta podo
bnego rodzaju, yczynilyby Sprawozdania prawdziwie 
JJOpulatnenli. . · 

·Narz~dzie, kt6restny nazwali ]J1'iytzqcle?n konb·o- · 
lujqcyn~ do oznaczenia ilosci i t~gosci p1yn6w spiry
tusowych przy wypalaniu tal{O\vych, nabyte zostalo 
przez p. 1\iiasl{O\vskiego od pier\votnego \vynalazcy, 
z1narlego Lelowskicgo, b. technika przy l(omnlissyi 
Spraw Wewn~trznycb, a, ulepszonc w ostatnich cza
sach przez p. Jacobi, znanego akade1nika i wynala
zc~ pozlacania i posrebrzania galwanicznego. 

Narz~d ten pol~czony z oziEJbiaczem apparatu go
rzelanego, sluzyc moze do oznaczenia ilosci otrzyma
nego w dany1n czasie spirytusu, jako i sredniego sto
pnia n1ocy takowego. Cel ten osi~ga siEJ tym sposo
bem, iz pl:yn spirytuso,vy przy upuszczaniu z ozi~
biacza w beczki albo jaki inny rezerwoar, przechodzi 
przez przyrz~d kontroluj~cy, kt6ry strzalk~ na oso
bnym cyferblaeie \Vskazuje ilosc przeplywaj~cej cie
czy. Pr6cz tego, w szczcg6lny rezer,voarzyk wchodzi 
co chwila r6,vna ilosc plynu, kt6ra sluzyc moze do 
bardzo scislego oznaczenia sredniej 1nocy caJej ilosci 
przeplywaj~cej cieczy spirytusowej. Oznaczenie to 
oclbywa si~ albo wedlug pewnych stalych prawidel', 
albo tez z\vyklym sposobem za pomoc~ areometr6w 
czyli pr6bek w6dczanych. 

Przyrz~d do kontrolo,vania, wynalazku Lelo\vskiego 
nien1a nic 'vspolnego ani w zasadzic, ani w budowie. 
z gazo1netnuni, uzywanen1i do n1ierzenia gaz6w, a ten1 
Inniej jeszcze z bygrolnetraini podanen1i Iub uzywa
nemi do oznaczania skraplaj~cych siEJ par. Oclznacza 
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si~ zas nader dowcipllf1 i prost~ budow~, a mianowi. 
cie ten1, ii zastosowana "' przyrz~dzie samodzialaj~ca 
pompka ulbo lewar, opiera si~ na scisle1n prawie hy
drostatycznen1, nie zalez~cem od stanu baronletry
cznego i gatunkowego ciEJzaru plynu, r6wniez ocl nle
chanicznych cz~sci apparatu, co dajc rnoznosc prowa
dzic wyn1iar z nadzwyczajn~ scislosci~. Przy dokla
dnem i uczciwem urz~dzeniu kontrolujf!:cego przyrz~
du, b§dzie mozna dojsc do rozwif!:zania bardzo "ra
znego zadania, jakiem bez"r~tpienia jest obliczenie 
'v dany1n czasie otrzymanego alkoholu przy "'ypala
niu takowcgo "- gorzelni na wielkfl: skalEJ. Roz,vi~za
nie zas tego zadania jest nader wazn61n niety lko dla 
samych \vlascicieli gorzelni ale i dla wladzy, miano
'vicie przy poborze akcyzy. Jest to korzysc dla je
dnej i dla drugiej strony, przez usuni~cie oszustwa 
lub z!ej 'voli. 

Z przyje1nnosci~ \Vi~c "~ 
dowiaduj en1y si ~' iz po
zyteczny ten wynalazek, 
uzycie kt6rego ll10globy 
ulat\vic zamian~ syste
Inu dzierza 'vnego istnie- 1 

j~cego w Ros sy i, na 
ak c y z ow y istniej~cy 

u nas, zwr6cilo juz u\vag~ ministerst\\ra skarbu, i ze 
przedsiewzi~te w tych czasach 'v petersburgskiem 
technicznym biurze z rozkazu ministra finans6w i 
w obecnosci wysadzonej do tego komisyi pr6by, od
powiedzialy oczekiwaniom, i nadziejom jakie pol{la
dalismy w tym 'vynalazku. 

• 
W obecnej chwili nie obojEJtn~ bEJdzic mo.ie dla czy

telnik6w naszych wiadomosc o dziale Armstronga, 
kt6re zwr6ci!o uwag~ calej Europy i przynios!o wy
nalazcy w zysku tytul baronetta (knight) tudziez no
nlinacy~ ua gl6wno-zarz~dzaj~cego warsztatami mor
skiego arsena!u. 

Dzialo to wyrabia si~ ze stali obwini(Jtej z ze
wn~trza zelazn~ po,vlok~ znacznej grubosci, na spo
s6b uzy,vany przy strzelbach gwintowych. Warstwy 
blachy zclaznej nast~puj~ jeclne za drugiemi w prze
ci,vnych sobie kierunkach, tak aby brzegi jednej po
kryte zostaly drugie1ni. Rozumie si~ iz robota podo
bnych dzial jest kosztowna, lecz za to nadaje narz~
dziu znako1nit~ sil~ przy nie wielki6j massi.e metalu. 

Stalowa rura we1vn§trzna, t'vorz~ca kanal dziala, 
nosi mn6stwo oryginalnych naciEJ<\ i zamiast dw6ch 

lu b trzech, jak to rna rniejsce w strzelbacb, albo tez 
zamiast tego, a by kanal byl owalny, jak to rna rniej
sce w clzialach systemu Lancastra, albo nakoniec 
wielok~tny 'vedlug Whitwortha, paszcza dziala Arin
stronga opatrzona jest n1n6stwcm naci~c a raczej 
zgi(Jc przechodzfbcych jedno 'v drugie, tak iz armata 
2 1/ 2 calo,vego kalibru Hczy tal\owych do 40. 

Kule i bon1by do dzial Armstronga mnj~ ksztalt 
owalny, tak jz dlugosc ich przenosi trzy razy sredni
c~. Pocisl\i zewn~trz pokrywaj~ siEJ olo,vicm, aby la
twiej wchodzily 'v naci~cia wewn~trznej p O\vierzchni 
dziala. 

Dzialo takie nabija siEJ z tyh1, w kontorze d;ialozt~j 
za posrednictwem otworu wyro bionego w t6j cz~sci ar
maty. W otw6r ten vvprowadzaj~ narz~d i razcm z nim 
nab6j; szcrokosc k omory dzialowej jest zus nieco wi~
ksza niz srednica otworu dziala. !{om ora ta w ty lnej 

cz~sci rozszcrza si~ dla 
tego a by po \vpakowaniu 
pocisku i naboju, tako
we moz11a bylo wpro
'vadzic w rur~: dziala 
przed z a~mkni~ ciem 

A otworu. 
Dla z am k n i EJ cia 

otworu, uzywa si~ ruchomakon1ora B, zastosowana do 
gniazda dzialowego. w })rzedniej scianic tej komory 
znajduje si~ 'vprawiona sztuczka miedziana E two
rz~ca, okr~gl~ wypuklosc, ktora wchodzi w kaual przy 
nacisku sruby i napr6d. Przy wystrzale, rozszerzenie 
gaz6w siluie przyciska ow~ miedzian~ sztuczk~ i 
tym sposobem hermetycznie zamyka kanal. W tej to 
miedzianej sztuczce znajduje si~ wg!EJbienie do po
mieszczenia pyrotechnicznej nici, ko1nunikl~~cej ogien 
nabojowi. . . 

Wyzszosc takiego dziala polega na 1nalej wadze 
tegoz, przy olbrzyrniej donioslosci i pcwnosci wy
strzalu, a przytem w uia.twionym sposobie nabijania, 
co pozwala na zmniejszenie uslugi przy armatach 
Armstronga. 

·wedlug _dzie~1nik6w, pociski dziala Armstronga, 
przy odpo,Yiednim kalibrzc, przebijaj~ 4 calowe bla
chy i elaza, jakiemi s~ obijane zwykle fregaty mor
skie. 

~an Laronce, 1niczman z fioty francuzkiej, zna
ny 1 zdolny mechanik, oddal' znakomit~ uslug~ ma
rynarzonl, wynajduj~c intstrument s!uz~cy do ozna
czenia biegu n1orza. Zagadnicnie zalcialo ua tetn, 

• 
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azeby wynalezc na otwartem rnorzu i w kazdym cza
sie kierunek przeply,vu tak na powierzchni jako i 
,v gl§bi. Dowiedzionem zostalo, ze kazde cialo stale, 
pogr~iaj~c si§ w morze, na pewnej gl~bokosci ul~ga 
stopniowym ruchom r6znych podwodn~ch potol{?W, 
stosunkowo do ich sily. R6wniez do"'1edz1on~ Jest 
rzecz~, ii jezeli jakickolwiek cia.lo d~zy do 'vyplyni~
cja na po,vierzchni~ "rody, to ono podlega tyn1zc SI
lon1 i dzialaniom. Nalezy jeszcze zatnvazyc ze cialo 
z tern wi§kSzf1latwosci~ wyplywa lub u.noszon~ je~~ 
biegiem 'vody, in1 stosunkowo wi§l{sza Jego obJEJtosc 
do massy. Opieraj~c si~ na tern, p. Laronce zbudo .. 
wal przyrz~d, kt6ry najlcpiej objasnia dol~czona fi-
gura. 
Przyrz~d ten sklada si~ z hermetycznie 

naczynia N K H w wierzchniej cz~sci kt6-
rego przyn1ocovian~ jest chor~giewka A. 

~ 

czne dla marynarzy i przy robotach wodnycb wszel
kiego rodzaju, tudziez do rozwi.~zania mn6stwa zaga
clnien hydraulicznych, kt6rych rozgmatwaniem napro
zno dotychczas zajmowala siEJ nauka. 

• 

Prosto,vac bl~dne poj~cia wyobrazni i basni ludo
wych, wyszukiwac w naturze istotnych przedn1iot6w 
kt6re ukazuj~ si~ w legendach odziane fantastycznyn1 
r~bkiem poezyi l)rostaczej, jest 1nozc najpowabniej
szem zajgcien1 naturalisty, a przynajmnicj jednyn1 
z obo,vi~zk6'v popularyzator6w nauki. Rzadko si§ 
zdarza aby w zasadzie prostej wiary nielezala jakas 
prawda, oparta na dlugoletni6m doswiadczeniu lub na-

wet 'vyj1!tkowym fakcie. Ludzkosc tak 
dlugo scierala SlEJ Z pot~inemi sila1ni na

. tury, iz niepodo bna przypuscic, a by w ci!1-
gu wiek6w nie nabyla pewnych empirycz_ 

~ nych 'viadomosci. Dlugie jednalrze lata 
Os tcj chor~giewki przechodzi i utwier- ~ 
dzona jest w z~bateln kole 1~ opatrzonein - lifl~i]l 
przystawk~ E. Przy D, u1nocowan~ jest ~,_,\\; 

barbaryzmu zasuly jasne poj~cie prawdy, 
obracaj~c istotne fakta w myty. Dzis 

-::> 

~- tylko analiz~ i por6wnaniem mozemy 
spr~zyna utrzymuj~ca kawalek ~elaza. ~~ 
Cala wierzchnia cz~sc przyrz~du H L H 
podlega swobodnen1u dzialaniu wody. 

L, jest lina utrzy1nuj~ca przyrz~d. l'rf, 
prze"rodniki l~cz~cc si~ jednym koncen1 =====~ 
ze statl{iem a drugim z elektromagnese1n 
co, przypaso"ranyln w srodku instrmnen-
tu. W ewn~trz pustego naczynia N IC N 

~ 

%najduje si~ ko1npas W, a nizsza czEJ86ua- ~ 
pelniona balastem, aby narz~d p!y"'al 
spokojnie. 

Azeby otrzyn1ac 'vypadek, dosyc jest 
przyrz~d ten pogr~zyc 'v "'od~, do z~danej gl~boko
sci. Chor~giewka,jako najliejsza., naprz6d ulega dzia
laniu pr11du i przyjtnuje odpo,riedni kierunek, kiedy 
8nm przyrz~d nie zdolal jeszcze nabrac stosownego 
]Jolozcnia, dla tcgo tez n1ozna przyj~c przyrz~d jako 
cialo nieruchon1c, w kolo }{t6rego obraca siQ chorfb
giewka. 

Dla. oznaczenia kierunku chor~gicwki w rozinai
tych gl~bokosciach, dose jest za IJomoc~ przewodni-
kow poruszyc spr~zyny przytrzymuj~cc jeclnoczcsnie 
poloz enie chor~giewl{i i ko1npasu. W yj~ wszy przyrz1!d 
~ \Vody, nalezy ty lko zmierzyc k~t ut,vorzony przez 
kierunel{ chor~gie,vki i iglEJ ko1npasu. 

Dos,viadczenia czynione z rozkazu ministerytnn 
1narynarki na statkach francuzkich 'v r6znych Ino
rzac.h, okazaly Si§ zada,valniaj~ceini. Odt~d przyrz~d 
ten ,vejdzic w uzycic, jako narz~dzie nader poiyte-

~ przenikn~c niekiedy prawdziwc ich zna
czenie. 1,ak np. n16wi~ ze s'viatlo ksi~zy
ca a 1nianowicie \V pelni, wywiera szkodli
'vy wplyw nie tylko u nas, ale daleko w 
wyzszy1n stopniu n1i~clzy zwrotnikami. 
W poj~ciach i podaniachjest pewna wsp61-
nosc mi~dzy najdalszemi nawet naroda
mi. U wszystkich niemal marynarzy istnie
je wiara podobnie jak i wprostym naszym 
ludzie, iz ksi~zyc wy,viera wplyw jadowity 
na zdrowie ludzkie. Przy swietle ksi~zyca 
nawet i za zwrotnika1ni ani jeden z maj-

k6wnie wyjdzie na poklad lub na l~d z odkryt~ glow~. 
M6,vi~iz spi~c lub na,vet lez~c tylko z twarz~ odl{ryt~ 
tam gclzic dziala swiatlo ksi~zycowe, nabawic si~ mo
zna opuchlizny, paralizu, slepoty, a niekiedy waryactwa 
i wscieklosci, koiicz~cych si~ gwaltown~ smierci~. Spo
strzezenia te uczynic Inieli zolnierze w poludniow~j 
Francyi, odbywaj~cy warty podczas nocy. 

0 ile ten szczegolny wypadek uwazac mozua za 
pra,vd§? dzis z pewnosci~ niewiadomo, gdyz kwestya 
tycz~ca si~ dzialania swiatla ksi~zyco,vego jest obe
cnie '" trakcie dyskusyi, tak pomi~dzy nleteorologa
tni jako i lekarza1ni z professyi. R6znosc objawio
nych zdaf1 przedstawia chaos nie podobny prawic do 
rozgmatwania. 

0 ile 'viadomo, uczona naz,va choroby 'vynikaj~c~ 
z dzialania swiatla ksi~zyco,vego jestNictocalpia. Naj
gl6wniejszym symptomate1n tcj slabosci, wedlug slow ·. 
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Jednego niemieckiego doktora z Valparezo, jest mniej
sze lub 'vi<aksze zapuchni~cie oczu i zupelna slepota 
W llOCJ przy swietle ksi~zycowem lub \Vprost przy 
ogniu. Doktor ten podr6zowal z oddzialem wojsk 
Chilijskich przez Kordiliery i zdarzylo 1nu si~ cz~sto 
"noco,vac na otwartem miejscu przy s'vietle ksi~zyca. 
Polo\va jego luclzi zacborowala na nictocalpiq i do zu
pelnego ulcczenia potrzebowal kilku miesifJCY czasu. 
Nie man1y jednakze pe,vnych dowod6,v, czy slabosci 
tej przyczyn~ bylo S\viatio ksiEJzyca, czy tez nagle 
ocblodzenie si~ zolnierzy po dziennej spiekocie, albo 
tez innc jal{ie klilnatyczne wplywy. Dose ze cal~ 'vi
n~ zganiaj~ na wplywy ksifJiyca, a dla ochronienia si§ 
ocl s!abosci u"razaj~ dostatecznen1 pokrycie twarzy 
chnstk~. Marynarze nawet s~dz~ iz 1ni~so zwierz'1t, 
llliano,vicie zas ry b, pr~dzej gnije b~d~c 'vystawione 

· na swiatlo ksi~zyca i maj~ przekonanie iz mi(JSO ta
kie 'vy,viera szkodli\Ye skutki. Jestjakas gl~boka ta
jemnica, oparty na pewnem spostrzezeniu faktu, kt6-
ry n16gl bye wynikiem nawet odmicnnych przyczyn. 

• 

.Po1nimo jednakze wskaz6,vek przemawiaj~cych za 
szkodliwosci~ wplywu S\viatla ksifJzyco,vego, nie brak 
nan1 zape,vnien przeciwnych. Tak np. Birba w ci~gu 
dlugiej s'vojej podr6zy swiadczy, iz pomimo przepo
wiedni rnarynarzy nie doznal zadnej szkody lubo prze
plywal przez zwrotniki i niemal ci~gle przebywal no
ce pocl odkrytem niebem i wplywc1n ksi~iyca, co 
czynili toz samo liczni jego wsp6lto,varzysze podr6iy. 

, 

• 
Dzief1 ka.idy, godzina niemal kazda, 'v obecnym 

stanie post~pu i usilowan, nie jest stracon~ ella nauki. 
Badacze przyrody nie wahaj~ si~ lozyc pracy i stara11 
na rozwi~zanie takich pytan, kt6rc profano1n zda
'vac si~ mog~ smiesznemi lub bezpozytecznerni dla 
samej nawct umiej~tnosci. Do takich ualez~ badania 
i l)Oszukiwania w celu wynalezienia organu sluchu 
t1 owac16,v. Wiadomo juz oddawna i bardzo dobrze, ie 
owacly slysz~, lecz w jakiej okolicy ich eiala znajdu
je si~ organ sluchu? jest przedmiotem dotychczaso
wych spor6,v, toczonych z rozmaitem szcz~sciem po 
rozmaitych naukowych dziennikach, a \V ostatnich 
mianowicie czasach Co1nptes 'rendus, oglosilo kilka 
'vaznych rozpraw, kt6re jezeli nie rozstrzygn~ly kwe
styi ostatecznie, to przynajmniej rozjasnily i posun~
ly j~ naprz6d. 

dzimy juz z tego, ze s~ sposobne wyda,vac podobne 
poruszenia i g!osy, a to za pomoc~ osobnych orga
now, cz~stokroc bardzo na"\vet zloionych. Przyrz~d 
ten 'vpro\vadza si~ w ruch wtedy, kiedy potrzebuje 
przeslac znak jeclen drugiernu bez dotkni~cia zbHze
nia si~. Skrzypicnie ciesli, gwizd 8'\vierszcza, brz§cze
nie muclly i IJSzczoly lub 1nn6st'\vo innych dz"Ti§
kow, "ryda,vanc s~ zapewne ella tego, aby bye slysza
nenli, inaczej n1usielibysiny l)OS~dzac natur§ o bez
celowosc. Lccz gdziez znajduje si§ organ specyalnie 
do slyszenia l)rzygotowany? W szystkic n1nie1nania 
pod tyn1 "rzgl~den1 przed~ta,vione }Jrzcz uczonych, s~ 
tylko smiaJ:en1i hypotezami, opartemi jedynie nn, pra
wdopodobiei1st,vie. Tylko za pon1oc~ analogii mozna 
bylo domyslac si~, ze organ sluchu 1niesci si~ gdzie
b~dz na glo,vie, tak jak i u innych zwierz~t. 

. 
Jest to jcdna z naj\vazniejszych przyczyn, dla kt6-

rej zostawiono ph~rwszenstwo ll1nicmaniu iz organ 
slucl).u znajduje si~ w rozkach lub g!aszczkach. Po
da\vano ze O\vady, podobnie jak u rakowatycb, maj~ 
w rozkacb przeci~gni~t~ blonk~, kt6ra drzy 'v skutek 
zewnEJtrznych, falami glosowemi wzbuclzonych wstrz~
snien i przeprowadza tym sposobem dz\Vi~ki do ner
WOW. Smialosc hypotetyczn~ posuwano tak dalece, 
iz owe nerwy ryso,vano i opisywano, lubo zaden natu· 
ralista z pewnoschh pomin1o najszczeg6lo\vszych ba
dan, nic dostrzegl rozszerzenia sznurk6'v ner,vowych 
dla przyjEJcia 'vrazen dz,vi~ku. 

Z drugiej strony, w braku autentycznych dowod6\'\r, 
podawano inne analogiczne przyczyny. Wiadorr1o iz 
w skutelr odmiennej budowy organ6w oddychania, 
przyrz~d powonienia powinienby znajdowac siEJ win
nem polozeniu niz u zwierz~t "ryzszych i rzeczy"i
scie tez znajduje si~ przy otworze, kt6rym wcbodzi 
powietrze do WU'Jtrza ciala. Dla czeg6zby wi~c nie 
moina bylo utrzymywac ze drganie fal glosowych 
dochodzi nic przez glowEJ a jakiemil{olwiek innen1i 
cz~sciami ciala. Comparretti np. s~dzil .zc o'vady sly
sz~ za pomoc~ })iersi. Szczeg6lne ot,vory spostrze
zone na brzcgach oczu u luskoskrzydlych, na tylc 
u cykacl, na piersiach u kowalik6w, r6wniez byly u"'a
zane za organa sluchu. 

Lecz \V skutku \Vyjfbtko,vego pojawiania Ri~ tycl1 
przyrz~d6w, i to tylko u pewnych gatunk6w, nie mo- . 
zna im przypisywac tak wazncgo i povvszechnego uzy
tku; dlatego t6z rozki najpospoliciej uwaiane ,s~ za 
organa slucl1u. Bezwzgl~du jedna.k na og6ln~ w tej 

ie o'vady mog~ i przyjmuj~ dzwi~l{i 11rzy kolysa- 1nierze zgod~, brako,valo dowod6w pc,vnych i nie
niu fal po\vietrza i \Vody na pewncj rozleglosci, wi- l zbitych, popieraj~cych to og6lniko,ve poj~cic. 
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Pan Lespes stara si~ obecnie dowiesc iz rzeczywi .. 
scie na po'"ierzchni roikow znajduj~ si~ organa shl
chu. Zauwaiyl on np. ii u niekt6rych rodzaj6w r6iki 
po. iane s~ na pol przezroczystemi punkcika1ni albo 
malenkiemi ot\vorkatni. Juz Erick on wykazal i opi
sal 'vzgorki, ktore1ni o'vady odbieraj~ uczucie zapa
chu- do tychie organo\v 8kiero\val S\voje usilo,vania 
p. Lespes i doszedl do upewnienia i~, ic ~ one rze
czywiscie narzEJdziami sluchu. 

Do rozwi~zania tego cieka,vego a tak trudnego za
gadnienia, badacz nas uzywal nie ty lko naci~c, ale i 
chemicznych dzialan, przedsta\viaj~c wypadki na zna
cznie powiEJkszonych rysunkach. Azeby ulatwic sobie 
IlracEJ p. Lespes wybral sobie jeden z najwiEJkszych 
gatunk6w owado\v- zul{a-i z wielk~ ostroznosci~ 
oddzielil pierwsz~ blaszk~ rozk6'v. NastEJpnie okroil 
brzegi rozkow i tym sposobem z pierwszego stawu 
takowych otrzymal dwie blaszeczki przylegaj~ce do 
siebie, a kt6re nalezalo rozdzielic, dla zapewnienia 
si~ o istocie zawartosci 1ni~dzy nie1ni lcz~cej. W tytn 
celu moczyl otrzy1nany preparat w mi~szaninie \vody 
i gliceryny, ze slabym roztworem kwasu chromnego, 
a kiedy tkanki rozmjEJkly, zdi~l delikatnie skalpelem 
wierzchni~, tak aby na spodnit~j pozostaly nie naru-
·zone nerwy i powietrzne rurld. Przez t~ czynnosc, 
wymagaj~c~ nadz,vyczajnej ostroznosci, otrzyn1ujemy 
przedmiot podobny do badaf1 mikroskopijnycb,-ba
dania te zas doprowadzily autora do nast~pnych 
wnioskow, pomie zczonych 'v Comptes rendus z 1858 
roku (30 Aout.) 

1° U wszystkich o\vadow \V rogowej I>ow-loce roz
k6w znajduj~ si~ ot,vory, r6zne liczb~, rozmiarami i 
polozenicm. 

2° Otworki te zal{ryte s~ blonk~, podobnie jak bEJ
ben. Pan Lespes nazwal je hcbeneczkaJlli (tympanu-

les ). Za t~ blonlu~, bezposrednio przylegaj~cy do jej 
powierzchni, znajduje si~ nie wielki p~cberzyk, na
pelniony gEJstym plynem w kt6rym prawie zawsze 
tkwi t"rardsze cialko;-jest to zapewne slucbowy ka
nal i sluchowy kamien ( otolit). 

3° W wicln l'azach udalo si~ autoro,vi wysledzic 
siec ncr\vn nchodz~cego 'v sluchowy kanalik. 

Poro"~nanie wielu gatunk6\v mi~dzy ob~ dowo
dzi, ie organa te s~ zawsze jednakowo zbudowa
ne; wielkosc ich rozmaita lecz nie zalezy od ,viel
kosci owad6w, gdyi znajduj~ siEJ bardzo male w du
zych gatunkach i odwrotnie. Liczba ich r6wniez 
bardzo rozmaita. Lespes znalazl tylko cztery na 
rozkach konika polnego, kiedy u plaskorozkowvcb 

-' 

mozna napotkac niezliczone ich mn6st\vo; rozlo-
ienie tych organow naturalnie jest w scisiej zawi
sio~ci z form~ roik6 'v. 

Od prawidla jednakie trzema powyzszemi ozna
czonego wnioskami, zdarzaj~ si~ CZEJStc wyj~tki; 
tak np. u krocionog6w budowa sluchowego organu. 
przcdstawia pewn~ wyl~cznosc a mianowicie w tern, 
iz w srodku glaszczka (np. u jednego Scutigera co
leoptera) istnieje rod~aj w~zelka albo rozd~cia, u
tworzonego przez d'va czlonki, mi~dzy kt6remi. 
urnieszczony jest nie \vielki p~cherzyk przyjmuj~
cy gal~z nerwu. 'V innym rodzaju Julns terres
tris dwa poclobne przyrzf!dy uloione s~ jeden za 
drugim rz~dern. 

Opisanie organa przedsta\viaj~ na mal~ skal~ pe
wne podobienstwo z przyrz~dan1i rakowatych dzie
si~cionogicb, p o1nie zczonemi rowniez na rozkach. 

Pan Lespes czynill\ilka fizyo1ogicznych doswiad
czen, aby upewnic si~ w zupelnosci o funkcyono
waniu odkrytych organ6w; - lecz z zalem wyznac 
nalezy ii nie otrzymal dose pewnych wypadk6w. 

A. Wisl/icki. 

0 HERODOOIE. 
\ W eel lug pism n.ngiclskich ) . 

Herodot, wi~c~j niz inni pisarzc starozytni obu- ~luzy n1ianem, z kt6rych nosz~ca nnie Melpomeny 
dzac w nas powinien zaj~cia, albowiem prawie cala jest dla }Jlemion z nami maj~cych stycznosc poswi~
jedna ksi~ga jego }loswi~con~ jest Scytom, to jest ba- con~. Dla czego tEJ a nie inn~ Muz~ obral na tytul 
daniom o pochodzeniu Slowian, O!lisoin zwyczaj6w i do dziej6w przedslo,vianskich? dla czego nie Klio, lecz 
najpier,vszych podaii Budyn6w, Neur6w i t. d. Dzie- sn1utn~ MelpomenEJ nan1 przeznaczyl? Bye moie iz 
WiEJc ksi~g jego cal~ stanowi~cych history~, nie s~ do- jako wieszcz dziejowy, przeczul ii ziemia, o kt6rej pi
t~d w j~zyku naszJm ogloszone drukiem; 1

) ka.zd~ sze, b~dzie teatrem smutnych wwielkim rodzaju dra
z tych ksi~g podobalo si~ autorowi nazwac jcdnej mat6w, ze tam ofiar poswi~ccnia niezbraknie do tra-

1) Patrz do]~isrl<, umiesiczony na koD.cu tego artykuru.J gicznych arcydziel historycznych! 
K:HljGA s"~I.~'fA Cz. II. R. VIII. 5 
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Swieze posz uki"'ania jakie poczynione zostaly "r tej 
cz~sci Azyi kt6r~ uiegdys zwiedzal i opisal z'\\rany ha
likarnaskim bistoryk, dopro'\vadzily do odl{rycia ogro
n1nej licz by fakt6'v, kt6re rzucaj~c no"·e i uiespodzie-
wane s'viatlo na starozytn~ cyv{ilizacy~ swiata wscho
dniego, podaly Sl10s6b do sprawdzenia i jakby skon
trolowania podanych przez praojca historyk6w po
strzezei1. Ty1n sposobem osi~ni~te zostaly dwa do
wody, z d·\"r6ch r6znycb "ryplywajqcc zr6del, kt6re po 
przeci~gu d"'och tysi~cy lat, stan~ly obok siebie. Mo
zna bylo J)Or6wnania czynic mi~dzy kartami skreslo
nemi przez dziejO})isa, a po1nnikan1i pozostnlemi 
z 1niast zagrzebanych od "'iek6w. 

Ta praca, ten kon1entarz najda"'niejs~cgo ze staro-
zytnosci dzicla, jak najle})iej 11rzez uczony swiat przy
j~tem zosta!o; "' Anglli "rydal go J)Od tytulem: Hi
storya He1;odota, Jerzy Rawlinson; dopomagali mu 
w tej pracy pulko,v11ik Henryk Rawlinson i pan Wil
kinson. W dziele tern, 11a tekst Herodota starannie 
przejrzany, rzucone jest ''rielkie swiatlo. Ten stary 
Grek, ten ciel\a"'Y badacz, nawzajem pytanym zostal, 
i uledz musial kontrolli jakiej si~ nigdy 11ie spodzie
wal. Wzi~li si~ do niego ze "'szystkich 11unkt6w: ja-
ko geografo"·i, poodrabiano na nowo jego geografi
czne karty; jako po"riernik tajemnic Egipskich odbyl 
spowiedZ przed m~drcami, })rzez kt6rych "'szystkie 
tajemnice juz zbadane i odkryte. W sp6lczesnik Xer
]{sesa i jego nast~pcow, roztrz~sailyin byl przez mie
szkanc6w z drugiej p6lkuli zicmi, znaj~cych lepiej 
panst"·o tego wielkiego kr6la niz nasz kronikarz gre
cki mieszkaj~cy w jego granicach. Nakoniec, wszy-
stkie jego trofea wzniesione na pogn~bienie barba
rzync6,v, rozstrzygni~te i dopelnione zostaly przez 
uczonych z po za kolumn herl{ulesowycb, to jest z tych 
sfer, kt6re on za przypuszczenie tylko geograficzne 
uwazal, a kt6rycl1 historya byla dla niego kart~ 

bial~. 
Istotnic historya Herodota ulegla komentarzom 

jakich nigdy dot~d zadne dzielo 11ie doswiadczylo; byl 
albowiem czas na przejrzenie rozrzuconych grobowisk 
mocarst"', azeby je autentycznie spra"'dzic. Uczeni 
kt6rzy si~ tej pracy podj~li, tak byli przekonani o \va
.Znosci jej i uzytecznosci, iz starali si~ korzystac ze 
"·szystkich materyal6"' udzlelonych im do rozporz~
dzenia, aby z nich utworzyc wiecznotr,vale dzielo. 
D"ra tomy maj~ tyle przyJ)isk6w i objasnien, ze tekst 
glo\\'nego historyka ledwic cz"'art~ cz~sc obj~tosci 
tom6'\v skladu. W pierwszym szczeg61nie jest doda-
tk6w jedenascie o geografii, chronologii, historyi, 
w kt6rych wszystkie te nauki musiano specyalnie roz-

bierac, a przez-co Herodot jako cz\varty 'vspolpra
cownik tylko uwazanym bye n1oze. Ciekawem jest 
\V ty1n wzgl~dzie, ile nam "'lasne pisma Herodota 
udzielaj~ szczeg6l6w o zyciu jego i charakterze. Nie 
podobna podzielac zdania pulkownika Mure dowo
dz~cego, ze zycie Heroclota nie jest niczem wi~cej jak 
tylko romansem biograficznym, bo wlasnic niekt6re 
zdarzenia z zywota jego opisane s~ z takietn podo
bienstwem i zblizeniemdo pra"rdy, ze rzeczywiscie da
j~ pe"'nosc o gl6"'11ych 'vypadkach zycia, ktore s~ pra
wdzi"'~ jego biografi~. Najpierwej moznaby z J)e'\rnent 
ograniczenie1n, z wielu ust(Jp6'v llistoryi jego, ozna
czyc epok~, w kt6rej zyl i pisal. ,Zdaje si~ dowie
dzionem-m6wi jego biograf-ze przyuajmniej n16gl 
rozmawiac z naoczny1n swiadkiem wojny Perskiej. 
Z drugiej strony, ze zyl do 11ocz~tku wojuy Pelopone
skiej, poniewaz znajome mu byly rozmaite zdarzenia 
przypadaj~ce w pocz~tkach tej 'vojny, jako to naJ)a
dni~cie Tebanczyko"', na Plate~; podst~p jal{icgo uzyli 
Atenczy kowie dla uwiedze.nia })Oslow spartaitsl{ich i 
uareszcie pierwsze spustoszenia zrz~dzone I>rzez Pe
loponezjan6"r w Attyce. ,, Dyonizy z Halikarnasu po
wiada takzc, iz Herodot urodzil si~ wkT6tce przcd 
wojn~ Pcrsk~; nieslusznie wi~c odrzucono s'viade
ctwo tego history }{a, tern bardziej zc je 11otwierdzil 
Pamfil; a wj~c ten punkt nie moze bye "'~t11li,vyrn iz 
Heroclot nalezy do nast~J)Uj~cej gencracyi })O h~j kt6-
ra zwyci~zyla })Od Salamin~. Drugi }}Unkt 'vszech
stronnie do"·iedziony, ze urodzil si~ 'v Halikarnasie, 
z rodzic6w uzywaj~cycb clobrego mienia; st'\vierdza to, 
\vycho"'anie staranne jakie odebral. Nie tylko posia
dal wiadomosci nalez~ce, jak to m6\vi~h do dobrego i 
liberalnego wycho"'ania i niezb~dnc, ale nadto obzna
jomiony byl z literatur~ tamtoczesn~ a szczeg6lniej 
z poezy~: nie sam Homer ale i "~szyscy dawni poeci 
byli mu znani, jak to daje si~ postrzcgac y..r cz~stych 
cytacyach, kt6re czy11i. Malo wzmiankujc o prozai
kach da\vniejszych, kt6rych }Jrzed nin1 widac nic bylo, 
ale pomi~dzy mal~ liczb~ z nim r6wnoczesnych, nie 
rna ani jednego, kt6regoby nie zucytowal. 

Jezli sobie zechcemy zdac spra"rg z jego podr6iy, 
widzimy ze zwiedzil Babiloni~, Egipt caly, Scytj~, 
Kolchid~, Tracj~, wielk~ Grecj~ - obiegl od V\rscho
du na Zach6d odleglosc przeszlo 31 stopni dlugosci, 
a 24 stopni szerokosci. ~1ial tedy nieza1n·zeczonc 
przymioty, kt6rych wymagaj~ aby bye })rzyj~tyin do 
klubu pod?YiinllcouJ Londy?zskich ~ i to bez wszystkich 
ulatwief1, jakie teraz do otrzymania takiego tytulu S1! 

wynalezione. Wsz~dzie go zatrzymywaly cickawosci 
jak np. jezioro Meris, labirynt 'v Krecie, 6wi~tynic, 
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budowy sztuki, cuda natury, pola na kt6rych stacza
ly si~ slawne bitwy i t. d. Za dlugo i niestosownie 
byloby 'vyliczac tu wszystkie jego podroze, rachowac 
lata, ile ich 'v kt6ryn1 kraju sp~dzil; 'v og6le tylko 
11o,viedziec moina ze z o bszerniejszy1n nii Homer po
glf!Jdem na wszystko, odbyl je nasz historyk. 

Teraz z'vr6c1ny baczn~ uwag~ na He.rodota, jako 
historyka, rozbieraj~c wartosc dziel jcgo geniuszu. 
Herodot zadziwia gl6wnie swoim wybornym sposo
beln badania, nieledwie wnikania. Niebyl on bowiem 
jak go s~dzono, umyslem latwo,viernynl i zabobonnym. 
Widac w licznych miejscach pism jcgo, jak nie
raz w~tpil, nawet o rzeczacb, kt6rym za owych cza
s6w 'vierzono zupelnie; w nim 'vlasnie jasno . si~ prze
bija ten sceptycyzm, kt6ry zwolna podkopuj~c poj~
cia religijne staroiytnych, w koncu obalil zupelnie 
wielob6ztwo. Zt~d widzimy w Herodocie ostr6zn~ 
wstrzymalosc, kiedy mu przychodzi mowic o innych 
wyznaniach. Chociaz nieraz byl swia<lkiem wyro
czni, za,vsze jednak przenosi naturalne rzeczy wy
thlmaczenie, nad inne cudowne, nadnaturalne: tak np. 
1n6wi o pogodzie, ktora po trzydniowej nast~pila bu
rzy, nie przypisuj~c 'vcale tej odn1iany modlit,vom 
Mag6w. Mimo to 'vierzy on silnie we wp1ywy Rpra,vie
dli,ve- Bost\va karz~cego zlych. 

Spostrzcgan1y takze ii w historyi jego cudowne 
zdarzenia coraz rzadziej spotkac mozna, w miar~ jak 
dochodzi do wsp6lczesnej jemu epoki, a jezli wspo
n1ni jakis fakt nadprzyrodzony, to jedynic na to zeby 
go poda6 'v 'v~tpli,vosc. , Tak 'vi~c Hcrodot nie powi
nien bye z1nieszany z innen1i lat,vowiernemi umysla
lni z o'vych czas6w, kt6rych t'vierdzenia na zadn~ nie 
zasluguj~ 'viar~. J ednakze po,vszechnie Herodot jest 
poma,viany o zabobony, o lat\vowiernosc; to przeko-

. nanie jest tak silne, ze nikt nawct nie chce zbi-
jac, ten1bardziej, iz w 'vielu miejscach, sa1n He
rodot Ino,vi o przepowiedniach, o snach, l\t6rc tak 
s~ spojone z opo"riadaniem historyi, iz ich rozdzielic 
nie mozua. Grecy, jak wszyscy starozytni, wierzyli 
'v sny, 'v przepowiednie; zdaje si~ wi~c ze i Herodot 
Vt' CZfJ!'Ci clziehl to przekonanie; jednak za wierz~
cego w gusla i nadzwyczajne zja,viska, poczyty,vac go 
nie moina; on tylko jako jeden z 'vyzszych umysl6w 
zda,val ifJ przcczu\vac, jak wielu innych, 'viarfJ czy
st~, wznio~l~, ktora wszakze z obj a'vienia ogolocon~ 
bye nie 1noze. Wiaclomo iz Grccy, mianowicie w cza-
ach ldcdy im grozHo niebezpieczenstwo utraty swo

b6d, zniszczenia ich religii, sl{lonni by li widziec we 
wszystkiem zna ki przepowiednie zeslane dla nich od 
bog6w, kt6rzy, podlug ich natcnczas mniemania, 

wsp6lny z niemi tnieli interess we wszystkich spr a
wach i utracic mogli sw~ chwal~ razem z utrat~ nie
podleglosci greckiej. Zjawiska cudowne, kt6re Hero
dot opo,viada, nie tylko nie cmi~ historyi, ale i owszem 
iy,vemi kolorami maluj~ epok~ czasu. Z pomi~
dzy licznych przyklad6'v oznacz~j~cycb patryotyzm i 
egzaltacy(J Grek6w, 'vspomina Herodot, iz Grecy pod 
~Iaratonem widzieli nadnaturalne istoty walcz~ce 
obok nich? Odrzucic tym podobne szczegoly, a histo
ry a obci~ta, zostanie szkieletem, sery~ przyczyn i . 
skutk6,v, bezcluszn~ zupelnie. Widac tedy ze wyrzu
ty czynione mu o zabobonnosc i lat,vowiernosc s~ 

bezzasadnc i okazuj~ ze bardzo pobieznie czytali kry
tycy dzielo Hcrodota. Wytrwalosc jego 'v wierze, 
obok pow~tpie\va1l jako historyka, dowodzi tylko, ic 
autor mial chara]{ter mocny i wzniosly. 

Rzadl{i dar 'vnikania i zgl~biania 'vszystkiego, ja
kim byl Herodot obdarzony, szczeg6lnicj 'vyswieca 
si~ w jego krytycyzmie. Nie zapon1inajn1y poclsta,vy 
na kt6rej opiera s'voje ocenienie 'vszystl{iego. M6wi: 
,Jezeli historyk powinien 'vszystko co mu po"riedzq, 
ludzio1n podac; nie idzie zatem, a by w to wszystko, co 
n1u po,viedz~, byl z1nuszony wierzyc. '' Chociaz 'vi~c, 
jak 'vszyscy ludzie O\vego czasu, 1nial jak~s sk!onnosc 
})rzypuszczac cudo,vnosc 'vypadk6,v, jednakze roz
trz~sa te 'vypadki, zd~je sobie z nich ~praw~, a je
ieli 1nu si~ zclarzy uwierzyc 'v cos falszy,vego, w cos 
takiego co nam zdaje si~ dzisiaj nieclorzeczne1n, nie 
Herodota, lecz 'viek w kt6ryn1 zyl, winic-by "rypadalo. 

Hcrodot tedy posiadal obydwa przymioty, kt6re we 
'yszystkich 'riekach charakteryzowaly 'vyzsze umysly, 
gclyz do przenikliv;osci l~czyl pra,vdziw~ wznioslosc 
intclektnaln~. Posiadal zdaje si~ 'vi~cej niz ktokolwiek 
ze 'vsp6lczesnych, s~du krytycznego, z drugiej zas 
strony 1nial uczucia g!~boko religijnc; czynily go te 
przymioty najzdatniejszym do opisania wielkiej walki,. 
jaka si~ 'vtenczas toczyla mi~dzy niepodleglosci~ Gre-
cyi a dezpotyz1nem \VSchodniln. Zreszt~, jak 1n6wif}: 
pospolicie, IIerodot jest czlowiekiem 'vieku swego. 
Chociaz zaczyua oswobadzac si~ z wyobrazen prze
s~dnych wRpolczesnych, jednakie jako przesi~kly 
wiar~ pospolit~, nie moze jeszcze sobie 'vystawic pra
wdziwych przyczyn-wypadk6w politycznych. W tem 
to szczeg6lnie r6zni si~ i jest nizszym od Tucydydesa. 
Gl~bok~ r6inic~ pomi~dzy nimi okazuje lot szybki 
jal{i uni6sl jenjusz hellen6w, kt6ry jak tylko do
szedl do swiadomosci sumiennej san1ego siebie zaraz 
walczyl z barbarzyncami, odparl ich napad, i ustalH: 
swoj~ niepodleglosc. Lecz c6i stanowic b~dzie za
wsze slaw~ Herodota? oto, ze najpierwszy badawczym 

5* 

• 

• 



36 

roznmeu1 opowiadal history~ wypadk6w mi~dzy lu
dami, porzucaj~c form~ legend i kronik; przez-co za
shiZyl sobie na shlszn~ nazw~ ojca hisl01'yi. 

Niezawodnie do tych przymiot6w, kt6re zwykle sta
nowi~ udzial dobrego historyka, Herodot posiadal je
den jeszcze, w braku kt6rego dziejopisarz nie moie 
zasluiyc sobie na wiar~ i ufnosc. Chcemy m6wic 
o jego uczciwosci. ,Punkt jeden niedoscigly wszy
stkim zaprzeczaniom, m6wi w tym wzgl'Jdzie pulko
wnik Murc-jest, ze Herodot byl gl6wnie bistory
kiem najuczciwszym i prawdomownym." Lecz ponie
waz niel{t6rzy zaprzeczyli mu uczciwosci i prawdy, 
musimy w tej mierze 'vejsc "r r6zne szczegoly. 
Pomi~dzy rzucaj~cy1ni "r~tpliwosc o uczciwosci He

rodota , powinnismy zacyto,vac l{tesiasza, lekarza 
dworaka Artakserksesa Mnemona, autora niekt6rych, 
prostych bajek rozrzuconych w dawnym swiecie 
w kt6rych chwali si~ ze swego krytycznego rozumu 
i pracowitych poszukiwan. Juz w starozytnosci, jak to 
spostrzegac si~ daje w Arystotelesie i Plutarchu,
zacz~to miec w~tpliwosci o niekt6rych t\vierdzeniach 
tego(ah17jkanta falsz6w. Por6,vnanie pism jego z Pi
smem swi~tem, history~ Chaldejczyk6w Berosa, po
twierdzilo podejrzenia jakie miano o jego dobrej '\vie
l'Ze. Lekarz Knidos naruszaj~c uczciwosc naszego 
historyka n1ial na celu zbogacenie si~ koszte1n swe-
go poprzeduika i jest juz przekonanie jak m6wi Jerzy 
Rawlinson: ,ze staral si~ wzniesc swoj~ slaw~ na 
usystematyzowaniu klamstw, jahiego w zadnej dot~d 
bistoryi nie rna przykladu." 

Sla,va Herodota mnh~j cierpiala na tych zacze
pkach pseudo-Plutarcha przez to, ze wym6wki o zlosc 
i niesprawiedliwosc, kt6re mu czyni lekarz, na niego 
takze samego spadly; gdy dowiesc niem6gl swoich 
zarzut6w, nazwano go echem potwarzy \vymyslonych 
przeciw Herodotowi. Wyrzuca on jeszczc Herodoto
wi uprzedzenia niekorzystne wzgl~dem Tebanczyk6w 
i Koryntczyk6"r' kt6re same z siebie upadaj~ skoro 
si~ napotyka jak Herodot w wielu okolicznosciach 
oddaje tytn ludom sprawiedliwosc, maluj~c je 'v ko
rzystnych kolorach. 

Zarzut czyniony jakoby Herodot byl stronnym ella 
Atenczyk6w, zdaje si~ na pierwszy rzut oka bye spra
wiedliwym: raz mu si~ zdarzylo pochwalic troch~ z u
szczerbkiem prawdy Atei1czyk6w, jak do,vodzi jego 

. bijograf ,ie pierwsi byli z pomi~dzy Grck6w, ktorzy 
smicli zajrzec w oczy Medom i opierac si~ ludziom 
tak dziwnie ubranym." Z jednej strony pojmuje si~ 
wi~ksza Herodota sklonnosc do Ate1tczyk6w nii do 
innych Grek6w. Ateny byly dla niego drug~ ojczyzn~, 

bo daly mu punkt op~rcia i byt sw6j dobry im byl 
winien. Jednakowoz nie tnozna sobie wnosic aby 
stronnosc jego dla Atenczyk6w miala go posun~c a.Z 
do niesprawiedliwosci wzgl~dem innych Grek6w, ize
by dobrodziejstwa od nich doznane zaslepily go do 
tego stopnia izby niepostrzegl ich niedorzecznQsci i 
zbrodni. Przeciez w rozmaitych okolicznosciach wy
rzuca im ich post~powanie. M6wi o nich, jako skla
niaj~cych si~ do tyranii, latwych do podejscia, nie
smialych i wahaj~cych si~ przed Maratone1n, i ostro 
ich gani za niegodne obejscie si~ z poslami Dariusza, 
jako tei za odmowienie Eginetom wydania zakladni
k6w, naostatek i za to, ze Ateficzykowie w falszy
wem swietle wystawili post~powanie Koryntian pod 
Sn.lamin~-"ryja\via bl~dy charakteru i interessow
nosc Klinstenesowi, Temistokl esowi i Milcyadesowi 
umniejszaj~c przez-to slaw~ ich wielkich czyn6w. 

Najwi~kszy zaszczyt czyni Herodotowi 6w spos6b 
w jakim m6wi o Persach. Chociaz jest ich nieprzy
jacielem przez wstr~t rodowosci, przez patryotyczne 
przeczucie; jednakze wychwalaich walecznosc, otwar
tosc, szlachetnosc i n;t~drosc w polityce. Do tego sto
pnia chce sprawiedliwosc wyn1ierzyc i dac poznac ich 
zalety, ze slusznie uwazano iz podobne odmalowanie 
jest najkorzystniejszym wizerunl\iem jaki ldcdykol- · 
wiek zrobiono na czesc ludu wscbodniego, b~dz w da
wnych, b~dz w terazniejszych czasach. Herodot ma 
prawo do wi«Jkszcj jeszcze pochwaly, za to, ze zapo
mnial osobistej urazy dla oddania sprawiedliwosci 
wlasnym nie})rzyjaciolom swoim. Jezeli to prawda ze 
rodzina Artemizyi wygnala go z Halikarnasu, to za
dziwia nas wystawienie tej kr6lowy jako bohaterki. 
Lecz najdziwniejsz~ w nitn, niezaleznosc zdan, niepo
dleglosc umyslu, kt6rym wznosi si~ nad wszystkie po
lityczne uprzedzenia opiekun6w swoicb, atenczyk6w. 
To mu daje sil~ oprzec si~ poci~gom pr6znosci gre
ckiej i dozwala 1nu szacowac ,rozmaite w barba
rzynstwie ludy." Herodot lubi Grecy~ jakby byl W'O

dzony w Attycc, tlwielbia jej klimat, szczyci si~ jej 
wolnosci~, pelen jest zachwytu nad jej geniuszanri; 
ale zarazem uznaje ze nie jest ani dawniejsza, ani 
m~drsza, ani wi~ksza, ani najbardzh~j wyksztalcona 
pomi~dzy narodami. Egipt i Frygija s~ dawniejsze, 
Indya i Tracya mozniejsze, Babilonija bardziej obfi
tuj~ca w zia.rna, Scytia napadom mnicj dost~pna; 
Egipt, Lydyja, Babilonia znaczniejsze m~j~ pomniki; 
Etiopii mieszkancy s~ pi~kniejsi i zyj~ dluzej, Medo
'vie posiadaj~ najpi'Jknicjsze konie, Arabia ,J inne 
przestrzenie ziemi," maj~ wyroby osobliwsze i wyz
~zego gatunku; odleglcjsze zn6w strony jak Wenecya 
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uzywaJ~ m~drszyeh praw, i niema rodzaju dzikich lu
dow mieszkaj~cych w p6lnocnej Afryce, kt6reby po
szczycic si~ nie m6gly jakim waznym ,., .. ynala~kie~. 
Egipcyanic przewyzszaj~ Grek6w w budowntctwie, 
~Fenicyanie w zegludze i budowaniu okr~t6"r' i bar
dzo cz~sto zdarza si~, ze Grecy podaj~ za swoje wy
nalazki cudze, przyswojone tylko sobie. Takie to po
r6wnanie czyni Herodot Grecyi, kt6rej pogarda dla 
obcych lud6w moze bye por6wnana z po~ard~h ~ak~ 
maj~ Cbmczyki dla cudzoziemc6w. Czyz n1e rna s1~ tu 
czemu dziwic gdy si~ napotka Greka z tamtych cza
s6w ze sposobem widzenia tak niezaleznym i z po
dobnynl kosmopolityzmem? 

Herodot 'vi~c posiadal wszystkie przymioty, kt6-
rych wy1nagan1y po dziejopisarz~. Pod t~m wzgl~~em 
opisy jego zaslugujt! na calkow1tt! ufnosc. StaraJmy 
si~ teraz ocenic wa.rtosc dowod6w jego bistorycznych. 
·Rozwhtzanie tego zalezy od pytania: ~zy tez Hero
dot by l dobrze .Swiadomy1n rzeczy? Wyszukajtny wi~c 
jakie s~ dowody, kt6remi osobiscie m6gl rozrzqdzac, 
i wiadomosci, kt6rych m6gl sam uabyc. Rzucmy naj
I)ierw wzrok na dowody pis1nienne, na dziela z kt6-
rych m6g! czerpac. Nowy biograf Herodota oddaje 
si~ najciekawszym poszukiwaniotn poet6w, genealo
gist6w, geograf6w poprzedzaj~cych Herodota. Nie 
p6jdziemy z nim roztrz~sac i rozbierac wszystkich 
szczcg6l6w dotycz~cych si~ tcj Inateryi. Herodot pi
sal samodzielnie nie trzymaj~c SifJ sposobu pisania 
Xantusa z Lydii, i zdaje sifJ ze 'v~tpic moina azali 
uzyl czego z Charona z Lampsaku; co do Dyonizego 

· z Miletu, kt6rcgo pism ani jednego urywka nic po
zostalo, zdaje si~ niepodobna wyrzec cos stano,vcze
go. Z llrozy so bie przyswoil: genealogje i geografij~ 
Hekacjusza z ~filetu i traktaty o mytologii. Drugie za
chodzi pytanie: czyli czerpal co z Scylaksa geografa, 
kt6rego latwo,viernosc przechodzi wszystko, co kie
dykolwiek 11odr6zuj~cy mogli "'Ytnyslic i powiedziec, 
bo opowiada ze s~ ludzie z tak dlugie1ni uszan1i iz 
mog~ spac na nich i okryw·ac si~ niemi jak koldrami, 
a stopy maj~ tak szerokie iz 1nog~ za parasole uzy-

. wac. J eicli nasz dziejopisarz nic z tego Miinchause
na greckiego nie bierze, nie mozna tcgo samego po
wiedziec co si~ tyczy Arysteasza autora a7:lfnzaspa, 
poematu za\vieraj~cego 'v sobic rozmaite skaz6,vki 
geograficznc. Zdaje si~ ze Herodot z niego po,vzi~l 

· wiado1nosci jakic si~ w nim napotyka o drugiej p6l
kuli ziemskiej, jak up. o Issedonach, kt6rzy 1naj~ zja
dac ciala rodzic6w swych zmarlych i t. d. 

szczeg61nh~j Jonskie i Perskie dostarczyly naszemu 
dziejopisarzowi duzo zasob6w, kt6rych do swej pracy 
uzyl. Lecz godne pochwaly jego wlasne uwagi i oso
biste postrzezeuia, kt6re byly najohfitsz~ kopalni~ 
historyi, tak dzis dla nas zr6dlowej. Moina powie
dziec ze opowiadanie Herodota zaczyna si~ od pierw
szego roku za Cyrus a, to jest na sto lat pierwej nim 
zyl i pisal; chociaz najwazniejsza tresc pracy jego, 
o wojnie Perskiej i wkroczeniu Persyi, nie wi~cej nad 
pi~cdziesi~t lat przed nin1 mialo mie~sce. N~wy bio
grafHerodota uwa.za, ze historyk znaJdowal ~~~ ~zgl~
dnie pisma S\Vego, W tern Samem polozelllU, Jakby 
sitJ znajdowal autor w naszej epoce, pisz~cy h.istor~~ 
wojen N apoleona 1-go, kt6ryby poczynal opow1adan1e 
s'voje od wst~pienia na tronJerzego III, zdaleka czer
pi~c zr6dla przygotowawcze do nast~pnych 'vypad
k6w. Widac z tego ze Herodot w najwazniejszych, 
w najwifJcej zblizonych do niego czasach history
cznych, m6gl si~ radzic wielkiej liczby naocz~ych 
swiadk6w, i ze wiadon1osci o wypadkach wspomina
nych w innych cz~sciach opowiadania jeg~, (z w~j~
tki~m tych kt6re w oddalonej bardzo od ntego mteJ
scowosci przypadly); mogly bye zasi~gni~te od os6b 
czynny udzial w nich maj~cych. W Grecyi lista kr6-
16w, kaplan6w, zwyci~zc6,v, byla zachowan~ w naj
wi~kszych nliastach i przedniejszych swi~tyniach 

jak up. 'v Delfach i Olympii. Wiadomo - ze widzial 
slawny trojn6g z wyrytemi ilnionatni zwyci~zc6w 
Platei, napisy na kolumnach wystawionych przez 
Daryusza i wielu innych podobnych pomnikach. Juz 
w tamtej epocc, groby, palace, piramidy, swi~tynie, 
papirosy, sluzyly za sklady archiw6w Egipskicb, .Per
skich Babilonskich. Kaplany z Men1fis, ChaldeJczy
kowi~ przybytku Belusa, Zolnierze, s~dzi~wi~ Per~c_y 
w Sardzic znie\voleni byli czynicmu obJaSnienta mnt~J
szej lub wi~kszej wagi. Szczeg6ly kt6re nam o~ie~a 
o satrapach Daryusza i o wojsku Xe~ .. xe,sa .zdaJe Sl~ 
ze czer1lal z archiw6w Suzy albo Babllonskich, kt6re 
na arecki j~zyk przeloione byly. 

J(rOtko wi~c powiemy, ze wszystkie micjsca majl!
ce jakikolwiek zwi~. ~ck z tresci~ wypadk6'v opisywa
nych przez 1-Icrodota i materyaly d.o nich uzyte, ~~ 
,v og6luosci autentyczne i zasluguJ~ce na za~fan1e. 
Chocbysmy pot.wierdzili ze nasz historyk n1e byl 
przyp~szczony do najwyZszego kola kapla~6~ Egip~ · 
skich, ze nie mial wst~pu do naj"~ytwornieJszego 1 
najleph~j 6wiadomego o wszystkie1n to\varzystwa Ba
bilonii, zc u niekt6rych lud6w, jako cudzoziemiec, 1n6gt 
bye z g6ry traktowanym i 'v blftd wprowadzonyn1; to 

Rzccz nieza\vodna, ze ballady heroiczne Greckie, nie mozc szkodzic w niczem do uznania i ocenienia 
• 
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pracowitych szperan jego i autentycznosci jak~ nam 
z drugiej strony przedstawia. 
· Istotnie przyznac mu trzeba, ze wszelkich dokladal 
staran, aby poszukiwania jego byly dokladne, za
wsze, o ile bylo w mocy jego, rozr6znial rzeczy pra
wdziwe od bajecznych. Gdy przychodzi do ostatnie
go okresu historyi swojej, gdy m6wi o Grecyi i jej 
posiadlosciach, mozna zupeln~ dac 1nu wiar~, mia
nowicie w zdarzeniach wsp6lczesnych jemu. Wla
sny ojciec jego byl swiadkiem wzburzen w Jonii, 
moze nawet Inial w nich udzial, a wypadki kt6re 
potem nast~pily, staly si~ doskonale 'viadome wszy-
. tkim przez niego znanym starcotn. IIerodot m6gl 
TOzmawiac z dawnymi zolnierzami z pod Maratonu 
tak jak my tnoglibysmy to uczynic z tymi., kt6rzy wal
-czyli w wojnie na p6lwyspie wloskim; Salamina zas 
tak mu byla blisk~ jak nam Navarino, a Platea mniej 
odlegl~ niz nan1 Waterloo. On byl najpierwszym z tych 
kt6rzy si~ udali do panstw 'vielkiego kr6la, zk~d zo
stal .,,.szczegolnym kotespondentern" ze swemi wsp6l
krajowcami. Naostatek on to byl pierwszym kt6ry 
pozbieral pami~tki z tej wielkiej wojny, co mu p6-
zniej posluzylo do utworzenia historyi maluj~cej stra
szne sceny,-walki wolnosci, wahania si~, i tyn1 po
dobne rzeczy az do drobnych plotek. Slowen1, pisal 
p.Qd okiem tych, kt6rzy czynnie do tej 'vojny naJe 
zeli, a wolna i zwyci~zka Grecya sluchala jcgo opo
wiadan. I-Iistorya Herodota, oceniaj~c 'vartosc jej do
wodow, jest jcdn~ z tych, kt6r~ mozna nazwac pra
wdziwrt. l)rawy charakter jego jeszcze si~ podsyca 
milosci~ jalu~ mial dla pra·wdy. Z niczem por6,vnac 
nie mozna staran jakie czynil aby dojsc, czy dokla
dnie przclrazuje na1n owoce s'vych poszukiwan. Za
wsze pra,vie, ile moznosci, sanl})rzez siebie wszystkie
go dochodzil; a jezli mu to bylo zupclnic niepodo
bnem, szukal objasnie11 u tych, kt6rzy oczyn1a s""en1i 
cos widzieli; jezeli zas przyjdzie mu n~qd.· ac to slowo: 
,tak 'lllOl()irJ:'' ~tara sj~ ostrzedz czytelnika o tern. 
Przebiegl ogromn~ przestrzei1 'v })Odr6iach swoich, 
w takim czasie, kiedy nikt tego dla 'vlasnej przyje
mnosci nie czynil; milosc zatem pra,vdy byla dla niego 
dostatecznym bodzcem, a by si~ narazilna nicslychane 
trudy i niebezpieczenstwa takiego rodzaju, ze Wf!tpic 
'volno aby ktolrolwiek wtenczas, na,vet dla zysku, 
chcial si~ na to wszystko wystawic. Czcic w nim wy
pada tego ducha szperania, t~ milosc prawdy, kt6-· 
r~ uniesiony 'vcl1odzil w stosunki z ty 1~ rozinaite
mi ludami dla zapisywania ich z'vyczajow i oby-

. ' czaJOW. 
Pomin~w~zy wartosc hi L; toryczn~, najszacowniej-

szego zabytkn jaki nam starozytnosc dala; praca 
Herodota rna jeszcze niezmiern~ wartosc literack~ 
dla zalet, kt6re ten pisarz posiadal jako autor. 
W lroncu artykulu b~dziemy si~ starali zcharakte
ryzowac i roztrz~sn~c dzielo jego, lecz pierwej mu
simy skreslic charakter wlasny tego historyka. He
rodot nad wszystko jest cudownym malarzem. Cho
ciaz, tak jak zwykle, wszyscy starozytnim alo si~ za
chwyca pi~knosci~ natury, lecz opisanie jego Gigesa 
w r;ypialni l{andauesa, Artetnizii w Salaminie, Atteu
czyk6w w ~1aratonie s~przykladami, kt6re z 'viel~ in
nemi mozna przytoczyc. Szczeg6lniej bit,vy, a nade
wszystko ostatnia pod Termopilami, opisane s~ z tak 
'vzruszaj~c~ rzeczywistosci~, ty le tam sily i mocy, ze 
nigdy zadnego autora wiersze1n czy proz~ pisz~cego 
por6,vnac z nim nie mozna; jeden tylko Homer jest 
wyzszy nad niego. Celuje nadewszystko Herodot w od
malowy,vaniu charakteru tak lud6w jak indywidu6w. 
Chardin i Morier , ci Francuzi wschodni," nie lepiej 
od niego malowali Pers6w; on nam w·kr6tkich, ener
gicznych, pelnych prawdy slowach, z rzadkim talen
tern u'vazania wszystkiego, z bystrem }Jostrzeganiem, 
'vystawia charakter Spartanczyk6,v, jako odwaznych, 
1niluj~cych wolnosc, niewolnik6w praw Lacedemony, 
wytr~valych na polu bitwy, sentencyonalnych, z dru
giej strony jako samolub6w powolnych, ostroznych, 
bez dobrej 'viary, okrutnych dla swych })rzyjaci6l i 
wrog6w. Dla Rprzecznosci obrazu, charakteryzuje 
na1n Atenczylr6w niemniej trafnie jalr Spartan6w, ko
chaj~cych s'voj~ niepodleglosc, odwaznych, zdatnych 
do wszystkiego, srogich dla przeciwnik6w, przedsi~
bierczych az do zuchwalosci, latwych do poruszen 
a })rzeto z1niennych, "7i~cej pr6znych nii })ysznych; 
jako zolnierzy, 1naj~cych 'vi~cej zapalu niz wytrwalo
sci; grzecznych, 'vytwornych, do,vcipnych, goscinnych, 
zdolnych 'v potrzebie okazac si~ umiarkowancmi i ma
j~cych wi~ccj niz kt6renkol wielr z lud6'v greckich bez
interesownosci. Co do Egipcian i Babilof1czyk6'v da
je na1n wi~cej wyobrazenia o ich charal{terze niz o po
wierzcho,vnych 'vybitnych rysach narodowych. Z mi
strzo,vsk~ przenikliwosci~, wymienia nam szczeg61-
niejsze odcienia charakter6'v Lydyjczyk6w Trak6w 
Scyt6w i innych lud6w b~d~cych na ten c~as w bar~ 
barzvnst\vie. .. 

J ezli teraz przejdzietny od narodo\v do indywiu6w, 
postrzezemy ie i ci ostatni odszkicowani s~ sposo
bem bardzo odznaczaj~cym si~. Pod tym 'vzgl~dem 
ma1ny szereg 'vizerunk6w drobnostkowo charaktery
stycznych. 

,R6ine odcienia cbarakter6w wschodnich-·mowi 
• 
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jego biograf, nigdy nie byly Ie1)iej oddanc jak '" tycb 
portrctach czterech pier\vszych kr616w Achemenide
s6"·.' Cyrus, pro sty, smialy, odwazny naczelnik g6-
rali, obdarzony ambicy~ i wielkim talentem w sztuce 
wojennej. Skoro tylko los swoj i wladz~ ustalil~ stal 
si~ kr6le1n dobrym, laskawym ojcem, przytem do,vci
pnyn1, i poufalym ze swy1n ludem. Kan1byzes, tyran 
\vschodni, odzieclziczyl naprz6d sil~ po swyn1 ojcu 
i cz~stl\~jego talent6w, lecz zepsuty urodzeniem i wy
cho,vaniem, g\\,altowny, zuchwaly, uparty, niezdolny 
zapanowac nacl sob~, w szalenstwo wpadal za l\aid~ 
przechvno~ci~, nie tylko okrutuy lecz zaraze1n gru
bijanin "·ci~gni~ty zostal nami~tnosciami 'v przepasc 
niedorzecznosci. Daryusz, wz6r ksi~z~t wschodnich, 
odwazny, bystrcgo rozumu, wielki w sztuce utrzyma
nia pokoju jak i w \Vojnie, potrafil uorganizowac, 
rozszerzyc i un1ocnic paf1st,vo swoje; sympatyczny, 
szlachetnie J)I'ZY"'i~zany do przyjaci6l, wspanialy ella 
pokonanycb, suro,vy 'v ten czas tylko, l\iedy syste
mat rz~du i potrzeba konieczna wymagaly kary dla 
dania przykladu. - Naostatek Xerxe~, tyran, sla
by, pr6zny, nikczemny a J)rzytem ol\rutny, saino
lub, lckkj, niesmialy, roz,vi~zly, ogolocony ze 'vszel
kiej rzctcln6j 'vielkosci, 1uniej~cy tylko wtedy gdy 
nic 1nu nie przeszl\adzalo, zrobic dla parady jakis 
czyn szlacbetny." Zacyto,vacby jeszcze 1nozna skre
slenie charakteru Krezusa, kt6ry rozwija z prawdzi-
w~ sztuk~ pr~ywodz~c roz1naite wypadki z patetycz
nej historyi jego, oraz dlug~ galery~ obraz6w do
w6dzc6w "'ojsko,vych, m~z6w stanu w Grecyi, kt6-
I'ych z tak~ zr~cznosci~ i odcieniami oddal iz powie
dziccby mozna ze kazden obraz jest arcydzielen1 ry
sownictwa moralnego. Zaden inny pisarz np. Tucydy
des nie dal nam tak dobrze poznac Temistol{lesa. 
Mozna powiedziec ze znamy Arystydcsa, Kleomene
sa, Periandra, Pauzaniasza i wielu innych tak dobrze 
jak gdyby sa1n Shakspeare byll{ronikarzcm ich czy
n6w. Herodot umial tal\:ze z "rielk~ sztuk~ i trafno
sci~ odznaczyc wszystkie odcienia charakteru ko
biet: Tomiridy, Nitocris, Artemizyi i t. d. Zreszt~ 
c;zy maluje m~zczyzn czy niewiasty to spos6b jald do 
tego uzy"·a jest zawszc jednostajny; nie opi uje oso
by ale wprowadza j~ m6wi~c~; jak uwaia l)Ulkownik 
Mure, jen1n, ze 'vszystldch historyk6w s tarozytnych, 
ten wyl~czny spos6b dramatyczny najlepit~j si~ 11dal. 
Jesli zechccmy odgadn~c tajemnic~ sily Herodota, to 
j~ znajdzien1y w niepor6,vnanej jego prostoci.c. l'o sa
mo jest w IIomerze, co za wz6r sluzyl. , Styl, to czlo
wiek" powiedziano '"e Francyi; niczego lepi6j do He
rodota przystosowac nie mozna; 'vlasnie w stylu jego 

odbija si~ wybornie naiwnosc nie bez dowcipu i cu
downa swoboda umyslu. Nic v.r nim nie rna \\rysadzo
nego, prctensyonalnego: nigdy nie ucieka si~ do pr6-
znych sztuk stylu. Spos6b jego opowiadania jest pro
sty, naturalny; mowa zwykla; a ol{rcsy jej, jak U\va
za Arystoteles, plyn~ naturalniedo chwili p6ki ich do
kladnosc tresci nie zatrzyma. Pisze, jak go sam przed ... 
miot l)rowaclzi, 'vznosi si~ z nim razem, a slowa jego 
zawsze. zgodnc z uczuciami jakie wyraza. 

Taki jest spos6b post~po,vania Hcrodota, r6wniez 
jak i Ho1nera; \V ... kutek tego tak jasno i czysto v.·y
razaj~ Inysli swoje. Wykonanie dziel podonbych nie 
tyle by"ra skutkiem usilo"'"an ile wprost raczej darem 
natury. Lecz dla tego ze natura tyle wplyn~la na po
dobn~ prac~, czyz zt~d wnosic mozna ze historyk ma
lo przez siebie samego w niej zrobil? Czyz mozna go 
uwazac, tylko za p1·zechodniego czynn1?ta arcydziela, 
bez zadnych usilowaf1, opowiadaj~cego jak inni glu
pst\va s"roje, jak up. Jourdain '" s'vojej prozie? 0 He
rodocie, 'vpra"rdzie m6,viono: ,Dzieci, ludzie z po
sp6lst,va, sluz~ce, nianlti, opo"riadaj~ rzeczy jak He
rodot. Czlo,viek z wyzszem wycho"'aniein i "'yksztal
ceniein, opo,viadaj::tc ostatni~ zmiau~ 'v adtninistra
cyi, wyrazilby si~: ,Lord Pahnerston poclal si~ do 
dymissyi, kr6lowa zatern wezwala lo.rda Derby." Czlo
'viek zas z ludu przeciwnie, opo,Yiadac bt1dzie rzecz 
jak gdyby czlck byl jej przyto1nnym, jakby byl scho
wany za fi.ranl\:~ sypialni w vVindsor i po,vie: , Ot6z 
lord Palmerston powiedzial: ,,nie rnog~ tej calej spra
wy z Francy~ ulozyc, tnu.sz~ chyba oddalic si~. " Akr6-
lowa odrzekla, ,;\vi~c "'ez"r~ lorda Derby." Taki jest 
spos6b opowiadania ojca historyi. Tope,vna, ze gdy
by ojciec hi~ toryi opo'\\riadal tytn sposobem, dzieje i 
walki greckich miast przeci\v wschodnim dcspotom, 
oddawna historya jego bylaby zapo1nnian~ i nie by
loby czego zalo,vac. W umysle naszyn1 nadaje si~ mi
mowolnie form~ dra1natyczp.~ waznyn1 opowiadanioru., 
i wszystkic zdolnosci wolaly j11 nad inne. W tern-to 
tylko Herodot 1na cos ws1)6lnego z dziecmi, ludetn i 
niaf1ka1ni. Zl-a!d in~d zn6w posiada 1)rzyn1ioty, kt6-
rych og6lo,vi trudno przyznac, bo ich nikt 'Y niail
kach i ludzie nie dOIHttrzyl; np. l)Oczy~, pra"'dzi\YY 
uklad closkonaly roztnaitych cz~sci, "'yb6r i sto ... o
wnosc wyrazen. Podobne zalety nadaj~ce 'viclk~ ce
n~ dzicjotn, s~ jemu w lasci"\\'C, a "'ynikajq; z rozwagi 
i nienaleznosci kt6re nadaj~ cech~ geniuszu. S1nak 
i talent jego pismienuiczy llpo,vaznin. nas do por6-
wnania z najlepszymi nie tylko "'sp6lczesnyini ale 
z wszystldch czas6\v pisarza1ni. Naj,Yi~cej charakte
ryzuje lierodota szczera prostota z do,vciJ>etn polq-
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czona i wolne pomysly pelne rozwagi; to nadaje dzie
lu jego pewien wdziEJk powabny, niekiedy znajduj~cy 
si~ i w dzielach innych nawet pisarzy wsp6lczesnych 
lecz kr6tkotrwaJy, szc.z~sliwy dla sztuki, gdzie umy
slo wo ~c 1 udzk a nabywszy juz dojrzalosci 1n ~zkiej nie 
utraci}a jeszc~e swieiosci wJ:azen mlodelllU wlasci
wych wiekowi. W Herodocie wydziwic si~ nie n:ozna 
rozleglej roztnaitosci erudycyi, bo nie tylko jest histo
rykiem, ale zarazem geografem, podr6znikiem, mora
list~, starozytnikiem, mytologist~. History a jego jest 
nadzwyczaj urozmaicona; a wszechstronnosc zdaje si~ 
wybitnym charakterem jego. Bezustannie historyczne 
opowiadanie jest przeplatane to religi~, to opisen1 
kraju, to odmalowaniem zycia i sprzecznosci jaka za
chodzi mi~dzy stanem dzikim, barbarzynskim, a cy
wilizacy~ wykwintn~; uwagi gruntowne, poszukiwa
nia archeologiczne i filozo:ficzne pelne zaj~cia, ane
gdoty dowcipne, legendy, wymiary pomnik6w, dokla
dne wyliczenia i krytyki: wszystko to urozmaica dzie
lo, w kt6rem jak w panoramie przesu,va si~ nam zy
cie u starozytnych z cal~ swoj~ zajmuj~c~ rzeczywi
stosci~ i z najdrobniejszemi szczeg6lami. Wprawdzie 
znajdzie si~ gdzieniegdzie za1nieszanie, ale nigdy tak 
wielkic aby czytelnik stracil z oczu rzecz gl6wn~, 
kt6ra ci~gle rozwija si~ w kazdej ksi~dze, podobnie 
do rzeki ZWEJiaj~cej koryto, w miar~ oddalania si~ 
swego od ujscia. Celem jaki sobie gl6wnic zalozyl 
Herodot, (wedlug \Vlasnych slow· \vyrzec~onych na 
pocz~tku historyi), jest: , opo,viadanie 'valk Grecyi 
przeciwko barbarzyncon1, aby zacho\vac ella potonlno
sci pami~tkEJ wielkich czyn6 \\7• '~ Opowiadanie tedy 
tej walki bohaterskiej, dzielnej, jak~ drobne rzeczy
pospolite Greckie tak dlugo staczaly z dezpotyzmem 
wschodnim, stano,vi nierozer,valnosc calej historyi Hc
rodota. lJwazaj~c z jak~ starannosci~ odmalowywa. t~ 
walk~ zc wszystkiemi jej drganiami, odcieniami, po
wodzeniami, jak si ~ zaglEJbia w przyczyny najodle- , 

glejsze i w ich rozwijanie si~'l t'zec-by mozna ie He
rodot przewiduj~cym w przyszlosc wzrokiem dojrzal 
ogromny wplyw jaki koniec tej walki na los swiata 
wywrze. To tei nie poprzestaje na same1n opowiada
niu rozmaitych wypadk6w tej wiellriej dran1y, kt6rej 
rozwi~zania-byl swiadkiem; dodaje nam history~ roz
maitych lud6w, jakie w nich odegrywaly rol~: wnika 
w przeszlosc ciemn~, m~tn~, k~dy history a gubi 
si~ 'v bajce; potem w ust~pach daje nam poznac oby-· 
czaje, zwyczaje narowy, i t. d. Dla tego wlasnie 
ze Herodot z pewnej wysokosci i szeroko pogl~dal na 
losy i wypadki ludzkosci, przeto zdolal poj~c i wyko
nac n~jpi~kniejsz~, jak~ posiada.my' history~. 1,en 
gl~boki pogl~d na dzieje czlowiecze, pozwolil mu po
chwycic obraz calej ludzkosci w og6le; dozwolil mu 
zrozumiec mysl ukryt~ przed powszcchnosci~; to po
jEJcie, winien byl gl~boko religijnemu charaktcrowi 
swemu i wicrze, .Ze na wszystko wplywa 1noc Boga 
karz~cego czyni~cych niesprawiedliwosc. Szczeg61-
nh~j w ten1 miejscu gdzie nam opisuje walk~ wolno
sci Z dezpotyzmem \VSCbodnun, gdzie wylicza ogromne 
przygotowania kt6re wielki kr6l czyni dla zgniecenia 
kilku miast Greckich ledwo co utworzonych, gdzie 
nam O})O\viada niepokoje, trwogfJ i rozpacz ojczyzny 
w chwili gdy zw~tpila 0 swem 'vybawieniu, przed 
dniem zwyci~ztwa: wtenczas natchniony duchem re ... 
ligijnym, przybiera charakter wielki. Zwyci~ztwo 

ostatecznc prawa przeci'v sile, stwierdza jego id~ 
gruntownie moraln~, to jest 'viar~ w sprawiedliwosc 
najwyzszej Istnosci. Tak~ jest Herodota historya jezeli 
j~ si~ uwaia w gl6wnych zarysach, na r6wni z wyso
kosci~ \vypadl{6w opisywanych. Jest ona jakby prze
powicdni~ wielkiego zwrotu umyslu ludzkiego, w kto
rym }{ilka miast greckich 'v przeci~gu ledwie jedne
go wieku, wydalo "'iEJcej arcydziel niz w jakh~jkol
wiek innej epoce. 

l/. 
• 

• 

DOPT SEK REDAKCYI. 

w_ 1·6znych czasach czytalisn1y ogloszenia o przekladach na j~zyk polski, b~dz c~~stkowycb lu~:dz 
calkowitych, pism Herodota. Wspomniony na stronicy 25 niniej ·~zej cz~sci Ksicgi Swiata J6zcf Dunin 
Borkowski })rzelozyl tlwie ksi~gi dziejopi. ·arza z Halikarnasu; Ilip}Jolit Blotnicki i J ~drz~j Podbcrezski 
tylko JJ!elporuenc, jako muzy o Skytyi traktuj~c~, przetlumaczyli. Ale s. p. Adam Michal Prazmowski 
biskup plocki, zyj~cy w l{1·akowie wysJuzony })roffessor i s~dzia J{ajetanKowalski, oraz W. J{rajewski do
konali podobno calko,vite tlumaczenie Historyi llerodotowej. Jakaz szkoda, ie tych prac nie ogl~damy 
w druku, tern bardziej, gdy coraz mnicj dajc si~ spotykac miloBnik6w i znawc6w laciny w kraju naszym. 
P. P# A~ilewicz i Bronikowski 1n·ofessor z Poznania, takze rozpocz~li tlumaczenic Herodot~· Jnieliby-
smy }nzeto OSID przeklad6w ojca historykov.'. , 
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MIESZKANCY VVYZSZEJ ANDAL UZYI. 

Starozytna Betyka bior~ca tEJ nazwEJ od rzeki Boe
tis, dzis Z\Yanej Gwadalkwiwir liczy si~ do najzyzniej
szych i najpiEJkniejszych prowincyj p6lwyspu Pyre
nejskiego. Wyborne wina, zboza obfitosc, dzielnych 
koni doskonal~j rassy liczn~ stada,-czyni~ z tej krai
ny spichlerz, winniCEJ i stajni~ Hiszpanii. 

Kiedy Rzymianie ust~pili z posiadlosci swych 
w Iberyi, cofaj~c siEJ przed naplywem hord barba·· 
rzynskich; Wizygotowie, Allanowie, Swewy i Wan
dale wtargn~wszy. za Pyrenee zawladnEJli Ibery~ 
a Betyka stala si~ hlpem Wandal6w, po l{t6rych 
w spusciznie zostalo jej imi~ Andaluzyi. Lecz prze
szly te narody jak burza gwaltowna niezatrzymawszy 
si~ dlugo na p6iwyspie, Wizygotowie tylko (Y iedlili 
si~ na dobre; za nimi w V wieku po Chrystusie za
wital chrzescijanizm do Hiszpanii a cudowna pocbo
dnia Wiary SWiEJtej, oswiecila mieszkanc6w Andaluzyi. 

Niedlugo cieszyla si~ pokojem Andaluzya. Nauka 
Chrystusa szerz~c clobroczynne swiatJo mi~dzy oby
watelami tej prowincyi, nie dlugo miala bye przy
cmion~ tryumfem p6l-ksi~zyca. l{r6lo,vie z plemienia. 
Got6w lubo chrzescijanie, zapomnieli gl6,vnej J)Od
stawy nauk Zbawiciela, zapomnieli ze ich religija jest 
religij~ p1'Zehaczenia. Msciwy Julian, rz~dca afry
kanskiej Got6w prowincyi; wezwal swych s~siad6w 
Arab6w chc~c przez to ukarac s'vego nieprzyjaciela 
Roclryka, wlndc~ hiszpa11sl{ich Wizy-Got6w. Andalu
zya byla placem boju. Rodryk })rzegral wain~ bitw~ 
blizko rzeki Xercs. Maurowie rozbiegli si~ po tej cu
dncj krainie, osiedli w niej wyparlszy wszystkich Wi
zy-Got6w cbrzescijan az za g6ry Asturyjskie; a lubo 
chrzescijanic odzyskiwali 11a 1\iaurach czq tk~ po 
cz~stce zdobytego l{raju, \vszal\ic nad Andaluzy~ prze
'\Yodzil Maur jako pan wszeclnYladny od 712 roku az 
do 1492 r., to jest blizko 780 lat. Andaluzya clzieli 
siEJ na wyiszcp i uiiszq. W wyiszeJ stolica Grenada, 
w nizszcj zas l{ordowa. 0 ba rniasta pu1ni~tne 'v dzie
jach; l{ordowa jako trzecia stolica hiszpall.Rkiego l{a
lifatu; Grenada zas jal{O ulubiona J\llauro\\' sicdziba, 
zdobna 'v cuda 1naurytaf1skiej architelrtury; pyszncn1i 

Ii:si:ijG A 8\VIATA Cz. II. H .. VIII. 

strojna ogrody, jasniej'1ca najpi~kniejszym klejnotem 
sztuki budowniczej-slawnym palacem Alhambra. 

. 
.A.lhambro! o Alhambro! R6d geuiusz6w w ciebie 
Wlal melodye i wdzi~ld znane tylko w niebie. 
Twierdzo, strojna w strzelnice, w girlandy pochyle! 
W tobie slychac wsr6d nocy syllaby urocze. 

Gdy ksi~zyc przez tr6jlistnych wyrabian przezrocze 
Rzuca na mury swiatlo swoj e mil: e. 

Tak opiewa Alhambr~ Wiktor Hugo w poezyi; po
sluchajn1y co o niej m6wi~, w prozie. 

,Pod tern niebem uroczem (powiada pewien fran- . 
cuzki podr6znik) niebios sklepienie jest najwlasci,v
szem dla budynk6w pokryciem. Kto widzi Alhambr~, 
temu si~ nasuwa to wyobrazenie iz geniusze z arab
skich powiesci, zakl§temi dzwi§ki wywolaly do bytu 
te kolumny, tak lekkie, tworz~ce palac, zapewne nie 
przez ludzi zbudo'v~ny. Dziedzince i ogrody maj~ za 
otoczenie rz§dy owych przeslicznych kolumnmarmu
rowych, wysmuklych,_ ozdobnycb, mieszaj~cych si~ 
z wynioslemi pnianli drzew granatowych lub poma
raiiczowych. . . . Alhambra lezy na \vierzcholku g6-
ry, u st6p kt6rej roztoczona jest Grenada. Z trudem 
wcbodzi si~ na g6r~ przez g~sty las wiod~cy do Al
hanlbry. Czworoboczna wieza, sterczy nad lukiem 
bramy wchodowej. Obszerne sale palacu, wylozone 
kobiercem z mozajki, a z sufit6w wygl~da tysi~ce 
najdziwaczniejszych postaci, dlutem bieglego rzezbia
rza wydobytych na jaw, ku ozdobie tego miejsca. 

W kazdej sypialni przepyszny marmurowy, wodo
trysk oraz wyniesienie po_rcelan~ wylozone, na kt6-
rem ~kladaly si~ drogie wezglowia, maj~ce utworzyc 
dywan czyli sof~, gdzie wladcy Andaluzyi zasiadali 
'v chwilach odpoczynku. Wyszecllszy z polroj6w spo
tyka siEJ dziedziniec, bialym, wykladany marmurem, 
takiemiz otoczony filarami. Filary te tworz~ prze
sliczn~ galery~ 0 mozajkowym suficie i scianach; 
gdzieniegdzie pi§kna plaskorzeiba 'vidzic si~ daje, 
a po1ni~dzy arabeskan1i wplecione cale z Al-I{aronu 

6 
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ust~py, przypominaly wiernym Muzulmanom prawo 
Mahometa." 

Karol V jeden z najpot~zniejszych wladc6w tak 
w Hiszpanii jako tez w Europie, kazal w bliskosci 
Alhambry zalozyc palac, kt6ry mial temu dzieluMau
r6w, dor6wnac w pi~knosci. Ale rozpoczE2tej budowy, 
niedokoticzono, stoj~ tylko wspanialc zwaliska, zwie
dzane przez podr6znych. I tam jest dzz·edziniec Lwow. 
Dwanascie lw6 w z bialego marmuru dzwiga obsz~r

n~ czasz~, kt6ra miala kiedys slliZyc za wodozbi6r 
dla spaclaj~cej w ni~, kaskady. Kordowa, kt6ra si~ 
poszczycic niemoze drug~ Alhambr~, rna za to ka
tedr~ tak doskonale pi~kn~ ii cudzoziemcy i hiszpa
nie powiadaj~ ze ten kosci6l zbudowany jest przez 
Aniol6w, kt6rzy zniesli go na ziemi~ i w J{ordowie 
umiescili. "r cwn~trz tej katedry, przychodzien sta
wa zdumiony zobaczywszy ow~ niezmiern~ ilosc po
s~g6w ze szczerego zlota; czylizby wszystkie skarby 
Meksyku i Potozi przitopione zostaly, na ozdob~ 
owej przepysznej katedry? 

PamiEJtne w dziejach cierra Morena Cif.tgn~ce si~ 
dlugien1 lancuchem na poludnie Estremadury i No
\Vej Kastylii, otaczaj~, p6lnocn~ stronEJ Andaluzyi. 
Od poludnia ocean Atlantycki ciesnina Gibraltaru i 
morze Srodziemne stanowi~ jej granice. Na polu
dniowo-wschodnim krancu tej prowincyi, wzdluz mo
rza Srodziemnego, ci~gn~ si~ pasma Al-puchary i 
Sierra-Newacla. Kordowa lezy nad sam~ rzck~ Gwa· 
dalkwiwir. Grenada zas na poludnio-wsch6d Kordo
wy, w g6rach Nowada. Klimat w dolinach i na pla
szczyznach tak jest lagodny ze floc~ nawet niepotrze
ba chronic siEJ do mieszkan z obawy chlodu albo dla 
niepogody. Ziemia, wydaje owoce jakie si~ znajduj~ 
w pasach umiarkowanym i gor~cym. A wiEJC urodzaje 
poludniowej Europy i nadzwyczajna roslinnosc p6l-
nocnej Afryki, l~cz~ SifJ- w Andaluzyi. Mieszkan
eom jej zarzucaj~ niedbalstwo, brak przemyslu i pra-
cowitosci. Lecz tam ·gdzie przyroda jest tak czynn~ 

i bogat~; czlowiek niepotrzebuje trudzic si~ z byte
cznie. Darmo dos.talo mu si~ tyle, ile w krajach zi
mnych za drogie pieni~dze nabydz nigdy niemoie. 
To jest: niebo urocze, po"ietrzcwonne, owoc6w i chle
ba ai do zbytku a za bezcen, zwierz~ta pi~kne i ni
gdy przedn6wka nieznaj~ce, przytem ogr6d za m~e
szkanie a g6ry za straznice. Niedziw przeto ze mic
szkaniec takicgo kraju zna co ojczyzna, lecz niewie 
co przcn1ysl, l\:t6rego matk~ jest-potrzeba. 

Dzisi~jsi Andaluzyi 1nieszkall.cy s~ mieszanin~ ple
Inienia hi~zpanskiego Maur6w i cygan6w. Wzrost ich 
sredni, postac bardzo lrsztaltna, cera z6ltawa lub bru-

natna; glowa pi~knego zarysu, czarne pelne ognia 
oczy; ZEJby nadzwyczajnej bialosci, nos piEJkny, rysy 
bardzo ladne, wyraz oblicza, zwiastuj~cy rozum i do-

• 
WClp. 

Kobiety powi~kszej cz~sci malego wzrostu i szczu
ple, maj~ rysy wschodnie, lekki meszek czarny po
krywa zwierzchni~ ich warg~-wielkie, czarne, bly
szcz~ce maj~ oczy, wlos czarny dlugi, lekko-welnisty, 
jak u murzynow. Ruchy Andaluzyanek pelne zycia i 
wdzi E2ku; mianowicie u niewiast maurytanskiego po
chodzenia oraz u cyganek. Szkoda tylko ze ich pi~
knosc tak szybko przekwita iz czterdziestoletnia An
daluzyanka nietylko ze jest juz star~ ale nadto naj
okropniej zgrzybial~ i brzydk~. 

iaden inny nar6d niema w charakterze; tyle py
chy, tyle zaufania w sobie samym ile Andaluzyanin. 
Przedsi~bierczy a wspanialon1yslny, odwazny i po
gardzajf.1CY niebezpieczenstwem na kt6re zawsze na
razic si~ got6w- stnialy az do szalenst,va, w obronie 
kraju walczy z nieopisanem m~ztwern, jakiem tylko 
synowie poludniowych krain poszczycic si~ mog~. 

Plany swe, uklada z rozwag~ i namyslem a wykony
wa z pospiechem. 

U1niarkowany w pokarmie i napoju, zywych nami~
tnosci, zazdrosny w wysokim stopniu; sklonny do 
zemsty do kt6rej kaida droga jest mu dobr~, got6w 
chwycic si~ zar6wno podst~pu czy g'valtu byle swej 
zemsty dokonac; 1nuzyk~ lubi~cy nami~tnie, takim 
jest Andaluzyanin. 

Pycha Rzy1nianinaJ, up6r Gota i zapal syn6w Afry
ki, przebijaj~ w charakrerze mieszkanc6w Andaluzyi. 
Podczas bezpieczenstwa Andaluzyjczyk gnusnieje. 
Zawsze got6w odlozyc to na jub·o, co z latwosci~, 
dzz·,§, wykonacby si~ dalo. Przekonanie o swej war
tosci osobistej a zt~d nadzwyczajnaduma, czyni~ An
daluzyan lekce waz~cemi, honory i urzE2da. Moznym 
niezazdroszcz~ dostatk6w i wyg6d zycia, Hb6 stwa 
swego nieuwazaj~ za poniienie, maj~c si~ Z<t r6,vnych 
zupelnie najpierwszym grandom Hiszpanii. 

W obejsciu si~ z drugimi AnclalLizyanin jest powa
zny i surowy, nieprzyst~pny dla obcych, szczeg6lnie 
dla cudzozic1nc6w; kt6rych zwykl charakter zbadac 
nim siEJ do nich zblizy. Grzecznosc jego i uprzejme 
wyrazy, s~ tylko pozorn~ przychylnosci oznak~ wzgl~
dem obcych; za dobr~ monetEJ brae ich nietrzeba. 

Panowac nad sob~ umie tak dalece ze nawet wsr6d 
n~iwi~kszej wesolosci, powag~ zacbowujc. Ale zaro
zumienie, w kazdym wyrazie, w kazdym czynie Anda
luzyan prze bij a. 
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Niewielkie maj~c potrzeby zawsze latwo je zaspo- i towarzyszki jego lrt6r~ zw~ MaJa. Majo zwawy 
koic moze i ella tego nigdy ubodzy nie plaszcz~ si~ dziarski, smialy odznacza si~ swoim ubiorem. Musi 
przed bogatemi, nigdy czyn podly nie bywa srodkien1 on znac w teoryi i praktyce uzycie rozmaitej broni, 
wiodf!Jcym do zamoznosci, gdyz chciwosc-prawie nie od sztyletu, puginalu, it. d. az do laney. Musi umiec 
znana, szcz~sli,vym Andaluzyi mieszkancom. doskonale tanczyc Fandango,Matraca i Muchiganga, 

Ta1n kilka pomarancz, troch~ cebuli; Gazpacho dobrze grac na gitarze a w razie koniecznym, przy 
(rodzaj zupy) na wieczerz~, plaszcz i cygaretto, k~t jej dzwi~ku, improwizowac. Wytworna zalotnosc jest 
suchy i czysty na nocleg, wystarczaj~ potrzebom jego rzemioslem; uprzejmosc jego dla kobiet r6wna 
czlowieka. Dol~czcie do tego broil jak~kolwiek, wy- si~ odwadze i smialosci jak~ wzgl~dem m~zczyzn 
zla lub konia, gitar~, k~cik jaki taki w cyrku, pod- okazuje. Majo bywa mscicielem wszelkich uraz wy
czas walki byk6w a nieznajdziecie szcz~sliwszego na rz~dzonych jego przyjaciolom; miewa mn6stwo poje
ziemi smiertelnika., dynk6w i niejeden mord na sumieniu, co nietylko nie 

Andaluzyjczyk lubi pstre barwy; nosi jedwabny ka- zmniejsza lecz przeciwnie pomnaza jego slaw~. Czem 
ftan, szarawary z ziocisterni guzikami, bia{e jedwa- zr~czniej siEJ pojedynkuje, tern znakomitsze jego sta
bne ponczochy, kamasze, kolorow~ cbustl\:~ na szyi, nowisko. 
koszul~ snieznej bialosci z wylozonym kolnierzem; Ten hl@dny rryce1~Z Andaluzyi, nieraz rna do czy
a pod szeroldm jedwabnym pasem, ladownic~ hafto- nienia z s~dem kryminalnym i niejeden MaJ·o, za
'van~. Kapelusz i plaszcz s~ tego kroju, co w p6l- szczycal sw~ obecnosci~, wi~zienne mury warownej 
nocnej Hiszpanii; sztylet ulubion~ jest broni~ An- Ceuty. Ale to wszystko nie kazi jego charakteru.; 
daluzyan, kt6rej nigdy si~ niepozbawiaj~. Majo to ideal bohatera wesolej, wojowniczej Anda-

Kobiety ubieraj~ si~ bialo lub tez w jasne barwy; luzyi, gdzie brzmi gitara w cieniu drzew granato
've wlosach noszf1 r6ze. Czarny jedwabny staniczek . wych i pomaranczowych, gdzie kwiatem uwienczone, 
z kr6tkiemi r~kawkami stroi gi~tk~ kibic Andalu- pl~saj~ mlode .Andaluzyanki. Ale niech t~ blog~ we
zyanki. Na cienk~ bial~ koszul~ narzucona jest je- solosc wr6g przybyclem swojem przerwie, blysnie 
dwabna jasna chustka, kt6rej konce wi~z~ si~ u pasa . wnet stal w bialych dloniach kazdej Andaluzyanki, 
Jasna lub biala sp6dniczka, jedwabne ponczochy, wy- zaszelesci sztylet-i krew zrumieni kwieciem pokry
ci~ty trzewik, dopelniaj~ tego stroju. W wyzszej An- · t~ ziemi~. 
daluzyi spotykamy rodzaj eleganta zwanego Majo, J. Janiszezvs •. .... 

• 

• 

• 

ROZMAITOSCI. 

l: ~Dziwne Jezz·o1·o. Do cud6w rzec mozna natury, go- bie z£nnienic. Zaledwie cla si~ slyszec huk gluchy, 
dnych uwagi, nalezy jczioro Cyrknicl{ie lez~ce u pod- do grzmotu dalekiego podobny, kt6ry mieszkancom 
n6za Alp J ulskich, w kr6lestwie Illiryi. Uczy nas jeo- okolicy zmian~ t~ oglasza, juz i rybak i rolnik narz~
grafi.a, ze wody jego czasem w rok, czasem we trzy dzia swe radosnie gotuj~, bo jak jeden tak drugi 
lata przepaclaj~ w ziemi~, ale podr6zni milcz~ o tern wkr6tce obfite plony zdobywac maj~. Zniknienie w6d 
ciekawe1n zjawisku a szczeg6ly jego zostaly dla po- nast~puje zwyczajnie w pocz~tkach marca, lecz si~ 
"vszechnosci nawet s{o,viaiisl{it~j, nieznane. Wysokie nie zawsze jednakim odbywa sposobem, gdyz odplyw 
skaly opasuj~ do kola jezioro, jak gdyby ukryc je ich trwa czasem dwie doby, a czasem znowu ledwo 
chcialy przed ludzkicm okiem, ale niezmordowany godzin~ zajmuje. W pierwszym przypadku tworzy si~ 
przemysl, co nie przcpuszczu ni mroznym obszarom pr~cl szybki z loskotem p~dz~cy wod~ do dw6ch pie
Syberyi, ni spieklym i zdradliwym vVezuwjusza sto- czar, kt6rych skaliste wierzcholki wystaj~ z niej nie
kom, umial i tutaj dziwn~ tajemnic~ na pozytek so- daleko brzegu; w drugim wir gwaltowny ci~gnie j~ 



nagle do kilkttnastu rozpadlin ukrytych w lonie je
ziora; cala powierzchnia jego, burzy si~ i pieni, hu
cz~ pieczary nadbrzezne, a po kilku chwilach, to wiel
kie, przeszlo milowe lozysko~ przedstawia spokojny. 
widok spuszczonego stawu. Wtedy spiesz~ rybacy 
po latwe zyski, bo za pierwsz~ oznak~ maj~cego na-
st~pic odplywu wodnego ptastwa liczne gro!fiady 
uciekaj~ z przerazliwym wrzaskiem w nieznane strony. 

Po kilku tygodniach na miejscu j eziora masz l~k~ 
kwiecist~, a gdy majowe slonce w wonne siano mu
rawEJ ·zamieni, skrz~tne plugi oracz6w kraj~ w skiby 
t~ prze5trzen, po kt6rej si~ niedawno szybkie prze
mykaly lodzie. Zwykl~ siejb~jest proso lub j<dczmien, 
plodny grunt zas przynajmniej trzydziesci zia.rn za 
jedno oddaje. Prawda ze rolnik okupywac musi t~ 
korzysc ustawn~ obaw~, gdyz woda czasami powraca 
przed dojrzeniem klos6w , cz~sch~j atoli one bez 
szwanku doczekaj~ zniwa, kt6re jakby ucieczka od
bywa siEJ z najwi~kszym pospiechem. 

Pierwszy wiatr co na sciernie powieje, przecbodzi 
w burz~ gwaltown~, grube cbmury wylewaj~ stru
mienie deszczu, a przy swietle nieustannych blyska
wic, przy odglosie piorun6w i grzmotu, powracaj~ fa
le wypierane tajemnicz~ sil~ ze wszystkich gl~bin 
jeziora. Olbrzymie wodotryski wznosz~ siEJ jak sno
py, jak· slupy przejrzyste; jak pieniste g6ry, z niesly
chanej wysokosci spadaj~ przybieraj~c fantastyczne 
ksztalty; 'vr~, szumi~, cichn~ i po niewielu godzinach 
z calego zjawiska ·zostaje tylko wspomnienie. 

W odne ptaki, kt6re wnet przylatuj~ tlumnie jakby 
ostrzezone, same zwykle powrotu w6d tych bywaj~ 
swiadkami, bo miejscowi ludzie zabobonn~ wstrzy
mywani trwog~, na przerazaj~c~ pi~knosc widoku po
gl~dac niesmiej~. Wierz~ oni ze piekielne pot(Jgi do
pemiaj~ tego dziela, z niezachwianem wi~c przeko-
naniem opowiadaj~ podr6znym iz to igrzysko wypra
wia straszliwy zast~p szatan6w. 

Uczeni malo niem si~ zajmuj~; nie objasnili wi~c 
dot~d na czem polegaj~ kolejne zmiany jeziora, ubogi 
zas dla kt6rego prawie co roku, z gl~bi 'v6d plodna 

. . 
"· • 

• 

44 

\vyst~puje rola, blogoslawi w pokorze cudowne opa
trznosci dary, i ch~tnie znosi straty jesienne, byle go 
wiosna zn6w obdarzyla rybami, tra'v~ i zboze1n. 

Podanie ludu tak~ przywi~zuje lcgend<d do tego 
zjawiska przyrody. 

Bardzo ju.Z dawno, kiedy jeszcze pola sa.1ne zasie
waly si~ zbozem, a mi~clzy Kraincami jednosc, milosc 
i szcz~scie panowaly, zyl w tej okolicy niejaki Su
pan, co mial palac z krysztalu, sprz(Jty z drogich 
kamieni, liscie i gal~zki na drzewachjego ogrodu by
!y zlote, ale r~ka jego zelazna dla podwladnych. J e
zioro dotykalo tego wladztwa. 

Cz~sto unosily si~ chmury nad jeziorem Cyrkni
ckiem; ale wi~ksze i czarniejsze cbmury ci~iyly nacl 
czolem dumnego i okrutnego Supana. Raz piorun 
uderzyl w jego palac, ale ognia zeslanego z nieba 
nikt gasic niechcial z okolicy. Wtedy ze zdziwionego 
tlumu wyst~pil Aleksy, mlodzian postawy m~znej, 
kt6ry najwi~cej cierpial przesladowan od Supana, ale 
nie uczul w swem sercu zemsty. Gdy ten wspania
lomyslny Krainiec rzucil si~ w ogien, wszyscy wtedy 
za nhn pod~zyli i uratowali palac. 

Niska pycha niezniosla szlachetnej i wielkomyslnej 
dumy. Supan, chc~c niby podzi~kowac Alekse1nu, za
prosil go do ogrodu swego i zaprowadziwszy nad je
zioro, chcial przebic zelazem wybawc~, kt6ry czy
nem wspanialym ponizyl Supana w obec ludu. Ale
ksy 1)rosil o chwil~ zwloki, aby m6gl pozegnac zon~ 
i dzieci~. Dlugi czas opieral si~ Supan, nareszcie 
po danej przysi~dze Krainca, ze wr6ci, odezwalo si<d 
w tyranie ostatnie jeszcze t<dtno uczucia-i zezwolil. 
Gdy po odejsciu Aleksego, sam jeden zostal, wtedy 
jezioro gwaltownie wezbralo i palac z wlascicielem 
w toniach pogr~zylo, Wr6cil poczciwy Krainiec, aby 
dopelnic zaprzysi~zonego zobowi~zania, lecz ani Su
pana, ani jeziora juz nie zastal. Dopiero w jesieni 
wody z gl<dbi wr6cily. Odt~d B6g sprawiedliwy, co
rok kaze, by jezioro odprawialo drog~ do piekiel, dla 
widzenia m~k niegodnego Supana. 

M. 
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SKIERNIEWIOE. 
<Z RYCINJ\J 

• 
.. PRZEZ JULIANA BARTOSZEWIOZA .. 

I. Kr onik a. 
·.. .Pierwsz~ \V dzi~jach wzmiank~ o Skierniewicach 
znajdujcmy poa r. 1359. Bylo to za panowania w ICra
]{owie i 'v Polsce Kazimierza W. a za rz~d6w na ca
lem Mazowszu ksi~cia Ziemowita III. Do Skiernie
wic, ktore byly wiejsk~ osiadlosci~ a nalezaly do sto
lowych d6br arcybiskupa gnieznienskiego, zjechal 
pod6\vc~as ksi~z~ panuj~cy, 6w Zic1nowit III, pan 
charakteru surowego, zbyt pop~dliwy, ale rozu
mny. Przyjmowal ksi~cia arcybiskup Jaroslaw Bogo
rya ze Skotnik, kt6ry chociaz mniej llrawemi zttbie
ganli posiadl S\voj~ stolic~, byl zawszc wielkim i gor
liwynl opiekunen1 swojego kosciola i wlosci ducho
wnych. Arcybiskup zaprosil podobno ksi~cia do Skier
nie,vic dla tego, zeby wyjednac nowe przy\vilejc i 
swobody dla d6br kosciola gnieznic!1skiego na Mazo
wszu. Arcybiskup musia1 zabiegac o t~ lask~ ksi~cia, 
bo ac~kolwiek byl arcypasterzem calego kraju, "r kt6-
rym rozrodzeni Piasto\vie przernie 'zki\Yali, aczkol
wiek 1uial \viclk~ powag~ przy kr6lu sa1nym v..T jego 
senacie, chociai byl pierwszym enatorc1n koronny1n, 
ale i f,'Tanicaini dyecezyi swojej ·zeroko zachodzil 
\V MazO'Nsze i mial d6 br wielc w paf1stwie Ziemowita. 
W prawdzic ksi~z~ta 1nazowieccy jui \vtcdy i 1nyslcc 
nawet uie 1nogli o niepodleglosci i lenne1ni byli zu
pelnie "rzglfJdenl kr6la \viadzca1ni, pr%cciez uikt nie 
prze ·zkadznl i1n \V zarz~dzie \Ye\Vll~trzuyin i u siebie 
kazdy z nich byl takhn Barnyn1 panen1 jak kr61 \V l{ra
kowic. Wypadal:o z tcgo, zc arcybisl~~JI gnieZnicllski 
1J~l1 jak-to dzi~inj \V dyplo1nacyi IUO\Yi~t, poddanyn1 
m~~szanyn1 ( ·ujet 1nixte) i st'1cl1nogl stac ~I>ra\Yiedli
w.Ie o ''"~gl~dy pot~zuego ksi~cia na i\1azo\vszu. Bro
lll<t ducho\vn~ 1n6gl z uim zwyciEJzko \ralczyc, \V pe
\vnych okolicznosciach i stosunkach stal ua\vct do
~1'20 wyzcj nad niln, \vszystko to nic przcszkad!6al:o 
Jednalr, by nie byl w pe\vncj zaleznosci od k i~cia i dla 
tego Vv o~nak~ podda!1st"'a oplacal do skarbu ksi~z(J
cego z d6br S\voich grzywn~ zlot~ podutku. Dla tcgo 
w r. 1359, przyjmowal arcybiskup Zictno,vita jal{o 

Ks~GA SwrA~A Cz. II. R. VIU. · 
• 

• .. 

przynalezy z uszanowaniem, a ksi~z~ nawzajem za
"rdzi~czajqc to arcybiskupowi, . kt6ry m6gl bye mu 
wielce pozytecznym, nadawal wtenczas w Skierniewi
cach wielkiemi przy,vilejami dobra i 1naj~tnosci lowi
ckie. Wiadoino, ze Jarosla'v bardzo sobie cenil te 
dobra i ze ella ~owicza nadal erekcy~ na miasto. Za
tem przy,vi~zanic jego do miejsca rna zwi~zek z po
bytein k ·i~cia Ziemowita w Skierniewicach; arcybi
skup ten moze najpierwszy stale osiedlil sifJ i zamie
szkal w tych stronach 1 

• 

Skiernie\vice byly wtenczas mala \Vioseczka kt6-v v, 

1·a nazy\vala si~ jeszcze D~ba, lezaly zas nad mal~ rze-
czk~ Lupi~ czyli inaczej Skierniewk~. Skierniewic 
niebylo jeszczc, piyn~la tylko przez mazowieckie la
ny, po zien1i rawskiej rzeczka Skierniewka. 

JakJjo,vic%a zalozyciele1n byl Jaroslaw ze Skotnik, 
tak nowej '"itJkszej osady nad Skiernicwk11, to jest 
Skierniewic, zaloiycielcn1 i dobroczync~ byl inny 
arcybiskup, Jan Odrow~z ze Sprowy, '~ czasach juz 
Kazin1ierza Jagiellof1czyku. Postanowiwszy wiosk~ 
t~ wyniesc na 1niasto, arcybiskU}) zabudowal j~, wy
murowal tu kosci6l, dla kt6rego oznaczyl1)arafi~ \Yo
kolicy, sprowadzil ludzi moze ze 'v~i, 1noze z Nie
miec, nadal osadzie magdeburgi~, to jest prawo miej
skie, potent ua soboty przeznaczyl tygodniowe targi, 
a jarn1ark jcden doroczny na sw. Jak6b. Zatwier-

• 

clzenia. tvch rozporz~dzen S\Yoich nie iqdal. juz arcy-
bisku p u k · i~cia. 1nazowicckiego, ale u l<r6la, gdy ta 
cz~sc Mazo,vsza ra,vskicgo, 'v kt6rej leza1y ~owicz 
i Sldernic,vicc, po wygaslej linii ksh!if!:t, przed ldlkf! 
jnz laty, "·cielon~ byla do Korony. Jakoz krol l(azi
nlierz Jagiclloiiczyk, kt6ry u'volnil arcybiskup6w od 
placenia grzy,vny zlotej do skarbu ksi~z~t Inazo,vie
cl\ich, zat\Yi(;rdzil nada nic i przy,vileje J ana ze Spro
"ry i odt~d obok Lowicza maj~ arcybib]{upi drug~ 

• 

1) ~taroz) tun, Polsl{a T. L str. 565, w Gawareckie
go: ,pamh~tkn.ch historycznych J"jo,vicza ' nicma zadnej 
'vzmianki o przy,vilejach ksi~cia dla Eowicza z r. 1359. 

1 • 
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wlosc, przeznaczon~ do nabycia historycznego nazwi- skup w r. 1516 raz drugi do niego na Litw~ az do 
ska, Skwierniewice a raczej Skieruiewice 1

). Wilna i oslaniaj~c si~ politycznemi pozorami, niby to 
Jakob z Sienna, Zbigniew z Olesnicy, kt6rzy zaraz w zamiarze Ina swatac kr6la z ksi~inemi mazowie-

po sobie nast~powali na prymasostwie, 'v uposazaniu ckien1i, z wdow~ matk~ Radziwill6wn~, albo z cork~ 
i w zdobieniu Skierniewic, szli za wzore1n J ana ze ksi~zniczk~ Ann~. W oczy tedy l\r6lowi rai ion~ 
Sprowy, kt6rcgo od nich przedzielal tylko Jan Gru- a tymczascm poufnie z\vierza siQ ks. Tomiclt:iemu, 
szczynski, arcybiskup mniej dbaly o dobro koscio- ze przyjecbal gl6\vnie o to, aieby dobic targu o up1a
l6w, ale za to gorliwie pilnuj~cy rzeczy doczesnych. cenie dlugu. Tomicki dal zriac l{r6lowi o zyczeniu ar
Gdy Gruszczynski ledwie lat kilka na prymasostwie cybiskupa 1 zno,vu otrzymal odmo,vn~ odpowiedz 1). 

przesiedzial, widzimy kolejny nad~6r, serdeczniej- Zatrudnil \V i~c ~aski Rzym t~ niefortunn~ spraw~, 
sz~ wci~z opiek~ dziedzic6w nad now~ osad'!. Owszem jakoz w i~tocie 'vyrobil sobie wladzt} u stolicy apostol
spotykamy slady 'v owych czasach tego "raznego na skiej wypuszczenia klucza skierniewickiego 'v emfi
potem dla miejscowosci faktu, ze arcybisl{upi ci~- teutyczn~ dzierza\v~ dla zaplacenia dlug6w, a ze przez 
gle w Skierniewicachjuz przemieszlrnj~. Tak Zbigniew cale zycie prymas bylwielkim stronnik~em nepotyzmu 
Olesnicki uposazyl przywilejem swoiln w Skierniewi- i podnosil rod sw6j, dobra wi~c wypuscil bratu roclzo
cach wydanym, kosci6l w Konskich, starodawnem gnie- ne1nu, co stalo si~ nowym powodem do nieporozu
zdzie Odrow~iowwziemi Opoczynskiej (5listop~ 1492) mieni zajsc zkapitul~ gniezniensk~. Widac, ze dzier-

Znowu mija jeden arcybiskup bez ~ladu, Fryderyk zawa ta kosztem }{osciola 1nogla zbogacic rodzin~ 
Jagiellonczyk, ale za to jego nast~pca J §drzej z Bo- ::Easkich, skoro ks. Wincenty ~agiewnicki archidya
:ryszewic, kolata znowu u tronu Zyg1nunta starego kon gnieznienski wyst~pil ostro i przyganial arcybi
o no"re przywileje dla Slderniewic i w i tocie kr61 skupowi naduzycie z tego powodu 2). 

niektorych swob6d n1ieszczanom tutejszy1n przyczynil Zreszt~ Laski zostawil po sobie duzo sladow 
w roku 1509 2). w Sk1erniewicacb. Budowal koBc.ioly, uposazal szpi • 

Rz~dy arcybiskup~ ~askiego 'vielcc pami~tne s~ tale. Bye Inoze, robilo si~ to jedynie w jego imie
w Skierniewicach. Dziwny ~o cz-lowiek; wiecznie !ako- niu, dla dobra miasteczka. W takhn razic ,Jaroslaw 
my i nieprzebieraj~cy w srodkach byle dostuc pie11i~- z ~ask a, wojewoda Sieradzki dobrzeby si~ wy\vi~zy
dzy, w sl{utku wystawnego zycia i nierz~du ogron1ne wal z clzierzawy. Do czas6'v rowniez tego arcybiskupa 
zaci~gn~l dlugi, cbcial je zas splacac dobrami stolowe- zapewne odniesc nalezy zaprowadzenie w Skiernie
mi, co si~ rzcczywiscie nie godzi!o. W krotkiln cza- wicach s~d6w prymasowskich nadwornych. Arcybi-
sie, przy ogrDmnych clochodach .. z.aszargal si~ i sp6l- skup wystEJpowal tutaj jako kr61, jako ksiQ:z~ udzielny; 
czesni rachuj~, ze przeszlo 12000 dukat6w na1:obil mial tei sw6j dw6r s~dowy, juryzdykcy~ ( curiant ), 
dlugu. Gdy ~umienie, dluznicy lub brak kredytu do miaJ i s~dziego nadwornego (judex curiae), mial bur-

. nowych wypraw finnnsowych pobudzi!o, ;Easl{i po- grabi6w i assessor6w ze ~zlachty n. s~dzia \vyrol{o
stanowil wyJ)UScic ]{lucz skiernie,~licld za got6wk~. wal' w jego imieniu . . 
Pierwsz~ nadziej~ z'vrocii' na kr6la, ic go oswobodzi Do tych .czaso'v o<luosi siEd 'vzmianka Buze:llskie
z biedy. Pojechal do KI·ako"·a w r. J 515, i unizenie go, ze pry1nas Jan Latalski umarl w Sldernicwicach 
prosil Zygn1un~a, ieby dlug jego 01)ar! 11a jakichkol- 29 sierpnia 1540. Zreszt'1 nikt z hh:;toryk6w o tni.ej
wiek dobrach kr6le,vskich czy tow l{orouie, czy 'v Li- scu tern nic wspomina, wskazuj~c dat~ smierci. 
twie a sam za to wzi~l dzierzaw~ czy zasta'v~ l{lucz Od Laskiego do Przcr~bskiego ]\rok Jeden; innych 
skiernie,vicki nz do wyplaty. Kr6l raz; odino\vi!, niezra-· pryn1as6\v nicznac \V Skierniewicach, Drzewiecki ego 
iony te1n niepo,vodzeniem, biegnie un1yslnie a.rcybi- tylko 1na1ny kilka list6"' datowanych, ze Skierniewic .. 

1) Buzc:rh;ld, Zywoty arcybisl{up6w, 1\)nl 2gi str. 95, po 

polsku, klttdzio te fakta podr. 145 7. Starozytna Polska zas 
pod. r. 1463. Jedno z drugiem pogodzic 1noinn: pierwsze 

moglo bye dat~ rozporz~dzen Jan a ze Spro\vy, drugie da
t~ ~atwicrd11.enia l\rolewskiego: \V oryginale dyplomaty-
-cznym nazwisko \VSi pisze kancellarya, Sqyrnijc\vycze. 

2) Star. Polska T. 1. str. 565. 'fu dyplotnat pisze de 

SqwirJlJCWYC'fC· 

Ale Przer~bski wslawil mia8tcczko szl~ol~ zalozon~ 
przez siebic. Sprowadzil do nicj na rektora Benedy
kta lierbcstn, jcdnego z naj,vi~kszycll 6\vczcsnych 
uczonycll. llerbcst gorliwie si~ zaj~l1nlodziei~, przez 
to zjedn~l sobic wysoki szacunek pryxnasa. NapisnJ 
takze w Skicrnicwicacb dwadziela: jed no z nich .,,Coin-

1) Tomiciaua, 'r. IV, str. 49. 
2) Z Damalewicza Buzenski, Zywoty 'J'. II. str. 203. 
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putus byl to rodzaj kalendarza, kt6ry ofiarowal au- wa, zc posly cudzoziemskie znajdowac si~ na elekcyi 
tor Przer~bskiemu z przed1now~ w roku 1559 datowa- nie mog~ i nie powinni; st~d powiedziano, ze kazdy 
n~ ze Skierniewic, co dowod~i, zc juz w owyn1 roku z nich usun~c si~ rna na tniejsce poprzedl}io sobie · 
tutaj si~ z-najdowal. Drugie dzielko poswi(}conc mlo- wyznaczone. Wprzody nim si~ .na t~ konstytucyfJ 
dziezy ze szkoly Skierniewickiej jest to ,arithmetica zanioslo, nuncjusz papiezki, ks. kardynal Commendo
linearis" napisana takze po lacinie; widac wykladal ni dobro\volnie si~ usunf1l z Warsza'\vy, gdy dla wie-
jt1 i w szkole, st~d uczul potrzeb~ napisania poclobne- lu dyssydentow byl sol~ w oku. Gdziez si~ mial u4ac? 
go dziela, kt6rego widac niedostawalo, gdy jak sam naturalnie do drugiego ksi~dza i dygnitarza · rze
m6,vi, arytlnetyka figuro\va wyklada si~ w Skiernie- czyl)OSpolitej; wybral tedy sobie 11rymasa i do niego 
wicach, a obied,vic z sob~ wi~zac potrzeba 1

). Do wyjechal w od\viedziny, to jest do Skierniewic. Zo
prymasa Herbest, w Skierniewicach b~d~c, wolal, ze... staw.il tylko w vVarszawie sekretarza swojego Gra-
by niegodnych ksi~zy nie swi~cil, sam si~ tez oswiad- cyana. Jest-to wprawdzie tylko owego sekretarza po- . 
czal w podobnym duchu jako czlowiek do wiary ka- danie o dobro,volnem wydaleniu si~ kardynala; wia- , 
tolickil~j mocno przywi~zany a wr6g dyssydentow j sze- domo jak Gracy an 'vnzelkie J)Ozory powagi i dostoj
roko rozwodzil si~ o pierwszenstwie stolicy apostol- nosci swojeg<! pana umial zachowywac, chociazby na- · 
skiej i gniewal si~, ze proboszczowie i pralaci nie za- 'vet zmyslaj~c fakta. Nasze albowiem zr6dla o Orzel-
w ze siady\vali wposrod swoich owieczek, ze prze- skim przedew5zystkiem mowi~, ze kardynalowi Skier
lozeni klasztor6w nie zawsze ludzi uczonych okolo niewice \vskazala konstytucya za miejsce czasowego. 
3iebie trzymali 2). Dwa lata ledwie Herbest })rzesie- pobytu. I bawil tam w istocie przez caly czas az do 
dzial w Skierniewicach, wr6cil albowie1n w r. 1561 elekcyi Henryka Walezego 1). 

do akade1nii krakowskit~j. Ten rok przynajmnicj o- Nast~pni nuncyusze juz nie jezdzili do Skierniewic 
znaczaj~ jego zywotopisarze, ale gdy w styczniu ro- i owszen1 caly czas bezkr6lewi6w sp~dzali w stolicy. 
ku 1562 umarl Przer~bski, naturalniej b~dzie przy- Za prymasostwa Karnkowskiego inny bawil gosc 
puscic ze tlerbesta prymas nie puscil i ze dopiero rzadki w Skierniewicach w 1'. 1585. Jechal z Moskwy 
posmierci jego, uczony powr6cil do Krakowa; niebylo poslen1 do Wiednia przez Polsk~ ~uka Nowosilcow .. 
tez co baffic dluzej '\V Skierniewicach, szkola tame- Karnkowski pozna{ go w W arszawie, a ze poslowi by
ezua upadla, gdy najgl6wniejszy jej filar legl w gro- lo to po drodze, zaprosil go do siebie do Skierniewi~. 
bie. Herbest przeciez slodko wspominal przep~dzo- W poufn~j pogaw~dce sp~dzili tutaj kilka chwil czasu 
nc chwile u Przer~bskicgo i zas!ugami swojemi ze prymas }{orony polskiej; naczelnik kosciola z rajc~ 
szkoly skierniewickiej publicznie .si~ przechwalal carskim. Byl zapewne N owosilc6w czlowiekien1 wi~cej 
w Krakowie, kiedy p6zuiej przyszlo mu walki st.a- swiatlyro, wi~cej obeznanym ze sprawami Europy, 
czac o peryody okr~gle z Jak6bem G6rskhn. Byl skoro m~dry Karnkowski wybral go sobie zapowier
w Skierniewicach .naoczn! Swiadek pra.c ~erbesta, 1 nika, za zbyt si~ mo.ie albowiem wywn~trzal przed 
Sylwester Roguck1, doktor medycyny, ktory w sa- nhn 0 swoich stosunkach i przyjazni z kr6lem Ste
mym zapale walki znalazl si~ takze w Krakowie, i fanen1 Batorym 2). Truclno dzisiaj poj~c do czego owe 

· ~t~d zyj~cego m6gl Herbest wzywac na swiadectwo; zwierzania si~ zmierzaly. 
gd.y na':et zmarlego juz pr~1nasa wzywat. Gorski isto.. Prymas w ojciech Baranowski zacz~l wznosic 
tme m1~l ~oS He.rb.e~to':I do ~arzucema z powodu w Skierniewicach palac mur?wan~dlaar~ybiskupO.w, 
nauczyclelki w Skieinie\VIcach ). z czego widoczna ze przed nim mieszkali w drewma-

Dopiero po smierci Zygmunta Augusta, w bezkr6- ' 
lewiach, Skiernie,vice zostaly miejscem historycznem. 
Stan~la przecl pierws~~ elekcy~ konstytucya sejmo-

1) Dedykacya 'v palacu arcybiskupim Skiernie,vi
ckim datowana, drugiego dnia sw. Bachusa 1560. Histo
~:·ya szk6l J"jukaszewicza T. lli. str. 512. 

a) M. Wiszniewski, Hist. lit. pol. T. VI. str. 363. 
3) Celniejszych uczni6w tej szkoly za Herbesta wyli

cza Eukaszewicz w Historyi szk6l, T. ill. str. 513, byli 
to: Jan i Stan isla'v Herbestowie bracia rektora, Mikolaj 

Wysocki, Piotr Jarano,vski, Maciej Mojsld, Mikolaj Ru
pnowski, Jan Zalewski, Wojciech Bonar, W ojciech ze 
Skiorniejewic, Jan Parwius Lwowianin, Gaspar Dibalt6w~ 
i t. d. por6" nac M. Wiszniewski, Hist. lit. pol. T. VI. strOD
nica 150. 

.1) Gratiani, vita Commendoni-Niemcewicza. Zbi6r pa
mi~t. wyd. Lipskie T. I. str. 159. Orzelski u Wolif~ 
T. I. str. 90. 

2) Dziennik Warszawski 1851 str. 177. 
7• 
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nym budynku. Ale smierc przeszkodzila mu do spel
nienia zamiar6w; wi'2C nast~pca dopiero Baranow
skiego W11wrzynicc G~bicki dokouczyl w r. 1619 bu
dowy palacu, polozyl stosowny na nhu napis. Niezga
dzaj~ si~ zr6dla co do 1niejsca smierci Baranowskie
go; jedne powiadaj~, ze zakonczyl zycie w Sl\ierniewi
cach, drugic .Ze w ~owiczu, to ostatnic dalcko jest 
J)rawdopodobniejszc 1). 

Palac przydal wiele zycia SlderniewiCOlll. Odt~d 

pryma. i najcz~sciej tutaj prze1nie~ zkuj~, szczeg6lnh~j 
wchodzi to 'v z'vyczaj pod koniec "'\TII 'v. i 'v calym 
XVIII. Skiernie,vicc staly si~ ",.zgl~dcm ~owicza 
czems tak, jak W ersal da,vni«.~j wzglgdetn Paryza, jak 
Willanow Sobieskiego wzgl~dcm 1Narsza,vy. Pryn1as 
w ~owiczu byl jal\by w swojej stolicy, do Slrierniewic 
zas chronil si~ jakby do willi do palacu ~amicjskie
go, do letniego mieszkania, \V kt6rem ~ obie S\vobo
dnic odpoczy,val po vracy arcypa.._ terskicj j po zaj~
ciacb obywatclsldch. Zjezdzal zas tylko 11a wysta,vno
sci i na wi~kszc nabozenst\va, do ~o,vicza. Zreszt~ 
zwyklc \V Skierniewicach przyjnlo,val i urz~do"'e od
wiedziny i . crdecznych go ~ci, kt6rzy do niego zje
zdiali prywatnie. 

Pierwszy prymas, kt6ry juz z pewnosci(} u1narl 
w Skierniewicach byl za Zygmuta III Hcnryk Ji'irlej. 
Mielismy kiedys pod r~k~ opis tej smierci; szkoda ze 
dzisiaj cickawycb z niego szczeg616w przytoczyc nie 
mozem 2). 

Za Macieja ljubienskiego ldlka odn1ian za zlo 
w Skierniewicach. aprz6d na prosb~ po. ·I6w zieru
skich wojc\vodztwa raw kiego, na cj1nic \V r. 1641, 
znacznie rozszerzono handlo,ve przy,vil~jc n1ia teczka. 
Stany pozwolily na zaprowadzcnie jarn1ark6'v z \vsze
lakicmi to,varami, \Y czasic ktorych tuinno f'prze-. 
dawac w Sliiernie,vicach nawct konie i dobytek, a, to 
cztery razy do roku. P6.Zniej \V lnt kilka 11ozar zni
szczyl paln.c arcybigkupi; us1nicrzono "'IH'Cl"'dzie ogien 
i szkody niebyly tak 'vielkic. Pryn1us, kt6ry tuial 
wielkie naboicnstwo do obrazu . Panny \V Czerwi11-
sku, Jej gl6,vnie przypisywal od,vroccnic 'vi~kszcgo 
nieszcz<Escia; dla tego, sprawil 'votu1n i za,ricsil je 
w Czer:winsku (7 muja 1650). Un1arJ 'Yc d"~a lata, 
(w r. 1652) powr6ciwszy z sej1nu, ·w czasie zarnzy, 
kt6ra kilka prowincyj na rnz zaj~la, jako toRus, \Vo
lyn, Lubclskic, Mal~-Polsk~, Sieradzl\ic i l)ru .. sy. I\:r61 

1
) Napis na palacu u Starowolsldcgo, Monumenta Sar-

matarum str. 700. .. 
2

) Czytalismy go w r~kopismie Chodkiewiczowskim bi
blioteki p. Stan. Kosseckiego, str. 60. 

• 

uciekaj~c przed ni~ z W arszawy przeni6sl si~ na wies 
do brata bisl{upa plockiego, sk~d mial wod~ do Pruss 
poplyn~c, lecz ie kilku flis6w z powietrza umarlo, po
jechal do Skicrniewic i tam w dworcu arcybiskup6w. 
mieszkal czas jalds; gdy jednak i tutaj zaraza doszla 
przeni6sl si~ do ~owicza, gdzie si~ zaba,vil ai do d. 9 
pazdziernika 1). Ot6z niewiadon1o naprawd~, }{iedy 
mieszkal kr6l w Skierniewicach, przed smierci~ czy 
po smierci pryn1U a? Kanclerz Radzi,vill opO\Viada, 
ze Eubiensl{i un1arl w sierpniu, nagrobck, zas gnie
znienski, ze 15 'vrzesnia 'v ~o,Yiczu 2). ejn1 zakon
czyl si~ dnia 1 7 sierpnia, ale jeszcze i potem killra 
dni obradowano, jak m6wi Radziwill; jezeli tedy kr61 
w kon~u 111iesi~ca wyjechal z W arszawy, w pocz~
tkuch wrze~nia 1n6gl juz bye 'v Skierniewicacb; zre
szt~ \V kaidym razie dojsc b~dzie trudno, czy bylo to 
przed czy po smicrci l:.ubienskicgo. Zawsze jednak
ze s1nierc t~ przeczekal czy w Skierniewicach czy 
w t,owiczu. Picrwsza to 'vzmianka, jak~ znajdujemy 
'v zr6dlach o pobycie kogoB z rodziny kr6lewskiej 
"r Skierniewicach, lubo sprawiedliwic domyslac si~ 
nalezy, zc nie picrwsze to byly odwiedziny, kt6re te
raz coraz cz~st zemi si~ staj~, u n1oze tylko cz~sciej- · 
ze o nich spotykamy wspo1nnienia, ile ic blizszych 

nier6wnic lat nas dotycz~. 
Prazmowskiego odwiedzil w Skiernie,vicach hetman 

Sobieski 'v czasic burzy golf!b ·Idej, 'v listopadzie lub 
w grudniu 1·: 1672. Przejazdem tylko 'bawil', gdyz 
spie ·zyl do iony , kt6ra \\" starost"ric gnie"' kiem 
w Prus ·icch n1ieszkala, noc jedn~ tylko z sobt1 bawili 
i pojechali nast~pnie obaclwaj, pryn1as z hetmanem, 
do t,o"ricza: go '])Odarz t.ylko odprowadzal Sobicskie
go, 'v kilka 1niesi~cy uinarl a n1iejsce j go juz za kr6-
la J ana zaj~l \Y kiernie1vicach Olszo'v ki, kt6ry nie
diugo d~ ac iEJ zacz~l na. pana za I)Opieranie Inlode
go Radzicjowsldego i 'v Skiernic,vicach siedz~c roz
'\Yotlzil inle s woje w lis tach do rejenta kancellaryi 
koronnej (167 5). Dla Olszowskiego s1nutnc wspo
mnienia 1nialy kierniewice i z tego 'vzgl~du, ze utra
cil tam rodzonego brata, nadzicjE2 przy~zl~ s\vietnosci 
rodziny. Hieronim Olszow ki podstoli }{oronny przy
jcchaln~nvieclzic brata do Skierniewic, ale zapadl na
gle na zdro,viu; })Okazal si~ "rrz6d, trzcba bylo go . 
prze ci~c, ale gdy i lekarza i chirurga 'v pogoto\viu nie 
bylo, cz\vartego dnia chory zakof1czyl zycic z nie
zmiern~ pry1nasa bolesci~. Ksi~dz Olszowski wypra
wil nqtychmiast siostrzcnca swojego Zaluskiego na-

1
) Pami~tniki Albr. Stan. Radziwilla T. I. str. 481. 

2) \Vspomnienia Wielkopolski T. II. str. 356. 

• 
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przeciw kr6lowi, kt6ry wlasnie z wojny turcckiej po
wracal, z dzi"rnemi prosbami, to je 't azeby dal znlar
lemu przywilQj z dawniejsz~ dat~ na "'Ojfnv6dzt,vo 
ra\vSl{ic, dla za~ zczytu naprz6<1 donnt n, po,vtorc dla 
pohatnowania wdo,vy po Hicronin1ic, aicby czascm 
przez lekkomyslnosc zam~i nie poszla i <lzicci nie 
skrzywdzil~t. W l(o)lski~j-W oli !Znalazl kr6la Zalu ki 
i przy\vileje lat,vo wyjedna,vBzy, }>O\vr6cil do • kicr
niewic prosic \Vuja in1ienien1 obojga l{rolc:twa aby 
co pr~dzej na ~ ejm przyby,ynJ. Ale J)rymas 1nimo to 
ni~ zaraz siEJ wybral do W arszawy, bo plakal a po
tem sprawial pogrzeb bratu. W spoutina tez Zaluski, 
ze w czasie wego pobytu dzi,vn~ jako kanclerz pryma
sowski ~dzil spraw~. Przyjechal ta.1n albo\viem Rej, 
syno\viec woje,vody lubels1r iego z ion~ s'voj~ Morsz
tyn6wn~ w sprawie rozwodo,vej; przyjechali raze1n 

• 

na jednym w6zku i w jednen1 1niej scu 1nieszl\ali, gdyz 
bardzo si~ kochali oboje; stan~ 'vszy tcz 'v ·~dzie ze
znawali ze rohwodll niechc~, ale nic to n icnadalo 
przeci\v intrydze: za nich popierali spraw~ krewni 
i rzecznicy, kt6rzy dla 'vlasncj korzysci po 'tano,vili 
rozwiesc rozkochan~ 'v sobie par~. Pryma~1 i Zaluski, 
aczkol\viek podarunkami cz~sto\vani, po. zli za l '}Jra
wiedliwosci~ i pot,vierdzili wyrokien1 s'voin1 nlalzen
stwo, poczem \Vyjechali na sej1n do Warsza,vy 1). 

Obuclwu zembek6w i Potocl<iego czasy }la1ni~tne 
s~ dla Skiernie,vic. Stanisla'v Szembck wzni6sl tu taj 

• 

kosci6l sw. Stanislawa, swojego patrona. W Skier-
niewicach tci przyjmowal przy~ i~g~ biskupi~ od Piotr a 
'farly, kiedy dosta"rszy bnllQ na :toliCQ I>Oznafisk~, u
my~lnic z 'Varszawy zjezdZal w tyJn cclu no1ninat do 
Sliiernic\vic 2

); bylo to w styczniu, a \V ::,ierpniu 
umarl . zembek, drugi dopiero prymas \V Skiernicwi
cach. Znajdo\vnJ si~ tam wtenczas l\s. Kr:tyRztof An
toni Szembek, bliski jego krc\vny, biHkUIJ kujawski, 
kt6ry n1ial przeznaczenie zaj~c katedr~ gniezniensk~ 
ale dopiero po bezposrednin1 nastEJpcy 8tanislawa, Teo
dorze Potockhn. Krola niebylo \V l'olsce, pry1nas za
tem dzwigaJ chwilowo caly ci~iar rz~du narodowego; 
ci~zar ten objqJ teraz biskup kuj a'v ·ki, l<t6ren1u to 
z urz~du 'vypadalo jako wice-prytnas. za,viadomil 
o tern \V zystkicn1 krola listcn1 swoim ze .. kicrnicwic 
Ilisanynl dnia 4 kwietnia 1721 3). I>otocki juz tutaj 
zwykle S\Vi~tO\Val na Boze Narodzenic i vViclkanoc, 
st~d w~zelkic przed~i~bral podroic i 'vycieczki \Y r6-

J) 'V ~Inianki te o Skierniewicach u Zal nskiego: Episto
la e, 1'. I. .. tr. 54 8, 6 5 1 , 6 8 3 i 6 91. 

2
) Z Ga:tet pisanych; bylo zas to w styczniu 17 21 r. 

3
) Teka Podoskiego, T. ll. str. 172. 

• 

zne trony, jako to do Warszawy, do Gniezna. -Na 
swi~ta rniewal zjazdy liczne gosci. Raz podczas glo
du 'valnego, w kicrnicwicach da,val chleba na dwie
scic ludzi '). Krzys~tof zembck zas prawie juz nie
opuszczal Skiernic\vic. Zn jcgo to szczeg6lnie pry
nla~ost,va, tut jszy d\vor~ec arcybisl\upi staje si~ jak
by ~an1kicn1 krole"\vskinl, drug~ stolic~ r~cczypospo
litcj. \V ·zy~tkic 'vaine . pra.\vy opieraj~ ~ ·i~ o Skier
nie,vicc; pryn1a staru~zek lubi ustronic i spokojnosc, 
a jezd~i tylko z lllU u, z llOtrzeby, I ·zczcg6luiej zas w zi
lnie zaklada 'v ~ kierniewicach woj~ rezydcncy~, wi~c 
ci~glc otac~a go tutaj dwor swietny, na kt6ry1n zawsze 
bawi kto ~ x rodziny, \Vi~c ci~gle od\vicdzaj~ go w Skier-. 
nie\vicach panowie, deputaci pr7Jyje~diaj~ z powita
nianli od tryl>unal6w, szlachta z \Vojcwodzt\v szle tutaj 
do prymasa s'voje przedsta,vienitt i prosby. Niood
stt}pni szczeg6lnicj wtedy od bol{u pry1nasa Antoni 
Sze1nbck staruszck takze, kasztelun nal{ielski, syno
wiec jego rodzony, kt6ry pozniej rzucil swiat i krzeslo 
i k i~dzetn zo~ tal', ~ dalej I wan ski kanonik gnieznien
ski i 'furno polko\vnik znaku krole\vskiego. s~ i ka
sztelanki nakielskie. Obie<.l \Vic zly w Skicrniewicach 
zam~z, starsza za l(ar,vicl\:icgo, 1nlodsza za tego ,v!a
snic 'l'nrn~, ksi~ia nadworni blogo.:la\vi~ llllodych, 
ale prynuts SUln blogoslrnvi i slub irn daje. Ksi~dz 
I wan 'ki wuj panien, j e t }G.tnclerzcin k._· i~cia vryma
sa, Ji'ranci~zek C~erny z Witowic kasztclau o~wiecim-. 
ski, Inarszalkiein. 

Nast~pca tcgo :tcmbeka tlokonal 'vizyty kosciola 
w r. 17.) 1 'v Sldcrnie,vicach: najda,vniejs~a to wizyta, 
p6zniej. ·zej nic znatny. Zal'ozyl tutaj szpital i trzeci 
z prYJ.naso\v, co zycie 'v d\vorze kierniewickiln za
konczyl. 

'Vlady ·la.'v Alek. ander Lubie:ll:ski do naj\vyzszego 
stopnia lJOdni6sl znaczenic Skieruiewic. Bylo Inia
steczko jak za,v.,~e drug~ })ra"'ic stolicfb kraju, za
'vszc dwor tutaj pry1nasowBki sw.ietuy, zawsze duzo 
rodziny, duio 1)an6'v i szlacbty z ualckich .tron i oko
lic, za,v.·zc ·~pra\YY politycznc kraju traktuj~ --1~ 
w 1kicrnic,vicach, ale i te 'vBzystkie, uawct drobne 
fakt(~, przybieraj~ ~a ~ubicnskiego poz6r \vi~kszy: od 
tlun16\v .~zlachty a.i · i~ roi \V palacu, uroczy. tosci jc
dnc nast~puj~ po drugich, a s~ i takie, ktore jeszcze 
tutaj i nieby\valy. .. lnby 'v kole rodzinnen1 raz ,vraz 
pryn1a~ blogo:-la,vi. Przyjmujc nuncytt·zn, 'v prze
jezdzic do Drczna, i posl6w r6znych 1nocarst"'· Szczc
g6lni6j za odjazdc1n kr6lewskiln do Saxonij, kiedy ~ter 
rz~du }lia~ tuje, "r Skierniewicach 1nys1i pry1nas o spo-

• 
1
) ~~towski , katalog. T. JII. st.r. 4 77 . 
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kojnosci rzeczypospolitej i o usuni~ciu wojsk obcych, zic1nianie, kasztelan rawsl{i zc starost~ gostynskim, 
kt6rc wkroczyly na I.Jitw~. Zt~d uniwcrsaly pisze do stolnik rawski z Szembekiem staroscicem ktDawskim 
szlachty. Na Skicrniewice lezala \vtedy gl6,vna droga i 11odczaszy rawski z podstolhn ko,valskim. Ale po
panom z Polski do Drczna, kazdy tcdy umyslnie z dro- S\Vi~cenic ich z tego 'vzgl~du wi~c~j nas obchodzi, ze 
gi zboczyl, aby 7; ]>rymaRetn porozuu1iec ~·i~ 'vprz6dy, I)rymasowi towarzys~yli obaj Zaluscy, jeden Marcin 
rady .jego zasi~gtN}l lnb \VftJ>arcia. By,vaj~ i wi~ksze ten sam co ~vprz6dy, suffragan plocki, drugi zas uczo
zjazdy; raz kRit1zg l{arol kurlandzki z punstwa swc- ny J6zef J~dr.zej bi kup ~ijo,,\·ld, zalozyciel bibliote
go usuni~ty, wraz :t wicl~ panan1i %awital do kiernic- ki })Ublicznej 1

). Ale co te 'Nszystkie obrz~dy znaczy
wic (25 1uaja 17 ()3 r .), drugi rnz Golt~ szambelan, ly w por6wnaniu ze swietnosci~ trzcciego juz z ko
Aloe rezydent kurlandzki tutaj xukaj~ prymasa lei swi~cenia biskupiego jakic '\V Skicrnic"ricach spra
(w c~erwcu i lipcn tegoz roku). Za jcgo tcz czas6w, '\\rowal ~ubicnski na MJ:odziejowskiln podkanclerzym 
juz dzia!a gr~mj~ na kazde s"ri~to, na kazcle wy- koronnym? Obrz~d tego poswifJcenia na,vet w War-
st~pienic i uroczystos<-. ByJy uiezawodnic i dawni6j zawio bylby poruszyl stolic~, c6z dopiero znaczy dla 
za Szembel\:6,v, 1lo bcz dzinJ nicobszedl sl~ 'vtedy tak Jnalcgo tniasteczl{a, kt6re nagle wezbralo liczn~ 
zaden IJalac, zadne Inie izkani })an6,v, ale teraz scnatorsk~ ludno~cif1? Prymu umyslnie z t~ uroczy
dopicro echo od nich clocbodzi z gnzct i z pisn1 sp6l- stosci~ innych kilka pol~czyl i wystfbpil wspaniale. 
czcsnych do uszu nn$~ych. Pry1nas u ·iebic '\Y Skier- Mlodzicjow~·ki swi~cil i~ na biskupstwo przemyslskie 
niewic·ach chrzci talmudyL:t6w ·el ty Franka, l\:t6- · (2 h1tego 1767 r.). Bylo kazun kilka., z tych nawetjedno 
rycb "rtedy wszt)dzie chrzcz~ ·-.v calej Polsce a ra- o 'vielkiej potrzehie dobrych I>asterz6w, }{tore mial 
czej prynlUS obchodzi u ~iebic taki obrzed, sanl zas je ·t k . Bagienski probo zcz l'~kii1 ki wyszlo z druku 2

). 

ojccm chr~ ·tnym z 'vojewotlzin~ Inflauckfb Szembc- Mlodziejowski byl jednakze zlym biskupe1n, przedaj
kow~; do ~~ego w drugicj iJarze to,varzy8z~ mu brat nyn1 kanclerzem. Uroczy. tosci kilka dni trwaly, prymas 
Floryan J>isarz zie1nski Sicradzki ze taroscin~ ~~- i przy pop~·zodnich konsekracyach CZEJStowal gosci, 
czyck~, a wojc\voda Inflancki z wnuczk~ prymasa wdo- tutaj zas n1ial wszystko taropolskic na zawolanie, 
w~ po Celestynic Lubien l\in1, szruubelanow~, Pau- s\vietn~ kaJ)Cl~, 'viersze, pocbleb" twa i t. d. 3

). 

1~ Szembek6wn~ 1~· Wnu~zk~ tQ Pa~ll~ ~6z!1iej za- Po ~ubicf1 kiln jedeu tylko Ostrowski znakomicie 
m~z pryma t wydaJC l)O,vtor~Ie w., ktern1e"r1cacd za · i~ zaslnzyl ,vzgl~den1 1 kierniewic. l'owiadaj~ nawet 
Potockiog~ starost'J gu~o':s~{le~o .. ). . . , . 0 uim i sprawiedli~vie, ze najwiecej ·i~ przyczynil do 

Nareszc1c J~ry~a ·. Lubien~~la zn.~zyna s_,vi~ClC bi- pi~knosci n1icjsca. V\r znio ·l albo,vieln "rspanialy i cu
skup6w, v.r k1~rn1e,vicach. P.o"ra~a Jco·o w1elka .. zt~d dnej budowy ('v. ·p61czc nych takie bylo zdanie) ko-
zjezdzac do m1a ta, _do tol~cy niec~c~. o~vsz~ln . do sciol, przcrobil \Vspauiale palac i zalozyl }}i~kny 
siebic zaprasza J:o1n1nat6': 1 orszakl .1ch prz ~J~CI6l, ogr6d. J{osciol ten an1 po '··wi~cal a :pro il na t~ uro
a rna ich WSJ';ystkich czou1 1 ch~e pod ~mowac ... Plor,,~_ czy tosc tyle gosci, ze m6""iono wtedy o Skierniewicach 
szy taki swi~ty obrze~l ?ard~o Jeszcze ~.kroinni~ ~pel- jako zamienily ·i~ ua War zaw~. U stanowil tu za
nia na sla,vnym p6.Zn1CJ '~ }ro~fedc:·acyi. bar 'kl?J ~rs. raz i kaznodziej k~ prebend~. W kosciele tym nast~
.Adamie Stanislawie Kra~In kim. bt~kUI)~e l~~mienle- pnic, w towarzy t\vie De1nbow k iego koadjutora ka
ckim 3

). Assysto"vali pryn1~so'v1 \{ • K~er ki ~ ufra- mienieckiego i Przc(hvoje'v kiego }{apucyna, ksi~dz 
gan poznanski i Zaluslri sufragau plocki; ~? o~ar zas chehnski Garny~z '"Y \\ri~cal na bi 'kup two laran
sluzyli zicmianie rawscy, kasztelan brze~nl ln, sta- den kic, k ·iEJdza KaC})ra 1 Zajow kiego, ktory byl 
rosta i pods~dek ra"rscy i t. d. (27 stycznla 1'- _1760): picrw ·zym ·uffragane1n lowickin1 (19 maja 1782 r.). 
Niebylo tedy tutaj wielkich zachod6,v. Drugi tal~Iz Pryina..: byl " '"tedy na wyjezdzie 7. agranic~, w kt6rej 
obrz~d spelnit w kierniewicach na lgnacym l{?zi?- to podr6zy smierc poni6sl, pospie zyl si~ wi~c dlate
rowskim, ktorego swi~cil na biskupstwo adratens~10 go umyslnie zkon~ekracyfb swojego ulubieflca, bo mu 
(2 lutego 1763). I tutaj obe ·zlo si~ jeszcze bez WI.el- zda,val na drugo rzfbdy archidyecezyi 4). W czasie 
kiej wystawnosci, o J Otej rano juz byl ~oniec, choci.az nieobecnosci pryn1asa przyjechal do Skierniewic z Nie
i kazanie mial przy obrzEJdzie zwyczaJny kaznodzie-
ja skierniewicl\i ksiEJcia prymasa i ofiary takze niesli 

1) Na Nowy Rok 1760. Thornische Na.chrichten. 
2) 26 list. 1760. Kurjer Polski. 
3) Kurjer Polski 1760 Nr. 5. 

• 
• 

l 

1) Kuryer Warsz. 17 6 3. Jr. 12 supplm. 
2) Jocher, Obraz Ill. Nr. 9024, str. 503. 
3) Wiad. W arsz. 17 6 7 r. 
4) Gazeta ·w arsz. 17 83. Nr. 42. supplm. 
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boro,va kr6l jcgomosc o drugi~j po poludniu (22 ma
ja 1783) umy'·lnie, aby 1.wiedzic lnia ., tcczl\o, kt6rc tak 
piEJknie ·ig "'zno ilo. Towar~y,·z) lo 1nu wi('lc pail
Htwa. l{rol udal :iCJ na.przo<l do kosciola, ch\valH: jc
go s1nak i budo'v~, pote1n pojechaJ do groty, 'v l<to
r~j by{ don1ek pustelnika, zwicdzit Jochy pod~icnutc, 
ogl~dal ka, JolU<J, clnvalil \vszystko i pi~knosr nntnry. 
Ksi~dz zajow. }{i w, z~clzic ]{r6Ja oprowadznl. ~ ~tani·-

~law ugu t byl kontent ze '"·"' ~ystkiego co \viclzin.l 
i kaza l zajo\v, kictnu zeby to os\viadczyl za przy
jazdenl pryn1a o'vi. Zabawi\v ·zy takitn ~po. ohe1n· 
w Skicrniewicach pi~c godzin_ o. ·i0dtnej '"iC'cr.oren1 
JlO,vr6cil do Nieboro\va 1). 

Nie wr6cil Ostrowski i siuierc znalazl ~a grauic::t 
\V r. 1784. Pocho,vany byl we ]i,runcyi, ale pogrzeb 
odbyl si~ mimo to drugi w lderuiel.vicach: przy,vie
ziono tutaj albo\vien1 serce ksi<Jcia 've<llug jego O')ta
tniej woli. RozpoczQly si~ zarax roboty cgzckutorow 
testrunentowych, 0 czem Gazcttt w arsza\VSka Ob\vie
szczenia darmo rozdawala 2). , chroedcr nal rcslil 
wtedy ry unck pon1nika d1a arcyhisln1pa, J\tory 'vy
konal rzezbiU1'7.; Monaldi. l)omuik ten \\-ZlliC. ·iono 
J\si~ciu 'v :-1kiernic,Yicach 3). ' 

Za. czuHo\v rzeczypo. J?Olitej o~tatnin1 prynHtscin 
goscit tutaj brat l<rtHewski ksiqi~ Michal: niln od,vic
d~~il ~o,vicz, 'vprz6dy wjazcl odby,val do Skicrnir\vic; 
.z maje tatycznf1 to ,v,·zystko odbylo ~i~ okazalosch)r 
Z vV nl\ ZR\VY towarzy zyJ: mu d'vur liczny, pall ·ki. 
Oto C<'rcmonial 'vjazdu jeclyncuo jald na1n zostal. 
W ojcwodo,vie \vjcidzali na 'vojc\v6tb:;t.wa, , taro, ·to"rie 
ua grody pryn1asi wjezcliali do ~ 1kicrnie\vie. 

• 

~.,tan~} 6 \Vl'h snia 1785 przed \ViCCZOrClll U lnia-
steczlnt "·~rod gromu har1nat: ltcznio\vic szk6ll i pa
rafirllncj dalck o \VY zli na pole zc ~ '\\Tuim nauczycic
lctn ksifJdzcnl, chc~c I>ierwsi 1)0\vitac-: ksi~cia. Wyra
ienia sig ·crdeczne i dobre ch~ci J>r;t.yjt!l ~ ·erdccznic 
szcz~Rli\vy ~ olC'nizant. Za nie1ni spotykalo go 1nia~ to 
u. zyl<ov,ranc crchan1i; prezydent rn~zeinawiaJ. V\T~r6cl 
hukn dz,von6"· i gron1 u dzial, ]\f;iqi<} ruszyl dalt~j i 
pro~to zmicrzal do pal a cu, gdzic jn~ JUt nicgo czckali 
ksi~ia i oby,vatcle. Nadjccha·l 'vojc\voda rawsld, 
z podkotnorr. 111, z calen1 zien1st,ve1n i szlncht~ z po
wodu, .z.c k. i~ze . tal ;'i~ teraz ich J)Olpo,victnildcnl , 
ra,vianinetn. Poten1 nadjechal bif'kup cheln1sld z wo-
je,vod~ nu1zo\viccl\in1. Ksiqi~ ·,vc. 61, \vita jednych, 
bawi drugich, az dano wieczcrz~, . \Vprr..wdzjc JJ6zn~ 

1
) Gaz. War '" '!.. 1783. Nr. 44. 

~) Nr. no. z r. 1784. 
3

) Rastawiecl i, Slownik malarz6w 'r. II. str. 15 7. 
.. 

ale hojn~ . .1: azaj 1trz coraz lurlniej. Pr~yjcchal \VOj '
woda 1 rJ-;C ~. ki z %onc-t, ka.~ztclan rawski, staro ta \V scho-· 
\V ·ki, t1 leo·uci O<l tr. hunaln piotrkow~ kiego z holdem. 
Ksi~ig udal ~i~ t.cdy ~ go "cn1i, ksiQirni, krucyferetn 
S\voiln i 1nar~zalld{'lll ~ palacu do ko~ciola, bo dzici1 
hy J ga]<nvy, l'OCZBiCct 1 .keyi kr6lc:nvHki6j, 1\r[szg Spic
wal k~ . bisknp Prz~(hvoje\v ·ki, prouo ~ ~c~ 1nicj ·co\vy, 
kNh1Z\: za ~pie,val 'l{ koi1cu hynn1 swiQt go A 1nbrozcgo, 
\\"~rod 1nu~yki 'v koscicle a harnutt na ulicy. Poblo
go~l[nviwf';~;} }JO\Yr6cil z go~cmi do palacu \V parac.ln~j 
karccic prynut. O\rsldej. Wtedy poja\vHi ~·i~ dclcgo,va
ni otl "·oj~\vodzt\va ra-wskiego, ~likorsld llodkotnorzy 
go. tyt1~ld i J;Ju . zczc,vski ~~dzia . ocbuczewski. Osta
tnicuJu Jc·h1i~ przy,viozl' order sw. Stanislawa za lat 
cztcrdzicsei y,a~lug, order ten \Vkladal na uiego w pa
lacu \Vojewoda ra."r:]d . Podkomorzy go tyflski zas 
powicdxia~ rno\v~, w kt6rej wyraziJ uczucia woje\vo
dzt,vu ilP szcz~slhve, ic l{si~cia rna za swojego. Pry-
1na · czulc podzi~ko\va.l. 'feraz lJrzy byli wojewotl~t 
trocki tcse Pauli zc1nbek6,vny, kasztclan wilcf1sld 
z zont1 dxi cdzi c .... ieboro\\"a, straiuil\ poL lit. rejcnt. 
kor. i podkolllorzy :ochacze\v ·ki z l utua. 0 biad 1Ht 

stovi~cch~i \ i~t, przc.·zlo os6b odby,vat ~· i~ u kilku 
:tolo\\. \Vno · zono zdro\via. kr6la, lc · i~cia pr. n1a~a, 
senntn, ~zlacht ·', woje\vodztvva, dan1 i Baluti::> publi
cae. DaJej go,'·cic sxli na przechadzl £ po ogrodzie J>a
lacowytn \ViCCZOl'ClH l)y}y tancc, OSWictlenie palacu 
i ogrodti. 'Pigl(ny hyr fajerwerk z cyfr~ kr61ewsk~, 
fontan11y i race. ~Iin~to tcz os,vietlilo · i~; ,·zczcg61-
nit~j jn~1tic~ l ratll~h a \V piramidach i kolunn1ach wyo
braiulltetb J, Z'i\}cia pryn1asa, }Jona.d kt6ryrn portrcty 
a pod kt6ry1n za1vie~zono cyfry }{r6la, i k.·i~cia. a
pi. ()w rnoc byla v przcJ;roczach, po 'vieczcrxy go~cie 
palaco,vi \V. iedli do lntrct k i~z~cych i objcidzttli uli
ce n1iastoczl<a, lud 'v5z~dzie tJu1nil ·iQ i I rzyczu{ wi
waty. W ,'·"ri\}to ua::;t~pne Narodzcnia Matki l3o
skiej, byli wszy cy 'v l~oscielc na 1nszy k. ·. Drewnow
.ldego koadjntora or>actwa \V~gl~o,vicckiPgo ina kazu
niu n1i~j~co,vcgo pr benclarza. W }):tlacu uo\vi goscie 
od try bun: lu, kt6ry111 lc i~zfJ na po,vitauie odpowie-
lzial patryotyczuic o cc]u u~j\vyiszcgo . · ~du. tf Na. 
ohjeclzic tllO\Vll zdro,via. 

1 1 wrzr.';nia \V nicdzicl~ po naboicit:-;tw·ie i kaza
niu, nadj ·chali z hold '111 plocczanic. l(::;i~i~ ich opu
szczat, gdy rzuca t hiskupstwo plockic, st~d 'vedlug 
staropol Jdcj etykiety przyjechali ro~'vod7;ic si~ z za
lanli; od 'voj C\vodztwa poslowali S(J<lzia zicmski i low
czy l'loccy, ale to' arzyszylo in1 z dobr~j 'voli \viclu 
szlachty. S1nuc~c ~ iQ raclowali, iz l<si~zQ wysze<.ll na 
stopieii dostojuy, odpowiadal im san1 prymas, znaj-

• 



• 

dowali si~ zas przytem ks. kanclerz kor. oboje woje
w6dztwo L~czyccy, kasztelan Warszawski, sekretarz 
rady nieustaj~cej i J)Odkomorzy zakroczymski. Po 
obiedzie wsr6d rozwartych zabaw pierwszy raz poka
zaJ:y si~ obroty na sznurze i komedye wloskie z ma
ryonetck na dziedzincu; moe ludu przygl~dala si~ 

pi'Jknemu fajerwerkowi. 
Nast~pnych dni jedni odjezdzali, drudzy przyje

jezd~ali goscie. To sieradzanie, to l~czycanie przy
bywali z powitaniem. W okta'vfJ elekcyi mial bye zno
wu fajerwerk, ale gdy zebralo si~ na niepogod~, kon
cert ty lko odegrano. By,valy tez wieczerze i tance i 

• 
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uroczystosci; te trwaly az do 27 wrzesnia, kiedy ksi~
z~ opuscil Skierniewice, zeby odbyc najwspania1szy 
wjazd nowy do £owicza. 

Dluzszy byl nieco pobyt ksi~cia w Skierniewicach 
w r. 1786 kiedy przyjechal z Lowicza w czerwcu, pa
!fii~tny zas w r. 1787 dok~d takze z Lowicza zjechal 
w wielk~ sobot~ i .sam odprawial wielkanocne nabo
zefistwo. 

W r. 1793 \V lutym, wes~li prusacy do Skierniewic 
i czwarty batalion artylleryi stan~l tu i w Rawie. Ksi~
z~ prymas stracil wlosci lowickie,a w r. 1794, umarl 
w W arszawie . 

(Dokonczenie nastq,pz".) 

• 

' 

AUGUST EUGENJUSZ SCRIBE. 

W Paryzu pomi~dzy Pilier lies Halles, gdzie si~ 
urodzil Molier, i ulic~ Montorgueit, gdzie Beranger 
ujrzal swiatlo dzienne, wsrodku · ulicy Saint-Denis, 
jest cukiernia, W kt6rej przyszedlna Swiat 25,. g1udnia 
1791 r. August Eugeniusz Scribe 1

) . Sklep, znany 
dzis pod firm~ cza11nego kola w r. 1791 byl skladem 
bla,vatnych towar6w, utrzymy"~anym przez. rodzic6w 
malego Eugieniusza, ludzi, niebardzo bogatych, kro
mnych. Okropnc zdarzenia, po r. 1791, staly si~ po
\rodenl dlugich strat, cicrpien i poswi~cen dla rodzi
ny Scribego, bo ojcicc umarl podcza kr"\Yawych za
burzen; a 1natka przeniosl zy i~ na ulic~ Saint
Honore, ,vychowywala syna, z bojazliw~ czulosci~ 
matki. ... Poswi~cila 'vszelkie swe n1ysli, uczucia i za
trudnienia malemu Engieniuszo'\vi, ktorego koehala 
jako jedyn~ istot~, do zycia j~ wi~z~c:t. 

Ty1nczase1n syn jej 'N Ly~ee Napoteon, zbieral 
:pierwsze \V zyciu publiczne nagrody. Malen1u jeszcze 
t rzpiotowi wczesnic zly duch ryn16'Y przery,ral szkol
ne zutrudnienia-Eugieniuszek lubil czyty'\'\rac kome
dye i ko1nedyjki i cztJsto zvviedzal za oszcz~clzone gro
siwo teatr ulicy de Clta?·b'es i Varietes 

Matka jego umarla 1807 r., gdy syn n1ial zaledwie 
15 lat zycia. Jeden ze slawnych adwokat6w, obronca 

' 

jeneraia l\foreau, byl opiekunem mlodego Scribego, 

1) Slowa p. Sainte-Beuve . 

• 

Matka na.lo.iu smierci wyjawila zyczenie, aby zostal 
dobrym adwokatem, a szczeg6lniej adwolratem-m6-
wc~~ P. Bonnet przychylil si~ zupelnie do woli pa ... 
ni Scribe. Od 1811 do 1815 przyszly autor sceni
czny, naleial do tego grona mlodych ludzi, kt6rzy 
z woli niezlomnej rodzic6'v, })rzykladaj~ si~ do pra
\va i }JJ'atvnie zaci~gaj~ dlugi, hulaj% i halasuj~. 

Scribe wprawdzie nie rzucH: si~ zupelnie w ten wir 
szal6w nllodzie{tczych, ale 'v tern nie jego zasluga 
gdyz byl zatnykany hermetycznie w praco\vni swego 
pa.trona. 

Chocia.i nie ta!1czyl na balach publicznych, choc 
nie ucz~szczal na wieczorki artystyczno-plastyczno- . 
wokalne du quartier Breda; choc nie sprzedawal 
ksi~zek na zaplat~ dlug6'v krctwco,vi, niem6gl prze
ciez ustrzcclz sit innych naduzyc, i v.r przeci~gu trzech 
czy czterech miesi~cy, obo,vi~zal si~, jalc sam mowi, 
pi~c 'vode,vill6w napisac! pi~c .... we 3n1iesi~ye! W tym 
literackim wybrJku mlodosci mia1 rowniez energi
cznego w p6lnikR., szkolneo·o koleg~ Gern1a.na Dela-

• v1gne. .. 
Opiekun, przelEJkniony tak 'vczesn~ plodnosci~ 

swego pupila, chcial "rszelkiemi srodka1ni te1nu za
radzic! Stal si~ bardziej wymagaj~cym; na caly dzien, 
zasadzal biednego Eugeniusza do najzawilszych akt, 
i wz bronil mu 'vycieczek z biura. Pr6zne star ani a! 
Scribe, 1naj~cy lat 20 wieku i 3000 frank6w dochodu 

• 
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ze szcz~tk6w spaclku po ojcu, ba\vil si~ i uzy\val mlo- slre-Poi1'son, uzyska,vszy pozwolenic otwarcia nowe· 
dosci, nie dajf1c si~ uj~c w zadnc karby. go teatru G!J7nnase Draulafique, zdolal Scribe' go tyl-

Ze zas Inialniepospolite zdolnosci przeto adwokat ko clo 'vlasncgo przy,vi~zac przedsigwzi~cia. 
Dupin, staral si~ zatrzymac go u siebic i 'vyksztal- Przy\vi~zal go zlote1ni \Vi(dzamj~ zabraniaj~c mu 
cic na znako1nitego pra\vnika, ale proznc byly usilo- dostarczac innyn1 sccno1n prac swoich. Jakoz tcatr 
wania. Na zach(dty odpowiadal zarta1ni. l)o jcdnej J Gyn1nase pod jego opiek~ i pod protckcy~ szcze
z \vyn16wek nieco ostrzejszych przyni6sl bilet do lozy g6ln~ ksi~iny Berry 'Y zcdl 'v n1odg i nazy"rano go 
na pier,vszc przedsta- Thctttrc de Madame la 
\vienie \V teatrze ulicy duchcssc. 
de Chartres, gclzie gra- Scribe , przy pon1o-
no jego sztuk~ 11ocl ty- cy da\vnych i no"rych 
tulcm lcs Dercis. Publi- \vsp6l-praco,vnik6"', dal 
cznosc troch~ sykala; tcjzc scenic od 23 gru-
ale p. Dupin s1nial si~ dnia 1820 do 1828, 78 
do rozpuku z ldlku bar- . krotocluoil (vaudevilles) 
dzo dowcipnych wyra- \V jednym, d\v6ch lub 
zen, kt6re Francuzi na- .... ~ trzcch aktach! 
zywaj~ traits d esprit. Sam si~ podpisa{ na 
Nazajutrz, n16,vi taje- Retour tle Ilussie, la·De-
nlna kronika, uczen i vole, La 'lllditresse au 
nauczyciel spotkali si~ logis, Ltt ltoine tl'unr' 
na jedncj z tych elegan- (e1nrne, Les p1le1uieres 
ckich soztpe1ls de ~'aude- aJnouts, hfalciue. . 
ville, gdzie {lowcip szu- Opr6cz togo w przc-
miz sza1npanen1, a szam- ci~gu tych 6smiu lat na-
pan plynie z weso!o- byl od niego 2 sztul{i 
sci~. teatr francuzlci; Opera, 

Od o\vego-to wieczor- 2 sztuki i ballet; ope1la-
ka, nabral Dupin ty le co1nique 5 sztuk; Nou-
sklonnosci do lo:tlembu- / if t'eautes par~ sztuczck. 

/ /~. C'l/ · Po tt'\lr 11· CZilych pra-r6"r' kt6ren1i bar w i l f!l "~ 
• 

\vojc znakomite obrony each, kt6re jakkol,viek 
pra"·ne, znane \V calej nie wiclkh~j artystycz-

August Eugeniusz Scribe. Francy i; zwyci(dzony ,. nej wartosci, przyczyni-
przez podwladncgo, kto- · · ly sica jednak do zabawy 
rego sta! si~ wsp6l-,vinowajc~ bl§d6w, uwolnil go ocl Francuz6w i do roz,vini~cia s1nakn 'v narodzic, nalc
zaj~c prawniczych. I adwokatura stracila tym spo- zala si~ 11111 nagroda narodowa. Jakoi 1827 r. krzyz 
sobe1n znako1nity przyszly talent. Legii honoro'v~j otrzy1nal, a dzis jest jui koinanclo-

Mlody autor zostawiony swej '\voli, marzenion1, i rem tegoz orderu. 
zapalowi, otoczyl si~ garstk~ przyjaci6l z kt6rych Podczas tych 12 czy 15 lat kt6resmy juz przeszli, 
kazdy byi troch(d poet~, trocb~ muzykiem, troch~ filo- Scribe 'vzrastal 'v laski i S)-mpaty~ po\vszechn~. Ry
zofenl troch~ moralist~. Byl tam i German Dela- sowano go, malowano, obrzucano zlotem. Wy\voly
vigne i Henryk Dupin, Delestre Poirson~ ~fcllesville, wany co "'iccz6r przcz lrolko k,_j~zny de Berry, przez 
Varner, Brazier, Desaugiers, Terrier, Alphoncc i inni. najdclikatniejsze r~czki arystokracyi, oraz lJrzez lu-

''r~ pierany przez nicb, <5raz przcz p. p. !tforeau i dzi dobrcgo Gmaku, pelnych do'\vcipu i elegancyi, co
Santine zrel\rntowanycb troch~ p6zniej, Scribe do- raz w \Vi~ksz~ wchodzil1nod~. Szcz~sliwy au tor teatru 
starcza od 1813-1821,27 sztuk doteatru ulicyChar- ,de madame' rnialtylkotrudnoscwyboruzabaw·w,viel
tres, 20 do lrtrietes, 2 do Po1'le Saint-ftfa1'tin i 2 do kiej stolicy. 'Vsz~dzie \vienczony, wsz~dzie do naj-
Udeonu. pier,vszych salon6w zapraszany, wys,viadczal jakby 

'V" r. 1820, jeden z tych 'vsp6l-fabrykant6"', Dele- lask~ clomon1 gdzie godzinl\~ zaba,vic raczyl, gdyz 
I 
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z sob~ przynosil1nod~ i rozglos. Wsz(Jdzie kobiety 
nicmal padaly na kolana, wsz~dzie za"ricszaly zlote 
swoje run a, a by ty lko zwabic ulubie:llca J>aryia i "ral
czyly o picrwszcnstwo jcgo spojrzcnia .... jcgo wzgl~
d6w. 

I sp6lka fabryczna nalczala \V cz~sci do tych owa
cyj publicznosci, uzywaj~c V{ zupclnosci togo gor~czko
wcgo uspo ·obienia p!ci pi~kncj i roznatni§tnionej. 

Ale Scribe przewazal j czeli nic \vartosci~, to ilo
sci~ swoich prac scenicznycb, kt6re zwykle u stolu 
uto nakrytcgo, "rsr6d lasu butclek szrunpana, braly 

swc pocz~cic. J eden przyuosil plan, drugi go dopel
nial i roz\vijal, trzeci przygotowy\Yal efckta; ten bral 
na siebie intryg~, O\V zclarzenia, a inny koloryt Iniej
sco,vy. 

Od czasu \vielldego Moliera i Rengarda, \vesola 
i .. zywa l<oJncdya, zaledwie killra pi~knicjszych liczyla 
obja\v6,v; le 1'urcaret Lesage' a, la 11/etrontanie Piro-
11a, le JJ/echant Gress eta i les (ron tins ~Iariwego. 

Przeszcdl Destouchcs, co tak n1alo s1niac si~ po
Z\valal, La Chaussee, kt6ry tylc plakal, Dorat i La 
J. Voue pis ali nad~te ro1nansc, o kt6rych publicznosc 
zapon1inala. Z "'iE2ksz~ przyjcnu1oscil1 i cokolwiek 
d1ni('j zatr~ymala si~ aby '1nia6 si<J z do,vcipu Dau
courl'a i l)ica7'rl'a, aby clnvalic gracy~ G"o/ina d' lla1'
lecille, nby podzi,viac 1lndrieux'g·o do,ycip i sn1ialosc 
/Jeauntarchais'go: ale nakoniec ~ztulut tratralna 'vpa
dla pomi~dzy 1)astcrzy i owieczld; przy,rdziala su
ldcnl\§ c.ldhvosci z Inoraltuni i doszla do nnj·w-yzszego 
punl\tn n1ornlnosci w les jennues et l aJJlOU7' filiali do 
cntJinentnlnosci gospodarnej 'v La helle (er1nil~l'e. 

Scribe i jego vlodna plcjada Ot\YUrcic rzucili \V blo
to' spuscizll(J l)anny lle Scullery, zaponnlicli o buko
licznych 11aradach Lud"·il~a XIV i o uan1i~tnych no
each spedzanych IJrzy bla::;ku ksi~zyca i przy spic\vie 
:lo\vika 'v polO\vie X\lJII 'viel\:u. 

Porzucili gnilii i chaty, Estelle i Nen1oryny, pola 
i ~niw·a; \vygodnic rozlozyli sitJ po salonncl1, budua
racll, ulicach, sklepach i podcla zach. Jczcli niezclolni 
byli utworzyc nic "-ielkiego, "·zuioslcgo nic coby 
bylo I)ra,vdzhv~ sztukq, na1naszczonq, pi~knosci~ i 
nrtyzmcn1, to przynajmniej z do"·cipen1 i przcbieglo
sci~ Od,vin~li \VSZelldc faJcly i faldziki S})OfCCZllej 

zaslonY. 
oJ 

• 

Nie z'vaiaj~c na to, co si§ Z\vyklo ul{ry,vac, nie zry-
\Vali nigdy calcj obslony, dla 'vykrycia tajnik6w zy· 
cia, ani zagl§biali SiEJ w skrytosci duszy ludzkh3j, by 
\V nicj znalczc najcelniejsze zr6clla do obrn.z6w i dra
nutt6"'; lecz bawili si~ tylko w male nainitJtnostki lu
dzi, zosta\viajqc na bo11u czlowieka! \V ich utworach 

.. 

odbija si(J "rprawdzie pewna klassa, jak w zwiercia
dle, jak 'v dokladnej fotografii; ale tu, zewn~trzna tyl
ko forma nicpor6wnanie wierna i po<lobna pierwo
rodo,vi, bcz wzgl~du, ze zadaniem pisarza, a szcze
g6lni ej pocty jest podnoszenie ducfiOltqj strony zy
cia, wykrycic 1noraln6j pra\vdy, odsloni~cie tajctnnych 
spr~zyn, jnkic rz~dz~ czynami i 1nyslami indywi
du6\v. 

Forn1a zewngtrzna jest to snldenka, kt6ra moze 
bye strojn~ lnb ubogQ:, hyleby pod ni~ bilo 'vielkie 
serce, by leby s"ri~te uczucia podnosily j6j zalomy. 
Ty1nczasem 'vlasnie brak charakteru 'v kon1cdyjkach 
i krotofilach Scribe'go i sp6lld. Chocini tu nieraz 
ndatne clyalogo\ve opisy lub zycic ozy,vionc intryg~, 

luclzt1 publicznosc, choc podzi"riac tu 1nozna zimn'h 
prawd~ zewn~trzn~, jak~ wsz~dzie 'Yidzjmy i przywi~
zac si~ clo nich, jak do starych znajo1nych, nic n1a je
dnak'v tych bajacb dramatyzowanych, w tej massie ku
plet6,v, k_ombinacyj picni~znych i n1ilosnycb, nje rna 
nic, co by nas silnie wzruszyl'o, nic co by nas sklaninJo 
do O"'YCh dlugich smicch6w homerycznych, do tego, 
co nazy\vainy zachwyten1; nie 1na w nich nic coby 
przypotninalo Pasca16w, l\1olier6"~, W olter6"', Szy1-
ler6w, Szckspiro\v: lubo znajclzie si<J 'v nich gracya 
i powab niez1nicrny, \Viele malych na1niQtnostek, 'vic
lc kwiatl\6,v, 'vicle r6znych malostck milych. Jestes 
niby-taspokojony, wesoly, szcz~sliwy, bo n1imowoli 
jedne1n okien1 smiales si~ spokojuie, a drugiem pla
kales zc slodkiego "rzruszenia. 

• 

Jestcs1ny \V 1830 rokuy Spiski, rozruchy wyrywaj~ 
lnnysl z cichych prz)jen1nosci "~ode"'ilu. Jcszczc sly
chac spiC\V i cz~~ty lUl-'Yet l\iar ylianki, Paryzanki 
i narodo\vc picsni Beranzcra. '\Vraz zc zbyt nfaj~cyn1 
l{nroleJn ... T, Scribe jest strqconym z tronu, ale szcz~
sli\vszy Ocl 111011Ul'Chy, kr61 W OtlC,viln, po burzy re\VO
lncyjnej, z Jat,vosci~ odzyskuje berlo. Juz tcraz ina
czcj sig bicrze do rzeczy. Zarzuca libcralnych re
stauracyi micszczan. Nie·wygody i niebczpicczei1-
stwa straszhcj 'valki politycz1u~j do ktorcj nalezal 
i kt6ra zn1usila go do pow~tpie\vania o stalosci szcz~
scia lub 1naj~tku, sklaniaj11 go do rzucenia pociskn 
na dcmokracy~; pisze Bertrraula i ll atona, a teafr 
francuzki z zapn.lem, z gromcn1 oldasko,v, kt6re si~ 
odbily i zn. granictuni Francyi, przyjn1njc ten utwor! 

Tylko dcn1ol\racya, co dot~d zaw\.;ze przyl\laskiwa
la swc1nu ulubicflCO\Vi i niezclawa1a sit} da"rac po,vo
du do bojazni lub niech~ci, mruczy i iali si~, ze tak 
zle pOj<Jt~, i tak \VystawiOllf1 zostaln. 

Wys1niewac TartufO"\v politycznych i glupc6w, kt6-
rzy si~ dajfb zanos wodzic, jest bezzaprzeczenia dob~r 

• 
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rzeczf): i ~Ioliere to sruno czynil, lecz pod innemi 
wzgl~cla1ni, bo 1\foliere malowal Tartufa odrazaj~ce
go i pobitego; zry,val z jego twarzy 1nask~ obludy 
i podlosci; Tartufy zas Scribe'go, na,vet zamasl{O\va
ni, s~ to przyci~gnj~cy zcloby"rcyl Moliere dobrze kon
czyl-Scribe zle konczy. Moliere byl1noralnyn1,· Scri
bemu brak togo. 

Cokol,viekbf1c, ten patent ~tronnosci politycznej, 
nie mial zbyt niekorzystnych nast~pst,v, bo nin1 na
'vet rozglos Bel'lranda i Raton a, ukoiiczyl swoj~ \V~
drowk~ pO SWiecie, jui akacle1uia francuzka Ot\YOrzy
la S\YC wrota Scribemu, kt6rcgo po\rolala na micjsce 
Arnaulta. N a posiedzen~u w dniu przyj~cia, kobiet 
zebralo sii naj,vi~cej, W szystldc klassy Instytutu 
byly reprezentowanc })rzez "'i~kszosc swych czlon
k6\v, a choc ot\Ynrcie zgromadzcnia nastf1pi6 mialo 
dopiero o drugicj godzinie, juz od polud11ia nic Ino
ina bylo znalezc pr6znego micjsca. 

,Panowie!, ( odezwal si~ no\vo pr~yjQty czlonek to
nenl przebiegle skromnym,) czytaliscie iz rzcczpo
spolita wenccka co smia!a wyzy,vac Lud"'ika XIV, 
zmu zon~ zosta1a wyslac Doz~ do \ r crsalu, a by bla
gal o lask~ \vielkicgo krola; i \vtcdy gdy poscl podzi
\vial tc ogrody, gclzie wszEJdzic l)Odbito natur~, tc wo
dy blyszcz~ce, tc lasy pon1arai1CZO\YC, tc tarasy ia
\vieszone \V powietrzu, zapytany: ,co by zuajdo\val 
\V \

7 er alu, najgotlniejszem podzi\vicnia?', odrzekl
/o ze siebie tu u;idzg!~' 

A Scribe zua\val si~ bye w poloicniu Dozy. 
Potcm pocblebstwie, wym6wionc1n z dobrze udan~ 

~kron1nosci~, jakie mieli ci panolvie zv lic:bie c:ter
d:ies1u przypon1niec sobie, jak skromny In6,vca nie
raz in1 zarzuca!, iz maj~ roztnnu zaledwie za c:Je-
1'ech? Jakze mogli pami~tac, zc jest autorcm sztuki 
asinus asinoru11t (ticat? 

Zc swej strony, \Vidzo,vie nadz\vyczaj zach,vyceni 
tern dowci!Jnem zagajeniem, nadstawiali uszy, i slu
chali 'v milczeniu, coraz to bardzh~j przywi~zujf!C si~ 
do no,vego akademika. Scribe nakoniec sum jcden 
~a pon1oc~ wlasnych slow i bar1nonijg organu, oraz 
godnOSC S\\'ej postawy i Oratorslde Srodki \V jednej 
z tych intelektualnych bite\v, oclni6sl Z\vyci~ztwo 
kt6rc po calej Europie, po \viclckroc, co wiecz6r od 
lat dwudziestu odnosil za l)O~rcdnict"rem aktor6w. 
Bylu to dobra sposobnosc aby uroczyscic odpo\vie
Jziec ty1n panom, nieprzyjacioloru lub zazdrosnikom , 
co go odda\Yna J)rzesladowali krytykami niesumien-
neini. Dardzo malo uzyl tej sposo bnosci clajf1c szybki 
rzut oka na wlasn~ doktryn~, tycz~c~ sig literatury 
dratnatycznej i })iesniarskiej; ale jej naduiyl cokol-

• 

·wick ch"'al~c zanaclto tragedye s"rego poprzednika 
Arnaulta i taraj~c ~i~ roz,vin~c to zaloz enic :Ve 
teatr 1·zadko jest odhicieJu S]JO!ec-e?isllott, · e CZ@Slo 
hy2oa je(J'o 1vy1'a:eJJ1 oda rotnyn1, i ie lrzeba ztcykle 
szuka6 ~zec:y o ohccnyclt u tem, o c~illl nie mOwi." 

Villcnutin, staly sckrctarz akaclc1nii, tak na to od
powiedzial: 

- ,,Zadalcs pan sobie pytanic, na kt6re satn oclpo
wiedzinJes z \Vi~kszyn1.do,vcipem i po,vodzcnicm ani·· 
zeli pra\vd~. Tajcnlnicy dlugiego pO\VO<lzcnia tca
trahlcgo pana szukac ualezy \Y ten1 \Ylasnic, zcs pan 
n1nial szcz~ ~lhvic ~chwyta.c ducha naszcgo \Yieku, 
kt6ry sa1n t'vorzy nnjstoso"'niejszy i najpodo bnicj
szy do siebic rodzaj ko1neclyi- ko1nodyi zywcj, lekldcj 
i wcsol6j; uie \vicll{i obruz sztuki, kt6ryby nicchQtnic 
rozbierano; ale raczej pasmo wyrazistych portrcto,Y, 
ktore ba,vi~ i gin~, a o kt6rych jcdnal nic raz si~ 
wspo1nina. B~d£!:c 'vigc dalckin1 od IJO dziclania opi
nii, kt6r6j pan brDnisz, i nic s~dz~c. jak pan, ze tcatr 
jest 'v sprzocznosci z obyczajami, zc jest antypodcn1 
spolee2c11stwa, i ze chc~c si~ podobac llublicznosci 
nie po"·inien bye do uicj podobny; trzy1na1n si~ da
\Ynej zasady, i "rzy,vain 'vlasne kon1cdyc pana aby 
zbily \V cz<J~ci jego przcmow~." 

Scribe \ViQC otrzynutl od\vet tak dclikatny, jak bylo 
pocblcbst,vo, kt6rem zagail jedno z najs\vietniejszych 
posiedzcn akademii. 

1VI6wi~ ie \V ch\vili gdy Scribe \vchoclzil do akade
mii, jcdcn z jej dawnych czlonk6w wyrzckl clowcip, 
iz dlan trzeba nie kt:esta ale raczcj lazl'ki, aby kolo 
niego posadzic czterdzicstu osmiu jego wsp6l-praco
wnik6w. 

'V ch,vili gdy nowo-,vybrany przyj1no,val 'v malcm 
gronie po,vinszowania i usciski r~k od kolegow w nie
snziel'lelno.sci, \VSpomniany wyzej prokurntor jeneral
ny Du]Jin, ]{tory cz~sto O}Jowiadal o bczo\vocnych sta
raniach a by zach~cic Scribego do pra,va, przy hliia 
si~ do da,vncgo ucznia i m6wi s1nioj~c SiQ: 

- , vV szystkie drogi, panie, wiod~ do Rzymu! '' 
- Do akadcmii r6wniez '-dodal Scribe. 
Ocl ch,vili otrzyn1ania tytulu czlonka instytutu, 

Scribe porzucil sw6j rodzaj lekld, kt6ry go zbogacH 
moralnie ("" opinii publicznej) i materyalnie. Wy
j~wszy kilku sztuczek napisanych przcz uprzejmosc 
dla jakiego dyrektora, albo przez przyjazn dla jakie
go biedncgo wsp6l-brata, i porni~dzy kt6remi odzna
czaj~ si~, Antos i Antosia, Kobieta, kt6ra oknem wy
skoczyla, nic nie dawal do malych teatr6,v. 

Prawie wyl~cznie zajmowal si~ operami, operami
s* 

, 
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buffa i ko1nedya1ni, ktore z sumiennoscifL nadz,vyczaj
u~ gral tcatr francuzki. 

Nic 1na1ny potrzeby 'vyliczac jcgo ostatnich utwo
r6,v; 11a wszystkich afiszach czytac dzis jeszcze mo
zna 'viclkiemi liter ami tytuly: - ' llobe1't Diabel, 1/u
gouoci, Zydou ka, }/a~voryta it. d. le ]J1'e auxcletes, 
C:al'ne do1nino, f{olt S]Jizozcy, I~estocq, Dolina An
llory, 1/ajrle, l' l'loile tlzt 1Vo1'd it. d. z kom cdyi: Szklan
ka zootly (podlug wiolu jcdy11a Scribcgo komcdya, 
w calctn znaczcniu tego wyrazu) Adrianua Lecou
l'1'eut, Une chaine Ia C'a1narade1'ie, la Calonzuie, les 
ronles tie Ia 1'eine de ftlal'arre. 
Koi1cz~c nasz~ \VZinianl\~ nie l)otrzcbujcn1y wspo

Ininac o curopejsldej popularnosci Scribego. Byl czas, 
gdzic '\\'S~ystkic tcatra zywily si~ tylko jego ut\vora
tni a powszccbno '·c 'vyl~cznie jc lubila i na nie ty lko 
ncz~szczala. Dzis choc ta powodz ln·otofilo,va juz 
n1in~ia, kazdy z nas z l)rzyjcmnosci~ po,vtarza naz,vi
sko pisarza, co, bf1clz jako trcfnis, b~di jako pra
'vdzi,vy artysta ba\vilna ~ przez lat tylc. 

Scribe uapisal do 1858 r. 345 sztuk \V 897 a~{tach, 
• 

mozna ulozyc alfabetyczny spis kilku-arkuszowy sa
mych tytul6\v. Te 345 sztuk mieszcz~ w sobie 200,000 
do 300,000 'vicrszy, lit6re 1nu zrobily ldlkotniliono
wy maj~tck. Z sa1nej pracy dramatyczn6j, miewal od 
160,000,-200,000 frank6\v rocznego dochodu, a Sie
cle zaplacil mu za mierny ron1ans z litcrutury szalo
nej tlumaczony na j~zyk polski 1848 p. t. Piquillo Al
liaga 100,000 fr. 

Za dobroc charakteru, za cz~ste ofiary i dary bie
dnym czynione, zasluzy l Scribe na tak ogromny ma
j~tek, kt6ry w cz~sci na upi~kszenie S\Yojcj przesli
cznej 'villi ericourt obraca. To ustronic podzielil 
antor na 'vicle cz~sci~ z lrt6rych kazda nosi tylul je
dnego z jcgo utwor6w. Jest tam i bois d,f }Jiqutllo 
i 1·ivieres llohe1't le Diabte, les 1/uguenols et la Jui
ve. Czy dot~d znalazla si~ jaka lodo\vnia, kt6ra-by · 
nosila hnic liloile dlt J.Vord? nie 1noglisn1y si§ <lowie
dzicc. Zostawiaj~c to ciekawosci laskawych czytelni
k6,v, kof1czyn1y nasze zbyt dh1gie 1110.ie 'vBpornnienie 
o autorzc Szklanki \Vody. 

Jfelityk ~Jer:hach. 

• 

------ -
• 

'IVPb Y\V CHE ~~II 
NA ROZ"W6J FIZYOLOGII I MEDYOYNY. 

IIistorya wszystldch 1Htrocl6w i 'vick6'v przckazala 
na1n 1u1z,viska i czyny 'vielu ludzi, kt6rzy nank<J lnva
zali za jedyne S\ve dobro, za niezb~dny \varunek s'vc
go istnicnia, ~a najszczytnicjszy, 'vyJt!czny eel swcgo 
iycia.; nigcly jednakze liczba ich nic byla takznaczna, 
nigdy pragnienie 'viedzy nie obja,vialo i~ tak gor~co 
i silnie, jak dzL iaj. Z drugiej strony zycic publiczne 
doszlo do nadzwyczaj wysokiego stopnia rozwoju, 
obowi~zki jego staly si(J tak wazne, szczytne a zara
zcln tal{ nagl~ce zc najwi(Jksza cz~sc uksztalconego 
og6lu pos\vi~cic si~ im jest zmu zona. ''r n1iar~ wzra
staj~ccgo pra,vdziwogo zan1ilowania nauki, znikla 
pedancl\a du1na uczonych XVII i XVIII wieku a przy
najinnicj \Vi(Jkszej ich cz~sci, kt6rzy, ukrywaj~c s'v~ 
nie,viadomosc i prostactwo odr6inianicn1 si~ od og6-
1u i szun1ny1n tytule111, - gardzili "rszystl\ielni in
nen1i stanami i i~dali, zeby swiat caly czcil ich i po-

• 

• 

dzi wial o'v~ n1~drosc. Znil~la ta dro biazgowa za wise, 
z jak~ przeslado,Yali kazdcgo kto nie szcdl ich torem, 
kto nic 'vicrzyl zeby nauka n1iala bye "'Y~htcznym ich 
monopolc1u. Dzis skarbnice wiedzy ot,varte s~ dla 
kazdego. M£io"rie nauki staraj~ si~ rozpo,vszechnic 
i uczynic przyst~pnemi dla og6lu jej zasady. Jezeli 
wi~c o bo,vi~zki i zatrudnienia nie kazden1u poz"'ala
j~ zaj~c si~ wyl~cznie naukami, kaidy jcdnak:i:e poj
n1uj~cy i ccniq.cy icb prawdziw~ pi~kno~c, czuj~cy 
potrzeb~ I)Oznania ich, z latwosci~ 1noze zaspokoic 
szlachetnc s'vc pragnienie. 

Musimy 'vyznac, ze naj,vi~ksza cz~se })Ubliczno.
sci zajmujc si~ szczcg61niej t~ stron~ kazdej nauki, 
kt6ra jej objasnia r6zne, blizko j~ obchodz~ce zjawi
ska juz to zycia luclzkiego, jui to otaczaj~cej natury. · 
I to jest dowodcn1 znako1nitego post(Jpu czasu. Og6l 
juz si~ nic po\voduje przywidzenia1ni i zabobonami, 
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\vsz~dzie i zawsze chce on odr6.inic pra"rdt} od fal- ona tcn1 i tnienicn1 szukaj~cem s"rcgo srodka, k\va
szu, rzeczy,vistosc ~d urojenia. Szano"rny to przcjaw rem tcgo istnienia, oburzcnicn1 przcchvko oiliniennc
ducha wieku. Szczeg6lniej naleiy si~ korzystac z tcj dQ:- mu i spaleniem ttuntego." 
.znosci 'v talc nazwanych popularnych wykladach nau- Przytoczylisn1y to tylko jako pr6bkQ niemiccldej 
l\o,vych i wskazac jej wyzszy, czysty eel kaid6j nauki· filozofii ) pcl\ulacyjncj, za co prosin1y o }Jrzcbaczcnie 

Nie powinno "ri~c to nas \Veale dzhvic, ic chc1nia naszych czytelnik6,v. Jcstesmy przckonaui zc to zbyt 
kt6ra objasnH:a tyle zagadkowych dotychczas zja"risk gl~bokic a z tcgo powodu cokol\vick niczrozun1iale 
zycin, stala si~ przedmiotem pow zcchncj cickawosei, objasnicnic iycia przez I-Icgla, nie zado,volni nikogo. 
ze "'ielu barclzo ludzi fachowych 'vzi~lo sig do pi6ra Musimy \Yi<Jc jeszczc raz powt6rzyc }lowyiszc pyta
dla. zaspokojenia t6jze. Szczeg6lni6j w zwi~zl\u z fi- nie: co jest zycie? 
zjologi~, kt6r6j przedmiotem jest roz,v6j, zacho,vauie Nicda.,vno a na\vct dzis jeszczc 'v 11ickt6rych ra
si~ i rozmnazanic organiZinu, che1nia. stala si~ naul\~ zach tak~ dawano na nic oclpowiedz: ,Zjawi l\.a iy
nadzwyczaj popularn~. W san16j rzeczy, chociaz zy- cia s~ skutkicm \vlasciwej sily przeby,vajf1c6j w orga
cie i zdrowie nie s~ jedynem dobrc1n czlowicka, s~ niz1nie, zwanej sil~ zywotn'1, vis vitalis. '' ·w szyscy 
jcclnakzc niezb~dncmi warunkatni jcgo istnienia; 1n6- ucz~cy si~ musieli poprzestac na czarodzicjskiem t6n1 
\vhny tu o fizyczncm i cluchowc1n. J akicz wi~c nie slov;ric, kt6re pomiino tego bynajmni6j nic przyczy
n1aj'1 nas zaj1nowac nauki, kt6rc na1n podoj~ prtnYa nilo sig do lcpszego poznania san1ych tych zja,visk. 
naszcgo zycia i zdrowia. Nie nalczy jednaliic \V~tpic ze ldedys jc zbadaj~ tak 

Co jestzycic?-oto pytanie, kt6rc oddawna jak i dzis 
1 
dokladnie jak dzis s~ zba.dane prawa ruchu. W obc

jcst ostatecznem, najzywotnlcjszc1n zadanien1 na~zcj cny1n stanie nauk przyrodzonych, oto co o nich \vien1y . 
. nauki. Teozofowie, filozofo,vic spckulacyjni, alchc- Organizn1 tak zwierz~cy jak roslinny zlozony jc t 

• 

1nicy, anaton1owie, 1nechanicy, fizycy, che1nicy-w zy- z kon16rek, naczyf1ek i tkanek, kt6rych scianki i za
scy usilowali roz\vi~zac je, kazcly z nich S\Yoim spo- wartosci zlozonc s~ z pe\vnej liczby picr,viastk6,v. 
sobe1n, kaidy inaczcj. Nie rna zjawiska ''" naturzc, Sila ci~zkosci, cieplo, cloktryczosc, cndosinoza, sila 
pocz~wszy od tajcn1niczego szn1cru strumyka az do przyci~gania wloskowatcgo, dzialaj~ tak sa1no 'vc
gruppowania sica na billiony n1il ou naszej zic1ni od- wn~trz organizn1u jak i zewn~trz. Zycic 'vi~c jest 
leglych g\viazd, tltnnaczonego nicgdys je zczc taje- skutkicnl jednoczesncgo uzialania sil fizyczuych i 
mniczej przez astrolog6w, bt6re1nuby nie przypisy- cheinicznych, odby,vaj~ccgo siQ podlug tych samych 
wano pewnego wplywu na organizm z wi~ksz~ lub praw co i w naturze nieorganiczncj. Niema zadncj 
nu1iejsz~ slusznoscif1. Im wi§ksze bylo powodzenie szczeg6ln~j sily zywotncj, to jeclnakze pc,vna ze roz
pewnej hypotezy, tern dluzej ona trwala. Byl czas, licznosc sil dzialajqcych jednoczcsnie, 'vywoluj~cych 
w kt6ry1n U\Vain.no organizm za pracowni(J cbemi- si~ lub krzyiuj~cych \vzajemnie, kt6rych siedliskien1 
czn~, zycie za wynik wzajemnego clzialania kwas6 w i jest organizm subtelnie zbudowany, musi nadzwyczaj 
lug6w. Po odkryciu mikroskopu cal~ nadziej~ pokla- utrudniac ich poznanie. Zadna z sil nie dziala odr~ 
dano \V rozczlonkowaniu ciala na najdrobniejsze cz~- bnie, zawsze w zwi~zkn z drugiemi. Ani wi§c ana
steczki. Elektrycznosc zwierz~ca zrobila z ciala lu- tornia, ani fizyka, ani chemia, slowe1n, zadna z nauk 
dzl{icgo rna chin~ elektryczn~ a funk eye zycia byly przyrodzony ch oddzielnie, nie jest w stauic wytluma
nalado"raniami, wyladowania1ni, przyci~aniami i od- czyc \Vszystkich zjawisk zycia; wszystlde te nauki ra
pychaniami. Nowozytna filozofia natury uwienczyla zem 1nusz~ d~zyc do wsp6lnego celu. Nawet i wtedy 
te "'"szystkie teorye tajemniczcmi swemi obrazami. snadnie natrafiamy fakta kt6re pozostaj~ ula nas za
. ,l{rew," mowi Hegel, , ten rljcb na okolo wlasn~j osi, gadko,vcmi. Niepojmujemy dotychczas dla czego naj
scigaj~cy san1ego siebie, to bez,vzgl~dne drganie sa- prostsze i najbardzh~j zlozone organa zwierz(Jce i ro
mo \Y sobie, jest indywidualnem zyciem calosci w kt6- slinne przybieraj~ pewne ksztalty, przcszedlszy IJrzez 
rej nic nie rozr6iniamy, jest czasem zwierz(Jcym. r6zne stopnie rozwoju, cbociaz znamy dokladnic hi
Obrotowy ten ruch daje pocz~tck processo,vi kome- 9.tory~ tcgo roz"roju, chemiczny sklad tych organ6,v. 
tarnetnu, atn1osferycznemu i 'vulkanicznemu. Pluca W takich to razach, lecz jeclynie \V tal{icb, musimy 
s~ krwi~ zwierz~c~, b§d~c~ w zwi~zku z atmosfer~; przypuscic, ze 'v organizmie dziala pewna t\v6rcza 
odby,vaj~ one process ustaj~cy i przerywaj~cy si~ sam sila, kt6r~ nazwiemy sil~ zy,votn~; bynajmniej jednak
przcz si~. W~troba jest powrotc1n istnienia kome- ' ie nie utrzymujemy, zesn1y objasnili i odkryli przy
tarnego, do istnienia lunarnego, ksi~zycowcgo; jest czyn(J t'vorzenia si~ ksztalt6w organicznych. Znamy 

• 

• 



• 

• 

58 

• 

podobnici for1n~ krystallograficzn~ kazdego minera-
lu, niewie1ny przecicz, ella czego jednc krystallizu
j~ Si<J W SZCSCian, inne W graniastoslup, a za,vsze 1)0-

u{ug stalcgo prawa. 
Udzial Chen1ii 'v og6lnen1 zaduniu fizyologii jest 

nadz,vyczaj wazny; ona to objasnia processa przy
swajanin, 'vydzielania i przeksztalcania r6znych zwif}r 
~k6'v przcz organiz1n. Wyrnicnimy tu niekt6re prawa 
i fakta oparte na scislych i trafnych poszukhvaniach 
chcnlii organiczn ej . 

1. Organizmy tak zwicrz~ce jak i roslinne skla
claj~ siQ z pcwncj, ograniczonej tylko liczby pier,via
stk6\v chc1nicznych, 1niano,vicic: k'vasorodu, wocloro
du, 'vQgla, azotu, 'vapienia, l\:rzcn1u, siarki, potassu, 
sodn, 1nagnezynu, fosforu, chloru, zclaza. Porz'1dek 
w jakiln kazcle z tych cial wyliczonc zostalo, zaleiy 
od ilosci w jakiej si~ ono znajdujc w organizmie; cia
ln. znajduj~cc si~ w ilosciach zbyt 1nalych lub nicsta
lych, po1nin§lisn1y zuiJelnie. 

2. Zaden organizm nie tworzy siQ przez bezposre
dnic zetkni~cie sib pierwiastko"'; niezb~dnym "rarun
kicn1 do jego po,vstania jest uorganizow·any zacz~tek, 
jajko u z'vierz~t, kom6rka zarodko\va u roslin. 

3. Ito~lina iywi sig zwi~zkan1i nicorganicznemi; 
'voda, lr\vas weglany i ammoniak s~ glo\vnen1i jej po

. kartnami, sluz~cc1ui tlo po,vi~kszenia jcj obj~tosci. . 
4. Cz<Jsci mineralne, krzcmionka, potaz, soda, wa

pno, kwas fosforny, wyci~ganc z zicn1i 'v roztworach 
'vodnych przez korzcnic roslin, stano,vi~ popiOfl)OZO
stajqcy 110 spalcniu tychze i s~ ' "azncn1i bardzo ich 
cz~sciami sklaclo"~cn1i; roslinno ~c. nic istnieje na grnn
cic })Ozba,vionyn1 tych cze:ci IUincralnycb. 
. · 5. z,vierz~ta zy,vif1 si~ cialan1i organiczne1ni; zwic
rz~ccn1i lub l'OSlinncmi; ZY"TflO~C tn, s}uzy do po,Vi~
kszcuia objgtosci ich ciala, do odraclzania zuzytych 
cz9sci i do podsycania oddechn. 

6. l{aidy ruch ciala zwicrz~ccgo jest po·w·odem zu
iycia pc"'nej jego cz~stki. Ponic\"\rai 1nuszlruly, jako 
ciala azotowe tworz~ si~ tylko z cial takze azoto
wych, pol\ar1ny tcn1 s~ pozy,vnicjszc i plastyczniej
szc, iln 'vi~cej zawierajfb azotu. Ciala ubogie w azot 
lub Zlll)Clnie nie azoto,vc, mf}:rzka, tln zcze, culder, 
nic 1nog~ utrzyrny,vac zycia z'vicrz~ccgo. 

7. z,vicrz~ oddycha.j~c, pochlania pc,vn~ ilosc kwa
sorodu powietrza. kt6ry l~czy si~ z r6inemi cialami 
znajcluj~ccini si~ wewn~trz organizn1u; przytem wy
wi~zujc si~ cieplo, przcchodz~ce 'v kre'v i ogrzewaj~
ce calc cialo. Produkta uk"rasorodnicnia, woda i kwas 
'v~glnny, 'vyclzielaj~ si~. 

8. strata jak~ cialo zwierz~ce ponosi przez oady
chanie, mianowicie przez wydzielanie si~ wody i kwa
su W~glancgo, wynagradzana jest Cifbgle przez swieze 
pozywienic; 'vlasnie ciala naj1nnh~j azotowc, tluszcze, 
m~czka, culdcr, najbardziej podsycaj~ oddychanie; 
nazwanc one sq, z tego po"rodu pokarn1an1i ogrzewa
j~ccn1i lub srodkan1i do oddychania. 

9. ZwierzQta 1ni~sozernc tudziez z·wicrz~ta ss~ce 
kre\v i mlcko znajduj~ w swen1 pozywieniu takie sa
me zwi~zld, z jakicb jest ut"rorzone ich "tlasne cialo; 
trawienic ich jest kr6tkie, polega ono nie tak fna 
przerabianiu chemicznem pokarm6w jak na rozpu
szczaniu ich, przys,vajaniu cz~sci poiy,vnych a wy-
dzielaniu nicuzytccznyc h. · 

10. z,vicrz~ roslinozerne znajduje w roslinach tak
ze goto"rc zwi~zki, bardzo zblizone do jcgo w!6kien 
muskularnych i is tot bialkowatych w ni61n za,vartych; 
trawienie jego jest takze tylko rozpuszczanie1n. Lecz 
ciala roslinnc za 'vierajf1 wiele cial trudno rozpu
szczalnycll a ten1 samem niepozywnych; tak np. sia
no zawicra \vl6kna drze,vne; z tego powodu trawie- . 
nie zwierz~t roslinozernych jest dose dlugic i zawi
klane, jak nas o tern w samej rzeczy przekonywa 
przyrz~d trawienia zwierz~t przeznwaj~cych. 

11. Trawienie samo pr~ez si~ nie zupclnie jest 
przetwarzanicm chen1icznem; wiele jednal{ze proces
s6w chemicznych odby"raj~cych si~ jednoczesnie we
wn~trz orgauizn1n, jest z niem w najscislcjszym zwi~r 
zku. Takicmi processami Sf1: dzialanic kwasorodu, 
powietrza l)Ochloni~tego przez pluca na krew, prze
rabianic 1natcryj zuzytych podczas ruchu ciala na 
zwi~zld wydzielaj~ce si~ wraz z n1ocz1},, przemiana 
1n~czki i cukru na tluszcze i t. p . 

Zjawisl\a tc i pra"ra, b~d~ce 'Yypadkami najscislej
szych badaft i 'vywodow, podalismy w ksztalcie twier
dze:ll, gdy~ zbyt ciasny zakres naszego przegl~clu nie 
pozwolil by nan1 wi(Jcej si~ nad 11iemi zastanowic; to 
bylo takzc powoclem ze rrie wspomniclismy "~cale 
0 mniej og6lnych lu b Innj ej wainych. Wiele z nich 
znanycb jest ocldawna. Kt6z nic wie ze mi~ o i rosli
ny gro zko,ve pozywniej ze s~ od owoc6w i pokarm6w 
1n~czastych, ie obfitc poiy,Yienie ogrze"'a caly nasz 
organiz1n? "\Vszystkie ty1npodobne fakta byly wpra
wdzie znanc,-uie byiy znane ich przyczyny; odkry
cie tychic za,vdzi~czamy chcmii fizyologicznej. Po
dobniez zja,viska na nicbie znane nie byly, nhn je
szcze przcnikli,vy geniusz Kopernika odkryl 'vlas ci
wy ich z'vi~zck. 

Jezcli zwazymy z jakiemi trudnosciami pol~czone 
Sf1 prace che1nii fizyologicznej, tern bardziej podzi-
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wiac musimy wypa.dki otrzy1nanc przez ni~. Wszel- W ogolnosci jednakze zna1ny sklad elementurny 
Ide doswiadczenia na zywych istotacb, zrnieniaj~c zwit1zk6w organicznych tyle, ile potrzcba cbc~c zdac 
konieczne warunki zycia, juz })rzez to samo zmniej- sobie sprawca z waznicjszych zja\vi k naszego zycia. 
~ zaj~ wlasn~ S\Vtl: dokladnosc. Tak naprzyklad 'v ilo- NastQpuj~ doswiadczcnia fizyologicznc na zy,vych 
sciowych badaniach processu od<lychania, koniccznie zwierz~tach lub roslinach, ktorycll zadanicm jest JlO· 

trzeba umiescic czlowieka lub zwierzEJ w zan1kni~tej znac roinc zjawiska chcn1iczne zycia, wstrzy1nuj~c 
przestrzeni, co juz jest powodem nicnormalncgo oddy- funkcyc pcwnego organu i baclaj~c produkta nic nor
chania. W niel<t6rych tylko razacb, lJOr6,vny\vajqc 1nalne; taki1n sposobe1n poznano zja\viska \VCWBQ:trz 
r6zne metody doswiadczalne podlug kt6rych baclano zaploduionego jajka, rozwjjaj~cego sig zaroclka ro

jcdno ito samo zja,visko zycia, udalo si~otrzynutc wy- slinncgo i t. }). .Zy,viono tez z'vicrz~ta niczwyklcmi 
padki bardzo dold:adne i oznaczyc blizkie bardzo gra- pokarnutn1i lub tez zwykle1ni w nicz,vyl<lych okoli
nice blEJclu, niczb~dnego przy kaid6j podobnej pracy. cznosciach, psy naprzyklad tluszczc1n i Inf!czk~, g~si 

Czterem mctodom szcz~g6lni6j, podanyn1 przez mi~sem; rosliny hodo\vano w ziemi poz bawion6j zu
Lehmanna w jcgo \vykladzie chcmii fizyologicznej, pelnic htunusu lub tci w czysty1n hnn1usic. Szczc
nalezy si~ w tyn1 wzgl~dzie picr,vszenst,vo; 1netody g6lni6j odznaczaj~ si~ 'v tyn1 rzQdzic <los,viadczcnia 
te s~ nast~puj~ce: jakosciowc i ilosciowo-rozbiorowe Tiedcnutnna i Gmclina. Musiiny dodac, zc n10toda 
poszukiwania \vstepne, 1nctody fizyologicznie doswiad· ta nu1i6j jest uzywana anizeli pozos talc: uczucic Iu
czalna, statystyczna i por6\vna\vczo-rozbioro,va. clzkie oburza sica bo,vicnl przcchvko n1nieinaucn1u 

Jaki jPst sklad ciala z\vicrz~cego i roslinncgo i <lrcaczeniu Z\vierz~t; \Viele doswiadczcu tcgo rodzaju 
,v jaldch stosunkach znajclujQ: si~ 'v nich cz~sci skla- nie mozc si~ obcjsc bcz pon1ocy chirurgii,. np. ,vy
do,ve? oto picrwszc pytanie na kt6re nic odpowic- rzynauie nerck, slcdziony, tarno,rnuic \vyd~iclania sig 
dzia"rszy, nie podobienstwen1 jest postf):pic chocby zolci, robicnie sztucznych. fi t ul na ~ol~dkach ~\vic
na krok da.lej. Oclpowiedz na te 11ytania znajdujcmy rz~t. Ostatnic to dos,viadczcnic nut nn eclu rozbior 
przy l)Omocy rozbioru organicznego "·ydoskonalone- soku zolQ.dko,vego, cicknt1ccgo od czasu do cza~u 
go przez Liebiga. otworcn1 zrobionyn1 'v iol~dku; a \YO \vszystldch, 

Znan1y jaknajdold:adniej sklad 'viclu bardzo cial, wnioskujcn1y o norn1alnych zja,viskach zycia z uie-
jak cukru, kwaso'v i zasad roslinnych, m~czld, k\va- nor1nalnych. 
su n1h~cznego, n1ocznika, krcaty1ly, tluszcz6'v i t. p. Rosliny hodowano 'v cialach znanego sklaau chc
znujduj~cych siEJ 'v uaturze organicznej; pozostajc je- 1niczncgo, \V I{wiecic siarki, proszkn k\varco,vyn1, czy
dnakze wiele i taldcb, kt6rych nic n1ozna bylo otrzy- sty1n ,v~glu, napajano korzcnic rozt\voranli am1nouia-
1nac 'v stanie poz~danej czystosci, przez co sld·ad ich ku, farbnik6,v, soli, trucizn organicznych. W szystkic 
znany jest tylko w przyblizeniu. M6wimy tu o cia- j ednal\zc podobne dos\viadczenia s~ bardzo koszto
lach bialko,Yatych, nie krystalizuj~cych \Veale a od- wne, tru<lne i przykrc; dzialanie po,vyZ6j wymicnio
grywaj~cych tak 'Vazn~ I'Ol~ W zyciu TOSlin i Z\Vie- nych srodk6W na organizm tak jest gwaltowne, %C \VJ
rz~t. Wiele z\viq,zk6w, kt6rych obecnosc objawia si~ paclki z tych dos,viadczefl Sf1 bardzo nicpcwne i z 'vicl
'vlaschvym zapachem, kolorc1n lub smakicm, znajdn- k~ ostroznosci~ nale~y si~ wypro\vadzac z nich og61-
je si<J w tak nieznacznej ilosci, otrzymac jc tak jest niejszc "'nioski. 

trudno, ze na teraz przynajmniej zmuszeni jestcSmy Metoda statystyczua nale.Zy do na:jtrafniejszych 
wyrzec si~ zupelnie dokladnfejszcgo ich poznania. chemii fizyologicznej. w og6lnoSci, wtedy tylko mo
Odczynniki chemiczne, chocia.Zby najoboj~tniejszc, .zemy dok!adnie ostj,dziC jakie 8~ potrzcby matcryal
dzialajl'!!na nie z tak~ gwaltownoScil'!!, ze nigdy nie ne i moraine narodu, do jakiego stopnia rozwoju do
jcstcSmy pewni, czy to coSmy otrzymali jest istotnie szlo jego Zycie wewn~trzne, jeZcli wiemy z pewnych 
owl! matern, zawart!Ji w ciele zwicrz~cem lub roSlin- statystycznych zrOdcl, jak wiellia jest ludnoSC kraju, 
ne1n, czy tez produkten1 rozkladu jcj. Krew naprzy-

1 
· · ·

1 
· 

jakie s~ jego plocly natura ne 1 sztuczne, co 1 1 c s1~ klad, zlozona z 'vody, bialka, wl6knika, cialck kr,vi- · · t 
za granic~ wywozi, a co i ile si~ za to przywoz11 . p. stych, tluszczu, fosforanow, gazu kwasorodu, azotu . 
Cz~sto bardzo nie mozcmy ocenic dostateczn1e \va

i kwasu w~glanego, wystawiona na dzialanie powie- ZnoSci pewnej gal~zi przcmyslu, dop6ld nie mamy 
trza zewn!Jitrz organizmu, ulcga natychmiast wply- o niej doldadnych statystycznych wiadomoSci. 
'vo·wi jcgo kwasorodu i rozl{ladowi wlasnych cz~ste-
czek. · , (Doko1zc:enie nastqpi.) 
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OSTRONOS CN ASU -'-1\._ ). 

\Vi~ksza czQ86 os6b z"riedzaj~cych gabincty bisto- w Parugwai, Z\Viedzir caly ten kraj, prze\v~dro\val 
ryi naturalnej, lnb przegl~daj~cycb klatki 1nenazeryi, olbrzymie dziewiczc lasy a1nerykaiislde i przeby,val 
,vidz~ jeclynie albo nn1iej~tnic \Yypchane auto1naty, cale 1niesi~ce pod sklepieniem zielonych lisci lub 
albo dzikic zwicrz~ta, kt6rych r6zue glosy niezrozu- powictrznego bl~kitu. I anowal 'vtcdy w Parag,vai 
n1iale dla nich, jak na\vzajem Z\vicrz~tom obc~ jest dyktator Dr. Francia, czlo\viek podejrzlhvy, ktory 
n1owa luclzka. Zeby jednak tc stworzcnia, lub ich wy- za"rsze i wsz~dzie widzial sprzysi~zcnia i burz~ce si~ 
pchano ol{azy, zrozumialszf1 nlOWfb n1ogly opowicdziec tunysly, a do tego stopnia utrzymy,val przez jakis 
Josy s"roje, uslyszeliby 'vidzo,vie nic jedn~ cicka"r~ czas. kraj w odosobnieniu, ze J)rzekroczenic granicy 
historyQ o trudacb, 'vytr,valosci, ochvadze, energii, grozilo karE1 smierci; Rengger "ri~c uwaial za !ask~, 
zdoln~ obudzic zaj~cie, nieraz zyw ze nad te, jakic ze go nie J)?Wieszono zaraz po przybyciu. 
spra.,viaj~ opowiadania o wypra'\vach Alcksandra W. Ostronos to\varzyski (Nasua socialis) wraz z ga
i 'vielu potgznych zdoby,vc6w. I-Jistorya natury tak tunkicm zwanym od krajowc6w ICuati Gzyli Ostrono
~anlo jak historya rodu ludzkiego n1a s"roich boha- sem samotnyn1 (Nasua solitaria), zyjc w lasach dzie
tcr6w i n1QCzennik6w, kt6rzy rzadko otrzymuj~ wsp6r- wiczych rozci~gaj~cych si~ nad rzck'1 La Plata. 
czucie nn. jakic zasluguj~: - byloby \Vi~c dopelnie- W naukowcj klassyfikacyi miesci si~ on wcdlug l{iu
nicn1 obo,vi~zJ(u '\vdzi~cznosci ze . trony wsp6lcze- wiera mi~dzy nast~pnemi, (plantigrada) chociaz si~ 
snych i poto1nnych, zoby zwiedzaj~cy gabiuety wi- pod ty1n wzgl~clem 'vielce od niedzwiedzi6\v r6ini, bo 
dziec mogli popicrsia njczinordo"ranych baclaczy na- nigdy chodz~c nie stawia calej stopy. Gl6wniejsze
tury, obok tnart,vych swiadk6w ich czynnej gorliwo- ' n1i 'Y systemacie zoologicznym cecha1ni roclzaju Ostro
sci, nagron1aclzonych dla pozytku ucz~cego si~ og6- nos6w, ~: przodluzenic nosa naksztalt tr~by, dlugi 
ln. Taldi do"·6d ocenicnia ualczy i~ niezaprzecze- ogon i odl>O,vieclnio 'vielkie pazury. Z przyczyny no
nie i tym, l t6rzy opisan1i zaznajtnniaj~ na z zyciem sa otrzymal on \V j~zyku niemieckiln nazwi ko nie
Z\vierz~t. dz\viedzia z tr~b~ (Ruesselbaer). Zwykle nie jest 

'frzech badacz6w nn.tury zu tnnnwinlo si~ nad \Yi~kszyn1 ocl1nalego zaj~ca (stopa i 8 cali); dh1gosc 
zwierz~cien1, 'vystawionen1 na dol~czon~j tu rycinie. jego ogona ro'\vna si~ pra\vie dlugosci ciala. Sa
Pier\vszyin byl Iliszpan, oficer inzynieryi don Feliks motny Ostronos r6zni siEd od to"rarzyskicgo, wiEd
dc Azara, kt6ry od r. 1781 przez d'vadzic~cia lat kszym \Yzrostctn, odpowiednio kr6tszym ogonem i no
przebywa1 w da'\vnem wicekr6lest,vio Buenos-Ajres, sen1, oraz pyskiem silniejszy1n. Ostronos towarzyski 
a szczeg6lniej "r prowincyach na pograniczu Brazylii podlega cz~sty1n ochnianon1 l{o]oru szersci stosownie 
lez~cych i "rzbogacil naul\~ nic tylko " 'yborny1n opi- do Inicjscowosci. Od!niany te zachodz~ szczeg6lni6j 
se1n z'vicrz~t ss~cych i ptak6'v Parag,vai, oraz okolic w plamach okolo oczu i w pierscieniach ogono"·ych. 
uud rzek~ La Plata lez~cych, ale jc~zcze co do \Yla- Zt~d niekt6rzy badacze natury poczytali talde odmia
snoscijcograficznych i historyi tych kruj6w, wiele wa- ny za oddziclne gatunki i odznaczyli je nazwami N. 
znych J)Oczynil objasnief1. 7'u(a,(usca, pusilla. (0. drobny, rudy, ciemuy.) Reng-

Drugim podr6znym, kt6ry zarazem podal najsza- ger wykazal zc to s~ tylko od1niany, l{t6re mozna 
co,vniejsze 'viadomosci o swiecie zwierz(Jcym Amery- spostrzeclz na,vct u mlodych z tego sumego pomiotu. 
1\i poludniO"\\'ej by! ksi'1i~ I\Iaksymilian i'On !\feuu~iecl, Stadkami zlozonenli z osn1iU do dwndziestu sztuk 
kt6rego, traktuj~ce po wi~ksz6j cz~sci o Bruzylii zamieszkuj~ lasy ogromne, kt6re niokiedy ty lko ella 
dzielo, nalezy do najbardziej czytanych 'v Niemczech zwicdzenia jakiej n1alej d~bro"'Y opuszczajf1. Mijaj~ 
ksi~zek. jednak okolicc bagnistc, gdyz maj~ "·str~t do wody, 

Dr. Rcngger byl trzecim, kt6ry przebyl szesc lat choc w razic potrzeby ply"raj~ zr~cznie. Przeby,vaj~ 
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na drze\rach albo na ziemi, nic maj~c osobnego le
go,vi ka, ani tcz \vyl~cznego miejsca pobytu. Gdzie 
ich noc napadnie, tam i pozostajt1, po\vlaziwszy albo 
'v d~inple, t. j. \V wypr6chniale drze""'a, albo polozy
w~zy si§ na gal~ziach lnb })Ocl korzenian1i i tak 
spi~ do S\Yitu; poludnie tam taltze przcspi~1 gdzic si~ 
znajdl~~· Bl~dnie t\vierdz~ da\\'lliC'jsi podr6znicy, ze 
Ostronosy pod zicrr..i~ nory kopi~ i ze naleit1 do 
z\vierz~t nocnych. W nocy spi~ tylh:o, a przez dzien 
bl~l{aj~ si~ po lcsie szukajq,c pozy"'ienia sklada
j~cego si~ z Inlodych ptakow, ich jaj, r6znych O\va
do\r, oraz g~sienic, didzo\Y11ik6"r i O\VOCO\V. Skoro 
tal\:ie stado przcci~ga rozpierzchui~tc, slychac jui ze 
rcchczc pier\vej nji je zobaczyc Inoina; z'vierz~ta te 
\vydaj~ bowic1n chrzCJ:kanie dzilde, chrapli\vo-piszcz~
cc, sobie t;rlko \Ylasci\ve. vV przcchodzic starannie 
przepatruj~ zicini<J pokryt~ li6cn1i i zgnilemi gal~zia
Jui, jako t6z \Y \Vi~kszc dziuple i najn1nicjszt1 szpar~ 
'vtyknj~ sw6j nos przedluzouy. Nigdy jednak dlugo 
nie zatrzyn1t\j~ sig przy tymzc snn1yn1 przedn1iocic, 
tylko przebiegaj~ szybko od jcducgo do drngiego. 
I\iedy \Y spr6chnialem drzewic lu b na zicn1i z'vietrzq, 
jaki o"rad, jako\v~ g~siennic~, zaczynaj~ \V tcj clnvili 
drapac w tcln n1iejscu pazuraini nog przednicll, p6ki 
nie ods7;uknj~ S\vcj zclobyczy, \VScibiaj~c od czasu do 
czasu nos \V. \vykopany otw6r, znpelnic tak jak nasze 
psy n1yszkuj~cc na polu. Nieldcdy cale towarzystwo 
nagle \vskakuje na drzewo, przepatruje je pospicsznie 
i r6\vnie pr~dko opuszcza azeby \vclrapac si~ na dru
gic. Gdy zlaz~ z drze·wa, obracaj~ zadnie uogi na ze
"'n~trz i \vstecz je cofaj~, do 11nia niemi przylegaj~c, 
})Odczas kiedy glo\v~ maj~ na d6l zwr6con~; tukiem 
zst~po,vaniem r6ini~ si~ od nicdzwiedzi, kt6re za
wsze t.yle1n schodzf1. Nie przeskakujq z drzcwa na. 
drze,vo takjak 1nalpy, koty, \vicwiorld, lub inne Z\vic
rzQta, ztqd tez 1atwo ich zastrzclic. Ledwie zobacz~ 
nicprzyjacicla wskakuj~ zaraz z l<rzykie1n na drzc\va, 
gdzic latwo strzal ich ugodzi. Ale trzeba tak cclo\\'ac 
zcby z'vierz padlna miejscn, bo Ina wielk'1 sir<J zycia 
i skoro si~ czuje ranionym, przyczaja si~ n1i~dzy ga
l~imi tak, ie z })rzyczyny niedostEJpnosci olbrzyn1ich 
dzic"·iczych las6w zwykle myslh\ri znalesc nic 1nog~. 
~~, cigany, po ""S koczeniu na drzewo zeskakuje z niego 
'\'kr6tce; zwlaszcza wtedy ldedy si~ w drzewo stuku, 
lub si~ nan \Ylnzi. Lecz na ziemi latwo go psy dosci
gn::t i zagryz~, lubo nie male rany ponoszf1 \V tej wal
ce, gdyz Ostronos nadzwyczaj silnie k'1sa i z \viclk~ 
zr~cznosci~ u1ni6 si§ obracac na 'vszystlde strony i 
sta,viac czolo nicprzyjacielowi. Szczeg6lnh~j tcz wi~
kszego i silniejszcgo Ostronosa Samotnego zaledwie 

I 
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kilku ps6w pokonac 1noze, a i te jeszczc rzadko cale 
wychodzf1 z podobnej \valld. 

Ostronosy lubo zyjf1 w to\varzystwic, nie widac 
przecicz 1ni§dzy nictni wielki6j zgody. l{azde zwic
rz§ nalez~cc do stada., db a ty lko o siebic, a troszczy 
si~ o S\voich towarzyszy tyle tylko .ie ich nic opuszcza. 
Przytc1n starsze z"rierzt}ta zdaj~ si~ pro\vadzic cal~ 
gromad~. Ostronos wygl~da pozornic oci~zaly, je
clnakze jcgo ruchy Sf1 niezmiernic .i'va,vc. Po zic1ni 
chodzi Z\Vylde krokami lub w susach l)Odskakuje, 
w kazdyn1 razie st~paj~c tylko palcan1i, a nigdy cal~ 
stopfb. \Vtcdy zas tylko na stopie siQ opiera, kic
cly stoi spokojnie lub siedzi na zadnich nogach. Gdy 
choclzi lub skaczc, trzyma za\vsze ogon rozlozony i 
przcchylony nieco na bok. 

1\tlale, czarne, ukosnic si~ rozchodzf1ce oczy Ostro
nosa, nie 1naj~ indncgo 'vyrazu. Widzi tcz tylko 
w dzicii i to nic szczcg6lnie bystro, za to sluch i po
\vonicnic rna doskonale, a jego tr~ba jest barclzo czu
lyin organcn1 dotykania. 

Bardzo jest \V)tr,valy na deszcz, cicplo, zin1no, 
kt6re obojgtnie znosi. Azara wspomina o jednym 
Ostronosic, kt6ry drapi~c si~ pazurami otworzyl so
bie wrz6d na brzuchu i z czasem tak ran~ powi~kszyl, 
ze kiszki '\vychodzily; nie zdawalo siQ jcdnak, zeby 
to mu wiclkie sprawialo cierpienie. Niczaprzeczenie 
tlowodzi to 'viclkiej tr,valosci zycia w Ostronosie. 

Co do zmyslnosci, stoi w rz§dzie mi~sozernych na 
bardzo niskim stopniu rozwini~cia. Renggicr twierdzi 
ze malo jest Z\vicrzt1t ss~cych, kt6reby mnicj od to
"rarzy kicgo Ostronosa posiadaly poj~tnosci. W jego 
obyczajach dopatrzec zaclnego zwi'1Zl{u nie mozna 
Pami~c n1a niczn1iernie slab~, bo nie pomni ani do
brodzicjst'v. ani obrazy, ani przypacl1{6w, kt6rym 
kiedykol\vick podlcgal. Zt~d nie un1i6 niebezpic
czenstw unikac, slcpo na nie idzie, a zclarza si~ cza
sem, ie ldlka razy wpada 'v jedno. Lubo scbwytany 
mlodo, by,va bardzo lagodny, jednakowoi w zaden 
sposob woli ludzldej J)Ocldac si~ nic chce. N a wet bi
ciem nieda si~ przez\vyci~zyc, lecz smialy sta,via 
opor i gryzie kaidego CO SlEJ Z nim zle obchodzi. Je
ze}j narcszcie dozorcy tal\: go zbij~ ze uczuje ich przc
moc, i wtedy jeszcze nie mysli o ucicczce, stara si~ 
tylko ocalic od razow glow~, kladqc j~ na piersiach 
i naln"ywnj~c przedniemi lapy, co zdajc si~ objasniac, 
ze gl6wne sicdlisko czucia, rna w przcdluionym no ie. 
Nic tylko zas przeciw ludziom t:ak si~ ID§inie broni, 
ale przeciwko \vszystkim innym napastnikom, psom 
szczeg6lniej. Na,vet oswojony, ciska si~ na zbik6,v, 
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chociazby go nie napastowaly i do ucieczl{i ich zmusza. 
Gl6wna przyczyna ze rany przczeii zadane, s~ tak 
gl~bokic i niebczpicczne, zalezy od ksztaltu kl6w, 
bardzo dlugich i nieokr~glych ale obosiecznych. ie
by z~by wyj~c po uk~szcniu, nie otwicra pyska, ale jak 
pil~ \vysuwa, nie robi~c pojeclynczcj rany, lecz gl~bo

k~ i n1nicj-wi~c6j dlug~ szparEJ. 
Sanlica 1ni6wa na \Viosn~ trojc do pi~ciu n1alycb, 

kt6rc trzyma ukryte w 'vydrf!zcniach drzcw, \V jakich 
norach lub w rowic. ge~te1ni krzalnnni obroslym, dop6-
ki uic n1aj~ closyc ·ily, zeby "" .,drowac z cal~ groina
d~. Na tal\ie wyrosui~cic wystarcza iln kilka tygodni 
czasu, bo \V stadach 1nozna spostrzcdz mlodziutkie 
z\vicrz~ta, l{t6rc ~alcd\vic dostaly z~b6\v }Jrzednich. 
Rosn~ bardzo }Jowoli; dopiero \V drugin1 roku trac~ 
Zt}by . n1lcczne, a \V trzccim dora taj~. Zt~d wnosic 
1nozna zc Ostronosy dosyc p6znego dochodz~ wiel{u. 

Przy doskonalosci sroclk6w obrony i przy zr~czno
sci i Od,vadhe Z jakiCIUi ich uiy\va, nie })0\Vinienby 
O~"'tronos 1nicc innych nicprzyjaci6l opr6cz czlo,Yicka 
i trzcch gatunkO\V zbika, kt6re iyj~ \V tamtych la
sach. 

lvlieszkancy Paraguai poluj~ naf1 po \Yi§ksz~j cz§sci 
dla zaba\vy, lecz dzicy Indyanie uzy,vaj~ 1ni~sa i sl\:6-
ry. Pic1·,vsze gdy vochoclzi z n1lodych, u\vazane jest 
za lakotk~ i Renggcr zapewnia, ze skoro porz~dnie 
llrzygoto\Yanc, "'calc niezlego jest s1naku. Slusznie 
tu podajc za do\\r6d, zc Ostronos wigcej SifJ ~ywi rosli
nanli i O\Vadan1i niz n1i~sem Z\Yicrz~t grz bietnych. 

vV Paraguai \Yicle nlloclych OS"'ajaj~ i trzymajt1 
'v nie\voli, doroslc zas nie clajQ: . i~ nigcly przys"roic. 

1\ilodc Zy\vi~ z"'Yklc Inlekiem i ow·oca1ni, a p6zni6j 
IDifsem, kt6rc 0 tronos jc i goto,vanc i suro\ve. Z o
'voc6\r I ubi najlcpiej 1nelony i arbuzy. a mi~so je naj
ch~tnicj " 'olo" 'c; do takicgo zas kt6r~ psuc si~ za-
czyna., \vstr§t czuje 'viclki. W ogolnosci nie mozna 
powicdziec zeby byl chci"ryin nun1igso, n1ozna go bo
\viein calcmi Iniesi~ctnni utrzyiny\vac na roslinnych 
pokar1nach, a jego zdrowie nic JUt. ten1 nie cicrpi i 
dr6 b donlo\vy nie obudzi jego lal\Olll t\va. Wod~ pije 
cz~sto, \Y znacz1H~j ilosci i tej mu nigdy brako"Tac nie 
powinno. Gcly mu rzucCb jadlo ch"') ta naprz6d przecl
niemi lapnn1i, poten1 z~bami i \V k~t zanosi, gdzie je 

• 

pazurami nog przednich szarpie i rozdzicra, przed 
zupelncm zjcdzeniem. Jaja zwykle rozgryza i wyla
wszy na zie1ni§, zlizuje clopiero. Wn~trzc 1nelona i 
pomaranczy star annie oddziclu od sk6rki zc,vn~trznej; 
CZ§Sto \Vyjada je wlozy\V·szy lapk~ \VC srodek i \Vy

dzieraj~C po ka"ralku, do pyska niesie. Rzeczy plyn
ne pozywa liiQ:C, przyczcm sw6j ruchon1y nos ilc mo
znosci unosi zcby si§ \V pl'ynie nie umoczy!. 

Raz os\vojony jest bardzo lagodny1n i z kazdym 
cht}tnie igra, przyczem nieraz robi poru ·zenia bar
dzo do 1nalpich podobnc, a 'v kazclym ot\vorze sukni 
osoby z niln si~ ba'\\ri~cej, plondrnje 'v zaba\vny spo
s6b. Nic robi wszakze zadnej r6znicy IniQclzy osoba
Ini dozoruj~cc1ni go, a obcemi. Dla \vszystkich 1na 
jednako,vc }licszczoty i igraszki. W zglQdcn1 innych 
z"rierz~t clon1o,vych jakiemi s~: psy, koty, kury, ka
czki, dobrzc zachowuje si~ i zaba,via z nic1ni 'vesolo. 
Tylko przy jcdzcniu iart6'v nie l)Ojmujc i chocby byl 
najlagodnicjszy, ln~sa kazclego kto 1nu chcc zabrac 
poiJ1\Vicni c. 

Rzndko ldedy trzyn1aj~ go w klatcc. Zakla.dajfb zwy
kle lekki naszyjnik i u"ri~zanego na rzc1nieniu, na 
})Odw6rzu ~Tzytuaj~. Nie n1a obawy zcby si~ staral 
przegrysc obl'O~~~= }Hiszczony wolno nic 1uysli o ucie
czce, jednakic nie mozna go puscic s\vobodnie, gdyz 
robi szkody, kaidy }Jrzeclmiot nosem swohn nurtujf1c 
lub lap ami \Vy,vracaj~c. Ostronos sa1notny, kt6ry si~ 
od pokrc\vnych sobie gatunk6w, r6ini jcszczc zami
lowanien1 odosobnionego zycia, rna dalcko wi~cej po
j~tnosci od poprzedzaj~cego . Jeszczc latwicj si~ da 
oswoic, rozr6iuia clobrze swoich dozorc6\v od obcych 
os6b, patni<Jta dlugo wyrz~dzont1 mu krzy,vdEJ i na
wet nicraz \Y ) pos6b poclst~pny, zcmst§ przygotowu
je. Dajc si~ jcdnak r6znych sztuk "ryuczyc luclziom, 
ktorzy kolo nicgo chodz~. Renggcr wiclzial taldego 
Ostronosa, kt6ry na rozkaz swego pana sluzyl jak 
pucl 1, a na usta1ni nasladowany wystrzal broni ogni
stej, upadal jnk niezy,vy na. ziemiEJ. Z tc1ni Z\Yierzt}- · 
ta1ni jcduak trzeba si~ obchoclzic bardzo lagodnie, 
gdyz bicia nie znosz~, cboc tylu na s\viccic ludzi . , . . 
ZllOSlC Je 111USI. , 

J. 7nig iels ... 
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RZEOZPOSPOLITA KOL UMBIJSKA. 
• 

• 

litej Kolumbijski6j a raczej jest jcdn~ z trzech rzc
czypospolitych, albo,vicin za Doli,vara j eszczc po-
1N staly d\va stronuict\va: jed no bylo za utrzymanien1 
w calosci rzeczypo polit6j; a drugic tak zwanc fcdcra
list6w, upieralo si~ o rozdzial na trzy cz~sci czyli na 
trzy rzcczypospolite zfcdero\vane, to jest: l{arakn.~, 
No\v~ Grcnad~ i Ek\vator. 'To ostatnic z zale1n Bo
lhval'a \V rokn 1829 otrzymalo zwycigztwo. Cz§sc t~ 
kraju nazy,vaj~ po,vszcchnic 'V cnccycll~; naz\visko 
to dali jcj jeszczc pier\v~i poc.lb6jcy, z }JO\Yodn iz po-
strzcgli calc osiadlosci krajO\VCO\V jakby na 1norzu 
na jcziorzc i 1nalych 'vyHcpkacb zc.unicszkaJe, co slu-' 
sznic uzuali bardz;o z bliionen1 do W cnccyi i naz\vali 
1nal<1 'Venecy'!:, c~y Ii tl6tuacz~c closlo\vnie 'V cnccyj
k~ (V cnczuella). J czioro Marakaibo, o l{t6r61n m6,vi
n1y; n1a 50 mil dlngo~'ci a 30 szcrokosci, n1a sty
cznosc z morze1n, lubo 'vody jego s~ sloclkie; 'vioski 
Indyjsldc, chociai hcz porz~dku pobudo\vanc, ale na 
bardzo 1110Cllych i g~stych palach tak lUTIOCOWanc, ze 
po1ni1no 'vez brania nic ulegaj~ zcpsucin. 

rra cz~sc Anlcryki l)OludniO\Vej kn p6lnocy poloiona, 
jak wszystkie ~ .innc pro\\'incyc UO\Yego S\viata, za,vic
ra \V SO bic ty lc bogactwa l'OSlinncgo i krUSZCOvVCgo, 
tylc fenomen6'v przyrody, ii ella nas Europcjczyk6\v 
przedsta\via si~ jakby cudo\vnosci~ otoczoua. - Dla 
nas, nawyklych do jcclnostajnych vddok6w, do rzek lu
bo rozle\vajf1cych siEJ ~zascn1, za"rsze trzymajt1cych si~ 
koryt swoicb; do pifJknych szldistych jezior za\vszc 
stoj~cych; do zyznycb lan6\v na kt6rych praca rolni
kn. spodziewac si~ moze za,vszc I>lon6\v, chyba jc cz~
sciaini przechodnia chmura uszkodzi; zgola, ella nas 
zabczpieczonych przez natur~ i sztuk~ od \vie llrich 
katastrof; jakic zajmuj~c~, cudo\vn~ wydac si<J musi 
}{raina, gdzie si~ co ch\vila napotyka dziwne z1niany; 
gdzie zyzny grunt zamienia si<J w step piasczysty, zie
lonc l~ki 'v hucz~ce wody, kt6rc jakby 11asycone, 
zmordowune g'valtownym ruche1n, olbrzy1nicn1i ka
taraktami,jakiemi przez czas jaldB napelnily okolice, 
\Vracai~ do rzck s"roich a z nie1ni do morza, zosta
'vuj~c 1Y pokoju rozlegle S[nvanny po kt6rych szu
n1ialy. Gl6wn6m n1iejscem zarz<1du a razc1n stolecznen1 

miastc1n jest Leon Karaka~·, tan1 1nicszka biskup i 
wiclkorzf};dca. Ostatnic \vielkie trz~sieuie ziemi mia
io tam 111icjsce 1812 roku-rzecz dzhvna, ale po\vic
dziccby prawie 1no~na, ze wzrost cywilizacyi i na ta
kic na\vct katastrofy natury wply'v wywiera, gdyz to 
trz~sienic bylo ostatni61n, tak wlasnic jakby wstrz~
snicnie lnnyslO\V, \VOjny domO,VC na jakie ten nic
SZCZ~slhvy kraj byl \vystawiony, ocl ta1ntego czasu 
mialy juz zast~pic kl<Jski z :fizycznego wstrz~snie
nia spo,vodo,vane. Przedtem 1niaro bye wiele bardzo 
pi~knych gmach9w i 40,000 ludnosci. Pomimo zc jest 
na nier6\vnyrr1 gruncie pobudowane i czteren1a rze
kami otoczonc, przcciez ulice jego s~ dose regularne. 
Ma unhvcrsytet kt6ren nieust(Jpt~c okolicznym. Od
znacza si~ to miasto po,vietrzem lagodniejszen1 niz
by si~ spoclziewac mozna po jego geograficznem po
lozeniu, kt6re jest do 460 st6p nad powierzchni~ mo
rza. Port najblizszy miasta, bo tylko o 5 mil odlegly, 
jest Gnayra-tam juz r6znica w klimacie-powietrze 
gor~ce i niezdrowe, moze z tej przyczyny iz morze 
blotniste. Wspominaj~ takze przystan nieodlegl~ 

I\olumbia, opr6cz tym podobnych cieku,vosci, obu
dzic n1o~c zaj<Jcie ze wzg1~dLl na s'v6j polityczny byt 
do kt6rego tak jeszcze nie clawno, bo w pocz~tkach 
naszcgo 'vieku po\volanfb zostala. Kt6z nic slyszal 
o 1valecznym, heroicznym Boli,varze, kt6ren pi6rw
szy fnndamenta jej samoistnego bytu polozyl? Szy
nlon Boliwar byl rodem z l{arakas; oswobodziwszy 
kraj s''6j od wladzy hiszpai1skiej, rz~dzil nim a ra
cz6j naleial do rzqdu przez lat jeclenascie.- Zrazu 
w 1819 roku byl czus jakis dyktatoren1, a poten1 pre
zydcntem, lecz nic dose jeszcze wyrobione iy,violy 
republikanskie w obszernej jcgo ojczyznie, na tysif1C 
niezg6d, seen krwa,vych, narain1y j~ nieustannic, tak, 
ie Boli war z gor~cem sercem, nie n1og~c mice zin1nej 
curopejskicj "~ytr\valosci, san1 zlozyl naczelnictwo 
S\vojc, i gl~boko raiony zawodami jakich jego mlo
da, czysta natura spodziewac si§ mogla, wkr6tce zyc 
przcstat 

W spoinnia,vszy tu o Boliwarze, slusznie zdaje si~ 
b~dzie zaczqc opis kraju, kt6ry1n rz~dzil, od micjsca 
urodzenia jego-Karakas stanowi CZ§SC rzeczypospo-

9* 

' 

• 
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Puerto-Kabello, postawion~ na \vyspie, za pomoc~ 
1nostu zc stalym l~detn pol~czoncj; takzc tam z po
wodu blotnistych brzeg6w powietrze nie zdrow~, mi
mo to n1iasto jest niezmiernie handlowc i liczy 8000 
micszkai1c6w, kt6rzy zawsze maj~ najmniej 60 sta
t.k6\v zcglujt1cych ci~gle. 

Nie jest tu miejsce azeby \vyliczac wszystlde mia
sta i miastcczl{a jcdncj z najludnicj ·zych prowincyj 
. Amcryki poludnio\vej; wspomnimy jcdnak o nickt6-
rych ciel{awszych jak np. o Barcclonic jako o wi~
kszcm mic~cie, liczy bowien1 20,000 mieszkai1c6w: 
drugic 1niasto \V ~iarakaibo polozoncn1 na lewym brze
gu jcziora tcgoz san1cgo nazwisl{D , o 6 n1il od morza. 
Odznacza si~ trzc1na fortan1i ku obronic miasta slui~1-
ceJni- 1nimo gor q,ccgo klin1atu po,vietrze n1n. dose 
zdro,vc, zapewnc z przyczyny zc na piasczystym toi 
gruncic-Inieszkance n1iasta poczytaui s~ za dobrych 
Inarynarzy i clobrycb zoJnierzy. 

W spo1nniec musirny o szczeg6lny1n fcno1nenie wy
darzajqcym si~ na jcziorze l\furakaibo· 'v n1iejscu 
gdzic rzcka Zulia "\vpnda do jeziora, znajduje ie n1n6-
st,vo zy,vicy, ktor~ zo,viq, sn1ol~ n1incraln~; "~yzie,vy 
smolnc a te1n samem paine, ktorc si~ wydoby,vaj~ 

z t6j zywicy, unosz~ ~iQ po nad jcziorcn1 i \V czasie 
wielldch upal6w zapalajf.b si<2-mozna sobic wyobra
zic, jak dziwny, czarujfbCY przedstawia \vidok w taki 
spos6b illun1inowana woda: wszystkic sztuczne, gin~
ce tak szybko ognie, trnc~ sw6j urok, przy tej iltuni
nacyi naturalnej, kt6ra jak mo~vi~ 1na bye bardzo po
zytcczn~ dla marynarzy, \Vskazujc hn bo,vie.In brzeg 
do l~t6rcgo kierowac n1ajt1; to tei krajo·wcy naz,vali 
tc ognic latarni~ l\farakaiby. 

• 

Do rzcczypospolitej liczy sie Gujanna nalei~ca do 
depart~nncntn Orenoki; \vielka tu jui r6znica 'v cy,vi
lizacyi i ludnosci; na ogromnej przc~trz('ni 29,000 tnil 
kwadratowych liczl1cej, rachnj~ tylko 40,000 Inie
szka1tc6'v znanych i }H'a"·oin I)Oddnnych; z po1nigclzy 
tych przesz1o 20,000 Indynn zunjJujc si~ pod dyrc
kcy~ missyonarzy. Podczas bytno.' ci Iltuuboldfa, ka
pucyni pcwnej reguly zdolali zgro1nadzic okolo 17,000 
1\rnjo,vco\v nad brzega1ni I\arony i do upra\vy niekto
rych poiytccznych drze'v zach~cili, lecz \vojny cloino
\VC za czn:6w jeszcze Boli\vara, zni:..;zczyly o"'C posia
dlosci. J eduyn1 z ciekawych fcno1ncn6"r tych cudo
wnych ol{olic s~ rzel{i zwnne czarne-(1niejsca kt6re
mi przeplywaj~ odznacznjt1 si~ szczcg6ln~ swiczosci~ 
po,victrza:) i rzeki koloru kafowego jak Atabapo. ·rei 
im podobnc gdy plyn~ sr6d g~stych kasztano,Y, przy-
bieraj~ zupelnie kolor czarny, ryba nie postanic wtej 
"Todzic i krokodyle jej nie lubi~. Owady lu}:saj~cc 

pierzchaj~ ztamt~d, a czlowiek zapewne nie,bez smu
tuego 'vrazenia spogl~da na owe zalobnc \Yocly; lubo 
n16wi~ zc dziwnic pi~kny bywa widok, gdy promienie 
ksi~zyca odbijaj~ si~ Yv tych czarnych nurtach. Przy
czyn~ tcgo cicn1nego koloru \V6d, jest, zdaje si~, wiel
ka ilosc '"~glanu woclorodncgo rozkladaj<}:ccgo si~ 
W wodzic i zt~d ll10ZC powietrze dokola jest s"riczc 
i zdro,vszc niz gdzieindziej, a grunt, kt6ryn1 plyn~, 
obfitszy \V r6incgo rodzaju rosliny i l{rt:c,vy . 

Hu1nboldt po,viada zc opusciwszy 'vilgotne brzegi 
Orenoko i <loliny Karakas, n1iejsca 'v ktorych przr
roda nic szc.z~dzila zycia organicznego , podroiny 
uclerzony zdzhvicniein, wchodzi do pustyf1 'vRzelki~j 
pozbawionych roslinnosci, a pustynie to 7,UUUe S~ 

pod naz,visldein Lianos czy li Yanos. Ani jcdnu skn.1a, 
ani jeden nrnvet pag6rck nie \Vznosi siQ na t~j pustej 
przestrzcni okolo 2,000 n1il kwaclrato,vych 1najl1cej. 
Cz~sto spostrzeclz n1oina dziwne fenon1('na na tern 
piasczyst61n 1norzu: tumnny piasku wznosz~ce si~, 

przedsta,viaj~ cudo"rny \vidok z powodu lan1i~cych 

si~ pro1nicni slonc, jest to rodzaj ludz~cego oh o nli
razu. Je~zcze dzi,Yniej~·zein nacl to zja\vh;ko jc t ziuin.
nn., jaldcj caJa })ustynia ulega, z po\vodu dcszczo'\v 
ktore za sob~ rozle\vy poci~gaj~; wtecly sucha do pia
sk6w Libii podo bna puf?zcza, zamicnia sig 'v zielonc 
stcpy srodko,vcj Azyi. Trudn~ jest do z~unicszkania 
taka okolicn, 1nin1o to jcdnak na brzegn.ch rzck po
znklaclano j aldc takie posiacllosci, zacz~to cho,vac do
mowe bydlo, l\t6re si~ tan1 bardzo rozn1nozylo ·potni
mo niebczpicczc11stw grozq;cych czy to 'v czasie }Josu
szy czy tei z powodu powodzi poclczas dcszczo'v. 

• 

Ocl poludnin. ta, "?ielka plaszczyzna jcszcze stra-
szniej~Zfb i dziksz~ otoczona natur~. - Nic przeb ytc 
lasy i skaly stercz~ otaczaj~c j~ jakby n1tu·cn1-skaiy 
sciesniaj~ koryta rzek i s~ przyczyn~ ·powodzi, spro
waclzujq; Jicz;nc woclo~pady, kt6rc szumi~c i rycz~c zda
leka 1nicszaj~ si~ z odgl'ose1n i rykicn1 dzikicl1 z"'ic
rz~t, pra,vd ~hvic picldelnQ: stauo"~iqc 1nuzyk~. 

Do prze,vaznej sprzecznosci nalezy i to, zc kicdy po 
ITiiastach S~ jui szkoly, akademie, tam WSrocl tych 
pustych przcstrzeni, czy to lesnych, czy g6rzystycb, 
czy stcpo"Tych i plasldch znajduj~ si~ ludzie prawie 
clzicy, a co dzi"rniej~za z najrozmaitbzen1i zwyczajami 
i z najochnicnnicj~z~ 1now~. Niekt6rzy z nichjak Oto
Inaki s~ znpelnie koczt~l1cyn1i; rolnictwo iin jest obce, 
zywif1 siQ 1nr6wkami, zie1nht, gumn1~, s~ tnvaiani za 
odrzutk6'v spoleczenst"ra. Przeciez ci ludzie lubo s~ 
clzicy, okrutui, 1naj~ pewien porz~clek zadzi 'viaj~cy 
w mowic sw6j odmiennej odinnych dyalekt6,v; missyo
narzc, kt6rzy si~ tam dla na"rracania ich dostali, od-
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kryli w icl:j~zyku sk~adni~ bar~~o regularnfb i sztuczn~. f ~upo .n~c spotyka . si~ wcaJc ludzi- n1n?stwo 1n~lp 
W Europ1e, 'v kraJach ucywihzo,vanych, spotykan1y 1 tap1row ( rodzaJU czworonoznych Z'\VIcrzqt '\VIcl
osoby nami~tnie lubi~ce jesc w~gle; tego upodobania kosci osla, z grzy"rt1 szczccino'\vat~ i z tr~b~ jak u slo
truono wytlumaczyc, czyby to by!o usposobienic cho- nia) tatn sica gniezdi~, a przeciez grunt nie jest ta1n 
robli"'e, potrzeba cbwilowa natury? jak jeclzenic kre- gorszym niz gdzieindziej. Widac xc jakas wojna, ja
dy it. p.-czy tcz resztka pozostalej dzikosci?-tacy Ides nicpojcate dla nas zmiany, te okolice 'v pnstynic 
ludzie najmniej dzi,vic si~ po\vinui Oton1akon1 i J a- zmicnily. Byla on a niegdys zanlieszkal~ przcz ludy, 
riiro1n jedz~cy1n zi~Ini~, tembardzi6j ze oni uic jcdz~ kt6re nie tylko zc w spolccze11ski porzt1dck uorgani
kaiclego rodznju ziemi i nicjeclz~jej nasurowo-pocl- zowane bye musialy, ale nawet o sztuce pewnc wyo
niebienie icb odr6zniac umie tak rodzaj zien1i, jak i brazenic miec mogly; albowie1n spotyka si<d ta1n na 
dobre jej przyrzf!:dzenie. Wybieraj~ zien1i~ tlust~, granitowych ~.Jralach 1nn6st,vo r6zncgo rodzajn rzc~b, 
glinkowat~, robi~ z niej jal\ by bulki i piek~ tak, ze po wi~kszcj cz~sci jal\ics symbolicznc :figury oznacza
po,vierzchnia ich zupeinie jest zru1nienion~. W cza- j~cych-·s~ tan1 takze i nie]{t6rc narz<Jclzia donlO\VC 
sach kiedy rozlew w6d dostarcza im ryb , jedz~ je, widac <lo symbolu potrzobne, a 'vyobraiaj~ce }{roJro .. 
a te bulki sluz~ im jak dcser-kicdy zas nic Inaj~ <lylow, tygrys6'\v, s!once i ksi~zyc. D~is na t6j ziemi 
ryb, jedz~ rozmaitc korzenic, mr6wki, i te bnlki roz- zabytki innej l)rzeszlosci noszf1c6j, sladu zadnego n1ie
mi~kczone wod~, z kt6rych sobic znaczny robi~ zapas. szkania, iadnej stopy luclzkh~j nie znajdziesz, a s~sic-

Obok pokolei1 koloru 1nicdzianego, wzrostu dose dnie ludy, bcz najmnicjszcj cy·wilizacyi, prowad~~ 
duzego, dziwn~ stanowi sprzecznosc Indyanin Gwaj- zycie koczuj~ce. 
kas-lud ten z"rawy, bialy, nadzwyczaj n1alego '\vzro- Przccl ostatnien1i zaburzcniami do1nowc1ni luclnosc 
stu, jest barclzo bitnyn1. Karakas racho\vali do n1illiona, z tych 200,000 I-Ii-

Nie rozpisuj~c si~ szczeg6lowo o rozmaitych uspo- s7;pan6w, 450,000 Atneryl{an6w 'volnych, GO,OOO nic
sobicniach lud!';i osiadlych a raczcj rozrzuconych tu wolniko,v, 28,000 Indyan. Dzisiaj ta CZCJSC Kolu1nbii 
i 6wdzie na tych olbrzymich przestrzeniach, powiemy skladaj~ca si~ z trzcch departan1cnt6'\v Orenoka, Zu
iz w og6le nar6cl J{araib6w, ktorym niegdys obsauzo- lia, Weuczuella, 'v skutck wojcn clomowych tylko 
uc byly brzegi, ocl Surinan1 do Vela, nim zdoby,vcy 800,000 liczy mieszkaf1c6w. 
eur01)ejscy 'YYIJleiJili ich w bard.zo wielkiej ilosci, od- Druga z porz~dl{U rzcczpospolita Ir olurnbijska jest 
znacza si~ pomi~dzy wszystkiemi kra;jowcami Z\Yin- Nowa Grenada kt6rcj stolcczne n1iaston1 Bogota jest 
noscif1 i odwag~. Szybko za pon1oc~ d~cia w morskf1 zarazcm rczyclency~ rz~du i arcybiskupa-ma uni
Inuszl~ zwoluj~ sica do bitwy, z kt6rej nie ust~puj~ wersytct, bardzo wiclc wznioslych do1nowi ~Jicac wicl-
1:atwo placu; wioski ich dose porz~dnie budowane, kich i sztucznych n1ost6w-Zbudowana w bardzo do
rz~dzone s~ przez obieralnego naczelnika, kt6rego godncrn i pi~knen1n1iejscu, przy lewyn1 brzegu rzeki te
Europcjczycy zowi~ kapitanem. goz 11azwiska, przytyka do jeclnej gaJ~zi I\:ordylier6\v, 

Wedlug zdania wielu podr6znych j~zyk kar aibsk z kt6rych clwie g6ry zaslaniaj~ od uragan6w wscho
jcst najmicakszy, najwi~cej maj~cy dzwi~ku zc wszy- dnich; po,vietrze ma nicco wilgotne lccz zdrowe. Cz~
s tkich jcazyk6w na swiecie, ale dzieli si~ na rozmaite ste trzcasienia ziemi jakim ulegala \Yplyn~ly na spo
dialckta 1nniej 'vi~cej "l"yrobione, stosownie do sto sob sta~siunia dom6w, architektura 'vi~c ich jest bar
pnia wyksztalcenia m6wi~cych nim pokolen. Te po- dzo pi~osta, sciany sta"'iane s~ z ccgly suszonej na 
kolenia rozmaitc nosz~ naz"'ish:a, z kt6rych wnosicby sloncu i s~ nadzwyczajn6j grubosci, zas szyb szklan
nlozna o usposobieniu poetyczncn1ludu i ta.k np.jedno nych niedawno dopiero tliy,vac tam zacz~to. Jednym 
z pokolen n azywa si~ siostr~ Niedzwiedzia, drugie z najznaczniejszych budynk6w jest kosci6l katedral
c6rlu! Palmy. Bardzo malo mamy wiadornosci histo.. ny, postawiony 1814 r.; wspominaj~ podr6zni o nad
rycznych o zaburzeniacb, jakic n1ialy miejscc przed zwyczaj wielkich kosztownosciacb jakic si(J tam znaj
wiekami w owym tak nam niedawno blizej znany1n duj~; jcdna statua Matki Boakiej jest 'vysadzona bry
swiecie. Pierwsi zdobywcy tylko korzysc materyal- liantan1i pi~knemi, kt6rych 1335 licz~. Opr6cz tego 
n~ maj~cy na celu, nie praco,vali nad tern zeby jakies k osciola, miasto rna dwadziescia kilka innycb, dzie
choc tradycyjne o przeszlosci tych n1iejsc zebrac wia- wi~c klasztor6w mcazkich, trzy kobiece. Do najznako
domosci. Dzis ~'i~c "ridzimy tylko slady ocln1ian, ale mitszych gtnach6w miasta nalez~: pal'ac senatu, teatr, 
przyczyny ich odgadn~c nam trudno. I tak na rozle- uniwcrsytet i mennica. 
glej przestrzeni potni~dzy rzekami Kossikiarem aAta- Trzy pJowne ulice lubo nie dobrze brukowane, rna-
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j£1 jednak boczne chodniki. Na duzych czystych pia- nia bogactw przyrody. Tamy zatrzymalyby uragany 
each bij~ wziosle fontanny i swicz~ 'vod~ cblodzfb po- piasku zasypuj~ce zielone sawanny; rozszerzone i u
wietrzc. j~te w karby koryta rzek, zapobieglyby wylewom 

vV Bibliotece miasta znajduje si~ do 12,000 ksi~- i t. d. 
zek; jest ogr6d botaniczny, obserwatoryum, szl~ola Inc- Wiclz~c kolcje zelazne, tunele pod Tan1iz~, poroz
dyczna i akadeinia; mieszka:llcow licz~ do 40,000 bijane prochein skaJ:y na, cudownej kolei Zimeryng
majfb bye spokojni, uczci\vi, przcd kilkunastu laty za- sl{iej, 1) uie 1nozna zdaje si~ polozyc granicy dzialal
lozyli towarzystwo naukowe, W}JJ:ywaj~ce na publiczn~ nosci sily moralnej, chc~cej nad matery~ zapanowac; 
os,viat~. Okolice miasta s~ przyjemne. Dziwna rzecz nie 1nozna zw~tpic o dobrych skutkach prac czlo
zc 'vlasnie vr tej czgsci kraju tyle juz warunk6w do wieka: pr~dzej czy p6zniej, w miarEJ wlasnego udo
cywilizacyi posiadaj~cym, ustanowionym zostal z'vy- skonalenia si~, odniesie si<a zwyci~zt\vo nad mart\Vfb, 
czaj, 'v ol\olicach barbarzyilskich nieu~y,vany, zwyczaj szkodz~c~ naszy1n 'vielkim i dobrym za1niarotn, ma
poniiaj~cy uzy,vania czlo"rieka za konia. N ajcz~sci6j teryfb. Nieszcz~sciem dla now ego s"7iata nie pT~dko 
Idyano\v do tego uiy,vaj~. Biedak zamieniaj~cy si~ tam pozytecznego skutku tej walki spodzicwac si~ mo
w konia, jest lekko baruzo ubrany anavvet cz~sto pol- zna. Cywilizowani mieszkance zamykaj~c si§ w wyj~
nagi, na plecach nu1 przymocowany rodzaj krzeselka; tkowe1n samolubstwa k6lku, ani mysl~ o podniesieniu 
jczdzicc \Ysiada nato krzeselko ze szpicrut~ a czasem biednych, 'v dzikosci zyj~cych braci, kt6rzy niedo
nawct z ostrogami, kt6ren1i przypomina r6wnemu so- szedlszy do poczucia wlasnej sily i goclnosci, zamiast 
bie czlowickowi, ~e jest zast~pc~ konia. Tacy ludzie starac si~ usun~c op6r ze strony dzikiej przyrody, 
nazy,vajfb si~ Ka1gueeos. Tembarclziej oburzaj~cyn1 zabobonnie poddaj~ si<a jej wladzy. Nio mozemy si~ 
jest ~ten zwyczaj, ic w okolicach znajduje si~ 'vio1e hn dziwic, slysz~c jak jeszcze mi§dzy naszym poczci
wol6w, kt6reby wybornie n1iejscc poclobnych ludzi wy1n luclem S!Jotkac mo~na przes~d, iz budynku pio
zast~pic tnogly. runem zapalonego nie godzi si~ ratowac. Od podo-

W okolicach Bogoty klin1at utniarko\vany, nawot bnych, do najwyzszej pot~gi posuni~tych zabobon6w, 
pszenica europejska 'vybornie si<a tau1 uprawia; rosn~ ginie mass a bicdnych Indyan. 
brzozy, gl6g i inne l<rzcwy, gclyz micjsca te s~ g6rzy- Miano\vicie w okolicach bogatych kopah1, zyl zlo
stc. Za to w innych okolicach Grenady, w poloze- tych, n~dztt i niecnota pracuj~cej klassy jest uderza
niach nizszych, nad brzegami n1orza, po,vietrzo jest j~c~. Naprzyklad Szoko, cz~sc prowincyi Antyochii, 
nader nie zdrowe. W nickt6rych nav{ct miejscach, Ina zyzny grunt, ale gl6d najgwalto"rniej nawiedza 
jak w Kartagenie, z6lta fcbra jest z\vycz~jn~ . Roz- jej mieszkanc6w, bo tam zyly zlota, z ktprych raz 
maitosci klin1atu pochodz~, z po,yodu polozenia 1nni6j \vydobyto kawul waz~cy 25 funt6w, stal'y si~ eel em 
wi~ccj 'vysokiego, z bliskosci nickt6rych "~ocl, ba- wszystkich zabieg6w, a cz!owiek pracuj~cy okolo 
gnisk lub sl{rlJ. W 1nicscio N anda, ktore nawet o 150 nich stal sig gorzej niz zwicrz~cien1; zamieniono go 
stop lezy nad po,vicrzchni~ morza, tak jest okropnc raczej w n1achin~ naclz,vyczaj tani~, kt6l'ej nawet 
gor~co z przyczyny odbijania siCJ pro1nieni s~oiica szano,vac nie tr.zeba, bo skoro si~ popsuje, n1ozna na 
o skaly, kt6re1ni n1iasto otoczone, ze niepodobna po- jej miejsce n1icc drugfb. Osudzone niewolnikan1i afry
lozyc r~ki na kamicn, a rzeka Alog·tlalena przeply- kanskiemi lub Indy an ami j~cz~cemi poddespotyzinem 
waj~ca \Ysr6d tych skal, zupelnie do dobrze ogrzancj Korregidor6w 2

) nieszcz~sli""C Szoko (Cboco) zostalo 
wody podobna. tern, cze1n bylo przed trzyst~ laty, bez zadnego po-

Opuschvszy otoczone skalami 1niejsca, zn6w si~ rz~dku administracyjnego, ba nawet bcz clr6g, bez 
spotyka z odmienn~ roslinnosci~h z lagodnym, pra,vie .rolnictwa, bcz pastwisk. Gin~ tam ludzic z glodu 
nieustannyn1 wioscnnyn1 klimatem; slowcm ta boga- i nEJdzy; ale kopalnie zawszc bardzo dobrze id~, bo 
ta we 'v8zysth.ie proclukta tak mincralne jak roslinnc robotnik6"' czyli niewolnik6w nie braknie. Tam zlo
.ziemia, potrzebuje tylko zclaje si~ zaludnienia i cy- to zatarlo 1\7 luclziach cechy czlowiecze:6.stwa, a ra-
wilizacyi powszechnej, kt6ra, w~tpic nie mozna, przyj- czej tam, jak wsz§dzie, goni~cy za zlotem, nie pytaj~ 
dzie z czasen1, gdyby te r6znorodne pokolenia pod o sposoby jakiemi go dostac, byle dostac. 
\vply"rem chrzescijanskiej os,yiaty, rozradzac si~ i or-
ganizo"rac w towarzyst\Ya poczEJly. Wtedy prze- 1

) Patrz spis "'"' Ksi~dze Swiata z r. 1858. 
1nysl, dbalosc o dobro powszechne i tym podobne 2

) Nazwisko hiszpanskie urz~dnika cywilnego ozna-
srodki podalyby iln tySifbC SpOSObO'V do zuzytkowa- czajfbCe. 
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Nowa Grenada posiada tal{ie miejscami obfite iy
ly srebra, tudziez drogie kamicnic, miejscan1i nawet 
drobne dyamenty; lecz najpi~kniejsze ze \vszystkich 
s~ szmaragdy, znajduj~ce si~ 'v 'vielkiej ilo~ci; nie
kt6re z nich, jak vr syberyjskich kopalniach, polttczo
nc z krysztalen1. W da\vnych grobo,vcach Indyan Ino
zna znalesc ich 'viele oczyszczonych i starannie, 
umiej~tnie odrobionych w ksztalty okr~gle, podlugo
'vate osmioboczne i t. p. Dzisi~jsi krajo,vcy 11ie ,vic
dz~ jal{im sposobcn1 owe zarodki pocz~tko"·6j sztuki 
dokonane byly. Widac ze ten lJicdny lucl z\volna do
choclzil do pcwncgo stopnia 'vykszta.lcenia, lJo juz 
czcil groby zmarlych i jak u1nial stroil jc w najdroz
sze, a raczej w najpi~kniejszc, bo ccny wtedy nic znal, 
kan1ienie. Zwolna n1ozeby si~ \V nim poj~cic 11igkna, 
poj§cie sztuki coraz bardzicj roz,vin~lo, gdyby nie 
bracia cywilizowancj Europy, kt6rzy nie poj1nuj~c 
woli Opatrznosci daj~cej iln skarb \V tych ludziach no
'vych, kt6rych doJn·o,vadzic i podniesc do uzna.nia J 6j 
n1ogli, myslelj zc tylko w zicn1i skarb6w szukac po
winni koszten1 \Vla~nie sp6l-lndzi. Tak wstcczn~ kie
rowani mysl~, cz~sc \vyt~pili, czgsc rozpierzchla si~ 
'v nicznane dzikic okolice i stracila pami~c kiclkuj~
ccj juz cywilizacyi, kt6rej ziarno rzucila bogata vrzy
roda, stawiaj~c in1 \vzory, mog[bcc rozwin~c zwolna 
poczucie wszystkirgo co pi~knc i uzyteczne. vV ~tpic 
zdaje si~ nie n1ozna, ze ludzic zapatruj~c .·i<J tylko 
na dziela natury, nauczyli si~ je na ',ladowac. Patrz~c 
na pi~kne, olbrzymie mosty jakby r~k~ ludzk~ sta
\viane w nieclost~pnych miej scach, powzi~li 1nysl choc 
karlowate na 1nalych rzekach, z pali i gal~zi, two
rzyc przejscia. Najslawniejszcn1i naturalnemi Inosta
mi w Ameryce poludniowej, s~ <lwa mosty w dolinie 
Ikonozo w Nowcj Grenadzie. Czy to w skutek trz~
sienia ziemi, czy tez z jakiej jeszcze poto}JO\v6j przy
czyny, strun1ieii \vypadaj~cy \vsrod rozlo1nu g6r ska
listych, kt6ren1i jakby muren1r~k~ ludzk~ 'vyrobio
TIJin; dok ola jest otoczona dolina Ikonoza, tworz~c 
pyszn~ ~ kaskad~, przebiega doling pod nazw~ rzeki 
Summa-Paz. Na tej-to rzece a raczej na pocz~tku 
I{atarakty, skaly w tak dzhvnyn1 ulozyly si~ porz~dku, 
iz stan~l most na arkadzie czterdziesci kilka st6p 
dlugiej a trzydzicsci kilka Rzerokiej - grubosc jej 
~v srodku kilka st6p wynosi. Wysokosc tego mostu 
wz nosi si~ nad powicrzchni~ rzeki o 298 stop. Trzy 
olbrzymie spadle skaly, podtrzymujf! si~ tu wzajcmnie, 
a ~rodkowa zamyka arkad~. Hutnboldt m6wi slusznie, 
iz patrz~c na to krajowcy, .mogli byli powzi~sc mysl 
uzy"'ania w budo"rnictwie {uk6w, czego wcale w ar-
chi tekturze nowego s'viata jak i u Egipcyan nie znali. 

Pod ty1n n1ostem o 60 st6p niiej, znajcluie si~ drugi, 
do ktorcgo mala z g6rncgo mostn pro,vadzi sciczka. 
Po sroclku tego drugicgo 1nostu, znnj<lujc si~ ot\vor 
ogro1nny, przez kt6rcn widac g1~b przepasci. Zdajc 
si~, spojrzawszy tan1, .ic pr~d 'vody przez cictnnQ: 
plynic pieczar~. Przyl{ry, zalobny jakis dzwigk <lajc 
si~ slyszcc, wydaj~ go pta1{i nocno, l~gn~ce si§ 'v tym 
otworzc. Indyanie 1n6\vi~ ze te ptal\i s~ wielkosci 
kur, oczy 1naj~ podobnc do so\vy, a dzioby zakr~y
wionc. Niepodobna dostac takiego 11taka z po\vodu 
gl~bokosci miejsca. 'rcn pochv6juy 1nost \vznosi si<J 
o 45~ s~ini nad po,vierzchni~ Occanu, bez niego nic 
byloby 1nozna lJrzcjsc })rzez potok i <lostac si~ na <lru
g~ stron~ doliny. To dzi\vne natury clzielo znajdujc 
si<J na droclze z Bogoty do Iboquo, 1nalego 1niastcczka 
nicgclys przecl \VOjn~ clo1now~ bardzo kwitn~cego. 

I..~ubo nie Inainy zan1iaru szczeg61o,vo opisy,vac 
wRzystkich prowincyj i 1ninst wspon1uionych pr~ez 
podr6zt~~cych, \V rzcczachpospolitych koltunbijskich, 
musiiny jcdnak \Vyinicnic jeszczc Jdlka waznych jak 
np. Pro\vincy§ Antiochi0, \Viele bogact\va we wn<Jtrzu 
zien1i za,vieraj~c~; kilka jcj rzek, na pol{ladzie lozysk 
swoich, 1naj~ piasek zloty, kilka 1nin tego kruszczu 
juz zdobyto; oprocz tcgo mn6st,vo srebra, 1nicdzi, 
1nerkuryuszu, soli. Doch6d z tych kopalni 'vynosi 
rocznic 1,200,000 piastr6w -lubo caia pro,vincya 
pra\vic zupelnie las[uni zarosla, przccici miasto An
tiochii, z'vane Sanfa(i, lezy wsr6d doliny otoczonej zy
znenli gruntami, gdzic trzcina cukro \va., mois, figi 
obfitc 'vydaj~ plony. Sarno miasto nad brzega1ni To
mizko liczy 20,000 1nicszka11c6w, kt6rzy na cal~ oko
lic~ slyn~ z przemyslu a n1iano,vicic r~kodziclni
ctwa. l\16wi~ ze trudno 0 lepszych slusarzy, stola
rzy a nawet z{otnik6w. 

Co do przyjemnosci miejsca, wyzszos6 nad Antio
chi~ n1a miasto l\1cclelin, zaledw·ic o 12 mil ocllcglc, 
w pigknem polozeniu, porz~dnie zabudowane, gclzic 
klin1at {agodny poci~ga mieszkaf1c6w, tak, ze ich 
licz~ przeszlo 15,000. 

Do dzis dnia w starych geograficznych kartach i 
dawnych geografiach nazywuno zie1nict stat'!: cz~sc 
p6lnocn~ Kolumbii, pod to nazwisko klad~c prowin
cye l{arakas i Now~ Grenad~: tymczasem dzisiaj wla .. 
schvie ziemi~ stal~ Si§ jeszcze zowie, dawne kr6le
stwo nosz~ce niegdys to miano, kt6re zamieniono 
pra 'vie zupelnie 'v niezamieszkal~ pustyni~. 

Dawniej miasto Panama na I>6lnocnem morzu i 
Porto Billo na Spokojnym Oceanie, closyc kwitn(Jly 
z po,vodu bandlu drogiemi kruszcami, kt6re z Peru 
prowadzili przez mi~dzymorze Pana1na do Europy 
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])zjs Buenos-Ajres jest . gl6wnym skladem. Zaslugu
je na uwag~ mi~dzymorze Panama, przez swoj~ w~
zkosc, rna bowiem w cieilszym koncu tylko osm mil 
francuzkich szerokosci. Gl6wne n1iasto rui~dzymo
rza Panama brudne, z ciasnemi ulicami, po wi§kszej 
cz~sci drewniane, okolo dwunastu tysi ~cy licz~ce mie
szlianc6w, prowadzi znaczny handel perlami, kt6re 
'v zatoce i na szlaku 1norskim Las Perlas polawiajf!l, 
dochod roczny z takich polow6'v wynosi okolo 40,000 
piastr6w. Drugi portmi~clzymorza ku p6lnocnej stro
nie Porto Bello, na pochylosci jej lez~cy, pomin1o ze, 
jal{osmy wyiej wspomnieli, nie jest jak niegdys w k'vi
tnfbcym stanie, doznal "~szakze wply"vu cywilizacyi 
i opieki dzisiejszego rz~du; albowiem wyci~cie g<J-
stych las6w przytykaj~cych do miasta, kt6re niedo
zwalaly wyschn~c bagnom zarazaj~cym powietrze, 
przyczynilo si~ znacznie do dobra mieszkatic6w, a ko
lej iela.zna ll1CZf1Ca stosunl(i jej z Panamn, zapewne 
powi~kszy jeszcze bar<lzh~j zamoznosc miasta. 

N ajgl6,vnicjszym a raczej jednym z najpi~knicj
szych port6\v Ameryl{i poludniowej jest l{artagena 
(Cartagena de las Indias ), kt6r~ zabezpiecza ·cyta
dela z zelazncmi fortyfikacyami; jest to jeden z g1:6-
wnych punkt6w, w kt6rym si~ miesci sila morska 
rzeczypos11olitej Grenadyjski~j . Miasto polozone na 
piasc.zystej 'vyspie, na przesn1yku 1norskim, przy uj
sciu rzcl{i Magdaleny, 1nimo wielkiego znh;zczenia 
kt6remu uleglo jako forteca i port za czas6w wojny 
Boliwara o niepoclleglosc, 1na jesz~ze kilka znacznych 
budynk6w -l{ilka klasztor6w, kosciol6"r i wiele sztu
cznych studni, cystern6'v i t. p. rzeczy. Ulice s~ WE)r 

zkie, cie1nne a su1utn~ })Ostac miastu na daj~ dlugie 
i niskie galerye ua grubych ci~zkich "rsparte kolu
mnach; liczy przeszlo 18,000 mieszkanc6w. Wsr6d 
lata ogro1nne ta1n panuj~ upaly, a zt'!d choroby mia
nowicie 1ni~dzJr nieprzywykle1ni do klimatu Europej-
czy kami. Jest wi§C z\vyczaj, jak 've Wloszech, ucie

}{ac si~ do villi-- ale jakaz r6znica n1iEJdzy wloskie
mi 11ortykami, ozdobnemi we wszystkie skarby natu
ry i sztuki, a ten1i zupelnie nowego rodzaju n1ie
szkaniamj, jaldch nlgdzie indziej znalezc nie Inoina. 
s~ to d1a. utrzymania chlodu, mieszkania podzien1ne, 
'v wiosce opoclal od l{artageny 11azwisldem TuTbaka, 
})Olozonej na. wzg6rzu w pi~knem miejscu, przyblizo
nej do lasu duzego l\t6ren si~ az do rzeki Magdaleny 
ci~gnie. Domy tej wioski z bambusowego sta,viane 
drze\va, pokryte liscmi pahn, ocienione })O ·wi~l\szej 
cz~sci drzewami olbrzymh~j wielkosci, zwanemi ana
kardy (anacarditun caracoli) s~ podobne do naszych 
suteren i sluzf!i za 1nieszkania w czasach gor~cycb: 

Iubo tam klimat bardzo przyjemny, gdyz Turbaka 
lezy o 150 s~zni wyzej nad powierzchni~ morza. Mn6· 
stvvo zr6del try skaj~cych z g6r wapiennych odswieza 
powietrze; rozmaitego gatunku drzewa, w owoce i 
kwiaty bogate (jak np. kawanilezia kt6rej duzy owoc 
przezroczysty 'visi na gal~ziach do latarek podobny)1 

dodaj~ cienia.. · 
Dziwne fenomena niedaleko Turbaka, zadziwaJy 

pbdr6znych. w sr6d pi~knego lasu (docbodzi si~ do 
przestrzeni zielon~ muraw~ pokrytej gdzie znajduje 
si~ kilkanascie wulkanik6w- stoj~ one jakby stogi, 
przynajmniej ksztalt ich do nich podobny, s~ zas 
z czarnej gliny, nie wyzsze nad 20 do 25 stop. Na 
wierzcholku ich znajduje si~ ot\v6r dose znaczny na
pelniony wod~; wclrapawszy si~ na wierzch i stan~
wszy blisko tego krateru, slyszec si~ claje loskot pod
ziemny jakby szum jakis. Po takin1 przytlumionym 
halasie, za wsze co kilkanascie sekund \vypacla zna ... 
czna ilosc powietrza - sila z jak~ to po~rietrze wy
dziela si<J i unosi nad wod~, dovvodzi jak wewn~trz 
ziemi g\valtownie je.st naciskanem. Humboldt z'vie .. 
dzal te szczegolne rniejsca i cierpliwie badal a raczej 
zastanawial si~ nad owym dzi\vnyin feno1nenem. Zwy .. 
kle takich wybuch6w rachowal pi~c na d\vie minuty. 
Cza.sem wybuch bywa blotnisty. Twierdz~ ze te wie-

• 
rzcholki nie zmieniaj~ s"rej powierzcbni i nie staj~ 
si ~ szersze lub mniejsze, wybuchy tylko bywaj~ ~z~
stsze lub rzadsze w peV\rnych porach roku. Powie
trze dobywaj~ce si~ z nich, jest podh1g Humboldt'a 
gazem saletrorodnym, azotcm czysciejszym niz ten, 
kt6ry u nas w najlep szych laboratoryach otrzy1nac 
1nozna. 

NinJ opuscilny Now~ Grenad~ wspomniec musimy 
o przysludze jednego duchownego, kt6ry dal dow6d 
co dokazac moze wytrwala praca choc z malemi za
sobami. Proboszcz z wioski Nowita w prowincyi Szo
ko~ za pomoc~ parafian swoicb, wyl{opal kanal otwie· 
raj~cy kommunikacy~ mi~dzy dwoma Oceanami At
lantyckim i Spokojuym. Dzielo to zdaje si§ przecho
clzi moznosc prywatnego czlowieka, a ten1bardziej 
ksi~dza i nie\vielkiej licz by parafi.an. W szak.ie nie 
odejmujf1c zaslugi t"w6rcy tego dziela, winnismy wy
kazac iz rzecz sa1na z siebie nie byla tak nadzwy~ 
czajn~, trzeba tylko bylo wytrwalej pracy, znajomo· 
sci polozenia, i zrozumienia calej uzytecznosci podo
bnego przedsi§wzi~cia. Kanal przecina w~ w6z, w kt6-
rym l~cz~ si~ zr6dla dwocb rzek:-jedna z nich na
zwana Noanama wpada do Oceanu Spokojnego; dru
ga mala l~cz~c si§ z rzek~ Arato plynie do Ocea.nu 
Atlantycldego; kana{ 'vi ~c przekopany dla ulatwienia 

.. 
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~con1munikacyi z tetni d·wiema rzcl\alni, nie jest ol
brzyiniem dzielem; wszakie w czasach dzdzystych jest 
tak pelnym, ze 'vybornie po niin zcglowac moina. Za 
pomoc~ jego od roku 1778 niekt6rc produkta jak 1111. 

kakao, przewoi~ z jednego Oceanu na drugi. 

S podziewac si~ rnozna ze kiedys, ze wzrosten1 pra· 
'vdzi,vej chrzescijansldej cywilizacyi, 1nieszkaficy ta1n· 
tej p6lku1i, zamiast uganiac si~ tylko za 'vydobycie1n 
zlota, myslec zaczn'1 o przcdsigbierstwacb, obok 
'\v!asnych korzysci, i dobro og6lnc n1aj~cycb na celu,. 
a wtedy ilez to powstanie 11odobnych jal{ ten kana{ 
prac, przynosz~cych rozmaitego rodzaju korzysci. 

Trzecia rzeczpospolita Kolu1nbijska ~r roku 1831 
ustano'\viona i naz,vana Ekwator z po,vodu iz ku p6{ ... ~ 
nocy R6,vnika i Poludnika jest polozon~; dawnh~j na- . 
Z'\Yan~ byla kr6lcst,vem; stolica tcj prowincyi min.sto 
Quito, (K"'ito) nicgdys bylo stolic~ mona.rchii Pcru
wianskiej. Polozona na 1489 s~zni wyzej powierzch
ni Oceanu, nie cieszy si~ ci~gl'f1 \viosn~ jakiej mo
znaby si~ spodziewac. Od czasu slawnego trz~sienia 
zietni kt6re 'Y roku 1797 tak okropnie zburzyio cal~ 
prowincy~ iz w mgnieniu oka pozbalvilo zycia prze
szlo 40,000 mieszkanc6w, klimat 'v miescie znacznie 
si~ ztnienil. Dawniejszych podr6znych opisy twier
dz~ iz tam jest ciQ;gle 15 lub 16 stopni R~ ciepla. 
Hun1boldt zas znalazl iz najcz§sciej jest 4 stopnie 
wyzcj zera a bardzo rzadko do 16 lub 17 dochodzi. 

Pon1hno niebezpiecze1l.stw i stra.t na jakie tak cz~-
ste lubo nie tyle straszne trz<Jsienia ziemi, narazaj~ 
bieclne miasto J(ztito, prze1nysl i wszelkie r~kodziel
nie s~ tam w k'vitn~cym stanie. Jest to n1ozna po
'Yiedziec najludniejsze Kolumbii miasto, liczy bowiem 
70,000 111ieszkanc6w, kt6rzy, rzecz godnazadziwienia, 
jal{by na przek6r nieszcz~scio1n zniszczeniajakie1ni hn 
groz~ cz~ste trz~sienia ziemi, zwylde bywajf!, jak n16-
"·i Hun1l1oldt: nnjweselsi 'v s"·iecic, oddani ucicchom, 
przyjcmni, grzcczni, lubi~cy '\vszystko co pi~kne, ro
zumie si~ co zewn~trzne pi~kno stanowi; gdyz lubo 
'"YToby ich z welny i bawelny odznaczaj~ siEJ dobrym 
sn1akien1 i na cal~ prowincy~ Peru dostarczaj~ za
sob6"'; jednakze do wyzszej duchowej cy"rilizacyi, , 
obja,Yiaj~ccj si~ w literaturze i sztukach pi~knycb 
uic doszli jcszcze. 
Cal~ ozdob~ 1niasta, (kt6rego ulice dose nier6wne 

i cien1ne, opr6cz czterech brukowanych ,) jest plac du
zy a na nin1 "·odotrysk bronzo,vy. Tu stoj~ : katedra, 
palac biskupi, ratusz i 1)alac s~downictwa, kosci6l 
odznaczaj~cy si<J rzezbami i architcktur~ ( dawnh~j 
kollcgiutn Jezuit6w.) Uniwersytet V/ Quito odda,vna 
liczy si~ do najsla\\rniejszych 'v An1eryce poludnio,v€j. 

KSIJldG.A SwrATA Oz. II. R. VITI. 
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Wieszczka polsl\a Deotyma, nast~pny zailnpro,vizowa ... 
la opis rniejsca lC\\riTO, jako rodzica 'viecznej wiosny: 

Gdzie natura cudnie d1dka 
Wieczn61n zyciem jest okrytQ:, 
W plon1icnn6j strefie r6,vnika, 
S toi miasto z"rane K 'vito. 

* * * Na kraj caly jego mury 
Wybiegly az na szczyt g6ry; 
Tam szat nietrac~ ogrody, 
Nie zetn~ si~ 'Y6d krysztaly, 
Ni snieg Alp, ni puszcz Ul)a}y, 
Nie zmqc~ rajski6j pogody. 
Najdzhvnicjsze tniasto \V swiccic! 
Maly raik, gdzie jak z bra tom, 
Owoc rosnie w zgodzic z kwiatcm; . 
Dziwna josic:ll z dziwn6m latem! ..... 

- J csli clo,viedzi6C si~ chcecie, 
J akin1 ten klimat trw a cud em, 
Ch~ci t6j zadosc sifJ stanie, 
Gdy uslyszycic podanie, 
Kt6re kr~zy tnifJdzy I udcm: . 

* * 
W bloghn, 'vonnym raju losie, 
Kolysane \V fj olka kwiecie, 
Przcbyw·alo j akics dziecic 
Nieznanc i tajcmniczo .... 
1\iialo auiolka o blicze, 
Skrzydclkn, jak u motyla, 
'Vlos zlotY, r~czki jak r62c. 
Duch-dzieci~, zwawszy co chwila, 
'ro sobie usiadlna chmurze, 
J zrzucal rosy djan1enty, 
To zn6,v, lis6Jni owini~ty, 
Bujal siQ, schwychvszy drzcwo ...... . 
- N a lqkach biegl w pifl:SY z E w~; 
Adamo,vi cl~\val rady, 
J ak hodowa6 rajskie sady, 
I tak koclu1l ich obojc, 
Jakoby rodzc!1st\\·o s'voje! 
- A gdy Ew~ i Adama, 
Z edell.sldej strefy strqcono, 
Zanim si~ z~nvarla brama, 
Stopk~ S\Yoj~ niescig11ion~, 

On, przesunq,l si~ za niemi .... 
I polecial za ich sladem 

Do ede!1skicj smutnej ziemi, 
By im j eszcze niesc pociechy, 
Suszyc lzy, wskrzeszac uciechy 
N a tulacz6w lieu bladem! 

10 
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Znikli z swiata Adam, Ewa; 
Postac ziemi wci~z si~ zmiemia; 
Rosn~ no·we pokolenia; . 
Wield na wieki si~ wznosz:t; 
To dzieci~ 'vci~z lata, spiewa, . 
Wiecznie clzieci~ jest rozkoszf! 
Plen1ion, 'vposr6d kt6rych gosci! 
I j ak pier,vszych ich rodzic6w, 
Cieszy ich blaslden1 swych lic6w; 
Niesie hn r6g obfitosci. 

To jakies cudo prawdziwe! 
K~dy si~ tylko pokaze, 
luna zic1nia, innc twarzc! 
On ·wszystki ch zywiolow pan em: 
Pod jego tchnieniem rozgrzanem, 
Sniegi topniejft na niwie ..... 
Jak glazy, pod jego clloni~, 
Kry p~kaj~-..... zr6dla dzwoni~ ....• 
Niech si~ ziemi dotknie n6zk~, 
Wnet si~ trawl\a wkolo cisnie; 
Gdzie tylko oczkiem zablysnie, 
Pole lsni chabrem, ostr6zk~. 
- Nie rna krain widnych oku, 
Coby mialy mroz6w tyle, 
By ich, chociazby na chwilEJ, 
Nie odwiedzil raz do roku; 
I az kolo panstw bieguna, 
Gdzie lsni z6rz p6lnocnych luna, 
Nie 'vskrzesil z lod6'v uwi~zi, 
Kilka mch6w, kilka gal~zi. 
- Lecz, cho6 dary tak hojnemi, 
Objawia nam si~ to dzieci~, 

Rzecz dzi,vna! nikt j eszcze przecie, 
Nie zobaczyl go na ziemi! 
- Czy postac jego radosn~ 
Mgla przelotna kryje oku? 
Czy skrzycll:a jcgo w obloku 
Od spojrzen ludzkich s~ zwawsze? 

Niewiem -ludzie m6wi11: zawsze, 
Ze to dzieci~ zwie si~: 1¥iosnq, 
- Lecz legenda wzmiank~ czyni, 
Ze w jednem miejscu na ziemi, 
W Kwito, czasami r6znemi, 
Z :alabastrowej jaskini 
Co zagl~bia siEJ tam w g6rze., 
Widziano z j utrzni~ co chwila, 
Migaj~c~ postac bial~ ....... 
Lice anielskie blyszczalo; 
Skrzy.delka jak u motyla, 
Wlos jasny, dlonie j ak r6ze.; 

• 

• 

• 
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Postac drobna jak dzieciQcia; 
Slowa silne jak zakl~cia, 

To tez z l{azdem jego slowem, 
• 

s~iat si·~ stroi :Zyciem noweml 
- Tie ludzie poznac mog~ 
Zda si~, ze /Juch W iosny wziata 
Co rok, z tej j askini, w blog~ 
Podr6z, naokolo swiata; 

· I zn6w ze skonczonEb drog~ 
Kazdej krainie, istocie, 
Rozdawszy sw6j upominek, 
Tam powraea na spoczynek. 

* * * - T~ powiesci·~ si~ w is tocie, 
'Tlumaczy dziwne zjawislro, 
.czemu w K wito, g6ra cal a, 

• 

Zawsze w skarby zycia rosnie? 
Ziemia gdzie on po prze1acie, 
Obral sobie stanowisko, 
By mu si~ pr~yjemitEb stala, 
Musi kwitn~c w wieeznej 'viosu~e!...u 
- On, gdy wsr6d ludzi przcleci, 
N a kolebki, sn6w ukrycia, 
Na r6wne sobie: :na dzieci, 
Najhojniej dary S\Ye leje; 
.Dla tego tez JViosna zyoia, 
.Z posr6d wspomnien naszych tresci, 
Najwi~kszem szcz~sciem si~ smieje! 
~o duch J!ViaS'RlJ nas w t~j dobie, 
Widutc podobnemi sobie, 
Najtkliwiej nas tuli, piesci!. ..... 

* * * Corok w kwiatach si~ przemyka ...... 
- Corok ziemi~ w blask obleka ..... 
- .A.ch! czemuz w serce czlowieka , 
Raz ~ylko zajrzy., i znika? ....... . 

P~d wzgl¢em handlu za n~jgl6wniejsze miej&ee 
uwaza si~ miasto portol\te Gwajakil (Gu.ajaquil). Rze
ka tu przeplyw.aj~Ca1 r6wniez jak zat~ka morska 
}V kt6r~ wpada, tez sanw nosz~ nazwiska. Miasto 
licz~ce przeszlo 20,000 mieszkanc6w, posiad·a arse
nal i fabryk~ okr~t6w, kt6r~ jak najkorzystniej mo
zna prowadzic z powodu nadzwyczaj pi~l{ny.-eh las6w 
przylegl~ okolicy. 

M6wi~ iz opr6cz r6znego rodzaju drz.e·w
41 

znajduje 
si~ malo gdzie znany Guarango.; jest to .drzewo cie
mnego koloru i lubo latwe do ob1~abiania bo niezbyt 
twarde, przeciez rna bye nadzw_sczaj mocnotrwale 

' nie padlegaj~ce psuciu przez r.obak6w i dla tego do 
budowli tarnt~jszych okr~to'\v tnalych uzywany. Port 
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G \vajakil, jed en z najwazniejszych na Oceanie, jest boldt w porcie Gwajakil o 50 mil w prostej linii od
miejscem gl6wnej zamiany to"rar6w mi~d~y portami leglym od brzeg6w Kotopaxi, slyszal ci£!gly huk je
Mexyku i Peru. Sarno miasto niczem nie uderza go, podobny do rozglosu pocisk6w artyleryi. W roku 
wzroku podr6znego, do my i koscioly s~ drewniane, 17 58, ogien wybuchajfbcy wzni6sl si~ nad brzeg kra
lecz wszyscy podr6zni wspominaj~ o odznaczaj~cych teru o 455 st6p, ana kilka lat pierwej, okropny ryk 
si~ pi~knosci~ kobietach. tej gory rozchodzil si~ blisko o 200 mil. Dnia 4go 

W og6lnosci mozna powiedziec iz w prowincyi r6- kwietnia 1768 r. tak wielk~ mass~ wyrzucal popiolu 
wnika choc tak nie8zcz~sli,vej pod 'vzgl~dem cz~- ie caly horyzont byl nim za~miony, a noc trwala do 
stych trz~sien ziemi~ pochodz~cych z s~siedztwa wul- 3ciej po poludniu., Dlugo potem milczala ta okropna 
kan6w, przemy l staj e si~ coraz 'vi~ccj urozmaicony. kuznia; sniegi pokryly wierzch jej, i blisko przez lat 
Cala ich usilnosc nie zwr6cona juz do szukania zyl 20, zaden nie tylko wyziew ale i dy1n nie byl widzial- · 
zlotych, otwiera drog~ do innych ga~~zi handlu. Miej- ny, nikt nie wiedzial co si~ w jej wngtrzu kluje; ai 
scami s~ fabryki cukru a w miescie Kuenso liczf1cem nagle jednej noey w styczniu 1805 r. stopi~y si~ snic-
20,000 ludnosci jest l1ilka nawet rafineryj; robi~ tam gi, oclkryl si~ wierzch g6ry czarnej,. a potet» nast~
nawet konfitury i ser podobny do J)armezanu. Pomi- pil wybuch, 

n1o i~ t~k ~Z!JS~o domy,. z~pasy, fabr~ki, ni~z~~~ce . Dowodzono iZ do utrzymania ognia we WnEJtrzu 
trz~sieni~ z~em1 pochlan1ac z'v!klo, on~ prz~ciez Ja!<- wulkanu, dopomaga bliskosc Oceanu. Nie zdaje to 
b! os~OJeni oz t~ smutn~ l{Onieczn~sci~, ~Ie ustaJ~, si~ jednak bezwzgl~cln~ prawd~. Albowictn wulkany 
n1e zniech~caJ~ SI~, tylko ochoczo bior~ 81~ do prac wybuchaj~ce w prowincyi Quito nalcz~ do lancucha 
nowyoch. 

0 

• 

0 

• • 
0 0 

wscbodnich And6w a tern samem znacznie odlegle s~ 
N1gdz1e s1~ n1c spotyka tak Wielkich r6zn1c w kh- od Oceanu ja·k ten np. o kt6rym 1n6wimv o 50 mil 

macie, ~.malych nawet o~legloS~iac~, ja~ w t~j czEJSci leiy. ' ·' 
J{olumbn. I tak w dawneJ prow1ncy1 QuiXos 1 Mokas · M 6 t 1 1 , 

0 d . 1 . h 0 • h . 
· · · k · · . d ,(d · .. n s wo po \O en In YJS \IC , uzywaJ~cyc rozmai-
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od prawdziwych niszczycieli prowincy~ Quito. Mi~- ~~~le b~rdzo ~okolen z~ch_ow~lo S'VOJ~ ~Iep?dle-
dzy niemi najwi~kszy na l\uli ziemskiej wulkan Pi- glosc 1 sw6J ulub10n~ sposob zyc1~ .. W prow1.ncy1 P~
chincba, rna krater wsr6d porfir6'v i bazalt6w, oto- na1na1 tr~y p.okolen1a Urab~s6w, Z1taras?w 1 o:omi
czony do kola sni~giem. Humboldt tak go opi£nje: s6w za~ozyly trzy drobne n1epo?legle panstwa; Jedno 
,Paszcza wulkanu, tworzy otw6r okr~gly, bljsko z tych .Jes~ P?d zarz~dem ksi~c1a, dwa pod zarz~dem 
mili obwodu maj~cy1 wierzcholki r ostrosci~te,. po- repubhkanskim. 
kryte s~ sniegicm. Wn~t:rze ciemne,. lecz przepasc Ile jest nar1..eczy rozmaitych mi~dzy biednemi mie
jest tak ogromna, tak rozlegla, iz rezpoznac mozna szkancatni bogatej Kolumbii, tylez prawie i rozmai
wierzcholki kilku g6r wewn~trz obsadzonycb. Wie- tych poj~c religijnycb, rozmaitych. mitologij. Missyo
rzcholki ich zdawaJy nam si~ bye o par~ set s~- narze zapoznali si~ blisko z jednem i z drm1gietn. Po
zni pod stopami naszemi, a gdzicz dopiero n1oze bye dr6z~j~cy bowiem, chocby nawet tak samotnie i pra
ich osada? Nie w~tpi~ iz dno krateru musi bye chy- cowicie chcial wnikac we wszystko jak Humboldt~ 
ba r6wnolegle z n1iastem Quito." nie jest w stanie poznac usposobien a nawet zwycza-

N ajwyzszy, lubo mniejszy co do obfitosci, pomi~- j6w ludzi, kt6rzy poloieniem i cywilizacy~ tak bar
tlzy And ami, wulkan Kotopaxi, jest najstFaszniej- dzo daleko od niego stoj~ Tylko poswi~caj~cy si~ 
szym ze wszystkich dla okolic Quito; jego- bowiem duchowny, kt6Ten mi~dzy nimi zamieszka, z nimi si~ 
wybuchy byly najcz~stsze i naj.bardziej szkodliwe. zbrata, poci~nie do siebie, otwieraj~c przed ich cie
Stopiona siarka., kawa~y slntl wyrzucone z tego wul- k.awym u1nyslemr no1ve zu.pel:nie eycie, nieznany swiat 
kanu, pokrywaj~ przestrzen kilku mil kwadratowych moze obudzic w nich nieograniczone zaufanie i nieo~ 
maj~c:}. Tak ogromnie wybu.cha ten walkan ie Hum- graniczon~ milosc, 'fej ostatniej rozmaite tkliwe do-

10* 
0 
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· wody przytacza3~ nam powracaj~cy z missyi ksi§za, 
kt6rzy nawzajem tak si~ zwykle przywi~zuj~ do swo
ich clzikiclt, ze tE2skni~ za ni1ni. Miclisn1y par~ lat te
mu podobny przyklad. Ksi~clz Doneck missyonarz 
fraucuzld, 22 lata przep~dziwszy na wyspach Anle
ryki polndniOV\'ej, nauczaj~c lud lJOd golem niebem, 
zostal uclerzony skwaren1 slonca tak~ silnie iz padl 
bez zmysl6w,-k~pio1~ z soku cytryno,vego i innemi 
popularncmi lekami, odrato\\rali go prEJdko, lecz po
zostal n1u mocny bol glo,vy, na u~nnierzenie kt6re
go nakaza.li 1nu z1nian~ klimatu na czas j al{is. Po
wr6cil wi gc do Paryza a ztan1tf!;d nan16wiony przez 
jeduego z zio1nk6w naszych, przybyl do Polski i do 
W arsza \VY. Zacny· ten lnq)lan \Vztlychal do powrotn; 
na jego S§dziwej jui i ogorzah~j t\varzy malowalo sica 
silue uczucic, "'vyrazne 'vzruszenic gdy m6wi1 o przy
wif!zaniu s·woich tlzikiclt do wiary chrzescijanskiej, 
0 'vdzi~cznosci ella niego za s'viatlo jakie im przy
ni6sl gard~~c nicbczr>icczenstwy. Albowie1n razy 
kilka cudownic unikn~l sn1ierci. l\fia! z sob~ tovva
rzysza Indyanina, }{t6rego zosta"ril w Paryzn, spie
szyl dou, a mimo ze 'v chlodnym klin1acie cierpienie 
jego znacznie sica zmnicjszylo, nie wahal si~ wracac 
do s'voich dzikich parafian, kt6rzy go z takiem uczu
ciem zegnali i tak sica o szcz§sliwy powr6t jego mo
dlili. 

Po wi~kszej czEJsci ludy tamtejsze pr~clko przyjmu
j~ cy,vilizacy§; od koczuj~cego, dzikiego odwykaj~ 
zycia, ochoczo zajmuj~ si~ upra '"~ roli i wszystkictn 
cohn polopszenie bytu zapewuia. ChQtnie slnchuj~ 
wyzszego s\viatlen1 zwiorzchnict,va; lecz skoro ich 
ucisli:ajq;, niekt6rzy po"rracaj~ do dawnego koczuj~ce
go zycia, a niekt6rzy chroni~c si~, 'v dalekie nie za
mieszkale przenosz~ si~ przestrzenic, tworz~c 1nnicj 
wi~c6j uorganizo,van~ S})Olecznosc, w 1niarca mnicj
szej lub wicakszej cywilizacyi jakfb z sob~ \rynosz~. 
Gdy zas, ch~C' zysku Europejczyk6w i w tern nowem 
siedlisku znalazlszy, chce korzystac z prac ich i pod 
wladz~ swoj§ podbic, broni~ si~, a przywieclzeni do 
ostatecznosci, skoro si~ zemscie odcladzfl, Sf1 okrutni, 
i nieprzeblagani. Zgola, jak u 'vszystkich na kuli 
ziemskiej ludzi, z\vicrzchnictwo nios~ce im z n1ilosci~ 
\Varunki do podnicsienia bytu moralnego i materyal
nego, obudza w nich wdzi~cznosc i czesc nalezn~; 
uci~k zas, i grabiezst,vo nietylko ze ich oburza, ale 
do nienawisci i do .. wszystldch clzikich nami~tnosci 
prowaclzi. 

Missyonarze oznaczyli iz poini~dzy Inn6stwem ro
znorodnych j~zyk6w, jest 16, kt6re j~zykami 1na
.cierzystemi, pierwotnenli llUZY't7aC mozna; inne zas na-: 

lez~ do pochodnych. Opr6cz tego l<ai<le pokolenie 
rna swoje narzecze, jakesmy to ·wyzej powiodzieli. 

Co do tradycyjnych po<lan o przeszlosci,. kt6re s~ 
razem ich rcligijne1n wyobrazeniem, najcz~sciej spo
tykali si(J tam missyonurze z legenchnui o jakiejs 
istoeie, kt6ra kiedys byla po1ni~dzy ich przodkami i 
wielu rzeczy nauczyla. W jeclnem pokolenin m6wi~ 
ze to byl cicn czlowiekn, l\t6rcn ojc6'v icb stworzyl 
i nauczyl wszystkiego - w drugiem utrzymuj'~ ze to 
by! czlo,viek naclzwyczajnej powierzcho,vnosci. 

Indyanie Maskazami zwani t"ricrdz~, iz w czasach 
kiecly jcszcze ksi~zyc nie to\varzyszyl zie1n~ mie
szkancy doliny Bogota zyli jak barbarzyncy, bez za
dnego religijnego obrz~du, bez rolni'Ctwa. Nagle zja
wil si~ mi~d.zy nimi starzec, kt6ry przyszedl od · za
chodu gory Chingaza, jednej z I{ordylier6,v; innego 
j ak oni byl pochodzcnia, gdyz n1ial brodEJ g~st~ i dlu
g~. Starzec ten nauczyl ich pokrywac ciala,. upra
'viac rol~, stawiac chaty. Przyprowaclzil z sob~ ko
biet~, kt6ra byla nadzwyczajnej pi~knosci ale tak zla, 
ze w kazdej ,rzeczy sprzeciwiala si~ starcowi i na 
przeszkoclzic stan~la gdy chciul co do brego ella ludu 
uczynic. N areszcie przez swoje sposo by sprowadzila 
wod~ do rzeld Funscha i wypuscila j~ na clolin~ Bo
goty tak, ze cala zalant1 zostala, tylko troch~ mie
szkanc6w na szczyty g6r ucieklo. Wtedy starzec uli
to,val sica nacl ich nieszczEJSCiem i wyp~dzil pi~kn~ 
ko bietca. 0\va niewiasta poten1 przemieniht si~ w ksi~
zyc kt6rcn ocl tego czasu s"~ieci ziemi. Wtedy sta
rzec ratt\jEbc ludzi rozpierzchlych po g6rach, rozbil 
ogron1n~ ska1~ i przcz ten ot\v6r wypacHa woda, two
rz~c j ezioro, a do lin a Bogoty oczyszczona, zn6w za
ludniac si~ pocz~la. Starzec pobudowal w niej mia
sta, nauczyl czcic slonce, 'vyznaczyl d'v6ch naczelni
k6w, jedncgo do s·wieckiej, drugiego do duchownej 
"rladzy; poczem wszedl na ogromn~ g6r~ Ida Kanzy, 
tan1 iyl lat 2000, a poten1 znikl sposobem tajemni
czyn1. W szystkie religijne pojfJcia dzikich ludzi, zga
clzaj~ sica na 'vyobrazeniu sobie dw6ch sil, zlej i do
brej, z l{t6rych dobra za"rsze niemal zwycifJza. 

Co do po,vierzchownosci ludo\Y kolumbijsldch uwa
zaj~ poc1r6zni ze 1nieszkancy stref gor~cych, s~ cie
mniejszego koloru, wzrostu mniejszego, lenjvvsi do 
pracy i mniej poj~tni. Zas mieszkancy znosnych oko
lic, gdzie 'vieczna prawiu \Viosna panuje, s~ pi~kniej
si i zdolniejsi. 

Prawie wszystkie pokolenia tych luclzi natury, od
znaczaj~ si(J odwag~, i nic dziw! zycie wsr6d rilebez
piecze:llstw, naucz_ylo ich sn1ie:rc za z'vyczajnf!lionie
czn.osc uwaza~. Cz~sto s~ na ni~ narazeni, czy to przez 
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tak cz~sto przytrnfiaj~ce si~ ttz~sienie zicmi, czy tez 
z przyczyny nar1adu dzildch zwicrz~t, l{t6ry1n wpra
\Vdzie bardzo zr~cznie obronic siEJ un1iej~ ito t6z ich od
\vag~ podnosi. Z \vicrz§ciem, z kt6r6m najtrudnicj pora
dzic sobie mog~, a kt6re w rodzajn swego do plazu, ale 
z sily i wielkosci do zwierz~t n1ogloby si~ liczyc, jest 
s!uwny olbrzyn1i "r~z Boa. l{ilku chocby najod,va
zniej zych lnclyan, jezli nie 1naj~ strzelby, obronic 
mu si~ nie 1nogq, bo on talcze jest nieustraszonyn1. 
Ogouem scisnic, i jedn§ ofiarg a nie puschvszy jcj p6-
l{i nie zdruzgoczc lcosci, na drug~ rzuca si<J wyz
sz~ cz~sci~ ciala. Sk6ra jcgo twarda nic boi si~ 
strzal, kt6ren1i broniC. si~ zwykli biedni krajowcy. 
vV takiej walce, albo polowa pacla ofiar~ a polo,va ra
tuje si~ ucieczln~, jezeli micjscc jest blisko 'vocly do 
kt6r6j w~z schronionych nic sciga; albo tcz jcsli ostr~ 

.. 

strzalg lub dzid~ zclolaj~ mu pod san1c zanurzyc z~
dlo; \vtcdy }Jowala si§ })Otw6r o zicmi~, a zr~czni In
dyanic unikaj~c zcby 'vij~ce si~ z b6lu ciclsko nic 
przygniotlo kt6i·cgo, czcm mog~ do bijaj~ nieprzyja
ciela. (Obacz zal~czon~ tu rycin~ kolorowanC1.) 

l\1iQclzy innen1i lasa1ui l(olumbii, najobfitsze w ga
dy, '" r6.Zne plazy, a na,vet z po,vodu 'vilgotnego nad 
n1orzcn1 polozenia, 'v rozmaite skrzydlate k~saj~ce 
owady, s~ lasy 'v Szoko. 

Rzcczypospolite kolmnbijskic pod \vzgl~clenl polo
zenia s'vcgo geogra:ficznego i bogact'v przyrody, s~ 
je<lnc z najlepi~j uposazonych 1)rowincyj Alnery l<i po
ludnio,vcj; brakuje tan1 tylko dobroczynnej, Inoralncj, 
pozytck og6lu 1naj~cqj na celu cy,vilizacyi, i .... ta
kjch ludzi jakiln byl Boli,var! 

An .... 

KOREA . 

• 

Dawniej wielka Tartary a i Chiny, byly dla nas krai- barona Chassirana (poslanego w szczeg6ln6j missyi 
n~ tajemnicz~, tak ze gdy chciano cos okrcslic nie- do Chin) "r kt6rym piszc o przyleglyn1 p6lwyspie l{o .. 
zdobytego dla wiadomosci ludzldch, cos czcgo stopa rei. Umicszcza1ny z nicgo pewne ustgpy 1nog~cc tem 
ludzka przejBc nie jest zdoln~, m6wiono: , to 1nurem "ri~lc zc obudzic zaj~cic, iz ten p6l,vysep malo bar
chi1lsldm opasane." \V dzisiejszych czasach ten nie- clzo jest znany. Tu dopiero przcd dwudziest~ laty 
zdobyty mur otwartym zostal przemyslo,vcom an- pierwszy missyonarz l\1abault, sarr1 jcden puscil si~ , 
giclsldm. l\In6st,vo podr6znych cickawemi O})isami "ric4z'1C })rzez stosunki z China1ni i Japoni~, ze ten 
zbogacilo pi ~1nicnnictwo Europcjslde, z kt6rych i p6l,vyscp jest ludnym, bogatym i nic byl dot~d przcz 

. w naszym j~zyku posiadamy wyj~tki lub ca:tkowite chrzcscijan zwiedzony. Opatrzony wi~c w najsilnic.j
tlumaczenia. Jcdncm ze znakomitych dziel "r podo- sz~ bron, w u~iar~ i othoag~, dostai sig tam za pomo
bnyn1 rodzaju jest: Podr6z po Tybecie, Tartaryi i ce- c~ cz6lna chinskicgo. 1N tern poboznem przcdsi<J
sar t"'ie chi:llsld61n, przez ksi~dza missyonarza fran- 'vzi ~ciu p6zniej clopon1oglo mu dw6ch ksi~zy Sui bert 
cuzkiego Hue, przelozona na j~zyk polski przez bra- i Chastou: udalo iln si~ zaw1~zac ostoj~ katolicluh 
ta zasluzonego estctyka polskicgo Kremera. kt6ra pon1i1no przesladowan bardzo siEJ dot~d roz\vi-

Obok pisn1 wyjasniaj~cych sl{ryte niegdys przed n~la, wielkim wpra,vdzie kosztc1n, bo poswi§cenicm 
narni zwyczaje i obyczaje Chif1czyk6w, przywo.z~ tez zycia O\vych pierwszych missyonarzy co tu m~czeti
ustne zajmuj~ce o nich szczeg6ly nasi krajowcy, ]{t6-J sk~ smicrci~ zgin~li. Rz~d francuzki cbcial ujf1c si~ 
rzy przez dlugi pobyt w Kiachcie zapoznali si~ z tern za krew swych pocldanych, wyprawil dwie fregaty, ale 
azyatyckiem plemieniem. Mimo tych coraz cz~st- te nieszcz~sliwy los spotkal, bo rozbily si~ na brze
szych zetkni~c si~ z Pafzstu;eJn niebieslcie1n, jak dzie- gach nie dose znanych marynarzom francuzldm. 
ci, cudownych bajek, tak n1y lubin1y zawsze o przesta- J(orea, jak m6wi baron Chassiron, dzieli si~ na 
rzalych braciach naszych, slucbac dziwnych opo- osm powincyj,kt6re, jak w Chinach, Sfb rz~dzone przez 
'viadan. · l\1andaryn6w czyli prefekt6w. Rz~d tu despotyczny 

Dose jest zajmuj~cy wyj~tek listu z Gonq-Kong w calej rozci~glosci wyrazu, lecz l\r6l rna swoj~ radt} 
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ministrow, kt6ra wszystkie roeyorz~dzenia rz~d(!)we 
podpisuje .. Tron je-st tu sukcessyjny. Kr6l tylko je
dneg.o~ przyznanego ma nast~pc~, a jezli tego zabra
knie,. ministrowi.e· (}bowi~zani s~ V\tj'nalesc na jego 

• • • mieJSCe 1nnego.~ 
Wojsko podobne jest do arm~ii Chinskiej, ma: bo

wiem tez same wady, i nie moze na\vet nosic nazlly 
armii; jest to raczej z bi6r ludz.i rezmaitego wzrostu 
i wieku,. nie majqcych naczel11ikar bez zadnej karno
sci, umiej~cych rozmaite rzemiosla, pr6cz wojskowo
sci. Liczba ieh do 10,.000 dojsc moze; Niebezpie
ezenstwo, op6r,, na nieby tam si~ nie przydaly. Zol
nierze maj~ fuzye, kt6re bupk~ zapalajft, a miasto 
stoleczne posiada jedno· d1zialo nieruehome. Podo
bniez jak w Chinach, Mandarynowie Korei maj~ swo
ich sluzalc6w niewolnik6w,. kt6rych siepaczami na .. 
zwacby miQ.ina a raczej najwlasciwsz~ dla nich mian<Y 
byloby wyrodki natu1'fj, 'l1Jy1'odki ludzkie; s~ to bo
wiem ludzie· wyzuci ze wszelkich przymiot6w czlo
wieka. Baron Chassiron nazywa ich trqdenz g t~ho
kiego wschodlt. Uzywani s~ do wszetkf:ch najszka
radniejszych posJug. Nios~ ·przed panem swoim sk6-
r~ tygrysi~, r6zgi i lancuc~y, oznaki godnosci jego, 
po1nagaj~ mu wstawac od stolu, przechadzac si~ bio
r~c pod ratnfuna, i t. p. czyni~c uslugi.. 0 'pr6cz tego 
wykony,vaj~ obowil!zek kat6w z najdoslronalsz~ sztu
k~, z wymyslami m~·czenstw na jakie tylko· dziki,, wy
naturzony czlo-wiek wpasc moze, .. 

Przed kilku laty wedlug wykazu Iudnosci podane· 
go kr6lo·wi,. l{orea liczyla 7,342,361 mieszkanc·6w, 
lecz ze statystyka tam bardzo jest niedokladn~, m6-
wi~ ze smialo·liczyc mozna do dziewi~ciu million6w 
ludnosci. 

Zdaje si~ z'e wyzsza klassa mieszkanc6w Korei 
uwaza za naduiycia te wszystko~,. co jest przyj~tem 
miEJdzy szlacht~ Japonsk~. Szlachcic w Korei czy 
jest bogatym ezy nie, ~zy rna jakfe zaszczyty lub wca
le ich nie posiada; skoro tylko jest szlacheic·em, wszy
stko mu sr~ z drogi umyka;· moze pozyczki zaci~gac 
nie oddaj~c· nigdy, moze lrupowae nie plae~c za to
war, jest wsz~dzie i zawsze· wolnym od wszelkiej od
powiedzia:lnosci; na wszystkie bowiem zaskarzenia 

~ 

sluzy mu zlo~enie dowodu pochodzenia swego. Nie 
wolno palic tytuniu w p:rzytomnosci jego; id~cemu 
drog~ kazden ust~pic miej$ea musi i potrzeba dla 
oznaki uszanowania zsi~sc z konia przejezdzaj~c ko
lo je·go domu.. Lecz tu bywa kilka stopni szlachectwa 
i tak: jezli wyzszy ozeni si~ z kobiet~ z ludu, dzieci 
z teg() malzenstwa nalez~ do nizsz.ego stopni.a szla, .. 
chty. 

Lud tylko ma pewn~ wa.rtosc w l(orei, na nim tyl
ko nadziej~ przyszlosci lepszej zakladac mozua , bo 
on jak wsz~dzie pracuje, czy to ok<Jlo roli, czy przy 
rozmaitych fabrykach, azeby potrzeby wszystkich 
l{lass zaspokojonemi bye mogly. Korejczyey s~ mier
nego wzrostu, barez.ysci; a lubo u~pos<Jb1enie po
wolne maj~ i bardzo lubi~ spoczynek, prz.ecie mo
zna powiedziec ze z zapalem oddaj~ si~ n~jci~zszej 
pracy. Bywaj~ bardzo pop~dliwi; zlosc icb cz~stokroc 
staje si~ straszn~, gdyz 'vpadaj~ w okrucierrstwo; mi
mo to sl{lonni do przywi~zania siEJ i dla tego przy
miotami swemi przewyzszajS! Chinczyk6w.. Nosz~~ 
ubiory z pl6tna lM·b bawelny 1 lekkie w lecie a pod
szyte jiJ.trem w 2imie. Chociaz sami z malym ko
sztem tkaj~ materye w kt6rych chodz~, mimo to i za
kupuj~ jeszcze w znacznej ilosci rzeczy blawatne eu
ro:pejskie, sprowadza.i~c jff z Pekinu jak wszystkie 
inne z Zachodu przedmioty. 

Co do niewolnik6w s~ oni wyl~czn~ wlasnosci~ 
pana, kt6ry jest zarazem panem ich zycia i smierci. 
Zdarzaj~ si~ wszakze wypad.ki przewidziane prawem, 
w kt6rych mog~ odzyskac wolnosc, lecz szczeg6ly nie 
s~ nam wiadon1e jeszcze; lud bowiem tamtejszy, tak 
jest bezposrednio od wyzszej klassy zalezny, a do 
ni~j tak malo przyst~pu miec mog~ Europ~jczycy1 iz 
wiele szczegol6w brakuje nam jeszcze. 

Kobiety tam w nfewoli\~ mianowicie u b~)'gatycb, 
gdyz ci maj~ ich liczb~ tak wielk~ na jak~ si~ zdobyc 
mog~; i najstaranniej zau1ykaj~ je w mieszkaniach 
swoich, do kt6rych nie tylko obey ale przyjaciel do-
stae si~ nie moze. Bardzo· rzadko wydalaj~ si~ i to 
zaml~ni~te w lektyce za 'viedz~ tylko m~za czyli pana 
s'vego, kt6ren czasem pozwala im odwiedzac kre
wnych lub pom{)dlit si~ na grobach zmarlyrtb. Rzec.t 
godna uwagf, ze i w krajach najmniej ucywilizowa
nych, nawet mi~.dzy dzikierni pokoleniami, czlowiek 
nie moze rozerwac tego stosunku jaki go l~czy ze 
zmarlemi. s~ pokolenia ktore zadnych prawie obrz~ .. 
dk6w religijnych nie znaj~, pr6cz oddania czci, pr6cz 
pami~ci dla zmarlych swoich, w kt6rych, jak i my 
w katolicyzmie, widz~ czasem opiekun6w, to jest swi~
tych,. a najcz~sch~j uznaj~ za istoty potrzebuj~ce ich 
pomocy. w China.ch s~ pewne an-4 \V roku, \V .kt6rych 
na ~zesc zmarlych zastawiaj~ r6ine potrawy, przy
woluj~c je, a by t~ paini~citt, tern przywolaniem spro
wadzeni mi'Jdzy biesiadnik6\v zmarli, doznali jakiejs 
pociechy, jakieJs przyjemnosci. 

Kobiety z ludu ·wi~cej doznajf! wolnosci,. lecz c6rki 
w za;dnej klassie nie 1:achuj~ si~ do lndnosci1 nie s~ 
one niczem u rodzic6w; spadek nmjf1tkowy 11igdy si~ 

• 
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im dostac nie moze, bo jesli ojciec nie rna zadnego 
syna, natenczas sprzedaje maj~tek, lub caly dobytek 
na wnuka idzie., tak azeby \V kazdym wypudku nie 
wpadl w r~ee kobieee. To tez tylko dzieci plci m~
zkiej s~ koebane, one ty!ktO doznaj~ pieszczot i opie ... 
ki, do tego stopnia, ii jak twierdz~ pobozni missyo
narzc, matka daje piersi, .cz~sto synowi maj~cemu Iat 
8 i 1()., i widziec mozna ze wstr~tem jak chlopak sil .. 
ny, dziesi~cioletni, obala biedn~ matk~, aieby u jej 
. . . , . . 

p1ers1 zagas1e pragn1en1e. 
Przed kilku wiekami baweln~ z Chin do Korei za

pr.owadzono i dot~d j~ wraz z ryzem najwi~.cej upra
"'iaj~, maj~c za gl6wne kraju bogactw.o. Pszenica, 
inne zboza i jarzyny Europejskie znane S:fb w l{orei, 
ale jakby wyrodl\i naszych, tak znaezuie nizsze ·w g~ 
tunkach. W cz~sci poludniow,ej p6lwyspu gdz1e zi
mno nigdy nie bywa wiellde, gdz1e podlug cieplomie
rza Romiura jest zawsz.e .od 15 do 20 stopni ciepla 
w najmocniejszej na,wet .zimie, znajduj~ sj ~ jablka, 
gr.uszl{i, morele i 'vinogrona w wielldej tO'bfito£ci, ale 
nie dose soezyste. Wina tam wcale nie znaj~, zast~
pu~ go innym napoje.m z.ziarna fermentowanego,jak 
to jest w calym gl~bokim ~sehodzie. Za to tytun r_o
~nie wy.bornie a bardzo :ei~ tanio sprzedaje-wszakze 
Korea prowadzi nim handel tylko z Japoni~ i China
mi, i to w pewny-ch, oznaczonych epol{ach. Zwierz~
ta rassy europejski~j a raczej wszystkie domowe na
sze zwierz~ta znajduj~ si~ w Korei, uzytek z nich tyl
ko nie zawsze tal{i jak u nas; np. wolu uiywaj~ do 
uprawy roli, do dzwigania ei~zar6w, lecz nigdy do 
pozywienia. Konie korejskie ~bar-dzo silne, zr~czne 

choc male, wy bornie sluzycby megly czy do 1~li czy 
do poci~g6w. przeciez na te cele nie uzywaj~ ich wca
le, lecz szlachetne zwierze bywa tam tyiko oznak~ 
szlachecldej godnosci, przedmiotcm zbytkowym. 

M6wi~ ze wn~trze ziemi w Korei {>ar&zo <>bfituje 
w kopahiie zlota, srebra, zelaza i mied.zi, ae~z rz~d 
tamtejszy tylka tycb ostatnich uzywac pozwala. Ko
rzystaj~c z ciemnoty i latwowiernosci poddanyach, roz
puscil bajk~ i:Z kl()palni drogich metali strzeg~ zle 
duchy, kt6rych zaczepiac nie mozna; tym sposobem 
&tal si~ ich wyl~cznym panem, ii jak si~ zdaje dot~d 
ten pre ty spos6b sluzy mu najwyborniej <lo :zachQ
wania menope:lium kopalnianego. 

Na kazden rok nowo-poczynaj~cy si~, podlug ehm
skiego kale.ndarza, kr6l Korei posyla d·ary wladzcy 
Pekinu; jest to tylko uswi~cenie dawnego zwyczaju, 
bo poniewaz J{orea teraz zupelnie jest niezalezn~ od 
panst,va Niebieskiego, przeto i wszelkie daniny nie 
s~ obowi~zkowe . 

• 

ChcftC dac wyobrazenie 0 stanie oswiaty, 0 uprawie 
sztuk pi~knych w Korei baron Cl1assiron m6wi: ze 
czem s~ Chiny dla Europy, tern jest !Corea dla Chin; 
z tego por6wnania mozemy poj~e cze1n jest biedny 
p6lwysepek., kiedy Cbiny w obec nicgo, rnog~ jc
szeze bye tak wielk~ wyzszo£ci~. U1nicj ~tnosc mie
Rzkrune6w wyksztaleonyeh zasadza siEJ nu znajomosoi 
ezytania niekt6rych cbinskieh ·wyraz6w, gdyz wiado
mo ze Cbi:6.czycy jednym bieroglifem czyli liter~ wy
razaj~ mysl pewn~; nauka ta dGse trudna wystarcza 
dla pragn~cycil si~ wyuj ksztaloic. Szkoda jcdnak 
ze uprawa ich wlasneg.o j~zyka jest tak zaniedban~ 
gdyz pi~o\vnia w zasadzie swojej jest przyst~pnicjsza 
od.chinskiej; Koreanie bowiem maj~ alfab.cty,cznelite
ry., a wiaclomo ze pierwszym warunkiem do wyrobie· 
nia j~zyka jest uproszczenie abecadla; mogliby zatem 
dalej zajsc ze swoj~ mow~ niz Chinezy.ey-? kt6rzy 
wszystl{ie pami~ciowe i umyslow .. e ·;t,vlad.ze zuzywaj~ 
na wyuczenie si~ swoich osmdzi·esi~ciatysi~cznych 
liter, lecz na nieszcz~scie, jak to ·w Pol5ee dawniej 
z francuszczyzn~ bywalo., wol~ i Korejczycy wyuczyc 
si~ choc ldlku wyraz6w Chinskieh niZ popracowac 
nad wlasnym j~zykicm; .dla tego tci p).Smiennictwa 
u nich nie rna, a kalendarze na;"r.et sprowudzac musz% 
z Pekinu; kommunikacya zas., z ten1 miastetn trz.ecb 

• • 
miesi~cy czasu wymaga. 

Co do p<:>j~c religijnych, co do n1oznosci zaszcze
pienia tam wiary chrzescijanskiej, missyonarze przez 
kt6rych jedynie mozna byl@. otrzytnac 'jakies pewne 
wiado1nosci o stanie tego p6lwyspu, 1n6wi~: ze grunt 
serca jest przyst~pny dla praw<i religijnych i ze przy
gotowan1a w tyn1 celu dose dGbrze im si~ powodzily; 
lecz dzi~., ~lad przesladowan i m~ezenstw, jakie przed 
dzi~si~eiu laty mialy tam miejsce., utrudnia prace mis· 
syonarzy-tembardziej ·~e rz~d Korei, po be'zsk;ute
cznej wyprawie .fregaty franeuzkiej, stracil juz oba
w~ w interwency~ Fr31ncyi, i ni€ l~ka si~ juz azeby 
obce pai'ist,vo europej::;k1e ·wdalG i uj~lo si~ za swoich 
ducbownych; z tych powod6w stal si~ zupelnie nie
tolerancyjnym i wsnrzymal, zatrwazaj~c slabe umy
sly, dalsze dtialania missyona.rzy. 

Podlug wyraebowania rozkrzewicieli "riary naszej, 
liczba chrzescian wynosi ,do pi~tnastu tysi~cy; ilosc 
dose juz znaczna, w stosun1.ti do calkowi tej ludnosci. 

·Terazniejszy kr61, lubo z panuj~cych pochodz~cy 
rodu, jest nadzwyczaj niskich usposobien umyslo
wych,-z powodu, ze b~d~c biednytn i przestaj~c z naj
gorsz~ klass~ ludzi, nabral zwyczaj6w rozpusty, okru!" 
cienst,va, lenistwa, kt6rych dzis, lubo mlody jeszcze, 
porzucic nie n1a sily; niezwazaj~c wi~c na godnos4 

• 

• 

• 
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do kt6rej go polityka krajowa wyniosla, zawsze pro
wadzi zycie nicczynne, nicmal zwierz~ce, a rz~dy 
panst,va zclaje na ministr6w, od kt6rych wy1naga tyl
ko azcby n1u ·wiernie placili jego cz~sc nalezn~ mu 
za sprzcdawanie urz~d6w. Juz z samcj na.tury clzi
}{icj jest popgdli wyn1 i okrutny1n; t(nn nicbczpieczniej
sz6m 'vi~c pn.nowanie jego dla bieclnych 1nissyonarzy, 
kt6rzy od d\vudziestu dw6ch lat niczn1ordo,va.nie pra
cuj~-i n1in1o prawdziwych cicrpicn, n1imo przcsla
do,vaii, utrzyn1uj~ si~ z wytr\valosci~ na t~j drodze 
})OS,vi ~cenia, kt6ra ich do l{orei zapro\vadzila. Te
raznicjsza l\Ii ·sya sklada si~: z biskupa, koadjutora, 
sicdmiu 1ni ·syonarzy i jednego ksigdza krajowca. 
W Jatach ostatuich polozenie ducbo\vnych si~ zmie-

nilo znacznie i to na jeszcze gorsze, tak dh.feee iz nie
raz b~d~c zagrozony1ni, 1nusieli wydalac si~ z miast 
i w najludniej szych okolicach chowac si~ 'v dolach, 
gdzie ukrytym, r6wniez biedni i chroni~cy si~ chrze
scijanie, donosili skromne pozy\vienie. 

Baron Chassiron slusznie od dajc czcsc religii l\a
tolickiej. opisawszy ci~zkie zycie, ·wsr6cl ci~glego po
swi ~cenia, cluchownych: , Oto s~ fakta, (n16"'i) a ja
k~kolwiek jest 'viara i o brz~ dki, nie \vchodz~ w to; 
dla mnie najlel)SZ~ jest ta, kt6ra cala by"ra 'vyrze
czenicm i poswi~cenie1n si~ sprawie wielkicj a spra
wicdli"'ej, i kt6rej nie braknie na '\vytr,valosci do 
osi~gnienia zwyci~ztw. ,, 

IlL B. 

.. 

• TYTON . 

Nli~dzy ·wszystkicmi upajaj~ccn1i roslinami kt6re 
Iuclzic na uiytek s'v6j obr6cili, pierwsze n1iejsce pod 
'\\"Zgl~de1n wielkosci s"rego upowszcchnienia zajmuje 
tyt6f1. (Tzycie tyt6niu u ludzi zar6\vno dzikich jak i 
ucywilizo,vanych narod6w, u gl~bokich n1yslicieli jak 
i u prostak6w nic znaj~cych ntnvet abccadla, u mezow 
w ktorych r~kach spoczywajf1losy calych pail tw, jak 
i u tych ktorzy bez zastano""icnia nad suineini ob~ 

z dnia na dz;ic11 iyj~, i ella kt6rych "T zystko jest obo-
~tn6In co z nien1i uie Ina bczposrcclnicgo zetkniEJcia, 
zaslugujc na szczeg6ln~ lnvag~. Od lat trzcch set na
mi~tnosc uiy,Yauia tyt6niu w proszku, dyn1ie a na,Yet 
w naj,vstr~tniejszej forn1ie zucia w ustach, tak nicsly
chanic rozpo,vszcchnila si~, zc nic'v~tplhvie 'Vi(Jksza 
polowa ludzkosci, tej nami~tnosci boldujc. A jcdnakze 
og6lnie n1ozua po"·iedziec ze tyt6!1 "" roz1naitych 
swych postuciach spra"'ia nieprzyje1nnc 'vrnzenia dla 
wzroku, po,vonienia, czystosci a szczcg6lnie sn1aku; 
gdyby nus jcdnak zapytano dla czcgo zadnc zakazy, 
szczeg6lnie 'v picr\vszych pocz~tkach surowe i z r6-
znych "rladz 'YJ'Clawane, nie zdolaly po,vstrzyn1a6 je
go upowszechnienia si§ przynaj1nni6j u ludo"' ucy"·i
lizowanych Europy ~ odpo,viedz nie b~clzie trudn~. 

Tyt6n ostre1ni I>ier,viastkan1i s"rc1ni silnic dzialajEbc 
na ner\\ry, przyspiesza ruch ducha iy,votncgo j nada-

• 

je wi~ksz~ cncrgi<J uczuciom i wrazcniom, zy\vsz~ 
dzialalnosc wyobrazni. Dymek tyt6niu przcprowadza 
czer,vonego l\ldyanina z oci~zalosci do uniesicnia, do 
pc,vnego na chwil~ przynaj1nniej przyjcn1nego szalu. 
Jest on ella niego syn1bolem zgody, pokoju, przyjazni. 
Podanie fajki przcz Indyanina jest dla. cudzozien1ca 
r~kojn1i~ go sci nnosci, przyj (JCia pra \vie na lono rodzi
ny. Za pon1oc~ fajki, \Yojownik obo,viC1zujc si~ do wza
jen1ncj po1uocy przcciw wsp6lne1nu nicprzyjacielo"i, 
fajk~ roz})Oczyna narady, przy jej dymie 'VYP0"7iada 
wojn(J lub Zlnviera pok6j; ona upi~knia uroczystosci, 
zabawy pnblicznc, tancc i biesiady, do niej ucieka SiR 

t 
. ~ 

s rap1ony, ona skraca czas w po<.lr6iach 1)0 jedno-
tonnych stepach i puszczach. 

1\riarynarz curopejski zrnzu przez grzecznosc tylko 
ella s"rego gospodarza, lub przez ch~tk~ nasladowni
Ct\Ya. sprobo"'al poclanej n1n fajki, ale zalccl"rie 1 po
strzegl jej oiywiajf1ce, ro:c:ulajfJ:ce, poclniecaj~ce i 
przechvne szkorbuto\Yi skutki, zaczql uzy,vac tytoniu 
jako lckarst,va, na1ryl~l do fajki i w ko!1cu stala si~ 
on a dlu. nicgo potrzcb~, tak jak dla dzikicgo An1cry ka
nina. Za }10\Yrotcm marynarzy do port6"r europej
skich przyklad przez nich dany szybko znalazl nasla
dowc6\v n1i~dzy ludcn1, kt6ry szczcg6lnie jest sklon
nym do tcgo, cojcgo uczucia ozywia. Niemniej szybko 
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uzycie tyt6niUJ)rzeszlo i do wyzszych klass, w kt6ryc h w tak mlodyn1 wieku uzywaj~. Z tego powszechncgo 
obfite pokarmy i n1niej ruchli,vy spos6b zycia zg~- zwyczaju kt6ry od najdawniejszych czas6\v panowal 
szczaj~ soki, i zakl6caj~ organizm i duchow~ dzia- w Chinach, slusznie \vnosic mozna, zc w Azyi, a mia
lalnosc przez we,vn~trzne zamulenie. nowicic \V Chinach, uiy,vanie tyt6niu dawniejszcm 

Trzy cz~sci skladowe w tyt6niu przykladaj~ si~ do jest niz odkrycic An1eryki. U Chinczyk6w i lud6w 
wywolania skutk6\v jakie jego uzycie spra,via. 1) Ole- n1ongolskich, li:t6re z nicmi w naj\vi~k ·zych zostaj~ 
jck lotny spra\viaj~cy zawrot i z pocz~tl{u przynaj- stosunkach, uzy,vanic tyt6niu, tak jest po\vszcchn6m, 
mnicj pewien stopien mcllosci, olejek ten nadnj~cy tak ob:fit6m i tak niczb~dn~ stalo si~ potrzebfb, zc 
wlasciw~ 'von tyt6niowi, znajduje si~ 'v niJn w bardzo w za<len spos6b nie mozna przypuszczac zeby euro
malym stosunku, bo 1/as p. ct., to jest ze w funcie ty- pejczycy wniesli tam z\vyczaj uzywania tyt6niu wzi~
t6niu znajduje si~ tego olejku tylko dwa grany; 2) lo- ty z Amcryki, te1nbardzicj, ze Indyc \v kt6rych ten 
tny, bezbarwny plynny alkoloid, straszny nilcotyn zwyczaj nie tak bardzo jest upowszechniony, lez~ na 
kt6rcgo jedna l\ropla dostateczn~ jest do zabicia sil- drodze 1ni~dzy Pcrsy~ 1

) i Chinami. 
nego psa, a pa.ra jego tak jest drazni~c~, zc nicpo- Chociaz wszystko zdaje si~ dowodzic ie rodzinn~ 
dobna prawie oddycbac w pokoju \V 1tt6rym si~ jedna zie1ni~ tyt6niu s~ strefy zwrotnikowc, jednak.ie sztu
kropla tego pier,viastku ulotnila. Nikotyn znajduje czna upra \va, upo,vszcchnila t~ roslin~ daleko zagra
si~ w suchych lisciach tyt6niu w stosunku 2-8 cz~- nicami gor~cego pasa. Udaje si~ ona 'v okolicach 
sci~na 100, tak ZC W dymic Z pol !6ta tytoniu WChJr gdzic srcdnia temperatura W lipcu wynosi 14 stopni 
gan1y \V usta 2 do 8 gran ow nader subteln6j trucizny; tylko i to r6wnie dobrzc jak pod z'rvrotnikami i w go .. 
3) nakoniec malo jeszcze znany przypalony olejek r~tszym }{lirnacie strcfy un1iarko,van6j, jcdnakzc co 
kt6ry w skutkach swoich zbliza si~ bardzo do kwasu do gatunku, klin1at stanowi 'vielk~ rozuic~, tak zc 
wodosinnego (Pl'Uskiego,) ale kt6rego zuj~cy pry1nk~ wi~ksza cz~sc liscia tyt6nio"rego jaki si~ rodzi u nas 
lub zazywaj~cy tabak~, w tern pod,v6jnem uzyciu nie i w p6lnocnych Prusach, tak sig rna do tyt6niu ha
wyrabiaj~, powstajc on bowiem tylko przy palcniu si~ wa1l.sldego albo varinas, jak najnizszy gatunek wina . 
tyt6niu. na l\rancu strefy \V kt6rej winna jagoda dostatecznic 

Tc trzy cz~sci skladowe, kt6re w rozmaitych ga- dojrzewa, do najszlachetniejszych gatunk6\v Bot,dcaux 
tunkach lisci tyt6niowych w rozmaitych znajduj~ si~ lub Roussillon. 
stosunkach (bo naprzyklad tyt6n hawanski najtnniej Najlepszy tyt6ii uprawiany jest w Indjach zacho
zawiera nikotynu) stanowi~ orzczwiaj~ce i rozwesela- dnich: na wyspie l{uba, w Portorico, Domingo, w Mar
j~ce zalety fajki, sygara i tabakierki, dla wszystkich tynice; w Ameryce poludniowej: w Brazylji, Wenc
klass Iudnosci w naszym ucywilizowanym swiecie eu- zuelli, mianowicie w okolicacb Varinas; w Amerycc 
ropejskim. Nien1niej upowszechnionym jest tyt6n p6lnocncj: 'v ~lexyku, w Stanach Wirginija, Kentu
w Ameryce, osad~cl~ australskicl~ i wi~kszej cz~Sci j cky, Maryla~d, Ten~esee, Missoury, a w ~tarym ~wie
Afryki, ale szczegoln1e w StanachZ.Jcdnoczonych Arne- cie w Turcy1, Persy1, Indyach wschodn1ch, Ch1nach 
ryki p6lnocnej palenie t.yt6niu doszlo do najwyzszej na ,vyspie J awie i szczeg6lnie na wyspach filipi:6.
l1rzesady. Niccloros!e chlopaki przcz caly dzien nie skich. 
wypuszczaj'1 z ust fajki albo sygara i nie raz w dzien- Zachodnia Europa poznala tyt6n dopiero po od
nikach spotykamy doniesienie o smierci dziecka kil- kryciu A1neryld; mnich biszpanski Romano Pane 
koletniego z doda.nietn: , jak si~ zdaje w skutku zby- kt6rego Kolun1b \V drugh~j powrotnej podr6zy zosta
tnieo'o palenia tyt6niu." stawil 'v Domingo, picr\vszy w roku 1496 podal wia-

Z~r6ci\vszy si~ na wsch6cl, znajdujemy tu uzycie domosc o tyt6niu. Opisuje on tyt6f1 jako roslin~ le
tyt6niu pra"rie powszechne. W Turcyi fajka pra\vie karsk~ i religijnq, kt6rej mianowicie l<aplani w San-
z ust nie wychodzi i firman sultana ~lahmuda kt6ry 
na posieclzeniach \vysokh~j porty i dy,vanu, wzbranial 
palenia fajki, niedlugo m6gl si~ utrzymac. W Indyach 
\vschodnich nictylko wszystl{ie stany, ale nawet obie 
plcie szukaj~ przyjemnosci w wonnym dymie. W Chi
nach zwyczaj ten r6\vnie jest powszechny. Nieodbit~ 
cz~sci~ ubiorukobiet chinskich, od 8 lub 9 r. zyciajest 
maly kapciuszek do tyt6niu i fajka kt6rej one nawet 

Ks~GA Swi..\.TA Cz. II. R. VIII. 

• 

1) M6wi~ ze ludy zachodniej Azyi, jui za czas6\v Ne
mroda znaly uzytek tyt6niu i zdanie ·to opiera si~ na tej 
okolicznosci, ze na 'valcowatem naczyni u assyryjskiem, 
znalezion6m w Mossul, })rzedstawiony jest kr61 ci~gn~cy 
dym z okrQ;glego naczynka 'v kt6rem osadzona jest przy
dluzsza rurka. Ten zabytek assyryjski znajduje si~ 

w angielskiem Muzeum. 
11 

• 

• 



78 

Domingo uzywaj~ do rozmaitych czarodziejsldch ku- Dalej opisuje on palenie lisci tej rosliny, ale zarazem 
glarstw. Opisal on takze dwnz~Jbne fajki, kt6re nast~J-1 dodaje Ze ani Nicriliana, ani mexykaiiskie Tabaco ani 
pnie vv rysunka przedstawil: Hernandez ~z Toleclu. Cahoha w San-Domingo, nie s~ pra,vdziwym, endow
Pater Martyr, kt6ry wiado1nosci s'111oje czerpal z ust- ne skutki sprawiaj~cym brazylianskim Petunem i ze 
nych podan wracaj~cych z kolonji podr6znik6w, m6- ta ostatnia roslina, nie da si~ z powodu zimniejszego 
wi w dziele ukonczonem w 1522 roku z najwifJksze- }{limatu hodowac we Francyi, gdzie juz tyt6n zostal 
mi szczeg6lami ~ cudownem upajaj~cetn zielu ro- w~rowadzony, mianowicie w poluduiowych prowin
sn~cem w Nicaragua i ~1exyku, ale nie powiada ze cyach. Wspomniany juz wyzej Hernandez z Toledo 
to jest Cahoba Gwia albo Yoli, tak bowiem krajowcy wyslany ze znacznerni funduszami przez Filipa II, 
w San-Domingo nazyvvali w6wczas tyt6n. Hernandez w celu zbadania i opisania plod6w natury w Mexyku, 
z Oviedo, w lfistotia gene1·al de las lndias (1535) po- odrysowal pracowicie i doklaclnie okolo 1200 niezna
daje dokladny opis rosliny tyt6niu i dodaje ze Indya- nych dot~d a w tyn1 kraju znajduj~cych si~ roslin i 
nie dawniejszego kraju Haity palenie tyt6niu z wy- rysunki te przeslal swemu kr6lo,vi. Nanieszcz~scie 
puszczaniem dyn1u przez nos nazywaj~ Tabaco. Przez pozar w Escurialu zniszczyl te ciekawe zabytki. Je
kilkanascie nast~pnych lat w zadnem dziele traktu- dnakze z pozostalych po nim papier6w w j~zyku hi
j~ccm o roslinach nie znajdujemy wzmianki o tyt6niu, szpanskim, pisanych w dwadziescia lat p6zniej, jezui
a le od 1550 do 1560 r. 'vyst~pilo czterech pisarzy ta nazwiskiem Nieremberg, ulozyl i w j~zyku lacin
w tym przed1niocie, a mianowicie jeden kupiec 1ne- skim wydal w Rzymie z znaczne1ni dodatkami opis 
dyolansld, mnich francuzki, jakis duchowny protestan- Flory brazylijskiej skreslony przez Hernandes a z To
cki i jeden hiszpanski naturalista, i im to winni je- leclo. Z dziela tego dowiadujemy si~ mi~dzy innemi, 
stesmy dalsze 'viadomosci o tyt6niu, w kt6rych atoli ze roslina tyt6niu nazywan~ jest w j~zyku mexykan
nie wiele nowego znajdujemy. Dokladny opis tak sa- skim Yeti, albo Pycietl, a inny gatunek tejze rosliny, 
mej rosliny, jak i uzywania jej na wyspach antyl- zowie si~ Quaubyetl, ze liscie jej pal~ w rurkach na 

. skich, w Guatemala i Nicaragua zawiera dzielo Hie- p6ltora cala dlugich, z trzciny i ze te fajki trzcinowe, 
ronima Bensona, kt6ry od roku 1541 do 1555, a za- a nie tyt6n, nazy,vaj~ si~ Tabacos. Z ten1i podania
tem przez czternascie lat ci~gle micszkal w Mexyku mi zgadza si~ zupelnie to co Aleksander Humboldt 
i pierwszy podal 'viadomosc ze mieszkancy pal~ zwi- w tym przedmiocie napisal: ,Na dworze Montezu
nifJte liscie tyt6niu. Pater Andrea Tevet w latach 1ny, opowiada znakomity ten badacz przyrody, wielcy 
1555 i 1556 znajdowal si~ w Brazylji zc sla"rnym panowie uzy,vali dymu tyt6niowego jako srodka le
Villegagnon, kt6ry mial tam zalozyc osady europej- karskicgo i narkotycznego, nietylko przy po pol:udnio
skie i za po,vrotem oglosH: drukien1 swoje postrzeze- wy1n spoczynl\u, ale i z rana, zeby troch~ przedrze
nia i uwagi wzgl~de1n tego kra.ju i jego mieszka:6.~6w. mac si§ po sniaclaniu, co jeszcze dotychczas zwycza
U niego pier'tVSzego spotykamy brazylijsk~ nazw~ I je1n jest w vvielu okolicach podz,vrotnikowej Ameryki. 
tyt6niu Petun i znajdujemy zupelnie tak san1o jak i Suche liscie Yeltu zwijano tak jak dzis sygara, i wsa
w dziele Bensona opisany spos6b uiywania liscia tej dzano je w rurld srebrne, drewniane albo trzcinowe. 
rosliny. w roku 1557 IJrzybyl do Bl~azylji Juan de CZ§StOlni§dzy te liscie mifJSZano zy,vic~ ro~liny Liqui
Lery, duchowny kolonii hugonot6\\r. vV d'vadziescia tlanzbas styraci (eta i inne wonne substancye. W je
lat p6zniej podal on do druku dziclo pod tytulem: Hi- dnej r~ce trzymano fajk(J, drug~ zatykano nozdrza, 
stoire d'un voyage fait en la Terre de Bresil. Przez aby tern latwiej polykac dym tyt6niu, inni poprzesta-
te lat dwadziescia m6gl on dostatecznie oznajon1ic wnJi na wci~ganiu dyrnu nosem. Chociaz Pycietl (Ni
si§ z obyczajami i plodami natury tego l\raju. We- coliana 1·ustica, Bakun) pbficie upra"riany byl w kra
dlug j ego podania lud Tupis mieszkaj~cy "rzdl:uz bra- ju Anahuac, zdaje si~ jednak ze tylko za1nozni ludzie 
zylijskicl1 brzeg6w od 'vyspy S. Kn.tarzyny az do ujscia uzywuli go, bo obecnie widzimy ze palenie tyt6niu 
rzeki Amazonek 1) nazywa roslin§ tyt6niu Petun. zupelnie nieznanem jest Indyanom czystego pocho

1) Tupis, Tupinambusis albo Garantis, lud ten staro
zytny n16wil -vvlaschvym S'\voim jfJzykiem kt6ry nastfJpnie 
uj~ty w formy gramatyczne, stal si~ i jest dot~d powsze
chnym j~zykie1n w Brazylji. Pierwotnie dzielili si~ oni na 
siedm oddzielnych pokolen, do kt6rych nastfJpnie przylf!!
czyly sifJ rozn1aite jnne pokolenia. 

dzenia, kt6rzy r6d sw6j "riodf£ prawie powszecbnic 
z nizszych klass ludu aztek6w. ' 

Chociaz zachodnia Europa niew~tpliwie za posre
dnict,vein Hiszpan6w otrzymala tyt611 po odkryciu 
Ameryld, nie jest jednal\ze do\viedzione1n, zeby na 
wschodzie Europy nie byl on znany przed odl\ryciem 

• 
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Ameryki. W spomnielismy juz ie przed J(olun1bem non1 dworsldm, ale to nie tyle przylozylo si~ do upo· 
w Chinach i Japonii upra"rin.no i palono tyt6n, ze zas wszechnienia tyt6niu weFrancyi, ilc podarunek uczy-

. i w trzecicj cz~sci starego swiata, Afryce, uzycie ty- niony przez tegoz posla z kilku pi~kuych egzem
t6niu si~ga najdawniejszych czas6w, to 'vykazuje u- plarzy rozmaitych gatunk6w tej rosliny, pe,vncmu 
czony Barth 'v s'vojcm klasycznem dziele o AfrycP, przcoro,vi przybyle1nu z Francyi do Lizbony, a kt6-
w spos6b nicpozostawiaj~cy iadncj 'v~tpli,vosci. ,Juz I ry nast~pnie po,vi6z! jc do ojczyzny. Od in1ieuia Ja
poprzednio, m6wi on, opisuj~c podr6z s'voj~ i Over- na Nicot, kt6ry picrwszy dal poznac Francyi tyt6n, 
beck a 'v kraju Mussgu, widzielismy rozliczne zasicwy nazwauo t~ rosliu~ herb a nicotiana ulbo nasladuj~c 
tyt6niu i jakkolwiek to dziwnem zda,vac si~ n1oze, naz,vg dan~ przez portugalczyk6w he1·be d' Antbassa
przy powszechnie znanym fakcie p6zniejszego uiy- cle, a ta okolicznosc ze 'vspomniony przcor }Jier\vszy 
wania tej rosliny u Arab6w,-zc onama tu swoj~ wla- zacz~l upo,vszcchniac upraw~ tyt6niu, spo,vodowala 
sciwfh ojczyznQ i nie zostaln. wpro"'a.dzon~ w now zych nadanie mu naz,vy herhe tlu Grand Prieur. Inni na
dopicro czasacb. u,vaialismy takze ze nie tylko n1~- zywali tyto!1 herbe t't la Reine, albo herhe de Saint
iczyzni ale i kobiety tutejsze nami~tnie pal~ tyt6I1, Croix ponicwai kardyna{ Prosper Saint-Croix, nun
Nie malo dziwilo nus tal\ze ze tu znajdo,valismy na ciusz papiezki w Lizbonie, sprowadzi{ go do svvojej 
jednem polu zasiewane obok siebic, tyt61i i baweln~. ojczyzny. ~ficjsca 'v kt6rych schodzono si<a dla pale-

Co siljl tyczy wprowadzenia tyt6niu do rozrnaitych nia tyto~iu, na~wa~o. Tabagis i nazwa ta dot~d si~ 
k -6 E · J. ecro uzywania obecnie zdaJ· e siA ze utrzymuJC. ZdaJe s1g ze wkr6tce po sprowadzcn1u ty-

raJ 'v uropy 1 o ' ~ 6 · d 1~ .. · 1· ~ · · 1' h 
naj pi erwej u po wsze ch nil on s i ~ w Iliszp an ii prz ez t 111 ~ .' o ' 1 ~ncyi .. ~ a_cz ljlto go pa 1~; 1 _ze n az w a a a-

. · r.g J·ui Hernandesa z Toledu okolo roku co, 'Wiaz z tern nz) c1em zostala wprowadzon(!. Obe-wspomnion-"' o . , , · · lk · 
1 1 1560 Z ~ tl u byl on hodowany w ogrodach bar- cn1e tyton upra,viany Jest ty '"O na WI~ {SZ~ ska ~ 

· pocz~ r B t . . G 1 . . Fl d .. Al . f I . t... 
dziej dla swoich pi~knych k\viat6\v, nii dla skutk6w w re anl1, a~ ronu, 1 an ryi 1 ~acy_l, ran~uz neJ: 
lekarsldch o kt6rych siljl Hiszpanie dowicdzieli p6- Monopol_tytOm~wy w rolm 1853 p1zymos! sl,arboWI 
, • t..· d · d 1 d Po to ·co tudzici dla pa francuzl{Iemu 31,032,133 rs. Summa ta 'v roku 1854 
ZllleJ Oplero 0 D yan z r fl ' - . 1" rl • 1 688 26 " 8 5 50 930 
lenia lub zaiywania. Teraz monopol tyt6niu stanowi ~OWJ~ ~,S7.) 1 a,.., 81~ 0 

' ' -~ 18· w 1 ~ o 3~6 , 
. d · . · · 1 d h d, 1 a ~bu w Hiszpa rs. a " 1851 o 6,560,000 IS. co dostatcczn1e vvyka
J~. ebn ~ ~aJwa~~IeJ_szyc 1 
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., I"oczni~ zuje jak szybko wzrasta we Francyi konsumcya tyt6-

n11 0 JUZ w p01.0W1e zesz1.ego w1e {U przy o 11. . . d k 81 1 · l 1 d · 
' 933 b N · k •t f b k" yga. s~- n1u, k1e y w ro u 11 rZC1C m1a za e \VIe 7,200,000 7,330, ru . sr. aJzna o1n1 szc a ry 1 s I "l: h d d . , · W · . 
M 1 d · 8 .11. · t d · 600 086b. rs. doc o u z sprze azy tyton1u. CIC1gu ostatn1ch w a a ze 1 ev1 1, p1erwsza za ru n1a .. , f . . 

k b. · d · · d 1000 . · 1600 k b' t 48 lat; skarb rancuzlr1 m1al w og6le z 1nonopolu ty-
o 1et 1 z1ec1, ruga m~zczyzn 1 o 1e · t6 · M 75 7330 000 d h :~ . . , . . n1owego 1 , , rs. oc octu. 
Portugalczycy p1erwsz~ w1adomosc o tyt~n1u po- We Wloszech tyton okazal si~ pier,vszy raz okolo 

wzi~c mieli od jednego kupca kt6ry powr6cil z Flo- rolru 1580 i wprowadzony trun zostal z Francyi. We
rydy; to musialo nast~pic pr:ed rokicm 1558, bo,oko- dlug Cesalpinusa kt6ry w roku 1583 wydal we Flo
lo tego czasu h~d~wano go J?i w ogrodach kro~ew- rencyi dzielo o tyt6niu, roslina ta zostaJ'a spro,va
skich w Lizbon1e 1 uzywano Jako lekarst,va. l{Iedy dzona do Wloch przez biskupa Mil\olaja Ternabona 
atoli zacz~to w Portugalii uzywac go do palenia, te- w6\vczas posla fiorenckiego, a wedlug innych papiez
go dokladnie wys,viecic nie mozna. kiego, przy d'Yorze francuzkim, n1ial on bo,viem na-

Francya winna poznanie tyt6niu swemu poslowi sienie tyt6nju przy.lac s\vemu stryjowi, kt6ry byl bi
przy dworze portugais kim J anowi Nicot, kt6ry od ro- skupem jednej z dyecezyj wlosldch i kt6ry zaj~l si~ 
ku 1558 do 1561 ba"'il w Lizbonie. Posial on tyt6n hodowaniem tej rosliny i uzywanien1 jej jako lekar
w swoim ogrodzie dosta,vszy nasicnia z ogrod6w skiego srodka. Zt~d tyt6n znany byl dlugo w zacho
kr61ewskich i wkr6tce roslina ta niezmi~rnie si~ u nie- dnich prowincyach 'vloskich pod nazw~ ziela Terna
o-0 rozmnoiyla. D'wic szcz~sli,ve kuracye kt6re 'vy- bony i nazwa tabaco wcale nie byla uzy,van~. Zdaje 
konal uiywnj~c tyt6niu, zwr6cily uwagljl puhlicznoSci si~ jednak Ze w Rzymie picrwej ju.i zasicwano tyto:6. 
w Lizbonie. Nazwano tyton zielem antbasadora i tlu- sprowadzony przez 'vspomnionego juz Prospera di 
my schodzily si~ do posla francuzkicgo prosz~c go Santa Croce. Della 'l aile utrzy1uuje wprawdzie ze 
o troch~ cudownych Iisci. Okolo rol{u 1560 Nicot po- Don Virgilio Orsino, byl pierwszyn1 kt6ry tyt6n ol{o
slal nasienie tytoniu s"·emu kr6lo"ri Franciszko,vi II lo roku 1615 z Anglii do Rzy1nu sprowadzil i nauczyl 
tudziez jego matce Katarzynie de Medicis i ldll\u pa- kardynala Crescentic jak si~ go pali, i co clo ostatnie-
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go punktu moze to bye prawd~b ale sama roslina 
tyt6niu byla Wlochom znacznie pierwej znan~. 

We Wloszech a szczeg6lnie 'v Rzymie, tyt6!1 mu
sial nie jedno przesladowanie znosic; papieze Urban 
VIII i Innocenty XII byli jego gl6wnctni przesladow
cami: rren ostatni rzuci l exkomn1unikfJ na knidego 
ktoby si~ powazyl w bazylice sw. Piotra zazywac ta
bak~, dopiero papiez Benedykt XIII zdj~l t(J klfbtw~, 
sam bo,viein zaiywal tabakEJ i palil tyt6{L 

'V Anglii jak siEJ zdaje tyt6ii i palenic go dopiero 
za panowania Jakuba I, zostu.ly wprowadzone i z po
cz~tku uiywano go tylko jako lekarstwa. Palcnia ty
t6niu nauczyli si~ Anglicy od Indy an t.ej okolicy An1e
ryki p6lnocn6j, kt6r~ Walter Raleigh na czesc panien
skiego stanu swojej monarcbini kr6lo,v6j Elzbiety, 
nazwal Virginij~ i w 1585 roku zacz~l kolonizowac. 
Tu A11glicy po raz pierwszy zobaczyli u nlicdziono
sk6rnych 1nieszkailc6w l{rajo,vych glinianc fajki z kt6-
rych oni p alili liscie tyt6niu dziko u nich w lasach 
rosn~cego, uzy,vaj~c tego jako srodko zapobiegaj~ce
go rozmaitym chorobon1. Za powroten1niel{t6rych ko
lonist6'v do Anglii, pnJenie tyt6niu . talo si§ tak po
wszecbnem i ulubionem, ze Jakub I postuuowieniem 
kr 6lewskic1n opodatko,val tyt6n, a by jcgo konsumcy~ 
ograniczyc; postanowienie to datuje SifJ z roku 1604 
a zate1n w czternascie lat po pier,vszenl 'vpro\vadze
niu tyt6niu clo Anglii, i cz ytamy w nien1: , DawniE~j 
tyt611 uzywany byl tylko przez wy,sze klassy jako sro .. 
dek lelrarski, ale teraz mn6st,vo najgorszcgo rodza
ju luclzi uiy,va go tak nieumiarko,vanic, ze og6lny stan 
zdrowia poddanych naszych moze bye przez to na 
niebezpieczcnstwo narazony, nadto pieni~dze za ten 
artyli:nl wychodz~ z kraju i urodzajna zie1nia na
sza marnowan~ jest w nicmalej cz~ 'ci 11 a za irwa
nie tego njcnzytecznego ziclska. Z tego }10"'oclu ocl 
dnia ~G pazdziernika 1604 roku dla zapobiezenia tc
mu zle1nu, od kaidego n1aj~cego bye skonsun10"'a
nym funta tyt6niu, pobierany b~dzic podntck 'v lcwo
cie 6 szyl. 10 denar6w ( okolo 2 rub. r.) '' 

W rol{U 1616 zacz~li juz Anglicy w s\\roich kolo
nijach w Wirginii hodowac tyt6n, co do,vodzi ze ho
dowla i handel tyt6niu byly korzyu tnen1i. Ale i to 
przedsifJWZifJcie zostalo ograniczone po tanowienicn1 
kr6lewskiem, bo 'v r. 1619 wyszedl ukaz, .ie zudnen1u 
koloniscic angielskiemu \V Wirginii nie rna bye wolno 
zbierac "riEJCCj tytoniu w s"rojej plantacyi jak 100 fun. 
rocznie. Ale ani 'vysoka oplata od l\onsun1cyi tyt6-
niu, ani tamowanie szerzenia si~ jego upra\\'Y w Wir
ginii, niezdolaly powstrzymac tych kt6rzy raz przy
"rykli do uzywania tej rosliny. R6wnie bezsiln~ by-

la niena\visc wielu pojedynczych os6b dla tyt6niu, 
tudziez calc l\rasoin6wst"'o licznych pi arzy (a mi~
dzy niemi samego kr6la) kt6rzy usilowali zniesc 
uzywanie tyt6niu. Jak dalece niektore osohy oka
zywaly g\\'alto\vny 'vstr~t do uzy,vania. tyt6niu 'v o
wych czasach, do\vodzi fakt niezaprzec~;onej pc,vno
sci, ze pc,vien ojciec 'vydziedziczyl s'vogo syna za 
to, iz go raz 'vidz'ial pal~cego tyt6n. "\V spolczesny 
Can1dcn })Odzi,via, jak n1og~ niekt6rc o. ·oby ella przy-
jemnosci lub jako lekarstwo, wci~gac 'v ' iebic i 'Yypu
szczac noscm ostro,vouiej~cy dyn1, zapotnoc~ glinia
nej rurki. Nast~pca Jakuba I podniccouy znacznen1i 
dochoda1ni jakie skar b mial z oplat ocl u.iy"'ania ty
t6n i u, })Oinyslal o zapro,vadzeniu monopolu na ten 
artykul, ale wojna domowa przeszkodzila wprowa
dzeniu tego projektu w wykonanie. Poprzcstano za
tem na dodaniu do oplaty cla wchodowcgo, podatku 
od fabrykacyi i przedazy, przez co hodowanie tyt6-
niu w samej Anglii stalo si~ bardzo intratne1n. Roz
wijaj~ca si~ corazbardziej produkcya tytoniu 'v kra
ju, grozila zupelnem zniszczeniem waznego tlla skar
bu dochodu cla \\rchodowego, i dla tego !Cromwell 
'tV 1652 pomimo wielostronego oporu, n1u ial zakazac 
llpra wy tyt6niu w Anglii. Postanowienie to zostalo 
nastEJpnie \V 17 83 roku rozci~gniEJte do Szkocyi a do
piero w 1830 i do Irlandyi. Doch6d jaldc wielka 
Brytania obccnic ci~gnie z tyt 6niu, zasadza si~ pra
wie zupelnie na podat ku wchodowym, reszta nie 
wielka pochodzi z podatk6w nalozonych na fabrykan
to\v i przeclaj~cych. l{azdy z 35,000 kupc6w (tahac
co and snulf tlealets) placi rocznie 30 rs. fabrykan
ci zas plac~ stoso"'nie clo ilosci wyrobionej, przy
czem 2,000 funt6w angielskich placi takze 30 rsr. 
Clo '\vchodo,ve wynosi okolo 90 kop. od funta. Przy 
tak 'vysokich oplatach, konsumcya tyt6niu nie moze 
wzrastac odpo,viednio do lujnosci. Obecnie wedlug 
statystycznych \Vykaz6w, wprowadza siEJ z oplat~ cel
n~ okolo 30 million ow funt6w, ale mozna za zupeln~ 
pewnosc u \vnzac, ze wiEJcej niz drugie tyle 'vchodzi 
drog~ kontrabandy, kt6ra przy wysokich oplatach 
celnych stanowi bardzo zyskowne rzemioslo. 

'V Turcyi jak juz wspomnielismy, palenie tyt6niu, 
wedlug "'szclkiego podobienstwa z11ane bylo przed 
odkrycien1 Ameryki, ale ty lko bogatsi uzy"'ali tej 
przyjemnosci; dopiero w r. 1610 uzycie tyt6niu sta
lo si~ powszcr bnen1. 1\Iaho1ned IV syn sultana Ibra
hhna za]{azal w roku 1655 palenia tyt6niu pod kar~ 
sci fJCia. Nic moina wiedziec co go spowodowalo do 
tego surowego postanowi~nia, sultanowie bowiem 
w owych czasach nie tl6n1aczy li si~ nikotnu zc swo-
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icb rozporzftdze(l. Jedni utrzymuj~ zc sultan spo- 1i tach znajdujctny to wszystko co 'v6,vcza., wicdziano 
dziewal si~ tyn1 sposobem utorowac poddanyn1 S\VO- \V Niemczcch o tyt6niu, i polalzujc si~ z nicb ze ,vte
ich naj}Jrostszf1 drog~ do rajuaproroka, "'edlug drugich dy uzywano tylko tytoniu jako lckarstwa i o palcniu 
spodziewal si~ przez ten zakaz zapobieclz poiaro1n go nie wieclziano. 0 tym ostatnhn uiytku do,viedzia
kt6re \Vo,vczas }H'a\vie coclziennie srozyly si~ 'v Kon- no sig 'v Nicn1czech zape,vnic po wkroczeniu wojska 
stantynopolu; sultan Amuratkazal kazdcgo kogo do- l1iszpa11sldego pod l{arolcm V, ale tylko cz~sciowo. 
strzezono pal~cego tyt6!1 \vicszac, z cybuchc1n przez 0 ile z rozn1aitych zr6del dowicd.ziec si~ 1uozna, wpro
nos przeci~gni~tym i "'orkiem tyt6nin na szyi za"·ic- "'adzenie tyt6niu '" ie1nczech 1nozc si~ chronolo
szonym. Opo,viaclaj~ ze sultan ten pc\vnr.go razu gicznic w nast~puj~cy spos6b roz,vin~c i uporz~dko
przebrany przybyl na jedcn statck stoj£1CY w Do- 'vac: vV roku 1620 kilka ko1npanii angiclskich przy-
sforze; jeden spabi znajduj~cy si~ na ty1n statl<u uioslo zwyczaj palcnia tyt6niu d.o Zittau; ,v 1659 r. 
\V cienn1y1n k~ciku zasiadlszy palil spokojnie ty- Z\vyczaj ten byl jui znany w Lei nig w okr~gu ~1eis
t6n. Sultan przyl~czyl si~ do niego i takic za- sen; \V tyn1zc roku zacz~to \V tym celu zasie,vac tyt6n 
I)alil fajkQ, ale spah zerwal si~ natychn1iast i ude- w okr~gu vVassingen; vv 1G7G zacz~to hoclo,vac go 
rzywszy \V kark nieznajomego to,varzysza zawo- 'v Marchii Brandcburg--kiej a 'v 1697 w Hcssyi iPala

lal: , C6z to, czy nic wicsz o sulta!1sldm zakazic?" tynacie. Do W ~gier i Czech upra"\va tyt6uiu 1n·zeszla 
A1nurat odpowiedzial: , W zakze ten rozkaz ro"'nic z Austryi, kt6raj~ od Wloch6w 1n·zej~la. Ale i \V Niem
ciebie jak mnic obo,viqzujc., ,Bynajn1niej, zav{olal czech uiy,vanie tyt6niu spotkalo wiclu przcciwnik6w 
spahi, ja 'valczy lem za sultana i un1rzec mogletn za 1 mi~dzy kt6rc1ui Gaspard Hoffman, kaznodzieja w Que: 
niego, to mam pra,vo 'vy1'f1czenia si~ od tcgo rozpo- dlinburg szczcg6lnic si§ odznaczyJ, i jui ,v 1684 ro
rz~dzenia; ale tobie radz~ bye poslusznytn woli 1110- ku przcci\v palcniu tyt6niu IJiorunowa! z a1nbony jako 
narchy. ~, vV kill\: a dni pozniej sultan kazal stawic przeci'v zgorszcniu duchowemu, ktore nazy,va! 'dzic-
przed sobfl: tego spaha i dal 111n si~ p oznac; zolnierz lc1n sam ego szatana i kazdemu palaczo,vi zapo\via
rzucil n1u si~ do n6g blagaj~c o lask~. Sultan nie ~al wi~cz~e po.t(J~ienic., p~r6wny\vaj~c usta jcgo do 
tylko I)rzebaczyl mu ale nadto dal1nu korzystn~ po- J~lll~ PI.ekieln~J w1ec~n1e s1arkf1 i stnol~ })lon~cej. za 
sad~ ,v jednej pro\vincyi. nun 1dz1e Tob1asz E1 ·ler \Y Przestrogaclt dta b1·aci 

Opr6cz Albanii, Bulgaryi i Serbii, tyt6i1 ~est obc- tyloniozoyclt, 'vydanych \V 1733 r. Nazywa on tyt6n 
cnie hodo"rany na 6smej CZ§SCi urodzajnego gruntu ~,c~wasten1 zapomoc~ kt6rego szatan nictylko 1)rosty 
Turcyi. Przeszlo 20,000 rodzin poswi§ca si~ tam tej 1 n1e okrzesany lud, ale na,vet 'vyzsze i uczonc stany 
gal§zi przen1yslu rolniczcgo i zbi6r roczny wynosi w sidla swoje wci~ga i zmusza do palenia sobie ofiar-
100,000 wantuch6w. Tyt6f1 hodowany w Turcyi przez nych kaclzidel w kazdej dnia godzinie. '' Nawet do
'"i~ksz~ cz~sc lubownik6w uwazany jest za najlepszy broduszny l{rystian Scriver, 'v dziele pod tytulem 
w calej Europie, chociaz jest bardzo r6zny. Najwy- Slca1·b duszy zapala siEJ przeci.w tej dzis tak powsze
borniejszynl gatunldcm jest macedoi1ski , z okolic chnej rozrywce: , W szynkach i karczmach m6wi on, 
Tessalii, "r Konstantynopolu zas najwi~cej pal~ ty- zalewaj~ si~ tym lub owym trunkie1n, a zcby wi§cej 
t6!1 pochoclz~cy z Sam sun i s~siednich okolic, tu- mire pragnienia do IJici a susz~ sobie gard!o dymcm 
dziez z IJatakia i pobliskich g6rskich okr§g6w. z pal~cego si~ tyt6niu." Jeszczc i \V polowie XVIII 

W Niemczech tyt6n poznany zostal jak si~ zdaje wieku wielki teolog i kanclerz unhversytctu ,v Tu
'v drugiej }Jolowic szesnastego 'vieku. Doktor Adolf bindze , Joger, w kazaniu pokutnen1 piorunuj~c na 
Occo, fizyk n1iejski w Augsburgu, au tor dziela P!tat- wsp6lczesne wyst~pki powiedzial: ,Pij~, objadaj~ si~ 
rnacopea August ana i kil.J_{u pis1n numizmatycznycb, do zbytku, a nawet tyt6n pal~., 
pierwszy otrzymalliscie i nasienie tyt6niu, zapewnie 'Vladza swiecka uzbrajala si~ takze na sw6j spo
z Francyi. Occo poslal t~ roslin~ .Janowi Funk, do- s6b: naznaczano i wymierzano kary na kazdego l~:to 
ktorowi w Meiningen, a ten znowu przeslal j~ bez fajk~ palil. W roku 1G51 policya krajowa w Wirtem
nazwy i opisu swemu szwagrowi, slawnemu Gesne- bergu zakazala ,uzywania tyt6niu pod ci~zk~ kar~, 
rowi, w Zurichu, kt6ry \V przyslanych lisciach poznal zwyczaj ten bowiem nie tylko nieuzyteczny jest ale 
znany z francuzkich opis6\v tyt6n i rozpisal w tym nawet szkodliwyi zgubny dlakazdego wieku i stanu". 
przedmiocie listy (w listopadzie 1565 r.) do dokto- W r. 1723, konsystorz brunszwicki wydal do super
r6w Occa i Funk, tudziez profesora Arctius w Bern intendent6w polecenie, aby zostaj~cych pod swoim 
kt6ry t~ roslin~juz w swoim ogrodzie hodowat W tych nadzorem predykant6w ostrzegali wzgl~dem unikania 
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nieprzyzwoitego szczeg6lnie dla duchownych palcnia 
tyt6niu. 

0 becnic uprawa tyt6niu i pol~czona z ni~ fabryka
cya jak wiadomo nieslychanie roz zerzyly si~ 'v Niem
czech, a od ldlkunastu lat powi~kszyl si~ tal\zc nie
zmiernie wyw6z za granice Europy, tak ze w r.1850 
wyw6z sygar niemiecldch do Atneryki i Australii 
przcdstawinl kapital okolo million a talar6w. Na p6l
nocy Nien1icc gl6,vne1n siedliskicm uprawy tyt6niu s~ 
Prusy, miunowicie prowincye Brandeburgska, Saska, 
Pon1orska i Nadrc11 ka. W sroclkowych Nie1nczech 
Bawarya, Baden, Hesscn i okolice Noryn1bergii bo· 
duj~ tyt6i1 na znacznych przestrzeuiach gruntu. 

W spomnielisn1y powyzej ze tyt6:6. jui ··w 1563 roku 
znany byl 'Y Bern, w Szwajcaryi ale i w tym kra
ju uiycic tyt6niu do palcnia claleko p6zniej weszlo 
w zwycznj i napotkalo rozliczne IJrzeszkody. I tak 
v,r rol\u 1G53 w lulntonie Appenzell kiedy kilka os6b 
wychodz~c z obcrzy pozwolilo sobie palic tyt6f1 na 
ulicy, sprawi!o to takie oburzenie i zami§szanie mi~
dzy lndem, ze wladza policyjna widziala si~ zn1u zo
n~ stawic 'vinnych przecl s~dem i ukarac, i przy tej 
okolicznosci wydala postanowienie ze wlasci ciele 
oberz i karczem obo,viqzani s~ donosic do wladzy 
miejscow6j {} kazclym ktoby si~ po,vazyl palic u nicb 
tyt6n. W J{antonie Glarus w rol\u 1670 za palenie 
tyt6niu naznaczono kar~ pieni~zn~ jcdnej korony, 
zlote1n, a w Bern 'v 1661 r. wydane zostalo barclzo suro
we postano,vienie przeciw tyt6niowi i n tano"'iona wla
dza pod nazw~ Chambre du Tabac ella czuwania nad 
scislem 'vykonywaniem tego postano"rienia i kara
nieln post~pujqcych w brew jego przepisom, a 'v 1675 
ogloszouem tamze z.ostalo nowe postanowienie na
znaczaj~ce kary pieni~zne, wiezy i pr~gierza przeciw 
pal~cym tyt6n. 

WHolandyi juz w 1615 roku uprawiano tyt6:6. v,r o
kolicach Amersfort gdzie i dot~d jak r6wnie w ca
lej prowincyi Utrechtu upra,va ta na ·wielkt1 sl\al~jest 
prowadzona. Tro 'kliwosc w uprawie, u ilowanie jak 
naj,vyzszcgo dochodu z grunt6'v kt6re jak wiadomo 
tak wysoko stoj~ w cenie w calej Hollandyi, nakoniec 
w ostatnich czasach niezmiernie upowszechnione wtym 
kraju drenowanie, posta,vily tyt6nie bollendcrskie 
'v calej Europie na r6"rni z najlepsze1ui gatunkami 
amerykanskiemi. W r. 1854 byio w Hollandyi w ru
chu 335 fabryk tyt6niu a 55 sygar, w kt6rych prze
rabial si~ tyt6it krajowy i spro,vadzan~ z Kentucky 
i Virginii. 

W Szwecyi tyt6n za panowania kr6lowej l{rysty
ny, tak malo jeszcze byl znany, ze kiedy przy brze-
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gach szwedzkich rozbil si~ jeden okr~t bolenderski, 
wiesniacy znalazlszy w nim zwoje tyt6niu, s~dzili ze 
to s~ liny i sznury do przywi~zywania bydla. Pierw
sze postanowienie kr6lewskie w przedn1iocic tyt6niu, 
'vydane zostalo w roku 1641. Dzis w Szwecyi znaj
duje si~ 77 fabryk w kt6rych przerabia si~ }{rajowy 

• 

i zagraniczny tyt6n; najznaczniejsze z tych fabryk s~ 
w Sztokolmie, Gotaborgu i Ny koping. . 

W ktorym czasie tyt6n wpro,vaclzony zostal do 
Rossyi, niepodobna dokladnie oznaczyc, ale to nieu
lega w~tpliwosci ze przybyl tam z Azyi. I tu dlugo 
wzbraniano palenia tyt6niu, ale tylko z powod6w po
licyjnych, albowiem cz~ste ztctd zclarzaly si~ przy
padki pozar6w i do roku 1634 palenie tyt6niu w Ros
syi zabronionc bylo pod utrat'1 nos a. 0 becnie upra
\Va i fabrykacye tyt6niu w Cesarstwio w wysokim sto
pniu s~ rozwinigte i hodowanie tej rosliny stanowi 
nadto wazn~ gnJ~z gospodarstwa rolnego w Malo-Ros
syi, w koloniach saratowsldch, w ICryn1ie i niekt6-
rych zakaukazkich prowincyacb, tudziez 'v Bessara
bii, StaWI·opolu, Woronezu, Charkowie, Orle, Riaza
niu, l{ursku, w \vielu poludniowo-rossyjskich J)rowin
cyach i Syberyi. Do roku 1842 lepsze gatunki tyt6-
niu na pr6b~ tylko byly uprawiane, ale obccnie wy
dzial roslinny corocznie sprowadza nowe nasienie 
z kraj6w najlepszej produkcyi, jako to z Kuby, Mary
land, Wirginii, Persyi i t. p. i rozdaje bezplatnie ka
~demu kto si~ uprawt1 tyt6niu trudni, a ksi~zki za
wieraj~ce wiadomosci o upra,vie tyt6niu znacznemi 
1nassan1i bywaj~ w obieg puszczanc. Tyt6n z Krymu 
dawno jnz wysoko jest ceniony i Pallas w 1803 roku 
tak o ten1 pisze: , 'V g6rach krymsJdch tyt6n okr~
glolistny, .(Nicotiana paniculata) zasievla si~ w kwie
tniu i n1aju, w tlustej ogrodow6j ziemi, nast~pnie na 
zagony pop rzedzielane rowkami w kt6rych si~ woda 
utrzyn1uje przcsadzany, czyli fiancowany, pozostaje 
tak do jesieni, 'v kt6rej to porze o bieraj~ si~ liscie, 
susz~ w cicniu a nastfJpnie zakopuj~ pod stosami sia
na, gclzie przybieraj~ kolor brunatno-z6lty, staj~ si~ 
podobnetni do tyt6niu lisciowego tureckiego, i prawie 
po tej samej cenie przedaj~ si~. 

Chociaz w Europie produkcya i }{onsumcya tyt6-
niu doszla juz do niezmiernych rozmiar6w, n to nie
pozorne zicle stalo si~ dla million6'\v ludzi obfitem 
zr6dlem zarobku, to wszystko jednakze nie moze na
wet isc 'v por6wnanie z Arneryk~ p6lnocn~, Kub~ i 
panstwami srodkowej Ameryki. W roku 1851, kon
sumcya tyt6niu w panstwach zwi~zku celnego nie
mieckiego wynosila 2 2/ 3 funta na. glow~, a w Pru
sacb stosunek ten wynosil 3 fun. na glow~, 'v tymze 
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roku w Stanach Zjednoczonych konsumowano 3 'Ia f. 43/5 fun. na glow~; za to wscb6d i Ameryka srodko
na glow~; podczas gdy w panstwach zwi~zku cclnego wa tak mocno przewaiajf1 srednie cyfry Europejskie, 
niemieckiegp wyrobiono w r. 1842, 605 million6w ze obliczaj~c przeci~ciowo konsumcy~ tyt6niu w ca
sygar, na samej wyspie Kubie mieszkancy wypalaj~ lym znanym s\viecie, wypada srednia cyfra 4 1/

2 
fun. 

rocznie 1825 million6w, czyli 5 million. cygar dzien- czyli razem 4480 n1illion6w fun. rocznej konsumcyi. 
nie; to stanowi 2000 sztuk rocznie na kazdego mie- Licz~c sredni~ produkcy~ z morga na 500 fun. okaze 
szkanca. Palenie sygar na wyspie Kubie i w srodko- si~ ze przeszlo 9 million. morg6w czyli 450 mil kwa
wej A.meryce, tak upowszechnione u wszystldch sta- dratowych niemicckich gTuntu uzywa si~ pod upraw~ 
n6w obojej plci i wszclkiego wicku, ze tylko dzicci tyt6niu kt6ry licz~c funt srednio tylko po 6 kop. 
przy piersi wyl~czone s~ od tego zwyczaju. W.Euro- przeclstawia wartosc okolo 300 million. rs. a zatem 
pie Belgia tylko i Dania okazuj~ wyisz~ przcci~cio- uprawa tyt6niu przynosi srednio rocznie brutto 33 
w~ cyfr~ konsu1ncyi tyt6niu nii Stany Zjcdnoczone, rubli srcbrem z morga. ,. 
w Belgii bowie1n wypada rocznie 4 V'l fun. a w Danii J. B. Wagner . 
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OMER-PASZA . 

W panstwach chrzescijanskh~j Europy, droga za
slugi najcz~sciej pro"radzi do slawy i wysokich sto
pni w spoleczenstwie. Zclarza si~ i tam dosyc nawet 
nie rzadko ze stosunki, protekcya, niekiedy okoli
cznosc barclzo llla~ej wagi ; czlowiel{a nicznanego 
wczora jeszcze nagle wynos~~ na stano"risko znamie
nite i czyni~ go jednym z owych IH'Zewaznych wsp6l
dzialaczy ruchu dziejo\vego, jakich kazdy wiek, mnit~j 
lub wi~cej, na widowni~ swiata wyprowadza. 

Ale na Wschodzie zasluga, zupelnie jest wykrc
slon~ z warunk6w szybkiego pozyskania dostojei1stw. 
Tam, dosyc jednego laskawego wejrzenia wladcy, 
dose poclobac mu si(J raz jeden, w mysl jcgo trafic 
szcz§sliwie, a by od razu wyst~pic z tlumu i stan~c na 
szczycie godnosci. Wprawdzie to szybkic wyniesie
nie ludzi bez zaslugi, tak w armii jako tez w clywa
nie, staje si~ dzis coraz rzadszem. Porta ottoman
ska urz~dza si§ po europejsku i jcj urz(Jdnicy, musz~ 
teraz doslugiwac si~ swoich stopni. Jcdnak przed 
trzydziestu jeszcze laty, dzialo si~ inaczej i takiemu 
stanowi rzeczy na Wschodzie, 01ner-Pasza, winien 
S\VC wyniesienie. Omer-Pasza urodzil si(J poddanym 
austryackim. Oj ciec jego sluzyl w wojsku, stryj zas 
byl ksi~dzem obrz~dku 'vschodniego czyli grecldego 
kosciola. W l{roacyi w okr~gu Ogulin w miastcczku 
Plaski urodzil si~ okolo 1801 (podlug innych 1811 
r.) imi~ jego rodziny bylo Lattas. Mlody Lattas od
dany zostal do szkoly "\Vojsko"'ej kt6ra istniala w mie
~cie jego roclzinnem, ztamt~d wyni6sl poj~cia swe 

• 

o sztuce wojenn~j i 'vyksztaicil si§ 'v kaligrafii. P6-
zni6j uczyl si~ n1n.ten1a ty ki 'Y Thurn1 w s~siedztwie 
miasta J{arlstadt; po dokoficzeni U zas kurs6w Inatc
matyld, przyj~ty zostal do korpusu kadet6ww Ogulin. 

Bieglosc mlodcgo IJattasa 'tV ka ligrafii, sci~gn~la 
uwag~ Inajora l{ajctana Krcezig, kt6ry zaj~l siQ mlo
dyn1 czlowiekien1, dal n1u jak~s cy,viln~ posad(J i 
chciai kierowac dalszf1 jego przyszlosci~. Ale zdaje 
si~ ze n1i~dzy pod\vladhy1n i zwierzchnikiem zaszly 
jakies nieporozu1nicnia. Majoro,vi zda,valo si~zc Lat-
tas zanicdbuje swych powinnosci. Lattas zc swcj stro
ny moze "rnosil zc 1najor za wicle wymaga; opuscil 
wi~c n1ajora, udal si~ do Bosnii (ta, jak wiadomo jest 
prowincy~ tureck~) i tam u bogatego kupca muzul
manina, wszedl w obo,vi~zek. 

Zdolnosci jego zaczynaly zwracn.c u'vag~ turk ow; 
Ln.ttas czy to z ·wyrachown.nia czy tcz z oboj§tnosci 
dla wiary naddziacl6,v, przeszedl na Islanizn1 przy
bicraj~c imic Omera. Pan jego uczynil go nauczy
cielcm s'vych syn6w i wyslal go z dziec1ni swemi 
do Konstantynopola. W stolicy panstwa tureckiego, 
Orner 'vszedl do szkoly wojskowej jako professor ka
ligrafii. Sultan do,vieclzial si § o nim: zaszczycil go 
stopniem oficera armii tureckiej i uczynil nauczycie
lem przy Abdul1\1eszydzie starszym synu swoim kt6 ... 
ry wkrotce potem wst~piwszy na tron Osmano,v, no
wemi dostojenstwy zblizyl Omer-Pasz~ do swej oso
by. Pomagal on Sultanowi w urz~dzeniu artylleryi 
na nowy spos6b a wzrastaj~c w pot~g~ i laski sulta-
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na, nicbawem otrzymal Rtopiel1 Mushira, odpowiada-
j~cy stopnio,vi Feldmarszalka. 

• 

• 

• • 
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'vodzil z"rycigz1dm wojskom tureckim choc dopiero 
\Y 1 51 r. zdolal tc zaburzenia do rcszty uskromic . 

' 

• 

• 

... 
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Ower-Pasza. 

'Vslawil siEJ uskiomieniem zbuntowanych Druz6w, 
pol\olenia ktore zamieszkuje 'v SyryiJ gory Libanu. 
Poclczas powstania w Bosnii i na Czarnogorzu przy-

Win.domo iz Sultan przedsi~wzi~l zapro,vadzic 
w swoich panstwach pewne koniecznc od1niany co do 
formy rz11du. 'fo postanowienie sulta ',sl,ie 'vsz~dzic 
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2potykalo tysi~ce przeszk6d, ale najgorzej i najtru
dniej szly poprawy i odmiany w Bosnii. Bosnija dzieli 
si~ na mn6stwo feudalnych cz~stek wi~kszych i Inniej
szych, a w kazdej znajduje si~ wladca, kt6ry rz~dzi 
wedle swego upodobania. Ci wassalowie s~ potomka
mi starej szlachty bosniackiej; lennosci swc trzymaj~ 
jeszcze od owych czas6w kiydy Bosnija byla pro,vin
cy~ w~giersk~. S~ oni wyznania maGhometanskiego, 
wszakze wsp6lnosc wiary niezatarla w nich r6znicy 
plemion, a ta r6znica jest ci~gl~ do nien~twisci pod
niet~. 

Ci zn6w Bosniacy, kt6rzy wyznaj~ chrystyanizn1, 
nienawidz~ wsp6lrodak6w swych machometan i je
dnoplemiennosc niknie, w obec r6znicy wyznan. Tak 
wi~c magnaci bosniaccy, s~ w ci~glem podejrzeniu 
n turk6w swych lennowladc6w i w ci~glej nienawisci 
u swych poddanycb, chrzescijan. Wlasnie na tych 
ostatnich Omer-Pasza, podczas wzmianko\vanych juz 
rozruch6w, najsurowi~j wywarl sw~ wladz~. Znac by
lo po okrucienstwach ze to odst~pca karze swych 
niegdys 'vsp6l,vyznawc6w. . 

Jeszcze Omer-Pasza zwyci~zkim bulatem nie zmu
sil do milczenia Bosnii, gdy powstalo Czarnog6rze. 

ro male paiistewko na poludnie Bosnii, jest najza
choqv.iejsz~ cz~sci~ lrraj6w sultana lez~cych nad Ad
ryatykiem, rozgranicza ono tureckie ziemie od austrya
ckicb, ci~gn~cych si~ po zachodniej stronie balkan
skiego p6lwys lJU. 

Od wiek6w bylo lennosci~ Turcyi, wszakze podko
niec XVIII stulecia, zacz~lo si~ wybijac z pod prze
wagi Porty Otto1na11skiej. Panuj~cy na Czarnog6rzu 
Wladyka, jest zaraze1n rz~dcf1 i uaj,vyzszym ka
planem; rz~d zate1n jedyny w Europie nowozytnej bo 
teokratyczny, spotykamy w tej maleiikiej rzcczypo
spolitej. 
· Po zgonic Piotra Piotrowicza Niegusz, tron Czar

nog6rza posiadl syn jego, Wladyka Daniel Piotro
wicz Niegusz kt6ry z malemi silami swego stotysi~
cznego narodu lecz z wielkiemi nadziejami pomocy 
od OSCiennych cbrzescijanskicb ll10Carstw; smialo za
czepil wojska sultana. 

Omer-Pasza zlicznem wojskiem ruszylnazuchwal
c6w i mimo nadzwyczajnej odwagi Czarnog6rc6w, od
ni6s! kilka zwyci~ztw. Moze bylby ich zupelnie po
konaJ:, lecz Austrya nieprzychylna pod6wczas 1,urcyi 
poslala hrabiego Lejningen do Carogrodu ujmuj~c 
si~ za Czarnog6rzem. 

Omer-Pasza z no,vemi laury powr6cil do Konstan
tynopola; dzifdki dyplomacyi austryackiej kt6ra zapo
biegla dalszej wojnie. Gdyby nie to, zwyci~zkie lau
ry On1er-Paszy uwi~dlyby moze w w~wozach Czarno- . 
gory; powiadaj~ bowiem ze maly 6'v krail~, bardzo 
trudny jest do zdobycia; tak przez s've geograficzne 
polozcnie (napi~trzony grzbietami g6r) jakotez dla 
walecznosci swych obywateli . . 

J. Janiszeltska. 
• 

010MUNIEC 
DA WNA MORA -~.Til STOLIOA. 

(z rycinl!-.) 

Morawija, kraj Slowianski, niegdys b~d~ca w nie
zgodzie z pobratymcami Czechami, dzis serdeczna ich 
siostra, nie wszystkim jest znan~; a przeciez oboj~
tn~ bye nie powinna., jako przez jedno-szczepo,ve 
zamieszlrala plemie. Nie mamy zamiaru skreslic tu 
obszernie przeszlosci historycznej tego kraju; "rspo
mniec tylko cbcemy o wazniejszych, 'vply'v maj~cych 
na byt kraju tego wypadkacb. Gl6wn~ zas mysl~ przy 
opisaniu Olomunca, dac jakiekolwiek zarazem wyo
brazenie o dzisiejszym stanie moralnym, naukowym 

Ksi~GA JWIATA. Cz. II. R. vm. . 

i narodowym tej zyznej, kwitn~cej '\V rolnictwo pro-
• • 

'\VlllCJl. 

Mo.ina powiedziec iz Morawija pierwsza ze Slo
wiai1szczyzuy jeszcze w 6smym wieku -vv· silne si~ za
wi~zala pal'1st"'O, a w dzie"\\ri~tym Czech om ju.i rozka
ZY"'ala. Pier,vszym jej kr61em byl Marowod. N ajzna
komitszyin z p6zniejszych byl Swiatopelk czyli Zwen
tibold, kt6ry rz~dzil od 871-894, jadnakze pod jego 
synem Swolobogiem, Slowiansko-Morawskie kr6le
stwo chylic si~ do upadku pocz~lo.. . Rezydency~ 

• 12 



• 

86 

morawskich kr616w rownie jak i biskup6w bylo mia
sto Wellegrod (Wellehrod). Najpierwszym biskupem 
byl apostol kraju tego, swi~ty Cyryl; (Kirylo) dru
gim brat jego sw. Metodyusz (Strachota); pod jego 
nast§pcami, biskupstwo zostalo przeniesione do Olo-

, 
munca. 

Wkrotce potem Morawija utracila samoistnosc i 
kr616w swoicb. Zrazu obcinana przez Magiar6w i Cze
cb6w, zostala nareszcie zupelnie do tych ostatnich 
wcielon~, a cesarz Henryk II mianuj~c Wratyslawa 
kr6lem czeskim, w Moguncyi potwierdzil to przyl~-

• czen1e. 
W trzynastym wieku poclczas pami~tnych i stra

sznych ella calej Europy napad6w tatarskich, Mora
wija takze ulegla ci~zkiemu zniszczeniu. Niezliczone 
tlumy tych dzikich wojownik6w z wodzem Peta zja
wily si~ pod Olon1uncem i powszecbna trwoga ogar
n~la l\raj caly. Natenczas panuj~cy kr61 Wratys!aw 
poczynil wszclkie przygotowania do silnej obrony. 
Znakomiteinu wojowniko,vi Jaroslawowi Hernbergo
wi· powierzono obron~ ~lorawii. Z osmiotySi(JCZnem 
wojskiem, 'vzmocnionetn sil~ pospolitego ruszenia, 
zamkn~l siEJ 'N Olo1nuncu przed san1en1 nadejsciem 
horcl dzikich, kt6rych zblizenie oznajmialy zclaleka, 
plon1ienie pal~cych si~ n1iast i wiosek. J aros!aw 
Hernbcrg odparJ: ich szturmy po ldlkakroc, z niesly
cbanem m§zt,vem. Lecz w otwartem polu, nie n1ogJ:o 
szczuple to 'vojsl\o oprzec si(J ol{rutnen1u i chytremu 
nieprzyjacielowi, kt6ry niedbai~c o tak slabego prze
ciwnika, rozdzielil oddzialy swoje na zdoby,vanie i 
zaj(Jcie innych zamk6,v, i na plondrowanie przy le-
glycb okolic. I tak zdobywszy bliski klasztor i za
n1ek Hradysz 'vymordowal najokrutniejszyn1 sposo
bem wszystkich zakonniko"', a mala 'v zan1ku zalo
ga ,v plornieniach smierc znalazla. vVkrotce 'Vraty
slaw, korzystaj~c z nieogl~dnosci tatar6w i otrzyn1a-
'vszy male posilld, a nie mog~c po\vstrzyn1ac rycer
stwa swego pragn~cego zemsty na pohall.cacb~ dnia 25 
lipca 1241 r. zrobil przecl switem 'vycieczk~, i wpadl
szy do ich o bozu, w 1ngnieniu oka rozni6sl tarn s1nierc 
i spustoszenie. Na ch,vil~, pr7;ybyly san1 Peta ze 
~hviez~ s'v~ hord~, zwyci~zt,vo 'v za,vieszeniu zatrzy
mal i gdy si~ juz chrzeRcijanie chwia6 poczynali, J a
ros!aw pospieszy,vszy w pon1oc upadajt1cyrn, zupel
ne i stano,vcze odni6sl nacl barbarzyncami zwyciEJ
ztwo: tatar6w niedobitld ku W ~gron1 pierzchn~ly. 
Peta zgin~rl z r~ki 'voclza, a ten w nagrod~ ocalenin. 
Morawii, jej wielkorz~dc~ mianowanym zostat 

P6zniej jednakze gdy wszystko zacz~lo prawie u-
1egac polityee German6w, nie tylko Morawija lec.z 

• 

i kr6lestwo Czeskie przeszlo pod panowanie domu 
Luksenburgskiego i Austryackiego. 

* 
Niedawno byl czas w kt6rym Morawija i Czecby 

uwazane byly za zupelnie znie1nczale i byly niemi 
poniek~d, gdyz nawet j~zyk narodowy w klassach wy
ksztalconych wyszedl z uzywania. Ta zmiana· po
zorna trwala do 1833 roku, po czem zwolna zacz~la 
si~ rozbudza6 iskra ducba narodowego. Pierwszy po
PEJd ku temu dalo duchowienstwo morawskie. WBer
nie (Brunn) gl6wnen1 dzis miescie tej prowincyi, za
cz~to wszystkie naub:i wykladac w j~zyku slowian
skim. Od tego malego zrazu ogniska, pocz~lo si~ 
rozchodzic swiatlo i cieplo po calym kraju i dzis juz 
nie brakuje tan1 na autorach w jEJzyku narodowym pi
sz~cych, czy to w gal~zi historycznej, czy tei w za
kresie innych nauk. Pomi~dzy poetami narodowymi 
znakomite zajmuje miejsce ksi~dz Susil m~z, pod ka
zdym wzgl~dem zasluguj~cy na czesc ziomk6w swo
ich. 

Wiadome towarzystwa l{si~zkowe w Czecbach, s~: 
Matica Czeska, Zgrornadzenie pod wezwauienz swz~
tego Cyryla i Metodego, tudziez niedawno zawi~zane 
stowarzyszenie pod nazw~ sgo Jana Nepomucena pa
trona Czeskiego. 

ICazdy czlonek przyst~puj~cy do stowarzyszenia, 
winien jednorazowie zlozyc dziesiEJC gulden ow, ( 40 
zlp.) z funduszu tej skladki codzieit prawie pomna .. 
zaj~cej si(J, clrukuj~ mn6stwo egzemplarzy dziel lu
clowych i innych w jEJzyku wlasnym: Kazdy ze sto
warzyszonych dostaje juz bezplatnie pojednym egzem
plarzu, reszta sprzeclawana po cenie bardzo znizonej, 
dopo1naga clo nowego wyclawnict,va i rozpuszczania 
w o bieg w wielkiej ilosci dziel pozytecznycb, dla do
pi~cia celu szlacbetnego o~wiecania calej ludnosci 
i post~pu jej moralnego, 

Dzisiaj summa tyn1 sposobe1n zebrana wynosi kil
kadziesi~t tysiEJCY renskich, a rozrnaite wydawane 
dziela oclznaczaj~ si~ nie tylko tannosci~ ale i "rarto
sci~ li terack~. "Afatica Czeska powzi~la pi~kny po
mysl przedrukowy,:vania dawnych dzielliteratury cze
skiej, pod redakcy~ Zap a 'vychodzi pismo pod tytulem: 
Panl i§tni!ci ateh eoto~'ickie a rnisto]Jisne. W sr6d mn6-
stwa dziel narodowych, w przedmiocie historyi, nauk 
scislych i literatury, wyszlo tal\ze tlumaczenie wszy
stkich prawie arcydziel obcycb. Pop~d un1yslowy jest 
tak wielki ii Encyklopedja c zeska rna j uz cztery ty
si~ce prenumerator6w, chociat niedawno rozpocz~ta 
i dwa dopiero zeszyty wysz1o z druku. Taki post~p 
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tCmbardziCj jest zadziwiajl}:cy, iZ niedawno, bo w ro-j mu uwag~, Ze niebezpieczno bylo samemu wSr6d Ia
ku 1833 znalazlo si~ led,Yie kilku czech6'v pracuj~- s6\v 'v kt6rych zdarzaj~ si~ napady przez zloczyf1-
cych w zamiarzc rozbudzenia narodowosci, pod ste
rem czcigodnego 'vyksztalconego Ira plana .•.. , 

I w Mora,vii zalozone zostalo podobnez to,varzy
stwo ksi~zko,ve. Dzieje tego wydawnict\va, rzcc mo
zna s~ bardziej jeszcze zajmuj~ce niz czeskiego, bo 
nie przez nasladownictwo pobratyinc6'v lecz z 'vla-
snego pop~du a na"ret jakby z natcbnienia j ednego 
biednego })rostaczka, powstalo to pozyteczne zespo
lenie si~ og6lu. Sebastyan Kubinek 'vloscianin nie
maj~tny, ledwie umiej~cy czytac, smakuj~cy raczej 
'v zabawach i trunkacb, niz w ksi~zce, razu jednego 
wr6ciwszy do domu, znalazl lrawalek ksi~iki bez ty
tulu~ pocz~l j~ czytac, a ze byla tresci moralnej, ze 
kolorami jasl\rawemi malowala skutki zlcgo zycia 
i pijanstwa, uczynila wielkie 'vrazenie na J{ubinku, 
tak dalece, ZC poprzysi~gl zycic "'Strzeini~zliwe p~
dzic i zupelnie poprzestac pic 1nocnych trunk6,v. Nie 
dose na te1n; poczci ·wy wiesniak nie chcial satn jed en 
tylko korzystac z tego moralnego skarbu, zapragn~l 
podzielic si~ nim z bracmi. Ale jal\ze to zro bic? nieo
szacowan~ l{si~ieczkfbnie mozna bylo w~zystkich r o
dak6w obdziclic? a on ukochal ich wszystkich, ella 
nich wszystkich pragn~l tego dobra, jal\ie san1 z niej 
otrzymal. C6z wi~c robic? Oto oddaje 1nlodszen1u 
bratu gospodarstwo swoje, a sam \vzi~wszy ldj 'v r~-
1\~, idzie, zbicra skladl\i na druko,vanie poclobnych 
ksi~zck. Prace jego w czystym zan1iarze przedsi~
"rzi~te, najlep zy otrzymaly sl{utek. J akby z jakim 
taliz1nane·n1, z ksi~zeczk~ w r~ku, l{ubinek na,vraca 
ziomk6'Y na drog~ pracy, do wstrzcini~zli,vosci nama
'via, zbiera co 1noze, a znajduj~c opiek~ i pomoc 
w ducho·wnych, kt6rym przyni6 ·l skladk~ i zamiar 
s'v6j opowiedzial, wydaje w j~zyku narodo,vym zrazu 
1nalej obj(Jtosci ale siln~ w slowach ksi~zeczk~, za
ch~caj~c~ do trzezwej pracy, do poboznosci, do oswia
ty i milosci naroclo"'osci. Skladka rosnie, a z ni~ ra
zem ro,'nie szerzenie si~ po calej Mora\vii dzicl w j~
zyku krajowyn1 pisanych. l{ubinek dot~d jak })ra
\vdzi"'Y apostol, chodzi, na,vraca, zach~ca, zbicra 
skladki, nic nie potrzebuj~c dla siebie, niczego si§ 
nie obawiaj~c zno ·z~c wesolo, nawet prze ~la<.lo,vania. 
Wiara "r czystosc zamiar6w s'voich strzeze go ocl 
,v zelkiej oba,vy: nast~puj~ce przcz naocznego s'viacl
ka opowiadane nam zdarzenie, najlepiej t~ jcgo siln~ 
wiar~ odmaluje. Niedawno J(ubinek przyni6sl do je
dncgo probo zcza zebran~ skladk~ 'vyno z~Ct! tysi~c 
refl skich, a ze ni6sl j~ wsrocllas6'v nie maj~c zadnej, 
pr6cz kija do podparcia si~, hroni; proboszcz czyni 

cow, isc samotnie p6zn~ por~ i niesc })rzy sobie tak 
znaczn~ k'vot~ pieniezn~. , Co tez to clobrodzicj m6-
wi? OU}JO,viada poki\Y<:nvszy glo"r~ zgorszony J{ubi
nek. Czy to B6g nic strzeze pieni~dzy za kt6re1ni sa1n 
mnie " 'Y lal? Nic, dobrodzieju, to grosz na dohro 
braci zcbrany, grosz s'vi~ty, bezpiccznie go mog~ 
nosic. ' 

Tak tedy obok "'yksztalconych ludzi 'v Bernie 
(BrUnn) Olomuiicu i innych miastach, dostarczaj~cych 
dla klass wyksztalconych, uzytccznych nauko,vych 
dziel w j~zyku morawskim; prosty chlopek sam je
den o 'vlasnych silach podejn1uje olbrzy1ni za1niar 
oswiecenia, umoralnienia ludu prostego. Oto jest je
den 'vi~c~j jeszcze dow6d, jak wielka r9znica wuspo
so bieniu d~zen lncl6'v slowianskich i innych eurO})ej
skich plcn1ion. N a Zachodzie rozpowszcchniona oswia
ty roz,vija 'v kazclej jeclnostce potrze b~ uiyzvania, 
a te1n san1e1n po buclza jedynie przcmy l i polepsze
nie bytn Inateryalnego. Cblopi francuzcy zaj~ci pra
c~, nie 1naj~ czasu na \Yet s'vi~ta uczcic \V n1oralnem 
znaczenin tego 'vyr'- zu. Rano w kazde s'vi~to pilnej 
ocldaj~cy si~ robocie, wiecz6r po~"'i~caj(}: uzyciu pra
cy swojej; jczeli do 'vielkich nie dochodz~ excess6w, 
to jeclynie przcz 'vzgl~d na straty matcryalne na ja
kieby 'v kof1cu naraieni zostali. Wsr6d zach§ty wla
snego rzf}:dn, os,viata \Ve Francyi, 'v por6\Ynaniu da
nych 'varunk6w nic tyle post~puje, a raczej nie taki 
jak w slo,viail zczyznie bierze }{icrunck; tu zas w Mo
rawii, Czechach i t. d., obok roz"rini§tego rolnictwa, 
obok r~kodzielni po miastacb, nieu t~puj~cych innym 
nie1nieckiln i francuzl\iln fabrykotn, os,viata og6lna, 
czysta, 'v cl~ino ~ci n1oralno-religijncj ci~gle r>ost~-

. 
puJe 

N aj\Vi§k~ze i naj,vi~cej ruchu 111aj~ce 1nia to \V Mo
ra,vii, Bernn (Brlinn) liczy }Jrzeszlo 40,000 micszkai1-
c6w; lccz Olon1uniec lubo 1na zaled,vic 10,000 ludno
sci, bogat~zynl jet;t 'v .dawne pan1i~tki hi toryc~ne, 
jako niegdys I>ier,v~ zc miasto w s'victnych cza acl1 
kraju tego. 

j\Iorawglde naz,visko Olomuf1ca jc t Holoinuuce, 
laci{l:-;ldc Eburum, lnb 'Y now. zych cza ·ach Olomu
ciuin. Dzi iej ·za naz,va po"'stala jak i~ zdajc z przc
kr§CCnia lacinskiego \vyrazu J ulio1nontitun; za c:la
c6'\v bo,vicnl rzyn1.·kich Julius Maximus, natcuczas 
w6clz a p6zniej cesa r.z, ci~gn~c okolo roku 230 po 
Chrystusie na lVIarko1nan6,v, zatrzyn1nJ si~ ta1n gdzie 
dzi 'f przedmiescie ku 'vschodowi polozone, i zalozy l 
dzisiejsze srodko"re mia to; zt~d Juljo-montiunl (Ju-

12* 
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liuszowa g6ra) nazwisko otrzymalo. Trudno bowiem 
przypi y'vac pochodzenie tego naz,vi ka smiesznej 

. bajeczce niemieckiej, kt6r~ kilku na"'et znakomitych 
pisarzy w S\voich dzielach po,vt6rzylo, jakoby jakis 
dumny burn:istrz kazal zawsze poprzedzac si~ dra
bantoin aby ci zdaleka 'volali: Czapki na dot! (falle 
muzen). W p6zniejszych czasach 1niasto '\vraz z kra
jem uleglo Marko1nano1n i Gotom a nakoniec slowia
nom, kt6rzy podbili kraj okolo 690 roku. 

Poznicj gdy Czechy i Mora,vija zo ·taly przyl~czo
ne do kraj6\v niemieckich roku 1354, miasto Olomu
niec dostalo od Karola II przywilej na sklad zagra
nicznych towar6w i \volny nien1i handel. 

Roku 1393, straszlhvy pozar zniszczyl Olon1uniec 
tak, ze za den don1 nie uszedl szkody. 

Roku 1450, powt6rnie stala si~ IJastw~ plomieni 
wielka cz~~c miasta z }{osciolem sgo Maurycego. 

Roku 146 , po l{ilkodniowem obl~Zcniu Olornunca, 
po~dalo si(J miasto Maciejowi J{ortcinu~owi kr6lowi 
w ~gicrsldemu pod kt6rego pano"raniem pozostalo do 
jego smicrci. 

Roku 14 79, za"'arty }Jok6j tutaj mi~clzy kr6le;m 
w~gier ·Idn1 a Wladyslawem kr6lcn1 czc 'kim. 

Lata 14 2, 1521, 1529, 1540, 155H, 1570, 1584 
pami~tnc 1noro'v~ zaraz~ panujf}:c~ w Olomuncu ijc
go okolicach. W trzydziestoletniej wojnic Olotnuniec 
cz(Jsto byl tcatre1n "raznych zdurzen; w maju 1619 r. 
n1icszka1'1cy po 'vi~l~szej cz~sci 1n·otc tanci vodclali 
si~ stano1n mora,v .. Jdn1, i zmicniono racl§ ktor~ na 
pol z katolickich na 116l z protcstancldch czlonk6'v 
zlozono nadal. 

'v roku 1()42, wodz SZ"7edzki 'forstcnsohn stan~
w zy przcd 1nia te1n, i opanowa "~szy znruz przeilinie
scie, cz,vartego clnia zdobyl Olon1uuicc, kt6ry opr6cz 
osady micjscowej, 00 ludzi zulogi tylko liczyl Od
t~d 1)rzcz wielc lat zosta,val w r~ku sz,ved6"' i byl 
dla nich \V aine1n stanowiskien1 "~ojcnnen1. \Vpr~nYdzie 
w 1644 roku, rakuskie 'Yoj.J{a o zn1o,vie z niekt6rc
mi Inicszka1lcami przcdsi~wzi~ly pod t~pcn1 odebrac 
1niasto, lccz zamiar zawczesnie odJn~yty nie udal si~, 
a wojsko tan1 weszle, 'vyci~to. 

Olo1nunicc "~i~c pozostal przy Sz,vcdach do roku 
1650 to jest par(J lat po westfalsldn1 pokoju. vVyszli 
narcszcie Sz,vedzi zosta,Yuj~c wyludnione i roz,valo
ne n1iasto; rozleglc zas przedmiescia lci~ce "'okolo, 
byly przez nich z ziemi~ zr6wnauc dla lat"riejszej 
Olo1ntul.ca obrony. Dlugi uplyn~l czas nhn i(J na no
wo odbudo,val i zalu<lnil. Dopiero w 17 50 roku twier
dz~ zrobiono. Nie raz jeszcze zaraza zabierala i ni
szczyla ludnosc, nie raz pozary trawily miasto. Naj-
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straszniejszy ogien nawiedzil Olomunicc w lipcu ro
ku 1709, kt6ry pr6cz kosciola swi~tego M aurycego, 
kosciol6w i klasztor6w Dominikan6w i zakonnic sw . 
Katarzyny przeszlo 349 dom6w pochlon~l. 

Dnia 27 grudnia 17 41 roku jeneral pruski Szwerin 
zdobyl miasto gdyz slabo ufortyfikowane bylo. Po 
sko11czonej \Vi~c wojnie zebrano si~ do umocnienia, 
i zrobiono Olomuniec jedn~ z twierdz najinocniej
szych w pai1stwie. To tez }{iedy w roku 1758 Fry
deryk II z wojskiem pod n1iasto post~pil i przez siedm 
tygodni don bombardowal, przy bohater kiej obro:. 
nie obywateli, twierdza niezdoby_t~ zostala i prusacy 
z. niczem odeszli. 

. W p6zniejszych czasach podzielala ta forteca lo
sy innych 1niast austryackiego panstwa. W 1793 r. 
slawny francuzki jenera{ Lafayette wzi~ty w niewol~, 
byl tu osadzony w wi~zieniu. Takze Rieloglowski 
ks. Koll~taj i t. d. Usilowania aby ich tnvolnic nie 
udaly si~ i dopiero uklady w Leoben 1797 r. wr6ci
ly wolnosc Lafayeto,vi, a Cesarz Aleksander I, Koll~
tajowi 1803 r. Wiele zrobiono w nowych czasach do 
upi~knienia 1niasta a kolej zelazna od 184 r. zapro
wadzona znacznie si~ przyczynia do nadania n1u ru
chu i po\vodzcnia. 

Pod wzgl~clcn1 topograficznym Olomuniec leiy 
'v bardzo zyzn~j clolinie na prawym brzegu Morawy, 
sklacla si§ z d'v6ch cz~sci: "rlasciwego 1nia:ta i })rzed
n1iesc. Gmachy zasluguj~cc na uwag~ s~: 

Stary ratusz z "rysol\~ wiez~, kt6ry przctr\\ral 
'v zystkic burze i nie1)okoje wieko,ve. Sztuczny na 
nim zegnr istnicje od 1422 roln1. 

Dzi iejszy ko ~ci6l rnetropolitalny zacz~ty przez 
ksi~cia Olo1nunieckiego Waclawa, a ukol'1czony przez 
jcgo syna Brzctysla,va, spalony w 1370 r., odbudo
wany przcz biskupa Guz~ X. Biskup zas Stanislaw 
Pawlo,Yski dobudo,val wysok~ \viez~. Nast§pcy te
goz upi§kszali ci~gle s'vi~tyni~. 

Stary kosci6l ::. Maurycego, kt6ry j~szcze 'v 902 r .. 
n1ial stan~c na pami~tk~ odniesioncgo nacl W ~grami 
zwycieztwa.. 

'L v 

Kosci6l ~go 1\fichala ze sn1ial~ kOI)Ul~, gdzie spo-
czy"'a cialo ~go J ana Sarkanclra kt6ry \Y 1620 r. po
ni6 l sn1icrc ll1(JCzen~k~. Byl on dziekanem von Hol
leschau; pokazuj~ jeszcze loch, w kt6ryu1 tortur~ 
chciano na nim wym6dz wyznanie zc ulat\vil napad 
Polakom. 

Gmach uniwersytecki, da"'ne kolegiun1 jczuickie. 
Za. miasten1 leiy 1)rzepyszny klasztor I-Iradisch kt6ry 
w 1784 r. na szpital wojsl\owy zarnieniono. Olomu-

• 
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niec rna takze wiele zaklad6w naukowych, bandlo
\vych i t. d. i t. d. 

M6wi~c o l\1orawii niepodobna naru przc1nilczec 
o pi~knej, czyni~cej chlub~ wiekowi naszc1nu in tytu· 
cyi. Tutuj bo,viem najpicrw zrodzila si~ 1nysl pra
\\rdziwie chrzcscijaf1ska, aby _brodni§ odclac \V r~ce 
'lnitosierdzia, aby przest~pc6w, jako morulnie cho
rych powierzyc opiecc os6b pos\ViQcaj~cych si~ clogl~
daniu cierpi~cych. Jeden morawczyk po\vzi~l, \vypra
co\val ten projekt i poddal go roz1)atrzcniu rz~do\ve
n•u, a ze wzgl~du oszc:~duo.~ci jal{~ ta zmiana \V bu
dzet wydatk6w krajowych wprowadzala, rz~d au trya
cki udzielil pozwolenie: w JVliro\vic, zMora\vii rozmai
tych zbrodniarzy po wi~zieniach bez dostatec1;nego 
dozoru, bez \vply\vu moralnego ~o.taj~cych, spro\va-

i pelnen1i milo~ci wyraza.mi prosi ich aby si~ nic gu
bili, aby grze ZIH~j swej przeszlosci nie zamieniali 
w stokroc 'vyst~pniejsz~ przyszlosc! przedstawia im 
zle S}{utki ja.kie 'v ten1 i przyszlen1 zyciu sci~gnfbC na 
siebie 1nog~. Zgola, z tak~ miloschh z tak~ praw<l~ 
przen1a,via do nich, ze oprzec si~ jcj nie zdolali pier
'vsi lH'ZC\Yodnicy i rzucili pod nogi kajdany, podda
j~c pod nie r~ce S\voje; inni poszli za ich przykladem 
i \V pa~ .. ~ goclzin kilkuscl silnych, na \vszystko goto
\Yych zbrodniarzy, d\vie slabe kobiety vozan1ykaly 
jak dzieci. Cichosc, pok6j dawniejszy, \V calym kla-
sztorze przy"Toconyn1 zostaf. .. 

.'1.:. ... 

dzic do klasztoru, i za jeclyny doz6r, opiekg, przydac Na wzor zakladu n1orawskiego, \Ve L\vowie takze 
im siostry milosierdzia. 1200 11rzcst~pc6w, mi~dzy ogron1ny klasztor S\V. ~lagdaleny, I)o·wi~kszono , i 
kt6remi polo,va zbrodniarzy z roznych \Vi~ziel'1 pan- w nhn obsadzono z r6znych stron Galicyi i innych 
stwa a ustryackiego sprowadzonych, pilnuje osn1na- slo\viaf1skich pro\vincyj, zebranc przcst~pne kobicty. 
~cie slabych niewiast! Gdyby to nie bylo IJra\vd~ Jest ich tan1 blisko trzysta. Czternascie siostr nlilo
o ktorej kazclen na miejscu pr2ckonac si~ n1oze, \vzi~- sierdzia pilnuje a raczej opiekuje i~ nnjszcz~~li'v zr
to-by to za bajl\~ do powiesci wyn1arzon<1. A przeciez 1ni zbroduiarkatni, ktorc wyrwa,vszy .·it} z wi~zicn, 
z~L .. tanowi\v zy · i~ glebit~j, wcalesn1y si~ tcn1u dziwic gclzic od plat11ych clozorco'Y brutalskicgo dozna,valy 
nie powinni; 'viado1no bowiem o ilc jest 'vyzsz~ 1noc obchodzcnia siG, dhi~ nic un1icj~ bye dose \vdzi~cznc 
ducha, nad il~ n1ateryi. T~ pra"rd~ poclnjc n~un hi- zakonnico1n, kturc je r{nvno jak sicbic, jak siostry 
. torya \V rozlicznych obrazacb, czy to 1naluj~c na1n uwazajq. Obco\vanie dlugie z o..;oba1ni pclnemi milo
groznego .tltyll~ u n6g bezbronncgo starca, czy to za- sci, iyj~ce1ni ty lko dla drugich, naturalnic ogro1nny 
wzigtcgo 'vodza SZ\Yed6w odst~pnjf1cego od n1ur6"r wply\v '"Y'vicra nu nieszcz§sliwc, sponic,vierane isto
Cz~~ tocho"~y, C?;y zresztfb "' tylu niero\vnych \Yalkacll, ty. Uzuj~ :i~ one jukby poclniesione ich to\varzyst,vem, 
gdzlC gar 'tlm l11£inych zwyci~Zala thnny · wzgl~tlami jakich od nich doznaj~; zt~d przywiQ:zaly 

\V zakladzie \Vyz~j wymienio11y1n, ldlkasct zloczyli- si~ do si6str 1nilosicrdzia niez1niernie. Dla ich lnilo
cow r.dolalo porozumiec siEJ z sob~ tak dalcce, ze sci ucz<1 si~ rozn1aitych rzeczy. 'Iy1n spo obe1n ot,rie
rozpilo~rawszy kajda11y, byli jui goto\Yi do ucieczki, 

1 
rajfb ~ · i ~ ,v nich cz~stokroc wyz. ze voj~cia o Dogu, 

a tezn samen1 do uzycia gwalto\vnych srodk6w·, azeby 0 o1Jo,vif1zkach czlo,vieka, o czcn1, ~yj~c 'v n~dzy mo
wszystkie, jakicby spotkac n1ogli, zni\veczyc przcszko- ralnqj, uie n1ialy ,vyobrazenia. To tez zdarza sj~ ic 
dy. Cala ta t1uszcza tak 11rzysposobiona zebraia si~ gdy nickt6rc juz cza.s jakis przeby,vszy 'v inne1n kry
w dolnej sali gtnachu, nagle, nie~vodzianie, gdyi jak n1inaln61n \Yigzieniu, ta1n, tylko na dopelnienic pra
zwyklc w takich 'vypadkach, tajcn1nica kryla ich za- \ve1n naznaczonqj liczby lat przenic~ ione zostaly; 
miary do ostatniej chwili. Spostrzegl8zy to po .. Ju- przcby\vszy lut par~ \V tym przybytku cnoty i po
gacz, za tra zouy, spieszy na g6r§ do przclnionej \VO- swi~ccnia, nie chcialy \VY.jsc z Bozego domu. 
Jaj~c z przeruienie1n: ,Zgin~lL~n1y! ~, Istotnic po lu- Rozrze,vniaj£!CY pra\vclziwie jest \Vidok, kiedy si~ 
dzku bior~c, _gdzic tawalo. do walki ~li:k~ 1500 sil- l wejdzic do ogro~.mCj_ sali, w ]{t6rej _obok zbrodniar:k, 
nycb zbrod1narzy, za zgnb1onych tnrazac SIQ 1nogJo Siostry ze slodk1cn1 Jak z"·ykle obhczen1, razcn1 z nic
kilkanascie n1lodych siostr i kilku IJO ·!ugaczy. l)rze- mi zaj1nuj~ si~ robotan1i kobiecemi; gdyby nie brz~k 
!ozona wyslucha'v zy po lugacza, J)rzestra.·zona nie kajdan zdradzaj~cy polozenie i straszn~ przeszlosc, 
o siebie, ale o los szooic!t hiednych btaci, nie zan1y- tych nicszcz§sli,vycb, rzek1bys patrz;~c na spokojue 
slajt1C si~ ani ch\vilki, nie w~tpi~c \V 1noc Boga, \V si- 8,voboclne ol>licze nickt6rych, ze to s~ no,viciuszki, 
l~ krzyza kt6ryn1 znak na picr:iach czyni, \vzi~wszy ktore si~ dobro\Yolnie do zgromadzenia S. A'I. zaci~
za towarzyszk~ 1nJ:odsz~ jeszcze od iebie ~· iostr~, / gn~!y. 
zbiega do sali dolnej, staje. 'vposrod zbrodniarzy S. 
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Legcudy, podania to zyj~ce slo,va w historyi naro
du, ccl1o zamarlej przeszlosci, to ksi~ga ludu zapisa
na 'vypadkatui dziejo\ve1ni. Plyn~cy czas przystraja 
je kwiata1ni poczyi, fantazya cudownosci~, a l)Okole
nia \V przechodzie otaczajt1C bar\v~ swego czasu w Inil
lijonowen1 po,vt6rzcniu 1n--zen1icniaj~je wreszcie w nie
lH'a\vdopodobne h~jdy, " ' kt6rych nie brak ani dja
blow w kn ycb frakach a z dlugien1i ogona1ni, ani la
taj~cych smok6"r o rozlozy tych skrzydlach i pyskach 
ziej~cych ognien1. 

Gl6"·ua jednak n1y~l co im dala zycie, choc l\r~po
'vana "·yl>rykan1i fantazyi, jak duch czlowieka za
'vszc zyje nigdy niezan1iera, a cboc pod t~ plcsni~ 
czasu, w· tych gruzach za1nierzchlej przeszlosci tru
dna do odgrzcbauia, pilnc jednak oko badacza \vy
sledzi j~ wsz~d~ie, oczysci z jaskra\vej bar\vy dziv,ra
ct,va i z1nyslcnia, i 'v calcj swiezosci zlozy w slrurb
nicy uarodo\vych p::uni~tek. 

J ako dzicciEJ \vynial'1czonc fantazy~ ludu, Z\vykle 
lcgcndy, 1>o<lania, jego prze1n~nviajq 'vyobraznhb 
a choc cza~e1u potr~tc~ o szlachcclu1 but~ zdrad~aj~c 
zr6d}O S'VCgO pochodzenia, nie Zlllieniaj~ jednak for
my, bo tarcza herl>o"ra tylko ze,vn~trzuie a nie \V poe
zyi oddziclula l\icdys zlacht(J od ludu. 

Legend tych i })Odail bardzo 'viclc bl~ka ·i<J po 
siolach i polach naszej ojczystej zicn1i, jak ptast,vo 
jakic czepiaj~ si~ one san1otnych 1nogil, pag6rk6w, 
kup ka1nieni, ruin, ocldalonych ka}>liczek, a na"'et 
pe,vnych prze ·trzeni pola. i ztun1t~d })rzetnawiaj~ do 
zyj~cych pokolefl g\Val'~f!C 0 da,Ynych dziejacb. J{ry
tyka historyczna i roz,vijaj~ca si~ os"riata, to najza
wzi~tszy 'vr6g tych fantastycznych Inotyll{OV\1 uno
sz~cych si~ nad n1ogilami naszych }Jraojc6w: zaslo
nic jc od zaguby obo,viqzldem dzi ·iej zej literatury, 
bo \V nich zlozony duch za1narl6j prze~zlosci strojny 
'v poetyczne szaty 1ninionych })Okolen~ dziel<1cych 11as 
od niego. 

'rrzy takic pod::;luchane podania zan1ierzan1 przed
sta,vic czytelnikotn, I)OdBlucbanc po,vtarza1n, bo lud 
win~ ojc6'v naszych a " '" cz~sci i nasz~ za1nkni~ty 
w sobic, nie latwo staje si~ mo"'nym a trudniej je-

szczc skrzydla fantazyi rozpuszcza do lotu. Podslu
chiwac go wi~c trzeba, ale i sposobnosc do tego nie ... 
zmiernie trudna gdyz opr6cz zamkni~cia si~ w sobie, 
rzadki 1ni~dzy ludem czlowiek, co pot~gfb slowa umie 
ozywic pami~tki przeszlosci i otrz~sc je z pylu zapo . 

• • mn1en1a. 
Na tie wi~c podsluchunych podan, daje warn trzy 

opo,viadanja, a choc cokolwiek zmienione w formie, 
g16wna jednak mysl nietkni~t~ z ostanie, bo duch tych 
poclan w jak~kolwiek obleczony szat~, nigdy nieprze
staje bye ludu wlasnosci~. 

I. 
SALVE REGINA. 

l)od Sandon1ierzcm o 'viorst~ od miasta jad~c dol
nym goscincem po nad Wisl~ z Klnuontowa na lewej 
stronie <lrogi, znajdujc si~ maly kOI)Czyk jakby r~k~ 
ludzk~ usypany, obrosni~ty lozin~ i wierzbami. Ko
})Czyk ten nie\vielki, nisk'1 pokryty trawk~, na 'vierz
cholku s'vyn1 r6wnyn1 piasczysto zwirko,vatyn1 i wy
g1~duj<1CYin jak glowa cul\:ru w polowie przeci~ta, ma 
duien1i pra,vie lokcio,vetni literami na parEJ przynaj
Inniej cali pogl~bione1ni, w ziemi napis: Satre Regina. 
I-Ii. torya tego napi u nigdy traw~ niezarastaj~cego 
poprzedzona n1aly1n scisle historycznym obrazem na
pad6w tatarskich jest nast~puj~ca: 

Dawno to te1nu, bo jui szesc 'vieko'v min~lo, jak 
\Y Polsce panowal Boleslaw 'r zwany wstydliwy, naj
pewniej dla tego, .ze i~ cale zycie musial 'vstydzic 
za niedol~zne, niespra,vie<lliwe i niedbale rz~dy, ja
kienli przez czas przeszlo l)ifJcdziesiEJcioletniego s've
go panowania trap it bcz litosci caly nar6d. J eszcze 
painiEJc ojca jego, zacnego Ijeszka bialego, zyia miEJ
dzy ludem w calej S\vej mocy; jeszcze duch ukocha
nego Inonarchy unosil ·iEJ })O nad groclami i siolan1i 
ojczystej ziemi, a juz k htz~ta i pano\vie pocz~li si~ 
kl6cic n1i~dzy sob~, staczac 'vall\i, zyski,vac przywi
leje, a ten1 same1n kraj oslabiac, tamo,vac roz,Y6j we
'vn~t.rznej zan1oznosci i bezrzQ:d szerzyc po nim bez
karnie. J~czala wi~c Polska cala, obszerne powiaty 



• 

• 91 

zly w zastawy margrabiow brandeburgskich, aby 
zlotem niemicckiem podtrzymac ~wietnosc ubozej~
cych do1n6w ksi~zfJcych, a lud wiej ki i mieszczan
stwo z trwog~ przygl~dalo si~ tym niesnaskom do
Dlowym, zanosz~C po SWi~tyniach Z duchO\ViCllSt\Vein 
modlitwy, o milosierdzie Boic nad biednfb krain11. Nie
moc wi~c ogarn~la wszystkich, z czego korzystaj~c 
Tataro,vie i 1\t[ogolowie w roku 1241 pod wodz~ Ba
tego Chana, ujarzmiwszy Rus wpadli do Lechii i W ~
gier. Boleslaw V \vyjechal z kraju, a spotka\vszy i~ 
w g6rach karpackich z Bel~ kr6le1n WfJgiersldtn, ra
zein z nim udal si~ do Moraw, oddajQ:c caly kraj na 
lup i pozog~ tatarsk~. Zajasnialy tei luny pozar6w 
na wszystkie strony, praca ludzka szla z dyme1n, n6z 
tatarski jednych namaszczalna IDfJCZennik6w Swi~
tej Wiary, innych p~tal w oko,vy niewoli, innych na
reszcie zaganial w lasy i niedost~pnc kryj6,vki. W nliej
sce piosenki przy pracy ludnosci rolniczej, 'vesolosci~ 
chwal~cej Boga,~rozlegaly si~ po pustych poluych ob
szarach 'vycia tatarskiej zgrai, wioski i grody })rze
mienialy i~ \V ruiny, umilklo na 'vet S\viegolenie 
szczebiotliwego ptastwa, tylko z krakanie1n przela
ty,valy chnn1ry \vron, kruk6w i gawron6w, znacz~c 
Jdcrunck przechod6\v poganskiej tlus7;czy, a ICrak6w 
Sandomierz i sta innych miast zostaly zrabowane 
palone i pra,vie z ziemifb zr6wnane . 

• 

J(l~ski te ocucily \vreszcie nar6d z letargu nieiuo-
cy; zacz~l i~ uz brajac, gron1adzic, i p~d 'vodz~ Wlo· 
d~i1nicrza \Yojc\vody krakow. kiego, woje"'ody Puko
~lawa i Jak6ha I{aciborowicza kasztelana sandolnjer
" kiego, porazilnajezdnicz~ hord~ pod Tursldc1n, ro
lancem i Clunielnikiem. 

Po krwawej nast~pnie bitwie pod Lignic~, "' kt6-
rcj polegl wraz z 'vielu ksi~z~taini polsl{ienli i nie
mieckien1i Hcnryk II z"rany pobozny ksi~.i~ Szl~
zld, hordy lupie.ic6w rozpocz~ly pospieszny od\vr6t, 
a strwozony nar6d odetchn~1: swobodniejsz~ piersi~, 
napelniaj~c swi~tynie Pai1skie pie~niami })Oboznosci 
i dziQkczynienia. Wsie wi~c i n1iasta zacz~ly ~· i~ na 
no,vo wznosie, praca zacierac slacly rozbojniczego 
napadu, nar6d rosl 'v zamoznosc i dostatek, tylko Jzy 
rodziu nie obeschly placz~cych za wyn1orclo,vanerni 
bezlito ~ nie ofiara1ni, lub uprowadzone1ni \Y okr6tn~ 
nic\vol~ barbarzyiic6w. 

I tak 1nijaly lata, zn1ieniali si~ ludzie, gdy zno,vu 
niesna l{i do1nowe pocz~ly si~ n1i~dzy moznemi pod
no ic, bez 'vzgl~uu ze miecz krzyzackich zast~p6w 
tylko wygl~da sposobnej ch\vili, aby ze swisten1 i szu
n1en1 przebiedz lechicliie posiadlosci, i oddac jew ci~z-
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kie jarzmo swojej \vladzy. .A1e zle nigdy 11a jednem 
si~ uic koitczy. 

Zaledwie dwadziescia lat 1nin~lo od pierwszego 
Tatar6w napadu, gdy \viatr wschodni rozni6Rl znowu 
po calej zie1ni pol ldej niepokoj~ce o tych napastni
kach wicsci. W kaZdyn1 choc na.j1n~znicjszyin zadrza
lo serce, rodzice z tr,vog~ przytulali dziat'v~ do ser
ca przeczu,vaj~cego no we okropnosci, ktorych juz raz 
by li s'viadkami 'v , '\Vojej n1lodosci, a moini z narodu 
zamia t pomyslic o o ·louie kraju przcd napasci~, ra
dzili i s'varzyli i~ n1i~dzy sob~, coraz robi~c go sla
bszym i bardzicj przyst~pnyn1, Lit\vie, Rusi i wiecznie 
czychajf!,cym na nas Nic1ncom. 'I'r\voga z dniem ka
zdym 'vzrnagala Si~, {zawa l110dlit\VU przerazoncgo 
ludu podnosila sig z nieszcz~~li\v6j ]\rainy do stop 
Przedwieczncgo, ale 1nimo placzu kraju calego, tni
mo rozpacznego wolania nie wytnodlila ocalenia. 

Bylo to \V roku 1260. Na pier\v8zc niepokoj~ce 
wiesci, jakby gluchyn1 j~kiern bolcsci id~ce od lubel
ski<~j zie1ni, lud ~acz~l znkac schronicnia po la ·ach, 
i ja~·ldniach, ludnosc andomierza. goto,vuc do obrony, 
a gdy z pi~c ·et dobrze uzbrojonemi iolnicrzatni przy
byl do n1iasta Piotr z l{rempy Nal~cz \Voje\voda, \Ve 

":szyHtkicll "~, tf);piht ufnosc we \vla.· nc : ily, i nadzieja 
odparcia napa:tnik6,v, choc z'vyklc 'v 1nnogich pra
wie nicprzcliczonych zast~pach wy lc,vaj~cych si~ na 
nasz~ zicn1i~. Radosc jeclnak t~ \vkr6tce przygln~ zy
la ol,:ropna 'viadomosc; no en~ bo\vien1 por~, kicdy ca
lc 111iasto 'V najt,va.rdszyln snie })Ogrf!iOllC, odzy,valo 
si~ ty lko 'volaniami cztnv~j~cej straiy, pod n1ura.n1i 
stan~la 1nala gro1nadka luclzi~ z placze1n i j~kien1 do
prasznj~c i~ ,ypuszczcnia do n1ia ta. Byli to mie
szczanic z Za"·ichosta, i dri~c jeszcze zc strachn i 
przerazenia opo,vieclzieli ze miasto przez Tataro'v 
zostalo spulone z ziemit1 pra,vic zro,vnane, lu<.lnosc 
w picn wyci~ta, szescdziesi~t zakonnic i d'vuna.~tu 
ksi~zy \Vylnordo,vanych, a oni cudem })ra,vie ocalcni 
zalc(hvie cien1n~ nocf! zclolali ujsc przcd })Ogoni~ ta. 
tarsk~. Wiese ta szybko obiegla cale miasto, na tr\vo
g~ udcrzono Vl dz"'ouy, otworzone ~wi~tynie zn brzn1ia
iy l.>lagalne1ni piesnian1i zakonnik6,v, <lzieci, kobiet 
i starc6,v, a 'vszr 'tko co silniejszcj prawicy, z or~
zem stan§lo 'v szercgach obro1ico'v do,vodzonych 
przez 1n~znego Piotra z I\rempy. 

Wkrotcc z po za 'vzg6rz i pag6rk6'v ze \vszystkich 
stron opasuj~cych Sandomierz, zacz§ly si~ okazy,vac 
pier"'sze oddzialy Tatarow, a gdy sloi1ce 'v calytn nut
jestacic unioslo i<J po nad })O}a i lnny zloc~c bla
skienl nurty szun1i~c6j VVisly, zien1ia tyJl<o za.dndnia
la pod kopytan1i tatarskich koni, i krwioiercza. tJu ... 
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szcza pod wodzq srogiego Nogaja, z krzykiem i wy-
ciem rzucila si~ na m~znych obrol1co\Y 1niasta. I za
\Yrzala straszna 'valka, zaszun1ialy strzaly ta.tarskie, 
z'varly si\1 mieczc, krew polaln si~ strumicniem 
a choc napady co chwila pojawiaj~cc si~ m~znie od
picrano, choc setl~i trup6'Y tatarsl{ich 1)adaly do ko
la, dziclni obroncy coraz siQ uszczuplaj~c "r swej 
liczbic, czuli ze ich opuszczaj~ sily, i zc lada ch\vila 
borda poga!1ska "'1)Uclnic po ich trupach do 1niasta, 
i w ](r\\'i chrzescijanskiej ugasi nicnasycouc pragnic
nic n1ordu i pozogi. Po trzech clniach i tyluz nocach 
nieustannej pruwie 'valki, b6j ustal, 'l'atnrzy obozen1 
rozlozyli si~ I)O za 1niastem, a n1~zni obroncy odc
tchn~li S\vohodni~jsz~ picrsi~ krzCl)i~c SiCJ modlitw'1 
i spoczynkic1n. 

Ale Dog 'v zagnic,vaniu swoje1n no\v~ kl~skEJ ze ... 
slalna birdnych Sando1nierzan; zapasy bowiem zy
'vnoBci pra,vie zostaly \vyczerpanc, i gl6d cale n1ia
sto o"'ladnfJ:l \V S\vojc I)UllO\vanie. vV 6wczas rozpacz 
ogarngla. "rszystkich bo 'fatarzy an~ 1nysleli ust~pic 
z pod miasta, a gdy "'YSlali 'vcz\Yanic o }Joddanie si~, 
Piotr z I~ren1py 111Ujf1C nadziej~ 'vyjcdnania przynaj
mnicj iycftt dla s ~voich rodak6,v, sa1n udal: si~ do 
obozu tatarsldcgo, w tej pe,vnosci, zc jako posel 
w kazdyn1 razic bezpiecznyn1 bye n1ozc o s\v~ osob~. 
Ale najcz<lnicza tlu8zcza nieuszano\vn.la \V nin1 niety
kalnosci poslannika oblezony~h, a 'vidzQ:c "r nim je
duego z n~jm~znicj~zych obronc6w, kt6reg6 sila du
cha i I>rawicy, ozy,viajftc kazdego z 'valcz~cych, byla 
najgl6wnicjsz~ przyczyn~ strut, jakicmi Tatarzy do
tl\ni<Jci zostali, rzucili si~ na llicustt·aszonego '"ojo .. 
wnika, sl\rempowali, " rylupili oczy, i poduio lszy na 
dzidy, z okrzyJden1 srogicj radosci rzucili si~ ua nic
przygoto,vane mia~to do obrony. Napr6zno nieszczEB
sliwy J(rCIDJ)a wolal umieraj~c-, bracia! nie podcla
wajcic si~-broi1cic si~! broncic! , - napr6zno wszy
stl{o co zylo rzucilo si~ do obrony, }JO kr6tl{i6j bo
:wiem 'valce Tatarzy 'vpadli do n1iasta, i ro"'no z ich 
wcjscictn trupy chrzescijan zalegly n1iasto, a l11na po · 
..Zaru \vzniosla si~ po nad domy z sykic1n i szun1e1n 
wyrzucaj~c klgby dymu w po,victrzc, rozdzierane 
J)rzerazli,vyn1 j~kie1n mordo"'anych i u1nieraj~cycb. 

Obraz tych n1ord6'v i katuszy jal\illl ulegli '"szyscy 
micszkancy Sandomierza icale Inicjsco,rc duchowien
stwo, oddany jest z I)rzerazaj~c~ dok!adnosci~ l)~dz
lem 'v }{atcdrze, i zdobi sciany tcj 'vspaniah~j S\Vi~
tyni. Czego miecz nic zgladzil dol{onul ogien, z o
groinncini ci~zarami u r~k za,vicszano nieszcz~sli
wych nogami, ucinano r~ce, j~zyld, wylupy,vano oczy, 
prktzono ognien1, a gdy braklo ofiar rzucono si~ na 

klasztor ksigzy dominikan6w, z wysokiego ""zg6rza, 
pomi~dzy "1'f!\Vozami patrz~cy powaznie na zyzne za
biwszy okolicc, stanowi~ce dzisiejsz'1 Galicy~, i 'vy
'vislanne zamkni~tc bramy wpadla rozbcstwiona tlu
szcza do przybytku Bozego. 

W koscicle bylo jak nab ito, lud na kl~czkach, aka
!)lani przy 'vielkim oltarzu })iesn blagn1n~ ch6rem 
"'znosili do Pana nad Pany. Organ wt6rzyl nabozne
mi spiewa1ni, a choc ozwaly si~ picrwszc razy topo
r6w z trzaskic1n uderzaj~ce w bram~, modlitwa nie 
zostala przerwan~, Jakby nabozei1st\vo zwyczajnym 
odbywal'o si~ lJOrz~dkiem, jakby z ukonczcniem jego 
nie s1nierc okro pna, ale spok6j domo\v6j zagrody, 
czekall)Oboine zgromadzcnie. Wrc ·zcie bran1a wy
waiona padaj~c z rtunotem, odslonila kr,vioiercz~ 
tluszcz\1, rozsrozon~ roz best\vion~, z podniesionemi 
mieczami, z \Vrzaskiem i wycie m tlocz~ca si~ w przed
sionku koscielny1n. Wnet tez no,ve zacz~ly padac 
ofiary barbarzynstwa, glosy rozpaczy zaj~czaly pod 
sklepienicm koscielny1n lf!cz~c siEJ z przcklenstwami 
najezdniczcj hordy, piesn jednak brzrniala ci~gle tyl
ko coraz slab ·za, w m iar~ jak spiewaj~cych ubywalo, 
pomalu cichla, 111alala, i dopiero Z OStatnim spiewa
kieln padaj f1Cyn1 pod kato,vskiem mieczc1n zupe!nie 
zamilkla. 

W 6'vczas to 'v6lltlasztorny, powiada 11odanie, wyr
\\ra 'vszy si~ z obory, stan~l na jedne1n najwynioslej
szem IniejSCU,_ a spojrzawszy na klasztor i miasto, 
i zobaczyw zy 'vszystko zniszczonc, obrocone w pe
rzyn fJ, wy1nor<lowane, z bolesci i zalu parskn~l, po
trz~sl glo'Y~ ina p6l zalony, szybkim p~dem puscil 
si~ w~'vozcm na d6l ku 'Visle, chc~c dognac 'fatar6w 
opuszczaj~cych miasto z lupami, i zemscic si~ nanich 
choc udcrzenicm potEBznych swych rog6\v. Ale Tata
rzy nadz,vyczaj szybcy 'v poruszeniach juz znacznie 
oddalili · i~ od 1niasta, w6l jed.nak p~dzil po nad brze
giem Wisly, z rykiem 'vyrzuca{ racican1i ziemi~, i u
lecia,vszy tak potEBiny ka,val widz~c ze najezdc6w nic 
dogoni, zatrzymal si~ j~kn~l bolesnic i grzebi~c no
gami usypal kopiec, a na nim rogiem 'vypisal: Salve 
Regina! 

Kopicc ten z napisem przez kazdego z latwosci~ 
n1oze bye obejrzany, co mi zas o nim n16wiono to wier
nie opi ane podaj~. 

II. 
GROZNY PAN. 

W srodku lasu 1>omi~dzy llz~ a Ostrowcem, o kro
k6w kilkanascie od gl6wnej drogi, a przy krzyzujq-
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j~cych si~ w cztery strony bocznych drozynach, znaj
duje si~ maly kopczyk, bardzo do mogily podobny, 
okryty wielk~ kup~ gal~zi. Z san1otn~ tal\~ mogil~ 
w naszych lasach i polach nie trudno si~ spotkac, 
zwyl\le przyczepione do nich bywa jakie o zb6jcy lnb 
san1ob6jcy podanie, i ta o kt6r6j m6wic za.mierzan1 
1niala bye grobem jakiejs ofiary san1ob6jstwa. Bliz
szych jednak szczeg6l6w zadnylb sposobem zcbrac 
nie moglem, dopiero wypadldem w pobliskh~j karcz
mie, mi~dzy kilku ko bietami wracaj~cemi z llzy prowa
dzona rozmovra, zapoznala mnie z tradycy~ l)rzywi~
zan~ do. tego miejsca. Pomi~dzy rozmawiaj~cc1ni je
dna szczeg6lniej kobieta, zalecala si~ pelnem zycia 
a na.wet poetycznem opowiadanien1; slowa plyn~ly jej 
z niezwyczajnym 'vdzi~kiem, i przcz wszystkich z ta
kiein zaj~ciem byla sluchana, ie nawet kobiety wicj
skie zwykle dosyc mowne a zapomnialy o nicpotrze
bnom })ytlowaniu j~zykiem. Opo\viadaj~ca, szczegol
niej w n1iejscach \vi~cej dramatycznych, czasa1ni uzy
wala mo,vy wi~zanej, czasami miarowej, a rzadko po
silko,vala si~ niepotrzebnemi dodatkami,jak talc tecly, 
rnoje kochaneczki, albo co 1'obiqC!J, nzyw~j~c ich tyl
ko kiedy po naglej przerwie, na nowo wracala do 
opowiadania. Stenograficzny obraz calej tej rozmo
"ry niezmiernie bylby ciekawy, a co wazniejsza }n·ze
konalby upartych, ze uczucie poetyczne ta iskra tchnie
nia Bozego, zar6wno jest wlasnosci'1 dzieci cywiliza·· 
~yi jak i natury, i ze nauka podnosi, tylko form~, 
w kt6rej poezya wylewa si~ na zewn~trz uszlache
tnia j~ i upi~knia, · ale poczucia poetycznego, zapalu 
pocty niestworzy, bo to dar Bog a, przed kt6ry1n wszy
scy jestesmy dziecmi jeclnego Ojca ... 

Niekt6re urywki z tego opowiadania, ponoto,valem 
na odclzielnej karteczce, udaj~c pilne zaj~cie wla~ne
mi n1yslami,. i zupelne nie zwazanj e na rozma-wiaj~
cych. V\r y bieg ten udal si~ 'vybornie, z poc~~tku 
'vpra wdzie cz~sto oczami strzelano ku mnie, ale wkr6-
tce uspokojono si~ i zupelnie osob~ n1oj~ wypuszczo
no z pod kontrolli i u'\vagi. Posilkuj~c si~ wi~c i no
tatk~ i pami~ci~ starac si~ b~d~ w opowiadaniu o ile 
mozna bye "riernym przedstawicielem oryginalu, opu
szczaj~c wszystko co tylko z gl6wnym przedmiotem 
nic jest "r scislym zwi~zku. Opo,viadaj~ca byia to 
jeszcze mloda kobieta lat zape,vne nie spelna trzy-
dziestu, z kruczyn1 pi~knym wlose1n i blyszcz~cemi 
jak ogien oczami. Poruszaj~c r~kon1a, cz~sto popra
wiala wlosy wy1nykaj~ce si~ z pod chustki, a czasa
nli widocznie ulegaj~c wplywowi natchnienia, pod
nosila glos i ocza1ni wodzila po stronie wpatruj~c si~ 
w jal{ie miejsce, niby w ksi~zk~ przez ni~ tylko zro-
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zumian~ i poj~t~. Sluchaj~ce kiedy niekiedy wzdy-, 
chaj~c podnosily r~ce ze zgrozy i ale sluchaly pilnie 
odbierane wrazenia z opowiadania wiernie odbijaj~c 
na twarzy . 

,Ot6z moje kochancczki"-rozpoczynaj~c O})O

'\viadanie tak sifJ odez\vala gl6wna aktorka opisuj~cej 
si~ sceny- ten kopicc o kt6rym si~ tu rozgadujecie, 
to nie kopiec ino ?nogila groznego pana. Nieboszcz
ka Ulina to i ladno i skladno un1iala o tern opowie- · 
dziec, co1n ta z tego porwala do glowy to warn po
wt6rze. Ale kaj ta kaj! moja gadka ani sifJ umywa.la, 
do j6j rozgadywania, bo u mnie ani glowy ani mowy 
takiej jak u Uliny, r6wnie jednak opowie1n ·warn wszy
stko z rzetelnosci~ jak sly~zala1n; a choc ludzie rnoze 
to to i owo dodali, zawdy jednak musi w tern bye i 
'vielc prawdy, boc trudno zeby se czlek wszystko 
z palca wyssal. 

Otoz przed wieloma laty, w calej tej stronie het! 
w ok6l za Ostrowiec panowal tak nazwany przez lu
dzi {}?'ozny pan. Potentat to byl wiell{i, jak stan~{ 
na g6rze Swi~tokrzyzkiej, to kaj rzucil okiem wszy
stko by lo jego, jednego dnia ani kon ani ptak nie
o blecialby granic~ do kola; a bogactwa r6znego 1nial 
tyla, co ani on ani nil{t nie m6g! zracbowac, .ie az 
mu siEJ przewr6cilo w glowie, zacz~l r6ine dokazo
wac cuclenka, i z tego ludzie przez,vali go G1'ozny1rt 
pane1n. Ale groznosc ta nie byla ludajaka. N aprz6d 
wszystkie gromady cblOl)O'Y zawolal do swego dworu 
wysokin1 otoczonego 1nuren1, nikej by jal{a forteca, 
i przykazal, co by 1nu wszyscy m6'V'rili nadjasny pa
nie, i o staje drogi czapkowali, bo tyn1 coby zaba
czali o tern, to b~clzie sk6rfJ sci~gn.l albo z j~zyka, 
albo z glowy razen1 z czapk~ i z czuprynlb Poten1 
nakazal coby go \vszyscy kochali, byli we wszy
stkien1 posluszni, i sla\vili przed ludzmi jakby co naj
lepszego i najcloroclniejszego, bo duchem cbcial se 
poj~c za zon~ ksi~zniczk~, co ta het! dalcko za g6ra
mi za la a1ni w zlocistym mieszkala palacu i na dzien 
powszedni "r kbralowycb chodzila szmatach. Ludzi
ska na taki przykaz az pomartwieli ze stracbu, bo 
g~bie n1ozna nakazac i grzeczne slowo i jasnowanic, 
ale kochania w sercu nie kupi jak bulk~ albo obwa-

• 
rzanek. Wi~c sifJ ludziska turbowali, 'vielce si~ fra-
sowali, a pan si~ swobodzil i z wielk(1 clun1nosci~ cho
dzil, choc n1j ~dzy ludzmi i uciecha i s1nianie, i "reso
le w karczmie granie, na dlugie czasy pof;zlo mi~dzy 
lasy. 

Grozny pan na to jednak nie z\vazal, bo silacz by! 
wielki, jak krzyn~l gniewnie to we wszystkich ko
sciolach : na mil~ drogi, dzwony zadzwonily: jak si'3 
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rozsmial to wszystkie drzewa w lasach lisciem si~ 
zatrz~sly, a jak scisn~l pi~scie to z ziemi rosa wy
st~pila. Choc wi~c to wszystko strachem ludzi przej
mowalo, ale bylo z wielk~ dla nich dogodnoscht, bo 
podlug tego zmiarkowali co jest w duszy u grozn~go 
pan a. 

Ale pomalu naprzykrzylo si~ to ludziom bo tak 
czupryna jak sk6ra na j~zyku albo na grzbiecie to 
nie fracha; wi~c jak jeden drugi i dziesi~ty odpoku
towal, tak potem wszyscy noc~ zebrali si~ 'v lesie i 
cichaczen1 poszli do drugiego pana co go nazywali 
Dohrusient, zeby im. dal jak~ rad~ w ich nieszcz~
sciu i frasunku. Dobrus calkiem innej byl natury 
jak Grozny pan, maj~tku nie mial tyla co on, ale r6-
wnic bogactwa u niego nie brakowalo, i jak przed 
(}roinyrn panem ludziska drzeli od strachu, tak J)rzed 
nim drzaly im serca ale z radosci i kochania. Choc 
bez nakazu, wszyscy mu jasnowali i najcz~sciej na
zywali ojcem, a z ustami i czapk~ }{azdy smialo 
szedl do kolan, bo wiedzieli ze i przytuli, i poratuje, 
i rozm6wi i pocieszy, a nie skrzyczy nie zchalasi, 
i nie skrzywdzi nie zbatozy. 

Ale na sil~ trzeba sily, wi~c Dob1·us jak wymiar
}{O\val ~vszystko dokumentnie, tak rzekl ie si~ nie 
czuje na mocy, i ze temu nieporadzi. Luclziska w placz, 
w narady, 'v rozgadki i wszyscy poszli do starej jen
dzonki co w lesie mieszkaJa samotnie kryj~c csi~ 

przed G1)oznynz panem, i ta im tlopiero poradzila, ze
by kaida ko bieta "riejska poglaskala Dobrusia po 
twarzy, zeby kazde dziecko USllliechn~lo SiQ do niego 
z przyjazni~ a kazcly chlop zeby scisnqJ 1nu r§k§ i 
tchn~l na niego oddechem, a on wtedy zaraz takiej 
nabierze sily co Groznego pana pokona, i zgryzie go 
jak orzech w z~bach. 

Rozradowany ludo\vina zrobil tak jak kuzano, 
a wtedy Do brus zmienil si~ w oczach do niepoznania, 
nad wszystkich wyr6sl glow~, oczy si~ ogniem zai
skrzyly, brwi i broda porosly g~stym jak las wlosem, 
a jak r~ce \vyci~gn~l i wszyscy si~ ich chwycili, tak 
on na znak S'\'\'Ojej sily delikatnie podni6sl pouczepia
nych ludzi do twarzy, ucalowal tak scrdecznie i po
czciwie ze si~ az wszyscy i n1lodzi i starzy popla
kali. 
~zy te ptakowie polni pobrali w dziobki, i trysn~li 

niemi w oczy G1·ozne'llzu panu, i zaraz mu serce za
zdrosci~ za,vrza!o, gniewnosc strzelila z ocz6,v, zgrzy
tn~l z~bami ze az wszystkimpokazaly si~ b!yskawice 
w oczach, macbn~l r~kami jak smigami u wiatraka 

i wyrwawszy calego d~bu wsiadl na konia i polecial 
w swiat jakby w op~taniu. 

J edzie, jedzie, z:wolna, dumnie; co krok st~pi to 
smiech cicbnie- co si~ zmarszczy, swiat zaplacze-co 
pogrozi to krew strug~, i tak jedzie, jedzie az trze-
ciego dnia z sam ego wierzcholka wysokiej g6ry, zoba
czyl po r6wninie przejezd.Zaj~cego si~ z wielk~ wspa
nialosci~ na przesliczftym koniu jakiegos rycerza. By! 
to Dobrus, a z ocz6w jego taka moe i swiatlosc bily, 
ze choc go Groiny pan poznal, r6wnie przerazil si~ 
chcial nawr6cic i uciekac. - Ale nadleciala chmara r6-
znego ptastwa, za.Smiala si~, wrony z przekpiwaniem 
zawolaly straaclt- straac!t krnki to samo tcko'==. 
rzu-tch6==rzu,ze G1·ozny pan aze zakipial ze zlosci, 
i co ko11 wyskoczypuscil si~ ku Dohrusiowi. I ryce
rze przystan(Jli, potem wpadli na siebie nikej dwie 
gory ze si~ az w powietrzu mi~dzy chmurami zako
tlowa!o jak w garnku:-potem wydobyli miecze i tak 
uiemi blysn~li ze na mile wszyscy ludzie i zwierz~ta 
na pacierz czasu poslepli: - potem znowu przysko
czyli do siebie, i wnet zachuczalo, zatrzeszczalo, ni
kej w kuzni pod mlotami, ale Doh1·us odrazu wzi~l 
gor~, bo G1)ozny pan w tej zapalczywosci zapomnial 
si~ dobrze oslonic, Dohrus go pchnfbl mieczem, a po
tem nozem oderin~f glow~, wsadzil na wielk~ dzid~ 
i pojechal do gromady zeby im opowiedziec co si~ sta
lo. Ale za nim dojechal to gromada juz si~ dowiedzia- · 
la, bo wiatr najspieszniej dolecial i wszystko opo- . 
wiedzial ptal{i wyspiewaly, ziemia si~ rozsmiala 
a slonko tak radosnie spojrzalo, ie az ziemia zap a. 
cbniala kwiatem, i zadZwi~czala wesolem spiewaniem 
dziewuch i wiejskich parobczak6w. Zeby zas 67'oiny 
pan po zabiciu nie po,vstal upiorem, poc\viertowali 
go 'v ~robne kawalki, i pochowali na rozstajnych dro
gach, ludzie zas dlatego klad~ gal~zie na mogile, ze
by zagluszyc j~ki co si~ regularnie zawsze co noc 
o p6lnocku wydoby,vaj~ z pod ziemi. 

• 

Tyla jest gadki o mogile G1·oinego pana, a jezeli 
mi si~ nie wszystko zlozylo jak wypada, to wybacz
ta, boc ja prostaczka, wi~c ani pi~knych ani mfbdrycb 
slow nie znajdzie u mnie w glowie, i trza brae jakie 
si ~ na win~., 

I ja t~ sam~ prosb~ o wybaczenie, koncz~ wiernie 
spisane .opowiadanie, a cboc moze wielu si~ znajdzie, 
co po,vie ,at! bajduta i nz·c wiceej"- temu odpowiem: 
prawda ze bajka, ale i bajka cos warta, gdy w niej 
tyle miesci si~ serdecznej prawdy. 

J. 61'ego1·owicz. 
• (Dolconczenie nastqpi.) 
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JAMAIKA. .. 

N1e wchodz~c w szczeg6lowe Oilisy Jamaiki kt6r~ r szpanami, kt6rzy pierwszy raz od odkrycia Anleryki 
Anglicy z \viell\im talenten1 i pra,vd~ skrcslili, zro- rozdzielili si~ na dwa obozy. Kolutnba natenczas opu
bimy tylko wyj~tki dla czytelnik6'v na-szych z uaj- scilo 'vielu to,varzysz6w. Drudzy zlem post§pO'\va
swiezszych tam. wycieczek. Wiadomo ze po Kubie niem z krajO\YCami o~str~czyli ich taln~~c od siebie i 
i Haiti, Jamaika jest najwi~ksz~ z wysp antylskich w takicn1 przykrcm polozeniu zagrozony byl adtniral 
i kiedy si~ na ni~ patrzy od morza w niejakicj odic- brakiem zy,vnosci kt6r~ Indyanie ,vzwyczaili si~ juz 

· glosci, wtcdy przy1)omina powierzcho,vnosci~ swoj~ byli dostarczac. ~acmienic ksit}zyca natcnczas przy
podr6znilro,vi przybywaj~cemu zc stalego l~du, n1iej- padalo; uiyl \Vifdc Kolumb tej okolicznosci na po
sca kt6re tylko-co opuscil; ciemno-biebicskie gory strach starszych Indjan, zapowiedzial im, ze Niebo 
zk~d naz\Y~ clali in1 Anglicy Blue Alountoains, odci- rozgnie,vane ich zlem post~powaniem odm6wi S'\via
naj~cc sit} na ogromnym horyzoncie, przcdstawiaj~ tla s\vego i zc na 't'dpnej nocy ksi~zyc ~·i~ nie pokaze. 
podobny kordylierom ~Iexyku i Gnatcrnala krajobraz, Zarto,vano sobie z tej pogr6zki; ale jak ksi~zyc za
z harmoijnemi ich zarysami. Im si~ wi§c6j do nich ciemniac si§ zacz~l', Indyanie przcj~ci trwog~, z biegli 
zbliza, te1nbar<lziej postrzegac i~ <lajc to podobiei1- si§ naokol:o J{olurnba, blagaj~c go aby odwr6cil od 
stwo; ,v takichzc san1ych olbrzymich t'vicrdzach kt6re nich gnic'v nieba. Zarazcm przyniesli mu koszc na
in1 sluz~ za podpor§ na Oceanie z calyn1 ich ogroincin pe1nione ro.z1nait~ zywnosci~ i obiecali na przyszlosc 
i ,v przerwach zadziwiaj~cych zrzf1dzonych przez 'vul- wszelk~ po,volnoBc; 'vtedy J{olumb obieca.l pro sic za 
kanicznc wstrzf!snienia. W sz~dzic 'vidac ten sam niemi Bog a chrzcscijan, a odslaniaj~cy si§ ksi~zyc 
obraz natury amerykanski6j, szczytny, zach,vycaj~cy zupelnie potwierdzil mnicmania nic"'iernych 'vyspia-
I)i~knosci~ i r6znofarbnosci~ swoj'l. rzy o wszcclunocnosci J ego. 

Odkrycie Jamaiki winnismy l{rzysztofo,vi Kolum_ Jcdnakie 1)omyslano dopiero 'v kilka lat p6zniej 
bo,vi l\t6ry najpierwszy raz odkryl j6j brzcgi 14 rna- o kolonizacyi Ja1naiki. Jan de Espuivel un1oco,vany 
ja 1494 r. Mn6stwo cz6len napelnionych krajowcami kornisarz przcz don Diega Kolumba, syna admirala, 
otoczylo statekjego: 1nieszkanc6w \V6,vczas nicprzyja- przyplynf1l z 'vyspy Espanjoli (!laity) 'v listopadzie 
zne przyjt}cie musial kilk!1 wystrzalatni usmierzyc. roku 1509, a wyl~dowawszy na p6lnoc wyspy, zalo
Mieszkaitcy Jamaiki zdali si~ bye Hiszpanom 'vyz- zyl z siedn1dziesi~cifb ludimi picrwsze siedlisko bli
szemi w poj~ciach i przemysle od lud6w innych wysp; sko tego 1nicjsca, gdzie w szesc lat pierwej, partja 
szczegolni<~j odznaczali si~ cienkoscit1 i mocf1 wyro- l{olumba w pocz~tkach udala si~. Byla to wielka 
b6'v swoich i sztuki z jak~ budowaU 1nieszkania i lo- wies czyli osada krajowc6w nazwana Mayma, kt6r~ 
tl:ie s'voje. Oni to gl6wnie dostarczali s~sieclniin lu- on naz,val Now~ Se,vill~ na pa1ni~tl{(~ swego rodzin
dnoscioin tkanin welnianych i hamak6\v ktorych pi~- nego miasta. l{olonija szybko 'vzrastala; lecz gdy 
kuosc i trwalosc z robot~nni '" calych Antylach r6wnac Hiszpanie pocz~li tak jak w innych antylach rozdzie ... 
si~ nie n1ogla. Co do zwyczaj6,v, n1owy, rz~du, re- lac krajowc6"T na dystrykty, rozbicrac ich po1ni~clzy 
ligii, nie r6inili si~ · od 1nicszka11c6'v 'vysp Haity siebie do uprawiania roli, ci, nieprzyzwyczajeni do tej 
i Kuby. no,vcj ella nich uci~iliwosci, pouciekali na wszy tide 

DO})iero "r roku 1503, Kolumb 'vszedl na ziemit} strony w gory i lasy, gdzie niebawem wzi§li si~ do 
J atnaiki, WYl)~dzony przez Indyan z Vera~ua; przybyl broni; Esquivel polapal dow6dzc6w i smierci~ ich 
do ni~j po ogromnej burzy i doznal uprzejmego przy- ukarawszy, pogr6zka1ni z1nusil wkr6tce do jarzma 
j~cia; tak ze wszystkiego co on i ludzie z uim przy- i podleglosci. 
byli }lotrzebowac mogli, mieszai1cy dostarczylL Lecz Podobna zdobycz pr~dko si~ dokonala bez "ri~ksze
'vkr6tce niCJ1orozumienie 'vkradlo si~ pomi~dzy Hi- go krwi rozlewu i w roku 1510 Ja1naika zupelniejuz 

13* 

.. 
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opanowana, uwazala si~ za najpi~kniejsz~ posiadlosc 
korony kastylskiej: jezli ~ie obfitowala w drogie 
l{ruszce, dostarczala za to w wielkh3j ilosti wyrob6w 
welnianych i hamak6w najlepszego gatunku. Dodac 
do tego wypada nadzwyczajne rozmnozenie sprowa
dzonycb owiec, rosnt}:cych w oczach prawie, niewy
czerpan~ urodzajnosc ada si~ to wytlumaczyc ze przez 
pol wieku stala si~ spichlerzem antyll6w i gl6wnym 
skladem towar6w przyleglego htdu stalego. 

Esquivel uwazajf}:c w tej obfitosci d6br ziemi na
dziej~ zbogacenia si<a swego, zaniedbal wszystkich 
prac w kopalniacb, w kt6rych tysi~cami gin~lo kra
jowc6w na innych wyspach; los przeto wyspiarzy tu
tejszych w por6wnaniu z innemi 'vyspiarzami i pra
cownikami stalego l~du, stal si~ daleko znosniejszym. 
Podlug raportu z angielskiego statku, kt6ry w par~ 
lat p6zniej przybil do brzegu Jamaiki, opisywano kil
ka plantacyj trzcin cukrowych, i z bior6w win dose do., 
brych, z winogron kt6re tan1 sprowadzano. 

Ojcowie Hieronimici czuwaj~cy zarazem w spra
\vach administracyjnych, ducbownycli 1 swieckich na 

· wyspie Haity, mieli takze z pocz~tku w bezposredniej 
swojej opiece tworz=tcy si~ cbrzescijanizm w J amaice 
od roku 1514 od kt6regodatuje si~ pierwsza znako
mitsza fundacya duchowna na tej wyspie. Przywile
jem krolewskim kosci6l pierwszy zostal urz~dzonym 
nakatedr~, ~t6rej przelozonym byl: slawny Pedro lVlar
tyr de anglerja, protonotarjusz apostolski, au tor wie-
1u dzie1:, dzis jeszcze bardzo poszukiwa.nych prz ez 
historiograf6w an1eryka!1skich. Pedro 1\iartyr uro
dzil si~ 'v wyzszych W-loszecb, byl naprze1nian uzy
wany przez swych monareh6w Ferdynanda, Izabelli 
katolickiej i Ka.rola V w rozmaitych ·waznych posre
dnictwach. Razem z tytulem Abbe Jamaickiego, po
siadal godnosc w metropolii Grenacly i n1iejsce w Ra
dzie kr6le"rskiej. Niemog~c osobiscie udac si~ do J a
maiki, nien1niej jednakze przyl<ladai siEJ do wzrostu 
jej kosciola i dai z wiasnych swych fundusz6w 60,000 
.dukat6w na zbudowanie kollegiaty. U1narlroku 1525 
lecz na kill<a lat przed smierci~ zrzeki si~ tytulu 
Abbe; godnosc t~ nadano doktorowi Sancho de Ma
tienzo. Tytul ten przechodzil r6znych nast~pc6'v az 

do S. Fuenleala, bardzo znanego wtamtych stronacb, 
dla kt6rego wdzi~czn~ pami~c wszyscy kra.jovvcy do
t::td dzieciom swym przekazuj~. Opisanie :prac jego 
i usilowan co do popra,vy losu wyspiarzy, tak okru-
tnie przez jego wsp6lziomk6w gn~bionych i ucisnio
nych, zaj~loby tom caly, r6wnie cenny jak pami<Jc je
go w dziejach kosciola N<?wego Swiata. Fuenleal oka-
2al zwykl~ gorliwosc swoj~ o dobro, byl pierwszym 

w wykonaniu m~drych urz~dzen, kt6re dw6r na oslo
d~ . losu Indy an postanowil; stal si~ pra wdzi,vym oj
cem i ci~glym protektorem. Tytul Abbe de Sevilla 
de Oro zawsze uzywany byl przez zwierzchnik6w ko
legiaty, pomimo to ze od roku 1558, przeniesli re.zy
dency~ swoj~ z Sewilli do Santiago de la Vega. 

Pomimo dawnosci tytulu i pierwszeiistwa fundacyj, 
Sewilla pr~dko utracila miano stolicy Jamaiki. Fran
cisco de Garay zostawszy na miejscu Esquivela gu
bernatorem Jamaiki, zalozyl roku 1518 o czternascie 
mil od tej wyspy, z tejze samej strony, osad~ Melila, 
w gl~bi zatoki, gdzie najpierwszy raz Kolumb przybyl 
i nazwal j~ Santa Gloria. 

• 

W tejze samej epoce dwa drugie osiedlenia otwo
rzJiY si~; Orystan ze strony poludniowo-zachodniej, 
rowniez o 14 mil od Sevilli i Santiago de la Vega. Ta . 
ostatnia kolonia talc malo znacz~ca z pocz~tku, prze
trwala potem wszystkie inne; lez~ca w pi~knej doli
nie nad rzek~ Kobr~ o 14 prawiemil od brzeg6w po
ludniowych wyspy, dostala odt~d imie Santiago, kt6-
re patentetn kr6lewskim nadano calej Jamaice. Ta 
wyspa jest og6lnie dzisiaj znan~ pod nazw~ Spanish 
Town. Dzi~l{i swemu cudownemu poiozeniu zacz~la 
brae g6r~ nad Sevill~; a Don Diego Kolumb, syn ad
Iniral'a, za kt6rego rozkazem j~ utworzono i nazwano 
stolic~, przybral tytul Markiz de la Vega: tym tytu
lem dlugo szczycili si~ s tarsi synowie ksi~z~t de V e
ragua, poto1nkowie slawnego l{rzysztofa Kolumba. 

Sevilla codziennie wystawiona na sklady kontra
bandzist6w zwykle obdzieraj~cych w antylacb, opu
szczon~ zostala przez najwi§ksz~ cz~sc s"roich rnie
szkanc6'v w cif!:gu jeszcze XVI wieku. Aieby ujsc po
wszechnego upadku, zarz~d duchowny przeni6sl si~ 
takze do Santiago de la Vega. Za pomoct1 protekcyj 
arcybi skup6~r z Saint-Domingo, WS}Janialy wzniesio
no w tern miescie kosciol, zastEJpuj~cy katedr~; wiele 
innych swi~tyn i wielkich kaplic szybko stan~lo, 
a wszystkie 'v swietnosci, okazalosci i przepychu ry
walizo,valy z najpierwszemi s1vi~tyniami w caiej Ame
ryce. Pornyslny wzrost Santiago doszedl do najwyz
szego szczytu; pod panowaniem Filipa II pol:~czenie 
korony Portugalskiej z Hiszpalisk11, sprowadzilo doli 

' . , . mnostwo portugalczyk6~r ~ lecz ich czynnosc 1 prze-
mysJ za.wstydzal gnusnosc i nieczynnosc hiszpan6"r: 
zt~d powstaly zawisci, niesnaski, a wrescie i wielkie 
niezgody, kt6re jej upadek zrz~dzac pocz~ly. Lu
dnosc krajowc6w, zniszczon~ zaraza1ni i ziem obcho
dzeniem siEJ pan6w, znikac· po,voli zacz~la, a sprowa
dzeni z brzeg6w afrykanskich murzyni, nie zdolali 
podniesc upadaj~cego rolnictwa. Handel w Jamaice 
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zn1niejszal si~ odt~d i slabl codziennie, a \vyspa wi~
cej niz kiedykol\Viek wystawion~ byla na lupiezt"'O 
przemycaczy i korsarz6w angiclskich. 

Przed koilcc1n juz XVI wieku Sevilla byla jeszcze 
prawie wsi~ opu toszal~, zarosni~t~ ogronn1~ pier
wotn~, dzil\f!: roslinnosci~; dzi ·iaj zas naleiy do plan
tacyj najzyznicj zych. W sr6d ogromnych p6l trzciny 
cukrowej, stercz~ce rozwaliny l\osciola gl6\vncgo, za
lozonego przez Pedra Martyra de Anglcria, dlugo 
przypominac b~d~ sil~ 'viary k~tolickiej hiszpa1l.skiej. 

R6wnoczesnie jak Sevilla \vyludniala si~, Santiago 
de la Vega kosztem jej wznosic si~ zaczynalo. Lecz 
wkr6tce i na t~ now~ stolic~ mialy przyjsc dui bole_ 
sci. W roku 1596 po raz picr\vszy zostala wzi~t~ i 
zlupion~ przez Sir Antona Shirlej. W trzydzicsci dzie
,vi9c lat poten1 zdobyl j~ mieczem pulkownik Jack
son, ktory zrabowal j~ pier\vcj ze wszystkiego co tyl
l<o w niej znalazl najkosztowniejszego i wzi~l ogro-
11111~ kontrybucy~ nalozon~ na Inieszkanc6,v. Nare
szcie \V roku 1G55, po pr6zn6m kuszeniu si~ o zaj~
cie \Vyspy Hispanioli, adn1iral Penn uderzyl na Ja
nlaik~: wy l~do,val w niej bez \Vystrzalu, i wywiesil 
chor~giew sgo J erzego, kt6ra od tego czasu juz 'tam 
ci~gle powie,va. 

J eneral Venables dowodz~cy \vyl~dowy,vuj~cym od
dzialein, nie \vidz~c nic co by mialo poz6r lJronienia 
si~, wydal do 'Nladz hiszpanskich w Santiago rozkaz, 
a by si~ sta wili przed nim. 

z nien1 i si~ udal, bo inaczej zostalby sam jed en \V ca.
lenl nlicscie. Venables oczywiscie u\vazaj~c t(J ucie
czk~ za dow6cl nicprzyjazny, natychtniast, wszedlszy 
do ~antiago, obr6cil jt1na posiadlosc angielsk~. Upo
jeni zapalczy"\\rosci~ i fanatyzn1em zolnierze, zacz~li 
z cal~ zapami~talosci~ burzyc, niszczyc i obdzierac 
,yszystkic dary, ozdoby i pan1i~tki religijne. £atwo 
temu dac \viar~, gdyz si~ to dzialo 'v czasie protekto
ratu l(roiuwela, 'v clnvili gdy })Urytanizm rzucal 
ognietn n~ wszystko. W nadziei znalezienia skarb6w 
ukrytych, zburzyli ai do gruntu naj\vspanialszy ko
sci6ll\olcgijalny, ZC \VSzystkiemi Wiezami i dzwona
mi ktore stopiono ella zaspokojenia chciwosci zolda
ctwa. Koscioly Santa Cruz blanca i Santa Cruz Co
loratla r6wnego doznaly losu; d\va tylko ochroniono 
dla przerobienia. ~cb nR. tJrzybytki protestantyzmu 
anglikaiiskiego. ' Odt~d-to Santiago de la Vega 
stra.cilo miauo s'voje, dosta\vszy nazw~ Spanich
To,vn. Dawni 1nieszka11cy miasta schronieni 'v nic
dost~pne g6ry, ci~gle przez kilkn, lat bronili si~ od 
napasci. Przez ten czas Jamail\a zaluduiala si~ An
glikan1i i Szkobnni, kt6ry1n porozdziclano zyzn~ jcj 
zieulie. Dla powi~k.·zenia liczby I>lci zenskiej, z l'OZ
kazu J>rotektora ·1n·o,vadzono sto n1lodych dzie\vcz~t 
irlandzkich, kt6re \vydarto z lona rodzin, i to stano
wilo zakJaclczyzn~ no,vej kolonii. Nie rozszerzaj~c 
si~ nad jej wzrostem 11owiemy tylko, ie z czasem Ja
maika tala si~ najburdziej kwitn~c~ ze wszystkich 
antyl6,v. Ta jednak pon1yslnosc nie przeszkadzala 

Ci, wcalc sig nie spodzic\vaj~c nap asci, uczuli Inicszkuiico1n gor zosta\vac w ci~glej nieprzyjaini 
si~ jakby pioruncn1 razeni. Gubernator Sasi ntu . .'ial z anglikami. Po oddaleniu si~ znaczuicjszych }{oloni
'vi~c bye }JO lusznym 'vez,vaniu. W towarzystwie . t6w hiszpansldch z 'vyspy, ci co pozostali, \YS!J6lnie 
Abbe i kilku znaczniejszych oby"rateli n1iasta roz- z niewolnikami u\volnionemi juz z przyczyny \vydale
In6wil si~ z Venablern, kt6ry 'vtenczas dal mu po- nia si~ pan6w, utrzyn1y\vali si~ cit1gle na stopie zbr~j
zna.c zc cbce zabra.c wysp~ 'v })Osindlosc angiclsk~. nej przcciw nowy1n vvlaclcoin Ja1nniki: bandy tc k.·tal
Pomhno trudnosci jaka zachodzila w bronieniu si~ c~c siQ ,v sztuce pocljazdowej a razcn1 i ,v lupiezt,vic, 
przeciw wojsku wycwiczonemu, licznemu, i zfanaty- wkr6tce staly si~ strasznemi. Winne byly porz~dne 
ZO\Yanemu, niekt6rzy oficero,vic portugalscy, 'v parci uorganizowanie 8,v0j e od·waznen1u i bystrego umy Iu 
rad~ Abbego, u ilowali podniccic ochvag~ gubcrnato- 111urzyno\vi, slawnenn1 Jano\vi de Bola, kt6ry napa
ra. Lecz Sasi, starzec bezsilny, bcz 'vahania si~ pod- dami swe1ni na sicdziby no\ve Wiclkiej Brytanii, 
pisal traktat 11odany mu })rzez Venabla, ni. zcz~c czEJsto o<lnosil kr,vawc zwyci~ztwa i pozytki. Odt~d
tym sposobe1n pra"ra kr6la swcgo. to po,vstal rodzaj cilnarronozo czyli ncgr6w maron6,v. 

'Viadomosc o tern przerazila :\vszystkich 1uicszkan- Usilowania kolonist6\v angie! kich zdolaly z czascn1 
cow Santiago. Oburzeni myshb ze b~d~ mu ·ieli ~ tac ich wygnbic cz~stko,vo. Jan de Bola przyj~wszy swie
si~ posluszne1ni rz~clowi herct.ycl{ien1u i ufaj~c \V po- tne od rz~du angielsl{iego ofiary, l)OCi~gn~l za s'vy1n 
1noc n1etrol)Olli, woleli p~dzic zycie jak dzicy \V pu- przykladem niekt6re bandy do poddania si~. Nigdy 
styniach niz podclac si~ uleglosci jakiej po nich wy- jednak wszyscy ~Iaroni nie ulegli. W przeci~u p6l 
1nagano. Pobudzcni peln~ odwagi wymow~ Abbe 'vieku tak si~ stali zastraszaj~cyn1i, ze w roku 1730 
i officer6w portugal skich, \vyszli ze "rszystkiemi swe-, rz~d n1usial nadz"'yczajnych uzyc srodk6w, azeby wy
mi dostatkami i niewolnikami wgl~b' g6r, gdzie Sasi , bawic od nich wysp~ i osady. . 
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Niezdolano jednakze pokonac zupelnie Maron6w. 
Pod przcwodnictwem Kuclja (Cudioe) Murzyna zda
tnego i przedsi~bierczego, Maroni zdolali wyzwac 
cal~ pottJg~ bialych. Micsi~cc i lata uplywaly w nieu
stannych obawach, a ci~gle wyprawy czynione na 
usmierzcnic murzyn6w, zaclnego nie otrzymywaly sku
sku. ~iaroni zan1iast zmniejszac si~ 'v liczbie~ coraz 
si~ po,vi~kszali naplywem niewolnik6w i zbieg6w 
z plantacyj angielskich. Nie przestali niszcz~cych na
pad6w swoich, ~vyle,vaj~c, bez bojazni i wyrzut6w su-.. 
mienia, kre\v s'voich przeciwnik6"r "r kazdym razie, 
gdy ze strony ich doznali jakh~j odmowy. Natenczas 
u1nyslono utworzyc gatunek forpoczt6w 'v san1ych g6-
rach, sciesniaj~c ty1n sposobem schronienia niedostg
pnc 1nurzyn6w. Podobny spos6b 'vojowania sprowa
dzii skutek poz~dany; bandyt6w scisnionych "' ska
lach i lasach chociaz nie n1oZ11a by:lo doscign~c, z1nu
szono ich jednak do okrutnych ostatecznosci; brak 
pozy,vienia zrz~dzil nastQpstwa jakich cal a ze bran a 
ludnosc bialych otrzy1nac nie n1ogla. 
Rz~d clowiedzia,vszy si~ o tak wielkim ucisku, za

prOI)Ono,val i.J.n zaszczytn<-1 kapitulacyfd i stan~l trak
tat pokoju po1ni~dzy do,v6dzc~ Cudioe i pulkowni
l\:iem angielskin1 Guthrie. Liczne 'v tcj umowie na
dano l)l'Zy~rileje, uznaj~c ich za 'volnych ludzi; 1500 
,v{6k zicn1i przydano Maronom na wyzy"rienie Ri~ 
i do,v6dzc~ obclarzono pra,venl s~dzcnia swoicb i ka
rania, z 'yyj~tkien1 tylko skazy,vania na smierc prze
st(Jpc6w. W zamian zn. te korzysci zapo,vniono so bie 
od nich 'vszelk~ p01110C' 'V sciganiu zbicgaj~cycb nie-
1V01nik6'v i "rsp6ln~ wewn~trzn~ i ze,vn~trzn~ obron19 
wyspy: kon1n1issarza bialcgo obrano zn naj,vyzszego iu
tendenta "' rozs~dzaniu nieporozun1icn jakieby n1oo·ly 
byly wynikn~c pon1i~dzy niemi, a rzeczywiscie prze
znaczono go do czn"rania, aby p1mkta traktatu obu
stronnie utrzymane byly w calej n1ocy. Oclt~d az do 
roku 1700 murzyni na jaknajprz)~iazniejszej stO})ie 
utrzyn1y,vali si(J z rz~dcn1, 'vi ernie czyni~c Inu poslu
gi do jakich tylko byli zdolni, okazuj~c si~ za"rsze 
dobrymi, szlacbetnymi sprzJinierzenc~nni. Lecz przc
znaczenie chcialo 1niec inaczej. W parafii Trcla\vny 
rozpocz~la Si(J "rojna. Przyczyn~ po,vstania przypi
suj~ odjazdo"ri majora James, intendcnta, dla kt6re
go gl<Jbokie po"rzi~li przywi~zanie, i karze jak~ na
znaczono za zlodziejst,vo dwo1n z ich kasty, przcz 
zwierzchnict·,,ro Iniasteczka Falmouth. Odjazd nlajo
ra mozeby nie spro"radzil og6lnego buntu; lecz szcze
g61ni6j sprawilo "'ybuch to, ze dw6ch winowajco'v 
skazan_ych na chlostEJ, oddano dla :wymierzenia kary 
dowodzcy niewolnil~6w. Maroni z pogard~ patrz~cy 

• 

na niewolnik6w i obrazeni ze ich zmieszano ze spo
dlon~ ludnosci~, zaniesli skarg~ za t~ obelg~ do zgro
ma.dzenia prawodawczego. Zgromadzenie obiecalo 
wejrzec w to; lecz skoro rzecz poszla w od\vlok~, roz
zloszczeni, wstrz§sli jarzmo kt6re przyj~li, zbrojno na
padli na CZ§SC bialych, a 'v przeci~gu kilku tygodni 
tak si~ bunt rozszerzyl, ze IJO drugi raz uiebezpie
czenstwo zagrazalo calej wyspie i osadzie. Chociaz 
jaknajspieszniej WZi(JtO Si~ do g'va{townych srodk6w 
zmuszaj~cych ku uleglosci zbutowanych, jednakze 
przez kilka 1niesi~cy potoki krwi plyn~ly; z jednej 
i z drugiej strony przesadznno si~ w okrucienstwach 
i zemscie. Rz~d sprowadzit z l{uby ps6'v przyuczo
nych clo szczwauia ludzi (bloodhounds), a by zamiast . 
ludzi walczyli, a postrach i przerazenie jakie "rzbu
dzaly te z\vierz~ta, zn.usil powstanc6w do zlozenia 
broni. :Nlaroni z Windward niemaj~cy udzialu w po
wstaniu, oddali rz~dowi poslug(J umawiaj~c si~ z bra
clni swen1i z Trelawny; tych ostatnich w liczbie pi~
ciuset \vy,vieziono na wygnanie do Sierra Leone. Ot6z 
i kr6tkie acz krwa"re dzieje datvnych hiszpanskich 
niewolniko'v J amaiki. Y\T alka, kt6ra blisko p6ltora 
'vieku tr,vala, 'vziEJla zar6d 'v uczuciu t·eligijnem; mo
zna wi~c j~ tnvazac za ostatnifb pami~tk~ katolicyz1nu 
hiszpaiiskiego na tej vvyspic. Rz~d angielski dobrze 
to prze\vidywal, bow r6znych epokach zez,valaj~c na 
tolerancy~ r6znych sekt t\vorz~cycb si~, "ryl~czal za
wsze wiar~ katolick~. Maroni pozbawieni uslug du
chownycb, wpadli w najg!~bsz~ nies\viado1nosc, a po
ton1kowie ich dot~d zyj~cy 'v cz~sci zachodniej Ja
nlaiki, s~ clzisiaj protestanta1ni. 

Lecz 'v tym samym czn.sie kiedy powstanie maro-
• now 'v Trela \vny grozilo katolicyz1nowi upadkie1n 

w caiej 'vyspie, wiara na za odradzala si~ tutaj z IJO
woclu innych oko1icznosci. Powstanie kt6re wybuch
n~lo w Saint-Don1ingo, 'vygna{o tych kato1ik6w~ kt6-
rych sn1ierc oszcz~dzila i od 1795 do 1802 r. wielka 
licz ba rodzin francuzldch schronila si~ do J amaiki. 
Portugalczyk jeden, ojciec Rodriguez de Arauio, naj
pierwszyin byi kt6ry urz~clo,vnie zaprowadzil obrz~
dek katolicki, i w 1810 r. ufundowal pierwsz~ ka
plic~ w l{ingston: ojciec Benito Fernandez kt6ry na
st~pil po niln 1820 r., posiada{ \vszystlde l)l'zymioty 
i cnoty okazuj~ce milosc dla tal{iego wyzna,vcy nauk 
J ezusa Chrystusa. Dobroc jego, n1ilosierdzie bez gra
nic dla wszystldch, spro"raclzilo na in1ie jcgo blogo
slawienstwo wszystkich co go znali. Przykladem 
i prac~ odrodzH: przygasl~ 'viar~ w sercach dawnych 
osadnik6w Haity, i zdolal W}>rowadzic na nowo wszy
stkie obrz~dki religijne. 
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Wyniesiony na godnosc wikariusza apostolskiego J nosila w czasie zaj~cia jej przez Anglij~. Smierc tego 
w J amaice pierwszy spoil rozerwany lancuch zwierzch- Abbe u"ra~ano za kl~sk~ publiczn~. R6znice wyznan 
nik6'v cluchownych z ludem tej wyspy, a wezwawszy umilkly przed czci~ jak~ wewszystkich wzbudzal se
do pomocy wielu braci, zgasl w roku 1855, zostawu- ktach; wszyscy wi~c bez roznicy zl~czyli si~ z katoli
j~c w trz.odzie mu powierzonej przeszlo 6000 katoli- kami, aby uczcic i skropic lzami gr6b zacnego m~za. 
k6w, liczb~ wi~ksz~ aniieli cala ludnosc Jamaiki wy- 6 . 

• 
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KLlMATOLOGICZNE Wl4RUNKI STREF ZWROTNIKO\\;YCH • 

I ~PLY~ ICH N A CZLO~IEKA. 

(podlug Dra Bromma.) 

• 

Oddawna juz panuje bl~clne uprzedzenie jakoby 
klimat pod zwrotnikami, w por6wnaniu z strefami po
hldniowemi, nie tyle sprzyjal rozwojowi naszego or
ganizlnu. Uprzedzenie to, uporczywie rozpo,vszech
niane w najelementarniejszych na,vet dzielach, bylo 
gl6wnym .powodem zatrzy1nania si~ post~p6w rolni
ctwa w krainach bogato udarowanych wszelkiemi da
rami przyrody. Wi~cej jeszcze,-uprzedzeniu temu za
"Jdzi~cza ludzl<osc hanie bny handel luclzn1i - nie
wolnikami, kt6ry pod wplywe1n tycbze sa1nych wyo
brazen trwa dotychczas. vV rzeczy samej zas klima
tologiczne war.unki, nieupowazniaj~ do "'YIJrowadze
nia podobnego rodzaju wniosk6,v, jak ten kt6ry sta
nowi naczelne zdanie naszego arty kulu. 1,ysi~ce n1o
zen1y przytoczyc przyklad6w dowodz~cych zu1Jelnej 
pomyslnosci zdro\via i sil fizycznych "'ychodzc6w 
z srodkowej Europy zamieszkuj~cych poluclniowe krai
ny Wschodnich i Zachoclnich Indyj, Azyi centralnej 
i Amery ki. Przy umiej ~tne1n zastoso,vaniu si~ do Iniej
sco"'YCh warunk6,v, przy niejakich ostroznosciacb, 
kt6re zresztf! wsz~dzie s~ konieczne, biali zyj~ pod 
zwrotnikami tak pomyslnie jak i na rodzinnyn1 za
gonie. Prawda, ze pron1ien podzwrotnikowego slonca 
przez rok caly r6wnie jest gor~cy, i ze gdy by nie niekt6-
re fizyczne warunki miarkuj~ce temperatur~,zar w po
ludniowych god.zinach bylby trudnym do zniesienia; 

·. ale za to z drugiej strony \V czasie kr6tkich nocy le
tnich, ilosc ciepla nie jest wi~ksz~ niz \V naszych 
umiarkowanych klimatach .. Wedlug scislych i wiaro
godnych spostrzezen meteorologicznych w niekt6rych 

.. 
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pro,vincyach Niemiec, Francyi i Wloch gor~co w dni 
lipco"\\re jest tak wielkie jak i na wybrzezach Pe
ru lub w poludniowych krajach p6lnocnej Ameryki. 
Chl6cl po,vie"raj~cy na poludnio\V~ Azy~ od g6r hi
Inalaj skich, pary oceanu osiadaj~ce podczas nocy 
\V postaci rosy, a przytem r6wna dlugosc dnia i nocy 
pod r6wnikiem, a dalej dochodz~ca roznicy najwi~cej 
o 1 godzin~ i 28 n1inut,- wszystko-to nie 1na!o wply
'va na zniienie gor~ca 1ni~dzy zwrotnikami i ods,vie
ienie po,vietrza stref gor~cych. Nie! nie lernperatuT·a 
to "rinna ze najpi~kniejsze krainy na ziemi szkodli
wenli si~ staj~ dla europejczyk6w. Pra.,vclziw~ przy
czyn~ jest-patou anie, kt6re naturalnie przy zwi~
kszonem gorf1CU jest daleko silniejsze, lubo skutld je
go nie s~ r6zne od tych jakie pocif1ga w umiarkowa-
nyln klimacie. . 

Blota, bagna, moczary, 'vylewy rzek, gnicie I'oslin
nych i zwierz~cych nagromadzonych materyj, czyni~ 
moiliwem rozwini~cie si~ tychze samych szkodliwych 
chor6b w Europie jak i mi~dzy z\vrotnil{ami. Tu, r6-
wnie jak i 'v tych gorf1cych klimatach, niespodziana, 
szybka zmiana temperatury, wywiera jedno i toz sa
mo dzialauie; przy temperaturze 161ub 18 stopni pod 
r6\vnikiem tak samo n1ozna si~ przezi~bic, jezeli po
przednio rozgrzejen1y cialo zwyklym tam upalem 36 
do 38 stopniowym, jak ina p6lnocy, przy tychze sa
mych warunkach gdy termon1etr spadnie z 16° lub 
18° na 0°. Jedynie tylko parowanie nieclozwala nam 
,v pelni ufac zwrotniko,vemu klimatowi. Skutki jego 
s~ tym zgubniejsze, ze w wyborze n1iejscowosci na ko-
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lonije·, n1iauo na \vzgl~dzie jedynie tylko }Jolityczne 
rachuby bez u\vagi na pomyslnosc Inicszkaj~cychosa
dniko\Y. vV nienasyconej chci,vo -;ci szybl\iego zbo
gaccnia si~ ~acz~to upra"riac i poruszac grunta do ja
}{ich '\rinalc1Htiej naV\ret Europie przyst~po\vano z za
bczpieczcnicm siEJ wszell{ie1ni mozli,vcini sposoba1ni. 
Tyn1czasc1n zapon1niane zosta"raly przestrzenic o ty
si~cach mil }{"'adratovfych, kt6rc 111oglyby uszcz~
sliwic 111iliouy l)raco"ritych DlieszkailCO\Y. 

l\ijazn1y, kt6rc ''ry\ricraj~ tak szkodli\YY 'vply"r na 
l\lhnat z'vrotniko"ry zalez~ bez'v~tpienia od stanu 
atmosfcry, '''ilgotnosci i tcm11eratury tejz0, lccz nie
mnicj znajduj~ si§ 'v Z\Yi'!:zku z \vlasnoscia1ni gruntu, 
z miejscow~ flor~ i faun~ tak samo jak i \V Europie. 
Mi~dzy z\vrotnika1ui zar6"'no jak i 1v starej naszej 
ojczyznic curopcjsldej grunt iio,vaty, gliuiasty i pia· 
szczysty jest \V og6le najszkodlhvszy i od,vrotnie: 'va
l) nis ty i l\rcdo"ry najpo1nyslniej szy, ella tego nieoszaco
'vaucgo t>karbu dla zdro"\\ria czio,vieka. IJ:owaty grunt 
z'vrotniko"~ stano,vi~ albo slo1unve bagna albo torfia
ste }Jlaszczyzny naniesionc przypiy,venl i od})ly,vem 
occanu, '"ylc"·en1 rzek lub nakoniec ·ilncn1i strumie
niatni })a<laj~cych l)cryodycznie dcszczy. Biota take
we s~ szkodlhYe dla ~dro"Tia 1n~j azn1atan1i, jakie si~ 
tworz~ 1niano,ricie na bagnach sloua 'vych. Dos,viacl
czcnie pokaznlo iz s61 znajduj ~ca sig w nad1niarzc, 
cbroni cia.la organicznc od gnicia, 'v 1nal6j zas ilosci 
po1naga fern1cntucyi i rozl\lado,vi, i tyu1 sposobem 
tylko 1nozcn1y objasnic o"~c nie1nal cnclo,vnic fanta
styc:zuc zuikanic uacb.norskicj ro 'liuuosci 'v gor~cych 
strcfach naszcj planety. Rosliny te peryoclycznie tyl-
ko znle,ranc s~ 'vod~ i nastQl)Hic })O odply"·ic tako
'"Qi wystawionc na dziaianie z\vrotniko,vego slonca. 
Zblizaj~c i~ n1iano\vicie 'vieczoren1 clo tych niebez
piccznych 1nicjsco"Tosci, usinicchaj~cych si~ cz~sto
krQc roskoszn~ 'vegictacy~, czujen1y j alds dusz~cy 
daleko rozchodzf1CY sit} za11ach. In1 'vy.Zs~a,jest tenl
peratura, tyn1 szkoclli,vszyin 'Y})ly'v tej 'voni-najja
do,vit~zt1 okazujc si~ ona pod palQ:cen1 niebe1n za
chodnich 'vybrzezy Afryki, 1nniej 'v Azyi, <t najnic"7in
niejsz~ \¥ An1erycc. Afrykaliskie blota slone \V szko
Glli,vosci 'vyzie,Yo\v przechodz~ \rszy tide innc i dzia
lanic ich ty1n jest silniejsze in1 przyby,vaj~cy Euro
pejczyk cicszy si<a 'Yi~kszyn1 za.:obcn1 zdro,via. Dla 
tych ,vychodzc6,v, jezeli pragH~ unikn~c szkodliwo
sci 1nijaZl1lO\Y bagien, jedyn~ jest rad~, przep~clzac 
czas deszc~6'v i pory dzdzys tcj Vi okolicach odda
lonych od "rybrzezy bagnistych. Dosyc jest bowien1 
})rzepEd<lzic pod ot,rartem niebem chocby jedn~ noc 
na tak lJogatej i " '"spanialej cudan1i naturr 'vyspie 

Zangcbor, a n1ozna bye pewny1n nieochybnej smierci, 
wsr6d okropnych m~czarni blotnist6j feury. Lccz Dli

mo tego pi(Jkna ta '"YSl)a, rozlegla przeszlo w lde
runku dlugosci na dwadziescia godzin jazdy, posiada 
pola najstarowniej uprawne i przyno5z~cc zlotc O\VO

ce ich wiascicielom. 
Czaruj~ce wzrok gaje, i polanki okrytc trudny1n 

do opisania kobiercem murawy, ubranym tysh1cem 
kvviecia, wspaniala i cicha noc opromieniona lago
dnem S\viatlcm g'viazd poh1dniowego nicba, wszystko 
dls przybysza jest tylko ziudnyn1 us1nicchem szcz~

scia, pokrywaj~cym straszn~ i smierteln~ trucizn~: 

bo pod t~ powierzcho"'nosci~ lrryje si~ niedostrze~o
ny dla oka oddech mijazn1atyczny, podnosz~cy si~ 
z szerokiego lona bagnistego gruntu. l{apitano\vi fre
gaty ,Andromacha" zdarzyio si~ razz kilku oficerami 
i shtzb~ noco,vac na wybrzezu tej zakl~tej wyspy; 
\vszyscy po1narli tak szybko iz lekarze przypuszczali 
z pocz~tku otrucie. Osada angielskiego statku Bar
racotto, przyby,vszy na l~d po wod~, zaskoczona no
c~, ulozyla siEJ do snu pod na1niota1ni, lecz 'vkr6tce 
obja,vi!a siEJ nli'Jdzy nien1i febra. Wielu z marynarzy 
dczertcruj~cych z okr~t6w stojt1cych na kotwicy 'v bli
skosci \vyspy, w zatrutem powietrzu tej ziemi zdale
ka czaruj~cej, znajduje kar<a s\vego prze,vinienia. Toz 
sa1no l)rzecl ta,viaj~ cieniste \Vybrzeza Mozambiku, 
iMadagaskaru-lecz rnimo tego mie ~ zka1'1cy ta1neczni 
p~clz~ zycic s\vo boclne, i dochodz~ p6znej starosci. 
Slona\ve bagna 'v bliskosci Bata,vio i na J a'vie ni e 
jcdnokrotnie juz przypra"riaj~ o s1nierc ty~iqce przy
by,vaj~cycll ta1n en1igrant6w·. Nienn1iej straszne byly 
. kutki ella koloni t6,v, 'vynikaj~ce z pobrzeinych blot 
Indyj zacl1odnich, Arrakapy, Birmy, Mallaki i Sunla
try, lubo sila ich dalek~ jest ocl pot~gi afrykanskich 
bagicn. 

rf OZ sa1110 ·poty ka1ny 'V okolicach poclz,vrotniko\\rej 
A1ncryki zaj§tych slona,ven1i moczara1ni, lubo zja,vi
sko to je t tutaj daleko luniarkowa:ri·ze. W miastach 
otoczonych la. · cuni po brzeznemi po byt dla cudzozicm
ca nic je. t bczpieczny i 'vszystkie nie1nal cpicleini
czne choro by ~ 'v zwi~zku z 1niejscowosci~ i stan em 
grnntu. 

J ezcli teraz ocl nachnor kich i\vybrzczy cofnicmy si~ 
ku okolicon1 nanie ionyn1 przez rzeki, i corocznie 
zraszauyn1 peryodycznyn1 wylewc1n, spostrzezen1y iz 
okolicznosci z1nienily si~ ale skutki szkodli\ve zosta
ly tez sa1ne. IJecz zja\viska tc nie s~ wyj~tko\ve ale 
maj~ miejscc i \V Nie1nczecb. Tn r6wnic jak i w oj
czyznie ba"rarskiego piwa, okolice podlegaj~cc peryo
dycznym wylewo1n s~ gniazdem feber rozmaitej sily 

.. 
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i nazwania. Jest to rzecz nieunikniona, lubo z dru- o g\valtownosci i sile tych ulewnych potok6w wody. 
gi~j strony tai sama przyczyna blogie rodzi skutki . Szum obijaj~cych si~ kropel o liscie slychac juz zda
Wylewy Orenoco, l{werry, Saint-Francisco, G~mbii, leka i napr6zno chronilby si~ podrozny od przemo
Amazonki, uiyzniaj~c pola, 'v tejze samej chwili zara- kni~cia pod g~ste sploty drzew wynioslych: w kilka 
zaj~ atmosfer~ rozlicznemi 1niazmami. Wezbrawszy 1ninut po rozpocz~ciu ulewy, deszcz spada strumie
z powodu silnych peryodycznych deszczy, rzeki te niami. W peryodzie rozlew6w, niebezpieczenstwo 
wyst~puj~ z koryt i zalewaj~ }lrzylegle doliny na 10 zachorowania nie jest jeszcze tak znaczne, lecz rozpo
do 30 st6p wysoko, tworz~c ty1n sposobem jakby czyna si~ z chwil~ cofni«Jcia si~ rzek w swoje koryta, 
sr6dl~dowe morza. gdy najodleglejsze n1iejscowosci l~du zmieniaj~ si~ 

Dop6ki tr\va pora deszczowa, a z niebios 'vody zle- na czas pe,vien w cuchn~ce bagna. Dopok~d woda 
waj~ si~ strumieniami, dzialanie nie wy,viera iadne- nie u t~pila naj,vi~ksze blota nie s~ szkodliwe. Lecz 
go szkodliwego skutku; lecz jak tyll\o deszcz przesta- jak tylko wilgoc stopniowo panuje, albo tez przesi~ka 
nie padac a rzeki opadn~ nieco, rozpoczyna si~ silny w nizsze. 'varstwy zien1i, rozpoczyna si~ process roz
process gnicia i rozkladu massy naniesionej, wilgo- kladu na wielk~ skal~, i zaraza po\victrze okoliczne 
tnej a zlozonej z pomieszanych 'v nieladzie cz~stek dot~d, dop6ki materye organiczne nie zostan~ zni
ilu, gliny, roslin, z\vierz~t, ku czemu gl6wn~ podnie- szczone do szcz«Jtu. 
t~jest wysoka ten1peratura atmosfery, i zar pal~cych , Zatrzy1nnj~cy \Vilgoc grunt gliniasty, pod wply
promieni slonca. Wtedy to wywiqzuj~ si~ szkodliwe I \Vern wysokiej temperatury, i zmiennego powietrza, 
1nijazmata, gazy zarazaj~ce po,vietrze i 'vy,vieraj~ce wywiera taki sam 'vplyw na organizm, jaki posiadaj~ 
zgubny 'vply'v ua zdrowie ludzkie. Najlepiej i na naj- na nieszcz«Jscie bagna uadrzeczne i slonawe przymor
obszerniejszy rozrr1iar wiclziec to mozna na Gangesie, ski c. Szkodliwosc tego rodzaju grnntu pod z\vrotni
kt6ry podczas silnego wylewu ocllipca do 'vrzesnia ka1ni, zdaje si~ zalezec od tego, i~ glina w og6lno~ci 
zaj1nnje r6"rniny Bengalu i trzy1na pod wod~ tysi~ce jest zlym przcwodnikicm ciepla, a zatem chloclnicjsza 
wiosek, miast i kolonij. W szelkiego roclzaju nieczy- od innych; z t6j przyczyny w okolicach polozonych 
stosci zbieraj<-1 siQ w tern gnij~cc1n n1orzu, w kt6rem · w gruntach gli uiastych, noce by\vaj~ zimne, tak szko
tysif1Cami plawi~ si~ trupy unoszone nurten1 rzeki clliwc ella zdro\via 1nieszkanc6w; tcn1peratnra 13 do 
s'vi~tej. One to po przejsciu \vylewu, ploclzfb zaraz~, 14° R. dla rozgrzanych dziennym upale1n, staje si~ 
kt6ra jakby cholera przebiega po wybrzciach cie- juz dotkli"wyin chlodc1n od kt6rcgo brouic 1nozc tyl
nistych las6w, rzek i bagien, zosta,viaj~c \vsz~clzie ko l)ezustnnny ogicf1. 
dotykalne slacly s'vych oclwiedzin ~Iniertclnych. Nie- Grunt piaszczysty tak korzystny przy innych \VU

potrzebujenly zdaje si~ dowoclzic, ilu nicszcz~~c sta- runkach ella zdro\via, mi~dzy Z\Vrotnikami traci t~ 
Jyby si~ przyczyn~ rozlewy rzcki an1uzon~ki6j, gdyby szaco\vn~ 'vlasuosc i \V niekt6rych razach je t przy
brz gi t.ej pot~znej arteryi Ameryki w r6,vnym sto- czyn~ I~ie 1nalych nieszcz~sc. W Afryce np. jest tak 
pniu jak Ganges byly zamieszkane. Co si~ tyczy Bra- szkodli,vy jak i gliniasty, a nawct cz~stokroc grozi 
zylii uczynimy uwag~, iZwylewaj~ tam nie tylko wiel- wi~kszcm jeszczc nicbczpieczenst\vcn1, gdyz nie wi
kie rzeki, ale i 1nale strumienie tak obficie zraszaj~- dzhny ostr~egaj~cego sladu o rozkladzie ulegajf!cych 
ce to pot~zne paf1st"'O. Z ~ego to }Jowodu, w ogromnej ze})Suciu materyj roslinnych i z'vicrz~cych. R~ko
ilosci osadzaj~ si~ szkodliwe materye na brzegach, ni- rna pr~yrody na rezervvoar '\Yody przysposobiony, wcif1-
zinach i blotach, kt6re w dni pogoclne ,vidocznie ga spadaj~ce z dcszczcm cz§sci orgauiczne, a pu~ te 
ubywaj~ a nawct i znikaj~ zupelnie. Jakie1ni n1assa- przestrzcnie mi~dzy ziarnkami tcgo sypkicgo mate
Ini ·pada woda 'v par~ deszcz o"r~, latwo pojt1c jezeli ryn.lu 'vypelnia znaczna ilosc wody. ~Pod wplywrn1 
z'vazymy iz drurro-rz~dne rzeki podtrzymuj~ si~ tyl- ognistych pro1nieni slonca, piaszczyste te zbiorniki 
ko tyn1 ~ posobe1n i barclzo cz~sto '\V 1>ar~ godzin spa- rozgrzc"raj~ sig do 4.5 lnb 50° R. i wytwarzaj~ obfite 
da deszczu kilkanascie cali. W Afryce, Indyach za- pary obdarzonc pot~in~ sil~ roztwarzania wszystkie
chodnich i Ameryce mi~dzy 2,wrotuiko\v6j obliczaj~ go co spotkaj~ na swej drodze; zclajc si~ iz niepotrze
~redui wypadck rocznie na 150 cali. Lccz \V dw6ch bujemy doda\vac ze obfite wydzielenia gruntu pia
pierwszych okolicach podzwrotnikowego pasu, cyfra szczystcgo same przez si~ s~ szkodli\ve dla zdro\via. 
ta przy przyjaj~cych okolicznosciach bardzo cz~sto Miryady owad6'v rodzt1cych si~ w wilgotnej porze 
podwaja si~. J roku, za nastaniem posuchy i upal6w, }{ryj~~: si~ w wil-

Niepodobna chocby najslabsze clac wyobrazenie gotny piasek, gdzie naturalnie po wi~kszej cz~sci za-
Ksl~GA SwlATA, Cz. II. R. VIII. 14 
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·bijc je silna trucizna wy,vi~zuj~cych si~ par i mijazma- telnosc i inne · niewygody, · zdarz&j~ce siEJ wszelako 
tow; cz~stokroc jednak nagle po silnych ulewach zja- v,r pasach wszystkich klimat6w. Opozycionisci zapo
wiaj~ siEJ w olbrzyn1iej ilosci i w takich n1iejsco"l'o- mnieli o historyi powstawania kolonij w Indyach za
~sciach gdzie dnic1n picrwej panowala glucha cisza i chodnich, zapomnieli ze pierwsze prace uskutecznio
i nie poruszalo si~ zadne, chocby najdrobniejszc, st\YO- ne zostaly r~kami Europejczyk6w, ·a "'cale nie Ne
rzenie. · gr6'\v, kt6rych dopiero zacz~to sprowadzac nast~pnie 

Aleksaudcr I-Iu1nboldt opowiada nie jeden z zajmu- do pon1ocy. Z }Jewnych zas miejscowosci lubo wa
j~cych podobnych 'vypadk6w: raz zdarzylo mu si~ znych nawet pod wzglEJdem hand.l'owym, lecz polozo
tuniescic namiot uad schronieniem kajmana czyli arne- nych mi~dzy bagnami lub moczarami, niepodobna wy
rykaliskiego krokodyla, w zeschlym ile: Indyanie zas dawac pot~piaj~cego zdania o cal:y;n1 kraju -a tym 
bardzo cz~sto opo,viada1i jako o rzeczy nader zwy- wiEJcej o cal:ej obszernej grupie wysp oczekuj~cych 

. czajnej iz wiele Z\vierz~t stepo,vycb, 1nianowicie pl:a- tylko pilnej r~ki rolnika. 
z6"r, zakopuje si~ w. 1nule wilgotnym, przep~dza w o- 'Ve wszystkich w og6le okolicacli podzwrotniko
dr~twieniu porca gor~c~ i nast~pnie rzezwieje z nadej- wych odr6zniamy dwie pory roku; a kazd~ l)Olow~ 
scicm umiarko,vanego po,vietrza. zn6w dzielilny na dwie CZ§SCi: mokrych i suchych. 

Dla czego grunta wapniste takjak i 'vsz~dzie sprzy- Wiosna, kr6tka pora deszczy, rozpoczyna si~ w koncu 
jaj~ roz,vojowi sil fizycznychmieszkanc6w?, odpo\vie- kwietnia i trwa do pocz~tku czerwca. Z pocz~tku po
clzi szul{ac nalezy \V ich charakterystycznych, po,vsze- ra ta 'v naszych klin1atach tak pi~kna, roz}Joczyna siEJ 
chnie wiadomych wlasnosciach. Nie tak latwo jednak- tan1 ulewnemi · deszczami i gwal:to,vnemi burzami. . 
ze objasnic szkodliwy wplyw ua zdrowic skal bezpl:o- Wilgoc ta jednakze, przy panuj~cej wysokiej tempe
dnych i suchych. Gdzie grunta 'vapienne i kredowe raturzc, wywoluje rozwijanie si~ tej roslinnosci, kt6-
rozci~gaj~ sitJ uaznacznej przcstrzeni, tam 'vydaj<1 si~ rej 'vdzi~k6w zadne pi6ro nie jest w stanie dose silnie 
one jak oazy w pustyni; mieszkalicy tych 1niast cie- i 'vi ernie przedsta,vic. Za wiosn~ nast~puje zwrotni
sz~ si~ jak najpoz'1datiszem zdro\viem. rraki np. pas kowe lato od czerwca do konca wrzesnia. Podczas 
gruntu rozci~ga si~ w Brazylii Rio-V\7crle-Grande, · dlugich skwarnych dni, jasnego niebios lazuru nieza
i Saint-Francisco, gdzie nierzadko for1ny ludzldego cienia zadna chn1urka, zaden chocby najslabszy oblo
ciala dochodz~ kolosalnych prawie wy1niar6w, kobie- czek. Gor~co w cieniu dochodzi od 24 do 26 stop R. 
ty do p6znej starosci zatrzymuj~ plodnosc a liczba ro- a na r6wninach 1nniej wi~cej lesistych lub zasloni~
dz~cych si~ i umieraj~cych znajduje 'v normalny1n tych, najmniejszy wictrzyk nie rzezwi rozpalonej at
stosunku. Podobue lniejsco"'osci spotykan1y na wy- 1nosfery. Nagle zmienia siEJ wszystko; nast~puje pora 
spach ,Yschoclnio-indyjskiego occanu. lJeryodycznych silnych cleszczy trwaj~ca do grudnia. 

W wi~l{szej licz bie przypadk6w 111iejscowosci te ko- Zamiast jasnych lazurowych niebios ubranych tysi~
rzystniejszemi bylyby ella europejczyk6'v do zakiada- ce1n g'viazd w porze nocnej, oko spotyka si~ z mo
nia kolonij a ni.ieli okolice })Oludnio,Ye i poludniowo- notonnym czerwono-szarym pokrowcem, s~cz~cym 
zachoduie Stan ow Zjeclnoczonycb, k~dy kazdorocznie deszcze kropliste, a ciemne tlo tego obrazu rysuje si~ 
e1nigruje tyle tysi~cy }Jrzen1yslnych nicinco\v. W 1niej- ocl czasu do cza -·u bruzdami blyska,vic i })iorun6w. 
scowosciach przcz nich wy bieranych przychoclzi in1 Powictrze jest nietnnicj gor~ce jak i w porze letniej 
cierpiec daleko 'viEJcej, aniZeli doznaliby w Indyach a stra.szliwe uragany wy,vicraj~ \vtedy najczEJsciej 
,vschodnich, gdyby amiej~tnie rozpozna\vano grunta sw6j wply'v niszcz~cy na cale okolice. Za jesieni~ 
pod przyszl~ osadEJ. nastEJpuje naturalnie tropikalna zima-druga w ci~gu 

W osta.tnich czasach 1n·zy rozwij~cej si~ coraz 'vi~- roku pora sucha i \V poT6wnaniu z poprzedniemi 
cej uami~tnosci do emigracyi, zacz~to wszelkiemi spo- chlodna, mianowicie zas w grudniu i styczniu, a za
soban1i lJrzyn~cac wychodzc6'v do osiadania 1ni~dzy te1n czas najprzyje1nniejszy gdyz niebo zawsze czy
zwrotnikami zachodniej p6lkuli-do Gujanny, Wene- ste, a atmosfer~ chlodz~ polnocne i polnocno-wscho
zuelli i na wyspy Arcbipelagu atlantyckiego. I rze- dnie wiatry wicj~ce tutaj niemal przez caly czas zimy. 
czy,viscie, okolice te przedsta"riaj~ najsposobniejsz~ Jedn~ z najsposobniejszych do kolonizacyj kraiu 
miejscowosc zdoln~ zapewnic najswietuiejszy rozw6j podzwrotnikowych stanowi~ Indye zachodnie, owa 
no,vo-powstaj~cym kolonijom. Niekt6rzy przecz~c grupa wysp oddzielaj~ca ocean od zatoki Meksykan
wyst~pili przeciwlro temu, dowodz~c szkodli,vosci ta- skiej. Rzecz jednakze dziwna! pauuje pod wzgl~dem 
mecznego klimatu, czego poparciem rna bye stnier- tych krain szczeg6lne uprzedzenie iz klimat ich jest 
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szkodliwJ·m dla zdrowia europejczyk6w i niepozwala 
im pracowac tak jak negrom. Lecz czyliz nie Euro
pejczyc y pierwsi zacz~li uprawiac tutejsze. grunta, 
czy nie oni zalozJli kolonije bez zadnej pomocy nie
wolnik6w? Mialzeby zas }{limat zmienic si~ w osta
tnie cwierc wieku? albo tez \Vyspy mial:yzby bye za
razone jak~ endemniczn~ chorob~? Dostrzezenia naj
scislejsze por6wnane z temi kt6re przynosz~ nam 
historyczne pami~tniki, dalekie s~ od wykazania ja
kiejkolwiekb~dz zmiany. C6z jest wi~c przyczyn~ te
go szczeg6lnego faktu? Oto pewne uprzedzenia, wie
sci rozsiewane przez interesowanych o szkodliwym 
wplywie tamecznego klimatu. Do kolonij udaj~ si~ 
emigranci z mysl~ nabycia bogactw i powrotu do oj
czyzny; praca i byt umiarkowany nie jest wcale .·ce
lem wychodZc6w:, wi~c tez szukac musz~ srodk6w 
sztucznych-i znajduj~ je w znojnej pracy murzyna-

• 

• 

niewolnika. Jako wym6wk~ zas, iako usprawiedliwie
nie przed reszt~ to,varzystwa ludzkiego, podajq nie
moznosc zaj~cia si~ prac~ z powodu wplyw6w kli
rnatycznych. 

Ale bye moze, przejdzie czas, }{iedy podobnic jak 
'v Brazylii, Wenezuelli, ~leksyku zakwitn~ kolonije 
Indyj zachodnich, zasiedlone w zupelnosci przez eu
ropejskich emjgrant6w, jezeli tylko b~d~ umicli za
stosowac si~ do wymagan klilnatu i przedsi~wezm:} 
wszystkie mozli\ve ostroznosci, aby opanowac dzik1! 
natur~, bo klimatyczne warunki zwrotnik6w nie s~ 
przeci,vne rozwojowi organizmu ludzkiego tak pod 
zwrotnikami jako i w pasach umiarkowanych. Czlo
wiek wi~c jest w najscislejszem znaczeniu tego wy
razu kosmopolit~ i panem ziemi.? 

A. W. 

• • 
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W roku biez~cym, znany w pismiennictwie pol
skiem Aleksander Przezdziecki, wlasciciel Fal~t pod 
Warszaw~, nabyl dobra Ojc6w, w krakowski~m, kt6-
rego tyle juz opis6w w dzielach i czasopisrnach zda
rzylo si~ nam nieraz czytac. Ale ciekawa rzecz, jak 
na ziemi~ nasz~ spogl~daj~ cudzoziemcy. Dla tego 
przytaczamy tutaj w doslownem th1maczeniu 'vyj~
tek z gazety szlf!skiej,opisuj~cy Szwajca?'Y@ Polskq: 
,Kto jedzie l\olej~ g6rno-szl~zk~ do Krakowa, temu 
latwa nader nastr~cza si~ sposobnosc, zrobienia wy
cieczki do polskh~j Szwajcaryi w Ojcowie, rniejsca 
slynnego ze swych pi~knosci przyrodzenia .. 

Min~wszy wies Szyce, gdzie jest graniczna Celna 
Komora, wjezdza si~ po przebyciu jeszcze clw6ch wsi 
Bialego-Kosciola i Wielkiej-W si, do g~stego laslb 
gdzie ch .. oga coraz si~ zagl(Jbia i prowadzi do tak 
zwanego w~wozu ojcowskiego, w kt6rym po obu stro
nach wznosz~ si~ g6ry obrosni~te g~stw~, albo wyso
kie prostopadle sciany skal wapiennych formacyi 
Jura Dolomita. 

Zt~d od Krakowa znajduje si~ tylko o dwie mile 
odleglosci i rna przed sob~ zachwycaj~cy widok, 
kt6ry tym mocniej na nas dziala, ze si~ rozwija na-

• 

gle i wspaniale przecl oczyma podr6znego, wyst~puj~
cego ze zwartego w~zozu. 

Niewyczerpana w swych darach i cudach natura, 
obdarzyla Ojc6w pi~knosciarni jakiemi slynie kraj 
Helwet6w z t~ r6znicf1, ze go oslonila od przepasci, 
niebezpiecznych przejsc i \viszf1cych ogromnych skal, 
groz~cych za kazdy1n krokien1 podrpznemu. Przeci
wnie w Ojcowskiej Szwajcaryi przyroda jest przy calej 
wspanialosci, mil~, uwodz~c~, i tak mocno przywa
biaj~c~, ze po setnytn jej widzeniu zawsze z now~ 
ochot~ i przyjemnosci~ IJrzebiega si~ tu na nowo. 
Lubo prostopadle sciany 'v~wozu, s~ nieprzyjazne ro
slinnosci, to jednak, gdzickolwiek garstka ziemi ucho
wala si~, rosn~ na niej bujne ziola i kwiaty, a na 
ziemi urodzajniejszej "\vierzcholk6w skal, rosn~ wroz
padlinach ich, krzewy a nawP-t clrzewa znacznej gru
bosci, tern silniej im mocnh~j burze dm~ naich cyple. 
Za przebyciem 'v~wozu do Ojcowa wiod~cego, na}lO

tyka wzrok w kt6r~kolwiek stron~ obr6cony sliczne 
i zajmuj~ce obrazy. Tu wznosz~ si~ skaly w g6r~ 
ksztaltu najdziwniejszego jakby wieze; dalej spostrze
ga si~ wysok~ scian~ z rodzinnej skaly wyci~t~, pro
stopadl~·, przedstawiaj~c~ niby frontyspis gmachu 
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zamieszkalego przez Olbrzym6w. Tu znowu poroz- Za tem wejsciem, nast§puje grota dluzsza od groty 
rzucane ogromne glazy, zdaj~ Si§ bye ruinami staro- ciemnej, i rozchodzi si~ v.r liczne galEJzie rozmaitej 
zytnego amfiteatru. Inne znowu skaly, przedstawia- szerokosci. W ust~pie kotlo,vatym, widac kosci r6-
j~ bramy i wieze twierdzy. W })O,vietrzu wisz'1ce .inych zwierz~t, Ini~dzy kt6remi napotykano kosc pa
krzewy i drzewa, kolyszf! si~ przyczepione do skal, cierzow·~ i inne niedzwiedzia (Ursus Spalacus) od
z kt6rych lona otrzymuj~ swe skromne pozywienie. miennego od dzisiejszego polskiego, pokryte grub~ 
Gl6wn~ osobliwosci~ Ojco,va s~ d'vic groty, pierwsza warstw~ stalagmitu, co dowodzi, ze tu juz od wiek6w 
zwana ciemn~, takzc niekiedy kr6lc,vskt1 na pami~tk~ te kosci lez~. Sci any groty Sf! powleczone nieprzejrzy
odwiedzcnia jej r. 1767, przez ~tanisla wa Augusta. st~ n1ass~ wapna. U sklepienia wisialo niegdys mn6-
Piaskowski dowodzi historycznie ie inn~ nosila na- stwo stalaktyt6w, lecz te nader zwolna tworzone w ta
ZW§ od niepanu~tnych czas6w. Druga gTota nazwa- jen1niczej pracowni przyrodzenia, staj~ si~ od dnia do 
na kr6lewsl{a podlug Dlugosza dla tego, ze w r. 1300 dnia rzadszen1i, z })owodu ze mn6stwo zwiedzaj~cych 
sluzyla za przytulek Wladyslawowi ;tokietkowi w cza- na pami~tk~ odrywa po kilka tych wisz~cych ozd6b . 
. ,sie opanowania. jego tronu przez W aclawa kr6la cze- Nigdy do tej groty dzienne swiatlo nie zajrzalo. 
skiego. Schodzf!C z gory 'vzdhlz rzeczki Pr~dnika spostrze-

Pievvsza grota jest niewlasci,vie przezwana cie· g alo si~ mury zamku Ojcowskiego wybudowanego 
1nn~, bo po przebyciu ciasnego wejscia do niej pod przez Kazilnierza Wiell{iego na pami~tk~ ojca jego 
sl{aJ:an1i i w zaroslach b~d~cego, dostawszy si~ w jej Lokietka ttl si~ ukrywaj~cego w czasie napadu kr6la 
wn~trzc i rozpatrzywszy si~, znajdziesz swatla dosyc 1 czeskiego. W kronikachjest o zatnku ty1n: Ojciec u Ska
aby jej przestw6r dlugi stop 280, 80 stop szoroki, ly (Castrum Oczec) Kazimierz W. mieszki""ral tu z u
a tu i 6wdzie do 60 st6p wysoki, obi~c 'vzrokiern. podobaniem. Roku 1633, zamek ten zostal na nowo 

Pochodnie prze,vodnik6w ulatwiaj~ })rzejrzenie odbudo,vany i byl siedzib~ starosty (Capitaneus sive 
wszelkich szczeg6l6w i bocznych odn6g tej groty. jurisdictio.)-Stoj~c na nieprzyst~pnej g6rze, zamek 

Znajduj~ si~ jeszcze w tej okolicy inne groty, jak ten Inusial w swyn1 czasie bye obronny. 
w lesie zajo,vickim ze sklepieniem bialem jak n1leko Ze wszystkiego, zacho'\tvala siEJ tylko wieza wysoka 
i drug a })rzy Wierz bo,vicach napelniona niezliczo- osmiok~tna, z cioso,vego kaniienia za Kazhnierza vV. 
nem n1n6stwem niedoperzy, poprzyczepianych do jej przed 500 laty z g6r~ 'vysta,viona. Mury zamku, zni
sklepienia; 1) zadna przeciez nie wyr6·wnywa pi¥knosci szczyl czas i niedbalosc, a z obawy zawalenia si~ ich, 
i obszcrnosci ciemnej groty. rzflld polecil w r. 1829 rozebranie ich, 6wczesnemu 

Na widokjej ogro1nu jakby 'v skalc ,vykutego, stoi naddzierzawcy Chrzano,vskiemu. Obecnie urz~dzaj~ 
patrz~cy w~drowiec w zadzi,vieniu uacl pot~g~ twor- mieszkanie w wiezy ella wlasciciela. 
cy a njcoscit1ludzk~. . Lecz tu nie ty lko pi~knen1i widokami mozna oczy 

Podlug pocla1l. ludu, ta grot a bY"'alu nieraz zamie- nasycic; bo takze i 'vieczua cork a natury Flora, kwie
szkiwana przez ludzi, (co zdaje siEJ prawdo}Jodobne~n cistern berlem daleko wladaj~ca, siedzib~ swoj~ tutaj 
w kraju, gdzie przez 'vieki tr\valy 'vojny z napadaj~- zalozyla i dw6r sw6j rozpostar!a. Pi~a,vie w~zystkie 
cen1i barbarzyncami,): starcy, kobicty i dzieci, ukryci ziola i kwiaty, zie1ni naszej wlasciwe, rosn~ w tym 
w tych grotacb, pelne trosk6'v dni przep~dzali. ogrodzie botanicznyn1 natury, w harmonijnym niela-

Uroczyst~ cisz~ groty cien111t~j, }Jrzerywa tylko od dzie. . 

Ciemue jodly i sosny, mi~dzy drzewa1ni lisciowemi czasu do czasu, melodyjny szmer spadaj~cych ze skle
pienia na kamieuie lrropel wody. 

Pi~knose przyst~pu do kr6le,vskiej groty, przyci~ .. 
ga r6wno malarza jak i lubo"rnika I)rzyrody. 

IDi:ryty '" g~stwic lasu, lezy przy \vsi Czajo\vicach 
na \lJynioslcj g6rze i poczyna si~ od w~zkiego odkry
tego przedsionka jakby w skale wyciosanego, ( dlugie
go 80 stop) kt6rego sciany wyslaue ~~ mche1n zielo
nyn1, a sklepienie przezroczyste tworz~ gal~zie. 

1
) Patrz opis Ant. 'iVagi 'v Bibl. Warsz. (P. R.) 

jasnej ziclonosci, k'viaty w najzywszych bar\vach obok 
ponurych skalz pomi~dzy clrzewwyzieraj~cych, przed
sta,viaj~ \vidok najrozmaitszy i najprzyjemniejszy. 
Przy takiem bogactwie 'vegetacyi, latwo badaczowi 
i znawcy znalezc rzaclkie a nawet nieznaue rosliny, 
jak Si~ to zdarzylo UCZOUelllU botanikowi professoro
Wi Besser, kt6ry tu odkryl nigdzieinclziej nie znajdu
j~cy si~ gatunek brzozy z czarn~ sk6r~ i nazwal j~ 
przez wdzi~cznosc Brzoz~ Ojcowsk~ (Betula Ojcovien
sis.) R6wniez lubownicy Fauny i Ornitologii, mog~ 

• 



• 

105 • 

tu zebrac obfite zniwo, gdyz napotyka si~ zwierz~ta Deotyma zwiedzaj~c w tym roku krakowskie i san-
i ptaki w Ojcowie, rzadko gdzieindziej widziane. domierskie; tak pisze o. tej wycieczce w jednym ze 

Niebo tu przyjazne, powietrze czyste i dobroczyn- swych list6w: , ... Mog~ przyznac, ze choc obie te 
ne dla zdrowia i zycia. Trudno nader byloby znalesc podr6zc byly tylko kilkodniowe, jcdnak je licz~ do tych, 
dogodniejsze miejsce do wypoczynku jak Ojc6w. Uro- z kt6rych mysl moja i wyobra.znia najwi~cej zebraly 
cza spokojnosc jakiej si~ tu uzywa i zapach kwiat6w, plon6w. · 
spiew slowik6w i lesnych ptak6w~ chl6d szerzony ,Pierwsza nasza w~dr6wka do Szwajcaryi pol-
przez rzek~ Pr~dnik i tysi~ce innych przyjemnosci, skiej byla prawdziwie romantyczn~, bo i ze wspania
czyni~ w tt~j stronie pobyt nieskonczenie milym 1). l~, peln~ ciemnic, piorun6w i loskot6w burz~, kt6ra 

Zdania geolog6w, jakoby doliny podobne Ojcow- w Ojcowie t~k nas pot~znie napadla, ze swawolny 
skiej, tylko zapomoc~ wody po,vstac mogly, zdaj~ Pr~dnik, ze strumienia wezbrawszy na rzek~, rozry
.si~ bye uzasadnione. Jak6z Ojco wska dolina jest dzie- wal powozy poclr6znym, kt6rzy si~ ledwie z zyciem 
lem bystrego Pr~dnil\:a, kt6ry niegdys tocz~c b6j ci~- wyrato,vali; ale trzeba przyznac, ze nigdy dziwaczna, 
gly ze skalami i zmieniaj~c cz~sto swe koryto, wkoii- rozclarta i zachwycaj~ca kotlina Ojcowa nie mogla. 
cu przelamal ich op6r. Pr~dnik w dawnym czasie1nu- si~ pi~kniej i grozniej przedstawic, jakprzy tern czar
sial bye wi~kszy jak dzis, a b6j toczony przez niego noksi~zkiem oswietleniu grom6w . 
.ze skalami, musial bye gwalto,vny i zapalczywy, cze- ,,Do romantycznosci wrazen doloiyl si~ tez i od
go najlepszym dowodem jest ta okolicznosc, z~ caly pust w Grodzisku, gdzie 1noglam widziec i podziwiac 
przestwor, kt6ry Pr~dnik do ujscia swego w Wisl~ lud miejscowy, w calym blasku jego olsniewaj~cych 
przebiega a mianowicie niziny, s~ zawalone gl~boko stroj6\v i caly1n uroku jego uprzcjmej wesolosci;-nie
kamyczkami lub ulomkan1i kamienia wapiennego, kt6re wiesniaczld tak byly pi~kne, ze tylko p~dzel 
pochodz~cego z w~woz6w Ojcowskich. Rafacla podobne oblicza odtwarzal. W kolo kosciola, 

Pr~dnik, poczyna si~ pod Suloszow~ za Pieskow~ w kt6rym brzmiala przesliczna piesn nabozna, do ko
Skal~ i nazwany jest w przywilcju Wladyslawa Ja- l~d podobna; na spadzistosciach gory, pod czaro
gielly z r. 1422 zatwierdzonym i 'vlasnor~cznie pod- 'vnym cieniem lasu, byly zastawione stoly, w okolo 
pisanym przez kr6la Alel{sandra w Krakowie roku kt6rych wiesniacy malowniczo biesiadowali, a po 
1504: P1·andky (bystro plyn~cy) w kt6rym-to przy- dw6ch stronach drogi siedzialy bialo przybrane dzie
wileju stoi: Castrum nostrum Pyeskowa Skala una wcz~tka, kt6re przechodz~cym w koszykach podawa-
cum villis Suloszo,va, Weloza, Mylonka wolna et ly nie tylko sery, podplomyki i inne wiejskie przy
:1\'Iolandinis in :flumine Prandky, damus, conferimus etc. smaki, ale nn.wet najpi~kniejsze pomarancze. 

Rzeczka ta obfituje w pstr~gi, pi~kne i nader sma- ,Pieskowa Skala jest takZe bardzo wspaniala i zaj-
czne ryby, kt6re tylko zyj~ w rzekach g6rskich, rna- muj~ca, ale j~ trzeba 'vidziec tak jak my widzieli, to 
j~cych dno z kamieni.~ztuka dot~d nic wOjco,vienie 'j jest pierwej niz Ojc6w, bo wiele 'v tern por6wnaniu 
dodala. Wszystko jest dzielem samej natury. Owe traci. Wslawion~ cz~sc doliny Pr~dnika przechodzili
skaly zielonosci~ i kwiatami obrosni~te i ustrojone, smy po ksi~zycu, i fantastycznosc skal poclwoila si~ 
owe gory stercz~ce okryte las ami, o"re zwierciadlo ,v jego bladych promieniach do takiej zludy, ze s~dzi
pr11dnika, owe w twardej skale jakby wykute jaskinie, la1n si~ otoczon~ ludem skamienialych olbrzym6w;-
6w gl~boki w~woz i wszelkie cuda otaczaj~ce Ojc6w, ale Pr~dnik byl pozrywal kladki i musielismy si~ 
s11 jeszcze takiemi jakiemi wyszly z r~ki Stw6rcy." 2

) 

1) Urz~dzono tu k~piele a la Prisnitz. Wl:asciciel 
tego zaklaclu zamierza jeszcze urz~dzic uzywanie serwa
tek i w6d mineralnych. Ustronie to .najpowabniejsze w kra
ju naszyn1, lezy tylko kilka mil od przystanku kolei zela
znej Ojcowo, zk~d prowadzi droga ·najromantyczniejsza do 
Strzemieszyc: w jednym dniu z Warszawy tam si~ udaje, 
i znajduje wygody wszelkie, obok tylu pi~knosci wyzej 
opisanych. 

2
) Widac ze Niemiec opisuj~cy Ojc6w nie mial czasu 

zwiedzic pogranicznej Pieskowej Skaly, r6wniez bogatej 

w }Ji~knosci odmiennego rodzaju; ze starym zamltiem, kt6ry 
si~ przecl kilku laty spaill; {dzis wlasnosc p. Sobieslawa 
Mieroszewsldego ). Nie opisal takze pustelni, gdzie swi~
ta Salomea zona Bolcslawa wstydliwego a c6rka Leszka, 
zycie swe 'v surowej pokuoie zakonczyla. Niemniej tez 
pomini~te inne zajmuj~ce i pod wzgl~dem dziej owym, i · 
z san1ego }Jolozenia zamki w Smoleniu, Pilicy, Rabszty
nie, Olsztynie i t. p. na kt6re nie tylko przejezdzaj~cy cu
dzoziemcy zwracacby powinni u·wag~, ale i zaden z kra
jowc6·w b~d~cych w krakowskiem, opuscicby ich nie powi-
nien. (Przyp. tlum.) · 
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·trzymac jednego brzegu, przez co nieraz nam wypa
dlo wybierac sciezki pn~ce . si~ po skalach, a tak sli
zkie od rosy i cierniami zarosle, zesmy tylko na wp6l 
zywi wr6cili do gospody w Pieskowej Skale. 

, W og6le, znalazlam cale te strony nier6wnie 
jeszcze pi~kniejszemi niz si~ z opowiadan wydaj~, 
i wcale nie mog~ si~ zgodzic na powszechnie im na
dawan~ nazw~ skal miniaturowych; owszem, rozmia
ry ich nie maj~ nic drobnostkowego a wrazenie w du-
szy podr6znika zostawiaj~ powazne i pelne zadumy. 

,,Ale z wszystkich tamtejszych dziw6w nic mi~ tak 
. nie zachwycilo i nie przerazilo, jak ta dziwna jaski

nia, w kt6rej ~okietek mial odwag~ sifJ ukrywac; 
istotnie, musial smiertelnie l~kac si~ pogoni swoich 

wrog6w' kiedy mogl zyc w takich ciemnosciach, w tak 
mroznym powiewie, ze sj~ tam odgaduje wszystkie 
wrazenia grobu: ale trzeba wyznac, ze gr6b ten jest 
przepyszny, dlutem natury zadziwiaj~co wyciosany, 
a nadewszystko wejscie tak jest dziwnie warowne 
i cudne, iz zdaje si~, ze skala pod czarodziejsk~ 
r6zczk~ si~ rozst~pila, azeby ludziom otworzyc przy
st~p do tych tajemniczych krl1Zgank6w." 

. 
Dzisiejszy wlasciciellozyc b~dzie wiele staraii dla 

upi~kszenia Ojcowa,-i tak hojnie juz od ns,tury 
uposazonego. Ma tu bye otwart~ kopalnia marmur6w. 
Wiele skal otrzymalo now~ nazw~ od nabywcy, jak 
np. Deotymy, Wajdelloty it. p. 

G. 

• 

.. 
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POS4G MIOK I E~VVIOZA 
W POZNANIU, 

WYKONANY Z KAMIENIA PRZEZ 

Wlad1slawa Oleszezyiskiego. 

Zal~czona obok rycina, wystawuj~ca pos~g Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, wykonana podlug fotografii 
zdi(Jtej na miejscu przez B. Filehne' go, odkryt~ zo
stala uroczyscie 8 maja roku biez~cego. Deputowa
ny Wladyslaw Bentkowski, roden1 z Warszawy, syn 
sp. Feliksa, autora pierwszej ,historyi literatury pol
skiej, '' wnosil na sejm berlinski prosbEJ o pozwolenie 
wzniesienia pomnika publicznego. J akoz dekret ksi~-
cia Rejenta pruskiego pod dniem 30 grudnia r. z. 
zezwolil ustawic pos~g dla wieszcza polski ego, przy 
kosciele Sgo Marcina. 

Najczynniej zajmowali si~ doprowadzeniem do sku
tku tej oznaki holau powszechnego dla pami~ci je
dnego z najznamienitszych m~z6w w pismiennictwie 
XIX wieku-doktor medycyny Teofil Matecki i Syn
dyk kon. ka. oraz sekretarz Towarzystwa naukowego 
poznanskiego Wegner. Wladysla w 0 Ieszczynski rzez
biarz, poni6sl sw6j talent w dani wielkiemu poecie 1

). 

1) Pracowni~ swoj~ rna p. Oleszczynski w zamku War-
5zawsltim, gdzie mozna oglq;dac wierny odlew glowy z po-

.. 

Pos~g z piaskowca, kt6ry ukonczonym byl jeszcze 
w 1856 roku, stoi na cmentazu dawnym z boku ko
sciola s. Marcina, obr6cony \U ulicy tegoz imienia, 
od kt6rej dzieli go krata zelazna, niewidna na ryci
nie zal~czonej. 

s~gu A. Mickiewicz a. Opr6cz dziel wy konanych za gra
nic~, spotyl{amy si~ tutaj z na8t~pnemi utworami <lluta 
j ednego z pierwszych rzezbiarzy naszych: pomnik dla sp. 
Prymasa W oronicza do kaplicy archikonfraterni litera
ckiej w katedrze Sto-Ja1l.skiej. Pomnik dla sp. z Sulistro
wskich Snia.deckiej, synowej J~drzeja Sniacleckiego. Wi
zerunlti w plaskorzezbach: Franciszka W~zyka prezesa 
Towarzystwa nauk. krakowskiego; Ksawerego Kaniew
skiego Dyrektora W arsz. Szkoly sztuk pi~knych; A pol. 
K~ckiego, dyr. przyszlego instytutu muzycznego w War
szawie, Kaz. Wlad. Wojcickiego; Tomasza ~ubienskiego 
jenerala; Maks. Widala it. p. Ponrnik dla Stanislawa Ja
chowicza, z jego wyobrazeniem i plaskorzezb~ wystawu
j~c~ sierotkfJ. Caly oltarz Bogarodzicy do kosciola ks. ks. 
Kapucyn6w w Lublinie-i wiele innych. 
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Wysokosc samej postawy wieszcza polskiego wy
nosi 6 st6p francuzkich; postument pomnikowy dru
gie 6 stop, a wschody okalajf!ce monument 3 st6p fr. 
Cala wi~c wysokosc pomnika rna 15 stop fr. A ze 
stop a francuzka wi~l{SZ~ jest od naszej bo miesci w so
bie cali pols. 13 1/ 2 przeto wynioslosc calkowit~ I)O

s~gu monumentalnego liczyc mozna prawie na st6p 
naszych 17. N a uroczystosc poswi~cenia pomnika, 
udal si~ z Warszawy do Poznania Wladyslaw Ole
szczyD.ski, dla ustawienia pos~gu, z kt6rego gl6wn~ 
mysl do odlania mniejszego pos~zku wieszcza wzi~l 
i Swi~cki, mlody, utalentowany rzezbiarz W arsza-
wski. 

Oleszczynski godnie od1)owiedzial wielkie1nu za-
daniu. Wieszcz rna bye wyobrazony w chwili natch
nienia poetycznego: wzniesiona glowa i cala postawa 
zdaje si~ wskazywac wyzszosc zycia w dziedzinie du
cha. Zwrocone w jeden punkt oczy wieszcza tworcze
go, jakby ku zaziemskiemu d~zyly .celowi, wzrok sw6j 
szl~c do Niebios. R~ka prawa trzyma rylec, kt6ry 
i w przeszlosci i w gl~ bokiej juz przyszlosci slady 
wyzlobit Z pod clrugiej r~ki, wysuwa si~ karta, na 
ktorej wieszcz tylko co kreslil improwizacy~: 

,Piesni ma,! tys jest gwiazd~ z zagranicy swiata, 
I wzrok ziemski do ciebie wyslany za gonca, 
Choc szldan ....... . " 

• • 

Zw6j papieru, czyli karta lezy na ruinach kilka
kroc rozpadni~tych, na ktorych wypisane s~ tytuly 
utwor6w wielkiego poety. S ploty o bok rosn~cego wa
wrzynu, przewij aj~ si~ pomi~dzy rozwalinami, (na 
ktorych nadzwyczaj lekko spoczywa r~ka le,va) i dzie
lami kt6rych tytuly wyczytujemy tutaj. Dwukrotna 
analogia daje w tern wyobrazeniu zywiol dla mysli. 

Znany kaznodzieja ks. Prusinowski, mial kazanie 
w dzien S. Stanislawa Bisk. kralr. i Grobu Chrystusa 
Pana w r. b. Nazajutrz w Bazarze dano uczt~ z po
wodu inauguracyi, na kt6rej odezwaly si~ glosy Do
ktorow: Cegielskiego, W egnera, Matecki ego, oraz 
ksi~dza Prusinowskiego i obywatela Kantaka. Dnie 
te otwarcia pomnika, na dlugo zostan~ w pa1ni~ci 
Wielkopolan. 

W racaj~c do sa1nego posf!:gu i jego tworey, wyznac 
szczerze i bez pochlebstwa nalezy, iz trudne do wy
d~nia rysy oblicza poety, dobrze s~ tra:fione, bo nie
tylko ze podobne do twarzy niedawno zgaslego wie
szcza, ale nadto wlasciwy sobie nosz~ wyraz. 

Niekt6rzy, zagraniczni szczeg6lniej znawcy, od
daj~c wysokie zalety glowie , chcieliby j~ widziec 

• 

jeszcze bardziej idealnie 1
) wystawionf!: my, rodacy~ 

pragniemy tylko wiernosci oblicza, a w niej miec juz 
zarazem b~dziemy i prawdziwy wieszcza ideal. 

Na piedestalc z jedn6j strony wyryto: 
.ADAM MICKIEWICZ 1859. 

Z drugiej: ,, Urodzil si~ w Wigilij~ ~Bozego Naro
dzenia 1798 r. w powiecie nowogrodzkhn na Litwie." 

Z innych bok6w: Umarl 28 listopada 1855 roku, 
w l{onstantynopolu na Jeni-Szer'l. · Pochowany na 
cmentarzu w Montmorency 1856 r." 

We wspomnieniu o zyciu A. Mickiewicza drukowa
nem na czele wydania pism jego przez S. H. Merzba
cha w Warszawie, czytamy na str. 78 i 80. 

,,C6rka najstarsza poety, zam~zna Gorecka (Tadeu-· 
szowa, synowa poety Antoniego G.) 1n6wila, ze naj
podobniejszy jej ojciec w pos~gu poznanskim .... 
Cz~sc czola po obu stronach nad brwiami, najcieka- · 
wsz~ by!aby kart~ dla frenologa; doskonale mozna 
si~ im przypatrzec na wybornem popiersiu Wlady
slawa Oleszczynskiego." 

Znakon1ity pisarz francuzki J. Michelet, w pou
fnym liscie do Chod.Zki, tak wyrazil wrazenia swoje 
po widzeniu tego pos~gu: 

,Nagly wyjazd, pozbawil mi~ n1oznosci usciskania 
twej r§ki i wynurzenia Ci zupelnego zado,volenia ja
kie mi s pra wil !flickz'ezoicz waszego znamienitego 
artysty. Jest tu i naiwnosc i wielkie natchnienie! 
Szcz~sliwym, ze podobne dzielo tyle na1n drogie, tak 
si~ zna1nienicie udalo, ito P olakowi. '' 

Dla wi~kszej autentycznosci, przytaczamy powyz
szy list w oryginale: 

, Cher Monsieur!" 
,,~Ion depart precipite me prive d'aller Vous ser

rez la main et de Vous dire tout le plaisir que m' a 
fait le Mickie,vicz de Votre excellent artiste. C' est 
naif et tres inspirel .J e suis ra vi de voir une oeuvre 
qui nous est si cher si bien reussie et })ar un polo-

• .. 
na1s. 

• Recevez etc • 

J. Mz'chelet. 
Paris 20 Mai 1857 r. 
Wlad. Oleszczysski, znal doskonale za zycia zga

slego 'vieszcza i uzywal opr6cz tego do modelowania 
posmiertnej maski. Ma wi~c zamiar z moclelu glowy 
pos~gowej, odlac nam popiersie, kt6re niezawodnie 
liczyc si~ b~dzie do najpodobniejszych wyobrazeii ry
s6w twarzy Micl{iewicza. 

H. Sk. 

1) Patrz lliustrirte Zeitung z r. b. Nr. 831. 

• 
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ZAMEK I KATEDRA W KRAKO 
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Zamek krakows){i, \vysta\viony na zamieszczonej 
tu wtekscie rycinie, w takim stan ie, 'v jakim si~ obe
cnie znajduje; mial: sw~ swietn~ przesziosc i rozli
czne przcchodzil koleje, o ktorych tu 'v kr6tkosci nad
mieni.my. Slawna katedra na Wawelu,jak siostraz bra
tern pol~czona z z~unkiem, aczkolwiek jui tylekroc opi
sana, zasluguje tu jcdnak chocby na og61n~ wzn1iank~ . 

: Jeszcze w roku 1319 odbyla si~ tu pier,vsza koro-
. nacya \Vladysiawa ~okietka i jego zony J adwigi 

'v dniu 20 stycznia dopelniona przez arcybiskupa 
gnieznieiiskiego Janislawa. Odt~d z Gniczna prze
niesiono korony i rozne oznaki 'vladzy krole,vskiej, 
a by je przechowy"Tac na zamku. Wtedy musialy bye 

silnie ob"\varowane i n1iasto i zamek, bo, kiedy po zgo-

-

---=-- -·-
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rzcniu drewnianego gmachu w r. 1306 (8 maja), wy
muro\vano CZ§SC od strony wschodu; to od warowni, 
po dwudniowym bezskuteczny1n szttu .. mie, odst~pic 
Inusial Jan slepy, kr61 czcski w r. 1345. 

Bielski pisze, iz vVladyslaw Jagielo , i burgrabi6"\V 
}Jrzyczynil, a by byli jako str6ze zan1kowi, mieli "\V po
gotowiu za,vzcly jezdne sluiebne z strzelb~ na zamku." 

J. L. Decius ('Y dziole: De Sigis1nun. te1np.) swiad
czy iz za Zygmuntal zamek tak si§ zrujnowal, iz bu
downiczowie wloscy (podobno z Florencyi) pod kie
runkiein bnrgrabiego J ana Bonara. musioli go zupel
nie zrestauro,vac na no"ro pra\vie, tak dalece iz scia
ny od zachodu, 'vypro,vadzane byly z samych podwa
lin. Ale slady tego odnowienia, zaledwie dwadziescia 
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kilka lat trwaly, gdyz pozar ogromny zniszczyl ·W ro- W r. 1772 podpulkownik Choisi, z 1nal~ garstk~ 
ku 1536 mury, z kt6rych zaledwie jedna-trzecia cz~sc bitnego zolnierza bronil si~ tutaj od 2 lutego do 22 
zostala. Odbudowanyi wewn~trz ozdobiony obicia1ni, kwietnia. Slabe mury, moen~ i dzicln~ mialy pod
do kt6rych kartony robil slawny Rafael Santi, zno- por~ w m~znych obroncach. 
wu w niespelna 1at 60, ogniem }JO dwakroc nawiedzo- Nast~pny wyryto napis w 1narmurzc ponad wscho-
ny, wielkie poni6sl szkody. Znaczuie wtcdy przepa- dami do palacu wiod~cemi: 
lily si~ mury. Odbudowany zan1ck pod panowaniem Stanislao Augusto • 

Zygmunta Til, nakryty miedzi~ ( dostarczon~ z l\opal- Regi Poloniae optimo, 
ni krajowej pod Kielcami przez bisk. kralc ikard. Je- cui patria aerarit1.m publicum, juventuti institutio, 
rzego Radziwilla) i ozdobnie })rzez tegoz kr6la 1

) dec us, praesidium, incrementum, 
urz~dzony wewn~trz w roku 1655 podczas napadu Arx quoque haec regia, cutn redux Caniovia 
Szwed6w, (od kt6rych dostal tu kul~ Stefan Czar- Cracoviam diverteret, 
niecki,) na nowo popadl zniszczeniu. We trzy lata instaurationem sua1n testatur 
potem wzmiankuje ustawa sejmowa o obmysleniu na- Anno 1787 die 16 junii. 
prawy kosztcm rzeczypospolitej, a w roku 1661 zlo- Jest to szumna pami~tka nic nieznacz~cej rzeczy 
tych polsldch 28,000 uchwalono ua umocnienie mu- bo cala z"ilslazttacya ogruniczyla si~ do odswiezenia, 
r6'v zamkowych. Podzwignienie ich zc stanu zepsu- tylko pokoj6w samego clrugiego pi~tra, przeznaczo
tego, kosztowalo 18,000 zlp., 'v czasach IJanowania nego na pobyt kr6le,vski. Tadeusz Czacki 6wczesny 
Jana Sobieskiego. LustTatorowie w r. 1709, opisuj~ stan tak opisuje: ,Oto dach w cz~sci l)Odobny do si
smutny stan mur6'v po wielkim ogniu zapuszczonym ta, co wod~ przepnszcza; oto mech zast~puje wapno 
1702 przez nieostroznosc oficera szwedzkiego. Pozar . do zasuni~cia szpar; oto krokwie, powala i belki zgni
trwal od 15 do 22 'vrzesnia i zagrazal katedrze, gdyz le groz~ zapadni~ciem; oto nakoniec lcdwie jest kil
zapalily si~ juz byly przylegle palacowi kr6le"rskie- ka pokoj6w, kt6re zaraclzenia nie potrzebujf!." 
mu kaplice. ,Przyszlo nam nie bez bolesci, tylu wie- Wprawdzie od roku 1789-1791 brano si~ do ro
k6w dziela w popi6l obr6conego, smutny ogl~dac wi- b6t okolo zamku, · ale tylko wzniesiono umocnienia 
dok: dla pamif1tki zalosnej potomnytn wiekon1, a dla od strony zachoclu, nie tykaj~c gmach6\v. 
informacyi Jcgo kr. Mci !)Ozostalc rudera opisali- R~kopism budowniczego i dozorcy zamku krakow-
sn1y 2)." skiego z roku 1791 J6zefa Le Bruna nast~pne daje 

Za Augusta TI chociaz rocznie po 30,000 zlp. na szczeg6ly: ,W obr~bie zamkowy1n kamienic 18, ka
reparacy~ dachu bylo naznaczono, jednakze najczyn- mienica starosty krakowskiego gdzie si«J gr6d s~dzi; 
niej odbudowaniem zajmowal si~ biskup krakowski pierwsze pi~tro puste zlyn1 dachcm pokryte. Kamie
Konstanty Felicyan Szaniawski, znacznie fundusz6w nica lrr6le,vska z ogr6dkiem 011asana parchanem. 
dokladaj~c i \Viele pod tym wzgl~de1n staraf1 loz~c. Kamienica M~cholskiej przy wiezy t~czynskiej z o-

Gdy wst~pil na tron Stanislaw Poniatowski, za- gr6dkiem; Seminarium murowane; szkola studencka 
mek kr6lewski zwr6cil na si~ uwag~ podkanclerzego murowana, dom6w 5 przypartych do mur6w zamko
kor. Michala Woclzickiego, kt6ry ,v .te slowa oz\val wych od wiezy zlodziejskiej 1

) az do seminarium do 
si~ na posiedzeniu senatu 1758 roku: ,Zamek kra- wikaryusz6w katedralnych nalez~cych; przy kazdym 
ko""ski wielkim nakladem wyreparowany, do osta- ogr6dek. Domk6'v dr~wnianych trzy." . 
tniej teraz d~zy ruiny, a ta czeka i kosci6l katedral- Z tych zabudo'\van na uwag~ zasluguJe gmach 
ny przez obalenie si~ mur6w. Wi~c supplikuj~ w. J{. psalteryi zalozony przez dziejopisarza Dlugos~a, z na
Mci abys raczylna reparacy~ mur6'v pewn~ kwot~ pisem gotyckim: 
naznaczyc." Byl to glos wolaj~cego na puszczy; dla · ~ro ~oilcgio ~~a~teri~ar, e.cce cracou~ena. ~er ~labi~au. 
tego-tez i zamek pustoszal coraz bardziej; bo cho- fecunbu rege et ~ebutgam regtna ~olonte funbato 3o9anne3 
ciaz sejm w r. 1768 przeznaczyl rokrocznie pe,vn~ S!ongini canonu~- cracol.1ien. ab 9onore [)~~ Omnipotenti6 
SUIDill~ na popraW~ ffiUf6W, tajednak nigdy ze skar- fabtiCOUit tne OtlUO lUifieO ecce OCtUagefiJnO. 
bu wyplacan~ nie byla. 

!) Dowody tego zostaly w herbie W az6w rytym 
marmurach i kamieniach w niejednem miejscu. 

2) Slowa pomienionej lustracyi z 1709 r. 
KsillJGA SwiATA Cz. II. R. VIII. 

• 

1) Inne zatnkowe wieze (z kt6rych dwie ostatnie przy.:. 
na tykaly do palacu) Z\Vane byly: TtJCZ1Jltskich; panieftska 

czyli lcobieca, Olbro1nska albo 'Senatorska i ·sando1nier-
ska. Obracano je dawniej na wi~zienia stanu. · 

• 

15 
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Kazimierz Wielki zalozyl tu byl koscioly Sgo Je
yzego i Sgo Micbala kt6re rozebrano z polecenia rz~
du. Bucbhalter handlowy M anderlee, z jedn~ arm at~ 
i 40 ludzmi bronil si~ m~znie w 1794 r. przeciwko 
wojskom pruskim od strony p6lnocncj. . 

Odr.1796 do 1809 mieszkania \vystawne os6b dzie
jowycb, przetworz.ono na koszary wojskowe. Wspa
niale, kr6lewskie, wielkie pokoje poprzedzielano na 
male izdebki, w kt6rych swawolny lub nieoswiecony 
zoldak, obdzieral ozdoby marmurowe. Okna okolone 
rzezbionym ciosem, przerobiono na malych rozmia
r6w otwory, lub je k.ratami opatrzono-i umieszczo
no szpital wojskowy. Sto kilkadziesi~t gl6w rzezbio
nych, kt6re byly na suficie izby senatorskiej, od cza
s6w Zygmunta Augusta, wywieziono do palacu laxen
burgskiego znajduj~cego si~ pod Wiedniem; kilka 
z nich bylo w domku gotyckin1 w Pulawacb. Docho
dzM:y one })rawie az po barki i wystawiac mialy, po
dlug niekt6rycb, sejmuj~cych w Piotrkowie. Wszakze 
i wyobrazenia kobiet byly mi~dzy niemi. 

Nad bramami i niekt6remi podwojami, dawaly si~ 
tu czytac r6zne nadpisy laciitskie wedlug zwyczaju 
wieku XVII i pocz~tku zeszlego stulecia, a miano-

• • "'WICie: 

Si Deus nobiscum, quis contra nos? 
Nosce te ipsum. 
Moderata durant. . 
V ellis quod possjs. 
Tendit in ardua virtus. 
Exitus acta probat. 
TEMPORA ~IUTANTUR 

ET NOS :MU'.r.A.l\IUR CUl\I l'LLI , etc. 

Niekt6re z tych zdan, nader trafnie byly zastoso
wane i umieszczone w odpowiednicb miejscach. 

Historyograf najpierwszy dawnej stolicy, czcigodny 
Ambrozy Grabowski w opisie l{rakowa i jego okolic 
(wyd. 1830 roku str. 83) m6wi: 

,W naszych juz czasach jedno skrzydlo czworo
boku, skladaj~cego palac kr6lewski, oddanem zostalo 
pod zarz~dzenie Towarzystwa Dobroczynnosci, kt6re 
tu przeszlo trzystu ubogich wiekiem lub kalectwem 
przycisnionych utrzymuje. Tym sposobem miejsca, 
gdzie przebywala wspanialosc majestatu, gdzie sta
nowiono prawa; gdzie si~ odbywaly sejmy, koronacye, 
obrz~dy zaslubin i pogrzeby kr616w; gdzie pr.zyjmo
wani byli goscin~ obey monarchowie, slucbane ich 
poselstwa, zawierane sojusze;-gdzie byl sklad klej
not6w korony;-gdzie si~ spelnilo tyle prze,vaznych 

· w dziejacb dziel wladc6w naszych,-miejsca te,przez 
• 

• 

r6zne przeszedlszy koleje, staly si~ nakoniec osta
tniem n~dzy ludzkiej schronieniem!" 

Slawna w dziejach bajecznych Polski ,Smoczaja
ma" znajduje si~ pomi~dzy murami zamek otaczaj~
cemi od zachodu. Jaskinia ta, b~d~ca utworem przy
rodzenia, w skale wydr~zona na ki1kadziesi~t:st6p dlu· 
gosci,jest zupelnie sucha, a przez szczeg6lne uksztal-
cenie sklepienia, mozeby dla postrzezen Geogno
sty pokazala si~ wazn~, tak jak z powodu wi~z~cej 
si~ do niej starozytnej powiesci o Krakusie i smoku, 
uwag~ ciekawych na siebie zwraca. 

Z calego dawnego przepychu tego miejsca utrzytnal 
si~ tylko bez uszkodzenia kosci6l katedralny przez 
czas i niszcz~cq, r~k~ dot~d ze wszelk~ omijany ocbro
n~. Nie tyle wprawdzie obiecywac sobie mozna ze 
skromnej jego powierzchownosci; lecz za to zachwy
ca tembardziej niespodziewan~ wewn~trz pi~knosci~. 
Zp6lnocn~ cz~sci~ dawnych kr616w palacu, styka

j~ si~ zabudowania katedralne to jest Skarbiec, kapi
tularz i owa wieza, na kt6rej umieszczony slawny 
dzwon Zygmuntowski. Wszystko-to dzisiaj, razem ze 
wspanial~ Bazylik~, obj~te otoczeniem obronnem 
wzniesionem przez Austryak6w. 

* * * 

Kosci6l swi~tego Waclawa czyli katedra w stylu 
gotyckim wzniesiona, rna tyle zwi~zku z przeszlosci~, 
iz gdyby zadnej nie bylo pisanej historyi, sciany i 
marmury tej swi~tyni, w wi~kszej cz~sci poznacby j~ 
daly 1). 

·Antoni Carpaccio, W enecyanin, b~d~c w Polsce za 
panowania Stanislawa Augusta, tak si~ zachwycil 
wn~trzem naszej katedry krakowskiej, iz obszerny 
napisal poemat pod tytulem: . 

,Poesie, e Lodi della Cattedrale di Cracovia.- Var
sat·ia, p1·esso P. Dufour Consiglie1·e attlico di S. M. 
1790 8° To11zo p1·imo 2) 

Wenccyaninowi, ani kosci6l Sw. Marka \V rodzin
nym jego grodzie, ani Bazylika Sw. Piotra w stolicy 
swiata katolickiego, nie przeszkodzily niesc uwiel-

• 

1
) Tak si~ \vyrazil ksi~dz Olechowski w mo,vic tnianej 

17 87 r. do kr6la Stanislawa Poniatowsldego. 
2

) Drugi tom podobuo z druku nie wyszedl', przynaj
mniej nie zdarzylo si~ nam widziec. Nio znalazl go tak
ze nigdzie i So b. Ciampi, z tak~ trosldi wosci~ i w na
szym kraju i we Wloszech starannie wyszukuj~cy slady 
utwor6w swych pobratymc6w, kt6re tyczyly si~ Polski. 
(Patrz Bibl. crit. T. I. str. 60.) 

• 

• 

• 
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bien wspanialej swi~tyni, gdzie byla i kolebka chwa
ly naszych 'vlarlc6w-i miejsce spoczynku ich po
piol6w! 

Gn1ach ten znacznie si~ rozni od innych kosciol6w 
krakowskicb, nawet od przepysznej swi~tyni Panny 
Maryi w rynku miasta stoj~cej. 

Kroniki Bogufala i Baszka przypisuj~ 'vzniesienie 
katedry Wladyslawowi Hermanowi (okolo r. 1,100) 
za natchnieniem Sw. W aclawa pod kt6rego jest we
zwaniem 1). Przebudowal j~ BoleBlaw Krzywousty 
w r. 1126. 

Po wspomnionym juz wyzej poiarze zamku 1306 
roku, poniewaz przepalil ogien mury, przeto biskup 
Nankier, na nowo blisko przez lat 40 wznosil budy
nek z kami.enia ciosowego w takiej przestrzeni pra
'vie jal{ jest dzisiaj. Ukonczona swi~tynia 1359 roku, 
rna presbyteritun zaczynajfbce si~ od polowy sklepie
nia i ch6r wsparty na 10 kolumnach ciosowych. Przy 
wielkim oltarzu, wystawionym kosztern Zygmunta I 
kr6la polskiego, wolno odprawiac lTISZ~ S'Vi~t~ tylko 
biskupowi i kanonikom katedralny1n krakowskhn. 
Opr6cz tego, liczy si~ tu 25 oltarz6w i 18 kaplic. 
Pierwsze i drugie z marmur6w, licznemi bronzami, 
i obrazami dobrego p~zla, oraz przepysznetni grobo
wcami ozdobione, nictylko czci~ przejmuj~ ale i my
sli przenosz~ w niezatart~ przeszlosc 2

). 

Posrodku stoi kaplica z trumn~ srebrn~ 'v l\t6rej 
zlozone relikwije Sw. Stanislawa biskupa. Gdy Szwe
dzi da,vn~, p1~zez siostr~ Kazimierza Wielldego El
i biet~ fundowan~ trumn~ zabrali, no\v~ kazal 'v Gdaii
sku zrobic Piotr G~bicki biskup krakowski i miedzi~ 
pokryl skarbiec i zakTysty~. Saln~ zas kaplic~ S"r· 
Stanislawa, drugi biskup Marcin Szy ·zkowski. Inni 
pasterze tutej i wiele takze przyczynili si~ do fun
dacyj, jakie dzieje l\:atedry wspominaj~, a mianowicie 
Zawisza z Kurozw~k, Jan Rzeszowski, Zbigniew Ole
snicki, Piotr Tomicki, l{azimierz ~ubiei1ski i t. p. 

Wyliczamy wazniejsze }Jod wzgl~dem dziejowym 
kaplice i pomniki. 

Do najwspanialszych nalezy kaplica Zygmuntowska 
(Rorantyst6'v pod tytul:em W nielJowzi~cia N. P.M.) 
zalozona 1340 przez Kazhnierza W. W niej lez~ zwlo
ki Zygmnnta I, Zygmunta Augusta, i Anny Jagiel-

1) Dlugosz kladzie zalozenie katedry pod r. 9 6 6? 
~) Katedra., przeniesiona tu ze Skalki, miala nosic 

miano arcybiskuph~j; lecz poniewaz biskup Lambert To
por Zula nie wyjednal na ten tytul potwierdzenia z Rzy
mu, i sam nazywal si~ ty lko Biskupem, przeto i nast~pcy 
j ego, tenze sam tytul zachowali. 

lonki zony Stefana Bato1·ego. Pos~gi ich wielkosci 
naturalnej z mar1nuru czerwonego, maj~ podobne do 
tych wladco'v n1iec twarze. Oltarz caly \vewn~trz 
• srebrny, (otwierany) wystawia tajemnice Chrystusa 
Pana i l\fatki Boskicj. Na cz~sci zewn~trznej, 'vyma
lo,vana 1n~ka Zba\viciela olejno na drze\vie. Byl-to 
obozo"'Y oltarzyl{ Zygrnunta I. 

l{aplica s,vi~tego Krzyza zalozona przez Elzbie
t~ zonE2 l{azimierza J agiellonczyka.. n1a posrodku 
ogromny z czarnego marruuru pomnik l(ajetana Sol
tyka biskupa kral\:owskicgo zmarlego 1788 rol{u. Po 
obu zas Stronach, stoj~ przepyszne p01nniki dluta 
Wita St,vosza (r. 1492) ella Wladyslawa Jagiclly 
i syna jego l{azimierza Jagie~lo1lczyka, dobrze bar
dzo wysta,vione we wzorach sztuki sredniowiccznej 
(wydawanych przez E. B. Rast. i AI. Przczclz. \V War
szawie.) W grobach spoczywaj~ Elzbieta austryaczka 
zona Kazin1ierza lV, i Michal Wisznio,viecki. W ol
tarzu Matki Bosldej, d.awnego bardzo malowania na 
drzewie, mi~dzy trzema kr6lmi, jeden z rys6'v twa
rzy zupelnie podobny jest do Wl. Jagielly. (Patrz 
o tom rozpraw~ i przerysy w Roczn. Tow. nauk, 
krak. 1858 r.) l(aplica ta, pod 'vezwanicm Sw. Ducha 
i krzyza, zo,vie si~ takze Jagiello!1sk~. 

Kaplica Jana Olbrachta inaczej Z\vanaBozego Cia
la, 1niesci pomnik tego kr6la, z czer,vouego marmuru 
wystawiony przez Elzbiet~ zon~ l{azimierza IV i sy
na Zygmunta. Wprost wejscia, stoi tu z takiegoz · 
1nar1nuru groho,vicc Jana Choi!1slriego bi kupa kr. 
W grobach lezy bis. Bodzanta Janko,vski t 1366 r. 

W prost tej kuplicy l)Od ark ad~ wielk~ pres byte
riunl wznosi si~ sarkofag gotycki, pod kt6rym zlo
zony KAZI)1IERZ WIELKI kr6lem chlopk6\v zwany. 

J{aplica l{oscieleckich wysta,viona przez J ~drzeja 
I(. kaszt. wojn. P. W. K. t 1515 r. Tu })Ocho,vany 
Zadzik biskup krakowski t 1642 r. a 'v oltarzu jest 
obraz Sw. Jana Chrzciciela przez Wojciecha Stattle
ra b. profcssora w uniw. kr. malowany. 

I{apl. l{onarskiego bis. Bodzanty fundacyi r. 1361. 
pod wezwaniem Niepokalanego pocz~cia N. P. M. od
na,viana 1520 i 1720 przez Jana Konarski ego i Konst. 
Fel. Szaniawskiego biskup6w krak. micsci ich gro
bowce. W oltarzu znajduje si~ obraz Sw. Joachima 
mal. Rafala Hadziewicza, profes. 'v szkolc szt. pi~kn. 
w Warszawie. 

Naprzeciw tej kaplicy umieszczono pomnik Wlo
dzimierza Potockiego it1812) z bialego marmuru 
rylca slawnego Thorvaldsena. 

l{aplica Waz6w, dawniej nosz~ca miano SS. Pio
tra i Pawla, miescila niegdys zwloki Sw. Stanislawa 

16* 
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przeniesionc tu 1255 r. przez bisk. Prandot~, po ka- skich Potockiej, a w plaskorzezbie zmarle dzieci Po
nonizacyi przez Innocentego IV. Po r. 1370 Matka t?ckich modl~ce si~ za ojca. Pos~g Zbawiciela wy
Ludwika kr. pol. i ViEJg. a c6rka Ijokietka, Elzbieta, CI~gaj~cego ku nieszcz~sliwym swe r~ce, z marmuru 
przeniosla te zwloki do srodka kosciola zwanego clzis karraryjskiego, wielkosci kolosalnej stoi na postu
kaplic~ Sw. Stauislawa. Po wyj<Jciu st~d do srebrnej n1uncie ozdobionym wzmiankowanf1 plaskorzezb~. Ca
trumny rclikwij swiEJtego patrona naszego, Zbigniew la kaplica w nowszyn1 stylu wlosldm przebudowana: 
Olesnicki k~rd. wzni6sl tu 1444 r. grobowiec dla Ja- 'vylozona 1narmure1n fioleto"rym i upi~kszona wielfb 
na Prandoty Bialaczewskiego (t 1266). Na zewn<d- bogatetni ozdobami, 'vykonanemi po najwi<dkszej cz~
trzn~i scianie jest napis opiewaj~cy history~ odna- sci przez znamienitych artyst6w zagranicznych. 
wiania tej kaplicy, w kt6rej s~ napisy grobowe dla Kaplica kr6lowej Zofii ku czci Sw. Tr6jcy wznie
Aleksandra Karola najmlodszego syna Zygmunta III siona przez.czwart~~zon~ WladyslawaJag. r. 1458, od .. 
(t 1634); dla Jana Alberta kardynala Ci·1634 w Pad- n.awianfb byla przez bisk. P~otra Tylickiego i w no
wie); dla Zyg~nunta III i syn6w jcgo Karola Ferdy~ 'vszych czasach (1830 r.) przez jenerala Dunina W~
nanda, Wladyslawa IV oraz zony l{onstancyi. Pod sowicza i Ann~ z Tyszkiewicz6w jego zon~, w stylu 
t~ kaplic~ mieszcz~ si~ groby zawieraj~ce zwloki gotyckim. W oltarzu ·obraz Zbawiciela ukrzy.zo,va
Waz6w. , nego, jest p~dzla slawnego Guido-Reni'ego. Uczen 

Kaplica pod wez,vaniem Sw. l{atarzyny nazywana Oanovy, Tadolini, na z~danie odnowicielki tej kapli
imieniein Grocho,vskiego, Ina l)Omnik z czerwonego cy, przygotowal za zycia jeszcze. pomnikjej w plasko
marlntu--u bisk. krak. Piotra Gamrata wystawiony rzezbie marmurowej wyobrazaj~cy 1natk~ uspion~, 
przcz Bon~. kt6rcj we snie pokazuje si~ dzieci~ zmarle w postaci 

ICaplica Batorego maj~ca tytul N arodzenia N. M. P. anielskiej~ Drugi rzezbiarz florencki Pizani, zrobil 
zawierala niegdys 2 oltarze wzniesione przez braci na wierzchu po1nnika u1nies?;czony pos~g malej Julii, 
Leszka bialego i Konrada ks. n1azowicckiego w ro- modl~cej si<J za rodzic6w. Tu pocho,vani, opr6cz Zo
ku 1205 na czesc SS. Gerwazego i Protazego, jako fii, zony Jagielly t 1461 r., Jan Sakran z Oswiecima 
pami~tk~ zwyci(Jzt,va w dniu 19 czerwca odniesione- prof. akttd. i Piotr Tylicki bisk. Popiersie Tyszkie
go.. Pr6cz Bolesla,va vV stydli wego, kilkakroc l)rzez wiczowej z ks. Poniatowskich, matki odnowicielki, 
innych byla odnawian~. Tu znajduj~ si~ })Omniki kr6- umieszczono na pon1niku przez c6rk~ wystawionym. 
la Stefana Batorcgo; postawiony kosztcn1 Anny Ja- Kaplica Skarszewskich pod 'vezwaniem Sw. Wa
giellonki; Elzbiety Pileckh~j trzecicj zony Wlad. Ja- wrzynca 1n~czennika, wybudowana 1339 r. przez ar
giclly; Wojciecha Serebrysl{iegokan. Ct 1649); J. Zb~- chidyakona Jarosla,va Janin~, odnowiona })rzez Skar-

- skiego Ct 1541); Bern. Wapowskiego; Piotra z Po- sze,vskiego i Mile J anowskiego prof. akacl. 1836 r., 
znania lekarza dwoch krolow Zygtnunt6w. rna w oltarzu obraz Nar. Chr. Pana, przez ojca odno-

l(aplica Piotra 'Iomickiego z roku 1301Inicsci na- 'viciela ostatniego malowany 'v Krakowie. 
grobelr tegoz biskupa Ct 1535) i gr6b Stanisla,va Kaplica niegdys pos,Yi~cona 8. Tomaszowi potem N. 
G6r:kiego kan. Ct 1572). P . JVI. Snieznej, inaczej zwana imienie1n ~aciejowskich, 

Naprzcciw t~i kaplicy i dw6ch poprzedzaj~cych zalozoua byla 1369 r. przez bisk. Mokrskiego.- Tu 
stoj~ pon1niki Michala Korybuta Wisniowieckiego lei~ Maciejowscy biskupi: Samuel i Bernard, oraz ks. 
i Jana ill. Walenty Kuczborski, pisarz ze 2lotego wieku Zy-

J{aplica J ana Grota bisk. l\:rak. od in1ienia S"\vego gmunto,vskiego. 
za{oiyciela kt6ry j~ poswi~cil dla patrona J una E"ran. Kaplica Lipskich, inaczej SS. Mateusza· i Macieja 
w r. 1306. Tu spoczywaj~ Ozarowscy, D(Jbil1ski kaszt. wzniesiona 1355 r. micsci groby fCh biskup6w krak. 
}{rak. i biskn})i Andr. Za!uski i J. P. Woronicz. Li})Skich (An,drzeja i Jana). 

l{aplica Sw. Szczepana czyli Szafranc6w; 'vysta- J{aplica SS. I{osnly i Damiana czyli Zebrzydow-
wiona. pTzez posiadacza Pief.kow4j Skaly w r. 1430, skich zaloz. 1335 r. z pomnikan1i tej rodziny. 
ozdobiona grobo,vcami Jana Szafralica bisk. kuja,v. Co do grob6'v kr6lewskich, opr6cz wspomnionych 
t 1433 r., z Macieja Miecho,ra lrronikarzat1523; Ja- f juz wyi6j wladco'v kraju, dodac jeszczc nalezy cialo 
na Foxa kan. kr. t 1636 r.; Jak6ba Naj1nano,vicza Jadwigi, spoczy,vaj~cej 'v ~a1nej podstawie wielkiego 
rekt. akad. kr. t 1641 i Michala Skotnickiego t 1808 oltarzft. Obok niej lezy kardynal Fryderyk. Pod ka
dluta Ricci' ego :fiorentczyka. plic~ s,v. krzyza jest 'vejscie do sklepu, gdzie lezy 

l(aplica dzis Potockich, da,vniej Zawisz6w zwana~ Jan III 'v sarkofagu zrobionym 1783 r. przez Stan. 
zalozona przez bisk. krak. Piptra z Kurozw~k Zawi.. Augusta, a obok obroncy Wiednia, ciala Kosciuszki 
sz~ r. 1380, p6znh~j odna\viana przez bisk. Padnie- i lrsi~cia J6zefa Poniatowskiego. 
wskicgo (1575) i 1832-40 r. Arturow~ Potock~ (Zo- Nader bogate skarbce niegdys zamkowy, oraz dzis 
fi~ z Bra.nicl{ich) kt6rej m~z tutaj spoczywa, obok katedralny, miescily i mieszcz~ w sobie bardzo wiele 
biskupa ~.,ilipa Paclniewskiego i Jak6ba G6rskiego pamifbtek dziejowych i swi~tycb, kt6rych tu wyliczyc 
rektora akademii krak. Thor"raldscn uwiecznil swem / brak Iniejsca niedoz"rala. (Obacz 61·abowskiego Kra
dlutenl w popiersiu rysy Artura Potockiego (syna I k6w z r. 1830 od stron. 371 do 376 i lJfqczJJnskz"ego, 
sla,vnego uczonego Jana) i matki Julii z Lubon1ir- Painifbtk~ z r. 1845 cz. II od str. 132-143.) 
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WYSCIGI KONI W RZYMIE. 
(z RYClN-'\) 

W Rzymie kaidy dzien karna,valo,vy konczy si~ 
zwykle wyscigami koni na l{orso, dlugiej w~zkiej uli
cy, kt6ra, jak po 'vi~l{szej cz~sci 'vi~ksze ulica miast 
wloskich, od tychze gonit\v wzi~la swoje naz,vanie. 
Ulica ta jest pi~knie wybrukowana, cz,vorolnttncini 
sztukami bazaltu, rozci~ga si~ prost~ linij~ od Piazza 
tiel Popolo do weneckiego palacu i jest jedn~ z malej 
liczby rzymskich nlic, czysto utrzymywanych przez 
caly rok. 0})ra,vna we dwa rz~dy wspanialych bu
dynk6w, rna po obu stronach 'vzniesione dla piecho
tnych chodnil~i szerokie od szesciu do osmiu stop, 
'v srodku niej '"i~c zaledwie trzy pojazdy wy1nin~c 
si~ mog~. Obelisk zas na Piazza tiel ]Jopolo i \ve
necki palac s~ 'v czasie karnawalu punktan1i grani
cznemi, mi~dzy kt6re1ni zaczyna si~ i l\Ollczy ta nlica. 

l{onie utrzy1nywane do gonit\v s~ powi~l\ szej cz~
sci drobne, a najlepsze nazywnj~ berberami z powo
du obcego pochodzenia. Taki kon nakryty knp~ z bia
lego pl6tna, p trcmi wst~zkan1i na sz,vach oblozon~, 
a ol\rywaj~c~ dobrze szyj~, glo'"~ i c.ale cialo, przy-
IH·o,vadzony by,va przed obelL·k do miejsca z kt6re
go rna wybiegac. PrzyzwJczajaj~ go, zeby wyci~
gn~'vszy szyj~ 'v stron~ l(orso, stal ch"·ilk~ spokoj
nie, pozniej przeprowadznj~ przez ulic~ i daj~ mu 
troch~ owsa przy 'veneckim palacu zf:lby na"'Ykl wy
znaczon~ n1et~ z szybkosci~ przebiegac. Przy tej 
nauce powta.tzan6j z pi~tnaston1a lub d \Yudziestoina 
kon1ni, pelno bywa dzieci z ludu, a ich 'vesole okrzy
ki ~ wst~pen1 do tego zgielku i 'Yrza"·y, }{t6rc przy 
gl6"'IH~m przedsta\vieniu panuj~. 

Skoro dzien l{arnawalowy zbliza si~ ku "'ieczoro
\vi, publicznosc coraz liczniej naplywa do !Corso. 
W cze~nh~j jeszcze ustaje ta1n ruch pojazdo"' i zclarza 
si~ zc na dwie godziny przecl noc~, juz zaden z Iniej
sca ruszyc ·i(J uie moze. G'vurdya papiezku i straz 
piesza, ci~gle przestrzegajf1, aby iadne }JOjazdy W sro
dku nie stawaly, a zatrzymy,valy si~ po d'voch stro
nach ulicy i 'vtcdy "'sr6d takiej cizby Iat,vo o niepo
rz~dek i za1nieszanie. 'fu si~ popychaj~, tan1 najez
dzaj~ na siebie, a gdy jeden pow6z si~ cofnie, "·szy
scy za nim cofac si~ 1nusz~. 1'u znowu drugi, scisni~ty 

Ksi~OA SWIATA Cz· II. R. vm. 

• 

jak kleszcza.mi, pra\\rie Inin10WOlnie Z Szeregu na SfO

dek ' i~ \vysu,va; 'vtedy lajania i przeklenst,va zolnie
rzy ~ ·ypi~ si~ gradetn na niego. 

Napr6zno nieszcz~sli,vy stangret przedstawia nie-. ,, . . . ,. 
mozuosc uczynienul InaczeJ; grozby i lajania nie usta-
j~, dop6ki si~ nie cofnic, albo tei do ·trzeglszy jaka 
boczn~ uliczk~, nie wyjedzie zupclnie z szeregu wi: 
?z6w. Z 'vykle takie boczne uliczki zape!nione s~ po
Jazdami ktore zap6zno przybywszy juz wjechac w scie-, . . . 
sn1one szeregt n1e 1nogly. 

. 1,ym_czasem. z~liza i~ chwila w ktorej konie scigac 
SI~ rna.J~, a zaJ~Cle og6!u wzrasta 'vraz z niecierpli
wosci~ oczeki,vania. 

R6zni przedsie biercy naju1o,vania krzesel i miejsc 
na 'vzni<\ ionych \V tyn1 celu ruszto,va.niach, podwa
jaj~ swoje l\rzyl{liwc zapraszania: Luorrhl! Luorrhi 
avanli! Luoghi uohiti! Luoghi Pad1'om! I'dzie gl6,~lie 
o. to, a by 'vszystlde miejsca, bodaj za najmniejsze 
p1eni~dzc odnaj~c. . 

I szcz~scie1n diu niejcdnc~go opoznionego, ze tu 
i 6'vdzic miejscc si~ jeszcze znachodzi, bo oto je
neral z cz~sci~ g'vardyi wzdluz l{orso, po1ni~dzy d'vo
ma szcr gan1i pojazd6'v przejeidza, ztnus~aj~c wszy-
·tkich piechotnych do usuni~cia si~ na stron~. Wte

dy kaidy stara si~ gclziekol,vick })Olniescic, czy to na 
krzesle, czy na 'vzniesionych ruszto,vaniacb, czy tez 
w kt6ryn1 z pojazdow, lub u znajomych w oknach, 
kt6rc wtedy przepelnionc pn.trz~cemi. 

Tyn1czasem plac przed obeliskien1 zostaje zupelnie 
oczy. zczony z po,·p6lst"·a i przedsta\via ~adzwyczaj 
pi~ln1y \vidok. 

Plac ten okr~iajfb trzy wzniesione dla widz6\v ga
lerye, za,vieszone \V IJanialen1i dywanami. Tysi~ce 
g1:6'v pi~trzy si~ na tych wzniesieniach, przypomina
j~c ol>raz dawnych amfiteatr6w lub cyrkow. Nacl 
srodkO\V~ galery~ \VZllOSi Si~ calym ogromem SWej 
"'ysokosci obelisk, ktorego olbrzymi~ wielkosc do
piero teraz ocenic n1ozna, por6wny,vaj~c z tern po
zornie 'vysokiem, okrytem tluman1i ludu rusztowa
niein; kt6re zaledwo si~ga do jego podstawy. 
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Milo spocz::J:C oku na opr6Znionym, obszernym pl:t-j pop~dza jeszcze nie jeden op6Zniony i znowu ginie 
cu i spogl~da sig z nic ·pokojnctn oczckhvanien1 na z oczu, a poodry\vany papier z1ocisty po,Yiewa z sze
})Ustc ~zranl<:i , kt6rc 'v okolo "'.YCi~gni~ta lina, od- leste1n na opustoszalej 1nccic. Kiedy juz zupelnie 
granicza. koni nie 'vid.ac, ruszaj~ siEJ z miejsc widzowie i nu-

N areszcic jencral po"'raca "·zdluz l(orso, co zna- pclniajf1 dopiero co przebiezonf!, przcz ·wyscigowco\v, 
czy zc micjsce gonitwy juz od wszelkich ztnvad. 'volne, drog~. 
a zani1n straz przy boczna, juz nikon1n z szercgu po- Przy 'vcncckim palacu czel<aj~ inni n1asztalerze 
\Yozo'v 'vystf1pic nic poz"'ala. l)odczas kicdy on za- na J)rzybycie koni, kt6re nap~clzhvszy 'v scisle zanl
siada w lozy, bogato przybrani n1asztalcrze, \Vpro- kni~te sz1:anki, zr~cznic lapi~ i przytrzyn1uj~. Wte
wadzaj~ konie w szranld, 'vedlug kolei, jaka na nich dy najpier,vej <lobieglcn1u konio,vi przys~dza si~ na-
l)rzcz loso\vanie "rypadla. 'V\Ttr.dy ~adna ich juz kapa groda. . 
nieokry,va, przytnoco"·uj~ tylko 'v kilku nJiejscach, Konczy sig zatcn1 ta uroczystosc, silne1n lecz nie
za,vieszonc na sznurkach i opatrzonc kolcami kulki, zmiernie krotkotrwalern wrazenie1u, na ktore do ~c 
ktorc trz~s~c si~ \V.~r6d bicgu, l)elni~ obo,vi~zki ostrog. dlugo ,vyczckuj~ tysi~ce ludzi i trudno wiedzicc czy 
Dla tego tez do ch,vili "'yru8zcnia, zakry,va1~ skor~ kto moze sobie zclac spra"'~, dla czcgo z tald61n 
tc tnicjsca l<onskich bok6,Y, w l~t6rc one udcrzac bEJ- upragnicnien1 czeka tcj ]{r6tki6j clnvili 'vraienia i tak 
df1; przylcpiaj~ im tal{ZC arkusze sxelcszcz'1ccgo zlo- si~ ni~ dclektujc. 
tcgo papicru. Juz "'i~c s~ z<lziczone i niecierpli we 
sl\oro w szranki wejcl~ i Jnasztalcrzc potrzoht~j~ \Yiel
kiej sily i zr~cznosci, zeby ich po,vstrzyiny,.vac. Ch~c 
bo"ricin puszczenia si~ co pr~dzcj " ' za \vody, czyni 
ich niezn1icrnie trudnemi do 1 O\Ysci~gnicnia; przy
tomnosc tylu ludzj, ci~glc plo ·zy. To przeskakuj~ 
lin~ s tano,vi~c~ zapor~, to 'v bok ·zrank i~ rzucaj~, 
co wszystko podnieca znj~eic i niecicrpli"'osc 'vi
dz6w. 

Gdy siQ zbliza ch,vila gonit,vy, 1na .. iztalcrzc 1nuszf! 
bye baruzo baczny1ui, gdyz od zrbczno~ci tcgo, co 
wypuszcza koniD., tak dobrze jak od pr~ypadko,vych 
ol\olicznosci, zalczy przyszle zwyci~zt,vo \V wyscigu. 

Nareszcic spuszcza si~ lina i konie ruszajq. 
.Z pocz~tl\u ua obszerny1n p1acu u iluj~ one prze

scign~c jcdcu drugiego; ale koro \YCjcl~ 'V 'Y~S}(i przc
~Inyk mi~dzy dwn szeregi pojnzdo'\v, to jui in1 to 
,v::;p6lubiegauio jest niepodo biei1st,rcn1. 

Zc d\v6ch z'vyklc "ryt~zuj~c \V zystkic ·ily }Joprze
dza resztQ. Pod kopytan1i pEJdZt1cych, bruk lubo po
sypany puzolan~ 1) dajc ognia, grzy,vy ich \Yiatr 
ol\:azale roz,vie"ra, papicr zlocit'ty na l>okach in1 szc
lc~ci i led\\·o dostrzczone, jui gin~ z oczu patrz~cym. 
Kouic vozostaj~cc 'v tylc gro1naclnic, przcszkadzaj~ 
sobic 'vzajcn1nio do biegn, }Jchaj~c si~ i tlocz~c jed en 
11a drugiego; czasen1 sig zdarza, ic zdala za drngien1i 

') P uzolaua jest to pewicn roct~aj tuf6'v 'vulkanicz
Jlych, l(t6ry kopif1 tak jak glin<J we \VJoszcch. lVfoinaby 
j~ por6\Y1Ut6 <lo na~zcgo grubcgo pinsku lub ~wirn gdyby 
uio hyla przy t\Yardosci, dziurko,vaua jak g~bka. J{olor 
nut czcrwony. l\Iieszaj~c jf!, z 'Yapuc1n oh·zy1nnj'! 1nocny 
ccn1cnt do bndowii. 

Z opisu niniej · z~go wniesc lat,vo n1ozna ze ta za
bawa tak z'vierz~to1n jako tez i ludzion1 bye moze nie
bezpieczn~. I)rzytoczyn1y tu ty lko lrilka okoliczno
sci. Na \V~zkiln przesinyku Ini~dzy d\VOina zerega.mi 
powoz6,v, niech tylko np. kolo kt6rcgo z nich b~dzic 
na bok wysuni~te i niech traf zrz~dzi ze za ty1n po
'vozein znajdzic si~ trocb~ \volnego miojsca, na kt6re 
poskoc:ly ko1l. przcz drugich naciskany, 'vtcdy lat"'O 
skalec~yc i~ n1ozc o "rystaj~ce kolo. 

Byl nawet raz tald 'vypadck, ie jedcn kof1 si~ po
tkil~l, trzy na t~pnc napadl zy na uiego przc,vrocily 
si~, reszta zas poprzcskakiwala szcz~slhvic przez lc
z~cych i pop~clzila dalcj. 

Cz~sto koi1 pada niezywy na n1icj ... cn, a \V takich 
okolicznosciach, nie jed en z \Yidzow zyciem przoplaci. 
Rzatlko si<J tcz obejdzio bez 11icszcz~scia gdy konic 
'v bicgu lJadaj~. Zdarzalo si~ ie zlosli"ri, zazdrosni 
ludzic, konio,vi ktory znacznic drugich przc~cigal, 
111achali plaszczen1 przed oczy1na, icby go z1nusic do 
z'vr6ccnia si ~, i pozostania w tyle. Gorz6j by,va gdy 
konic 110 przebicgnieciu mety, nio s~ dosyc zr~cznie 
przy wcncckiln palacu chwytane, \vtedy za,Yracaj~ 

'v naj,vyi ·zen1 rozpedzeniu, a ponie\vaz S\viozo prze
bieiou~ przez nich drog~ juz luclnapclnil, zuarza sig 
uic jcdno nioszcz~scie, o kt(r em ogol albo siEJ nic 
clo,vi6, albo tez na nic nic lnvaza. 

Nagrod~ by"'a zwykle kawal .. rcbrn6j lub zlotej 
1nate1ji, dlugi6j na p6ltrzecia lol~cia, a nie n1aj~cej 
na"ret lol{cia szcroko~ci. Osadzona na pstrym dr(:};gn, 
po,vie\va niby flaga; na. jej jednyn1 koiicu \V poprzck 
Utl\any jest obraz, przedsta,viaj~C)' Scignj~cych Si\1 
kilka l(oni. . 
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Kara podobna jest nagrodzie. Kon kt6ry siEJ j poganiaj~c go biczykiem, p~dzi przed sob~, tak .ie 
najgorzej popisal, bywa nast~pnego poranku za- ; biedak w ·zystlde sHy nat~za, ieby co pr§dzej do-
pro\vadzony przez masztalerza pod obelisk. Tam \ biedz do 1nety. , 
sadzaj~ na niego n1a!ego cb!opca, a drugi jezdcy I Jt}z. Sntigielska . 

• 
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N.A ROZW6J FIZJOLOGII I ~fEDYOYNY. 

( Dokonczenie.) 

Z powyzszego stanowiska zapatry\val si<J I.~iebig 

na s'viat zwicrz~cy i roslinny. Zastana,vial on si~ nad 
zycienl i potrzebaini nietylko pojedynczych drzew, 
p~jedynczych zdziebel tra\vy, lecz caiych la:6w, pol 
i l~k. Szuk~j~c ile zy'\\rnosci potrzebO\VU110 "r cittgu 
}Je,vnego cza. u 'v ca!ych gospodar t\vach, koszarach, 
zakladach karnych i 'vnioskuj~c, ile jcclcn czlo"riek 
'v przeci~ciu spoiy,va "'~gla dzicnnie, lat,viej 1nu by
lo dojsc, jaka ilo~c kwasu 'v~glanego uchoclzi "rraz 
z oddeche1n, n.nj zeli obliczaj~c bezpo~reclnio t(J ilosc. 
Tal{hn samy1n sposobern Liebig usilo\Yal do"'iesc ze 
k\\'as w~glany po,vietrza jest jedyne1n ~rodlc1n 'v~gla 
\vchodzqcego 'v sklacl roslin; obliczyl on ilc rola upra
\vna otrzyn1nje 'v~gla przez gnojl'nic, a ile 'v~crla za
\Viera roslinuosc tej roli i dowi6cll, ZP " 'irle J~k i pol 
\Veale nie l>y,va gnojonych. 

Niedokladnosc statystycznych zr6del \Y Nielnczech 
byla po,vodenl, ze nie wszystkic poszuki·wania Liebi
ga odpo,viadaly swemu ce}o,Yi; szcz~slhvszy byl pod 
tym 'vzgl~den1 Boussingault.- J ego to znajon1osci 
che1nii, jako tei stara.nnosci i scislo ~ci zn,Ych~i~czan1y 
roz"'if!zanie 'vieln zawil'ych zagaclnieii. Najznakoini
tsz~ z jego prac jest oznaczcnie sto unku 1ni~dzy 

ilosci~ azotu za,vart~ 'v pokarn1nch a poiy"·no ~ ci~ 
tychze. 

Ostatnia z 1nctod chemii fizyologiczncj, n1ctoda po
r6,vna,vczo-rozbiorowa, wydoskonalona zo taia przez 
I.~iebiga i jego szkol~. Objasnien1y j~ na przykladzie. 
Znamy w ogolnosci sklad roinych pokartn<hv spozy
'vauych przcz z'vierz§ta i rosliny, 'vienly ic. pokarmy 
te podczas tra\vicnia ulegaj~ rozkladowi i znamy pro
dukta tego rozl{la.du. Znamy tale=~e produkta rozl{la
du tych pokarm6\v zewn~trz organizn1u; por6,vny,va-

.if!c jedne z drugien1i, cz«Jst.o jestcsn1y 'v stanie os~
dzic przez analogi~ ja.ki process chetniczny odbyl si~ 
we\vn~trz organizn1u. 

Tak naprzyklad n1~czka, cuki r, tlu~ zcze, ciala 
bar(lzo boga.te w '"~o·iel, palonc w przyst§pie powic
trza, l~cz~ si~ 7. jego kwasorodem i zatnieniaj~ na 
k'vas 'v'Eglany i '"od~. Tez snn1e ciala niyte na po
karln, ztnnicniaj~ Ri~ takzc na k\vas 'v~glany i wod~. 
Naturalny st~cl "'niosek, ze i 'vc,vn~trz organizmu 
mu ialy si~ one pol~czyc z kwasorode1n, jeclnem slo
wein n1usialy nlcdz Rpaleniu. Zreszt~ palenie to kt6-
re . i~ odbylo 'Yc kr,vi nic jest tak proste jak 'v zwy
cznjnych okoliczno ~'· ciach . Liebig · ~dzi ie powyisze 
ciala. z'volna tylko ulegaj~ dzinlanin kwasorodu za
'vart~o·o '"e kr\YL kt6ry naprz6cl l'~czy ~i~ z ich 'ro-· 
dorode1n; po"·staj~ Z\Yi~zki coraz bogat zc w k'vaso
r6d; dzialauic l\"'n.Rorodu rozci~gu sie i 11a 'v~giel, IJO 

pc,vnynl przeci~gn czasu nareszcic naRt~puje zupel
ne ukwa~oroduienic to jest: przcn1iana 'v kwas w~
glany i wod~. 

Poclobnyn1 sposobcn1 okazalo si~ ~c ciala bialko
'vate, bogate 'v azot, przyczyniaj~ ~~ i~ do tworzenia 
tluszczu, ic In~czkn poclczas kiclkowania ziarn zbo
za przcchodzi \V CU}\ier, 2e kwa~·y roslinne podczas 
dojrzc,vania O\YOCO\V 11rzechodz~ 'v cukier i galaret~ 
roslinna. 

" 
Poro\Ynywajqc "'Yluieuione przcz nas dzisiejsze 

1netody che1nii fi~yologicznej z dawnicjsze1ni przypu
szczeniami bez ~a · nd i doswiaclczcnianli bez celu, na
bieralny pocicsznj~ccgo przekonania, ze droga, · nn. 
kt6rej si~ dzis zuajdt~c1ny, musi nus doprowadzic d(} 
celu to jet do pozuania zycia .. Zaj~cie jakie 'vzbu
dzaj~ prace Liebiga, Muldera, Schlerdena, dowodz~ 

16* 
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jak waznym i zywotnym stal si~ ten przedtniot. Do
damy tu nawiasowo ze ,Listy o Che1nii" Liebig a i 
,Roslina i jej zycie '' Schleidena s~ \vzoraini popular
nego wykladu nauk przyrodzonych. 

~ie odrzeczy b~dzie wspo1nniec tu o malej cieka
wosci wymyslonej \V Anglii, 'v kra.ju praktycznych 
idei. Jestto rodzaj mikroskopu z'vanego s,viatem Lic
biga, kt6ry mial "'YObraiac Zwif1zek mi~dzy swiatem 
zwierz~cym, roslinnym i nieorganicznym i wzajemne 
ich oddzialywanie na siebie. W pr6zncj, ze wszy
stl\ich stron zamkni~tej kuli szldttnnej, napelnionej 
wod~ i po,vietrzem, znnjcluj~ si~ roBliny "roclne, slin1a
ki i male rybki. Rosliny wodne iywi~ si~ "rod~ i lr,va
sem ~r~glanym powietrza a wyziewaj~ kwasor6d; sli
lllaki, przedstawicielc zwierzfbt roslinoiernych zywi'! 
si~ roslinami; ryby, mi~soierne istoty, slimakami. 
Zwierz~ta oddychaj~ kwasorodem 'vyziewanym przez 
TOSliny a rosliny oddychaj~ kwasem \V~glanym 'VY
zie\vanym przez zwierz~ta. 

Zadziwiaj~ce wypadki do jakich chen1ia fizyologi
czna doszla . przy pomocy anaton1ii lnil\roskopo,vej 
i fizyki, przej~ly 'vszystkich, zajtnuj~cych si~ te1n bli
zej, zapalem dochodz~cyn1 do fanatyzmu. J al\ W '\Vie
Ju innych podobnych okolicznoscia.ch, chciano przez 
analogj~ wytl6maczyc sobic zjawiska, kt6rych fal\ta 
wytl61naczyc nie mogly. S pekulacye tal\ie z pocz~tl\u, 
jako czyste przypuszczenia tylko, byly bodzcem do 
da1szych badan i sprzyjaly rozwojo"·i nauki. vVkr6tce 
jednnkzc l)rzebrano \VSzelk~ n1iar~; odcz,valy si~ glo
sy, przywlaszczaj~ce sobie powag~ jal\iej 'v naul<ach 
scislych nikomu si~ nie przyznaje i rozpra\viaj~ce 
z naj,vi~ksz~ pe,vnos·ci~ o najza,vilszych, niewyjasnio
nych dotychczas zagadkach natury. Podlug tych 
smialych teoretyk6w, wszell~ie jcsteSt\VO, "rszelkie 
zycie,-kryszta{, roslina, Z'\Vierz~, ksztalt, zjawisko, 
n1ysl - wszystko jest tyllto 'YY11ikiem sil materyj, 
wszystko istni~je, po,vstalo satno przez si~, 'vy~tar
cza san1o sobie. Jednyn1 krokie1n przcbyli oni gTani
c~ przedzielaj~c~ zjawiska duchowe od fizycznych. 
Szczeg6lni<~j silom chemiczny1n przyznano wain~ ro-
1~; zja\viska duchowe s~ tylko skutka1ni chemicznych 
wplyw6w na uklad ner\vowy; organizm ginie, tunie
ra, - z nim raze1n ducb. Nieznaj~ oni Opatrznosci, 
celu, ducha; znaj~ tylko koniecznosc, prawo, nutte
ry~. Materyaliztn ten nic zostal przyj~ty ani przez 
filozofi.~ ani przez uauki scisle; nalezy si~ uawet spo
dziewac ze t1\'orcy jcgo, po 'vi«Jkszej cz~sci naturali. 
sci Z wielkiemi zdolnosciami, })OfZUC~ to CO W ich 
teoryach jest bl~dnego. Powszechnie bo,viem wiado
mo jak napr6zno dotychczas usiluje chemia poznac 

ow~ wewn~trzn~ natur~ zwi~zko\Y, owo gruppowanie 
si~ aton16w cial p1·ostych w cz~stki ciala zlozonego; 
nikt np. nie moie wyrzec z pewnoscif! ze sol glauber
ska jest grupp~ dw6ch grupp to jest kwasu siarcza
nego i sody, a nie grupiJ~ zloion~ bezposrednio z lgo 
aton1u n1etallu sodu, lgo atomu siarki i 4ch aton16w 
kwasorod u. C6z dopiero ",. zwi~zkach organicznych, 
kt6rych sklad jest tak zawiklany! Jezeli wi~c bada
j~c fakta zmyslowe, tak pr~dko staje1ny u kresu na
szych wladz a przynaj1nniej dotychczasowych sro
dk6w, c6i s~dzic o takich kt6rzy do"rodz~ ze wszy
stkie zjawiska ducha zalezne s~ od pewnych modyfi
kacyj w ukladzie cz~steczek m6zgu jako organu my
sli, kt6rego sklacl chemiczny naleiy do najslabszych 
stron nauki? Gdyby nawet znalazl si~ dowod ie za
den ruch umyslowy nie mozc si~ obejsc bez odpowie
dniego zjawiska chemiczncgo w m6zgu, podobnie jak 
zaden ruch ciala bez prze1niany materyj, nawet wte
dy naleialoby uwazac sil~ chemiczn~ tylko za nie
rozl~cznego towarzysza 'vszelkich zja,visk utnyslo
wych a przyczyny ich szukac w czems, zupelnie nie
zaleznem od materyi. Dotychczas nie 1namy zadnego 
faktu kt6ryby nas m6gl naprowadzic chocby na t~ 
mysl tylko ze duch wynika z dzialania materyi na 
matery~. 

Byl czas \V kt6ry1n s~dzono ze celem nauk przyro
dzonych jest niszczyc wiar~ w duchowosc, wiecznosc 
czlowieka; zgroza i wstr~t przejtnowaly slabe umysly. 
Dzis czas ten mint1l. Materyalizm,. l\t6ry z dziwn~ 
pewnosci~ chelpil si<J ze odl\rycia sw.oje zawdzi~cza 
naukom l)rzyrodzouym, byl powodem, zc wielu bar
dzo zaj~lo si~ nien1i gorlhYie, chc~c si~ przekonac 
o stanie rzeczy, i uznalo, ze nie prowadz~ one bynaj
nlni<~j do n1ateryaliztnu w po,vyiszem znaczeniu. Mo
ina wi~c przyj~c ze epizod ten w og6lnosci przyni6sl 
pe\vn~ korzysc nauko1n przyrodzonyn1; zakreslono 
przynaj1nniej granice 'v kt6rych z pe'\Ynosci~ mozna 
liczyc na pon1yslny wypadcl\ badania. 

Fizyologia, nauka o zjawiskach zycia,jcst pods taw~ 
calej racyonalnej n1eclycyny. Znaj~c clol<ladnie bu
dow~ zlozoucgo bardzo n1echauizmu, tnateryal z kt6-
rego on jest z budo,vany i jego funk eye, z latwosci~ 
n1oze1ny dojsc przyczyny nieuorn1alnych zja,visk. Z te
go to powodu najwi~ksza cz~sc l el\arzy z zapalem 
przyj~la wypadl\i otrzy1nane przez chcrr1i~ fizyologi
czn~; znalezli si~ i tacy, kt6rzy zbyt wyg6ro,vali swe 
nadzieje i z~dania. Odl\rycia ·wszakze chemii 'vplyn~
ly l\orzystnie na medycyn~ nietylko bczposrednio; 
przyczynily si~ one do })rzyj~cia scislych i rozumo
'vanych Inetod badania, l\t6re zaj~ly Iniejsce dawniej-
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szego dogmatyzmu, polegania na cudzej po,vadze 
i objasniania zja,visk szumnemi a nic nie znacz~ce1ni 
wyrazeniatni. J ui to wiele najdzwyczaj stano,vi, gdy od
}{rycia jaldc przyczyni~ si~ do og6lncgo rozwoju nau
ki lub sztuki; szczeg6lne zastosowania i ]{orzysci znaj
d~ si~ z czasem same przez si~. 

Znaczn~ })rzyslug~ wys,viadczyla chemia materji me
dyczncj nietylko przez odkrycie wielu energicznych sro
dk6,v, jodu, bron1u, chininy, morfiny i innych alkaloi
d6w, tudziez cial tak pozytecznych dla cbirurga jak 
collodium i chloroformu, ale i })rzez usuui~cie wielu 
srodkow, niepe,vnego skladu. Rozbi6r chemiczny prze
konywa o dobroci czystosciicb, tudziez podaje sposo
by jak unili:n~c mi~szaniny cial kt6reby si~ v,Tzaje
mnie rozklaclaly. 

Przepisy chemii ul\:azaly si~ najpruktyczniejszemi 
w dietctyce. Wiadon1o z jak~ niepcwnosci~ zalecali 
da"rniejsi lclrarze lub zakazywali potrawy w r6znych 
cborobach, jak nawet zdania ich byly sprzeczne wtym 
\vzgl~dzie. Chemia usuwa wszelk~ \V~tpliwosc poda
j~c 'vlasnosci i sklad r6znych pokarm6w. 

W ostatnich czasach rozwin~la si~ nowa zupelnie 
gal~z chemii-nauka o truciznach·, toxykologia. Zada
niem jej jest poznac ciala clzialaj~ce zab6jczo na or
ganizm, juz to aby wykryc ich obecnosc, jui to a by 
podac srodki zabezpieczaj~ce od ich dzialania. Kon
cz~c nasz przegl~d, przytoczymy ciekawy przyklad 

• 
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scislosci badai1 chen1icznych. Przed nieda,vnym cza
sem rozeszla si~ ~w Anglii pogloska, ie tak nazwane 
pi,vo gorzkie (pale ale) wyrabiane w jednym z ogrotn
nych tamtejszych browar6,Y, zafalszowane jest strych
nin~; pogloska ta zatrwozyla zar6,vno i \vyrabiaj~
eych i pij~cych owe piwo. Proffessorowie Hofmann 
i Graham na wezwauie posiadacza browaru zaj~li si~ 
rozbiore1n piwa i oto wypadki ich poszuki,vafl. 

Podlug pogloski, strychnina, jcdna z naj ·traszli
'vszych trucizn organicznych miala zast~pic chmiel. 
Chemicy nasi 'vniesli przedewszystl\.ienl ze dla nada
nia gorzkiego smaku, potrzeba pol grana strychniny 
do p6l galonu pi,va; bro,var wi~c wyrabiajftCY 72 lnil
liony galon6w piwa rocznie, potrzebowalby 16,000 
uncyj strycbniny, kt6rej 'v caly1n ~wiccie nic otrzy
Inuje si~ 1000 uncyj rocznie. Byloby to }losredninl 
do,voden1 niepra,vdopodobienst\va takiego zafalszo-

• 'van1a. 
Naj,vazniejszy, najbardziej stanowczy byl dowod 

bezposredni. 'Tysi~czna cz~stka strychniny zwilzona 
kwasem siarczanyn1 nadaje krysztalkom czerwonego 
chromianu potazu pi~kny fijoletowy kolor. Przeko
nano siE2 zc reakcya ta nast(Jpuje, gcly pol grana stry
chniny znajduje si~ w p6l galonie piwa. Teraz do
})iero pr6bowano piwo przynicsione z r6znych miejsc, 
lecz ani sladu strychniny nie znaleziono. 

I 

A. II. 

0 

SKIERNIEVVIOE 
PRZEZ JULIANA BARTOSZE,VICZA. 

0 

( Dokonczenie.) 

' 
II. K o s c i o I y. 

Parafi~ i kosci6l podni6sl 'v Skiernicwicacb, jak 
m6,vilismy, arcybiskup Jan ze Spro,vy, ale umarl nie 
skonczywszy fabryki, zatem Jak6b z Sienna przedsi~
'vzi~l po nim rozpocz~t~ prac~, kosci6l wyn1urowal, 
nalezycir go uposazyl, czego dowodem byl nawet na
pis stoso,vny, kt6ry jeszcze w polo,vie zeszlego wieku 
swiecil na frontonie l\osciola 1). 

•) Niesiecki, T. Vill. str. 356. 

Jakob z Sienna wydal erekcy:t pod r. 14 0, to jest 
przed sam~ smierci~ swoj~. DzisiaJ erckcyi tej nicma 
ani sladu. Tytul kosciolowi nadal od swego patrona 
s"'· Jak6ba. Staroiytna Polska wymuro,vanie koscio
la przypisuje prymasowi Zbigniewowi Olesnickiemu, 
nie 'viemy jak dalece sprawiedliwie: bye n1oze Zbi
gniew fundacy~ Jak6ba roz,vijal, ale to pewna ze sam 
fundatorem niebyl. 

2) ~fJtowski, Katalog, T. ITL str. 282 . 

• 

• 
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Opr6cz parafialnego byl wtedy w Skierniewicach 
drugi kosciolek sw. Wojciecha, bow skromnym ko
sciolku tym Jan Gruszczyi1ski prymas wys,vi~cal na 
lraplana Laskiego 2

). I tego niem6gl zbudowac Ole
snicki, gdy Gruszczynski umarl w r. 1473 i poprze
dzal Jak6ba z Sienna. Jezeli tedy nie jestto fundacya 
Jana ze Spro"'Y, kosciolelr sw. 'Vojciecha moie byl 
najdawniejszy 'v Sl{ierniewicach, ale niemial przy
wi~zanej do iebic parafii. La "ki p6zni~j przez wdzi~
cznosc dal odbudo"~ac kosciolek sw. Wojciecha, st~d 
go niekt6rzy podaj~ nawet za fundatora 1). Lasldemu 
przypisuj~ takze postawienie kosciolk6w sw. Romual
da i sw. Stanisla,va: wypadloby z tego, ie Laski wiel
kinl byl w Sl{ierniewicach budo"·niczym i gdy spra
wy S'\VOje finanso,ve zle prO'\Vadzi{ i Ci~glc byl W dlu
gach, \vypadloby ze na jedne Skierniewice 'vylewal 
si~ ze szczodrosci~, bo a.z by trzy 'vniosl tam swi~tynie. 
Tak nie jest przeciez: nazwiska tylko tutaj pomi~szane. 
Rzeczywiscie byl w Skiernicwicach kosci6l szpita.lny, 
drewniany s,v. Stanislawa fundacyi ~askiego: wzni6sl 
go za miastem. Gl6wnie tutaj chodzilo 1nu o szpital, 
przy nin1 bardzo naturalnie zualazl si~ i koscio
lek, kt6ry wi~cej 'vygl~dal na kapliczk~. Erekcya je
go prawo prezenty da"rala mie. zczanon1. Ale ze spra
\rdzenia tych wszystldch okoliczuosci pokazuje si~, 
ze ljaski co najwi~cej zbudowal szpital przy starym 
kosciolku s,v. vVojciecha, kt6ry odno,vil i 'vtedy samo 
11azwisko S. W ojciecha przen1ienilna tytul S. Stani
sla,va. S. Ron1uald wn1i~ zal si~ tutai '"cale niepotrze
bnie, bo go nie bylo wcale w Skicrnic,vicach, a takiin 
sposobc1n liczba cztercch l\:osciol6'v zredukuje si~ do 
d\v6ch, parafin1ncgo 'v miescie i .·zpitalnego za mia
stem. jjaski barclzo n1alo zrobil', "'dzi<jcznosc jcgo dla 
Sldcrniewic nie byJo tak zno,Yu zhyt hojn~; szpital 
nie,vielc 1n6gl kosztowac, toi san1o oclno,vienic stare
go }{OSCiolka, funduszu zas szpitalo,vi indnego nic 
opatrzyl i li jedynie :prebendarzo,vi przy niln dal bar
dzo szczuple uposazenie, ubogich znowu zlecil zupel
nie 1nilo~· ierflziu, zosta,vi,v. zy ich na lasce Opatrzno-
, . 
SCI. 

~ zpital tak s~nn sobie zosta,viony, bardzo natn
ralnic, ze si~ nic udal. ~a ki kazal dw6ch pro,vizo
r6'v wyb1erac, jednego z 1nieszczan kierniewickicl1, 
drugiego z 'vlosci ina nich wkladal obo,vi~zek, zeby 
zbierali jalmuzny, ale nic z tego: i don1 si~ rychlo roz
SYI)al i ja!mnzn zabraklo, prowizor6'v tedy llieobiera
no, ubodzy przenicsli si~ do innych kosciol6w i przy 
Jroscielc zostal tylko prebendarz. 

•) Ta1nze, str. 279 i 282. • 

• 

Tak staly rzeczy ai do Stanislawa Szembeka. Pry
mas ten wymurowal kosci6l sw. Stanislawa i szpital, 
ale jakie to skutki 'vywarlo na wzrost samej instytu
cyi, niewiadomo. Komorowsl\i zalozyl drugi szpital . 
w Skiernie\vicach przy kosciele parafialnym sw. J a
}{6ba, ale nie dla ubogich, tylko dla dziad6w. Celem 
tego prymasa bylo zapewnic staropolskim obycza
jem stal~ poslug~ 'v kosciele sw. Jak6ba. Dom po-
stawil dre\vniany i dal na fundusz dziad6w 5000 zlp. 
kt6re zapisal na maj~tnosci ziemskiej Prussach w po
\viecie rawskin1. Fundacya ta stan~la 'v r. 1757. Po
d6wczas 'v. kosciele parafialnym znajdujemy juz slady 
bract\v kilku, jcdno bylo literackie, czyli S\V. Tr6jcy, 
drugie Rozanca swi~tego, trzecie bardzo dawne sw. 
Anny. 

Ostrowsld, jak m6wilismy, wiele zn1ian pozaprowa
dzal w ko~ciolach sl<ierniewickich i posta,vil nowy pa
rafialny. Uroczystosc poswi~cenia odbyht si~ w nie
dziel~ 30 wrzesnia 1781. Celcbrowal na nh~j ksi~dz 
Ok~cki poclkanclerzy kor. Ksi~cia pry1nasa obecnego 
na uroczystosci otaczali pralaci i kanonicy gnieznien
scy i poblizszych kapitul, deputaci z trybunalu 
piotrkowskiego, ksi~za swieccy i wiele gosci. Skier
niewice za1nienily si~ na W arszaw~. U stol6w ksi~cia 
zasiadalo po 160 os6b, kazanie mial ksiQ:dz Zacba
ryaszewicz l{anonik gniezniensl\i i lo,vicki, infulat 
proboszcz kan1insl{i 1). • 

J{osci6l byl n1uro,vany w l~sztalcie rotundy rzym
skiej, architektury wybornej, jakiej niemial zaden 
jeszcze kosci6l 'v Polsce. Od miasta 'vznosila si~ facya
ta, ktor~ zdo bily cztery pilastry; potni~dzy nie1ni byly 
framugi, 'v kt6rych staly wazony kamienne; ponad 
" rszystkiem tablica n1armurowa czarna i nap is , vita 
n1ea Do1nino (iycie n1oje panu)." Facyata . chodzila 
si~ w tr6jk~tn~ figurt1 gzytnscin w sztukaterye obwie
dzion~, w tr6jk~cie 'vyobrazona z gipsu Opatrznosc 
'v pro1nieninch. Scbody o trz.ech stopniach, zakonczo
ne okr~glc1ni kan1iennemi slupami. Bania po,vierzch
uia czyli dach, 'v kolo ktorego bczpicczny obch6d, 
bial~ blach~ kryta. Od ty:ln nad zakrysty~ wic.ia nie 
wysoka, na nit~j cz,voroboczna uci~ta IJiran1i<la takze 
blach~ bial~ pokryta. W wie.iy zegar bij~cy. kladnej 
budowy. Trzy wejscia byly do kosciola, od frontu, 
z boku i przcz zakry~. ty~. Ka,va dla ludu okr~gla, 
prcsbyterium 'vyzsze od niej na trzy stopnic. Po nad 
oltarze1n 'vielkim 'vznosil si~ chor j organ; z presby
tcrium 'vchodzilo sit1 tez na a1nbon~. Muiejszych 
oltarzy bylo cztery; gust 'vsz~dzie wyborny, dobra 

1
) Gaz. Warsz. 17 81. Nr. 80. 
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rzezba, lllalowania, sztukaterye, kamienna posadzka, 
sufit gipso\vany. Naprzeci'v \Yielkiego oltarza gale
Tya \vygodna i ozclobna; za nim zakrJ·stya. Po smier
ci Ostrowslriego w }{OSCiele do sciany przyezepiono 
mu nagrobek z marmuru, zewn~trz kosciola zas po 
prawej stronie od gl6wnego wejscia spuszczono okno 
do grobu prymasa. 

Doczytalismy; siEJ ldlku zaledwie proboszcz6w skier
nie,vickich w przeci~gu tych kilku wiek6,v. s~ .je
dnakze i tak pomiEJclzy niemi osoby historyczne. W ta
kinl zas porz~dku nast~puj~ po sobie: 

1. Jakob z Kleparza, doktor 1nedycyny, kanonik 
lo,vicki, najdawniejszy z nich, jeszczc \V r. 1510 mi
strzem zostal vr akademii krakowsldej 1

). 

2. Jal{6b ksi~z~ Woroniecki, biskup non1inat kijo
wski za ln·6la Stefana, u kt6rego 1niallasld, byl pro
boszczem skierniewicl{hn. vV r. 1585, dobrowolnie 
z nicgo ust~pil. Trudno posf}:dzac W oronieckiego 
o sprzedaz urz~du w owym 'vicku, ale p6zniej czEJsto 
a na,vet za\vsze zdarzaly si~ takie ust~pienia za pie
ni~dze. Uderza tujednak okolicznosc, ze Woroniecl{i 
probost"'O zdaje na Jana Tarnawsli:iego i to wlasnie 
Tzucaloby podejrzenie, ze je sprzedal. l(to ustEJpuje 
bez intercssu, nie wymienia osoby; ust~pstwo \vtedy 
jest warunl{owe i waznen1 siEJ staje gdy wladza 
przyjmuje poclstawion~ osob~, wi~c i }Jl'R\VO prezeuty 
na ten raz za\vieszone bylo. Wiadon1a rzecz, ze ksi~
z~ mial obietnic~ u kr6la na biskupstwo krakowskie 
po Myszkowsl{irn, ze byl tez na Lit,vic plebane1n ko
"ricnskim i plebanem gieranoiiski1n; posiaclal 'vi~c do
syc urz~do"' duchownycb. Ze Skiernie.,vic ust~po,val 
})rzez akt zrobiony w konsystorzu warsza"rskim na 
dniu 2 marca 1585. Stanowil wtenczas prokurator6w 
to jest zastEJpc6'v swoich do zro bienia urz~do,vych 
krol\6"' na miejscu. Czterech ich bylo: ~Iacjej Pstro
kofu;;ld proboszcz lo\vicki ( osoba historyczna), Jakob 
Pradze,vski kanonik kujawski, Stanislaw Dzi~gielew
ski }{anonik lo"ricki i Marcin Czyzew ·Id. pleban vv Slu
})i, pisarz 1G1pituly lowickiej. Okolicznosc to no,va 
zupelnie ella zyciorysu W oronieckiego 2

). 

3. Jan Tarna,vski wzi~l Skierniewice po Woronie
ckinl w r. 1585, ale z warunkien1, zeby n1u zaplacil 
dochody z probostwa za dwa lata 1584-5. 

4. Franciszek 1\:orab Bogusla,vski kanonik poznan
ski i lo,vicki byl tntaj proboszcze1u 'v roku 1643. 
Pochodzil z Bogus{a,vki, wsi o pol mili otl Ra,vy, 

1) Muczko,Yski, Statuta nee non libor pron1otionum 
str. 149. 

2
) Akta konsystorza ·warsza·wskiego. 
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gniazda rodzinnego 1
) . Zlozyl widac probostwo, bo 

jeszcze '" r. 1676-8, jest kustoszem l~czyckin1. 
5. lVIikolaj Pra"'dzic Gosl{i, 1)roboszcz lnbelski, ka

nonik 'varsza,vsld, sekretarz krele,vsld, byl '" Slder
niewicach w r. 1652, p6.Zniej jal\o doktor obojga pra
'va i archidyakon 'varsza,vski byl tutaj jeszcze r. 1661. 
Umarl p6zno juz 7 pa.Zdziernika 1682 na opactwie 
swi~tokrzyskicn1. 

6. Stanisla'v Sienienski kanonik gnieznicnski i au
tor, ulubieniec i refercndarz pry1nasa Teodora Poto
ckicgo, proboszcz skicrniewicki \V r. 1733 2). 

7. Antoni l{ornel na. Zdzianach, Odro\v~z Przedwo
jewski exkapucyn, biskup bolineiiski, schola tyk 
gnieznie11sld, proboszcz lowicld, nieodst~pny od boku 
ostatnich prymas6w. W Skierniewicach byl juz w r. 
1787, umarl zas 3 sicrpnia 1793 'v W arszawie. 

Za jego czas6w Ostro"rsl\i fundo,val kaznodziejsk~ 
prebend~ 'v Skicrnie,vicach. Zaj1nowal j~ pierwszy 
ks. Olszevvski bcrnardyn, kt6ry tnnarl \V r. 1787. Po 
nhn tedy ksi~iEJ pryn1as Poniatowski na prebend~ 
kaznodziejsl{~ wy bral ksiEJdza Sch,veyncrta, instytuo
"Ta1 go ZaS \V CZUSie SWi~t Wie}kallOCllyCh. 0 brz~cl tak 
Si§ odbyl. Po f('ZUrekcyi, ktor~ odprawil, prymas spie
wal jutrzni~ z ksi~imi skiernie,vickieini, z kapelanami 
d\voru i z Przed,vojewskim, kt6ry przyjcchar z Lowi
cza. Moe byla ludzi . .Zaloga skiernie"ricka wyst~pila 
w paradzie. Nazajutrz w pier,vsze swi(Jto 'vielkiejnocy 
(8 kwietnia ), ksi~ze cclebrowal su1nln~, po kt6rej 
kazal Sch,veynert. Po kazaniu kasztclan ciechanow
ski Oborski marszalek prymaso,vski podal ksi~ciu 
prezent§ na kaznod.ziejstwo z podpise1n swoim. Pry
mas wez,val tedy do siebie Sch,veynerta schodz~ce
go z ambony i przen16,vil do ludu: dzi~ko,val naprz6d 
Ostrowskic1nu za tak pozyteczn~ fundacyEJ, }Jotem 
slow kilka pos,vi~cil 'vspo1nnieniu Olszews1{iego i 
Schweynerta pochwalil. Os,viadczyl dalej, ze mu IJO

leca clozor szl\olki parafialnej\ dla tego zeby zaraz 
z mlocln uczyl clzieci \Viary i obyczaj6w a obrzydzal 
pr6zno,vanie. N ast~pnie ksirtz~ w '.) }JOinnial o grzechtt 
Adama, o n1~ce Chrystusowej, kt6rt1 obchodzili nie
clawno, o cuclo,vnen1 zmartwych,vstaniu Zba\viciela. 
Przypo1nnial·wreszcie n1odlo1n poboznych dusz§ s've
go poprzcdnika i siebic a raczej swoje rz~dy. Oddal 
wtecly prezent~ Schweynerto"i, odebral od nicgo " 'Y
znanie \viary i przysi~g§ ella kosciola guieznie:llskic
go; nast~pila za.t~nn instytucya, l11SZU p6zni6j spiewa
na przez Przed,voje,vskiego, po kt6rej s,vjecone u ksi~
cia bylo dla gosci na pokojach i obiad 3). 

1) Niesieoki, T. II. str. 202. 2) Tamzc ·viii. 360. 
2) Gaz. 'Varsz. 17 87, Nr. 30 . 
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Z innych os6b, kt6re kiedys pracowaly przy ko
sciolach skierniewickicb, kil ka jeszcze znamy. Fran
~iszek ze Mszczonowa mansyonarz w Skierniewicach, 
przedtem w r. 1514, zostal bakalarzem w Krakowie, 
umarl juz tutaj, gdy wytrwal do smierci na skromnej 
swojej .posadzie 1). Sl\romniejszym byl od niego Mi
kolaj ze Sl\iernie,vic, Skwierniewski, Skwierniewicki, 
ktory i po lacinie czwarte mial nazwisko Squerno
vius, takze od r. 1588, byl mistrzem w akademii kra
kowskiej, 2) wreszcie doktorem ob6jga prawa. Miejski 
sy~ek ale zdolny, st~d prawa r~ka prytnasa Karnko
wskiego, kanonik lowiclii, przezyl dobroczync~; je
szcze 'v r. 1621, uzywano go do spisywania i redago
wania ustaw synodalnych 3

). 

• 

III. Wladze w Skierniewicach. 
Za dawniejszych czas6w r6zne wladze narodowe 

szlacheckie, z por~ki ksi~cia prymasa urz~dowaly 
w Skierniewicach. Nie m6wimy jl!Z tutaj o "rladzach 
miejskich, jakie byly 'v skutku magdeburgji, a ktore 
jurysdykcj~ swoj~ rozci~galy li tylko na stosunki 
miejskie. Prymasowie jednak jako pano,vie n1iejsca, 
mieli S\voj~ wlaclz~ po nad dobrami i po nad szlacht~ 
skierniewicln~; s~dzili sprawy, poten1 wyrokowali. Gdy 
osobiscie, jako wielcy dostojrf.cy Rplitej, zaj~c si~ 
temi drobiazgami nie 1nogli, spuszczali si~ na osoby, 
kt6re w tym celu stanowili ku wl'adzy, .i st11d to po
chodzi ze w Skiernie,Yiach ocl lat dawnych egzy
stuj~ urz~dy czysto szlacheclde, rodzaj grod6w i sta
rostw l\oronnych. Oczy,viscie · po"Taga prymaso,vska 
wymagala podobuej "rystn.wnosci, majestatu. 'V szak
ze Wlad. Aleks. ~ubienski juz za Stanislawa Augu
sta dla tego san1ego postano"'il forrnalny grod ko
ronny w ~owiczu. Zdaje si~, ie o tenze sam maje
stat zabiegal dumny ks. ~aski i ze postanowil wla
sn~ moe~ s~dy nadworne prymacjalne w Skierniewi
cach. MDwimy dla tego wlasn~ ITIOC~b ie nieznajdu
jemy sladu iadnego w zabytkach pra"' koronnych, 
·azeby si~ to za wiedz~ Rplitej stalo. St~d wladze s~-
dowe skierniewickie byly cz~sto prywatne, senioral
ne, zast~powaly tylko dziedzica, lubo forn1an1i swo
jenli zupelnie si~ zblizaly do s~dow i wladz koron
uych. t.ubienski juz prawniej wyst~pil, bo na gr6d 
lowicki wyrobil sobie konstytuci~ sejmo'v~. Grod lo
wicki egzystowal tedy do upudku RIJliteji bylby egzy-

1) Mucz]{owski, Statuta i t. d. str. 158. 
2) Muczkowski, Statuta, str. 234. 
3) J ocher, Obraz III. str. 376. 

stowal ci~gle wraz z innemi s~dami w kraju, wladze 
zas skierniewickie nie maj~ sankcji narodowej; cz~sto 
si~ widac zmienialy w tresci i formie i nic dziwnego, 
za.Ieialy zupelnie od woli dziedzica, kt6ry jak po
stanowil, tak m6gl zmieniac, poprawiac, wreszcie zu
pelnie je usun~c. 

Mamy wlasnie pod r~k~ cztery kartki wyrok6w,jakie 
s~dy skierniewickie wydawaly w r. 1537. Spisywane 
widac byly w ksi~g~ formatu znanych w Metr. kor. du
dek. Z tych wlasnie 4cb. kartek, kt6re moze jedynym 
s~ juz zabytl\ien1 dawnych ksi~g s~dowych skiernie
wickich, dowiadujemy si~ o tern, ze same te s~dy ist
nialy. Bylo tedy pod6wczas ,judicium curiae sqrnie
vicensis" i byl ,judex curiae," kt6ry s~dzil w obec 
swiadk6w, byl i burgrabia skiernie\vicki urz~dem wyz
szy od s~dziego, bo bral przed nimpierwszenstwo, byl 
i pisarz s~du. Kartki na:sze pochodz~ z ostatnich mie
si~cy pry1nasowstwa J ~drzejaKrzyckiego, kt6ry umarl 
10 maja, zawieraj~ ~lbowiem wyroki wydane ·przed 
niedziel~ Oculi az do soboty przed nie dziel~ J udica, 
kt6ra byla 'v k\vietniu, zatem s~ z miesi~ca marca. 
Spraw w nich ods~dzonych dwanascie. 

Btu"grabi11 byl wtenczas Maciej Brzykowski, moze 
Borzyl{owski, bo skr6cen bylo pelno w wyrokach, 
nawet i mi~dzy nazwiskami. S~dzi~ nadwornym byl 
Mikolaj Rylski, ( czasem pisz~ Relski), w tym juz po
znac mozna ra"Tianina: gniazdo albowiem szlacheckie 
tego domuRylsko lezy o dwie mile od Rawy. Szlachta 
herbu Ostoja. Pisarzen1 byl Sebastjan Sosicki. Na 
s~dacb zas raz jako swiadek assessor zasiadal Fran
ciszek Nieborowski, ra 'vianin. N ajpilniejszy s~d6w 
byl: Rylsld, kt6ry raz jeden 'v tym przeci~gu wpra
wdzie malego czasu, posiedzenie na dwa tygodnie 
odw 16kl ella tego, ze byl zaj~ty pogrzebem szlachcica, 
Jak6ba Powodowsldego, ktory ulegl gwaltownej smier
ci. l{artki nasze zreszt~ o malych tylko brzmi~ spra
wach i to pomi~dzy wloscianami okolicznych wiosek, 
Wysokienic, J\1akowa, Sierako"'ic~ Samic, Skoczy
klocl, ze Slupi, Cielgowa, Lnisna, Mieddiewic i t. d. 
J edna tylko ·spra\va szlachecka· Bartlomieja W olskie
go z Woli W ojsldej ze Stanisla,veln synem zmarlego 
Piotra, a dziedzicznym w6jtem na Wysokienicach; 
nazwiska Stanisla\va niema. 

Jak dlugo s~dy te nad\vorne urz~do,valy w Sl{ier
nie\vicach, niewiadomo. Ale w lat sto potem spotyka
my juz tutaj starost~, oczy,viscie takze z ramie
nia ksi~cia prymasa. Starosta ten zast~powal bur-. 
grabiego, s~dziego, pisarza, assessor6w, wszystl\ich 
dawniejszych urz~dnik6w .. Ale jednego tylko takiego 
starost~ odkry lis1ny za czasow Michala Korybuta i J a-

• 
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na Sobieskiego. Jest-to J:...,ilip Jak6b Wolski, kt6ry 
byl jednoczesnie dworzanine1n kr6lewskim i poclsfJ
dkienl wojew6dztwa ra,vskiego. Podpisal elekcj~ J a
na III z· r. 167 4 raze1n z temze woje,v<)dztwem 1

). 

IV. Dzicje lat ostatnich. 

• 

zwi~kszyla si(J sama biblioteka licealna, gdy okolo 
4000 ton16w jej przybylo; odt~d datowal si(J tez i gl6-
wny wzrost slawnego potem ksi~gozbioru. 

Po smierci juz Krasickiego, niespodziewany zasi
lek otrzymal szpital skierniewicki S\V. Stanislawa .. 
Byl w zupelny1n upadku. Dziesi~ciny z l{arzeszyn
ka i l(okoszy przepadly juz w X VII wieku. Zlitowal 

Slawny poeta nasz Krasicki rozpoczyna historj~ si~ nad jego okropn~ niedol~ Fran. Lewandowski 
Skierniewic po rozbiorze Polski. W zhtl spadek tutaj z mansjona.rza skierniewickiego prebendarz szpita1-
po liSi§ciu Michale Poniato,vskiln. Za jego czas6w ny od sierpnia 1800 po srnierci To1nasza Chrynie,vi
Inniej oylo ruchu, jak kiedys, ::lle za to muzy uswi~ci- cldego. Cmentarz zbudowany za Ostro,vskiego opa
ly spokojniejsze to ustronie. l{rasicki w Skierniewi- sal 1nuren1, oliopal go rowem i d\vanascie murowa
cach truma~zyl zywoty Plutarcha i sam no,ve zy,voty nych katakun1b zaloiyJ:. Potem dom szpitalny wla
kreslil na wz6r Plutarc,la, przekladal rozmowy zmar- snym ko~zten1 zbudowal. Wreszcie testan1entcm z cL 
1ych Lucjana, ukladal dzielo o rymotw6rst'rvie i rymo- 29 listopada 1800 r. 'v Lo"\viczu spisanyn1 caly sw6j 
tw6rcach. Nowe bajki pisal, trzeci~ cz~sc ,Pan a pod- dorobko,vy m~j~tck przekazal na rzecz szpitala i 
stolego" tutaj ukonczyl i zamyslal jui o czwart<~j. Do- dziedziczny tylko oddal krewnym. Egzekutorem mia
radzc~ n1t1 literackim i przyjacielem byl ex--ksi~dz nowal ks. Zacharjaszewicza, kt6ry nicdlugo zostal bi
pijar Franciszek Xawery D1nochowski, kt6rego z za- sl\upein koryceiiskim; polecil mu, zeby prac rozpo
granicy sci~gn~l i. dal n1u schronienie 11a swoim cz<Jtych okoio budo\vy dokonczyl a z reszty staly 
dworze. W istocie Dmocbow ·ki byl zdolniejc;zy od fnndusz na dobrach jakich ~abczpicczyl. Umarl 25 
wielu sp6lczesnych literatow, i chlub~ to robi ksi~ciu marca 1803 r. '" Skierniewicach: przez lat 50 by! tu-
ze go odszul<al. W Skierniewicach, obadwaj rarlzili taj rna nsjonarzem, \Vi~c Komoro,vskiego i ~ubicnskie- . 
o now em a zupelnem wydanin wszystkich dziel Krasi- go jeszcze ptuni~tal, rod em pochodzH: z Rawy, gd~ie 
ckiego; ksi~i~ arcybiskup przegl~dal je i popra,vial, mia1: S\voje grunta. 
Dn1ochowsl{i mial porz~dkowac i wydac. I'ak \Vi~c Lewando,vski caly 'vick sw6j przczyl 

Rzadko wyjczdzal ksi~z~, czasetn do Jjo"'icza, cza- 'v jednem \Vojew6dztwie. 
sem do W arsza,vy, v1 kt6rej nie bylo zycia.. Wi~c Zacha1jaszewicz, wtedy dopiero kanonik gnieznie1l
w gluszy wiejsl6.ej, Skiernjewicon1 no\v~ z nu.uk da- .. ski, audytor i s~dzia jeneralny, Sl)isal wszclk~ po 
1val zalet~. Mial pi§kn~ bihlioteJ{(~ od da wnych lat zmarlyn1 pozostalosc, rzeczy sprzedul ptzez licyta
zbieran~, teraz j~ uzupelnial; ksi~~dd skupo,val, stal cj~. Ale ci~iko zachorowawszy drugo spraw~ }1rowa
si~ biblioman m. Zgromadzil tez ksi~z~ peh1o 'vydan dzil i poszuki,val naleznosci, od 'vinnych. St~d poszl() 
wspanialych i starozytnych. Posiada.l rzadld zbi6r ze na,vet nie 'vydobyl wszystkiego i fundusz znacznie 
byzantyno'v \Veneckicb. Z ojczystych rzeczy z cieka- si~ na<l\ver~zyi. Jednak budo,vy ~zpitala dokoi1czjrl 
wosci~ uczeni ogl~dali tu r~ltopisn1 Dlugosz a, nicgdys i napisal ula nicgo ustaw~. 

wlasnosc instygatora kor. J(Jdrzeja Dryi Lisiccldego, Bicdnych podzielil na dwie polowy; do pier,vszej 
kt6ry podaro"ral go jezuiton1 kaliskim; egzemplarz nalezeli ubodzy, l~torzy n1ogli praco,vac, do drngiej 
sliczny, trzy ton1y w sk6r(J O}>r::nvne. Zeby nie uronil n~dzarze i niedol~zni. Tamci mieli sluzyc w kosciele 
si~ z czasem., l{rasicl\i Dlugosza tego ofiarowal ka- na parafii, ci zostali u S\V. Stanislawa na laska,vyin 
pjtule gniezniei1ski~j. Najwi~cej wszelako dziel w bi- chlebie. Tan1tych dozorowac n1ial mansjonarz para
bliotece skierniewickh~j bylo z dzialu litcratnry pi~- fialny , litorego oddawal Zacha1jaszewicz zupclnic pod 
knej i teo1ji wymowy. wladz~ sufragana lowickiego, u ~,v. tanisla,va mial 

Bawil si~ tei ksi~ze upi(Jkszenietn okolicy, zakladal bye osobny prebendarz. Pra,vo do pomieszczcnia 
w Skierniewicach ogr6d podobny jak niegdys ,v Smola- si~ w szpitalu mieli naprz6d skiernie,viczanie z mia
nach na Pomorzu warminskien1. W kosciele parafi al- sta, pote1n ze wsi okolicznycl1, wreszcie parnfianie 
nyrn uposaiyl czterechmansjonarzy (w r. 1798). belchowscy i makowscy. Przyjmuj~ si~ do szpitala 

Kiedy 1nnarl, bibliotek~ skierniewick~ zakupiono ludzie za swiadectwem policji, a Zct zezwolenicm suff
dla Lice urn warszawskiego; wte11czus o cz~sc trzeci~ ragan a, ale ty lko "\vdo,vy, m~zczyzni bezzenni, zdro

• 

•) Vol. Leg. V. str. 319. 
Ksi~GA SwlAT~ Cz. II. R. vm. 

• 

i wi na ciele i umysle. Gdyby kto jednak zapadl n~ 
J cborob~ ci~zk~, szpital mial go leczyc. Niezdol-

17 • 
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nych do poslug w kosciele przenosic trzeba do sw. 
Stanislawa od sw. Jak6ba. 

Ustaw~ t~ zatwierdzil arcybiskup gnieznienski Ra
czynski w Ci~zeniu 7 czerwca 1811 r. 
(J' P~o bost_wo .s~i~rniewickie w~ielono _wtcdy do suffra
oanii lowickiCJ 1 odt'}:d peln1 obow1~zki parafialne 
komendarz wieczysty, gdy proboszcze1u jest biskup 
suffragan. SuffraganoV\ri clostala sie tez dziekania 
w kap~tulc lowicki8j, do lit6rCj nalezyv probostwo ma
kowskie. Na tej zasadzie proboszczan1i tu byli w o
statni~h czasach Daniel Korabita Ostrowski biskup 
Betsa1dy zmarly dopiero w r. 1832, i po nim dopiero 
w styczniu r. 1859 zostal 11roboszczem no,vy suffra
ganlOV\'icki ks. Henryk Plater biskup Mosynopoli
tanski. Od r. 1832 do 1859, gdy suffragana niebylo, 
pro bos t\vo skierniewickie \Vakowalo. 

Za ksi~stwa warsza,Yskicgo klucz lowicl\i podaro
wal Napoleon marszalkowi swemu Davoust, ksi~ciu 
d'Eckmtihl i Auerstaedt. W ty1n czasie w r. 1810. 
odbyl w kosciele i 'v szpitalach wizyt~ kanonicznct 
ks. Ignacy Pomorski archidyakon l~czycki. 

W roku 1817, 27 sierpnia spalily si~ Skiernie,vice. 
Ka}Jitula lowicka zaraz pOSI)ie.szyla ze stoso,vnem 
wsparciem, kt6re wynosilo zip. 1332. 

Inna wizyta kanoniczna z dnia 22 czerwca 1823 r . 
wnosila, ieby fundusz z probostwa skiernie,vickiego 
ode brae suffragan om a })rzeznaczyc go na uposazenie 
samcgo kosciola kt6ry wart opieki, zwlaszcza gdy 
suffragan nie robi nic dla parafii. Bral wtedy zlo
tych 3259 gr. 11, a na mansjonarzy szlo 3592 gr. 6. 
Parafia wielka, ksi~zy bylo w niej niegdys czterech, 
w r. 1823 bylo iuz trzech tylko. Potrzebowal kosci6l 
naprawy, kosztorysy byly zrobionc, ale funduszu bra
l<o,valo i gdyby skaso,vac prawo suffragana, bylby 
na ten eel wieczysty fundusz. Takprojekto1val ksi~dz 
Goldman p6zniejszy bis]{up sandomierski, kt6ry od
pra wial t~ wizyt~ na roZkaz })rymasa Hollowczyca 
z dnia 22 maja 1823 r. ale na projekcie wszystko si~ 
sko11czylo. 

Dzisiaj Skierniewice lei~ w dekanacie sweo-o na
zwiska. Licz~ parafian dusz 4603, nalez~ do ;arafii 

Prawodawca caly statut napisal, trudno wi~c \Yda- wioski: Skierniewka, Mokra, Starbacicha, Grabina, 
wac si~ w drobniejszc szczeg6ly administracyi szpi- Rudy Grabskie, Budy Kalki, Ruda, Miedniewice Sa-

Fundusze takze podzielono nadwie polo,vy,~le nie 
r6wnc. Na szpital sw. Jak6ba bylo 5000 zlp. kapita
ru, a 'Yi~c z niego 250 zlp. proccntu, na szpital sw. 
Stanislawa az 15,000 kapitalu, pro cent zas 7 50 zlp. 
Ten ostatni kapital na Borysze,vic i Robiatowie, hi
potekowal Netrcbski, p6zniej radca stanu, 14go gru
dnia 1804 roku. N ad to na ten szpital szedl doch6d 
z dawn ego zapisu prymn.sa W ~iyka, ktory kapitule 
lowickiej dla ubogich w Skierniewicach zlp. sto co
rok zapcwnil. Bylo wi~c tutaj 850 zlp. dochodu. 
Z tych summ przy kosciele parafialnym n1ialo si~ 
utrzymywac po 3 m~zczyzn i po 2 kobiety, ale za ko
biet~ drug~ m6gl bye czwarty 1n~zczyzna. N a rok 
wypadalo im brae po 50 zip. wi~c co pier,vszego na 
kazdy tniesi~c brali po zlp. 4 gr, 5. U s,v. Stanisla
wa biedny dostawal zlp. sto v.r rok, co miesi~c 'vypa
dalo na trzech m~zczyzn i trzy kobiety po zl. 8 gT.10. 
Zawarowal ustawodawca, ze trzeci i trzecia majf!: bye 
tak zdrowi, zeby dozorowali kosciolka i szpitala 
a n~dzniejszych od siebie pilnowali. Nad t~ liczb~ 
brae nie bylo wolno do szpitala. Byl tutaj cmen
tarz jeneralny, wi~c dla ubogich szpitalnych zarobek 
otwarty. U sw. Jak6ba, zezdrowsi byli ubodzy,praco
wac musieli na lepsze utrzymanie si~, skladki i jal
muzny jak dot~d szly na nich, tudzicz chrzty, sluby, 
wy"rody i t. d. Powinni byli pilnowac czystosci okolo 
kosciola, dzwonic, deptac miechy, sluzyc do sakra
ment6w, listy ok6lne nosic. Kobicty "·olne byly od 
prac ci~~kich, jako-to od nadymania miech6'v i t. d. 
Zarabiali tez wszyscy tutaj poslug~ prywatnf!: w ko
sciele, przy chorych, zmarlych i t. d. Tutaj nad 
liczb~ moina bylo przyj~c dziada lub bab~, ale co 
zarobili, to ich bylo, pensj i nie brali. Szpitalni od 
sw. Jak6ba co srody, od sw. Stanislawa co pi~tek 
mogli slac z karbon~ na miasto i w czas ja11nar
k6w; zebran~ summ~ dzielil wszystkich prebendarz. 

talnej, spadku po dziadach. Artykul6w w ustawie J·est · K · p · ' m1ce, am1on, amu~tne, i Budy Balcerowskie. Szk6l 
34-. DodaC to jedynic potrzeba co do fundusz6w, parafi~lny~h j_est trzy, to jest wmiasteczku, w Mokry 
ze prebendarz s. Stanislawa z reszty procentu od ka- 1 w M1edn1ew1cach. Prebendarzan1i u sw. Stanis!awa 

. pitalu, kt6ra wynosila 250, bral sto zlp. za msz~, kt6- ~wykle bywajf!: proboszczo,vie s~siednich parafij; byl 
r~. mial odprawic na intencj~ zapisodawcy, ~tory tu- Jeden z I\:onar, drugi z Dobry, dzisiejszy jest z Warki. 
ta~ na cmenta;~u spocz~l, 50 ~l~. brala kap1tula lo- W ostatnich czasach droga Zelazna zbliZyla zna
wicka za dozo1 nad fundusza~11 na koszta prawne, komicie nasze stare miasteczko ku Warszawie. Prze
a 100 zlp. sz!o ?a budow~ szp1tala. Jrapitule tej slu- jazd na niej byl ot"rarty az do Skierniewic w pocz~tku 

• ty prawo op1ek1 po nad obudwoma szpitalami. paidziernika 1815 r. w listopadzie zas tegoz roku 
• 

• 

• 
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otwarto galfJ~ drogi ~elaznej ze Skierniewic do ~o
'\vicza. Jest w Skiernie,vicach stacja pierwszej klassy. 
Gl6wny niedostatek wody na tej stacji dopiero teraz 
usunEJla nowa administracja koleji w r. 1858. 

Sldernicwice oddalone s~ kolej~ od Warszawy o mil 
dziewi~c. Dwie godziny jazdy '\vystarczy na przebycie 

• 

• 

tej przestrzeni. St~d warszawianie cz~sto sobie pozwa· 
laj~ wycieczek do Skierniewic, zwlaszcza gdy dyre
kcja koleji zelaznej urz~dzila w tym celu osobne spa
cerowe poci~gi za pol ceny. Banhof tutaj budowal 
Idzkowski, i wielk~ sal~ wspaniale ozdobil. 

17 lipca 1859 r . 

• KAR.OL DICKENS . 

W spoleczeiistwie tak r6znolitem jak spoleczen
stwo angielskie gdzie taki nadzwyczajny ruch umy
slowy; gdzie fabryki olbrzymien1i ramiony wyrabiaj~ 
przez godzinEJ ty]e ile w innych krajach nar6d caly 
wyrobic zaledwie zdola; gdzie najdziwaczniejsze po
mysly znajduj~ urzeczywistnienie, a naroclu zywotne 
tEJtna bij~ podw6jnie przyspieszonym taktem; gdzie 
kazdy pracuje;spieszy si~: ten aby zyc, drugi by uzyc, 
inny zn6w d~zy gorliwie do jakiegos oddalonego ce
lu l\t6ren wiclzialny tylko w jego duszy lecz gdy si~ 
na jaw dob~dzie ludzkosci calej pozytkiem si~ stanie: 
w tal\im narodzie, stanowisko po'\viesciopisarza zna
komite bywa lecz nader nie.latwe. 

Niemieccy dziennil{arze z zazdrosci~ obracaj~ oczy 
na pismiennictwo angielskie, z uczuciem podziwu i 
niejakim zalem wolaj~: co za bogactwo! jaki materyal 
do powiesci w tej Anglii! W przeszlen1 juz stuleciu, 
Anglicy mieli takich pisarzy jak Fielding, Smollet, 
Stern Goldsmith, zdawalo si~ ze powiesc angielsl\a 
dalej i wyzej niezajdzie; tymczasen1 wiek dziewietna-.., 
sty dal im Walter-S cotta, Bulwera Thackereya, pa-
nie Edgewolth, Fullerton, Gore Kavanagh i takiego 
humorystEJ jak Dickens. 

Ale bo tez swietna to widownia Londyn, Londyn 
stolica swiata jak j~ sam Dickens nazywa tam ci~gle 
snuj~ si~ przed cieka,vem okiem najrozmaitsze sceny, 
najniepodobniejsze tam napotkasz przygody-dziwy 
i czary stokroc cudniejsze jalr w arabskicb powie
sciach, postacie jakicb nie zobaczysz w zadnej oko
licy zie1ni; ta1n znajdziesz wszystko (powiadaj~ pisa
rze nie1nieccy) co ci dostarczy materyalu do tysi~ca 
najciekawszych opis6w, niedzi\V przeto ze pismienni
ctwo angielskie 11a takim szczycie doskonalosci sta
n~lo. 

• 

Bye moze iz przyj~zna miejscowosc wiele si~ przy
czynia do rozwini~cia zdolnosci pisarza., nan1 wszak
ze siEd zdaje ze niedosc zyc w tern lub owem k6lku, 
w te1n lub o'v6n1 mjescie aby zostac znakotnitym 
w S"'Ym za,vodzie; my po prostu wnosim iz opr6cz 
wrodzonego daru do kreslenia obraz6w z natury; 
trzeba nadto miec smak clobry w wyborze, naukfJ, za
n1ilowanie prawdy i ch~c nabycia zaslugi w zawodzie 
powiesciopisarskim. I c6z ze ktos wiernie a nawet 
z talentem nakresli taki lub o'vaki obraz? Dobre t<> 
bye moze \V malarstwie jako oddanie wierne dziel 
bozych, dziel kt6re bez\vzglEJdnie s~dz~c, zawsze b~
d~ pi~kne i dobre. Ale swiat, duchowy, swiat plam 
i skaz ludzkiego serca, swiat z boczen mysli naszej,. 
kraj niesfornych polot6w ducha kz idealotn, ten swiat. 
jest poletn czlowieczenstwu jedynie wlasciwem, tu 
ludzkosc clziedziczk~ wyl~czn~, tworzycielk~ wszech
wladn~: zt~d \Yi<ac przenosz~c obrazy na papier, po
trzeba wy bierac ogl~dnie i umiej~tnie, by na wierzch 
nie wydobyc smiecia kt6re niema bye widzianem i 
i prochem niezacmic blasku kwiat6w, swiec~cych na. 
tej niwie. 

Bystre oko pisarza humorysty wybiera ztamt~d 
wedle upodobania, pozorotn zludzic si~ niedaje, pi~
knem nazywato tylko co rna istotn~ pi~knosc w so
hie; szpetnosci~ skazi kazd~ postac kt6r~ grzeje tyl
ko duch samolubstwa, kt6ra w calen1 wszechswiecie 
siebie jedynie zna i ceni, tak~, pisarz pi<atnuje szy
fterstwem w obec og6lu, podnosz~c cichycb, pokor
nych i ubogich do stanowiska idealu. 

rrak wlasnie czyni Dickens. Humor jego latwo mu 
przebaczyc przez "\vzgl~d na wielkie ukochanie praw 
ludzkosci. On czlowieka uwaza za istot~ kt6ra ko
chac 1noie i powinna. Dla tego mimo dowcipu, mim() 
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przesadnie l<ornicznych postaci, ktore lubi w swych r • Dickens syn niezbyt zarnoznego czlowieka, ub6-
po\viesciach uwydatniac, Dickens ttJ jedn~ mysl 'vsz§... stwu S\Vetnu i uroclzeniu zawdzi~cza wyrobienie swe
dzie przeprowadza, to jedno zadanie 'vtizystkiln zale- go talentu. Gdyby ~i~ urocl6il lorde1n dziedzicem pa
ca. ,,Ludzie! kochajcie si~ jak bracia." ra i pan em ogr(nnnego n1aj~tku bylby si~ moze zuzyl 

" 

• 

Dickens . 

• 
Lubi on czasem oddac pi§kn~ stron~ ~3\viata zwie

I·z~ccgo jako przeciwstawienie \vad ludzkich : tak 
w powiesci Douzcey i S7Jn wpro"radza psa, v'l Barnaby 
Rudge kruka i wcale nietrac~ z\vierz~ta na por6-
wnaniu z niekt6remi osobami powiesci. 

przed czasem a ze S'Yen1 usposobieniem, bylby pi6-
reln SWem l'OZlJOWSZechniai ~arkazmy i bluznierstwa. 
Lecz wycho,vany \V rniernosci, za 1nlodu wlozony do 
pracy; w ci~glenl zetkni~ciu z ubogie1ni, kt6rzy wy~ 
walczyc sobie musz~ prarvo istnienia w spoleczen-

• 



• 

• 
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stwie; Dickens widzia~ wi~cej niedoli, przyg6d, i walk Najbardziej cenione.m dzielem Dickensa jest Da
rzeczywistych szczytnych czyn6w i raz~cych bl~d6w vid Copeperfield. Pi al on takie Uu;agi natl Atnery
nizby si~ to spla1nic maj~cemu bogaczo\vi, zdarzyc kq, Obra:y ff,~toc!t lecz to mnh~j mialo w Anglii po
moglo. woclzenia niz inne prace Dickensa. W 1850 roktt 

W Portsmouth w 1812 r. przyszedl on na swiat. Dickens zacz~l "\vydawac House hold W01'tls J)ismo 
W Londynie i Chatham pobieral naul\i. Czas jakis kt6rego zadanic1n jest: naucza6 bawictc; moiuaby u
pracowal u adwokata i tan1 obeznal si«J blizej ze see- t\v6r ten naz\vac katechizmem iycia domowego. Ja
natni z iycia ludu. Byl wi~c juz zasob goto,vy dla na- ko dodatek do \Yzwyi wymienionego pisma, wycho
szego powiesciopisarza; n1iai z czego t\vorzyc obra- dzi miesi~cznic /louse hold na1·1·ative of cu1'-tente vent 
zy, mial czem zadziwiac czytelnik6"r· Jednal~ic nie- (opo\viadauie potoczne zdarzen "\vsp6lczesnych) jest 
ufal sobie; zlem obrobieniem zepsuc n1ozna kruszec to rodzaj przegl~du tegoczesnych dziejo\v. 
najdrozszy; \vprz6cl zate1n uczyc si~ trzeba zeby (lojsc Roku 1851 zawh!zalo si~ w Londynie towarzystwo 
do mistrzostwa, ieby zachwycic i z\vr6cic uwag~ czy- \vsparcia chorych i zubozalych pisarzy tudzicz arty
taj~cych nie na 1nistrza, lccz na trcsc ut\vor6"'· Par~ ~to\\·; Dickens liczy si~ do najczynniejszych, tcgo to
lat przeto poswiecil Dickens badaniu arcydziel pi- warzystwa, czlonk6,Y. Wysoki talent dra1natyczny 
smiennictwa zanin1 odwazyl sig wyst~pic publicznie objawH: si~ 'v jego sztukach pisanych na korzysc to
i to jeszczc pod pscudony1ncm Booza. warzyst,,ra, dajc ono albo,viein scenicznc przedstawie-

Zosta\vszy Vt'Sp6lpracownikicnl gazcty· Et'eniug nia po cclniejszych n1iastach· Anglii, po,viadaj~ ze 
Ch1·ouicle odznaczyl sifJ s'ven1i Szliican1i Loutlynu Dickens naleiy do tych przedsta,vie1l nietylko jako 
l\t6re p6znicj "r osobnem "\vyszly 'vydaniu z rycinami autor lccz jako doskonaly aktor . 
Cruik "' hank'a r. 1837. · Nast~pncgo rol\u wydal Die- Nie.znlorclo,vany "'" swym za""odzic, niezaleznl na
kens no\ve dzielo 'v poszytach, byly to: Pickzvick pa- 'Yet pola. \\' pracach dla dzieci. Dzieje Anglii ulozonc 
jJers: ut"'or ten, niezn1ierne uczynil 'vrnzenle na spo- dla n1lodcgo \Yicku S(! 1utjuow·~zcn1 dziclcm Dicken sa. 
leczno~ci londynsldej. Dos,riadczal takzc sil s"'oich '" ... pelni sil i talcntu, stan~! szcz~bli"ric u szczytu 
,v roclznju historyczny1n .,v powio~ci Burnaby Rudge, gdzie nic\Yiclu \\'ybranych sta,Ya; znulaz1 w nurodzic 
ale ''T6cil do ulubionej tresci, do obraz(nv zycia. co- chlubnt1 prac s'vych zaah~t§ i nagroclg, '\V talencie 
dzienncgo 'v Anglii. W zi~tosc jah:~ Dickens u wsp61- swyn1 2r6tllo d.ostatk6,v, dzicJa jego rozrywaue od ro
rouak6'" zyskal IJO cz~sci t~ Ina I)rzyczyn~ iZ on jest uak6-nr i cuclzoziClllCO\V gdyz dla 'v~ · zystkich ZUI'0\\'110 

napraw·d«J uarodo\vym pisarzen1 angiclbkiln. Czy na pon~tnc, pi~kuo~c1q, stylu i pra"·daini '' ysokiej Inoral
jaw wyprowadza lud, mieszczan lub lordo\v, czy rna- nosci, syc~ jcszcze cudzozien1ca urokicn1 opiso-vv, zu
luje ub6st\vo, przcsf!:dy lub z"·yczaje nurodo"re \V hu- , pelnie nan1 nicznancgo spoleczenstwu, "' odr~bnych 
morystycznych jako tcz i fantastycznCj powicSci jak I uyz~dzoncgo formach, a takiCm dla lud6w Europy jest 
1Jp. Cllris!Juas Ca1)ol (dz,rony Bozego Narodzenia) ta d""udzicstoiniliono\va rodzina, kt6ra pod in1icnicm 
The cricl{et of the hearth. (S"rier zcz \Y kominie) i\.ngliko'v i Szkotow, zaleg1a "\Vielk~ Brcton6"' wy
Czlo~ciek hez cieuia it. p. zawsze i 'vszgdzie .Dickens spfi. 
maluje Angli~ i jej 1nieszkanc6w. J. Janiszezvska . 

• 

-----

PO DANIA LUDU N 1\SZEGO. 
( Dokonczenie.) 

• 

III. 
KAMIENIE DJABELSIUE. 

• • 

W niektorych miejsco"rosciach naszego kraju, na
potykac czasami mozna kamienie olbrzyn1iej wielko-

• • 

• 

sci, lez~ce po 'vsiach albo w polu, nie nlaj~ce nic 
\Vsp6lncgo z natur~ otaczaj~cego je gruntu. 0 tych 
granitowych swiadkach, przed\viekowych 'vstrz~snieii 
ziemi, kr~z~ roine historye mnh~j wi~cej bardzo do 
siebie zblizonc, wszystkie jednak widocznie, wzi~ly 

• 

, 
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zycie w pocz~tkach panowania Stanislawa Augusta kuje, a jednak.. . . . . ale ~ajmy mospankul temu po
kiedy garstka ludzi swiatlych id~c sladem Konar- k6j. 
skiego, szerzeniem os"riaty, pragn~la nar6d powolac W Sandomierskiem we wsi zwanej Borek niedale
do nowego iycia, i skrzepic w nim za:rnicraj~cego du- ko miasteczka Klimontowa, podobnych olbrzym6w 
cha. Tr~sci~ bowiem tych podan, gl6wn~ mysl~ im o polow~ jednak przynajmniej mniejszych, znajduje 
przewodnicz~c~, s~ zawsze burdy, pijatyki, moralny si~ c6s kilkanascie rozsypanych tuz przy sa1nej dro
upadek narodu, lub przesladowania innowiercow, kt6- dze srodkiem wsi id~cej. Spytaj si~ ludzi o icb po
re gangrenl\j~c go prawie juz od Zygmunta ill, zale- chodzenie, to ci odpowiedz~, jedni; ze kamienie te 
dwie pod Stanisla"rem Augustem, dozwolily niewiel- niesli djabli zeby zburzyc kosci6l Arjan6w, w s~sie
kicj liczbic z po1ni~dzy og6lnego zepsucia, powstac dniej znajduj~cy si~ 'viosce; inni zn6w zeby rozwalic 
olbrzymami ducha, aby powiedziec calemu narodo- kosci6l Jezuit6w w Koprzywnicy; ale djabli wybrali 
wi: popraw Si§ ho htrgdzis"'. Pragn~c wi§C w ziom- si~ cokolwiek za p6zno, i gdy z p6lnockiem kur za
kach swoich obudzic wstr§t, szczeg6lniej do przesla- pial moe ich odst~pila, kamienie puscili na zien1i~, 
dowan religijnych gl6,vnej przyczyny naszego upad- a sami polecieli do piekla. 
ku, i do pijackich bachandryi, reszt§ zycia trawi~- Dzis mospanku oba koscioly w gruzacb, a ja przy
cych w narodzie, przy tlumaczeniu zjawiska tak znaj§ pra,vd~ obu podaniom, bo cale panowanie Ja
dziwnej wielkosci kamJeni, 1nusieli stosowne, do ozy- na Kazimicrza, to 'vidocznie wychodzilo nie z woli 
wiaj~cych ich glownie mysli, opowiadac historyjki, Bozej, ale z mocy djabelskiej. 
lrt6re pomalu stroj~c si~ w sukienl{i fantazyi opo- P6ki bo·wiem Polska rz~dzila si~ zasad~ tolerancyi 
wiadaj~cych, staly si~ wreszcie cudo,vnerr1i bajkami religijnej, zostawiaj~c ocenienie subtelnych kwestyi 
z gl6wnie dzialaj~cemi djablami, na pierwsze zapia- modlitwy, Bogu i wlasnemu sumieniowi czlowieka, 
nie koguta z1ny kaj~cemi do piekielnych otchlani dop6ty caly nar6d stanowil jakby jedn~ rodzin§, sil
w polo,vie rozpocz§tego dziela. Dlatego tez poda- n~, pot~zn~, bo wszystkich mysl jedno 1niala pra
nia o kamieniach djabelskich gl6wnic kr~z~ mi~- gnienie, i wszyscy korda do jednej wydobywali spra
dzy wyksztalcensz~ cz~sci~ narodu, dla ludu s~ one wy. Z nastaniem fanatycznych praktyk, rozleciala 
obce, wi~c wiclocznie nie· z niego wzi§ly pocz~tek, si~ calosc jakby j~ kto nozem pokrajal, cz~stki pra
ttle niejako z g6ry narzucone zostaly. Nie wszystkim cowaly dla sicbie, a zamykaj~c si~ w ciasnych swych 
jednak rozu1nna mysl dala zycia, nickt6re bowiern k6lkach, prywat~ wyzej postawily nad wsp6lne og61-
wynia1lczyl fanatyzm religijny w chEJci uspra,viedli- ne do bro. W owczas to fanatyzm przeznaczyl kamie
wienia niepolitycznego kroku Jana l{azimierza, gdy nie te jakoby niesione moe~ djabelsk~h na zburzenie 
na sejmie w r. 1658 wy\volal z kraju Arjan6w albo kosciola Jezuit6w, 'vyst§puj~cym w spra,vie niena
Socjan6w, skutkiem czego wielu protestanckiej szla- 'vistnej piekielnym otchlaniom: st.rona zas ucisniona 
chty dobrowolnie }Jrzenioslo si§ do obczyzny, lub po- na zdruzgotanie kosciola innowierc6w, niby w celu 
wi~kszylo liczb~ stronnik6w, nieprzyjaciol kraju. dopelnienia aktu przcsladowania, kt6remu nawet pie-

z · I · · t -1 s· ,11 . t . klo przyklasl\iwalo. naJ( UJ~C SI~ raz o .rzy m1 e za 1eu cam1 na ra- . . . . 
kcie do Mi~dzyrzecza we wsi W6lka Kan1ienowa, Do kainienia tego pr~y kt6ryn1 stoJen1!, prawdzl-
przy jednym z podobnych olbrzym6w kamiennych we~o ~lbrzym~, bo bhsk~ dwa r~zy WI~kszego od 
w posr6d uprawnego pola lez~~go, pan W awrzeniec, z~aJdUJ~ce~o 81~ w ogro?z1e. botan~cznym w ~ arsza
jak to m6wi~ szlachcic starej daty, id~c sladem roz- 'v;e, przy~u~zaue_ poda~? w1doczn1e pocbod~1 z cz~
pocz§tej gaw~dy, zabral glos i tak nan1 prawil. s~w Saskich,, a mian?w~cie z~. ~ugusta III,. k1edy ~o

Wiono: za krola Sasa, Jedz JllJ z popuszczaJ pas a, kie-
- ,Kamien ten, co 'vygodnie stolik ze czterema 

graczami pomiescilby na swoim grzbiecie, tak samo 
r~k~ djabelsk~ przyniesiony tu zostal, jak i inne po
dobne dosyc licznie rozsypane po calym kraju. Mo
spanku! c6z to za smutne byl'y czasy, kiecly djablom 
wolno bylo bezkarnie wyprawiac takie harce.? 

Gdybyn1 to ja zyl pod t~ por§, Matko Boza! jak
bym si§ zawin~l, to-by tylko pryskalo, co by tak dja
bli uciekali... . . . . . . ale prawda, i dzis ich nie bra-

dy chwalono si~ ze Polska jest jak karczma zajezdna, 
do kt6rej kazdy kto chce mozezajechac, nakrzyczyc, 
nachalasic, zabrac co mu si~ podoba, i bez obawy 
ruszac w swiat dalej, kiedy wreszcie utrzymywano 
z najlepsz~ wiar~, ze Polska nierz~clem stoi. 

W owym to czasie powiada podanie. Polska szu
Ini·ala zlotem i ochot~. Kielich brz~cza!, lecz lud j~
czal, a wszystkie dwory szlacheckie brzmialy kapel~ 
i piosnkami, spraw~ publiczn~ zostawiaj~c do lepszych 

. 
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czasow. Dusze wi~c szlachty nierzadko wprost od rzekl djabcl zanosz~c si~ od placzu, kiedy wasza 
kielicba, szly na kontyngens djabelski, kt6ry z dniem szlachta tak hula i pijerze za jakie lat dziesiE2c wszyst
kazdytn tak si~ powi~kszal, ie az pieklo zadrzalo ka 1)6jdzie zywcctn do piekla, i memu ciemnemu pa
z obawy, iz pomalu wybrawszy wszystkich, moze zu- nu p6zniej juz nie dusze szlacheckie ale chlopskie 
pelnie stracic zr6dlo tak dobrze procentuj~ce. Je- chyba dostarczac b~d~ na kuchniq. M6j zas pan to 
dnego wi~c dnia sam Belzebub wypasiony juz dobrze smakosz, i 'vie ze dusza. szlachecka umyslnie si~ tu
na polskich duszach, przywolal Lucypera, i sapi~c czy na piekieln~ ucztEJ, wy zas dostajecie si~ tylko 
krzywi~c ~i~ z niestrawnosci bo dniem wprz6dy sto vrzypadkiem, albo przez niewiadomosc, smaku wi~c 
kobiet dostawiono mu na raz jed en po obiedzie na w "ras nie "\\rielc." 
wety, rzekl do niego z niech~ci~: - ,~Tobie l)lacz, a nam radosc'' -odrzekl nato 

,Sluchaj blaznie, nie jestem z ciebie kon- pastucha zegnaj~c si~ cichaczem-,ale co ta ich za-
tent. ....... , , lowac, jak posciel~ tak si~ wyspi~-albo to im tu na 

Przy tych slowach kopn~l go silnie, a cale pieklo ziemi co brakuje?-pola plonuj~, zboze w dubelt pla
zasmialo si~ szyderczo, i kazdy djabel zatopil w nim ci, robocizny chlopskiej co ino zapragn~, wina i tnio~ 
szpony oblizuj~c je potem z cbci wosci~. Lucyper j~- du po uszy, mi<Jsa i r6znych r6znosci do nieprzeje
kn~l i ziemia si~ zatrz~sla, a Belzebub m6wil dalej: dzenia, to i o czemze maj~ myslic jak nie o zbytkach? 

- ,W Polsce rz~dzisz siEJ jak bankrut, i karmisz Oj! zeby 'v Wisle wody zabraklo, to by si~ szlachta 
mnie nie procentem ale kapitalem, ja tego nTe lubi~, bjable krEJcila, bo by nie mogla galarami zboza po
bo dochodu stalego nie chc~ i nie mog~ sobie uszczu- sylac do Gdanska, ale tak jak dzis, co calc lato Wi
plac. Ruszaj wi~c na ziemi~ i urz~dz pewn~ kolej, pe- sla ino si~ roi tratwami i galarami, a szumi nikej las 
wien porz~dek, c6s jak w gospoclarstwie plodozmian, spiewaniem orylskiem, to co jej moie brakowac ino 
zeby si~ i kapital wzmagal, i doch6d powi~kszal chyba ptasiego mleka i zmilowania Boiego ....... . 
Rozumiesz? .I Na ostatnie slo'V\ra Lucyper sl{rzywil si~ skoczyl 

Lucyper chcial c6s odpowiedziec bo siEJ nachy lil radosnie jak najwyzsza g6ra na s"riecie i rzekl: 
az do ziemi i tak splaszczyl jak oplatek, ale Belze- - ,Wiem co zrobi~, wstrzymam wod~ w Wisle,. 
bub powt6rnie krzykn~l: a naprz6d niedopuszcz~ do niej ani kropli z Bugu, 

- ,Ruszaj blazniel- N arwi i innych rzek.- Salachta wi~c nie n1og~c spla-
I tak kopn~l w mord~ djabelsk~, ze Lucyper wyle- "\\riac zboza z ubozeje;' przestanie si~ chultaic, a za-

cial w gor~ jak kamieii z procy, i frucz~c warcz~c bierze szczerze do pracy. Ocaleje "'i§c, a ja przy 
niby tysi~c mlyn6w wodnych i tylez kuznic i hamer- niej na nowo odzyskam utracone laski.~' 
ni, spadl na ziemi~ z tak opuchniEJt~ twarz~, ie przej- To rzeklszy spuscit si~ nad Karpaty, urwal ka~dej 
rzawszy SiEJ w strumieniu sam siebie niepoznal, g6rze po kawalku, i lec~c tak powietrzem, okolo p6t
i siadlszy na trawie gorzk~ zaplakal. nocy posluszny rozkazowi piej~cego koguta, niedole-

W 6wczas to z s~siedniej wioski pastucha, litujqc ciawszy do Bugu kt6remu najprz6d chcial zatamowac 
si~ placzu djabelskiego, choc go poznal po ogonie koryto, wypuscil ze szpon6w trzymany kamieti. 
i pazurach do jakich ptaszk6w nalezy, jednak przy- Co si§ z djablem stalo niewiadomo, ale zdaje si~ 
blizyl si~ zapytuj~c z dobroci~, z jakiej przyczyny ze Belzebub jako zlego niezr~cznego slug~ musial 
tak wielkiej oddaje si~ bolesci?" zapewne ze sluzby oddalic. 

:- ,AI m6j czlowieku, jakze nie mam plakac, od- J. K. G1·egorowicz • 
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Algier da si~ podzielic na dwie r6ine cz~sci: na 
okolice g6rzyste, zajmuj~ce polow~ jego przestrze
ni, i na plaszczyzny i doliny. Na plaszczyznach i 
w dolinach rozsiedli siEJ Arabowie: wszystkie zas pra
wie gory Algieru, joko to: Trara na zachodzie, War-

, seni i Dar a w srodku, Ores i Babor na wschodzie, \vre
szcie Diebel·Amur na poluclnin-zaludnione s~ od 
pokolcn Kabyl6w. Mozna-by wi~c g6rom tym dac na
z\visko J{abylii; ale z\vyczaj cbcial inaczej. 

Pospolicie pod imieniem Kabylii rozumie si~ Ka
bylia Zuriura, to jest, okolica g6rzysta zawarta IniEJ
dzy Delli i Buzy od p6lnocy a Setif i Omal od polu
dnia. Jezeli jej wyl~cznie dano naz"·~ Kabylii, to je
dynie z tej pobudki, ze pokolenia Knbyl6w najgron1a
dniej si~ tu rozgniezdziiy i nadc,vszystko zaslyn~ly 
z walecznosci w boju i z przy~,i~zania do swobody 
i nicpoclleglosci. 

Kabylowie s~ \vlasciwie Berberyjczycy, stanowi~cy 
plemie }Jierwotne i rodzime. Przcd \vtargni~ciem 
Arab6w, Berberyjczycy mieli w Afrycc polnocnej po
t~zne kr6lc~"rn, i stosownie do sklonnosci lub upo
dobania, mieszl{ali })O wsiacb albo \V Iniastach. Zwy
ci~zeni od Arab6w i wypa1·ci z n1iast i piaszczyzn, 
szukali ocalenia swej niepodleglosci w g6rach, gdzie 
niegdys ich ojco,vie znalezli schronienie przed jarz
mem Rzymian. iyzne i uprawnc l'any stnly si~ 'vla
snosci~ Arab6,v, a Berberyjczykon1 dostaly si~ \V u
dziale okolice dzikie, g6ry stro1ne i niedost~pne. Ara
bo"·ie s~siaduj~c z t~ lndnosci~ nieu.:kro1nion~ a r6-
znego od siebie pocbodzenia, zwali j~ og6lnym wyra
zem khail (pokolenia), dla wyr6znienia jej od poko
len arabskich, nosz~cych imi~ S\vojcgo prawoda\vcy 
religijnego. Ten zr6dlosl6w "·yrazu kbail, z kt6rego 
po·wstal p6zniejszy kabyl, zdaje si~ najprawdopodo
bniejszy, albo\viem jest zupelnie zgodny z pra'\\ridla
mi j~zyka arabskiego. 

Kabylia Zurzury rna powierzchni osm tysi~cywiorst 
kwadratowych a do trzech kroc osmiu set tysi~cy 
dusz ludnosci, to jest: w przeci~ciu, czterdzie~u sze
sciu mieszkanc6w na jedn~ wiorst~ kwadrato'v~. Nie 
trzeba je.dnak s~dzic, ie ludnosc Ka.bylii, jest wsz~-
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dziew jednakowym stos'unku rozrzucona: wyiyny g6r, 
w'vielu miejscach pokryte sniegien1 odwiecznym, nie 
mog~ bye i nie s~ wcale zamieszkane. Cala ludnos& 
zsiadla si~ u stop g6r i w dolinach, 'v jcj skupienie 
\V tych punktacb jest r6wnie g~ste jak w najludniej
szych krajach europejskich. 

Kabylia n1a wiele podobienstwa do Szwajcaryi, i t() 
nie tyl~o dla swego polozenia gorzystego ale i pod 
wzgl~dem us taw politycznych. Og6l jej 1nieszkanc6w 
stanowi l~e,vnego rodzaju federacy~ pokolen, kt6re 
si~ same rz~dz~ 'vedle zasad us,vi~conych przez po
dania i z\vyczaje. Tak wi~c znamieniem charaktery
stycznenl konstytucyi kabylskiej jest nieza"'islosc bez
warunkowa jednych poko1en wzgJ~de1n drugich: ka
zde pokolenie stanowi paf1stwo osobne. 

Sp6lnosc interes6w, stosunki hancllowe i potrzeba 
zabezpieczenia si~ wzajemnego od przcmocy pot~
znych s~siad6w sprawiaj~, ze pojedyncze pokolenia. 
ust~puj~ nieco ze S\vej niepodleglosci na korzysc . .. 
z'vi~zku, kt6ren tu nazy,vaj~ soff, co znaczy, szeteg\ 
1·zqd. Na znak zaprzysi~zonej przyjazni i obowi~
zk6w wzajcinnycb, dnj~ sobie strzelbEJ lub pilr~: jezeli 
zas l)Okolenie kt6re rzecz t~ otrzymalo, odsela j~ na 
po"·r6t pokoleniu, kt6re n1u j~ dalo, rna to oznaczac,_ 
ze kazde powraca do da"'nej niezawislosci i uwalnia. 
si~ od zobo,vi~zan wzaje1nnie zaci~gnionych . 

z,vi~zki te, powstale z interesu przechodniego, la-· 
two si~ zrywaj~ skoro interes. ustanie. lub inny na 
jego miejsce siEJ zja\Yi. W szystkie atoli }{{6tnie, nie
nawiscie i walki mi~dzy pokoleniami lub soflarni zni
kaj~, gdy calej krainie grozi wtargni~cic1n nieprzy
jaciel wewn~trzny. Kabylowie 'vtedy przypominaj~ 
sobie jeduosc swego pochodzenia berberyjskiego i 
wsp61ny obo,vi~zek stawienia oporu przeciw obcej 
prze1noey: cala I{abylia staje pod broni~ jak jeden 
czlowiek. I tej to solidarnosci ustalonej mi~dzy po
koleniami, celem zabezpieczenia niepodleglosci og6-
lu, zawdzi~cza l{abylia, ze przez caly przeci~g pano
wania Turk6w w Afryce p6lnocnej, 'volnosc swoj~ 
nienaruszon~ zachowala, ze j~ zachowuje do naszych 
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czas6w, 1nimo usilowan zaborczych Abdel-l(adera sof!lt zwolani s~ na zgromadzenie. Uwiado1nienia 
i rz~du francuzkicgo. ob,vieszczaj~ si~ na targowiskach. A gdy dzieii na- · 
· W Kabylii, kazde pokolenie stosownie do wazno- znaczony nast~pi, 'vszyscy, chocby z okolic najodle
sci S\vej siedziby lub ilosci micszka:6.c6w, dzicli si~ glejszych, zcbrani s~ na miejscu narady.' Stawaj~ 
na })ewn~ licz bg dzin16w czy li powiat6w, a tc znowu \V porz~cll\u wedle pokolen ; nast~pnie naczelnicy 
rozpadaj~ si~ na gininy. . gmin, kazcly S\vej gromadzie, 'vykladaj~ pow6cl ze- · 

Milosc niepodleglosci jest panuj~cym charakterem brania i \vzywaj~ lud do obja,vienia swej "roli. Wszy
plcmienia Kabyl61v: ksztalt ich rz~du jest tci gtnino- scy, bez \vzgl~du na stan i maj~tek, 1naj~ glos i slu
wladny 'v calem znaczeniu togo s{o,va. Kazda 'vla- cbani s~ z u'vag~. Skoro zdania wszystl\ich zostan~ 
dza, wyzRza czy nizsza, jest \vybieraln~; \vybory od- zebrane, maran1uci l~cz~ si§ w komitet, i obja,viaj~ 
bywaj~ si~ J)rzez glosowanie powszecbne. vV szyscy przez 'voznego J)O. tanowienie zgromadzenia. J esli 
Kabylowie zdatni clo broni bior~ udzial "r 'vyborach. nikt przeci'v nie1nu si~ uie os"'iadczy, obecni \vezwani 
Gmina n1ianujc s1vego naczelnika, kt6ry raczej jest s~ klaskac w dlonie nn. dow6d przystania i zgody, po 
dozorc~ policyi nie zas zwierzchnikiem. Tacy naczel- czcm strzelaj~ \V powictrze na znak, zc rzecz jui jest 
nicy gmin bywaj~ zmieniani corocznie, nicldcdy i cz~- uchwalona. Taka jest prostota rz~du w I\:abylii. W za
~ciej; czusa1ni znowu zostaj~ przcz dluzszy czas na dnej ln·ainie na kuli ziemskiej lud nie miesza si~ tak 
urz~do"raniu. bezposrednio \V spra\vy krajo,ve. W Kabylii nie rna 

Zgromadzcnic naczelnik6'v g111in stano,vi Rad~ J)O- na,vct cienia zarz~du centralnego, ani przekazywa
kolenia. Do nicj nalezy roztrz~sac intcrcsa og6lu, nia wladzy ludu na osoby pojcdyncze, J)r6cz chyba 
'vydawac ro7.porz~dzenia i wybierac z posr6d S\voich w rzeczach tycz~cych si~ policyi i poboru kar pie
czlonk6w prczydenta, czyli Naczelnika pokolenia ni~znych. vVynika to z dumy Kabyla, z jego IJOp~du 
w sprawach politycznych i wojenuych: wyb6r Rady wTodzonego do r6wnosci, a moze tci i z nieufnosci 
pozyskac rnusi potwierdzenie przez gloso,vanie wszy- poclejrzli"rej "rzgl~clem ludzi 'vladz~ piastuj~cych. 
stkich Kabyl6\V pokolenia, kt6rzy na ten eel zgroma- Naj,vazniej z~ czynnosci~ naczelnika gminy jest 
dzaj£1 si~ na n1icjscu wskazan6n1 przez 11aczelnik6w zarzttd grosza publicznego: gl6wnc ir6dto dochod6\V 

• gmu1. stanowi~ podatl\i i kary pieni~inc. 
A~oli nic do~c bylo i tej ostrozno~ci ella podejrzli- Arab ~· klada podatck swoje1nu \vladzcy i panR, ja-

'vcgo charaktcru l{abyl6w. Zdarzycby si~ tnoglo, ze koby haracz i oznak~ poddanstwa: l{abylowie, rz~
jedna i ta sama gtnina dostarczalaby naczelnika po- dz~cy si~ g1nino,vlacluie, znosz'1 S\v6j podatek do lne
kolenia "' przeci'1gu kilku z rz~du lat, je81iby naczel- czeto,v-Bogu na ofiar~, gdyz zbyt s~ dumni aby go 
nicy gmin "'Ybierali t~z san1~ osob~. Skutl\iem tego n1ieli ludzion1 'vyplacac. 
'vzmoglaby i~ pot§ga glowy najwyz .,zej, uro lyby J{abylowie nie rz~clz~ si§ pra,venl pi anem: z'vy
przywilejc jcdnych powiat6w z uszczerbkiem drugich, I czaje, przcchowane w podaniach, maj!!l u nich moe 
a nast~pnic zniklaby r6wnosc mi~dzy glninatni. Dla obO\Vi1},ZUj~c~. l{icdy I\:oran nakazuje kar~ Od\vetu: 
zapobiezenia ten1u zlemu, postano\viono jest u Kaby- r~k~ za r~k~~ Z'1b za z~b, ol\:O za oko; podania Kaby-
16\v, izby kolcjno z kazdej gn1iny wybierano naczel- 16'v uswi~cily z\vyczaj oplacania si~ pieni~dzmi za 
nikn. pokolenia. przckroczenia i wyst~pki. Naj,vi~ksze l\ary pieni~zne 

Wybory przypaclaj~ w koiicu lata, po zui,vach. Na- plac~ si~ za kradzicz i za najscic don1u w czasie nieo
czelnicy gn1in wsl\azuj~ n1iejscc, gdzie Ina lud si~ becnosci gospodarza. Za zab6jst\vo nie n1a wyznaczo
zgroinadzic: z'vyl{le bywa to albo meczct, iiby \vybo- nej kary 'v prawie Z\vyczajowem: zctnsta zostawiona 
ry odbywaly siQ pod opiek~ Boz~, albo ctnentarz, iz- jest staraniom krcwnych zabitego i zwykle, pr~dzej 
by J)atni~c ua przoclk6w obudzala natchnicnie '" zy- czy pozniej, niechybnie dosi~ga zab6jc~. Syn zabite
jf1cych. W dniu naznaczonym, zgro1nadzcni Kabylo- go, je t;li jest w 'viel\u sposobnym do wladania or~zem, 
wie przyst~puj11 do wybor6,v. ~larabuci (kaplani) za- nie n1oie pokazac si~ na zgromaclzeniu J)Okolenia, 
bicraj~ glos i 'v powaznej ITIO\vie zachwalaj~ przy- dop6ki r~k nie zbroczy we krwi zub6jcy swego ojca. 
mioty kandydata, kt6rego uznaj~ za najzdolniejszego J ezeli jest jeszcze dzieci§cie1n, picr\vsze slo\vo, kt6-
na naczelnika gminy. z,vykle Kabylo,vie nie opicra- re "'yma,viac nauczy gomatka, jest naz\visko morder
j~ si§ wyn1o,vie marabut6w i pot\vierdzaj~ wyb6r. cy, aby '\viedzial kogo rna zabic picrwszego, gdy do-

Gdy spra,va obchodzi nie jui jedno pokolcnie ale rosnie. W razie gdy wdowa rna tylko c6rk~, oglasza, 
z"riqzek kilku pokolen {so/!), wszyscy czlonkowie publicznie, ze nie z~da za ni~ posagu, ze wyda j~ 
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darmo za tego~ ktory zabije mot~derc~ jej m~za. Ude
rzaj~ce w tern jest poclobie:iistwo z obyczajami Korsy
kanow, co wydatniej jeszcze okaze rys nast~puj~cy. 
Przypusciwszy, ze winowajca unikn~l zen1sty, vendet
ta spada na jego brata lub kre,vnych najblizszych. 
Zt~d gwalty wzaje1nne i nienawisc dziedziczna mi~
dzy rodzinami. S~siedzi , przyjaciele, uwazaj~ ich 
spraw~ za swoj~, tworz~ si~ stronnictwa i tocz~ boje 
krwawe i zaci~te. 

S poleczenstwo l{aby lskie nie 1naj~ce ani jednosci 
w rz~dzie, ani zespolenia "' massach, ani hierarchii 
spolecznej, ani wladzy przewiduj~cej-utrzymuje si~ 
w tym stanie od wielr6w. 

Z wysokosci g6r spogl~dali Kabylowie na wtar
gni~cia zaborc6w do r6,vnin s~siednich, a sami oparli 
si~ przemocy. Musi wi~c bye jaki~ w~zell~cz~cy po
kolenia, musi bycjakas powaga 1noralna,kt6rej wply'v 
mocen jest panowac nad duchem niepodleglosci tych 
plemion nieukr6conych i jednoczyc i11teresa najsprze
czniejsze. W ~zel taki stanowi~ marabuci: oni to po
wag~ swoj~ wy,vieraj~ na umyslach ludu wplyw dziel
ny i przewazny. Zbyt rostropnj, izby mieli przywlasz
czac wladz~ sobie samym coby niew~tpliwie obu-
dzilo nieufnosc i podejrzenie w l{abylach-marabuci 
oslaniaj~ sw6j wplyw instytucy~ religijn~ z'van~ zau
J·a, i z jcj pomoc~ })anujfh, choc nie rzf1dz~. Zauja ja
ko zaklad publiczny, jest zarazem szl{ol~ clucho"rn~ 
wyzsz~ i domem zajezdnyin bezplatninl, w czenl n1a 
uderzaj~ce podobiei1st,vo do ldasztorow srednio"rie
cznych: jako zaB instytucya politycznu, jest ona ogni
skiem, z kt6rego marabuci rozci~gaj~ na calf!: 1\:aby
li~ sw6j "\vply"r i 'vl'udz~ moraln~. 

J{azda Zll1{ja skiada si~ z meczetu, z kai)licy "r~nie

sionej na grobie swi~tcgo jakiego ll1arabuta, z loku
lu przeznaczonego na szkol'~, na 1nieszkanie uczni6w 
i uczonych (pismiennych) i innego, '" kt6ryn1 znaj
duj~ przytulek podrozni i zebracy. Bogaty czy ubogi, 
sw6j czy obey, skoro stanie przed 'vrota1ni zaui, bez
zwl'ocznie zostaje przyj~ty i przez trzy dni podejnlo
wany i karmiony. Nic bylo j eszcze l)l'zykladu, a by 
kogo nie przyj_~to. Skntkicm tej "'iclkiej goscinnosci 
dom6'v Bozycb, nie znaj~ w Kaby Iii, co to jest " .. !6-
cz~gost,vo lub m~czarnia glodu. Ludzie biedni, ogo
Joccni z micnia, pfJdz~ iycie na pielgrzyn1owaniu ocl 
jednej zaui do drugiej: ich wdzi~cznosc jest pier,vsz~ 
dzwignif! 'vply"'U duchowienst\va na og6t Nauczanie 
jest drugf! nie mniej IJOt~zn~. Rodzice przyselaj~ tu 
dzieci dla ukszta!cenia wyzszego w naukach. W =au-
J·aclt pr6cz czytania i IJisania ucz~: 1) tekstu Koranu 
na patni~c i stoso\vn()j deklan1acyi czy spiewu; 2) 
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grammatyki arabskiej; 3) teologii; 4) pra"ra; 5) ro
zmow proroka, to jest, podan 0 c~ynnosciach jego 
i mowach wazniejszych; 6) objasnien Koranu czyli 
wykladu tekstu; 7) arytmetyki, jeo1netryi i astrono
mii i 8) sztuki wierszo,vania. 

'tV zaujac!t, kt6rych w l{abylii jest znaczna liczba, 
zwykle bywa do trzystu uczni6w i uczonych oraz ty
luz podroznych. ~atwo z tego os~dzic, jak wielki wy
wiera 'vplyw marabut, naczelnik zaui. Dla biednych 
jestdobroczynn~r~k~ Opatrznosci, dla uczni6,v-nau
czycielem, dla uczonych, wychowanych w zaui n1i ... 
strzem i ojcem duchownyn1, co dla wszystkich- na
czelnikiem cudownej swif1tyni, dok~d zbiegaj~ si~ 
z daleka l{abylowie, aby za posrednictwenl swi~tych 
marabut6w, uprosic sobie u Boga nowe laski Iub 
wsparcie w niedoli. Matka ktorej mrfb dziatki, bla
ga tu niebios o zacho\vanie pozostalych. Zona nie
plodna przychodzi w to,varzystwie ojca lub m~za 
prosic o potomstwo. W czasie posuchy i nieurodza-
j6w, mieszkancy ci~gn~ w uroczystej processyi do 
zaui, prosz~c Boga o dcszcz i blogosla1vienstwo dla 
roli. 

Dodaj1ny do tego urok swi~tosci, otaczaj~cy mara
buta, a b~dziemy mieli dokl'adne \Vyobrazenie o ogro
tnnym vvplywie; jaki wywiera na ten lud przes~dny. 
Kaby lo\vie zyj~ jeszcze w sreclnich wiekach dziej6'v 
naszycb: co ongi dzialo si~ w Europie, to u nich obe
cnie napotykamy. Da,vniej nasze zakony religijne 
pobieraly pc,vnego rodzaju dziesi~ciny, kt6re obra
caJ:y nie ty le na "rln.sne utrzymanie ilc na wsparcie 
biednych, na niesienie ulgi nieszcz~sli wy1n i na krze
'vienie S'Viat{a, i nauld: })Odobniez i d]a tych.ie sa1nych 
pobuclek, :auje po bieraj~ clziesi~ciny od mieszkan
cow okolicznycb, od 'vspanialomyslnych i szczodrych 
dobroclzicj6,v, kt6rzy hoincmi dary dla zaui, pragn~ 
sci~gn~c na si~ {ask~ i blogosla,vienstwo niebios. 
Cz~sc podatk6"r sklaclanych \V meczetach, idzie tak
ze na utrzyn1anie zaui. vVielu Kabvl6w uwaza sobie .. 
za zaszczyt najwi~kszy czynic dla niej dobrodziej-
stwa: znosz~ oliw~, 1ni6d, rozenki, kury, barany, ko
zy a niekiedy i pieni~dzc. W razie potrzcby, Inara
but. odwoluje si~ do pohoinosci wiernych i pobiera 
od wszystkich clanin<J dobro\voln~. 

Z tego podobienst\\'a zaui do naszych zakon6w 
religijnych sredniowiecznych-czy nie dal-by si~ \vy
prowadzi6 wniosek, ze instytucyereligijuc vv I{abylii s~ 
sladem pozostalyn1 po zakonach cbrzescianskichAfry
ki p6lnocncj? Na poparcic tego do1nnien1ania przy
taczamy nast~puj~ce dwa fakty. l{iedy wszycy Jnu
zulmanie scisle trzyinaj~ si~ l{oranu, jako l\:odeksu 



zupelnego, powszechnego i obejmuj~cego 'vszystkie Marabyci, jak widzin1y, stanowi~ w Kabylii pewne
przepisy zycia tak publicznego jak prywatnego, Ka- go rodzaju arystol<racy~ teokratyczn~. Wprawdzie 
bylo,vie lubo takze wyznaj~ islamizm, rz~dz~ si~ prze- l{a.bylowie s~ mahometanami i r6wnie jak Arabowie 
ciez ustawami, jakie im przekazaly podania przod- wyznaj~, ze nie rna Boga jedno B6g i Mahomet jego 
k6w, si~gaj~ce, jak utrzymuj~, czas6w poprzedzaj~- prorok; wszelako goto'\vi jestesmy utrzymywac, ze 
cych zjawienie si~ wiary mahometanskiej. W wielu istotnym Bogiem Kabyla jest-marabut. Napadni~ty 
tez punktach usta,vy ich s~ sprzeczne z postano,vie- od Kabyl6w, daremnie blagac b~dzie o litosc i imie 
niami Koranu, co wi~ksza, nosz~ nazwisko zdradza- Boskie; ale niech wymieni nazwisko jakiego szano
j~ce ich pochodzenie chrzesciai1skie, zowi~ si~ bo- wnego marabuta-puszcz~ go bez krzywdy. I kto si~ 
wiem kanun (z greckiego kanon, przepis). Widac zdziwi, ze 1narabuci maj~ tak~ wladz~ nad umysJa
wi~c, ze lud kabylski znal poprzednio chrzescianizm, mi Kabyl6w? l(to si~ zdziwi, ze na ich gios pot~zny 
li:iedy nowa religia przystac don nie mogla. W epo- zwasnione pokolenja zaniechaj~ zemsty i nienawisci 
ce upadku cesarstwa Rzymskiego, gdy kl6tnie teolo- i wszyscy co do jednego porywaj~ za bron, gdy rna- . 
giczne rozdzieraly kosci6l Afrykanski, lud ten· przy- rabuci zawezw~ do walki przeciw zewn~trznemu wro
j~lnarzucony sobie Koran, ale si~ duchem z nim nie gowi? 
zespolil; z wierzchu si~ nim pokryl jak burnusem, Duma jest wydatnem znamieniem charakteru Ka
a w gruncie zachowal ksztalt spoleczny dawniejszy. byla: pokolenia s~ mi~dzy sob~ r 6'vne, on tez jest 
Dajemy jeden jeszcze przyklad. W pierwszych '\vie- r6wny kazdemu ze swych braci. Mysl t~ w kilku slo
}{ach chrzescianst~va, wielu pustelnik6w i ascet6w wach wyrazil jeden g6ral, m6wi~c do naczelnika gmi
osiadlo v-.r puszczach Tebajdy. Ojcowie pierwiastko- ny, kt6ry chcial naduzyc sw~j wladzy: E'nta szeik, 
wego kosciola zostawili nam opisy ich zaehwyt6w ana .szeik ( doslownie: tys naczelnik, jam naczelnik). 
mistycznych, ich wstrzemi~zli,vosci nieslychanej i I pod tyn1 wzgl~clem i pod wielu innemi, wielka za
bezwarunkowego odosobnienia, 'v kt6re1n zyli swi~- chodzi r6znica mi~dzy charakterem Araba i Kabyla. 
tobliw~i ci samotnicy. Ot6z, slady poclobnego zycia Przypatrzmy si~ jej blizej. 
ascetycznego napotykamy w J(abylii. W kraju Beni- Arab od wiek6w przywykly do uleglosci, jest na
Raten, slynny marabut Szeik-el-lVIady w nast~puj~- przerniany to pr6zny i zuchwaly, to pokorny i pla· 
cy spos6b zwolennik6w swoich cloprowadza do stanu szcz~cy si~: l{abyl zawsze jest tylko-dumny. 
swi~tosci. Zamykaj~ kazdego osobno \V jaskini lub Arab caluje w r~k~ i w glow~ swego przelozone
celce tak szczuplej, ze kan~ydat do swi~tobliwosci go, i obsypuje go mn6stwe1n pochlebnych grzeczno
zaled,vie "T niej pomiescic si~ moie. Nast~pnie w prze- sci, zdaj~c si~ nie zwazac, czy mu odpo,viaj~ lub nie 
ci~gu dni czterdziestu odejmuj~ mu stopnio,vo po- na jego sluzbistosc. Kabyl nie prawi grzecznosci. Je
karmu tak, ze 'v koncu na caly dzien daj~ mu tylko 1 zeli pocaluje '\V r~k~ i w glow~ naczelnika lub star-
jedn~ fig~ suszo11~ lub str~czek chleba swi~tojanskie- ca, ten zaraz odpowiada mu tak~z sam~ grzeczno
go. W miar~ jak adepto1n ubywa zywiolu zycia n1a- ci~. 
teryalnego, wzmaga si~ w nich pot~ga duchowa: na- Arab 1nieszka pod namioten1 i prowadzi zycie ko
bywaj~ wzroku dus_zy i ·miewaj~ wiclzenia niebieskie. czuj~ce. !{a by l rna clom, ogr6d i g;runta. Dom stawia 
W koncu zawi~zuje si~ stosunek mistyczny mi~dzy z kamienia lub cegly; dach oslania slom~ lub tarci
nimi i marabutem; 1nistrz i adepci maj~ jednako,ve cami z drzewa korkowego, bogatsi pokrywaj~ dach6-
sny i 'vidzenia. Wtedy Szeik-el-Mady daje im bur- wk~. Chata Kabyla z dw6ch cz~sci si~ sld:ada: jedn~ 
nus i inn~ rzecz jak~ na znak, ze ich proba ukonczo- zajmuj~ gospodarz z ion~ i dziecmi, drug~ przezna
na, i 'vysela ich na swiat na pomnazanie liczby z.wo- cza na obor~ dla bydla i stajni~ dla koni. Jeze1i syn 
lennik6w s'vi~tobliwosci. Jest nawet z pi~cdziesi~t za- si~ zeni i rna mieszkac u rodzic6w, przybuduj~ 1nu 
klad6,v, do tego celu sluif!cych. W szystlde tan1 c'vi- stancy~ na g6rze. 
czenia i praktyki polegaj~ na ascetyzmie najsurow- Arab rna 'vstrQt do pracy. Wytrzymaly na trudy 
szym. Stosunki z kobietami, palenie tytuniu i uzy- dlugi~j podr6zy, jest zreszt~ leniwy, pieszczoch i przez 
wanie jakichb~dz roskoszy .. -najscislej jest 'vzbronio- dziewi~c miesi~cy przemysliwa jedynie o sprawieniu 
ne. Adepci C!lly czas trawi~ na modlitv~rie i rozmysla- sobie przyjemnosci. Byle nie byl zmuszony praco
niu. Duch tej instytucyi religijnej prawdopodobnie wac, nie l~ka si~ n~dzy. Przechvnie Kabyl pracuje 
przej~ty jest z Egiptu, to jest, z tych wlasnie miejsc, usilnie i w kazdej porze rokn: lenistwo w jego prze-
kt6re wslawili pierwsi pustelnicy chrzescijanscy. konaniu jest ~anbi~ce. 

18 .. 
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Arab leni si~ do rzemiosl i przemyslu: cala jego 
])raca domowa ogranicza si~ na zrobieniu kilku sio
del, uprz~zy i w~dzidet Kabyl jest przcmyslowcem 
z charakteru. Wyrabia zbroje, strzelby, slawne pala
sze, no.Ze, motyki i lemiesze do pluga. Kobiety tkaj~ 
burnusy, oponcze i inne odzienia. l{abyl sam przygo
towuje proch, kt6ry choc nie jest tak 1nocny, r6wny 
i gladki jak proch francuzki, przeciez nie sn1oli rfJlri 
i rna \Vszystkie przymioty dobrego prochu strzelecki e-
go. Kabyl \vyprawia i garbuje sk6ry, szyje trze\viki, 
wyrabia mydlo z oliwy i plecie rogoze z palmy karlo-
watej. . . 

Arab, leniwy cialem, jest takze oci~zaly na duszy • 
Kabyl zywy, lagodny, pr~dko zaJ)ala si~ gniewen1. 
Niekiedy zapalczy\vosci jego nie rna granic; podajemy 
jedcn przyklad. Pe,vieu z pokolenia Beni-Yala, spo-
tkawszy na targu l{abyla, kt6fy mu byl winien je
dnego harra (trzy grosze ), prosi o z\vr6cenie pic
ni~dzy. 

• 

- Nie oddam ci twego ha1·ra, odpo,viedzial dlu
znik. 

- Czcmu? 
- Nie \viem. 
- Jczeli teraz nie masz pieni~dzy, to j eszcze po-

czekam. • 

- Mam vieni~dze. 
- A 'vi~c? 
........... A \Vi~c przyszlo mi do glo,vy nic zaplacic ci 

' wcale. 

Wierzyciel uslysza,vszy te slow a, rzuca si~ na dlu
~nika i po,vala go o ziemi~. '\.Vidzo"'ie i s~siedzi 
bior~ udzial w sprzcczce, tworz~ sie stronnictwa, 
rzucaj~ si~ do broni i bojl{a rozpoczyna si~ na pi~
knc. Dopiero po szcsciogodzinnej potyczce zdolano 
rozbroic walcz~cych, ale juz czterdzicstu piEJciu ludzi 
lezalo zabitych-o trzy grosze! 

Arab jest klamc~: J{abyl uwaza klaiust"~o za rzecz 
sromotn~. Arab na \vojnie najcz~sci6j poczyna sobie 
podst~pnic i zclradziecko. l{abyl zu,vsze przestrzega 
nieprzyj aciela. · 

Arab jest goscinny, ale '" przyj~ciu jego 'viclocznie. 
si~ przebija ch~c popisania si~ z 'vysta'r~ i hojnosci~ 
Goscinnos6Kabyl6w jest 1nnh~j okazna a bardziej scr
deczna. J{azdy, sw6j czy obey, dozna u nich dobrego 
przyj~cia. Najwi~l{sze \Vzgl~dy okazuj~ nieszcz~sli
wytn, zwlaszcza zbiegom, i za nic w S\viecie nie zgo
dziliby si~ na ich wydanie. Wszystkic w tym wzgl~
dzie usilowania Turk6\v ap6zniej Abd·el-Kadera, by
ly zawsze bezskutecznc. 

• 

Przytoczymy pi~kny zwyczaj u Kab~l6w, plyn~cy 
takie ze szlachetnego uczucia goscinnosci. W czasie 
dojrzewania O\voc6w, :fig i winogron, naczclnicy ogla
szaj~, ze 'v przeci~gu dni pi~tnastu lub dwudziestu, 
nikomu pod kar~ pieni~zn~ nie jest \volno zbierac 
owoc6w. Gdy czas naznaczony uplynie, \vlasciciele 
zbieraj~ si~ w n1eczetach i przysi~gaj~ na ksi~gi swi~
te, ze zakazu nie przest~pi~. !{to nie przysi~ga, placi 
kar~ picni~zn~. Po czem obliczaj~ wszystkieh bie
dnych w pokoleniu, i }{azdy 'vlasciciel z kolei ich zy
wi, dop6ki pora zbierania owoc6w nie przeminie. To 
samo si~ dzieje podczas zbierania bobu, kt6ren po
wszechnie w Kabylii nprawiajt1. Wtedy kaidy obey 
moze jesc na polu ile zechce, byle z sob~ nie bral. 

Arabowie okradaj~ bez wyboru przyjaci6l i nie
przyjaci6l, jak si~ przytrafi. Kabyl kradnie tylko 
u swego nieprzyjaciela, i to jest czyn chwalebny; 
'v przeci\vnytn razie kradziez hanbi. 

W karze cielesnej Arab lEJka si~ tylko b6lu; woli 
dostac d'vadziescia pi~c kij6w, niz zaplacic kary dwa 
duros (17 zlotych). w przekonaniu zas !{abyla, ka
ra cielesna jest niewolnicz~ i znieslawiaj~c~. Zaden 
naczelnik gminy nie smialby go na ni~ skazac. Goral 
'voli zaplacic dwadziescia duros, niz poddac si~ naj
lZejszej l{arze cielesnej . 

Por6,vnajmy teraz Z\vyczaje dw6ch tych plemion, 
a i tu znajdzicmy nie mniejsz~ r6znic~ . 

Arab zeni~c si~, najcz~sciej nie zna jeszcze swojej 
przyszlej. Jesli j~ zobaczyl, to przypadkiem, ukrad
kowo, na.jcz<Jsch3j z jej pon1oc~. U Kabyl6w chc~cy si~ 
zenic, wysyla przyjaciela do rodzic6w dziewczyny 
z prosb~ o jcj r~k~. "Cina\viaj~ si~, ile pan mlody rna 
dla nicj zaplacic posagu: zwykla cena jest sto duros 
(z g6rfb 800 zlp.). Jezeli prosz~cy o r~k~ na raz nie 
moze calej sun1n1y "'yplacic, daj~ mu z\vloki d'va 
miesif!ce. 'fymczasen1 n1oze bywac w domu rodzic6'v 
swej narzeczonej. Gdy posag WJl)laci, zabiera j~ z so
b~ i oprowadza po wsi przy oclglosie muzy l\i i spie
w6w: kobicty i dzieci otaczaj~ ich tlumnie, napelnia
j~c powictrze wesole1ni okrzyki. Za przybyciem do 
domu, pan 1nlody wypra.wia uczt~, na kt6r~, 'vedle 
moznosci S\Yojej, sprasza albo wszystkCJ: mlodziez 
wioski albo tylko blizszych znajomych. 

Gdy Arabo\Yi urodzi si~ clzieci~ plci tn~zkieJ, cie
szy si~ i ucztuje ale ty lko \V k6lku rodzin11etn. Gdy 
Kabylowi zona syna powije, sprasza na uczt~ cale 
s~siedztwo i przyjaci6l z okolicy. Wszyscy si~ radu
j~, bo \vszystkim przybyl jeden brat wi~cej, no\vy 
obronca ojczyzny. 

• 



• 

133 

Gcly u1nrze Arab, tylko kre\vni i przyjacieie obe
cni s~ obrz§do,vi pogrzebowen1u; poczem kazdy "'ra
ca do zwyklych zatrudnie:6.. Ale u J{abylo'v: gmina 
cala zgro1nndza si~ na pogrzeb, bo wszyscy poniesli 
strat~. Nikt 'v dniu t.yn1 nie pracuje: sklndnj~ si~ na 
przyj~cie goscinne l{abyl6,v, kterzy z odlcglych 'vio
sek przybyli oddac ostatni hold ztnarleinu. 

Bezwarnnkowa r6,vnosc nli~dzy J(abylaini oclbija 
si~ takze w stosunl\ach kobicty do m~iczyzny. Zona 
Arab a jest racz6j jego niewolnic~: nie goclzi si~ jej 
jesc z nim rnzem, a tern 1nniej z jego gosc1ni. Zona 
J{abyla je raze1n z 1n~zem i ucze~ t11iczy 'v ucztuch da
wanych ella gosci. Arabka nie moze i~ znajdo,Yac 
gdzie s~ zgromadzeni m~iczyzni; przyten1 za 'vsze 
nosi zaslon~. J{abylka rna t'varz odl\ryt~, chod~i gdzie 
zechce, spie"ra 'v obec m~zczyzn i rozmtnvia z nimi. 
Duma, smialosc i moe charakteru jest talc:~e udzia
lem Kabylek. Podczas bitwy one to l\rzykan1i pobu
dzaj~ m~zo'v i braci: gdy zbraknie procl1u i ]{ul, one 
przyno sz~. One na polu bitwy O!latrujtt raunych, 
a jesli kt6ry tc·h6rzy i ucieka, one pier"' ze podaj~ 
go 'vzgardzie po"' ·zechnej, znacz~c w~glem jecro bur
nus lub bial~ ko~zul~ welnian~. 

Arabka nie 1na nigdy s'vobody. WyszedL.z) z pod 
opiel{i ojca, clostaje si~ pod doz6r m~za; 'v ruzie roz
'vodu, zno,vn po"'raca }JOd 'vladz~ ojco"'sk~. Jesli 
J{abylka si~ roz,viedzie, zatnieszkuje u krewnych i 
uzy"'a zupelnej s"robody. 

U Arab6"r kobiety, zwlaszc7;a uboz zc, R~ z"'Ykle 
brudne i uicchlujne. Kabylld l<ochaj~ siQ 'v oc1H~
d6stwie. D'va razy na clzief1 prze1nieniaj~ ubranie: 
z rana umy"' ·zy si~, oclzie"raj<! ~ie chludnic; "·ieczo
rem stroj~ i~ '" najozdobniej "' z szaty. T'a ich 'YY
k,vintnosc i zalotnosc w strojach nic n1alo 'vplyn~la 
na ustalenic Innienutnia, jakoby kobiety l(nbyl6w· ce
lo,valy pi§l{nosciib nad Arabkatni: przynajnu1i6j tak~ 
maj~ sla,ve. 

Na dopclnicnie tego obrazu por6,vntnrczego d'Y6ch 
plelnion, do}~czamy opisanie Z\VJCZaju zarO,VllO ist
niej~cego u l{abyl6w i u Arab6"r; chcPiny 1n6wic 
o lis tach bczpieczcnstwa, zwanych u Arn uo"· auzan, 
u Kabyl6w anaya. 

A man je t nic ty lko listen1 bczpieczcn t"'a ale i pe
\vnego rodzaju przebaczeniem. tlcicli np. Arab sci~

gnie na si~ gnie'v naczelnika i opusci pokolcnic, nie 
b~dzie napo\vr6t don przyj~ty, dopoki nie otrzyma 
a1nan. Inuy zno,vu podnosi bunt, w ·zczyna rozruchy 
i wreszcie ucieka. Pozniej on i naczelnik pragn~ si~ 
zblizyc do siebie i dla ulatwienia 'vzajemnego poro
zumienia si~, chc~ si~ osobiscie widziec i rozm6wic. 

\V takiln razie Arab nie inaczej sta,vi si~ na miej
scu schadzki, jak zuopatrzony 'v an?an dany od na
czelnika, kt6re1nu rna zdac spra'v~ zc swego post~
pow·a.Ilia. Tak 'vi~c do 'vyrazu arnan przywi~zanc 
je t zuaczenie 'vyi zosci i 'vladzy osoby go dajf}:cej 
nad tym, kt6ry go otrzymuje. 

Anuya u l{abylo"r jest listem bczpicczenst,va i pa
szportem; wszelako nie 'vladza, jak u Arab6,v, lccz 
l\azdy J{aby I 1110ie dac auaya. Powaga Inoralna anaua, 
jest nader \vielka; cudzozie1niec j~ posiadaj~cy nie 
tylko si~ uie l~ka krzywdy i gwaltu, ale 1no~c je zcze 
bye pe\vnym, ze go nie dosi~gnie ani zetnsta nieprzy
jaci6l, ani kara za da\vniejsze wyst~pki. Anaya 'vy
raza si~ przez jaki znak 'vidzialny. Daj~cy j~ 'vr~
cza strzclb~ swoj~ lub szabl~ albo inn~ rzecz, o kt6-
rej wiedz~ 'V okolicy, ze jest jego. Cz~~to daje s've
go sl'ug~ za przc,voclnika, niekiedy tci sam towarzy
szy protego,vaneinu, jesli 1nu zagrazu 'vielkie nie
bezpicczeflstwo. Taka anaya tern dalej rozci~ga swo
j~ skutccznosc, in1 znakotnitsz~ jest osoba, kt6ra jC1 
daje. J e~li to jc,t prosty I~abyl, szano,van11 b~dzi~ 

"~e wsi i '" okolicy. Ale jesli j~ udziclil n1arabut- 1no
zna z ni~ bezpiecznie przejsc cal~ J{abyli~. Dose jest 
"~tcdy pokazy,vac jt~ n1arabutom innych pokolef1, aka
idy z nich najch~tni6j da swoj~ auau{}. 

Ir abyl naj,vigksz~ '\Vag~ do tego przy,vi~zuje, zeby 
jego anaya poo·,yalcon~ nie byla: 'vyn1,aga tego jeg~ 
duma i godno~c o~·ob ista, a krewni, przyjaciele, gnli
nn. i pokolenic calc-tnYazajf1 zn, s'vi§t~ powinnosc 
SV\'oj~, nie <lopuscit jcj pog,valcenin. Chc~cy po1n~cic 
krzywdy osobi t6j nie za"·szc znajdzie pon1ocnika; 
ale gdy rzecz choclzi o pomszczcnic zg\valconej anaya r 
"rszy ·cy zn bro!1 pory"·aj~. Podanie przccho,valo na-
t~puj~cy przyklad zg,valcouej onaya. 

J>rzyjaciel jeclnego ~tunva zglasza si~ doli z prosb~,. 
o ana yr. W nieobccnosci Int}za, zona nie wiedzf!c jal\: 
sobie lJOcz~c, tlajc zbiegowi suk~ don1o'v~, znan~ 'v ca
lej ol\olicy. Podrozny puszcza sig 'v drogEJ 1naj~c 
z soh~ ten zakhul hczpieczef1stwa. Wkr6tce jednak 
suka zbroczona. 'vc ln'"'i wraca do don1u swej pani. 
Zua,v, l{t6ry wlasnie po\vrocil, zapala i~ gnie,vc1n, 
zbiera lllieszkailC<J\Y 'vio ki, puszcza Si~ Z nilni sla
dem suki i zna.jclnj~ na droclze zabitego poclrozuego .. 
Wypowiadaj~ 'vojn~ pokoleniu, na ktorego gruncie 
zab6jstwo dokouanc ; krew lala si~ strumieniatui, 
a 'vioska, 'v ktorej zgwalcono an au a' do dzis dnia zo
wie si~ uJioskq su/ri. 

Anaya nie tylko jest J)aszportem i listem bezpie
czefistwa, ale rna jeszcze znaczenie og6lniejsze. Do 
niej przywi~zany jest obowi~zek opieki n1ocniejszego 
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nad slabszy1n. Czlo·wiek przeslado\vany, ktoremu gro
zi bliskic nie bezJJieczenstwo, wzy,va opieki }1ierwsze
go lC}J ~ · zego Kabyla. Ten, choc go zgola nie zna, rza
dl\O ldetly prosby jcgo nie wyslucha. Goral dumny 
z opicl{i nad slabszym, ch~tnic w takim razie udziela 
anay~. J{abylka ma tal\ie ten przy,vil~j, a czula i lito
sciwa Z }n·zyrodzcnia, nigdy 11lC odn1a,via S\Vej opie
ki. Podanie jako 11rzyltlad wspo1uina jedn~, w kt6rej 

oczach bracia past,vi~ si~ nad zab6jc~ jcj n1~za. Nie
szcz~sli\vy raniony kilkakrotnie, dobywasil ostatnich, 
czolga si~ ku jej nogotn i wola: ,Blaga1n ci~ o anay~. 
vV do,va zarzuca nan s\voj~ zaslon~ i l{abyl oca
lony. 

Te s~ gl6wniejsze rysy obrazu spolcczenstwa ka
bylskiego, uwazanego pod wzgl~den1 usta\v polity
cznych, praw, o byczaj6\v i z\vyczajo\v. 

E1dtv. Sulicki. 

OZOZEWO, 
I M 0 S T P 0 D N IE M N A W r S L E. 

• 

W pi~kncj, bogatcj Pomorza okolicy, kt6r~ slusznie Wisla na d\va koryta, tu lewy jej strumien zo,vie si~ 
autor opi uj~cy znaczenie Prus da,vnych Egiptem Nogat i do Elbl~ga prowadzi. Brzegi jcgo broni od 
naszyn1 nazy,va, 'vsr6d innych 1niastcczck i \vsi, dzis wylew6w i scisl{a 'v glEJbokie koryto pot~zny usypa
nie polskic miano nosz~cych, Z\vraca uwag~ nasz~ ny wal za czas6w jeszcze krzyzackich. Podobne wa
nliastcczko Tcze,vo c~yli Czczcwo, }H'zcz Nie1nc6w ly ci~gn~ si~ brzega1ni Wisly, az do Gdai1ska i Frisz
Dil'schau przczwanc. Polozone 1ni~dzy Malborgiem haff. I cz pracy koszto\valo usypanic szanc6'v tak 
a Gdai1slden1 od }{tore go o cztery n1ilc odleg:te, Czcze- ogro1nnych; trzeba bylo kroci jc.6.c6w, by je usypac, 
'vo jest dose zrnnozncm, nic bez handlo,vego ruchu, trzeba niczmordowanej starannosci mieszkac6'v dzi
n1nrowan6m 110\viatowcm n1iasteczl{iC1n, a przy ten1 siejszych, by je utrzy1nac. 
jednc111 z Iniejsc licz~cych \Yiele historycznych wspo- Od Salncgo nrialborga az do Czcze,va, jedzie si~ bit~ 
llllliell.. Rzadki6In to by,ya zdarzcnicin, tak 'v losach taUHb z ro,vanli po obu Stronach. vV sz~dzie obfitc 
rodzin, jak i miast znakon1itych, ic odt~cl Czczewo l past,viska, g~ste, dobrze zabudowanc \Vsic, ze stare
sci~ga uv{ag~ podr6~nych, i ie z ubieglen1i "'icl\an1i mi gotyckie1ni kos ciola1ni, wlasnosc niegdy~ dawnych 
nic straciJo zupelnic na 'vaznosci . 'vojcj, nie zatnieni- krzyzak6,v. Najpi~knicjsze bydlo pasic sig trzodami; 
lo si~ \V z"raliska, w lich~ miescin£, na co, gclyby nie wsz~cly iyznosc ziemi SI)icsznic kl~ski \Vojny ,vyna
popro,vadzcnic ta1nt~dy }{olei icluzncj, zanosilo si(J graclza. Okolo lVIalborga az do Czcze,va, lud pospo-
przcd nicdawnen1i laty. Nasz stary,vic,·zcz J. U. Nicn1- lity nic In6,vi jak po l)Olsku .............. . 
ccvvicz, gdy chc~c kraj 11oznac, podrozo,val po niln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
przcd kilkadziesi~t laty, opisa,vszy \V 1\Ialborgu zan1- , Czczc,vo, nicgclys n1ocno ut,vierdzonc n1iasto, za
}{i bogatc \V sztuk~ i })rzepych dawnych ryccrzy l{rzy- loione bylo 'v roku 1209. I-Iclmerych 'viclki mistrz, 
zo,vych, \vyrazi"'szy oburzenic s"·ojc na tych cie- w wojnach z Polaka1ni, zburzyl jc zc szcz~te1n, w ro
nli~ico'r co pod pozoren1 \viary niesli s~siadon1 zni- ku 133:3 Czc i, posill\ujqc 'rojska polsl{ic, spalili to 
szczenic, tak si~ dalcj '"YTaza, ubolc\vaj~c nad zui- n1iasto i 10,000 jenc6\v zabrali. W roku 1727 Gusta'v 
szczcnicn1 do jakicgo przywiedli ci, co niedbali o za- Adolfporazil tu jazcl~ IUlSZ~. Po tyluklQskach, Czcze
bytki sztuki. ,,Im bardziej 1nnic barbarzynsl{ic zni- wo lichc1n jest n1iasteczkiem; Inuro,vanc jcdnak, i le
szczcnic i opuszczcnic zan1ku 1nh;trz6w }{rzyzacldch psze nii 'vielc stolic woje,v6dztw naszych. 
'v Malhorgn ohurzylo, tcn1 przyjcn1niej 'vyjechawszy Od Czczc,va kraj r6\vnie pi~kny i 'vsic zrunozniej
za n1ost uj~l 1nnie wjdok kraju, buj11osc ziemi i pra- sze, do1ny z wiellde1ni \Yysta,vami, pruskiln murem 
co,vitoBc Inieszl\ai1c6w. Poniz6j Malborza, dzieli si~ budowanc, wiclc tal\zc uiy\vaj~ suro\Vl{i. l)rzcz wics 
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Rozen berg i inne plynie rzeczka Radunia; t~ krzyza
cy \vodoci~giem spro\vadzili do 1niasta Gdanska. 

rr"rierdz~ iz Czcze\YO znanein bylo \V roku 1209, 
}JOd nnz"'iSl\iem hrabstwa Sau. J akkohviek na po
graniczu Pomorza pra,yie jui ku Zulawom poloione, 
miasteczko to naleialo zawsze do l{Shti~t Pomor
skich. 1\tlest,vin l\siqie Pomorski \V XIII jeszcze \vie
ku \Vzniosl tu kosciol i l'lasztor Dominikanow. Ko
sciol kateclralny zdaje si~ da wniejszym jc t je ·zcze' 
bo nie wiadomo J)rzez kogo i kiedy zalozonym zostal. 
Nicszcz~slhvy kraj nasz za\vszc ze \vszystldch stron 
napadany, czy to od Tatar6w i poganskiej w6,vczas 
Litwy, czy to od chrzescij:.n1sldch Sz,yed6'v i l(rzy-
zak6,v, nie posiada zadnego starozytnego grodu, zaln
ku, miasteczka, kt6reby nie bylo l\rwi~ oblane, \Yie· 
lekroc palone i niszc:zone. Ro"'ny wi~c z innen1i los 
mialo i opisyw ane Czcze\vo. 

Gcly Jagiello \viekopomnem zwyci~zt,vctn pod Griin
"raldem upokorzyl l\rzyzak6w, odebral na·ten czas 
od Prus nalez~ce do Polski 1niasta a n1i~dzy innc1ni 
Czczewo; lecz powoduj~c si~ usposobienien1 naroclu 
naszego, ktorc nigdy nie bylo zaborcze, oclst~pil J a
giello od Malborga, rozproszyl pospolite rnszenie 
i odpoczy,val \Yraz z "~ojsl\iem 'v Inowloc}a,viu. vVtem 
do,viedzial si~ ze Piau en no"'Y rrlistrz krzyzacld, pod
zegany przez nie1nc6w, })Ozyczy\vszy pieni~dzy od 
Waclawa krola czeskiego, gotuje si~ na wypra\v~ 
przeciw niemu. Zgromadzil J agicllo ile bylo \Vojska, 
mial si(j na pogoto,viu, lubo ~an1 pozos tal''" Ino\vlocla
'viu; 1n~zni rycerzc a pon1i~dzy uhni s}a,vny z bohu
ter:t,va i pi~knosci za,viszu Czarny, "yst~pili prze
ciw nieprzyja.cielo\vi. Kr%yzury zupe,vnicni zc roz
puszczenie IJO. l)Olitcgo ruszcnia i przez to n1alc sily 
Polak6w nie "·ytrzyn1aj~ ich napatlu, nadci~gneli })Ocl 

l{oron6w-rozpocz~to kr\VU\V~ i zaciEdt~ \vall~~, '" kto
r~j Polacy zniszczyli zu1)elnie jazdEJ krzyzako"'· Oko
lo osmiu tysi~cy trup6w nicn1iccldch bylo na placu, 
zabrano chorq,gicw· krzyiakotn, i opr6cZJ pieszo pro
'Yadzonych nie,volnil\:6"y, dosta"'iono tez do Tno,vlo
cla,via krolO\Vi SZCScdzieSif1t WOZOW. 

Podczas tej osta tniej z J{rzyZakan1i '"ojny, Czcze
'vo uleglo ciQikh~ j ld§sce, spalonc bo,vie1n i zupclnic 
zniszczone zostalo. Ponic"·az tnistrz rozpocz~l t§ 
v.~ojn~ za pon1oc~ '¥acla,va kr6la czeskicgo, n1nostwo 
Czech6w bylo w sluibie krzyzackicj. Biclsld przyta
cza iz bardzo 'vic1u z nich wzi~to }JOd CzczC\VCin 
a raczej 'v sa1n6n1 1niescic '" czasj e kicdy gorzaio. 
Przy"roclzi obok tego cieka\V~1 lubo okrutu~ jcdnego 
Czecha n1ilo~c narodo,vosci jeuno-plemiennej. Opisu
jqc . '}Jalenie Czczc\va tak koiiczy kronikarz: ,J cdn ak 

\Vi~zniow }Jrzed si~ nasi tam 'vzi~li na dziesi~c tysi~
cy, n1i~dzy kt6remi co jcdno bylo Czech6w, tc wszy
stkie uprosil: sobieBapka, uo,v6dzca czcch6\v na zol
dzie Polak6w zostaj~cy, ktory1n rozn1aite mEJki zada
wal a. naostatek kaza\v ·zy naklasc sto drzewa, SIJa- · 
lil jc Int),vi~c tak: ,li 'vy b~d~cy jednego j~zyka i ro
dzaju z przodk6\v S\vych z PoL·ki, dzieriycie z Niein
cy nieprzyjaciohni S\vemi przcci \V irn. '' 

Czas jakis odpocz~lo nasze miasto. Lecz za pano
\Yania Stefan a Batorego, gdy Gdanszczanie, po\vHtaw
szy pod dow6dzt,ven1 Jana z Kolna, clali n1u pole }lO
pisania si~ ze S\voj~ \Valecznosci~ po raz picrwszy, 
(a mimo tow bli kosci Czczewa dwa ty i~ce Polak6w 
pobilo cuclo\vnyrn niemul spo obem blisko stotysi~
czne \VOjsko Gdanszczan;) CZCZC\VO \Vt.edy znow zu
pelnie zgorzalo. l\fin1o tak korzystnej wygratu~j, zn, 
\vsta\vieniem si~ ksi~z~t niemieckich, a racz6j przez 
wrodzon~ dobrowolnosc tylekroc w podobnych razacl1 
okazy,van~ Polak6w, stau~l pok6j podpisany w Mal
borgu, 1noc~ kt6rego Gclanszczanie \V kilku rutach 
d'vicscic tysi~cy zlotych zlozyc za koszta wojny kro
lowi obo,vi~zali sig tudziez dwadzicscia tysi~cy du
kat6w na odbuclo\vauic koscio}a w Oliwie przez lud 
zbnrzonego. Stefan Batory ze S\vej strony obo\vi~zal: 
si~ dobra zabranc n1iastu po,vr6cic i poz\volic na. od
bywanic publiczne po kosciolach obrz~clku aug::; bur
skiego. Ilistorya zacho\vaia pan1i<2c tak siawnej, tak 
uier6,vnej w silach, a przez to 1nian6j za cudownQ: 
'vygran6j nicdalcko Czcze"~a . Lecz cza~ zni zczylpa
Ini~tk~, na nicszcz§ ~cic nie x Illal'lnuru, bo sztuki 
u nas 'vtedy nic tak pospolitc byly, lccz pami~tkg 
1naluj~c~ owczcsn[b pcln~ 1n·ostoty poboznosc; byl t<> 
bo,vicnl krzyz x rozkazu Stefana Batorego postawio-

• ny, z nap1 e1n: 

,Nn~ NA:\I PANII~f 1~LB IAIIEXIO\VI 1,"'E3lli NIECII 
. ,, 

BEDZIE 'II\VAJ.~.\. .. 

Po Rkonczoncj "'ojnic, po nciszonych napadach, 
krzyzacl~ich i nictnicckich, zn6'v IJrzcz lut kilkadzic
sia.t Uzczcwo w spokojnosci pozostaj~c, n1ialo czas .., 
odbudo~vac si~ i uporzq,clko"'ac; dop6ki ulegaj~c zwy-
l\lcj kolci mia 'tcczck naszych niszczonych i napa
clauych nie tylko przcz bliskich sqsiad6w, Czczc,vo 
przcz Szwedo"' opano,Yanein zostaio. 

~Ilody kr61 sz"·cdzki Gusta\v Adolf wi<lz~c Pol k~ 
zaj~t~ \Voj11~ z 'furcyt1, zapragn~l korzystac ze szcz~
sli,vej dla siebic pory. Nagle na11adl na Inflanty, opa
no\val I{yg~ i wicle n1iast innych. Nic1nozna bylo od 
razu poskro1nic zuch,vnJej napaBci. • ricszcz~~li,va sla
bosc l\rola dla Austryi, posylanic dla niej Liso\v-
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czyk6\v, rozdwoilo sily, ktoreby do Inflant gro1nadzic 
nalczalo. ZachtJcony clobrem powodzenie1n Gustaw 
Adolf, coraz bardziej szerzyl zabory s\voje posun~w
szy siQ ai do Prus. Zapon1nial kr6l szwcdzl~i, ze lubo 
Zygn1unt byl slabynt i nieumiejf1cy1n pro,vadzic 'voj
ny monarch~, pauo,vanic jego jakby dla "rynagrodze
nia niedol~znosci kr6la, obfito,valo '" najwaleczniej
szych i najznuko1nitszych n1~z6\v. 

Stanisla\v Koniecpolski zaledwie spocz~l po 'viel
lrich nad Tatarami zwyci~zt,vach, kt6rc odni6sl wr6-
ci,vszy z nie,voli turcckiej; pospic zyl ku obronic bo
gatcgo Pomorza, przcciw Sjl;"redo1u, gdzic w r. 1627 
ostatccznic zwyci~zyl najezdnik6,v, pobra,vszy nie
przyjaci6l calemi pulkan1i w nic,volQ, zdo bywszy 37 
chor~gwi; jcdncm slo,vcm tak ich pobil, iz si~ udac 
do za,varcia pokoju n1usieli. 

Lecz nim to nast~pilo, Czczc,vo bylo teatrcm woj
ny, zaj~l go kr61 szwedzl{i i \V ni6m czas jalds \V ro
ku 1626 bronil si~ i opieral l{oniecpolskiemu, az 
w ko!1cu sam tu ci(J.Zko ranionyn1 zostal. Nie dlugo 
bicdne 1niasto bylo 'v r~kach Polak6,v. Nadeszlo pa
nli~tne tyl~ kl~ ~kami pano,vanie Jan a Kazimierza. 
Nie dosyc ze miasto po 1niescie od strouy l\1ultan 
i Rossyi dostaje si~ 'v nieprzyjaciclskie r~ce, nic close 
ze s~jm na kt6ryby zg~·omadzhvszy si~ uar6d 1n6gl 
jakic~ zaradzic srodki ku ratunko\vi kraju, zry,va Si
chiski; nie dose ze si~ \vcwn~trznc najzgrabniej ·ze ella 
ojezyzny niezgody szerzyc zacz~ly, ale jeszcze i Sz,vccl 
poku il si~ zno,vu do zabor6w \V Polsce, pewnym b~
df!:C ze \V takim stanie niedoli, zdola opa.uo,vac l\:r~j 
caly. 

Wtccly 'vlasnic c6rka Gu ·ta,va Adolfcl, Krystyna, 
zrzckla si~ korouy sz,vedzkiej na osob§ Karola Gu
stawa. Nic\vlasci\vie poscl Jana ICazimicrza os\viad
czyl si~ z protestacy'1l)rzechv ten1u kr6lo,v6j sz"·cdz
}{icj czyuo\vi, zapo1nial ze w tak ciQikie1n poloieniu 
Po1ska, juz nie })Owinna byla \Vtr~cac si~ do spru'v 
s~siednich. Gchwyci,vszy t~ urazQ za })Oz6r do \val
ld, Karol Gnstaw chc~c zwyci§zt'''aini 11ierwsze lata 
pa.nowania S\vego oznaczyc, napada na Polsl\~ i sze
rzy 'v niej zabory s'voje. Wtecly to nie mysl~c juz 
opu~zczac zclobyczy S"'ojcj najezdnik umacnia lniej
sca kt6rc za. dogodny punkt do obrony uznal. Blndy tcj 
"raro,vni clotf}:d pozostaly. Czas \V })Otomnosci zatarl 
pa1ni~c ucisk6'v, ol{rucienst'v })rzcszlych naJ)astni
k6,v; zostaly tylko slady dowodz~cc ich sily i dzis 
jako starozytnc })alni~tki pokazuj~ po,Ystaie za cza
sow }{rzyiackich okopy nad 'Visl~ i mury szwcdzkic 
okolo Czcze,va. 

• 

N areszcie uadeszla pomyslniejsza ch wila dla. kra
ju , \vlasnic " rtedy kiedy jej najmni6j spodziewac 
si~ n1ozna bylo, kiedy nieszcz(Jsli,vy Jan Kazi
~ierz z garstk~ wicrnych, schronil si~ do Opoczna 
1 na1)r6zn? c.zekal. obiccancj }Jomocy Austryi, kt6rej 
prz.odkowic Jego n1e bacz~c na wlasny in teres, porn a- . 
gal1. ~ ~1z l{arol Gusta'v }Jane1n byl chwilo,vym calej 
Polski 1 tylko na1nyslal si~ czy sitJ ni~ podzielic wy
pada,. czy calko\vicie zatrzy1nae sobic? i juz zazf}:dano 
od n1ego na,vet aby scjm zwolal i prawo clekcyi 
utrzymal, on 'vskazuj~c na palas: u boku odpo,vic
dzial: Nic potrzebuj~ 'vaszych elckcyj, bo za pomo
c~ tego jeste1n Pan em i kr6lem 'vaszy1n." J uz w~tpil 
lud w~zystck ze zadnego nie bylo ratunku; kiedy sla
wny op6r Cz~stochowy nadspodzi-c,vanic oddzialal 
pomyslnic. Odzyla nadzieja, a z ni~ 1n~zt,vo w do
w6dzcach polsldch. Z\vyci~zt,vo po z'vyci~ztwic na
st~powaio i nagrodzilo poprzednie klEJSl{i i straty. 
Sam Katol Gnstaw· o malo nic dostal si~ w· niewol~ 
nasz~; a nadto Dunczycy 'vpadli do Sz,vccyi i zmu
sili go o \Vlasu6n1 1nyslec niebezpieczenst,vie. Za\var
to pokoj vv Olhvie w 1668 r., w skutek kt6rego Sz\vc
<lzi oddali zatrzymane 'v Prusacb miasta, a w tej 
1iczbie i Czczc,vo. Odt~d zosta,valo to miasteczko bez 
przer\vy pod pano,vanien1 Polski, a.lbowicm gdy osta
tecznic w 1772 okreBlono coraz z1nnicjszone wojc
w6dzt,va po1norskie, i na dziesi~c ;powiat6w je po
dzielono, po 1ni~dzy nic1ni 1niescil si~ l)OWiat Czczc
"rski. 

Dzi~ })Od Czczewcm zostaj~cen1 pod rzf!:clcm }Jru

skiln, "rznic ·iono 1nost IHt 'Visle, kt6rcgo tu daje1ny 
• • • 

ryc1n~ 1 OJ.HS. 

Po iedzcnic 7 grudnia 1 ) 49 zatwierdzilo wy budo
'vanic 1nost6'v na vVislc i Nogacie zastrzegaj~c urc
gulo"ranic biegu i ogroblo,vanie obu tych rzek przcz 
polozcnic kolei zclaznej, i przeznaczyio potrzebne na 
to fnn<.luszc. 

Budo\VtJ ntostu rozpocz~to podlug })rojcktu za
t,vierdzoncgo 'v r. 1850. 

1VIosty ~ przeznaczonc tak tlo jaz<ly z"ryczajnej 
jak i dla kr6lc,vsko-,vschodniej kolci zelazncj, kt6rcj 
najdogodnicjszy kierunek jest z Berlina i Gdanska 
do Kr6lewca, przecinaj~c Delt~ " Tisly 'v linii od 
Czcze,va na lVlalborg do Elbl~ga. Zc wzglQdu na bcz
pieczcntit-\vo okolicznych ob,valowauych nizin })Omi~
dzy "Vislt! i Nogatem, jako tei na wsch6d od Nogatu, 
kolej zclazna, r6wnie jak i drogi, s~ zalozonc nama
iej nasypce ziemnej, pomi~dzy Wisl~ i Nogate1n, na 
3 st6p ponad sredni stan Wisly pod Czczewem, ana 
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wsch6cl Nogatu az do 8 stop pod sredni stan tegoz, 
pod zaslon~ w~l6'v "\'\,.isly i Nogatu. Aieby pod
niesc waznosc kolci zelaznej, i zyskac, podniesienie 
rolnict,va 'v nadzwyczaj zyzny~h nizinach, potrzeba 
bylo jednoczesnie z buclo·w~ most6w wykonac og6lne 
ureg6lo,vanic 'val6w i koryta w6d, ktore i tak ·w sku
tek licznych przerw \Y walach Nogatu juz na"'ct 
przed przedsifJwzi~ciem budowy drogi zelaznej bylo 
nagl~ce. 

W skutek zmiany podzialu "'6d przy 1\iontaner
Spice, kt6ra z pocz~tku mala, od rol\u 1840 powi~-

h) Dzisi_ejsze ujscie Nogatu zamkn~c robotami fa
szyno"·emi, pomi~dzy nieini przez koryto Nogatu usy
pac d"·a "'"aLy ochronnc ocl ,yody, doprowadzic je do 
zamkni~cia niziny Ma1~jc1nverder i opatrzyc upusten1 
n£nvoclniaj~cym. 

c) Ka le,ro powyzej ou ~fontaner S11ice nieobwa
lo·wane niziny, I·~cznie z rozlegl~ k~P'1 J{tiche obwa
lo\vac. 

d) Dzialaniu 'vzmocnionego pfJdu \Yocly <lopom6clz 
do oczyszczenia z piask6"r '~;isly za pon1oc~ tam re-
gulacyjnych i sztncznego pogl~bienia. . 

11:ost pod Czczcwem. • 

• 
• 

ksz,ala si~ gwalto'\\rnie, Nog~~?l~l. p1ynfJl~ jui pra"·ie 1 e) Istniej~?e ~b,val.ow.anie '~~isly 1 'l2 n1ili po"'yiej 
cl~ra razy tyle "·orly co da,YnleJ 11lc ponu~dzy ob"'a- ~Iontaner-Sp1ce 1 pon1ieJ z leweJ strony do ICascmark, 
!o,vaniein moglo bye odpro,vadzone. Skutkien1 tej a z pra,vej do Rothebude, jako tez olY~valo"·anie No
przewagi Nogatu bylo za:-;ypanie vVisly poniiej 1\ion- gatu na d6l do Blun1enstein, a z pra"'ej od Galgen
taner- Spice. Brak otan10\Yan przy podziale " 'od, berg a, do Krafolschleuse stosownie podniesc i wznlo
stal si~ powodem ie najmocniejsze lody z g6rnej "' ... i- cnic. 
sly plyn~ly Nogatem i ob,valo,vania jego porozrywa- vVspomnione pod c) i e) znaczne roboty byly juz od 
{y. Z tego po,vodu postano,viono~ roku 1846 prowaclzone i ukonczoue na 19 milach wa- · 

a) Otworzyc nowe ujscie dla Nogatu o pol mili po- lu, nor1ny 15 do 20 stop w koronie, 7 do 8 stop nad 
nizej ~Iontaner Spice, za pomoc~ l\analu 1/t mili dlu- najwyiszc plyni~cie lod6,v, ze spadkami dwu-stopo
giego, i z takiemi wymiaran1i, kt6reby regulo,va!y wen1i od l~ltlu i trzystopo,verni od "Tody. 
ilosc wody maj~c~ plyn~c w Nogat, trwale go ob,va- Nast~pnie wielkie roboty "·ymienione pod a) i b) 
rowac i opatrzyc izbicami, wstrzymuj~cemi wp{ywa- byly wykonane, przez co wyplyw Nogatu zostal zre .. 

• 

nie wielkich mass lodu. dukowany, jak dawniej do 1/ 3 cz~sci calko,vitego · 
Ks~GA SwiATA, Cz. n. R. vm. 19 
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J>rzeplywu Wisly. Powolne oczyszczenie Wisly z pia- Przy dzisiej szym.post~pie i udoskonaleuiu robot 
sk6w, srodkami pod d) wskazanemi pozostaje dalej z zelaza, zastosowano i w budowie tego mostu to, 
do wykonania. .. . czego na najwi~kszych mostach z nieomylnym sku

Budowa most6w na Wisle i Nogacie byla prowa- tkiem uzywano, to jes~, obok uzycia zelaza kutego 
dzona nast~puj~cym porz~dkiem. i walcowanego, uzyto w wi~zaniach sworzni na gor~-

Most na Wisle. Calkowity otw6r jego przyj~to ta- co wbijanych. W ukladzie zas belek stosowano si~ 
ki jak najmniejszy pro:fil w6d powodziowych znajdu- SciSle do zyskanych juZ doSwiadczell i wymagan. za
j~cy si~ pomi~dzy wysokim brzegiem powyzej Czcze- sadami statyki wskazanych. 
wa i obwalowaniem z prawej strony pod przystani~ Wlasciwie s~ to tylko dwie belki w postaci zela
przewozow~. Aieby t~ miar~ zachowac pomi~dzy fi- znych po 37~3 st. wysokosci, kratkowych scian; po· 
larami i azeby na prawo i na lewo Czczewa naprze- mi~dzy kt6remi, w wysokosci 6 stop od dolu belek, 
ciwlez~ce k~py sprawiaj~ce podzialkry, spozytkowac kolej na moscie poprowadzono. · 
dla ulatwienia przejscia lod6w przez most, uznano za Srodkiem mostu idzie kolej zelazna: po obu zas jej 

, stosowniejsze umiescic most z dolu Czcze,va, ku ujsciu stronach idzie jedno-kolejna droga dla zwyklych wo
tamtejszej niziny, a nizeli z gory miasta. Co do zmian z6w. Dla zaoszcz(Jdzenia materyalu. nie })Odzielono 
jakim koryto rzeki i }?rzegi az. do obwalowania podlega- tych trzech dr6g oddzielnemi scianami. Pomini~to 
j~ ,miano na uwadze, azeby dla ulatwienia swobodnego je zas dla tego, ze i tak nie zabezpieczalyby koni 
przeplywu lod6w, zacbowane byly r6\vne rozmiary od przestrachu w czasie przejscia parochodn. Z uwa
w otworach mostowych: z og6lnej przeto summy gi wi~c na nieznaczny ruch woz6w i koni, postano
otworow mostowych, 2316 st6p "rynosz~cej, sz6st~ 'viono tako,ve, w czasie przejscia parochodu, zatrzy
cz~sc tejze summy, to jest 386 st. dla kazdego otwo- mywac. 
ru za dostateczn~ uznano. Chodniki dla pieszych po 3 st6p szerokie, wycho-

Licz~c wi~c kazdy otw6r po 386 stop summa dz~c po za belki, dozwalaj~ nieprzerwanej kommuni
wszystkich ot\vor6w uczyni 2316 st., grubosc pi~ciu · kacyi. Chodniki te, id~ na filarach do oJ\ola wiei, 
irodkowych filar6w po 31 stop == 155 + grubo.sc 2ch wzniesionych celem powstrzymania scian mostowych 
przyczolk6w po 98 1/ 2 st.==l97. Cala zatem dlugosc od usu,vania si~ na bok. Dla zachowania zgodnosci 
mostu wynosi 2668 st6p. w ksztalcie, wieze srodkowe s~ okr~gle, na przy-

Przyczolek lewy ustawiono w gl6wnym kierunku le- czolkach zas cz\vorok~tne i tworz~ zarazem portyk 
wego brzegu rzeki, a nast~pnie podlug tego, polo- n1ostu. . 
zenie prawego przyczolka oznaczono: do zl~czenia D1·ogi ko'JJrn1unikacyjne. Droga zelazna od pun
zas mostu z walem wislanym sluzylo przedluzenie te- ktu zlqczenia si~ koleiBerlinskil~j i Gdansl{iej w d\vor
goz od przewozu czczeskiego do 'vsi Licssau. cu Czczeskiln zwraca si~ przez 1nost l{u wschodo-

• 

Grubosc srodkowych filaro"' jest ustosunkowana do wi. Przez drog~ t(J nie przechodz~ furmanki most 
obci~zenia pokladem mostowym jak· r6,vnie i do po- przeb~waj~ce: d?jezd.za:i~c bowiem do n1ostu lewym 
trzeby silnego oporu przeciwko Iodom. brzeg1e1n poludnioweJ strony dworca, zjezdiaj~c pra-

Grubosc przyczolkow odpowiedni~ jest do nasy- wy~ brzegiem po spa~ku 1/21 furmanki zas z przeci
p6w przyleglej grobli. Szerokosc zas tychze 72 stop WIH~J ~tron~ ~rzybywaJ~ce, wjezdiaj~ na grobl~ od pol
wynosz~ca, zastosowan~ jest do wymagail fortyfika- nocy 1 ,dah~J Jad~ \vzdluz dworca. Ponizej obu tych 
cyjnycb. Zk~d l~dowa cz~sc tycb przyczolk6w otoczo- spadko'v urz~dzono przejazd w grobli sluz~cy zara
na jest murem z~biony1n z 2m a w ksztalcie \Viezy ~em za dr?g~ do wsi Liessau. Pomi~dzy pr~ejazdem 
wy skakuj~cemi p1·zedpiersiami, i to stanowic rna 1 przystan1~ przewozo'v~ l~czy si~ z ten1i drogqmi 
o bronne "·ejscie do mostu. szose wiod~ce do Malborga . 

• 

Poniewai most ten do biegu poci~go\v jest prze- ~rz~pz~szczanie statkow pod rnost. ·· Najwyzsze 
znaczony przeto,konstrukcy~ kratko'v~ ielazn~ uwa- . wzni_esienie wody, 26 stop, dochodzi pod most dwa
.Zano za najwlasciwsz~. Sarna oszcz~dnosc nie do- nasc1e stop. Dla statk6w przeto 'vysoko wylado
zwa.lala przyj~c wi~kszej wysokosci nad t~, jaka po- wan~~~ i parowc6\v z pochylonemi nieco kominami, · 
trzebn~ jest dla przeplywu statk6w, to jest, 12 st6p przeJSCie pod mostem jest dostateczne. 
nad najwyzszy stan '\vody, co 'v budowie z kamienia Dla statk6w zaglowych w gor~ Iub z g6ry plyn~-
zastosowacby si~ nie dalo. cycb, .urz~dzono stosowne z6rawie, kt6remi" szypry, 

• 
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z pomoc~ dodanego wtym celu majstra, maszty S\VO-

je skladac lub podnosic mogq. .. 
Uskutecznienie tego, zajmuje zawsze mniej czasu, 

nizby go potrzeba bylo na oczekiwanie przy zwy
klyin zwodzie mostowym, kt6ry r)r6cz tego tamowal
by s":obodny ruch na moscie. 

Bttdozva fila1'0UJ. Z powodu ·wielkiej otwartosci 
prZfJSel mostowych, caly Ci~zar rozlozony na mai~ 
ilosc filar6w, mocno. je obci~za. Filary wzniesione 
zostaly na gruncie w kt6rym do znacznej glfJbokosci 
znajduje si~ piasek grubo ziarnisty i miejscami slabe 
poklady ilu. Grunt taki jest bardzo 'vytrzymaly ale 
poV\rinien bye zabczpieczony od podmywania. 

Z tych uwag do zalozenia srodkowych filar6,v, I)rzy
j~to nast~puj~ce zasady: 

• 
Podsta'\\rfJ ich rozszerzono do stop 50 tak, iz cal-

l\:owita ich po,vierzchnia zaj~la 4444 st6p kwadrato
wych i funda1nenta te zaloiono w czystym naplywo

. wym r)iasku, do jakiego dobr ano si~ w gl~bo'kosci 10 
st. pod zero \Vodwoskazu czcze,rskiego, a 19 st. nizej 
sredniego stallU wody. Nadto, oparto je na 257 pa
lach i pokladzie piasku otoczonego scian~ pali na 1 
stop~ szerok~b schHe obok siebie wbitych. Dla zabez
pieczenia od podmywania, sciana ta otoczona jest 
uaokolo pali oskalowaniem wynosz~cen1 okolo p6lto
ra tyshtca s~zni kubiczn. kamieni granito,Yych od 1 
do 3 stop kubicznych g rubosci. 

'v podobnyz spos6b zabezpieczono scian~ z pali 
• 

przycz6lki n1osto"~e i sa1n brzeg od podtnywania. 
Tylko ze dla jednostajnosci gruntu, o 4 do 6 st~p ply
cej, niz przy filarach srodko,vych. Pale podfunda
mentowe, ze "'zgl~du na scisi~ podstawfJ 9 34 stop 
kwa:dr. wynosz~c~, U\Yazano tu za niepotrzebne. 

PodstawfJ wszystkich filar6w stano,vi beton, "·Y
pelniaj~cy dokladnie przestrze1l. l)Omi~dzy palo,va
niem. Beton ten zamienia sifJ w 'vodzie w tward~ 
skalist~ n1ass~. Warstwa jego rna 10 st6p grubosci. 
Nieprzenikli"rosc takiego fundamentu pod zaslon~ 
cienkich z tejze massy scian, dozwalala bez prze
szk6d , zrzf!dzanych naciskiem wody, swobodnego 
dzialania na,vet w mularskich najnizej Jn·o,vadzo
nych robotach. 

W n~trze mur6w filarowych wypelniono cegl~z~dr6-
wk~ na zapraw~ hydrauliczn~. Zewn~trz zas, na ze
tkni~ciu sj~ z '\Vod~ i lodami, zabezpieczono warstw~ 
ciosu. Licowanie to na przednich i tylnych kra
WfJdziach kazdego nagl6wka filaru si~ga az do pokla
du mostowego: na podluznych zas scianach filar6w, 
az do 32 1/ 3 st. wodoskazu. Tylko podluzne sciany 

• 

filar6\v srodkowych, w wy~okosci 13 5/ 6 stop nad 0 
\vodoskazu, zbudowane s~ z piasko,vca bardzo t"rar
dego: \VSZJStkie zaS inne CiOSJ S~ Z granitu lub 
z lawy bazaltowej. Ta ostatnia zajmuje CZfJSCi, wy
stawione na najsilniejsze dzialania. l{amienic war
stwarni naprzemian ukladane zapuszczone s~ w 1nur, 
u g6ry na 2 do 3 st6p, au dolu na 7 st. Nizsze, naj
gl~bicj zapuszczoue li:amienie, s~ \V kierunku glfJ-

• 
bokosci , dwiema szycbtami~ z kt6rych wevvn~trz- · 
na jest z piasko,vca. Z tegoz kamienia w 3m rz~dzie 
po za oznaczonetni po,vyiej, zro biono fronto""e i tyl
ne nagl6'\\rki filar6\v stano\\·i~ce mass~ kamieni sci
sle powi~zanych okolo 100 st6r) kub. Co do reszty 
karnieni l)iasko,vych gl~boko w mur zapuszczonych, 
takowe w odst~pach po 9 stop, w trzech rozmaitych 
warst\vach rozdzielone zostaly. ielazne klamry osa
dzonc na cynk i asfalt, jako tez i tyble kamienne, sta
nowi~ wi~zadla ciosu. D la roz<b;ielenia ci~zaru po
kladu n1ostowego, poioiono takze 2 warsty ciosu w ten 
spos6b: iz g6rna jest z lawy bazalto,vej, dolna z pia
sko\vca. :Ka pol\rycie filar6w i wiez, uiyto r6"'niez 
ciosu. Cala zreszt ~ zewn~trzna cz~sc mur6\v i blan
ki \viez 'vykonano z dokladnie 'vypalonej ccgly; do
starczonej z cegielni un1yslnie zalozonej do budowy 
1nostu. 

]Judowa ]Jok latlu 1nostu. Wi~zanie mostn na Wi
~le sldada sifJ z trzech cz~sci: z kt6rych kazda na 3 
filarach opieraj~c sifJ, na 2 otwory '"ystarcza. Zela
zne ~ciany id~ce po obu stronach drogi przez 1no~t 
'\\7iod~cej, stano,Yi~ zarazem belki mosto,ve. Wyso
kosc ich docbodzi 37 2/ 3 st., grubosc zas w ~tosunku 
dlugosci jest r6zna. '\VytTzymalosc icb, czyli op6r 
przeciw zgi~ciu jest zast6sowana od 6 do 6, stop dlu
gosci, do ich \vlasnego ci~zaru i naj"·i~kszego obci~
zenia i dokiadniej oznaczony, niz w tnoscie Brytania 
i Con,vy, owych \Yielkich poprzednikach dziel teg~ 
rodzaju. 

W moscie Cona"'Y ten sam materyal jest o 1,3268 
wi~cej \vysta vdony niz tutaj, przy wi~kszym na \vet 
obci~zeniu. W moscie tym na 400 st6p angielskich 
dlugim ( otwory j ego zatem o 22

/ 5 stopy s~ szersze od 
ot,ror6\v mostu 'vislanego) \\" czasie pr6by, przcz "·y
znaczonych na to ze strony rz~du ang. komn1i~sarzy 
dokonanej, przy obci~zeniu r6wnaj~ce1n si~ 1313 ft. 
na stop~ dlugosci 1nostu, ol{azalo sifJ zgi~cia 1 ~a 
cala: gdy tymczasem podlug narysu mostu czczew
skiego, przy obci~zeniu==2128 ft. na stop~ dlugosci, 
wypada 518 cala zgi~cia. Korzystniejszy ten wypa
dek wynika zt~d, ze "rytrzymalosc belki dok!adnie zo
stala zast6sowana do moment6w dzialania ci~zaru 

19* 
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-w r6znych Cz§sciach dlugosci. Cz~~ci zas najci~zsze cow blach podluiuych i sztab ksztaltu lit. L. Pol~
kon trtikcyi, zebrane byly na filarze, ktory sluzy za czenie to uskuteczniono za pon1oc~ nit6w zabijanych: 
podpor~ posredni~. .. na gor~co a licz ba ich i przeci~cie poprzeczne odpo-
. Moe belek lezy gl6wnie ,v gornej i w dolnej ramie; wiada przeci~ciu do podobnego spajania z\vykle uzy

znajdujqce si~ zas pomi~dzy nicn1i sciany kratl{owe, wanen1u. 
przeznaczone s~ tylko do pol~czenia g6rncj i dolnej Dla wzmocnienia ra1n w kierunku poprzecznym do 
ramy. Sila ram juko tez i scian krato"'ych tuk jest ich dlugosci sluz~: w ramie g6rn6j sztaby ksztaltu 
umiarkowan~, .ze nat~zenie sily dzialnj~cej na zgniece- ljtery L ktore stosownie ukute, l~cz~ zarazem piono-

. nie lub rozerwanie, przy naj,vyzszem 2128 fun. na sto- we i pozio1ne blachy inne zas, cale poprzeczne prze-
p~ o bciqzeniu, "·ynosi nie ·wi~cej jak 10000 fun. Przy ci~cia ram o bejmujf!. · 
moscie zas nieobcifiionym, naj,vyzej 7 500 fun. na cal W dolnych ratnacb, belki pod drog~ zclazn~ a z dru
kwadrat. W zra.staj~ce stosunkov,·o przeci~cia poprze- giej strony takiez belki pod cboclnikiem dla pieszych, 
czne ram, osi~gni~to cz~scif!, przez dodanic gru- stano,vi~ poprzcczne "ri~zania ram. Podobnie jak po
bych blach, cz~sci~ przez pod"·ojenie tychze; lub przeczne 'vi~zania g6rnej ra1ny, s~ one o 6 stop od 
'\vre..,zcie przez dodanie pozio1nych blach do dohH~j siebie odlegle. 
ramy ponad srodkow~ podpor~ bclki. Podobniei w sto- Wzajen1nego pol~czenia obu belek 1nostowych do
sunku do nat~zenia, ... ztaby scian kratko,vych St1 sie- pelniono ~podem za l)Omoc~ belek pod drog~ id~cych 
dmiorakiego przeci~cia poprzccznego. N ajgrubsze a I{torych kolice zan1kni~te s~ ran1Q: belek tnosto
dochod~~ 5 cali szerok:s~i. i ~ cal gr 1bos~i:. najcien- "rych. ~adto, zamyka je pozioma sciana kratl\owa 
sze zas .4 ~ale .szerokosc1 1 pol cala grubosc1. ~z~aby kt6rej sztaby wyci~gni~te 8~ lJomi~dzy dolnen1i hory
te }n·zecma.J~ SI~ pod ~'~~em pro. t?~m w odleglos,ciac~ I zontalnemi ramami, l~CZ!1C naprzemian kazcle 3 po so
po 2 stopy na dlu~o~c 1 "rysokosc ~\ra~~'·. l{oi:~anll bie id~ce-i "'ierzchenl za pomoc~ 53 poprzecz. krat, 
przechodz.~ przez ~IOn~w_e _blachy, ~urneJ 1 dolneJ ho. osaclzonych pomi~dzy g6rnemi ramami w Srodku ina 
ryzontalneJ r~uny, Jako Lez l})rzez p1onowe blachy za- koncu 1110 .~tu nn G 12 24 36 stop od srodka-6 
~ollczajll:ce. Sci~ny_ kratkov.~c . i. to w t~I;iej dlugo ~~i, i 13 st. od ko~lca-; co is sL cUugoSci mostu pomi~
Jzby odpo"'Ie~,ni~ 1ch grubo~c1 hczba 1nto\v, przez 111e dzy \vyiej pon1icnionetni 111iejscan1i. Zrobione s~ z 4 
prz,~~ro,vauzlc SI~ dala. . . kl.; ztaltu l..t i 8 })rostok~tnych sztab. Pomi~dzy l\on-

Sc1ana l\:~at~o''~a opasana Jer-t z ?bu stron .4 1 5 Y2 canli tych krat poprzecznych, a ,vyzsze1ni ramami, 
cal a "'zerok_1Cn11: hter~~ L Lt;Yorz~cenll ~~t,aban11. Sz~~- rozpigto d'vie pozioine kraty. 
by te przypadnJa co b SLOp na dlurro~c, a \V pobhzu 8 b . 1 . k , · · t b l 1 1 k · 

, v T • • ztu y 1c 1 JU ro\Ynle 1 sz a y ( o nyc 1 rat za-
filarow co 3 topy. 'Csta'\vione S(} plono,vo przechodz<1c ,1 ' t . . . k. . b : d' 

l bl 1 
. , . . . , . . , . stoso,vano uo na ~zenia, JU 1e moze yc spo,vo o'va-

oc ac 1v poz1on1eJ nizszeJ ran1,·, ~z do gor;1eJ. Te .1 . 1 .1 • , · b k R · · t h 
t 

· ., t b : k , · · "' l , . "'"' ne, ~1 U. '\VIC lrU uZHhUJaCego Z 0 ... U. OZplPCla yc osta n1e sz a y, JU ~ ro·wnie 1 szta JY sc1nn kratko- .., l . v • • ~ 

h 
1, · , · l" , · I) - t . ... .. 

1
. . :)

7 
, sztab dopcAn1ono przez podllleSlona ten1peratur§. 

wyc w cateJ S'\YeJ ( 1ngo~c1 ·) 1 ::; • 1 u ca 1 1 :.. stop, _ ", 
przygoto,vano w jednej ~ztuce . Do tych ~lciu liter~ L . CnJy 110~1ost sp?czywa st~le na sro~ku J go, 3go 
t'vorz~cych sztab ponnd posrednim filnren1 lnostu 1 5go filaro\v. ~a .1nnyc!1 zas filara,cl~ 1 na pr~yczol
·un1ieszczonych, i do cztcrech takich.Ze nad koi}co- kac~1, dla ulat\v1en_1a zn11a1~ w dlu?osc1 opar~y Jest n~ 
"ryn1 filare1n polozonych, przylegnj~, dla ,vi~kszej ]{r~zkacl:, poru:zaJ~cych Sl§ ponu§dzy \vyro\vnanemi 
1nocy scian kratko"Tych, blachy poprzeczne od niz- blachunu, z lancgo zelaza. 
szej do gornej raJny do~iegaj~Cf\ ~zerolde tak, jak Znliany 'v ksztalcie jakim ulega \Vi~zanic z zelaza 
f'zeroki jest 'vysl\:ok rainy. :~a ze,vn~trznynl brze- kutego, przez obciqzenie tegoi, na srodko,vy1n fila
gu tych blach ro,vnolegle do glo"'nej }{raty, jest zro- rze . ~ tak ni eznnczne ie podkladki z ielaza lane
biona druga krata ze sztab r6wnjez sztaba1ni L do go, san1~ elastycznosci~ n1og~ in1 wystarczyc. vV mo
blach })Oprzecznych przynloco,vnna. Rama g6rna scie tyn1, . podnie zelazne platy spoczywajQ: na je
i dolna zloione zostaly czesci~ z pionO\VO, cz~sci~ dnostajnyln 111Urzc przeci\vnie jak \V lTIOSCiC Bryta
z pozion1o ustawionych blach od 3j8 , .1:1~ do 'J/8 cala nia i zapro,vadzone tam drewnianc 'vsta\vki, tu za 
grubo~ci-a od 1 do 4 st. i cali 6 szerokosci i 12 st. zbyteczne uznano. Przeciwnic podobnc \vsta,vki po
dlugo~ci-oraz ze Sztab ksztaltu (..4 clwojaJ{i~j wiel- Stano,YiOilO dac pod blachy przyczolkO\Ve. 'fa111 bo
kosci, to jest 15,64 fun. i 8,43 fun. · na top§ waz~- wie1n, r6znica stauu pokladu 1nosto"rego nieobci~
cych. Blachy nakrywaj~ce stano"ri~ polf!:czenie kofl.. zonego , n naj,vyzej obcif!ionego, przy blachach 

• 
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dwunastu stopowych, moze si~ w wysokosci o jedn~ Gl6wne otwory n1aj~ po 312 s. szerokosci; filar sro
lini§ ztnienic. \Vieze mostowe przeznaczone s~ do dkowy n1a 22 stop, nadbrzezne zas po 20 st. grubo
utrzynlywania z bok6,v, pomostu zelaznego. Potni~- sci. Le,vy kOllCO\VY filar id~c kugrobliNogatu, \V 2cb 
dzy scianan1i tych 'Yiez, a zelaznyn1 pomosteJn }JOZO- \VySkO}{aCh po 37 StOp W kwadrat, otrzymal funda
stawiono mal~ przestrze{l. na. rozszerzenic si~ zelaza n1enta pod dwie silnie sklepione warownie n1ostowe. 
w czasie podniesionej temperatury. Po!~czenie obu Przy ko11CO\vym filarze z prawej stt~ony, un1ocnienie 
tych cz~sci na przyczolkach, stanowi~ zelazne wi~- takie nie bylo wy1nagancm. Filar ten wraz z swetni 
zadla z boku od srodka do wiez dosi~gaj~ce, a po murami skrzydio\Yemi dotyka, icl'1c \V g6r~, powyzej 
obu koncach na sworzniach obrucaj~ce si~. \Vi~za- wzmiankov;anych n1ur6,v, nad6l zas, \viezy Butter
dla te tak s~ ustawione, ze )Jrzy kurczenju si~ po- 1nilch. . 
mostu s~ wypr~ione przy najwi§kszen1 zas prze- Po za tnurami nadbrzeznemi popro,vadzono w osta
dluzeniu, odpo,viedni~ 1noc zacho,vuj~. Dla oddzia- tnim filarze, sklepiony przejazd dla ar1nat; i ten 
Jywania za~ w wibracych burz~ spowodowanych, za- przeclluiano od strony l'ldu tak daleko, jak daleko 
p~szczone. b~d~. ~ pt~zestr.zen~ach. pomi~dzy gorne-1 dosi~gaj~ 1;~sypy sktu:p przylegaj~cej grobli pod dro
IDl raman11 a W1ezam1, odpow1edn1e ressory. . g~ usypaneJ. St~d koncowy lewy filar otrzyn1al tllu-

R6znice 'v dlugosci z1nianami temperatury spo,vo- gosci 41 1/'1. st. prawy zas 59 st . 'fe i poprzednie obli
dowane, okazuj~ si~ w 6u miejscach drogi przcz czenia dlugoBci 1nostu (2 razy 52, 2 razy 20, 2 razy 
n1ost ten id~cej, 'vy1nagajltc w kazdem po 5 cali pro- 312 i 22 st.) daj~ calko,vit~ jego dlugo~c 90 Ij2 st. 
znego odst~pu. 'fe pr6zne odst~py w chodnikach dla Profil 'vody \vewn~trz fila.r6w i dla ich ochrony za.
pieszycb, zakryte bye winny cienkien1i blachami, na lozonych oskalo,Yal1 kan1iennvcb J. est o 12 na o1 \YiP-

~ , / 0 ~ 

drodze zas zelazn~j, szynami zsuwanen1i. kszy ocl najJnniej..:zego profilu Nogatu ponii6j n1ostn. 
Dla zabezpieczenia od rdzy, pociQ;gni~to wszystkie Po 'vybudo,vaniu filar6w srodkowych, przypuscic mo

cz~sci zelazne farb~ olejn~, n1iejsc gdzieby ,voda ina, ze profil ten przez pogl~bienie dna \Ve,vn~trz 
zatrzy1nywac si~ n1ogla,.starannie unikano. Nie mniej- o:·kalo\van karniennych powi~kszy si~ o tyle, ile za
SZ'b u'vug~ zwracano takze i na to, aby \Vszystkie nurzony profil ~rodko,vych filar6w wynosi. 
cz~sci mostu, nawe.t roboty malarskic, okolo wiez, Dla ulat,vienin. obrony mostu, \viclok zelaznego je-
byly do . .Jt~pne i tern san1em do wykonania lat"·e. go pol{ladu, o ilc 1nozna nieprzyjacielo\vi zasloni<Jtym, 

JJ!ost na J.Vogacie.- L-r:,rldzenie Jnosln u ogolno.§ci. i v,r tym ccln znizonyra zostul. 
Z 'vybore1n n1iejsca na budO\\'~ 1nostu pod lVlalbor- Ze "rzo;l~du na n1ogf!;CY si<J objawic w przyszlosci 

gien1 zv.rr6cono si~ nieco l{u dolnej CZEEsci zamku, korzystny stan \Yody, postanowiono, uby n1ost ten 
gdzic koryto rzel\;i, po potr~cenin filaro\v mostowych, s'vetni nizsze1ni kra"·~dzi ami o 10 1/~ st. nad naj"·yz

. nie z1nienia si~, jak to przeci,vnic si§ okaznie, id~c szy stan \vody, znnleziony \Y 1niejscn bnclo\v}: 1nostu~ 
· ~· gdrEE naprzeci\v n1ia. ta l\ialborga, lnb na dol przy g<Jro,val. i\i.Zej \Vi~c jak n1o~t na ·\Vi~lc. \Vysokosc 

z\v~zaniu si~ rzcld pod ,Jonasdori. takze drogi przez n1ost v.riod~ccj, po nud najniisze 
B1izsze oznaczenie linii n1osto"rej przypada w 1niej- kra\v~dzie brlPk, .~e s t o 2 1/~ st. nizsza jak 'v 1no.~cie 

scu 'volnem od bndynkow o 11 pr~t. idt!c ,v g6r~ ku na 'Vi~le . R<hvniez 'vysokosc belek po nacl koleje 
'''iezy Buttlcrn1ilch, koncz~cej srednio,vicczne rnury drogi zelaztH~j do 20 1 /.J: st. z1nnicjszono. 'fak drog~ 
fortyfil\acyjne na p6rnocnyn1 brzegu Nogatu polo- do jazdy, jako i chod:nki dla pie:::zych urz~dzogo 
zone. tak jak w 1no~cie na \VhHe. 

\Vedlug zdania. bieglych, przyj§to bndow~ fila- 1 Drogi 11onll7lltnikacyjne. Droga zelazna clo~i~ga n1o
r6\v n1osto"7ych na ~ogacie podlug zasad nn. pocz£1tku stu w kierunku wschodniln grobhl! lf-1 Inili dlug~, z ni
przytoczonych, ze "7zgl§clU .ze pod1ug znrz~dzonego ure- zin popro\vadzon'!. Droga bitaz Rcrlina \Yioclqca !Jrzed 
gulo\\·ania l\:oryta rzeki i ob"·a{o,vanin, nsuniete zosta- ZVtToceniein si~ jcj do !{uldo\va dotyka drogi zclaznej 
lo nicbczpicczelist,vo od plyn~cych lod6\v. Dl; lat,viej- po un1iarko,vany1n ~~adku 1/21 . Droga ta rozdziela 
szego jednak od }Jlywu Jod6w, postano,viono, a by nie si~ tak, ic furmank1 Jad~ce do n1ostu \Yjeidzaj~ po 
v1 i ~cej jak jed en filar w stoso·wnej gl~bokosci, usta- pochylo8ci z pra,vej strony, "ryjezdzaj~cc za~ z n1ostu 
wjc. Nadto, n1jp lkie ,vybrzeze po pra\vej stronie lut- udaj~ si(J lew~ ::>tron~ . Bran1a \V gropli przcbita sluzy 
mieniami umocniono, a po lewej skarp9 grobli No- I za przejazd po lewej n~ce do Neutcide i zarazcm pro-
gatu pol~czono z n1ostem lnkien1 52 st. ot,voru. l \Vadzi na tlrog§ ·wzdlui grobli Nogatu idf1c~ . 
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Na pra"'YID brzegu v,r ~falborgu, zaczyna si~ wjazd 
na 1nost lez~cy naprzeci'v gl6wnej bratny zamku. 
Zwyklc furmanki do 1nostu jad~ce, przejezdzaj~ szy
ny drogi zclaznej, na rozszerzoncj grobli; suchcgo bo
wiein przejazdu poclni~ urz~dzic nie dalo si~. Dla pie
szych popro\vadzono kr6tsz~ drogf! za pomocf! scho
dow w konco,vych filarach urzltdzonych. 

Przeplyw s'fatkow }Jod ?nost. Dla przepuszczania 
statk6lv urz~dzono, jak 1)rzy moscic na 1''isle, zorawie 
do skladania i podnoszenia maszt6'v przy lc"ryn1 brze
gu, "r g6r~ i na dol N ogatu. 

/Judozca fila1'0lV 1nostowych. Pod budo'\Y~ fila
ro"r lUOSto,vych Z "ryj~tldenl prawcgo nadbrzeincgo, 
przeznaczono pale. Na le\YYITI brzcgu, pod zyznytn 
grunten1 niziny, znalazl si~ poklad czystego piasl\u 
49 st. gruby. vV znaczncj dopiero· gl~bokosci natra
fiono na il. Piasczysty jcdnak grunt nie zdawal si~ 
dose moc)"In funda1nentem st~d na po,vierzchni pod 
filar vrzcznaczonej a 4605 stop kwadrat. rozlegl6j, 
rozdzielono 354 pali. Zie1ni nie kopano glebiej jak 
1 stop~ uad 0. \rodoskazu: bowien1l fundan1enta zasla
nialy od strony rzeki oskalo,vania ka1nienne. 

Na pra"'Ylll brzeguznaleziono t\vardy p oklad i6l
tego }Jiasku, V\r ktorytn dopiero 'Y gl\}bokosci 48 do 

Gi~bokosc fundamentu tych filar6w przyj~to na 
10 stop, filaru zas srodkowego, z powodu gl~bsze
go koryta rzeki, na 13 st. pod 0. '\Vodoskazu. Po
\vierzchnia })odstawy filaru nadto 'vynosi 3312 stop 
kwadr. i na t~ rozdzielono 278 1)ali. 

Zreszt~ zakladanie i budowa tych filar6\v jest taz 
satna, co filar6w 1nostu na Wisle. 

Poklatl1uostu. Zelazny 11oklad mostu pokrywac 
b~dzie o ba wiclkie otwory, nadto, miec b~dzie tez 
same co i " ' n1oscie na Wisle za sob£! korzysci. 

vVytrzyn1alosc belekstosownie do zasad przyj~tych 
w planie mostu wislanego, zastosowano do najwi~
kszego obci~zcnia jakie si~ moze wydarzyc. 

Co do szczeg6l6w, dla 1nniejszej wysokosci belek, 
zn1ieniono ksztall ram w ten spos6b, iz blachy po
ziome nad i pod drog~ poloi one, rozchoclzf! si~ 
w ksztalcie stopni we~ru~trz. Blachy te, z pocz~tku 
pojedyncze, w poblizu posrcdnich podpor pod,vojne 
stosownie do zasad statyki, powi~kszaj~ grubosc od
po,viednio do dlugosci. Z '"i~zane s~ blachami piono
wemi i po obu stronach sztaban1i w ksztalcie lit. L. 
umocnione. Na ze\Yn~trznych zas kraw~dziach, takie
tuiz sztabami otoczonc. 

51 stop ponizej sredniego stanu rzcld, okaz.aly si~ "VV przeci~ciu poprzecznem g6rnej ramy 1nicsci si~ 
prZJ'lnieszanc cz~sci ilu i slady \Y~gla brunatnego. szesc rz~d6w sztab ksztaltu z. Sztaby te opieraj~ 

1\iiejsce na budo\v~ konco,,·ego filaru przeznaczo- si~ co szes6 stop dlugosci na filarach, a co trzy na 
n.e, przcci~tc bylo zrujno,Yanynl n1urcn1, jal\o tez }Jrzyczolkach, na belkach poprzeGznych Vi ksztal
da\YlH~nl loiyskiem \vody. Pier'\'iastl(OW~ podsta- cie Z, ktorycb konce za po1noc~ trojk~tnych plats~ 
"·e piasku, cz~scio\YO, ai do 0 \Yodoskazu, usuui~- J })rzymocov{anc do pionowych blach ksztaltu L, kt6re 

' to. Koi'1cc pali bitych dla zasionicnia starego nad- J w tychze 1niejscach opasuj£! wielkie sciany kratkowe. 
brzeinego 1nurn zalcd,vie 5 '/1. st. ponizcj 0. \vodoska- 1 Podobnicz przyt"'ierdzone s~ I)Oprzeczne belki dro
zu dosi<Jgaly. ,,~ tejze gl~bokobci zaloiono rowniez I gi do nizszych ram. S'b one takie kratko\vane, szta
fundament pod filar kollCowy i mury nadbrzcine ail by zaS ze wzgl~du na niewielki! wysokoSC, Sl! grub
do miejsca, "r kt6rem te do wieiy Butter1nilch doty- sze. Do nizszych ram nalei~ jcszcze sztaby ksztaltu 
kaj£! i \vchodz~ na " ryisze, z narzuconych ka1nieni lit. L, kt6re id~c l)Onizej opaski pojedynczych blach, 
ut"'orzone fundruuenta. w sredniej t.ylko cz~sci })Oklauu mosto"'ego, znaj-

Przy filarach brzcgo,vych z pra~vcj i lc,vej strony duj~ si~. Sztaby wielkich scian kratkowych i ich 
lezq,cych, natrafiano na tak rozn1aite poklady piasku nat~zenic, jest toz samo~ co w moscic na Wisle; r6-
ze dla. ro\vnych, po 2351 stop kwadr. przestrze- wniejak i przyrz~dy do przedluzania si~ lub kurcze
ni przy I)ierw~zym na 212, przy drugim 151 pali, nia zelaza przy zmianach temperatury. 
prz~?bliion~ tylko 'Y)trzymalosc oznaczyc musiano . 

• 
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ALBERTRANDY 
I N I E Z N A N E J E G 0 R FJ K 0 P I S ~1 A. 

Mamy w tej chwili pod r~k~ nieznane dot~d r~- szech, w a}rademii sienneiiskiej, sluchal, razem z u
kopisma ks. Biskupa Albertrandego, najpierwszego czniem s'voim, wykladu nauk przyrodzonych, przy
prezesa b. Towarzystwa przyjaci6lnauk. Wydruku- jaznil si~ z uczonymi, pisal dopelnienia do dzielaDio
jemy jew cz~sci w pismie niniejszem. A by jednak ta datie'go, kazd~ zwiedzal ciekawosc, zbieral twory 
postac szlachetna, wybitniej okazala si~ przed oczy- przyrodzenia z pod cieplejszego nieba, oraz medale 
ma czytelnik6w Ksi~gi Swiata, skreslimy dokladny Grek6w i Rzymian, 'vreszcie korrespondowaJ z Je
a.cz kr6tki iyciorys m~za, mog~cego sluiyc za wz6r zuitami, poswi~caj~c obok tego wiele chwil wycho
dzisiejszemu i na;st~pnym pokoleniom 1). 'vancowi swemu. ~Iatematyka, dzieje i literatura, za-

Albertrandy Jan Chrzciciel, mieszczanin Warsza- r6wno tu przezen byly uprawiane. Posr6d tak wielo
ski, najstarszy z trzech syn6w Wlocba, l\:t6ry Polsk~ stronnych zaj~c, uczul ci~zar "T~zl6"r i obo"'i~zk6w 
za kraj drugi dla siebie wybral, urodzony w Warsza- zakonnych, sta,vajf!cych mu nieraz na zawadzie do 
wie 1731 r., umarl tamze 10 sierpnia 1808 r. 2). Za- tak wszechstronnej pracy . 

• 
ledwie pi~tnascie lat maj~c przyoblekl sukienk~ za- W sierpniu 1771 r. przybywszy z Sienny do Rzy-
konn~, i juz u Jezuit6w od r. 1750 do 1760 sprawo- mu, pozbyl si~ sukienki zakonnej przez po';rednictwo 
wal obowi~zki nauczyc1elskie 'v klasztorach: pultu- rel{tora akade1nii toskanskiej Possini'ego,jenerala Je
skim, plockim, nieswiezskim i wile11skim. Od naj- zuit6w Lanrencjusza Ricci i jego assystenta z Pol-

. pierwszej mlodosci okazywal zdatnosc do nauki j~zy- skiej pro\vincyi, Karola ~oryckiego. Wtedy prze
k6w i niez\vykl~ milosc pracy. Zach~cony temi przy- 1 ni6sl si~ n,a n1icszkanie do Casa nationale degli Po
miotami biskup J. A. Zaluski wez,val go na bibliote- lacclti at S. 5'tanislao, i 'v tym dornu ]Jolalcow, wylf1-
karza (1760 do 1794 r.), polecaj~c ulozenie swego cznie l)ra,vie archeologii poswiEJcac siEJ zaczf.}:l. Bliskie 
ksi~gozbioru i pisanie katalogu. W czasie bezkr6le- mial stosunki z bawi~cyn1i w Rzymie zio1nkami, Srnu
wia, wiele bardzo potnagal pry1naso,vi vVladyslawo- gle,viczem :Franc. vVlodkiem Ignacyn1 ksi~dze1n i Ta
wi ~ubienskiemu w interessach gabinetowych i zaj- deuszem Burzynskitn poslem \V Anglii i IIollandyi, 
mowal siEJ wy~howaniem 'vnuka jego, p6zniejszego z kt6ryn1 chcial si~ puscic w dalsz~ do Albionu }JO

mini stra,F eliksa hr. ~ubienskiego. Po skonie pry- dr6z, ale stnierc tego nadzwyczajnego })osla polskie
masa (1766 r.), z1nuszony ksi~dz professor mieszkac go i 'vezwanie Albertrandego do kraju przez kanclerza 
ze swyn1 uczniem w murach kollegium jezuicldego, Mlodziejowskiego stan~ly na przeszkodzie. W r.177 4 
poswi~cal si~ tu przez czas pewny nauce astronomii. otrzymal z akaden1ii 'vilei1skiej stopief1 doktora teolo
Wtedy takze pocz~l go uzywac Andrzcj !'llodziejo,.v- gii i prawakanonicznego, podobno za rozpraw~ o ana
ski kanclerz kor. do wyczyty,vania listow dyploma- lizie 'v Rzymie napisan~. W sl{utku przynajinniej tej 
cyjnych, lrluczami pisanych. Od roku 1770 do 177 4, rozprawy, w r. 1773 chciano mu dac katedrEJ 'v aka
bawil z Feliksem ~ubiepsl\inl za granic~ . We Wlo- demii sijenskh~j. \Vr6ci,vszy 1774 r. do kraju, znowt1 

· przynosil ulg~ kanclerzo\vi koronnemu 'v d.iwiganiu 
1) Tcn1bardziej obowi~zani niejako jcstcsmy do tego, ci~zar6'v dyplomacyi. Kr61 zapragn~l \vtedy nabyc 

gdyz dotychczasowe zyciorysy jego tak \VC wst~pie do zbiory zgromadzone przez Albertrandcgo \Ve Wlo
niedawno wydanych kazan, jak w cmentarzu Pow~zkow- szecb, kosztem ucznia, z kt6ryn1 }JOd.r6zowaJ· ale 
skim i w swiezo drukuj~cej si~ Ency klopedyi po\vsz. s~ wdzi~czny wychowaniec, oddal je bez zadnego ;yna-
bardzo niedoldadne. grodzenia Stanislawowi Augustowi, z proBb~ tylko 

(Przyp. Red.) aby praco\vity zbieracz gabinetu medal6w, byl zara~ 
2

) Nagrobek maw kosc. s. Jana w Warsz. zem jego dozorc~! Odt~d kaplan uczony, staje si~ 
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don1o,vnikien1 kr6lc\vskin1. vV r. 1776 scjn1 natlaje bow polskich. Poten1 bibliotckarz sztokholmski Gjor
mu szlachectwo (\Tolurnina lcgun1 'TIII. s. 019);-17 \rella, ulat\\'il n1u srodki uskutcczniania \vyci~g6\v, 
grudnia tegoz roku otrzy1nujc probost,ro sta\viszyn- a uczeni kopcnhagscy, Jerzy Acllrr i I-Ioltzfor~ter, 

skie; wkr6tce zostajc kanonikicn1-koadjutoren1 kolle- "ricle na\vet dopo1nagali naszcmu bibliotekarzowi. 
giaty \Yarsza,vskicj, a 24 \Vrzesnia 1777 sckretarzem ''rracaj~c 1790 r~ z tej 'vycicczki nauko"·ej, zostal 
i lcktorem l~r6la. Chociaz jcszczc zyl 'vtedy gi6wny Albcrtrandi w Derlinic czJ:onkie1n honoro,vyin aka-. 
l>ibliotekarz l\r6lc,vski 1\!Iarck RcYcrdi1l,jednakzc upo- dcn1ii nauk, i ta1ntejsze1nu uczonen1u J. K. Denino"'i 
rz~dkowanie ksi~gozbioru S\vego, slawnego gabinetu \vyprosil kanonj~ \rarsza,vsk~ u S\vego kr6la. Zno
rycin ~i starozytnosci, nien1niej 'vszelkich pomocy wu przywi6zi kilkaclziesi~t to1now r~kopismu swego, 
naukowo-artystycznych, Stanisla\v August po"'ierzyl a \vykazy szczeg6lo,ve prac \vypisowych, zostawil 
Albertrande1nu. Tak bogate i liczne zbiory, wyma- w dw6ch wyci~gach po lacinie sporz~dzonych, pod 
galy wielkiej !)racy i wszcchstronnego uksztalccnia; naz\v~: drogi wloski~j i szwedzkiej. ITER IT.A:LICUM 

na· czem, chociaz niczby,valo ksi~dzu lektoro,vi, ale ET SUETICu51 : 1)oda1ny je szczeg6lo\\~o, "r Slowni
mimo to, dla san1cgo zapelnienia braku czasu do ku naszym pisarzy jako cieka\v~ i \Vazn~ sliaz6\vk~ 
ogromnych trud6\v, przyj~l ku pomocy Albertran- bibliograficzn~, nigclzie dot::td niewytloczon~.. ITER 

di ksi~zy Prazn1o\vskiego, Gawronski ego i ,, ... olickie- . ITALICGl\I ET suETICUM, znajdujc sifJ dot~d \V r~kopi

go. W szyscy cztercj, zostali pot61n biskupa1ni, a osta- s1nie oryg. u p. M. Malinowski ego, A. Przezdzicckie
tni nawet z nich, arcybiskupe1n. Jeden tylko ksi~dz go }Jrzcpisana 1

) i \V cz~sci u p. Stanislaw a Kosseckie
Albertrandi, najuczenszy i najpracowitszy z kapla- go (\v oryg.). Za te 1nozolne pracc, kr6l nagrodzil 
u6,v, zostal doph~ro az zu.rz~du prusl\iego, paste- Albcrtrandego \vielkhn Inedalcin zlotyn1 J.~fereutibus. 
rzen1 Zenopolitanskiln, i to tylko in partibus in(itle- Nie san1c1ni tylko 'vypisami zaj1no\vai si~ nasz uc2o
liuJJ/. Za czas6'v kr6la polskicgo, dostal tylko kano- ny bibliotekarz: przy,vi6zl on z zagranicy wicle zaku
nij~ gnieznicnsk~ i 'varsza'v~kq, oraz s,v. Stanisla- ! pionych 1nedali, nu1nizmat6\r, sztych6\Y, dzicl rza
wa order;-a dopicro az po skonie Ueverdilla, 23 sty- dldch, starozytnosci, 'rykopalisk z Hcrkulanun1 i Ponl
cznia 1790, plac<J i miano gl6,vnego bibliotekarza pei it. d. Po pier\vszy1n i drughn po,vrocie z \vycic
otrzyn1a1:. Najtroskli\viej przegl~daj~c litcracl\ic i ar- czek naukowych, zajnlo\val si~ spisaniem gabinetu 
tystyczne skarby kr6le,vskic, dostrzegl \V nich wiele 1ncdali i bibliotcld. Przcz d\vadziescia dzie,vi~c 1nie· ~ 
niedostatk6\v; podal wi~c Stani~la"·o,vi r\ugusto"i, si~cy, tak pracuj~c, ze dziennic od 10 do 13 godzin 
mysl, kt6r~ san1 'vykonal, a by uzupelnic bibliotekeJ nato loiyl, nic daj~c sobie odpoczynku nawet \V s'vi~-
i innc gal~zie zbioro\\', nabytka1ni zagranicznc1ni, ta naj\ViQksze, za.led,vic trudnieisz~ i \Vi~ksz~ JH)lo\v~ 
oraz, uby rzcczy })Olslrie, 'v rzyn1skich znajduj~cc si~ katalogu ukol'1czyl 9 k\vietnia 1793. \Ytedy takze, 
ksi~goskladach, na plon krajo,vy zamicnic. 'V tym porz~dkuj~c tak gorli,vie uzbicrane zasoby dziejowe, 
celu siedzi \re ,, .. "loszech od 1779 do roku 1783, i \YY- praco,val zarazen1 nad opisen1 pano'\\'all kr616'v })Ol
pisuje ",lasn~ r~k~ z r6znych biblotek sto dzicsi§c sldch. Chociaz l\r6l \vyjecbal do Grodna i jui \Vi~ccj 
ton16'v arkuszo\vych. 1\iialen1 \V r~ku kilka z tych do W arszawy nie \Yr6cil, Albcrtrandy 'vicrnyn1 pozo- . 
prac olbrzyn1ich naszego polyhistora: s~ to 1nalut- stal str6zem jcgo zbior6w;-nie rn1eszaj~c si~ do za· 
kh~n1, l~r~gh~n1 pis1nem, w najscislejszych wierszach, dnych stronnict\v o\voczesnych, rz~dzil tylko cz~sci~ 
nabite stronice, z dose szczuplciui marginesami. Nie- dyecezyi poznaf1skiej, i v.r S"\\'ych papierach calkietn 
kt6re wyciqgi, maczkiem prawie najdrobniejszym kre- byl zatOI)iony. Obdarzony nadz,vyczajn~ pan1i~ci::t, 
slone, a mimo-to \vyrazne. l{azda rzecz, na odmien.. kt6r~ ci~gle w 11racy bczustannej doskonalil, posia-

. nyn1 zaczyua si~ arkuszu, dla lat,viejszcgo snadz po-
teln uporzf!dko\vania syste1natycznego. Dla zgronta- 1

) Iter italicum, manu Iilmi Albcrtrandi e.r·aratunt 
dzeuia podobnych zabytk6'v l(rajo\vych znajduj~cych Jn·opter USUlll a1nici et disciJntli Thndei Czncki -Jonn
si~ '' Sz'\recyi za spra\Y~ l{arola-Gusta,v-a i l{arola uis Jldertraudi Episc. Zenop. docti ac eruditi t·iri. Iter 
XII, udal si~ 'v sicrpniu 1789 r. do Upsalu i Sztok- · sueticu1n complcctens I 1\fanuscriptos Codices repertos 
hobnu w charakterzc kapclana poselst\ra polskiego. et exs criptos. II manuscriptos codices visos duntaxat ct 
Ale tu z pocz~tku takich dozna,val trudnosci '\V czy- iudicatos, nee non chartas palantcs, 1narnt autoris e;J•a
nieniu ",ypis6,v, ii n1usial "'a.znicjsze rzeczy z "·iel- 1·atu1n anno 1800 in usu1n a1uici Thadei Czacki. Kur .. 
lrq czytac U\Yag~, i dopiero 'vr6ci"~szy do n1ieszka- shY~ 'Yytloczony dodatck dopisany wlasn~ r~k~ Czackic
nia, z pami~ci przcpisywac tresc przejrzanych zaso- go. Cz~sc Isza zawiera 1 o kart in folio czyli str. 20 . 

• 
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dar j~zyki: angielski, wloski i poh,ki. Dla tego 'vla
dze rossyjskie i pruskie, cz(Jsto z~daly n1icc od niego 
)viadomosci tycz~ce si~ naukowosci i ducho,vienst,Ya. 

Nikt z pisarzy stoj~cych ·na przcjsciu d'v6ch wiek6w, 
nie zosta,vil tylc prac, ile Albertrandy. Oto ich poczet: 

1. Joannis III Poloniarum olhn regis, Elysiis ex 
scdibus ad suos Polonos Epistola, Anniversaria co
I~onationis die, serenissimi ac potentissilni regis Sta
uislai Augusti. 1766 ' 1arsaviac. 

2. Dzieje kr6lestwa })Olskiego, kr6tko lat porz~d
kicm opisaue, (})Ocllug Fryderyka Augusta Szn1idta) 
na j~zyk polsl~i }Jrzeloione, })Opr~nvionc i przydatkicm 
J)auo"'ania Augusta III pon1no.ione. W 'Varsza"rie 
1766 u Grolla, s. 368 i nie liczlJo,vanych ·16; 'v 8ce. 
Nic jest to })rosty przeklad tylko Abrdge ch ronoto
gique de l1isloi1'e de ]Jolo{]/le '\Yydanego 17G3 roku 
\V \Varszawie, jak tego do"roclzi obszerny rozbi6r 
w lJzienniku lrile7lski7n 1815 1'. Tu dodal tltunacz 
rubryk~, 'v ktorcj lndzi uczonych pomiescH', dla ·wia
dotnosci pocz~tkuj~cych ''"' nauce. . 

3. Dzieje krolest,ya polsldcgo kr6tko lat porz~d
l{ien1 opisanc przez ks. J. Albcrtrandcgo. Wydanie 
drugic pon1noione 1)anowanien1 Stanisla"'a Augusta 
}Jrzcz ks.· G. L'v6,v, 1846 s. 345 'v 8ce. Toz samo 
dzielo z podobnymze tytulen1, u1a naclpi~: We dwoclt 
ton7ach; "rszakze tom n 0 226 stronnicach jest pra
c~ ks. G. ton1 zas I 'v tern od1nienncn1 zatytulo"raniu 
d'vu-ton1o"·cru, jest tenze sa1n ( o s. 355), kt6ry si~ 
S})rzedajc i osobno, jako pisn1o Albertrandcgo. 

4. Dzicje rzecz}"})ospolitej rzymskiej od zalozenia 
Rzymu az do Cesarz6v,, kr6tko lat porz~dldcm opi
sanc, z francuzkiego j~zyka ua })Olski przelozone 
})rzcz ks. Jana Albertrandego S. J. Theologa, od kt6-
rego IJrzydanc s~ obszerne przypiski, nietylko histo
ry~ san1~, ale oraz geografij~ da,vn~ Rzyn1ian, oby
czaje, rzf1dy, obrz~dki, igrzyska, ofiary, urz~dy i t. d. 
objasniaj~ce, 'vWarsza,vie nakladem 1\II. Grolla 1768 
T. I str. 545 nl. 18. 

5. Dzieje rzeczypospolitcj rzy1nskiej ocl zalozenia 
11zyinu az do Cesarz6w kr6tko porzf1dkien1 lat opi
Bauc, z fran. j~zyka na polski przelozone, potrzcbne
ll1i przypisknmi objasnione; a w tym no"·yn1 {sil) 
'vydaniu, n1iano'\vicie co do przy})isk6'~v, popra"rione 
})rzez tegoz, kt6ry pierwotne tlumaczenic przcd 40 
laty 'vykonal, z przydatkiein potrzebnej 'viadon1os~i 
o klassycznych autorach, co '\V tym przcci~gu. czasu 
lr,vitn~li. W W arsza 'vie nakladeu1 i drul\ienl Za 'vadz
kiej "'do"'Y w kollegium po-jeznickie1n 1806 to1n I, 
str. 617, II 598 "r 8ce. Tlumacz polski 1\tlacquer'a, 
co do })rzydatk6w, trzymal si~ Harlesa, Fabryciusa 

}{su~GA Swi.\T..l Cz. II. R. vm. 

i t. p. i \Viele bardzo wlasnych dopelnil przypis6w. 
6. 'Vyb6r ekonomicznych wiado1nosci z ksi~g naj

przedniejszych zagranicznych. W Warsz. w dru. J. 
K. M i rzecz)'!)Ospolitej Coli. Soc. Jcsu 1\IIDOCLXX 
(1770) s. 432 i "rst~pu XXVill "~ 4cc. Ozy wi~cej nad 
ten tom ·wyszlo? nie wiemy: ale Wyr"'iczo'\Yi nie slu
sznie przyznaj~ t~ prac~. Zdaje si~ iz to mialo 'vy
chodzic })eryodycznic, gdyz na sygnn.turach l)Olozo
no: Ton1 I na t'ok 1770. We '\vst~pie, oryginalnie na
pisanyu1, zapo,vicdziano (na s. XXII) ksi~g sicchn; ale 
'Y tym tomie 'ryclruko"·ano tJ·lko trzy. Spi ·u rzcczy 
nic mn; na stronicach 16, 125, 171, 331 i 376, s~ 
w tekscie 1unic ·zczauc ryciny na tniedzi rytc. 

7. Musaei nun1n1orun1 ex remotiore antiquitate su
perstitniu, quod rcnalc prostat Varsaviae, compen
diaria descriptio, unde in ejus notitian1 empturi de
veniat. Adclita est 1nantissa nu1n1norum recentioris 
aevi 1799. 'T arsaviae ~tr. 245 'v See. (Obj~te s~ tym 
wykaze1n nun1izn1ata i 1nedale, kt6rc z gabinetu kr6-
le"rf'kicgo prze~naczone byly na sprzedai po smicrci 
Stanis{a,Ya Augusta. Nabyl je Czacki dla liceun1 Wo
ly1l~kicgo. Ob~zerniej zy ich opi~ 1nie.'·cil si~ "" od
<lzielnych r~ko pisnHtch z ktorych jed en tom 1nielisn1y 
w r~ku. 

~. U wagi nad 'roluosci~ drnko,vania i przcdazy 
ksi~g publicznej. Arkusz jeden in folio, bcz n1iejsca 
dr. i r. (Zdaje si~ ze okolo czasu sprzeda,vania pozo
stalosci kr6le"rsldch). 

9. Przypadki Uobinsona l{rusoc . . vVarSZU\Va 1774 
u Grolla, 2 ton1iki (Antoni Magier, 'v notatkach s"·o
ich znajduj~cy ch si~ u nas '\Y r<Jkopisinie, przeklad 
ten najpier""szy Can1pe'go, przyznuje Albertrandcmu. 
To 'vydanie, nadz"·yczaj dzis jest rzaclliie: snadz dzia
tki XVIII 'vieku, jal\o poclr~cznf1 poszat'}Jaly ksi~zk~.) 

10. 0 muzach, rzccz czytana na publicznen1 posie
dzeniu 'ro,varzyst,va \Varsza,rskiego przyjaci6l nauk 
dnia ] 2 grudnia lc01 r. (w Roc:nikaclt tegoi towa
rzyst\va 'f. I od str. 168- 219,- oraz oddziclnie 
w Warsza.,vie, 'v drukarni J. C. G. l{agoczego str. 68 
,v 8ce.) Toz san1o 110 lacinie, od autora przelozone: 

11. De n1usi. , dissertatio lecta in pubhco consen
su societatis Litterar. varsav. ab uno in candem so
cictatenl coo pta to non is decem b. A. R. S. CIOIOCCCI 
ab authorc c polouico latine reddita. A.1801. Ty1)is 
J. C. G. Ragoczii in 8vo str. 56, O})r6cz przem6.wic
nia do czytclnika na czcle. (Dla czego \Y historyi lite
rattu~y 1)olsldej Bentkowskiego rna tyllto str. 40?
patrz 'f. II na str. 610, gdzie pijarskie wydanie tejze 
rozpra,vy przytacza. Czy to tylko nie bl~d? bo n1y 
drulru de Jfusis, z drukarni pijarsl~iej, nie 'vidzicli.) 
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12. Mowa na pierwszem posiedzeniu Towarzyst,va 22. Mowa przy zagajeniu 6smego posiedzenia pu-
Warszawskiego przyjaci6l nauk 23 listopada 1800 r. blicznego Warszawskiego Towarzystwa przyjaciol 
str. 30 w 8ce, (drukowana takze w Rocznikac!t T. I nauk d. 16 listopada 1804 r. (wytloczona w T. IV od 
od str. 1 do 25 wl~cznie). Wlasciwie bylo-to zaga- str.162-171 w r. 1807). 
jenie ty lko przy ot,varciu. · 23. Ustawy Towarzystwa W arszawskiego przyja-

13. Mowa na pierwszem posiedzeniu publicznem ciol nauk. Warsza\va w drukarni Nr. 646 na Nowoli
Towarzystwa przy:jaci6l nauk dnia 9 maja 1801 roku. piu 1802 r. str. 16 w 8ce (drug. wyd. 1814 r. powi~
Warslawa w 8ce (drukowana w Rocznikach T. I str. kszone, str. 30 i 5 kart; ·wszakze pierwsze zasady 
26 do 41). Przeklad tych m6w oddzielnie wydany Albertrandego, utrzymane). 
przez samcgoz autora po lacinie i po francuzku, pod 24. Zabytki starozytnosci rzymsldch w pieni~-
tytulami: dzach pospolicie medalan1i zwanych, czas6w rzeczy-

14. Discours prononce a la premiere seance etc pospolitej i szesnastu pierwszych cesarz6w, zbiorn 
traduit du polonais par I' auteur. Varsovie 1801 in 8. s. p. Stanislaw a Augusta kr6la polskiego, postrzezo-

15. Oratio paraenetica in primo consensu Socie- ne i kr6tkim wykladem objasnione przez J. Alber
tatis literariae Varsa. viensis ab authore latine reddi- trandego czytane na posiedzeniu publicznem kr6lew
ta. Varsaviae 1801 in 8vo. skiego Towarzystwa Warszawskiego przyjaci6lnauk. 

(Hebdowski jeneral, ostro, bo bezimicnnie, t~ mo- Ksi~g dwoje, (drukowane w T. III ocl str. 187 do 614 
w~ skrytykowal pod napisem: ,,Do przeswietnego Rocznikow 1804). Ksi~gi rlrugie maj~ taki napis: 
Towarzystwa przyjaci6l nauk "vV Warszawie, nakla- C1 

dem M. Melchinu 1so1, str. 61 w Bee. w niekto- 25. cwiadectwa starozytnej historyi, mianowicie 
rycb wszakze wzgl~clach, mimo rozlanego "rsz~dzie r:ydmskKiej, z md edal6(wU ~amilii rzymsRkich i.kcesahrzT6w . . I, . . . , . , 1 "' . , az o Oinino usa. m1eszczone w oczn1 ac o-
dowcipu z zo~c1~, n1e m1a1. Jenera1 s u. zno~c1, zw~a- t . . 11- k 
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• • T • • 1 k I .~... I warzys wa 11rzyJaCI01 nau . z~~c p1erwsza w . 
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· t t · d · s r. - , cz~sc w ra rsu~g IUgic w . str. w1l prezes towarzys wa, s osown1c o czasu, z'v1<1za-
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_
520 ny ol{olicznoscian1i i wzgl~dami chwilo\vemi). · 

16. ~Iowa przy oclnowieniu z\vyklych posiedzen Ocldruk we trzech tomach wyszedl osobno w War-
Towarzyst,va Warszawskiego })rzyjaci6l nauk, mia- sza"'ie u Piar6w, gdzie si~ drukowaly Roczuiki, z od
Jla dnia 18 pazdziernika 1801. Warsz. 'v 8ce oddziel- clzielnynl tylko tytulen1 i odmiennem stronic liczbo
Jlie, i w Rocznikaclt 1'o"~· prz. nauk, 'I'. I stron. 149 waniem to jest: T. I str. 422 r. 1805.-T. II str. 457 
do 167. r. 1807;-'r. III str. 520 r. 1808 w 8ce. 

17. Mowa na trzeciem posiedzeniu 'fowarzy. twa 26. Rozpra,va o sloncu jako bozku pogailskim ella 
W arsza,vskiego przyjaci6l n auk dnia 15 maja- 1802 obja~nienia d'v6ch wkl~slorytych starozytny ch kainie
( drukowana w Roc:nikaclt tegoi to,varzystwa T. I ni, czytana na posiedzeniu Towarzystwa przyjaci6l 
str. 420-431). nauk 1807, drukowana 'v T. VII Rocznikow od s. 15 

18. ~fo"'U J)rzy zagajeniu cz,vartcgo posiedzenia 
publiczncgo To\varzystwa W arsza,vskicgo przyjaci6l 
nauk 16 listopada 1802 r. (wytloczona w Roczni!cac/z 
T. II str. 254-262). 

19. M O"\va przy zagajeniu pi~tego J)Osiedzenia pu
blicznego Towarzystwa Warszawskiego przyjaci6l 
nauk dnia 5 maja 1803 r. (utnieszcz on a 'v Roczui
kat!t tcgoz towarzystwa T. II od tr. 2G3-276). 

20. Mo,va przy zagajeniu sz6stego posiedzenia pu
blicznego Towarzyst,va przyja ci6l nank dnia 5 gru
dnia 1803 r. drukowana w T. III RoczuikouJ od str 
1--10. . 

21. Mowa. przy zagajeniu si6dmego posiedzenia 
publiczncgo To1varzystwa Warszawsliiego przyjaciol 
nauk dnia 24 maja 1804 roku (umie~zczona w T. IV 
Rocznt1c od str. 1-11). 

do 38, roku 1811. 
27. Mown, 1niana przy audyencyi u Frydcryka Au

gusta ksi~cia vVasza,vskiego kr6la Sasl\iego, gdy 
przybyl z Drezna do Warszawy d. 9 grudnia 1807 r. 
(Drukowana 1808 w ksif!zce o 378 stronicach, wy
danej przez Macieja Clunielewskiego pod tytulem: 
,,Kr6tki zbi6r piesni, 'vierszy i n1o,v, }Jrzy rozmai
tycb uroczysto~ciach i t. d.'' Bentko'v ·ki, chociaz 
sp6lczesny, zbi6r ten cicka,vy, opuszcza). · 

28. l{atechizin mniejszy i 'vi~kszy, <lziclo po~Iniert
ne s. p. biskupa Albertrandego, na 'vszystkie szko
ly, pensye, i dla sposobnych dla s'victlejszego (Sic) 
wychowania i cwiczenia. Nakladen1 J. Zawadzkiego, 
w 8ce 1817 i 1818 Wilno; 1823 Warszawa, 1851 vVil
no,-oraz 1830 Wilno nakladem i drukiem Gliicks
berga. 
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29. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Ba- · nia jezdzil po te zasoby dziejo,ve Albertrandi, kazat 
torego, kr616w polskich, wyi~te z r<akopism6w Alber
trandego przez ZegotfJ ONacewicza professora Hi
storyi przy uni\versytecie Wilei1skim. W Warszawie 
w drukarni Zawadzkiego i W~ckiego, z wizeruukami 
(Henryka W alezyusza, Bekiesza dow6dcy jazdy W EJ
gierskiej i Anny Jagiellonki zony Stefana Batorego) 
dodatkiem przy1)is6w wydawcy w T. I od str. 282 do 
320, w T. II 263-272) i przywilejem nadunym hni
wersytetowi wilenskiemu ( na str. XL VII tomu II) 
w 8ce T. I str. VII 319 i nieliczb. 5, T. II str. 272, 
XL Vll i nl. 19. 

30. Drugie tychze panowafi wydanie, wyszlo w I{ra
kowie 1849 r. w 8ce wiEJkszej str. VIIi 435 z dol~
czeniem PamiEJtnik6w historyi Stefana Batorego do
tycz~cych, zebranych przez Edwarda Raczy!1skiego. 
(Nakladem J. Czecha z d"roma drzeworytami staremi 
}{rakO"\YSkiemi, na odwrotnych okladek Stronach, wy
stawuj~cen1i Henryka Walezego i Stefana Batorego). 

31. Pano,vanie Kazimierza, Jana Alberta i Ale
ksandra Jagiellonczyk6w·, kr6lo\v polskich i ",ielkich 
ksifbz~t litewskich, "ryj~te z r~kopisiTIO\V J. Alber
trandego. Wyclal Zegota ONace"ricz. Warszawa, 
nakladem i drukiem Brzeziny. (Professor "rilenski 
un1iesci! tu na czele kr6tki rzut o dziejach lite\'\r
skich). vV 6sen1ce 1826 T. I str. XXI i 266 z rycin~; 
T. II str. 307, nl. 5, d'vie tab lice i ma1Jka. 

32. Dwadziescia szesc lat pano·wania Wladys!a"ra 
Jagieily kr_6la polskiego. Wydanie Edwarda Raczyn
skiego ). Wroclaw 1845 w 8ce, str. VI, 276 i nieliczb. 2. 

33. Pami(Jtniki o dawnej Polsce z czas6w Zygmun
ta Augusta, obejmt~~ce listy Jana Franciszka Conl
mcndoni do Karola Boron1eusza. Z biblioteki bar
bcryi1Sl{iej, zebra! Jan Albertrandi biskup zenO})Oli
tanski; z r~kopis1n6\v wloskich i lacinskich wytlun1a
czy! J6zef ICrzcczkowski. Wiadon1osc o zyciu Coin
Inendoniego, tudziez potrzebue sprosto,vania i obja
snienia dodal Mikolaj Malino\'trski. (Z przen10"'Y "'i
dac ze i znaczn~ cz~sc przekladu, tenze Malino"rski 
dokouczyl). Wilno. Naklad R. Dajena, T. I 1847 str. 
1\TID, 268 i nicliczb.4.-T Ilstr. 328 i nl.8,r.1851. 

34. De potestate episcoporum circa Verbi Divini 
11raedicatione1n. 1794 Varsaviae in 4to. 

35. Rozpra "\Va o Analizie. 
36. Historica Russiae Afoni1nenta; 1842. Petropoli 

T. I. Przemowy str. XV, indexu od IX do XXII i 399 
in 4to T. II z napisem Jlfonu7Jzenta, str. \rii, 448, in
dexu XIII. W azne to dzielo, po \VifJkszej cz~sci zlo
zone z \vypis6w Albertrandego, powstalo nast(Jpnym 
sposo bern: l{r61 Stanislaw August, z kt<?rego polece-

z niekt6rych jego r~kopism6w przekopijowac \Viele 
wyj~tk6w, z opuszczeniem niekt6rych rzeczy tycz~
cych sifJ Rossyi-i darowal je poslowi J. J. Bulhako
wi, od kt6rego dostal A. J. Turgienje"r, i powi~kszy
"rszy nieco wlasnen1i zbi~rami, wydal w Petersbur
gu pod mianem JlonurnentouJ. Nim ten rEJkopism zo
stal wydrukowany, n1ial go \V swych r~ku dziejopi
sarz l{aranlzin i uzyl do tom6w: 3, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 
historyi l)anstwa rossyjskiego. Por6wnalismy Monu
?nenta historica Russiae z /let 1·talicu1n i umiescili
smy 'v Slowniku wykaz artykul6w z Albertrandego 
czerpanych przez Turgienjewa. 

3 7. Gabinetu medal6w polskicb, pierwsze trzy to
my, wydane przez Edwarda Raczynskiego, s~ prtnvie 
zupelnie V\rzi~te z rEJkopismu Albertrandego zlozone
go w Bibliotece b. To\varzystwa I)rzyjaci6lnauk pod 
na piRen1: His lotya jJolska, ostatnz·c!t trzeclt. tciekolo 
1neclalarni zasloiadczo.na i o~ja.§niona·. (Patrz Hist. 
liter. pol. Bentko,vskiego T. IT, str. 611 i tegoz roz
bi6r Gahz"Jzebt 'lned. E. Rac:.y7lskiego w Bibliotece 
'varsza'v "' kiej z 1844 r. T. II str. 706, oraz sprawo
zdania ostatniego prczesa b. To"rarzystwa przyjaci6l 
uauk, drukowane V\7 Roc:nikac!t tegoz to\varzJrs tv{a.). 
I{r6le~vskie Towarzyst,•vo przyjaci6l nauk mialo s"ry1n 
koszten1 'vydac t~ d,~.ruchstu-arknszow~ pracEJ Alber
trandcgo \V cz(Jsci })O polsku, a 'v niejakiejs cz~stce 
i po francuzku dokonan~. Wst<ap napisal juz byl Sta
nislaw Potocki minister; Feliks Bentkowski: Skreslil 
dopelnienia, kt6re potem wyszly \Y dzielku, spis me
dal6w polskich; Wladyslaw Ostro'\\rski 1niai redago
wac tekst francuzki, a Henryk Lubo1nir ki kazal 
S\vym kosztem przygotowywac ryciny. ''r roku 1828 
jtli przeszlo trzysta blach, gotowych do od bicia me
dal6vl przysposobiono: Miedz tfJ sprzedano potem 
przez licytacyfJ publiczn~ 

W Zahatcaclt pr~yjenalych i poiytecznych, : sla
UJnyclt tego UJiekn autorozv zehranych (Warsz. 1770 
do 1777), ~t6rycb, 11rzed Narusze,viczem, byl reda
ktorem ai do ch,vili wyjazdu swego za granic~ w ro
ku 1771. 1) napisal p7·zed?nOll'f, oraz tuniescil nast~
pne artykuly: 

Mo,Ya o niesmiertelnosci imienia (T. I str. 3).-I{a
da dla zwierz~t (z Lafontaina) ta1nze str. 39.- Roz
mo"'a mi~dzy Aleksandrem i Dyogenesem, (t. Is. 49) .. 
Mo\va Cyrus a umieraj~cego (T. I s. 55).-Mo,va o po-

1) Bentkowski przeciwnie, lubo bezzasadnie, utrzymu
je, ze wprz6dy byl '\vydavvc~ Narusze,vicz, a potem Alber
trandi, (T. I str. 609).-Michal GrocH inaczej n16wi, ja-· 
ko nakladca 'v ~'ielankach JJolskich 177 8 str. 3 przed
mowy. 
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:znawaniu, krasomowcy potrzebnem czlowieka T. I, 
str. 65.- Rozmowa mi~dzy ambicy~ i ospalosci~ T. I 
str.113.-SenArystobula T. I. s. 120.-Sukniagrunt, 
satyra T. I str. 129.- Mowa o pocz~tku i skutkach 
z~dzy onej, tak powszechnej, podauia ilnienia swego 
potomnosci, T. I str. 145.-Roznlowa n1i~dzy Sokra
tesem i Ewagor~ T. I str. 193.-Mowaopozytku na
uk i umicj~tnosci T. I str. 235.-Drugi senArystobu
la filozofa greckiego T. I str. 299. Mo,va o pozytkn 
nauk i umiej~tnosci T. I str. 235. 0 pozytkach po
koju mo"ra T. I str. 331.-Sen Scypiona, z Cycero
na (T. II str. 18).- Sen trzeci Ary tobula filozofa 
greckiego T. II str. 43.-0 lnlnlicniu i dya1nencie, po
wieBc arabska T. II str. 49.-Rozmo,va nud Stygie1n 
i t. d. T. II str. 94. - Mow a, ze prnwdzi,ve szcz~scie 
zawislo na uszcz~slhvieniu drugic11, 'f. II str. 105.
Rozmo,va na IJolach elizejskich mi~dzy 1,ytem, We
spazyaneln i Scypione1n T. I str. 121. Mowa, ze 
nien1asz dla ludzi zucnych wi~kszcgo zaszczytu, jak 
nauki darzyc obron~ T. II str. 153.-I{ozino,va wpo
lach elizejskich (mi~dzy Aleksanclrcn1 Wielkim i l{a
rolenl XII) (T. II str. 169). Mowa o l)Oiytkach pra
cy T. II str. 233. 1Iowa o post~pkach nank, T. str. 
252.- Rozmowa n1iEJdzy Syll~ i Eukratcsetn, T. II 
str. 281.-0da o nadziei, T. V str. 3GB.-~fowa p. t. 
Znak pe,vny wspanialosci umyslu, gdy honory czle-
ka lepszyn1 czynh~:, rr. VII str. 258.-Mo,va o poiytku 
z oracza 'v por6,vnaniu z handlarzcn1 'T. VIII str. 46. 
Oda do Czasu, T. X str 241.- Oda: Wojna, T. XIII 
str. 329. 

"'vV 1~Jonitorze, pisrnie czaso,vetn, od 1764 do 1784 
roku wyda"'anen1, wiele :iEJ 1uie -:c i artykul6w bez
inliennych Albertra11dcgo. 

W Dziele: Opera jJosthuJna ~~'arhietii 1769 roku 
przez Boho1nolca wydanen1, znajduj~ si~ tJ:umaczone 
przez ksi§dza Albcrtrandego na j~zyk }JOlski niekt6-
re Sarbic\vskiego pie ~ni. 

W Alureunt tlonzowenz alho C:.ytelni wieczo1'nej 
redakcyi 1?. S. Dmochowskiego, Juic~ zcz~ si~ Listy 
J.o Pi usa l{icinskiego, pisy,vane 1789 i 1790 r. z 'vy
cieczki Zbieracza naszcgo do Stocld1ohnu, 1836 r. 
w Ntunerach: 29 ( tr. 225 6); 30 (str. 237 do 239); 
33 (str. 263 i 4); 35 (str. 279-280); i 41 (str. 326-
228); oraz 'v r. 1837 Nr 15 i 16 ( od str. 121 do 125 ). 
List6w tych, bylo X, udzielonych wydawcy przez 
Brunona l{ici1lskiego, syna Piusa. 

'V A1'chizcurn donzozoe11z W ojcickicgo jest przedruk 
tychze list6,v; 1856 r. str. 137 do 177. rrcnie 'vydal: 
]{azania i nauki 1858 str. 422 z poprtr. 

W Dziennz/(lt wileJtskim z r. 1815 i 1816 Symon 

• 

Zukowski, z r~kopismow (znajduj~cych si~ niegdys 
w bibliotece b. Uniwersytetu wilenskiego, ktoresmy 
przejrzeli), umiescil Listy /(1·onzera; -w r. zas 1817 
w temze czasopismie byly, tlumaczone z jego r~k 
opis: ntedalu Stanistawa Konars!ciego (z fran.) 1818 
Wyjqtek z Zycia Zyg1nunta Augusta, cha1'akter je-
go, i zycie prywatne zawierajqcy, ko1iczqcy opisa
nie panolvania iego, przez lat, ocl srnierci ojca 23. 

W Bibliotece Stanislawa Kosseckiego b. Referen
darza Stanu, bogatej \V rzadkosci tycz~cc siEJ pismien
nictwa polskiego, znajcluj~ si~ autografy Albertran
dego po francuzku, opisujftce podr6z jego na P6lnoc, 
z ktorych dawac b~dziem wyj~tki w prz.ekladzie pol .. 
slriln, zaczynaj~c od: 

• • 

SKOG I{LOSrfER. 
Udaj~c si~ drug~ bram~ ze Sztokolmu, na drodze 

wiod~cej do Upsalu, plynie si~ jeziorem Meller i po 
godzinnej zegludze przy bywa si~ do za1nku polozone
go na jedncj z 'vysepek, kt6rcmi to jezioro jest zasia
ne. R6,vnie si~ tam dostac mozna, czy wod~, (bo je
zioro pod Sztokolmem zaczyna si~;) czy tei lftdem, 
lecz ta clroga dluzsza i mniej 'vygodniejsza dla obja
zd6w konicczuych, a zawsze jednak trzeba przeply
n~c oclnogi jcziora, kt6re ten zamek odlf!czaj~ od 
przyleglych 1nu l~d6w. Niegdys by! ta1n bogaty kla
sztor, zalozony 'v wieku XITI, dla Bernardynck, czy 
tez Cysters6\v. Nie })Ozostalo z tego klasztoru nic \Vi~
cej tylko szcz~tki mur6w, kt6re widac 'v J>obliski<~m 
polu. Zmiana religii zrz~dzila iz ta posiadlosc prze
szla w inne r~ce. W przeszlym wioku nalezaJ zan1ek 
do rodziny vV rangel'a, przez zau1~scie jedyncj t~j ro- . 
dziny sukcessorki, do~tal si~ nu.jdawnicjszej '" Sz\ve
cyi i najpier,vsz6j 'v rz~dzie szlachty, rodziuie Brahe. 
Zdaleka do~c pi~knie zamek okazuje si~, l)l'zypomina 
zupelnie za1nek J t1zclo"ra czyli Ujazdo"\va, taki jaki 
byl za czas6w ksi~z~t Lubon1irskich. Jest to najaku
ratniejszy k'vadrat, maj<~:CY z kaiclej strony po jede
nascie ol{icn, rogi kwadratow l{o:llcz~ si~ \viezaini spi
czasteini, dotykaj~cych si~ zan1l{u tylko jcdn~ cz~sci~ 
6smiok~tu w kt6ren s~ ut,vorzone. Z kazdcj strony 
za1nek n1a dol, d \Ya pi~tra i \vysta w~, \vicie n1nj~ je-
d no pi~tro wi~cej i tern tylko pi~tren1 prze,vyzszaj~ 
palac. Pokryte dose pi~knic i zakoiiczone \V globusy 
z kr~gami. Dach pobity jest dacho\vk~, wy.Zsze zas 
cz~sci wiez 1nicdzit1; 'vszystko tam jest proste, bez 
zadnych ozd6b nawet przy oknach i przy gl6wne.m 
wejsciu. Wewn~trz przedsionek ozdobiony podw6jne
tni kolumnami, na piedestalach, porz~dku J o11skiego, 
lecz ze kolumny nie byly robione do tego miejsca, 
musiano go poclwyzszyc i sklepienie na nich zakoii-

• 

• 

• 
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czyc zupelnie nie jest proporcyonalnem. Te kolumny punskiego. Trzecie pi~t.ro jest zupelnie przedzielone 

kr6lowej Krystyny; dar ten nastEJpcy piervvszycb do- koi lgo pi~tra, jest obicie Gniewosza; opr6cz tego sq. 
natarjusz6w clrogo oplacili, gdyz przy pra\vnem do- jeszc~e d\va inne pokoje kt6re rodzajen1 sciegu haftu 
chodzeniu naleinosci ella l\r6la za przywileJe uc.zy- i materj~, zdaje si~ ii nalezec musialy do tegoz same
nione przez swoich poprzednil\ow, Karol XI nietylko go · praiata: w jedny1n \\'Tstawionc nurodzenie, 'v dru
wartosc daro\vizny, ale nadto za uzywalno~c jej wy- gilnkrzyio,vanic Zbawiciela na.szego. Biblioteka sl{la
soko ocenion~, kazal sobie zaplacic. da si~ z 6ciu do 7min 'vielldch pokoi, bez zadnych 

Wschody z kan1ienia krajowego s~ szerokie i bar- ozcl6b, szafy s~ skron1ne i mog~ 'v sobie n1iescic 18 
dzo wygodne; raz tAm vlszedlszy okazuje si~ kory- do 20 tysi~CY,: tomo\v. R~kopisma szwedzkic, greckie, 
tarz kwadrato"'Y, na kt6ren 111n6stwo drzwi wychodz~ arabskic, lacinskie s~ "' szafuch zamkni<dte na klucz, 
jak to bywa po klasztoracb; iadne z tych drz,vi nie reszta bez porzitclku porozrzucana, 'v pakach, 'v l\u
oznaczaj~ wejscia do gl6wnego mieszkania. Korytarz fracb, nie 1na katalogu tej cz§sci; lecz ksi~zek druko
jest malo,vany i przedstawia na murach mi§dzy-okno- wanych chocia~ bardzo nieclokludny spis znajduje si~. 
wych towarzyszy swietnych zwyci~ztw, slawnego je- Ten b;rl n1i udzielony w Sztokohnie przez htabic
nerala Wrangla, kt6ry najwi«dcej odznaczyJ: si~ w \Voj- go, 1nialen1 tedy czas zrobic z nicgo 'vyci~g sci~gaj~
nie 30-letniej; reszta n1uru napelniona rozmuitemi go- cy si~ do potrzebnego mi przedmiotu. 
dlami, dewizami po J'acinie, po francuzku, sz,vedzl{u, Co do r~kopis6,v, te w czasie pochvojn~j }JO 24 go
uiemiecku i wlosJ{u, i symbolami nadedr7.;'viami, h:t6- dzinn<~j byt.nosci \V Skog-Kloster z 'viclk~ uwag~ przc· 
re slui~ do dojscia dla szukaj~cych takich lub ow a- gl~dalem, lecz nie w~tpi~ aby1n kilku z nich nic opu
kich drzwi. scit, tak dla pospiechu jako te~ i 'vielkiego nieladn 

Komnaty jal{ ~i~ domyslec n1ozna s~ rozlegle, po- w jakim si~ znajcluj~; jednakze zdoiule1n porobic z nich 
sadzki w nich z dcsek a czasen1 w niekt6rych salach wyci~gi dosyc szczeg6lowe. · 
z marmurn. Bcz sufitu, belki s~ tylko rzezbione, zlo- Na tc1n san1en1 pi~trze jest 7 do 8 pokoi calych 
cone lub 1nalowane. Jest dw1c czy trzy sale m[\j~ce zapelnionycb broui~ po 'vi~]{szej CZEJSCi sturodavvn~: 
sufity, kt6re szczPg6lniejszy1n sposobetn przybrali byloby cze1n uzbroic ze d\va pnlki; ale s~ to "·szy
w olbrzyn1ie statuy, tak wystaj~ce ze w kazd~j ch,vili stko fnzje~ pi8tolety i paine bronie przeszlych 'vie
wz bu dzaj~ o bawt a by nie zostac przez nie zgTuchota- ko"r. Jest ogro1nna ilosc, palaszy, dzid, 1nieczy, no
nyn1. Sprz«dtY nic n1aj~ nic odznnczaj~cego si~ ; sie- iy 'vszystkich nn.rodo\Y, siodel a po1ni~dzy te1ni s~ 
dzenia pokryte Sf1 zlocon~ sl\6rf!, tkaninami jakich polskic, niekt~}rc z uich bardzo bogate haftatni~ tur
dawniej uzy\vano na obicia, rozmaiten1i dzis nie uzy- kusan1i etc. i ,·viele narz~dzi sn1ierciodajnych, nawct 
wane1ni 1natc1:jami, zloten1, \Vy::-izy,vanyn1 aksamitetn. zatrntych. , 
Jest wiele gabineto'v chiliskich 1)i(Jln1ych 'v:vra"'dzie, Dzir.dziuiec tu k'vadratowy, okolony arkaclami, rna 
lecz wlasci\vym przeszlym tyll\o wieko1n; n1u6~two z (hvoch stron po 8 armat, z herbtnni Wrangla; na 
portretow l'odzin Wrangel i Brahe i innych rodzin przcchv 'vchodu gl6,vnego jest 'vejscie do ogrodu bar
nlaj~cych znaczenie w Szwecyi; je~t tal{ze }Jortret hra- dzo obszernego \V l~torym tln~o jest ul~c, altan i par
biny Konigsn1ark, i }Jortret Potockiej na kt6rego od- tero,.v ozdobionych drze·wami '" roz1naite kszta1ty 
wrotnej stronie jest napi~ kt6ry przepisaletn: Pani obcinancn1i. Nie dnleko ~H.l paJacu jest kosciol budo
Potocka wojelood:ina lciJouJska. J. Starbus pinx'it J 712 wy gotyckiej wzniesiony XI\F wieku 'v kt6ryn1nic go
in Christiansta(l/. duego nwagi nje rna, pr6cz kaplicy os1niok~tnej do ]{o-

Hrabia Wrangcl nie 1nieszkn, by,va tylko 'v prze- sciola w lrtorej znajduje Bi~ nagrobek slawnego jenc
jezdzie, zdaje , i~ iZ (lla tego ie hrabina, z domu l1ra- raln. Wrangla. ,Jest-to sa1notny })Omnik '\V podluzny 
bi6'v Gaes, 1na "rstr~t do dl11giej wocl~ prowa.clz~cej k\Yadrat, ozdobiony cienkie1ni 1narmurowemi 1\olu
urogi, to jest przyczyn~ ze zamek jest w zaniedbaniu, mnan1i, na tyro pon1niku leiy 110s~g jeneraia calko,vi
i z dawnen1i tylko swemi ozdoban1i. W r6inych w nim cie uzbrojonego; jest drugi raz wysta\viony na koniu 
mieszkaniach, tak obszerne, tak grube ~~l\on1iny i tak na murze wprost n6g na potnniku; na scianie z le,vej 
wiele zajmuj~ce miejsca w kon1natach, ze moinaby st.rony jest powieszona kotnpletna zbroja jenerala 
z nich bardzo wygodne utworzyc buuuary. z mieczem jego wlasnym; horyzontalnie nad polnni-

Drugie pi~tro ma kilka pokoi na wypadek potrze- kiem pozawieszano wielkq, ilosc dzid rozmaitej dlugo
by, reszta przeznaczona na pomieszkanie dla dworu sci i ksztaltu. 

• 
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LOBZOVV. 

Nie rna jui dzis szcz~tko\v palacu letniego, kt6ry 
1\:azimicrza Wielkiego by! dzielem! Palac ten stan~l 
w 1357 roku, a rozwaliny jego lezf!CC nad sadza"rk~ 
ku wschodo,vi stosunl\O\YO do tcrazni~iszego palacu, 
dopiero \V pocz~tl~u XIX V\'icku rozebrane zostaly. 
Roku 1778, poclr6iqjt!CY i przejezdiaj~cy przez Pol
sl<~ '\Tilianl Coxc wspoinina w opisie podr6zy swej, iz 
'"'"id~ial w szcz~tkach palacu lobzo"·sl\iego ka1nie11 
na l~t6ryn1 'vykutyn1 byl Orzel pol.'ki, lecz napisy by
ly jui tak zatarte iP. tylko \vyczytac m6g! gotycl\ieini 
litera1ni: Anno Do1nini MCCCL 'rrr. I\atnicli ten " 'Y
i ~ty przcz Elzbiet~ Czartorysl\~ przeniesiony1n byl 
do do1nku gotycl\iego \Y Pula\\'ach. 

Przejdzn1y po krotce czusy Blawnycb 'Y historyi lu
dzi, ktorzy przcby,vali w n1urach dzis juz ~niszczo
nych, tak Z"\\'ancgo dR\Ylliej za1nku lobzovvsl{icgo. Naj
l)icr'v po ukonczcniu gn1achn zaj~la l\Ol111Htty jego 
I)i~l{ua (~zcszka Roldczana; lccz '\Yl:rotcc n1iino tak 
rzadldej 1)i~knosci s'vej, wypadala z lask l\r6le,vskich, 
i ust~pic n1ubiala slawnej Estrrze. I\1iejscc tak ozdo
buc, jctlyiJe \Y o"·~·ch czasach 'Yiejsl\ie nf::itronie, pelne 
JlO,Ya.bu, tak bliskie n1iasta, stoso\Ync bylo do rolnan
so,rych kr6lc\v~kich rozrywck. J cdnakie kr6lo\vie 
l)Olscy religijni i n1oralni, nie radzi byli slabosci swo
ich na \vidok publiczny 'rysta,viac. Picrwszy to byl na 
taki eel \Yysta,riony przez kr6la polskicgo zan1ek, 
I>ier\vszy i ostatni raz \V murach jego chronily si~ nic
pra"·c uczucia, co tak ella kraj 1 bylo dziwne1n i nacbnvy
czajnein zdarzcnien1, iz wszystkie kroniki, roznego ro
dzaju opo"'iadania, ci~gle })o"·tarzaly z ubolc"~anienl: 
zc tak '"ielki kr61 'Y tak cigikq .. grzes:nq, SJ'07uo!nq 
1t}Jatll ?nilostk g. Przebaczyc n1u j~ 1nozna dla \riclkich 
ezyno\v jcgo. Przebywaj~c w ~obzo"·ic, nie sarnyn1 od
dal si~ ncicchoin. 'Vychodzil cz~sto na blonia, rozma
V\'ial z ktniotkaiui, kt6rzy n1aj~c przyst~p do monarchy 
zc"'·sz~d si~ clo!1 schodzili. Bydz n1ozc ze ta1n 'vlasnie 
zdala od zgicll{u, Inial czas 'vypraco\vac tc prawa czy
ni~cc chlub~ calctnn narodowi, pra~ra, kt6ren1i "'yprzc
dzil "'iel{i, jak to np. zniesienie kary sn1ierci, }Jrzypusz
.czeuic k1nieci do r6wnych' ze szlacht~ s~d6v{, nadanie 

itn pra,va zapewni~j~cego \Vlasnosci ich, rownie j ak 
"'lasnobci szlachcie, a tow pierwszej polowie XI'T wie
ku, kicdy na Zacbodzie feudalizm najokropniejszych 
dopuszczal siQ okrucienst,r, kiedy 've Francyi, cl1lopi 
dziel~c ·Si~ na r6znc rodzaje poddanycb, byli gorzej od 
zwierz~t u'vazani, 1ni~dzy innemi jedni z nich zwani: 
?nartlo~j 1'~/c i (1nain morte) bez \Vlasnosci, bez k~ta 
'vlasnego, bczjednej ch,vili n1og~cej bye uzyt~ na \vla
snosc ich, tak dalcce ualezeli do pana, ic po sn1ierci 
ucinano hu r~k~, i przyni csion~ do pan a na zuak ze 
jeden z 1)racuj'1cych ubyl, za,vieszano \V przcdsionku 
razetn z roga1ni ubitcgo jelenia, lub podobnego, 
swiadcz~ccgo 0 zdo byczy pa11skicj, Z"'icrza. Nie Inial a 
'"i~c Polska przykladu od Sf!Siad6w· kt6rzy tylko po
\Vierzchownic, \V litcrzc a nie w duchu 1n~zyj~li chrze
scijafu;k~ \Yiar~; czcrpala v;rszystko dobre z sjcbio i od 
111~z6"r' l\torzy, jak bi 'knp Prandota, umieli jej prawa 
\viary 'vykladac; jak l{azilnierz 'Vielki kt6ry te pra
\lla umial 'v czyn obracac; to tez si~ nic1ni rz~dzila, 
p6ki przyl\lad fal·zywych 'v Europie chrze~cijan nie 
zasial \V niej sprzccznych z nauk~ Chrystusa czyn6w, 
I>6ty garn~ly si~ przych1gane rz~dzan1i n1ilosci oscien
ne ludy, poty przodkuj~c innyn1 panstwom stala nie
'vzru~zona. 

vYkr6tcc po Sl11icrci Kazilnierza, llllU'Y ~obzO\\'Skie 
juz nie sicdlislden1 rozkoszy, ale IJrzytu!kienl dla ci(Jz
kicj bolcsci byly przcz clnYile, gdy pi<jkna J advdga 
postano,vila po~hvi~ci6 szcz~scie osobistc dla dobra 
kr~ju, gdy ostatccznic z pierv{szym s" roin1 ulubieii
cenl 'V"ilhclulCin zcr,vala. Czy to chcial Wilhelnt je
szcze zadzialac ~ridol{ien1 zalu s'vego na Jad\vio·e 

bv 

i ocl,viesc j~ chocby ocl Oltarza? czyli jal{o zakocha-
ny, nie 1n6gl oprzec si~ ch~ci sleclzenia jcj '"szystkich 
l~rok6,v, przechowy"ral si ~ w l{rako,vic }Jrzez caly 
czas 'vszystldch uroczystosci d"rorskich, podczas wja
zdu i zaslubin J agielly. Przcbrany za l\upczy]{a, nie 
zwracal na sie u"'agi. Lecz tajetnuica wkr6tce "ryda
la si~ . Przcstraszeni pano,vic polscy, nie dla tcgo zc
by nie ufali tak pelnej cn6t dziewicy, lccz azeby za
bez~pieczyc Si)Okojnosc jej, szukac nal\azali Wilhehna; 

• 
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wte<ly-to on, jak swiadczy Dlugosz, uszedl do ~obzo-j w kt6rfb go wstawil i t. p. zas gdy nie mial cze1n opla
wa i w murach zamko"'ych cho"·ajq,c si~ zaledwie cic, 'volno byl:o zadawac mu mEJl{i np. wyrwac z~b it. d. 
zchwytania uoikn~l. 

Za pa11o\vania Jagielly i syn6'v · jego, nic wazniej
szego o za1nku :Eobzowskim nie przeszlo donas: do: 
piero za Zygmunta ~go miejsce to wielldej uroczy
stosci bylo s'viadkiem. Wyprawiano do W~gier do 
wslawionego dzis l{~pielami Tr~czyna, posl6w po cor
k~ wojewody siedmiogrodzkiego Jana Za.polskiego 
dl~ kr6la Zygmunta. Uradowana rodzina Barbary 
Zapolskiej z tak szczytnego dla niej wyboru, odwo
zila narzeczon~ kr6lewsl\~. W roku 1512 Barbara 
w towarzyst,vie matki svlej Jadwigi Zapolskh~j, brata 
swego J anusza i 
wuja, otoczona 1 i
c z n y m o r s z a
k i em , gdyz sa
mychjezdzc6w by
lo 800, przybyl:a 
do :to bzowa, gdzie 
j~ oczekiwal Zy-
gmunt. Poniewa.z 
to si~ dzialo w zi
mie \V pocz~tkach 
]utego, przygoto
wane strojne po
dl:ug 6wczesnego 

• • zwyczaJU s ani e, 

Zygmunt August takie do ~obzowa wyjechal: na 
spotkanie trzeciej S1vVOj~j malzonki corki Ferdynanda 
Igo.; ale.i nieszcz~scie1n ella kr6la i dla cal:ego kraju 
wielka byla roznica mi~dzy pierwszem spotkaniem 
ojca a syna. Rze~l<a Barbara ze slowia1l.skiej ziemi, 
obudzila sympatj~ w malzonku i w poddanych; gdy 
tymczasen1 nie, 1nilej powierzchownosci, choroblhva 
Austryaczka dla Zygmunta pamiEJtajqcego urocz~ Bar
bary swej postac, byla wstr~tn~, tak dalece, ze wkr6t
ce zupelnie siEJ rozlf};czyt Zygmunt August nie lubi{ 
zdaje si~ bywac 'v :tobzowie, nie n1aj~cym. dian za-

dnych mil:ych pa

czekaly na dostoj
n~ par~: wsiatllszy 
w nie, udali si~ 

Ivlniemnna ~Iogila Estcrki. 

n1i~tek ; ch~tniej 
przeby"\\7DJ w Wil
nieukochanym lub 
w zamku krako\v
skinL Dopiero Ste .. 
fan Batory umilo
'val mile. lobzow
skie ustronie, ch~
tnie tatn na wypo
czynek z malzon
k~ ndawal si~; t(} 
tez jakby tlla do
godzenia 1nu, po
n1hno ze 'v Gro
dnie umarl, spro
\vadzone z w 1:o k i • 

panstwo n1lodzi do zamku krakO\VSldego, wsr6d tO\Va

rzyst\Va licznych dygnitarzy, gdzie w parEJ tlni potem 
d. 9 lutego koronowan~ byla. · 
Pami~tne tak w calym kraju jak i w dziejach wl:o

sci LobZO\VSkh~j, szcz~sliwe, dobroczynne panO\vanie 
Zygmunta I· kt6ren uwolnil tamtejszych wiesniak6'v 
od paf1szczyzny, tylko opl:aty czynszo,ve po 12 tyn
f6w h11 naznaczaj~c; uczynil to na przedsta\vienie Ja
naBonara rajcy krakowskiego. Bylo to \V r. 1507 wte
dy jui i "·e Francyi w niektorych okolicach zniesio
nen1 zostalo nieogra.niczone podda1lstwo, czyli prawo 
matlzvej rf}ki it. p. ale naznaczona 'v znmian oplata nie 
bylq tak uJniarl{o,van~ jak wzwyz wyn1ieniona w na
szynl kraju. Przecbvnie biedny chlopek placic nlu
bial za wbzystko i od "szystk1ego, opr6cz danin llo
wolnie wybieranych z bydla, obo\vi~zku zyvvienia 1ny· 
sliwc6w i ps6w panskich }Jodczas }10lowania; p!acil 
od zebrania wina, od becz){i w kt6r~ go zlal, od wo
za kt6ryn1 go wywi6zl, od sprzedazy, od piwnicy 

jego zlozono w ko
mnatach lobzowsldch, a lud ze\vsz~d cisn~l si~ przez 
trzy dni aby cze.'·c oddnc z\vloko1n \Yalcc.znego krola; 
po czem do l{atedry kra]{owskiej ze st6sown~ }logrze
bowi wyRta\v~ in!obn'1 odprowadzono. 

~Ialzonl\a Stefana, zacna ... L\nna J agielonka, ceni~c 
'vszystko co tylko m~i jej lnbi-l za zycia, szczeg6lniej 
zajn1owala si~ szczeg6htn1i tycz~cetni .. i~ czy to pa
lacu, czy 'vlosci l:o bzo,vskiej. Stefan Batory bardzo od
no,vienieln, nieleuwie odbudowaniem zaj~l si~ paJ:acn. 
Oua wi~c trafiaj~c w n1y~l jego, gdziekol\viek si~ znaj
do,vala, zewsz~d pisy\vala nagl~ce listy (do Szymona 
Turskiego l\ustosza ~karbu koronnego, do k::;i~dza 
Zaj~ca kapelana) 'v kt6rych prosi i })rzyponlina, aby 
tal{ jak sobie zyczyl jej n1alzonek, wn~trze tego pal:a
cu ukonczone zostalo. Listy te 1naluj~ dobr~ kr6lo
w~, ktora i o placy dla rzeinieslniko\v pami~tala i 
o drobnych szczcg6lach: ,ahuzvszystko z ozdob~, po
zytkie7n w SlO(/: ryz@ z dobrq PTOJ~Ol'C!J{/; z.oloione hy
lo, abu patac z ogr·ode111, a ogrrod z gu11lnem i przyte-

# 
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zno,§ciauzi tlohr:e res]Jondoloaly'' (Listy te znajdujfb 
si~ 'v Pami~tnikach Nien1ccw"icza). 

Zygn1unt III takze bardzo zajnlO\Yal si~ palacen1 
Lobzo\vsl\iln. Lubo jcszcze przy koncu zeszlego wie
}{u, na pozostalych szczf!tkach 1narn1urov{ych siup6\v, 
''ilian1 Coxc znalnzl napis: Stephauus Dei g1·a!ia, 
niewfbtplhrf!i jef-'t rzeczQ; iz Zygrrntnt III przerobil zu
pelnic pn1ac, czego do\Yoden1 byly herby "\V az6"" nad 
kaidcn1 oknc1u, clrz,vhnni i kon1intuni tunieszczonc. 

Zygn1unt lubil bardzo to ustrouic, czfJsto w niem 
})rzcby,ral oddajf!c si~ rozry"·kon1, a 7c :tJano"'ie pol
scy do~r byli suro,vi dla kr6lo"· s'voich, jcden z nich 
tak si~ \V li~cic S\vyn1 o tcn1 upodobaniu l\r6la 'vy
razil: 

,Nieprzyjaciel nas sron1otnie "'ojujc. pan o to nic 
db a i nic go to 1 · ruszy. W oli '" rnaskarach skakac . 
'fo jcgo zaba,va, z bialc1ni glo,vanti V{ })Okojach ch~
dogich sicdzicc gdy ua instrtunencic grajf!, \V lecie po 
ogroclzic \V ~obzo,vic chodzic. Przyklad6'v nie zazr
\va onych zacnych l\rolov{ m~znych, przodk6'Y s'rych, 
ludzi do1no"' zacnych, starozytuych do pokoju nie I>rzy
pu:;zczn, cnclzozicmcalni si~ obsajza nurod na~z po
gardza. ·· 

P6zniej ])rzcniotJ.szy stolic~ paiH~t\Ya do vVarsza
wy, kr61 \V Jjobzo"ric 1ncnnic~ zaloiyt ZvvJoki Jego 
i zony l\:onstancyi uin1 zostaly do ){attdry S})fO\Yadzo
nc, tal\zc spoczy,valy w tobzo\Yic, 1Htlc~~1cyn1 za,,~sze 
do d6 br l\rolc'\Yskich: korzystaj:tc z tego niena wistna 
Bona, z jcgo dochod6'v znaczne zcbra,rszy summy, 
wy,viozla je do ' 1Vloch z inucmi skarba1ni. 

Nie 111a sladn da,Ynego stylu "' jakiin byl zalozony 
palac; ogro(l ·lobzo\Y. ki, hyl takze "'(nycza · nie'v~t}>li
vde ccle1n po,yszccbnego podzi\Yu, gdyz in"·entarz 
z roku 1 69:t tuk go opisujc: · 

, 'V ogrodzic s~ k'ratery francuzldc z hcrha1ni kr6-
lest,va bukszpanan1i 2asadzonc; ol\o]o tych k'vatcr 
ploty, a 'v k'vatcrach zolnierz "'ysadzony z kopijq;. 
W tyn1ic Jabirynt siany, kt6ry tcraz sztachctan1i no
wo ob\vicdziony i drzewka1ni nasadzony na francuzk~ 
mod~. Jest tu figarnia, "" kt6r6j drzc"'n, rodzajne 

fi 
. ~, 

z ga1n1. 
l)rzytaczamy tn IJ6zniej~zc iln\pcntarzc dla wyka

zania ~nnutncgo stopnio,vania upadku palacu i ogrodu 
!ob~o,vBkicgo: , . 

. ,W roku 170D, lustracya O})isujc: W korpusie pa
laco,vyn1, procz 1nalych 1nieszkan, jest 18 pokoj6w, 
ozdobi011ych odrzwia111i, kon1inkanli i posadzk~ mar
muro,veJni, oraz ka})Iic~, ale b~z oltarza i pozytY'vu; 
wszystko grozi za~vnlenietn; pobocznc budynki w sta· 

• 

nie zupelnego zniszczenia, a ogr6d w znacznej cz~
sci na l~k~ obr6cony. 

Smutniejszy jeszcze O}Jis inwentarza z roku 1733: 
, N ad calyn1 palacem dachy fundi! us zgnilc, kt6re 
miejscan1i wiatr i z krok\vian1i 11ola1nat Ogr6d wlo
ski teraz pusty, ulice zarosly; wielka CZEJSC kwater 
obr6cona na pole do siania zboza. Ogrod 1nurem 
o bwaro,vauy, kt6ry 1niejsca1ni jest zly. Figarnia, 
\V kt6rej tylko drzewka specyalniejszc bywaly i 
ziola.' · 

• 

Jan III, id~c l)Od \Vi eden, '" ~obzo\\'ic czekal na 
zbieraj~cc f;i~ rycerst,Yo, i odsyiane zdobycze l\azal 
tam skladac. 'Vracaj~c po zwyci~zt,vic, ponie~lvaz to 
bylo w kof1cu grudnia, nie pusz czal siQ jui w dalsz~ 
podr6z, ale w ;tobzo,vie do "riosny pozostnJ. 

Czyta1ny 'v listach ksiQdza Polignac~a, obszernc 
i nuder sn1utnc opisy stanu nieszcz~s li\vcj Polski po 
stnierci J ana III podczas bezkr6lewia: gorliwy .ten 
ksi~cia pana swego stronnik, szczcg6lo\vo Ol)isujc 
'"'szystkic zabiegi, z1nniejszaj~ce lub z'vi~kszn:j~ce si~ 
nadzieje dla ksi~cia Gonti, kt6ren dose siln~ mial 
party~; stronnictwo bo,vienl kr6lewicza Jak6ba nie 
bylo liczne z laski matki jego, kt6ra obok sila zlego 
jal\ic Polsce ""yrz~dzila, ~YIH.O\Yadzila zwyczaj we 
Francyi })rzyj ~ty, sprzeda\vania urz~d6w krajo,vych, 
poprzednio za uieuczci \vy 110czyty"rany i u nas nie
})raktykowany. Tak Vfi~c po,viedziec 1nozna ~e glo
'vnie August II i ksi€!i~ Conti ubiegali sie o l\oron~ 
Polsk~. Nicch(Jtnie strounicy ksi~cia francuzkiego 
odstfJpo,vali od S\voich nadziei, zajmowali jak moina 
bylo najdlui6j zan1ek krako,vski i dla tego August II 
jako kr6l przez '"i~kszosc glos6\r uznany~ zjecbawszy 
clo Polsl\i na koronacy~, zatrzyn1al si~ \Y Ilobzowie 
i tam ocl 30 lipca do 12 'vrzesnia ba'\vil, gdy.i do 
stolicy dopiero po ust~pieniu z za1nku krakowskiego 
przechvn41 })artyi, \Yjazd swoj okazaly odpr[nvil. Ten
ze l\r6l ''" 1706 zan1ieszki,val "r ~obzo\vic, i ~u zdaje 
si~ iz zajino\Yal si~ ogrodem. 

Stanisla\v August, tobz6w nalei~cy zawsze do d6br 
koronnych, darowal na rzecz akade1nii krako,vskiej, 
azeby tulodzicz tt~jie akade1nii n1iala stoso,vnc miej
scc do c'viczenia Si(J 'r geo1net..lyi. Teraz rz~d austrya
cki zabierajq,c \rszystkic dobra akadc1nii na rzecz 
skarbu, i ;tobz6\v do ich liczby przyl~czyl, i zaloiyl 
tam korpus kadet6w, kt6rego mury przcd par~ laty . 
n1ocno usz kodzone, byly jeszcze w pocz~tl{ach wieku 
naszego, pclnc uroku. z,~{aliska swiadczyly o przeszlcj 
'\Yielkosci lobzo\vskiego zamku: jeszcze 'v })OSr6d nich 
rozpoznac mozna bylo wlasci"ry ksztalt roz\valonych fi
laro"', sklepicn, gzyms6w; to wszystko obrosle mchem, 
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z dnien1 a przynajmniej z rokiem kazdym niszczalo skonczy\\'szy nicraz szkoly vYyzsze, got6w do pos,vi~
z po,Yodu deszcz6vv i snieg6"r· Nalezalo \Vi(JC przez cenia dla dobra og6lu, trzezwy, pobozny, spieszy 
troskliwosc o dawne pami~tki zacho"'ac choc jakie ochoczo czy to na obrz(Jdy religijne, czy na uroczy
takie szcz%tki; "rszyscy si~ zgodzili nato, a przeciez stosci 1naj~cc uczcic kraju pami~tki: nie rna juz 'v nim 
zalowano gdy te stare mury pokryte i naprawione nieufnosci, l~kli'\'Osci niewolnika, nie Ina uprzedzenia 
a raczej zabudowane zostaly. do ol{olicznej szlachty i pan6w, owszein kazdego z nich 
Rz~d nntenczas rzeczypospolitej }{rakowskiej wy- u1nic on ocenic, zle gaui%C., chwal~c dobre. A ten 

11uszczaj~c fohvark lobzowski w 'vieczyst~ dzierzaw~., "\viesniak 1naj~cy s~d zdro,vy o wszystkiem, czytaj~
za glowny 'varunek kontraktu polozyl odbudo,vanie cy pis1na publiczne, roznu1wiaj~cy o najwazni,ejszych 
domu. Stan~l tedy tak zwany palacyk lobzo,vski i za- kwestyach z naj,vyksztalcenszymi ludztni przybywa
tarl zupelnie pan1i~c da"~nych Z\valisk: vrpray-vdzie j~cymi z J{rakO\Yn, kocbaj~cy wiar~ i ziemi~ przod
sluzyly one za podstav.~ do no\vej budowli, ale po- ko"' S\voich, san1 tej ziemi odwraca skiby, bo on rol
kryte, obielone, staly siEJ niewidzialnemi dlaoka Z\vie- nik z naddziad6\v. Bialej jak snieg, karmazynowym 
dzaj~cego. Ogr6d takze zatracil slad owych wysadza- jechval>ie1u 'vyszytej, ukochanej siermi~gi nie zn1ienil 
-dzanych ulic drzewami figo·wemi, wspon1inanych w lu- na frak lub surdut; tyle tylko ze ta jest z cienszego 
stracyach; znajduje~ siEJ w nim jeszcze mogila. Wiese sukna, ze cz:1sern cala kar1nazynem podbita, o ile mu 
niosla ze to byl grobo\"\riec Estery. Stanislavv August praca jego doz\vala na to lozyc. 
naprozno kazal szukac szczq;tk6'v jaldch; rozkop.ano Milo nam po\viedziec ie dzis juz nie tylko 'viesniak 
mogil~, lecz nic zupe!nie nie znaleziono we\Yn~trz. ~obzo"rski, ten prototyp polskiego k1niccia, sci~ga 
Bye n1oze bardzo ze w· p6zniejszych })O Kazin1ierzu u"rag~ zwiedzaj~cych oko1ice In~akowskie ziomk6w: 
ezasacb, przy poprawianiu palacu lub sadzeniu drzew, niekt6rc wsie z oln~~gu, lubo ¥viel\an1i calcn1i oddalo
"ryrzucano tan1 niepotrzebn~ zie1ni(J, co sformowalo ne ocl .,varunkow \Y jakich si~ lobzowianin cho"ral, 
InogilEJ a sklonna do })Oetycznych legend "~yobraznia (gdyz dopiero od 1o15 zostali zaopatrzeni 'v szk6lki 
luuo'\\ra zrobila z niej miejsce wieczilcgo schronie- i oczynszo,vani,) przeciez tak szybko post~pili '' cy
nia dla zwlok pi~knej Esterki, okne1n 'vyrzuconej \Yilizacyi, iz tan1 takic spotkac mozna \Vicsniaka kt6-
z zainku; jak m6,vili jedni, zamordo"'anej przez nie- ry uni·wersytet jagiellonski skoi1czy1, a 'vr6ciwszy do 
przyjaci6l, jak si~ domyslali inni, a potajemnie pocho- ro1i, w czasie "'olny1n, n~j1nuje siEJ za furn1ana. 
·wanej 'v ogrodzie kr6lewskin1. Gdy to przypuszcze- W strzctni~zlh,·os6 od lat d\vudziostu kilku zapro
nie b~jecznc1n ol\azuje. si~, nie n1a juz ~obz6w nic" \vadzona najpicr\v \V Ljszko\vie ku stronic Szl~zka 
eoby oko szukaj~cego da"'nych pan1i~tek podr6zne- poloioncj, a p6zniej '" innych za 'vz6r cytowanych 
go zadowolnic n1oglo. Lecz za to zyj~cytn pomnil\iem wsiach, gl6"·nie przyczynila si~ do tak szybkiego mo
'"ielkicb I.obzo\va dziedzic(,"' jest stan "rloscian ta1n- rn1uego i 1nate1:jalnego wzrostu tych 'vlosci. Oby iy-
tejEzycb, jnkby na })rob~ j~k1c-u1i wiesniacy bye po- j~cy przyklad blogosla\vionych skutko\v w~trzeini~
"·inui i bye 1nogq, jakby na zadanie fnlszu ludzio1n, zli\vosci i os\vinty., zach§cil \vlascicie]i 'v calyn1 kra
l{t6rych nieszcz9sciem Sl)Otkac jcszcze nie da\\rno n1o- ju do przyczynienia si~ do tak "'ielkiego og6lnego 
zna bylo, dowodz'!cych zc "ryzsza oswiata psuje ch1o- ella "'S:4ystldch stanow dobra, jakien1 jest podniesie
pa i od rolniczej odrywa pracy. Staje, nie jal{O obra- nie 1noralnc., nicszcz~scie1n z 'viny przodk6w naszych 
.zek przeszlosci lnb utopja przysziosci, ale obecnie zaniedbanego lnclu. 0 by f,obzo'\\rianie nie byli dla nas 
zywy wiesniak lobzowski, zdrowo rozma"'iaj~cy o po- osoblhYosci~! 
trzebach 1\raju, a nawet i o naukach; bo zdarza si~Ze j S . 

• 

MOGIL_~ KOSCIUSZKI. 

Po nad J{rako\vem 'v stronie Zachodniej, zaraz na 
przedmiesciu Zwierzyncem zwane1n, gdzie l~lasztor 
Norbertanek, lezy g6raongi tnianowana Sikorki, a p6-

l{sr~o.A SwiATA Cz· II. R. VIII. 
• 

zniej z po"·odu kapliczki na czesc swi~t6j Bronislawy 
'\vysta·wioncj, przez"·~na G6r~ S'\YiEJtej Bronislawy. 
J{aplica zas postavvion~ byla na uszano,vanie pami~ci 

21 
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mlod6j i nader swi~tobli,vej dzicwicy, ktora swiat mi~tnym, i o~\viadczyli si~ ze gotowi s~ ndac si~ na 
opusci\vszy do Norbertanek si~ udala i tam, lat 40 tniejsce dla sprov;adzenia zien1i. Skoro nadeszlo po
maj~c zycia dokonala. Pochodzila z rodziny Odro'v~- zwolenic a raczej upowaznienic aby n1iejsco,ve wla
z6w, kt6ra pami~tn~ stala sj~ 'v dziejach kosciola na- dze nie st£nvialy jakiegob~di oporu, 'vtetly Koseiu
szcgo, bo dala trzeeh blogosla\vionych. Na tej to g6- szkowski kapitan Jakob Czernil1ski, b. porucznik 
rze, blog. Bronisla\va, cH:ugie odbywal~t modlitwy. gwardyi Iniusta J(rako\va Szy1non Benda, i porucznik 

G6ra nosz~ea jej miano wyzsz~jest znacznie od mo- Gaspar Pi~tko,vski, wyjechali na miejsce. N ad to si~ 
gil Krakusa i Wandy. Tak 'vielka \vynioslosc 1niejsca, 'vbilo 'v pami~c wojak6\v poloienie na ktore1n obok wo-: 
w blisko§ei miasta, nazwa stosownic brz1ni~ca,-wszy·- dza walczyli, gdzie stracili walecznych towarzysz6w! 

• 
stko-to spo"rodowalo, iz to miejsee a llie inne obra- Przyby\v .. zy na raclawiekie pola poznali to n1iejsce 
no na usypanie 1nogily dla Iio~ciuszki. natych1niast; lecz ta ez~sc pola stala ,j~ od O\vego 

Gdy zwloki sla,vuego m~za spro"radzono kosztem czasu, wlasnosei~ ubogiego garncarza, kt6ren na 
skarbu kr6lestwa i IJOZ\volenie na postauo,vienie po- nie1n piec garncarski wystawil. Udaj~ si~ wi~c donie
mnika otrzymano , wtedy senat l\rako\vski prze- go z prosb~ aby zechcial sprzccluc irn piec sw6j. Do
szlo dwa lata rozwaza!, jakiby rouzaj po1nnika godnie 1 \viedziaw::;zy si~ o po"rodzie, ella kt6rcgo pice byl hn 
odpowiedzial t e- potrzebny, odmo-
nlu zadaniu? do- \vil przyj~cia ja-
piero w d. 19lipca kiegokolwiek wy-
1820 roku Sen at __ ·-.:--=-::-~. • co.---==- nagrodzenia,ocbo-- . - . 
uch,valil, ai e by 
p o m n i k i e In dla 
niego byla mogila 
przez rodak6w u
sypana, z marmu
row~ tablic~ na 

• szczyc1e, z 'vyry-

_--;;:.~-=::: 
-==---- ·- .• -- ---- .. ·--: ..=-:--~ - - - __ .....; __ -.. -------- - -=====-----.. -

• czo razen1 z St1Sia-

tein imienien1 J( o
s c i u s z k i. l\'Iaj ~c 
przed oczy1na 2ch 
mogil p a1ni § ci 
Krakusa i W andy 
p o 8 'v i ~ c o n y c b 
z bajeeznych cza .. 

~Iogila. 1\.osciuszki . 

<lanli 'vzi~l si~ do 
roz\valania pracy 
S\vojej, do l{opania 
zie1ni, napclnionej 
szcz~tk<nni p o 1 e
g l y c h rodal{()w, 
skropion6j krwi~ 

iyjqcego w pami~
ci jcgo l{o~ciusz
ld. Nje po1nylil si~ 
kapitan, odkopano 
lllllOSt\VO k 0 ~ C i, 

sow historyi naszej postae; nic U.Zi\Vllego zc l(rakowia
nie pomyslcli, ze taki a nic inny pon1nik nnj lcpit~j odpo
wie 'vszystkim 'vy1naganion1; jako najprostsl'y a tern 
samcn1 zgodny z usposobieniern bohatera; jako naj
tr,valszy i jako daj~cy n1oinosc luJ.o,vi, ktoren tak 
ukochall{osciuszl{o, wywdzi~czyc s i ~ 1nu za 1nilosc i 
poswi~eenie, 'v sposob tak dla tcgoi lu<lu vrzyst~pny 
i \Ylasciwy. Zrozu1nial n1y~d t~ lu(l kraJ~o,vslii i gro
madnie cisn~l si~ uby sypac zie1uig na gr6b ulnbien
ca ~\vego . 

Z\vloki l{osciuszld, jak \ViadoinO, \V grobacb na vYa
welu zlozono; naruszac ich niepodobna by lo, po,vzi§to 
wi~c 1nysl pi~kn~, a by w zust~pst,vie ich ziemi~ zmi~
szan~ z krwi~ jego, ziemi~ na l\torcj raz ostatni wal
czyl, spro\vadzic z Maeiejowic i l{acla,vic i na clnie 
mogily umieseic. Znaleili si~ przy zyciu waleczni 
.kt6rzy obok J(osciuszki bili si~ \Y O\Vyln clniu pa-

. ktorc "rrnz z zi e
Ini~ zlozonc zo~taly \V ogron1n~ na ten eel sporz~dzo
n~ Urn~ . Po czetn udn.li si~ na 1niejscc gdzic kossy
niery kruko,v.'lde walecznoBci~ si~ od2naczyli, gdzie 
sla,vni G\vizdzicki i Glo,vacki po trupach 'vJarlszy si~ 
na ar1naty, be2 innej jak kosy broni, \valczyli az do 
'vzi~cia butcryi; nabrali z tegoi 1niejsea zicn1i, tak
ze ze szczt1tkan1i kosci poleglych, i zloiy\vszy \V O\v~ 
urn~, n1nie ~ eili j~ na kara\vanie; \VZi~'vszy pos,viadcze
nie od Iuicjscowej \vladzy, ii istotuic z tych n1i<~jsc 
bran~ byla. zien1ia, udali si§ na powrot do I\rako\va, od
pro,vadzeni przcz Innost\vo ludu z okolie przy lcglych .. 

Przy brc:unic l;,]oijanskiej, przez kt6r~ nicgdys na 
bitw~ pod Racla\vice \vychodzili wojo\vnicy ze S\v·ynl 
\Vodzern, ezekaly ·wszystkie cechy krako,vslde wraz 
z 1nieszkanca1ni na przyj~cie kara,vanu \vioz~ccgo 
szcz~tki 'vojo"'nikow. Tak otoczony kara\van zaje
cbalna GorEd Bronisla\vy, gdzic wystrzalan1i z dzial 
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powitanyn1 zostal, a po odbytem nabozenstwie w ka-

1

1nek z katetlr~, pod twierdz~) kt6ra jest trzykroc 
plicy i pos\vi~ceniu szcz~tk6w zn1ttrlych, zioiono 'vi~ksza od brylo,vatosci mogily l(rakusa i Wandy 
w zie1ni~ urn§ i zacz~to sypac 1nogil~. !rahein "rziEJtych. ~Iogila Tadeuszowa od Krakusa 

Jakkolwiek niegodzi siEJ na cyfry n1atematyczne l odlegl~ jest o s~zni 2G18; od W ... andy s~ini 6603; 
obliczac poBwi~cen og61u i 'vyt:niaru czci ella wiel- a n1og1la I{rakusa od mogily Wandy 4518 s~ini. 
kiego m~ia, l{t6re1nu panuj~cy i 'vszystlde narody, Na czele Komitetu trnclni~cego si~ ~ pami~tk~ 
zaslnion~ oddali spra,viedliwosc,-jednakie ella wia- krajow~ byl s. p. jenera! Fra.nciszek Paszko\vski, 
domosci statystycznej i zadoscuczynienia cieka"ro- pod kt6rego sterern 'vyszla ksi~zka, nosz~ca ty
sci niektorych czytelnik6w, przytoczyn1y tu, iz wy- tul: ,Patni~tnik budowy po1nnika Tadeusza l{o
datko\v bylo okolo 170,000 zlp. (z 'v1aschvfb sci- ~cinszki, JJrzez IComitet zarz~dzajf!cy t~z budow~ 
slosci~ sprawozda,vcz~ zlp. 169,246 gr. 8) kt6re wydany, 1826 r. w Kral\owie." Tu zal~czono wy
nie przenosily jednak skla.del{, daleko \Vi<akszych. konanfb \V litografii Wyszkow~ kiego rycin~ rnodeli 

Ocl roku 1821 do 1825 'vl~cznie, przez caly czas i sypanych 1varstw. mogily, oraz kill{a plan6w zro
sypania mogily, pracowalo duzo r~k ochoczych i bionych przcz I~'lorkie\vicza, a miano,vicie, poloze
biediliejszych, oplacanych ze s1dadek: lndzi pie- nia gory swi~tej BronL_lawy, \Vymiur6w odleglosci 
szych bylo 62,364; z wozami 26,437, czyli razem trzech 1nogil i do1nku, w kt6ry1nby mieszkala osada 
88,801. wiesniacza, uwieczniaj~ca pa1ni~c bohatera. 

Franciszek Szopo,vicz professor 1natematyki w u- Do tejze, dziH dose rzadkiej juz ksi~zki, dodano 
niwersytecie Jagiellonskim, z Pawlem Flor]{ie,vi- wydruko,.van~ 'v 1822 roku w Kral{owie ,list~ 

czem jeometr~ i professore1n gilnnazynu1 krakow- in1iennf}: osob sk-ladaj~cych ofiar~ na po1nnik T. J{. '' 
sl{iego swi§tej .A.n11y, wymierzyli brylo,vatosc po- Za pozos tal~ su1nmE8 skladko'v~ ocl koszt6w usy- , 
mnika Kosciu~zki (zaj~tego dzis, tak sa1no jak i za- pania n1ogily, nposuzono sieroty. S . 

• 

MIECZAKI. 
~ 

. ' 
(Z RYCINJ\ . ) 

Talr nazyv~·an1y zwierz~ta kt6rycb organizacya 110-

dobua do organjzacyi ostrzyg, sl irnak6w i t. d. 
1\!Ii~czaki 1n a.j~ eia1o mi~ kie, bez ~kieletu i koHci 

pacierzowej (kr~goslnpa) ; bywaj~ pokryte tnuszhb 
n1aj~ system DCr,vo,vy ganglioniczny~ sere kilka lnb 
jed no. 

IVIuszkuly u tych t\voro\V przymoco\vanc do d'v6ch 
punkt6w sk6ry, stanowifb tkanin~ mniej wi~cej scisnio
n~ a za pon1oc~ przedluzania albo sci~gauiu pe"Tnych 
cz~sci S\vego cial'a, 1ni~czuld czolgajf1 Ri~ po zie1ni, 
p:tywajfb po 'vodzie, lub chwytn.j~ vokarl11J'. 

Z1nysl 11aj,vyiej u nich roz,vini§t.y jest z1nysl doty
kunia. Sk6r~ 1naj~ nader drazli\v~. V\r zrok i })0\VO· 

nienie bywa udziale1n niekt6rych n1i~czak6~v, lecz s~ 
tal\ie co ani 'v~chn, ani sluchn, ani 'vzrokn 1niec nie 
lnog~, albowiem nie \Yyl~ryto U nich zadnego SJadu 
tych z1nysl6w. 

l{re'v n1i§czak6'v biaia lub niebieska\va, bardzo 
'vodnista. Zyj~ 'v ·wodzie i w powietrzu; jedne wi~c 
maj~ sln·zela do oddychania, drugie plnca. 

Tablicn. tu przylC1czona ,.,,yobraza pod Nren1 I. po raz 
drugi mnszl~ wielkiego skrzydlo- pia,va Sb·o?nbus 
(ligas; brzezek ot,voru tej muszli jeszcze si~ vv ksztal
cie skrzyclla nie roz,vin~l. J uzesn1y w r. 1856 zainie
scili 'v I{Ei~dze s ,viata, ,yizerunek podobnego zyj~tka 
takzc~ niero£\vini~tego choc juz \Y S\vej niedojrzalosci 
dlugie bylo na stopfj. 1'en skrzycllopla'v przebywa~ 
'v n1orzn Antylslden1 , lJa brzegach l{uby, Jamajki, 
Raity it. d. 

}fig. 2ga 'vysta,via bardzo })Odobn~ gatunkien1 do 
pier,vszej, Jnus:lg ]Jalc:atq (Pterocera rugosa). Po
dobic1lst\vo za\vislo na budowic skorupy muszlowej 
tych thv6ch n1i§czak6w ale bar\va i ksztalt s~ zupel
nie r6zne. Jlfuszltt }Jalc:a{a lTIU Szesc lub "'i~cej dlu
gich zakrzy,vionych hako,v, pnJcami z\vanych; jest 
podlugowatn, z 'vierzchu biala, cien1no-czer,vono na
krapiana., otwor jej otoczo11y bialen1i i czer,vonemi 
pr~ikami. 

Za mlodu to zyj~tl\:o palcow owych niema, dlugosc 
jego dochodzi wtedy do szesciu cali; pozniej haki po-

.. 

• 
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WiQkszaj~~ dlugo, c t~j lTIUSzli. Przebywa ona \V '"~o- t nac do litery T. NaZ\\r~ ttJ otrzytnala z przyczyny po
dach occanu indyjskiego. j dobiells ~~·~ swcg~ ~o ,mlotka. ~lwrupa tCj mus~li, 

Irig. 3cia \vyobruza 1nuszl~ d\Yu- skorupo"'~, dla ; gruba, hsc1owata 1 nicro,vna. Z V{Ierzchu czar11a Jal\: 
S\vcj buclowy naz,Yanf!: Arka Noego (Area Koc L.). 1 atra~c~t, '\YCW~1fbtrz bl~kitna\va. Ojczyz~-~ jej Ocean 

Jest ona \Vyd~ta, pTa\vic czworok~tna, cala \V }{ar- ' IndyJsk~, brzcgi ~nd,~sta?u,_ oraz Austr~ln.. . . 
bach. Mie\va trzy do cztcrcch cali dJ.ugosci. By,~la 

1 
• Na ~gurze ]JtrJ;leJ \Yidz~111Y \\r~obrazcn~c. ZYJ~tka, 

biala albo jasno-brunatna po wicrzchu: })rzystrojona nien_alez~cego vvcal~ do ffiHJCzakow, choculz z'vy~<le 
cien1no brunatnen1i plan1an1i lub smu,galni. W ka- ';~plenn~ otoczone Je~t skorup~. N alciy on,o clo pzr>r-
zdeln morzu znalezc j~ l'lt,vo · .s·czonkozoatych (Ann elides) z gatunku Ru1'0U'ek (Ser-

e. • pula). CinJo tQj Rurou;ki tna kilka kr~g6,v, z przoda 
Fi~ura cz,vartyin ozn~czona :nlmereln )est 'vize- zas podobnc do tarczy po kt6rej obu stronach, jest 

runk1em d'vuskoruJ)O\YeJ n1uszh naz"'ane} C:a1·ny 1) Pl- "t''losi·a t d · k · I> c cl te,....o . · : , ~ \. ' War co·o Ja ,. SZCZCCIUa. YSZ Z \: .~ 

mlot (Malleus vulg~ns Lam ) 1
} • Moznaby .ll1 porow- , Zyj:J;tka opatrzony Jest po bokach w st~·z~pki nadcr 

' 
1 I>i~knych bar'"· Strz~pki te, n1usz~ bye rodznje1n 

1) Jeden ~ gatnnk6"r tego rodzaju Francuzi nazywajf! dyclunvck. 
~ellB polonaise (siodlo polskie). J. Jauis:ezv~· . .. . 

R 0 Z M A I '"I' 0 8 C I. 

vV uadreilskicj ptO\\Tincyi prubld~j, lHt p6lnocnej Cbi6r ten przypoinina zupelnic da'\\rnych Slo·wian 
stronic 'Vestcrwaldu, blisko granie nassausldch, s~ okolo Altcnbnrga lub tuzyczan6"r· Obyczajc tri Hik
cztery osady; g6r11y i doluy Drcst>cludorf, Ltttzelln k6'v do,vodz~ lJochodzenia slo\\'ianskiego. ~Iaj~ upo
i Holzhausen, ktorych Inicszkaiicy I-Iikkan1i ~~'vaui, dobanic '" furn1ance, schodz~ \Viele s\viata, i da1vni6j 
rozni~ si~ ~upelnie od iunycb. J\'laj'1 ohycznjc od- z"rozili chn1icl z Ba,varyi do Paryia. Innyn1 do~ro
nlicnne od uictnc6,v, a nic,viadoino jakiego s~ pocho- dc1n pochodzenia. slo,viai1skiego, jest 'vstr~t do po
dzenia? Cal a kraina nadret1ska n1ie~ci znhytki najr6- \Yt6rnrgo Jnaliei'tst\va. ''r do,va niecJHJtnic idzic za m~i 
znorodniejszych narodo"t,';. ,~l Badciislde1n ?l)J. jest po clrugi raz; a jczcli rna dzicci, chociai by i n1iod~L 
wies z\vana Posen1ugil, przypon1inaj~ca slo,viansl\~ byla, nic sn1ie si~ pocllng obyczaju"r rodzinn~~ch po
nazw~: I)odn1ogil~t- Hikko,Yie zosta,vili S\YOj~ od- \vt6rnic " 'ydac. I>rzcd 20 lnty 'vdo\\ra za 1n~z posz-J a, 
r~bn~ cech~, }JrZJ})Oll1innj4C~ })OChodzcnic 1)6Jnocne. a nlalionko,vic p6ty nie n1ieli pokoju, dop6ki si ~ z oj
Niekt6rzy 1nieni~ ich potomkami zoluicrzy sz,Yctlz- czyzuy nic 'vynic~li. Na dornach przoclen1 do ulicy ohr6-
kich z 30lctniej \Yojny, kt6rzy si~ tan1 osiedlili. Lecz conycb, un1icszczajqjako ozdoby glo,vy lco11sJdc z drzc
Sz\vedzi J)Ojt1\vszy zony nien1ieckic, 1n·zyj~liby i oby- ,ya wyrzczbionc. Trzy1naj~ si~ jaknaj~cis lcj spoJen1 , 
czajc nie1uicckie, gdy tymczasen1 u kobict IIil{kO\V r6- 1nianowicie nic zrnif1 i nic "'Ydaj~ si~ po za obr~ lJ 
.Znosc obyczaj6"' jest naj\Yyrazistsz~. s~ to \Yi£C za- f:nvoich cztcrcch \VSi. Uczucie I)Okrc,vie(l!"twa je~t 

byt1\i osad slowini1skich, tu i o'vdzie po Nie1nczech u nich bardzo 1nocnc, i tern r6zni~ Rig takie od s" 'ych 
rozrzuconych. M~iczyzni by,vaj~ s1nuklcgo "rzrostu, s~siado\v. Od,vicdzaj<1 Si(J "'zajemnic, a kier1nnszc 
wlos6w })lO\Yych; ubi or lat,vjej 1n·zyj(Jli obey nii ko- odpra,viaj~ \Ycsolo, z n1uzyk~ i tancc1n, " ' dniach l(to
biety; jednak odr6inic ich n1ozna ou in11ych St!Siacl6w re dla \V8zystkich cztercch gu1in S£!: dogodne. I)o'" ~ze
nieinieckich; nosz~ suknie ja~nicjsze, nicbicskic. I\.o- chnic 'riadon1o, ze za czas6'v S. Bonifacego ( na po
biety s~ ladniejszc, run1iane, odznacznj:]. si(J cz~sto cz~tku 'lJII 'vicl\u), byli Slowianic "' okoJicy I?uldy, 
delikatnosci~; w oczach blEJkitnych lub si,vych "'i- a p6zni6j osady ich w tej stronic Nictnicc jcsi czc bnr
dna cz~sto filuternosc, kt6ra u nie1nicckich osadni- dziej si~ zag~scily. Dzi,Yna rzecz za prcnvdg, i c pi<'r
k6w rzadko si~ SI)OStrzega. Nosz~ czcpck, l\t6ry wotny charakter mieszkanc6,v, po uply,vic 1000 ]at, 
'v n1n6st,vo fald6'v ukladaj~; fartuch cicn1no-nicbie- c~ociai na,vet n1o,ve s"roj~ zruienili, dot~d zo.,taJ uie 
ski, takiz knftanik z biale1ni k\viatami, lub cien1no- zatarty. 
zielony; okolo szyi 1naj~ chustk~ ciernno-fijalko\v~. 

• 
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\ 

PL~~C ZGODY W PARYZU. 
(z RYCIN4) . 

• 

Moze w calym swiecie nie ma placu drugiego, kt6-
renby mniej prawa posiadal do swego nazwiska jak 
plac teraz zwany placem Zgody w Paryzu; moze nie 
ma przestrzeni tak malej, bo zaledwie czterysta kro
k6w liczf!cej, gdzieby tyle niewinnej krwi si~ lalo, co 
na tym placu. 

Na wsch6d placu widac ogr6d i palac Tuilerie; 
na poludnie most, Sekwann~ i w perspektywie palac 

. Izby deputowanych; na p6lnoc ulic~ Rywoli, i ko
sci6l Magdaleny; na zach6d Pola Elizejskie ze swemi 
szerokiemi alejami i w dali luk tryumfalny. Obecnie 
jest to jeden z najpi~kniejszych plac6w, szczeg6lnh3j 
wieczorne fontanny i plac caly gazem oswietlony, przed
stawia widok czarodziejski, jak z tysi~ca i jednej nocy. 

Plac ten byl zalozony przez architekta Gabriela 
w roku 1763 w koncu miasta; w6\vczas otoczony ro
wami, kt6re dopiero w p6zniejszych czasach zasypa
ne zostaly, otrzymal nazwisko placu Ludwika XV: 
pos~g konny tegoz kr6la z bronzu stal na srodku, 
i dopiero go w r. 1792 za rozkazem konwencyi uzy
to na odbicie monety dwus11sowej, a na podstawie 
ustawiono malowan~ bogini~ wolnosci z gliny; plac 
.zas zostal przezwany placem Rewolucyi. 

Od czasu rr1alze:6.stwa Lud,vika XVI z Mary~ An
tonin~ w roku 1770 az do jego smutnej smierci, by! 
'{>lac ten placem krwawych seen ci~glych, gdyz z o
kolicznosci tego malzefistwa miasto Paryz \vyprawia
~o festyn i fajerwerki; przez wystrzal rakiety takie 
powstalo za1nieszanie w tlu1nje iz przy ratowaniu si~ 
ucieczln~, wpychaj~c si~ w rowy,' zostalo uduszonych 
do 1200 os6b, a rannych do dw6ch tysi~cy. Na tymze 
placu gdzie si~ odbywal swietny obch6d ma:lze~stwa, 
·odbyl siEJ tez w dniu 21 stycznia 1793 roku nieszczEJ
sliwy koniec Ludwika XVI; z jego glow~ rozpocz~la 
SitJ tu rzez polityczna przez guillotyn~! Na tymze 
placu kt6ry obecnie zadziwia swoj~ pi~knosci~, byla 
sci~ta Karolina Corday; tu padly glowy 'vszystkich 
stronuictw; tu skoficzyl Brissot naczelnik Zyrondy
~t6w z d\vudziestu i jcdnym swymi to,varzyszami; tu 
spadla glowa nieszcz~sliwej kr6lowej M~ryi Antoni
ny oraz siost~y Ludwika XVI; tu. nikczemny ksi~ze 

KsiJiGA 8\VIATA.. Cz. It R. VIII. 

Orleanski, tu Hebert ze swoitni stronnikami; tu Ma
rat i Orleanisci, po nim Danton, p6zni~j Robespier
re i jego towarzysze sci~ci zostali:. od 21 stycznia 
1793 az do 3 maja 17 95 wi~cej jak 2800 os6b utra
ci!o zycie przez guillotyn~ na tym placu Zgody. 

Plan p6.iniejszy, by w miejscu gdzie stalo ruszto
wanie dosci~cia LudwikaXVIpostawic fontann~, byl 
zbijany przez Chateaubrianda temi slowy: ,ie woda 
Caiego SWiata nie b~dzie dostateczn~ do Zinycia krwi 
na tern miejscu wylanej." 

W r. 1814 zmieniono nazw~ placu Zgody na plac 
Ludwika XVI; a w 1826 gdy postanowiono wystawic 
pomnik pojednawczy. na tym Placu, zamieniono na
zw~ na plac Ludwika XVI. Pomnika nie wystawiono 
ale rok 1830 powr6cil mu nazw~ placu Zgody. 

Szukano przedrr1iotu oboj~tnego, kt6renby nie mial 
wspomnief1 sm~tnych i bolesnych aby wzniesc pomnik 
na tym placu dla upi~knienia go; tu "Ti~c postawiono 
obelisk Luxor, prezent od Mechmecla-Ali. Obelisk 
ten stal przed swi~tyni~ w starych Thebach, dzisieJ· 
szym Luxor. Egipcyanie wi~cej obelisk6w wystawili 
niz ws~ystkie ~nne narody; ciosali je zwyk le z jednej 
sztuki granitu r6zowego, i sta wiali po parze przy 
g:l6wnym wcbodzie do swych swi~tyn lub palac6w; 
wszystkie cztery strony tego rodzaju pomnik6w byly 
zawsze okryte hieroglifami, napisami swi~temi, wy
rytemi gl~boko, pszedstawiai~cemi formy roslin, pta
k6w i innych zwierz~t: kaplani tylko mieli przywilej 
tiumaczenia znaczen owych legend. 

Wysokosc obelisku znajduj~cego si~ dzis w Pary
iu, }{t6ren jest jeden z najpi~kniejszych znanych do
t~d, n1a 72 stop, wazy zas 500,000 funt6w. Obelisk 
ten oddawna zwracal na siebie uwag~ podr6zuj~cych 
archeolog6w w Egipcie, byl najlepiej zachowany ze 
'vszystkich jeszcze stoj~cych; wykof1czenie jego jest 
doskonale, rzezba arcy pi~kna, i dla-tego to wykon
czcnia spro"'adzono go do Francyi za pozwoleniem 
Paszy Egiptu. · 

Wedlug rapportu barona Hanser, ministra mary
narki, z 25listopada 1829 roku, kr6l podpisal rozka~ 

22 
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na koszta transportu; izby przyzwolily na wydatek 
aoo,ooo frank6w zaraz, a 200,000 w roku nast~pp.ynl. 

Natycbmiast si~ wzi~to do dziela, wybudowano 
umyslnie statek kt6ren byl zaholowany przez statek 
parowy az do Luxoru. Do Francyi przy byl -SZCZ~sli~ie 
23 grudnia 1833 r.; wykonczenie podstawy i inne 
przygotowania wymagaly trzech lat pracy, gdyz do
piero w pazdzierniku 1836 r. obelisk stan~l, a pol 
dnia wystarczylo do postawienia go ostatecznie pod 
dyrekcy~ p. Lebas inzeniera marynarki, kt6ren tez 
I 

byl delegowany do sprowadzenia h~j starozytnosci. 
Z podstaw~ wysokosc jego teraz wynosi 99 stop. 

Z napis6w wyrytych na tym obelisku dowiadujemy 
si~ iz byl wykuty i wyrzezbiony prawie calkowicie za 
panowania Rhamsesa II Armaiis r. 1550·przed N. Ch. 
brat jego i nast~pca Rhamses ill znany jako Sezos
trys, kazal ukoitczyc napisy, z kt6rych jeden z jego 
imieniem dowodzi iz byl postawiony pod jego pano
waniem. Obelisk ten rna dwie wady: jest p~kni~ty 
od dolu do jednej trzech~j wysokosci, lecz ta skaza bye 
musiala juz przed wyciosaniem, gdyz dla unikni~cia 

• 

dalszego p~kania, inzenierowie egipscy umocowali 
go klamrami drewnianemi, a w Paryzu zast~piono te 
klamry klamrami z bronzu; drug~ jest wad~ ii wie
rzcholka nh~ma. 

Zdaniem jest niekt6ryc~ iz za maly zdaje si~ obe
lisk na tak ogromny plac i sprawiedliwie m6wi~ ze 
lepiejby si~ moze wydawal w Louwrze. 

Z dw6ch stron obelisku, to jest od poludnia i od 
p6lnocy, s~fontanny bardzo pi~kne. Ow plac w smu..-. 
tne historyczne pami~tki bogaty, rna form~ osmio
k~tn~; cztery boki osmiok~tu s~ mniejsze, po k~tach 
s~ statuy marmurowe alegoryczne znaczniejszych 
miast Francyi: Lille i Str~zburg przez Pradiego; :Bor
deaux i Nantes, przez Calhauta, Marsyllia i Brest 
przez Cartot.a, Rouen i Lyon przez Petitota, a pomi~
dzy niemi jest dwadziescia kolumn bronzowanych, 
sluz~cych za kandelabry. Teraz plac jest wykonczony 
wedlug planu budowniczego Hittorf rodem Kolonczy- · 
ka, kt6ren stawial kosci6l Sw. Wincentego A Paulo 
na placu Lafayetto. 

A. D . 

I 

NIEKTORE RYSY CBARAKTERU CHINCZYKOW I ICH ZWYCZAJOW. 

I. 

Jakie bogaty, jak ciekawy dla badacza jest kraj, 
wyr6wnywaj~cy ludnosci~ swoj~ calej Europie, a jak
by rozg~ czarnoksifJzk~ skazany na wieczn~ nieru
chomosc, nieodmiennosc! kt6rego wszystkie wokolo 
zmiany, wszystkie napady omijaly! Ktorego j~zyk r6-
wnie niezbadany, zdaje si~ nie miec pocz~tku a ra
czej zwi~zku z innemi. Zwiedzaj~cy ludne prowincye 
panstwa Niebieskiego, cz~sto wspominaj~ nam o za
dziwieniu jakie obudza w nich sprzecznosc charakte
ru Chinczyk6w. Najcz~sciej jednego i tegoz samego 
czlowieka widziec mozna w jednej chwili powaznym 
i nadzwyczaj ruszaj~cyn1 i kr~c~cym si~, lagodnym 
i zapalonego gniewen1, zgola bez zadnego stopniowa
nia przechodz~ oni z jednej ostatecznosci w drug~. 
Niewiadomo czy to jest cech~, wlasciwosci~ ich, czy 
tez z potrzeby, w skutek cifJzkiego rygoru w jakim 
s~ trzymani, tak umiej~ panowac nad sob~, i tak spie
sznie zamieniac wewn~trzn~ burz~ w pok6j powierz
~howny. Zdaje si~ iz to ostatnie przypuszczenie jest 
])rawdziwem, a ulatwia je nadzwyczajna zdolnosc do 

. . 
• 

sztuki dramatycznej. Zdolnosc ta zadziwia, zwodzi 
nawet takiego, kt6ren juz uprzedzony o niej rna si~ na 
ostroznosci. 
Wiedz~ cudzoziemcy jak mala jest dbalosc o dzie

ci w Chinach, ~ianowicie dzieci plci zenskiej; wy
rzucane jako niepotrzebne w kanal, zadnej litosci, za
dnego nie budz~ podziwienia; zwyczajnie jak w kra
jach gdzie rodzina uswi~con~ nie zostala. Co chwila 
spotkac mozna najokropuiejsze zbrodnie. Jakiez wi~c 
ogarnia przerazenie cudzoziemca, gdy przechodz~c 
widzi biedne, mizerne dzieci~, z krzykiem przestra
chu i bolesci, z bladosci~ na twarzy, chroni~ce si~ 
przed scigaj~cym go rozb6jnikiem; zapewne s~dzi po
dr6zny, ze to biedne dzieci~ z powodu licznej rodzi
ny na smierc skazanem zostalo; wyrzucone w kanal, 
musialo si~ sam o wyratowac, a tera.z ktos z rodziny 
chce skarcic nieposluszenstwo jego i odj~c mu n~
dzne zycie: tak~ mysl~ zaj~ty przechodzien, wszyst
kich sil dobywa aby ocalic dzieci~, lecz zanim zdo
lal pochwycic tul~c~ si~ juz w najwyzszem przeraie-

, 
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niu dziecin~, zloczynca w mgnieniu oka przebija j~ 
puginalem! pada z j(Jkiem krwi~ oblane dzieci~ na 
ziemi~! Przechodzien oburzony, wydaje krzyk prze
razenia, chwyta za kark morderc~ w nadziei ze prze
cie znajdzie gdzies sprawiedliwosc, do kt6rej gdy go 
doprowadzi, zloczynca za krew niewinn~ ukaranym 
b~dzie. Lecz jakiez zdziwienie jego! nie moze si~ opa
mi~tac, widz~c nagle smiech zabojcy, smiech zgro
madzonych, na wydany krzyk jego, ludzi; nareszcie 
smiech dzieci~cia ktore nagle podnioslo si~ z ziemi. 
Okazalo si~ ze zab6jca byl sztukmistrzem, dzieci~ 
bylo wychowane i wyuczone przez niego; mial on pu
ginal w kt6rego grubej r~kojesci byla mala kom6rka 
plynem czerwony1n napelniona; za przycisnienie1n 
spr~zyny, otwierala si~ i krew obficie wytryskala. 
Jak onzapalczywosc i morderstwo, tak dziecie strach 
i bolesc doskonale udalo; dowodem tego iz podrozny, 

~oburzony i zdziwiony t~ seen~, byl najzupelniej zwie
dzionyn1; pomimo ii nie obce mu byly europejskich 
teatr6w dramaty, iz doskonale oceniac umial gr~ ar
tyst6w. 

Ale wr6cmy si~ jeszcze do sprzecznosci charakte
ru Chinczyk6w. Nie mozna si~ jej dzi,vic; jest to wy
nik ich ciemnoty: brak ladu, brak harmonii Vt' cha
rakterze jest zawsze dowodem nizszego moralnego, 
umyslowego wyrobienia: spotylramy si~ z ten1 w Eu
ropiet nic dziwnego ze Chinczycy kt6rzy polo\v~ zy
cia trawi(} na nauczenie si~ abecadla, nie maj~ czasu 
na logiczny uklad mysli, poj~c swoich, a tern samem 
s~ w niemoznosci zupelnej wyrobienia w sobie stale
go charakteru. Co jest najbardziej zadzi wiaj~cem, to 
ta latwosc, szybkosc, z jak~ przechodz~ do najbar
dziej zmiennych zatrudnien ; z tych ostatnie, ja
kiemi si~ zajmt~~' zdaje si~ jakby im byly naj\vla
sciwszemi. EuropeJczyk powaznego, powolnego uspo
sobienia, nie zdola zmienic natury swojej; kazda 
ezynnosc jego ni~ nacecho\vana b~dzie; tymczase1n 
Chinczyka widzi si~ z cal~ powag~ siedz~cego lub 
~hodz~cego wolno; kazdy krok czyli ruch jego cechu
je powazn~, powoln~ natur~; wtem wchoclzi li:tos kt6-
remu on cbce zlozyc gl~bokie holdy, zrywa si(J wi~c 
-z szybkosci~ do jaki<3j tylko zywy temperan1cnt m6gl 
bye zdolnym, czyni mn6stwo uklon6w, przeginaj~c 
gi~tl\ie cialo prawie do zie1ni. 

Ma bye takze bardzo zajmuj<1cyin 'vidokiem kiedy 
powazni Chinczycy udaj~ si~ na zbieranic herbaty. 
Dzien 5 kwietnia jest dniem wielkiej uroczystosci 
w Chinach, jest to bowiem dzien 'v kalendarzu ce
sarskim oznapzony do pierwszego podbierania czyli 
obrywania herbaty. Jest to praca trudna, potrzebu-

• 
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j~ca wielkiej wprawy, gdyz trzeba obrywac kazden 
listek z osobna tak ostroznie a by zosta wiac resztki 
ogonk6w trzyn1aj~cych si~ gal~zki, azeby no we z nich 
mog!y puszczac za,vi~zki. Krajowcy przecie z wiel- ' 
l\ ~ latwosci~ umiej~ si~ wywi~zac z tego zadania. 
Gdy nadejdzie dzien naznaczony a powietrzejest dose 
suche, cieple, wtedy krocie Chinczyk6w rzuca si~ z za
palen1, sprzecznym z ich powag~, na plantacye krza
kami herbaty zapelnione; z nadzwyczajn~, niedosci
gl~ prawie okiem szybkosci~ zrywaj~ listek po listku 
klad~c je w zawieszony na szyi koszyk. Dzieje si~ 
to w tak uroczystem milczeniu, z uwag~ tak wyl~
cznie na przedmiot pracy zwr6con~, iz ci kr~c~cy si~ 
bez glosu ludzie, zdaj~ si~ bye w machiny pozamie
nianc; a slysz~c zdala ten nieprzeryv,rany innym od
g!osem szelest, wzi~scby go pr~dzej mozna za chra
panie smaczno tajadaj~cej traw~ szaranczy, lub za 
odglos wiatru wsr6d lisci graj~cego, anizeli za pra
c~, przez ludzi obdarzonych skarbem wymowy, wyko
ny"ran~. 

Tak ·pr~dko idzic im ta robota iz po 12 funt6w na 
dzien zbiera jeden robotnik lisci herbacianych; Te 
liscie oddaj~ zbieracze robotnikom jedynie ·uszeniu 
czyli przypiekaniu, rzec mozna, herbaty poswi~co
nym. Herbat~ czarn~ przesuszaj~ oni poprzednio na 
powietrzu, poczcm, na blachach zelaznych, w piecy
kach okr~glych na ten eel przygotowanycb~ przypie
kaj(} z'volna, za kazdem mociH~tn rozpalenicm prze
cieraj~c j~ w r~kach. Dobroc herbaty, czyli r6znica 
jej gatunku, nie tylko zalezy od drobniejszych lub 
\Vi~kszych lisci, czy li od zerwanych u podu drzewka · 
lub u wierzchu gal~zi, ale i od sposobu urzqdze
nia jej. Dla tego nazwiska r6znych rodzai berbat, 
powi~kszej cz~sci 1naj~ znaczenie okresJaj~ce podj~t~ 
prac~, i tak np. !tet·hata z Kanz-puJ, wyraz ten rna 
znaczenic: Sta1·anie w toyborze; wyraz Kon-gu uzy
,vany za nazwisko jednej z lepszych gatunk6w, zna
czy: praca, usilnosc i t. d. Istotnie: urz~dzenie her
baty nadzwyczaj wiele potrzebuje 1nozolu a nawet 
i cierpienia ludzi trudni~cych si~ j6j suszenj e1n. Mu
sza oni na zelaznych blachach mi~szac rozparzone ., 
liscie, oddzielac je, niezwazaj~c ze nuder gryzqcy sok 
jaki wydaj~ z siebie, i gor~cosc, SI ra \Via mocny b6l; 
obok tego "ryzie\vy jakie wychodz~ z ulatniaj~cej si~ 
herbaty s~ tak zadu zaj~ce, ze sobie serwetami mu
sz~ zawi~zywac usta. Im lepiej herbata jest oczy
szczona z tego gryz~cego soku, itn staranniej wybra-
ne drobne z wierzcholkow krzewin listki, tern jest 
Iepsz~ i zdro\vsz~. Utrzymywano dawniej ze kolor 
zielony herbaty, pochodzi od miedzianych blach na. 
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jakieb j~ susz~, lecz pozniejsi podr6zni zapewniaj~ 
iz w tych samych, co czarna, piecykach, na zelaznych 

nach. Zamiast bowiem poswi~cac czas i prac~, ab·y 
nauki przodk6w doskonalic, aby ich wielkie pomysly 
w zycie i w czyn wprowadzac, oni trawi~ lata mlodo
sci, trawi~ sily, trawi~ bystrosc rozumu swego, na 
nauczenie si~ bajecznej Iiczby znak6w. A po ci~zkiej 
:pracy, niedozwalaj~cej nawet o bejrzec co ·si~ okolo 
nich dzieje; znuzeni, odpoczywaj~ reszt~ dni swoich 
nader szcz~sliwi jezeli prace Konfuciusza i Menciu
sza (Meng-Tseu) przeczytac mog~. 

Tak, bezw~tpienia, ci~zk~ jest zapor~ d1a Chinczy
k6w, nieposiadanie abecadla. Gdziezby zaszcdl ten 
liczny, poj~tny nar6d, gdyby umyslowosc jego ni'e by
la scisnion~ t~ pomi~szan~ nauk~, gdyby mial czas 
poznac europejsl{ie p ismiennictwol do czego przes~
dy religijne nie stawiaj~ n1u przeszkody. 

.. blacbach, taz sama berbata z tychze samych lisci 
otrzym uje si~, czarna i zielona: ta ostatnia mniej jest 
prazona i po osta tecznem dosuszeniu, zapakowana 
w worki i hermetycznie zamkni~ta bye musi przez 
kilka miesi~cy; do kt6rej dodaj~ troch~ indy go dla 
koloru i siarczanu wapna dla ut,vierdzenia go. Chin
czycy tylko czarnej uzywaj~ herbaty, a zielon~ jedy
nie dla cudzoziemc6w · urz~dzaj~. Dlugi czas spos6b 
urz~dzania czyli wysuszania herbaty, byl tajemnic~ 
dla Europejczyk6,v; Chi:iiczycy zazdrosni2 wiedz~c iz 
bez tego zadncgo uzytku z plantacyj herbaty Angli
cy miecby nie mogli, taili przed nimi ten spos6b jak 
mozna bylo najdluzej; lecz gdy udalo si~ Anglikom 
w koncu, za pomoc~ ulubionego opjum zwerbowac 
kilkakroc robotnik6w cbinskich do plantacyj w In- W obszernem zebraniu litero-sl6w chinskicb, ra-
dyach, teraz jui i tam urzl!dza si~ herbata na spo- chujl! przeszlo dwieScie gl6wnych, sluil!cych za pod
sob chinski. Mimo-to jednak jak wiadotno, czy to staw~ j~zyka, a okolo osmdziesi~ciu tysi~cy znak6,v 
vr skutek odmiany gruntu, czy ,v sl{utek sprowadza- (litero-sl6w) kt6rych znaczenie jest po,vszechnie u
nia, a moze i przez jakow~ niedokladnosc w urz~dza- stanowione. Pr6cz tego bywajeszcze mn6stwo znak6w 
niu jej, angielska r6zni si~ znacznie od sprowadzo- niepewnego znaczenia i potrzebuj~cych objasnien. 
nej prosto z Chin herbaty. Wiedz~ dobrze Cbinczycy Tern dziwn~ej,~z~ jest rz~cz~, zaslu?uj~c~ na uznanie 
ze podobnej jak u nich herbaty, podobnych kolor6w, nadzwycza~~eJ ~zynn?sci t.ak zk~d I.n~d z~artwiale?o 
podobnej do wyrobienia porcelany gliny, niema ni- umy.slu c~I~sl~Iego, ze on1 zbyt Wiele dz1el wydaJ~, 
gdzie; zt~d ich pycha., ich przekonanie ze 8~ pan- . a mi~nowicie ze tak obszernej oddaj~ sifd nauce hi-
stwem niebieskiem r6znem od wszystkich innych. sto:yi. 
Naprawd~ nie myl~ si~ pod tym wzal~dem-inszosc Zadnego moze niema narodu zeby z ta~ szczeg6-
odmiennoSC od wszystkich Iud6w, uderza w nich ka~ lowoSci11 pisal history~; maluje si~ w tern cala cier
idego. Co to np. za r6znica, za trudnosc ich j~zyka! pliwosc, cala drobiazgowosc Chjf1czyk6w arazem i du
niema on najmniejszego zblizenia z zadnym innym, ma nar~dowa, ,kt6ra :Ue~oz~a~a lekce\vazyc iadnego 
niema 'vcale, jak inne, alfabetu. W iunych j~zykach zd~rzen1a c~ocby tez .naJmnieJszego, z tak wielkiego 
mysl jest oddan~ dzwi~kiem, a dzwi~k przedstawiony ~ans.twa. N1e tylko w1~c z calego tegoz panstwa ma
w znaku, w literze, i taz liczba dzwi~k6,v, znak6w J~ history~'. ~~e takze dzieje pokoleti a mian.owicie 
czyli liter jest oznaczona st6sownie do potrzeb orga- hi~tory~ re.hgil kazdeg~ pokolenia; te bo,viem zwykle 
nizacyi ludzkiej; zt~d oznaczony ten regularny po- mialy odmiany 1

); tu, Jak we wszystkiem oclhija, in ... 
czet dzwi~k6,v, glosek zgadzaj~cych si~ z sob~, kt6ren s~zo~c ~ ra~eln w!iszo~c. tego szczeg6lnego narodu, 
jakkolwiek ograniczony, przeciez wystarcza do wy- gdyz 81~gaJ~C .naJdaw~I.~Jszych podan, nigdzie si~ nie 
powiedzenia mysli.. W chifiskin1 j~zyku zupelnie jest post:zega w .1ch rehg11 a by kiedykolwiek oddawali 
inaczej; tam znaki i dzwi~ki ~~ zupelnie od siebie czesc .przed~Iot~m p~dpadaj~cym pod zmysly: i tak 
nie zalezne; tam na kazd~ mysl potrzcba znaku, slo- np_. 111e, czcih onl ogn1a jak inne pierwotne narody, 
wa, tak, ze ile mysli, tyle znakow, tyle liter trzeba. anl slonca, lecz niewidzialnego ducha ognia, sloflca. 

J ezeli wi~c t\vorzy si~ mysl now a, tworzy si~ za
raz litera nowa, slowo nowe, gdyz znal{ chinski ra
czej slowcm niz liter~ nazwac mozna. Zt~d nieogra
niczona pra·wie liczba znak6w powstala, a nauka 
czytania, stala si~ wielk~, ci~zk~ nauk~, czemu przy-
_pisac slusznie nalezy stagnacy~ umyslow~ w Chi-

1
) Nie mozna s~dzic aby dzisiej s~a religija Chinczy

k6w, byla od da wnej r6zni~ca sifJ. Zaszly vv niej odmia
ny; ale gl6wne obrz(Jdy, jak czesc dla Nieba i ziemi, czesc 
dla cieni6w przodk6w z1narlych, zawsze si~ "'tV taki sam 
spos6b, jak za odwiecznych czas6w, odbywa . 

• 
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UPSAL 
(z NIEDRUKOWANYCH ~KOPISM6v; ALBER'l'RANDEGo.) 

• 

Miasto lTpsal, licz~ce do szesciu tysi~cy mieszkan- w Upsalu jest obszerniejszy nii w Gnieznie. Kosci6l 
c6"r, jest poloione na rozleglej, dose wesolej dolinie w Upsa1u zacho,val we"rn~trz postaw~ czyli ozdoby 
kt6rej nic widnokr~gu nie zaslania; wzg6rze znaczne gotyckie, kt6re w Gnieznie zmieniono na tera~niejsze. 
na kt6remzamek kr61ewsld stoi, panuje nad cal~ do- Jak w tym tak i wdrugim, jest tylko jeden pomi~dzy 
lin~, z kt6rego widok bardzo daleko si~gaj~cy, jest trze.ma nawami oltarz, opr6cz l\torego jest w Gnieznie 
nader wspanialym. Rzeka szybko biez~ca choc konfessyonal podobny do tego, li:t6ry si~ u Sgo Pio
wprawdzie nie nazbyt szeroka, przerzyna miasto, na tra znajduje, a pod kt6ryn1 s~ zlozonc relik\vije Sgo 
kt6rej bardzo pif2kne kan1ienne mosty, nie tylko do W ojciccha. Kaplice w U psalu Sf! zupelnie ogolocone 
wygody i zbliienia, ale i do upi~kszenia miasta wiele z 'vszystkicgo i puste, pr6cz malej liczby gdzie, si~ 
si~ przyczyniaj~. Plan miasta jest dose regular~ym, znajduj~ niekt6re pomniki. vVielki oltarz \V Upsalu 
ulice przyzwoitej szerokosci po 'vi~kszej cz~sci s~ jest tego ksztaltu jak nasze wielkie oltarze katolickie, 
proste; do my jak w innych miastach Szwecyi s~ dre- dre"'niany, po1naJowany, politurowany i miej. cami zlo
wniane, dose czystc, z weRol~ i mil~ po,vierzcho\vno- cony. Z d w6ch stron 'vielkiego oltarza tak jakby 
sci~. Na }{Oil. each n1iasta s~ do my niskic pokryte mu- mszcz~c si~, tnnieszczono gruppy pod.obne do tych, co 
raw~ i cz~sto w zaniedbanym stanie; jednakze w Inie- s~ "\V kaplicy Sgo Ignacego 'v Rzyn1ic. Refor1nacya 
scic bywaj~ 1nurowane, szczeg6lniej do my profeso- obalaj~ca, jak nH)wi, bl~dy i Papizn1, nie mog~c na in
r6\v, arcybiskupstwa, duchownych i szpitale. Domy ny spos6b ucharakteryzowac swojcj reformacyi, na
profesor6'rv s~ po wi~k$zej CZ§Sci stawiane na miej- dala jej godla, czyli przy1nioty Religii, a za1niast po
scach i prawie na miar~ dom6'v pralat6w, kanoni- staci ·trn.Hznych, bl~du i herezyi, kt6re i~ wi<lzi 
k6w kutcdralnych w czasach }{atolicyzmu. l(atedra \V Rzyn1ie, przedstawili Papiztn pod postn.ci~ pi~knej 
jest bardzo o bszernym gmacben1, otoczona eskarpami, bardzo kobiety, jeszcze pi~kniejszej niz Relig~ja. 
z d\viema 'viezami bardzo "rzniosleini obok posady Nie przeszkn.dzaloby to l)Ozni<~j do tunicszczenia. 
gl6wnej. tychie s~unych fignr 'v kosciele kntolickin1, znlienia-

Dawniej byla trzccia wieia kt6r~ zniszczono. l{o- j~c tylko ich naz\vy. Reszta koscioln jest w niepo-
8ci6l katedralny takjest podobny powierzchoVt'nosci~ rz~dku, nie . chlndna i v.r zan1ieszaniu bardzo nie 
swoj~ do Gniezniei1skiego kosciola, ie na chwil~ po- pr%yje1nnen1, jak w~zystkie koscioly protcstanckie· 
my lee by si~ czyli uwierzyc 1no.Zna, ze to ten o tatni: odemnie widziane , z pomiEJdzy kt6rych wyl~czam 
jedna tylko istnieje roznica w glownym 'vchodzie; tylko kosci6l Sgo l\licbala 'v . Hamhnrgu i }{OSciol 
w U psalu 'vchodzi si~ w srodek po1ni~dzy d'viema wie- garnizonu 'v 1\:ovenhaclze, ktory zostal uporz~dl{o"ra
zami, a \V Gnieznie s~ dwa 'Ychody, z bokow w ka- ny1n przez; ministra S\vego p. de Tre ckow, czlo,vieka. 
zdej z tych wiei. Uwazalc1n ze o've koscioly arcybi- pclnego clobrego smaku i "Tielkiego zna\vcy sztul\i 
skupst\va Upsal kiego I-toschild i Gniczpiei1sl\i, s~ malarskicj. 
zupelnie podlug jednego i tegoz san1cgo 11lanu budo- Na 1)ra.wo 'viclkiego oltarza, w n1irjscu zalirytem 
wane, z t~ r6znic~ ze Roschildzki jest muiejRzy. Wn~- kolumn~, jest szka.tulka srebrna zawicraj~ca w sobic 
trze kosciola Upsalskiego J)Odziclone na trzy nawy relikwie Sgo Eryka krola Sz\vedzkiego, zamkni~ta za 
z l<aplicaJni 'v tyle; lecz 'v Gnieznieitskim kosciele zclazn~ kratC!. Zachowt~~ i innc relikwie w zal{rystyi 
te H~ daleko gl~bsze; nawy zas boczne ko:ltcz~ si~ za w poszanowaniu, nie dodaj~c zadnych innych czci 
wi~lkim oltarzem tym sposobem .ze mozna go jak znak6w. Z tejze samej strony w drugiej kaplicy, 
w Gnieznie obejsc na okolo. ~Ialy cb6r za oltarzem, jest pomnik grobowy kr6lowej Katarzyny, siostry 
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Zygmunta Augusta kr6la naszego, a malzonki Ja- byla nawet niejaka wystawnosc w srebrze, kryszta
na III kr61a Szwecyi. Ten pomnik bardzo zostal u- lach i deserze. Prawie uwierzyc niepodobna ile go
szkodzonym od pozaru, kt6ry wiele zrz~dzil zniszcze- dnosci i skromnosci razem, znalesc mozna w tym do
nia w ca.lej katedrze. Pomnik zrobiony jest w for- mu. Posadzil mnie kolo zony, a sam po lewej stronie 
mie kwadrato\vego, z marmuru, Joza, przyozdobionego mojej umiescil si~. Arcybiskup nazywa si~ Uno de 
kolumnami cienldcn1i po rogacl1, 11a wierzchu tego lo- Troil, jest juz pi~tym z tej rodziny posiadaj~cy1n ow~ 
za kr6lowa w lez~1cej 1)ostawie. Na prawej stronie s~ godnosc. Ojciec jego tez byl arcybiskupem: byl je
herby polskie i litewskie bez iadnych dodatk6w. dnak pomi~dzy nim a ojcem jego niejaki Taube; on 
W 120 wierszach lacinskich kt6re znajduj~ si~ w Pe- wi~c nie wprost po ojcu nast~pil. Troil arcybiskup 
ringskiotda Afonu1nenta Upsalen~·ia, zawieraj~ si~ jej moze miec od 43 do 44 lat, pi~knej i zr~cznej posta
pochwaly, i , ~ wyryte na duzcj zloconej bronzowej wy, z :fizyognomi~ ujmuj~c~, rozumn~ i przebieglq, 
tablicy, dose jednak n§dznie obsadzonej i zawieszonej nadzwyczaj uprzejmy, dowcipny i grzeczny. M6wi du
na murzc bli h~o jej glowy. Nic bylo na ten czas skarb- zo wedlug zwyczaju i nawet wi~cej niz zwyczaj jest 
nego para:fialnego i nie moglem widziec zwlok tej w Szwecyi, ale m6\vi dobrze; rozmowy jego daj~ po
monarchini, kt6rc arcybiskup chcial mi })Okazac 1

) . znac ze jest bardzo uczonym i ie szuka nieustannie 
Z tylu \Vielkiego oltarza w srodku 1nalego ch6ru, a by wi~cej nauczyc si~ i un1iec. Ubi or jego jest jak 

jest nagrobek Gustawa Wazy, z ktorego juz malo co ub~or wszystkich ducbownych szwedzkicb, wlasci
po7.osta!o, lecz krol wlasnyn1 kosztem kazal go dzi- Vt'szy, \vyt,vorniejszy, \vygodniejszy od ponurego ubra
siaj odnowic, racz6j odbudowac i przyozdobic, to tei nia duchownych w Danii i Niemczech. Zadnych nlar
cala cz~sc tego l{osciola jest napelniona rusztowania- szczonych Inankiet6\v i gorsu; wylogi tylko biale 
mi roztnaitemi. Arcybiskup zapC\YniaJ: Tnnie, zc in- tro zk~ dluisze od tych jakie nasi duchowni nosz~. 
tency~ bylo krole"rf:>k~ wszy ·tkic pomniki innych kr6- Suknia wci~ta do stanu krojem wlasciwym dla du
l6w pochowanych w tym koscielc odnowic a mianowi- chownych, doByc \vyt\vorna i zgrabna, otwarta z przo
cie kr6lowej Katarzyny. du pozwala widziec kamizelk~ i rcszt~ ubrania czar-

Palac arcybL·kupa nie jest hynajmnh~j '\vspania- nego. Suknia ta trzy1na srodek mi~dzy dlugo-wlek~-, 
lym, lecz bardzo schludny. Teraz wlasnie pr1.;ybudo- c~ i~ sukni~ dunsk~, a mi~dzy kr6tkiem ubraniem 
wywa cz~sc mieszkania tak dla swojej jak i dla na- naszych ksi~zy; cokolwiek dluzsza od t~j ostatniej 
s~pc6w swycb \vygody. z,vykle tam zajmujc drugie ale wiele skron1niejsza. Arcybiskup nie rna zadnego 
pi~tro, gdzic n1a S\Yoj~ praco\vni~, al~ audencyonal- znaku ktoryby jego godnosc oznaczal. Lecz rna order 
n~ i bibliotek~ z bardzo wybranych dziel, kt~ra skla- crwiazdy 11olarn6j, kt6ry kr6l zacz~l od powrotu swe
dac si~ moze ze trzech tysi~cy tom6w. Pier,vsze })i~- go ostatniego z 'Vloch, duchownym rozda\vac, to tez 
tro zajn1ujc jogo zona, dzicci i rodzina. Pol{oje s~ procz arcybiskupa, widzialem i innych biskup6w ozdo
z posadzk~ i un1cblo"·ane z "rielkim gu~ten1, na,vet biony~h. ty1~ orderen1. Arcybi kupia }Jensya wynosi 
z wytwornosciq., bez przesady bogact'\"\'a. Zona jego roczn1e Jakby 2500 dukat6w naszych. Ale ze ducho
nie rna zadnego znaczenia i tytulu, tylko takic jakie wni sz,veccy maj~ sposoby dla przyzwoitosci swojej 
jej urodzenie nadalo. Jest sobie pani~ Troil, kr6tko dol~czac do tego niekt6re heneficya, zdaje mi si~ ie 
m6wi~c, albo t6z zonf! arcybh;kupa. arcybiskup, o kt6rym m6,vi~, rna przeszlo trzy tysi~ce 

Arcybisku p ll1U osmioro dzieci "T polo\vie yn6w dukat6'v przychodu. 
i c6rek, kt6ryn1 najwyborniejsze dsje 'vycho\vanie ~anl~.k ~1:~lewski w Upsalu, jest bardzo obszerny, 
i z lrt6rego dzieci doskonale korzystaj~, to tez nic nie 'Y JedneJ hnu, bardzo pospolitej budo\vy, malo maj~
moze bye przyjemniejszego naJ to,varzystwo z t~ ro-l cy 080?~ych do niego nalei~cych budo"rli; zle utrzy
dzin~. Mieszl\a razem z matl{~ swoj~ bardzo szano- 111~ny 1 JUZ groz~cy zniszczenie1n w niekt6rycb cz~
wnq; osob~b z siostr~, z d'\vojgiein braci i siostrzenic~; SCI~ch: Byl ?patrzony bastionami, z kt6rych teraz le
zaproszony na obiad, znalazlem i~ u stolu z cal~ t~ d\\?Ie .~e~en Is~nieje pod naz\v~ odpowietlrii~ nazwie 
rodzin~, szesciorgiem dzieci, dwo1na profesorami za- wloslneJ Gastig~-1natti. Mo,vi~ ze kr6l Gustaw Wa
proszonymi dla In ego to\varzystwa, guwernerem i gu- z~ zbudo,val go I wycelowal artyllery~ na palac arcy
wcrnantk~ dzieci, w bardzo licznem towarzyst,vie. biskupa sprzeciwiaj~cego si~ zamys!otn kr6la. 
St6{ i us!uga szla. w wielkim porz~dku i czysto~ci, Za tym palace1n w dolinie, przy wzg6rzu, jest obszer--

1) Przerys tego pomnika })rzez F. Dietricha i szczeg6- ny ogr6d zle utrzymany, kt6ry kr6l ust~pil dla uni
lowy opis jest w Pa1n. Sand. 5. II str. 166-170. (P.R.) wersytetu na ogr6d botaniczny; kr61 swoim kosztem 
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kazal w nim pobudowac cieplarnie i inne pot.rzebne 
budynki. To przeniesienie terazniejsze miej ca, jest 
moze przyczyn~ ze w porz~dku, ukladzie, urozmaice
niu i obfitosci zbioru, daleko posledniejsz~ rna cen~ 
od ogrodu botanicznego w Kopenhadze. 'fo tylko jest 
lepsze w Upsalu, ze cieplarnie s~ podzielone na roz
maite cz~sci odpowiednie roznym klimatom. Wpra
wdzie jest to troch~ ze szkod~ systematu Lineusza, 
lecz zgadza si~ leph~j z porz~dkiem natury. Zdaje mi 
si~ ze nawet pod tym wzgl~dem cieplarnie w :Kopen
hadze prze,vyzszaj~ Upsalskie. Widzialem w ty1n 
ogrodzie siedm do 6smiu malp, koczkodan6,v, rozmai
tego rodzaju i wielkosci; takze kakadu, dla kt6rego 
musiano ogrzewac jedn~ cieplarni~; byl on wielkosci 

· sredniego orla, nadzwyczajnej bialosci, z kilk~ czy
stego z6ltego· koloru pi6rami w ogonie pomi~szanemi 
z bialemi. 

Obserwatorium powierzone strazy professora Pro
sperina, nie wygodn9 ani mocno zbudowane; wszyst
kie wstrz~snienia zewn~trzne daj~c si~ czuc we
wn~trz, psuj~ wszystkie obserwacye. Sfera i narz~
dzie do uwaiania przejscia planet, byly robione w Szto
ckholmie przez bardzo znaj~cego si~ i zr~cznego czlo
wieka, lecz gdy ten umarl, obj~l po nim miejsce ucze:6 
jego, nie zbyt mocny wteoryi. Z dw6ch zegar6w astro
nomicznych, jed en jest ze wszystkiem zepsuty roboty 
Grashama, drugi zrobiony w Sztokolmie nasladowa
ny podlug angielskiego. W tern obserwatorium jest 
zbi6r pr~t6w runicznych, slusznie tam umieszczonych, 
b~d~cych po "ri~kszej cz~sci aln1anachami czyli kalen
darzami. Sala posluchalna dla ucz~~cych si~ astrono
mii., jest takze przy obserwatorium. 

Budowa biblioteki jest zupelnie now a, umyslnie na 
ten eel wzniesiona, ale ani z gustem przybrana, ani 
z rozrz~dzeniem wygodnem. Mn6stwo tn sal duzych 
i pomniejszych gabinet6w; niekt6re z tych maj~ sza
fy czyste; lecz w salach s~ stare bardzo i brudne ana
dewszystko nazbyt wysokie; swiatlo .Zle ·wchodz~ce 
a szafy nadto ciasno i za blisko jedne clrugich. 0 ile 
mog~ s~dzic liczba ksi~g dochodzi do osmdziesieciu ., 
tysi~cy tom6w. Utworzona jest zc szcz~tl\:6w ksi~g 
klasztornych szwedzl{ich a szczeg6lniej ze zbioru 
Franciszkanow z Ridderholm w Sztokolmie. Kr6lowie 
Gus taw Adolf, Krystyna i Kr6l Karol Gus taw po przy
dawali tu wszystkie duplikaty zagrabione z Niemiec, 

Czech., Danii i Polski. Tryplikaty zostaly podzielone 
pomi~dzy zbiory ksi~g Westeroas i Abo. A poniewat. 
biblioteka w Upsalu nie podpadla zniszczeniu podo
bnemu, jak kr6lewska w Sztockholmie, ogromn~ wi~e 
Ina liczb~ ksi~g katolickich, wiele z nich nuwet da-
wnego wydania burdzo r~adkich; jako tcz i mn6stwo 
r~kopis1n6w z przeszlych wieko,v. Pokazt~~ szczeg61-
ni6j kodex Argenteus d' UljJ!titas; jest to wersja wj~
zyku gotyckim, czyli bardziej historya, po kt6rej na
st~puje no\vy te ·trunent \vyci~gniony z czterech ewan
gelist6'v \V j~zyku dawnym gotyckim; tego wyszlo kil
ka wydait z dlugiemi komentarzami w Anglii i Szwe
cyi. Ten manuskrypt jest na bardzo cienki1n welinie, 
chociaz nie nazbyt w dobrym gatunku; karty w nim 
s~ na przemian biale i fioleto\ve, litel'y s~ srebrne 
w ksztalcie liter Runicznych z 1na!~ odmian~. Byl 
sprowadzony z Niemiec do Szwecyi. Vossiusz skradl 
go Szwecyi i przewi6zl do Anglii. Magnus de la Gar
die kupil go bardzo drogo w Anglii i daro,val biblio
tece Upsalskiej. Jest oprawny w blach~ srebrn~ i za
chowany w podobnej, jak uzywaj~ do rclikwij, szka
tulce. 

Drugi manuskrypt kt6ry w tej bibliotcce pokazu
j~, jest to dziennik 'v dw6ch tomach; pier\vszy z nich 
byl' wlasuq r~k~ Eryka XIV pisany po lacinie; j~zyk 
w nim dose czysty, dowodzi ze slusznie przypisywano 
uczonosc temu krolowi na przemian zlemu i nieszcz~
sliwemu. Drugi tom jest tylko kopij~ oryginah1 b~
d~cego w posiadaniu jednego prywatnego w Szwecyi. 

'frzecim jest Edda. Zadziwiaj~c~ to rzecz~~ iz 
Islandczycy ty le oddaleni od rcszty n1ieszkanc6w Eu
ropy, tak wczesnie posiadali roz1naite utniej ~tnosci 
i przecbodzili w uprawie ich inne narody p6lnocne. 
Oni najpicrwsi mieli przetl6maczon~ Biblij~, ich poe
ci czy li skaldo\vie, przeszli wszystkicb N orwegskich 
i szwedzkich. Co do genialnosci, Norwegscy wyzej 
stoj~ niz Szweccy, kt6rym Dunczycy dobrowolnie 
pierwszef1stwa ust~puj~. Uniwersytet Upsalski rna za 
fundusze cale dziedzictwo Gustawa Wazy, z kt6rego 
doch6d przez III wieki powiEJkszany, tlolozywszy do 
tego inne atrybucye, wynosic moze 15,000: jest tam 
dwudziestu czterech profesor6w a dwunastu nadliczbo
wych kt6rzy polow~ lub czwart~ cz~sc pensyi profes
sor6w pobieraj~. (Albertrandy to pisal w r. 1789.) 
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Wyobraziwszy sobie owad na trzy podzielony cz~- k6w rz~dowych, kt6rc chociaz nie s~ palacami, aje
sci: glowa duia wydluzona.. panccrz n1aly okr~gly, dnak IJi~kne i budowy regularnej. Zamek kr6lewski 
brzuch gruby i wzd~ty,ma si~ obraz Stockholmu, na- jest w tej cz~sci miasta i ze s'vemi zabudowaniami 
wet tcn1 podobniejszy iz te CZfJSCi pol~czone s~ sia- zajmuje pra,vie czwart~ cz~sc. ~fa plac ladny w kwa
tkami tak jak u owad6w. Korpuse1n jest stary gr6d, drat IJOdluzny na kt6rem, z jednego boku s~ pi~kne 
glow~ przedmicscie rozlegle, rozci~gaj~ce si~ od p6l- domy, z drugiego kosci6l da'tvnit~j Obserwant6w, dzis 
nocy, brzuchem zus jest drugie przedtniescie kr6tsze Riderhohn, ktorego szczyt 1nile oku robi wraienie; 
wprawd~ie lecz o wiele szersze, polozone na polu- z trzeciej strony s~ dwa dotny \v kt6rych si~ sejm 
dnic. rrc przedmiescia s~ teraz wcielone do miasta zbiera, osobno szlachta, i osobno mieszczanic. Dom 
i wchodzi si~ do nich przez bramy, ksztaltu luk6w szlachty n1a pa,vilon jednopigtrowy z dachen1 mic
tryulnfalnych, drewniannych, obsadzonych kratami, dziannyn1 wzniesiony1n \V Srodku i po kOllCach: dOlll 

a zawszc straz~ i urz~dem celnyn1. Po za tcmi bra- mieszczan sklada si~ z korpusu i d\v6ch pawilon6w 
mami s~· rozsiane don1y, kt6re tcraz stano,vi~ przcd- bocznych. Na ty1nzc placu jest pomnik Gusta\va Wa
miescie, a po bokach cz§sci oddalonc ro\vnicz maj~ zy, na }Jodsta,vie 1niernie wzniesio1u~j. Pos~g dosyc 
poz6r przedmiescia. 'Vyj~wszy cz§sci od p6lnocy dobrze zrobiony, Gustav{ z S\YOj~ duz41 brod~ posza
i poluduia kt6re dotykaj~ pola, p6lnocna ku Uvsalo- 11o,vanie \vzbudza. Strona poluocna jest znacznie 
wi, poludniowa do prowincyj poludniowo-wscbodnicb, rozei~glej~za i bardzo regularna, szczcg6lnit~j w roz
" 'szystkie inne cz~sci dotykaj~ brzeg6'r i nie 1naj~ lozeniu ulic gl6\vnych, pol~czona dwoma mostami 
iunych granic jak jezioro Meller, port, 1norzc i rozne z staryn1 gr~dc1n od strony zan1ku kr6lcwskiego: lecz 
kanaly komunikacyjnc n1i~dzy 1nor~ en1 i jeziore1n obecnie pracuj~ nud 1no::;tc1n szerokhu i wygodnym 
kt6re, zwi~kszaj~c si~ lub zinniej ~·zaj~c stauo"ri~ szc- 1 ktory bgdzic za c.t~powal ch~i "icjszc d\va drewnianne 
rokoSC miusta: tcgoi zaS dlugo8C ocl kollca poludnio-1 i nie ·zczcg6lne. • ~ w tCj cz~Sci dwie ulice dlugoSci 
wego do p6lnocuego jest prawic poltoro-milow·a, sze- }Jrze~adzoncj ulica kr6lo"·cj i ulica regcncyi;- pro
rokosc zas jest bardzo zmienoa, cz~sc p6lnocna jest stc, r6,vnoleo'le, w kilku miej ~ cach g'valto,vnie na d6J 
cz~sto sciesniona przez pol C\vicrci n1ili, inn~ razC1 I)Ocbylone; tc dwie ulice '" 'vej calej jcdnakzc dlu
rozci~ga siQ przez mosty do 'vysp s~ ·iednich jak np. gosci, s~ najrcgularniej ze najgl6\Ynicjsze domy stoj~ 
Kingsholm, ktorc jednakie prEJdz6j poz6r przed1nie- na tych ulicach, a choc nien1a palac6'v s~ jednak do
scia Inaj~ niz dalszego ci~gu Iniasta. Szerol{OSC jest my duze dobrze zbuclo\vanc z ladn~ I)OWierzchowno
jeszcze n1niejszt1 w grodzie, kt6ry jest zc 'vszcch stron sci~. UzQsto si~ spotyka do1ny Inuro\vane a na,vet 
wod~ oblany: lwyspa ta rna tylko c'vicrc mili obwodu, stajnie 1niedzi~ pokryte: in1 si~ 'viEJcej od srodka od
szerokosc CZ§SCi I)Oludniowej jest znacznie 'vi~ksz~, dalamy ten1licbsze s~ domy, na,vet przy koncu ulic 
i w przeci~eiu srcdnica jej przenosi cztcryrnzy 'vielkosc drewnianne, 1nchen1 obrosle, don1y drewnianne s~ bar
miasta. San1 gr6d jest calkie1n nluro,vany z cegiel dzo pospolitc szczeg6 lniej w ulicach poprzecznych, 
i tylko w zaulkach napotyka si~ dotny drewniaune; kt6re s~ pon1i~clzy gl6,vnenli po,Yyiej wyn1icnionemi 
ulice s~ })O wi~kszej cz~sci w~skie, l\r~te, nier6wne, r6,vniez jak na ulicach ku 'vodzie pro\vadz~cych; pra
s~ nawet wzg6rzyste i dose stron1c. Do my v.rysokie wie \vszystkic te ulice proste, szerol{ie, jak pod 
po 'vi~kszej cz~sci o czterecb piEJtrach nie licz~c w to szuur 'vyci~gui~te, przy koncu zas znajduje si~ wie
yoddaszy, jedne pi~kne lecz drugic wcale nie }Jozor- le ogrod6w. Jest to falsz przez niekt6rych })Owtarza
ne. Cz~sci te, co s~ nad brzegiem portu i nad bulwa- ny;liz do1ny w Stockholmie s~ \Vszystkic na palach sta
rami, 1naj~ powierzchownosc wesol~. Gl6wnie zas od- wiane; jezeli s~, to tylko w bardzo malej liczbie: grunt 
znacza si~ budynek bankowy i kilka innych budyn- nie tylko ze jest bardzo zbity w Stockholmie, ale 
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nawet skalistym si~ okazuje w kilku miejscach w sro
dku n1iasta. Pomi~dzy innemi w bliskosci ulicy Kr6-
lowej znajduj~ si~ wzg6rza wysokie jak dose duze do
nly, ut\vorzone z kan1yk6w dose duzych a rozmaitej 
wie lkosci. Cz~sc poludniowa rna r6wniez ulice sze
rokie, do brze prowadzone, ale pag6rko~vate i uier6w
ne, ci~gle si~ z gory i pod g6r~ chodzi. Don1y dre
wniane s~ cz~stsze, - cale miasto brukowane gra
nitem, lecz bruk jest niewygodny; starannosc z jak~ 
zamiataj~ ulice, 'tworzy bruk ostrym, przykrym dla 
pieszycb, ella kt6rych niema tu chodniko\v. Studni 
jest duzo, ale 'voda bardzo r6ina; wszy tkie ulice s~ 
dobrze OS\Yietlone latarniami do dom6w przymocowa
nemi, co w Stockholmie taniej wypada niz gdziekol
"viek indziej, gdyz od 15 kwietnia do 1 pazdziernika 
moina si§ obchodzic bez swiatla, noce s~ dosyc jasne, 
a nawet kolo przesilenia dnia z noc~, tak jasne iz 
mozna czytac i pisac o p6lnocy: w zilnic zmrok jest 
tak dlugi ii swiatla nie potrzeba az kolo pi~tqj; a ni<~
ma n1iesi~ca w kt6rymby nie przyswiecal ksi~zyc 10 
do 12 dni tak iz si~ bez latarni obyc mozna. Chociaz 
spokojnosc zdaje si~ bye zapewnion~ charakterem na
rodo,vyln s~ jednak patrole nocne, a co 300 krok6\v 
str6ie nocni co si~ przechodz~. Nie maj~ oni innej 
broni nad kij dlugi okuty w kot1cu form~ podkowy 
dose szcrol{iej by uj~c r~k~ lub nog(J ludzk~: ta })Od

kowa troch~ rozwarta rna dwie spr~zyny kt6re si~ 
za1nykaj~ za przycisnieniem. I skoro stroi chce ko
go uchwycic, kieruje swoj~ broil by zla puc za nog~, 
za przycisnieniem spr~zyna si~ zamyka i niema spo
sobu, by uj~ty 1n6gl si~ wymkn~e; a dlugosc kija za
pewnia str6zowi osobiste bezpieczef1stwo. Ale rzadko 
si~ taki przypadek zdarzy w Stockholmie; tam w og6-
le kazden spokojnie i bezpiecznie po nocy chodzic 
moze. (Por6wnaj art. w Ksi~dze Swiata z r.1852 T. II.) 

Do my z cegiel po najwi~kszej cz~sci dobrze zbudo
wane; \V grodzie s~ one wysokie i w og6le o trzech 

lub czterech oknach na kazdem pi~trzc; w cz~sci p6!
nocnej i poludniowej s~ niisze ale szersze, rzadko 
kiedy maj~ mnh~j nad szesc olden w rz~dzie i nie wi~
cej nacl d wa pi§tra. 'V schody, w og6lc bardzo jasne, 
kamienuc; w do mach 1nozniejszych stopnie s~ z jednej 
plyty. W \vielu miejscach bywa podloga z marmuru 
krajovvego, a na,vet cz~sto tam gdzie ,jest 11osadzka 
brzegicn1 kolo sciany bywa rama marrnuro\va. llozlo
zenie pokoi jest zwykle 'vygodne, gdyi nie 1naj~ tej 
trudnoBci jak nasi budownicy gdzie piec stawiac, sk~d 
go ogrzewac? poniewai zwykle ogrze\vaj~ je z poko
j6w. Wiktualy w Stocl\holmie, opr6cz ryb, prawie 
w dw6jnas6b tak drogie jak u nas w W arszawic; po
mieszkania zas, wyj~wszy czasu sej1nu, o jedn~ trzeci'}, 
cz~se tansze, ale daj~ tylko mury, rzadko z obicicm 
i bez 1nebli. Karet jest dosyc ale nic szczeg6lue; do
rozek tez, tak for1n~ k aretow~ jak i powozow~, ale 
dla wyg6rowanej ceny malo ich uzy\vaJ~. W zimie 
wszystl\ie karety, po,vozy, dorozki s~ osadzonc na 
saniach. Maj~ tei maszyny w formic tr6jk~ta do roz
garniania sniegu i uzywaj~ ich na urogach publicz
nych; konie ci~gn~ O\V tr6jk~t i prze~-to rozgarniaj~ 
snieg, co przygladza i ulatwia sann~. Nic mialem 
sposobnosci widzenia tej operacyi, podr6zuj~c w tym 
kraju na pocz~tku jesicni i 'v lecie, a vv Stockholmie 
w czasic 1nego pobytu dziewiEJcio-miesi~czncgo, od 21 
wrzesnia az do 5 lipca, nie bylo ani snicgu, ani zimy. 

Licz~ ludnosci 'v tej okolicy okolo 80,000 mie
szkanc6w; port w Stockholmie jest bardzo gl~boki, 
tak gl~boki ze najwi~ksze oln'~ta mog~ w nim stac 
wygodnie a na,vet blisko brzegu, lecz \Yejscie jego 
nie jest zbyt wygodne, bo zasypane wysepkami i ska
lan1i, kt6re przeszkadzaj~ latwemu dost~powi lub 
gwaltownemu napadowi, gdyz przesmyki s~ nie liczne 
i pilnie strzezone. Port ten n1a d\va wejscia gl6wne, 
jedno od p6lno cy; drugie od po!udnia, bywa zawsze 
napelniony lodzia1ni, kt6remi kobiety wiosluj~. 

J. A. 

JAN KRYSTYJAN OERSTEDT. 

Przebiegaj~c zyciorysy znakomitych ludzi, kt6rzy 
w dziedzinie nauk i umiej~tnosci, lub w innym jakim 
zawodzie 'vytsze zaj~li stanowisko, rzeczywiste po
lozyli zaslugi i imie swoje niezatartemi gloskami za-

, 
Ksi~GA Swi.A.TA. Cz. II. R. VIII. 

pisali na kartach historyi cywilizacyi, latwo jest spo
strzedz, ie malo mi~dzy nimi bylo tak szcz§sliwych, 
kt6rym zamoznosc rodzic6w i stanowisko ich w swie
cie otwieraly drog~ do nabycia wyksztalcenia, ula-

2S 
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twialy pierwsze kroki w obranym zawodzie, pomaga.
ly do zyskania szerszego pola dla swych zdolnosci, do 
wydobycia si~ nad pospolitosc. Owszem, ka.zdy z nich 
prawie od kolebki nieledwie walczyc musial z niedo
statkiem, nieraz z n~dz~ nawet, przebojem zdobywac 
tajniki wiedzy, i czas najdrozszy dla nauki tracic dla 
zarobku na szczuply k~s powszedniego chleba. Ale 
ta twarda w pierwszej mlodosci walka z materyalne
mi potrzebami, to ci~gle wyt~zanie sil fizycznych 
j moralnych nadajc szczeg6lny hart duszy i umyslo-

. wi, robi go zdolnym do si~gania na niedost~pne dla 
pospolitosci wyzyny. Kiedy tylu innych obdarzonycb 
IO"\\ynie swietnyin zaso-
bem wrodzonych zdol
nosci, a oboktego maj~
tkicm zapewniaj~cym 

niezaleiny byt bez tro
ski, wszelk~ pomoc~ o
taczaj~cego swiata,mar
nieje po utartych kole-
jach pospolitosci; kilku 
uposledzonych od losu 
wytr,valosci~ a p r a c ~ 
wspina si~ na wyiyny 
:r;t auk i, terazniejszosci 

, . 
gorUJC, przysz{ym przy-
swieca pokoleniom. Wi
dac ze Jat,viej jest prze
lan1ac zawady n a 'v e t 
przez n§dz~ s ta wiane, 

. . . , , 
n1z z g n 1 e ~ c 'v so bie 
mi~kkosc i otr~t"'ienie 
wypieszczone Jat\'\·oscia 

"' zaspakajania nie ty lko 

• 

'-

• 

wet na posylanie dzieci do miejscowej szkoly. Ale 
to nie odstraszylo chciwego nauki chlopca; otrzy
mawszy w domu pierwsze pocz~tki czytania, sam si~ 
nauczyl arytlnety ki z )rsi~zki, kt6ra mu przypadkiem 
wpadla do r~ki: a co ty lko sam si~ nauczyl, to zaraz 
udzielaltnlodszemu o rok bratu. P6.Zniej nieco pry
watny nauczyciel dawal obu braciom pocz~tki la
cinskiego j~zyka. Dalej juz sami wsp6lnie si~ ucz~c, 
wzajemnem udzielaniem sobie wiedzy, dorywczo na
bytej, z ksi~zek bez porz~dku i ladu przypadkiem 
dostawanycb, przebyli lata dziecinstwa. Starszego 
w dwunastytn roku wzi~l ojciec do pomocy w aptece; 

tu Jan Krystyjan prakty
cznie zapoznal Si(J z che
mij~ i upodobalj~ sobie. 
Ale jakkol,viek zamilo
wany w swym przed
miocie niezaniedbywal 
ci£!gle uczyc si~ wsp61-
nie z bratem j~zyk6w 
starozytnych, historyi 
i innych nauk, oraz czy
tac wszelkich ksi~zek, 
jakie tylko mozna bylo 
dostac w malem mia
steczku. 

potrzeb zycia, ale nad
to i wygodnych nawy
knien. I_takjest wsamej 

Jan l{rystyjan Oe1·sted t. 

Praca i c h musiala 
bye usilna i wytrwala, 
kiedy mhno tak bezla
d nej nauki, tak niedo
statecznych zrodel, ta
kiego braku wszelkiej 
pon1ocy potrafili w ro
ku 1794 zlozyc egzamen 
giinnazyalny i skutkiem 
tego zostali IJrzyj~ci do 

rzeczy; bo w pierwszym razie walka si~ toczy z ze
wn~trznym ~'viatem, w drugim z samym sob~ trzeba . , , 
1sc w zapasy. 

Do tych uposledzonych od slepego losu, kt6rzy je
dynie prac~, wytrwa!osci~ i w!asnen1i zaslugan1i rry
walczyli sobie wysokie miejsce w dziedziuie nauki, 
zaswiecili nie tylko wlasnen1u krajo,vi, ale i calemu 
swiatu, nalezy du1l.ski uczony Jan I\:rystyjan Oerstedt. 
Los nie usmiechal mu si~ w kolebce, nie s!al r6.Za1ni 
pierwszych jego krok6w; urodzil si~ dnia 14 sierpnia 
1777 r. w malen1 miasteczku Rudkobing na wyspie 
Langeland, gdzie ojciec jego byl aptekarzem, w tak 
prieciez niezamoznym stanie, ze nie starczylo mu na-

uniwersytetu K open
h a g s kiego. Nie mog~c miec zadnej pomocy z do
Inu, wlasn~ prac~, dawaniem lekcyi musieli zarabiac 
na zycie, od czego ich nie uwolnilo otrzymane po nie
jakiln czasie zbyt szczuple stypendijum rz~dowe, ka
zden z nich obral sobie inn~ gal~z wiedzy; mlodszy 
poBwi§cil si~ nauce prawa, kt6ra w kolei czasu do
pro,vadzila go do naj,vyzszych godnosci w kraju, do
szedl bowiem do urz~du ministra; starszy o<ldal si~ 
naukom przyrodzonym. I tu przeciez udzielali sobie 
wzaje1n nabytych wiadon1osci, nie zan1y kali si~ w cia
snych granicach obranej nauki; dla tego wyksztal
cenie ich bylo pelne i wszechstronne , pogl~d na 
nauk~ , na swiat, ludzi i ich stosunki zachowal 
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na zawsze ZywoSC i czerstwoSC cechuj~j,Ce wyisze 1 jakby wyZszem ~derzony Swiatlem, wykryl, ze ciala na
umysly. elektryzo,vane 1 magnes podlug pewnych i niezmien-

Jarr Krystyjan skonczywszy uniwersytct w r. 1800, nych praw na siebie dzialaj~, ze naokolo kazdego 
zrnuszony byl przyj~c zarz~d prywatn~j aptel\i i pr6cz e.lektrycznego przeV\rodnika kr~zy magnetyzm po linii 
tego mie,val publiczne odczyty z chen1ii i fizyki. Od- spiralnej, ze pr~d elektryczny jednostajnic zawsze 
mawiaj~c sobie v1szystkiego prawie, potrafil tyle zao- i podlug pcwncgo niezmiennego prawa wplywa na 
szcz~dzic z kr,vawo zapracowanego grosza, zc w ro- kierunck igly magnesowej, nie przechodz~c przeciez 
ku 1801, m6gl wyjechac za granic~ w cclu ksztalce- przez sam~ igl~, ale okolo igly. Za to odkrycie, za
nia si~ dalszego. szczyty posypaly si~ na niego, wszystkie prawic uczo-

W tym wlaSnie czasie nauki przyrodzone zacz'i)ly ne towarzy ·twa w Europie przyznaly mu najpierwsze 
pewniejszym krokiem zmierzaC do olbrzymiego dzi- nagrody, wczwaly go na czlonka swego grona. Od
siejszego rozwoju. W roku poprzednim 1800, Volta t~d elektro-magnetyzm stanowi waZny dzial nauki 
uniesmiertelnil swe imie wynalezieniem stosu galwa- fizyki, a dalszc nad nim prace i baclania uczonych 
nicznego. Nowa sila przyrody, galwanizm, zaj'i)la na- doprowadzily do wynalazlm telegrafu elektrycznego, 
lezne sobic miejscc w dziedzinie nauki. w szyscy kt6ryby dziS zapewne nie istnial bez odkrycia Oer-
uczeni rzucili si~ do badania jej wlasnosci, a Oerstedt stedt.a. 
nie byl n1i~dzy nimi ostatnim. Tyle Oerstedt zrobil dla calego swiata, w 'vlasnej 

Po powrocie do kraju w 1803 r. mimo, ze zyskal zaS ojczyZuie dwic gl6wne poloiyl zaslugi: osobistym 
juZ sobie niepoSlednie imie w Swiecie uczonym, nie wplywcm wyjednal w r. 1837, u kr6la Fryderyka VI 
dano mu przecicZ zaraz opr6Znion6j w uniwersytecie zaloienie w Kopenhadze szkoly politechnicznej; po
Kopenbagskim katedry fizyki; trzy lata je::;zcze wsr6d przednio zaS w roku 1823, sam zaloZyl Towarzy
niedostatku musial si'i) j6j dorabiaC nowemi pracmni, stwo rozpowszcchniania uauk przyrodzonych, kt6rego 
i dopiero w r. 1806 j!JI otrzymal. Tu otworzylo si'i) czlonkowie, a uczniowie Oerstedta, miewali w tym 
przed nim nowe pole pracy; bo jednoczcSnie zostal celu odczyty po wszystkich wi§kszych miastach 

Danii. 
nauczycielen1 'v szkole Kadet6w, przyj~l obowi~zek . 
wykladania nauk przyrodzonych ofi.ccro1n kwatermi- Zycic Ocrstedta cale bylo poswi~cone pracy; za-
strzostwa, a }Jr6cz tego Iniewal publiczne odczyty dna gal~z wicdzy ludzkiej nie byla mu obc~; zawsze 
w czasie zin1y po pi~c godzin dziennie. Tyle zaj~cia swiezy i iywy u1nysl jego kazd~ si~ zajtnov.rat Dla 
nie odry,vaJ:o go od pracy nad post~pem nauki

1 
pra- tego lekcye jcgo i publiczne odczyty dalekie od szko

cy plodnej, bo coraz nowemi odkryciami bogac~cej larstwa, nie byly suchym wykladem martwych prawd 
nauk~. nauki, ale wszechstronnosci~ wiedzy i wyzszym po-

NajwaZniejsze pomi'i)dzy niemi zajmuje miejsce od- gl11dem poci~J~galy sluchaczy, budzily w nich coraz 
krycie elektromagnetyzmu, kt6re rozglosilo jego imie Wi'i)kSZl! Z!J:dz'i) nauki. Dla tego wplyw jego byl tak 
po calej Europie i na zawsze zapewnilo mu znakomi- wielki pod kaidym wzgl'i)dem na no we pokolenie ca
te miejscc w historyi nauki. MySl tego odkrycia od lego narodu, calego narodu m6wimy, bo w Danii je· 
kilku lat mu przeSwiecala; pierwsze j6j Slady bowiem, den jest tylko uniwersytet Kopenhagski, cala wi~c 
jakby przeczucie niejasne, spotykamy w rozprawie . klassa wyksztalcona sluchala wykladu Oerstedta. 

Niezn1ordowany ten pracownik zaj~ty po calych 
dniach prawie lekcyami i odczytumi publicznemi, ba
daniem pra\Y i tajnik6"r przyrody mial jeszcze czas 
wspierac artyknlan1i przegl~dy i pis1na czasowe, wzbo
gacic literatur~ dunsk~ szacownemi dzielami, praco
wac nad jej rozbudzeniem i podniesienien1, nad spro
wadzenienl krytyki literackiej z bezdroz6w na pole 
zdrowego rozumu i dobrego smaku. 

w r. 1813 w Berlinie wydanej pod tytulem: Pomysly 
o chen1icznych pra,vach natury, kt6r~ sam prz(ltlo
maczyl na j§zyk francuzki pod tytulem: Recherches 
sur l' iclentite des forces electriques et chimiques. 
Wtenczas juz przypuszczal, ze skoro galwaniz1n jest 
ukryt~ pod innym ksztaltem elektrycznosci, i magne
tyzin 1noze bye r6wniez elektrycznosci~ tylko bar
dziej jeszcze ukryt~. Dolozyl wi~c wszelkiego stara
nia, wszystkie badania zwr6cil do tego, zeby si(J prze
konac, czyli, i jaki wplyw elektrycznosc, lub galwa
nizm wywicraj~ namagnes. 

Dopiero przeciez w 1820 roku na publicznej lekcyi, 

Umarl d. 19Inarca 1851 r. do konca zycia piasto
wal godnosci i urz~da: sekretarza kr6l. Towarzystwa 
nauk, zwyczajncgo proffessora uniwersytetu, dyrekto
ra szkoly politechnicznej i byl radc~ konferencyjnym 

23~ 
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()d r.l840, oraz czlonkiem korespondentem instytutu Merite dans les sciences et les arts (1842) i wielkim 
francuzkiego. Ozdobiony byl krzyzem kawalerskiln l{rzyzem Dannebroga (1847). 
Legii Honorowej (1857), pruskim orderem Pour le J. c. ~ 

- --_ .. __ ___,... 

JOHN BRIGHT. 

John Bright przyw6dca niezawislych liberalistow 
w parlarnencie angielsldm, kt6rego wszystkie odcie
nia tronnikow reforn1y upowaznily do zredago,vania 
opozycyjnego projektu przeci'v mini. teryjalnemu to
rysoskiemu bilowi reforn1y, urodzii si~ w roku 1811 
w Greenbank pod Rochdale i obccnie jest jeduym 
z 'vsp6lni1{6w firmy Bracia Bright, posiadaj~cej wiel-
1{~ prz~dzalni~ bawelny 'v Rochdale. Agitacya prze
ciw clon1 zbozowym wprowauzila go na seen~ po
Jityczn~. Byi on jednyn1 z najpier,vszych czlonko'v 

· zwi~zku przeciw prawu zbo.Zowcinu, ale wtccly do
piero 'vyszccll na 'vidowni~ publiczn~, kiedy ten Z\Vi~
zek dzinJalnosc swoj fJ roz,vin~l w sa1ny1n Londynie 
i rozpocz~l: systematyczne objazdy po rozmaitych 
okr~gach rolniczych. Mowy p. Bright na zgromadze
niach odbywanych 'v sali teatru Drury lane, spra\via
ly wielkie wrazenie w cal:ym kraju i przygotowy,vaJy 
mu zawczasu ch~tnych sluchaczy n1i~dzy dzierza
wcami w pro\Yincyacb, gdzie jego pelne ognia prze
mowy wzniecaly najzywsz~ sympaty~. W kwietniu 
1843 roku wyst~pil on jako kandydat do Izby nizszej 
z Durham, ale si~ nie utrzymal; w nast~pnym atoli 
roku, w lipcu, zostal w ty1nze okr~gu 'vybrany i re
prezentowal to konserwatywne miasto do roku 184 7 
w ktorym wybrany zostal przez wazniejsze jeszcze 
kollegium w Manchester. Przez dziesi~c lat nast~
pnych bez I)rzerwy zasiadal w parlamencie jako 
reprezentant z Manchester; dopiero w roku 1857 
w skutku swoich n16w i glosowania przeciw gabinc
towi lorda Palmerston i jego zamiarom vvojenny1n 
przeci\v Chinom, upadl przy wyborach do nowego 
parlamentu. Pozniej wybrany znowu, najwi~cej mo .. 
ze przyloiyl si~ do upadku wspomnionego gabinetu. 

Juz przy pierwszen1 wybraniu ,.v Durham John 
.Bright. uroczyscie oswiadczyl, ze ·zrzecze si~ wszel-

• , 

kich stronniczych wzgl~dow i popierac b~dzie refor
n1y jakie nar6d uznaje potrzebnemi 'N swojem prawo
da wstwie; tej zasady trzyn1al si~ ntez1niennie i roz
winf1i jf1 dal6j Y.l sposob, kt6ry wazny wplyw wywarl 
na poiozenie Izby niiszej 'v og6le. Dawna politycznn, 
zasada, bez kt6rej rz~d parlamento\vy 'v Anglii zda
wal si(J bye niepodo·bienst\\rem, a wed!ug ktorej ga
binet jako komitet, 1vybrany z wi~kszosci, otrzymy
wa{ od niej oswiadczenie zaufania i nie ulegal jej 
scislej kontrolli \V kazdyn1 pojedynczym kroku; zasa
da ta, In6,vimy, zosta!a zwalon~, gabinety staly si~ 
za wislemi ocl chwilowo tworz~cych si~ wi~kszosci, 
i przyw6dzcy Izby nizszej uzyskali pot~zn~ wl'adz~, 
nie maj~c zadnej odpowiedzialnosci. S prowadzic to 
zniszczenie wladzy gabinetu zapomoc~ po,vagi Izby 
nizszej i t~j Izbie, kt6rej powaga stalaby si~ wten
czas niepodzielnfb i nieograniczon~, oddac najzupel
niej kierunek ca.ly polityki patistwa, jest celem do 
kt6rego d~zy p. John Bright i jego stronnictwo, a do
bre przyj~cie jak~ on 'v 'vi~kszej cz~sci liberalistow 
znalazl, spowodo,valo upadek lorda Pahnerstona, po
nie\vaz tenze ze wszystkich ministrow najmniej byl 
sklonnym do znoszenia si~ inicjatywy rz~dowej. 
Ta olrolicznosc byia zr6dle1n dzisiejszego bezrz~du 
w Iz bie nizszej, za pomoc~ kt6rego, mniejszosc obj~
la ster rzf1du i kieruje nim wbrew swoim 1vlasciwym 
zasadom, a wedlug tych, jakie jej przez przeciwnik6w 
St1 podawane. 

P. Bright jest jednym z najlepszych mowc6\v Izby 
njzszej. Ma on g!os dzwi~czny, wymow~ wyrazn~, 
w calen1 jego wzi~ciu niema nic manierowanego, ani 
nie przyje1nnie uderzaj~cego; przytem odznacza si~ 
on wykwintnyn1 smakiem , czego u kwal<r6w ani 
szukac. W polemice parlamentarnej bywa on nie
bezpiecznyn1 przeciwnikiem; sila jego rozumowania 
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i ostrosc dowcipu s~ zabijaj~ce. Ale pr6cz tego jest i(J za popularnosci~b ani si~ niepopularnosci obawia. 
on filozofem i politykiem, a ileJ\roc zdarzy mu si~ Wl\r6tce po 'vejsciu do parlamentu 'vystf!pilon wbrc'v 
S}losobnosc, \Vpravvia shlcbaczy w podziwienie gl~- powszElchnej opinji przeciw zniesieuiu hancllu niewol
bokosci~ i bogact,vem mysli, scisloscif! i dotykalno- nik(nv z powodu wainych strat na jalde handel an-
sci~ dowodzefl i SZCZ(J- . giclRki }Jl'ZY brzcgach 
sliwym doborem naj- n.fry}{aflskich lllUSin.lby 
trafniejszychprzy- J>rzez-to p oniesc; w 
klad6w objasniaj~cych. czasie wojny "rschod-
T ego rod z aj u by la ujej, w p o s r 6 d g J o-
jego mowaobilure- snyc hwybucb6w wo-
formy indyjskiej, przy- jo\vniczego p a try o t y-
czem wprawil Izb~ w ' z 1n u n.ngielskicgo, nie 
tak nadzwyczajne zaj~- wahal si(J stanowczo .7.a 
cie, ie nawet zaden o- pokojcm wyst~po,vac. . 
klask, ani okrzyk zado- To jest jak pi(Jta Achil-
wolenia nie przerwal' lesa, jedynym przyst~-
mu mowy. Obudzic na- pny1n ranic punktent 
nliEJtnosci i "rywolac o- u ,J obn Bright i jego 
klask nie trndno zr~- stronnik6"'· Oderwa"\\r-
cznemu m 6 vv c y, ale szy s i ~ o d wszelkich 
zawladn~c dobra n e 1n politycznych t r n, d y c yj 
zgron1adzenie1n slucha- :.\nglii, stali sie oni tn k 
czy zapomoct1 spokojne- dalcce kosinOlJolitt.uni, 
go, 'volnego od 'vszel- ze uwaiaj~ si~ za powo-
ldej n a)n i ~ t nos c i ro- lanych i obo,vi~zanych 
zumowania,jest jednem atl,vo}{ato,vac obcym na-
z najtrudniejszych za- .,..$· ·" rodon1, Inaj~cy1n jakie 

, ,:, 

dan }{rasom6wcy. zaj.' cia z Angli~ i pra-
J obn Bright odzna- John Bri~ht. 'vie ~a w s z e znajduj~ 

cza si~ w wysokhn sto- oni spra·wiedliw<lBc na 
pniu odwag~ 'vyznania swoich opiuij i na,,·et niezga- 1 stronie \'vlasnej ojczyzny,jezeli tylko ona uzna potrze
dzaj~c si~ niekie.dy z jego })rzekonaniem, kaidy 1nusi b~ poparcia pra\v S\voich za pomoc~ wojny. Rodak nasz 
czcic dumn~ niezawislosc tego dncha, kt6ry ani uhiegu Boryczews1{i zrobil' 'v Londynie r. b. popiersie jego .. 

• 

KOBIETA DOKTOR. 

Mieszkancy Londynu tlumnie si~ zgromadzili w d. 
2 marca roku biez~cego, do instytutn Marylebone, 
zwabieni nader ciekawem zja,vL·kienl, prelekcynmi 
kt6re mialy bye "rykladane przez kobiet.~. 

Mn6stwo 'vytwornych Ladies ze swin.ta uczonego 
i z arystol{racyi, oraz m~zczyzn Jiczba nie1nala na
pelnilo sal~ prelekcyi. Po kilku minutach niecierpli
wego oczekiwania, wst~pila na }{atedr~ Miss Eliza-

• 

.. 

beta Blackwell a wy luchaw~ zy adressu zapraszaj~
cego j~ do rozpocz~cia wykladu fizyologii, adressu 
kt6ry pani J an1eson oclczytala dobitnie i glosno, 
Mis; Blackwell rozpocz~la sw6j 'vyklad. 

Nie potrzebujemy dodawac ze j~ sluchacze powi
tali sz1nercn1 wsp6lczucia. Wytrwalosc pi~knym jest 
przymiotein, a~liss Blackwell w ci~gu swego akade
mickiego zawodn~ dala najwi~ksze dowody swej wy-

• 
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trwalosci, znosz~c cierpliwie szyderstwa wsp6lucz
ni6w; przesladowanic ludzi, kt6rzy kazd~ nowosc wi
taj~ najgrawaniem, brak zach~ty od profcssor6w, slo
w em \vszelkie i najci~zsze przeciwnosci j akie w wal
ce z opini~ kobieta poniesc musi, wtedy nawet, kie
dy jej post~po,vanic jest bez zarzutu, lecz gdy jej 
za1niary i ch~ci wybicgajf! po za po,vszedni zakrQs 

• • 
kobiccego przeznaczcn1a. 

Elizabeta Blackwell jest c6rk~ zubozalego kupca 
z Bristolu, ojciec jcj straciwszy w handlu caie swe 
mienic, zabral dzicsi~cioro dzieci swoich i pOJ)lyn~J 
do Ameryki. Ale tan1 niedorobit siQ n1aj~tku; dzicci 
rosly, potrze by ich si~ n1nozyly, a biedny ojciec nie
mial dla nich dostateczncgo utrzymania. Szcz~sciem, 
dzis Inaj~tck a praca, s~ wyrazy jednoznaczne. Eli
zabcta ukoficzy,vszy nanki, (wiado1no jak wysokie 
ukszta!cenie kobiety pobieraj~ w Ameryce) rozpoczfJ
la kurs 1nedyczny 'v Genewie, ¥l stanie Nowo-York
skim i w 1849 roku otrzyn1ala patent na doktora Inc-
dycyny. 

Niedosyc jej byio na tern: uzbrojona n'vy1n paten
tein puscila si~ 'v podr6z do Europy. 'V Londynic 
ucz~szczac zacz~la na kurs medycyny, pozniej udala 
si~ do Paryza. 

Wienty ze tarr1, %\Yierzchnosc akadcn1ii medyczncj 
prosila jf!, ~eby si~ przebrala "r suknie Jn~zl\ie jczeli 
chcc bye "~olno sluchaj~c~ wykladu. ,Ani jeduej 
wst~~z ki ocl n1ego kapelusza, nieodepn~, odpar-la, i nic
zrazor!a szyderst,venl ucz~cej si~ n1lodziezy, ucz~sz
czala J>ilnie 11a prelckcye professor6""· Zk~d jej ta 
cb~c do za,vodn kt6ry tyle pracy, tylc nauki wynut
ga, ktory tak jest 1)r.zechvny1n 'vrodzoncj dla drazli
wosci uczuc i nerw6w nie"riescich? 

Oto Elzbieta Black,vcll chce koniecznie wplyn~c 
na wychowanie kobiet, a tern sam6n1 zapobiedz nic
przeliczonym chorobom, kt6re dr~cz~ rod ludzki b~dz 
to w skutck zlego wycho,vania, bf!:dz " ' skutek zlcgo 
~ywienia si~ o becnych pol{ olen. 

Cel zaJ?ra,vd~ wielld, warto bylo dla tak szczy
tnego celu ponicsc trud6w tak duzo, i z"'ralczyc prze
ci "rieiistw tysi~cc. 

, 0 po,vinnosciach kobiet, wplywic niewiast na 
spoleczenst"ro i t. p rzeczach (m6wi Elzbieta Black
well na swych prelekcyach) pisano dzieJ: tysi~ce . Ni
}{omu jednak nie przys~lo do glowy zc JJOdstaV\~~ do
brego, powinnosci owycb, zrozumienia jest: zdrozt~ie. 
Kobiet~, B6g przeznaczylna pierwsz~ lekark~ i nau
czycielk~ ludzkosci. Ona trudni~c si~ wycbowaniem 
ciala, wplywa zarazem na rozwini~cie umyslu. W nie-

r 

swiadomosci swej moze albo zwichn~c najdrozsze da
ry Boze, to jest rozum i zdrowie, lub je rozwin~c 
w swych dzieciach do wysokiego stopnia, gdy umie
j~tnie chodzi kolo powierzonych sobie odBoga is tot." 

Organiz1n dzieci~cia por6wnywa panna Blackwell 
do bardzo sztueznej maszynki. Biegly mechanik cu
d6"r z ni~ dokaze, prostak j~ zepsuje. 

Nie mozna lekcewazyc zdrowia pojedynczych os6b, 
albo,viein zdrowie jednego czlowieka, jest zdrowiem 
calej rodziny, ta zas przekazuje swe przymioty lub 
wady fizyczne, calym pokoleniom. 

Dla os6b wi~c p'oswi~cj~cych si~ wycho,vaniu mlo
dziezy, fizyologija, zdaniem panny Blackwell jest nie
odzownic potrzebn~. 

Sil~ vvoli, panna Blackwell stawia w pierwszym 
rz~dzic przedmiot6w duszy, przytacza przyl{lad oso
by kt6ra od 'vodowstr~tu, zdolala si~ wylcczyc, siln~ 
wol~, niepoddania ~i~ tej strasznej chorobie. 

Mysl nasza, powinna przywyknf1c do pcwnych wyo
brazen, J)ewncgo kierunku, co n ader skutecznie 
wplywac rna na zdrowie. Zerwi16 r6wnowag~ ducha 
z ciale1n jest rzecz~ bardzo szkodli'v~, cwiczenie za
tcm wladz ciala i umyslu zar6,vno staje si~ konie
CZIH~m . Pauna Blackwell uczynila spostrzezenie iz 
d"rie klassy spolecze1istwa najwi~cej ulegaj~ choro
bom, i ze smiertelnosc najcz~stsza zdarza siEJ mi~dzy 
tcmi klassami, u kobiet dobrego tonu i w wojsku. 
ZtC!Jd "rniosek zc jak u pier,v .. zych n1alo ru~hu a wie
le zaj~cia umysJ-owego, tak u dr ugich za duzo tru
dow fizycznych a za malo pracy umyslowej; te same 
szkodli,ve sl\utki przynos~~-

Na jednej zc ·,vycb prelekcyi panna Blackwell po
dala wniosek zeby zalozyc szpital dla kobiet i dzieci 
'" I;ondynic, a nadz6r nad tJin szpitalen1 chce obj~c 
panna Blaclr~vell wraz z mlodsz~ s'v~ siostr~ kt6ra, 
takie oclbyla kurs medycyny. Wniosek ten mile zo
stai l)rzyj~ty, znalazla si§ nawet bogata Angielka kto
ra natychn1iast na zalozenie tego szpitala, przezna
czyla 8000 funtow szter. (48,000 rubli rs .). 

Europa dzi"'i si~ tyru wybryko1n angielsldej fan
tazJi. ,Co to si~ dzieje u lud6w plemienia sakson
skiego -powtarza1ny na polnocy. Kobiety, lekarzarni! 
do czego to podobne, doprawdy chyba juz koniec 
S"'iata.' 

Zapo1nniala stara Europa swoich uwienczonych 
c6rek. A byio ich dosyc w minionych wiekach. ie 
nie\vBpomnhu o Safonach i Korynnach, o Aspazyi, 
Deotymie od kt6rej Sokrates uczyl si~ m~drosci. Gdy 
zagasla gwiazda Hellady kt6ra nauk~ i smak wy
tworny krzewila po greckim swiecie, znalazla si~ 
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w szkoleNowo-Aleksandryjskiej Hippacya, mistrzyni perymentaln~ z pozytkiem og6lu, a poklaskicn1 uczo-
neoplatonizinu. nych, dzialo i~ to juz w drugi<~j polo\vie xvrn wieku. 

W srednich wiel{ach slynfJly: Rozswita., Heloiza Nic takiem wi~c nadzwyczajnen1 zjawiskicm jest 
sw~ nauk~; przetnilczamy bohaterki i poetki. Wene- nasza angielka w birecie i todze; tern wi~cej ic dwie 
cya.nka Lukrecya Cornaro, biegla w j~zykacb staro- uasze rodaczki juz poszly jej slade1n, z tych, \vymic
zytnych i n1,atematyce, otrzymala pr6cz tego stopien nilny pann~ Zakrzcsk~. 
doktora filozo:fii w akademii padewskiej, roku 1624; G<.lzie ten postQp wicdzie spolecznosc? zapewne 
malionka zas J6zefa Verati, Laura Bastsi, niewiasta I do szczEJscia i cnoty; daj Boie, niech ludzkosc i Ino
pelna cnot i nauki, takze byla zaszczycona doktor- ralno~c zyskaj~, podniesione, nie,viast naul{fb i po
skim stopniem. Laura Basi przez lat d\vadziescia swi~ccnietn. 

kilka wykladala w akademii Bononskiei fizykp. eks- J 'a · s 'J \1 • J1 uzszezo •.. 

-----

PODROZ PO GREOYIO 

I. 
WYSPA PATMOS. 

Zblizaj~c si~ od poludnia do wyspy Patmos zdale
ka po nad domami pn~cego si~ na gor~ 1niasta, wi
dac slawny klasztor polozeniem i budoY\'~ przypomi
najf1cy Acropoli ·. Pod skrzydla jego przytulilo . i~ 
miasto przed napadami rozb6jnik6'v 1norsl{ich. Nie 
okalaj~ go ani pola upra"'ne, ani zielone lany, 'v gl~
boko jedynie za utych dolinach, biedni n1ic~zl\ancy 
t\vard~ prac~ zdolali upra\vic ka,valek roli; a prze
to kilka ogrod6w tylko i 'vinnic, ldlka rozrzuconych 
zagonow zboza, kilka drzew oli\vnych san1otnic sto
j~cych, uroztnaicaj~ smutny \vidok czarnej \vulkani
cznej wyspy. z plasldego dachu klasztoru doph~ro, 
z najwyiszego punktu " 'yspy, ot,viera si~ na okolo 
rozlegly 'vidnokr~g, roz\vija sifJ \VSpanialy i hogaty 
w rozliczne szczeg6ly widok. Gdziekol,vick zwr6cic 
oko, "rsz~dzie wynurzaj~ ~ · i~ z 1norza Inalo\vniczo roz
rzucone wy~· py Archipelagu, na polnoc Samos i Nika
rija, na zachod Naxos, gdzieindzi<~j szarzcj~ w dali 
\vybrzeza ~1alej-Azyi. Najbliz~j zach,vyconego oka 
lez~ d\vie czarnc skaly; wyobraznia lndu ozlocila je 
dziwacznemi, ale pelnemi n1y~li podanhnni z za
micrzchlych czas6w. Pochodzcnie jedn6j z tych skal 
przypisuj~ na t~pnen1u 'vypadkowi: matka przel{l~la 
nieposluszn~ c6rk~, iz mimo za.kazu w dzien fhvi~
teczny poszla do morza ryby lo,vic, i przeklef1stwo 
sifJ ziscilo, c6rka skamieniala. Dla tego lud tEJ skal~ 
nazywa skamienial~ dziewic~. Druga skala rna bye 

pan1i~tk~ po zly1n duchu, ktoren1n przed przybycieu1 
sw. J ana Ewangelisty mieszkaiicy 'vyspy Patn1os 
bosk~ czcsc oddavvali za to, zc cuda robil, a na,vet 
umarlych \VHkrzcsal. Otoz zly duch vv obliczu pa{l
skiego slngi chcial cud pokazac, :tic apostol jc<lncm 
slo\vcm przcmienil go w mart\v~ skal§. Do nie jednc
go Iniejsca \V}'Spy !Jl'ZY\Vi~zane S~ podobne podania 
z C/.aSo\v \vygnu.nia i pobytu S\V. Jana na wy,·pie, ca
la " 'yspa nawet jego pa1ni~ci jest po~nvi~con~. Legen
dy o niln i jego cudach zacho,valy si§ dotf!d polni~
dzy mic~zkai1ca1ni; Patmos nazy,va si~ \Yy:p~ Obja
'vienia. Szkola tutej za i klaszlor no.:z~ 1niano ~\Y. 
J ana i pokazuj~ na,vet pieczar~, \V kt6rej prorok przez 
czas \vygnania n1ic~·zkal, '.V ktorej ksi~g(J Objawicnia 
pi~·al; inazy\\rai~pieczar~ Obja\vienia. Nast~pnic zbu
do\vano na ten11uiejscu kosciol, mimo tego, zc ober
\vala si~ cz~sc picczary; bo jak podanie ludowe uczy, 
Skala SifJ roztrzaskala W tej samej clnvili, kiccly S'Vi~
ty Jan n1ial \vidzcnie. 

Obecnie Patmos, chociaz do Turcyi naleiy, posia
da \vyi ·zo~c nad ~qsiedniemi \vyspami, przywih~j, ze 
nie1nn. tureckiego gubernatora, ze \vyl~cznie przez sa
mych grek6\v jest zan1ieszkan~ i 5nJna sobie \vybiera 
rz~dzc6,v. 

Uderzaj~cetn zja,viskieln tamtejszych obyczaj6w, 
jest \vielka liczba kobiet zyj~cych sun1otnie, bez m~
z6w. Po czesci pochodzi to z wczesnej smierci 1n~zczyzn 
wystawionych na ci~gle niebczpieczef1stwa marynar
skiego zycia; ale glownej przyczyny gdzie indziej 
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nalciy szukac: ko biety tamtejsze tak s~ lH·.zywi~zane 
do &\vej rodzinnej 'vyspy, ze zaslubhvszy uawet obce
go, nie id~ za nin1 do jego kraju, ale pozostaj~ u sie
bie; przyczynia SifJ do tego i to jeszczc, ze podlug 
l)ra,v· i :l\Yycz~j6w \V 'vi~ksz6j czesci Grccyi 0 bowi~
zuj~cych, c6rki, z wyl~czenie1n syn6,v, dziedzicz~ ojco
'vskie sirdziby. ''rielka liczba m~zczyzn maj~cych 
zony \V l)atmos zupelnie gdzicindzi6j ztunieszkujc, 
a tylko ~uz lub kilka razy do roku od"'iedza sw~ 
rodzin~. MiJ11o-to jcdnak mi~dzy kobictan1i zachowu
jc sifJ suro,va czystosc obyczaj6w, i czulc przy"·i~za-

zalozona przez klasztor tamtejszy w pocz~tku XVIII 
wieku, dlugo 1niala slaw~ najlepszej szkoly \V cah~j 
Turcyi. Pod koniec przeszlego 'vicku liczyla przc
szlo 200 ucznio\v pochodz~cych z 'VYSlJ s~sicdnicb, 
z stalcgo l~du Grecyi, a na"ret z kt;i~ztw Naddunaj
skich. Szczeg6lniej nauka staroiytncgo j§zyka gre-
ckiego posuni~t~ byla v-t tej szkole do \vysokicgo sto
pnia doskonalosci, i ztf!d vvychodzili nanczycielc do 
innych szk6l greckich. W dzi~ iejszych czasach szko
la ta stracila da,vne 'vzi§cie, przed kilkon1a laty 40 
uczniov.' zalcdwic uczylo siEJ w niej pocz~tkov{ staro
grcckicgo j(Jzyka, oraz jeografii i bistoryi. l{lasztor 
~hv. ,Jana pod.lug wszelkiego prawdopodobiclist,va stoi 
na tern SaffiClll miejSCU, na ktorem \V sta.rozytnOSCi 
stala ~'vi~tynia Artetnizy. Zalozyl go \V XI vvicku sw. 
Christodolus, i cialo jego dot~d lezy 'v tamtejszynt 
koscielc. Rozleglc g1nachy klasztoru obcj1nuj~: vlspa
nialy kosciol o7Jdo biony jonskiemi i bizuntyjskieini 
kolu1nnami, 1nal~ kaplic~~ kilka oddzielnych dzicdziil
c6w otoczonych ccla1ni n1nich6,v, refektarzami i t. d. 
oraz d'vie sale bibliotcczne, \V kt6rych r~kopisma i 
ksi~gi przeu niejakin1 dopiero czaseu1 uporzqdko\va
ne zostn1y. Og6lna liczba r~kopism6'v przcnosi 200, 
111i~dzy nie1ni zn~jdnjt1 si~ bardzo starozytnc, si~ga
j~ce od XI do XIV \Yieku, d"ra JHt\\'Ct pisane s~ cha
J'aktercnl IX \vieku i uiez1niernej St1 'vagi dla litera
tury ojc6w kosciola. 

nie do nicobecnego nl~ia. Po smierci jego zadna ko
bieta nic idzic drngi raz za m~i; sprzeci,vialoby si~ 
to z'vyczajon1 przyj~ty1n; \Vdowa cnJe iycic nosi zalo
b~ po 111~zu. Zalo ba po rodzicach trw a trzy lata, a ty 1-
lro jal{a~ uroczystosc rodzinna np. malzcnstwo, n1oze 
j~ skr6cic na czas jald~. Str6j kobjct ta1ntejszych 
rna takzc \vla~chYe sobio cechy. Przcd 20t~ a uawet 
lOci~ jct)zcze laty podr6znicy opi Y"'ali, iz kobiety 
w Patmos no "' Z~ stroj na glo,rie przcplatany 'vlosan1i 
'v ksztalcie rogu ob:fito~ci, ogro1nny i ci~zki jak cza
pka grenadycr ·ka. Ale tcraz 1\obiety zarhucily te 
okr~gle pira1nidy zbudO\YallC na g}o,vic Z l'Oinobar
'ynych chustck rebrf\n1 przctyknnycb; tylko pode ·zle 
kobicty jcszcze je noszf!. C6rki zan1oznych rodzin 
lubi~ si~ ubicrac w suknie srebrc1n '"yszy,Yane, no
sic bransolctki i drogocennc naszyjuild. Wlo~y za
'vijaj~ w loki i plot~ w vvarkoczr, 11ast~pnie albo \V pi
rainidEJ uklada.j~, albo nak.:ztalt "'iei1ca otaczaj~ nie
mi glo\v~; czascn1 przetykaj~ jc z 'viclkhn sn1al\iem 
jedwabnen1i ~·znury. 'V og6lc potllng zdania })Odr6-
znik6w kobicty w Patn1os odznaczaj£1 ~i~ pigknosci~, 
a przyj~ty od niqjakiego cza u 'v 1nicj:ce <la"·niejsze
go stroju ubi or sn1yrnenski, podnosi je~zczc ich ,ydzi~
ki. W n1lodosci zaleca jc szczegolnic s'viciosc i bia
losc lica, co~ niez,vykJc lagodnego '" \VJTazic t"'arzy. 
Nie uderza \V nich czysto~c linii grcczynck Sn1yrny; 
ale za to zachwyca sl\:ro1nnosc \Y t"·arzy i calej posta-: 
wie rozla.na. 1\1ieszkanio ich zdobi nadz,yyczajna czy
stosc i porz~dck. 

Pa1ui~c n1iejsca us,vi~conego })obytenl S\r. Jana 
sci~ga na wJ· · p~ Patmos mn6st"'o piclgrzytnow· r6-
wnic rzytnskiego jak i greckiego kosciola. ... "'"ic 1nala 
takie liczba przyby,va. tam dla z\viedzenia bib lioteki 
klasztorncj, 1n·zejrzenia szaco'\vnych ksi~g i r~kopi
sm6w. Od portu La Skala najlcpszego m oze i naj
bezpieczniejszego na calym Archipelagu droga bita 
pro,vudzi na wierzcholek gory s"'. J ana. 'V pol dro
gi do wierzcholka, na \vyskakuj~cej skalc nad sam~ 
pieczar~ Objav.'ienia stoi, szkola grecka. Szkola ta 

Ludnosc ,~,yspy 'vynosi 4 do 5 tysi~cy Inieszkanc6w, 
z ktorych 300 uo 400 je 't n1arynarzami; 'v r. 1841, 
oprocz pon1uiejszych lodzi po~iadali oni 42 brygow 
i gaelot. iVIia ·to I>at1no~ lezy na okolo klasztoru; za
loionen1 zo~talo \V x'r i X1TII '"ieku l)l'Zez zbie
g6w z 1\:onstantynopola, chroui~cych si~ na \vysp~ 
Patino · 1n·zcd Turkatni. Ulice Iniasta "~~slde i kr~
tc zle s~ bruko"rane. PatlllOS przeciez pod wzglEJdeln 
"'yksztalcenia i dobrego bytu og6lu 1nicszkanc6w da
leko wyzej stoi, nii przyleg!e wyspy, w cz~sci z po
"'odu s~sicdzt,va klasztoru i istnicj~cej przy niin 
szkoly, w cz~sci z po,vodu oddawna roz,vini~tego han
diu. Docbody "'Y~PY \vynosz~ rocznie okolo 600,000 
pia ·tro"'· Cz~sc }Jrzychodu 1nieszka11c6'v stano,vi "ry
'v6z cerricl i naczyn glinia.nych nieposleduiej dobroci 
'vyra.bianych z czer\\'Onia\vej glinki znajduj~cej si~ na 
Patn1os, \Y znako1nitej ilosci wysylanycb do S1nyrny, 
Roclu i Aleksandrii; nie 1nal~ gal~zi~ przemyslu s~ 
takze })Onczocby i czepki ba,velniane szczeg6lnej cien
kosci i 1nocy, kt6rych wyr6b stanowi gl6wnc za
trudnienie kobiet 'vszystkich stan6\\'. Marynarze 
zas trudni~ si~ gl6wnie przewozein zboza z port6w 
Czarnego morza, do wlasnej wyspy i innych kraj6w. 

• 
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W spolbracia z Grecyi Europejskiej, oskariaj~ tu
tejszych mieszkanc6w o brak t~gosci cbarakteru, 
o niedostatek odwagi i skarlowacial~ dusz~. Bye to 
moze w niejakiejs cz~sci i prawd~, ale za to wolni by
waj~ mieszkancy Jonii od srogosci Grek6\v europej
skich i "ri~ksze zachowali podobici1stwo do naddzia
d6w, b~d~cych ludem lagodnym i Iudzkin1. 

Domowe san1owladztwo Grek6'v staro.iytnych, az 
do dzisicjszych przeszlo potomk6w. Na\vet pelna mi
losci religija chrzescijanska, nie byla w stanie zlago
dzic tej surowosci. ion a, a na wet panna 1nloda, sie
dzi nizej od m~zczyzny. Og6lne te zwyczaje, przyj~te 
s~ i na wyspie Pathmos 1

). 

Podr6znicy utrzymuj~, iz rozkoszn~ prawdzi\vie jest 
droga po \vy.iynach i dolinach wyspy. Liczne kaplice 
i kapliczki uswi~cone wlasciweini sobie podaniami 
zajmuj~ umysl; ogrody i winnice pod g6rnem miastem 
a bardzi6j jeszcze w jarach urwistych wynagra.dzaj~ 
brak cienistych las6w; widok zas ze wszech stron 
otwarty na morze i liczne wysp grupy zachwycaj~ oko 
i przejmuj~ serce uczucien1 uwielbienia dla St\vorcy 
tak dobrze odmalowanem w tych slo"rach Obja,vienia: 

, Goclzienes Panie! 'vzi~sc chwal~ i cze~c i moe; 
bos Ty stworzyl wszystkie rzeczy, i za wol~ Twoj~ 
trwaj~ i stworzone s~. " (Rozdz. IV w. 11). 

II. 

DROGA Z PIREUS DO SMYRNY. 

Zblizal si~ dzien 25 marca podlug kosciola gre
ckiego uroczystosc Zwiasto,vania Najswi~tszej Panny 
EYarreAl'ofJ-6~ a zarazem pam i~tka po"'stania w Pelo
ponezie w dniu 25 1narca 1821 r. wybuchlego, odda
wna jako swi~to narodowe w kr6lestwie Greckiem 
obchodzona. Dzien ten postanowilem uczcic w szcze
g6lny spos6b, dokonac oddawna pon1yslanego zanlia
ru i odbyc podr6z do Smyrny przez Archipelag wy
£pami zasiany. Wlasnie zachodzilo slonce, kiedysmy 
podniesli kotwic~ w porcie Pireus; paro,viec nasz choc 
maly, ale szumne nosz~cy nazwisko Panhellenion wy-

1
) W tomie I na str. 138 Ksi~gi S\viata z roku zesz . 

miesci si~ przy opisie Samos, i wzmianka o wyspie Path
mos. Daj~c jednak opis p6dr6zy po Grccyi, kt6rej dalsze 
ust~py w· roku nast~pnym umiescimy, s~dzilis1ny, ze 
()bszerniejszy OI)iS tej " 'yspy, nie b~dzie zbytecznym. 

(Przyp. Red.) 
, 

Ksr~GA SwiATA.. Cz. II. R. VIII. 

chodz~c z portu mial wiatr przeci"' sobie, m~znie je• 
dnak walczy! z sil~ balwan6w; ale Z\Yr6ci wszy si~ nie
co na poludnio-zach6d, przebywszy szcz~sliwie kolo 
Lwo"', Ifalcronu i przyl~clka l{olias, szybszym za to 
biegie1n prul siln~ piersi~ wz burzone fale, a wi6zl 
wielk~ liczbEJ 11oboznych pielgrzym6w do wyspy Ti
nos, na kt6rej dzieit 25 1narca z szczcg6ln~ obchodz~ 
uroczys to sci~; korzystalem z chwili przystanku 1n·zy 
Tinos i wysiadlcm na l~d z pielgrzyn1a1ni. Na wyspie 
znajduje si~ kosci6l Zwiastowania N ajswi~tszej Fan
ny (Panagia albo Ewangelistria) eel })Oboinych piel
grzymek; niedaleko od miasta Tinos w pi~kne1n na
der polozeniu, wraz z licznemi budowlan1i i dzie
dzincami, dzi~vny, ale imponuj~cy i 1nalowniczy przed
stawia widok. W roku 1824, snilo siCd jcdnej zakon
nicy iz, w ten1 n1iejscu zakopany jest obraz Bogaro
dzicy; pilne poszukiV\'ania istotnie go w ziemi wykry
ly. "\Vypadalo wi~c koniecznie na tern miejscu posta
wic kosci6l. Nie rzadko podobne wypadki wydarzaj~ 
si~ w Grecyi, i dla tego tam \Viele kosciol6w i kla
sztor6w nosi n1iano: ~ ~avecpw:-LsY1] (objawionc). W Ti
nos nadspodziewanie pr~clko ziscilo si~ zyczenie po
boznycb. Tysi~ce pielgrzym6w z \vysp s~ iednich 
i wybrzczy ~1al<~j-Azyi zd~zalo tu corocznic nlianowi
cie w d. 13/1.1 sierpnia, na najwaznicjsz~ uroczystosc 
Najswi~tszej Panny. Zc skladek ich i dar6vv, jesz
cze w czasie wojny o niepodleglosc, wybudowano ko
sci6l, a wkrotce potem obok niego obszerne gmachy 
obejmuj~ce 1nieszkn.nia dla ksi~zy, oraz dla chorych 
pielgrzyn16\\', Nzkol~ i szpital. W szystkie te zaklady 
nie tylko s~ utrzymywane, ale nawet nast~pnie roz
szerzone zostaly jedynie ze skladek piclgrzym6w; nie 
koszto,valy i niekosztui~, najmniejszej rzcczy, ani rz~
du, ani gminy. l{osci6l prawie caly zbudowany jest 
z martnuru; bialawe filary i plyty posadzek pochodz~ 
z miejsco,vych 1om6w na p6lnocno-wschoclniej stronie · 
wyspy polozonych; stopnie zas wielkich 'vspanialych 
schod6w u "rnijscia zbudowano z ruin delijskich. We
wn~trz s\Jri~te obrazy suto, choc bez smaku, s~ ozdobio .. 
ne zlotem i srebre1n, obwieszone zlotemi i srebrnemi 
wotami. W n1iejscu znalezienia cudownego obrazu pod 
gl6wn~ naw~ kosciola zbudo\vano slabo os,viecon~ 
kaplic~ i pomieszczono w niej cudowny obraz. 0 ile 
wnosic tnoina z napisu znalezionego tutaj i wmuro
wanego nad tylnemi drzwiami kosciola, dawniej stala. 
w ten1 samern miejscu kaplica sw. lzydora. Liczba 
pielgrzym6w zwiedzaj~cych Tinos na Panagij~ (15 
sierpnia) dochodzi CZEJSto do 6,000; od czasu jak w d. 
25 marca zacz~to obchodzic narodow~ uroczystosc 
odrodzenia Grecyi, nie mniejsza liczba poboznych 
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-corocznie w tym dniu do Tinos przybywa. W tym czne silnie rozwini~te w lonie gmin rozlicznych skla
roku liczba przybylych na Panagij~ wynosila okolo daj~cych miasto; oraz zaklady i budowle publiczne 
10,000. Gosc innosc mieszkanc6w umiala w miar~ obja,.viaj~ce to zycie. 
moznosci zapewnic wygody tysi~com przybysz6w. I mnie to wszystko mocno zaj~lo, a naprz6d n1lyn 
Dla mnie nader zajmuj~cem bylo por6wnywanie naj- ogromny, o kt6rym przeciez za mej bytnosci powia
rozmaitszych stroj6w narodowych r6znych stron Gre- dano, ze rna bye zamkni~tym dla braku zaspb6w i ko
cyi; ciekawie sluchalem rozlicznych dijalekt6w, a mia- niecznego poparcia od publicznosci. W t·ozleglych 
nowicie nowo ut,vorzonego z mi~szaniny innych, dija- jego budowlach 20 machiu parowych czyscilo, wialo 
lektu tegoczesnych atenczyl\:6w; bo juz teraz pi~c i mello zboie. Mlyn ten, zalozony za IJOmoc~ kapi
gl6wnych dijalekt6w Grecya liczy: att ycki, eolski, talu zebranego pr zez akcye, m6gl dostarczyc m~l\i 
dorycki, jonski i nowo-atenski, podziwialem r6wnie nie tylko dla 150,000 mieszkanc6w miasta, ale nawet 
palaj~cy wzrok kobiet z Tinos, i lagodny blask oczu dla wsi s~siednich. Gdyby podobny mlyn istnial 
dziewic jonskich. w Grecyi naprzyklad w Syrze, do kt6rej musz~ wst~-

Pogodne i czyste niebo sprzyjalo nam w dalszej powac wszystkie prawie okr~ta handlowe ze zboze1n, 
podr6zy i przy pomyslnym wietrze szybko mijalismy ogromne-by przyni6sl korzysci kupcom, bo zamiast 
wyskakuj~ce w morze wybrzeza wyspy Chios, i stoli- zboza lacniej-by bylo m~k~ przewozic do Europy. 
e~ jej, kiedys wesole i pi~kne miasto Chios, oraz R6wniez na 'vi elk~ stop<J zalozona papiernia kr6- . 
wille w okolo rozsiane, dowodz~ce zamoznosci i do- tko przed mojem przybyciem z tychze samych powo
brego smaku, ale dzis w ruinach opuszczone i samo- dow, co i n1lyn powyzszy, zamkni~t~ zostala. 
tne. Smutny i pos~pny widok wi~cej jeszcze budzil bo- Z pomi~dzy szpitali znajduj~cych si~ w Smyrnie 
Iesci wskutek ciszy zalegaj~cej n1iasto. Byla to wla- najznakomitszy1n jest grecki, i to niezawodnie naj
snie niedziela; wszyscy mieszkancy znajdowali si~ znakomitszym na calym W schodzie. Nazywa si~ gre
w koociele; nikogo na ulicach, najmniejszy szmer na- ckim od gminy greckiej, gdyi w Smyrnie kazde wy
wet nie przerywal grobowej ciszy panuj~cej w rnie- znanie oddzieln~ tworzy gmin~; i tak s~ g1niny: gre
scie. Tyll\:o lagodny podmuch wiatru z lekka kolysal cka, ar111enska, katolicka (albo gn1ina Frank6w), mu-

• 

drzew wierzcholkan1i, tylko balwany morza tlukly zulmanska i zydowska; kazda z nich rna oddzielny 
o skaliste wybrzeze. I min1owolnie stan~lo mi w pa- kosci6l, szk oi~, szpital i t. d., a nawet oddzielny za
mi~ci lato 1822 r., w kt6rem mord i nicwola nawie- rz~d. 
dzily nieszcz~sliwe Chios; szmer lisci na drze,vach Szpital grecki wi~ksze i rozleglejsze rna J)rzezna
zdawal mi si~ cichym j~kiem dzie,vic p~dzonych wnie- czenie, niz miano jego wskazuje; bo nie tylko miesci 
wol~, skarg~ osieroconych n1atck; a st~k fali mor- w sobie chorych, ale nadto daje przytulek biednym 
skiej bij~cej o brzegi, zalem zawoclzonym po zamor- starce plci obojej, przyjmuje dotlrni~tych poini~sza
dowanym tu biskupie. Gdy pienione ba~hvany 1norza uiem zn1ysl6w, a nawet upadle kobiety pragn~cr. wr6-
z gluchym loskoten1 nieustannie uclerzaly o wybrze- cic na drog~ cnoty. Sale jego s~ rozlegle, czysto 
ze i odepchni~te znowu \Yracaly; zda\valo mi si~, iz' utrzymane, i zdrowe powietrze w nicb 11anuje; w ka
gniewne chc~ wyrzucic z swego lona 2000 ludzi, kt6- zdej miesci si~ 30 do 50 l6zek, piel~gno,vanie i opa
rych 'vkr6tce po grozie popelnionej 'v Chios piekiel- trzenie chorych nadzwyczaj staranne, za gl6wn'b n1a 
ny ogien n1sciwej r~ki kanarisa jednej clr~Yili w }Jo- podstaw~ czyst~ milosc blizniego; gdyz bran1y szpi
wietrze \vyrzucil i w morze pogr~zyl. tala s~ otwarte dla kazdego bez wzgl~du ua wiar«J 

Nie dlugo juz potem clroga zaprowadzila nas do por- i wyznanie; nie klamie napis z E"rangelii nad wej
tu Smyrny. Same miasto v.r ksztaicie an1fitcatru nad za- sci em polozony: 
tok~ tworz~c~ port rozlozone nie jest pi~knen1; ale pi~- Pukajcie, a h~dzie 'lvarrt otzvorzono. 
knem i zdrowcm jest jego polozenie. Sk'\var poiuclnio· Wyrazniej jeszcze potwierdza to inny nap is pod 
we go slonca gor~cej J onii chlodz~ gory otaczaj~ce ze obrazem Chrystusa, kt6ry z otwarten1i r~kami wzywa 
wszcchstronmiasto i balwany morslde liz~cejego sto- wszystkich bez r6znicy chorych i slabych, a by z zau
:py. Rozkoszny jest pobyt w Sn1yrnie. Trudno opisac faniem do niego przychoclzili. 
bogactwo jcj ogrod6w~ p6l i Ias6w; \V najodleglejszych W greckiej gminie Smyrny inna rzccz jeszcze za
stronach nawet znan~ jest obfitosc przewybornych jej sluguje na wielk~ pochwal~ i uznanie; przy kazdym 
fig i winogron. Ale nadewszystko do najwyzszego sto- j z pi~ciu, czy szesciu ko sciol6w znajduje si~ szkola 
pnia zwraca uwag~ kaidego przybysza zycie publi- wzajemnego nauczania dla chlopcow, lub dziewcz~t~ 
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Zalozenie tych szk6lek z wzniosl~j "prawdziwie wy
plywa mysli; po!~czenie to nauki z religij~, zbliZenie 
katedry nauczycielskiej do ambony glosz~cej ludziom 
Slowo Boze na oczy pokazuj e, ze umiej~tnosc ludzka 
powinn:it siEJ zgadzac ze slowem Bozem, ze cbrzescija
nin nie jest doskonalym jezeli pomiata wyksztalce
niem umys!u; ze z drugiej strony pociechy religii 
i sama chrzescijanska wiara tern bEJd~ silniejsze, im 
lepiej wyksztalco~y umysl i uszlachetnione serce po
trafi~ je zrozumiec, im odpowiedniej je uszanuj~. 

Przy greckim szpitalu takze znajduje siEJ szkola 
utrzymywana na r6wni z innemi szkolami przez gmi
n ~ i licznie odwiedzana przez dzieci plci o bojga: po
do bniez przez ewanielick~ gminEJ utrzy1nywan~ jest 
szkola w piEJknym i rozleglym budynku przy metro
politalnynl kosciele. Ale jak powiadano mi nie wiel
lde przynosi owoce. A niestety w Smyrnie, podobnie 
jak w irinych miastach greckich pod panowaniem tu
reckiem, zaklady naukowe uwazanc s~ za pole walki 
stronict\v dobijaj£1cych si~ o wyl~czne dla 5iebie przy
wileje. 

I armeiiskie szkoly dowodz£1 takze, iz armeiiczycy 
czuj~ potrzeb~ stoso\vnego wychowania. Nie mogEJ 
jednak pochwalic ani wyboru przedmiot6w, ani spo
sobu tamtejszego nauczania; sam nauczyciel, z kt6-
rym dlugo rozmawialem, przyznal, ze wszystko si~ 
ogranicza, do bardzo elementarnej nauld; ucz~ jednak 
jEJzyk6,v: ar1ne.fiskiego, greckiego, francuzkiego i tu-
reckiego, oraz pocz~tk6w rachunk6w i jeografii. War
menskiej szkole chlopc6w widzialem dose bogat~ bi
bliotek~; nauczyciel cb~tnie pokazywal mi armeiiskie 
ksi£1zki, o jakich nawet poj~cia nic n1ialem; drukow a
ne s~ cz~sci~ w Wenecyi, cz~sci£1 w Wiedniu, Pary
zu i innych miastach. Widzialem tam takze armen
skie pis1na peryodyczne w Konstantynopolu i Smyr
nie, a j edno z illustracyami naksztalt parysldej illu
stracyi w Paryzu drukowane. Wszystkie te pisma od
znaczaj~ siEJ tytulami odpowiedniemi wybujalej wyo
brazni 1nieszkanc6w Wschodu, jak np. G'viazda, Sion
ce i t. p. 

W armenskiej szkole dziewcz£1t wszystkie bez wyj£1-
tku ucz~ si~ po francuzku; za kilka I at paryzanin przy
byly do Smyrny obejdzie si~ bez tlumacza, sam czule 
oswiadczenia b~dzien16gl skladac J)i~knym armenkom, 
cbociaz ogniste ich oczy obejd£1 si~ bez tlumacza. 

0 ile przeciez cieszylem si~ w duszy z tak \vidocznej 
ch~ci i pop~du do postEJpu, o tyle cierpialy 1noje nogi 
na ulicach Sn1yrriy napelnionych wszelkiego rodzaju 
brudem i sn1iecie1n. Do nieprzyjemnosci przechadzek 
ulicznych i to policzyc nalezy, ze co krok tamuj~ przej-

scie dlugie szeregi wielbhtd6w powi~zanych z sob~ 
sznure1n, kt6re z podniesion~ glo\v~ J)OSt~puj~ za 
przodkuj~cym oslem. 

Ale nie dale1n si~ pokonac drobnym przykrosciom, 
z pogocln~ znosilcn1 je twarz~. Owszem pewn~ przy
jemnosc w nich znajdowalem; bo chociaz Grecya nie 
przeclzierzgn~la siEJ jeszcze w l\raj europejsld, chociaz 
\V niej vV schodu nie potrafil jeszcz.e wyprzec Zach6d, 
jest wszelako ja.kby jego przedmiescie1n, konieczn~ 
do niego przed1now~; podlug mnie nawet to pol~cze
nie bezladu azyatyckiego z obyczajami i cy,vilizacy'1 
Europy, niejest bez pewnego wdzi~ku. Wszakjeszcze 
w starozytncj Grecyi uznawano prawd~, ze zostawio
ne obok siebie sprzecznosci podnosz~ siEJ wzajem, 
wybitniej i przyje1nniej n~c~ oko. 

Nie mog~ nakoniec pomin~c w bliskosci Smyrny 
lez~cego slawnego Burnabatu, tego Tyburu stolicy 
jofiskiej; bo zasiuguje na zyskan~ slaw~. Wszystko 
siEJ tu zjednoczylo na podniesienie jcgo piEJknosci. Wy
sokie polozeuie, rozlegly widnokr£1g, roznobarwny 
i bogaty krajobraz, zielone, kwitn~ce i pachn~ce drze
wa i krze\vy, lagoclne powietrze, chlodz~ca woda stru
myka, kt6rego szn1er jeclnoczy si~ ze szmcrem lisci, 
wszystko to otacza ciEJ lub u st6p t'\vych siEJ rozscie
la. Tutaj bogaci stuyrnenczycy maj~ 'vspaniale letnie 
clomki, i ogrody napelnione bujnemi drzewy i won
nym kwieciem, tu sp§dzaj~ lato. Ale jest tu takze 
szkola dla dzicwcz~t i wielki v,rspanialy kosci6l wla
sciwszy n1oze dla miasta, niz dla '\viejskicj ustroni. 
Przecbadzaj~c si~ pod figowemi i poinaruiiczowemi 
drzewami Burnabatu, zwieclzaj a .. c w skalach jego chlo
due groty, przypomnialem sobie ·ze poeta nad poeta
mi, Homer, pod n iebem J onii siEJ rodzil, zyl i tu naj
szcz~sli,vsze mial p~dzic chwile, a wdzi~ki tego miej
sc~ daj~ zupeln~ slusznosc podaniu. 

Pod wp:ry,vem tych podnioslych wspomnien i nie· 
spozytej pi~knosci natury zapomnialem nu chwil~, ze 
nie oddycham powietrzem s'vobodnej Grecyi; ale 
wspon1nienie na ubiegle wieki rozdzielaj~ce zgrzybia
l~ terazniejszosc od kolebki ludzkosci, podnioslo i po
cieszylo mego ducha. W spomnialem sobie ze w Smyr
nie byla jedna z pier\Yszych gmin chrzescijanskich, 
jedna z siedmiu wspon1nianych w Obja\vieniu sw. Ja
na nie zagrozona pot~pienie1n, lecz pocieszona obie
tnic£1 wiecznego zywota. J asna nadzieja owiala me go 
ducha i }{iedy opuszczalismy port Smyrny mimowol
nie przyszly mi na mysl slow a niemieckiego poety: 

Pod tym samym lazurem niebios, t~ sam~ drzew zieleni~ 
Szly dawne, id~ nowe pokolenia, 

Patrz, i nam przyswieca slonce Homera! 
24* 
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VVEZOVVKA (PLOTUS ANHINGA). 
(z RYCIN~) 

• 

Jeieli regularnosc formy, zgodna proporcja we 
wszystkich cz~sciach jest dana zwierz~ton1, co ich 
w oczach naszych robi pi~knen1i i skladnemi; jezeli 
ich o tyle tylko odznaczan1y o ile nam siEJ podobaj~: 
to naturze "'YStarcza ze ich utworzyla i dala moznosc 
mnozenia. si~. Przyroda zar6wno opickuje si~ w puszczy 
zgrabn~ sarn~ i nicforemnym wielbl~dem, ladn~ ko
z~ i ogromn~ giraf~; zar6wno daje vvolnosc bujania 
w powietrzu orlom i krogulcom i przechowuje w wo
dzie i w ziemi tysif!ce po]{oleii ovvad6w niefore
mn ych, nakoniec przypuszcza do uzy,vania zycia je
stestwa najrozrnaitsze, by le mogly si~ rnnozyc i zyc. 
Tysif!ce jestcstw r6znych czyi nam nie dowodz~ iZ 
ta n1atka natura uzywa swej sily calej by zycie Jnno
zyc i rozszerzac na wszystkie formy ll10.Zebne? 

W ~z6wka (Plotus Anhinga) kt6rej rycin~ n1amy 
przed sob~, wystawia nam obraz jednej z dose dzi
wnych formacyj natury; obraz gadu na. ciele ptasiem. 
Szyja ich dluga i arcy cienka, gl6,vka oln~~gla z dzio
beln SI)iczastym, podobna z formy a nrnvet z ru
ch6w do imii, wtedy, juz to poru za gdy rapto\vnie 
szyj~ by wzlecic z drzewa, juz to zgina szyj~ by 
w "rodzic ry by ch,vytac. 

1'o ~zczcg6lne poclobienstwo udcrzylo wszystkich 
ktorzy obscr\vowali w~z6'''ki "" ich ojczyznie w Anle
ryce; i toz podobienst,vo bylo po'vodcn1 do podan 
bajecznych jakoby w~z6"rki pochodzily z mieszaniny 
w~za z kaczk~, podanie uie maj:tcc zadnego prawdo-
po do biei1stwa. · 

Nogi nut jak u pelikana cztero- palczate, blon~ 
spi~te, jak u wszystkich ptakow 'vodnych. 

vV ~z6,vki bojazliwe i przebiegle, doskonale pl:ywa.
jf!, nurkuj~ i bywaj~ wytrwale w loci e. 

Trzymaj~ si~ zwykle okolic lesnych, nad brzegami 
rzek i jezior; gl6wnem ich pozywieniem-ryby. 

Tu odmalowana w~z6wka samiec (kt6ren jest na 
spodzie tabeli) rna przesliczne pi6ra; szczeg6lniej 
zdobi~ go czarne w~zkie piorka na plecach z bialym 
srodkiem. 

Mlody ptak u gory na rycinie, to samica; daleko 
mniej pi~kne rna pi6ra, kolor czarno-zielony samca., 
jest u niej ciemno-brunatnemi pi6rkami oznaczony. 

. 
Dlugosc 'vyroslego ptaka jest blisko trzy i p6l sto-

PY, szerokosc od konca skrzydel cztery i p6l stopy 
renskiej. 

W nurkowaniu a szczeg61niej w szybkosci ruch6w 
przy plywaniu, nie da si~ iadnemu ptakowi przesci
gn~c; j ak w~goz sunie pod wodf1 nie ro bi~c szmeru 
zadnego, a nawet gdy si~ pop1~cze mi~clzy ziola1ni, 
wydostaje si~ bez szelestu, tak ze jej prawie nie sly
chac. 

Zwykle 'vidac jej tylko glow~ i koniec ogona gdy 
plynie, a, za zblizeniem si~ luclzi kryje si~ gl~biej, 
dziob tylko nacl powierzchni~ wody "rysta\viaj~c. Tru
dno 'v wodzic zastrzelic W§z6wk~, gdyz zbyt malo nad 
powierzchni~ 'vidac i za zblizeniem si~ nurkuje na
tychnliast; a gdy bywa juz postrzelQJla, n1alo na
dziei, by j~ sch\vytac gdyi plynie szybko i nurku
j~c ucieka. Najlatwiej uj~c gdy siEJ 'vygrzewa z roz
pi§temi skrzydlami na krzaku lub drzewie; strzelec 
lei~c w lodzi puszcza si~ z wod~ i tym sposobem mo
ze j~ podcjsc cicho na pewny strzat Lecz w og6le to 
polowanie bywa zajmuj~cem tylko dla naturalist6w,. 
lub wielkich lubownik6w polowan, gdyz mi§so w~z6w
ki jest nie smaczne, tluste i tranem woniej~ce. 

• 

I 
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KWIATY CEBULOWE. 

Nadzwyczajna okazuje si~ roz1naitosc i bogactwo 
kolor6'v w kwiatach eebulowych podzwrotnikowych; 
zadziwia podroznych nie tylko ich picaknosc i rozmai· 
tosc, ale ich jakby czarodziejskie okn.zanie si~, gdy 
w miejscacb, kt6re w czasie suszy zupelnie spalone 
i puste sifJ wydawaly, po pierwszy1n deszczu wycho
dz~ z ziemi i okrywaj~ j~ jakby najpifJkniejszym r6-
znobarwnym dywanem, tak iz to pustkowie jest do 

• • n1epoznan1a. 
. Niestety! z t~ szy blu~ wegetacy~ jest pol~czony 
i kr6tki byt tych lrwiat6w, gdy.i niekt6re z nich za
ledwie kilka godzin pozostaj~ w kwiccie i r6wnie Rzy
bko jak si~ rozwijaj~ tak sifJ na za,vsze zamykaj~. 

Lecz cz§sto ta niekorzysc jest tern wynagrodzonf!, iz 
na tymie samym gl~biku, z tejze samej pochwy, co
dzieil nowe si~ kwiaty rozwijaj~. · 

W ich ojczyinie trwa cala zoidoczna 'vegetacya 
zwy l{lc tak dlugo, jak deszcz pada, a konczy sifJ 
z nim lub \Vkr6tce po deszczu; nasienie dojrzewa, 
opada, a wtedy cz~sci b§d~ce nad powierzchni~ ziemi 
usychaj~. 

W spomniclisn1y u;idocznq wegetacy~, gclyz jest tcz 
i niewicloczna: w czasie wilgotnym soki z zie1ni kt6re 
cebula w siebie nabrala, przerabiaj~ si~ i przysposa
biaj ~ zarodek do przyszlej wegetacyi widocznej. J ak 
potrzcbnym jest tald czas odpoczynliu suszy dla nie
kt6rych gatunk6w cebulowych aby zakwitly, prze
konac si~ lat,vo mozcm w pe,vnycb ogrodach, w l\t6-
rych przez zbyt wielk~ troskliwosc rok caly cebule 
s~ zachowane w ci~gh~j "'ilgoci; \Vtedy roz,vijaj~ sifJ 
zbyt obficie liscie a kwiat si~ nie okazuje, bo z zie
mi soki pozywne przez cebul~ wci~gane s~ zn.Zyte 
przez 1iscie, nie zostawiaj~c dosyc pozywienia cebuli 
do wyrobienia w sobie potrzebnej materyi kwiatom. 

Dla naturalist6w s~ te zjawiska i tajemnice two
rz~cej natury r6wnie zajmuj~ce jak ula Ul)ra_wiaj~
cych wazne, gdyz bez zbadania i stosownego uzycia 
tycbze, bylaby cz~sto praca daremn~. 

Z tej przyczyny w nowszych czasach pracuj~ wie
le nad geografii~ roslinn~, gdyz dla uprawiaj'~cych nie 
jest dostatecznem wiedziec ze roslina jaka pochodzi 

• 

• 

z A1neryki, Azyi, Afryki lub Australii; lecz maj~ tei: 
'viedziec i znac polozenie kraju, okolicy, a cz~sto na
wct szczcg6lowo 1niejsca 'v kt6rych niekt6re rosliny 
si~ ntrzy1nuj~, lubo z czasem, ale przez dlugie a cz~
sto kosztowne doswiadczenia, dochodzi si~ sposobu 
potrzebnego w uprawie niekt6rych roslin. 

Mamy na rysunku przedstawionych siedm gatun
k6w kwiat6w cebulowych ktore, lubo juz do Europy 
sprowaclzoue, nie s~ jeszcze bardzo rozpowszech-

• n1one. 
Nr 1. Jlerherlia ]Julcltetla rna nazwisko od Wilia

ma Herberta .A.nglika, kt6ry si~ tyle przyczynil do 
rozpoznania cebulowych kwiat6w; pochodzi z Ame
ryki pohtdniow~j; nasamprz6d do Anglii sprowadzona. 

Nr 2. c:IJpelta llel'berli pocbodzi tez z Amcryki 
poludnio\vej, by}a znalezion~ w Buenos Ayres i \Y ro
ku 1823 do .A.ng1ii spro\vadzon~ zostaia, a na czesc 
W. Herberta 1na przyte1n naz\VfJ gatunkowEb. 

.. Nr 3. Plla!ocallis jJlun1bea w roku 1808 z Mexy
ku do Anglii sprowadzona, gdzie nasamprz6d w Lon
dynie, w ogrodzie 'f owarzystwa-ogrodniczego byla 
uprawian~ i malo jest znana .. 

Nr 4. f!ieusseuxia pavonia pochodzi z przyl~dku 
Dobrej-Nadziei i \V roku 1790 do Europy sprowa
dzona, jest rozpo\vszechnion~ nie ty lko \V wielu kra
jach i ogrodach, ale \V 'vielu rozmaitych koloraclL.. 
Nazw~ S\V~ Otl'ZYlUala na czesc Doktora Vieusseux 
z Gene\vy. 

Nr 5. Jlieusseuxia t:z"llosa rowniez z przyl~dku 
Dobrej-Nadziei i jeszcze \V roku 1789 do Anglii spro
wadzona. 

Nr 6. Vl'eusseuxia gtaucopis z tegoz przyl~dkll 
w roku 1794 przy\vieziona. 

Nr 7. Vieusseuxia Betlendeni z tegoi tak~e przy
l~dku w roku 1803 do Anglii sprowadzona. 

Uprawa tych pi~knych kwiat6w nie jest trudn~,. 
tylko musi podlug wyzej podanych wzmianek bye 
prowadzon~. 

Przez czas odpoczynku cebule mog~ pozostac w su
chosci, poczem zasadzac je nalezy w ziemi~ humuso-
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w~ przerobion~ z torfow~ albo wnorow~ a te podlo- kiej temperatury. Te s~ warunki by si~ rosliny te 
zyc zwirem dla odcieku zbyteczncj "rody; podlewac dobrze udaly; mnozy si~ je przez odrostki cebulowc 
miernie w czasie wegetacyi, a wystawiac na s\'\riatlo; lub nasienie. 
ulatwiac przyplyw powietrza a chronic od zbyt wyso- A . 

• 

• 

• PODR6i DO WLOCH I NA WYSP~ ~IALT~ 
PRZEZ STOLNIKA P. A. TOLSTOJA V\' 1697 I 1698 . 

• 

( \VYJ4TEK. PRZEZ PROFESSORA 8.) 

• 

• 

Podr6zc Rossyan po Europie ''' celu uauko,vym 
byly dosyc licznc, 1nianowicie za czas6w Cara Ale
xego Michnlowicza i Piotra Wielldcgo. ''r dzielc p. n. 
"Posclstwo rossyjskie w Polsce w latach 1673-1677," 
wydanem przez A. Popowa, jest " 'zn1ianka o n1lodym 
Tiapkinic, synu n1oskiewsh:iego rczydenta przy pol
skinl d"'orzc, kt6ry jad~c do 1\foskwy z polcccnicm 
od swcgo ojca, mial 1now~ do kr61a Jana Sobic kie
go, dzi~kuj~c mu ,za lask~ kr6lc,vsk~b za chh~b i s61, 
i za szkolnc uauki, kt6rc zostaj~c 'v jcgo panstwie, 
pobicral. M6,vil po }acinic, przeplataj~c j~ sowicie 
polskiemi wyrazami; jak tego szkolnych nauk zwy
czaj 'vymaga." 

Opr6cz dziennika podr6zy Piotrn \Viclkiego (1695 
-1709) przcz barona Hizcna uloionego, i podobne
goz dziela pisanego przez jeduego z czlonk6w }JO

selst,va mosl{iewskiego, kt6rego naz"ri. ko dot~d nie
wiadolne; najcieka,vszych szczcg616w \V tym \vzgl~
dzie dostarcza: , Opis poclr6zy do 'Vloch i na wysp~ 
Malt~ od 26 lutego 1697 roku do 27 stycznia 1699 
odbytej IJrzez stolnika Andrzeja Tolstoja." Jest-to 
dzienuik poclr6zy i l)Obytu za granic~ przcz san1egoi 
Tolstoja 1)rowadzony. Zuajduje si~ dot~cl T\7 rQkopi
smie 'v bibliotece uniwersytetu Kazanskiego. Pierw
sz~ o tym rQkopis1nie wiadotnosc bibliograficzn~ udzie
lil p. A. Artc1njew \V artykule swoim, p. n. , History
czne r~kopisn1a \Y bibliotece unhversytetu Kazan
skiego," drukowanym w Nr 7 Dziennika 1\finist. Nar. 
Os,viecenia z r. 1854. Tak o uhn m6"ri: ,Ksi1!ika 
in-folio, oprawna w sk6r~, sl{lada siEJ z 161 arkuszy, 
oprocz niezapisancgo arkusza jednego na pocz~tku 
i dw6ch na l\:oncu. N a gTzbiecie~ da,vnyn1 charakte-

• • 

re1n, napisano atramenten1: Dzieunik /{siqiqt Rossyj
skiclt. Na zwierzchnicj desce przyklejony na papie
rze drukowany tytul: ,Podroz stolnika Piotra Tol
stoja po Europie, na mocy carskiego ukazu z dnia 11 
tycznia 7205 r. (to jest 1697 roku po narodz. Chry

stusa). Na 161})6l-arkuszu. 
,Podroz," zaczyna siEJ od przytoczenia ukazu do 

kilkunastu os6b, "\Y liczbie kt6rych w pon1nianym jest 
i Piotr Tolstoj, autor opisu podrozy. Potem nastEJpu
jc instrukcya dana ty1n osobom, a w kt6rcj kazano: 
1) poznac iglQ Inagneso\v~ i 1nappy; 2) nauczyc si~ 
jak trzcba kiero\vac okr~ten1 i jak si<J nazywaj~ "'szy
stkie jego sklado,ve cz~sci; 3) starac si~ o przyj~cie 
udzialu \V wypra,vach n1orskich i bitwach i otrzymac 
poswiadczenia podobnej sluzby; 4) nauczyc si~, jesli 
mozna b~dzie, budowy oln,~tow; 5) przy,viezc z sob~ 
dwoch n1ajtl~6,v, a za po,vrotenl do 1\losk,vy, 'vyuczyc 
zolnierza albo kt6rego ze swoich znajo1nych lub tez 
ze woich ludzi; 6) nie oclhladac wyjazdu z lVIoskwy 
dalej jak do ostatnich dni lutego; 7) paszporty otrzy·· 
mac z lzby Poselskiej . . 

Dalej zamicszczony paszport, w kt6ryn1 ,zapisa
nynl jest Piotr Tolstoj jako du;orianin (szlachcic) 
bez tytulu (stolnika) dla tego, aieby "r cudzoziem
skich krajach nie " 'iedziano dokladnie, jakiego po
chodzenia ludzi \vyslano na nauk~ za granic~. 

Za tern od 4 arkusza az do konca r~kopismu mie
sci si~ dzicnnik podr6iy. 

Zaci1!gn~l si~ do fioty Weneckiej, odbyll\ilka kampa
nij, zwiedzil wszystkie pra wie miasta wloskic, uwa
znie je ogl1!dal, zapisuj~c w dzienniku swe postrzeze
nia. W pazdzierniku 1698 roku ode bra! od T. A. Go-
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!ow ina li t, w kt6rym kazano 1nu wracac do Moskwy. kimi moimi ludztni i rzeczami przepra\vic przcz rze
Otrzyma\V,'ZY od nauczyciela 1natematyki, lGlpitana l\~ Dnicpr i stan~c na })rzeclmiesciu, a do miasta 
o]{r~tu i od Dozy, swiadectwa o post~pie w naulG:tch, 'vpushczac tylko w razie potrzeby; i stalcm na przed
t. d. 30 pazdziernika wyruszyl w drog~ z powrotem 1niesciu u pewnego micszczanina, greckiego wy
do domu i d. 27 stycznia 1699 roku przybyl do Mo- znania. 
skwy, po dwudziestu trzech 1nicsi~cach nieobccnosci. ~fohyle,v, obPjrzany szczegolo\vo pr=tez ciekawego 

l{ilkauascie ust~p6w z tego r~kopisn1u przcslal n1oskwicina, wytlal n1u si~ daleko \VifJkszyin od Sino
z Kazania p. M. Pop6w do pis rna peryodycznego lei1 ka; , nazywa si~ kr6lewsk~ el\OI1otnij~, to jest 
,Atenej" (.Athenaeum) wydawanego w Moskwie (1859 miastcrn kr6le,vskiem, dworskietn, a Polaey m6wifh 
roku Nr 7). Co si~ w nim cieka\v. zego znalesc dalo, po pro tn: nziasto krolezoskiej lrucltni. Jest 'v niem 
szczeg6lnie 6\vczesnej Polski dotycz~cego, podajemy bracki klasztor grecln; mieszczanskich domo\v razem 
czytelnikom naszym. . z przedmiescietn okolo 20,000 (?), zydowskich-

* * ·• 10,000 (?); ulice bruko,vane polnym (dzikim) kamie-
- Droga od Moskwy do granicy Litewsld~j. Mo- niem, sklep6w 1nurowanych duzo z wszelkiemi towa

hylew, Borys6w, Mir i rzeczy w nich godne uwagi. rami, rzymskiej religii ludzi nie wiele i kosciol6w 
Warszawa. Bezkr6lewie posmierci kr6la Jan~IIISo- dwa tylko: jeden drewniany, w kt6rym odprawiaj~ 
bieskiego. Obyczaje i zycie Polak6w. Podobiciist\vo nabozenstwo jezuici, drugi muro\vany, nazy\va si~ 
i r6znica bytu Polski i panstwa Moskie\vskiego. Cz~.. far~; presbyterium i oltarze w kosciolach tych urz~-
stochowa, Opawa, Olomuniec, Wieden. dzone 'vedlug kosciola zacbodniego zwyczaju, a dla, 

* * przychodzQ:cych zrobione Sfb miejsca, do stania i sic· 
* dzenia. Tol tuj z\viedzil klasztor ksi~zy Karmelit6\v; 

Po otrzy1naniu stosownych instrukcyj z Izby Po- byl: \ve srod~ wielkiego tygodnia na nabozenstwie 
sel kiej i bra1noty (pisma) do \V. zystkich '\Vladc6w~ \V brackhn ldasztorze i 'v iunych cerkwiach, byl i 
rz~dc6w i zwierzcbnik6w, z kt6ry1ni w czasie podr6zy w tyn1 kosciele, gclzic sluzb~ boz~ odprawiaj~ pleba
swej po Europie m6gl si~ spotkac, oraz list6w do Se- ni, to jest, jak si~ ,vyraza., -biati po]Ji. Zauwazal, ze 
natu W eneclriego, i po zalatwieniu niez b~dnych do w Wielki Czwartek nie bylo ceremonii umywania 
drogi przygoto\van, wyru szyl z Moskwy 1,olstoj 26 n6g, ze na liturgijach \VSpominano ,o carach prawo
lutego 1697 roku. Dnia 23 marca stan~l 11ad rzek~ sla\vnych, i o \Vielkich kshtz~tach i o panach, i o ctt
Iwat~, kt6ra Moskw~ odgranicza od PoL ki i Lit,vy. lem wojsku, dla tcgo, ze \V owym czasie jeszcze kr6-
Zwolna posuwal si~ naprz6d podr6znik rossyjsld, za- la polskicgo nie obrano (po Bmierci Jana Sobieskie
lnieszczaj~c 'v wym dzienniku n1niej 'vi~cej szczeg6- go); \V cktenijach (n1ocliach) taliie wspominano o wse
lowe opisy napotykanych po drodzc 1niast i Y.l i; zwie- len ·kich (po\vszechnycb) patryarcbach i o kijowskim 
dzaj~c zamki, klasztory, }{oscioly; ogl~claj~c n1ost , metropolicie pra\vo~·lawnym.' Tolstoj \V Mohylewie 
bramy, place, haudlowe sklady; wypytuj~c si~: .ja- przepfJd:til vVielki Tydzien i Swi~ta Wiclkanocne,. 
lnej religii byli mieszkancy- czy greckiej, czy uni- i z najdrobniejszemi szczeg6lami opisal wszystkie 
ckiej, czy katolickiej, czy iydo\vskiej; przejezdzal obrz~dy koscielne, na kt6rych byl obecny1n, najmniej
przez maj~tnosci wielkiego be tin ana lite,vskiego Sa- sz~ fald~ na ubraniu kaplan6\v, n1atcry~, z kt6rej 
pichy, i dnia 30 1narca przepra,vil si~ przez Dniepr uszyte bylo i jej kolor; przeracbowal armatnie wy
na promie \V bliskosci ~fohyle\va. Tu doznal prze- strzaly, l~t6ren1i mieszkancy ~Iohyle\va witali dzieii 
szkody ze strony zwierzchnik6\v Mohylewa; gdyz Zmart\vych\vstania, 'vyszczeg6lnil czytajt!cych Ewan
mieszkalicy tego miasta czuli niejak~s obaw~ i mo- gielije podczas 1\Jszy Swi~tej, mieszczan, kt6rzy do 
skwicina przez rzek~ Dniepr do Mohyle\va przewozic procc. ·yi nalezeH, nareszcie swiece IJal~ce si~ lJrzed 
nie kazali. Dla tcgo,-po,viada---:-poszedlen1 na ra- obraza1ni. Pierwszego dnia swi~twielkanocnycb mieli 
tusz z bramot~ od \Vielkiego hosudata (1nonarchy); \Vo"rczas z\vyczaj 1nicszkancy Mohilc\va ,,nigdzie z do
kt6r~ burmistrz obejrzawszy, odcslal mnie z ni~ do mow S\voich nie wychodzic i caly czas 'v posr6d ro
gornego miasta; zk~d po obejrzeniu jej odprawiono dziny przep~dzac." Nast~pnych dni Tolstoj od\vie
Innie na d\v6r jcdnego z"rierzchnika, kt6ry w tym dzil niekt6rych n1ieszczan greckiego "·yznania: , byli 
czasie od betmana litewskiego Sapiehy przyslanym cllan bardzo uprzejmi i wszyscy si~ okazali ludzmi 
byl do nfohyle\va i nazywal si~ pan Burba, ten prze- dobrymi i majEJtnymi.' Og6lne 'vraienie, jakie nan 
czyta\vszy podr6zn~ bramot~, kazai mnie ze 'vszyst- sprawil Mohylew·, bylo nast~pne: , miasto to na mocy 
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przywilej6w kr6lewskich jest wolne; micszczanami 
Mohylewskic1ni niezawiaduje ckono1n, ale w6jt wszy
stl{ie ich s~dzi spra"'Y· Zboze w ten1 miescie po \YY

sokiej sprzedaje si~ cenie; wszelki6j zy,vnosci i ryb 
zywych podostatkien1, ale wszystko drogic. 

Opusciwszy 6 kwietnia Mohylc,v, Tolstoj przejei
dialprzez dobra hetmana koronncgo polnego p. Po
tockiego, hctmana polnego litc,vskicgo p. Sluzki, 
kanclerza lite'v kiego p. Ogh1skicgo, podkomorzego 

• 

Iitcwskiego p. Sapiehy, marszalka litc,Ytikiego ksi~-
cia Sanguszki; "rolnych n1ia t i krolewf;zczyzn nie na
potl(al az do Boryso\va. 

Dzicsi~tego kwictnia Tol:toj zanoto,val w swoim 
dzicnniku: ,spotkal si~ ze 1nn~ cudzoziciniec rodu 
cesarskiego; po\vic<lzial, ze jedzic na sluzb~ do \viel
kiego hosudara do l\1osk,vy. Cickn"'e zaiste byly to 

. czasy: ten z Mosk,vy jechal za morzc, aicby si~ woj
skowej i 1norskiej sluzby wyuczywszy, \vr6cic do do
mu; 6"', b~d~c juz tych nauk s \Yiadon1y, bicgl 'v slu
zbie moskic,vskicj szukac szcz~scia! 

W Boryso"ric ba\vil Tolstoj nicdlugo, nlia:t czas 
jednal\ze wst~pic do kosciola luttolicl~icgo 11odczas 
Summy, i opisal z zadziwiaj~c~ dokladuoscif!: nictyl
ko powicrzcho\vnosc i wn~trze ko~ciola, ale caly })0-

rz~dek, w jakiln si~ nabozenst,Yo odprtnvialo. Nie 
omicszkali ksi~ia z odwiedzin n1osk,riciun liorzystac, 
a jak PiotrO\Vi vV. i innyn1 czlonkonl 'viclkicgo })0-

selstwa nieraz polutzy"yali pralaci katoliccy Inicjsco
we relil{\Vijc roztnaitego pochodzenia, tak tez postf1-
pili i ksi§za boryso,vscy, poknza\v~zy 'folstojo,vi obraz, 
kt6ry przcz \VOj ka cara Alcxego lV1ichalo"'icza Inial 
bye zabranyn1 i do klasztoru pl'c. 'Yo. la,vncgo oclda
nym, a po za\varciu pokoju, przcnicsiouy zostal do 
katolickiego ko 'ciola: ,a ocl tcgo chasu, jak ten o~raz 
do rzymskiego kosciola przcniesiony zostal, ukazala si~ 
na nhn plan1a czarna, ""ir lkosci 1noskie,vskiej kO})iejki 
i odt~d })O\vi~k ·zac si~ ci~glczacz~ln" i teraz uawet co
dzien plama ta si~ zv;ri~ksza, i nio malo si~ o to sta
l"ano, azeby plan1~ ow~ farb~ za1nalo\YUC , a \vielu 
majstr6\v obrazo,vych i n1alarzy, dotknq \Yszy do tego 
obrazu '" cclu zarnalo\vania platny, cloznalo b6lu w r~
ku, ale zno"·u przez tenie obraz uleczonych zostalo; 
teraz zas po1nyslec na,vet o zatarciu tcj plamy nie 
maj~ od\vagi. B~nvi~c p6zniej \Ye Wloszecb, nieraz 
mial sposobnosc na sluchac si~ obszernych \V l)Odo
bnym rodzaju opowiadan ojc6w Jezuit6\Y. 

W tymze ]{osciele, po,viada, ze widzial zary ka
mien, na l~t6rym znac slady stop ludzl{ich, tak jak 
gdyby czlowiek stanf11: i na mi~kkiej n1ateryi stopy 
swe wycisn~t Powiadano mu, ze kamien ten dawne-

• 
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mi czasy znaleziony "( lesie, razem zc wspomnionym 
wyzej obrazem S\vi~tym do Boryso\va przyniesiony 
zostat 

Po za Borysowem ukazaly si~ zn6w maj~tnosci 
ro.Znych })ano·w·, piastuj~cych lllniej '\\'l~Cej znakomite 
"r owym czasie urz~dy, jak: podstolego Inazowieckie
go pan a Pr~skicwicza, podkanclerza litewskicgo ksi~
cia RadzhYilla, poclkomorzego litewskicgo }). Zyzem
skicgo, podstarosciego wolczanskiego p. iuko,vskie
go, wojewody Brzeskiego pana l{urczy, podczaszego 
litewskicgo 1nu1a ICryszpa, ksi~cia Ogif1skiego, syna 
kanclerza i tak dalej az do granic Litwy i Polski. 
1\fiasta Miiisk, Mir, "rlasnosc ksi~cia Radziwilla sy
na, Swirza, podkanclerza litewskiego, i Sloniln nale
z~cy do Inatki betrnana litewsldego pana Sapiehy, 
z\vr6cily na sicbie szczcg6lniejsz~ uwag~ Tolstoja. 
W Minsku ogl~dal klasztor; w kt6rym mieszkaj~ za
konnicy i zakonnice grcko-unici; kosci6l w tym kla
sztorze n1uro,vany zc ·klepieniem, jal{ich w Polsce 
nie\vielc ~~ i~ znajdujc; klasztor XX. Bernardyno\\', 
kt6rzy I~SZG1 na golem ciele wlosiennice, bez koszul, 
i chodz~ boso \V trepl~ach; pra\Yosla,yny kosci6l Sw. 
Piotr a i Pawla, w kt6ryn1 byl z'vyczaj odpra\viania co 
cz,vartek przcd bogato ubranq; trun111f1 cxekwij za du
szc wszystkich zn1ar~ych; "ridzial katolickQ: proces
sy~ na czesc S\v. ~iarkL\ e\vang.; klasztor ks. Franci
szkan6\V, kt6rzy co do ubrania podobni s~ do Ber
nardyno,v, n1e zndnej nic posiadaj~ 'vlusnosci i jedy
nic si~ z jubnuzny utrzy1nuj~; w tyn1 cclu codzien 
k'vcstnj<1 chodz~c po ulicach. Zwiedzil klasztor XX. 
J czuito"', o ktorych po,viada, zc ze 'vszystkich wy
znauia rzy1nsldego zakonnik6'v zyj~ najs"'obodniej, 
tylko si~ zanadto w opo""iadaniu Slo"'a Bozego roz
szcrzajq,; byl \r klasztorach ksi~zy Dominikan6"r, 
Bcrnardyn6'v i Bencdyktynek, kt6rc graly na orga
nach i przedzhvnic spiewa1y.. W ~1irze b~d~c Tol
stoj z'vicclzil po1ni~dzy inne1ni zwierzyniec wlasci
ciela, gclzie n1n6stwo \Vidzial jeleni, losi6,v, sarn, 
dzikich k6z i iunych z'vierzf!t. "\V Slonimic zajfJ
ly go Z2Jo,vu klasztory katolickie. Wjechawszy 'v gra
n ice Polski , 'rolsGoj prowadzil dalcj zapisy,vanie 
w s"ry1n dzienniku hnion wlascicieli r6znych nlnj~tno
sci, przcz kt6re przejezclzal, ja]c stolnika koronne
go })ana Bratyckiego, yna kauclerza a syno"rca he;t
mana }). Sapiehy, p. Osso linskiego, }). Mly!1skiego, 
\Vojewody plockiego i starosty \Varsza"rskiego p. Kra
siilskiego, Jowczego koronnego p. Lo'"rieckiego, cho
r~zego pancernej chorf1gwi p. Grzy bo,vskiego: t~ dro
g~ doci~gn~l Tolstoj w d. 30 kwietnia do \f\T arszawy, 
zanotowawszy tylko, ze w W ~growie ,jest ogromny 
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kosci6l rzymski murowany, daleko wiEJkszy od kate- dla tego ze w tym czasie (podczas elekcyi) mi~dzy 
ilry 'v 1\lloskwie . .,, Polakan1i liczne "T~zczynaj11 si~ wasnie, jak r6""niez 

W a.rsza\va, podlug wyrazenia podroznika, cal a sic- i 1nica(izy I.Jit"vinan1i, a nicraz mi~dzy tymi i drugimi; 
. dzi na brzegu rzeki Wisly, kt6ra co do sw~j szcroko- czasen1przychodzi do bojek i ]{1'\Vi rozlc\vu; najczEJscicj 

sci podobnt1 jest do Wolgi pod ,J aroslawien1. 1,olstoj na 1noscic si~ bij~; czy to ze zwady, czy z hula.ctwa, 
przyjecbal do Warszawy potlczas elekcyi no,vego kr6- zgody Illi§dzy uiini jest bardzo 1nalo, zt~d znaczn~ 
la i led\vie znalezc n16gl dla siebie }H'zyz,voite pon1ic- cz~sc S\vcgo kr6lcst\va po8tradali. ,J ednakie, gcly si~ 
szczenie, co za,vdzi~cza staranio1n Incskie"1skiego rc- podochoc~, nle dbaj~ o nic \Veale i uic n1artwi~ si~, 
zydenta przy d'vorze polskin1 djaka Alexego Nikity- chociuiby i \Yszyscy .zgin~c 1nieli. A jak si~ skof1czy 
na, kt6ry o d\vie 'viorsty za n1iasto 'vyjechal na spo- \V vVaL·~za\vie elekcya, wtedy i 1nostu na Wi~le nien1a. 
tknnic swego ziomka. W pr.zcci~gu pi~cil1 dni T· Na 11rze,vozach zax przcz Wislg, llOdcz;as wiatru 
wiele rzeczy w Warszawic obejrzcc zdoluL Najprz6d i \vzburzenia tej rzeki, ginie 1nn6st\YO ltHlzi i bvdht 
udal si~ do zamku }{r6le,vskiego, gdzie ogl~dal zlo- i vvszclkich <lla uzytku ludzkiego slui~cych rzeczy, 
zone w trun1nie z'vlol{i Jana Sobiesldego na \VSpa- bo i pro1n6w dobrych dla prze\vozu Polacy uie maj~. 
nialy1n katafalku na \vidok pub1iczny wystcnvione. \IVielka \V tern niedogodnosc, kiedy h })O\vodu ilnych 
Palac kr6lewski niewielldm 1nu si~ 'vydal, ale boga.- wiatr6w i wiclkich fali na wodzie, lud~ie wszelkiego 
tym; zauwazal tcz, iz straz przy nieboszczyl{u kr6lu stanu, powodowani konicczn~ potrzeb~, ani sa1ni 
n1iala umunclurowanie niemieckie, i ze WSJ~;e}kieini }Jr?;evra,viac si~ przez rzek~ nie s~ 'N stanie, ani rze
szczeg6lan1i opisal ubi6r zmar:tego krola. W kate- czy s\voich przewozic. A zwierzchnicy polscy, vvidz~c 
dralnym kosciele pokazy'\vano lTIU obraz s·wi~ty (rzezb) to, ani p011l)'S]~, dla llS}JOkojenia ludu, 0 wysta\ViC-
0 kt6ry1n m6,vi: obraz ten 1na na glo,vie 'vlosy niu n1o:tn na Wisle, bo ci~gle innyn1 spra,vom s~ 
czarncgo koloru, podobne do ludzkich, i po\viada- oddani. A. jak mnie si~ zdaje, dla tego 'v 11rzewozacl1 
j~ J10lacy, jakoby wlosy te strzyg~ corocznie i one sobie podobaj~, ze si~ tu zgromadzn:j~ ludzie podclunie
na nowo odrast~j~ .. , Obejrzal kilka bogatych do1n6w leni, bij~ Ri~ nie wied~~c o co i gjn~ jak 1nuchy. '' Pola
senatorskich i Ini~clt:Y innemi kanclerza litc,vskiego ja·ws~:y ~zlacht~ i pan6\v za zycie nie.·kron1ne i oboj~
Radziwilla, wielkiego n1arszalka koronnego,-Lubo- tno.\~ ella potrzeb budu, 'I'. czyni trwag§, ~<J : ,po Jnie
mirskiego, wiejski palac }{r6le,vski: wsz~dzie 'vidzia! scie i do maj~tk6w s'vych na wies j czdz~ \\1 karetach 
mn6st,vo ozdob, J.a~nie i fontanny przedziwne, sufi.ty senatorowie, jak r6wnicz ich zony i corki panny, ate
\V}oskh3j roboty sci any rzezbione, gipsem 'vykla- go sobic zrt U'si.IJd nie poczytuj~. ,, 'foz samo i o mie
<lnue, zwierciacl!a dnzc i inne godnc podzi\Vienia r?;e- szkaf1cnch 1niasta lllO\Vi: ,, \V sklepach 'vszelkich to
czy, kt6rych szc%eg6lo\vo opisnc niepoclobnn, pir- waro'v :iedz~ n1ieszczanie san1i, ludzie maj~tni, oraz 
ce slynnej roboty kafiowej, stoly Bliczne, krzesla prze- zony ich i c6rki panny w bogatych ubiorach, a tego 
dzi.w~1e, obra:ty " 'zorzyste; kry. ·ztaly, szla koloro"'e, I sobie za ~vstyd nie po?zytuj~. ~ Z\vycznj 1~o~o?ny .ni~ 
obi cia, wszy~'tko nadzwyczaj pi~kne. Na placu przed zgadzal s1e z d umf! O\vczesnych Jnosl(,VIClnow, 1 1. 
zamkiem widzial ,,kolumn(j bardzo ,vysok~b z jedne- wspomnial o tyrn Z\vyczaju pochwalnj~c, go jak si~ 
go ka1nienia 'vyci osan~; na tej kolumnie umieszczo- zdaje. Nic zapon1nial tei po,viedziec: ,:te 'v W arsza-
na persona (statua) Zygmunta bylego kr6la polskie- wie sprzeclaj~ zapas6'v zboza i 'vszelkich ·wiktnnJ6\V 
go, odlana ze . ·piin i \vyzlacana; 'v lewej r~ce trz;yma nie malo, ale cena to,var6'v tych, 'v l)Orownaniu do 
krzyi, a w pra\vej 1niecz dobyty .. , Sypi~c poch\valy n1oskie,vs kit~j, jest za 'vysok~. 
dla 'vyg6d i przyjen1no~ci zycia, kt6re w stolicy Pol- W dzicn 'vyjaz<lu 'f. z Warsza\vy od,viedzil go·re
sl{i dostrzegr, nie zapon1nial jednak zwykh~j owcze- zyclent 1nosl\iewski i przywi6zl1nu od Pry1nasa kr6-
snych tnosk"·icino"' odez"\\ry o charakterze zycia te- lest\\'a list podr6iny; radzil mu tez uclac si~ do Nun
go: ,.jest jedna sn.la \Yielka,-po,via<la,-kt6r~ Pola- cyusza papiezkiego z prosb~ o list; , ella swobodnej 
cy izb~ senatorsk~ nazy,vaj~ i w kt6r~j si~ sejmy od- podr6iy i przyj~cia w krajach 'vloskich. '' Tolstoj po
by,v aj~; w sali tej byly wielkie okna, niegdys oszldo- jechawszy do Nuncyusza, przyj~ty byl uprzejmie, roz
ne, a teraz wszy. tkie powylamy,vane i szyby potlu- mawiai z nim przez tlun1acza i zapami~tal doskonale 
czone, a to z przyczyny halasliwych posiedze11, spor6w ubranie ' unC)7 usza, jak r6wniez kolor i rysunek obic 
w sprawach wszelkich, a pokoje kr6lt\VSkie od I ali na scianach tych pokoi, kt6re widziai; nie przepo
tej daleko si~ znajdujq... Na czas elekcyi urz~dza- mnial i o ten1 nawet, ze gdy wracal do domu, sam 
j~ na Wisle most na 1yzwacb i na nim straz stawiaj~ Nuncyusz przeprowadzil go do sieni i l{azal osobom 

I 
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ze swego orszaku assystowac mu przez wschody az najwi~cej podr6znik w klasztorach, gdzie z upodoba
na d6l. Otrzymawszy poif1dany list od Nuncyusza, niem znajdowal niekiedy schronienie czlowiek sre
podr6znik dnia 5 maja wyjechal z W arszawy, po dro- dniowieczny od 'vi~z6w zycia to,varzyskiego: nie dziw 
dze zboczyl dla zobaczenia miejsca, gdzic siEJ odbyc "riEdc, ze \Vi~ksza CZ(JSC dziennika T. napelnion~ jest 
miaia clekcya, a przy tej sposo bno~ci nie o1nieszkal bardzo szczeg6lowe1ni opisarni klasztor6w i koscio
znow zganic por z~dku w Polsce: ,Blizko p6! wior- l61v katolickich, i rozmaitych owego czasu swiEdtos·ci. 
sty za Warsza'v~,-czyta1ny w jego dyaryuszu,-na Opowiadanic jego blyszczy bezustannie obfitemi wia
polu usypano wal nic maiy w okol:o rowcm otoczony; do1nosciami z architektury koscielnej, i konografii, 
do walu tego prowadz~ cztery 'vjazdy: tu Si(J zjezdza- spiewu koscielnego i krasom6wst,va. Zostawiwszy 
j~ poslowie z powiat6'v i ludzic uaczclni od chor~- bez wzn1ianki Piotrkow, miasto licznych i wainych 
g'vi, a posclstwo wszystko za \Valen1 })Ozostaje. W o.. nieraz w zyciu staropolskiem sejtn6\\r, 'vspomniawszy 
krEJgn " ralu tego z jednej strony 'vystawiona \Yielka poten1 o nacler })rzyjemnem spotkaniu si~ z poslem 
szopa, naksztalt obory. .. . . . W szopie tej porobiono cesarskin1, jad~cy1n na elekcy~ w zlocistyn1 powozie 
mn6st,vo lawek, na kt6rych zasiadaj~ scnatoro\vie, na i z liczny1n taborem ( orszakiem), Tol:stoj az do gra
picr,vszcm Iniejscu Prymas to jest arcybiskup gnie- nicy nli(Jdzy Polsk~ a Niemcami nie znalazl nic, co by 
znieliski, a. po uiln zabieraj~ n1icjsca biskupi, woje- . godnem bylo zaj~c jego u\vag§; natomiast nie bez 
wodowic i senatorowie; naprzcci,vko osoby prymasa zado,volenia przep~dzil czas niemal:y \V 3lynnym kla
zasiada wielki marszalek koronny z lask~, ten glosy sztorze Cz~stochowskhn. Czytelnika chc~cego po
odbicrn. 'v porzt1dku, dop6ki nic s~ \vszyscy pijani." znac zaj1nuj~c~ history~ Cz~stochowy ocleslawszy do 
Moskwicin (povviada 1\f. Pop6w) \V zupelnie innych 'ksi~zki drukowanej w polskim j~zyku 0 S"1i~tym 
zycia polityczncgo objawach wycho\Yany, nie m6gl obrazie Matki Bozkiej Cz~stochowskiej i o cuclach 
n16wic inaczej o tych formacb, kt6re srednio"riecznym od niego doznanych, daje opis powierzchownosci 
zwyczajen1 st,vorzone b(Jd~c, 'vszy 'tldc sprawy je- klasztoru, \Ve\vn~trznych ozd6b r6znych kaplic bo
dnonlyslnie ijcdnoglosnie rozstr/jygaly; for1ny te przy- gact\va zakrystyi (ubior6w koscielnych) i refekta
pomnialy 1nu starodawnc niesnaski uo,vogrodzkie, rza, ubrania zakonnik6w, wspon1i.naj~c pokr6tce, ze 
bitwy jedncj 1niasta dzielnicy z drug~, ulicy z ulic'1: zakonnicy , prow adz~ scisle zycie ~, a obraz co dp 
wszakze })anstwo 1nos~ie,vskie przedstawiaio inn~ wielkosci , podobnym jest do tego, kt6ry si~ w Mo
zn6w ostatecznosc, bye moze nie1nni6j takze idealn~ sk"'ie w katedrze znajduje, jest takze p~dzla sw. ;tu
zgodnosc, ale juz w inn~j, s'vojskin1 sposoben1, miej- kasza ewangelisty i nazyw·a si(J wlodzimierskim." 
sco,vych dopclniaj~cej warunk6w~ for1uie. Zrcszt~ Ale postrzega \Y Cz§stochowie i takie rzcczy, kt6re 
w niczem jni nie spotkal podr6znik zbyt rai~cych \V o\vynl czasie \Y 1\rloskwie jeszcze byly rzadk~ no
z na,vyknieniaini sw·emi sprzecznosci. Zalcd,vie za "rosciG1. , vV tym klasztorze, powiada T.,- znajduje 
Warsza'v~ si(J oddalil, gdy zn6'v poja"'ily si~ przed si~ apteka porz~dna i ivielka; \vidzialem ,v niej \Viele 
nim maj~tnosci, blizkie serca moskwicinu, zuane mu rozmaitycb lekarstw i urz~dzenie wsz~dzie wybor
pod nazw~ otczyn ( ojco,vizny) i JJOJniestij ( d6br): czy ne .. · 'V tyn1 klasztorze jest akade1nija; ucz~ si~ 
napotykal maj~tnosci os6b ducho,vnych, nie by!o to \vyzszych nauk, nawet filozofii; obszerna sala i clluga 
juz dhi niego nowosci~, 1u6gi takici i "r zien1i mo- przeznaczon~ jest dla odbywania dysput ... W slobo
skie"rskiej znalesc; czy dobra 1nagnat6'v i szlachty, dzic (przedmiesciu) w sklepach pelno r6znych towa-
to w pan1i~ci jego po""sta,ral caly szereg bojnr6\v row, a naj,vi~cej ksi~zek drukowanych, lacinskich 
i dzvorian (zje111skich oby"rateli). To tcz Tolstoj bez- i I>olskicll, rozmaitych." 
ustannie w dyaryuszu s\voi1n za}Ji ·uje: ,,przyjecha- Stan~ \Vszy nad granic~ po1ni(Jdzy panstwen1 cesar
lem na obiad do maj~tnosci p. Sieradzkiego, na noc skiem a kr6lestwen1 polskiem, T. nic nie znalazl ,,za
do maj~tnosci arcybisku}Ja gnieznienskiego, ua obiad dnych znak6"', ~, same bagno: nie bylo tu ani pasn1a 
do maj~t. biskupa kujawskiego, it. d. Juz mu tru- neutralncgo, jakiem panstwo moskie\vskie odgrani
dnh~j nieco, gdy wjedzie do miasta, spotkac si~ z ja- czac si~ od s~siad6w mialo z'vyczaj, ani rzeki, ani 
kim 'viascicielem czy tez dziedzicem z pan6w albo korony z krzyzami, ani dol6w z k~tami. 
biskup6w; pokazuje si§ jednak, ie i Iniasto jest albo Wjecha,vszy do Szl~zka i omin~wszy Wroclaw, 
maj§tnosci~ kr6la, albo jego ekonomij'1, to jest n1ia- Tolstoj przejezdZal mimo zelaznych fabryk i kuzni 
stem jego kuchni (dobra stolowe), jak si(J polacy wy- w m. 1'arnowe g6ry (Tarnowitz); odprawilzt~d do do
razali. Zycia oryginalnego, samodzielnego spotykal mu swego ·czlowieka z koilmi, ujechawszy od Moskwy 

• 

• 



183 

1412 wiorBt, a naj~l dla siebie furmank~ do Opawy 
i 'v podobny spos6b wyn~jmywal konie od 1niasta. 
W drodze wiclzial ,,gory w~gierskie tak wysokie, ze 
si~galy oblol,(nv. '' Opawa lJardzo 1nu sifJ podobala.. 
W dzien zeslania. Dncba sw. \V ldasztorzc XX. Jczui
t6w: , po obu stronuch oltarha 'v 'viclkich donicach 
leialy gal~zie zielone, od r6inych gatunko'v drze"· 
odci~te, i ziola, i kwiaty rozljcznc, a 1nocllit"' z przy
kl~kni~ciein 'v }{OSCiele rzyJnskim na Zielone s"~i~tki 
nie c~ytaj~. . . . kazanie mial ks. J ezuita, stoj~c na 
katedrze (ambonie?), WZif1"·szy tek t z I)isnut swi~
tcgo z J ana E\vangelisty 'v tych slowacb: 1

) j In6-
wit kaznodzieja o ten1, jak naleiy czlowiekowi przy
goto\vac serce S\voje na przyj§cic Ducha sw., i tak 
pi~knie kazal, ze wszyscy sluchacze byli rozrze,vnie
ni sercem i wielu z nich plakalo. A na nieszporach 
by lo znowu l{azanic: z tejze am bony kaza.l drugi je
zuita i obral inny temat z dzicjo\v apo. tolsl{ich 2

) . 

Co do administracyi Opawy, do,viedziul si~ 'f., 
ie zwierzchnikiem miasta jest cesarski hrabia, sckre-

. tarz rady tajnej cesarskiej; ze z kazdego domu mie
szczaflskicgo })Obiera si~ corocznie dla ce arza po 
100 pfening6'v (ross. e(irnkozv), a dla hrabiego po 6 
pfening6,v: pr6cz tego podczas przyjazdu T. staly 
w 1niescie \Vojska cesarsl\ie po czterech ludzi na k\va
terze. 

Rozstawszy si~ ze Szl~zldcm, wjechal Tolstoj do 
ziemi Mora\vsldej (Morawii): , obyd,vie te ziemie, 
szl~zka i moraw l\a, co do urodzajnosci zdaj~ si~ prze
wy.iszac polsk~ ziemi~." Ale tu juz znikly zupelnie 
te cechy bytu 'viejskiego, kt6re 'v Polsce przypomi
naly n1u pa!1stwo moskie,vskie. 1'em latwiej bylo mu 
spotkac podobief1st"'O pomi~dzy miastami szl~zkiemi 
i morawsl{ien1i: jak Opawa 'vydala si~ mu wielkiem 
miastem i porz~dne1n (, wody wielkie przez miasto 

1) ,Bo jezli nie odejd~, pocieszyciel on nie przyjdzie 
do \vas. ' 

l) I ukazaly si~ im rozdzielone j~zyki na ksztalt ognia, 
kt6ry usiacU na kazdym z nich. I napelnieni s~ wszyscy 
duchem swifJtym, a poczfJli m6wic innymi j~zykami. 
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to pu.·zczone '), tak ro,vnie tez i Olomunicc 'viclldem 
i bardzo porze:1dn6n1 1nia.stem nazywa: 'I w okolo nic
go \vody nie 1nale przepuszczenie. '' W odotryski, ogro ... 
dy, szerokie place, murowane sklepy w obu miastach 
Z\Yr6cily na siebie u\vag~ t)odr6znika. W Olotnuncn 
podzi wial j edn~ z rt;adki ch rzeczy: ,, na bratnic ratu
sza, to jest kotnory (?) zrobiony zegar 'vicll{i zadzi
wlaj~1C(lj l\onstrukcyi : kiedy zacznie bic gouzin~, 

\vtenc.zas postrzcga6 sig daje, zc lu<lzic z drzewa zro
bieni bij~ \VC dz,vony; ponizej tego dw6ch lud~i tak
zc z th·zP\Ya mistcrnie wyrobionych graj~ na tr~bach; 
z jednej . ·trony zcgarn wycbodz~ z za szl\la ludzie 
piesi, z drugiej podobniez ·wyjeidiaj~ z za sciany lu
dzie na koniach. '\Vszyscy zrobieni s~ bardzo mi
s terni e. ~, 

W Olomuncu, w klasztorze jezuicldm, w kt6rym 
Tolst~j byl na nieszporacb, oglt1dal ,akademij~ wyz
szych nauk; studcnt6\v w niej bardzo wiele, pomi~

dzy nic1ni znajduje si~ nie 1nala liczba cudzoziemc6w 
wysoko urodzonych z r6znych panstw zagranicznych; 
studenci ucz~ si~ filozofii, oraz nank matematycz· 
nych. ~ 

I1n dalej posuwal si~ Tolstoj, tern cz~sciej w dzien
niku tnvoim powtarzaJ, ze ,po 0 bu Stronach drogi 
mn6st\vo na polu i wzg6rzach rosnic winogron, orze
ch6'v \Vloskich, sliwek i innych drzcw 0'\VOCOWych r6-
znego gn.tunku, ~, a mia~ta stvj~ ,na gruncie z dzi
l\iego ka1nicnia .. , Dzi~ki tej obfitosci winnie i gorli
wego upru\viania tychie, podr6znik, przyjechawszy 
do Nikolsburga, 1n6gl z"riedzic bogate sklady win, 
w kt6rych w~gierskic 'vino stalo 'v nadz\vyczaj ogro
mnych beczkach: .,z beczek tych, po,viada, cz~sto
wano 1nnie \vinem .. , Nie omieszkal, podlug zwycza
ju swego \vst~pic na wzniosl~ g6r~ \V okolicacb Ni-· 
kolsburga , gdzie urz~dzone s~ pieczary i przedsta
wiona 'v stacyach u1~ka Panska. Z Morawskiej zicmi, 
przez granic~ ral\uilub to jest austryack~h Tolstoj 
bez szczeg6lnych wydarzen, przyjechal do Wiednia, 
przeszlo o 2,000 wiorst odleglego od Moskwy .... 

· S. Prof: G. War . 
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TUGI WINDY ACH. 

Roczuiki spoJ·eczenst\va ludzkicgo nic przechowaly 
}>tuni~ci baruziej zdumiewajttcego i uadz,vyczajnego 
zjawislGt, uad istnicj~c~ do dzis dnia \V L1dyach se
kt~ rcligiju~ du ·icieli, czyli Tug6\v 1

) . Zjawisko to 
tr,va od 'viclu \viek6\v, opieraj~c sie '\vply,vowi pauo
wania angiclskicgo. u,viccznilo si~ ouo "T Indyach 
po1nituo \vszystkich przcmian rz~d6\v i zy~ryczaj6w; 
a.ni 1nahon1ctanizin ani z"rolna szcrzona cy,vilizacya 
europ j.·ka nie zdolaly dotychczas ani go zniszczyc, 
ani oslabic. 

Zabijaj~ bez wyrzut6w sumienia, bez skrupu!u, we
dlug syste1natu \\'yrozumowanego, loiczncgo. Zab6j
cy ci czyli tugi nietylko s~ moralistami suro"rymi: ' 
odznaczaj~ siQ je zczc pewnym artyzmem \V nlorder
stwach ... Ich formuly duszenia podr6znych s~ bar
dzo uczone; "'ysadzaj~ si~ na elegancy~ i 'vdzi~k 
\V dokonaniu zab6jst\va. Zaden z nich ·nic powazy 
si(J uzyc stryczka n1niej wytwornej, grubej roboty. 
Szatany te stnierci 1naj~ si§ za aniol6'v; kicdy \vpa
dn~ w r~cc spra,vieclliwosci UilgielskieJ, sta·waj~ przed 

Nic jcdnokrotnie juz Europa sluehaJa z lH'%Crazc- s~den1 bez tr"'ogi, z pcwn~ dum~ a un1icraj~ jak bo-
nienl opowiadan o ty1n narodzie nlorderc{nY tern bra- hatcro,vic. Un1iej~ do,Ycil)llie oslaniac zasady s1vej 
ct,vic ~tnicrci, rozpro .. zoneu1 ""e \Y~~ystldch punk tach kasty, roz,vijn.j~ je filozoficznie, "rykazuj~ ich dosko
Inclostanu, f'zano,v;1IH~ln przez ,vJadzc krajo\re, zgo- nalosc i ,L·zystkie najokropniejsze l)OSt~pki przypi
dnenl % obyczajan1i, n~,,~~conenl przcz rcligi<1 i opar- suj~ konicc~nosci nieuchronncj, })Ot~dze wyzszej, Eo
tern na zasadach filozoficznych. Orgauizacy~ tego spo- skiej, ktorcj s~ jedynie narz~clzic:uni cnotli,vcnli .... 
leczo1lst,va, ktore })OS,Vi\}cilo si~ dla .%ng·1ady roclznju My~l~ rcligijn~, prze,vodnicz~cq, od,vicczucj cywi
ludzkicgo najlcpicj 'vyjasnil sir Willinu1 Bentinck, . lizacyi Indyi, jest ub6st,vicnic 'vszelkiej sily, olbrzy
byly gubcrnator })OSiadlosci a11giclskich 'Y Indyach: 1nia apoteoza '"' ·zystkie co jc.:t pot~g~, sklonnoscif!, 
nic 1na t(\i juz dzi inj indncj "'£1tp]i,yo~ci co do jego pop~de1n kouiecznyn1. . . . Obok sily t\v6rcz6j uoso
istnicnia, rozgal~zienia, ani tajno jak gl ebokie korzc- bionej 'y vVi~znu i jako tako ub6stwion6j, \Yidzimy 
nic zapnscil tugizn1 ,y obyczajach Indostanu. Do,Yocl6\Y pot~g~ zni3zczcnia, maj~CC1 takie S\Yojc oltarze. Si-
1nainy do zbytlin, znan1y pobudki lderuj~ce t~ ~cl\t~. ""a jet to nicobt, zni'"'zczcnie, s1nierc. Bada,vczy u-

Poc~~'vszy od przyl~dka l~Oll10rin ai do gor Hi- nlysl filozofo\Y indyj~ldch, dostrzcgajq,c '\\·~z~dy smierc 
malay a, rozgalQzione sto \varzy~zcuic, ~a1nieszkuj~cc ozPnion'1 z zycien1, swint cit1glc zaj§tr pozcraniem sie
wiosld, lasy, ,v stosuukach z najzuakon1it zyn1i oby- bic sa1ncgo, istnienic ci~gle odradzanc przez zni
watela1ui, pocllegle }{oclel\so,vi u1oralno~ci nader :::;uro- szczenic, zbudo,val ~wi~tynic sile burZfJ:Ccj i stawil 
1vej, })rzebicga ,v r6in.ych kicrunkach zien1i~ ind)rj- jc obok oltarzy pot~gi tworczej i ploduej. I>antciz1n 
sk~h uic 1naj::tc inucj religii, inncj ch,valy, inn ego cc- indyjski jest ojcem "'szystkich 'viar pogan. ·kich. Pra
lu pl'zcd sob~, iuncgo sposobu do iycia nad-zabija- ltriti czczone jest jnJ{o rozum urz~dzaj~cy wszystko. 
nic lud~i. }'ilozofo\Yic zachodni slupiQj(1 zc zdtunie- Porusza jako dusza s'viata, duch boiy; Si,ra jest to 
nia patrz~c 1ut to zjawisko, a kiedy nic\Y~tpli,ve do- ugien poieraj~cy kt6ry zapala zycie przy pochodni 
,vody za~\viaclczyly jego rzeczywi:5tosc, nie smiej~c go sn1ierci. Przejrzyjcie myty dotycz~ce boga Siwy; prze
zaprzcczyc, nie1nnicj jednak poj'lc go nie mog~. Ja- czytajcie ody, hy1nny i podania jemu pos,vi~cone: nie 
kie uac l'OZUlllO\Ve 'vyjasnienie tej 0 oblhvszej S})l'Ze- znajdziecic \V nich niczego, Coby przypolnina{o pros tot~ 
cznosci "' 1utturze czlo,vieka? Spoleczenst,vo spoczy- patryarchalnf!, czyste zatopienie si§ y..r Bogu, i to 
wa na potrzebie zachowania zycia, a oto tysi~ce lu- szczytnc podniesienie ducha, jakiem tchn~ karty in
dzi stowarzyszaj~ ·i~ dla zaglady ludzkosci! nych veda. Czujecie tu tylko jakis "'yuzdany misty-

cyzm, jakis piekielny zapal, szalon~ z~dz~ krwi i ro-
1) 1'/lugs (wyma,viaj theugs Z przydechClU) jest W}Taz Skoszy, CZeSC OkruciellStWa i rozpusty, W kt6rej naj-

indostanski i znaczy uwodz:iciel. 1 subtelniejszy filozofizm h~czy si~ z najzepsutsz~ cie-
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lesnosci~. I przychodz~ wam na pami~c kr\vawe sza- lub Bo·wauia; zalozyla ona pod tawy i przepisa.!a 
ly kaplan6w frygijskich, osobli\v ze okrucicn t\YO prawa stowarzy zenia . vVszyscy zab6jcy maj~ j~ za 
wiar nakazuj~cych l\astracy[);, myt o tytanach roz- sw~ or~do,vniczln~; 'vdzi~czne jcj s~ jcdynie luclzkie 
dziernj~cych Bachusa, o 1\tienadzic, co posr6d tygry- ofiary. Dla przypodobania si~ j6j, niejcden pobozny 
s<hv i 1)anter, wsciekla, z rozczochranyn1 'vlosem · dopu ·zcza si~ san1ob6jstwa, inny kro\v wlasnych dzic
\vstrz~tia la }{~ bachusow~ i tarza si~ w szcz~tkach ci rozlewa przcd pos~gie1n bogini; ale jezeli 'vszycy 
kosci ludzkich. Religia straszna, kt6rej ol{ropne zab6jcy \V niQ: \vierz~--satni tylko tugo\vic uwazaj~ 
tajemnice maluj~ si§ w piesniach l1.0S"'i~conych i- si~ za jcj dzieci pra"\\'0\Yierne. 
wic (pur ana) i jego zonie Dewi (rna1·kanrlia). - Wierzysz "'i~c, vytal jed en s~dzia angiclsl{i tu-

De,vi wyobraza instynkt okrutny, encrgi~ Si,vy; ' ga Saiba, zc czlo\vick pope!niaj~cy zab6j two bez 
jej to poswi~cona jest owa sekta dusicicli systcmaty- zacho,vania stoso,vnych przepi ·6"' i obrz~do"', jc~t 
cznych, zwanych tug ami. J ej wzy,vaj~ 'v modlach swo- karany na ~yin i na tamtym swiecic? 
ich, od niej prosz~ \Vrozb i znak6w szcz~sli,vych: stra- I arany jak naj. urowiej, rodzina zabojcy ginie, 
szne to b6stwo zwyklo bl~dzic po CJnentarzach, no- nawet jego naznvisko zaciera si~ na zic1ni. 'Tug zabi
sz~c na ~obic, za1niast "rszclkich innych ozdob, ko- jaj~cy bcz nalezytych for1nalno~ci, traci dr.ieci jakic 
sci lurlzkic; do 1norderstw n1icsza rozkosz i ch~tnie Ina, i Bog n1n ich wi~ccj nie da. 
za1nyka si~ 'v ocldalonych i cicn1nych grotach szuka- - A jcsliby 7.abir tuga, czyby go toz samo spo-
j~c t:.uu roskoszy i uciech tajcn1nych, posr6d ofiar tkalo? 
ludzkich gin~cych na stosach.. . - Niew'1tpliwie. 

Istniejez jaki z'vi~zek 1nigclzy starozytnen1i nauka- - A gdy dopclnisz formalnosci, niczego si~ nie 
1ni filozoficznen1i i okrutnynt z'vyczajcn1 zab6j tw l~ka. z? 
syste1natycznych? Z\Yi~zek ten jcstze rzcczy\visty - 1 Tigdy. 
i niczaprzeczony? Ani moina o tcn1 'v~tpic. Sledz- - Alez 'vidzna tw) ch ofiar czyliz cig podczns snu 
t"'a }>rowadzonc z tug6w aresztowanych przcz "·}adze nie dr~Cij<-!? 
angiclslde podaj~ w tyn1 ciekawym przed1niocie obja- ·- Zadu4 1niur~!· 
snienia najdoklndniejsze. !{aide ich morderstwo je~t - Utrzyn1t~~1 przccici, ze duchy zabitych siuclaj~ 

akten1rcligijnym; zaden nic po\vazy siEJ zg,valcic za- przy lozu zab6jcy, a ty niedos,viadczaszze tej kary? 
sacl obj~tych l<ocleksem tugizmu. Zjcdnej strony fana- - Brz'y~tpienia nic! Gin~cy od uasz go stryczka, 
tyzn1, z drugiej zqdza zysku i uciccl1, us,vi~ca:i't ten nie , ~ zabijani przez nas, lccz przcz bogini~ De\vi. 
l<rwa¥vy yste1n, oparty wsp6lczesnic na interessach iadnc roztnuo,vauie nie zniszczy \Viary podobnej, 
11ieha i zien1i . Niepodobna jest zatrzec ". lunysle co przc ·i~kla juz w zycie calych pokole1L \Vszystko 
tug a pra,vidcl zasadniczych dogn1atu przepisanego co ludzic szanuj~~ \V~zystkie wyobrazenia 111oralno 'ci 
l>rzez bogini~ De,vi. ,Znalein,-JJO\viadal<a}Jitan Slee- i poboznosci })Oiniesza1y siEJ tu z mysl<nni mord6'v 
n1an '"' swc1n spra,vozdaniu o tugiz1nie-taldch tug6"', i znh;r.czcuia. 0 ~nl do dziesi~ciu tysi~cy ludzi Ina si~ 
co przcz lat d'vnnascie zyli w poufalych stosunkach za fhvi~tych, 1nysh};c jcdynie o t~picniu swych bli
z curopejczykan1i; u1nieli doskonale po augielsku, znich! Napotkac dobr~ ofiar~, przyja~n~ 'vr6ib~, \YO-

a jcdnak 11ozostali do koilcu najn1ocniej })rzekonani rek pcten zlota-oto ich 1narzenic, kt6re cz~sto si~ 
o bosl{iln pocz~tku tugizn1u. Ui kt6rych trzymalismy isci. Gro1nady tug6'v, zloione z pi~c<lzie ·i~ciu do stu 
U\Yi~zionych w Jubelpore, pocbodzili ze wszystkich Iudzi, prz biegaj~ Indyc, we wszy. tkich kierunkach, 
pro,vincyi Indyj: jedni byli z l{arnatyki, druclzy z nad i cz~sto jcdnego \vieczora wypra\viaj~ na tamten swiat 
brzcgow Inclu, inni z nacl Gangesu . Wi~ksza ich jakie trzydziesci ofiar. l{raj to bezdrozuy, kommuui
cz~sc trudnila si~ tern religijne1n rzcmioslcm od dzie- kacyi pra\Yie zadnych: gdzieniegdzie tylko 'vytkni~te 
si~ciu i pi~tnastu lat; o czynach s"rych n16wili jakby slabc slady dr6g, 1niasta maj~ 1nalo stosunk6\Y han
o funkcyach urz~du kaplansldego, zaszczytnie spra- dlo,vych jcdne ~ druo-ien1i; wielkie juz szcz~sci e, gdy 
"yowanych, a o swych ofiarachjak kaplani J O\visza lub mozna przyl~czyc si~ do karawany zd~zaj~cej do te
Saturua o wolach i jaloszkach zarzni~tych na olta- go sau1cgo 1niejsca. W og6le przenosz~ i przes6laj~ 
rzach ich bog6\v. Badany tug, tlumaczy i usprawie- wiele drogich n~etal6w zjednego J)unktu na drugi; po
dliwia wszystko itnieniem Dewi swej patronki, bogini dr6zni dla uniknicnia nieznosnych skwar6w dzien
zab6jstwa filozoficznego." nych, odby,vaj~ drog~ noc~, pieszo: do1n6\v zajezd-

Straszna ta bogini zowie siEJ jeszcze Kalia, Durga nych nie rna; dla wytchnienia zatrzymuj~ si~ pod 
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~rzewcm, w miejscach ocienionych, 'v parowach gdzie bic podr6zncgo, a skoro go rozczulily, chwytaly spo
posiliwszy si~ sporz~clzonym przez siebie pokarmem, sobn~ ch,vil~ i dusily go bez 1uilosierdzia. Dzis tu
z asypia.j~ bez zadnej strazy. ICazdy rad napotkac gizm nie ucicka si~ do tych przebiego,v; \vszystko 
drugicgo podr6znego, kt6ryby mu to\varzyszyl w tych odby\va si~ po prostu, ale bardzo zr~cznie. Zaledwie 
stcpach bezludnych, lasach satnotnych i gl~bol\ich \viedzialby kto o istnieniu tug6w, jesliby trupy kt6re 
paro\vach. N a<lewszystko ch~tnie przyi~czaj~ si<a do secinami rzuc~j~ w studnie, w lozyska r~ek lub grze
karawany, kt6ra, rzccz dziwna, najcz~sciej skiada si~ bi~ \V cicniu las6w, nie wykry\valy niekicdy tajemni
z samych zab6jc6w. Tc r6zne okoliczuosci bardzo czej a przcn1ozflej pot~gi ich sto\va.rzyszenia. 
sprzyjaJy rozwojo\vi tugizmu, i w istocie nczynily, Tugi dzicl~ si~ na p6lnocnych i poluduio\vych. Ci 
straszn~ t~ 'vi elk~ organizacj~ 1nord6\v. Cala arnlia ostatni, tugi pra\vowierni, gardz~ s\vyn1i \vsp6lbracn1i 
pos"'i~cila siEJ te1nu kr"'a\ve1nu rzcn1ioslu, kt6rego z polnocy, jn.ko nie docho,vuj~cynli poclail \V calej ich 
rzezbione wizerunki 'vidziec n1ozna na naj tarszych czystosci. 1,ng prawdziwie nabozny nie po,vinien za-
swi~tyniach p6l\vyspu. .. bijac kobiet, jakiegokolwiek bylyby stopnia i wieku: 
. - Wszak utrzy1nujcsz-pytano raz li'eryngi~, je- podobnic tugizm prawowierny oszcz~dza fakir6w, 

dncgo z najsiawniejszych tug6'v- ~c plaskorzezby bardow, mnzyk6w, tancerzy, czyscicieli ulic, IJior~
w ~wi~tych pieczarach Ellory \Vi ernie wyobrazaj~ cych suknic, slusarzy, cicsli i przekupni6'v bydla 
czynnosci twojego rzeiniosla? i olhvy. Podobnie nie zaczepia kaleki, tr~dowatych, 

- rrak jest. w szystlde one ~ taln zamieszczone nosiwody, jcsli ich dzbany s~ pclne, 'v przeciwnym 
bez \Vyj~tku: jeden wizerunek przedsta,via pos6b du- razie, tug zabija ich bez skrupulu. ICazda z tych 
szcuia, drugi-pogrzcbanie trupo,v, trzcci- spo 6b amnestyi rna S\Ve zrz6dlo w uczuciu religijnenl, kt6re 
jak radzic siEJ "'JToczni. Nien1a \V tugizmie ani je- rozci~ga osobliw~ opiek~ nad rzeczonemi rzcmiosla
dnego aktu, kt6regoby pierwo""z6r nic znajdowal si~ mi. Tugi l)Oludniowi nie ucbybiaj~ nigdy tym r6znym 
w rzezbach starozytnycb. przcpiso1n; ale p6lnocni, b~d~cy w przekonaniu swych 

- I jaldez to s~ czynnosci wyobraiol;e "r tJrch pie- przeciwnik6,v, spodlonymi potoiukanli siedtniu poko-
czarach? le!1 muzulmanskicb, niegdys osiadlych 'v Deli,- ci 

- Wszystkim dok~adnie przypatrzylein si~; "ridzia- wpro,vad2ili zgubne roz,volnienie do systemu tugizmu. 
lem sol~ czyli uwodziciela rozn1awiajQ:cego z ofiar~ Niesie podanie, ze jeden cesarz delijski ,vyp§clzil te 
celetu zbadania jej tajc1nnic, pozy.·kania jej ufnosci pokolenia karz~c je za zabicie jednego ze swych slug; 
i przyjazni; dalt~j, tug 1naj~cy dopclnic udu..;zenia za- tugi schronili siEJ do Hydra, p6zniej do Szubum, 
T~uca str!czek na.szyj~ sw~j ofi.ary, podczas ~:1! s:u1n: a w koll.cu osadowili siEJ ,v l{aliesinda. 1'am byla ich 
s~a czyl1 trzymaJQ:CY nog1, 111e dopuszcza JeJ ru zyc k\vatera glo\vna ale w roku 1812 Anglicy ich i zt~d 
sit:· . . . • r 

- Ale czyz tylko tego roclzaju rzczby \Yidziales? \vypa,r .I. , . . 

- WidziaJe1n i d\vie inne, b~d~cc dalszym ci~- ~e~h n1~111Y dac ~~r~ ~~1g.o~ praw0"'1ernym, wsz,y-
giem picrwszych: wynoszenie trupOw l)rzez tug6w st~Ie tc niCszcz~~cia I yozmeJSZ~ upaclek ~l~re:yko~ 
i spos6b w jaki nalezy kopac doly S\ViEJCODt1 motylu~ polno~nych, dotl\.nEJlY tch z~ to, ze z~\valcll1 p1zep~

. Wszystko to oddane jest jak najdokladnh~j i n1y nie sy.tugiz:uu: ~~wna b?gata. 1 znakom1ta datna naz\VI-
postEJpujeiny inaczej. .. sk1em ~abb1?ut pusc1la SHJ w drogEJ do Ilyderabat 

- Jak s~dzisz, kto byli tworcy tych plaskorzezb? d~a z'vledzenu1_ ?robu brata Sulaba~-Kan~ .. Zn~c~~ 
- Bogo,vic. R~ka ludzka nic podobnego-by nie ~1 bogactwem J.eJ s.zat ze ~lotogl~'\VIU, tug1 J~ za~ll~ 

zrobila, a przytem wzbronione jest nan1 odslanianie 1 od~~d.wszyst.l\l~ .nleszcz~ci~ ,~a nic~ spadly: bogini 
tajemnic kasty. Dev1 n1e tyle JUZ 1m co da•vn1eJ sprzyJa. 

Tugizn1 istnial juz w ,vieku XVI. Podr6znik The- l{iedy "rr6zba nakazuje morderstwo, tug prawo-
venot opo,viada o rozb6jnikach nader zr~cznycb, kt6- wierny u\vaza za zbrodni~ niedoprzebaczenia, lito
rzy, m6wi, zarzucajfl: na podroznych stryczek tak wac si~ nad ofiar~. Pewien s~dzia zapytal si~ tuga 
misternie wyrobiony, ze w jednem ol{a n1gnieniu du- muzuhnanina w Durga: 
sz~ go, zanim m6gl spostrzedz ich zamiar. Opowiada - Przypuszczam, ze wyrocznia kt6rej si~ radzisz 
takze, ze kobiety wyslane przez nich na przeszpiegi, jest wyborn~, ale podr6zny kt6rego zamierzasz udu
stawaly na drodze, i z rozczocbranym wlosem, zale- sic jest biedny i o budza w tobie litosc, co poczniesz 
waj~c si~ lzami, wydawaly ialosne j~ki a by przywa- w takim razie? czy puscisz go w pokoju? 
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- Pusci<~ go! nigdyt Nie wolno jest przeci '"iac si~ J dowego, kazdy dom zamieszkany przcz tugo\v placi 
• 

'VJToczni! Dopuszczaj~c si~ tak z brodniczeo'o nicpo- I podatku od 24 do 28 rupii 1); podatek ten plac~ tugi · 
slus_z~ll:;twa, n~ra~ilibyS~! s~~ ~1iechybnic na gnie": j od czas~w n~el~~mi_gtn~ch a amilowic czyli poborcy 
boglnl, \Vypaclhbysmy z JeJ OplCki. Zawsze trzcba bye r sknrbO\Vl kazdcj \VIOSkl \VDOSZ~ go kassy l'Z~dowej. 
posluBznyiu. Man1 na to oczy,vistc dowocly. Zclarza
lo si~ nie raz, ic '\vyrocznia bylu dobra, ale podr6zny 
zua,val si~ ubogi. l{iedysiny przctrzQSli jcgo kic. 'ZC

nie, pokazalo si~, ic \vyrocznia 1niala siuszuosc: kie
szenie byly przyz\voicie napelnionc zloten1. 

Pods taw~ sto"rarzyszenia, jak jui 1110\Yili ~my, je t 
czesc Dcvi, bogini indyjskiej, a jednak pon1i~dzy tu
ganli je t znaczna licz ba rnuzulnutu6"r. tlest-to je
dna z osobli 'rYosci tcgo dziwaczncgo bract,Ya. Bogini 
krwioiercza, 1nalionka Siwy, clucha zniszczcnia, od
nio~la z"'YCi~zt,vo uad Bogie1n jedynym 1nahon1ctan 
i nad ~1ahotnetcm jcgo prorokic1n. I napr6ino isla
mizln zabrania czci b6st\v drugicgo rz~du, mag6w 
i S\\'i(jtych-,vynosz~c nad wszystko Allah a· jodyncgo, 
po\v~ zechnego, 'vickuistego. Mnzultnanie tugi zal)O
Innicli 0 tych }H'ZCpisach Swej 'viary. 

- "\V .. zak jestes muzulmanincn1? zapytal s~dzia 
tuga Saiba. 

- Tak jest; juk wi~ksza czesc tug6w mojej pro-
• • 

'VlllCYl. 

- I l{oran jest waszem prawen1? 
- 1\tla si ~ roznmiec. 
- Stosujecie si~ do jego 1n·zcpis6w we wszyst-

• kie1n dotycz~ccm n1alzenstw, spadk6w, modlitw i po
l{aru16\-v? Wicrzycie \V raj obiccany przez Maho
meta? 

- Wierzy1ny. 
- A czy koran czyni wzmiank~ o bogini Devi, Ke-

lia lub Bowania? 
- Nie, nigdzie. 
- Za poz,volenicm - wtr~cil inny tug muzulma-

nin-Bowania jest uikhn inny1n tylko wlasn~ cork~ 
Proroka, Fatynlf! zon~ Alego. 1~,atyn1a ta })Oswi~co-
11~ chustk~ udusila 'vielkiego szatana Rukut Bigda
na, i }Jrzyj~la naz'v~ Devi. 

Zdanie to poparl cllugim wy,voden1 teologicznym. 
Oficerowie Inahometanscy zaprzeczyli tozsamo~ci Bo
'ranii i lagoclnej Fatymy; ale utrzymy"rali j~ tugi. 
StanEJlO na ten1, zc dobry muzulmanin moic si~ zga
dza.c z kodek. e1n Bowanii i poswi~cac jcj ludzi na 
ofiarEJ, bez obrazy lVIahometa i %aparcia si~ Allahal 
Rz~dy krajo,ve indyjskie, u'vazajf!c tug6w jako se

kt~ konieczn~ i uswi~con~, uznaj~ ich za czlonk6w 
})an twa, za}JC\Vniaj~ im prawa i S\vobodne \Vykony
'vanie straszli,vego rzemiosla~ w zamian wybieraj~c 
od nich stosowne oplaty. Wedlug dokumentu urz~-

Tug 'vypclt1iaj~cy 'v'1 powinnosc i zabijaj~cy zgodnic 
z wr6zb~, nic obudza wstrEJtu w kra.jo\vcach; jcgo rze
mioslo jest sposobcm do iycia, rol~ konicczntJ:, drog~ 
naprz6d \vytkni~t~. DcYi jest potQznu; bczboinosci~ 
byloby przeslado,vac jej wyzna,vcow. Zrcszt~ tug 
jest lllily i tO\VUrzy~ki. U'vodzicicl na 'viclkich dro
gach, lekko zarabia picnifbdze i podobniez jc 'vyda
je; po,vniauy \vielce oby,vatel, 110 iada szacunek i 1ni· 
lose po,vszcchn::t. Dop6ki nic zarzuci stryczka na szy
j~ czlo,vicka. s\vojcj kasty, dop6ki oszcz~dza mie
szka1lc6\v S\vej 'vio~ki, uie tylko 1nu dnjt! pokoj ale go 
jeszcze f:lzanuj~. Ukochane dziecig bogini Dcvi, kt6-
rej cialo ll1U spoczy,vac 'v Kalkucie 'v S\Vl~tyni, 'vzno
sz~ccj si§ po.~r6d 1niasta i b~dt1c6j 'vidowni~ cud6w 
nieustaunych-szczEJsli,vy tug jest 'vybra11cem Boga. 
I{iedy obrz~dy religijne tcj okrutn6j bogini sci~gaj~ 
tlu1ny cieka,vycll curopejczyk6w, nic znaj~cych celu 
tych uroczy ~to sci, kicdy · podczas s"ri~t Durga-Pur a
na s~ obccne na uroczystosciach 'vszystkie \vladzc 
europejsl{ie- czyliz Indo,vic nie 1naj~ po,vodu Jnnie
mac, zc enropcjczycy czcz~ takze bogini~ mord6w? 
Podczas tych uroczystosci rozlegaj~ si~ hy1nny swi~
te, z ktorych lH'7.ytaczamy wiersze nast~puj~ce: 

, Wiclkic l>6.two Kalkulty, o czarna bogini, 
Wierna twa o bi('tnica, twe slowo nic ludzi: 
0 Kun-Kalia 2

) z roskosz~ co poz6rasz ludzi, 
I pijesz kre\Y ich dymi!};C~ w swi~tynH, 

Naboini wyzna"'cy tego h6stVt'a 1nog~ posiadac 
wszelkie iune cnoty; gardzfh jedynic tymi, kt6rzy si~ 
upijaj~, kt6rzy }{radu~ inaczej nii dozwalajf! przepi
sy i obrz~dy, kt6rzy zaniedbuj~ post6w i modlitwy. 
Anglik lVIaclead, kt6ry przed dwudziestu laty zabral 
wielu tug6w· do niewoli, opowiada o nich ciekawe 
szczeg6ly. Biln1nia, m6wi, jest czlowiek czcigodny 
i wcale uic n1a 1niny 1n·zeznaczoncgo na szubienic~. 
Rodzin~ Laek znale1n z bliskai odda,.vna, i nie n1og~" 
nic zarzucic jej post~powaniu. Pc,vnego dnia ojciec 
rodziny Lnek, dowiedziaw zy si~ ze powieszono kil
ku jego kre,vnych, zaBpiewal te wiersze poety sans
kryckiego. 

1) Rupia, 3 Zip. 

2) /(un-J{alia, \Vyraz indostanski, znaczy: Jedzqca ll~t

dzi, ludoierczyni. 
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,, Ongi ja bylen1 peri~ oceanu, 
Spalcm roskosznie w cichem jego louie: 
Pozazdroszczono ci blogiego stanu 
0 biedna perlof przebito twe kronie; 
I wi isz nEaclzna na nici zelzywej, 
Igrasz1G1 wiatr6w i gawiedzi chciw~j . " 

,Inny tug nazwiskiem Durga, Inial obejscie si~ tak 
uprzcjme, fizonomij~ tak lagodn~, ii zdawaloby si~ 
ze pr~dzej sobie odbierze zycie nizcli clopusci si§ mor
derstwa." Inui oficcrowic angielscy pot,vierdzaj~ slo
wa Macleada. ,Nie znalenl, powiada jeden z nich, 
lepszcgo i poczciwszego czlowiel{a nad tuga Makiln'a. 
Moiesz mu zaufac na pe,vne we 'yszy 'tkich okoli
cznosciach, jcclnej wyj~wszy-gdy spotkasz si~ z nim 
w drodze a boginiDewi da wr6zb~ pomysln~.' W prze
konaniu tuga, podrozny jest tylko J:upem tak do
brym, jezeli nic lepszyrn, .jak baiant, jelef1, zaj~c, ella 
ktorych zdobycia potrzcba tylko zr~cznosci. 

Czyny kt6rych siEJ dopuszczaj~ i zab6jstwo ma.j~ 
\vecllug nich takic do siebie podobien .. t\vo jak niebo 
do ziemi. Bogini Dewi dala im zycic. czlo,viclu1na ca
lopalenie; n1aj~ oni w ty1n wzgl~dzie swoj wlasny dy
kcyonarz, wydruko,vany 'v Kall{ucie pod tytulen1: 
Ranzazina. Tak vvi~c cala ich organizacya powoli sie 
wyjn~nia. Ale wielka sicc morclCI\ tw pokrywaj~ca 
l~raj cary lccl,vie 'v CZEESCi jest odsloniona. l)P. Wright, 
Halhed i Stocl\well n1nien1uli wiclk~ uczynic przyslu
g~ dla bezpiecze{lst"'a i ·pokojuosci publiczuej, roz
proszywszy \Viele bancl tug6w w Indyach }J6lnocnych: 
ale rozp~dzone grotnady pol~czyly si~ niebu,vc1n. 
Zabijano ich, ale zc kr\vi zabitych rodzili si~ no,vi, 
jeszcze straszniejsi ; " ' kol'1cu przestraszony rz~d, 
postanowil ryczaltern " 'ygladzic t~ plag~ lndzkosci. 
Ogniskien1 dzialania wybrano Jubclpore i polccono 
kapitano,vi Sleenutn scigac 'vsz~dy .zloczynco,v. \Vkr6-
tce J ubelporc napelniony zostal 'Yi~znian1i; przy, tt1-
piono do sledztwa a z 111n6stwa zcznan, bardzo nai
wnych, otrzyn1ano tc objasnienia o organizacyj, jalde
smy wyzej opisali. W n1icsif1cu paiclzierniku 1 35 r 
sch,vytano 1562 tug6w, z tycb 'viuniej~ zych 382 po
wieszono a resztEE skazano na dozy,votnic wi~zienie. 

Straszne zbrodnie ci~zyly na tych tugach: tysi~ce 
ich przebranych za sipayo'v w jednej nocy udusilo 
pi~ciuset zolnierzy przewoz~cych znacznc sumn1y pie
niEJzne do Ga·wilgur. Wyprawa ta 'v j~zyku tugow zo
wie si~ spraw~ ]Jicciuset, i nadzwyczajnie z ni~J s'1 
dumni. NienlniPj s{awn~ byla spra\va szescclziesi~ciu, 
kt6r~ tug Dugra tak opowiada: , Wiedzielis1ny ze 
syn kommendanta fortecy Gawilgur nazwiskiem Ga-

jan Sing mial udac siEJ ze swym orszakiem do pro
\Vincyi Oudy, celetn wrrbowania 'vojska i ze wi6zl 
z sob~ znaczne pieni~dze. Orszak jeden skladal si~ 
z })i~cdziesi~ciu d'\v6ch m~zczyzn, siedmiu kobiet 
i czteroletniego chl'opca z kasty bra1niiiskiej. Tugi, 
dowiedzia·wszy si~ o tej 'vyprawie, wy~!ali do Jubel
pore kilku najsprawniejszych, i rozpocz§lismy dzia
iania. Z pocz~tku pr6bowalismy rozd~ielic eskort~, 
wyselaj~c j~ na r6zne drogi; ale podst~p si~ nie udal. 
Nikt nie chcial opuscic Gajan-Singa. Postano·wilismy 
tedy pol~czyc n asze sii:y i pro'\'iradzic ofiary drogami 
odludnen1i i nieznanen1i, czekaj~c na picrwsz~ s poso
l>nosc aby si~ ich pozbyc. 

W Sebora nam6wilis1ny ich do zaniechania 'vielkiej 
drogi a udania si~ na Szun1dia, przez okolice dzikie, 
pokryte krzakan1i i lascm. Ch(Jtnie na1n uwierzyli, 
bosn1y zyskali ich zaufanie. Przybylis1ny do Simary1 
nie znalazlszy j eszcze n1i~jsca jakiegosmy szukali; 
kilku z naszych wypra,vionych na odkrycie po1vr6-
cilo z wiadomosci~, ze niedaleko od tego pnnktu by
lo 1niej ce barclzo sprzyjaj~ce naszyn1 zamyslom, sa-
n1otn~, dzikie i bezludne. Zaprosilis1ny podr6znycb, 
aby wyjechali z narni po p6lnocy: puszczono si~ tedy 
'v clrog~. Przy kaidym z podr6inych bylo d'\voch tu
g6,v, niby przewodnik6,v, staraj~cych si~ utrzy1nac ci~
gl~ z nilni rozn1ow~. Poradzilisn1y si~ "\vyroczni-zna
ki byly najprzyjazniejsze. Za danym znakiem kazdy 
ZJ nus zarzucil chustlq~ ze stryczkien1 na podr6znego 
poczynaj~c od ty lnej a koil.cz~c na przedni~j stra.zy. 
W przeci~gu kilkn n1inut 'vs~yscy byli uduszeni, 
z 'vyj~tkicn1 chlopi§cia. Zaczynalo s1vitac i zabraklo 
ua1n czasu na !JOcho"\\·anie trup<hv; tyn1czaso\YO 'vi~c 

zlo~ylis1ny je nacl brzegie1n rzeczulki przysypawszy 
piaskieu1: chlovca zahrniisn1y z sob~ do Czyterkot. 
N azajutrz gdysn1y zabierali si~ do grzebania niebo
szczyk6\v, juz pr~cl rzeld uniosl ich daleko. Chlopca 
wychowal nas,; brat 1\Jlongul l\tiakul i nauczyl go tu
gizn1u: przesziego roku powieszono go \V Sangor. ' 

Odn1ienniejsze s~ dzjalania. tug6w w Bengalu; tan1, 
z powocln licznych rzek i }Jotok6w przerzynaj~cych 
l{raj w r6znych kierunkach, dramat oclegrywa si~ na 
zalupach i l6dkach. 'fug wchoclzi 'v gaw~dk~ z po

droznycb, chwyta go za serce, u\voclzi, zyskt,je jego 
zaufanie, przyn§ca 11a lodk~ kt6rej sternik i osada 
ualez~ do stowarzyszenia .. W urn6wionyn1 czasie po
dr6zny zostn.je uduszony a jego ciaio "rrzucone do 'vo
dy; pi§c do szesciu szalup plyni e jed11a za drug~: je
~li wymkniesz siEJ z jednej, na drugiej ci~ smierc nie 
rninie. Pozw61rny m6wicjednemu z tug6w. 

,,Najzr~czniejsi z nas, w towarzystwie slnz~cego 

• 
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nios~cego za na1ni rzeczy, id~ brzegiem rzeki kie- dr6zy kilku czlonk6w k3Jrawany mialo zajscie z cel
ruj~c siEJ do n1iejsca, w kt6rem statek stoi na kot\vi- nikatni: jedni przyaresztowani byli jako podpalacze, 
cy; zjawia SifJ podr6zny; niebawem tug udaje wielkie inni jako zlodzieje: w istocie zas zajmowali siEJ prze
znuzenie;· podr6zny utrzymuje iz byloby nier6wnie mycanic1n blawat6w. Poczciwy dzcmadar wzi~l ich 
wygodniej i przyjemniej pzyn~c statkiem. Od chfJCi pod s'\'\roj~ opiek~. Dwie jego c6rki jedna d \vunasto 
do jej spelnienia przejscie nie dlugie; spostrzegaj~ druga trzynastoletnia, siadly na 'vorkach zawieraj~
szalupfJ i jej wlasciciela, targuj~ sifJ o cenfJ przewo- cych towary zakazane, podczas gdy urz~dnicy komo-
zu, zgadzaj~ si~, wsiadaj~ na statck, odplywaj~ i po- ry odbywali rewizy~. Tyn1 sposobem ocalily zycie 
dr6zny ginie. Jesli pierwszy spotkany tug obudza tugom, gdyz przemycanic zar6wno jak lrradziez zwy
nieufnosc w podr6znym, nawija si~ drugi, podziela je- klo si~ surowo karac. Doznawszy takiego dobrodziej
go niedowierzanie, chwali roztropnosc, zach~ca do st\va od dzemadara ijego c6rek-tugi odbywali z ni
ostroznosci, pomaga n1u nawet do u'volnienia SifJ od mi podr6z jeszcze mil d\viescie, nieprzestaj~c rozpra
natr~ta i prowadzi go do innej szalupy morderczej. wiae mi~dzy sob~ o jednej kwestyi spornej: mianowi
Wiele rorlzin trudni si~ ty1n przemyslem. Na doli- cie nie o tern czy wdzi~cznosc zabrania nastawac , 
nachjest ze trzydziesci rodzin Mutria a do dw6chset na zycie dobroczyncy, ale-czy bogini Dcwi pozwoli 
tug6w Lodeha; ale pomifJdzy tugami rzecznymi, sa- zabic czlowieka o jedn~j r~ce. Prawowierni odl~czyli 
me rodziny Bungoh maj~ kilka tysi§CY zwolennik6w si~ odheretyk6w i nieszcz!Jsli,vy dzemadar wraz z c6r-
Dewi." kami zostal uduszony! 

Slynny przyw6dzca tug6w rzecznycb, Dziaipoi mial Tugi rzeczni zabijaj~ jedynie pojcdynczych podr6-
zawsze na pogotowiu dwie szalupy wmiejscach, w kt6- znych; inni wyprawiaj~ na tam ten swiat cale rodziny. 
rych podr6ini wsiadali na statki. Trzymal z'vy klc Z no"'ymi adeptan1i tugi post~puj~ bardzo me to .. 
w odleglosci kilku mil, jedn~ od drugiej. ,Dzibaucie- dycznie. Nowicyusze zowi~ si~ kubztla; ci nie zapu
kan, przywi6dl nam dw6ch podr6.Znycb, opowiada je- szczaj~ si~ jeszcze w tnjcmnice rzemio~la . Na wyz
den tug, kt6rzy \vsiedli na naszc lodzie. Dijaipol szym stopniu \vtajeinniczenia stoj~ burica: ci mog~ 
sa1n dowodzil; sternik sprawowal obowi~zki dostrze- robic prozelit6w, uczyc ich i przyzwyczajac do karno~ 
gacza (bikuria). Jcdenastu wioslarzy nalezalo dona- sci. Stopniowo tylko dochodzi si~ do godnosci burka. 
szego bractwa. Jj6dz nasza n1iala dwa okna otwiera- Naprz6d uzywaj~ ucznia na przeszp iegi; potem zo
j~ce si~ u spodu. Naraz Diiaipol wola w j~zyku tu- stajc grabarzem, kopi~cym doly dla trnp6'v ofiar; na
g6\v, narzeczem rama.zia: Bora (tug1) uieclt sig od- st~pnic sprawia obo'Ni~zki szumsia to jest trzymaj~
dzielCJ; od Bitu (podr6znych)! Bylismy posluszni. Sza- cego ofiar~ za r~ce i nogi podczas duszenia; w koncu 
lupa plyn~la jcszcze stajfJ. Sternik daje znak rozpo- jest h1a·tod czyli dusicielem. Nowicyusz pragn~cy zo .. 
cz~cia dziela. Bztjna J(oe pawn Doe (wydajcie za- stac burtode1n, oddaje si~ pocl szczeg6lnc zwierzchni-
klad syna mojej siostry): slowa sakramentalne, po ctwo starego tuga, czyli guru (swiQtego mistrza), 
kt6rych natychmiast nast~puje uduszenie podr6inych. kt6ry go nazywa swoim szejla (uczniem). Czekaj~ na 
Wedlug zwyczaju, przetr~cilismy kosc pacierzow~ przybycie podroznego slabej budo\YY ciala, ktorego za
naszych ofiar, aby nie zmart\vych,vstaly, nast~pnie bicie malo rna niebezpieczenstwa. Podczas kiedy ten 
spuscilismy ttupy przez okna. Dawnit3j mielis1ny roz- spi, guru, szejla i pi~ciu n~jznakomitszych czlonk6w 
kaz przebijania sztyletami serca podr6znych, ale by- bractwa udaj~ si~ na pole Sfbsiednie, zatrzymuj~ si~ 
la to metoda niedogodna, gdyz mogly pozostac slady posrodku a obr6ciwszy si~ w stron~ przeciwn~ swej 
l\:rwi na szalupie i na wodzie. Zarzucalismy j~ tedy." drogi, guru wzywa pomocy wielkiej bogini: , 0 /{alia 

Tak wi~c, wszelkie uczucja przyroclzone i ludzko- kunkatz·a, hudkalia (o czarna ludozerczyni, czarna 
sci zanlieraj% \V sercach tug6w. Czytamy IJrzyklady i pozeraj~ca). 0 Kalia, mahakalia, I\:alkuttawalia 
straszne tej zatwardzialosci: Neualsing, diemadar · ( o wielkie, czarne b6stwo Kalkutty), jeieli wol~ jest 
czyli pulkownik w sltJ.zbie Nizama, czlowiek szaco- twoj~, aby podr6zuy b~d~cy w naszych r~ku zostal 
wny, utracil jedn~ r~k~ a nast~pnie, wedlug zwycza- zabity przez tego oto niewolnika twego-daj wr6zb~ 
j6w tug6w prawowiernych z poludnia, powinienby pomysln~ (tibau)!" 
bye oszcz~dzony przez zab6jc6w: nieszcz~sciem wpadl Czekaj~ p6l godziny: pierwsze tibau stanowi, czy 
w r~ce tug6w heretyk6w z p6lnocy. Zywe toczy!y podr6iny rna bye zabity; drugie czy uowy adept rna 
si~ rozprawy w lonie zacnego stowarzyszenia nad bye ofiarnikiem. Tibau powinno bye slyszane ze stro
tem, czy pulkownik rna zgin~e lub nie. Podczas po- ny prawej, pi{hau (wr6zba niepomyslna) ze strony 
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lewej. Oto s~ nielrt6re szczegoly, podane przez sa-
mycbze tug6w, co do znaczenia 'vyroczni. · 

Przybywszy na miejsce spoczynku, jezeli da si~ 
slyszec pilhau od strony lewej, natychmiast trzeba 
opuscic to stanowisko, a zatrzymac si~ na niem, je
slic b~dzie tibau od strony pra·wej. Inaczej si~ bie
rze wr6zba w chwili odjazdu; wtedy jczeli dobry znak 
ukaze si~ zaraz po zlym, uwazaj~ to za wr6zb~ po
mysln~ i puszczaj~ si~ w dalsz~ drog~. 

Kaplani tej sekty do najszaco,vniejszych wr6zb 
licz~ buraok czyli wyroczni~ wilka, czyraik, 'vyro
czni~ .sowy, d~uhia wyroczni~ zaj~ca i dunteru1', wy
roczni<2 osla. Zalosne 'vycie wilka (c-ynnnama) zwy
kle odwodzi tuga od przedsi~wzi~cia. J esli wilk prze
~ho~zi drog~ od r~ki prawej do lcwcj, znak to dobry, 
Jesli od lewej do prawej, wr9zba niepomyslna. Gdy 
we dnie wilk zawyje, tugi spiesznie opuszczaj~ miej
sce. Od }Jolnocy do switania znak mniej jest niepo
mysl~y, a od ~ieczora do p6lnocy 'vr6zba jest oboj~
tn~. Zlowrog1 glos sowy zawsze odwodzi tua6w od 

• 0 

zam1erzoncj wyprawy. Podobniez nieszcz~sliwym zna-
kienl jest ukazanie si~ zaj~ca. , Prze troga zaj~ca 
jest 'vain~, m6wil' jeden tug; skoros1ny wzgardzili t~ 
wyroczni~, bogini tez nas opuscila; l~kli we to zwie
rz~ pilo potem wod~ niebiesk~ z czaszek naszej bra
ci pomordowanej. Zaj~c przebiegl nam drog~ 'v cza
sie wyprawy jenerala Doveton na tug6w; z'vierzEJ 
krzyczalo, lecz zaniedbalismy ·wyroczni. Nazajutrz 

- siedmnastu z nas dostalo si~ do nie\voli. ~, 
Nad w zystkie atoli znaki najbardziej powazali "'Y

roczni~ osla. Supulcher u ekadunru, dunteru ('v rze
czy wyroczni, jeclen osiel wart 1vi~cej niz tysi~c pta
k6w), z'vykli mawiac tugi. Kapitan .. lcetnan, kt6ry 
ulozyl slownik wyrazen tugizmu i kazal aresztowa
nym tugom a by opisali wszystkic 'vyrocznie, zaswiad
cza o niezmiernej wadze, j~k~ przy,vif1zuj~ do wr6zb 
zar6,vno tugi p6lnocni jak poludnio,vi. V\'r6zba jest 
glosem Dewi. 

Po zaradzeniu siEJ wyroczni, powtarzaj~ modlitw~ 
do Dewi, po czem powracaj~ na pole, guru (swiEJty 
nauczyciel) bierze chustk~, obraca si~ ku zachodo\vi, 
zawi~zuje monet~ zlot~ lub srebrnf1, i zabiera si~ do 
kr~ccnia stryczka klassycznego,gzt7·/cuat ("r~zel uczo
ny), kt6rego nie godzi siEJ robic, uie otrzymawszy 
rozkazu z gory. Uczen czyli szejla bicrze go z usza
nowaniem w r~k~ praw~ i podchodzi do ofiary wraz 
z szumsia (trzymaj~cym za r~ce). Budz~ podr6znego 
_pod jakimb~dz pozorem, i za da.nym znakiem przez 
naczelnika, adept czyni pr6b~ swej zr~cznosci, przy 
pomocy szumsia. Po dokonaniu dziela, kl~ka przed 

guru, dotyka st6p mistrza wyci~gnittemi r~koma, 
odwi~zuje chustkEJ, wyjmuje z niej sztuk~ zlota i od
daje jako ofiarEJ (nuzur) mistrzowi wraz ze wszystkie
Jni pieni~dzmi jakie posiada. Guru za pieni~dze te 
kupuje cukru, ciast i innych lakoci. Przygotowuj~ 
uczt~ ofiarn~ (tuponia) pod drzewem pe,vnych drzew 
zwlaszcza pod figowem. Burtod czy li dusiciele zasia
daj~ do kola kobierca a nowy adept otrzymuje swoj~ 
cz~stk~ cul{ru poswi~conego. 

Tuponia jest nader wielk~ uroczystosci~. Utrzymu
j~ tugi, ze kto raz zasmakowal cukru poswi~conego, 
na cale zycie przywi~zuje si~ do tugizmu. "Cz~sto, 
mawial jeden slawny ich naczelnik, zdarzalo si~ nam 
uczuc politowanie, gdyz ono jest wrodzone "rszystkim 
ludziom. Ale wplyw cudowny cukru poswi~conego, 
spozytego na uczcie ofiarnej najzupelniej nas prze
micnia. iCo do mnie, aby miec zyc z czcgo, nie po
trzebo"'alein koniecznie zostac tugiem; matka 1noja 
byla bogata, ofiarowano mi korzystne posady; kocha
no mi~ po,vszechnie gdziemkolwiek si~ ukazal: a je
dnak ile razy chcialem opuscic tugizm-zawsze da
remnie: jakas nieprzezwyci~zona sila ci~gn~la mi~ 
powrotnie. Chocby bogowie dali mi jeszcze sto lat. 
zycia, nigdy bym nie chwycil si~ inn ego rzemiosla. 
Wiem ze mi~ czeka smierc sromotna na szubienicy: 
gdyby mi<a mialo spotkac tysi~ce smierci jeszcze sro
motniejszycb, niemniej nie przestalbym bye tugiem. 
Malem bylem chlopi~ciem kiedy m6j ojciec dal mi 
skosztowac fatalncgo cukru i odtqd zostalem na za
'vsze wiernym slug~ bogini Dewi." 

W istocie, to zycie awanturnicze i bez troski, prze
platane ,.pokojem i niebezpieczenstwy, uciechami i 
stnialen1i '\rypra"'Y, a nadewszystko ta tajemnicza slu
zba u sirasznej bogini, dziwne poslannictwo czyni~ce 
tug6w panami zycia i smierci, i wreszcie ta rozkosz 
dzika, piekielna kt6r'1 czuj~ ty lko drapiezue zwierz~
ta i ludzie przy\vykli do mord6w-kt6ra upaja wido
kiem ofiary i odurza krwi zapachem, 'vszy tko to rna 
dla wyznawc6w tugizmu urok nieprzezwyci~zony. Nie 
bylo jeszcze przykladu aby tug dobrowolnie wyrzekl 
si~ swojego rzemiosla. Unikn~wszy zemsty sprawie
dliwosci, chociuz '\Yidzial wieszanych wsp6lto\varzy
szy-zawsze jednak powracuc do Rlubionego zaj~cia. 

Podczas \vielkiej uczty tuponia, obok cukru swi~co
nego, spoczywa na obrusie 1notyka swi~ta, narz~dzie 
b~d~ce w osobliwszem powazaniu. ·Ten tylko moze 
miec prawo pozywania cukru poswi~conego przez mo
dlitw~, kto jest stanu wolnego i wlasnf}: rfJln~ udusil 
w~drowca. Poswi~cenie odbywa si~ nast~puj~cym 
sposobem. Naczelnik najbardziej czczony siada obr6-

.. 
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cony twarz~ ku wschodowi. Po prawej i lewej jego 
stronie siedz~ tugi wedlug porzf!:dku starszenst,va 
w rzemiosle. Przed modlitw~ klad~ na stronEJ kawal-

. ·li i cukru przeznaczone ella tych, co jeszcze nie zabili 
I 

czlowieka. Nast~pnic naczelnik kopie w ziemi dolek, 
kladzie wef1 cukru, sklada r~ce, podnosi je w g6r~ 
a utirwiwszy wzrok w niebie, zwra.ca wszystkie swe 
mysli ku bogini i wola: Wielka bogini, ty cos przod
kom naszy1n podala "" r~ce stryczek i pieni~dze, wy
sruchaj modlitwy nasze! 

W szyscy tngowie l~cz~ si~ sercem z intencyami 
modl~cego si~. Ten sypie troch~ cukru na motyk(J, 
reszt~ obdziela braci wyci~gaj~cych l{u nien1u r~ce 

i daje zwykle haslo do duszenia. Na ten znak, tugo
wie spozy,vaj~ w uroczystem milczeniu s'v6j cukier 
pilne dajqc baczenie a by jego okruszyny nie padly na 
ziemie, bo to byloby bardzo zl~ wr6zb~; gorsz~ by
loby jeszcze jesliby podczas swj~tego obrz~du tugo
wie wdali si~ w swary lub gdyby pies, osiel lub kon 
dotkn~ly cukru: wtedy uwazaliby si~ za zupelnie wy
padlych z laski bogini. Kiedy tug chce okazac przy
wi~zanie do dzieci~cia, wczesnie daje mu cukru po
.Swi~conego. 

W Indyach spotkasz tug6w na kazdej drodze pod 

roznemi postaciami: to pojedynczych, to gromadnie 
po dziesi~ciu i d wunastu, przebra.nych za sipaj6w lub 
pielgrzyrn6w, kupc6w lub ksi~i~t, otoczonych liczn11 
sluzb~, zlozonfb z tug6,v. Gromadki te niekiedy si~ 
J~czt1, t\vorz~c ·wojsko od trzystu do cztcrystu ludzi .. 
Za zblizeniem si~ niebezpicczefi~t,va, gdy ich scigaj~ 
Anglicy, pierzchaj~ po caly1n kraju, l~cz~c si~ znowu 
w utn6wionych miejscach. Tug najdosvliadczenszy, 
najschludnicjszy, najmniej oddany pijaf1stwu- n<1si 
narz~clzic swi~te czyli motyk~ do kopania mogil. Mo ... 
tyka ta jest darem b6stwa; tugo,vie przysi~gaj~ na 
ni~ jak zolnierz na sw~ chor~gie,v. Gdy rozbijaj~ 
ob6z, zatykaj~ j~ w zien1i~, obracaj~c przednim kon
cem ku stronie w kt6r~ armia zmierza; twierdz~ bo
wiem ie jesli bogini zechce, aby udali si~ w innym 
kierunku, nie zaniedba pochylic ku tej stronie moty
k~. W prowincyi Dekkau, gdzic tugizm jest dodzi5-
dnia w stanie k\vitn~cym, przekonani s~ nawet, ~e 
trzymajf!c si~ scisle obrz~d6w, nalezy rzucic motyk~ 
do studni, zkqd sama wyp{ynie w chwili gdy jej oka
ze si~ potrzeba. Bqgini Dewi surowo ukarze smial
k6w kt6rzy r~k~ nieposwi~con~ dotkn~ si~ motyki. .• 

Edw. Sulicki. 

I 

• 

WN~TRZE KOLLEGIUll JAGIELLONSKIEGO, 

DZISIEJSZEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU l{RAKOWSKIEGO . 

• 

Wladyslaw Jagiello, nabywszy od Pancera Stani- w r. 1844 pod kierunkiem budowniczego Karol~ Kre
slawa do1n przy ulicy sw. Anny, przeni6sl tu akade- mera, ktory, usi!owal cechy dawnego stylu utrzymac. 
mijEJ krakowsk~. Dom ten, zwany ongi Pancerze1n, Dot~d zupelna restauracya do.skutku jeszcze niedo
l~czy si~ z budynkiem, wystawionym 1517 r. przez prowadzona, gdyz dwie ez~sci gmachu dopit3ro odno
professora Tomasza Obiedzinskiego, kt6ry uwazac wione, a trzecia, przeznaczona jeszcze na zwaleniet 
si~ m6glby za najpierwszego z zalozycieli dzisicj- stanowi reszt~ frontu od ulicy sw. Anny. J. N. G!o
szej biblioteki skladaj~cych si~ w pocz~tku z samych wacki w ,Widokach miasta Krakowa i jego okolic" 
tylko professor6w akademicl<ich, tutaj zamieszkalych po dwakroc wydanych, zostawil slad wn~trza, jakie 
w Iiczbie 20. z tych 11 ~ylo teolog6w, a 7 do 8 filo- bylo przed odnowieniem, z podpisem nie zupelnie 
zqf6w; pierwsi i drudzy zwali sifJ niegdys Collegae wlasciwym: ,Uniwersy~etJag~ellofl.ski" (litogr. u E~
majores. Gmachy te grozily juz upadkie1n. Rz~d gelmanna p. Jacottet 1 Daw1da). Tu zal~czony WI

Rzplitej W. }11. Krakowa w 1837 r. przeznaczyl sum- dok, w~st_awia wn~trze ob~cnego g~~c~u bi.bliote
.m~ na restauracy~, prowadzon~ jeszcze powt6rnie J cznego JUZ po przebudowan1~. M. Wiszn1ewsk1 w ty-

• 
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tule ,pomnik6"· Historyi i literatury l)Olskiej 1835 r." zy Stachowicza "rysta"riaj~: a) Zalozenie akademii 
zostawil wyobrazenie dawnych drz,vi wiod~cych do 1364 r. w ilnieniu !{azimierza ,V. przez arcyb. Jaros. 
Biblioteki (Podobizna ich byla na matcryale drukar- Bog. Skotnickiego. h)Wyjscie processyipodczas prze
skim zlozoua w Przegl~du N auk. tytuluch: z r. 1842.) niesienia al\ademii z Bawolu. c) Twardo"rski czy Wite-

Dzisiejsza biblioteka, bogata'" mn6stwo rzadkosci, lion czyni~cy doswiadczenia na g6rze Lassota. d) Ja
miesci 'v sobic pi\}cdziesi~t kilka tysi§cy dziel i prze- giello daj~cy rektoro"ri przywilej akad. e) Piotr Wysz 
szlo par~ tysi~cy r~kopism6\v, nic licz~c broszur, ry- z Radolina b. k. otwiera katedr~ prawa kan. \V obec kr6-
cin i zasobuego gabinetu numizmatycznego z ni~ po- l la, nadaj~cego herb akad. f) Delcgacya stanu rycer-

• 

•. 

vVn~trzc gmachu Kollegjuru Jagicllof1skiego. 

I 
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l~czonego. Losy j6j, byly tez same co i da"'nej Aka- skiego 157 5 r. z sej1nu do akad. wzgl§den1 elekcyi. 
demij Jagicllonskiej. Dopiero w r . 1811 U}Jorzf1dkowal g) Anna Jagicllonka daje r . 1584 laiicuch ze swym 
j~ Jcr. Sa1r1. Bandtkie, a 'Y lat 10 })Otcln 'vydnl jej hi- portretem akad. h) Posluchanie Rektora J. Najma
story~. Nicdawno zgasly s. p. J6zef Muczkowski Bi- no\vicza u Zygmunta III. i) Odn1o,-ra pr.&ysi~gi pa
bliotekarz i Prof. przevvyzszyi w pracach swoich za- nu Wirtzowi 1656 uczyniona od ciala akad. k) Szwe
slugi poprzcdnika. Nast~pc~ dzisiaj jest Stronski, b. dzi rnbuj~ bibliotek~ 1656. l) Przepro,vadzenie aka
Prof. uniw.lwo\v., kt6ry po zniszczeniu bibl.l"ro"rskiE~j den1ii w r. 1480 do now ego gmachu: Opr6cz przeszlo 
w 1848 r. na nowo ze zgliszcz6w j~ uporz~dkowaf. . 1000 os6b, "'ystawil tu wiernie malarz syna swego 

J{anouik kTako,vski Sebastyan Sierakowski, przyo- i siebie z podpisem: ,Michael Stacho"ricz Prof. Art. 
zdobil tutaj sale malowaniami al-fresco Michala Sta- Pic tor, auctor hujus operis." Sci an~ z te1n malowi
chowicza i portretami ludzi slawnych. Do wykona- dlem, przeznaczono do zrzuce nia, dla po·wi§kszenia 
nia pomyslu tego, pon1agaly na.szemu artyscie opisy sali. Taki to los robot alfreskowych. Zgorzaly juz: 
gl6wniejszych zda.rzen tycz~cych si~ dziej6w akade- palac bisku1)6w kral{O\Yskicb i. klasztor ks. ks. Re
mii przez J. Soltyl\:owicza, oraz n1alowidla znajdu- format6w w Pilicy, gdzie miescily si~ roboty naszego 
j~ce si~ w dawnej sali zwanej Stuba communis. Obra- krakowianina; inne malowania powoli niszczej~. Sk .. 

• 

• 
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• 

RAUCH RZEZBIARZ. 
(z wizarunkiem sztycbowanym.) 

• 

Dnia 11 listopada 1837 roku, pierwszy raz wysta
wiono na widolr powszechny pomniki pos~gowe pier
wszych burzycieli poganstwa na zien1i naszej, kr616w 
polslrich Mieczyslawa I i syna jego Boleslawa Chro
brego (t 1025 w Poznaniu). Tw6rc~ tych pos~g6w 
byl Rauch rzezbiarz. U niego zam6wil pomniki Ed
ward Raczynsl{i, kt6ry dolozywszy do skladek og6lu 
i znaczny grosz wlasny, zajmowal si~ wzniesieniem 
przy Tumie na Chwaliszewie kaplicy, w kt6rej zlozo
ne s~ popioly znamienitych kr616w naszych i usta
wione ich pomniki, wyzej wspotnnione. Na odwro
tnej stronie pos~g6w Raucha, byl si~ podpisal ten, 
co si~ trudnil przywiedzenie.m ich do skutku. Opisali
snly cale to zdarzenie obszerniej na str. 102 tomu II 
Ksi~gi Swiata z r. 1857 1) . Umieszczaj~c zas teraz wi
zerunek autora pomnik6w, (powszechnie znanych, 
i tylckroc, nie tylko na rycinach wystawionych, ale 
nawet i nader podobnie odlanych w fabryce tutejszej 
Rarola Mintcra) winnismy chociaz waznicjsze szcze
g6ly jego z~wota przytoczyc. 

Krystyan Rauch, z niedostatnich przodk6w uro
dzony 2 stycznia 1777 roku 'v ksi(Jst,vic Waldeck 
(w Arolsen), zszedl ze swiata "T 81 roku zycia w no
cy z dnia 2 na 3 grudnia 1857 roku w Dreznie, do
k~d przyby! z Berlina, aby siEJ leczyc na doku
czliw~ chorob~. Starzec, nie1n6gl zniesc operacyj, 
dokony,vanych zwykle w cierpicniach na kamien. 
Dnia 5 grudnia 1857 przy dzwi~kach marszu Betbo
wena przeniesiono nakol~j zwloki slawnego rzezbia
rza, kt6re rodzina odwiozl:a do Berlina. 

Tu, z nadzwyczajn~ swietnosci~ oddano poslug~ 
ostatni~ slawnen1u rzezbiarzowi. vV pracowni jego 
przystrojono l\atafalk dzielami wlasnemi Mistrza. 
Widziano obok zwlok Raucba w trumnie tymczaso
wo spoczywaj~cych, dwie Wiktorye trzymaj~ce wa
wrzyny, grupp~ dwojga dzieci~tek wyci~gaj~cych ku 
tw6rcy swemu r~cz~ta i postac Nadziei upos~gowa-

, 
1
) Swiezo odnowiono kaplic~ przy katedrze Poznan-

skiej, w kt6rej ustawione pomniki wykonane przez Raucha. 
Ks~G ... SWI"-T..l. Cz. n. R. vm. 

• 

nej. Tak wi~c, zostawione na czas jakis w swi~tyni 
sztuki, cialo jego po skonie raz jeszcze, niby na po
zegnanie, odwiedzilo da,vny sw6j przybytek! 

Na pogrzeb, przyslano z Halli czlonk6w Uniwer
sytetu. Przyjaciel zmarlego, starzec Humboldt, szedl 
za trumn~; na kt6r~, w czasie pocbodu ostatniego 
przez miasto, marmurowc i spizowe postaci, wznie
sione r~k~ zmarlego ku wi~kszej slawie wlasnej, po
gl~daly martwem okiem. A byly-to postaci Biillowa, 
Scharnhorsta, Bltichera, Fryderyka Wielkiego i jego 
wodz6w. 

Rauch, okazy,val juz talent niepospolity od same
go dziecinstwa. Ale jako biedak musial kuc kamie
nie i podrz~dniejsze wykonywac roboty u vValcntyna 
w Arolscn i u Rubia w Kassel. Jako prostego ter
minatora uzywano go do uslug najposlednicjszych .. 
Nim zostal artyst~, przecier1)iec musial duzo biedy 
rzemieslniczka bez opicki. W dwudzicstym dopiero 
roku zycia, wol~c szlifowac blyszcz~ce l)Osadzki, niz 
rozbijac t\varde opoki kamienne, udal si'J do Bcrlina, 
jako lokaj . Dostal si~ tutaj do sluiby d'vor kiej, 
'v l{t6rej zualazl i wuja s'vego. Ale si~ tcgo nigdy 
nie wstydzil, ani zapieral. 

Gdy razu jednego z ksi~ciem Wittgeuschtejnem 
jecbal Rauch do Szarlotenburgu, wszcz~ht si~ rozmo
wa 11ast~puj~ca: ,,Juz to po raz drugi 1nam przyje
mnosc jcchac t~ drog~ z ksi~ciem. Bylo-to I>rzcd 
czterdziestu laty." 

- ,PamiEJtain!' - odrzekl ks. Wittgcnsztejn. 
- ,Ale wazna zachodzila r6znica-dorzucil sla-

wny artysta- gdyz wtedy stalem za po\vozem, a dzis 
mam szcz~scie obok Biedzh~c!" 

Zamilkl ksi~ze na talr~ otwartosc Raucha; ale p6-
zniej, chwal!!c wyzszosc charakteru rzezbiarza, opo
wiadal autentyczn~ rozmow~ powyzsz~ w niejednem 
k6lku i niejednokrotnie. 

Schad6w, bez zadnego wynagrodzenia uczyl mlo
dego Raucha, postrzeglszy w nim wielki talent. A ze 
jenjusze zgadzaj~ si~ nieraz w wielu rzeczach, przeto 
wkr6tce zawi~zala si~ szczera przyjazn mi~dzy nau-

27 
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czycielem - tak samo jak nieco 116zniej pomi~dzy 
Rauchem i Humboldtem. 

Wkr6tce \vyslano wiele oblecuj~cego rzezbiarza, 
kosztem rz~du, do Drezna, a w 1804 do Wloch dla 
doskonalenia si~ dalszego w tej prawdziwej ojczyznie 
wszystkich sztuk pi~knych. Tu go wspieral Wilhelm 
Humboldt i kr6lowa Ludwika, po kt6rej skonie, kr6l 
\vezwal Raucha do kraju, aby uskutecznH: w Szarlot
tenburgu mauzoleun1, przez wdzi~cznosc dla swej do
brodziejki. J akoz dzielo natchnionego wychowanca 
Ludwiki, na jej posmiertne uczczenie wzniesione, 
wslawilo 'vkr6tce Raucha. B~d~c slawnym profes
sorem, dla tego po smierci Schadowa nie zostal Kry
styan prezesem Akademii sztuk pi~knych, iz dobro
wolnie wym6wil si~ od tego zaszczytu. 

Artysta, wlasnie tak jak na artyst~ przystalo, za
chowal zapal mlodzienczy az do najp6zniejszej staro
sci. Do wazniejszych prac jego nalez~ nast~pne: 

• • 

• 

Pomnik grobowy Fryderyka Wilhelma III. 
Pos~g Fryderyka Wielkiego na koniu 1). Pos~gi 

Yorka, Gnejsenaus'a, Bluchera, Biillowa, Scharnhor
sta, i niezliczona prawie mnogosc popiersi, jak na
przyklad: Augusta Hermana Franke (w Halli); Al
brechta Diirera(w Norymbergii); Kanta fi.lozofa(w Kr6· 
lewcu), slawnego w swoim czasie agronon1a Thaera 
(w Berlinie) i pomysl do pos~g6w dla Schillera i Goe- . · 
the'go znajduj~cych si~ w Wejmarze. Ostatni~ prac~ 
rzezbiarza, o kt6rym 1n6wimy, byl szkic modelowy 
do gruppy Mojzesza. 

Ernest Ritschel, uczen Raucha, zrobil dose podo
bne popiersie swego mistrza, o kt6rym, jal{o tw6rcy 
pos~g6w naszych kr616w i znamienitym rzezbiarzu, 
dalismy ten kr6tki zyciorys, b~d~cy dopelnieniem 
tylko zal~czonej tu ryciny. · 

1
) Patrz opis w Kal. Popularno-nauk 184.2 r . 

D A W N Y R Y C E R Z P 0 L S K I. 

Pi~kuie si~ nan1 okazu,je z po za rugly przeszlo- J stv;ro od najda'\vniejszych czas6v;r bylo u nas. Wia
sci, z czas6w wiek6w srednich, tak obfitych w rycer- domo ze Bolesla'v Krzywousty byl na Rycerza paso
skie czyny, ale tak splamionych roznemi naduzycia- v.rany. Czesi dowodz~ ze go na ten dostojny stopien, 
n1i i fanatyzmen1, szlachetna postac 1nlodego polskie- pasowal }{r6l ich Brzetyslaw, nasi zas historycy do
go Rycerza Zawiszy; pomimo ze si~ zadnemi w Pa- daj~ ze i wlasny ojciec jcgo Herman. Poprzednio, bo 
lestynie uie odznaczyl czynami. Nieslusznie zarzu- jeszcze w pocz~tkach XI wieku, Dytmar Kronikarz 
cano Polak om dawnym, ze nie spieszyli szukac grobu Niemiecki podaje, iz Cesarz Henrykll wyprawil wiel
Chrystuso·wego, ze si~ nie !~czyli w tych wyprawach k~ uczt~ dla BolesJ:awa W. aby go sobic zjednac i ze 
z innem Europejskiem rycerstwe1n; z tego powodu, na tej uczcie, nie tylko dostojnego goscia obsypal: 
nieledwie uproszono, azeby rycerskie czasy, to jest rozn1aitemi darami, ale syna jego Mieczys~awa paso
prawidla stanowi~ce rycerst,vo (Chevalerie zwane wal takze na Rycerza. 
we Francyi) istnialo u nas. Zapewne ze Polacy nie Naturalnie w Polsce, 'v kt6rej nie bylo feudalizmu, 
szli odbierac grobu Chryst usa, bo oni wtedy ci~gle gdzie nawet monarchizm rozwin~c si~ nie1n6g!, rycer
wiary Jego bronic byli zmuszeni. Wszakzc za napa- stwo nie bylo w taki spos6b uorganizowane jak 
dow tatarskich tak powtarzaj~cych si~, Innocenty IV, w Niemczech; gdzie rycerze razem byli dworzanami 
dozwolH: oglosic wezwanie do krucjaty przeciw Tata- przysi~glemi 'vladzy,-a jako znak wiernosci i pod
rom, a na pomoc Polski. Nie n1ogli \vi~c opuszczac danstwa nosili lancuchy zlote ua szyi. Rycerstwo 
kraju swojego. w Polsce nie bylo jak tam osobnem stowarzyszeniem, 

Nie mozna twierdzic iz rycerstwo w Polsce nie by- do monarchy tylko, do jego rozporz~dzcnia nalez~
lo, dla tego, ze nieznano go na Zachodzie, zawsze cern; byli to raczej obroncy kraju odznaczaj~cy si~ 
oboj~tnym na sprawy nasze; i na Wschodzie, gdzie m~ztwem iposwi~ceniem. Rycerze zlotej ostrogi tylko, 
tylko ilniona Hiszpanskich, Francuzkich, Angiel- (zwani Equites Aurati, /(awale1'owz"e ztoci) zblizeni 
skich bohater6w obudzaly trwog~. Mimo to, rycer- wi~cej byli do rycerzy niemieckich. Przyst~powalioni 
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do tego zaszczytu wsr6d wielkiej okazalosci; byl to bo
wiem zwyczaj jeszcze za Cbrobrego znanJT., iz kr6l 
nazajutrz po koronacyi, w okazalym stroju, przy .zna
kach godnosci swojej, zasiadlszy wsr6d orszaku dwo
rzan na tronie wystawionym na rynku Krakowskim, 
odbieral przysi~g~ ocl miasta Krakow a, po czem wy
bieral kilku lub kilkunastu, st6sownie do woli swej, 
mlodych mieszczan, niekiedy nie z sa.mego Kral{owa 
b~d~cycb, i tycb mianowal rycerzami zlotej ostrogi, 
w widokach iz bronic b~d~ miasta i zamk6w krole
wskich. Przy tem mianowaniu uderzal ich koncem 
palasza po ramieniu. Kazimierz W. dal pas rycerski 
Prandocie Galee. W. Jagiello obdarzyl haltheo mi
lita1'i Zbig. Olesnickiego, kt6ry tej przepnski nie 
przyj~l. Zyg. August passo·wal brandeburczyka Al
brechta Fryderyka 1569 r. na rycerza. 

Rycerzy niemieckich tylko panuj~cy mial prawo 
tworzyc; na rycerza w Polsce, ojciec wlasny passowat 

Rozmaite cwiczenia rycerskie u nas bardzo byly 
znane i naturalnie ze nar6d tak bitny, tak ochoczy, 
przenosil takie rodzaje zabaw i rozrywek nad inne. 
G6rnicki opisuje gonitwy na weselu Zygmuntn, Augu
sta z Katarzyn~ Austryacl\~. Pozwalatny sobie opis 
tej zabawy doslownie nmiescic. 

,Byly potem gonitwy na Zamku: go nil Zygmunt 
Wolski miecznik, z l{iezgalem zacnym szlachcicem 
litewskim, w gonczych na ostre i m~znie si(J spotkali 
z sob~. Gonil Kosmowski z koniuszym ksi~cia pru
skiego holdownika Polski. Byl turniej konny, w kt6-
rym bylo par dwadziescia cztery z tarczami i z pier
scionkami, groty w kopii. Po tych na Zamku goni
twacb, byly znowu w miescie na rynku gonitwy, 
w kolczycb zbrojach, gdzie bylo kazdemu wolno (by 
tylko zachowal si~ podrug artykulow, kt6re na wro
tach w Zamku przybite byly) przyjechac i gonic 
z tym ktoby si~ na placu stawil: tak, ii drugiemu 
i z dwiema i z trzema uderzyc sica przyszlo, raz po 
raz, niz na drug~ stronca dobiezal. A iz w zawartych 
helmach gonili, mial kazdy na helmie znald. A kr61 
z kr6low~ i wszystl{iemi goscmi z ganku wysokiego, 
kt6ry na to by! uczyniony; patrzyl, maj~c przy sobie 
klejnoty, kt6re goncom wystawione byly. Najwicakszy 
dank otrzynal rycerz maj~cy na helmie trzewik 
bialogloski. Wt6ry klejnot wzi~l Kosmowski dwo
rzanin, osobliwy goniec, kt6ry w gonitwie na Zamku 
goni~c na ostrze z wyzej wspomnianym koniuszym 
dank odni6sl. Insi zas goncy to nasi polacy, to niem
cy, prusacy, drogie klejnoty odniesli: to jest wience 
z pierscieni, kt6rym zaraz z ganku kr6l sam jak s~
dzia dzielnosci kazdego, posylal z p ocbwal~." 

• 

Nie pierwsze to i nie ostatnie wspomnione w dzie
jach naszych gonitwy, czyli tak zwane w owych cza
sach turnieje. Wyprawiali je nie tylko w dworsltich 
uroczystosciach, ale niekiedy i u wielkich pan6w 
jak np. na zaslubinach Jana Zamojskiego z synowic~ 
Batorego Gryzeld~. 

Ale wr6cmy si~ do Rycerza dawnego. Wiadomo 
czem byla w owych czasach ch~c slawy, jakas niele
dwie potrzeba odznaczenia si~ bohaterskiemi czyna
mi; nie dziwmy SiEJ WiEJC ze Zawisza Czarny ulegaj~c 
jej, udal si~ na dw6r cesarza Zygmunta i tam czas 
jakis bawil, gdyz Zygmunt nieograniczonem obdarzal 
go zaufaniem. Wysmukla kibic pi~knego mlodzien
ca, dobrze si~ rysowala w czarnej zbroi, kt6r~ lubil 
no sic i od kt6rej clostal przydomek Cza1·nego. Rycerz 
polski calego dworu uwag~ na siebie z·wracal, wszy
stkie kobiety pragn~ly mu sica podobac. A przy uj- · 
muj~cej powierzchownosci l~czyl szlachetnosc, dziel
nosc i pra wosc. Powstalo przyslowie z powodu tego: 
,,Polegaj jak na Zawiszy." 

Pomimo tak 'vielkich powodzen na dworze Zygnlun
ta, mlody rycerz nie dal si~ olsnic laskami i darami 
tego monarchy. Skoro postrzegl, nieszczere jego po
st~powanie z kr6lem polskim Jagiell~, a nadto do
wiedzial si~, ze si~ w Polsce do wojny z krzyzaka
mi gotuj~, porzucil swietny dw6r, zaszczyty i dosto
je:6.stwa by do swego kraju pospieszyc. Nasladowa
la go inna mlodziez polska na dworze Zygmunta zo
staj~ca, i wr6cila z nim razem. Po1nicaclzy t~ byli 
dwaj bracia Grabowscy, Kalski, Dobek, Malski, Pu
chala, Braglowski i Skarbek. Mile przyj~l Jagiello 
powracaj~cych rodak6w, a ze wkr6tce ruszal na sla
wn~ z krzyzakami bitw~ pod Griin,valdein, w dow6d 
zadowolenia i zaufania, powierzyl Zawiszy pierwsz~ 
kr6lewsk~ chor~giew, z czego mlody rycerz jak naj
waleczniej si~ wy,vi~zal. Kr61 ceni~c 'v Zawiszy nie· 
tylko m~ztwo ale i we \vszystki~b spra,vach roztro
pnosc, nie raz go w poselstwie wyprawial do innych 
monarch6w. Wtedy wlasnie nieszcz~sli,vy Russ ulegl 
bl~dnym zasadom slynnego Wiklefa. Dh1go, jako 
gorliwy katolik, rektor uniwesytetu, trzymal si~ zaka
zu, nie chcial brae do r~ki pism odszczepie:llca an
gielsl{iego, jakby przeczuwal ze w nich wyssie truci
zn~ od kt6rej sam zginie, a kraj sw6j na dlugie za
targi i rozlew krwi na.razi; lecz w koncu nam6wiony 
przez przyjaciela, wzi~l si~ do czytania slawnego 
w6wczas Wiklefa i zdanie jego podzielit Na zjazd 
na kt6rym o losie Hussa radzic miano, Jagiello tak
ze wyslal poselstwo, kt6re Zawiszy po,vierzyl. Po
wt6rnie Huss do tlumaczenia si~ wezwany, byl-

27* 

• 
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by n1oie zn6w nie stan~l, gdybynie zapewnie
nie c esarza Zygmunta ze go nic zlego nie spotka. 
Gdy })Otcm Zygmunt okazal si~ surowszym niz s~d 
duchowny 'v sprawie Hussa; jcden Zawisza smial 
wyst~pic \V obronie jcgo, przekladaj~c Zygmunto
wi, ze kiedy dal Hussowi list bczpieczenstwa, po
winicn slo,va dotrzymac. Pon1imo ze prawy nasz 
rycerz byl oburzonym· na tak szkaradny post~pek Zy
gtnunta; gdy Turcy jednak naszli Pa!1stwo jego, a on 
Za wisz~ usilne1ni pros bani wzy,vac pocz~l; nie umial 
si~ oprzec ·gorli,vy obronca \viary i pospieszy1: sta
n~c na czelc 'voj8k cesarskich~ azeby muzulma
n6'v odeprzec. Potrzeby wlasuego kraju nie stawaly 
mu na przeszkodzie, gdyz pok6j z krzyzakami zawar
tyin zosta·l'. 
Wyst~pil Zyg1nunt do \Yalki z ogromnem wojskicm~ 

n1imo to jednak przeszedlszy juz Dunaj, cofa si~ na
gle: str,vozyly go tureckie zast~py, zdawalo mu si~ 
nie podobuen1 podolac tak dzikiej, wrzuskliwej tlusz
czy, i u1nyslil stan~wszy obozen1 po za Dunajem 
czekac z ich strony napadu. Lecz z a,visza spiesz~
cy na prz6d nie postrzegl mane,vru Zygn1untn. i da
lcj si~ posun~l. Nickt6rzy twicrdzf1 ze to byl czyn 

• • • I • • zdradzicck1 ze strony cesa.rza a przynaJmnieJ nie-
wdzi~cznosc, niedbalosc dla bohatera: toby tylko je
dno moglo zbijac ten zarzut, zc prosty wlasny inte
rcs nakal:y,val Zyg1nuntowi oszcz§dzac \valccznego 
i u1niej~cego prowudzic 'vojsko ryccrza. W olimy 
wi~c p6j~c za dziejopisarzen1 t\vierdzt!CYIU, iz skoro 
Zygmunt spostrzegl ze nie1na. naczelnego 'vojownika, 
ze sa1n prawic llrzccl hufcen1 nieprzyjaci6l pozos tal, 
natychmiast wypra,vil po niego l6dz chcfbc go spro
'vadzic, lccz to juz niepodobnem bylo: rycerzowi tak 
blisko nieprzyjaciela znajduj~cetnu si~, zdawalo si~ 
hanba ucickac. Oburzony, rozzalony na tak nie ry-

" ccrski I)OSt<Jpek Zygmunta, uwaZaj~c uchronienie 
si~ od smierci nicpoclobnen1, chcial })rzynHjmni~j aby 
Turcy drogo s1nierc jego okupili; puscil si~ '"i~c 
w nicprzyjacielskie szyki jak le"r razem z dwoma to
"l'arzysza.mi s\vcmi, lecz w koncu otoczony przez Tur
k ow, gdy n1u jui sil do walki nic stalo, pochwyco
nym zostaJ. Pocz~li sj~ kl6cic 1ni~dzy sob~ muzul
nlanic ktoby tak \Vielk~ zdobycz Sultanowi zlozyl, 
a gdy k16tnia coraz 'vi~ksza pomi~clzy nic1ni powsta
wac zacz~la, tunyslili zniszczyc t~ kosc niezgody 
i rzuciwszy si~ nan wszyscy, rozsiekali go na miej
scu. Zal byl \vielki po zgonie pi~kncgo, walecznego 
rycerza, o kt6ry1n Orzechowski zaswiadcza, ie byl: 
,hozy w postaci, okaza.ly w rynsztunkach wojennych 
zbroi i koniach; grzeczny, zalotny z plci~ pi~kn~, 

• 

hojny w darach, w ucztach wspanialy i do zucbwa
losci smialy; kraj sw6j kochaj~cy nad wszystko." 

Jest zdaje si~ slad pewny ze zgon bohatera nie po
zostal bez uczczenia pamiEJci jego; w kosciele Franci
szkan6w \V Krakowie znajdowal si~ nagrobek z napi
sem lacinskim wyrazaj~cym: Or~i tw~j btyszezy, lecz 
kosci twoje nie tutaj spoczywajq o Zazoiszo cza1·ny! 

Rzecz dziwna i smutna razem, ze nie pozostalo 
szczeg6l6w z prywatnego zycia tak znako1nitego wie
ku swego rycerza. Wiadomo tylko zc })Oj~l byl za 
zon~ Barbar~ synowic~ biskupa Krakowskiego Wis
sa; lccz 'v jakim czasie ten zwi~zek nast~pil, jaki lo5 
spotkal 1nlod~ wdow~? nicwiadomo. 

Zawi ·za rodzil si~ w stary1n zamku ojca swego 
starosty Spiskiego. Spizka zie1nia w poludniowej 
CZEJSCi podg6rza lez~ca, jedn% stron~ szczyt6w Kar
pat dotyka, zkf1d plyn~ Dunajec i Poprad, o b:fituje 
w ogromne lasy w kt6rych niedzwiedzic, wilki, dziki 
znajduj~ si(J. Wsrod 'vynioslych g6r, Karpaty w tej 
stronie s~ najwyzsze bo 7338 stop nad J)Owierzchni~ 
Baltyku wznosz~ si~; s~ pi~kne tu doliny, rodzajne 
grunta, rzeki ryb pelnc. 
Dawn~ stolic~ starostwa Spizkiego bylo 1niasto 

Lubowne; opr6cz niego nalezaly i inne, jako to; Po
doliniec, Gniazclo czyli Kniszyn, Bella, wyzszy Ran
senbauch, Lubica, Maciejowce, Wiclka Sobota Spiz
ka, Poclbrad, Strasza, W erbowo, T\varosa, l{usinowce, 
Nowa wics, gdzie si~ znajduj~ kopalnic miedzi i zela
za. Podbrad poc.l za1nkien1 Spizkin1 lez~cc 0Varallja) 
bardzo ladnc i slawne niegdys jarmarkami miaste
czko, i Wloska 1niescina. Widzimy po 'vy1uienionych 
tu 1niastach jak rozlegia i zamozna byla zie1nia Spiz
ka. Razem ona z clziedzin~ slowiansk~ zakarpack~, 
po 'vschodni~ odnog~ Dunaju a zachodni~ Cisawy na
lezala, jeszczc za Boleslawa stnialego, do Polski. Naj
pierw oder,vali j~ vV EJgry, kiedy podczas bezrz~du 
i oddalenia si~ tego kr6la, wpadli i zakrosliwszy so
bie granic~ u szczytu Kar1lat, zaj~li caie starostwo 
S}Jizkie. Ci~glc wojny, najazdy od wschodu, zacho
du, p6inGcy, nic dozwolily upomniec si~ o zwrot gra .. 
nic na poludniu. Za panowania Jagielly 1412 roku 
Zygmunt kr61 W ~gierski i razem Cesarz Rzyn1ski, 
pozyczyl u kr6la Wladyslawa polski ego 40,000 kop. 
groszy Pragskich i dal mu 'v zastaw zie1ni~ Spizk~. 
Traktowano par~ razy o t~ zien1i~ lecz gdy pienie
dzy nie bylo, zatrzymano zastaw; p6zniej juz wzinian
ki nie bylo ani o zwrocie pieni~dzy, ani o oddaniu 
ziemi. Cesarzowa Marya Teresa kazal'a ziemi~ na
jechac a w 1772 roku do W (Jgier przyl~czyc. Sejm 
1773 roku zaj~cie ziemi Spizkiej ratyfikowal. Lecz 



nar6d nie upowaznil sejmujqcych do ratyfikacyi~ i 
przeciw temu zabraniu i innym najazdom z or~zem 
w r(Jku protestowal. 

Tak oderwan~ i stracon~ zostala pi~kna, bogata 
ziemia, nalez~ca niegdys do znakomitych naszego 
bohatera ojc6w, a pierwej niz ona, zagin~l zdaje si~ 
rod jego~ to jest linija prosta z kt6rej pochodzil. 
Gdyz lubo nie na nim koficzy si~ slawa in1ienia te
go, lubo wielu za,visz6w odznaczylo si~ w uslugach 

• 

dla kraju, zdaie si~ jednak ze linija Zawisz6w her bu. 
Sulima zagasJ.'a zupelnie. Nie wiadomo czy nalez~
cym byl do tejze rodziny Zawisza Rochczyc, takze 
odznaczaj~cy si~ pi~knosci~ i walecznosci~ rycerz, 
kawaler J erozolilnski, kt6ry, jak m6wi~ dawni kroni-

• karze Bielski i Niesiecki wzmiankuj~c o historyi 
Czeskiej, poslubil matk~ Waclawa kr6la Czesl\:iego, 

•• 

na tron Polski obranego. Gdy ten monarcha udal s i~ 
do Ziemi swi~tej, matka jego Jagnieszka regentka 
pans twa, uderzona pi~knosci~ i godnosci~ Zawiszy, 
oddala 1nu sw~ r~k~; syn wr6ciwszy, acz urazony za 
ten post~pek Zawiszy, przez mitosc dla matki })rze
baczyl mu i do wielkiej wyni6sl godnosci. Po smier
ci kr6lowej J agnieszki, now~ milo sci~ i dum:} wie
dziony Zawisza, zniewolic zdolal serce siostry kr6la 
W ~gierskiego, i lubo juz Bogu poslubion~ byla, od
dala mu jednak swoj~ r~k~. 

Zawiszowie Litewscy, o kt6rych tyle wzmianki 
w historyi panowan rozmaitych, w historyi wojen ana
wet w historyi -pismiennictwa, znalesc mozna, zupel
nie inn~ rodzin~ Zawisz6w stanowi~, nie nalez~Cf!l 
wcale do· rycerza nosz~cego przydomek czarnego, 
herbu Sulima . . 

JAN GUTTENBERG .. 
• 

I SZTUKA DRUKARSKA W OGOLE A W SZCZEGOLNOSCI W POLSCE. 
• 

I. 
Biblioteka l{rakowska posiada obrazki swi~tych 

z podpisami glosek wybijane 1425 roku. Ten spos6b 
ogbitkow xylograficznych ( czyli drzeworytniczy), uzy
'vany dawniej do wyrabiania tylko kart i obrazk6w, 
m6gl istotnie naprowadzac pierwszych wynalazc6w 
na odkrycie sztuki drukarskh~j, kt6ra wprawdzie 
~upelnie)est czem inne1n, ale podobienstwo rna do 
druk6w najpierwszych. 

Z tej analogii powstaly spory co do pierwszenstwa 
wynalazku druku. Niezawodna rzecz wszakze, iz 
najwi~cej w tym zakresie pracowal i najwi~cej zaslug 
polozyl Jan Guttenberg, urodzony okolo roku 1405, 
zmarly w 1468 r. Jego wi~c slusznie zowi~ wyna
lazc~ druku, choc i kilku innych sp6lczesnie do ulep
szen w tym wzgl<Jdzie wiele dopomagalo . 

Szlachcic moguncki (maj~cy na czerwonem polu 
zlotego Franciszkana w herbie) Henne , to jest Jan 
Guttenberg, (syn Friele) trudnil si~ z pocz~tku wy
rzynaniem piecz~ci i szkiel. Czesi, wyprowadzaj~ 
r6d jego ze slowiaitskiego plemienia, z Kutnejhory. 
Utrzymuj~, pewnemi potwierdzaj~c dowodami, ze si~ 

• 
• 

zwala z pocz~tku rodzina jego Kutnohorskh~mi. A ze 
panowal wtedy zwyczaj w calych Czechach, zrodzo
n.y koniecznosci~, przemieniania swych nazwisk na 
niemieckie, przeto i ojciec lub dziad wynalazcy dru
ku, przetlumaczyl swe nazwisko na niemieckiego 
Kutenberga. Przez jednakie, a przynajmniej bardz~ 
blisko-znaczne brzmienie gJ:osek K. i G. _przeszedl 
z czasem J{utenberg na Guttenberga 1

). 

Od roku 1434, bawi~c Guttenberg w Strasburgu 
przemysliwal nad swym wynalazkiem, a ze nie mial 
tyle zasob6w pieni~znych, jakich wymagaj~ ph~rwsze 
pr6by, zawezwac musial do sp6lki J~drzeja Hejlman
na i Jana Riffa. Jan Duebne zlotnik pracowal z Gut
tenbergieln nad czcionkami, ktore nasz slowianin 
pragn~l uczynic ruchomemi, rozpilowywujf!C n&jsam
prz6d z tablic xylograficznych pojedyncze gloski. 
W r. 1438 Konrad Saspach zrobil juz byl tloczni~, 
gatunek najpierwszej prassy, kt6ra, o ilez musiala 

1) Patrz artykul Jaroslawa Wiertiatko ·w pismie: l¥l'a
stirnil (Patryota, 1840) oraz w Kwetach, dzienniku cze-
skim N. IV z 1840 r. · 
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byC prostszlJ: od naszej dzisiejszej prassy po~pie-1 dana z oznaczeniem miejsca i drukarzy. Na par~ lat 
sznej! bowiem wczesniejsza Bihlia latina Guttenberga in 

Ale sp6lka nakladowa z pi~ciu r6znych os6b zlo- folio, niema zadnego podpisu ani Moguncyi, ani Dru
zona, nie mogla dlugo zostawac w zgodzie z powodu karni. Odbita gotykiem we dwie kolumny czyli we 
interess6w pieni~znych. Guttenbergowi od r. 1436 dwa slupy. Calosc miesci si~ we dw6ch cz~sciacb, 
juz brakowalo grosz a i z tej niem·o~nosci zalegl w o- majf!:cych stronnic 324 i 317. Pismo czytelne, na 
platach Janowi Duehn'emu (zwanemu od niekt6- pargaminie, na welinie, i na papierze posledniej
rych .Drizelmem) kt6ry go ~~igal przymusem praw- szym, z wyzlacaniami poczl):tkowych glosek(initialia) 
nym od roku 1439 tak dalece iz w lat kilka rozer- i koloro\vaniami. Zaczyna si~ od listu Sgo Hieroni
waC si~ musiala w~p6lka, wielkie w nadziei maj~J:ca ~a; c~erwonemi liter~mi wytloczone, a raczej r~cznie 
korzysci, ale w pocz~tkach potrzebuj~ca samych tyl- Illum1nowane trzy w1ersze pocz~tkowe przytaczamy: 
ko wielkich naklad6w. Przycisniony koniecznosci~ 3nci~it el'i6toln Baucti 3geronitni ab 
Guttenberg, po roz\Vif!:zaniu wsp6lki 1443 roku prze- ~aulinum ~re~biterum be omnibuB 
ni6sl si~ wkr6tce do brata stryjecznego Orta Gut- bibinae 9i~toriae Iibri6 ca~itufum ~mu 
tenberga Znm Jungen do Moguncyi i .t~m osia,dl W pierwszych bowiem drukach, zostawiano gloski ·4 

w_ r. 1444, zmuszony znowu kogos przyJ~C do spol- pocz~tkowe wcale na prassie nie odtloczone, i dopie
n~ctwa nakladowego. Ale teraz byl na po~6r szcz~- ro p6zniej odr~ki, najcz~sciej kolorowo lub zlotemje 
sl1wszym w~borze, boznalazl bogatego mieszczani: dorabiano. Na exemplarzu znajduj~cym siEJ w biblio
na mogu~c~1ego Jana .Fust albo Faust. Ten ostatnl tece paryskiej . (Cesarskiej), pod pisano sp6lczesnym 
przypu~c1l Jeszcze do Inter~~su zob.op6lnego w roku charakterem, iz byl kupiony, kolorowany i oprawio-
1450 P1otra Schoyfera (Ornlio) czyl1 Schaeffera, kt6- ny w sierpniu 1456 r. a zatem wkr6tce po wyjsciu. 
ry p6Zniej wynalazl czcionki lane, w miejscu odcina- Gdy Guttenbergowi nie powiodla si~ wsp6lka i raz 
nych z tab lie xylografijnych, i przeto nieforemnych glo- drugi-wtedy, znalazlszy opiek~ w elektorze mogun-

. sek Guttenberga. Szeffer "rlasciwie trudnil si~ kal- ckim Adolfie, a co najwi~cej w przyjacielu Konradzie 
ligrafij~, i przed rokiem wr6cil z Paryza: byl wiEJc Homerym czyli Humbrechcie, pocz~l dalej drukowac 
bardzo wynalazcy potrzebnym do dawania abrysu ksi~zki, ale bezimiennie jak i da,vniej np. Catholi
glosek, do poprawienia stempl6w (patron6w, ponso- con Jana de J~nua i t. p. Humbrecht, chociaz byl 
n6w, patrice, bunzen) i wpadl wrescie na mysl wyna- przyjacielem daj~cym na koszta zalozenia drukarni, 
lezienia matryc, z kt6rych podzis dzief1 odlewaj~ si~ ale jednak warunek polozyl, iz po smierci Gutten
czcionki drukarskie. berga, caly zaklad b~dzie nalezal do niego lub jego 

Jak wi~c wprz6dy odbijano ksi~gi samemi tylko nast~pc6w, Jakoz od roku 1468 przeszla drukarnia 
tablicami z wyrzynanemi literami, czyli xylografo- do Humbrechta i kierowal ni~ Bechtermintze, uczefi 
wano, tak teraz jednoczesnie, pocz~to i drukowac Guttenberga, kt6ry pod nim praco,val ·- i po jego 
czcionkami ruchomemi i zarazem odbijac drewniane- imieniu rozeznawac tnozna druki guttenbergowe. 
mi tablicami, sprzedaj~c te ostatnie roboty za r~ko- Jednoczesnie z Guttenbergiem, w owej drugiej z ko-
pisma. lei drukarni, czyli wlasciwiej m6wi~c o"·emi appara-

Mamy tym sposobem wytloczon~ najpierwsz~ Bi- tami sporz~dzonemi pomyslem i prac~ Guttenberga, 
blij~, zwanf!: pospolicie Mogunck~, i Bull~ Papieia odbijali ksi~gi Fust (zmarly dopiero w 1466 roku) 
Mikolaja V wzywaj~Cf!: na ratunek Cypru w r. 1454. i Schoeffer, ale te dziela rozr6znic lat\vo, bo si~ na 
Okolo tegoz czasu, kiedy pracowano nad odbitkami nich wlasciciele odebranej drukarni IJodpisy,vali. 
Psalterza, 6w drugi zwi~zek handlo,vy znowu si~ ro- Tymczasem sam gl6wny wynalazca sztuki drukar
zerwal'. Szeffer, ozeniwszy si~ z Krystyn~ Fausto"'- skiej, po zalozeniu trzech innych fabryk ksi~zkowych, 
n~, nam6wH: snac tescia, a by przymusic Guttenberga musial w nich bezimiennie odtlaczac dziela, bo pra
do wyplaty naleznych odell. dw6chty si~cy czerwo- cowal za grosz cudzy, w drukarniach z obcej laski 
nych zlotych, summy na6wczas nadzwyczaj znacznej. zalozonych. Dlugi czas nawet chciano mu odebrac 

W roku wiEJC 1455 wywlaszczono Guttenberga z po- i sluszn~ slawEJ pierws4ego odkrywcy druku. Tak to 
siadania drukarni, ana psalterzu skonczonym w I at i najjenialniejsze nieraz pomysly, nie wsparte ow em 
par~, do kt6rego rozpocz~cia nalezal i Guttenberg, bozyszczem zlota, kt6re od tylu wiek6w na ziemi 
podpisali si~ tylko: Fust i Schoiffer A. D. 1457 in panuje, nie tylko ze nie mog~ bye braciom-bliznim 
vigilia Assumtionis. Jest to najpierwsza ksi~ga wy- pozyteczne, ale cz~sto nawet albo gin~ bez urzeczy-
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wistnienia, albo chwal~ pierwszenstwa utracajf!, po 
najwi~kszej CZfJSCi dla tego, ze ludzie przemozniejsi, 
maj~c srodki wykonania, przypisuj~ zarazem i mysl 
czynom, kt6re najcz~sciej dopelniaj~ za nich inni 
pracownicy i mysliciele. 

Ale jezeli niekiedy bl~dzi terazniejszo sc, zwykle 
potomnosc daleko sprawiedliwsz~ bywa. Tak si~ sta
lo i z Guttenbergiem. Bil si~ za zycia z przeci,vno
sciami losu; niem6gr nawet drukarni na imie wlasne 
. zalozyc, choc byl i 'vynalazc~ i tw6rc~ trzech naj
pierwszych ksi~gotloczni. 

Tymczasem po uply
wie IV wiek6w wdziEJ-
czni potomkowie, wznie
sli mu pomnik, obcbo
dzili publicznie w wi~
kszych Europy mia
stach pami~tk~ czte
rechsetletniej rocznicy 

. wynalazku jego - i na 
czesc jego wydali prze
pyszne Album ( znane 
pod mianem Guttenber
ga) w ktorem hnienio
wi i czlowiekowi z Ku
tnejhory we wszystkich 
j~zykach skladano u
wielbienia i zapisywano 
pami~cjego, czcionkami 
wszystkich n a rod 6 w 
europejskicb, na p6zne 
stulecia. 

• 

W pomienionem Al-

• I 

.. --

l{ornel, introligator Wawrzyfica Zakrystyana, n16wit 
mu o Janie rzemieslniku, kt6ry ukradlszy czcionki 
ruchome i narz~dzia drukarskie, zbiegl z Harlem. 

Ow· zal{rystyan, po r. 1440 mial wydac ze swej dru
karni. , W ojny Aleksandra Wielkiego, o Nasladowa .. 
niu Chrystusa Pana przez Ton1asza z Kern pis" i t. p. 

Jan zas czeladnik, zemkn~wszy przez A1nsterdam 
i Kolonij (J do Moguncyi, mial wydrukowa6 tamze 
w ci~gu roku: ,Alexandri Galli doctrinale; - Petri 
Hispanii tractatus; - Grammatica it. d. 

Inni zno~vu twierdz~ (jak np. Doktor paryski J a
k6b Mentel w dziele: ,De 
vera ti pogra phiae ori

•• .gine ") ze w Strasburgu. 
zyj~cy okolo roku 1438 
Jakob Mentel (protopla
sta autora ksi~zki pod 
napisem: ,o prawdzi
wym pocz~tku Typogra
fii '') byl p i e r w s z y m 
sztuki druka~--skiej od- . 
krywc~, kt6ry pol~czy
wszy siEJ z b ~ d ~ c y m , 
podtenczas w Strasbur
gu Guttenbergiem, pra
cowal wsp6lnie nad jej 
udoskonaleniem. To o
statnie mniemanie da
leko jest prawdopodo
bniejsze od pos~dzen 
hollendr6w, mieni~cych 
Guttenberga zlodziejem 
i zbiegiem. 

II 

bum, z nadzwyczajnym 
przepychem wydanem, 
znajduje si~ i trzy ust~
PY po polsku skreslone, 

Pomnik Guttenberga w Moguncyi. 
Bye moze, iz jedno

czesnie z J. Guttenber
giem lu b Mentlem, i W a-

pomi~dzy l{toremi zasluguj~ tu na wzmiank~ poe
zye Wincentego Pola, i s. p. Edmunda W asilewskje
go. Meermann wydal dzielo o wynalezieniu sztuki 
drukarskiej, w kt6rem pierwszenstwo odkrycia tlo
czenia ksi~g przyznaje holendrowi Wawrzynco,vi 
Janszon J{oster, kt6ry byl zakrystyanem w Harlem 
w polowie XV stulecia. Twierdzenie to oparto na 
przypisku do ksi~zki pod tytulem: ,,Augustinus, de 
Vita Christiana et de singularitate clericum." Na 
koncu tego d~iela, kalligraf, to jest przepisywacz 
ksi~g przed wynalezieniem sztuki drukarskiej; nieja
"ki Ulryk Zell z dyecezyi mogunckiej kopiista, a nast~
pnie pierwszy drukarz w Kolonii, mial dopisac ze 

• 

wrzyniec Coster w Har
Iemie wpad1: rowniez na mysl wynalazku druku, bo 
karrty znane byly jeszcze 1376 roku, a obrazkowe 
arkusze z niejakims kr6tkim textem, odbijane byly 
okolo r. 1430 1

). Te "ri~c wyobrazenia swi~tych z pod-

1) Znajdujemy najwyrazniejsze slady w starozytnych pi
sarzach, iZ gloski ruchome od wiek6w znane byly, jednak
ze nikt nie wpadl na spos6 b ich zastosowania, j ak wyna
lazcy druku. Czytamy w Ksi~dze I, roz. I. Kwintyliana, 
iz ze sloniowej kosci glosek uzywano u Rzymian dawnych 
do zaba wy dla dzieci. Potwierdza toz samo i Platon 
'\V Ksi~dze Praw • .A.le z umyslem ludzkjm i zastosowaniami, 
bywa toz samo co z owem slawnem jajkiem Kolumba: po
dobna historya ci~gle si~ powtarza! 
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pisami, zar6wno mogly stac si~ wszystkim trzem, to 
jest Mentlowi, Guttenbergowi i Kosterowi powodem 
do robienia podobnych tablic zdatnych ku wyciska
niu ksi~zek. Ale to dopiero pierwszy okres drukar-
stwa, kt6ryby mozna nazwac zarodkowym. Gutten
berg wyst~puje swietniej w drugim okresie, rozwojo
wym , kt6ry stanowi ruchomosc czcionek. Trzeci 
okres, doskonalszy od dw6ch poprzednicb, nalezy si~ 
Szefferowi, wynalazcy odlewanych czcionek, i massy 
czyli pierwszej farby drukarskiej. Przed nim mieli 
si~ ukrywac i Guttenbel''g i Faust; ale on ich w cz~
sci podgl~dal, i pochwyciwszy mysl pierWSZt!, podo
lal j~ udoskonalic, Za ten spryt wynalazkowy, zy
skal sobie za zon~ cork~ bogatego Fausta. 

Przepisywacze dziel', kt6rych bylo bardzo wielu 
z tego jedynie utrzymuj~cych si~, widz~c ze z wyna
Iazkiem druku, ustanie ich zarobkowanie, oskarzyli 
Fausta o czary. Tern latwiej pozory znalesc si~ mo
gly, ze Faust, Guttenberg i Szeffer ukrywali w taje
n1nicy wielkiej swe odkrycia. Z tego powodu Faust 
musial az opus cic n1iasto. 

Odt~d Faust, uwazany za czarnoksi~znika, prze-
. szedl do p6zniejszych czas6w w podaniach ludu jako 

:figura mityczna. Niekt6rzy nawet utrzymywali, iz nasz 
Twardowski, 'jest t~z sam~ istot~. Krak6w bowiem 
w owych czasach do najpierwszych rniast Europy na
lezal-i nicby dziwnego nie bylo, gdyby Fust 1nial 
z dzisiejszej Hessyi nie tak zbyt odleglt~j, az na J(rze
rnionki w czasie przesladowan zaw~clrowac. B~dz-co-

. b~dz, snadz z powodu tajernniczosci, jal{~ okrywano 
wydobywaj~c~ si~ z pieluch sztuk~ drukarsk~-po
tworzyly si~ i basnie, i zazdrosci po1ni~dzy pierwszy
mi pracownikami, i owe mgly, kt6rych dzis rozjasnic 
nie potrafi~ najsumienniejsi i najbardziej szpcraj~cy 

badacze. 
Sr6d tych wi~c zagmatwan, wyclobyto jedn~ gl6-

wn~ istot~, z najwazniejszego okresu tworzenia si~ 
sztuki, to jest Guttenberga. Na jego skronie wlozy-
1a potomnosc wawrzyny nalezne odkrywcy, o }{tore 
dobijano si~ ze stron kilku. I najprawdopodobniej 
Guttenbergowi owa czesc slusznie si~ nalezy, bo go 
przesladowaly za zycia n~dza i bezimiennosc, owe 
dwie smutne i zwyl\le nie odst~pne, pierwszych wy

nalazc6w, towarzyszki. Inni jego sp6lnicy, jaknajle
piej pod wzgl~dem materyalnym na jego wynalazku 
wychodzili, gdyi sprzedawali pierwsze druki za r~
kopisma, kt6rych ceny byly wtedy nadzwyczaj wyso-

' 

• 

kie. I tak np. r~kopism (ale nie wlasnor~czny) Li
wiusza kosztowal talar6w zlotych 120, a Plutarcha 
kopia, takichze talar6w 70. Kr61 francuski Ludwik XI 
gdy pragn~l pozyczyc z biblioteki Fakultetu lekar
skiego dzielo lekarza arabskiego Rhazego Mohame
da Ben Zacharyi (tlumacza Arystotelesa) musial nie 
tylko podpisac akt urz~dowy z kaucy~, ze odda ksi~
gi na czas oznaczony, ale jeszcze wzi~to w zastaw 
od niego, nie zwazajf!C iz byl monarch~, wielk~ liczb~ 
sreber stolowycb. 

Z pomi~dzy uroczystosci obchodzonych na pami~
tk~ czterechsetletniej rocz-nicy wynalezienia druku, 
opiszemy odbyt~ w Berlinie, kt6ra mniej-wi~cej byla 
podobn~ i do innych. W dniu 25 wrzesnia 1840 r. 
otoczono gmach uniwersytecki wieftcami z d~bowych 
lisci. Gdy pierwsza godzina na przyleglym zegarze 
Akademii sztuk pi~knych wybila, otworzono bram~ 
wchodow~ i wyst~pily z mnzyk~ na czele szesciorz~
dowe szeregi drukarzy, nios~cych sw~ chor~giew, po
s~gi Guttenberga, gryffy trzymaj~ce poduszki z czer- . 
nidlami, i ksi~gi ze zlotemi nadpisami lat 1440 
i 1840. Dlugie sploty jednego wienca wawrzynowe-
go unosily po nad glowami swemi r~ce tych wszy
stkich, kt6rzy nie mieli gl6wnych go del sztuki dru
karskiej. Poch6d ci~gn~l si~ przez ulice pod Li
pami, Ludwiki, az do gmachu cwiczef1 wojskowych 
przy ulicy Karola, w kt6rym miano stosowne mo
\VY i wychylono kielich za post~p druku a zarazem 
i wyniku jego-oswiaty. Wkr6tce otwarto w salach 
uniwersytetu lVYStaw~ z ksi~g, poczynaj~c od naj
pierwszej biblii Guttenberga, az do Pisma swi~tego 
odbitego w Anglii na porcellanowyn1 papierze. Tuz 
zaraz giserstwo, zecerstwo i presserst\vo na pocze
kaniu przy widzach wykonywane, skladaly si~ na od
bijanie broszurek o post~pie druku, rozdawanych po
wszechnosci z dodaniem czcionki G. na kt6rej boku 
data obcbodu wyzlobion~ byla. W szeregu ksi~g wy
stawuj~cych dzieje tloczni, ogl~dano i dzielo naszego 
rodaka Mateusza z Krakowa (Ars moriendi) odbija
ne przez Guttenberga, z drzeworytami kolorowanemi, 
orar, slawn~ Biblij~ w Brzesciu litewskim drukowa
n~, na kt6rej wydanie jed en z Radziwill6w lozyl ogro
mne summy, a drugi jeszcze wi~ksze na jej zniszcze
nie. Nie bylo tam wszakze druk6w Fiola, Swi~to
pelka, Zajnera Cracis, Hallera, Vietora i t. p. kra
kowskicb, o kt6rych p6zniej powiemy. 

s. 
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SPRA VVOZDANIE I_JOPULARNE 
Z DZIEDZINY NAUI{ PRZYRODZONYOH I PRZEl\IIYS:tU. 

v .. 
J ednyn1 z najcieka wszych owoc6w szcz~sliwej Iny

sli i wytrwalej pracy, jest spos6b pochwycenia ton6w 
n1uzyki i wszelkiego rodzaju dzwi~ku lub glosu w for
my rysunkowe stale i wyrazne, odkryty i dopro,va
dzony do stopnia praktycznej dokladnosci, przez pa
na Leona Scott, korrektora od lat dwudziestu w jednej 
z drukarn francuzkich. 

Odkrycie Scotta jest moze pierwszyn1 krokiem na 
drodze do rozwi~zania zadania zeby slouJo samo si§ 
pisalo. Postaramy si~ na teraz clac czytelnikom wyo
brazenie o granicach, w jakich autor pomiescil swoje 
odkrycie. 

Pomimo wytrwalych prac kilku juz pokole£1 goi·li
wych teoretyk6w, barclzo ma{o dot~d wiemy wzgl~
dem mechanizmu glosu, wzgl~clem warunk6w aku
stycznych mowy. Co to jest naprzyklad dz'\\ri~k in
strutnent6w Inuzycznych lub gl'osu? Co W})lynie drga
j~cym, przenosz~cym glos, stanowi brzmienie glosek? 
Nikt dotychczas· nie potrafi rozwi~zac tych pytan 
w spos6b daj~cy si~ doswiadczeniem stwierdzic i obja
snic. Dziwna rzecz! pierwotna budowa wszystkich j~
zyk6w, ich szczeg6lne harmonije o bracajf1 si~ okolo 
fenomenu glosowego, a to zjawisko w wielu jeszcze 
swoich cz~sciach jest nam najzupelniej nie znane. 

Bylibysmy jednak bardzo niesprawiedliwi, gclyby
smy t~ pr6zni~ w naszej wiedzy przypisywali brako
wi dose gorliwych usilowan naszych wsp6lczesnych 
lub da,vniejszych uczonych. To, co oni zdobyli na po
lu akustyki, jest owoc em nieslychanych trud6w i za
sluguje na najwi~ksz~ nasz~ wdzi~cznosc. Doszlisn1y 
juz na tej dl'odze do liczenia i mierzenia ruch6w tak 
nieslychanie szy bkich i tajemniczych ze z1nysly nasze 
bezposreclnio dostrzedz ich nie s~ w stanie. Ale po
st~p nauk fizycznych spoczywa cz~sto dla braku na-
rz~dzia, kt6reby pozwolilo uwazac warunki i kolejne 
prze1niany stanu zjawisk przyrody. Gdyby naprzy
klad nie odkryto pot~znych teleskop6w i lunet, astro-

• 

nomija pozostawalaby dot~d w kolebce. 
Drugo niedostawalo nam narz~dzia do uwazania 

KsmGA. SwiATA. Cz. II. R. vm. 
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zjawisk gloso,vych; p. Scott jak si~ zdaje si~ wyna.lazl 
to na.rz~dzie; s~dzi on ze mozna zmusic natur~ do 
utworzenia wsp6lnego pisanego j~zyka wszelkich 
dzwicak6w. 

Sarno przedstawienie tego zalozenia daje nam wyo
brazenie o niczmiernych, zniech~cajf!cych trudno
sciach jakiemi ono jest otoczone. Co to jest g~os? 
Ruch czasowy powietrza wywolany przez uzycie na
szych organ6w. Ten ruch jest nicslychanie subtelny 
i zawiklany; subtelnosc ta jest tak wielka, iZ jesli m6-
wimy \V pokoju cielnnym, do kt6rego swiatlo sJone
czne dochodzi tylko malym otwore1n, najdrobniejszy 
pyl zawieszony w powietrzu, kt6rego cz~steczki wi
dzialne s~ na liuii swiatla, od glosu mowy naszej nie 
doznaj~ zadnego widzialnrgo wplywu kt6ryby je po
ruszal. Z drugiej strony ten ruch subtelny jest tak 
szybki ze w j ednej sekundzie odby,va si~ szesc 
i ~iedmset drgan ella wydania niskiego tonu. 

Jakze tu pochwycic zarys wyrazny i dokladny ta
kiego ruchu od kt6rego najdelikatniejszy wlos nie 
zadrgnie? 

Gdyby n1ozna na powietrzu kt6re wydaje skutelr 
glosu przez nieslychane szybkie drgania, polozyc pi6-
ro, lub ol6·wek, to pi6ro lub olowek nakresliloby pe
wny rysunek na poclstawionej plynnej powierzchni. 
Ale jakze znalesc punkt oparGia dla tego pi6ra, jak je· 
osad~ic na tym plynie niedotykalnym, niewidzialnym? 
Rozpatrnj~c siEJ starannie w wewn~trznym skladzie 

ucha ludzkiego, p. Scott znalazl srodek rozwi~zania 
tego tak trudnego zadania, i zbudowania przyrz~dll 
zclolnego przyjmowac \vraienie dzwi~ku, i rysowac je 
na plaszczyznie. 

06z bowiem rzeczywiscie widzimy wewn~trz ucha? 
N ajprz6cl kana{ czyli przew6d. C6z ten· kanal znaczy 
w akustyce i do czego sluzyc moze? Pami~tne do
swiadczenie kt6re winnismy slaw nemu dziekanowi 
francuzkiej akademii nauk, daje nam dokladne obja
snienie w tym wzgl~dzie. Na pocz~tku biez~cego wie
ku, pewnej nocy, p. Biot znajduj~c si~ przy jednym 
koncu rury wodociqgowej z lanego zelaza, dlugiej na 
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950 metr6w (okolo 3300 stop) m6gl bardzo cicho pisania, a tern cialem jest kopec. Cienki poklad kop
rozmawiac z drug~ osob~ znajduj~c~ si~ u drugiego ciu czyli sadzy w stanie przez p6l plynnym, umie
konca tej talr ogromnej rury. Tak wi~c za po1noc~ szczony na jakie1nb~dz ciele (metalu, drzewie, papie
dlugiego kanalu stosownie odosobnionego od wszel- rze, tkaninie) posiadaj~cem ruch post§pny ci~gly, 
kiego zewn~trznego ruchu i drgania warstw IJOwie- tak zeby utworzone na niem rysy nie wiklaly si~ je
trznych, najlzejszy szmer glosu daje si~ w calosci dne z drugiemi, stano,vi powierzchni~ mog~c~ przy
przeprowadzic przez najwi§ksz~ na'V\ret odleglosc. Ka- j~c rysunek wykonywany przez pi6ro. 
nal taki przenosi bez zadnej z1niany, bez najmniej- Tak 'vi~c przyrz~d uzyty przez Scotta do otrzy
szej straty fal~ glosow~, chocby najbardziej powikla- mania rys6w graficznych glosu, sklada si~ z kana!u 
n~, z jednego konca na drugi, ochraniaj~c j~ od wszel- zakonczonego z jednej strony lejowatem rozszerze
kich przypadkowych wplyw6w mog~cychj~ zaklocic; a niem, kt6re zbiera brz1nienia giosu ludzkiego lub in
jesli kanal ten sam nie ulega clrganiu, jesli na drodze strumentu muzycznego. Drugi w~zszy koniec lejka 
11ie spotka si~ nic takiego co by na ruch drgan dzia!ac zamkni~ty jest delikatn~ blonk~ stosownie naci~gni~
moglo, cz~steczki powietrza odbywac b~d~ })OSt~pnje t~. Do niej przytwierdzony jest niezmiernie leciuchnv 

ol> 

swoje ruchy pierwotne z cal~ czystosci~, wyrazistosci~ ol6wek albo rylec. Ten rylec, wprawiony w ruch przez 
i nat~zeniem pierwiastko"rem. Z tego widocznie poka- drganie blonki, wywolane brzmieniem, kresli sam 
zuje sifJ, ze maj~c kanal w ksztaJcie lejkowaty1n, mo- kierunek swoich ruch6w na papierze })Okrytym sa
zna go uzyc do zbierania glosu 'v szerokirr1 otworze · dz~ delikatn~ i przesuwaj~cy1n si§ r6wno i ci~gle za 
i przesylania go, bez zadnej z1niany, lru szczuplen1u pomoc~ mcchaniz1nu zegarkowego. Rysy tak otrzy
koncowi kanahl. man9 daj~ si~ utrwalic i u\vyclatnic za pomoc~ foto-

Rozpatrujmy si~ dalej w uchu. Za kanalem slucho- grafii. 
wym spotykamy delikatniuchn~ blonk~ przez p6l \vy- P. Scott otrzymal juz wielk~ liczb~ figyr przed
pr~zon~ i nachylon~ pod pewnym, k~tem: jest to blo- stawiaj~cych drgania glosowe, z kt6rych najprz6d 
na b~benka. Czernie jest cieniuchna i niewypr§.Zona przekony,va1ny si~ o odmiennej postaci graficznej na
blonka w tej budo,vie fizycznej? Jest-to \ved~ug bar- przyklad akordu doskonalego (tonika, tercya i kwin
dzo trafnej definicyi znakomitego fizyologa 1\fiillera, ta) 'vzi~tego na tr~bie, a ocldanego przez glos ludzki 
cos mieszanego, p6l stalego p6l plynnego. Biona jest lub instrument smyczko,vy. Figury p. Scott poka-
cialem stalem przez swoj~ spojnosc, a posiada cha- zuj~ 'vyraznie jaka jest r6znica fal glosowych w to
rakter plynu przez niezmiern~ lat,vosc zn1ieniania si~ nach czystych r6wno-ci~gnionych, .a szorstko atako
polozenia jej cz4stek skladowych. Ta blona koncz~ca wanych, krzykliwych; pierwsze przedstawiaj~ formy 
kanal ucha l)Osluzy nam na wz6r do punktu oparcia regularne, symetryczue, ch'ugie s~ nier6wne, niere
jakiego szukatny dla. pi6ra maj~cego kreslic rysunek gularne, nier6,vnoczesne. Brzn1ienia falszywe okazu
brzmien. j~ wyraznic obok fal gl6,vnych, jednEJ, dwie a czasem 

Powiedzielismy powyzej, ze dla ZU})elnego rozwi~- nawet trzy drugorz~dne, tak ze rysunek aparatu pa
zania naszego zadania, potrzeba zeby pi6ro, oparte na Scotta moze przedstawic swiadectwo absolutnej 
na plynie drgaj~cy1n; kt6rego jakoby ostatni~ "\varst- czystosci, brzmien i wsp6Ibrzn1ien. 
w~ stanowic dla nas moze blona lekko wypr~zona, Ale zapyta kto, jald moie bye uzytek tej nowej 
znaczylo swoje ruchy na ciele przez p6l-plynnen1. sztuld, kt6rej 'vykonywanie zdaje si~ bye pohtczonen1 
Rzeczywiscie wszelki spos6b zapisywania ruchow z takiemi trudnosciami i subtelnoscian1i? Gdyby po
glosowych, kt6ryby wymagal dla dania rysunku jakie-- dobne pytanie zadal kto 'V pocz~tku naszego wieku 
gokolwiek uzycia sily, daj~cego si~ ocenic materyal- doktorowi Volta, "\vynalazcy stosu galvanoelektrycz
nie, bylby niepodobnym do wykonania ella tego rylca nego, niebylby on m6gl oclpowiedziec, ze to posluiy 
niejako powietrznego. Tak 'vi~c powierzchnia czula kiedys do udoskonalenia chemii analitycznej, stwo
niepowinna przedsta,viac zadnego oporu tyn1 delika- rzy gabvanoplastykfJ i telcgrafy elektryczne! Tak sa
tnym naciskom. mo nie1)odobna dzis przewidziec do czego doprowadzi 

P. Scott przeto \Vzi~wszy .cialo p6l-stale za czyn- z czasem odkrycie p. Scott, ale mu zaslugi zaprze
nik pismienny, uiyl ciala p61-plynnego za poklad do czyc i przyszlosci odm6wi6 nie mozna. J. B. JiJZ 
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HARDY, MOLlER 
I S C E N A N A S Z A W 0 W Y C H WI E J{ A C H. 

Zaj~cia, cwiczenia, czy tez rodzaj rozry"'ek, jakie na swiat i slusznie pierwszego tw6rcy komedyi fran
sobie obiera spolecznosc i w jakich najwi~cej sma- cuzkiej naz'v~ nosi;) pomimo talr nadzwyczajnej la
kuje, najlepiej maluj~ jej usposobicnia, j6j wyksztal- t wosci, wiell{iego talentu kt6rym go obdarzyla natu· 
cenie moraine, lub tez jej przeczucie istotnego moral- ra, (gdyz b~d~c synem tapicera i lokajakr6lewskiego, 
ncgo pi~kna. Takiego przeczucia bez w~tpienia naj- nieotrzymal pierwotnego wychowania w do1nu rodzi
wi~cej spotykamy pod kazdym wzgl§detn w Slowian- c6w przeznaczaj~cych go do przedpokojowej sluzby;) 
szczyznie. Pomin~wszy pogai1slriego swiata barba- mimo instynktowego niemal poczucia pi~kna moral
rzynskie rozrywki, pomin~wszy czasy ", kt6rych s'vie- nego, jednakze i on pozwalal sobie przedstawiac tak 
zo, a wiEJC jeszcze powierzcbownie przyj§te chrzesci- nieprzyz,voite f'ceny, iz bez przemiany, bez oglady, 
janstwo, nie zatarlo w ludach przez rozwi~zle rz~- niepodobnaby bylo dzis je dawac dla publicznosci. 
dzonych panst,va, zmyslowosci pogai1skiej; widzi- Nadto wicle pisano juz o tym autorze, nadto imio 
my w p6zniejszych wiekach, jak 'vyzsza cywiliza- i dziela jego s~ znane, abysmy potrzebowali obszer
cy~ Francja, lubowala si~ w przedstawieniach pod- niej o nim mo\vic. Zdawala nam si~ ta wztnianka 
budzaj~cych z1nysly i uchybiaj~cych prawidlom wszel- tutaj potrzebu~, bo byl drugim dramatykicm fran
kiej przyzwoitosci. Przy koi1cu XVI wieku, niezmor- cuzkin1 tak obficie obdarzaj~cy1n seen~ narodow~. 
dowany autor dra1natyczny Aleksandcr I-Iardy, rodem Naturalnie, niesmiertelny Oorneille jako tragik, jako 
z Paryza, zarzucal seen~ francuzk~ mn6stwen1 sztuk pisarz wielkiego rodzaju (grand genre) pierwszen-

. dramatycznych, pelnych obraz6w bez"\vstydnych, kt6- stwo trzyn1a, tc1n 'Vi§cej ze on pierwszy po Hardym 
re jak najlcpiej przyjmo'\\rano. Posiadaj~c wielk~ la- i podobnych jc1nu pisarzach, zn1ienil postac sceny 
twosc wierszowania, nie dokladaj~ c "'ielkich star an francuzki~j, 'vpro,vadzaj~c dobry smak i przyzwoi
do "'ygladz·enia stylu, a11i tei tros?;CZ~c si~ o "'yb6r tosc. Alci on przedstawiaj~c bohaterskie czyny 
przedmiot6w do swoicb trajedyj i ko1nedyj, Hardy w przeszlosci jasniej~cych m~i6'v, nie 1n6gl bye talr 
spiesznie wystawial coraz nowe ut"\vory swoje, tak popularnyn1, tak wplywowym, jak l\1olier wytykaj~cy 
dalece iz 600 sztuk napisal. Slusznie go za najobfi- wszystkie smiesznosci, wszystkie wady wieku; jemtl 
tszego z po1ni§dzy auto row scenicznych we Francyi wi~c "rinna zycie komedja francuzka. Byl M. prawdzi
uwazaj~. Za to nie gardzil iadnym przcchniotetn; za- wym jej t'v6rc~, gdyz jako aktor, 1nozna po\-viedziec 
ledwie opisal 81nierc Achilles a, tak do 'vielkicj traje- najpicrwszy 've Francyi, nadal kierunek dramatycznej 
dyi stosown~, zaraz potem daje drug~ trajedj~, w kto- sztuce, czyli podni6sl zaw6d aktorski dot~d w po
rej przedsta"\via nieszcz~scia jednej n1ieszczanl{i zdra- gardzie b~d~cy, aktor6'v czyni~c artysta1ni, przesta
dzaj~cej m~za i schwytanej przez tegoz na 'viarolom- j~C 7; nim!, graj~c razen1, przelewaj~c w nich swoje 
stwie. Zdaje si~ ze aktorowie powinni byli ,vyrzec si~ IJOj~cia. Zcby dac pr6bk~ rzadkiego Moliera taktu, 
wszelkicgo uczucia godnosci osobistcj, })rzyzwoitosci, dowcipu, 1)rzytoczyn1y tu nast§puj~ce z zycia jego 
azeby przcdstawiac role i poiozenia tak drazliwe. zdarzenie, nie dose moze u nas znane, kt6re Wolter 
Nie moina dzis "\V pismie publicznem ani jednej przy- za bajkEJ podawal, a Boalo jako jed en ze wsp6ldzia
toczyc sceny podobnej; 6wczesna jednak publicznosc laj~cych pot\"\rierdza. Wypadek ten przytoczony tuta 
francuzl{a nie karcila autora, nie razila jej grub a nie- podlug swiade ctwa syna Rasyna, kt6ry od ojca S"'e 
przyzwoitosc i niemoralnosc jego. · go blisko znaj~ccgo Moliera i od Boala dowiedzial si~ 

Molier, zyj~cy znacznie p6zniej po Hardym, (gdyz o pewnosci tego tragi-komicznego wydarzenia. 
ten umarl r.1630, a Molier dopiero w 1620 przyszedl( Aktor Baron ukocbany przez Moliera i przybrany 
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.za syna, Boalo, Cbapelle, Nantoulier i kilku t. p. za
proszeni byli na uczt~ do jednego \Yiejskiego domu 
'v okolicach Paryza nad Sek\van~, kt6rych tan1 nie 
brakuje jak ogr6dk6w nad nasz~ Wish~. Chociaz 
fundatorcm tej biesiady byl lVIolicr, jcdnak gdy mu 
zdrowie nie pozwalalo cllugo oddawac si~ zabawie; 
wychodz~c zostawil Cha})ell'a, aby prze\Yodniczyl ba
chanteryi w 1niejscu skazanego na mlcczn~ cljet~ Mo
liera. Podochoceni towarzysze zacz<ali 'vyglaszac je
rcmijady na n~dz~ zy\vota czlo,vieczego, a w trun
lcowym zapalc "ryrzekl i z unicsieniem zast~Jpca fun
datora: , J estesn1y \vszyscy podli! lepicj skr6cic i na
rzckania i zycie! J estesmy nacl Sek\vanq,, wsp6lnie 
rzuctny si§ w ni~ i zginmy!' Zaleclwic ukonczyl swo
je wykrzykniki, kt6re si~ jcdnomyslnie rozmarzonym 
11odobaly, natychmiast wszyscy pijani pocci i literaci 
usciskali sig serdccznie jakby zegnaj~c si~ z sob~ 
i zycic1n })Odlenl na za\vsze; i 'vybicrali si~ l{u brzc
gon1 rzcld, co ich na zawsze pochlonftc 1niala. Naj
trzez,viej zy z nich Baron przy bieglshy do spoczywa
j~cego 'v l6zku lVIoliera, opowiedzial1uu cale szalen
stwo. Artysta natychmiast })Obiegl do S\voich przyja
ci6l i tak si~ do nich odezwal: ~' 0 jakie s1nialyn1 
i raze1n roz\vaznyn1 jest wasz za1niar, o kt6rym 'v tej 
chwili dowicdzialen1 si~ od Barona. Poz,Y6lcie abyn1 
n1ial zaszczyt dzielic z \Varni to l)ostano,vienie. J az 
tylko jedcn man1 si~ przywi~zac do z·ycia? Jaz tyllio 
nic mialbym wzgardy cllan obudzic 'v ~~ olJic?·' 

- Slicznie 1n6wi -ln .. zykn~1: Chapellc-natn tylko 
jcgo nic dosta,vnlo jeszcze! niech wi~c rusza z na1ni!'' 

Lccz })rzyton1ny i zr~czny J\1olier za\volal- ,Do
brze-ale prosz~ jc zcze o ch\vilk~t 'fak " rznioslc na
sze zan1ysly n1og~ potem luclzic zlc \vytlun1aczyc, gdy 
·si~ dowicdz~ zesn1y na t(J 'vzgard~ zycia zdobyli si~ 
dopicro na }{oncu uczty. Zlc j~zyki i pot,varz roz
~lawi~ zc po pijanemu przyszly narn mysli filozoficzne! 
Drodzy przyjaciele! zacho,vajmy njcpokalan~ m~drosc 
nasz~l ,Jak tylko jutrzejszy dzieli zas,vita, 'vtedy w 0-

·bec 'vidz6w cal'cgo Paryza rzucn1y Si(J do Sek"\\rany, 
a wszystck swiat nauczy1ny, jak to si~ zyciem po
gardza!" 

Po tak przckonywaj~ccj dla pijanych przetnowie, 
,vszyscy usluchali swego gospodarza i udali si~ na 
ch"rilowy SIJOczynek. Dzien nadcho<lz~cy ujrzal ich 
trzez,vyini a ten1 Hamem n1iluj~cyn1i iycic. Za1niast 
uj~c lono zilnncj rzeki, gor~co i scrclecznic usciskali 
swego mf}:clrcgo przyjaciela, z kt6rcgo dowcipu i no
cnych s'voich zapal6vv nie n1a-lo siQ nas1nicli. Nie byl 
on tak obfit,ynl jak IIardy, ale co do "'artosci, dziela 
jego por6\Ynanen1i na,vet bJ c nie n1ogfb z dziclaini 

pier,vszego. A IJrzeciez ten Molier tak jest niekiedy 
I~ai~cy nieprzyzwoitoscifb, jak D}J. 'v sztuce J owisz 
i Sozio, ze u nas w zadnym teatrze nie odwazonoby 
Si§ nic podobnego na 'vidok publiczny wystawic; z te
go 'vnosic mozna czem musial bye Hardy, porywaj~
cy publicznosc a nawet dw6r, tak <lalece, ze go Hen
ryk IV nadwornym dramatykiem mianowal. 

Inaczej rozwijala si~ sztuka sceniczna u nas w o
\vych wiekach. Wprawdzie zadcn ze 'vsp6lczesnych 
autora francuzkiego poe tow naszych nie byl tak obfi
tyrn; nad to sccna polska nie byla 'v6,vczas przyzwy
czaj ona do sztuk \Y nalezyte dra1natycznc formy uj~
tych. Ale jakickol,viek si~ one zjawialy, oznaczaly 
si~ przyz,voito~ci~ i moralufb d~znosci~. Wtcdy wla
snie istniala slawna Rzplita Babi!1ska, kt6ra tak sil
nie wplywala na 'vyksztalceuie zio1nk6"r, nie przc
p uszczaj~c zadnej zdroznosci, nie tylko w uczynkach 
ale i w mo,vic. Akta, czyli r~kopisn1a tejze rzcczypo
spolit6j, kt6ra tr,vala sto Iat przeszlo, bo zalozon~ by
Jar. 1560 a slady 'v tychZe aktach dowoclz~ zc 1677 
jeszcze S\voje 'vyda,vala wyroki, znajdowalz si~ \Y Pu
lawach. l{si~zc Czartoryski wyjednal sobie od kr6la 
Szwcdzldego pozwolenie, ii polskie r~kopis111a ,,za
branc zape,vne za czas6w paini§tnc go na})adu Sz"re
d6w za Jana l{azimierza, 'vyclanc n1u b~d~. Wtedy 
udal si~ do Sztokhohnu Felicyan Biernacki i mi§dzy 
inncn1i przywi6zl wyz6j wspon1nione akta, zavvieraj~
ce naclcr ciekawc szczeg6ly. Byla to, jak ~wiadczy 
Jjukasz Golgbio"rsld, ksi~ga in folio w pargan1in opra
'vna, na 'vierzchu herb Janina i litery A. P. Ch: Chel: 
to jest Aclan1 l)szonka Cho}:qZJ Chclrnski; syn to byl 
J ak6 ba, p6~nicj podkon1orzy. 

\V tej k~i§dze obok opisu rzeczypos}Jolitej Babin
skiej z Sarnickiego, oboknagrobka dla Pszonki przcz 
tegoz, znajdujfb si~ nominacye ella rozn1aitych os6b 
jak np.. 

, Anno Don1ini 1616 49 bris. J1nci P . Miko!aj Stra
domski po\vicdzial, ii drze,vo grabo,vc, dlugo 1noczone 
w krzemien si~ obr6ci, i skrzesze nim ognia, kiedy 
zechce, i kiedy ognia I>Otrzeba; ana \vet zc do atche1nii 

• 

~c o.;nic pr~y l L ~ nv; d .. tt mu si~ urz~d Jn1ci C!tinzik 
Babilisld .. , 

Kiedy tak klarnstwo, fanfaronadQ karcono, te1n 
barclzi~j }{azda nicprzyz,voitosc \V zaba,vach dozwo
lon~ nic byla; gdyby 'vi~c i znah1zl si~ pisarz chc~
cy sprosnctni sztuka1ni bawic publicznosc, nie bylby 
przyj~tym, dziclo jcgo. nic znalazloby wiclbicieli. Ni
gcly 'Yi(jc u uas '" czasach naj1nniej os,viat~ slyn~
cych, podobnie nie n1oralne, nie przyzwoitc sztuki, 
jakicmi w obfitosci obdarzyl teatr francuzki Hardy, 
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1niejsca nie mialy, lubo sztuka dramatyczna bardzo 
w Polsce lubiOD£l: byla; slady jej jeszcze w dwunastym 
znajduj~ si~ wieku Po smierci Kazimierza Sprawie
dli~vego, dla pocieszenia si<a po stracic tak ci~zkiej, 
dla uczczcnia pami~ci tak wielkiego kr6la, panowie 
ulozyli Dyalog; w owych wickach bowicm 'N takiej 
formie wido,viska sceni0zne znane byly. Djalog ten 
przez Kadlubka wspomniany, z zadowolcnic1n przy
j~ty przez og6l, swiadczyl 0 n1ilosci i zalu jakin1 na
. r6d po stracie kr6la przej~tym zostal. W chodzily na 
scen(J wesolosc, smutek, wolnosc, roztropuosc, spra
'viedli,vosc. Pier,vsza uskarzala si~, zc juz teraz i j£l: 
smutek do grobu poci~gn~c pragnie; tamtc m6wily 
o przymiotach kr6la, z u'vielbienie1n \vyzszosc mu 
uad sob~ przyznaj£l:C. 

Jak umiano uczcic Kazimierza zaslugi, tak na,vza
jem nie darowano Przeinys:b:t,vo"ri. Na publicznym 
teatrze 'v przytomnosci krola, gran~ byla sztuka w ro
dzaju 1nelodran1y. Przedmioten1 jej byl okropny zgon 
kr6lowej Lodgardy. Kr61 sluchac lllUSial spiC\VU smu
tnego opisuj~ccgo rodzaj jej smierci. Tak tcdy od XII 
'vieku zaczyna u nas na publicznych 'vido,viskach 
wyst~po,vac sztuka sceniczna, aczkol\vick 'v djalogu 
tylko, jako w rodzaju uzywany1n w o'vych '\viekach, 
ale zawsze z przyzwoitosci~ i wmysli uczuciowej, ma
j~cej ua celu uczczenie sprawicdliwosci i nag an~ z bro-
dui. Ci~glc w taki spos6b rozwija si~ z\volna sztuka 
dramatyczna, nareszcie za Zygmunta I, ustala si~ 
ZUl)elnie tcatr dworski; na kt6ry1n z wielkim powodze
niem wystawiono S~d Parysa w przytomnosci kr6la 
i dworu. Autoren1 sztuki byl Stanislaw z I:owicza, 
a grala j~ z najpierwszych do1n6w mloclziez, z kt6-
rych co mlodsi i urodziwsi za boginic poprzebierani 
byli. Rozpocz~l si~ wiek zloty, kt6rego zauanic og61-
ne, jak slusznie m6wi £ukaszewicz, bylo nast~puj~ce: 

, Stan~c na r6wni ze staro.Zytnemi stalo si~ naj
"·znioslejszyn1 zamiarem. Zt~d ty le Iloracyusz6w, 
Pindar6w, Teokryt6w, Liwjusz6w, Den1o 'tenes6w it. d. 
i bylo koniccznosci£l: po wynalezieniu druku gdy "'szy
stkie skarby dawnego pis1n icnnictwa na raz w o bieg 
pUBZCZOTIO, S'Viatlosc ta olsnila rok do srcdniowiecznej 
1nglistosci na,vykly lub widziec jeszcze nietuniejf!cy. 
W szakze 'vsr6d tego nat~zoncgo biegu do wytkni~te
go krcsu, celniejsi postrzegli si~, ze dla s\vojcj tresci 

11ie maj~ odpo\viednh~j for1ny, i nawzajcn1 ella znanej 
formy uic nastr~cza si~ odpo,viednia tresc. Odt~d te
dy zaczyna si~ jawic no,vc usilo\vanie i d~zenie; od
t~d pod pron1ieniami chrzescijanskie1ni '"yst~puj~ pi-
8miennict\va uarod6w nowozytnych z \vJ:asnego wn~-

trza 'vysnowane i czesc dla dawnych bog6w coraz 
bardziej zmniejsza si~. ,, · 

Wybitnie to wykazuje si~ w sztuce dramatycznej; 
za1niast bog6w })Ostrzegac si~ daj~ historyczne po
stacie. Pozwolituy sobie wyn1icnic tu niekt6re zaslu
guj~ce na uwagg Ut\VOry, })fZ8Z CZeSC dla Wieku kt6-
ren tak wyrobil j<Jzyk, tyle w pismiennictwo i ustawy 
byl obfity, iz pod kazdym wzgl~dcn1 moze sifJ wickiem 
zloty1n nazywac. 

Djalogi, kt6re,jakesmy to wyzej powiedzieli, od dwu· 
nastego wieku, bo od smierci Kazimicrza Sprawiedli
'vego l)Ocz~tek bior~, pocz~ly ulcgac r6iny1n prze
TI1ian0111. Przez 'vprO\Vadzenie interlnedy6w ozywiono 
je; z czase1n intermedya zamienily sica na djalogi ?JZZ~
SOJntstne i staJy sieJ 'v koncu ko11ziczne1ni. Grywano 
je nie tylko 'v klasztorach i szkolacb, ale takze na 
d"rorach pan6,Y. Tyn1 sposoben1 urobily si~ pomalu 
w cljalogach polskich osobne postacic, kt6re narodo
wemi nazwac 1nozna; jak Albertus, Klctha, !Cantor, 
P~tnik, Kostera i t. d. w pokrewie:llstwie zostaj~ce 
z owemi, kt6rc \V po,viesci takzc wystcapuj~. 

Picrw8ze "~ytitnc przejscie z djalogu do dramatu 
stano,vi tragedja 'vicrszen1 l\1ikolaja Reja, o kt6rej 
Trzecieski n16\vi: ,,ie ludzie radzi 'vidzieli." Tytul 
tego dralnatu taki: iy,vot J6zefa, z pokolenia zydow
skicgo, syna Jak6bowego, rozdziclony w rozmowach 
person, kt6ry "T sobie wiele cnot i dobrych obycza
j6w zrunyka. 

Sofrona, najstarsza tragedja (Sebastyana z t.~
C'zycy.) 

Odpra,va posl6w (Jana Kochano,vskiego) na wz6r 
tragedyi Greckiej, \vierszem 1niarowym z ch6rami 
przedstawiona r. 157 . Jest jeszcze ulamek dramatu 
pocluaz,y~ Alcestis. 

Jan Zawicki kt6ry wydal pocmat: Chatz"tes Slo
wie7zskie, pos,vigcony chwale Jana Zamojskiego, prze
lozyl tragedy~ poety Szkockiego Buchanana: Je(tes. 
Zdanicn1 "\Viszuicwskiego jestto najpi~kniejsza trage
dya w j~zyku Polskim z tego okresu. Rzecz 'vzi~ta 
z dziej6'v izraclskich i nasladowanie Eurypidesa Ifi.-
genii w Aulidzie. · 

Marcina Bielski ego, syn, J oachiln, wydal ejnz nie
UJie.§ci. Tie\viasty przestraszone skutka1ni bezrz~du 
i wicle cloleglhvosci doznaj~c od m~z6w, skladaj~ ra
d~ na kt6rej zapada uchwala: oddalic m~z6w od ste
ru rzeczypospolitcj, zamienic j~ na nicwiesci~ i nowy 
l)orz~del{ panst,vu odnowionemu nadac. 

Stanisla'v Gosla,vski przeloiyl lacinski dramat 
S. Szyinono\vicza: pod tytulen1: Joze( Czysty, l)i~knie 
i wiernie. 
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Piotr Cieslinski nasladowal komedy~ Plauta Tri- Longin, Annasz, Ka ifasz, Herod, Pilat, Biskupi, dwu-
1zu1nrnus (potr6jny pieni~dz) pod napise1n: Potr6jny nastu s~dzi6w, l)isarz, wozny, cjurowie, djabel, Ju
z Plauta, ella wys1niania polskiego marnotrawstwa. dasz, rotn1istrz, zolnierzy dziesi~ciu, Szymon, Mal-

Jan Jurkowski, kt6ry i lrilka innych wydal plod6w chus, l\ucharka, rabin6'v szescin, J6zef z Arymathei, 
s'voich, napisal: Trogeclyf/: o Polski77t Scylu1·usie Nikoden1, nas1niewcy, !otrowie, chlopiec, ogrodnik, 
i ftrzeclt synac!t ko1"'onnyc!t ojczyzny Polskiej: o zot- con cilium, n1ilosierdzie, pokuta, rozpacz, smutek, 
nie?"Z1t 1'ozkosznilcu i filozo(le, kloTyclt i1uz·e: Jle1'ku- symfonia, echo, n1ilosc, r6zne persony. Sztul{a ta na 
les, Pa1·ys, Djogenes, chc~c obrzydzic rozkosz a cno- sceny podzielona, kt6rych jest 108. ~, Djalog ten za
t~ zalecic, choc wymaga ci~zkiej roboty. czynal siEJ w niedzielEJ kwietni~ a koiiczyl we srod~ 

Nic wymieniamy tu tlumaczonych sztuk przez po poludniu, Ma to bye najdawniejsze dziclo tego 
rozmaitych autoro\v napisanych i grywanych, nie wy- rodzaju. 
micniamy takze p6iniejszych ut\vorow, przechodzi- Zapewne nie bylo to rzecz~ close st6sown~ robic 
J:oby to zakres tego pisrna, zamierzylisn1y tutuj bo- sceniczne widowisko z rzeczy tak swi~tej, alez w tern 
wiem, wspomniec tylko o mnh~j \Vi~cej wsp6iczesnych nic znalesc nie n1ozna co by razilo prawidla przyzwoi
pisarzach zc slawnemi francuzkiemi dramatykami tosci i dobrych obyczaj6w. 
Hardym i Moliere1n, a razem wykazac jalra r6znica Mijalby sifJ z prawd~, lub tez dalby si~ zaslepic 
bylaw czysto~ci smaku, to jest 'v wymaganiach, wpo- falszy,vie zrozumianej 1nilosci dla kraju ten, ktoby 
trzcbach s!uchaczy sceny Polski6j od sccny francu- chcial dowoclzic ie u nas ani nacluzyc, ani nieprzy
zlriej. Wprawdzie mal~ liczb~ sztuk llochwalic si~ zwoitosci nie bylo. Nie jest to 'vcale zan1iaren1 na
mozerny, ale za to czyst~ moralnosci~ i przyzwoito- szym,i O\vszcm wiemy ze st6so,vnie do braku wy-
sci~ byly one nacechowane. ksztalcenia, do 'vieku w jakim zyli przodkowie nasi, 

Slad ii stolica apostolska gron1ila djalogi Polskie, niebyli 'volni od usterek, przcci"rnych dzisiejszemu 
ze jeszcze Innocenty ill w XIII wieku bull~ s'voj~ na- s1nakowi, dzisicjszej ogladzie to,Yarzyskiej, lecz ta
pominal azeby po kosciolach djalogo'v nie 'vysta"'ia- ko,ve byly za\vsze uwazane jako naduiycia. Tego 
no, mylnieby tlun1aczyc mozna i s~dzic ze 'Y Rkutck ty lko do,vicsc chcen1y ze prawo, rz~cl krajowy, jako 
nicprzyzwoitosci tychze djalog6w gromiono je; tym- b~dl:1CY organe1n tej lepszosci, nie uznawal publicznie 
czascm nic o to choclzilo. Lecz wystawiajQ:cy te dja- ani zwyczaju, ani zaba,vy, kt6raby zle, niekorzystnie 
logi, kt6rych przeclmiotem bywaly za,vszc jako"res na obyczaje, na wyobrazenia ludu \Vplyn~c mogla. 
tajemnice wiary, czy zdarzenia z iy,voto\v s"'"i~tych, Taki Hardy nie tylko :i.e nie m6glby bye nadwornym 
CZ§Stokroc kladli 'v usta czy to Judasza, kt6rcmu kr6le,vskim autorem, ale nadto sztuki jego nie mo
djabel daje stryczck a pot em un1yka stolcl,.. zeby siEJ zna byloby ,vtcdy ""ystawiac; iat"yo do my ~lee si~ mo
obwicsil, w djalogu o n1«gcc Pan ·kiej; czy tez Hero- zen1y z nast~puj~cego faktu. W czternastym wieku 
_djady spic,vnj~cej 'vesolc piesni o ~ci~cin s"'i~tcgo i pierwej z'vyczajetn bylo sprowadzac na uroczy
Jana, co pobudzaio do zart6v{ i s1niechu lud pro ·ty; stosci, n1iano"'icio na wesela bogatych Krakowian, 
slusznie wi~c uznanem zostalo za nie,·v!nsciwe, a~eby Dcklan1ator6'v i spiewak6w, kt6i·zy wierszem rozne 
z poboznych prze<hniot6w robic zaba"r~, a miano,vi- OIJiewali lub cleklamowali zdn.rzenia, panegiryl{i; na
cie na przedsta"rienic onej obracac don1 Bozy, dom zywano ich Rhuoris; lecz gdy ci dopuszczali si~ nie 
modlitwy; w czystyn1 bowicm zatniarze przcdstawie- skromnych wyra~eu, us taw~ rz~dow~ zabroniono im 
nia budujf!:cych przcdmioto'v j al\icn1i byJy wyzej wy. ntt ucztach weselnych znajdowac si~. A wi~c bywaly 
mienione cljalogi, lub jakis ust~p z .iycia Matki Bo- nieprzyz\voitosci, ale bylo na strazy budz~ce si~, ra
sl\iej i t. p. w braku potrzebnego na to buclynku, czej istniej~ce 'v narodzie uczucie moralnego pi~kna, 
przcdstawiano w kosciele. Tylko s1awny djalog do- dobrego smaku, kt6re te naduzycia karcilo. Nadto 
minikaf1ski odbywal si~ w umyslnie z 'vielkiln ko- nie bylo owej pychy narodowej, uznajt1cej wszystko 
szte1n 'vystawionym na ten eel budynku, a goto~vano dobre co u siebie, przeci,vnie, zawszc rozs~dzano 
si~ nate przedstawienie pra,vie rok. Trwal za to cztery czynnosci, rozbierano, krytykowano. Dobrze powie
dni, zaczynal si~ od prologu wystawiajf!cego wjazd do dzialjcden znakomity tegoczesny nasz pisarz ze mie
Jeruzalem Chrystusa, a kof1czyl siQ na pogrzebie Je- Iismy cnot~ z kt6r~ si~ w innych narodach nie spo
go. ,Byla w nim wystawiona cala m~ka Panska tyl{amy, a kt6r~ dot~d posiadamy, to jest: ostrq kry
w rozmowach. W tym djalogu s~ nast~pujfbce osoby: j tyk§ dla siehie, rozbi6r swoich wlasnych czynnosci. 
Jezus, Marya, Magdalena, Jan, Piotr, Anieli, Cleophe, Nie w ksztalcie satyry, ale powaznie na sejmach 
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przen1a,viano }lrzeciwko \vszystldm naduzycion1, nie 
o~zcz~dzajf!C nikogo, wyrzucano czy to z bytki czy na
'vet s1nie~ znosci. P6zniej dop iero w pismiennictwie 
nasz6m i satyr a 'vidziec si~ dajc. Nie n1ozcmy oprzec 
siQ ch~ci zacyto,vania tej bardzo rzadkiej l{Sif!zeczki, 
jakl{ol,viek nic maj~cej zadnej stycznosci zc sztukfb 
drammatyczn~. Wyszl'a ona w })Olo,vie XVII 'vieku 
prze~ niewiadolnego napisana autora. za,viera zas 
\vierszem i proz~ ostr~ satyryczn~ krytykQ Rzf1clu 
Radziejo,vskiego, Dworu, Ducho"~ienstwa i t. d. Ty
tul jest nastepuj~cy: 

ro.~ nowego, pisanego 
Roku tysi~c szcscsctncgo 
PiQdziesi~tego wt6rego. 
Drukowano w Kozicj glo,vic, 
Kiedy miesitlJC byl na nowie. 
Kosztem zas Pana jedncgo 
Z brae twa Pila wickiego 
A drukarni~ zus zakryto 
Boby drukarza zabito. 

. ,Po,vie1n 'vam cos, a nie wf!tpi~ iz pilno siuchac 
b~dziecie i s1naczna to bowiem i powabna rzecz, "rie-

dzicc co~, sly5zcc cos. Zyla Polska 'v pokoju, a o bun
tach i 'vojnie nic my~lala. Jak tylko jeden obiccal 
im powieclziec cos, tak 'vszystkich zbicsil', zc 1)r~dzej 
i wi~ccj szlachty wywabi:t na rokosz niz nie dawno 
trzccic wici 1ut \VojnQ. Wielka to rzecz jest poj~c cos 
m~drych gl6w i gl(Jbokich m6zg6w jcdyna zabawa 
jest skrytego cos. 0 tern najwicaccj n16wi~ i pisz~, 
a to co~ t6n1 gl~ biej · i~ kryje, zeby nie przestawalo 
bye cos,~ i t. d. i t. d. 

Jak prosto i sprawiedliwie skrcslil autor pragnie
nic ·wicclzy wszystkiego az do prostej, smieszn6j, na
ganncj cicka 'vos ci l)Osuni~te. W cah3m tem dzi~lku 
ob6k z6lci jest wicle pi~knych mysli. Zalowac Inoina 
ze idzie 'v parze z satyr~ tak nie wlasciw~ dla po
wazncgo umyslu polslriego i dla usposobienia chrze
scijaflskiego jakicgo wi~cej niz gdziekolwiek bylo 
w kraju naszyn1. To tez mozna m6wic ze lubo przez 
naslado,vnictwo p6znicj ten rodzaj znakomit~ gral 
rol~ w poezyi nasz6j, bardzo rzadko osobistosci wy
tykajqc, wi~cej hyl wesolem wys1nianiem og6lnych 
wad lub smiesznosci . 

• 

r , 

SZARANCZ..L~ I LISCIEC. 

~~i~dzy nieprzeliczonemi plagami jakie Stw6rca Z prowincyj blizszych Polsce, Ukraina i Podole nie 
na rodzaj ludzld zsyla ch,vilowo by pobudzic zbun- Sfb wolne od tej klEJski. Juz temu lat dwiescie jak nao
to,vane potomstwo Adama do poprawy i pokuty, od- czny swiadek 1) opisal uam szarancz~ na Ukrainie 
dawna zaliczono szaranczEJ. W siedmiu cgipskich i zapc,vnc owacl ten dot~d obyczaj6'v swych nicod
plagach odegrala i ona S'\V~ rolEJ zniszczenia; w }Jrzy- 1nienif. 
"lowiach narodow, ma dosyc waine stano,visko, 'vspo- Szaruncza (1n6,vi Beau plan) przylatnje z Czerkas-
1nniec szarai1cz~, to znaczy przywiesc sobie i clrugim syi z l{aukazu. Leci chmaran1i rozci~gaj~cemi si~ 
ua pami~c: zniweczon~ prac~ rolnika, gl'6d i pom6r na pi~c i szesc mil 'vzdluz. W szerz na 2 lub 3 mile. 
dla bydla i ludzi. vYiatr wsch odni i "rschodnio-poludniowy przynosi 

Pra,vda, ze 'v krajach W schodu czlo,viek "retuje jq na 'viosne kiedy jest sucho. Pada ona na pola i l~
na szaranczy, krzywd swoich. Ona mu zjada jeszcze ki pozera 'vszy~tko, sprawia gl6d lub droiyzn~ nie
na pniu, chh~b jego caloroczny; on za to zjada j~ sa- slychan~. Jezli szarancza do jcsieni zo~ tanie na 
1n~ ze sn1akiem, piek~c na patyczkach. Synowie Ukrainie, 'vtenczas kazda s arnica w pazdzierniku 
puszczy i step6'¥ nie s~ wybr6dni co do po.iy,vienia sklacla 'v zien1i~ do 300 jaj., z tych gdy wiosna sucha, 
a nawet Chinczycy mimo obfitosci, nie gardz~ owa-

• 
dami na przypraw~ do sutych objad6w swoich; zwy- 1 1

) Beauplan. JundziU S. Jarocki i Waga Ant. napisali 
-czajnie- co kraj to obyczaj. trzy rozpra"ry l)O polsku o Szaranczy. 
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wykluwa si~ mloda szarancza w niepoj~tem mn6-
stwie. 

podobny do glosu swierzcza, obsiadlszy liscie drzew 
i krzaki, bezustannie powtarzaj~ owo swierczenie. 
Niktby nie uwierzyl iz ta osoblivt'a muzyka powstaje 
z pocierania ich skrzydelek jedno 0 drugie; trwa zas 
cale dnie i noce, w czasie pogody. 

Powietrze cale napelnia si~ pod6wczas temi owa-
dy; lee~ one jak g~sty smieg tu i owdzie unoszone 
wiatrem; gdy si~ spuszcz~, cale pola s~ niemi okryte, 
s lychac jak gryz~ rosliny i w godzinj e zjedz~ wszyst
ko co bylo na polu. 

Kiedy si~ podnios~ do lotu tak zacieJnniaj~ widok 
slonca jak grub a chmura. Beau plan twierdzi ze kie
y w 1646 r. przez miasteczko Nowogr6d (zapewne 
Siewierski) szarancza przechodzila, musial kazac 
W bialy dzien zapalic SWh~CEJ bo nic widziec n1e m6gl. 

Domy, stajnie, stodoly bylyjej pelne; nie moina by!o 
ugryzc iadnego k~ska albowiem szarancza leciala do 
ust; obijaj~c si~ o twarz i glowy, ludzi. l{iedy juz 
pow~drowala dalej na skrzydlach wiatru; poniosla 
zniszczenie w dalsz~ okolicEJ. Pola na kt6rych sza
rancza spocz~la, pokryte ni~ byly na cztery cale 
grubosci. Konie, po tym zywym kobiercu, ze wstr~
tem i parskaj~c post~powaly. Won zus roztratowa
nej szaranczy tak byla nieznosna ze tylko w~chaj~c 
ocet, mozna si«J bylo b6lu glowy uchronic. 

Wprawdzie wieprze chciwie pozeraly szarancz~ 
i bardzo si~ ni~ tuczyly ale nikt z ludzi nie chcial 
tak utuczonych wieprz6'\v, uzywac na pol\arm. 

Gdy szarancza zlozy w ziemi~ swe jaja, zdycha 
1\oncz~c pod jesien, swe l\ilkomiesit)czne zycie. 

Za to mlode pokolenie, bezpiecznie zimuj e w ziemi. 
Slonce kwietniowe widzi juz wykluwaj~c~ si~ sznran
cz~ kt6ra przez szesc tygodni zostaje na miejscu. Po 
tym przeci~gu czasu sil nabiera i latac zaczyna. J e
zeli deszcze nadejd~, n1loda szarai1cza przebywszy 
tygodniow~ ulew~, zdycha. Lecz jezeli "·iosna jest 
sucha, nic wtedy ol~olicy gclzie szarancza si~ wyklu
la, od tej l\l~ski, nie uchroni. 

Szarancza na swych skrzydlach rna miec literami 
hebrajskiemi, wypisane wyraznie: Gniezo Bozy, jak 
twierdzi podanie kt6re do nas przysz-lo ze W schodu. 

Co innego znowujest sza1'a?zcza zielona (Locusta 
vi1~idissima,) t~ znalesc mozna w calej Europie. Nie 
sprawia ona kl~sk tak wielkich jak "rzwyz wymie
niona szara1zcza uJ~drouJna ani si«J w takiej liczbie 
niepojawia przeciez w niekt6rych latach znaczne si~ 
jej mn6stwo na polach spostrzega. 

Na przyl~czonej tu rycinie, widzimy samice zielo
nej szara1zczy (fig 1 i 2). R6zni~ si~ od samc6w z~
dlen1, kt6re zwykle samicom tylko u owad6w jest wla _ 
sci we. 

Zielona sza1'ailcza zjawia si~ w stanie dojrzalym 
ku koncowi lata lub \V jesieni. Samce wydaj~ skrzyp 

• 

Nie latwo jest schwycic takiego spiewaka gdyz zie
lona jego barwa nier6zni go wcale od listka na kt6-
ryn1 siada. Za pokarm zielonej szaranczy, sluz~ liscie 
drzew i rozmaitych roslin. Rogowemi szcz~kami owad 
ten je obgryza. W szcz~kach swych tyle rna sily iz 
gdy mu sj~ zdarzy uchwycic nien1i za palec, uk~sze
nie lubo nie do krwi, b~dzie jednak bardzo bolesne. 
Gdy raz ujmie lup w swe szcz~ki, z tak~ go trzyma 
zaci~tosci~ iz pr~dzej glow~ da sobie oderwac, nizli 
lup sw6j pusei. 

Samica sklada w ziemi~ swe jaja. Szuka nato 
rozpadlin a gdy takowych gdzie niema, ryje z~dlem 
pulchn~ ziemi~ i tam jaja znosi. Zim~ przebywaj~ 
w tern schronieniu bez zs.dnej przemiany, dopiero 
w maju nast~pnego roku wylaz~ na wierzch mlode 
szarancze, poznac je latwo po dlugich 1nackach i wy
soldch tylnych nogach. Zanim dostan~ skrzydel kilka 
wprz6d przemian odbyc musz~. Wiadomo iz Rzaran
cza odbywa rodzaj przemiany zwanej wspotzupetn[[ 
(semicompleta) pi~c albowiem jest rodzaj6w przeo
brazenia owad6w. 

Jedne wychodz~c z jaja nie zmieniaj~ nigdy swej 
pierwotnej postaci. 

Drugie jak szarancza modliszka it. p. wychodz~ 
z jaj bez skrzyclel a p6zniej takowych dostaj~. 

Trzecia przemiana zwie si~ nie:upelnq jak u mr6-
wek, pszcz6l, chrz~szczy i t. d. 

cz,varta przemiana okryta, tej ulegaj~ motyle. 
Pi~ta przen1iana skurc::;ona jak u much kiedy ow ad 

wylazlszy z jaja ]{nrczy si~ i skorupk~ okrywa. 
Tablica trzecia naszej ryciny przedstawia owad 

podobny do szaranczy na pierwszy rzut oka lecz gcly 
si~ blizej temu owadowi przypatrzymy,znaczn~ wnim 
dostrzezemy r6znic~. Jest to Lz"sciec (Phylium sicci
folium) Blattheuschrecke, W andelne blatt nazwany 
po nie1niecku. 

Lisciec niezywi siEJ roslinami jak szarancza ale jest 
owadozernym. Komary, liszki, motyle s~ jego pokar
mem. Skrzydla jego plasko ulozone i zielonej barwy 
czyni~ go podobnym do lisci ztf!d wi~c jego nazwa 
Kadlub Liscca dlugi i w~zki, glowa szeroka plaska 
z kr6tkiemi mackami, oraz silnemi strz~piastemi dy-

• chawkami. Przednie nogi tego owadu s~ zbudowane 
tak iz owad niezmiernie latwo zdobycz sw~ moze 
schwytac. 
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Lisciec znajduje si~ w wielu krajach poh1dniowej 
Europy; cz~sto napotykamy go 'v \Yinnicach Tyrolu. 
W Nie1nczech zas znalesc go mozna ty lko 'v l~,ry ber
gu i we Franl{forcie nad Mencm. Owad ten jest Ilad
zwyczaj . zarloczny i nietowarzyski; gdy si ~ kilku zcj
dzie razem, 'vnct zaczynaj~ \valczyc z sob~ i jcden 
drugiego yozera. Roesel, s!a1vny badacz zja,visk zy
cia o'vad6w, opowiada ze 'vidzial spotkanie dw6ch 
liscc6\v. Ujrzawszy si~, stan~ly \vypr~zone i nieru
chome; w tcj postawie kilka ch\vil przetr\vnJy, poczem 
sl{rzydla s've podniosly do gory, przedni!l cz~sc ich 
tulOWU zaczela Si~ poruszac, \Yl\r6tce }10Skoczyly 
z szybkosci~ blyska,vicy ku sobie i zacz~ty si~ po
tykac. 

Ta ich walka przywodzila na n1ysl badacza, poje
dynek mi~dzy dwoma huzarami; zakrzywione ovvadu 
nogi czynilo to podobienstwo nader "ryra~ncn1 , przy
pominaj~c szabl~ wojskow~. 

Wprawdzie pojedynek liscc6w odbyl si~ bez krwi 
wy lewu, ale w kr6tce potem nastt11Jila smierc slab
szego zapasnika. Widzialen1 nawet- m6wi 6w ba
dacz-jak i~ jeden do drugiego zbliial, pazurami go 

• 

swemi pochwycil, zabil i. na pastw~ drugin1 rzucil. 
Nietowarzyskosc liscca 7.:t~d wi~c pochodzi ze boj~ 
si~ wzajemnie siebie, a czy to z gniewu czy z glodu, 
pozeraj~ siEJ nawzajem. J esli chc~ schwytac komara, 
przebieglosc ich do najwyzszego dochodzi stopnia. 
Przybieraj~ wtedy dziwn~ postaw~: przednia CZ§SC 

tulowa do g6ry wznicsiona, tudziez dwie przednie no
gi, podniesione i zlozone jak do modlitwy; zt~d jeden 
ga.tunek liscca nazy,vaj~ A!odliszkq (Mantis religiosa). 

Tak przyczajony lisciec, czyha na sw~ zdobycz p() 
kilka godzin, a gdy S}Jostrzeie komara, nie spuszcza 
z oka jego najn1niej:zych poruszcn. Jesli ko1nar za 
dingo siedzi na jednen1 1niejscu lub jezli si~ oddala; 
lisciec 1n·zysu,va si~ zwolna jak kot do myszy, roz
ci~ga si~ jak 1nozc najbardziej i ch,vyta lup upatrzo
ny, chocby tenze o trzy cale wyzej byl nad glow~ 
li~cca. Zdarza si~ jednak ze kon1ar szcz~sliwie ujdzie 
tej za. adzld, lecz gcly zostanie sch,vytanym, lisciec 
odrywa ~en sta'v IJO stawie i pozera. Niekiedy chwy
ta dw6ch odrazu i oou chciwie zjada. 

• 

Podobnie jak zielona szarancza. Lisciec dojrzewa 
przy koncu lata i zyje a.i do pazdziernika. W poru
szeniach zdaje si~ bardzo oci~zaly, lecz gdy go ehcc
my zlapac, zwawo podlatuje lub umyka z przed oczu 
naszych. Samica sklada swe jaja na lodygach roslin. 
Z poczl}tku wygl~daj~ one jak bialawa pienista mas
s a, kt6ra niedh1go na powietrzu cicmnicje i g~stnie 

(zob. fig. 4.) 
• 

vV n1aju i czer,vcu rol{u nast~pnego, wychodz~ mlo
de z tej brylki i zaraz tak szybko biegaj~ jak mr6wki: 
s~ niezmiernie zarloczne, scigaj~ wi~c mniejsze od 
siebie owady kt6re pozeraj~. 

J. J'anisz ..... . 

JAN-KAROL-LEONARD SISMONDI . 

• 

"Scribitur ad narrandum, non ad probandum." 

Moznaby powiedziec, iz znam ienity wieku naszego 
dziejopisarz Sismond Sismondi mial az trzy ojczyzny, 
kt6rc jednostajn~ prawie kochal milosci~, bo zar6-
wno do nich wszystkich nalezal. 

Pochodzil bowiem z rodziny wloskiej, urodzil si~ 
w Szwajcaryi w miescie Genewie; czul zas i pisal jak 
Francuz, i po francuzku swe wszystkie wazniejsze 
oglosil dziela, znaczn~ cz~sc zy cia poswi~caj~c z bie
raniu najbardziej szczeg6lowych zasob6w, dla wyda-

KsJ~o.t.. SWI.A.T.A Cz. n. B. vm. 

QmN1ILIANUS. 

nia obszernej, z nieznan~ powi~kszej cz~sci wte
dy sumiennosci~ i pracowitosci~ skreslonej Historyi 
Francyi. 

,Nie jestem wprawdzie Francuzem" -m6wi autor, 
,ale moja rodzina, we n1nie juz gasn~ca, znalazla bli
sko przez wiek caly przytulek we Francyi, a nawet 
opusciwszy j~ ojcowie moi, nie przestawali walczyc 
w szeregach wojsk francuzkich-i razem z krwi~ 
swoj~ przekazali mi uczucia francuzkie. Nadto zwy-

29 
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kle tych kochamy, dla kt6rych IJOswi~camy uslugi na- 1 Cal~ 1nlodosc swoj~ przep«Jdzil Sismondi sr6d wal
sze: nicpracowalem wi~c dwudziestu czterech lat, stu- ki z rozmaiten1i nieszcz~sciami, co bardzo wiele na 
dijuj~c wick lJO wieku we "rszystkich przejsciach Fran- wyksztalcenie un1yslu jego wplyn~lo. Dow6d ze o ile 
cyi, bcz z'vi~zania si~ z ni~ jcszcze scislejszego; bez niedola i przociwnosci osobiste lami~ nickicdy czlo
gor~ccgo pragnienia dla niej chwaly i szcz~scia." wieka, tau1uj~c drog§ do rozwinienia wladz jego, o ty-

Dziclo to nader wazne, tyle nut })Owagi zr6dlo- le nieszcz§scia ogolniejsze na wielkf1 dozuawane ska
wej, zc kazdy nie1nal z p6zniejszycb pisarzy zwykl 1~, poskramiaj~c uwag§ na S\voje osobiste dolegliwo
opierac si~ na niem; bo Si 'mondi pierwszy rozswie- sci, wyrabiaj~ silne uczucia, ucloskonalajf1 u1nysl ina
cil mgly odleglej przeszlosci i we \vlaschvej wykazal daj~ charakterowi pewny hart i niezlo1nn~ wytrwa
j~ barwie: pod tym wzgl~den1, slu znie moznaby go lo~c do walki potrzebn~, czyli jednem slo,vem nJ6-
poczytac za naczelnika no,Yej szkoly dziejo",ej. ~fi- "'i~c, roz,vijaj~ \vszelkie wladze moraine czlowieka 
mo-to jednak, smierc jego niezrobiia 'vraienia w kra- i oczyszczaj~ z n1alostek. 
ju dla kt6rego tyle si~ pos,vi§caJ i z takf1 mitosci~t Dziecinne lata jak najszcz~sli\viej przep~dzil Si
Dzi~nniki francuzkie zbyt skore do rozglaszania 1)0- sn1ondi; Opatrznosc bowiem obdarzyla go tak~ 1natk~, 
chwal dla autor6w tuzinkowych ro1nansow, dla pis a- kt6rej dobroczynny i prze\vazny 'vplyw claje si«J uczuc 
rzy opcr, kt6rych sla\va cz~sto un1iera z konce1n wie- \V caien1 zyciu. Byia ona jedn~ z tych rzadkich nie
czoru, lub l)l'Zejrzenienl llllllleru gazety, dose Oboj~- Wiast, CO poj~wszy .. cal(}: waznOSC lllaCicrzy{lSt'Wa, umie
tnie 'vspo1nnialy o stanic poiytecznego pisarza, })O- j~ rnu zadosc uczynic; co lf1cz~c w sobie lJrzymioty 
czchvego czlowiekn, kt6ry \viele lat ci~ikiej poswi~cil sercu i roztuuu, obudzi6 musz~ w dziecku opr6cz Ini
pracy, zaclnych na \YZgl~dzie nien1aj~C korzysci rna- losci, CZeSC i uznanie S'VJCh przymiOtO,V. z"~ykle 
teryjalnych. Nie tylko ogro1nna ilo.~c prac jego, nie- wyzsi ludzic kt6rych rozu1n uczuciem byl ozywiony, 
przyniosla 1nn odpo\viedniego dochodn ale nadto poclobnym 1natko1n winni swe "rychowanic pocz~t
nieininl tcj pociechy, stokrocby nadto 1uilszej ella ko,ve. 
niego, aicby tiziela jego byly za zycia naleiycie cc- Niedalcko Genc,vy, w pi(dknej posiadlosci nadren
nione i poszukiwane, aby 1n6gl ·widziec ze ci~zkio ba- skiej Ch~ttclaiuc, b~d~cej \vlasnosci~ rodzic6,v, ele--
dania jego i trudy obracaj~ si~ na pozytck og6lu! n1entarne pobieral naul\i. Potem oddano go do szko- · 

Przodko\vie Sismoudi'ego pochoclzili z da"rnej ro- ly, gdzie lnbo nie celo"ral- si~, i niezapo"·iaclal od
dziny 'vloskiej zanlieszkalej v.r 1niescic Pizie, i \V sre- znacz~j~cych si~ dar6\v un1yslu, kt6re si~ p6zniej do
dnich \Vickach wazn~ odgry"ra1i rol~, jak sam o ten1 piero w nhn roz,vin~ly, byl jednak pilnyn1 i poslusz
autor WSJ10tnina \V dzielc o rze.czach l)Ospolitych "Tlo- nyu1 ucznicn1. Doskonalil si~, czyli dopelnial nauki 
skich. W l\oncu x'r ~vieku, skutkiem \Vojen szarpi~- szkolne \V Genc,vic, gdzic chociaz nicbylo uni,versy
cych Wlochy, gdy rzeczpospolita Pizanska zniesionf1 tetu, wyk1adano "·szakze 'vyz ze kursa prclekcyj. 
zostala, rodzina jego opuscila Wlochy i 1u·zeniosla Nie cllugo tr,val thv byt s"'obodny w ktoryn1 czas 
si~ z razu do Francyi a potem za Lud,vika XV do sw6j podziclal 1ni~clzy nauk~ i przyjemnosci zycia 
Szwajcaryi. W szakze dziadek pisarzn, o kt6ryn1 tu 'v do1nu rodzicielskin1. Ojciec jego stracil kapitaly 
m6wimy, byl w wojsku francuzkien1, a ojciec pelnil s"'oje na l)Odupadlym banku francuzkim, i naglc z do
obowi~zki cluchownego protestanckiego 'Y Bosseux statk6'v rodzina przeszla do ub6stV\ra. Mlody Si
i dopiero p6zniej pol~czyl si~ z rodzin~ nJieszkaj~c~ smondi, 1nimo odrazy jak~ czul do stanu handlarskie
w Genewie, gdzie 5 111aja 1773 roku urodzil sig Jan- go, chc~c bye pornoc~ rodzicom, udal si(J do Lugdu
Karol-Leonard Sismondi. Opusci,vszy vVlochy, Si- nu, gdzie si~ tuniescil w dOlTIU kupieckiln. Cel szla
smondowie przyj~li religij~ protestancl{~ a naz"'isko cbetny ella kt6rcgo si~ pos·wi~cil, doda,val mu odwa
ich z po"rodu pocz~tkowego zamie zkania we Fran- gi; "rkr6tce nabyl wszystkich potrzebnych wiadomo
cyi i ci~glego z ni~ stosunku, przeinaczac si~ po- sci do tego no,vego za"rodu. Ale raz \vszcz~te prze
.cz§lo. ci,vnosci losu, jakim podpadla ta rodzina, nie1nialy 

Zrazu zrobiono zen Sz·snzoncle; dopiero 'v r. 1795, si~ tak pr~dko skonczyc. W skutek zaburzen ,vyni
kiedy przesladowani rodzice naszego pisarza, wraz klych w Lugdunie, mlody kupczyk z1nuszony1n by! 
z nim musieli szukac schronienia \ve Wloszech, wro- porzucic to n1iasto i wr6cic do Szwajcaryi roku 1792; 
ciwszy do dawnej naddziad6w ojc zyzny i do dawn ego lecz tam zastal rodzic6w s"roich juz niepokojonycll 
.s~·smondi' eft wr6cili naz,viska.. a nawet przesladowanych. Umyslil wi~c razetn z nimi 

, 
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udac si~ do Anglii. Korzystal z tej podr6zy nasz Si- nia nad stanem rolniczym wiesniak6w tamtcjszych 
sn1ondi, bo si~ nuuczyl j~zyka i literatury krajo,vej, i zaraz napisal obraz rolnictwa \V Toskanii (Tableau 
zbadal zwycz~j.e tego narodn i przypatrz:yl sj~ oby- de ragricnlture toscane) 1801 Geneve in 8vo. 
czajom ludu; albo,viem juz si~ by!a rozbudzila \V nim Obok tcgo gro1naclzil \vteuy zasoby do ogromnej 
dzialalnosc umyslowa, kt6r~ picr\Yej 'v rodzinn6m historyi rzcczpospolitych \Vloskich; lecz na nieszczEJ
i szkolnem k6lku wcale si~ nieodznaczal, a tylko scie prace jego pr~ery\vane byly przc6laclowaniami, 
przc~ poczucie o bowi~zku i posluszenst"wa byl do- kt6re jednak~e \vytr\valosci jego naclwcrgzy6 niezdo
brym ucznietn, kiedy w Lond)rnie gorliwie si~ zajmo- laly. Sisn1ondi za\YSze ot,varcie 'vyznaj~cy S\ve prze
wal nabywaniem nowych wiado1nosci, matka jcgo konanie, za\vsze gor~co broni~cy stron~ cierphtcych, 
wtedy mieszkala na wsi. Oddalona ocl ukochanego sci~gnf1l na siebie podejrzenia zwyciEEzc6w francu
syna sr6d ochniennego ldimatu i obcych zwycza- zkich, jako vVloch; a zn6'v od Wloch6w zwyci§zonych 
j6w, cierpiec zaczEEla na tEJSChnotEJ tak naturaln~ byl za E rancuza n1iany i przez to 'v podejrzenic po
wszystkitn tkliwyn1 usposobienio1n, a tak zwyczajll~ padl do togo stopnia, ze az trzykroc byl aresztowa
u micszka!1c6w Szwajcaryi, skoro S\v6j g6rzysty kraj ny1n. Wypadaio wi~c koniecznie opuscic b~d~c~ pod 
zamieni~ na plaszczyzny p6!nocnc lub n1gliste Albio- pi~knem uiebern Valchiuz~ w czarown~j dolinie Nij e
nu powietrzc. PrzelEJkniony o zdro,vie 1natld, naglil vole, gclzie si~ mieszkalo przoz pi~cioletni przeci~g 

Sismondi do powrotu w dawne strony, 1nimo wszel- czasu i wr6cic ~ ojcem do Sz,vajcaryi. Matka zo
kich niebezpieczenstw, jakich latwo spodziewac si~ stala przy siostrze, kt6ra we Wloszech za 111~z po
moina bylo. Dzialo siE;} to bowiem w rolm 1794, kic-j szla. 
dy wszystko \Vrzalo nietylko we Francyi, ale i "r po- I>rzyby,vszy do Gencwy, wyst~pil jako pisarz wy
granicznych jej kantonach szwajcarskich. Zaraz wi~c daj~cy jedno dziclo po drugh~m. Zaraz bowie1n 180~ 
po powrocic do Genewy, mimo-to, ze ojciec Sis1non- roku oglosil drul\iein o bogaclzvie hautllolvertt (De la 
di'ego w zadne si<a polityczne spra 'VY nic,vdawal, zo- richesse coinnlcrciale, ou princi1)es cl Econo1nie po
stal 11os~dzony o clzialania przeciwnc uspo o bieniom litique U})pliques it la legislation du co1ntnerce 7 vol. 
og6lu i wraz z synem wtr~ cony do 'ViEJzicnia. Do pic- in 8vo ). "YVtenc~as to, occniaj~c jego pracc, czlonel~ 
ro za oplaccnicm kontrybucyi, na kt6r~ poszla zna- kom1nis~ ·yi cdukacyjuej, Plater, 'vzy\vnJ go na profes
czna CZ(JSC pieniEEclzy, bardzo uszc zuplonyc h pomie- sora ekouon1ji politycznej do uniwersytctu wilcflskie
nion6m juz wyzej bankructweu1,- Z\volnieni byli. go. Katedra ta dobrze uposazona~ dogodua zdawala 
Wkr6tce zno,vn bolesnego dos,via<lczyli \vrazenia; ocl si~ 'vidokon1 n1atcryjalnyn1 Sismondi ego; ale on nie
lat \viclu przyjaciel ich, razcn1 z ni etni Inieszkaj~cy,_ wahal f' i<J pos,vi~ci6 jc tlla innych: z jcdnej bowiem 
zo tal w ich domu pojtnany i rozstrzelany \V ci~gu clnl strony z,ltrzymy,val go wzgh1d na 1natk~ 1nogqc~ bar
]{ilku. Sisn1ondo,vic takiem pr?;esladowaniem powi- dzo wie1c cierpiec z po,vodu tak znaczncgo oclclalenia 
tani w Gcnewie., ~Izna~i dalszy ta1~ p~byt za nie~ 

1 
~i~ ~yna; z drugi~j. strony, potrzeba ~onicczna inne~o 

podobny. Udall s 1~ w1~c na Rchronienie do da\vneJ zyc1a nauko\vcgo 1 towarzystwa ludz1 uczonych, z kto
ojc6\V s'vych ojczyzny i wyjcchali do Florencyi 1795 rytni ci~gle sig ,·potykal mieszkaj~c na grauicach 
roku . :Francyi; uakoniec s~clzil ie dziela przedsi~wzi~te 

lVIlody au tor n1iat \Vtedy zaled wie I at dwadziescia, stracicby \Viele mog1y, gdyby je byl ~'ykoll.czyl dale
lecz clojrzaly rozmaitemi jakic przechoclzil koleja1ni, ko ocl teatru wypadk6,v, od miejsca gdzic coraz m6gl 
wzi~l na siebic osiedlenie roclzic6\v w n1iejs codro- \Vi~cej nagromadzac szczeg6l6,v, gdzie 1n6gl spraw
wiedniin ich fundnszom, aby, wlozy\\'Szy ostatki pie- dzic zaraz kaid~ \V~tpliwo~c. Wolal wiEJc dla tych 
ni~dzy w ziemi~, mogli zt~cl1nicc prz yzwoite utrzy- umyslo,vych i moralnych powod6w opuscic zyski pie
manie. W tyn1 wlasnie celu zwiedzil cal~ Toskanij~, ni~zne za kt6re1ui BiEE nigdy nieubiegal. 
a znalazlszy 'v pi~knem polozeniu nie,vi elk~ posia- Pozos tal w kraju, gclzie zan1iast katedry uni \ver
dlosc nieclaleko miasteczka Pescia nabyl j~ i tam , yteckiej, wybral raczej skromn~ posade sekretarza 
ich sprowadzil. Tu zn6w doswiadczyl rodzinnego iz by handlowej dcpartamentu Leman skiego nalez~
szczEJscia, jakie go przy wyjsciu na swiat bylo przy- cego pod6wczas do Francyi. Roku 1805 udal siEJ zno
j~lo. Obok dawc6w zycia i przy siostrze, za:jmowal· wu do Wloch, w towarzystwie p. Sti:iel, gdzie poswi~
siE;} rolnictwem i zbieraniem postrzezell, kt6re mu I ciwszy czas jaki~ matce idopelnieniu potrzebnych mu 
potrzebnemi si~ zdawaly do przyszlych dziel jego, jjeszcze do dziela szczeg6l6w, wr6cil do Genewy i za
o kt6rych juz wtedy zan1yslal. Tu czynil takze bad a- cz~l wytlaczac Dzieje 1·z]Jlityclt wloskic!t kt6re kilku 
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jut doczekaly si~ wydati (His to ire des respubliques ita
liemcs du moyen age. Zurich et Paris 16 vol. r. 1807 
do 1818 iu 8vo; drugie wydanie w roku 1825-1826; 
trzecic wydanie w 10 to1nach 6sen1kowych w Paryzu 
1840 roku z rycinami; czwarte wydanie brukselsl{ie 
1829 r. w 12 tomach. Nadto Ficozzi tlumaczyl na 
wloski j'Jzyk, a przeklad ten wyszedl \V Medyolanie 
1810-1820 w 16 cz~sciach; oraz 181 -1820, w 16 
to mach.) 

Widzimy jak czcigodny ten pisarz starannie pier-
wej zbieral i uzupelnial zasoby nauko,ve, nim "Tydal 
na swiat prac§ swoj~. Daleki od pr6inej pycby iprze
sadzonej skromnosci, sam to wyznaje m6,vi~c o r6-
tnych zdolnosciach historyk6w: ,Smic1n oddac swia
dectwo sam sobie i mam niezbit~ ufnosc ze go poto
mnosc pOt\vierdzi, to jest iz szukahnn Zfl.\VSZe pra\Vdy, 
nie oszcz~dzaj~c ani pracy, ani wysilk6w aby j~ zna
lezc., 

'l'rudnoby wlasciwic, ostatecznic i wyraznie okre
slic bylo, do jakiej szkoly dziejopis6\Y nalciy Siamon
di. Pomi~dzy rozmaitenli odcienian1i jaliiemi si~ r6_ 
zni~ historycy, naj,vazniej Zf1 ich bar\v~, wybitnym 
cbarakterc1n jest synteza i analiza. W kazdym z tych 
systemat6w, naduzycie, czyli "ryl~cznc trzymanic si~ 
zalozcnia-jest szkodli\vem. 

Zlc bowicm kiedy pisarz sucho grotnadz~c fakta, 
zupelnie zostawia czytelniko~vi s~d o nich i wnioski; 
jak r6wnicz nie wypada pisarzo"'i pr~~ywla. zczac so
bie wyl~czne o nich wyrol{O\Yanie, gdyz ta droga daleko 
zaprowadzic 1noze: s'\voje osobistc 'vyobrazenia, 'vcic
laj~c niejako w dziela, mozna daleko od rzeczywistcj 
odejsc pra,vdy. 

Wiado1no jak ludzie nanliEJtnic id~cy za s\voinl po
gl~dem w lasnym, widz~ to co cbct1 'vidzi6c, znajduj~ 
czego szul{aj~, a maluj~c WYIJadki \V swojen1 swietlc 
i w1asnemi nie zas wlasci"remi kolora1ni, nakrEJcajC!je. 
Szczeg6lniej nie 'vytrawieni, n1lodzi jeszcze pisarze, 
gdy si~ oburz~ za s~d surowy o czlo,vieku jakh~j 
epoki, \Ytedy uniesienie wy,volywane pozornen1 uczu
cien1 sprawiedliwosci, pro,vadzi ich do drugiej osta
tecznosci; gotowi wiEdc apoteozo,vac, ub6st,vic nie1nal 
swego bohatera, kt6ry by zaled wie ua tolerancy~ za
slugi,val, lub kt6rego by z trudnosci~ od pot~pienia 
uchronic moina bylo. 

Sismondi, acz mlody, z umiarkowany1n i wyrobio
nymjuz zawczasu s~dem, nigdy nie by! zdolnym 'vtak 
szkodliw~ wpasc ostatecznosc; lecz 1n6gl byl zbytnie 
na syntetyczn~ lub analityczn~ przechylic si~ stron~; 
wszakze umial szcz~sliwy \V tyn1 wzgl~diie zacho,vac 
srodek. Z prawd~ opisywal fakta; umial je poj~c, 

" 

i z calym rozumem zgl~biaj~cym, potrafil wnikn~c 
w przyczyny, niln o skutkach stanowczo wyrzekl. Tym 
sposobem jakby naprowadzal czytelnika do wlasci
wego o rzcczach s~du. Nie rna w pis mach jego zadnej 
nami~tnosci, zadnych zdan stronniczych. 

Wierny swemu przekonaniu i zasado1n niezb!tym 
w kresleni u bistoryi, zawsze zd~za za niemi, niera.Z~c 
ani oschlosci~ zbytniej powagi, ani lekkosci~ i zby
tnic okwityn1 stylem. 

Tym wi~ksz~ przypiszemy zaslug~ Sismondi'emu, 
kiedy przypo1nnimy w jakim czasie pracowal nad 
skrupulatnem zbieraniem wszystkich zaso b6\v histo
rycznych i zbadaniem dziej6,v. Wtedy to wlasnie po
przednicy jcgo ograniczali si~ najcz~sciej skrcslaniem 
historyi jeduostek, niebacz~c ze tym sposobcm cha
rakteryzowali ludzi a nie ludy. Sismondi byl jednym 
z pierwszych co now~ przyj~li tnetodQ. Wicrny za
wsze prawdzic, 1n6,vi \V ostatnim tomie Historyi rzpli
tych wloskich: ,,Dwadziescia d\va lata, poswi~conych 
ukladaniu dzicla tego 1), stauowi okres czasu, w l{t6-
rynl Europa ulegla najgwaltowniejszym wstrz~snie
niom. . . . . Niech mi 1volno b~dzie Z\vr6cic uwag~ 
z pewn~ dutn~ na to, ze podczas wielkich przemian, 
szedle1n zawszc za jednem 'vyzuanien1, jednemiz za
wsze przcmawiale1n slo,vy. J ednaz zasada rozpocz~
ta w pierwszyn1 to1nic, nienaruszon~ zostala az do 
szesnastego. ~ 

Dalej m6,vi autor: ,IIistorya 'V1och \V srednich 
'viekach, za\viera w sobie wi§cej zbrodtni i cicrpien 
anizeli zaz\vyczaj lJrzedsta,viaj~ ich przed oczy czy
telnik6,v. Rzaclko si~ zdarza, aby przcd iEd\VZi~to pi-
a6 dziejc jal\iego narodu bez wyznawanej stronnosci 

i pochlebstwa. Ja przeciwnie, szukale1n pra\vdy, nie
odwracaj~c na,vct oczu i od tego, co ona obrzydliwe
go w sobie n1iala. \Vinienen1 byl bezstronnosc zar6wno 
Visconti n1, Carrar'on1, Gonzag'om i Medyceuszo1n, 
jak rzeczotnpoRpolityn1 W cnecyi , Florcncyi, Pizy 
i Bolonii. . • . . . . 'Vykazy"ralen1 naduzycia, gdziekol
\vick mi si~ z nien1i przychodzilo spotkac. . . . . War
tosci~ dziejo,v, jest nauka, jak~ na1n daj~ do "ryszuki
'""ania srodko\v n1og~cych ludzi uczynic cnotliwyn1i 
i szczfsli,v6tni. Fakta nie 1naj~ wagi zadnej, kiedy 

• 

1
) Do dziela: 1/istorya rzeczypospolityc!t wloskic!t za

cz~l zbiera6 potrzcbne materyaly jeszczc \V 17D6 roku; 
pier,vszc (l\yn, ton1y wydal \V Zurich 1807; T. 3 i 4 tamze 
1808; ocl 5 do 8 tomu 'v Paryzu 1809, z po,vt6rnem 
odtloczenicm pierwszych czterech tom6w. T. 9, 10 i 11 
wyszly 1815; 'vreszcie pozostale tomy az do 16 wyl~cznie 
pokazaly si~ dopiero w 1818 roku. 
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si~ nie wi~z~ z mysl~. Z drugiej strony, jest to az 
nadto prawdziwem iZ duch zasad cz~stol{roc niemi 
kieruje i w chaosie wypadk6w znajduje zawszc przy
l{lady na poparcie swych teoryj chocby najnicdorzecz
niejszych. Widzialem nieraz jak w ten spos6b pra
wda musiala sluzyc klamstwu, i owa szarlatanetja 
tak cz~sto u pisarzy powierzchownych, lekkich naj
bardziej, uczuc mi dala cal~ waznosc szczeg6l6w i 
wartosc skrupulatnego badania najmnicjszych okoli
cznosci. Moze kto znajdowac ze nadto zwracam uwa
gi na wypadki w por6wnaniu Inale, ze opowiadam 
wiele zdarzen, o kt6rych chcianoby raczej niewiedziec; 
ze gdybym byl zawarl w 4ch tomach to co si~ miesci 
w 16stu, 1n6glby1n w tern sciesnieniu, udzielic t~z sa
m~ wielk~ nauk~ dziej6w i rozwin~c zasady jakie 
chcialem · 'vyryc w pami~ci czytclnika. Alez zapo
Innianoby ze w takim razie musialby1n wybiera6 nie 
zas zbierac fakta, i ze ostatecznc wnioski zalezalyby 
od ducha wyborowi memu przc\\rodnicz~cego, a nie 
od rzeczJ· samej. Pragn~lem przeciwnie, aby dzieje 
Wloch staly si~ zbiorem odosobnionym, kt6ryby mo
zna w okolo l)Od wzgl~dem pc,vny1n obejsc, przypa
trzyc mu si~ ze wszech stron. Nie tailen1 uczuc, ja
kic we n1nic ten 'vidok obudzal; wszakze mimo to, 
1volny s~d chciale1n czytelnikowi zostawic. '' · 

Co do wlasnych uczuc i twierdzen autora, dose jest 
caly ust~p 'vyiej wzmiankowany (introduction ct post
scriptum) przejrzec, azeby uznac wyzszos6 i jasnosc 
zapatry"rania siEJ Sismondi'ego, aby ocenic gor~c~ 
ludzkosci milosc. Jakie zas trudy podejnlo,val dla 
nagromadzenia fakt6w do swego bogatego dziela, 
\Vlasne jego takze mog~ SWiaclczyc S{O,Va: ,iylem 
'v Toskanii, ojczyznie naddziad6w moich tak prawie 
dlugo jak w Genewie i Francyi. Dziewi~c razy prze
biegalenl Wlochy 'v rozn1aitych kierunkach. Zwiedzi
lem prawie wszystkie miejsca bEJd~ce nicgdys tea
trem "'ielkich wypadk6w, pracowalem we 'vszystkich 
pra"rie 'ViEJk zych bibliotekach, przejrzalem arcbiwa 
'vielu miast i klasztor6w. llistorya Wloch scisle si~ 
wi~ze z dziejami Nie1niec: o bjechalen1 wi~c i tc stro-

. ny, dla odszukiwania pomnik6w historycznych; nao
statek niezw·azaj~c na koszta, staralem si~ dostac 
'vszelkich dziel rzucaj~cych jakiekolwiek s'viatlo na 
czasy i ludy, kt6re zamierzylen1 dac poznac. · 

Podobnaz sprawiedliwosc i sumicnnosc cccbuje in
nc jego dziela. Pisz~c o ekonomii politycznej, nie .. 
byl on zapewnc 'v stanie wskazac skutecznego i nie
zbitego srodka, do ustanowienia 1)ewnej r6wnowagi 
za pomoc~ kt0rej zapobiedzby mozna, izby sp6hlbie
ganie si~ i przemysl, nie toruj~c drogi naduzyciom, 

do og6lnego tylko przyczynialy si~ dobra. Lecz za
wsze wprowadzil on uczucie, iywiol moralny, do su
ch6j, przemyslo\vej rzeczy. On wczcsnie w szlache
tnem sercu przeczul n~dz~ i gl6d robotnik6w, machi
nami i zbytniem sp6lzawodnictwcm fabrylc sprowa
dzone. ,Uderzeni bylismy cierpieniami towarzystwa 
wtedy wlasnie, kiedy o nadzwyklytn jcgo rozglaszali
smy post~pie; wyszukiwali~my czem byli ci, l{t6rzy 
zbh~rali owoce ze wszclkich cud6w sztuki przcd na
szcini rozwijaj'hcych si~ oczami '-s~ slow a jego. 

Dziela Sismondi'ego: Nouveaux principes d'eco
non1ie l)Olitique ou de la richesse dans ses rapports 
avec la population (Paris 1819 2 vol. i drugie wyda
nie 1826 'v 8ce), oraz Economie politique sur la ba
lance des consommations avec les productions, w pi
smic czaso,vem Revue encyclopedique z 1825, s11 do
wodenl ie zacn y pisarz niety lko za pomoc~ bistoryi 
usilo,val \vykazywac bolesne ludzkosci rany, 'v celu, 
aby czytclnicy roztrz~saj~c ich przyczyny, starali si~ 
za})Obicgac dalszcmu choroblhvcmu stanowi. 

Czcigodny Si mondi zszedl bczpoto1nnie ze s\viata 
maj~c lat pi~cdzicsi~t kilka. By! czlonkiem rady re
})rezentacyjncj rzcczypospolitej 'veneckiej, oraz czlou
kiem '\\riclu akademij i towarzyst,v, wrcszcie czlon
kiem honorowym uniwersytetu Wilef1skiego, akade
mii nauk w Berlinic, akacle1nii wloskiej, a.rcheologi
cznej i t. d. 

Pos,vi~cal codzicunic po 8 godzin pracy uinyslo
"rej, dla tcgo pr6cz sp6lpracownictwa do pism czaso
wych (jak do Revue encyclopedique) i zbioro·wych 
(jak Biographie Universelle) zosta,vil bardzo 'viele 
pis1n, kt6re tu przytaczamy: 

De la vie et des ccrits de Paul-Henri 1\fallct. 1807 
Paris. 

Du papier- monnaie dans les 6tats autrichiens , 
1810. 

De la litterature du midi de l'Europc. Dziel'o to czte
ro-tomo,vc trzykroc \vytloczone 1813, 1819 i 1829 
sklada ca!osc z dzt"ejanti 1·zeczypo~]JOlityclt wlos!cic!t 
przczet'1 'vydanemi . 

Gli due sistcmi d econon1ia politica: ossio esame 
del principi eli A. Schmith etc. Praca ta uinieszczo
nfb byla 'v aktach akaden1ii wloskiej 1812 roku. 

Considerations sur Geneve dans ses rapports a vee 
l' Anglcterre et lcs ctats protestants 1814. 'fu byla 
takzc dodan~ mowa miana w Gcnewie o fz'lozofii 
Historyi. (Discours prononce a Genece SU1' la plti
loSO]Jilie del' Histoire.) 

Sur les lois eventuelles (Geneve) 1814 r . 

• 
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De 1' interet de Ia France a l'egard de la traite des 
• 

~egres. (Trzy wydania w Genewie 1813 r. a jedno 
wydanie w Londynie 1814 r.). 

Nouvelles refiexions sur la traite des Negres 1814. 
Examen de la constitution fran<;aise, 1815. 
Histoire des Fran<;ais. Ogromne to dzielo druko-

wane od 1821 do 1846 r. w Paryzu liczy 21 tom6w. 

Ton1 zas 22 zawiera Table alphabetique et raisonnee 
des matieres. Skr6cenie tej pracy wyszlo pod napi
sem: PreciB de l'histoire des Fran<;ais, 1839, dwa to
my w Paryzu. Rzecz doprowadzona tylko do 1599 r. 

Julia Severa ou l'an 492. Trzy ton1iki dwunastko
we wydane w Paryzu 1822 roku. 

S. 

OBRAZIIT Z PODROZY PO ALP ACH. 

. 
• 

Wiadomo jak .Anglicy maj~ potrzeb~ podr6zowania strata w gospodarstwie zagrazac im nie moze: iz lJrzez; 
tak dalece, ie stworzono \Vyraz specjalnie angielskie • to nie zad~u~~ si~ bankowi w oplaceniti procent6w 
go podr6zuj~cego oznaczaj~cy, to jest T11ryst~; czu- ci~z~cych im na wiosce, nie zapozycz~ si~ na drogi 
je on nie ledwie o b0\\7if!zek odbywania co rok jakiej · procent, nie przedadz~ najprz6d stojf!cego na pniu 
dalekiej wycieczki; co rok z nadejsciem pory wlasci
wej do rozmaitych podr6zy, ojciec rodziny przywola-
11y1n zostaje do udzielenia rady, wl kt6r~ stron~ mlod
sze i silniejsze od niego pokolenie rna si~ udac. Zno
sz~ karty geograficzne, kon1binuj~ kt6ra droga kr6t
-sz~ i ciekawsz~ b~dzie, nast~puj~ wzajen1ne ze zna
jomemi i s~siadami uklady, obietnice spotkania si~ 
to w Paryiu, to w Gene\vie. Jedni glosuj~ aby si~ 
udac do pi~knych Wloch, drudzy zeby raczej zwie
dzic ciekawe a nie ty le znane im skandyna-\vskie ·kra-
je. Zapalony do })ieszych podr6zy, clobywa gi~tki 
a mocny kij, kt6ren n1u w roku zeszlym sluzyl za sil
n~ podpor~ w jego po Szwajcaryi przechadzkach. 
Drugi przygoto,vywa albun1, ciesz~c si(J jak do boga
tych juz notatek w pierwszej podr6zy nagromadzo
nycb, doda wiele innych tak r6znych ocl tamtych, bo 
w przeci,vnej nazbieranych okolicy. Zgola wszyscy 
gor~co zajmuj~ si~ przygotowaniami, nadziejan1i od
swiezenia umyslu, nabrania nowych wrazen, zwie
dzaj~c inne kraje, poznaj~c inne ludy. Szcz~sliwi sy-
nowie Wielkiej Brytanii nie maj~ sobie tych wycie
czek za zle, nie sci~gaj~ za nic sl:usznej nagany, kt6· 
ra nigdy nie n1oze dose chlostac spiesz~cy·c.h za gra
nic~ mieszkanc6w Polski. Bo oni dobrze obliczyli 
sw6j .Przych6d roczny i wydatki, z tej rachuby wypa
dlo, iz bez naruszenia koniecznych, zabezpieczaj~
cych od braku fundusz6w, mog~ cz~sc dochodu swe
go, na przyjemn~ poswi(Jcic przejaid.Zk(J. Nadto, wie
dz~ ze w niebytnosci ich, zadne naduiycie, iadna 

zboza. Nadto, jedynie przyjemnosci~ i ciekawosci~ 
zwiedzenia osobliwosci zaj~ty Anglik, nie robi roz
maitych sprawunk6w, raz ze dumny, s~dzi ze nigdzie 
r6wni.e dobrego towaru jak w jego kTaju nie znajdzie,. 
powt6re, ie to nie wchodzi w budzet wydatk6w jego. 
Zona jego w czarnej do drogi praktyc~nej sukni, obje
dzie Europ~ i nigdzie ni e zwiedza sklep6w; r6wnie 
pifJkne w kraju swym widziala, kupo,vac nie mysli bo 
jej suknia jest bardzo przyzwoit~, nie pragnie poka
zywac si~ c~raz 'v innej . Pod takiemi warunkami, 
kazden poclr6zuj~cy wolnyn1 b§dzie od nagany, od 
wyrzut6w vv!asnego stn11ienia, od smutnych nast (Jpstw 
jakie go po powrocie czekaj~, jakiemi opiaca kr6t
kie przyjemnosci poclr6zy. 

Nieszcz~sciem rok terazniejszy zawi6d! naszych 
angielsl\:ich podr6znik6w; napr6zno zgromadzali si(J 
i dl:ugie odbywali narady w kt6r~by stron~ udac si~ 
dla przep~d~enia tych ldlku tygodni wakacyj, odswie
zenia mysli })O ca~orocznych zaj~ciach. Wsz~dzie 
w Europie tak niepewna byla spokojnosc ze niewia
domo jaki bylo wybrac kraj do zwieclzania. Tu In6-
wj ~ o wojnie, tam si~ uz brajaj~, 6wdzie bij~ si~ na 
dobre. Biedny Turysta sploszony temi oznakami wo
jennemi bardziej niz ptak wystawionym w ogrodzie 
strachem, zmuszonym zostaJ, albo po swoim przecha
dzac si~ kraju, albo tez zasiadlszy 'vwygodne1n krze-· 
sle, rozwin~c przed sob~ geograficzn~ kart~ i isc za 
rad~ poety Herricka: ,Patrz na obraz tych kraj6w,_ 
wystaw sobie jak wygl~daj~ w naturze, wyobraz sobie· 
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charakter ich tnieszkanc6w; a bez uzycia bussoli, te ziinne chmury wisz~ce nad g6rf!, gl~bokie nam 
bez koszt6w, b~dziesz m6gl odbydz dlug~ bardzo po- wrazenie zrobily o poswi~ceniu i poddaniu si~ tak 
dr6z.' ostretnu zyciu zakonuik6'v Sgo Bernarda mlode lata 

J{toby chcial p6jsc za rad~ walecznego poety, niech swojc tam tra\vi~cych. 
zasi~dzie wygodnie, poloiywszy })rzed sob~ karty ,,Przeszcdlszy przcstrzcn ~niegicn1 })Okryt~, "rdra-
gcografi.czne, kilka do tego widok6'\v czaruj~cych oko- palisn1y si~ na spadzist~ skal<J, n:ld brzcgiem ktorej 
lie alpejskich i niech przeczyta ten krotki 'vyj~tck '\vznosi si~ na k'vadrato\vej podstawie gruby, prosty 
maluj~cy podroi 'v Alpach. krzyz katnienny z napisem: Deo opti1uo, 'Jilaxhno. 

,Z brzaskiei11 jutrzenki .,vyjezd.iatny z Genewy, vV czasie pogodnym k·rzyz ten zdaleka daj~cy si~ 
a przebywszy cud own~ okolic<J doliny Maglan, staje... "ridziec, usprawicdli\via godlo cnot i rnil:osierdzia ja
myw Salansz w St. Gervais w Sza1nuni; z okien ober- kich tu si~ wzniosly przyklad znajduje. 
zy naszej 1)atrzyn1y na "rychylaj~cy si~ z po za cie- ,Noc i zimno z1nusily nas schronic si~ do klaszto
mnych chmur jasny szczyt g6ry Mont-blanc. Miejsca ru. Po nieszporach i 'vieczerzy, zasiadlszy 11rzy bly
te s~ naclto znane abysmy je opisy,vac n1ieli. N a kot1- szcz~cym ognisku sosnowym, zacz~len1 roz1now~ z do
cu z doliny Szrununi przez przcjscic z"'ane Czarn~- brytui zakounil\:an1i; ta mi odkryla ich szcrokie wia
Glo'v~ do cloliny Rodanu, na prawo, widzhny nieregu- domosci i wyzsze zdolnosci tworz~cc szczeg6ln~ 
larne grzbicty Alp renifiskich bior~cych tEJ nazw~ sprzecznosc ze sciesnionem ich codzienne1n klasztor
od bozka Pena, czczonego przcz Cclto,v. Olbrzy1ni nem zycic1n, i jcdnotonnem dziki61n schronieniem. 
tcnlancuch poczyna si~ od zachodu gory Mont-blanc Na t6j lodo,vatcj g6rze, m6wi~ oni, zycic i1n slodko 
a konczy si~ na gorze lodowatcj Szarej (Gries) kto- i pr:uJentnie plynie 'v obowi~zkach, naukncb, i go- . 
rej wicrzcholek lodeln pokryty IJanuje nad l'O\Vlli- scinnosci kt6rej kazdcn1U J1rzychodz~CCJUU uiyczaj~. 
nar.ai Piemontu, t'~vorZf!:C naturaln~ grauic(J tego kr6- Pr6cz 1)rzyjacicla naszego kanonika Leglisc i dru
lest"ra i Szwajcaryi. Tam to znajdujf!: si~ gory slyn- giego kanonika l\1eillunt; siedmiu jeszczc znalczli
nc z ,,~ielkosci i podaf1, jak gora Sgo Bernar<la. sn1y ~akonnik6'v maj~cych obowif!zek czu,vac nad 

P. l{ing, z kt6rego opisu te 'vyj~tld un1ieszczatny, potrzcb~uni don1u, 1nie6 staranie o podr6znych i lu
nicogranicza si~ na opisie niebezpieczet1stw jakie dzie prosty1n; co nic jest 'vcalc rzccz~ ~atwl1, gdyz 
przebyl w poclrozy po AI1)ach. BEJd~c artyst~, odry- do tego klasztoru mn6stwo ludzi l)rzyby"ra, a g6ra 
so,vywa zachwycaj~cc krajobrazy; zarazcn1 jako bo- Sgo Bernarda posiada za ca~e bogactwo "rysmienit~ 
tanik i geolog zatrzymuje si~ ~vsz~dzic gdzic tylko wod~, ale za"rszc 1l~od~ lylko. W jesieni zakonnicy 
n1oie uczonerni postrzezeniami zbogacic zbiory s'vo- kaz~ zabijac z pas~cych si~ w dolinie, do czterdzie-
je. Zreszt~ prostyn1 ale nader poci~gaj~cym sposo- stu sztuk }{row i 'vielk~ liczb~ baran6,v. Mi§SO to 
ben1 opo"Tiada rozmaite epizody i podania sl:a \vniej- "·szy tko sol~ i IJrzcchowuj~ na zimo\v~ zywnosc. 
szych 1niejsc zwieclzanych przez siebie. Ale lubo Przez cal~ dlugotrwal~ zimow~ por~ nie zobaczysz 
klasztor i g6ra Sgo Bernarda nie raz juz byly 01)1Sa- w klasztorze s'viezego mi~sa. Eat,vo poj~c ze taki 
ne, zdajc nam si~, ze nie bez zaj~cia kilka kart kt6- spos6b zycia, ostry klimat na tak nadzwyczt\jnej wy
re P. l{ing poswi~cil ten1u slawnemu ldasztorowi, sokosci, niszczy pr~dko najsilniej z buclo,vancgo czlo
czytanc b~d~. wieka; najpier,vej zaczynaj~ choro,vac na bole glowy. 

, W niejakiej od klasztoru odleglosci, jest ,vydany. pozniej 'vy,vi~zuj~ si~ ·choroby w~troby i pluc. Mala 
ku slof1cu, wykuty na skale Teras; jedyne miejsce do liczba moie dlugo znosic podobnc zycie. Kanonik 
przechadzki kt6re zakonnicy Sgo Bernarda po za Leglise maj~cy lat czterdziesci zyje tu jednakie od 
obr~ben1 domu posin.daj~. Gdysmy · tan1 przybyli wla- d'vudziestu dw6ch lat, bywa cz~sto bardzo cierpi~
snie natenczas by{ ca~y sniegiem przysypany. vV bli- cym i 'vkrotce 111a si~ zt~d ustm~c, cbociai najmniej
skosci tego znajduje si~ ogr6d klasztorny osloniony szcgo uskarienia si~ z ust jego nie slyszelis1ny. Pier
murem, w kt6rytn postrzegli81ny plamy czyli znclki "·ej niin tu zostal przelozonym, byl professorem teo
sadzonej rnik1'oskopicznej salaty: w r. 1778 P. Sa us- logii i stosownie bardzo pro'\vaclzic umial uczni6w swo
sure tam poclr6zuj~c trafnie po~iedzial: ze ledwie ich. Jest to czlowiek bardzo szanowany i koch any 
w sierpniu mog~c zebrac trochfJ drobncj kapusty i sa- przez wszystkich a szczegolniej slui~cych kt6rych 
laty, sadz~ je jedynie dla przyjemnosci zeby widziec cz~sto, a mianowicie w zimie, zgro1nadza dla udziela
mogli, it co,§ przecz·e 1losnie." Te pr6zne usilo"'ania nia im nauk religijnych . 
.aby miec ogr6d, szybko przemijaj~ce tygodnie lata, Skoro zakonnikjaki nie 1nozejuz znosicostrosci zy-
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cia tutejszego klasztoru, wysy~aj~go na proboszcza lub rz~dzal. Nazwanym byl Alp apostolem, a slaw a jego 
do Zakladu w Martyni nale.i~cego do klasztoru Sgo na wszystkie strony rozeszla si~. 
Bernarda. Z ci~zkoscifb im przychodzi przyzwyczaic ,Pomi~dzy temi kt6rzy na odglos swi~tobliwosci 
si~ do nowego sposobu zycia, odwykn~c od towarzy- i m~drosci jego schodzili si~ odwiedzac klasztor, ra
st\va podrozuj~cych. Im wi~cej poznalismy, im dluzej zu jednegoJprzybylo dwoje ludzi, m~zczyzna i kobieta 
bylismy w tym domu schronienia, tern wi~cej uczuli- zasi~gnf!c rady jego i powierzyc mu dolegliwosci swo
smy poszanowania~i uwielbienia dla czcigodnych na- je, 'vyraz ich twarzy nakazywal poszanowanie i czesc 
st~pc6w pclnego n1ilosci cbrzescijanskiej, ich funda- niejal{~. Z zywem uczuciem opowiedzieli mu ie mieli 
tora. jedynego syna kt6rego najstaranni~j wychowali, prze-

Zajmuj~c~ jest historya Sgo Bernarda urodzonego widujf!C najszcz~sliwszf1 dla niego przyszlosc. Ze zy
roku 923, przez kronikarzy 6wczesnych podana. Byl czeniem ich bylo a by si~ ze szlachetnf! i mil~ bardzo 
on jedynym synem Ryszarda Menton, dziedzicem osob~ pol~czyl i ze w dzien slubuznikn~l, zostawiwszy 
zan1l{u tegoz nazwiska, polozonego nad jeziorem An- ldll{a pozegnalnych wierszy w kt6rych zadnej skaz6wki 
uesy wraz ze znacznemi przyleglosciami. gdzieby si~ udal, nieznalezli.-Odt~d lzy ich prawie 
· Rodzice wyslawszy go na nauki do Paryza, przy- nie oschly, uzywali wszystl{ich sposob6w, wszystkich 
wolali go p6iniej ella ozenienia go z mlod~, pi~kn~ poszukiwan, lecz wszystko nadaremnen1 si~ okazalo. 
i szlachetnq dziedziczk~ w Sl}:siedztwie, Malgorzat!! I Teraz zaS kiedy staroSC juZ ich nad grobem postawi
de Miolans. Pokazal si~ nieczulym na wszystl{ie ko- la, calem ich pragnienie1n jest choc raz przed smier· 
rzysci i wdziEJki Maigorzaty jako tez ina usilne pro- ci~ usciskac go i poblogoslawic. Archidjakon jak 

· sby rodzic6w majf!cych jego tylko jednego do utrzy- m6gl wstrzymywal wzruszenie gwal.towne, kt6re nim 
mania zgasn~c mog~cego in1ienia. Bez ich wiedzy w czasie opowiadania tego miotalo. Przygotowuj~c 
i zezwolenia postanowil siebie wraz z guwernerem ich do nadziei ujrzenia syna, odpowiedzial, m6wi~c: 
swoim poswiEJcic stanowi duchownemu. Rodzice do- ze ldedy B6g go natchn~l aby tak uczynil, to pe
myslaj~c si~ wplywu guwernera, oddalili go, a wzif1W· wnie B6g okaze dobroc s'voj~ i pozwoli a by go zdro
szy Bernarda zawiezli go do zamku Miolans; tan1 'vym ujrzeli, ze p6jdzie pomodlic si~ o to. Rodzice 
uradzili malzenstwo z ~1algorzat~; wszyscy si~ cie- zostawszy sami mo~li do siebie, ze ten swi(Jty ar-
szyli ze zwi~zku dw6ch najza1nozniejszych rodzin. chidjakon rna cos w rysach takiego, co im syna przy
Lecz 'v wigilj~ dnia, w kt6rym slub mial nast~pic, pomina, ale nie smieli nawet zastanawiac si~ dlugo 
Bernard poszedlszy do swego pokoju, blagal patrona nad tak niepodobn~ do ziszczenia mysl~. Gdy w tern 
swego o natchnienie; mial tam nadnaturaln~ wizjEJ, Alp apostol wpada w ich obj'Jcia wymawiaj~c te slo-
t6ra go natchn~la odwag~, napisac list pozegnalny wa: ,Jam wasz syn Bernard!" Przesiedziawszy kilka 

do rodzic6w, zostawic go w pokoju a samemu uciec clni u syna z cal:em wylaniem czulosci, powr6cili do 
przez okno. Najniebezpieczniejszeini scieszkami przy- zamku skof1czyc clni swoje; jak Simeon, blogoslawif!C 
byl a.i do Aost gdzie przyj~tym zostal przez archidja- Bo·ga, ie im przed stnierci~ da! ujrzec przedmiot ich 
kona Piotra de la Vald'Isere. Tam zostal ksi~dzem milosci i tak dlugiego zalu. 
a po smierci swego obroncy obj~l po nim urz~d. ,Przed. koncem zycia swego, ndal si~ Bernard do 
Wkr6tce poznan~ zostala jego poboznosc, gorliwosc Rzy1nu aby otrzymac pos,viEJcenie statutu klasztoru 
i niezmordowana ch~c pracy. Biskup z Aost przybral swego. Wracaj~c ztamt~d umarl w Nowarze r. 1008. 
~o za pomocnika do administracyi dyecezyi swej. Lecz Czaszka i jedna rEJka jego s~ zlozone pod oltarzem 
Bernard nadewszystko przyklada! si~ do zakladania w kaplicy klasztornej." 
jaknajwiEJcej szk6l. W tern to miescie Aost, polozo- ~,Gdy po mitej i zajmuj~cej z zakonnikami rozmo
nem u st6p lancucha g6r Alpejskich, doznal bolesne- wie rozchodzilismy si~ na spoczynek, zaprowadzono 
go uczucia dowiadujf!c si§ o niebezpieczenstwach nas do malenkiego, nadzwzczaj schludnego pokoiku 
i nieszcz~sciach na jakie podr6zuj~cy wystawieni byli gdzie ogromny wkominie palil si~ ogien. 
w tycb trudnych i strasznych przejsciacb, w kt6rych , To dla Pani," powiedzial nam wprowadzaj~cy nas 

· bandy lotr6w napadali, mordowali i obdzierali prze- zakonnik (pan Kin~ bowiem z zon~ wspolnie odbywal 
chodni6w. Postanowil sobie nawracac zbrodniarzy. t~ podr6z.) Zeby· poj~c cen~ takiej uprzejmosci, trze

Na miejscu gdzie dawniej byla swi~tynia pogan- ba przypomniec sobie ze na wysokosci dziewi~ciu ty
ska wystawil kosci6l chrzescijanski; nao statek zalo- siEJCY st6p, gdzie zadnej juz roslinnosci a tembardziej 
..Zyl slawny klasztor, kt6rym przez czterdziesci lat za- drzew niema; z nadzwyczajnem utrudzeniem i prac~ 
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znajduj~ takowe. 0 pi~tej z rana obudzily nas dzwony 
wzywaj~ce na modlitw~ zakonnik6w i wkr6tce dal 
si~ slyszec glos organu na korytarzach przy leglych 
do kosciola. Pospieszylismy zl~czyc n1odly nasze 
z temi pelnemi poswi(Jcenia istotami; znalazlo si~ tam 
z pi~cdzieshtt wloscian modl~cych si~ IJrzed zaczQ
ciem powrotnej podr6zy. Msza byaa spiewana, na 
kt6rej ze smutnem uczuciem sluchalismy bardzo bie
gle grnj~cego mlodego ksi~dza, wracac maj~cego na 
dolin~ i kt6remu bliski koniec zapowiedziano! W ko
sciele ty1n jest pi~c oltarzy, mury czyli sciany ozdo
bione malo,vaniami al-fresco i rozmaite1ni piEJkno
sciami; dziwn~ to tworzy s przecznosc z czystym ale 
bardzo prostym i ubogim w ozdoby klasztorem. Pr6cz 
relikwij Sgo Bernarda kosci6l posiada jeszcze reli
kwje Sgo Ircneusza i Maurycego, dw6ch m~czenni
k6w ze slawnej legii Tebanskiej, slrladaj~cej si~ z 6600 
chrzescijan, wymordowanej z rozkazu Ccsarza Ma
xyma. 

~,Po nabozenstwie oprowadzano nas po klasztorze, 
najpierwej pokazano nam sal~ gdzic bylo mn6stwo 
biednycb, obdartych, z zonami niedol~zncmi, scboro ... 
wanemi, z dziecmi, wszyscy w wielkiej n~dzy. Kazde
mu z nich rozda,vauo ciepl~ zup~, chleb, ser, i szklan
k~ 'vina czerwonego, w drugiej sali byli wicsniacy 
ale przecie w mniej oplakanym jak tamci stanie. 
W trzcciej byli kupcy i ucznie, a w kuchni przewo
dnicy i wlasciciele mul6w do naj~cia, pilnuj~cy gotu·
j~cej si~ ella nich polewki, pozywn~ won wydaj~cej. 
Po kawic i 1niodzie poszlismy od,viedzic slawne psy, 
kt61~e w wigilij~ byly sobie wyszly. Skutkien1 fatal
nych chor6b pozostalo ich tylko dwojc, !rfats i Juno
na, te szlachetne stworzenia pozwolily si~ piescic, 
same k:tad~c w r~ce nasze swoje 1nordy a potern za
nurzaly si~ w sniegu. Junona cierpi chorob(J piersio-
w~ i bardzo si~ boj~ 3by ta jedyna i tyle uzyteczna 

. rasa nie zagin~lat pomimo ze przez przezornosc, 
szczeni~ta posylano do malego klasztoru Sgo Ber
narda w dolin~ ~Iartini i do Symplom; te jednak nie 
wychowaly si~! 

,Dobrzy zakonnicy zapraszali nas aby jeszcze kil
ka dni z nimi pozostac, ale nasz odjazd i \vszystkie 
przygotowania juz naprz6d porobione, nie dozwolily 
nan1 korzystac z ich goscinnosci. Podzi~kowawszy 
wi~c serdecznie za przyj~cie, udalismy si~ ku stro
nie laD. eucha gor wloskich, ledwie dostalismy si~ na 
dolin~ gdzie pasly si~ krowy klasztorne, promienne 
slonce zablyslo oczom! podnieslismy wzrok na szczyt 
g6ry Sgo Bernarda okrytej ci~zkiemi chmurami i po
myslilismy sobie: ot6z to ci swi~ci w kazdej porze, 

Ks1104 SwuT4. Cz. lL R. vm. 

na swej ostrej i zimnej g6rze, nieustannie spelniaj~ 
czyny milosci chrzescijansldej!" 

Cz~sc kraju oznaczona przcz pana l{ing, pierwej 
z wielk~ znajo1nosci~ i uczucio\vo byla opisana przez 
autora Anonyrna w malcj ksi~zce pod tytulem: Prze
chadzka jednej kobietyto okolo goriJ Roiowej (Rose). 
Trzy razy ta pani zwiedzala t~ pysznQ: g6r~. Pierw
szy raz przy byla na ni~ przez przcjscic Gemmi wcho- · 
dz~c przez dolin~ szwajcarslr~ Sgo Mikolaja na lo
dowat~ g6r~ Goerner. Ztamtqd napatrzywszy si~ od 
Zachodu na olbrzymic wierzcholki g6r, })OWr6cila do 'r alais, przc zla Sgo Bernarda i Alej ~ bial~ ( allee 
blanche) podzi,viala 'vspanial~ panoram~ g6ry Mont
blanc.. w szesc lat p6zniej, w przeci~gu 20-stu minut 
przeszedlszy piechot~ g6r~ lodowat~ Szar~ (Gries) 
udala si~ zn6w do Gorner, zk~d przez dolin~ Saas 
od Wsclto{/u znalazla si(J na g6rze R6zowej; tam jest 
przejscie g6ry Mora, kt6rej nic mozna inaczcj prze
byc, tylko Btop~ Judzk~. Zadne zwicrze domowe pr6cz 
z mocniejszemi od mul6w nogami kr6'v sz,vajcarskich, 
dojsc tam nie moze. Jakkolwiek bardzo nicbezpieczne 
to przejscie, nic zraza jednak wcale naszej ladnej 
podr6zniczl{i zacb~conej swemi powodzeniami; przed
si§bicrzc wi~c slizgac si~ od strony Wloskicj, lccz 
to jej sif~ nic udaje! Pochmurny brzydki czas nie do
zwala jej nacieszyc si~ widokiem dla kt6rcgo tyle 
trud6w podj~la i kt6ry z tej strony R6zowej g6ry rna 
bye cudownym i zachwycaj~cym. Pocicsza si~ w swym 
zawodzie, puszczenicm si~ w pi~kn~ wesol~ dolin~ 
Anzaren przedsta,viaj~c~ zachwyconym oczom, wszy
stkie przyjen1no8ci klimatu wloskicgo; z t6j doliny 
udaje si~ do W cnecyi. Trzeci raz powraca przez 
Grimsel, robi 'vycieczk(J do jeziora Ma1jalan, wraca 
przez Ossola 'v dolin~ Anzaren; tym razcn1 odwiedza 
zlodowacialosci Makugnana, do kt6rych dojscie nad
zwyczaj trudne. Udaje si~ na poludnie g6ry R6zowej 
przez doliny Wloskic Alpejskie do Varallo, do jezior 
Orta i Orne gna, kt6re p. King wymienia jako najcu
downiejsze punkta. Niepogody jeszcze j~ zn1uszaj~ 
do porzucenia swego przedsiewzi~cia; schodzi do Cha
tillon, zk~d w otwartym koczyku jedzie do Turynu. , 

Ci co nie znaj~ Alp z innych zr6del tylko z kart 
geograficznych, album6w i IJanoram, z trudnosci~ nie 
mal~ mogliby poj~c rozmaite przykrosci, trudy i nie
bezpieczenstwa jakich si~ doznaje w podr6zy tak 
w kr6tkosci skreslonej. Sliczny obraz pana M. W. 
Bewerlej daje bardzo jeszcze niedokladne wyobraze
nie o trudach i unuzeniu wst~puj~cych podr6znych na 
g6r~ Mont-blac, do kt6rej trzeba kilka tygodni m~
czyc si~ po Alpach. Jednakze nie chcemy zmniejszac 
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zaslugi tycb, kt6rzy odwazaj~ si~ wejsc na wierzcho· funt6w. Jest to dzielo artystyczne, a jako artysta 
lek olbrzymiego ~ancucba g6r: zawsze to tylko pra- doswiadczony kt6ry drobiazgowo obliczyl wszystko 
ca dnia jednego, gdzie kazdy krok najprz6d ozna- i por6wnal ci~zary; nigdy z ulozeniem jego nie spusz
czony, a kazde niebezpieczenstwo przejrzane. Wy- cza si~ na cudze r~ce, sam nawet zwykJe kulbaczy 
chodzi si~z dobrego hotelu, opatrzywszy si~ we \vszy- mula i popr~gi przypina, nie dowierzaj~c r~kom na
stko co .moze sluzyc do wygody i pomocy w razie ja- jemniczym. 
kowego przypadku; wyjezdza si~ z przewodnikami Odwazna Turystka opowiadala nam sama potr6jne 
i towarzyszami podr6zy i wesolo rozpoczyna si~ dro- swoje odwiedziny R6zowej gory, i zalecala bardzo 
ga. Ze wsi i doliny scigaj~ ci~ przez teleskopy pa- siodla wymyslu p. King. Oberzysci w Piemoncie za
trz~ce oczy; czujesz jad~c czy id~c, ze wszystkie czynaj~ uwazac ze s~ korzystne; jeszcze jednak 
z Cbamouni a tem san1cm z 'l'imes i swiata calego trudno dostac ich na tak znaczn~ ilosc podr6zuj~cych 
oczy s~ zwrocone na ciebie. !\foze ci si~ zdarzyc iZ po Alpacb; cz~sto si~ zdarza ze ko biety puszczaj~c 
wicher zrzuci ciEJ w przepasc, albo lawina zasypie; si~ miEJdzY g6ry, musz~ poprzestac na starodawnych 
alez takie wypadki cz~sto nie zdarzaj~ si~. Jak juz kulbakach z przyczepionym koszem na siano i pokry-
jestes na Mont-blanc, spojrzyj nate okr~gi lancuch6w ciem bardzo ordynaryjnem. 
g6r, na tworz~ce sit} potoki, strumienie, w~"rozy i Kilka razy w ci~gu podr6zy swoich p. l{ing nie uzy
przepascie: tam juz nie spodzicwaj siEi} stol6w gospo- ~ral we ale mul6w. Oaly ladunek daj~c do przeniesie
darskich, (table d'hote) i zadnej pomocy z zycia ucy- nia naj~temu wiesniakowi; a czasem silnej i zdrowej 
wilizowauego; aby clojsc do tego labiryntu pustyni, kobiecie. W niekt6rych miejscach jak np. w dolinie 
potrzeba l{oniecznie mocnych bardzo ner"row, cier- Champorcher muly s~ nieznane, ana widok kobiety u
pliwosci, sil fizycznych i moralnych, jasuego i '\vyra- sadowionej na tern czworonoznem zwierzu udaj~cej si~ 
znego pOjf2Cia jakiln sposobcm IH'Zedsiewzi~sc i do- w pelne niebezpieczenst'v scieszki, budzi SiEi} w 'vi
konac tego przejscia. Tam, po pelnym utrudzenia dzach, podziwienie i przestrach. Niebezpieczenst,vo 
dniu, nie 1nozna w dobrej oberzy 'vypocz~c, nie nie zawsze jest nieochybne i tak wielkie jak si~ zda_ 
mozna nawet wielkiej spodzie''Tac si~ po przewo- je, Jednakze jest istotnie. Muly bowiem maj~ swoje za
dnikach pomocy, a szczeg6lnicj objasnienia: nie starzale, nie 'vygodne dla podr6znych nalogi lub zwy
w jednyn1 razie porzuci\vszy muly trzeba racho- czaje, ktorych najdoswiadczensi g6rale czasem prze
wac jedynie na sw~ wytrwalosc i odwag~ 'vlasn~. wiclziec nie n1og~, np. raptownie schyl~ leb, dla zer
Malo m~zczyzn jest zdolnych pokusic si~ na t~ po- ,vania k~pki trawy, albo dlanapicia si~; jezli jezdziec 
dr6i i~I> · King jest z ich liczby, n1a '\Viele dos,viadcze- nic Ina na zwierze ci~glej bacznosci i ostroznosci, mo
nia i wie jal\: sobie post~pic dla z1nniejszenia niedo.. ie w jeclnej chwili; skutkiem rapto"rnegr ruchu mula, 
godnosci takowych podr6zy. Naclto, duzo 1na wiado- przez leb jego przelecic i spasc w przepasc: takich 
mosci literackich, naukowych, ktore go uszlachetnia- polozen racho,vac 1nozna 9 do 10, spadni~cia wi~c 
j~ i pobudzaj~ do 'vyszukiwania 'vszystkiego co cie- takie by"raj~ smiertelne. Druga nieszcz~sliwa n1a.nja 
kawe i pozyte.czne. mula, iz najcz~sciej lubifb isc na samym brzegu scie-

Najprz6d sklacla S\voje rzeczy tak aby jak najtnniej szki nad prze1)asci~; utrzyniuj~ ze ten zwyczaj odzie
miejsca zajmowaly i te tylko kt6rych niezb~dnie po- dziczyli po swych przodkach kt6ren1i z calej Europy 
trzebowac n1usi. Zona odby,¥aj~ca z nilu podr6zc prowadzono towary, i opakowane muly uarazone by
musi miec swego mula, chociaz 'v potrzebie duzo ly na zaczepianie si(J o skaly pakunka1ni; po tych 
chodzic, bo do czternastu godzin dziennie, moze. N a wi~c 'Vf!Zkich scieszkach z jednej s trony wysokie ma
tym mule jest un1iej~tnie zrobioue siodlo 11odlug j~cemi gory a z clrugiej przepascie, musialy st~pac 
wszelkich wyracho,vaft zastosowanych do praktyki; nad samyn1 brzegiem. Jeszcze jeden rodzaj fantazyi 
przy tern siodle jest wiele k6lek do kt6rych roz1naite tych zwierz'1t, ze napotkawszy miejsca piaszczyste 
rzeczy s~ l)Oprzyczepiane; dla r6\vnowagi po drugiej i tuman kurzu~ wiatrem poruszony, niemog~ oprzec 
stronic wlsz~ worki z istotnie potrzebnemi przedmio- Si'J ch~ci tarzania si§; trzeba wi~c w samym pocz~t
tami; 'vreszcie .to siodlo zlf1czone jest z waliz~ z ugu- ku jak tylko zabieraj~ si~ do tego, i za.czynaj~ roz
Inowanego pl6tna dla ochronienia od deszczu zielni- ci~gac nogi, przeszkodzic im; bo 1)oten1 zadna sila 
ka, ubior6w i potrzebnych do pozywienia rzeczy. ludzka nie oderwie ich od tej dla nich przyje1nnosci. 

Takie jest jego przygotowanie na dwumiesi~czne r Jeieli te zwierz~ta naraiaj~J: cz~sto na niebezpieczeD.
wycieczki, i caly ten aparat wazy tylko szescdziesi~t 1 stwo, nawzajem nie raz prawdziwym s~ ratunkiem 
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czlowieka; zdarzylo si~ Panu King, ze w najniebezpie
czniejs~ej przeprawie mul jego wystrzalem jakiegos 
strzelca przestraszony, zatrzymal si~, oparlszy nogi 
tylne o cal nad przepasci~; potem zdawalo si~ jakby 
mocno rozmyslal i uwazal gdzie bardziej grozi nic
bezpieczenstwo i tak szcz~sliwie kroki skierowal, 
izby rozumem obdarzony czlowiek nie m6gl roztro
pniej post~pic. 

Drugi raz nad jeziorem Cbamporcher wypadlo im 
wdrapac si~ tak w~zk~ scieszk~ ze 1nul ledwie mial 
tyle miejsca gdzieby nogi swoje n16gl postawic; p. King 
prosil zony zeby zsiadla, ale juz za p6zno bylo! pa
trzyl wi~c z przerazeniem i scisnionem sercem, ledwie 
oddychac 1nog~c, jak mul unosil zr~cznie i odwaznie 
ion~ jcgo nad straszn~ gl~bi~ jeziora, na skalistej 
nier6wnej a nadzwyczaj, zdala ledwie dojrzanej, w~z
kiej sciezce, }{urcz~c si~ i zatrzymuj~c na chropowa
tosciacb, zeby na lini~ jedn~ nie chybic mi~jsca. Pa
s~ca trzod~ owiec w dolinie dziewczyna, wzniosla r~ce 
do niebaz troskliwosci a by Milady nie wpadla w gl~bi~. 

Insze jeszcze, kt6rych uprzedzic ani przewidzec nie 
mozna, niebezpieczenstwa, groz~ podr6zuj~cym; na 
zlodowaciaJej g6rze Awril, z !oskotem pioruna p~kla 
skala w miej scu, kt6re ty lko co przeszli pans two King: 
cale przerazenie nie moglo wstrzymac ich ciekawo
sci; zwrocili si~ kilka krok6w aby zajrzec w t~ no
wo sformowan~ przepasc w rozpadlinie. 

W lodowatej g6rze Lys tak zbl~kali si~ mi~dzy 
lodami i rozpadlinami ze nie byl'o prawie sposobu 
z nich wydostac si~. W koncu wynalezli dose latw~ 
az do niejakiego punktu drog~, lecz ta znalazla si~ 
prze~wan~ ~ilkunasto-s~zniow~ szerok~ przepasci~, 
a niezg!~bion~ prawie. Nad t~ ciemno-niebiesk~ 
otchlanu~, o~w1e~lon~ nadprzyrodzonytn prawie spo-
sobem, rozcu~gn1~ta byla naksztalt mostu kilko-ca
l~wej szerokoSci, bryla lodu. NajlZejsze ~strzl!Snie
nie nerwowe, poslizni~cie si~, nawet drganie powie
trza, moglo na wieki pochlon~c smialka awanturu
~~cego ~i~ na tak straszliw~ przepra w~. Szcz§sliwie 
Jednak 1 bez szwanku nasi podr6zni dostali si~ na 
drug~ stron~ przepasci. 

W tych to oddalonych miejscach, zwiedzanych przez 
PP. King dlugo mozna podr6zowac nim si~ natrafi 
mieszkanie ludzkie, gdzieniegdzie tylko spotkac mo
.ina mizerny szalas, a im dalej posuwa si~ w g6ry, 
tern rzadziej nawet i te letnie dla pas~cych trzody 
szalasy, 'N tych uroczystych, strasznych pustyniach 
ujrzec si~ daj~. Turysta puszczajqcy siEJ nate wycie~ 
czki, powinien bardzo wyrachowac wszystl{ie odleglo
s ci a nadewszystko czas do tego potrzebny, aby m6gl 

znalezc jakies przP.d nocfb schronienie; inaczej na 
wielkie niedogodnosci i prawdziwe niebezpieczen
stwa narazic si~ musi. Bo gdy go noc zaskoczy zdao 
la od wsi lub chociaz od samotncj chaty, wsr6d nie
przebytych sosnowych i modrzewiowych Ias6w, wsr6d 
rozpadlin, bystrych potok6w i slizkich Iod6w, kt6re 
w dzien jasny z tak~ trudnosci~ i niebezpicczenstwem 
ledwie przebydz mozna; to w nocy, znajdzie si~ w po
lozeniu, jakiego nigdy nikt opisac i poj~c nie jest 
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w stanie; moinaby dac o takiem polozeniu slabe wyo-
brazenie, gdyby podobienstwem bylo w najrozpaczli
wszych chwilach to opisac: lecz najcz~sciej si~ trafia 
ze przykre uczucia i wrazenia gdy raz przemin~, wte
dy· obraz zaciera si~ pociech~ szcz~sliwego wybrnie
nia z nich; czasem nawet koficzy si~ smiechem z te
go, co o wlos nas zycia nie pozbawilo. Najwazniej
szem tu zaleceniem aby wstawac prawie przed swi
tem zapuszczaj~c 3i~ w nieprzewidziane przeszkody, 
jal{ie si~ w tych niezwiedzanycb jeszcze miejscach 
przytrafiaj~. Pewnego dnia nasi PP. King napadni~
ci zostali w szyi g6ry Egera gfJst~ bardzo mgl~, 
przez co tak zbl'~kali si~, ze zdawalo sifJ iZ cudem 
tylko mog~ bye wybawieni; szyja ta prowadzi do 
wschodniej strony g6ry R6zowej. Zrana niebo bylo 
pochmurne, p6zniej blysn~l promien slofica i to im 
dodalo odwagi iz puscili si~, w podr6z; w poludnie 
doszli do konca doliny, zk~d widac bylo prowadz~c~ 
do gory r6zowej scieszk~. Raptem wielka mgla okry
la do lin~ i jakby firankfb zaslonila wszystko; deszcz 
zacz~l padac. Nieprzestali kierowac si~ ku scieszce 
kt6rej juz dojrzec nie moglL Mgla tak byla g~sta ze 
id~c jedno obok drugiego widziec si~ wsp6lnie nie 
mogli; szli dlugo z wielkiem utrudzeniem po kr~tej 
nad przepasci~ scicszce; doszli w w~woz pomi~dzy 
g6ry, gdzie chmury rozbijaly si~ pod ich noga1ni, 
nieszcz~sciem zapomnieli worka z zywnosci~ i mu-· 
sieli poprzestac na kawalku czarnego chleba i napo-
ju ze sniegu; skonczywszy, trzfJs~c z~bami, ten wspa
nialy popas, widzicli tylko zamiast zachwycaj~cego 
widoku z r6zowej gory, chmury zg~szczaj~ce si~ pod 
sob~. Najokropniej dla nich bylo ze nie tylko sami, 
ale j przewodnik nie 1n6gl domyslec si~ w kt6r~ stro
n~ Mdac im si~ wypadalo. Przez chwilEJ schronili si~ 
pod skal~ zk~d jednak iadnego sladu scieszki nie 
znalezli; coraz zwifJkszaj~ca si~ mgla kazala im prze
widywac ze tam straszn~ noc przebydz b~d<t musieli. 
W tak rozpaczliwent polozcniu P. King zostawiwszy 
pod skal~ zon~ z muletn, sam z przewodnikiem po
szli szukac jakiego przejscia. Wszystkie poszukiwa
nia zdaly si§ bye daremne, spotykano tylko przepaijci, 
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bagna i skaly. na skalacb. Nareszcie radosny krzyk Inaczej zupelnie przedstawia sitJ oku, wyzsza cz~sc 
przewodnika clal si<J slyszec, pospieszy li na wynale- doliny. Tam jest osiadle od niepami~tnych czas6w 
zjon~ przez niego scieszk~: po pochodzie dwugodzin- plemie niemieckie, ze zwyczajami, obyczajami i pra
nym znalczli si~ w tymze samym co }lierwej klopo- cowitosci~ niemieck~, z j~zykiem popsutym innemi 
cie, tak, ze juz cbcioli wracac pod skal~. W tej drtJ- djalektami, ale zawsze niemieckim. 
cz~cej nieSI)Okojnosci, z mal~ nadziej~ aby to ich wy- Wies Rin1a maj~ca do d'v6chset n1ieszkanc6w jest 
bawilo, zacz~li wydawac lrrzyki rozpaczy; ale jakaz ciekawym egzemplarzem tej osady germanskiej. Ma 
byla ich radosc gdy po chwili uslyszeli odpowiadaj~- zbi6r dom6w pobudowanych w stylu i guscie nie
cy im glos ludzki! byl to glos pas~cego 'v dali trzo- mieckim, na wzg6rzu panuj~cem nad wiel~ g6rami, 
d~; skiero,vali si~ w t~ stron~ gdzic glos slyszeli po- w polozeniu poludniowo-zachodniem R6zowej gory; 
mimo mgly strasznej, i wzywali pastcrza a by im w po- rozpadliny, przepasci oddzielaj~ j~ od reszty swiata. 
moe przybyl. Okrutny pasterz nie chcial tego bez Zima tam od listopada do maja a czasem do czerwca 
znacznego bardzo 'vynagrodzenia z ich strony uczy- panuje. Dla czego ta kolonija ta1n si~ osiedlila? nie
nic. Lecz gdy jemu samemu szlo o to, aby przed no- wiadomo. Zdaje si~ ze osada juz od dw6ch przynaj
c~ dostal si~ do wsi, z kt6rej rano jeszcze wyszedl, mnh~j wiek6w istnieje, to ty lko jest pewnosci~ ze za
poprzestal na te1n, ze im wskazal kierunck. T~ je- chowaJa obyczaje i mow~ przodk6w. M~zczyzni i ko
dnak uratowalo biednych naszych podr6znych; 1d~c biety s~ mocno zbudowane; zeni~ sitJ mi~dzy sob~, 
z wiclk~ ostroznosci~ i zagl~daj~c czeJsto do busoli, pomimo to caly ten r6d nie maleje i nie nikczemnie
nakonicc doszli do 'vsi zamieszkal6j. je. M~zczyzni na cale lato opuszczaj~ domy, 'vycho-

Najbardzh~jjest zaj1nuj~c~ dla podroiuj~cych w AI- dz~ za r6znemi spekulacyami, zostawiaj~c zonom za
pach sprzccznosc obraz6w, szczeg6lni<~j przyby,vaj~- trudnienia gospodarskie i starania o bydl~tach do
cym od strony Lys: dopiero si~ znajduj~ w dzikich, mowycb. Podr6zuj~cy kt6ryby tam doszedl w lecie, 
strasznych przepasciach, lodach; w kilka godzin zst~- nie znalazlby zadnego m~zczyzny, tylko kobiety i 
puj~ na najprzyjemniejsze od strony Wloskiej doli- dzieci. 
ny, zasianc zbozem, pomi~dzy ·winnice zieleniej~cc, Dla zakoiiczenia tego obrazu, przytacza1ny tutaj 
ogrody, napelnione brzoskwinian1i, figa1ni; ku starych slowa p. l{ing: ,,Alpy ze swemi olbrzymiemi, lodowa
doin6\v balkonon1 ustrojony1n dzikietni winogradami temi g6ratni, grzmi~cemi la\Yinami~ z IJienistemi, bez
i inncmi pn~cemi si~roslinan1i. Wszystko 'v tych niz- ustannie z szun1em spadaj~cemi w doliny potokami, 
szych cz~sciach dolin, jako to: zwyczajc, ubiory, fizy- gdzie dojrzewaj~ winne grona i figi; sprzecznosc jak~ 
ognomjc, wszystko rna cech~ Wlosk~. Lud niezdolny si~ tam znajduje, w najstraszniejszych i przerazaj~
do pracy wygrzewa si~ na sloncn, spuszczajqc si~ je- cych obrazach, obok najroskoszniejszych miejsc; 
dynie na mily klimat. Wiesniak nie potrzebuje po- wszystko cosmy 'v przejsciu Alp widzieli, nazawsze 
prawnych i wytwornych plug6w do zorania i prze-1 zostanie wyryte w pami~ci naszej. Tam nauczyliSmy 
wracania skib jak gdzieindziej, bo wszystko mu doj- si~ lepiej rozumiec wlasciwosc slow Psalmisty: 
rzewa na zyznej ziemi, ogrzanej dobroczynnemi pro- ,,Dziela Panas~ wielkie, a wszechmocnosc Jego jest 
micniami slonca. wieczna. ~ 
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KROKODYL 
I "W"LADCA JEGO OJCZYZNY. 

( Z RTOIN~ KOLOROWAN.l\.) 
• 

• • 

Mimo przywi~zania do rodzinnej rzcki, zapewne 
nader niekorzystnie wydaj~ si~ brzegi Wisly naszej, 
tym, kt6rzy wyruszywszy statkiem parowytn, pelni 
nadziei ze rychlo stan~ na poz~danen1 miejscu, nagle 
osiadaj:}, na piasku! J ezli jeszcze brzegu, do kt6rcgo, 
przyci~gn~c statek mozna bylo, nie ocieniaj~ drzewa 
nie zdo bi~ zabudowania porz ~dne, jezli tu i owdzie 
krzywe krzaki stercz~ 1vsr6d "rydmy piaszczystej; 
jakze szkaradn~ postac przybiera cala okolical jakaz 
niecierpli"rosc ogarnia wszystkicb, jak wielc si'J na-j 
str~cza smutnych uwag! mi~dz.y innemi, zc jedyna 
rzeka nasza, nawet tyle wody, tylc nurtu bystrego 
nie rna, zeby bez zawodu podr6zni powicrzac sica je 
mogli! Owi podr6zni, w tak smutnej znajduj~cy si~ 
przygodzie, niech sobie na pocieclH~ racz~ 'vystawic 
niebezpieczenstwa, jakieby ich spotkac mogly na in
nych szybkich nurtach w6d bicz~cych, wsr6d czaro\v
nych pi~knosci~ widok6w, a pogodz~ si~ z rodzinn~ 
rzek~, nad kt6r~ nie unosz~ si~ drapiezne ptaki, ana 
brzegach jej nie wygrzewa si~ straszny krokodyl. 
Stokroc nam lepiej pod naszem niebem nie zbyt zi
mnem ani tez zbyt skwarnem; stokroc bezpieczniej 
na naszej ziemi nie zagrozonej trz~sieniem, nie zna
j~cej szakala i krokodyla. Na zaspokojenie nudy, 
zawodu, niech wyobraznia pan nadspodzianie osa
dzonych na piasku, wystawi in1 niebezpieczenst""o, 
jakieby im grozilo gdyby sifd nagle w towarzystwie 
strasznych krokodyl6w znalazly! a w ten czas, nie
w~tpliwie b~d~ wolaly patrzec na piaszczyste brzegi 
Wisly niz 1l]J. na pi~kne wybrzeza wyspy Jawy, gdzie, 
jak wiadomo~ tak straszne s~ krokodyle. 

Mniemaj~ przyrodoznawcy ze krokodyle gniezdz~ 
si~ w bagnistem w~~trzu tej wyspy i tylko wychodz~ 
z n6r swoich gdy s~ zmuszone z glodu szukac pozy
wienia. Polowanie na to drapiezne, czatuj~ce na zdo
bycz zwierze, jest bardzo trudne; lubo krokodyl nie 
obrotny, karku nie moze zgi~c wcale, ale ze rna nad-
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zwyczaj twardy na sobie pancerz z luski jakby. ko
scianej, przeto go Ci~zko pokonac; llOIDimo, ze ilc gQ
t6w napadac spokojnego a szczeg6lniej spi~cego czlo
wie}{a, o tyle boi si~ i ucieka od ludzi z broni~ na 
niego napadaj~cych. J ezli uda si~ krajowcom razen1 
kilko1na strzalami ugodzic straszne zwierze, przebic 
tward~ lusk~ na karku, rozranic paszcz~, wtedy po
konany wpada w \vod~, zk~d go do}Jiero z trudnosci~ 
wielk~ mozna \vyci~gn~c. Krokodyle dorastaj~ ogro
mnej wielkosci, s~ najdrapjezniejszcnli, najniebezpie
czniejszemi zwierz(Jtami w tym wzgl~dzie. Silne, zar
locznc, 'v biegu prosto kierunkowym, n1in1o kr6tkosci 
n6g, bardzo szybkic, napadaj~ i pozeraj~ zwicrz~ta 
wszelkiego rodzaju. Ludzi od\vaznie ku nim post~pu
j~cych unikaj~; ale przeci \vnie scigaj~ uciekaj~cych 
z zacieklosci~. Azya, Afryka i Ameryka 1naj~ wlasci
we gatunki. Krokodyle mieszkaj~ce 'v Ameryce s~ 
odwazniejsze i drapiezniejsze niz Afryl{anskie, 1naj~ 
takze z~by bardzh~j konczyste. W szystkie I ubi~ grzac 
sica na sloiicu; lez~c na }Jiasku, trzyn1aj~ paszcze roz
watte: cala powierzchnia wewncatrznej paszczy jest 
pi~knie cytrynowo-z6lta, tylko obw6d }{rtani maj~ 
krwawo-czerwony. Krokodyle z wyspy Jawy odzna
czaj:.t sifd wielkosci~ niekiedy nadzwyczajn~. 

M6,vi~c o krokodylu, nie wlasciwie moze b~dzie, 
czujemy to sami, wspomniec o mlodym m~zczyznie; 
lecz poniewaz z jednej pochodz~ krainy, nie odrzeczy 
bEJdzie po,viedziec par~ slow o nim, tern bardzh3j ze 
zapewne krokodyl pokazywany w menazeryi, niebyl
by obudzil wi~kszej ciekawosci, jak mlody rodak jego 
w salonach Europejskich. Byl to ksi~e Jawy. Ode
brawszy wyksztalcenie jakie m6gl w ojczyznie swo
jej znalesc, tak wielki do malarstwa uczul poci~g, iz 
porzucil }{raj sw6j, aby sica w tej sztuce doskonalic. 
Udal si~ wi~c do Europy i przed kilkunast~ laty mie
szkal czas jakis w Dreznie, gdzie trawil godziny na. 
wpatrywaniu si~ z uwielbieniem na arcydziela tam-



• • 

• 
• 

222 

tejszej Galeryi, kt6re studyowac usilowal jako ar
tysta. Znal go osobiscie nasz rodak January Sucho
dolski i zrobil jego portret, kt6ry rna dzis w swej 
pracowni. Zr~czna postac, przystojna, pelna wyrazu 
oliwkowa twarz, ubi6r malowniczy naksztalt ture
cl\iego, wszystko to czynilo z mlodego ksi~cia Jawy, 
nadzwyczaj zajmuj~c~ postac. Zapraszano go, chwa
lono, pokazywano sobie wizyto,ve karty po francuzku 
litografowane: ,P1·ince de Java"' a potem.. . . . . po-
" . , tvm. . . . zapomn1ano ..... 

Bylo to przeciez istotnie ciekawe zjawisko, sv.riad
cz~ce o pot~dze sztuki, kt6ra gdy raz umysl czlowie
ka owladnie, dodaje mu sily do pokonania wszelkich 
trudnosci. Jej pot~g~ pchni~ty mlody, niedoswiad-

• 

czony, nieswiadomy mieszkaniec wysp Indyjskich; po-
rzucil kraj, rodzin~, przes~dy religijne, przebyl mo
rza, aby si~ z t~ kochank~ wyobra.Zni swej blizej za
poznacl Gdzie si~ dzis obraca nasz bohater z Jawy, 

• 

powiedziec nie nn1iemy '). Moze nie zyje, a moze tez 
istotnie zat~schnil za pi~kn~ ojczyzn~; moze teraz 
przechadza si~ po ulicach Batawii, pelnych przepy
chu zarazem Wschodniego i Europejskiego. JakZe 
po cichem Dreznie, to wielkie blisko dwu-milowej dlu
gosci miasto, stek rozmaitych ·goni~cych za handlem 
narodowosci , gwarem ws panialym mu si~ wydaje! 
A moze unioslszy niezatarte wrazenia arcydziel sztu
ki, kt6rej si~ w Europie oddawa~, lub iyjf!cych pi~
knosci kt6re uwag~ zajmuj~cego ksi~cia Jawy obu
dzic pragn~ly, marzy o podr6zy swojej, siedz~c pod 
drzewem smutnem zwanem. Moze zapach narkoty
czny kwiatu drzewa smutnego, kt6ren dopiero po za
chodzie slonca z~wieszon~ podnosi glow~, jeszcze mo-

• 
cniej rozmarza jego, t~schn~c~ za przeszlosci~, wyo-· 
brazni~! 

1) M6wiono nan1 ze powr6cil do swego Panstwa, lecz. 
nie mozemy tego z pewnosci~ twierdzic. 

NIEKTORE RYSY OSWIATY CHINCZYKOW I ICH ZWYCZAJOW . 
(Dalszy cif!g) 

II. 

Zdaje si~ jakby nar6d Chinski nie mial nigdy dzie
cinstwa- a przynajmniej to dziecinstwo bylo mniej
szem i rychlej przemin~lo jal{ 've 'vszystkich innych 
narodach, albo tez my wcale o niem nie wiemy. I tak, 
kiedy obok, szalona, dziecinna jeszcze mysl Indyja
nina bl~ka si~ w ciemnej }{rainie wyobrazni; Chinczyk 
mimo mgly Initologicznych podan, kt6re takze po zie
mi jego l\r~zyly, wznosi si~ nad nie·, z ca1~ sil~ dojrza
lego rozumu dochodzi do l)Ozna 'vania prawdy, r ozwa
za i rachuje! Kiedy potem 'vielki poeta Wschodu,Ma
chomet, ognistemi slo"ry, wyrol\i Bog a oglasza, zatem 
bogactwem gor~cej wschodniej wyobrnzni uposaza 
niebo kt6re prav.rowiernyn1 obiecuje; Chiiiczykzawsze 
rozwaia i rachuje! A jako dumny ze ~ wojej rozumo
wej wyiszosci, wie do brze, ze on pierwszy poj ~l co 
jest silua \vola, co milosc czlowieka; t6m si~ cieszy, 
niepomny ze tylko na tablicach bambusowych, w clzi
wacznych zna1\ach to pifJl{nc prawo urzeczywistnit 
. Konfucjuszjednak jest wyj~tkiem, bo chcialje w zy-

cie, w czyn wprowadzic; nauczallud, zakladal szko
ly. On lubo nie pierwszym ale najwi~kszym byl my
slicielem, a razem prawodawc~ Chin. On to zebra£ 
zabytki historyk6w, filozof6w, polityk6w i morali
st6w poprzednich i ulozyl w jedn~ calosc. Slusznie 
Chinczycy chlubi~ si~ Konfucjuszem; istotnic, podo
bnego m~drca nie bylo na calym Wschodzie. Jakich
ze wielkich nadziei zda si~ bye nar6d, kt6ren obok 
m~drc6w przed Konfucjuszem wyzszemi poj ~ciami pra
\vdy odznaczaj~cych si~, wydal na 600 lat przed Chry-
stusem czlo\vieka pelnego m~drosci a razem chrze
scijanski<~j pokory, pelnego zdolnosci do rozbierania 
najgl~bszych, abstrakcyjnych i metafizycznych zadaii, 
a razem tak zdrowo, tak pralitycznie, roz bierai~ce~o 
'vszystkie achninistracyjne kwestye! Jcgo ksi~ga Szu
l\ing na \vielk~ zasluguje pori tym wzgl~dem uwag~; 
sklada si ~ on a llO wi~kszej cz~sci z prawidel dla rz~
dz~cycb, z okreslen warunk6w w jakich si~ zamyka 
podo bna umiej ~tnosc. 
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Konfucjusz obral tu sobie istot~ bajeczn~ cesarza 
Jao i opisuje rz~dy jego i szcz~scie ludu w brater
stwie zyj~cego. Nie mozna powiedziec azeby opisu
j~c r6ine zdarzenia z czas6w panowania cesarza Jao, 
nie wpadal w drobiazgowosci, kt6re usmiech na usta 
wywolac n1og~; mimo to jednak jest tam tylc pi~knych 
mysli, tyle wielkich prawd, iz slusznie autor tej ksi~
gi na miano pierwszego przedchrzescijanskiego m~dr
ca i prawodawcy zasluguje . 

Tymczasem, czemze jest nar6d posiadaj~cy tak od
wieczne a tak pi~kne zycia prawidla? sluiy tylko za 
przyklad do czego doprowadza pycha tak w pojedyn. 
czych ludziach jak w calych narodach! nadto, jest 
dowodem ze zadne prawa chocby najbogatsze w mo
raine i filozoficzne zasady, nie sprowadzaj~ korzysci 
dla ludzkosci, p6ki nauka chrzescijanska nic uswi~ci 
rodziny, tcj podstawy porz~dku i szcz~scia spole
cznego, p6ki nie wprowadzi do prawa gl6wnych zasad 
swoich. Slusznie ktos zawolac 1noze: ,Ilez to zbro
dni, ilez sponicwieran praw ludzkosci, widzilny co
dzien w cbrzescijanskich narodach. ' Prawda, ale in
ne jest zle jako naduzycie, jako wyb6r wolnej woli 
czlowieka, zle, prawem Bozc1n i ludzkien1 karane, 
a inne zle jako zasada. Pierwszc nie moze zgangre
nowac spolcczef1stwa, bo po nad niem, choc w poj~
ciu tylko, unosi si~ zawsze ideal doskonalosci, choc 
wyj~tko"ro obudza pragnienie d~zenia don, wprowa
dzenia go \V zycie; zas to drugic po~iadaj~CC ptaZIJO 

bytu, a nadto o'vini~te we wszystkie pozorne konie
cznosci, jakimie sposobem 1noze nie zgnile, nie zara
zone "rydawac plony? Chiilczycy w zaroztunialej py
sze swojej odgrodzili si~ przes~dami i prawatni od 
post~pu. Konfucjusz wszakze nie podawal si~ za Al
f~ i Omeg~; pra\vdziwem swiatlen1 natchniony, czul 
.ze jego m~drosc nie jest ostateczn~, doskonal~ m~
drosci~; san1 wyrzekl te pa1ni~tne slowa do Chrystusa 
mog~ce bye zastoso,vane: , Przyjdzz"e p1·au,tlziwa mq
drosc od Zachodu, klo1'a swiat ca !y o.§wieci. ~ Lecz mi
mo tej przepowiedni~ Chinczycy l)Oprzestali na jego 
i innych m~drc6w nauce, micszcz~cej obok pi~knych 
i wielkich prawd, tyle m~c~cych umysl drobiazgowo.
sci, tyle kabalistycznych &awiklan, iz przy tak tru
dnej nauce j~zyka, najsilni€j::;za glo,va 1nusi \Vpasc 
\V zupelne o balamucenie, ocler\Yanie i stracic SG1d zdro
wy, do praktycznego zycia potrzebny. 

I tak Chinczycy, kt6rym dzisiaj przy blizszem Chin 
poznaniu, gl~bokosci poj~c odm6wic nie n1ozna; trawi~ 
lata albo nad tlumaczeniem kabalistycznych znaczen 
ksi~g J-1\ing, albo tez nad badaniem: p1'zyczyny 
1oszeclt1'zeczy; nad okresleniem: Co t1·zeba 1'ozu1niec 

przez udoskonalenie wiedzy moralnej, na ktor4j za
sadza sic wnikniccie w przyczyn~ dziatafl. Co jest 
poznanie przyczyuy? it. d. it. d. 

Maj~c za jedyny eel w zyciu podobne badania, ca
l~ dusz~ iln oddani, nie znaj~cy, nie pojmuj~cy jesz .. 
cze milo sci chrzesci j anskiej, ogrzcwaj~c6j, rozjasnia
j~cej kazd~ nauk~; ci ludzie bez serca tylko rozutno
wi, nie widz~ w okolo Riebie obrzydliwosci w jakiej 
caly nar6d zyje, nic widz!! nawet sprzccznosci jak~ 
stanowi gl~boka nauka ze smiesznen1i formami do 
najdzi\vaczniejszej drobiazgowosci posunifEtemi, kt6-
rym si~ sami IJOddaj~. Nic dziwnego, kicdy prawo
dawcy, m~drcy, jakby na swiadectwo, ze bez czystej 
przyst~pnej dla kazdego nauki Boski~j, najglEJbsza 
m~drosc siebic i drugich v,r oblfdd wprowadzic musi, 
obok naj\vznioslcjszych prawcl smieszne dziwactwa 
uprawniaj~. N p. J{onfLlcjusz dlugie pos,vi~ca rozdzia
ly na tlurnaczenie jakim sposobem n1ozna najnieomyl
niej ukladac wr6zby, przepowiednic, z pocz~tkowych 
hexograf6w tablic J -king. 

J-king, swi~ta ksi~ga przemian,je t najdawnicjszym 
zabytkie1n Chil1czyk6w. Nie tylko l{onfucjusz ale 
i \vszyscy filozofo\vie tlumaczenia (i ko1nentarze) jej 
robili, gdyz ona najwi~cej m6wi o l)OCz~tku wszyst
kiego-st,vorzcniu swiata i t. d. i t. ~1. 

Onn, jest cal~ mitologj~ Chin i dla togo uosi nazw~ 
1-king, gdyz 'vyraz king oznacza nieomylne. J, wiel
k~ gra rol~ w liczbie znak6w a raze1n 'vyrazen Chin
skich. J, oznacza j, tnosc. Wietlcie J, JJzowijerlen z ttu-
1naczou; ksi~gi .!-kinO', nienza ciala, niema (o1·rny 
a \vszystko, co rna cia to, co rna fo1'Jnc, bylo stworzone 
przez to, co nienla ciala co nie1na (orJil!f. Konfucjusz 
nazywa J, bytem, pocz~tkiem, jednosci'b. Wang-chin, 
kt6rego tlumaczenie !-king jest bardzo pi~kne i po
\vszechnic chwalone; m6wi: ,?nak J, nie wy1·aia tu 
nazwu Ksiqtki, h·zeba bowz'ern wz·etlzz·ec ie pie1'Wej 
ui1n z'stniala rnate1'!Ja, byla rnqd1·os6 CZJjnna i nie wy
czerpaua, ktor~j iaclnre postacirt wyobrazic nie mo
ina, ani zadnenl na:zcac inzienie111, ktora Jest nie
skoftc-onrt: i do ktoTej nic doda6 nir 1uoina." 

~I~drosc, istnosc, pocz~tek, byt, to wszystko nazy
'va · i~, to jest oznacza si~ czyli \vyraza znakicm od
powiednim naszemuJ. I-king nie byla to ksi~zka lecz 
osm cniginatyczuych znak6w ('vyraz6,v) na tablicach 
skreslonych. 

Autorem tej ksi~gi rna bye F o-chi ~alozyciel pan
st,va Chinskicgo; jest on pierwsz~ najwi~ksz~ misty
czno-his toryczn~ osob~ \V Chinach. Matka jego, pi~
kna dziewica, c6rka nieba, chodz~c po nad morzem 
zostala owini~ta t~cz~ niebietik~, po czem w dwana-
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cie lat wydala go na swiat. On to byl nn.jwi~kszym 
m~drcem, on cale pomierzyl niebo, on wynalazl pierw
sze znaki (iitery) on pierwsz~ bron. Nauczyl chowac 
szesc gatunk6w domowych zwierz~t d]a wygody ludz
kicj sluz~cych, jako to: konia, wolu, kur~, swini~, psa 
i barana. On odln·yl ziola lecz~ce choroby, on wyna-
lazl i ro bic kazal sk6rzane pieni~dze. On nauczyl 
skladac ofiary Panu nieba i zicmi, on nakazal i usta
nowil malzenstwa i przypisal uroczyste formy w ja
kich maj~ bye zawieranc ,aby (m6,vi dawny kroni
karz cbif1ski) uzacnic pie1·u·szq potlstau·c folvarzy
stwa ludzkiego • .,, 
Drug~ osob~ po Fo-chi jest Chin-nong, podlug hi

storyka Lo-pi, co ta1nten zacz~l, ten kof1czyt Chin
nong byl wynalazc~ muzyki, zrobil arf~, ulozyl pie
~ni ,azeby ziemia zapoznala si{} zniebem" lecz tylko 
podanie trw a o tych piesniach; niewiadon1o jakie byly. 

Bajcczne podanie Ini~dzy ludem m6wi: iz Fo-chi 
mial objawion~ tablic~ I-king, w tal\i spos6b: Cho
dz~c po nacl rzek~ spostrzcgl z gl~bi 'v6d 'vyplywa
j~cego smol{a, kt6ry na grzbiecie s\voim mialwyryty 
ksztalt tej tablicy, kt6r~ Fo· chi natychmiast przery ... 
sowal. l{onfucjusz nie zbija podobnycb bajek. 

Nig<.lzie w poganstwie przeszlosci lud6w, nie spo
tykamy tak wznioslych poj~c o St,vorcy czyli o n1~
drosci przedwiecznej, w .zadn~ nie daj~cej si~ uj~c 

form~ czyli cialo, a pomimo-to Chill.czycy zyj~ "r cie
mnocic, we zwyczajach bal,voch,valczynl narodom 
wlasciwych. Nie rna sladu w ich zyciu nurzajf!cem 
si~ we wszystkiego rodzaju brudzic, o 'vych pi~knych 
za~ad przez m~drc6\v krajo,vych gloszonych, a glo
szonych slo"·em, nie przykla<lem. Zdaje si~ iz prze
czuciem prawdy Bozej 'vyprzedzili " 'szy tkie ludy; 
a wyl{onanie chocby najmniejszej w duchu tej pra
wdy czynnosci, dalsze jest u nich niz u wszystkich 
lud6w. Przeczuciem uznali oni chrzescijaiisl\:ie bra
terstVtro, waznosc rodziny, a na\vet istnienie idealu 
czystosci n1atki dziewicy; tymczasern nigdzie bardziej 
niewolnik l\upiony gn~bionym nie jest, nigdzie wi~
cej stosunek rodzinny sponiewierauym nie bywa, 
bo nigtlzie wi~kszej banbie nie ulega matka rodu, ko-

. kieta; traci ona tam nawet wrodzony macierzyn ki 
instynkt, sam a sponiewierana, poniewiera dzieci~ciem 
tejze samej co ona plci, topif!c je 11iekiedy, jak nie 
potrzebnc zwierze. 

Zdawaloby si~ iz przynajmniej wyzsi rozumem, 
uczeni, :filozofowie, powinni by l~czyc wi~cej zgodno
sci z zycienl i poj~ciami swemi: przeciwnie, sprze
cznosc bardziej jest w nich raz~c~. Pewien wiarogo
dny podr6iny znajduj~c si~ dlugie lata jako doktor 

przy kompanii angielskiej , w skutek szcz~sliwych 
okolicznosci kt6re sztuce swojej zawdzi~czal, byl 
w Pekinie przypuszczony do rozmaitych towarzystw 
i tym sposobem poznal zbliska nie tylko obyczaje 
ale i niekt6rych zwyzszym umyslem ludzi. Mi~dzy 
temi, jeden z uczonych oddaj~cy si~ specyalnie czy
taniu ksi~g przez istotnych m~drc6w narodu swego 
kreslonych, z politowaniem wysmiewal si~ przed po
dr6znym naszym, ze wszystkicb obrz~d6w religijnych 
tak budyst6w jako tei i innych sekt; rozprawial bar
dzo pi~knie o czystych poj~ciach istoty Najwyzszej, 
jedynej; zgola, \vydawa{ si~ bye przej~tym zasadami 
deizmu oczy~zczonego ze wszystkich przcs~d6w. Mi
mo to, ten sam uczony, kupowal dla dziecka swego 
przyjaciela, ozdob~ na szyj~, w ksztalcie zamku, na· 
zwan~: ,zauzek stu 1'odzin, uchodz~c~ za niezaprze
czonych sl{utk6w amulet. Nosz~ce 6w amulet dziecko, 
moze bye pe,vnym dlugiego zycia i licznego potom
stwa. Opr6cz wiary w podobne atnulety, nasz uczony 
za nic w swiccie nie uczesalby si~ obr6conym b~1l!c 
ku p6lnocy, r6wniez nie wskaza1by palcem na t~cz~, 
nie splun~l w star~ studni~ it. p. dowodz~c z cal~ po
wag~, iz doswiadczenie uczy jak okropne bywaj~ sku
ski nie uwagi, nie wystrzegania si~ tych wszystkich 
uchybien. Obok tego zartuj~c z '\Tiernych, smutn~ 
opowiadal history~ znajomego swego, kt6rego ducho
'vni przekonali, ze on po smierci musi bye l\oniem 
poczto,vym, bez litosci pobudzanym do biegu ostro
ganli i bate1n. Biedny czlowiek, tak silnie w swoje 
smutne przcznaczenie uwierzyl, ze dzief1 i noc zda
walo mu si~ iz slyszy klaskanie ci~zkiego bata nad 
swoj~ glow~ i bolesne kl6cie ostr6g 'v bokacb, a nie 
'viedz~c jak siEJ od tego uwolnic, uciekl si~ do chrze
scijanslriej nauki i zostal chrzescijaninem. 

Drugi wypadek smutny: spowodowanywiar~ 'vme
tampsichosis, opowiadano podr6znemu naszemu. Pe
'vna uboga kobieta posiadala par~ kaczek, tuczyla je 
jak mogla, azcby miec z 11icb korzysc i sprzedac arrJa
torom drobiu: d"r6ch mlodych zebrak6w zapragn~lo 
gwaltownie tych }{aczek, podniebienie ich dawno wi
dac nie kosztowalo tak sn1acznego ln~ska; postano
wili dogodzic mu. Przychodz~ wi~c do kobiety wie
rz:tcej we wszystkie artykuly wiary sekty Tao-sze, 
i ze zr~cznosci~ dramatyczn~, do kt6rej Chinczycy 
tak .wielk~ maj~ zdolnosc, zaczynaj~ opo,viadac ko:. 
biecie, ze najniezawodniej w tych kaczkach Sfl poku
tuj~ce dusze rodzic6w icb, ze oni je poznali i tak 
cierpieli nad mysl~ ze nie dose ci nieszcz~sliwi rodzi
ce s~ wygodnie zywieni i utrzymani, ze postanowili 
blagacjej, aby ona im staranie okolo tych kaczek po· 
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wierzyla, przyrzeJ\aj~c chowac je v.r jaknajwi~kszej zej powiedzieli, wyznaje rozumow~ religij~, ws1.akze 
wygodzie; lzy chlopak6w, spojrzenia pelne milosci czy to z oboj~tnosci czy dla dogodzenia ludowi, ze
i uszanowania jakie na mniemanych pierzastych ro- zwala mu karac i wymierzac bastonady duchom. Z te
dzic6w swoich rzucali, nadto wlasna wiara w pra- tni to istotami wr6zbici i czarownicy n1aj~ najblizsze 
wdziwosc podobnych fakt6w, wszystko sklania biecln~ stosunki; od nich pomocy niby- to doswiadczaj~, 
kobiet~ do powierzenia in1 tych d'\\'6ch nieszczEJsli- utrzymuj~c ze nie raz osobiste z niemi odbywaj~ 
wych istot. Chlopcy z najwi~ksz~ czulosci~ i uszano- konferencyc. 
waniem wzi~Ii na r~ce kaczki, odchodz~c powaznie Duchy te usluzne, zabczpieczaj~ ludzi od przesla-
jak dzieciom zn1artwionym smutnym stanem rodzic6w do"\'\rania innych znowu duch6\v, zwanych Ku-si, kt6-
przystalo. l{obieta rzucila za niemi smutne spojrze- re bez ich czu,vania dopuszczalyby si~ najwiEJkszych 
nie; bylo to ostatnie! Nie ujrzala wi~cej kaczek, gdyz w swiecie fizycznym i moralnym naduzyc, juz to za
chlopaki albo dobr~ kol~cy~ lub Slnaczne sniada- cieilllliaj~C swiatlo Slonca, juz to kieruj~C burzami 
nie z nich mieli. na morzu lub l~dzie, juz to 'vst~puj~c w ludzi, co im 

· Sekta wierz~ca w metampsichosis jest najliczniejsza; si~ nie raz udaje. Podania a nawet historya wymie-
nazywa si~ Tao-sze. Zas religij~ wyzszej klassy, dwo- nia zlych ludzi, sprosnych zbrodniarzy, tyran6w, kt6-
ru i uczonych jest doktryna Konfucjusza kt6r~ na- rzy byli w gruncie tylko wcielonym Ku-s~. Owe szka
zwac mozna filozoficzn~. Wyraz Taso znaczy inteli- radne istoty, srodek trzymaj~ce po1ni~dzy zwierz~
gencyjEJ, l~ozum zdaje si~ wi~c iz slusznie nazywaj~ to ciem a czlowiekiem, zwykle zatnieszkuj~ okolo cmen
wyznanie religij~ rozumu. Opr6cz })OCz~tku wszech- tarzy, w za1niarze azeby wlesc w trupa jakicgo i no
rzeczy, czyli opr6cz Stw6rcy, kt6rego "'szystkie chin- \Ve zycie rozpocz~wszy, bye tni~clzy ludzmi, przesla
skie wyznania uwazaj~ za istot~ nieokres1on~, abstra- dowac ich i tysi~czne popelniac zbrodnie; mie~zcz~ 
kcyjn~, wyznawcy Tao-sze utrzymuj~ iz wszystko jest si~ takze przy kopalniach zlotych, tttm gdzie Sfb skar-
jedn~ matcrj~, przeradzaj~c~ siEJ, przyjmuj~C<1 na by jakie, gdzie bagna lub cuchn~cc stoj~ce wody. 
lJrzemian r6zne ksztalty. Jednal{ze dusza ludzka Nie podobna zapuszczac si~ w labirynt 'vyznania 
z subtelniejszej sklada si~ materyi i st6sownie do za- 1 ao··sze, opisy,Yac rozmaite funk eye przeradzaj~cej 

· slug rozmaite po smierci czlowieka otrzymuje fun- si~ rnateryi i \V skutek rozmaitych pol~czen prze
kcye. Czasem przebywa w zwierz~tach; niekt6re zas twarzaj~cej si~ \V r6znego rodzaju istoty; tudziez nie
dusze staj~ si~ swi~temi w wiecznej szcz€2sliwosci, poclobna skreslic kosmogonii czyli nauki o t'h'Orzeniu 
inne stosownie do zaslug zamieniaj~ si~ w duchy nad- siEJ swiata tej 7'elig~ii 1·ozumu w gl6wnej zasadzie swo
powietrzne nizsze od swi~tych, nazwiskiem Shing; jej deistyczno-panteistycznej, i zarazem poh~czonej 
duchy takie maj~ miejsce w swiecie posrednim, to ze zbyt sn1iesznym mistycyzmen1. 
jest na granicach zycia materyalnego i szcz~scia wie- W yznawcy zasad l{onfucjusza, do kt6rych nalez~ 
cznego. Duch podobny ulega nami~tnosciom, nie by- uczeni i panuj~cy, mieni~ si~ :filozofami. Pomi~dzy 
'va wolnym od upadku~ moze wi~c na kary i nagro- nimi bywa 'viele ateusz6w, })C{nych mimo to zabo-
·dy zasluzyc, moze zostac wywyzszonym lub przeci- bon6'v i przes~d6w. Znalesc mozna obok tego innych, 
wnie. Duchy maj~c powierzone sobie czuwanie nad kt6rzy,jakesmy lvyzcj wspomnicli, oddawszysi«J nau
obrotatni swiat6w, kieruj~ niemi na pozytek ludzi. kom, rozbiorom pism poprzednik6w uczonych, z na
Slonce, ksi~zyc, gwiazdy, meteory, wiatr, deszcz, logu, z wychowania rz~dz~ si~ obyczajami i zwycza
grad, pory roku, dzien i godziny, jednem slowen1 jami wprost przeciwnemi zasadom wielkiego n1istrza. 
wszystko porusza si~ w Ogromie wszech-Swiat6w za 1 Nadto, poniewaZKonfucjusz, mimo w'ielkiej wyZszoSci 
ich pomoc~; s~ to prawdziwi mandarynowie niebie- swojej nad wszystl\:iemi n1~drosciami przedchrzesci
scy. Cesarz ich karac moze jezli nie dobrze shlz~; janskiemi, co do czystosci poj~c o Stw6rcy, o milosci 
wybiera z pomi~dzy nich opiekuna dla kazdej pro- i r6wnosci br&terskiej; ulegl jednak og6lnemu usp(}
wincyi i miasta; oznajmia im przez swoich- astrolo- sobieniu azyatyckich lud6w co do kabalistyki; prze
g6w o roku, miesi~cu, dniu i godzinie, w kt6rej maj~ to wyznawcy jego czuj~c si~ niejako upowaznionemi,". 
zaj~c pelnienie swego obowi~zku. Jeieli dopuszcz~ oddaj~ si~ z upodobaniem 'vr6zbiastwu, a zt~d ule
SifJ nieposluszeiistwa lub niedbalst\va, ulegaj~ tej sa- gaj~ r6znym guslom, wdaj~ si~ w szarlatanizm nie
mej co niesforni urz~dnicy karze; r6zne czyni(f im mal powszechny, mianowicie mi~dzy lekarzami, tak 
wym6wki, obelgi, w koncu pos~gi ich bij~ i wyrzu- iz nauka medycyny popularnej pomi~dzy mniej s;wia
caj~ z l{aplic. Chociaz cesarz Chmski, jakesmy wy- tlemi jak Chiitczycy ludami, stoi daleko wyzej, b(). 
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zasadza si~ na poznaniu zi6l pewny skutek wywie
raj~cych; gdy tymczasem uczeni wyznawcy pierwia
stku mqdrosci, cal~ umiej~tnosc w leczeniu, zasadza
j~ na zgadywaniu po uderzeniach pulsu nie ty lko cho
roby i przyczyny jej, lecz i nast~pstw jakie (gdy nie
moc opusci) b~d~ niewfl:tpliwe. Naprzyklad, jezli pa
cjentem jest kobieta, opowiedz~ jej czy b~dzie matk~ 
lub nie, czy m~zkie potomki miec b~dzie czy niewie
scie it. p. 

Mimo to, jak wszystko w tym nadzwyczajnym kra-
ju z jednej w drug~ wpada ostatecznosc, raz najwyz
sz~ zadziwiaj~c ciemnot~, to zn6w blyskiem swiatla 
uderzaj~c, tak i medycyna dose ciemna i zanadto na 
szarlatanizmie oparta, dala Europie moksy i szczepie
nie ospy; chociaz wykonanie tej ostatniej w spos6b 
smieszny i barbarzynski tam czyniono, bo wkladaj~c 
kawalek ba"\velny napuszczonej matery~ ospy, wspo
s6b dose silny i niedelikatny, w nos biednej o:fiary. 

Jedyn~ uczuciowo-poetyczn~ stron~ obrz~dk6w 
wyznawc6w Konfucjusza, bywaj~ swi~ta czyli uczty 
na czesc zmarlych. ~l'Jdrzec chinski nie przypuszczal 
metampsyhozy; dusze zmarlych miescH: w niezna
nych przestrzeniach, gdzie st6sownie do zaslug, bli
zej lub dalej od wiecznej szcz~sliwosci znajduj~c si~ 
nie tracily stosunk6w ziemskich, owszem wzajemnie 
ratowaly si~:-nakazal wi~c pami~c i czesc dla umar
lych. W dniach pewnych pami~ci zmarlych poswi~co
nych, z bieraj~ si~ krewni i przyjaciele, m6wi~ o nich 
przywoluj~ ich cieni w przekonaniu zeta pami~c mi
l~ b§dzie dla zgaslych, pozyteczn~ bardzo dla zyjfl:
cych. 

Wyznawcy Buddyzmu takze licznych w cudnem 
Panstwie niebieskiem maj~ stronnik6w. Lecz tu Bud
dysci tak cz~sto zachowuj~ swe przepisy religijnejak 
w Indyacb, wiele czyni~ dodatk6w i co do obrz~d6w 
i co do nadziemskich is tot, skladaj~cych niebo Budy, 
kt6rych Bonzowie Chinscy porobili. 

Mimo licznych poswi~cen Missyonarzy, religija 
chrzescijaf1ska nie dose si~ tam szerzy: najwi~cej 
przyjmuje si~ prawdziwa wiara nasza mi~dzy klass~ 
rolnicz~ i pastersk~, co jest bardzo naturalnem. Umy
sly bowiem oddane tego rodzaju pracy, jako zblizone 
z natur~, przyst~pniejsze bywaj~ do poj~cia prostej 
nauki Chrystusa; a nadto, zdala od miast i wladz, 
Die tyle obudza trwogi zblizenie si~ z wyznawcami 

• 
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czyli apostolami nowej wiary, tak bardzo przeslado
wanej. Wiadomo ze Chinczycy nie lubi~ si~ narazac 
na niebezpieczenstwa; odwaga nie jest wlasciwym 
ich przymiotem: widac jednak jak brak jej czuj~, jak 
radziby jakimkolwiek sposobem zostac odwaznymi, 
kiedy mi~dzy posp6lstwem utrzymuje si~ barbarzyn
ski, obrzydliwy zwyczaj kt6ry jeden z podroznych 
opisuje w nast~puj~cy mniej-wi~cej spos6b: 

Przed kilkunastu laty podczas bytnosci jego w Pan
stwie Niebieskiem istniala sekta a raczej stowarzy
szenie nazwane trzeclt polqczonych, kt6rych godlem 
bylo: . 

W sp6lnosc w uciechach, 
Pomoc w pracy. 

Tajemnica naturalnie jest gl6wn~ zasad~ zwi~zko
wych, kt6rzy jednocz~ si~ czasem jedynie w speku
lacyjnych kupieckich widokach: niekiedy stowarzy
szenie to przybiera grozniejsz~ i niebezpieczniejsz~ 
postac, organizuj~c porz~dny system stawiania opo
ru prawom, wylamuj~c si~ ze wszystkich obowi~zk6w 
jakich rz~d policyjny wymaga; zgola post~puj~c je
dynie tylko wedlug swoich potrzeb i wyobrazen. Wy-. 
l~cznie wzgl~dem siebie samych przyjmuj~ obowi~zki 
ratowania si~ na wypadek przesladowania policyi, 
lub innych zclarzen. Naturalnie rz~d sciga i karci 
tych odst~pc6w i nieposlusznych poddanych, cz~sto 
stawiaj~cych tak silny op6r, iZ trzeba bardzo prze ... 
wyzszaj~cej sily zbrojnej aby pochwycic jakiego to
warzysza t1·zech polqczonyc!t. Widac tu bowiem ze 
zycie zupelnie niezalezne, postanowienie opierania 
si~ wszelki6j przemocy, rozwija w nich odwag~ 6w 
nader rzadki i prawie nieznany przymiot pomi~dzy 
Chinczykami. Zdarzylo si~ ze po wielkich usilowa
niach i po znamienitych dowodach odwagi ze strony 
nieszcz~sliwych t.rWaTzyszy, poChWJCODO ich i Smier
Ci~ karano. Po dokonanym wyroku lud rzucil si~ na 
ich ciala, z szybkosci~ i ze zr~cznosci~ sobie wlasci
w~ dobyl z nich z6lc, kt6r~ wnet rozdzielono na na,j
inniejsze setne prawie cz~steczki i kazden kt6remu 
si~ dostalo troch~ tej relikwii, zami~szal j~ z ziarn
kami ryzu, z t~ wiar~ ze z6lc do pokarmu przydana, 
nada temu co j~ pozywac b~dzie tyle odwagi ile jej 
posiadal czlowiek tak m~znie na smierc id~cy! 

s. 
• 

• 
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I. padaloby wyrzec- ze one jednej tylko prawdy dowo-
Teoryje. - Ile razy zdarza si~ zajrzyc do s tarych dz~- iz w naturze zadnej niema teoryi. Lecz to dru

i nowozjawiaj~cych sita metod filozoficznych, zawsze gie takze wielkie byloby absu7'dltm. Bo wszystkie 
prawie uderza juz ua pierwszy rzut oka, wielka ich nasze najrozmaitsze teorye nie bfJd~c trwalc, bo nie 
jednostronnosc i zawzi~ta zarozumialosc. J{azdy filo- prawdziwe, bo nienaturalne- s~ tylko naszemi wy
zof swoj~ metod~, podlug s"rego widzenia rzeczy, myslami,- Sf1 one, ale jedynie w naszych ciasnych 
wszystko w naturze chce wytiumaczyc-nacj~ga, na- obr~bach i czaszkach ciemnych naszych poj~<\ ale 
kr~ca wszystko ku temu, aby na jego stan~lo. Szel- nie w naturze. One s~ na czas jakis dobre-ale dla 
ling np. i jego zvvolennicy, w ci:tglych zachwytach, nas. S~ tylko drogami, sposobami zblizcnia si~ do 
wzdychaniach i W§dr6wce ku krainie duch6w- wsz~- jcdncj prawdziwej teoryi przyrodze11ia, do jednej i sta-
dzie chc~ widziec S\ve ulubione 1narzenia. J§drzej le tr,valej ustawy i prawa- podlug kt6rej wszys~ko 
Sniadecki chen1ik, w swej fizyologii i calej teoryi sity si<J urz~dzilo, odbywa i tlumaczy- przez jednego 
zycia, wszystl{ie nieledwo process a zywotne, jak dzia- znawc~ przyrodzenia, znawc~ sam ego siebie i swego 
lanie lekarstw na organizm zyj~cy, wytlumaczy.C ut\voru,-Boga. 
chcia{ chemicznie. Mageandi :fizyolog-fizyk, niechce Jak \vcdlug zdania Szatobryjana, zc zlewku wszy
pra\vie zyj~cemu organizmowi przyznac doskonalszej, stkich poj~c moralnych i filozofij , moe~ Boskiego 
zawilszej organizacyi-niz prostej dobrze urz~dzonej objawienia, zjawila si~ jedna prawdziwa tcorya pra
z kauczuku machinie. I gdyby zyl dot~d znakoinity \vdy moralnej-wszystkie te ziarna zlote prawdy roz
mechanik automista wolranson, zapc,vne iz lekarz sypane po tylu teoryach i filozofiach plastykowaly 
humoralista francuzki, niczaniedbalby z niln utwo- si<a w Ewangielii je<lnej,-tak r6wnie, by na kazdym 
rzyc czlowieka-machin§ z sercen1, naczyniami wszy- kroku w tlumaczcnitl jawisk natury nie szwankowac 
stkielni,krwi~-ozywicgo-idowodzic-izczlekika- i nie bl~dzic ostatecznie, nalezy trzymac si~ praw 
zde jestestwo zyj~ce toz samo co bezduszny krunien. zdrowego eklektyzmu i wyboru, nalezy zlote ziarna 
J6zef Zochowski elektryk, zgasiwszywnaturze swia- prawdy we wszystkich teoryach wyszukiwac, skupiac 
tio, cieplo, magnetyzm i galwanizm-robi elektry- je dla nasycenia ciekawosci swego umyslu chlebem 
cznosc pierwszym jeneralem praw Tw6rcy-pierwsz~ prazody- nim przyjdziemy jakimkolwiek sposobem 
i jedynfb sprE2iyn~ ruchu i 'vykonawc~ rozkaz6w Bo- do jednej, prawdziwej, naturalnej teoryi- filozofii
ga. Lecz malo na tern; przez elektrycznosc chce znajomosci prawdy. 
wszystko a wszystko tlumaczyc. li,ilozof analogi- Dzis, jeszcze og6lnie powiedziec mozna, iZ wszy
sta, wsz~dzie upatn1je stosunki mi~dzy jestestwa- stkie teo rye natur~ analizuj~, rozbieraj~, drobi~ 
mi swiata, podobienstwa ich dowodzi,- a poznaw- w swycb sledzeniach,-jesli zas kto zanalizowan~ tak 
szy lepiej jakis przedmiot lub istot~ 'v J)rzyrodze- natur~ i poznan~ w jej cz~stkach, sil~ prawdziwie 
niu-wola iz juz wszystko poznal, wyrokuje o wszy. tw6rczego syntetycznego gieniuszu, zsyntezuje, sku
stkiem z pewnosci~ z g6ry-i na tejze zasadzie po- pi, ze powiem, nanowo stworzy, wtenczas b~dzie 
dobienstw, zgaduje i przepowiada, acz nie zawsze mozna rozumowi ludzkiemu dac poklask powinszo
szcz~sliwie - przyszlosc. Slow em ile metod, tyle wania i zwyciEJzt,va. Nim jednak to nast~pi, 1nojem 
pretensyj do wytlumaczenia wszystkich objawien zdaniem, na dzisiaj tcorya mec!taniczno-organiza
swiata zmys~owego i moralnego-i r6wniez tyle ab- cyjna wzi~ta za podstaw~, a za oporEJ kosmo eklekty
surd6w i dziwol~g6w. zmu dobrego, w w~dr6wce czlowieka- badacza po 

Ro~bieraj~c skutl{i z tych w ielolicznych, r6znych I swiecie, mog~ najwi~cej zaspokoic jego umysl. Mog~ 
a jednolitych teoryj i z ich tlumaczen skutki-wy- spokoic ale nie pocieszyc! pod tym wzgl~dem, dzie-
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cinna niewiadomosc i niepewnosc, stokroc S1! wi~cej 
uszcz~sliwiaj~ce czlelra, niz ta okropna pewnoscl To 

zaspokojenie, ta pewnosc-wyplywy z niewiary i nie
nadziei, rodzice rospaczy-s~ to cierpienia nie Fau
sta lecz szatana- jest to cale, okropne pieklo! J ak 
zas pojmuj~- t~ mechaniczno-organizacyjn~ teory~?
kiedys o tern pisaletn. 

Ostatecznosci ~~ dobre w poezyi i dla poet6w,
b~d~c zr6dlami podlosci i wyst~pku jak szlachetno-

, sci i cnoty, s~ razem zr6dlami dla literatury w og61-
nosci a idealiz1n dla poezyi;-lecz rozumuj~cego 
badacza prawcly-filozofa, 1niejscen1 i najpe,vniejszym 
portem, by si~ nie rozbil o skaly stercz~ce bl~d6w 
rzucany wiatrami i uraganan1i fantastycznych pomy
sl6w i zaciekan si~, jest-srodek. 

By nie bye sprzecznym, niejasnie si~ tlumacz~c 
powinienem dodac: ze, gdy wszystko co jest pi~knem, 
jest juz sam~ niejalro poezy~,-tak zatem, gdy pi~
knosci pierwszem znamieniem i cecb~ jest pra
wda,-prawda, jak filozofii celem, tak poezyi jest r6-
wnie cccb~ i zr6dlem. Wszystkie dziwactwa fanta
~yi i wyobrazni biegaj~cych "'iecznie po ostateczno
sciach s~ 0 tyle pi~kne i poetyczne, 0 ile si~ zblizaj~ 
do istotnej prawdy;-inne s~ juz nie tylko potwory, 
lecz obrzydliwe wyrodki poezyi. Wi~cej powiem: ma
j~c przed sobft wahaj~c~ si~ igl~ magnesow~-po
wiedzialbym, ze ona teraz jest obrazem poezyi-pra
wdziw~ poezy~. Im mocniejsze jej wahanie si~, tern 
ziwaczniejsze formy, ksztalty i wyobraznia te ksztal
ty strojf!ca-mniej 1)rawdy, mniej prawdzi,vej poezyi. 
Im blizej poludnio,vo-p6lnocnej linii-tem spokoj .. 
niejsza; mniej dzi'\\'aczna, jasna;-lecz stan~wszy na 
swej linii, przestajc juz bye poezy~, a zan1ienia si~ 
w prost~, ciemn~ fi.lozo:fi~ bezstroj6w i upi~ksze!1. By 
poezya byla prawdziw~ poezy~ - powinna bye pi~ .. 
knym, zdrowym pomysle1n, lelrkiem zboczeniem od 
pra"'dy, ze powiem, powinna bye prawrl~ ale pra
wdziw~, tylko w polowie. 

II. 
Dz/iaty poezyi.- Poezya dzieli si~ .na narodow~ 

i filozo:fijnfb czyli ludzlr~- i sprawiedliwie. Mowi~ ii 
filozofia jest i powinna bye narodow~, odr~bn~ w ka
zdym narodzie; nato si~ zupelnie zgodzicjak dawniej, 
tak dzis nie mog~. Filozofia jest juz sam~ prawd~, 
prawda, teoryja jej i B6g jeden,-:filozo:fia zatem po
:winna bye jedna, wsp61na, ludzka. Ze :filozofi~ uwa
zajfb nie za sam~ prawd~, lecz drog~ i sposobem do 
ni~j dojscia-a kazdy jak czlowiek tak nar6d ma sw6j 
.spos6b widzenia, chodzenia i rozumowania,-m6wi~ 

zatem iz filozofia powinna bye w kazdym narodzie 
osobna- odr~bna, narodowa. Jakkolwiek-tam-b~dz 
w pretensyi do tej narodowej filozofii jak literatury 
w og6lnosci-jest nie malfb a pono i najwi~l\:SZ~ przy
czyn~-milosc wlasna i duma. To slabosc nasza. 
Prawdziwa prawda, prawdziwa filozofia-religija, l~
czy ludy prawdziwie braterskiemi ogniwami- bo 
szlacbetnem uczuciem milosci-i poj~ciem w tern 
szcz~scia. 

Filozofia i filozofowie do szcz~scia ludzkiego, do
statecznemi widz~ zwi~zki narod6w milosci-przyja
zni kupieckiej. Dzi~kuj~ im za to. Mog~ oni zwac 
uczucie prawdziwe bratniej, anielskiej milosci-jeste
stwem idealnem, a tyll\:o przyja.zn i stosunki ludzi 
i narod6w handlarskie uwazac za realne i prawdzi
we. Jednak ja, jakkolwiek znaj~c czlowieka, mog~ 
odezwac si~ wi~cej od nich na jego pochwal~- i tak 
mocno uwlaczac szlach'etnosci natury ludzkiej-poczy
tuj~ za wyst~pek. Po wielu wiekach, z czasem, z o
swiat~, dzisiejsze dla nas niemog~ce si~ zistnic i za
stosowac idealy b~d~ prostym, powszednim pokar
metn i chlebem i odziez~, - gieniusze, pospolitymi 
ludzmi. 

Z tego przychodzi mi mysl i potrzeba m6\vic o po
st~powetn ksztalceniu si~ ludzkosci. Kiedys o tern IJi
salem- dzis dla pami~ci l{r6tko powt6rzyc nie zawa
dzi. Dziwi mi~ tylko, ii niekt6rzy znakomici pisa
rze tego post~powego ksztalcenia si~, niepojmuj~ lub 
nlechc~ poj~c. Jedni, Grabowski M. np. jak sam wy
znal, 'v nic niewierzyl, a u\vierzyl w Bochwica;
ja zas wierz~c w ci~gle, post~powe ksztalcenie si~ i 
ludzkosci, i czlowieka kazdego, nie mog~ si~ zgodzic 
z Bochwicem. U niego niema konca temu ksztalce
niu si~-coraz clalej, dalej-az, rozumie si~, do do
skona!osci Bog a. Zatem, jak kiedys tak dzisiaj, bym 
mu zarzucil, iz przypuszcza takim sposo bern 'vielosc 
Bog6w lub rozorganizowanie si~, ze powiem, Boga, 
i tych bog6w znowu napo,vr6t do prostych istot spro
wadza. Wedlug mi~, kolowrotny post~p jest lepszy. 
Czlowiek nie B6g-nie przerosnie siebie, nie b~dzie 
Bogiem. J ak kazdy czlowiek rodzi si~, rosnie, ksztal
ci, m~znieje, starzej~c potem c~yli si~ do upadlru 
i dziecinnieje da,vszy zycie drugiemu po sobie czlo
wiekowi,-tak nar6d-tak ludzkosc zrodzona rosn~-

' "Z' 
ksztalc~ si~, m~zniej~. Lecz przyjdzie czas schylku 
i starosci-zrodzi si~ drugi nar6d i drug a najej miej
scu ludzkosc-tak samo i tez same przemiany w o~ 
biegu kolowrotnym, sobie przeznaczonym, swego zy
cia-przezyj~. Slonce, jesli jest cialem a nie fanto
m em ciala, nie jawiskiem tylko czegobf!dzkolwiek 



• 
• 

• • 

229 

malo materyalnego-elektrycznosci, czy swiatla np., 
a chocby i istotnie niczem innetn jak tem jawisl\iem 
bylo,-z calym ch6rem, zeal~ hierarchi~s,vych adju
tantow planet-lub ze wszystkicmi piskl~ty s·wemi 
jak kokosz, niestoi wiecznie na jednem miejscu-cho
dzi ono jak jemu potrzebne inne-a chodzi zapewne 
ella zywnosci i handlu. Zt~d te przemiany i odnuwia
nia si~ picrwiastk6w atmosfery-kwasorod6w, sale
trorod6w, metal6\v, kamieni mcteorycznych i t. d. 
W szystko to potrzebne, konieczne-i m~drze wyracho
wane i urz~dzone-bysmy nie tylko zyli, lecz w ni
czem braku nie mieli. To wiadomo, zdaje si~, wszy
stkim. Ta zas kolowrotna przechadzka w pewnych ce-
lach swiat6w niebieskich, jest najwierniejszym obra
zem postEEpu ksztalcenia sj~ ludzkosci ale kolo'\vr6t
nego. W tych·krotkich slowacb, zdaje si~, jasno wi
dac-mysl cal~, nieidealn~, ale dose poj~tn~, za,vie
raj~c~ sklad rzeczy istotny-istniej~cy. 

Lecz wracam do poezyi.-Jestjeszcze poezyasztu-
czna, rozmyslowa-uczona. Tak~ poezy~ s~ utwory 
wytrawnych juz pisarzy poetow np. Faust Gctego
p6zniejsze plody Mickiewicza i 'vielu innych- (ze 
swych, gdyby godzilo si~ zaliczac, zaliczylbym tu 
Ba1'W§). Jest poezya p1'awdzbca, poetyczna, urodzo
na. Ta si~ obja,via najcz~sciej 11agle bez rozmysru, 
improwizuje si~. Tak~ jest czwarta cz~sc Dziadow. 
Poezya jawna, zewn~trzna, w oczy pros to bij~ca, jak 
poezye wyzszych pisarzy, wszystlde Mickiewiczow
skie. I poezya u;ewngtrzna, skryta, tyll{o przez nie
kt6rych poj~c i uczuc si~ mog~ca. Tak np. Wiesla'\v 
Brodzinskiego, pozbawiony prawic wszelkiej wyobra
zni i obraz6w- jak r6wniez poezye Karpinskiego
jednak czytaj~ si~, i czytaj~c sami prawie niewiemy 
dlaczego kochan1y poet~ i jego utwor- podoba si~ 
nan1, jest pi~kny, poetyczny. Taka poezya jest w pro
z~ pisanej fantazyi np. Kukolnika Lezenitz. Poezya 
wi~c jawna rna za zasad~ pi~knosc uczucia, za str6j 
wyobrazni~, lub tylko sam~jedn~ wyobrazni§-i choc 
wtenczas jest pustym tylko brzmi~cym cymbalem 
najcz~sciej lub dzwonem-lecz ja'\vnie kazdego bije 
swoj~ oddzicln~ fizyonomj~ w oczy. Poezya zas u·e
wnctrzna przestaje najednej zasadzie-na pi~knosci 
uczucia-zt~d nie tak latwo od razu do wszystl{ich 
przemawia i zaspakaja. 

Poezya na1·odowa jeszcze si~ dzieli-bo kiedy dzie
lic to dzielic-na narodow~ (czemu nie arystokraty
czn~?), i na narodow~-gminn~. Pami~tam, iz kie
dys o tern pisalem-i dzis mi z chlub~ zdarzylo si~ 
czytac, ze zag adnienia niekt6re o tej poezyi narodo
wej i gminnej, co niedawno zaledwie .r;ozstrzygni~te 

• 
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Zbstaly przez Grabowski ego, Kraszewski ego i t. d. 1
) 

tak samo jeszcze w 1839 r. pojmo,valem. Wtenczas 
ie wlasnie, dzis przez nich uznane, me zdanie bylo: 
iz dot~d jeszcze nie tnamy istotnie narodowej poezyi 
i literatury-a tylko cz~sciow~- prowincyonaln~.
i czy b~dzie1n mogli kiedy j~ miec i jakim sposobem ?. 

J ednakze pod tym wzgl~dem powicdziec moina.
ii ch~ci czlowieka s~dziurawym '\vorkiem. Nigdymu 
nie dosyc. Obejrzawszy nasz~ literatur~, nie mozna 
wyrzec, ze nie· mamy prawdziwej, narodowej literatu
ry i poezyi. Bo wszystkie inne odlozywszy na stron~; 
juz litewskh~j szlachty Epopeja, zapelnia wszystkie 
nasze chocby wilczc wymagania. Zc je t 'v niej wiele 
Satyry, to nic przez to nic traci. Pr6cz tcgo, gdy in
nych nieznam, mamy dzis Witoloraud~. Przeczytaw .. 
szy j~ i na ni~ krytyk Jdlka-ciekawy jestem, co by 
krytycy, gdyby })Oznali m~ Barw~, o niej wyrzekli? 
Zdaje si~, ze moieby i pochwalili. Bo acz pierw
sza cz~sc mlodem, pocz~tkowcm pi6rem skTeslona
lecz og6l-jej duch- obrobicnic, wicle n1aj~c podo
bieilstwa do Witoloraudy, zjednalyby moze dla niej 
i przychylnosc. 

Poezy~ t~, mozc bylby czas przestac uprawiac
a zaj~c si~ wi~cej 'vyroba1ni litcratnry filozoficznej. 
0 jakhym zyczyl dla swcgo pismiennictwa dzisiaj 
trzech rzcczy: Zywot6w na wz6r Plutarcha slawnych 
Polak ow por6wny,vaj~c ich szczcg6lniej z slowiansl{i
mi,-podobnego zbioru, jak s~Rossyjskie StoLz·tera
tolo tylko z lepszemi utworami, i nie jedynie po
wiesciami,-i podobnego co do prozy i obj~tosci Bi· 
hliotece do c:ytania lub Otecze.slwennym Zapiskom, 
czasopisu. Wielka nas od Rossyan r6znica. Oni 
w mlodej swej jeszcze literaturze, nie nabrali prawie 
zgola odr~ bnej barwy. Dzisiaj nicledwic wszyscy na
strojeni wyzszym talentcm S~kowskiego i Bestuzc
wa, niemilosiernic 'vsz~dzie dowcipkuj~, styl sw6j, 
jakby wy lizawszy, posypuj~ jaskrawosci~ wschodnie
go gustu. Czego u nas obojga prawie niema-a mo
ze ph~rwsze byloby i niezbyteczncm. Bo, przynaj
mniej mnie dzis znudzonemu lub utrudzonemu czy
taniem powazn6m, szczcrze by chcialo si~ cos istot
nie dowcipnego, dla smiechu przeczytac. Jak milo 
staropolski prawdziwic narodowy dowcip spotkacl Ja
ka w nim niewytnuszona prostota i nienaci~ganie 
swego dowcipu na lozu torturowem, nie rubaszna ale 
naturalna humorystyka i wesolosc-np. chocby je
den przytoczyc z apophtegmat6w da\vnych: 

1) W Tygodniku Petersburgskim, w Literaturze i Kry
tyce; w Studyacb i t.d . 
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,Adamowi Bursciuszowi, uczonemn. professorowi 
w akademii Zamojskiej, zona powila blizni~ta obojej 
plci, kt6re zaraz pomarly. Jan Zamojski ka~clerz i 
bettnan W. koronny widz~c go, rzekl mu: Pan1e Bur
ski! W ydaliscie grammatykfJ, w kt6rcj jest rodza~ lllfJ: 
ski, .zenski i nijaki" - Albo: - , na Podolu chocbys 1 

J ezuity posial, to przecie si~ k~kole urodz~." 

III. 

Druga tego przyczyna, nerwowo-krwisty tempera
ment, czyli dziecinno-kobiecy. 

Mimo to jednak, jest jeszcze jakas szczeg6lniejsza 
organizacya miazgi nerwowej i m6zgu-a moze ten 
dowcip zalezy niemalo od jego ksztaltu, objawiaj~cego 
si~ form~ glowy. 

• 

IV. 
Od san1ej mlodosci, niepomn~ przez-co kierowany, 

lecz z czola i glowy s~dzilem o zdolnosciach czlowie-
. . , . . ka. Niewierzylem w Galla, ni przed nim pisz~cego 

Nasza literatura dzisiejsza, przynaJnlnleJ mnte zna- 0 czaszce Jana z Glogowa (prof. akad. krakow. 
joma, nie ma pisarza dowcipnego. Ba:dz~Smy spowa- 1522 r. pisal de anima i o czaszce), ani w Zadnego 
Znieli, stali si~ za dumni-melanchohczm. _Pr~yc~yna kraniologa,-jednak kilka mlodocianych spostrzezell 
tego zapewne niejedna, jak na kaZ~y wypade~ 1 dzielo, utkwilo mi w pami~ci - a nal6g · tych spostrzezeU 
za wsze nienlalo innych przyczyn SlfJ sklada, 1 zespala. . dz . h d 1 " . h 1 dzk" h d d .~, d . . . d . . . 1 s~ en z me o z o no~c1ac u 1c , o z1~ nta 
Sam niegdys weselszy- cz'Jsto sarkaJ~CY 1 owcipnleJ- t , 

• • • • ~ r • • l·- pozos a1.. 
szy l{raszewsk~, z ,w1~k_1e~ .1 c_zusem spo" aznia ' Czolo wysokie, niew~zkie, dose w srodku wypukle 
jed en~- p. A. W1lkonsk1 1 meJa~nS John °~ Dykalp_, acz bez widocznej wkl~sloSci jak zwykle podczolka (gla-

. k 1 p ~awdzl· wie uc1nkowych zartach 1 hu- . '. ', w u1yw o'vyc l, I . r • • ~ bella), w gorze n1eco z'v~zone,- procz portretu S~-
moryzmach, (Szczypta kadZidla) odznacz) h 81~· TI_u- kowskieao (w stu ruskich litera tach) uwazalem Ze przy 
d k · d ~ie o takich jak byl w swytn 'v1e-1 5 

. . . . ' no w az ym czu~.., . G • (. • • r , • temperamencle dose iy\vym, JeSt znamteniem zdolno· 
ku Krasicki a chocb! 1 Wlet:szopls M'as~alsln. ~ru- Sci aszczeg6lniej dowcipu. Znam z podobnem czolem 
dno mieC na zawolame dowCip, fantaz_y~ 1 szatansk~ kilku (Wilkollskiego)-kt6rzy, gdyby im ch~ci niebra
sarkastycznoSC S~kowskiego. Pod Wie!u w_zgl~da~n klo nieust~piliby w nauce i dowcipie S~kowskiemu. 

" dl · Woltera-kt6reo~o dowc1p "'I~CCJ n1e- ' . . przcsze on 1 . ' . . . b . . .. , . . Czolo podobnez p1erwszemu tylko bez zw~zen1a 
jawny ale sl{ryty-Jezmck1- 1 .chocwz wyraz~1~Jszy w g6rze i Sciosane (sldinowane) jak na portrecie. 
od Gibbona dowcipu wyst~wiaJllJCego ~odobmez na Getego (Ksi~ga Sw. 1858. T. I. st~·. M.) zawsze ozna-
, · 1 · ~ n1· Pte S\VOl s~ d skry"ra1~.ceo~o zrP.CZ- . . . sm1cc 1 Izcczy ~vy ~ ,. J ~ , tJ'"~ 0 ~ k~ Jest n1epospohtych 'vladz umyslu. 
· d' · dzc-J· akbv za polprzezrocze szklo . . . . 111e za z ._tnie cu . J • • • ~ ' Czolo dziecinno-kobiecc (poetyck1e). Jest-to czo-

ale zawsze zaledwo _JUZ uSm_1e.ch a me Sm~ech gl~Sn~ lo podobnc do pierwszego, z r6Znic~, Ze nieco niisze 
zdolny wywolac-a t_e1nbar~z1,c~ Jn.elanch?hcz~e P~~rsi lecz mocno \Yypuklc w srodku. Takie czolo u Mi
i usta ledwo w stan1e ~odn1esc-1 gdy 1~1e:ozJ,aS~llC to ckiewicza. z tern czolen1 znam kilku, co pr6cz wier
choc skrzywic nieco obJa\Yem zadowolcnia. 1 usnliechu. szowania latwego, jeszcze s~ nie bez dowcipu i zna-

Jaka przyczyna pier\YSZU pogodnej duszy i stalej' cznej palni~ci. (Patrz l{si~g~ Swiata z r. b. T. II. 
prawie ci~glej, u1nyslu wesolosci? Zap~wne,- pierw: str. 107 .) 
sza-dobry byt i to 'v kazdym wzgl~dz1e. Lecz uczen Przeci,vne te1nu czolo - nie,vyzsze jak na cal, nie 
Epikura prawdziwy, to jest stworzony na tego ucznia, nadto szerokie lub i w~zkie, r6wne lub z glabell~ Ino
na takiego czlow~eka- "iecz~ie, ': s~CZ«JSCiu czy } cno "rkl~~l~, odznacza ludzi z naclzwyc~ajn~ pa~~fJCi~. 
w biedzie, \Yieczn1e wesoly, w1ecznie n1czem przcz Wszystk1ego pr~dko-zgola nawet nierozumieJ~C
zadn~ przemoc n~dzy i nieszcz~scia niezlamanej hu- naucz~ si~ napamifJC co do joty. Lecz i to jeszczc, 
morystyki i 'vesela wiecznie niez,valczony przez nie, z takie1n czolem (prof. RJ1nkiewicz) Iudzie, pr6cz 
a natomiast satn ze wszystkiego dr,vi~cy. Taki czlo- nadzwyczajnej pami~ci, inne wlaclze un1yslu rozwi
wiek wszystko w kazdcj l)Orze poswifJca swej rozryw- ni~te maj~ bardzo 1nalo. Pami~c bujna 'vszystko za
ce-zabawie, ze wszystkiego i w kazdem swem polo- glusza. 
zeniu umie ,vycisn~c wodor6d (gaz exhilarans), weso- Podobniez czolo nisli:ie, niebardzo szerokie-wkl~
losc i smiech choc i gorzki. I ze lzami '' oczach s1nie- sle nieco lub gladkie, lecz z wypuklosciami (tubera 
je si~. Jest-to cos z przywilej6w dzieci-kobiet.. u kt6- fro ntis) nader wy bitnen1i i niejako l~cz~cemi sifJ z so-
1·ych rzadko dzien pochlnurny, a chocby i zbyt za- b~, jak na portrecie Polewoja M. (Sto Rus. Lit.) i S. 
chmurzony, to przez chwilfJ jedn~ .. drug~, znowu. si~ Hieronima, odznacza ludzi z glo'v~ 1nocn~ i prakty
rozjasnia, wypogadza. W lrazdej porze go.towa zachy- czn~, wog6lnosci z niepospolitemi zdolnosciami wszy
chotac. Szcz~sliwy umysl, szcz~sliwe usposobienie. stkiemi, pr6cz wierszowania. Z takiem prawie czo-
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lem pr6cz innych mi znanych byl J~drzej Sniadecki 
i prof. Porcyanko. 

Czolo filozoficzne- gl~boko mysl~ce. Jest to czo
lo z wejrzenia bardzo niepoczesne. Miernie wysokie 
lub nizkie i nieszerokie-lecz bez wypul\losci noso
wych przedsionk6w (tubera sinuum nasalium) wznie
sione, sk6r~ wzdluz glowy .sfaldowant1 najcz~sciej po
kryte (brwi sci~gni~tej), nad niemi wkl~slosc podcz6l
ka znaczna i jakby w tern miejscu czolo wyci~te
zresztl! w g6rze sklinowane lub skrzywione i pezwy
puklosci czolowych ( czolo Mochnackiego ). 

J eszcze czolo dose niskie, nie szerokie, na kt6rem 
miasto wypuklosci czolowych, w srodku jedna po
dluzna wypuklosc si~ wznosi-znamionuje ludzi tak
ze z glowf! t~gich, mocnych rozmyslowych zdolnosci. 

Czolo sklinowane i niskie, odznacza ludzi z pami~
ci~. Takie czolo mozna widziec na sylwetce Eckar
thausena i ledwo nie w kazdej pocztowej stacyi mi~
dzy mn6stwem portret6w na portrecie jenerala Ku
luzowa. 

Czolo miernie wysokie, plasko-wypukle, w g6rze 
niezw~zone, lecz nieco na ty~ glowy sci~te, (jak na 
portrecie lej str. Ks. Sw.), nie jest charakterem jakiej
kolwiek zdolnosci umysru wybitnej, lecz w zystl\ie 
oznacza dose wyksztalcone, lub mog~ce si~ wyksztal-

0 , 

ClC. 

Czola zas w og6lnosci nader wysGkie, szerokie 
i wypukle, acz najcz~sciej u flegmatyk6w si~ zdarza
j~, choc bywaj~ i u innycb, nigdy prawie nies~ zna
kiem glowy zdolnej, lecz cz~sto glupiej. 

v. 
Ale zgodnie ze wszystkimi dzis o kraniologii m6-

wi~cymi, zdolnosci umyslu ludzkiego, wi~cej zalez~ 
od usposobienia (temperamentu) jak od sl{ladu i po
staci samej wielk~sci m6zgu i glowy. Inni uwazaj~ 
temperament nerwowo-krwisty czyli lrrwisto-melan
cholijny za najlepszy. Moze, lecz to tylko pod wzgl~
dem przymiot6w serca. 

zawsze i we wszystkich jego czynach, b«Jdzie chara
kter wyzszosci, znamie gieniuszu. Mlodzienca z ta
kiem usposobieniem m~drze kierowac moralnosci~, 
rozwin~c w nim duszy wladze szlachetne i zacb~cic 
do nich-kto potrafi-tenprzysluzy si~ludzkosci, wy
daniem na swiat pra,vdziwego czlowieka-prawdzi
wego gienjusza. Taki czlowiel{ poclbija pod siebie 
w. zystl{ich, nieczuj~c tego ani staraj~c si~ o to. Ci, 
co znaj~ go- juz nie tylko go szanlij~, lecz kochaj~, 
sami niewiedz~c dla czego-chocby byl przeciwny 
on ich myslom i uczuciom. Tak np. Gibbon i sam 
Szatobryjan, jakkolwiek wiele na nagan~ Juliana 
Apostaty przy1vodz~,-jawnie jednak w jcdnym i dru
gim wiele prawdziwej przychylnosci, i moie wi~cej 
jak sprawiedliwej, ku Juljanowi widac. Bo, jak rze-
klem, to prawo przyrodzone-ze gienjusz, jakkolwiek
by jego czyny przeciwne byly naszym uczuciom i po .. 
j~ciom, zniewala i podbija nasze dla siebie serca
i pomimowolnie go chc~c niekochac - kochamy, tro
szczym si~ o jego los, cieszym si«J zjego powodzeniem, 
a l~kamy si~, sledz~c za nim krok w krok po scieszce 
jego zycia, o jego zycie i szcz~sliwe powodzenie. 
I pos~dzaj~c drugich dian o parcyalnosc, sami jednak 
mimowoli stajen1y si~ dla gienjuszu stronnymi. Kt6z 
czytaj~c Liwiusza, niedrzy o los mlodego Hannibala? 
Kto niechcialby widziec innego konca Napoleona? 
!{to id~c z Cczarem na ostatnie jego posiedzenie w se
nacie, nie chcialby, aby on choc przed smierci~ sw~ 
raz odst~pil od swego zwyczaju nicczytania papie
r6w i przeczytal w nich ostrzezenie jemu przyja
znego Rzymianina? Ktoby go niechcial przekonac 
o niezmiennosci dian nieszcz~sliwych tych angura 
idus? 

Shlsznosc naturalna naszego s·erca powiada nam, 
ze czlowiek taki, wyzsz~ udarowany zdolnosci:}, od 
kt6rego wi~cej mozna si~ spodziewac dobra dla ludzi 
bo rna moe jesli nie ch~c na to - powinien bye tez 
wi~cej od pospolitych ludzi i wynagrodzonym. Sla
bosc albowiem czy dobroc ludzka niewierzy, aby 
czlek wyzszych wladz duszy, mial bye stworzony na 
nieprzyjacielaludzkosci. Dla czeg6z ta slabosc czy do
broc czleczego serca dla wyzszych tych ludzi- nie 
zawsze poz~danym skutkiem nadziei swych bywa 
uwienczon~?! ... 

Taki czlowiek dose zywy i czuly, zdolny kochae 
mocno, ale tylko kobiety, nie jest jednakze typem 
usposobienia mEJzkiego. Temperament choleryczno
melancholijny, z rozwiniEJciem systemu w~troby i ner
wu sympatycznego, szczeg6lniej jego cz~sci brzuszno-
piersiowej,- chociaz moze nie b~dzie lew na zdrowie, VI. 
lecz wysokich zdolnosci dla gt~bokiego rozmyslu . Od tego jednakze powszechnego prawa natury-
i charakteru mocnego, istotnie m~skiego. Ozlowiek mimo wolnej uleglosci i szacunku dla ludzi wyzszycb 
z takim temperamentem moze bye rozmaitych uczuc zdolnosci-wyjmuj~ si~ niekt6re wyboczenia i wyj~
serca- wznit1slych, szlachetnych i podlych, -lecz tki; bo gdziez? bow kt6rem prawie i prawidle obeJdzie 

• 
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· si~ u nas bez wyj~tkow? nasze prawa zwane natural
ne, s~ istne grammatyki-wyj~tek w nich w wyj~tku, 
i wyj~tl\i bez konca. Wszechmocny stanowi~c swe 
prawa, rz~dzil si~ (je~li mozna tak wyrzec) scisl~ 
gruntown~ rachunkowosci~, najdoklaclniejsz~ mate

·matylrf~:. Nasza zas matematyka szpikuje si~ jesz
cze wyj~tkami- i nasze nieszcz*Jsnc - slepe oko 
w swych sledzeniach natury, widzi wyj~tki i w sa
mych prawach natury. 

Nim jednak zja"ri~ si~ u nas prawa bez wyj~tk6,v, 
to jednak pewna: zc s~ ludzie z pewn~-to znaczy 
nam nicwiadom~ - uro~on~, chorowit~ czy zdrow~ 
odraz~ dla niekt6rych os6b, ktore szczyc~ si~ nawet 
powszechnem wzi§cicm w S\viccic Inoralnym. Ta dzi
wna hypochondrycznn, c~y histeryczna ideosyncrasia 
szczeg6lni6j na}Jastujc litcrat6w. 8<1 ludzie, kt6rzy 
nic lubic:~ Gctego - kt6ry, jak '\viadotno, pr6cz szncun
ku publiczncgo, i wzi~tosci na dworze, byl do tyla 
szcz«Jsliwy, ic byl jcszczc kochankiem szczeg6lnyn1 
nawct mlodych dzicwcz~t np. pi~tnastoletniej Bettiny 
Brentano. Jakin1 sposohem si~ to dzieje? to najlepicj 
prawd~ po,viedziec- ic zgola nie,vicmy- albo po
chlebjaj=1c sobie powicdzicc ze 'vh3n1y, tylko niestaje 
nam moinosci \vyja ~uienia tego drugin1- rzucn1y t~ 
biedQ na ten nieszcz~sny rnagazyn naszych absurd6w i 
niewiadomosci-na 'vyraz pewuy, co ci~gnie si~ od 
"rick6\v ogonen1 za post~powy1n obozem w marszu lu
dzkosci do swi!1tyni p1'au'dy. Wyraz }Jeu:ny i z nin1 je
dnozuaczue, zc scislych nauk powinny si~ na zawsze 
'vypQdzic. Ale jak nasze grau1matyl~i i pra\va bcz 
wyj~tk6w, tak podobno najscislejsze 11auld bez przy
miotnik6w-peuJJ~y, niejaki i t. p. obej ~c nigdy nic 
b~dfb w stanie. Bo hunzanu1n errare est et nescire. 

czyc, :Iecz niewytJumaczyc. I przyj azn i milosc plci 
r6znych, · i szczeg6ln~ t~ dla niekt6rych nie,viadomo 
zk~d przychylnosc lub odraz~-mozna wyjasniac, jak 
wyjasniamy sklonnosc lub odrazEJ ku niekt6rym 
zwierz~tom- kotom, psom, gol~biom i t. d. przez 
sfer§ dzz·atania galwanizmu, elektro-magnetyzmu, 
i 'lnoc powinozvactwa i l~czenie si~ przemagaj~cych 
pierwiastk6w kwasorodu w m~zczyznie, wodorodu 
w kobiecie i przez wiele innych podobnych sposo
b6w-ale nie·wyjasnic, niezadowolnic az do dosyc cie
kawosci zapytujf!cego umyslu. 

Jedna z lcpszych-choc grubych, choc nic z same
go pierwiastku czerpni§tych przyczyn- jest: podo
bienstwo i jednosc uczuc. A ile ito, jak rzeklem, od
powiedz grub a, z po"i6rnego jakby .Zr6dla wzi~ta, nie
zadawalniaj~ca zupelnie. Bo czy wiemy dzis-lub 
i czy widziec kiedys b~dzie1n, co to jest sklonnosc 
serca? wsp6lczucie? uczucie? ... Ze odeszl~ zapytu
j~cego pros to do splot6'v nerwowych tak z nerwu or
ganicznego jak wal~saj~cego siEJ, lub innych dro
bnych gal~zck rozsypuj~cych Si§ w sercu, - bo to 
og6lnie juz przyj~to, ze czujemy za posrednictwem 
ner,v6w, a siedlisko uczu6 moralnych, gdy lepszego 
nie1na miejsca, naznaczylis1ny 'v sercu. I lekarz, jedy
nie tylko llekarz, na: tern i zakonczy. Atnropognosta 
i fizyolog moralny, b~dzie, odpowiadaj~c, strzelal zwy
czajnemi, og6lnemi wytitrzalumi:- uczucie, sklonnosc 
sympathia, odraza, antipatya i t. d. tym istnym gro
chem odskakuj~cym od scian umyslu pytaj~cego. B§
dzie, gdy zechce thunaczyc, tlumaczyl X przez X, 
ignollon JJer ig,notlun, z 11r6znego b~dzie przelewal 
w puste. 

To prawo na nieszcz~~~cie, })Odobno najtnniej rna wy- Jakkolwiekb~dz, gdy nie n1ozemy calkowicie od-. 
j~tk6w. · po,viedziec jakby nalezalo drugim i sobie samym, na 

Jaka przyczyna tej niepoj~tE~j odrazy od pe,vnych pytanie;-jedna.k tak sami jak i duudzy dose czyst.o 
pisarzy?.. . · odpowiedz nato pytanie pojmuje1ny i czujemy. Mozna 

Jesli odwolamy si~ do ]Jezvnej sympatii i ltntipa- bytutaj bardzo slusznie powt6rzyc zdanie S. Augusty
thii-to jedno i to samo, co rzec iz niewiemy. ltfozna na m6wi~cego o czasie. ,Gdy mi~ nikt nie pyta. co 
albowiem materyalnie i filozofi.cznie wszystko tluma- jest czas? wiem-a gdy zapyta kto-niewiem '' ... 
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tTaja ptasie (z rycinCb kolorowan~). . . . . . . . . 239 
l{oncert w Siduej (U st~p z pamiQtnika skrzyp.) . 240 
Rozmaitosci. . . . . . . . . 0 • 0 • • • • • • • • 162 

Stl'oll . 
Spra\vozdania popularne z dziedziny nauk przyro

dzonych i przeruyslu: 

• 

I. Ocean na stole. W oda morska; niedostacznosc 
rozbior6\v chemicznych. Fauna i Flora 1norska. 
Ruch roslin. Zegar kwiatowy Linneu za. Czul
ki. Aquarium slodkie. Insecto-vivarum. (Z trze
ma rycinami w tekscie) przcz A. S. T. I. 36 

II. Przygotowywanie do druku pocllug mctody lJ. 
de Frangc. Jakin1 sposobem czlowiek moze 
stac si~ Salamandr(}:? Gojenie ran. Odkrycie 

. lekarstw jodowycb. Dowolne t\vorzenic si~ }{O

sci u Z\Vi~rzf1t. Teoryc samorodztwa istot orga
nicznych i jej Wf!tlosc w obec nauki T. I. 120 · 

III. Uczone fantazyc astronomiczne. Wyn1iary \Viel
kosci i spadania na ziemi~ nickt6rych acrolit6,v. 
Wysokosc atmosfery. Przypuszczenia no\ve 
o naturzc slonca. Plynny kwas 'v~glo,vy i przy · 
puszczenia otrzymania djamentu drog~ mokrf1. 
Ilistorya drogich kamieni. Sztuczne ka1nce 
cLinsl\ie. Drzewo jadalnc u Chinczyk6\v. ¥u
tetjaly zast~pic mog~ce zboie i kartofle; -
mi~so krowic. Sztuczne mnozcnic ostryg. No
'va guttapercba. Sposoby nadauia niepalnosci 
drzewom i tkaninom. l{onduktory slo1nianc. 
JTotografia \V r. 1760. Uzycie j~j na poslugi 
drzeworytnictwa. Klisze guttapcrchowe 1,. I.lH5 

cz~sc rr. 
~~tl'0/1. 

Wlochy (z dworna rycinan1i na 1 tablicy). . . . 1 
Ga\v~da w podr6zy ze Lwowa do Tomaszowa. . s· 
J6zef Dunin Borko\vski (z \Vizcrunkic1n). . . . . 24 
Papugi nowej Hollandyi (z rycin~ ko1oro,vanf1). 27 
0 Hcrodocie (\vcdlug zr6del angiclskich). . . . a;; 
Mieszkancy Wyzszej Andaluzyi. . . . . . . . . . . 41 
Skicrnic\vice, prze.?; Jul. Bartoszewicza. str. 45 i 117 
Aug. Eugen. Scribe (z wizerunkiem w tckscie). 52 
Wplyw Chemii na Fizyologi~ i Medycyn~. 56 i 115 
Ostronos ( asua) z rycin~ kolorowan~. . . . . . 60 
Rzeczpospolita kolumbijska z rycin~ kolorowan~. 63 
Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.'i 
Tyton, przcz J. B. vVagnera. . . . . . . . . . . . 7fl 
Omer-Pasza (z drzeworytem w tekscic). . . . . . 83 
Olomuniec, dawn a Morawii stolica, ze stalorytem. 85 
Podunia Ludu naszego przez J ana Gregorowicza: 

I. Salve Regina. . . . . . . . . . . . . . . ~JO 
II. Grozny Pan. . . . . . . . . . . . . . 0 • ~)2 
III. l{atnienie djabelskie. . . . . . . . . . . 125 

Jamajka. . . . . . . . . . 0 • • 0 • • • • • • • • • 95 
• 

• • 

j 



0 
• 

Stron. 
Klimatologiczne warunki s.tref zwrotnikowych . 99 
Ojc6w i sl6wko o PieskoweJ s~alc. . . . . . . . . 103 
Pos~g Mickiewicza w Pozna:nu. . . . . . . . . . 106 
Zamek i katedra 'v Krakow1e (z drzeworytem). 108 
Wyscigi koni 'v Rzymie (ze ~talorytcm) .... 113 
Karol Dickens, przez Jul. J an1szcwsk~. . . . . . 123 
Kabylia przez Sulicl{i~go. . . .. . . . . . . ... 128 
Czczewo i most pod n1em na W1slc ....... 134 
Al bertrandy i nieznane .jego r~kopisma ..... 143 

Skog-klostcr .... - . . . . . . . . . . . . 148 
Upsal. . . • . • • • . • . . . . . . . • • • 161 
Sztockholn1. • . • • . . . • . • . . . . . • 164 

Jjobz6w (z drzeworytem ~ tel{scie). . . . . • . • • 150 
Mogila ICosciuszki (z kl1sz~ w teksc1c). . . . . 153 
Mi~czaki (z rycin~ }{olorowan~) •..••..•• 155 
Plac Zgody w Paryzu (ze sta~orytcm). : •.•• 157 
Nickt6re rysy cbaraktcru Chinczyk6w, 1ch zwy~ 

czaj6w i oswiaty. . • . . . . • . . • . . .158 1 222 
Jan J(rystyjan Oerstedt (z w1zerun. 'v ~ekscH~) .• 165 
John Bright (z drzeworytem w tc!rsci~) ...•• 168 
J{obicta-Doktor przez J. J. (z ang1elslnego ) ••• 169 
Podroz po Grecyi: . . • • . • • . . . . • . • . • 

•• 

RYCINY DO TOMU I 
jako wskazowka dla oprawiaj~cego. . 

Wizerunuk J. Ign. l{raszewskiego. . . . . . . . 1 
16 Ral{i rycina kolorowa.na. . . . . . . . . . . . . . 

l{obl~ncya od strony Mozeli (sztych). . . . . . . 29 
Viverra tigrina (~asza Zenetta). . . . . . . . . 53 
Kosci6l farny Sw. Mikolaja 'v Pradze czeskiej. 41 
Cbrz~szcz-slon, rycina kolorowana. . . . . . . . 50 
Szczawik, rycina kolorowana rosliny . . . . . . 73 
Radziejowice, litografija . . . . . . . . . . . . . 83 
Polowanie na nicdzwiedzia, rycina l{oloro"'ana. 102 
W enccya (Venedig) staloryt cza1·ny. . . . . . . . 114 
Wrzos i orlik (rycina kolorowana). . . . . . . 118 
Litografija portretu J erzego Puscha. . . . . . . . 123 
Tygrysy, rycina lrolorowana. . . . . . . . .... 132 · 
Dzi~cioly brazylijskie (cztery ptaki kolorowane). 159 
Wezuwiusz (sztycb czarny) Der Vesuv . ..... 163 
Alki p6lnocne (rycina koloro\vana ptak6,v) .... 177 
Motyl nocny Atlas (rycina kolorowana) . . . . : 188 
Hannower (. ztych czarny). • . . . . . . . . . . . 203 
Chrz£!szcz afrykanski (rycina kolorowana) .... 212 
Widok Benares, sztych czarny. . . . . . . . . . . 224 
J aja ptasie, rycina kolorowana. . . . . . . . . • 239 

Wyspa Patmos .••...••••...•. 171 
Droga z Pireus do Smyrny. . . . . . • . • 17 3 

vV~zowlra (Plotus Anhi~ga) z rye. kolorowan~ • 176 RYCINY DO TOMU II. 
Kwiaty cebulO"'e (z rycnl~ koloro~VU11f1) ...•• 177 ' .. 
Podr6i do vVloch i na wysp~ ~1alt~ przez Stol- jako \l'Skazowka dla oprawJajqCego. 

nika Tolstoja w 1697 i .16~8 r. • · • · · · 178 Mieszkaiicy Wloch (2 ryciny sztychowane czar-
1,ugi w Indyacb, przez ~· Su!Icl~1cgo. · ·. ~ : • ~: 184 .. no na jedtu~j tablicy). . . . . - . . . • , . 1 
WnQtrzc kollegitun Jag1ellonslncgo (dz~sieJszeJ Papugi No,vej Hollandyi, rycina koloro,vana . . 27 

biblioteki Uni,ver~ytetu l{rako\vSl\Iego) · · 191 Graj~cy na gitar~e przy kobietach. , . . . . . . . 41 
l~auch rzezbiarz (z r.yc1n~ sztychowan~). · · · · 193 'Vidok Skierniewic, litografija. . . . . . . . . . . 48 • 
Dawny rycerz po~sk1, przez S. · · · · · • · : · 194 Ostronos (rycina kolorowana). . . . . . . . . , · 60 
Jan Guttenberg, 1 sz~uka drukar~:.m w ogole Rycina kolorO'Iyana low6w boa (w~Za) ..... · 63 

a ,v szczegolnosc1 w Polsce p1zez S.: .. · 197 Widok Olomunca, sztych czarny. . . . . . . . . 85 
Jiardy, ~Iolicr i sccna nasza "r owych w1ekach Posqg Adama ~iickiew!cza \V Poznaniu ..... 106 

przez S ....•. · · · . · · · · • · • • •• · · · 203 'Vyscigi li:onne w Rzym1e, sztych czarny. . . . . 113 
Szarancza i Lisc1cc (z ryc1n~ koloro"ran~). · · · 207 Konchy morskie sztych kolorowany ....... 155 
Jan !Carol I.Jeotutrd Si n1ondi. · · · · · , · · ; · 209 Concordienplatz in Paris-(sztych czarny) .... 157 
Obrazld z yodr6Zy J?O A.lp.ach. · · · · · · · • ·. • 2~4 Rycina kolorowana d'~6ch ptak6w W~Z6wek. .. 176 
Kroko~yl1 _wladca Jego OJCz~z~ly. · · · · · • · · ;.,1 Kwiaty cebulowe (rycma kolorowana). . .... 177 
Urywk1 z rnsn1 Doktora MacleJa ~. · · .. · · · · : ~27 Portret Raucha, (sztych czarny). . . . . . .... 193 
Rozmaitosci. . . . . . . • · · · · · · · · · 43 1 156 Szarancza i Lisciec (rycina kolorowana). . . . . 207 

Spra,vozdania popularne z dziedziny nauk przyro
dzonych i przemyslu: 

IV. Przyrz~d kontrolluj~cy do w6dki ·wynalazku 
Lelowskiego. Dzialo Arms~ronga. Przyrz.~d 
do badania biegu fal n1or k1cn. 'Vplyw s'via
tla ksi~zyco,vego na zdrowie ludzkie. N arzE;: 
dzia sluchu u owad6w (z dwo1na drzeworyta1n1 
\V tekscie) przez A. W. . .. T. II. str. 29 

V. Pochwyccnie dzwi~ku lub glosu w for1ny ry-

1azl{u Leona Scotta, przez J. B. ,V. 1,. II. s. 201 

• 

MUZEUM L 

Krokodyl (rycina kolorowana). . . . . . . ... 221 

Opr6cz tych sztych6w i klisz6w w tekscie umie
szczanycb, dol~czane byly do kazdego numeru 
Ksi~gi Swiata ryciny kolorowane ~i6d pary
sl{ich, rysunki robot kobiecycb, i stosowne ob
jasnienia drukowane na p6larkuszach, pod 
kierunldem Pani J-. z P. B. 

Ksi~ga Swiata w tymze samym zakrcsic 'vy~hodzi~ 
b~dzie i w roku 1860, nakladen1 I(si~garni 

. S. H. Merzbacha . 

t 
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