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W olno drukowac, pod warunkiem zlozenia w .. Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem 
przepisanej liczby egzemplarzy. . 

\V Warszawie dnia 18 (30) Czerwca 1860 r. 

Starszy Cenzor, Assessor Kollegialny, T. HERTZ • 
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MARGARITHA BENEDETTA 
(z micdziorytem). 

Nadeszla chwila ciszy po bitwie; gwarzyli tylko 
tolnierze o niej, opo,viadaj~c rozmaite, straszne, nie .. 
~"'Ykle, wyprawy swojej wypadki. Cz~sc wojska au
stryackiego nalez~ca do ostatniej wyprawy pol'f1czyla 
lli~ Z oddzialPm stojqcyn1 pbozem WSr6d pi~knych do
liD i strojnych w winnice wzg6rz nad brzega1ni AdJ
gi. Ruch panowal w obozie niezwykly; nie wiedziano 
jeszcze 0 za wieszeniu broni, gotowano si~ raczej do 
spodziewanego ataku ze strony nicprzyjaci6l, ana
czelny w6dz l{orpusu, kazal spiesznie podawac rap
porta o stanie przybylych z oddzialu walki, o czy
nach mniej wi~cej chwalebnych r6znego stopnia woj
skowycb. Gdy mu powiedziano ze zbiegostwo zna
ezne bylo w oudziale, ze niekt6rzy udaj~c rannych, 
korzystali z zami~szania aby pozostac za wojskiem, 
wtedy do,v6dzca rozgniew3J}y wydal rozkaz aby pil
nie' sledzono takich, izby kazdy chocby tylko podej
rzany o zle zamiary, przyprowadzonym do niego zo
stal. ,S~d wojenny dorazny szybko si~ rozprawi ze 
zdrajcami, chorymi, opuszczaj~cymi szeregi cesar-
skiego wojska ,, za\volal zapalczywie - ,gdy kilku 
stracimy haniebn~ szubienicy smierci~-inni obawiac 
si~ b~d~." 

Te ostatnie slowa donosnym wsr6d obozu wyrze
czone glosem, nie jedno wywolalo ciche westchnie
nie-nie jedno ciche przeklenstwo zatrzymalo si~ za 
scisniEJtemi ustami. Lecz slow tych strasznych nie 
iilyszeli dwaj mlodziency, kt6rzy nie wiadomo jakim 
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sposobcm znajdowali siEJ o par~ staj od obozu, pod 
g~stemi krzakami akacyj rosn~cemi nad sam~ rzek~ 
Jcden z nich, pi~knych rys6'v, smaglaw~j twarzy 
i wysmuklcgo wzrostu, mial rami~ krwi~ zbroczone 
i r~k~ na czarnej chustce trzymal. Drugi jasnowlosy, 
okr~glej twarzy, nie mial na sobie zadnego wido
cznego sladu bit\vy, opr6cz kurzawy, kt6r~ oba po
kryci byli. Widz~c ich bez zadnej broni w rEJku, z od
krytemi glowami, nie swiadomy mundur6w wojsko
wycb, nie wiedzialby do jaldcj rna ich policzyc slu
zby, czy do piechoty, czy do kawaleryi- nie wiado
mo tak.ie jak dlugo 'v tern pi~knem ustroniu zosta
wali. 

- , Patrz J anlru - rzekl przerywaj~c n1ilczenie, 
smagly mlodzieniec - w tern miejscu w~zsza rzeka, 
brzeg jej piasczysty, przypomina mi Wisl~ nasz~ 
Oh! czy my j~ tez ldedy zobaczyn1y! 

- ,J ak tak b~dziemy jakos niedorzeczy robili
odparl zwa,vo Janek-to pewno ze jej nie zobaczym; 
trzeba nam bylo zaraz wzi~sc nogi zapas jak zako
menderowal Rudy (tak Z\vano nielubionego oficera) 
do ataku., 

- ,A czyz mozna bylo?-zreszt~ tak gadasz, bo 
i t~ bys nie m6gl uciekac choc bys tego chcial, wte
dy kiedy juz na prz6d isc trzeba-ja na prawdEJ m6gl
bym przejsc za szereg, ale jakos cos mnie popycbalo 
z innymi, i m6wiiem sobie.: strzelic nie strzel~, kara.
bin m6j nikogo nie rani, ale isc muszEJ naprz6d. 
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- ,Jakze mial ranic tw6j karabin, kiedysmy po
wykr~cali naboje, --odparl smiej~c si~ Janek- a wiesz 
ty, - m6wil dalej - ze Rudy dowiedzial si~ iz kilku 
naszych poprzysi~glo, ze za nic strzelac nie b~d~, 
ie bez naboj6w isc gotowi, jezli uciec nie zdolaj~? 
Oj! byloby z nietni! ale szcz~sciem do niewoli si~ 
dostali; bicda ze nam si~ tak nie udalol Dalib6g nie 
wiem jak my si~ juz zt~d wydob~dzie1ny! 

- ,Widzisz te dwie kobiety schodz~ce z pag6r
ka! nios~ cos w koszach - rzekl brunet, ktorego J 6-
zefem nazywac bEJdziemy - zapewne salat~ na wie
czerz~; podcjdzmy do nich, zapytamy czyby nie mo
zna dostac barki, kt6raby nas na drug~ stron~ rzeki 
przewiozla? gdybysmy si~ do tego, co zt~d widac, do
stali lasku, tam za niln Villa, mi~dzy Inicszkaiicami 
znalezlibysmy pomoc, suknie." 

- ,Myslisz zc nie uciekn~, gdy nas zblizaj~cych 
si~ do sicbie zobacz~?~' odparl Janek. . 

- ,,Nie s~dz~, zdaleka do nich n16wic b~d~, usly
sz~ o co idzic i pewno bac si~ nie b~d~, tcn1 bardziej, 
ze zape,vnie na 'vzg6rzu s~ ich mEJzo,vie, bracia, przy 
robocic. 

J ozcf z pod l(rako,va do "rojska nustryackiego 
.,vzi~ty, lubo skonczyl szkoly, nic utnialby byl po 
Wl:osku gdyby byl od roku zcszlego nic kwaterowal 
w Lombardyi, znal wi~c nickt6rc jcj tuiasta, jgzyk, 
byl nawet w W cronie i znal jcj okolicc. 

Blask zachoclz~cego sloi1ca oswietlal pag6rek 
i mlodzi ludzic zblizaj~c si~ do id~cych 'viesniaczek, 
postrzegli iz kilku m~zczy.zn l\:r~cilo si ~ pomiEJdzy 
drze,vaini owocowemi, jakicmi wzg6rzc w kwadrat 
osadzonc bylo; zdawalo si~ nawet zc wi~zali rozra
staj~ce si~ gal~zie wina obok drzew sadzonego. Nie 
uciekaly kobicty przecl zblizaj~cymi si~ zolnierzami, 
czy przeczucie, czy powierzchownosc ich Ifie bardzo 
zbrojna us.pakajala- jednalc~e nie. postnvaly si~ na 
prz6d, tylko jakby nie chc~c si~ zbytnic oddalic od 
\Vzg6rza, przystan~ly na miejscu. 

Jak tylko J6zef os~dzil ze uslyszanyn1 b~dzie, za
'volal prosz~c w uprzejmych wyrazach, czyby d"rom 
cudzozien1con1 Polakonz, nie dopomogli dostac si~ na 
drug~ stron~ rzeki, gdyz to jcdynie zycie by im ura
to,vac n1oglo. Jedna z nich, mloda dziewczyna, mimo 
'volanie starszej, pospieszyla do m6wi~cego, zrozu
miala natychmiast o co chodzilo- wskazawszy mu 
1naly par6w po nad kt6rym stali, kazala zaczekac 
'v nin1 na siebic, m6wi~c iz pospieszy zapytac swoich, 
jal\:iby spos6b by! najpewniejszy do ich ocalenia? J a
nek jako swieio zaci~gniony, choc nie un1ial jeszcze 
po wlosku, zrozumial jednak co mu czynic wypadalo, 
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spuscil siEJ szybko do parowu. J 6zef zas tak byl ude-
rzony pi~knosch1, a raczej jakims dziwnie sympaty
cznym wyraze1n twarzy dziewczyny, iz patrzal za 
odchodz~c~ i dopiero na zawolanie Janka poszedl 

• za n1m. 
Wkr6tce nadbieg!a dziewczyna, nios~c w fartuszku 

dwa lekkie kaftany jakich wiesniacy przy pracy lliy
\vai~ i dwie czapeczl\i. J 6zef nie spuszczaj~c oka 
z clrogi kt6r~ si~ oddalila pi~kna opiekunka, najpierw 
j~ powracaj~c~ zobaczyl i pospieszyl na jej spotka
nie. Lecz jakiez bylo zdziwienie i przerazenie ich 
dwojga, gdy w ch·wili kiedy oboje z zaj~ciem przygl~
dali si~ sobie, <lw6ch austryackich zolnierzy jak z pod 
zien1i wyroslo o kilka krok6w! J eden z nich zarzu
ciwszy powroz na szyj~ J6zefa obr6cilluf~ 1\arabina 
swego do jego piersi - i rzekl chrapliwym glosem: 
, Przeciesmy was zlapali niegodne ptaki." 0 burzony 
J 6zef nie wiedzial co rna odpowiedziec-krzyk dzie
wczyny, kt6ra w tej chwili jak strzala pomkn~la ku 
'vzg6rzu, odbil si~ w duszy jego. Dopiero utarczka 
Janka Z d\YOma drugimi zolnierzami, dowodz~cego 
hn ze uciec nie myslal, przywolala J6zefa do przy
tomnosci. 

- ,Na co ten powr6z na szyi?" - zawolal obu· 
rzony, zrzucaj~c go gwaltownie. 

- ,Chcesz zcbyn1 ci jak pqu w leb wypalil? za-
krzykn~l zolnierz. 

- ,Wolno ci-odparl Jozef- ale ja z powrozem 
nic p6jd~. · 

- ,Zeby nie to, ze macie wisiec dla przykladu 
drugich, tobym inaczej post~pil z tob~-not id.Z spie
sznie." Natychmia~t czterech zbrojnych zolnierzy oto
czylo dw6ch nicszcz~sliwych, uprowadzaj~c 1ch z so
b~ ku obozowi. San1o-chc~c, jak to 1n6wh~, wpadli 
im w r~ce. Albowiem zolnierze szli scieszk~ po za 
paro,vem wiod~c~ do wiejskiej malej osady, gdzie, jak 
si<a zda,valo ich wachmistrzowi, znalesc byli powinni 
kilku dezerterow, kt6rych brakowalo przy 'vieczor
nym appelu. 

Gdy mijali par6,v, jeden z nich z po za rosn~cych 
nad brzegiem krzal\:6w, spostrzegl Jozefa id~cego 
ku dziewczynie, dal znak kolegom, i uradowani ze 
dalej nie p6jd~ szukac niepewnej zdobyczy, szybko 
si~ "rdarli na 'vyniosly brzeg po nad parowem ster
cz~cy i nagle napadli na zdobycz swoj~. 

Slonce zapadlo zupelnie a lubo purpurowy blask 
w dlugich s1nugach rozchodzf!CY si~ po widnokr~gu, 
dose jeszcze rzucal swiatla-przeciez nie tak jasno 
wszystJ{ie przedstawialy si~ przedmioty: zolnierze 
'vi~c boj~c si~ utracic zdobyczy swojej, tern mocniej 
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si~ scisnEJli, tern spieszniej post~powali. w tern z po 
za g6ry, w kierunku blizszym drogi, kt6r~ przebywali, 
daje siEJ slyszec kilka wystrzal6w, a· razem giosy, 
nie wiadomo czy trwogi i przerazenia, czy radosci 
i podziwu, wolajf!ce: ,Francuzi! Francuzi!" Zolnie-
rze jakby piorune1n . razeni, zapominaj~ o 'vi~zniach, 
a mysl~c raczej o ratowaniu samych siebie i o zanie
sieniu do obozu waznej o nadspoclziewanem zblizeniu 
siEJ nieprzyjaciela wiadomosci-puscili siEJ naprz6cl; 
nasi zas wi~zniowie, kor~ystaj~c z przestrachu tam-
tych, r6wnie spiesznie udali si<a w stron~ zkf1d 'vvy
strzaly i glosy slychac bylo. 

• 

£atwo si~ domyslec iz dow6dzc~ tego strategiczne
go obrotu, byla mloda wiesniaczlia; oznajmiwszy 
pracuj~cym towarzyszom o schwytaniu dw6ch nie
szcz~sliwych Polak6w, zach<acila aby sprobowali na
straszyc nieprzyjacielskich zolnierzy- \vszyscy wiEJC 
zbieglszy z g6ry udali si~ w kierunku ku obozowi, 
a ze wielu z nich mialo zwyczaj brae z sob~ strzelby, 

·dla odparcia napasci jakaby od maruder6w obozo
wych spotkac ich kiedy mogla, uzyli jej na splosze
nie zolnierzy, kt6rych napadac otwarcie, nie zgadza!o 
si~ z roztropnoschb, bo przez to mozna bylo caly og6l 
na odpowiedzialnosc narazic. Gdypogloska o JTrancu
zach kr~zyla poobozie, kiedy w skutek tego podwajano 
patrole, zaprowadzano r6zne ostroznosci, zapomniaw
szy o szukaniu z bieg6w, wtedy ci znajdowali si'J juz 
na g6rze wsr6d mnien1anych Francuz6w. Uradzono 
aieby noc kazden z nich . w innym przep~dzil do
mu, a rano, miano icb w bezpieczne przeprowadzic 

• • mieJsce. 
Poczciwy wiesniak a raczej dzierzawca ( affittajuolo) 

pi~knego z winnie~ .gruntu, b~d~cy ojcem mlodej 
dziewczyny, przyj~l do siebie J6zefa. ,My w og61-
nosci mamy sympatj~ do Polak6w-rzekl do niego
a ja powinienen1 jej miec wi~cej, bo dziaclek mojej 
zony byl Polakiem. • 

- . ,,Czy moze bye!- zawolal J6zef ze wzrusze
niem, i spojrzal na mlod~ c6rk<J gospodarza, jakby 
chcial w jej rysach potwierdzenie tego co slyszal 
upatrzyc. · 

- . , Takjest-przywt6rzyl gospodarz, znalem ma
tk~ moj~j zony, kt6ra nawet umiala j~zyk, gdyz j~ 
matkajej straciwszy m~za i syn6w przywiozla z so-

• 
b~ do ojczyzny- staruszka zyje jeszcze, ucieszy si~ 
gdy ci<a zobaczy-bo kochala m~za, kraj, gdzie z nim 
i cal~ nieszcz~sliwf!: rodzin~ jego mieszkala. .Do sy
na mego u kt6rego mieszka prababka, rano o swicie 
ndacie si~ o mil par«J zt~d; tam niedaleko mieszka 
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rybak.poc_zciwy, on .ci~ p~zewiezie przez rzek~, jesli 
os~dz1sz ze to b~dz1e naJlepszy srodek ocalenia si~ 

,Sz~z~g6lne zdarzenie!-zawolal zdziwiony, wi~c 
w rodz1n1e waszej znajdowal si~ rodak m6j? 

, Tak jest,mlody przyjacielu!-odrzekl gospodarz. 
Nic ~a nic dzi\vncgo - dodal - w losach wojen wy
padki takie zdarzac si~ mog~." 

1:o powiedziawszy gospodarz, nader zaj~ty spraw~ 
k~aJu,. zagroz?ny wojnf1 o been~, nie wspominal juz 
WI~CCJ 0 rodz1nnych stosunkach, tylko o swiezych 
\vypadkach, o losie spodziewan6j bitwy rozmawial. 
Po cze,m odprowadzil go do przy legh3j iz by, gdzie 
nasz J ozef znalazl '\vygodne l6zko, i zycz~c dobrego 
spoczynku, zapo,viedzial, aby zc wschodem slonca 
byl juz do wyjscia got6,v. 

Nie pr~dko zasn~l, lubo znuzony wypadkami i SJJie
~znyin b~egiem Jozef; - mloda c6rka gospodarza ma
Jf1Ca sw6J pokoik 'v facjatce na g6rzc, razem ze sta
r~ sluz~c~ takze dlugo nie spala i dlugo przcd obra
zami Matki Boskiej i swi~tej MaJgorzaty gorf!Ce za
nosila modly. 
, ~aledwie promienie wschodz~cej jutrzenki rozja
snily czysty lazur nieba Italii, zloc~c swiatlem swo
jem zyzne pag6rki i doliny zaludnione, osadzone 
drzewan1i, winnicami i schludnemi domkami; gospo· 
darz zastukal do drzwi goscia swego. Zerwal si~ 
J6zef-a przyj~wszy ofiarowanf! mu szklank~ mleka, 
bulk§, wybornego kawalek sera, ubrawszy SiEJ W przy
gotowane odzienie od gospodarza, sk!adaj~ce si~ z le
tnich w niebieskie paski pantaljon6w, z bialej jak 
snieg koszuli i takiejze chustki, ze szpencerka alcpi
nowego w ciemno-granatowym kolorze, i z kapelusza 
slomkowego; wzruszony J 6zef uscislral serdecznie 
r~kEJ zacnego czlowieka i wyszed! z c6rl{~ jego, kt6-
ra n1iala mu towarzyszyc w· t~j podr6zy. Skoro zna
lezli si~ na wzg6rku, z kt6rego si~ spuscic mieli ku go
scinco\vi, zatrzy1nal si~ J 6zef wpatruj~c si<a w jedn~ 
stron~, jakby cos spostrzegal. Dziewczyna uwazaj~c 
to, zatr,vozyla siEJ i zawolala: Idz za mn~, dla czego si~ 
oci~gasz? idz za mn~, wszak to o twoje chodzi .Zycie 

- "0 zycie? odparl z usmiechem - poszedlbym 
z tob~ chocbym wiedzial .ie je strac~. Ja si~ obejrza
lem za moim towarzyszem bo zdawalo mi si~ .ie go 
wychodz~cego z po za tamtych drzew widzialem. ,,. 

- ,B~dz spokojny o swego towarzysza, s~siad 
nasz, zacny Bartolo, "rzi~l go do siebie i zaprowadzi 
gdzie b(Jdzie z~dal. 

- ,J a wi<ac zostaj~ bezposrednio pod opiek~ two
i~? pi~kna przewodniczko! czyz wartjestem abys tak 
dalek~ pieszo odprawiala podr6z? 



• 

- , To tez tak nie b~dzie- odrzekla z usmie
ehem-z tego tu domku 'viezie kukurudz~ na targ 
znajo1ny nasz, na jego w6zek wsi~cl~. 
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Gdy to m6wi!a, dochodzili do porz~dnie urz~dzo
nego domku z podw6rkiem zabudowanem, na kt6-
rem stal juz przygotowany na dw6ch duzych kolach 
zaprz~zony osiolkami w6zek. Na nim lezalo par~ 
work6w z ziarnem na polent~, par~ z owsian~ m~
k~. Na takien1 Sediolo wygodnie siedzialo si~, bo 
sporz~dzonem bylo naksztalt koziolka na przodzie 
bryczki. W sl{oczyla na niego lekka wloszka, wzi~
wszy lejce do r~ld, ldasn~la w dlonie, a stary, pochy
lony, chudy 'viesniak w dose opuszczonym stroju, 
wyszed! ze stajni zk~d ryk pi~knej kro,vy ozwal si~, 
dovominajf!c si~ o wydojenie i wypuszczenie na przy
legl~ l~c3k ~· 

' 

- , Widzisz ten domek?-rzekla, wsl{azuj~c dzie-
1\"Czyna-wyzszym si~ on nad inne zda.ie, bo. stoi na 
wzg6rzu, tam eel naszsj podr6zy, tam b~dziesz bez
pieczny, tam Margaritha da ci krzyz na drog~, ape
wno ci~ nic zlego w dalszej nie spotka podr6iy-bo
on a jest jakby swi~t~, wszyscy j~ zo·wi~ Benedetta. • 
Koncz~c te slo,va zeskoczyla z 'v6zka na kt6ren 
siadl stary Paulo i 'v dalsz<1 traktem puscil si~ drogo

- ,Dla czego ona jest swi~t~, czyli blogoslawio
n~?- znpytal J 6zef udaj~c si~ za swoj~ przc\vodni
czk~ drozyn'b do wioski wiodf1c~. 

- ,Dla czego? - bo 'viele cierpiala i kocbab. 
wiele-odpowiedziala dzie"rczyna. 

- , W szak i ty jcstes 1\rlargaritha, i ty b~dz blo
gos{a,viona wybawicielko moja! Ale niech Ci~ sama 
1nilosc uswi~ci bez cierpienia- rzekl J6zef gl~bo
kim, pclnym wzrusz enia glosem. - ,, Towarzysz naszej podr6zy nie piEJkny, nie 

Nic nie odpo,viedziala Margaritba, tylko spieszniej n1lody, a do tego gluchy, odezwala si~ po cichu z u-
szla do wioski; - dopiero po ch wili, za pytala towasmiechem mloda dziewczyna-ale u nas zbyt trudno 
rzysza:-,Masz jeszcze matk~? teraz o mlodych ludzi, zaledwie ze z naszf! kobiec~ 

- ,Nie mam juz ani ojca, ani matki, dla tego japomocf!, mozemy z tymi, co jeszcze pozostali, dac 
ko wolny, do losowania podany bylem, a smutny los 

rad~ w gospodarstwie. 
m6j chcial. abym czarn~ wyci~gn~l galk~ . ,, 

- ,Czy z bliskich twoich- rzekl ciekawie Jo- Zn6w nast~pilo dlugie milczenie ]{tore przy koli-
zef-tak.ze kto poszedl na wojn~? cu przerwal J6zef zapytaniami o nazwisko wsi, o pa-

- ,Poszedl brat m6j starszy odemnie, a mlodszy trona kosciolka i rzeczy tym poclobne. 
od tego do kt6rego jedzien1y; ten si~ ozenil i jest je- - ,Petro! zawolala Margaritha gdy w pr6g dom
dynym opickunem matki, zony i jcj rodzenstwa, 1nu- ku wchodzili-prowaclz~ \vam goscia-rzel\la do wy
sial \Vi~c przy gospodarstwie pozostac'' Tak rozma- chodz~cego na glos jej, mlodego m~zczyzny-i opo
wiaj~c 'vyruszyli w podr6z, kt6r~ prawie 1nilcz~c od- wiedziala mu w kr6tkosci polozenie Jozefa. 
prawiali, gdyz turkot wozu po drodze bitej, siedze- ,Signore Polacco!-- rzekl uprzejmie podaj CJ:C rEJkV 
nie dose wysolde a tern samem oddalone, utrudnialo 1 J6zefowi Petro~ brat lVIargarithy- b~dz nam milym 
roztno'v~ z id~cym obok w6zka J 6zefcm. gosciem-dodal - \Yprowadzil do porz~dnej izby, kt6-

Gdyby nawet Rurly porucznik spotkal J6zefa w to- rej sprz~ty wygodne, pare obraz6w na scianie, na bia
warzystwie wiesniaka i mlodej dziewczyny, ci~gn~ - lym obrusie zasta,vione sniadanie, S\viadczyly o do
cych zwolna traktem, nie bylby go nigdy pozna!. bry1n bycie gospodarza, i niestety! nie przypominacy 
Id~cy chlopak przy wozie obok mlod6j dziewczyny, niczem n~dznej chaty naszego \viesniaka. 
za brata jej \vybornie m6gl bye wzi~ty! z pod slomia- Swi~teczne suknie gospoda1~za, jalds ruch w domn, 
nego kapelusza blyszcz~ce oczy ciemno-duze, wyra- oznajmll ze to dzien oznaczaj~cy si~ od innych po
l:iste; twarz smagla, rysy sci~gle, ubi6r skromny, wszeclnich - istotnie bylo to swi~to patronki starej 
czysty, do figury przypadaj~cy, t'vorzyly calosc w ni- prababl{i kt6ra dnia tego 80ty rok zycia zacz~la. 
czem si~ od krajowc6w nie r6zni~c~. Stary Paulo Swiezo przybyla pra,vnuczka pragn~la jak najpr~
d~zyl za niemi; widac juz bylo znuzcnie na nim, lu- dzej przedsta,vic ul~ochanej, szano,vanej przez cat~ 
bo dziewczyna cz~sto zsiadaltt z miejsca S\vego i ka- rodzin~ i przyjaci6l staruszce nowo przy byJ:ego roda
t;a{a mu je zajmowac dla odpoczynku. Gdy tak kilka ka, ale jej brat powiedzial ze spi jeszcze, ze pewnie 
mil ujechali, ukazala si~ mala drozyna od traktu do do ·sniadania nie przyjdzie, gdy.i rano skoro si~ obu
wioski przylegh~j wiod~ca. Par~ wysmuklych cypry- dzila, opowiadac zacz§la dzivvne sny o n1~iu, o wnu
~6w, ldlka ro7.lozystych }{asztan6w ocienialo ladny kach spoczywaj~cych w grobie, kt6rzy jakby si~ ze
domek na "'zg6rku, wsr6d pola zasadzonego owoco-~ szli na dzien jej swi~ta; a te przeszlosci \l'S poinnie
wemi drzewami i winem. , nia, widok ukochanych os6b, tyle zadzialal na jej 
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i tak jui w~tle sily, iz p~wiedziala ze nie wstanie az od wiesniak6w, a nic nie maj~cy w sobie panskiego .. 
do obiadu- i znuiona powt6rnie usn~la. Ubi6r nlial ubogich n1ieszkanc6'v miast, trudni~cych 

Naturalnie J6zef zaproszonym zostal, a by dzien si~ kupiectwem, roznoszeniem pi .. 111, lub oprowadza
ten uroczy razem z niemi przep~dzil. Ch~tnie przy- nien1 gosci; skladaj~cy si~ z pol frn.ka z nankinu, z du
stal na to, tern bardzh~j iz wiosl{a oddalona od tra- zemi guzikami, z taldchze spodni, z biah3j na znal{ uro .. 
ktu i obozu, ubi6r jego zmieniony, nie narazal go na czystosci kamizelki i ze skladane go, znanego za da
niebezpieczenstwo .. Do sniadania, opr6cz gospoda- wnych czas6w, popielatego czapko-kapclusza, kt6ren 
rza, zony jego i dwojga slug-zasiadla rodzina tejie, zwykle pod pach'b trzymnJ. ,Patryciol- krzykn~li 
skladaj~ca si~ z matki w sile jeszcze wieku, d'v6ch 'vszyscy razem, gdy tak niesporlzianie stan~l wsr6d 
podrastaj~cych dziewczynek i dw6ch cl1lopczyk6w. nich i obst~pili go wszyscy, po tysi~c pytan zadaj~c 

• Mloda Margaritha gwarzyla wesolo z dzie,vczyn- zk~d idzie? co slychac? i t. p. 
kami, piescila dzieci kt6re si~ od niej oderwac nie - ,Kto to je5t?-zapytal J6zef Margarithy. 
daly. J6zef rozn1awiaj~c a raczej odpowiadaj~c na , To Patricio Veronese- odparla- nazy,vaj~ go 
r6zne wnioski, jakie r6wno z ogolen1 czynic lubil Weronczykie1n bo tam si~ rodzil, ta111 ldcdys rodzice 
mlody gospodarz z powodu obecnej 'vojny, patrzyl jego pi~kny dom posiad ali, ale dzis on biedny nic 
si~ z zaj~ciem na ten obrazek zycia rodzinnego In- nie rna, rnieszka w blisl{iem rniasteczku, zyjc prawie 
dzi, do klassy 1)racuj~cej nalez~cych, kt6rych praca z jaln1uzny, lub z tego co mu daj~ po rcstauracjach 
nie tak ci~zka i nieustanna, zeby w nich wladze 1no- goscie, l\torym opowiada dawne dzieje, a czasem 
ralne i utnyslowe zabic n1iala, zabezpieczyla wla- przy gitarze spiewa. Lubi bardzo podr6zowac, "ri~c 
snie od zepsucia z pr6znowania wynikaj~cego. najmuje si~ niekicdy podr6znyn1 zn. sluz~cego i za 

Ze zblizaj~c~ si~ por~ obja<low'b, powi~kszylo si ~ Cicerona razcm. My go bardzo lubimy, bo dobry, 
towarzystwo, widac ze na ten dzie11 uroczysty zapro- wesoly, a przytcm umie za,vsze cos opowiadac a ra
szone. Kazden z przybylych pytal o prababk~ jakby czej improwizowac o da,vnych czaR a ch-a jak rna gi
zdziwiony ze jej dot~d nie widzi, ze dot~d duze z po- tar~, to chociaz juz glos jego jest troch<J drz~cy, 
r~czami trzcin~ wyplatane krzeslo przy szeroldem przeciei bardzo mily gdy spie,va 'fassa, albo przygry ... 
oknie stoj~ce z malym kr~glym przed nim stolildem, wa swoim opowiadaniom." 
pr6zne bylo. Odpowiada.no· kazdemu zaspokajaj~c~ Prababka mile powitawszy Patrycia, szukac oczy
wiadomosci~ ze staruszka lubo p6zno wstala, rze- rna zacz~la J6zefa o kt6rym wspomnial .jcj gospo
zwiejsz~ jest jeszcze niz zwykle, moze w skutek de- garz. ,Pan Polak" -rzekla don po polsku, i wyci~
szczu, kt6ry ochlodzil powietrze i skwar dnia zno- gn~la obio r~ce, kt6re on ze czci~, z uszanowaniem, 
iniejszym uczynil. jakie podeszly wiek w mlodych obudza, uscisn~l. 

Nareszcie w przyleglej izbie pozastawiano stoly, Przypo1nniala sobie Krak6w w kt6rym jad~c do Pol
snieznemi ponakrywane obrusami; na nich obok za- ski z m~zem dni kilka bawila; nie mogla si~ nacieszyc 
stawy z owoc6w, sera i win a, nie pospolit~ graly ro- slysz~c dzwi~k mowy kt6r~ niegdys m~z, dzieci i wnu-
1~ placki z polenty (m'bki z kukurydzy) z rozenkami ki przemawialy, a kt6rej, lubo juz nie zupelnie rozu
i cukrem, kt6re mloda gosposia popickla. Na srodku rniala, rada sluchala. Zacna ta kobieta byla rzad
stalo duze krzeslo prababuni, kt6rej osobny alkierz kiem \V swoim rodzaju zjawiskiem, zacho,vala bo,viem 
wlasnie przytykal do tej izby. A gdy stara sluz~ca zupeln~ przytomnosc umyslu i zadnych przywi~za
juz przyniosla wyborn'b z r6znych a r6znych zi.elenin nych do wieku nie miala dzjwactw: byla obrazem, 
na n1i~sic zgotowan~ zup~-wszyscy si~ zeszli i le- przykladem czystego zy\vot.a; a wewn~trzlfego pokoju 
tnia kobieta, oparta na prawnuku, wyszla po,vitac tego zy,vota jak przejrzystego zr6dla iaden brud nie 
zgromadzenie i serdeczne przyj~c zyczenia obok pro- zm~cil i konczyl si~ z t~z sam~ jak przy pocz~tku, 
~by o blogosla,vienstwo. ,Obys nam tak przynaj- pogod~. Nicszcz~scie jakich doznala, posluzyly na 
mniej lat 20 blogoslawic mogla Margaritho Benedet- podniesienie jej ducha, ua "ryksztalcenie moraine, na 
to!, -rzekl do rozczulonej staruszki swiezo przyby- rozwini~cie gl~bokiego od mlodosci · silncgo, religij
ly, jeszcze kurzem okryty szescdziesh!t-letni ale rze- nego uczucia, kt6re zda. si~ jakby z espolilo jej dusz9 
zwy z si wemi 'vlosami czlowiek, strojem r6zni~cy si~ z zyciem drugiem, wyzszem, tak jej juz bliskiem. 

. (Dokofzczenie /Jatrz na str. 41.) _ 
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• NIEKTORE RYSY OSWIATY CHINCZYKOW I ICH ZWYCZAJOW . 

Kara smierci bardzo CZEdStO zdarza si~ w Chinach; 
opr6cz nicj jest mn6stwo wyszukanych rzec n1ozna 
mEJczarn dla winowajcy. Jedn~ z lzejszych kar bywa 
wystawienie na widok publiczny zamknifJtego w kla
tce jak dzikie zwierze 
przestEJpcy. Siedzi on 
w niej tak przykuty ze 
si~ ruszyc nie moze i zo
staje co do zywnosci na 
lasce publicznosci, kt6-
ra na. pros by jego rzuca 
mu chleb, daje wod~ lub 
na pozywienie. z,vyczaj 
ten nie tylko w Chinach 
powstal; w Nie1nczech 

• 

• 

muj~ t~ koniecznosc. Wywin~c si~, wykupic nie· 
podobna: urzEJdnik wydaj~cy wyrok nie da si~ prze
kupic, mozna tylko za pieni~dze ulzyc sobie b6-
lu, nawet prawie zupelnie zabezpieczyc od niego, 

oplacaj~c, za ugod~ szy
bln! i tajemnf1, bijf1ce
go, l{t6ren specjalnie 
temu si~ poswi~caj~c 
urz~dowi, tak jest zr~
czny i wprawny, iz za
mierza. si~ z wielkim 
impetem, a potem w sa
m em uderzeniu tak zr~-. . . , 
czn1e um1e w y w 1 n ~ c 
bambusow~ trzcin~, i~ 
ta zaledwic tr~ci ofiar~. 
Rozumie si~ iz ta mo
zn osc oszczEJdzenia sk6-
ry swej, jest tylko przy
wilejen1 bogutycb, a bie
dni,jak tozawsze i wsz~
dzie, do dna kielich go-

, 

podobnymze sposobem 
obchodzono siEJ z wino
wajcami, wystawiajf1c 
w klatce na widok pu
bliczny zbrodniarzy; p6-
zniej t<2 karEJ zamienio
no na stanie jakf18 go
dzinEJ pod prEJgierzem: 
w Chinach zas na mie-

Wi~zienie Chinskie. 
ryczy wys~czyc musz~. 

Niekiedy lud chc~c 

sif1ce i dluzej s~ nieszcz~sliwi do klatki skazani 1). 

Dziwna jest ze Chinczycy tak przekonani o wyz
szosci s'vojej, tak pojmuj~cy godnosc osobist~, przyj
muj~ chlosty jako najmniejsz~ i bardzo wlasciw~ ka
rEJ. W szyscy tan1 ulegaj~ bastonadzie, mozna powie
dziec ze tylko jeden panuj~cy wyj~tym jest z tego 
og6lnego prawa, bo nie rna wyzszego nad sob~; ten swo
ich najwyzszych urzEJdnik6w skazuje na bastonad~ 
w razie waznych przekroczen, wyzsi skazuj~ nizszych, 
nizsi najnizszych, najnizsi lud, i tak bez wyj~tku jak
by to do cyrkulacyi krwi im potrzebnem bylo, pr zyj-

•) Za rz~d6w pruskich wystawiano na widok publi
czny w Warszawie na Starem miescie rzeznik6w i pieka
r~y, za niedowazania przy sprzedazy. Klatka byla wielko
sci malej izby. Zwyczaj ten skasowano za b. Ksi~stwa 

Warszawskiego. (przyp. redJ 

oszcz~dzic winowajc~, 
sam wymierza sprawiedliwosc. Razu jednego sprzeda
j~cy rozmait~ zywnosc zasn~J w sklepiku; przechodz~
cy oszust, spostrzeglszy obok niego pr6zne krzeslo, na 
kt6rem zona przekupnia byla siedziala, zabiera na 
ni<~n1 miejsce i powaznie sprzedaje jak S\VOjEJ wla
snosc, wszystko co moze. Nadchodz~ca zona zoba
czywszy to, spieszy do sklepiku, wola: zlodziejl i chce 
chwytac oszusta: pomimo zrEJcznosci nie zdolal um
kn~c, schwytano go, i os~dzono ze za takie prze
st~pstwo nie warto go do policyi pro,vadzic, lecz 
trzeba jednakze mimo to przykladnie go ukarac; 
w kilka 'vi~c minut, starsi wydali wyrok~ aby go na 
balu wystaj~cym na zewn~trz domu, na dwie godziny 
zawiesic za warl{ocz,-w moment wyrok zr~cznie 

wykonanym zostal i winow~jca wisial z wielk~ saty
sfakcj~ przecbodni6w i z wielkiem zadziwieniem 
Europejczyka, kt6ry to zdarzenie opisal. 

• 
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Zawsze cos nadspodziewanego, cos sprzecznego czyni~ stowarzyszenie, kt6rego on staje si~ cz~on-:-

uderza badacza zwyczaj6w i praw Pans twa Cbinskie- kiem; r6wniez skladaj~ pewn~ summ~, jakq podupa
go; i tak, kt6zby m6gl przypuscic zeby w kraju dly kupiec rozrz~dza na swoj~ korzysc-w taki spo
gdzie tak absolutnie panuje Syn Nieba ana wz6r jego s6b ta skladka jest wyrachowana, ze w przeci~gu 
kazden Mandaryn, istniala jakakolwiek instytucja lat siedmiu, kazdy licz~c w to pozyczone pieni~dze 
podobna do tych, jakie si~ w reprezentacyjnych rz~- i bankrutuj~cy, wszystko s\voje odbiera. Jest to ro
dach znajduj~? Tymczasem, wszystkie wioski chin- dzaj wzajemnego wspomagania si~ bardzo dobrze 
skie w taki spos6b s~ urz~dzone. Wybieraj~ one uorganizowany, dowodz~cy jak Chinczycy umiej~ po
z pomi~dzy siebie starszego i skladaj~ si~ na pierw- j~c ekonomj~ krajow~-jest to jedyne prawie do bro ... 
sz~ oplat~ dla niego. Tal<i rz~dca pelni obowi~zki czynne postanowienie, jedyny odblask nauk J{onfu
swoje p6ki tylko uznaj~ go zdolnym i uzytecznym. cjusza, kt6ren tak r6wnosc bratersk~ i wzajemne 
Wrazie przeciwnytn skladaj~ go z urz~du obioraj~c wspomaganie si~ zalecal. 

- ~~-~~ - -. . . . ... -·· -.. . ·=- .. ;..:; .. ,:;~ .. :--:7:;::..-_ - ---'.'":--:':_..._-: -'"':==~~- -
--~-=-=---- :::::·--- .. ···--·-----· 
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Statek Mandarynski. 

inn ego. J akkolwiek nie liczy on si~ do urz~dnik6w 
Pans twa, nie jest we ale przez rz~d potwierdzonym, 
urz~dnikiem nie uznanym, mimo to jednak prawa 
tradycyjne, prawo zwyczaju odwiecznego tak go sza
nuje, iz wolno mu jest przedstawiac 'v imieniu wio
ski swojej, czyli w imieniu tych kt6rzy go obrali i u .. 
pow3Znili, rozmaite z~dania, potrzeby, skargi; a nad 
to ten deputowany moze miec pod swe111i rozkazami 
mniej 'vi~cej liczn~ silEJ zbrojn~. 

r 
. ( 

, 

_ ... 

Zakladow filantropijnyeh choc iaz spodziewac siEJ 
u Cbinczyk6w nie mozemy, przeciez i tam znaj
duje si~ uswiEJcone zwyczajem, wywolane wysokiem 
powa.Zaniem stanu kupieckiego, stowarzyszenie ma
j~ce na celu ratowanie kupc6w. I tak, kiedy }{upiec 
jaki upadac zaczyna, kilkunastu innych mozniejszych 

Wiadomo na jakim stopniu stoj~ sztuki pi~kne 
w Chinach, lecz obok tego wiadomo z jak~ wytwor
nosci~ wyrabiaj~ tam rozmaite fraszki - jak pi~kna 
jest porcelana chinska, wyroby z kosci, drzewa he
bano,vego i t. d. W szystkiego tego napatrzec si~ mo
zna 'v licznych zbiorach europejskich, do kt6rych 
chinskie pokoje w Willanowie smialo zaliczyc mozna. 
Lecz nie znane s~ statki zeglugi chi:iiskit~j. Pi~kny 
utwor statku morskiego Mandarynskiego rna bye ar
cydzielem architektury kraju tego, a pod wzgl~dem 
wytwornosci, misternego ukladu, w zadnym kraju nic 
podobnego spotkacby nie mozna. ·zobaczywszy go 
zdala plyn~cego na bystrych nurtach, opromienio
nego sloncem, wzi~cby go mozna za czaruj~cego, 
s\viec~cego, w wielkich rozmiaracb, robaczka. N aj-

• • 

• 

• 
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pi~kniejszc kolory migaj~ tam jak w t~czy- spod 
statku jak snicg bialy; 'vyzsza czgsc blado-niebieska, 
cieniO\Vana ultramarin~. vV tej CZfJSCi statku z kazdej 
strony je.st po 12 malych o'valnych drzwiczck czyli 
ot\vor6w, do kola pf!so,vym ob,viedzionych kolorem; 
z tych otwor6w wychodzi tylci bialych wioscl kt6re 
nigdy nie "rchodz~ wewn~trz, a gdy statek nie jest 
w ruchn, ~unosz~ si~ na " 'odzie jakby sl\rzele jaldej 
olbrzytuicj ryby. Trudnoby opisac <lokladnie 'vszy
stkie "'Yt\vornie zlocone, srcbrzone, ozdoby dluta, 
snycerst,va, malarstwa 'v o'vym oryginalnym budynku. 
Na pomoscie jego, na szczycie statku, pod balkoncn1 
sicdzi l\1andaryn 'v jed,vabnej czarnej zlotem szytej 
sukni, kurz~c manill~ z upodobanicm; otacza go cza
sem par~ innych oficer6,v: powicrzchownosc ich wpra
wdzic nic zwiastuje \Vojennego usposobienia r6,vnic 
jak w kuczki sicdz~cych opodal majtk6'v, ale za to 
Mandaryn rna pod swoj~ kon1end~ przcszlo 50 zol
nier zy, l{t6rych powierzcho,vnosc znacznie jest gro
zniejszf1. Z powodu gor~ca nogi za kolana i ran1iona 
majQ: obnazone, czapeczh:a spiczasta zabezpiecza ich 
od promicni slonca, dluga pika czy 1i ostrze zelaza 
na bambuso,vyin ldju, tarcze malowane jaskrawe1ni 
kolorami przedstawiajf};Ce po SrOU}{U fantastyczn~ ja
k~S is tot~ m~zt\va, stanowif1 ich uzbrojenie. Ogorzali, 
najczQsciej z dzikicm wcjrzenicm i 'vyrazem twarzy, 
dose wojowniczf! maj~ po,vierzcho,vnosc. 

Nic mniej zajinujf!:ce s~ inne statld, mniejsze, wi~
ksze, r6znego ksztaltu i barwy kt6rych widokie.m 
jest uderzony podr6zny 'vyl~dowuj~cy w Quan-Tong 
miescie Cbinskiem, w kt6rem rz~d Angielski rna 
7, jednego brzegu szerokiego Tigru swoj~ przystan; 
rzekn, ta ma nieustfJpowac w szerokosci Tamizic. Jak 
ludnosc Anglii ginie przed ludnosci~ Chin, tak tez 
ilosc statk6w kr~z~cych po Tamizie lub stoj~cych na 
kotwicach, niczenl jest w por6wnaniu tego mnostwa 
r6znorodnych 'vodnych domk6w tal{ zapelniaj~cych 
rzcl{(~, zc na pierwszy rzut oka, zdajc si~ iz nie b~d~ 
mogly bez zaczepienia si~ i szkodzenia sobie ruszyc 
siEJ z n1iejsca. Tam majestatycznie okr~ta Angielskie, 
Fruncuzlde i Holenclerskie stoj~ce powaznie, a jal{ by 
dJa sprzccznosci kr~c~ si~ tu i owdzie dziwnego 
ksztaltu statki i barki chinskie, niekt6re skron1ne 
caly sl{lepik z owocami unosz~ce, inne zn6w cale 
zlocone; jednem, kieruje mloda Chinka nedznie ubra-., 
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na, w drugiej sicdzi fashionable strojny w jedwabie 
i zloto, z biale1ni delikatnemi r~czkami, z twarz~ ma
luj~c~ przesyt; w jednej r§ce trzyma 'vachlarz a w dru
giej cygaro pachn~ce. Tu pomi~dzy niemi znow prze
suwa si~ duiy statek l\upiecki, r6zni~cy si(J od wszy
stl{ich innych na swiccic ksztaltem i ozdoba:mi i zwra
caj~cy uw ngQ r6inego rodzaju zy,vemi to,varami spro
'vadzoneini z Batawii; pod odkrytem b~d~c niebem, 
w przegrodach i pi~trach zr~cznie pobudowanych, 
wystawione Sf1 na widok publiczny, malpy r6znego 
rodzaju, pa1)ugi, baiauty, ptaki rajskie. Zgola ude
rzony potlr6zny sam nie wie w kt6r~ stron~ rna zwr6-. , 
CIC uwag~. 

Ko11cz~c t~ pobiein~ o Chinach wzmiank~, 1) skre
sliwszy tyle dowod6\V innosci odznaczaj~cej ich od 
wszystkich lud6,v, 1namy sobie za obowi~zek przy
toczyc okolicznosci r6wnaj~ce nas pod pe,vnym wzgl~-
dem, z ludnosci~ Panst,va niebieskicgo: · 

Uczony 1\iandaryn (u kt6rego w wielldch laskach 
byl doktor angielski z powodu opcracyi }{atara
kty SZCZ~Sli\vie na oku corki Mandaryna dokonanej,) 
urz~dnik jako do pier\vszych licz~cy siP filozof6w . ~ ' 
z wyzszf!:nauk~b z gorf1C[}: ch~ci~ zaradzcnia naduzy-
·ciom, a z nicodpowiedni~ tym ch~cio1n odwag~, 
w chvvili zalu i zniech~ccnia tak si~ wyraia w album 
czyli dzienniku swoin1 czytanym przez dol{tora: 

, Czasy ztnicnily si~ zu1Jelnie. Ludy spiesznie kn 
zepsuciu d~i~- w biegu tego ostatniego ksi~zyca, 
stracilcm jcdnego z n1oich przyjaciollat 95 maj~ce
go, kt6ren siadlszy kolo mnie, ch~tnie zwykl byl 
opowiadac 111i o przeszlosci, o ludziach prostych i do
brych obyczajo,v, jakich dzis j uz wcalc spotkac nie 
mozna. Po nich nast~pila ludnosc no\vo-wyrodnych. 
Dawniej nie wiclziano tej wscieklej z~dzy nabywania 
pieni~dzy! Dawniej gdy czlowiek zapewnil sobie pra
c~ byt dalszy, nie przeszkadzal drugicmu, owszem 
pozwalal mu zarobic talcze; dzis zdaje si~ malo dnia 
i nocy aieby zaspokoic to pragnienie pieni~dzy po
zeraj~ce \vszystkich! To tez dzisiaj z dniem kazdym 
mnoz~ sig oszustwa, zlodziejstwa!" 

Ktozby sifJ spodziewal zeby t~z sam~ drog~ rozwi~ 
jala si~ cywilizacya w panstwie Niebieskiem jak 
w panstwach ziemskich! 

1
) Patrz 2 artylruly pod tym samym tytulem w cz. II 

Ksi~gi Swiata z roku zeszlego • 

s. 

• 
• 

• 

• 
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TAJEMNICE OCEANU 

(PODLUG SCHLEJDENA.) 

Czy staraliscie si~ kiedy rozpoznac straszn~ gl~
bi~ ukryt~ pod swietn~ i zludn~ powierzchni~ morza? 
Zaleclwie czlowiek zuchwale zanurzy si~ w jego o
tchlanie, znika przed nim bl~kit nieba, a zamiast 

. dziennego swiatla otacza go jakis blask gor~co z6lty; 
blask ten pelen tajemnic, mieni siEJ zwolna w barw~ 
krwawo-czerwon~; zdaje ci si~ ze zosta!es pogr~zony 
w jakies piekielne morze ognia bez ciepla: ogief1 ten 
ciemnieje, gasnie, i noc czarna roztacza swe skrzy
dla. W sr6d tcj nocy kr~z~ i poruszaj~ si~ istoty kt6-
rych zycie bez pokoju i uciechy schodzi w nienawi
stnem sciganiu si~ i pozeraniu wzajemnem. Nie do
patrzym pomiEJdzy niemi piEJknosci i bogactwa ksztal
t6w, przeciwnie, raz~ oko brzydot~ dziwn~ i niezwy
ezajn~; zaden dobry genjusz nie panuje w grobowej 
otchlani, zlosli'we syreny i zludne ondyny przebiega
j~ jedynie to pans two ciemnosci. 

Takie to wyobrazenie miano og6lnie 'v dawnych 
czasach o swiecie podwodnym; naulra post~puj~c ci~
gle na prz6d moie dzis dodac do tcgo obrazu kill{a no
wych i wydatnych zarys6,v. Ci~gle poszul\iwania 
czlowieka doz\volily mu zbadac tajemnice oceanu; 
nic ziemskiego nie moze pozost ac 'v cieniu przy po
chodni jego dociekan, blask jej nadaje 'vielu przed
miotom odmienn~ i weselsz~ bar\VEJ. Wraz z ciemno
t~ dawnych wick6w, znikly ohydne widma poczEJte 
,v jej lonie; nic n1ozemy jednakze zaprzeczyc ze nie
kt6re rysy starego obrazu s~ wyraziste i prawdziwe. 
Pomi§dzy tysi~cami rodzaj6w zyj~tek, zamieszkuj~
cych gl§bi morza, nie mozemy oznaczyc ani jednych 
kt6re-by si~ zywily bogatemi plodami fiory podwo
dnej; nauka zatem zmuszon~ jest przyznac ze zobo
p6lne niszczenie si~, jest warunkiem ich bytu. Mimo 
to jednakze jezeli pol~czymy w jednosc obrazy przed
stawione prac~ uczonych, wraz z tern co odkryli nie
kt6rzy szcz§8liwi podr6inicy w chwilach sposobnych 
ku temu, ujrzymy w gl~biach oceanu widoki r6wnie 
pi~kne jak te kt6re spotylramy na ziemi. Podziwia
j~c je przychodzi nam mysl ze dusza jedy11ie ocenic 
umie pi~knosc; wszak dyament nie blyszczy dla mar-

Ks~oA SWIATA c~ I. R. IX. 

twego piasku kt6ry go otacza; smiej~ca dolina, Die' 

moze zachwycac g6ry, kt6ra po nad ni~panuje, sm~
tna wierz ba placz~ca nie rozrzewnia strumienia, po
nad kt6ryn1 pochylona. W szystko to istnicjc dla czlo
wieka, kt6ry sam jeden zdolny jest z wdzigczn~ milo
sci~ podziwiac cuda stworzenia. J cicli takjest wisto
cie slusznie zapytac mozemy, komu przcznaczone bo
gactwo ksztalt6w i pi~knosci, pokrytc tym blEJkitnym 
plaszczem, kt6rego ruchliwa powierzchnia zdajc si~ 
ur~gac ciekawosci baclacza, ukazuj~c mu tylko jak 
w zwierciedle wlasny jcgo wizerunek? Czyzby w tych 
przepasciach znajdowac si~ mialy istoty ozywione, 
zdolne ocenic })i§knosc? Nie 'vien1y tcgo, zdaje si~ 
jednakzc iz zapc,vnic mozna smialo, jako ryba ktora 
jak m6\vi~ poeci, tQ.k sobie upodoba!a wod glEJbiny, 
nie jest t~ istot~ czul~ na zewn~trznc wrazcnia, al
bo,vicm oczy wszystkich zyj~tek podwoduych s~. 
ut\vorzone w ten spos6b zemog~ widziec tylko przed-· 
mioty tuz przy nich znajduj~cc si~. Przcciwnie, · 
czlo,vick zupelnic obey dla tcgo iy,violu znacznie 
dalej · i~ga 'vzrokicm \V 'vodzie anizcli j6j micszkan-· 
cy. W jeden tylko spos6b tlumaczyc sobie mozemy 
t~ zagadk~. Aby uczynic zadosc pra\vidlom syme-· 
tryi powznoszono na szczycie Medyolai1skiej kopuly· 
cudnej roboty posf!iki, chociaz 'vzrok ludzki nie mo
ze ich dosi§gn~c w tcj niezmiern6j wysokosci. W szy
stkic ciala fizyczne umieszczonc s~ na powicrzchni 
zien1i tak, azeby czynic mogly \vrazenic pi§kna; idzie 
za tem ze i calosc stworzenia nic mozc jak tylko 

• 
przedstawiac dzielo doskonale, zar6wno pod wzgl~-
dem techniczny1n, jak i pod wzglEJdem estetycznym. 

Ale wr6cmy do przedmiotu o kt6rym wpierw m6-
wilismy; w ciemnicach gl~bi morza znajdujemy nie
kiedy promienie lagodnego swiatla, nadaj~ce nie
zr6wnany urok calosci obrazu. Jakoby dla zobo
j~tnienia skutk6\v ci~gh~j wojny, kt6r~ tocz~ z sob~ 
myrjady zyj~tek podwodnycb, napotykamy u nich 
n1noznosc nie widzian~ w zadnych stworzeniach zy
j~cych na ziemi. 

w yrachowano, ze potomstwo jednej pary kr6lik6w 
2 

• 
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mogloby dojsc do tysi~ca, w przeci~gu lat dziesi~ciu, ski, najwi~cej przebywa w wodzie, wodne w~ze indyj
i wypadek ten uwazano za nadzwyczajny, gdy w tych- skie s~ najwi~ksze i najgrozniejsze pomi~dzy WEJ.Za
ze samych warunkach, ilo~c potomstwa jednego kar- mi jadowitemi. 
pia, trzebaby oznaczyc cyfr~ kilku milion6w biljon6w Nie mozemy takze pomin~c opowiesci o olbrzymich 
kt6rej sobie nawet wyobrazic nie mozerr1y. WEJzach morskich, lubo dot~d uwazano je za falszy-

Jedna kura zniesc moze przez rok czasu najwiEJcej we. Nie dawno jednak bo w roku 1848 jeden z naj
ze dwiescie jaj, kazda zas zwyczajna ryba znosi ich . uczefiszych zoolog6w naszego wieku, Professor Owen, 
przez ten czas do stu tysi~cy. listem ogloszonym w Dzienniku Galignani's Messen-

Mnoznosc ta jest stosunkowo wi~ksz~ jeszcze po- ger, wykazal niepodobienstwo istuienia podobnego 
mi~dzy ma!emi mieszkancami morza, kt6rych sklad zwierz~cia a jednakze naprzeciw jego uczonym do
organiczny mniej doskonaly. Wieloryb !yka na raz wodom stojfh swiadectwa pp. Sullivan d' Halifax i 
tysi~ce is tot zwanych clio bo1·ealis, stanowi~ one glo- d' Abnour kapitan6w okr~t6w Havre de G·race, Wood
wn~ jego zywnosc a jednakze nigdy mu jej nie zbra- ward i Penobscot, kt0rzy zaprzysi~gli uroczyscie 
knie. PP. Frcycinet i Turcal podr6zuj~c ua statku. wraz z ludzmi swemi ze widzieli slawnego morskie
Kreolka, zauwazyli w poblizu Tajo miejsce rozlegle go w~za. Ostatni z tych pan6w widzial go nawet 
na szescdziesi~t milimetr6w kwadratowych, W kt6- przez cal~ godzin~, gdyz })Otw6r scigal jego okr~t 
rem woda miala kolor purpurowy, czyni~c poszuki- z wielk~ wscieklosci~ i zaledwie go zdolano odstra
wania doszli .ie ten kolor wody pochodzil od rosn11cej I szyC dwukrotnym wystrzalem z malej armatki. Kule 
tamze malenkiej rosliny morskiej, kt6rej potrzeba nie n1ogly go skaleczyc, gdyz okryty byl lusk~ nie-
40,000 }{rzaczk6w aby zaj~c niemi przestrzen jednc- przebit~. Mieszkancy brzeg6w Norwegii mieli by za 
go milimetra kwadratowego. ~at'\"\'O sobie wi~c wyo- szalonego tego, kt6ry by smial pow~tpiewac o istnie
brazic w jak niezmiernej ilosci znajdo'\"\'ala si~ tam niu morRkiego w~za. Kto wie, moze on jest potom
owa roslinka, tembardziej, ze · woda zmienila kolor kiem owego straszncgo zeuglodona, kt6rego szkielet 
w dose znacznej gl~bokosci. Na brzegach Grenlan"' doktor Koch odgrzebal w Alabama, i jedyny swiadek 
dyi widuj~ cz~sto na morzu miejsca brunatne maj~- zaginionego peryodu stworzenia, b!~ka si~ jak drugi 
ce 10 do 15 mil szerokosci; a od 150 do 200 dlugosci, zyd 'vieczny tulacz, pomi~dzy obcyn1 sobie swiatem. 
napelniaj~ je male meduzy, szaro centkowane, jedna J ak.kolwiek jest, nie potrzebujemy po1nocy falszu, a by 
szescienna stopa tej brunatnej 'vody miesci w sobie p·rzyozdobic morze urokiem zaczarowanych powiesci, 
110,592 tych zwierz~tek, zatem aby woda w jednym kr6tki pogl~d na jego faun~ i florEJ dostatecznie 
tako,;vym miejscu ulegla zmianie koloru, potrzeba ich usprawiedliwi nasze zar~czenie. . 
1600 bi1jon6w. Przy swej wielkiej mnoznosci ryby Cala flora podmorska n1iesci w sobie prawie wy
rozwijaj~ si~ nader szybko; wi~ksza ich cz~sc wy- l~cznie jedn~ wielk~ klass~ roslin, skladaj~c~ si~ z wo
ksztalca si~ doskonale w przeci~gu jednego roku, dorost6w i fukus6w; posiadaj~ ~pe takie bogactwo 
lubo wzrost ich trwa dlugie lata, u niekt6rych nawet ksztalt6w, ze ubarwiony nien1i widok na dnie morza, 
jako to u wieloryb6w posu\va si~ do konca zycia. nie mniej jest urozmaicony i pi~l{ny, anizeli nie jedna 
Zbi6r swi~tej Adelajdy w Londynie, zbogacil si~ w ro- okolica oswiecona promieniami zwrotnikowego slon
ku 1842 dwoma w~gorzami elektrycznemi, kt6re ra- ca. Szczeg6lna budowa tych wodorost6w, kt6rych cz~-
zem wzi(Jte, wazyly okolo funta, w roku 1848 jeden sciom nie przystoi naz,va lisci ani lodygi; swietne, 
z nich wazyl juz funt6w 40, drugi zas 50; taka szy- kolory oliwkowe, z6lte, r6zowe i purpurowe, dziwnie 
bkosc wzrostu niema przykladu pomi~dzy zwierz~ta- pi~knie niekiedy w jednyn1 zhtczone krzaku; wszy .. 
mi zyj~cemi na ziemi. Z tt~j przyczyny mieszkaf1cy stko to nadaje im dziwn~ i czarown~ barw~. 
morza przechodz~ ich wielkosci~ swych rozmiar6w. Lineusz ten ojciec botaniki znal ich tylko 67 ro
Wieloryb, niema r6wnego sobie w swiecie, jeszcze dzaj6w, gdy dzis mamy ich ai do 2000 i to nie tylko 
w wieku mlodocianym bywa on pi~c razy wi~kszy malych roslinek, lecz olbrzym6w tworz~cych lasy 
od najwi~kszego slonia. Albatros, ptak ktory prze- podmorskie a tnaj~cych po 1500 st6p dlugosci. Pano
biega prawie zawsze tylko po nad powierzchni~ mo- wie Lu1nouroux, Bory de Saint Vincent i Greville, od· 
rza, rna 15 stop dlugosci gdy rosposciera sl\rzydla, dali w tym przedmiocie wielkie przyslugi nauce i 
najwi~ksza z jaszczurek krokodyl zamieszkuje wody, zmienili jej pogl~d na rosliny morskie. 
i6lw morski ani si~ da por6wnac z ziemskim, naj- Jednym z najbardziej odznaczaj~cych objaw6w, 
wi~kszy ze znanych nam w~z6w Anaconda brazylij- a zarazem wynikaj~cych z poszukiwan naukowych, 
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jest rozprzestrzenienie si~ wodorost6w morskich w pe
wnych tylko stalych i ozna.czonych granicach geogra
ficznycb, jak to rna miejsce z roslinami l~dowemi. 
Jezeli wezmiemy pod uwag~: ze rozdzial taki zwi~
za.ny jest po wi~kszej cz~sci z rozmaiten1i 'varunkami 
ciepla i wilgoci, ze morze jest malo \vrazliwe na 
zmiany temperatury, nast~pnie, ze \V pe\vnych glEJ
bokosciacb, niezbyt stosunkowo wielkicb, woda pod 
r6znemi szerokosciami zachowuje jeden i tenze sam 
stopien ciepla,- to dziwn~ si~ wyda taka zmiennosc 
we florze podmorskiej, pocbodz~cej nawet ze stref 
bliskich i s~siednich so bie. R6znice takie widzimy 
pomi~dzy morzem Czarnem a Adryatyckiein, morzen1 
Lodo\vatem oblewaj::tcem brzegi Layonii a Syberyj
skiem, pomi~dzy wreszcie morzem Karnczackiem, 
a wodami przy kt6rych lei~ ziemie Kurylskie i Aleu
ckie. 

Mozemy w og6le powiedziec, ze wodorosty rozwi
jaj~ najwspanialsze swe bogactwa w pasie umiarko
wanym, zmniejszaj~c si~ ci~gle co do ilosci w miar~ 
d~zenia ku r6wnikom lub biegunom. 

Na wybrzezach wyspy Sitki, nurkowie widziec mo
g~ t~ pi~kn~ roslinnosc w calej swietnosci. Rosliny 
podobne do lasu dziewiczego, przytulaj~ . si~ jedne 
do drugich. Drobne konwerwy, pokrywaj~ dno jakoby 
dywanem z zielonego aksamitu, na kt6rym szeroko 
rozrosle wi~ksze wodorosty odpowiadaj~ bujnym 
ziolom. W szystko to znowu pokryte przez i1~z"deae 
z szerokiemi liscmi, cudownego koloru r6zo,vego lub 
szkartatnego; niezliczona liczba fukus6w wysciela 
skaly piEJknf1 zieleni~ oliwkow~, przeplatan~ mieni~
cemi bar"ra1ni r6zy morskicj: dzi,vaczne thalassiophi
ty, niby wielkie krzewy tych gaj6"', rozkladaj~ swe 
z6lte, zielone lub czerwone liscie, w postaci szcro
kiGh wachlarzy, lub puszczaj~ je wolno, zostaj~c po
rwane sil~ pr~d6w. Drzewa S'! tu przedstawione 
przez ogromne rosliny, podobne do wst~g plywa
j~cych i dlugie na stop trzydziesci. S~ one polni~-
szane z tak zwanemi makrocystami; z tych kazda 
skl'ada si~ z pewnego rodzaju p~cberzyk6w, podo
bnych ksztaltem do gron, a pojedynczy taki p~che
rzyk iest wielkosci gruszki. Wyniosle alarieae, po
siadaj~ lodyg~ z nitek zlozon~, a dlug~ na stop siedm
dziesi~t. PieD. ich przybrany jest ok6lkiem z lisci na
sladuj~cym r~kawek, wierzcholek zas przedluza si~ 
w lise olbrzymi pojedynczy, dlugi na 50 st6p. Nad 
cal~ t'! zajmuj~c~ roslinnosc i~, g6ruj~ wspaniale ne
reocysty. Od korzenia ich wznosi si~ siatkowata lo
dyga, ksztaltem do korala podobna, kt6ra grubieje 
stopniowo i przybiera form~ maczugowat~ lub ogro-

mnego p~cherza, uwienczonego p~kiem lisci w~skich) 
a dlugich na st6p trzydziesci. Mozna-by je wi~c na~ 
zwac palmami morza. Dodajmy jeszcze, ze ta olbrzy- · 
mia roslina, jest tworem powstaj~cym w przeci~gu 
kilku miesi~cy, gdyz obumiera corocznie, i odradza 
si~ znowu z nasion. Grunt., na kt6ryn1 rozwija si~ ta 
bujna wegetacya, uslany jest gwiazdami morskiemi: 
do lodyg roslin przyczepiaj~ si~ czarne slimaki mor
slde; pomi~dzy liscmi ryby drapiezne przemy kaj~ si~, 
goni~c pierzchaj~c~ zdobycz, ana wyspach utworzo
nych ze scisni~tych lisci nereocistow, wydry morskie 
z polyskuj~cym wlosem, ogrze,vaj~ si~ na sloncu; 
zt~d calej tej rodzinie roslin, udzielaj~ w pospolitej 
mowie nazw~: kapusty boh1'owej. 

Oto mamy calosc obrazu, kt6rego rozpatrywanie,. 
przyst~pne malej tylko liczbie wybranych. 

Hipopotamy, Diuhony, Rytiny i Syreny (z rodziny 
wielorybowatych), zyj~ kosztem tej morskiej roslin-

, . 
DO SCI. 

Czlowiek nie zaniedbal takze w tern podmorskiem 
panstwie, obj~c V{ posiadanie cz~sc swego dziedzic
twa. I w rzeczy samej, uiytecznosc wodorost6\v, 
wielce jest korzystn~ dla mieszkanc6w wybrzezy. Na 
ulicach Edimburga cz~sto slyszymy okrzyk: ,Buy 
peppes-dulse and tangle," wydawany przezmieszkan
c6w s~siednich wiosek, a zach~caj~cy do kupna ich 
n1orskich roslin, kt6re zowiemy: Laurentia Pinna
ti(ida i Ha(gygia digitata. Mec!t !tlandzki (Chon
drus Crispus) czyli KaTagen i wodorost mqczysty 
(Sphaerococcus confervus), staly si~ przedmiotem 
znakomitego handlu, i s~ uzy,vane w n1icjsce artou
root'u, 1nchu lslandzkiego) jako pozy,vienie latwo 
strawne dla dzieci i os6b na picrsi cierpi~cycb. Uzy
cie wielkiej liczby fukus6w, jak fukusu cukrowego, 
fukuau owczego i innych, gra jcszcze \Vazniejsz~ ro-
1~, dostarcza bowiem waznego materyalu pokarmo-
'vego dla owiec i rogacizny, jak-to rna miejsce na 
wybrzeiach Normandyi, Islandyi, Szl{ocyi i Norwe
gii, jako tez na wyspie Ferroe i na Islandyi. Ogro
mne kawaly tych roslin, naniesione przez burze na 
zachodnie brzegi Europy, s~ bardzo poszukiwane 
przez rolnik6w p6lnocnej Francyi, kt6rzy wywoz~ je 
z wielkim nakladem na swe pola, uzywaj~c jako na
wozu. 

Gl6wnie jednak w znaczeniu fizyologicznem, wa
ine s~, jako materjal pol\armowy. 

Chemia nowoczesna wykryla w nich pierwiastek 
bardz o uzyteczny w sztuce, a maj~cy szczeg6lniej .. 
sze zastosowanie w Medycynie. Pierwiastek ten zo
wiemy iodem. Przedstawia on si~ w ksztalcie blaszek 

2* 
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czarnych, krystalicznych, z polyskiem n1etalicznym. 
Jest rozpuszczalny w wyskoku, malo rozpuszczalny 
w wodzie; wystawiony na gor~co ulatnia si~ w posta
ci pary fiolctowQj. Z powodu tej ostatniej wlasnosci 
udzielono mu nazw~ jodu, od slowa greckiego Jon, 
kt6re znaczy: fioletowy. 

Znajdujcmy wprawdzie slady jodu w niekt6rych 
zr6dlacb, rzcczywiscie jednak znajduje on si~ tylko 
V.' wodzie n1orskh~j, lecz w ilosci tak 1nalej, ie nie 
mozna by go z nicj wydobyc, bcz wielkich l{oszt6w. 
Tu dopiero fukusy przychodz~ nan1 w pomoc. Przy 
sprawic oclzy,viania, pochlaniaj~ i zatrzymuj~ w so
bic sole jodowe rozpuszczone 'v wodzie. a 'vybrze
:2ach Francyi, Szkocyi i Irlandyi, rosliny tc sluz~ 
ubogim micszkancom za paliwo, a ich 11opioly sta
rannic zbicranc, stanowily niegclys wazny przecb.11iot 
handlu dla fabrykant6w mydla, i byly znane pod 
nazw~: wa1·ek czyli kelp. Jest to rodzaj soli sodowej 
nieczystej. Przc1nysl ten bylby zatracony na zawsze, 
ku zmartwicniu biednych 1nieszkanc6w, })Onie,vaz s61 
sodowa 'vyrabia si~ obecnie sztucznytu S})O obem. 

J 

na wi~l\sz~ skal~ i za tanszc I>ieni~dze, gdyby w ro-
ku 1811 P. Courtois, fabrykant "r larsylii, nic zwro
cil uwagi na pary uiebieskie, uuosz~ce si~ z kotl6w, 
zawieraj~cych lug. Od tego czasu zan16wienia o po
pi6l Z\Vi~kszyly si~ jcszczc, w celu otrzyn1ania zen 
joclu. 

1\'[ielisiny juz kilkakrotnie sposobno 'c podzhviania 
sily produkcyjn~i n1orza, i 'v rzcczy sa1ncj n1ozna 
w zdumienie wpasc, widz~c ogron1nC1 liezb~ uzytecz
nych roslin Inorsldch, nauicsionych przez kaid~ burz'J 
na brzegi. Pomin1o ze fukusy naplywaj~ corocznie, 
ilosc ich nie zdaje si~ nigdy zn1niej zac. 

• 

Narody starozytne przekona,vszy si~ jak korzyst-
nem jest s~sicdztwo morza, chQtnic osicdlaly si~ na 
jego wybrzczach, uwazajC1C \vodt} za pierwiastek 
})rzechowuj~cy w swem Ionic zarody zycia spoleczne
go. Poezye w ·chodnie i Indyj kie, b~jki Greckie, 
kt6re powiadajC1 ze Okeanos obejn1uje cal~ ziemi~, 
jako toz podanie pisma ze ziemia byla pust~ i pr6zn~ 
a Duch Bozy kr~zyl po nad wodami, por6"'nywaj~ 
mniej 'vi~cej morze do niewyczcrpanego .Zr6dla zycia 
W nauce nawet nowoczesnej, llOj~cie rozradzania si~ 
wymoczkO\V i drobnowidzo,vych roslin, bez '\Vidomej 

. pizyczyny, przy dostatecznem tylko cieple, znalazlo 
wielkC1liczb'J stronnik6w pomi~dzy uczonymi. W osta
tnich dopiero czasach roztrzygni~to sp6r i przyznano 
ZC drobne iyj~tka i male rosliDl{i \Vinny S\Ve iycie ja
jeczkom lub sporom naniesionym przez wiatry, nie 

zas, jak to utrzymywano i przypisywano jakiejs tw6r
czej sile ci~gle si~ objawiaj~cej. 

Chociaz najznakomitsi naturalisci i badacze Sl! 
zdania, ze odradzanie si~ organizm6w bez widocznej 
przyczyny jest sprzcczne z doswiadczeniem i zasada-
mi filozofii naturalnej, to jednak s~ jcszcze uczcni 
sprzeciwiaj~cy si~ po dzis dzieii tej teoryi. Nie chc~c 
odna,viac tu rozpra"', pozwolimy sobie tylko przy
toczyc przyklady bardzo odznaczaj~ce si~ a swiad
CZC1Ce o szybkosci cudownej i dzi wnej o bfitosci roz
woju organicznego. Gdy przepuscimy przez s~czek 
sok z dojrzalych winnych gron, otrzy1na1ny plyn ja
\ ny i przezroczysty; po uplywie pol godziny ciecz ta 
zaczyna si~ m~cic, wywi~zuj~ si~ banki powietrza, 
jednc1n slo\venl poczyna si~ fermentacya; po trz ech 
godziuach tworzy siEJ piana szaro-z6ltawa, okazuj~ca 
pod drobno-widze1n niezliczony zbi6r rnalych roslin 
ualcz~cycb do gruppy konwerw6w. Kilka godzin 'vy
starcza na ut~worzcnie si~ tysi~c6'v a na,vet milijo
n6w istot tej drobncj roslinnosci. Cal zescienny ta
kh~j piany rna ich zawierac 1,152,000,000. Jakaz ich 
musi bye liczba 'v \viellzi<~j kadzi fcrmentacyjne j, lub 
"' zlq,czonych kadziach 'v~zystkich 'vinnic,· albo "' dro
zdzach piwnych 'vszystkich bro,var6w! 

Lccz 'vr6cn1y do fiory i fauny podtnor kiej. Roz\vi
n~lisiny w poprzednirn obrazie bogactwo swiata ro
slinncgo w morzach p6lnocnych. Opuscmy tcraz pod
'vodnc la y i ich olbrzymie rosliny, polni~clzy kt6re
mi b!acocrystis pyrijera naprzyklad dochodzi olbrzy
n1iej 'vielli:o8ci 500 do 1500 st6p. Rzucmy ostatnie po
bieinc 'vcjrzenic na wieloryby igraj~cc w ich cicniu, 
na stada p ~o ,v n1orsldch, mirjady ~ledzi, stokfisz6w, 
loso i i ttu'lczyk6,v. z,vr6cmy Si'J teraz ku strcfo1n 
gdzie slof1ce \Vi~cej 1Jalt1ce, a by ujrzec czy '\V morzach 
podr6,vniko,vych znajdziemy t~z sam~ obfitosc, jak~ 
rostacza przed nami roslinnosc wsr6d powietrza.. Za
nurzmy si~ w przezroczy krysztal morza Indyjsl{icgo, 
a natych1niast przedsta\vi si~ oczon1 'vidok zach,vyca
j~cy i cudo,vny. Grube krzewy ze szczcg6lnemi gaJ~
ziaini, unosz~ce zywe li:wiaty, zbite massy meaudr6w 
i astrc6w t\vorz~ dziwn~ sprzecznosc z organa1ni pal
mowatemi 'v ksztalcie puhara 'vysta,vianenli przez 
kr~tc madrepory o \Viell{ich odnogach sta 'vo"ratych 
lub pokrytych palczasten1i gal~ziami. Bar\va jest nad 
wszelki opis! najswiczsza zielonosc przeklada si~ z r6-
zo,veini kolorami, brunatna bladosc z cien1no-niebie
skim. Nultzpo1'!J blado-r6zo,ve, z6lte lub koloru klviatu 
brzoslrwinio,vego pokrywaj~ massy zwi~d{e i same 
s~ pomi~ zane i utkane z 'vdzi~cznemi 1'etiporami 
lroloru perlo\vego, nasladuj ~c przecudownie rzezb~ 
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z ko~ci sloniowej. Blisko nich oscylluj~ Gorgony na 
wp6l przezroczyste, odbijaj~ce kolory z6lte i jasno
fioletowe. 

Piasek w glEdbi pokryty jest tysi~cami gwiazd mor
skicb, dziwacznych ksztalt6w i najrozmaitszych ko
lor6w. Anemony morskie podobnc do olbrzy1niego 
i swietnego kwiatu l{aktuso"'ego, rozkladaj~, po za
lamkach podwodnych skal, czulki czyli macki ulozo
ne w koron~. Na okolo krze,viastych korali igraj~ 

i przebiegaj~ twory morskie, male rybld barwy czer-
wonej, blyszcz~cej, niebieskiej lub zloto-zielonej i po
srebrzanej, podobne do ducb6'v przepasci: meduzy, 
wstrz~saj~ bez halasu swe dzwoneczl{i niebieskawe, 
posr6d tego swiata zaczarowanego. Tu znowu 1/olacan-
, thes citiaris mieni~cy si~ kolorami zloto-zielonym i 
fioletowym, sciga llolacanthes l1'icolo1' zdobnego cent
kami ognisto-zloten1i, fioleto,vemi j czerwoncmi. rru 
wymyka si~ Lepidopus argyreus naksztalt "r~za, po
dobny do wst~gi srcbrzystej, odbijaj~cej bar'v~ r6zo
w~ i bl~kitn~. Tam znowu przesu,vaj~ si~ bajeczne 
scpie, przybieraj~ce 'vszystkie }{olory t~czy, lrt6re 
raz po raz jawi~ si~, to znowu nikn~ i miEJszaj~ "r naj-
fant~styczniejszy spos6 b, lub oddzielaj~ si~ jedne od 
drugich. I wszystkie te zwierz~ta przebiegaj~ z naj
\Vi~ksz~ szybkoschh tworz~c najdziwaczniejsz~ sprze
cznosc cicni6w i kolor6w. Najmniejszy powiew wia-
tru, poruszaj~cy poziom wody, staje si~ powodem zni
kni~cia tych wszystkich istot, jakby przez zaczaro
wanie. J ezeli zas slonce potoczy s'v6j rydwan ku za
chodowi, a cienie nocne rozsun~ si~ w przestrzeni, 
to ogr6d ten fantastyczny zaczyna blyszczec znowu 
swietnosci~. ~Iilijony iskierelr z mcduz6w i skoru 
piak6w drobno,vidzowych buja w przestrzeni, ni
by robaczki Sto-Janskie. Dalcj widzimy jak wspa
niale pi6ro morskie, veretiliunt cynfomotiunz czer
wone podczas dnia, wydaje blask zielonawy. Wsz~
dzie tylko niezliczone iskierki swiatla, wydaj~ si~ 
niby plomienie i ognie rozno-kolorowe; to co pod
czas dnia niklo przy og6lnej swietnosci, jasnieje te
raz blaskiem pozyczonym od wszystkich kolor6w tEJ-
czy. Azeby uzupelnic tysi~c i jed en cud6w tej czaro
wnej illuminacyi, dodajmy ze 01'thago1'iscus rnola 
stanowi~cy niby pr~zki srebrne, maj~ce do szesciu 
stop srednicy, plywa majestatycznie pomi~dzy miria
dami gwiazd swiec~cych. Najzbytkowniejsza roslin
nosc podzwrotnikowa nie moze przedstawiac wi~

kszego bogactwa ksztalt6w, a ust~puje pod wzgl~

dem 'vspanialosci kolor6w, co jest zadziwiaj~cem, ie 
widok ten podmorski tworz~ 'vyl~cznie zwierz~ta; 
gdyz jakkolwiek moze bye odznaczaj~c~ si~ roslin-
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nose morska strefy umiarkowanej, to nigdy jednak 
nie przewyzsza rozmaitosci i bogactwa swiata wo
dnego z'vierz~cego, osobliwie pod zwrotnikami. Tn 
tylko znajdujemy godne podziwu i dziwaczne zara
zem istoty, jak wielkic gromady ryb, je~e morskie, 
meduzy, polipy i mi~czaki. Zwierz~ta te pogr~za

j~ si~ w bialym piasku, wyscielaj~ urwis te sk~ly, lub 
przyczepiajq si~ jednc do drugich jako pasozyty. 
Kr~z~ one i IJrzebiegaj~ we wszystkich kierunkach. 
Rosliny zas maj~ tu tylko nie licznych przedstawi
cieli. Rzccz dzi,vna ze prawo rozdzielaj~ce kr6lestwo 
zwierz~ce na wi~ksz~ przestrzen, poniewaz takowe 
latwiej si~ przyswaja od kr6lestwa roslinnego do wa
runk6\v klimatycznych, powtarza si~ tez w gl~boko
sciach morza w kierunku pionowym; w IniarEJ bowiem 
jak zst~pujemy w g:.tqb wody, rosliny nikn~ pr~dzej 
anizeli zwierz~ta; i w rzeczy samej, sonda wydobywa 
na1n wymoczki z n1iejsc takicb, gdzie zaden promieft 
swiatla nie wdr~za i gdzie znikly slady wszelkiej ro
slinnosci. Pod bieguna1ni r6wniez, gdy nie napotyka
my na\vet najmniejszego wodorostu, gdy wszelka ro
slinnosc ust~pila miejsca lodom wiekuistym, to jednal{ 
wieloryby, foki, ptaki rozliczne i wiele innych zwie
rz~t, zdaj~ si~ lubowac i ur~gac nadzwyczajnej ostro
sci tych niegoscinnych okolic. 

Nie man1y zamiaru, rozwijac dalej obrazu bogac
t,va zycia podmorskiego. Niepodobna nam wchodzic 
w szczeg6ly stosunk6'v po1ni~dzy t~l{owyn1 a potrze
bami czlowieka, jeden szczeg6lny oddzial zwraca 
jeszcze naszq uwag~ z powodu scish~j sp6jni z przed
miotem zajmuj~cym botanika, i znacznego udzialu 
jaki te istotki bior~ \V ut\vorzeniu l~du przeznaczo
nego do wydania innych roslin. M6,vimy tu o ko
ralach: morze ukrywa 'v swej gl~bi pi~knosci stwo
rzenia, kt6re zdawalo si~ niegdys ze istniec tylko 
mog~ 'v wyobrazni poet6w. Aby choc pozornie na
cechowac opowiadanie riasze pi~tnem czarodziejskiem' 
dodamy rys jeden do tego uroczego obrazu. Samo
tny podr6znik kt6rego z~dza zbadania gl~bi oceanu 
pchn~la na wybrzeia wyspy Cejlan, wraca w wiecz6r 
do do1nu obladowany przedn1iotami swych poszuki
wan; nagle lagodna lllUZyka podobna do dzwi~ku har
fy Eolskiej przerywa ciche milczenie nocy oswieco
nej srebrnym blaskiem ksi§zyca: zdziwiony badacz 
s~dzi ze uslyszal spiew zwodniczrj syreny; sm~tna ta 
harmonija przenika wskr6s jego dusz~; stara si~ roz
poznac tych melodyjnych spiewak6w i 'vkr6tce prze
konywa si~ zdumiony ze glos ten wychodz~cy z gl~hi 
morza jest glosem pewnego rodzaju spiewaj~cych 

slimak6w. Lecz wrocmy do korali kt6re warte takze 

• 
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~zczeg6lniejszych badan tak dla swej pi~knosci jak 
z powodu nader ciekawego istnienia i wplywu jaki 
wywieraj~ na tworzenie si~ nowych l~d6w. Znane 
one juz byly starozytnym Grekom i przez nich mja
ly sobie udzielon~ nazw~ cor morza, kure halos (zt~d 
pierwiastko\va ich nazwa cutalium a p6zniejsza co
ralium, koral). Od najdawniejszych czas6w korale 
byly przedmiotem licznych poszukiwa.it. Widz~c, ze 
ta pi~kna i ksztaltna roslina 'vyj~ta z wody okazuje 
si~ bye prostym czerwonym kamieniem naturalisci 
s~dzili ze kamienieje zetkn~wszy si~ z powietrzem. 

W zeszlem stuleciu D1nie1nanie 0 naturze roslin
nej korali bylo tak ugruntowane, ze gdy Reaumur 
w r. 1727 przedstawil akademii paryskiej rozpraw~ 
Peyssonel'a o naturze zwierz~cej korali, zatail na
zwisko jej autora obawiaj~c si~ slusznie zle wplyn~c 
na przyszlosc mlodego naturalisty kt6ry wypowiadal 
tak dziwaczne przekonanie. Dopiero w roku 17 40, 
niesmiertelny uczony holenderski Trembley wykazal 
stanowczo pokrewienstwo korali z innemi polipami, 
a wdrugiej polo·wie osmnastego stulecia, Eliasz Pallas 
i Cavalini rozszerzyli jeszczc zakres 'viadomosci 
o tych ciekawych istotach. Niezbyt dawno przed tern 
dostr.zeiono ze pewien oddzial tych zyj~tek tworzy 

• w swem wn~trzu j~dro kanlieniste zJ:ozone z w~gla
nu wapna kt6re stanowi niejako podstaw~ calej jego 
istoty; to j~dro pokryte jest matery~ sluzowat~ zwie
rz~c~ kt6ra utrzyn1uje stosunek po1ni§dzy licznemi 
polipami stanowi~cemi jedn~ nierozdzieln~ rodzin§. 
W roku 1702 malo znany podr6znik angielski Stra
chan dostrzegl, ze korale tworz~ wielkie skaly, lecz 
dopiero w rolru 1780 znakomity towarzysz Cooka 
Jan Rejnol Forster dowi6dl niezaprzeczalnie ze wiel
ka liczba wysp morza poludniqwego winna swe ist
nienie nagromadzeniu korali. Zdanie to zostalo p6-
znit~j potwierdzone i rozwini~te przez Tlindersa i Pe-
rona. • 

Utrzyn1ywano, ze korale 'vznosz~ z lona morza mu
ry dosi~gaj~ce powierzchni wody aby w ten spos6b 
zabezpieczyc si~ od uderzen balwan6w mor kich; mu
ry te, \vzniesione w ksztalcie okr~glym, fale morskie 
napelnialy piaskiem i mulem, a nasiona nagroma
dzone przez pr~dy lub przyniesione przez IJtak6w, 
wyrastaj~c w drzewa i krzewy obejmowaly posiada
nie tego nowo-utworzonego l~du. Tlumaczenie takie 
zdawalo si~ prawdopodobne albowiem w istocie nie
kt6re pasma g6r w miejscach niegdys zalanych mo
rzem zdaj~ si~ bycprawie wyl~cznie utworzone przez 
korale, jako to gory otaczaj~ce las turyngski i skaly 
w. okolicy Poesnek. Czyniono liczne poszukiwania 

• 

w oceanie spokojnym dla odkrycia sposobu powsta
wania korali; lecz dopiero przed nie wiel~ laty fakt 
ten zbadany zostal nalezycie przez uczonego zoologa 
angielskiego Karola Darvin. Zanim przyst~pimy do 
opowiadania tych zajmuj~cych szczeg6l6w, uczyni
my kr6tki opis skal i wysp koralowych poludniowe
go morza. Kapitan Cook i wszyscy 6wczesni podr6-
zni :Zadzi wili si~ bardzo odkryciem wysp ksztaltu 
okr~glego maj~cych zaledwie po kilkaset krok6w 
srednicy i wyniesionych na kilka st6p nad poziom 
morza, w posrodku kt6rych utworzona byla niejako 
sadzawka z czystej gl~bokiej wody o dnie wysypanem 
piaskiem bialym i polyskuj~cym. Brzegi tycb sadza
wek otoczone byly drzewami kokosowemi niby ko
ron~ zielonosci a spokojna ich powierzchnia byla ja
ko zwierciadlo oddzielone od czarnej i burzliwej 
powierzchni oceanu ramami skal sniezno-bialych. 
Kapitan Cook pierwszy uderzony zostal widokiem te
go zjawiska wsr6d Oceanu Spokojnego. Nie zastana
wial si~ jednakze nad niem s~dz~c wraz z innymi po
dr6znikami ze owe sadzawki s~ krateram~ wulkan6w 
podmorskich. 

Nie myslano wtedy o prawdopodobienstwie przy
puszczenia aby w morzu poludniowem znajdowac si~ 
moglo kilka tysi~cy wulkan6w jednakiej wysokosci. 
Tysi~ce wysp rozsypanycb na niezmiernej przestrze
ni Oceanu Spokojnego przedstawia podobny widok, 
budowa icb jest prawie w zupelnosci dzielem polip6w; 
wsz~dzie napotyka si~ tam wapienny kamien potlu
czony na kawalki lub starty na piasek przez balwa
ny morskie, kt6re pokrywaj~ takze roslinnosci~ wy
sp~ przynosz~c jej nasiona drzew i krzew6w. 

W roku 1832 i 1836 Karol Darvin towarzysz~c ka
pitanowi Fitzroy w jego podr6zy na okolo swiata 
zbadal ostatecznie spos6b tworzenia si~ tych vrysp, 
Dokladna swiadomosc szczeg6l6w zycia w obfitosci 
nie malo mu byla pomoc~ w pracy. 

Polipy nie mog~ zniesc slof1ca ani powietrza dla 
tego tez nie wyrastaj~ wyzej nad wysokosc wody; nie 
mieszcz~ si~ takze nigdy w wodzie m~tnej i stoj'!cej 
ale wybieraj~ sobie w czystej wodzie miejsca naj
burzlhvsze tak ze ich sila zywotna walczy zwyci~zko 
z sil~ materyi bezwladnej a jednakze zdolncj skru
szyc najtwardsze skaly. 

Zastanawiaj~c si~ nad szczeg6lami zycia polip6w 
p. Darvin doszedl ze przyczyna wszelkich dziwnych 
zjawisk, kt6re dostrzegamy w ich budowie istnieje 
w podnoszenie si~ lub znizanie gruntu na ktorym 
si~ pocz~tkowo znajduj~. · 

• 
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Odnosz~c wszystko do tego geologicznego objawu 
z latwosci~ wytlomaczyc mozemy rzecz cal~. 

Wystawmy sobie wysp~, wpaiistwie polip6w kora
lowych; umieszczaj~ si~ one w okolo niej i otaczaj~ 
j~ law~ sl{alist~ podniesion~ do wysokosci wody; nie 
mog~c wzniesc si~ wyzej ci~gn~ dah~j sw~ prac~ w kie
runku ubocznym, wtedy do-yiero balwany morskie 
zaczynaj~ im przeszkadzac, odrywaj~ kawaly budo
wy a rzucaj~c nie1ni o mur koralowy, gniot~ je i scie
raj~ szcz~tki te zmi~szane wraz z piaskiem, napel
niaj~ i niby zaklejaj~ wszelkie przedzialy i pr6znie 
w 1nurze dop6ty, dop6ki si~ nie wzniesie do wyso
kosci w kt6rej juz fale nie b~d~ go mogly przekro
czyc. Jezeli si~ zdarzy wtedy ze cala wyspa podno
szona zwolna przez silj wulkaniczne wyjdzie z gl~bi 
morza, polipy obumieraj~, a cala cz~sc srodkowa po
zostanie otoczon~ opask~ skal koralo\vycb, wewn~trz 
kt6rych znajdzie Si'J dopiero r6wna warstwa piasku. 

W podobnym stanie znajdowal si'J bez za\vodu las 
w Turyngii wtedy gdy wi~ksza cz~sc Niemiec by
la jeszczc pokryt~ n1orzem. Powstala w ten spo
s6b Ilercynia wyzsza, Taurus i kilka innych wierz-
cholk6\v g6r. Gdy wyspa zniza si~ zamiast wzno
s~c, .budowy 1)0lip6w staj~ si~ wi~cej utozmaicone, 
Z1em1a wyspy zapada si~ wgl~b oceanu lecz skaliste 
jej c~~sci pozostaj~ na wierzchu a balwany kt6re je 
pokrywaj~ piasl{iem i oderwanemi od nich kawalarni 
wynosz~ je po nad powierzchni~ morza: nie zadlu
go polipy ~ddalaj~ si~ znacznie od ziemi na kt6rej 
})OCZ~ly Sl~ budowac, sciesniaj~ si~ W miar~ jak 
balwany odrywajf! ich cz~sci, w koficu ostatni punkt 
wyspy zn.ika w posr6d koralowego muru, miejsce 
~as po. n1m pozos tale zostaje napelnione czyst~ 
I. sp~k?Jn~ wod~. J ezeli si~ zdarzy ze zapadanie si~ 
Ziemi Jest zbyt szybkie aby polipy mogly niejako 
post~powac wraz z niem, tworzy si~ wtedy okr~gla 
skala podwodna podobna do tej kt6r~ kapitan Cook 
odkryl najpierwszy. 

~~orzenie si~ wysp na morzu tlumaczy si~ r6-
wniez t~ory~ Darvin'a lecz l~kalibysmy si~ znudzic 
czytelnllra, przytaczaj1!C wi~cej podobnych szczeg6l6w. 

Zwr6cimy teraz mow~ do tych kt6rzy nie zgadza-
j~ si~ z naszym sposobem widzenia rzeczy, nie mo
g~c poj~c aby grunt si~ m6gl podnosic lub opadac 
bez wsp6ldzialania wulkan6w; musimy si~ wytlu
m~czyc jasno, tembardziej ze nam idzie nie o jednt}: 
POJ.edyncz~ wysepk~, lecz o niezmierne obszary polu
dniowego oceanu i Indyj wschodnich, rozci~gaj~ce 
si~ na kilka milijon6w mil kwadratowycb. Przyzwy-
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czailismy si~uwa~ac ziemi~, jako nieruchomf!, morze ... 
zas jako ruchome; tymczasem naturalisci zapatruj~c 
si~ w inny spos6b na rzeczy uwazaj~ ze morze pozo
staje ci~gle w sredniej wysokosci gdy przeciwnie zie-· 
n1ia cz~sto zmienia sw6j poziom. Darvin dowi6dl ze 
w morzach poludniowych s~ miejsca kt6re si~ wzno
sz~ i opadaj~ kolejlio. Nowa Holandya jest jedn~ 
z okolic opadaj~cych. Szczeg61na ta CZ'JSC ziemi nie 
jest nowf1lccz przeciwnie istniec juz musi bardzo da
wno. l{r6lestwo jej zwierz~ce i roslinne przypomina 
juz dawno minione epoki tworzenia si~ ziemi; jest 
ona cal'a podobna do zgrzybialego starca, kt6rego 
wody nicznacznie zagrzebuj~. Wiadomo po\vszechnie 
ze wybuchy wulkaniczne tworz~ nagle gory i w.yspy 
podmorskie; jest to juz fakt zanadto dobrze znany 
aby go popierac dowodami. W ten spos6b bowiem 
powstaly wzg6rza w Mexyku w pobliiu Metony, w ten 
spos6b nowe wyspy Sentonynskie I i wiele innych. 
Zmiana zaszla w morzu z powodu podobnego wy
padku, przyprawila o zgub~ w r. 1835 fregat~ Fal
lenger kt6r~ dowodzil kapitan Fitzroy, byl on oskar
zony o zgub~ okr~tu, lecz rada wojenna musiala go 
uniewinnic. Jest to rzecz~ prawie nie do uwierzenia 
aby wstrz~snienia podobne mogly mice miejsce bez 
wiedzy czlowicka a jejnakze nie w~tpliwie wi~ksza 
cz~sc globu porusza si~ w ten spos6b gdyz kraj~ ca
le podnosz~ Si'J i opadaj~ zachodzi tylko wielka tru
dnosc w wykazaniu tej prawdy. Jedcn poclobny wy
padek opisany byl przez p. Bous~ingault kt6ry po-

, . 
rownywaJ~C sw~ prac~ z prac~ Hun1bolta, uskutecznio-
n~ na pi~cdziesi~t I at przed tern, zawyrokowal ze linija 
snieg6w na Kordylierach, Bogoty podniosla si~ do 
owego czasu co nie moze inaczej tlumaczyc si~ jak 
przez podniesienie tychze g6r. Znan~ jest takze opo
wiesc mieszkanc6w Jena o wiezy kt6ra teraz daje 
si~ widzic z po za. g6r kt6remi wpierw zakryt~ byla, 
ostatnie to zjawisko moze si~ jednakze tlumaczyc na
turalnie wyci'Jciern jakiegos lasu kt6ry m6gl si~ znaj
dowac pomi~dzy g6rami o wiez~ i zaslaniac jej wi
dok. }jatwiej sprawdzic podnoszenie si~ i opadanie 
gruntu na brzegach morskich. 

Za czas6w Celsiusa mieszkancy wschodnich i za
cbodnich wybrzezy Szkocyi mieli przekonanie ze wo
da oddala si~ powoli od brzeg6w Celsius sam czynil 
poszukiwania w tym przedmiocie i uznal ich przy
puszczania za niew~tpli"Te. Leopold de Bach, wyka· 
zal najpierwszy ze cala Szwecya z wyj~tkiem Scho
nen~ lez~cem na poludniu Soelvitsburga, powstala 
zwolna z lona morza, Celsius zas doszedl ze wprze
ci~gu jednego wieku podnosila si~ na trzy stopy • 

• 



W ten spos6b Jatwo wyrachowac, ze za kilka tysi~cy lat 
b~dzie mozna przejsc piechot~ ze Stokbolmu do Abo. 

Schonen i [Bornholn1 s~ miejsca stal:e; lecz nieco 
dalej a szczeg6lniej w Iutlandyi widzimy j.uz slady 
()padania gruntu, rosposcieraj~ si~ kt6re az do wy
brzezy Baltyku w Prusach. 

Zjawisko o kt6rem nie wiemy tna r6wniez miejsce 
w wielu innych stronach, slawny geolog Leyell zau
wazal je na wscbodnich brzegacb Ameryki; w Euro
pie napotykan1y takze jego slady. Wybrzeza zacho
dnie Anglii i Szkocyi wznosz~ce si~ na 500 a niekie
dy na 1000 stop po nad powierzchni~ morza zawie
raj~ w swym piasku tez same muszle kt6re zyj~ w wo
dzie oblewaj~cej ich stopy. 

Hi the jeden z najlepszych port6w morskich w da
wnych c2;asach, prz~mieniony jest dzisiaj w pastwi
sko dla bydla. W innych zn6w miejscach widzimy 
przeciwnie jak ziemia opada i sprawia przez to za
lew morza: mieszkancy wybrzeiy Niemiec i Holandyi 
walcz~ jak zoofity z groznym zywiolem zabezpie
cz~j~ ich przeciw niemu licznie zbudowanemi tamy. 

Nie mieli oni niby dotf!d zadnego zbyt przykrego 
wyvadku a jednakze kawal Fryzyi zatopiony zostal 
w roku 1224 r6wniez jak i wyspa Nordstrum w ro
ktJ 1638, zjej szcz~tk6w utworzyly si~ dwie male wy
sepki Nordstrond i Gel worn. 

W roku 1277, morze wkraczaj~c w lf!d, utworzylo 
Dollart Zuyderzee, a p6zniej w roku 1421 Biesbosh, 
w roku 1532 zalala cz~sc wschodni~ Ludhevelandu, 
a na niej 1nn6stwo wiosek oraz miasta Borselen i Re
mesvald; p6.Zni<~j jeszcze wyspa d'Orissant na p6l
noco-wschodzie Nordbewelandu ulegla temuz san1e
mu losowi. Na wschodniem wybrzezu Iutlandyi, ci~
gnqce si~ lasy podmorskie \vskazuj~ ze tam dawniej 
bylo morze, podobny jeszcze wi~cej uderzaj~cy przy
klad opadni~cia wody widzimy z~6w we Francyi. 

W r. 1750 w Bourgneuf w poblizu Rochelli rozbil 
si~ statek angielski; sz}rielet tego Rtatku znajduje si~ 
obecnie wposr6d uprawnego pola wyniesionego na 15 
stop po nad powierzcbni~ morza, Holendrzy zatrzy
mywali s~~ dawniej w porcie Babaud kt6ry dzis jest 
na 1000 st6p po nad powierzchni~ morza, l~ki i ba
gna l~cz~juz dzis ze stalym l~de1n dawniejsz~ wysp~ 
Olonne; toz samo rna miejsce przy Marennes i Ole
ron. Jezeli zechcemy dalej przebiegac wybrzeia, na
potkamy takze podobne zjawisko w okolicach morza 
srodziemnego. w roku 1248 SWi§ty Ludwik siadl na 
okr~t w Aigues, Mortes slawnym 6wczesnym porcie 
kt6ry dzis oddalony na mil~ od morza. Jezeli zajrzy
my do Wloch znajdziemy tam r6wniez zajmuj~ce 

przyklady ku poparciu naszych twierdzen. Trzy ko
lumny slawnej swi~tyni z Pouzzoli s~ do pewnej wy
sokosci pogryzione przez czarne slimaki morskie, co 
dowodzi ze :'grunt na kt6rym niegdys staly, opadal 
i byl zalany wod~ a p6zniej si~ wzni6sl. 

Goethe zastanawial si~ szczeg6lowo nad t~ swi~
tyni~ w s1:vych studyach bistoryi naturalnej lecz na 
nieszcz~scie genjusz nauki niebyl na niego tyle la-
skawy co muza poezyi i omylil si~ mocno w tych ba
daniach r6wnie jak i w wielu innych wypadkacb. 

Obecnie zalany sp6d swi~tyni wskazuje nowe opa
dni~cie gruntu. Pewien stary mnich opowiadal ze 
w dziec.instwie zbieral winne grona w miejscu gdzie 
dzis plywaj~ lodzie rybaclde. Ale opuscimy juz kraj 
w kt6rym grunt wulkaniczny widocznie si~ przyczy
nia do zmiany powierzchni i zajmiemy si~ morzem 
Adryatyckie1n. Wiadomo powszechnie ile zwiru i mu
lu rzeka Po wnosi ci~gle do tego morza; nie byloby 
w ten1 nic dziwnego aby dno jego si~ podnioslo; jest 
ono nawet wzniesione w pewnym stopniu mimo to je
dnakze dostrzegamy slady opadnienia zielni na wy
brzezach. W enecya, starozytna doz6w stolica zwol
na pogr~za si~ w otchlati, w roku 1722 gdy podno
szono zalany wod~ bruk na pl~cu swi~tego Marka 
znaleziono PQd nim drugi bruk, co dowodzi ze ziemia 
juz si~ tam raz dawniej byla obnizyla. 

Dzisiaj caly ten plac zn6w zalany bywa gdy si~ wo
da wznosi, na brzegach Dalmacyi i w Tryescie widzi
my mn6stwo podobnych rzeczy; w poblizu Zara cu
dne mozajki znajduj~ si~ zatopione w wodzie a na 
poludniowej stronie wyspy Poragnitza, gdy morze 
spokojn.e spostrzegaj~ w jego gl~bi kamienne sarko
fagi. Zaledwie uczony Anglik Wilder wykazal ze od 
czas6w RJl;ymian cale wybrzeze Azyi mniejszej, zniza 
si~ i zapada. Murchison w swej geologii Rossyi wy
rzekl ze p6ln~cna cz~sc tego l{raju i p6lnocna Sybe
rya nie przestaje si~ podnosic od czasu jak zywe ma
muty zostaly w· niej pogrzebione. Doktor Pingel 
z Kopenhagi dowi6dl niedawno opadania Gren1an
dyi; slowem gdzie tylko geognostykowie pobudzeni 
przez Celsiusa i Leopolda de Bach zwr6cili swe po
szukiwania, wykazali zniZenia lub podnoszenia siEJ 
gruntu. 

Naul{a geologii wskazuje nam jasno, ze podobne 
zjawiska nie s~ nowosci~ w historyi naszego planety, 
tern bardziej ze ta igraszka natury, od I at tysi~c6w 
przeo brazala kart~ geograficzn~ ziemi, a j ak niepodo
bna nam dostrzedz wolnego ruchu igly zegarowej 
kt6ry przeciez istnieje niewl!:tpliwie, tak r6wniez nie
podobna uczuc wolnego wznoszenia si~ lub opadanie 
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ziemi pod naszemi stopy. Historya uczy nas ze dra
mat rozwoju rodzaju ludzkiego odgrywa si~ na l~dzie 
ita.lym; jakze przeci\vny widok przedsta,via nam po
zorna nieruchomosc geograficzna micjsc a niezinier
na ruchlhvosc ludzi! Gory i doliny pozostaj~ ci~gle 
jednakic, a ilez zmian widzimy w ludzkosci, ilez ona 
uczynila post~p6w od dawnych czas6\v? l{to wie je
dnakzc, bye mozc ze i calkiem nie posun~la si~ na
prz6d; post~p albowiem mozna sobie tlumaczyc \Vzgl~
dnie. 

Przez zastosowanie sily pary, czlowiek przebiega
jqc loten1 blyska\vicy obszary zie1ni, niby wzni6sl si~ 
po nad jcj powierzchni~; pr6by inzynierow angiel
skich \vykazaly, ze gdyby droga szla \V prostej linii, 
mozna-by si~ dostac \V p6ltrzeci godziny z Paryza do 
Londynu, a w p6ltory z Berlina do Hamburga. 

· Przypuscmy ze mozemy si~ uwolnic od zaleznosci 
czasu, przypuscmy ze mozemy zl~czyc przestrzen 

• 

dziel~c~ ubiegle wieki i jednym :riutem oka obj~c ca ... 
l~ history~ zien~u; jakiz widok mielibysmy wtedy przed 
sob~? To, co na pozor stale zamieniloby rol~ z tern, 
co na poz6r ruchliwe i zmienne; ziemia podnosilaby 
si~ jak ocean w czasie burzy, pi~trz~ce si~ g6ry za
padly-by w n1orzo, nieruchomc wtcdy i spokojne na 
'vszystko,-a ludzkosc? Ludzkosc, odwzorowywa za
wsze jcden obraz \V I>rzeci~gu ubieglych wiek6w. Po 
ulicach i placuch, po swi~tyniach poganskich i chrzc
scijanskich kosciolach Z biegaj~ SiQ milcz~ce tlumy 
sluchac m~drc6\v nauczaj~cych m~drosci przypisow. 
M~drcy ci, znajd uj~ \Viecznie ghlchych, na gloszone 
przez si~ prawdy, sluchaczow, albowiem co bylo, ist
niec b~dzie; sam a tylko natura jest ozywion~ histo
ry~ stworzenia, ludzkosc musi stac wjednem miejscu 
skoro w l{azdem jej pojedynczem indywiduum trw a od
wieczna walka pomi~dzy nami~tnosci~ a powinnosci~. 

· Stan. Chomrtozoslci. 

• 
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WOLOSI I MULTANCZYCY. -

, • 
( Z RYCINJ\ KOLOROW ANJ\ . ) 

• 

Pod Belgradem przy Orsowej; tak zwanej Bramie ze
laznej u slawnej skaly, l~cz~cej l{arpaty z Balkane1n, 
zegna si~ Dunaj z g6r~ serbsk~ i zabieraj~c \V swe lono 
szereg rzek i rzecz6lek plynie dalej przez Multany i 
W oloszczyzn~ do ujscia swego. W oloski kraj 64 mil 
dlugi a 32 mil szeroki, na p6lnoc zasloniony Karpata
mi, Siedmiogrodzkh~mi g6rami i alpami transylwan
skieini: na poludnie okala go Dunaj od miasta Orso-
wej az do Seratu, do ktorego "rpada. Multany i W o
loszczyzna, czyli ksi~ztwa iladdunajskie, byly pod
bite przez Turko\v: slawne ze swej zyznosci, posia
daj~ kopalnie wszelkich metal6\V i w~gli kamien
nych. Bogate w lasy i rzeki rnog~ce stac si~ spla
wnemi, a ubogie tak dalece w przemysl ze nawet 
kopalnictwo zelazn~ lezy odlogiem - bo narz~dzia 
wszystkie trzeba sprowadzac z zagranicy. 

Proso rodzi tu po 300 ziarn; pszenica daje 21 
a zyto 30 ziarnek. Tyton, winogrona, morwy i drze
'va owocowe nader tu o bfite: dropie i kury dzikie po
spolite. 

, 
KSlJ!GA SwlATA.. Cz. I. R. IX. 

• 

Ziemia nalezy \V trzeciej niemal cz~sci do boja
r6w. Wiesniak czyli kmiec, pozba,viony gruntu, za 
kt6rego dzierza w~ czasow~, ci~zk~ panszczyzn~ od- · 
rabiac musi. Nadto szarwarkami lrmiecemi napra
wiaj~ drogi, sypi~ tamy i stawiaj~ mosty, za kt6rych 
przebywanie clo jeszcze placic musz~ biedni chlopi. 

W oloszczyzna 2,500,000 liczy ludnosci, a Multany · 
1,500,000 razen1 do czterech milijon6w, z\vanych po- · 
spolicie przcz sicbie samych Run1unami. 

W Banacie, W ~grzech, Siedmiogrodzic, Bessarabii 
i na Bukowinie znajduje si~ jeszcze do 2,000,000 
Rumun6w. Cygan6\v w ksi~stwach naddunajskich 
(100,000) wyj~to zupelnie z pod praw. Izraelit6w 
i Ormian takze znajduje si~ tu sto kilkadziesi~t ty-

• 
SHJCy. .. 

Za starozytnych Rzymian, kraj ten, stanowi~cy 
cz~sc Dacyi, byl })Od rzf!dem ksi~z~t zawislych od 
Bizancium czyli dzisiejszego l{onstantynopola w XII 
wieku. P6zniej. przyl~czeni byli Wolosi i ~[ultani 

3 

... 

• 



• 

• 18 

do W~gier i Polski. Od roku 1424 Turkom; jako na 
wp6l W azale haracz juz placili. · 

Ksi~z~t swych wybierali z bojar6w, kt6rych Tur
cy zwali Kajmaltanami, · czyli hospodarami. Oddziel
ny dawniej bywal wladca Woloch6w, a osobny kshJr 
ze hospodar Multan. 

Na rycinie widzimy tu Wolocha, z czarnemi, dlu
giemi wlosami, wzrostu sredniego, budowy silnej, 
czasem przysadzistej. Oczy ich ogniem cz~stokroe 
pion~. Charakteru s~ lagodnego, powstaj~cego zwykle 
z braku dzielniejszych nami~tnosci i malych potrzeb. 
Do zlodziejstw, pojedynk6w i samob6jstw, nie mie
waj~ najmniejszego poci~gu. 

Nie masz prawie choeby najbh~dniejszego Wolo
cha; kt6ryby nie mial broni w mieszkaniu sluz~cej do 
ozdoby i ubioru. Czystose i scbludnose chat wiej
skich zalezy od kobiet, starannie wapnem wybielaj~
cych zawsze ognisko, przypiecek i sciany. Tern wi~
kszy przeciwnie bywa brud i nieoch~d6ztwo w do
mach miejskich. 

Og6lny widok kraju pusty i jednostajny niekiedy 
tylko upi~kszany bywa drzewami i ogr6dkami kolo 
domk6.w, ·jak n3 rycinie widzimy. Str6j narodowy 
wiejski, nieco podobny do ubior6w ukrainc6w i ma
rusin6w w og6le-sklada si~ z dlugich spodni sznu
rami opatrzonych; z pasa oczepionego u bioder, 
kamizelki bez r~kaw6w. Wychodz~c za dom, wkla
daj~ kaftan dose d!ugi lub switk~ czyli bund~. 

Do n6g przywi~zuj~ niegarbowan~ podeszw~; ko
szul~ cz~sto nosz~ na wierzchu spodni; czapk~ bara
ni~, dose wysok~, podobn~ juz to do czapki frygij
skiej, juz do peruki allonge, z kutasem kolorowym. 

· U pasa lub rzemienia przyczepiany n6z, fajka i wo
rek do pieni~dzy. Kozuch barani wyszyty czerwo
nemi . lub niebieskien1i sznurkami i brunatno-szary 
plaszcz, podobnie jak czuhaje ukrainskie, uzywaj~ 
si~ stosownie do stanu powietrza. 

Bogatsi, wi~cej zwy kle na calym s\viecie odst~pu
j~cy od zwyczaj6w krajowych, nosili nawet str6j tu
recki; jedn~ tylko czapk~ zatrzymywali bojarsk~ 
w kt6rej cwierc miary zbozowej zmiescic· by si~ moglo. 
Wiele tez innych ubior6w przyj~to ze wschodu, jak 
z6lte b6ty, suto wyszywane kolorami r6znowzorowe
mi spodnie~ szerokie suknie i szale tureckie zamiast 
pas6w. Nawet brody noszono na wz6r Turk6w i fezy 
cz~stokroc czerwone. 
. Zydzi nosz~ si~ tak, jak dawniej w Polsce. Cyga

nie chodz~ albo na wp6l obnazeni, w lachmanach,
albo jezeli sluz~ u Bojar6w, n1aj~ liberje paradne ro
bione w Paryzu lub Wiedniu . . 

• 
,.. 
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Kobiety, pi~kne i silnie zbudowane, bardzo malo
wniczo wygl~daj~ w swych pstro-upi~kszonych su
kniach. ·. Dziewcz~ta nosz~ koszul~ dlug~, bialf!, nie
kiedy czerwon~ lub niebiesk~, z d!ugiemi r~kawami, 
wst~zkami, perelkami i rozmaitemi swiecidlami ozdo
bion~. U bioder wi~z~ wielk~ chustk~, cz~sto prze
platan~ welnianemi, pstremi pasami, w pr~gi; w nie
kt6rych okolicach uzywaj~ niekiedy dw6ch podo
bnych zapasek, skladaj~cych si~ opr6cz przewi~zek 
z pas6w i chust, i innych ozd6b, jak frendzli, podw6j
nych fartuch6w ozdobnych i t. p. Wysmukle figury 
zgrabnie w takim stroju 'vygl~daj~. 

Prostota ubioru, ciemne spla:tane warkocze z za
czepion~ monet~ lub medalem zlotym, zdobi~ nie
wiast~, kt6ra na glowie nosi jakby rodzaj mitry aksa
Initnej, lub 1\:awal sukna zawi~zany, na podobieiistwo 
miski: jedyny-to str6j, kt6rego ch!opka sama nie 
robi. 

J ~zyk woloski, powstal z lacinskiego, znlodyfi
kowanego n1ow~ Slowian. Oto pr6ba, skladaj~ca si~ 
z pocz~tku Modlitwy Paiiskiej: 

• 

Ojcze nasz! kt6rys jest w niebie, swi~c si~ 
Tatel nostru! carele in Ceruri, sfintzas case 
imie twoje, przyjdz kr6lestwo Twoje 
numele teu, vie imperacia ta i t. d. 

Cyganie uzywaj~ narzecza kt6re rna bye samskry
tem. 

Podr6zuje si~ tu zwykle tylko poczt~, oplacaj~c j~ 
w wi~kszych miastach i bior~c na to kwit og6lny 
pocztowy: na szczeg6lowych stacyach okazuje si~ 

tylko cedula i daje si~ tringelt woznicy. Pow6zki po
cztowe ba.rdzo proste, zowi~ si~ karocami, sporz~
dzonemi najcz~sciej na jedn~, rzadko na par~ os6b. 
Siedzi si~ na sianie, bez zadnego punktu oparcia. 
Dluzsze plaszczyzny latwo tak przebywac. Poczty
lioni siedz~ na wysokich drewnianych siodlach. Ko
nie zaprz~gaj~ si~ jeden przed drugim w lejc; niekie
dy do 20 sztuk. Czwarty kon kazdy dzwiga poczty
liona. Do jednego wi~c wozu czyli karocy, z jednym 
podr6znym, uzywaj~ pi~ciu ludzi powoz~cych i czte
rykroc tyle na-p6ldzikich zwierz~t. Pocztylion6w, 
p6l-dzikiemi odzywaj~cych si~ glosami, moznaby 
wzi~sc za ludzi pozbawionych zupelnie z1nys~6w. 
Drogi najgorsze. 

Niekiedy, z g6r szczeg6lniej . jad~c, trzeba miec 
wiele wytrwalosci, aby zniese p~d koili po wybo
jach; rozpadlinach i. chrustach, ·kt6remi drogi -ni
by naprawiane bye maj~. Zglodniale zwierz~ta, zle 
zwykle sprz~zone, odbiegaj~ nieraz od karocy i 
przerazliwie wyj~cych woznic, aby si~ napasc tra-

I 
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w~, przez kt6r~ nieraz, zamiast wytkni~tej drogi, 
unosz~. 

Bukarest maj~cy 80,000 kilka tysi~cy ludnosci nie 
posiada lepszych dr6g od prowincyi. Brudne miasto, 

· w guscie na wp6l-wscbodnim zabudowanc, dose oiy
wione, szczeg6lniej w ostatnich czasach. Domy n1u· 
rowf\Pe z cegiel - zamiast bruku, lez~ dyle d~bowe 
i kanaly rynsztokowo-blotniste. Obok palac6w liche 
spotkasz lepianki. Z pag6rk6'\v poludniowych, ladnie 
Bukarest wygl~da ze swemi zamkami, klasztorami 

n1uzyk, dymi~ce si~ ogniska ze skromnem jadlem 
tabory niema~ cale przezuwaj~cych spokojnie kr6w 
i wol6w, kilkadziesi~cio-parowe tance (30 do 40 m~
zczyzn i tylcz kobiet) z grajkami cyganskiemi, w u
biorach dose malowniczych- wszystko to razem wzi~
te, na dzi"rny i ~zczeg6lny sklada Si(J widok odpustu, 
lub uroczystosci kosciclncj. 

i 80 kaplicami lub swi~tynialni, pokryten1i blyszcz~
Celni blachami, 'vystaj~ccmi z posrodka mn6stwa 
ogrod6,v. Przed1niescia od 1niasta samego rozr6znic 
})ra 'vie nie 1nozna. 

Febra przy"'i~za.na 1nin1oto do tutejszego niezclro-
'vcgo klilnatu. 

Licz~ tu do 12,000 powoz6w, z kt6rych latwo 110-

znac ze narod jest na drodze przejscia. w tym sa
nlyin ek,vipazu, w kt6rym sie<lzi bogata W oloszka, 
ubrana \V stroiu narodowym, spotkasz o bok ubi6r 
Wiedenki; obok bojara w ubiorze kraju, siedzi ele
gant wcdlug mody paryski6j wyswiezony. 

iony bojar6w, wielkie clegantki, trzyn1aj~ si~ i6r
nal6w zagranicznych daleko troskliwicj niz same pa
ryzanki. Ksi~.ZEJta i magnaci przybrali ubiory rossyj
skie. l(~piele laziehne i karuzcle przej~li takzc od 
Rossyan. 

l\iieszkania "riejskie, z chrustu oblcpianego glin~, 
w malyn1 zakresic swoim zaledwie \V sobie jcdn~ 
1nieszcz~ izb~, bez ogrod6w i podw6rza. Bydlo pod 
golcn1 zostaje niebcm. Gutnien nic buduj~, gclyz 
zboze, natycb1niast po zbiorach, sprzedaj~. Jaskra
\VY ubior r6znobar\vny chlop6w, kazalby si~ doiny
slac chat porz~dnicjszych- i podr6iny slusznie dzi
'vic si~ moze kicdy zo baczy pi~knie ubrancgo 1n~zczy
zn~, wycbodz(}:cego z lepianki, czEJsto na wet zicmi~ 
przykrytej. Obyczajnie wiesniacy jednak zyj~, choc 
\V n~dznyclt chatkach. Nawet zlej 1nysli o nich po
wzi~sc nie mozna, spotykaj~c na jarmarkach, tar
gacb, lub przy uroczystosciach wiejskich. Przy po
swiEJceniu jakiej s"ri~tyni tyle by,va ludu, zc zgielk 
panuje zupelnie jarmarczny, te1nbardziej ze cale 
obozy kupc6w i sprzedaj~cych wszelkicgo rodzaju to
wary (az do bydla) nader tlun1nie tutaj siEJ gromadz~. 
Rycz~ce bawoly, dzwi~ki dziwnych i r6znorodnych 

l{olo zrobi\vszy, rEJlG1 \V r~l{EJ, osmdzicsi~t os6b, 
tallCZ~, podskakuj~C do srodka. J(u koncowi, skacz~ 
z coraz wi~ksz~ zywosci~. Wino miejscowe, 6w tru
nek slodko-kwllSko,vaty, dodajc ochoty w podobnych 
rozrywkach. Tancerz zmordowany, w kazdej chwili 
opuszcza k6lko-a natomiast moie wejsc kazdy no
wo IJrzybywaj~cy. Skoki trwaj~ Z\vykle do p6lnocy, 
cz~sto z 'viclkf1 powag~. Nawet cyganki nami~tne, 
jesli s~ 'v k6lku woloskiem, rr1usz~ siEJ zastosowac 
do og6lnej powsci~gli wosci i przyzwoitosci powszcch
nie panuj~cej. Nieskof1czenic dluga n1clodya, ode
grana przez cygan6w na skrzypcacb, nie jest tak 
dzika, jakby mozna, podobnic n1alo-ucy,vilizowany 
lucl, o to pos~dzac. 

SI)ie,vy starozytnc, kt6ry1n najczEJsciej przywodz~ 
z\vykle pod na1niota1ni kobiety, bye mozc iz pocho
dz~ jeszcze z dawnych czas6w rzymskich. Kto wie, 
czy ich tony nie rozlcgaly siEJ kiedys pod 'vladz
t,venl Trajana i Decebala. 

W ty1n bezladnym, r6znorodnym natloku, bez 
opieki policyjnej, a jcdnak nic bez pe,vnego porz~

dku, pilny postrzegacz, wieleby znalazl do badania. 
Mloda W oloszka, siedzi w okolcniu ka,valer6w 'v je
dnem miejscu gdy, pod tyrnie samym namiotem, dru
ga dziewica, close smutna., choc przystojna, pozostaje 
'v odosobnicniu. Czapeczka aksa1nitna bez zadnych 
ozd6b okry,vu glowEJ tej samotniczki; na czapce zas 
pier\vszej W oloszki blyszcz~ picni~dze, eekiny i pa1·as, 
b~d~ce j6j posagiem. Druga zas nicma jeszcze wsp6l
ubiegaj~cych si~ o sw~ r~k~ - i dla tego spokojnie 
czeka na stronie, \Veale nie n1icszaj~c si~ do zar~
czonych. 

Wiele tu jest takze bardzo ladnych Cyganek z wla
sciwym wyrazem twarzy temu pokoleniu od kt6rego 
pochodz~ (indyjskiemu). 

Piesni gn1inne 'voloskie, n1ie,vaj~ cz~sto wartosc 
poetyczn~. Smutnc s~ tutejsze piosnki ludowe, tak 
jak ukrainskie. 
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KR6TKI RYS S TANU WtOSCIAN 
-w -wiEKACH SREDNICH -wE FRANCYI . 

• 

Cbc~c skreslic okropny stan ludu francuzkiego j~c mu skarby swoje ozwal si~ do niego: ,Panie! to 
w wiekach srednich, nalezy cofn~c si~ do panowania dla Rzymian te.bogactwa zabralem; dla Ciebie to za
Rzymu w Gallii, jako do pierwotnej przyczyny. Nikt chowalem je i jako twoje dobro oddaj~ tobie. Panie 
nie jest w stanie wyrazic ci~zkiej niewoli 'v jal{iej j~- m6j! Nie zdawalo mi si~ wlasciwem, zostawiac tyle bo
czala Gallija pod zelazn~ r~k~ Rzymskich tyran6w. gactw w r~kach cudzoziemc6w; wzmocnilem twoje 
Cezar rzucil si~ na ni~ jak na wczesnie upatrzon~ nad niemi panowanie, zmniejszaj~c ich dostatki i od
zdobycz, maj~c~ lal{omstwo jego nasycic. Przez sze- bieraj~c im moznosc wyswobodzenia ·si~." Uszlo to 
scioletni w niej pobyt sw6j, prowadzil wojn~ lupiez- bezkarnie Licyniuszowi i wskazalo innym po nim 
twem, zdzierst,vem, pustosz~c miasta, zabieraj~c bo- Prokonsulo1n drog~ do wst~powania w slady jego. 
gactwa publiczne i prywatne, lupi~c zar6wno maj~- Tyberjusz id~c dalej, do tegostopnia posun~l ucisk, 

• 

· tki u sprzymierzonych jak nieprzyjaci6l; zgola pus to- ze ludnosc andega,venska i w Turainie zmuszona by
sz~c kraj w cale1n znaczeniu tcgo \vyrazu. Pon1iq1o la do buntu, pod przewodnictwem Juljusza Florusa 
tak ci~zl{iej nie,voli, znalazla si~ jeszcze energija i Sakrowira. Porazona, dala tylko pochop do wi~-
w nieszcz~sliwym ludzie. · kszych przeslado,vru1. 

Korzystaj~c z chwili w kt6rcj zdobywca zatrzyma- Kaligula daleko za sob~ zostawil Augusta i Tybe-
nym w s'vym kraju zostal, chlopi majqc na czele rjusza, znalazlszy spos6b odznaczenia si~ tyranstwen1 
dw6ch walecznych z pomi~dzy siebie, podniesli ro- przed \Vszystkiemi. Pewnego dnia bawi~c si~ gr~gdy 
kosz przcciw najezdnikom, opanowali najpier'v Or- dose znaczn~ przegral summ~, kazal sobie przyniesc 
lean, gdzi e wyrin~li wszystkich Rzymian. Potrze- list~ oplacaj~cych podatki \V Galji i mn6stwo ich 
buj~c o tern zwyci~ztwie uwiadomic 'vnlecznego Ry- skaza,vszy na smierc skonfiskowac kazal ich maj~
cerza Vencigetorixa przeci,vnika Cczara, urz~dzili tki: ,,Wy uganiacie si~ za drobiazgami-odezwal siEJ 
rodzaj g los owego telegrafu, porozsta,viali si~ w pe- do zdziwionych swych dworzan- a ja 'v jednej ch,vili 
wnej odleglosci tak, zeby gloszona nowina mogla bye kill\ a miijon6w wygralem!" 
uslyszan~ od stoj~cego opodal kolegi-w taki prosty Eumenjusz pisze, ze gdy Konstatyn przybyl do 
spos6b, podaj~c jeden drugiemtl wiesc potrzebn~, Gallji, urodzaje nie oplacaly pracy okolo ziemi, ro
w przeci~gu dnia jednego z Orleanu do Clermont wniny niegdys zyzne, bogate doliny, za1nienily si~ 
o mil 50 j~ poslali. Wiadomo jak nieszcz~sli,vy obr6t w bagna i stawy, a rolnik pracowac nie chcial jedy
wzi~la ta walka. Swieze posilki wraz z Cezarem nie tylko na pozytek konfiskuj~cych. 

' 

przeszly Alpy, po wielkim krwi rozlct\'ie, zniszczo- Swiadectwo 6wczesnych historyk6w, rozporz~dze
na Gallja, zostala ostatecznie podbit~ i do prowincyj nia a raczej rozkazy cesarz6\v Rzy1nskich, akta pra
rzymskich zaliczon~, na lat 50 przed narodzeniem wne, wszystko to swiadczy o bezprzykladnem cie
Chrystusa. Pod Augusta panowaniem, Licyniusz ulu- mi~ztwie, jakiemu ulegala Gallja a mianowicie dro
bicniec jego prowadzil dalej dzielo lupiezt,va i zni- bniejsi wlasciciele i lud. Mozni bo'\viem r6wnie jak 
szczenia, rozpocz~te za Cezara, tak ii Gallowie wy- mieszkancy miast, coraz wi~ksze otrzymywali przy
slali az deputacy~ przedstawiaj~c skargi swojc u stop wileje: cbciano miec punkt oparcia si~ u moznych; 
cesarza; Licyniusz obawiaj~c si~ aby oczy monarchy aby ci, przez wlasny interes utwierdzali naduzycia 
nie otworzyly si~ na tak ohydne jego post~pki, na z kt6rych i dla nich wypadaly korzysci. 1\fnozyly si~ 
zdzierstwa i najniesprawiedliwsze konfiskaty, przy-, wi~c przywileje, prawa uciemi~zaj~ce rolnika, tak ze · 
ci~gn~l do siebie rozgniewanego Augusta, i pokazlt- wiesniak gorzej od zwierz~cia byl uwazany. Panowie 
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rzymscy kupowali ziemie i dawali przyklad s~sia
dom barbarzynskiego obchodzenia si~ z doprowa
dzonymi do najzupelniejszego poddanstwa wloscia-

• naini. 
Cale wsie opuszczaly siedziby swoje , blagaj~c 

opieki i ratunku u moznych pan6w, spodziewajf!c si~ 
tym sposobem odwr6cic ci~zar prac publicznych sro
dze ich gniot~cycb. Okrucienstwo rzf!dz~cych do
konczylo zaczfJtego dziela przez chci,vosc bogatych, 
i przepasc niewoli pochlon~la cal~ ludnosc nie ma
j~c~ schronienia. Osiedleni rzymscy panowie sprze
dawali na.targach najpifJkniejsze dzieci, najdorodniej
sze dziewcz~ta, corki czynszownik6w, kt6rych bez 
litosci skazywali 'v wieczn~ niewol~, wyplacaj~c si~ 
niemi swoim wierzycielom. , Tortury, wi~zienia, pr~
gierze, dlugie stanie na sloncu w czasie skwarnego 
lata, a w blocie i lodzie podczas zimy, bylo prawie 
ci~glem zyciem tych nieszcz~sliwych, . ktorym pod
danstwo w por6wnaniu z takiemi IDfJczarniami, zda· 
walo si~ lekkie i blogie. 

Ze 'vszystkich stron rolnikow wci~gano do nicwoli; 
CZfJSto widziano wloscianina, zwykle chciwego na zie
mi~, zrzekaj~cego jej si~ i przedewszystkiem pragn~
cego a by nic nie oplacal. N apr6zno cesarze •rozda~ 
wali jf! to rzymianom, to dawnym jej posiadaczom, 
to wreszcie rozmaitej dziczy; lezala ona pust~ i nie 
o bro bion~ w r~kach fiskalnycb! Nikt z ludu nie chcial 
przyjf!c tych dar6w, na prz6d przewiduj~c ze zupelne 
zniszczenie i okrutne tortury czekaly nieprzezorne
go gdyby je przyj~l. Urz~d :fiskalny po2bawionywszy
stkich dochod6w, zmuszal okrutnemi srodka1ni chlo
p6w do kupowania ziemi, czego jednak w n~dzy swo. 
jej uczynic nie mogli. Mn6stwo nieslyszanych nigdy, 
a nadzwyczaj ciemi~z~cych ustaw, splywalo na tych 
drobnych wlasciciel6w ziemi; za slonce oplacac mu-
sieli podatek, (solarium). Plinjusz mlodszy z gorycz~ 
wyrzekl: , Wi~c my zmuszamy narody placic za cien 
kt6rego uzy"raj~! ,, 

Trzeba posluchac jak Laktancjusz pisarz w IV 
wieku i Salwjanus rzucaj~ przeklenstwo na ohydne 
i okrutne panowanie Rzymian w Gallji, przypisuj~c 
rz~dowi fiskalnemu, wi~ksz~ krzywd~ uczynion~ ce
sarstwu, aniZeli, caly barbarzync6w napad nato pafl
stwo, zrz~dzil: , W sz~dzie rozsypani kommissarze 
1·zymscy, najostrzejsze robili poszukhvania; prawdzi-

. wy to byl obraz wojny i niewoli. Mierzyli ziemi~, ra
cbowali drzewa i winnice, robili spisy wszelkiego ro
dzaju zwierzf!:t domo,vych, zapisywali imiona kazde
go indywiduum; nie odr6zniaj~c mieszczan i chlop6w, 
kazdy musial stan~c z cal~ rodzin~, dziecmi i nie-

wolnikami; slyszano tylko j~ki i bicia: gwaltem zmu
szano aby swiadczyly dzieci przeciw rodzicom, nie
wolnicy przeciw panom, zony przeciw m~zom. Je.ieli 
swiadectw i dowod6w braklo, przymuszano ojce, ma
tki, pan6w tortur~, a by san1i si~ oskarzali; jezeli m~
czarnia wymogla jakie oskarzaj~ce si~ slowo na nie
szcz~sliwym, uwazano takie bolem wymuszone slo
wo, za nieodwolalnf! prawd~. Ani wiek, ani choroba 
nie uwalnialy nikogo; chorych i cierpi~cych zmusza-· 
no; podlug woli nadawano wszystkim lata, dodawa
no ich dzieciom a u1nniejszano starym. Powszechny 
placz byl i j~ki. Kazd~ glow~ oceniono i placic mu
siano za powietrze, kt6rem si~ oddychalo. 

Nie zawsze jednak kommis~arze posiadali ufnosc 
cal~ rz~du rzymskiego; czasem wysylano swiezych 
na.miejsce dawnych, w nadziei ze ci wi~cej dochod6w 
wynajd~. Zreszt~ no"ro przybyli, czy wynalezli cr;y 
nie, zawsze oplaty 1nieli zwyczaj podwajac, dla poka
zania ze slusznie zrobiono przysylaj~c ich na to 
miejsce. J ednal{ze w takim ucisku bydl~ta gin~ly i 
ludzie z niemi. Urz~d fiskalny tylko nie tracil na 
tern, gdyz placic musiano za tych co juz nie zy li; zgo
la ani zyc ani umierac nie mozna bylo bez oplaty .. 
Zebracy tylko jedni wyj~ci byli z pod prawa przemo
cy i g'valtu. Zdawalo si~ iz Valerius uczul jak~s 
litosc nad niemi i chc~c zaradzic ich n ~dzy, kazal ich 
w najwi~kszym porzf!dku usadowic w okr~ta, kt6re 
wyplyn~wszy na gl~bie, mialy rozkaz wrzucenia tych 
biedak6w w 1norze. Taki byl pi~kny J>omysl Vale
rjusa "rynu1eziony na wyniszczenie ub6st,¥a w swym 
kraju; a boj~c si~ aby pod pozorem ub6st\va ktos nie 
wylamywal si~ od oplacania podatk6w, tyle byl okru-· 
tnym iz niezliczon~ liczb~ biednych, tym sposobem. 
kazal zatracic. 

w srod takiego rzec mozna zezwierz~cenia, wsr6d 
takiego rozwoju 1noralnego, a bardziej zaparcia si~ 
wszelkiej moralnosci; nadeszla wielka epoka tryumfll 
kosciola, nadeszlo panowanie Konstantyna. 

Wielki ten czlowiek z uczuciem, z uznaniem chrze-· 
icijanstwa w duszy, pragn~l szczerze nagrodzic zle 
przez poprzednlk6w wszczepione, pragn~l umoralnic 
powierzone mu do rz~dzenia ludy,jak swi~dcz~ 0 tem 
rozmaite roz;porz~dzenia. - Alez usH:owania jego 
w oddalonej mianowicie Gallji, male bardzo wydaly 
owoce, kt6re prawie razem z nim zgasly. Nast~pcy 
zas, mniej maj~c gor~cej ch~ci dobra, tern bardziej 
pomysleych zmian. zaprowadzic nie mogli. Zgola re
ligija chrzescijanska, kosci6l tryumfuj~cy, zadnej pra
wie ulgi nie przyni6sl cierpi~cemu niewol~ ludowi 
Gallji. A przeciez winic go za to, jakto czyni~ nie-
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kt6rzy pisarze historyi, nie mozna. Bo i c6z winien, 
ze przyjmuj~cy religij~, tylko w slowie, tylko w for
mie j~ brali? c6z winien, ze przesi~kli poganstwem, 
tylko si~ w plaszczyk chrzescjjanstwa oblec chcieli? 
Dop6ki kosci6l przesladowanie cierpia1', .. dop6ki przy
bytkietn jego byly skryte, kr,vi~ i lzami skropione 
kataku1nby, wtcdy nikt z pogaf1stwem w duszy, nie
smialby J)rzest~pic swi~tych prog6w jego. Wtedy szli 
tylko tacy, kt6rzy z cal~ prawd~ i 1nilosci~ przyj~li 
nauk~ Chrystusa do sere swoicb, gotowi m~czen
stwein dac swiadectwo prawdzie. A jak kt6ren nie 
wytr"ral, odst~piJ:, povvracal: do poganst,va i znajdowal 
zabezpicczenie od m~czcnskicj smierci, kt6rej si~ 
ul~kl. · 

To tez \vtedy wszyscy nalei~cy do kosciola, tak ka
plan! jako i prosci 'vyzna,vcy, opromienieni svvi~to
sci~, sta'\vili przyklad 1nilosci i zaparcia si~ siebie. 
Takie byly dziejc lrosciola blisko przez cztcry wielri 
i dot~d aureola swi~tosci jak~ jasnial, otacza pami~c 
kap1an6w znanych z nauki i poswi~ccnia, z\vanych 
ojcami kosciola. Lecz 1nusiala si~ zmienic postac 
jcgo, gdy massy powolanc do przyj~cia wiary zosta .. 
ly; a jeszcze \V jal{icj ch\vili rozBtroju zastala ich ta 
swi~ta nauka? Mozni, znudzeni S\voj~1 acz pochlebia
j~c~ z1nyslon1 i peln~ \vyobrazni 1nitologj~, nie wie·
rzyli juz "r Sl)Onic,vieranych przcz siebie bog6,v: ~ud 
'v uciskti j~cz~cy, nie n1ial: czasu "rznicsc oczu \V g6-
r~, nie wiedzial gdzieby szukac tego Boga kt6rcn go 
o:puscil. A \vszyscy raze1n dopro,vadzeni do zupel
ncgo zez"rierz~cenia, jedni przcz wyuzchul~ swa \YOl~, 
druclzy przez stan nicwoli w jakiej gorzcj od bydl~t 
trzy1nali ich cien1i~zcy. A tu nagle takiin ludzion1, nie 
uznaj~cym praw cziowicka, kaz~ prawo Bozc uzna
'vac! M6,vi~ in1 zc ci znikczemnicni poddani s~ bra-
cmi icb; ll10\Vi~ ze zbytki, cie}eSilOSC, \V jakieJ Si~ do
t~d nurzali, s~ sprosncmi wyst~pkami z kt6rycb si~ 
,vyzuc powinni; ze nienawisc, zemsta, owe cnoty pogan
sl{ic, zast~pic 1na przebaczenie i milosc, a ta n1ilosc 
ma zarowno ogarn~c wszystkich! Mimo tak nadzwy
czajnej sprzecznosci no,vej naul\i z zywiola1ni jakie 
~astala \V zgnilcm spolcczenstwie, nie zostala ona 
ocle1Jchni~~ zupclnie. Pot~ga slowa Bozcgo bylazbyt 
silna, azeby j~ serca ludzkie ze s~cz~ton1 odepch11~c 
mogly- znalazla wi~c odbicie, a nawet tu i 6wdzie 
z zapalen1 przyj~t~ byla, ale niestety bez wytrwalo
sci. Natura ludzka przez tyle wiek6w \V kale nurza
j~ca si~, nie n1ogla si~ otrz~sn~c z niego, trudno jej 
bylo z czarnej szaty bial~ uczynic. Spolecznosc cala 

. tak byla przesi~kla falszem, lakomstwem, okrucien
stwem, ze lubo uderzylo j~ pi~kno wiary Chrystuso-

wej, poj~c go zupelnie w calej rozci~glosci nie bylo 
w stanie. C6z wi~c. czynic rna? Oto bierze liter~ 
prawa, bierze form~ chrzescijansk~ i stroi wen po
ganskiego ducha. Duch ten \Ve wszystkich warstwach 
spoleczenstwa, z po za form chrzescijanskich prze
ziera! widzimy go tak w pancerzu rycerskim jak 
w milosci duchownej. , 0 Panie! ilez to wilk6w wpa
dlo do owezarni Twojej!" - wolal jeden z 6wcze
snych pustelnik6w. Na calym Zachodzie i Poludniu 
Europy, co tylko stary Rzym w S\voje zelazne obj~l 
ramiona, tak bylo spodlone, ze istotnie mi~dzy sl:u
gan1i kosciola, wi~cej byJ:o drapieznych wilk6w niz 
ludzi. A ci, kt6rzy cierpieli nad tak oplakanym sta
nem, nie mog~c zaradzic zlemu, chronili si~ po pu
styniach aby modlami przeblagac Boga za zbrodnie 
braci, aby do pokuty zach~cac grzeszf1cych. Udawalo 
si~ im niekiedy i barono\vie, magnaci, ksh1z~ta, po 
licznych zbrodniach, udawali si~ do drogi poku tnej, 
ale i z tej w czystosci serca skorzystac nie umieli. 
Wyzuwali si~ ze skarb6w zdzierst,vem, lupieztwetn 
nabytycb, aby z nich stawiac l{oscioly i klasztory, 
odprawiali pobozne pielgrzy1nki; ale wr6chvszy z nich, 
za kaid~ wydarzon~ sposobnosci~ \V dawne \vpadali 
wyst~pki, a te zawsze tylko na nieszcz~sli'v~, praco
wit~ wiejsk~ ludnosc spadaly. Na niej ci~zyly wszy
s.tkic wyst~pki pan6,v, wszystkie naduzycia ducho
wnych. Pocldany byl tern samen1, czem niewolnik 
u Rzymian, albowien1 poddaf1st'wo pocz~tek bierze 
w dawne1n niewolnict,vie; - tez same pra,va rz~dz~ 
obydwoma, taz sama nazwa servi oznacza niewolnika 
1 poddanego; roznice j~kie z achodz~ w rozmaitych sto
pniach nie\volnictwa, podlug pisn1 Guizot'a s~ tak 
liczne, zdro bniale, subtelne, ze bardzo trudno nazna
czyc iln prawdziw~ naz'v~. Tak jak za dni niewoli 
Rzymskiej, tak do XIII prawie wieku do pana nalezal 
z ciale1n i mienie1n swoje1n poddany. PaJl mial prawo 
sprzedac go, darowac, wymieniac, i zbieglego prawnie 
wsz~dzie poszuki wac-rozrz~dzac niln jak zwierz~ciem 
w jarzmie-tyle tylko ze go mniej niz zwierze cenil 
Prawo to, tak dalece bylozadawnioncm, wkorzenionem 
w poj~cia wszystkich moznych, ze nie tylko iz nie. 
razilo duchownych, ale na wet i ci korzystali w calej 
rozci~glosci z niego. Podlug swiadectwa historyk6w 
Beaumanois, Saint Foix, biskup d' Avranches dal pi~c 
kobiet i dw6ch m~zczyzn za pysznego konia na kt6-
rym pompatycznie wjechal do dyecezyi swojej; biskup 
Soisson w podo bnej okolicznosci potrzebuj~c konia, 
dal za niego pi~ciu niewolnik6w . 

Nie mozna sobie wyobrazic jak od X do XIII wie
ku kontrakta sprzedazy d6br przedstawiaj~ dziwn% 
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mi~szanin~. Sprzedaj~cy zlewal kupuj~cemu prawa 
swoje, rozlewu krwi, bicia i kar pieni~znycb, sluz~
cych mu wzgl~dem nie"\"\"Olnik6w. Ci nalezeli do kilku 
czasem pan6w; rozdzielano jednej rodziny dzieci; cza
sem wypadlo p6l m~zczyzny lub p6l kobiety jedne
mu i drugiemu. Stworzenie ludzkie bylo jakby rze
cz~ jak~, dodatkiem do gleby, zyj~c~ rnonet~, pokry
ciem ziemi. W tych sprzedarzach nie tyle zwracano 
uwagi na wartosc, rozleglosc ziemi i jej obszar, ile 
raczej na prawa rozmaite, jakie sluzyly sprzedaj~ce
mu do ciemi~zenia i m~czenia poddanych. Monte
squieu po,viedzial ze prawa feudalne daly zasad~ 
i pop~d do anarchii; anarchia zas popro,vadzil'a ludz
kosc do porz~dku i harmonii. Nadto byl poblazal
nym Montesquieu! Dowodzi to tylko ze kiedy taki 
genjusz zgasl i zbl~dzil w tym labiryncie dziwnych, 
konca nie maj~cych, z sob~ sprzecznych · praw; kt6z 
potrafi wydobydz swiatlo z owego chaosu? 

Naprzyl{lad; czem bylo w rzeczywistosci prawo 
martwej r~ki, zk~d mu nadano tEJ straszn~ nazw~? 
,Jest .to prawo dosyc zmienne-odpo,viada pan Gui
zot. . . nie wdaj~ tu si~ w tiumaczenie wszystkich je
go form i zmian. Dumoulin naucza nas ie 'v kazdej 
prowincyi od1nienne bylo, a uczony prezydcnt Bou
hier 'vyznaje, ze nie podobn~ dla niego jest rzecz~, 
dac o tern prawie dokladne wyobrazenie irozci~glosc 
jego oznaczyc. Co do nazwy-,ta nastala z obydne
go jaki byl zwyczaju iz ucinano umarlemu niewolni
kowi r~kEJ i okazywano j~ panu, l~t6ry w tej chwili 
grabil: "'szystkie po zn1arlym pozostalosci, z krzywd~ 
pozostalych po nieboszczyku dzieci i rodziny. A ze 
trzeba bylo cos zrobic z t~ r~k~, panowie tak ducho
wni jak swieccy, przybijac j~ kazali obok lap 'vilk6w 
i innych dzikich zwierz~t na polowaniu zabitych!" 

Beaumanois cytuje takze ~ ,iz niewolnict\va te roz
maite byly, gdyz jedni byli tak poddani panom iz ci 
ostatni nie tylko mienia ich, ale zycia i smierci byli 
panami; 'volno im bylo, jezli im si~ to zdawalo, wrzu
cac tych biedak6w do wi~zien w kt6rych umierali 
niewolniki pr6cz przed Bogiem, nie mieli prawa przed; 
zadn~ w s'viecie wladz~ uskarzyc si~. " , Drudzy pod-

• 

dani byli z wi~ksz~ wzgl~dnosci~ traktowani; p6ki 
zy li, pan nie mial prawa, jezeli naleznosci i podatki 
oplacali, nic im zabierac. Jezeli si~ taki, chociazby 
za zez,voleniem zwierzchnika swego, ozenil z kobie
t~ U'Olnq, nie mial, z prawa, innych pr6cz wlasnego 
panaJ spadkobierc6w; wolno mu jednakze bylo, jakby 
obcemu nabywaj~cemu te ruchomosci, wykupic si~ od 
podobnego po smierci zaboru. (Beaumois roz. XLV.) 

, Wiedz dobrze- m6wi Piotr de Fontaines - zes 
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ty nie podlug Boga otrzymal wszechmoc nad twoim. 
poddanym (villain). Wi~c jezli zabierasz mu cokol
wiek z jego "rlasnosci (pr6cz oplaty podlug ugody), 
bierzesz to w brew woli Boskiej z nie bezpieczenstwem 
duszy twojej, bo zabier~sz jako zlodzi6j. ' Z 

Rozmaite nazwy kt6rych przepolszczyc trudno, ja
ko to, seJfs, villatns, 1'oturieJ's, ~rustres, rnanens, !to
tes, exercitatores - r6zni!y }Jodclanych nie tylko co do 
nazwy ale i co do \varunk6w. Borel UJ swoirn skarhcu 
poszukizvan i staroiytnosci w Galil~ dowodzi ze na
zwa roturier, pochodzi od 1·oue, kola, kt6re wiesniacy 
robi~c najci~zsze po lugi, we mlynach obracac mu-
sieli. . 

W do\vodach historycznych tamtej epoki, w dobrach 
ducho\vnych ludzi osiadlych nazywaj~ biedue1ni. Byli 
oni biedni w h;tocie; roje ich, chroni~c si~ tyranii nic
kt6rych bez litosci baron6w, przyjmowali u duchow
nych niewol~; bo tam, podlug zasady rozdawano przy
najmniej chleb, rnodly i prace: pod t~ wladz~ mog~
c~ zagrozic l{l~twQ:, czuli si~ od okrntnej baron6w 
przemocy jakby zaslouionemi. Wpra\vdzie duchowni 
utrzymywali ten lud 'v odpowiednim nazwie jego sta
nie, 'vi~c to nazwisko i stan, slusznie im, do osta
tniej chwili bytu bylej monarchii, pozostaly-History
cy, prawnicy, m6wcy na og6lnych zebraniach, rozka
zy kr6lcwskie, 'vszystko to inaczej nie nazy,valo chlo
p6w, tylko, bz"edny lud, biedni poddani, bietlni rolnz"cy, 
biedni ludzie plaszczyzn i ,obszar6w! 

Dla l{r6tkosci f{st~gi SuJiata niepodobna rozbie
rac etymologji wszystkich nazw niewolnictwa 6wcze-
snego. · 

W pol:owie XIIlgo 'vieku Luclwik swi~ty i sla,vna 
z cn6t i rozumu matka jego Bianka z Kastylii, sta
rali si~ jal{o prawdziwi chrzescijanio przyniesc ulg~ 
nieszcz~sliwemu ludowi. Bianka zacz~la od uwolnie
nia od poddanstwa dziewcz~t, w dobrach swoich i 
dworskich do uslug wzi~tych. Syn jej ustanowil czte
rech urz~dnik6w Bailli zwanych, kt6rych obowi~
zkiem bylo odbierac skargi od uciemi~zonych podda
nych. Lecz zle, tak gl~boko zapuscilo korzenie, iz te 
rozporz~dzenia tylko cbwilowie ulg~ przyniesc mo
gly. Powiedziano ze moralnie i fizycznte dziecie wiEJ
cej po matce niz po ojcu odbiera sklonnosci i zdol
nosci, ze prawie wszyscy ludzie z genjuszem, byli 
wychowani przez matki z wyzszetn usposobieniem, 
Ludwik swi~ty zdaje si~ na ten raz potwierdzac to 
mniemanie, a o pisanif~ czynu nast~puj~cego Bianki 
z Kastylii jeszcze je utwierdzi. 

W roku 1253, kapitula de Notre Dame de Pa
ris podniosla oplaty swoim poddanym. Niewolnicy 

• 
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:z Chateuay wzbraniali si~ wi~kszego placic podatku~ stawienia pewnych dobroczynnych acz nie dose roz
Kapitula chc~c icb do posluszenstwa zmusic, kazala ci~glych jeszcze i trwalych slad6w. Mysl ofiary, po
icb sci~gn~c do Paryza i wszystkich wrzucic w cia- swi~cenia, jakkolwiek przyc1niona n~dz~ osobistej 
sne wi~zienie, gdzie nietylko jadla, ale nawet powie- slawy, jakkolwiek zle zrozumiana, musiala wydac pi~
trza do oddechu nie mieli. Sioro wiesc o tern okru- kniejsze, zdrowsze owoce, niz dotychczasowe widokir 
cienstwie closzla uszu kr6lowej maj~cej rozumem i niz dotychczasowe grube, zan1kni~te w milczeniu sa
cnot~, wielk~ nad kr6lem przewag~ i rz~dz~c~ Pan- Inolubstwo. Mozny baron poci~gniony glosem powo
stwem 'N rzeczy, (de facto) ""yslala do kapituly z pro- luj~cym do dzielenia niebezpieczenstw w wojnie na 

· sb~, aby jak najpr~dzej spraw~ uwi~zionychrozs~dzo- obcej zi.emi, poruszal skarby swoje po raz pierwszy 
no i zeby wypuszczono skazanych za jej zar~czeniem .nie na osobiste rozkosze- namawial, czyli zbieral, 
iz sam a za nich zaplaci. Kapitula chct!C :utrzymac bow owych czasacb, namowa nie miala miejsca; zbie
swoje przy,vilej~, odpowiedziala: ze nikomu nie jest ral poddanycb swoich, uzbrajal ich cz~stokroc zosta
dana wolnosc n1iesza.nia .. si~ w ich sprawy, i ze oni wuj~c rozporz~dzenie zapewniaj~ce im ulgi w robo
maj~ prawo zycia i smierci nad swymi podd.anymi; ciznie, a cz~sto na"ret zupelne od poddanstwa uwol
i zeby tego dobitniej dowiesc, kazali zony i dzieci nienie. Razem puszczali si~ w dalek~, peln~ trud6w 
tych ludzi sprowadzic i wszystkich bez wyj~tku ra- podroz. Tan1 wsr6d wszelkich i rozmaitych utrudzen 
zero z pier,vszemi uwi~zic. i niebezpieczenstw wojennych, wsr6d glodu, n~dzy, 

Pozbawieni zywnosci, ruchu, powietrza, swiatla, niewoli, mozny baron blizsz~ zabieral znajomosc 
w strasznym zaduc.bu gin~c zacz~li.-Kazawszy so- z tyn1 niewolnikiem, z tym poddanym £woim, w kt6-
bie pokazac drog~ do wi~zienia, kr6lowa ze ~luzb~ ry1n zan1iast zemsty za przesladowania poprzednie, 
sama nadbiega, i z rozdartem sercem slysz~c rozpa- cz~stokroc spotykal dla niedoli swej wsp6lczucie ira
czliwe }{rzyki i placz dzieci- rozkazuje aby drzwi tunek. Po raz pierwszy przypatrzyl si~ zbliska tej 
wybito: lecz przyt~m~a s!uzba nie smie wzi~sc si~ naturze uposazonej w tez same co u niego wady i 
do dziela; bojazJ1 kl~twy wstrzy1nuje ich r~ce. cnoty, po raz pierwszy przypuscit ze to jest r6wny 

J{r6lowa na ten czas porywa od najbliiej niej sto- mu czlowiek. ·Chrzest zupelnie nowy ze krwi, z n~
j~cego zolnierza halabard~ i wlasn~ r~k~ zadaje sla- dzy, z ucisku jakiego doswiadczyli panowie w wojnie 
by cios drzwion1 stras·znym; ten jednak niszczy wszel- i w niewoli wschodniej, potrzebnym byl na podnie-
1{~ w przytomnych o baw~ i w jednej chwili drzwi sienie ich do uczuc czlowieczefistwa, z jakich zdaje 
w· kawalki zgruchotane zostaly. si~ juz zupelnie 'vyzuci zostali. Wielu tedy uznaw-

Natenczas ujrzano widowisko straszne i przera- szy kaz~c~ r~k~ w nieszcz~sciach swoich, za powro
zaj~ce nawet na t~ epok~ y..r kt6rej podobne sceny tern, czy-to dla przeblagania Boga, za dawne bezpra
cz~sto powtarzane byly. Przez te drzwi rozwarte, wia, czy-to dla wypelnienia slubu uczynionego w za-,. 
jakby spr~zyn~ wysadzona massa ludnosci zgiodnia- miarze otrzymania wyswobodzenia i powrotu do ro-
la, sina, z6lta, wyleciawszy, otoczyla kobiet~ jakby dzinnej ziemi, rozmaite czynili ust~pstwa i ofiary 
aniola zst~puj~cego do piekiel-wszyscy jej si~ ucze- z dochod6w swoicb, tak dla fundowania klasztor6w, 
pili, boj~c si~ aby z ni~, czyli z jej oddaleniem, wizja jak i dla p.oddanych, nadaj~c im wolnosc. 
ich nie znik.n~la. I.Jecz poniewaz wieki skladaly si~ na zepsucie, na 

Gdy Ludwik swi~ty umarl na obcej ziemi, gdy rna- wynaturzenie rzec by mozna spoleczenstwa; r6wniez . 
tka zamkn~la mu powieki w zalozonym przez siebie tyle prawie potrzeba bylo wiek6w aby zaszczepione 
.Klasztorze; szkaradne prav.ro oddaj~ce na wlasnosc przez stary Rzym poganstwo, we wszystkich war
czlowieka, bezkarnie dopuszczalo si~ wszelkich nadu- stwach spoleczenstwa zakorzenione, wyt~pic. Nie by
zyc. Jeszcze ~a zycia kr6la po,vstawauo na jego nie- io · wi~c dose widocznych odmian. Nast~pcy nie mo
sprawiedliwosc, na ucisk sziacbty i baron6w; wyobra- g~c juz dawnych przywilej6w oddaj~cych im na wla
zenia bow~e1n owczesne, nazywaly niesprawiedliwo- snosc poddanego wskrzesic, na to miejsce rozmaite 
sci~ odj~cie. czlowiekowi moznosci zn~cania si~ nad nakladali na lud daniny, powinnosci, · jedne od dru
poddanymi, post~powania z nimi jak z bydl~tami. gich szkaradniejsze prawa, znane pod nazw~: Prawa 

Nie mozna jednakze utrzy1nywac aby wiek w kto- dziedzica (Droit du Seigneur) od kt6rych tylko zna
rym panowal Lud,vik swi~ty nie sprowadzil znaczn~j cznym okupem, i to juz p6znh~j jak zlagodzenie go, 
zmiany, ttie ulzyl ci~zar6w z bark uciemi~zonych . wprowadzonem bylo, uwolnic si~ byl zdolny. Gdyby 

. poddanych. Wojna krzyzowa nie przeszla bez pozo- nie swiadczyly inwentarze czyli przywileje cz~stkowe 

• 
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kazdej znaczniejszej wlosci lub prowincyi, zawiera
j~ce szczeg6ly wszystkich praw dzz"edzlca, my Po
lacy nie maj~cy sladu podobnych wymysl6w wyuzda
nego lakomstwa i zepsucia obyczaj6w w najdawniej
szych podaniach historyi naszej; nie dalibysmy wia
ry, a.zeby nar6d dzis tak czt~~cy godnosc osobist~, 
dyktuj~cy, rzec mozna, prawa cywilizacyi Europie, 
wyrzucaj~cy nam nie raz barrbarzyflskie obyczaje, 
m6gl miec w przeszlosci swoj~j karty tak straszne, 
zapelnione dowodami uajba.rdziej ponizaj~cen1i lu
dzkosc. I tak np. byl zwyczaj w niekt6rych hrab
stwacb, a by nowo zaslubieni, opr6cz roz1nai tych da
r6w z wina, mi~sa it. d. przeskaki,vali strumien dose 
szeroki, czego gdy dopelnic nie mogli, oplacali pe
wn~ kwot~ pieni~zn~. Zas usilowania biednych ludzi 
pragn~cych r6wniez dla uniknienia oplaty, jak dla 
niwecz~cej odziez nieprzyjemnej k~pieli, wywi~zac 

si~ z zadania i prz eskoczyc strumien; byly dla pa
trzf!cych z gank6w palacowych panow, n1il~ zaba,vk~ 
i rozrywk~. 

Wszystkie niemal czynnosci paci~galy za sob~ 
oplatEJ tak dalece, ze od ostrzenia zelaznych, do upra
wy roli potrzebnych, narz~dzi, takze naznaczon~ by
la oplata; r6wniez kazdfh rozrywk~, a miejscami na
wet nabozenstwo oplacac trzeba bylo. Ulubion~ za .. 
baw~ ludu byly gonitwy do slupa (la quintaine): wbi
jano slup, w kt6rym wydr~zono dziur~; chodzilo o to, 
a.zeby p~dz~c w galop na koniu, tra:fic gal~zi~ na
ksztalt piki cienk~, w dziur~ i tam j~ })rzelamac. 
Mozni panowie i tej zabawy uzyli na korzysc s'voj~ 
w rozmaity spos6b - w jednych miejscach obowi~
zkiem bylo wszystkich bez wyj~tku wloscian, pod 
kar~ zaplacenia strofu, zgromadzac si~ na te kary
katuryczne gonit\vy; kazden 1nusial biedz do slupa, 
a kt6ren nie zlamal gal~zi, to jest, kto nie trafil 
w wydr~zon~ w slupie dziur~, placil kar~. W in
nych miejscach, nowozency pelnili ten obowi~zek, 
jako dodatek do innych oplat i danin kt6re w dniu 
zaslubin skladac mieli, po czem powinnosci~ inwen-
tarzem obwarowan~ bylo, tancowac przed palacem. 

Zakres tego artykulu nie dozwala nam \vyliczac 
licznych smiesznych lub sprosnych przywilej6w w o
g6le P1'awern Dziedzz"ca zwanych; r6wniez jak innych 
ci~zar6w, kt6remi panowie nagrodzic so ble chcieli 
k'rzyzvdc jak~ im, w mniemaniu ich, ojcowie wyrz~
dzili, zwalniaj~c chlop6w od poddanstwa. Nie podo-
bna nam przebiegac wiek po wieku, panowanie po 
panowaniu, aby wykazac jak przechodz~c przez r6-
zne odmiany, lud francuzki z zadnej do konca dawnej 
monarchii nie korzystal tyle, a by ci~zary i nadu.zycia 

KsqGA SwiATA. Cz. I. R. IX. 

dozwolily mu odetchnqc swobodnie. Powiemy wi~c 
w kr6tkosci, ze zmienialy siEJ tylko rodzaje cierpien 
ludzi, bo jezli przestali bye niewolnikami, przemienili 
cif!gl~ zwierz~c~ rzec mozna pracEJ do kt6rej uzywani 
byli, na pewn~ ilosc dni panszczyzny, na daniny, 
oplaty; a zawsze jako poddani cierpieli wszystkie 
kl~ski wynikaj~ce z 6wczesnych, mi~dzy moznemi, 
domowych wojen. Bo na czemze sifJ zasadzala wy
grana tego lub owego ksiEJcia czy barona? na wy
rzni~ciu i spaleniu \vlosci przeciwnika. A c6z dopie
ro gdy nadeszlo okropne panowanie Ludwika XIgo 
kt6rego slusznie Neronem francuzkim zwano! Poda
tki nadzwyczajne wlozone na lud, b~d~c niepodobne
mi do uiszczenia, zmusily i wywolaly op6r; zrozpa
czeni wloscianie z niektorych okolic jak z Amiens, 
Alen<;on i t. p. porwali si~ do broni na jak~ ich stac 
bylo. N aturalnie stan icb, jezeli 1nozna, pogorszyla ta 
okolicznosc, ze nie tylko ich przeszlo stu Ludwik XI 
powiesic kazal, ale nad calym ludem d6br Panstwa, 
ulubiency tego okrutnego monarchy dopuszczali siEJ 
nieslychanych zdzierst'v i bezprawi6w; a gdy wojna 
do1nowa pomi~dzy Ludwikiem i krewnemi jego, kt6-
rym byl poodst~powal niekt6rych prowincyj, a potem 
je przemoc~ odbieral, wybuchla, stan ludu byl naj
okropniejszy. 

Nie do opisania bowien1 byly okrucienstwa armii kr6-
lewskiej!-'Ludwik XI uznal za najlepszy spos6b poko
nania w czasie wojny nieprzyjaciela, nasylac na wlasne 
prowincye nie tylko domowe wojsko ·ale i z Anglii 
i Austryi posilki, dla niszczenie tych prowincyj przez 
kt6re nieprzyjaciel przechodzic musial. Palono wi~c 
wsie, zabijano lub zabierano dobytek, azeby nie
przyjaciel wszedlszy i zastawszy puste okolice, glo
dem wyniszczony, tern latwiej pobitym zostal. Zol
nierz rozpuszczony, wychowany prawie, rzccby mo
zna, na rabunku i gwaltacb, dlugo byl plag~ naj
srozsz~ dla ziemi swojej, dlugo nieszcz~sliwy wie
sniak gdy na wiosn~ rozrzucil co w ziemi~, to na to·aby 
pion pracy, cz~sto z zyciem jezli si~ bronic powazyl, 
oddac musial lupiezcy! W skutku takich naduzyc, 
nadto zbyt ostrej zimy a po niej dzdiystego lata, prze
szlo 100:000 ludzi, jak swiadcz~ pisarze, wyinarlo glo
dn~ smierci~, przy koncu panowania okrutnego Lu
dwika XI. 

Dopiero Ludwik XIT w lat dziesi~c po smierci Lu
dwika XI jakby milosierdziem Opatrznosci zeslany, 
ukr6cil gwalty zoldactwa, karz~c smierci~ ich naduzy
cia. Wprawdzie poprzednik jego l{arol VIII juz byl 
chcial przyriiesc ulg~ ludowi, zmniejszyc podatki kt6-
re z tak~ ci~ikosci~ wybierac przychodzilo ze zni· 

4 
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szczonej, wycienczonej glodem i wojennemi gwalta
tni ludnosci; lecz niem6gl w kr6tkiem panowaniu bo 
w smutnym rozstroju w jakim si~ znajdo"ralo cale 
Panst,vo, z po,vodu wojny z Bretanj~ i z Wlocbami, 
musial IH1,vet je powi~kszyc. J edynie wi~c Ludwiko
wi XII nalezy si~ czesc potomnosci na jal~~ zaslugu
j~ nazy,vani w sla,vnych czasach przcz poddanych 
Ojcozoie tudu. Slusznie ten monarcha tak pi~kny 
przydomek otrzymal. Gdy dworzanie zdziwieni, zgor
szeni, nie mogfLCY poj~c azcby kr61 wi~cej myslal 
o przyniesieni u ulgi najnizszej cz~sci spolcczenstwa, 
nii o zbogaceniu siebie i swoich pochlebc6w; wy
rzucac mu si~ osmielili zbytnif! oszczfJdnosc jak~ za
pro\vadzil w budzecie dworskim, odpowiedzial im 

' Spokojnie: W OlEd slyszec snziecft dW01'Zan Z mojej 
oszcz~dnosci, nizeli ptacz ludu nad mcmi wydatka
rni. Opr6cz zmnicjszenia podatk6w i wielu innych 
dobroczynnych dla mieszkanc6'v zniszczonych 'vio
sek postanowien, 'vydal: jedno kt6re si~ przyczynjlo 
gl6wnie do oclrodzenia, ze tak powiemy, zgangreno
wanego zoldactwa. Byl-to rozkaz azeby wojsko tyl
ko w n1urowanych miastecr,ka~h kwatery zajmowa
lo, gdzie n1ieszkaf1cy formuj~c rodzaj milicyi, mog1i
by 'v razie potrzeby odepchn~c siht: zbrojn~ ich gwal
ty; nad to na dow6dzc6\v wybralludzi znanych z nie
skazitelnego charakteru, prawych, czynif!C ich odpo
wiedzialnymi za naduzycia jakichby podkomendni 
dopuszczac si~ mog li. 

To tez wdzi~cznosc i milosc ludu jak~ obudzil, 
byla nadzwy.czajna; w czasie przejazd6w, zbieraly si~ 
tlurny chcf1ce widziec dobroczync~ swego. Byl nim 
istotnie I;udwik XII: za panowania jego trzecia CZEdSC 
ziemi niegdys odlogiem lez~ca, przcz ubytek ludu 
przcd uciskicm cllroni~cego si~ po s~siednich pan
stwach, uprawian~ przez naplyw powracaj~cych zo
stala. Rolnictwo zakwitlo, gdy rozp~dzona gwalta
nli, }{ryj~ca si~ po lasach, lub za DfJdzn~ oplat~ pra
cujf!C a w s~siednich prowincyach ludnosc, osiadl'a na 
gruntach w 'vioskach oswobodzonych od napadu mo
znych pan6w i wojska. Wloscia.nin zacz~l siEd czuc 
czlo,viekiem. Ale nieszcz~sciem, l{r6tko trwalo, bo lat 
siedmnascie tylko panowanie dobrego kr6la, i nieu
stalilo, bo nie moglo ustalic, szcz~scia ludu! Zaraz 
po nim za Franciszka I, zwolna wracac poczqJ caly 
ci~zar ld\)sk i naduzyc tak dalecc, ze w koncu pano
wania tego, uznanego za jedno z wi~kszych i swie
tniejszych \VC li,rancyi, kiedy lTIOnarcha caly zbytek 
roztaczal 'v kolo sie bie, wiesniak francuzki nie koszto
wal miesa i chlcba: bo s61 "rlasnoscia skarbu kr6le-.., " 
"rskiego b~d.~c~, nadz,vycznj drogo sprzcdawano, 

podatki zas zabieraly dobytek i zbozc, tak ze zywic 
si~ kasztanami dzikiemi, zol~dzi~, suszonemi, niedoj
rzalemi owocami musiano; czasem tylko w dniach 
s\vi~tecznych i wielkich uroczystosciach uzywano 
chleba jn.ko zbytko"rnego pozy,vienia! To tci gdy za 
Henryka II, 11aduzycia, jakim juz nie tylko chlopi 
ulcgali, 'vy\volaly po,vstanie, przyl~czylo si~ do chlo"'l 
pow 'viclu pnno\v i ducbownych, aby sil~ zbrojn~ 
sta'\vic czolo }Jrzcciw przemocy i tyranii slawnego 
konstabla Montmorency; wiadome z historyi, ol{rO
pne skutki dla calej ludnosci francuskicj wynikle 
z tego powstania. Niepodobna 'vyobrazic sobic m~k 
wyrafinowanych jakie l{onstabl wymyslal karz~c nie
szczEdsliwych. Gdy wszedl do Bordeaux, sto kilka
dziesi~t ofiar pod okiem swojem m~czensk~1 smierci~ 
zan1ordo\vawszy, dow6dzc~, poniewaz byl szlachci .. 
cern, ty lko powiesic }{azal. 

N aduzycia z monopolu soli, kt6ra zawszc byla do
chodem kr6lewskim, zmuszania g"raltowne do kupo
wania jej n~dznych wicsniak6w nie maj~cych do cze
go uzyc soli, bo chleba bardzo rzadko a mi~sa nigdy 
nic uzywali, doprowadzily do najoplakailszego stanu 
lud nieszcz~sli,vy. 

Nie b§clziemy jui opisywali dalszych ludu wiejskie
go los6,v, kt6re na·wet za swietnego panowania Hen
ryka IV, coraz ci~zszemi si~ staj'bc, wywolywaly usta
wiczne zaburzenia i powstania a zatem zemst~ i ka
ry z okrucienst\'\rem wy1nierzanc. Nic by!o zamiarem 
naszym wyczerpac ten przedmiot. Zarzucaj~ nam pi
sarze francuzcy jak np. Emil Montegu i inni, ze nie
wola i l)Oddanstwo istnialo u nas jcszcze w wieku 
przeszlym-na dowod ze we Francyi bylo toi samo, 
przytaczamy doslo"rnie ust~p z edyktu kr6la Lu
d~vika XVI z roku 1779. 

, Ci~gle zaj~ci tern wszystkiem co siQ sci(};ga do 
szcz§scia ludu naszego i pokladaj~c cal~ chwaJ~ 
i slaw~ nasz~ na przewodniczeniu ludowi wolnemu 
i szlachctnemu; z bolesci~ patrzymy na rcszt~ pod
danstwa trwaj~cego dot~d w wielu prowincyach Pan
stwa naszego; ze smutkiem uwaiamy wielk~ liczb~ 
poddanych naszych niewolniczo do zicmi przywi~za
nych i u\vaianych po cz~sci, powiedziec mozna, za zmi~
szanychz glcb~; ie nie tylko pozba"'ieni wolnosci oso
bist6j i pra'v 'vlasno~ci, ale jeszczc s~ policzeni w li
czb~ posiada11 feudalnych; ze nie 1naj~ pra'\\'a rozrz~
dzac micniem S"\vem po smierci ize wyj~wszy szczeg6l
ne tylko wypadki, ostro ob,varowane, uie mog~ nawet 
dzieciom \vlasnym przekazac dobytku zpracy swojcj. 
Przckony"'amy si~ ze podo bne tr,vaj~ce dot~d urz~
dzcnia, tamuj~c i utrudniaj~c post~p do przemysln, 
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pozbawiaj~ ogol ludnosci tej tak potrzebnej energii 
i sily do pracy, kt6r~ tylko najwazniejsze uczucie 
wlasnosci sarno zdolne jest natchn~c., 

Dobre cll~ci i starania monnrchy nie byJy skute
czne; swiadcz~ o'vczesni pisarzc, jak Chaetaubriand 
i Diderot; ten ostatni tak si~ wyrazil: 

, Tak \vi~c pra,vic do konca przeszlego wieku bo do 
konca monarchii, poddanstwo, panszczyzna, rozmaite 
powinnosci znane pod Prau,anzi Dziedzica ci~zyly 
nad ludem francuzkim." Nie skrcslac systematyczny 
bieg zdarzen, ale chcielismy tylko dac kr6tki zarys sta
nu ludu francuzkiego w czasach fcudalnycb, srednio
wiecznycb, aby przekonac powstaj~cych na przeszlosc 
nasz~, za mnieman~ tyranj~ jakiej si ~ dopuszczali 
panowie nasi i wykazac ze wszystkie anegdotki opo
wiadane o staroscic Kaniowskim, jako jednostkowe 
naduzycia, niczem s~ w poro·wnaniu praw pod jakic
mi j~czeli wloscianie owej Francyi, tak nam imponu
j~cej oswiat~ i zrozumieniem praw czlowieka! 

J eden ze znakomitych pisarzy francuzkich, praco
wicie zebrawszy dowody oparte na 6wczesnych kro
nikacb, na wyrokach prawnych, na rozkazach kr6le
wskich, a mianowicie na inwentarzach czyli opisie 
poV\rinnosci rozmaitych maj~tnosci, skreslil history~ 
nader smutn~ ludu francuzkiego. Z calem uznaniem, 
uszanowanien1 pracy w tak pi~knym podj~tej zamia
rze, ubolewamy ze stronnosc tak trudna do uniknie
nia dla pisarza gor~co przej~tego przedmiotem swo
im, wkradla si~ w znakomite dzielo jego. 

Czyni on wyrzuty ze katolicyzm, ze kosci6l, nie 
dopelnil obietnic Chrystusa, dla tego ze wprowadzo
na czyli przyj~ta og61nie wiara Chrystusowa nie od
mienila losu ludu w niewoli j~cz~cego. Nie chcial 
pami~tac au tor ze nar6d przyjmuj~cy chrzescijanstwo, 
byl wychowancem gorzej njz poganizmu; ze zepsucie 
jakie wiekami 'vsi~kalo w zycie wszystkich jego spo
leczenstw, tylko przez wieki, zwolna wsr6d chrztu 
lez i l\:rwi, moze si~ w zdrowsze zamieniac soki. Do
wodem tego iz ludy nad kt6remi nie zaci~zala tyra
nja Rzymska, ludy nie dotkni~te zaraz~ rozchodz~c~ 
si~ z tego zr6dla, niepoj~tego dzis dla nas zepsucia, 
lepiej zrozurnialy nauk~ Chrystusa i kosciola mimo 
poganstwa i ciemnoty w jakiej zyli; nizeli ci wielkich 
niegdys m~drc6w i m6wc6w rzymskich poton1ko
·wie skarlowacia1i w zbytkach i rozpuscie. 

W szak nasze duchowienstwo z tegoz same go zr6-
dla czerpalo swiatlo wiary, nauk~ kosciola, a jakze 
inaczej j~ pojmowalo i zastosowac do zycia umialo! 
Kiedy biskupi Zachodni lupieztwem si~ bogacili; 
nasi, jak Wieslaw z l{oscielca Odrow~i, Groth, Pran-

dota i mn6stwo innych, nie tylko dochody z biskupstw, 
ale nadto wlasne po naddziadach 1naj~tki, rozdawali 
pomi~dzy zniszczonych, przez wojny tatarslde i inne, 
wie8niak6w. Dobra ich r6wniez jak dobra klasztor
ne byly najcz~sciej opatrzone w przy,vileje nios~ce 
ulg~ biednym, uwalniaj~ce od z'vylde wyrnaganych 
w owych wiekach powinnosci: 0 roinicy tej swiadcz~ 
in"rentarze d6br niegdys klasztornych czyli ducho\v
nych i prywatnych. 0 post~powailiu pelnem milo
sci duchownych naszych, swiadczy mi~dzy innerni do
wodami podanie do Papieza Innocentego VI, uczynione 
przez Z1nujdzin6"r' prosz~cych aby im przyslal bi
sknp6w polskich, to przyjm~ z r~k ich cbrzest swi~
ty; okrutni bowiem Nicmcy, nie nauczaj~ ich, ale 
zmuszaj~ ogniem i mieczem do przyj~cia nauki Cbry
stusa. A nawr6cenie Litwy czyz nie swiadczy ze du
chowienstwo polskie gl~biej poj~lo ducha kosciola 
katolicldego nii Fra.ncuzkie i Hiszpanskie? Nie oby
lo si~ bowicm bez m~cze11stwa na Litwie. Zazalowali 
dzicy jeszcze Litwini bog6w swoicb, i wielu Bernar
dyn6w nauczaj~cych ich wiary swi~tcj pomordowali, 
a cia! a ich do Wilii powrzucali. J aldz slacl zosta:t 
w historyi tej strasznej zbrodni? czy 'vywolala ona 
jakie okrutne przeciwsrodki, jakby to bylo nast~piio 
w Hiszpanii i w wielu innych krajach? czyz ducho
wienstwo polskie podbudzilo lad, wyslalo wojsko, aby 
ogniem i mieczem ukarac odst~pc6w, jak to gdziein
dziej czyniono? Nakazano tylko modlitwy za nawr6ce
nie obhtkanych. Pozos tal~ pami~tk~ tych seen krwa
wych, s~ blachy przecho\vane, za po1n oc~ kt6rych 
chc~c uwiecznic pami~c m~czennik6\v, wybijano obra
zki, kt6re do dzis dnia pobozna Litwa ze czci~ chowa. 
A gdy przez nasladownictwo obcych l{raj6w, panowie 
nasi dopuszczac si~ zacz~li naduiyc, lub wyrabiali so
hie przywileje z krzywd~ ludu, duchowienstwo maj~ce 
zawsze glos w radzie i v1plyw w narodzie, powstawa
lo przeciw temu. Widzirny ze jeszcze na pierwszym 
zborze na pocz~tku XII wieku, duchowni polscy, prze
ma wiali za prawosci~, porz~dl<iem i narodo,voscit1 
polsk~, ganif}:C naduzycia niekt6rych pan6w. P6zniej 
widzimy takze, iz tenie sam duch ozywia duchowien
stwo nasze, czy to przez usta pojedynczyeh pralat6w, 
czy tei przez wyst~pienia zbiorowe. Nie cbcemy 
przez to do\vodzic i e u nas nie bylo wcale wyrodnych 
syn6w kosciola. Lenz czyz mozemy winic prawo, dla 
tego, ie wykonawcy jego nie cbc~ go dobrze zrozu
miec i w zycie wcielic? Nie mozemy czynic, wyrzutow 
Zbawicielowi za to, ze w liczbie malej bo dwunastu 
uczni6'v przez niego wybranycb, znaJazl si~ niego
dny zdrajca. 
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VVESTERAS 
(z NIEDRUKOWANYCH R~KOPISM6w J. ALBERTRANDEGO). 

Westeras po lacinie Arosia, stolica Westmanii ducbownych wyzsze piastuj~cych urz~dy, ale w ogol
jest prawie tej co Upsal wielkosci, cala z drzewa po- nosci dla wszystkich beneficj6w nizszych. Gdyz jak 
budowana, pr6cz kilku dom6w ceglanych. Nie rna nic mi m6wiono to w Dalekarlii rna bye jedno beneficiuru 
w niej szczeg6lnego i godnego opisu; zamek tylko przynosz~ce 6000 dulratow rocznego dochodu. Bi
wystawiony przez Gustawa Waz~ teraz juz bardzo skup z Westeras rna je podobno posiadac. Biskup 
nadrujnowany, otoczony jest gl~bokiemi fosami rna z W esteras jest z powierzchownosci ci~zk~, grub~ 
ze strony dluzszej wiezyce. Katedra jakby koscioly mass~ ciala, nazywa si~ Benxelius. Rodzina ta bar
nasze wiejskic, pomimo ze murowana, bardzo nieschlu- dzo si~ wsla\vila zaslugami w literaturze i w piasto
dna i w nieladzie znajduje si~. Pokazuj~ w nh~j na- waniu urz~d6w koscielnych; wielka z nicj liczba byla 
grobek a raczej slady nagrobka nieszcz~sli,vego Ery- arcybiskupami, biskupami. Wisialo w jednej sali ubi
ka XIV i groby niektorych slawnych ludzi jak np. skupa mn6stwo portret6w Benxeljusz6w ic6rki bisku
de la Gardies, Oxenstierna i t. d. i bibliotek~ nie dose pa Westeriis wdowy po baronie Taube. Arcybiskup 
liczn~ i malo znaczt1c~, w kt6rej nie wiclka liczba Upsalski pokazywal1ni tego, kt6ry byl in capite libri, 
ksi~g drukowanych ruskich i r~kopism6w. S~ to dodaj~c zc to byl syn chlopski. Poniewaz jest zwy
ksi~zl{i koscielne, pomi~dzy kt6remi znale.Ze mozna czajem w Szwecyi ze synowie biskup6w s~ uszlachco
tlumaczone niekt6re z francuzkiego, i heraldyk~ ru- nemi, i podlug drugiego zwyczaju zmieniaj~ nazwi
sk~. Pokazano mi szaf~ jedn~ napelnion~ ksi~zkami ska swoje dodaj~c do dawnych albo stierna, skiold, 
czeslriemi, lecz jakiez bylo moje zadziwienie gdy do- strom, hielm. Bcnxeljusze uszlachetnieni nazywani 
strzegle.m ze to byl zbi6r z trzystu lub czterystu s~ Benxenstierna; lecz duchowni, niby dla niestrace
egzenlplarzy ksi~zki jednostajnej do nabozenstwa ulo- nia pami~ci imienia tyle zasluzonego w dzicjach ko
zonej przez jednego kapucyna. Biskup Westeras jest sciola i literaturze, nazywaj~ ichBenxelius po dawne
tem, wzgl~dem arcybiskupa Upsalskiego, czem dawniej mu. Mlodsza c6rka terazniejszego biskupa jest za
byl bisklip Krako,vski wzgl~de1n prymasa, to jest slubiona Engelstromowi, b~d~cemu radc~ kancler
nizszym co do godnosci a wyzsze docbody maj~cym. stwa, a poniewaz takze jest synem biskupa z Lund, 
Zapewniano mnie, ze biskup Westeras dzis jeszcze wi~c z Engenjusza przyj~l nazw~ Engelstrom. Jest-to 
1noze tniec do czterech tysi~cy dulrat6w dochodu, co czlowiek uczony, pracowity, powazany i szacowany 
jest bardzo uci~zliwem dla kraju protestanckiego; to przez wszystkich. Zona jego nader mila i naclzwy
tez bardzo wiele zaczynaj~ m6wic w Szwecyi o nowej czaj zywa nalezala do liczby uczonych niewiast. 
redukcyi czyli zmniejszeniu dochod6\v nie tylko dla 

ARBOGA, OREBRO W ADSTENA. 

Te miasta, z wyj~tkiem ostatniego, nie maj~ w so- ce si~. Przy Ore oro zacz~lem podr6z moj~ nadbrze
bie nic szczeg6lnego. Orebro jest stolic~ Nerycii; we zn~ okolo jeziora Wetlcr od cz~sci jcgo rozwartej 
wszystkich s~ zamki kr6lewskie poniszczone i wal~- mi~dzy P6lnoc~ i Wschodem, az do spiczastego, za-
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konczenia pomi~dzy Zachodem i Poludniem, co trwa
lo dni kilka, chociaz jechalem dose zwawo. 

Wads ten a, dzis malo znaczt1ce miasto, bylo nie
gdys slawnem ze znajduj~c ego si~ w niem klasztoru 
Brygidek i grobami swi~tej Brygidy i c6rki swi~tej 
Katarzyny z Wadstena. S~ w tern micscie dwa ko
scioly: Parafialny, bardzo obszcrny, ale nadzwyczaj 
zle i niedbale utrzymany. Posadzka tal{ powylamy
wana i potluczona, ze z trudnosci~ cbodzic po niej 
mozna. Pokazuj~ oltarz wielki, sluz~cy da,vniej ka
tolikom, rzezbiony, zlocony na drzewie, z drz,viami 
do zamykania. Rzezbienie na nim pospolite, niczgra
bne, przedsta,vin. tajcmnice Zbawiciela naszego i Ma
ryi ~fatki. Na dole przedsta,vionc s~ cztery miejsca 
w kt6rych dusze 'vyszedl szy z cial przeby'\vac b~d~ 
musiaJy: Pieklo, Czysciec, lymby dla rodzic6'\v i lym
by dla dzieci. Zdziwiony nie malo bylem, ze prote
stanci nie tylko nie zniszczyli Czysca, ale ze go przy
najmniqj przed wzrol{iem ludu nie nl\:ryli. W zal{ry
styi jest starodawny kielich i nickt6re ozdoby po
swi~cane, sluz~ce dawniej do obrz~d6w katolickich. 
Protcstanci Sz,vecyi uzywaj~ \V kosciolach swoich 
a mianowicie przy wielkich uroczystosciach, podo
bnych do naszych z dawniejszych czas6w ornat6w, 
to jest zaokr~glonych u dolu. Najcz~sciej jest 'vy
hafto,vany Pan Jezus na Krzyzu, na plecach. Ale to 
czego1n si~ nigdy ujrzec nic spodziewal, i co nader 
wiclk~ mi stalo si~ w W adstena ciekawoschh byl 
ornat wyrobiony r~kami lutcrskicmi, na kt6rym zu
pelnie \vystaj~cym sposobem byl wyszyty Pan Jezus, 
Najs,vi~tsza Panna i swi~ty Jan Ewangelista; tak ze 
matcrya za kazdem poruszeniem zginaj~ca siEJ przy
prowadza do tego, iz Swi~ty Jan uderza nosem WDOS 

... ajswi~tszej Panny. Pomi~dzy innemi ornata1ni po
strzcglszy jeden prawie nowy czarny, zapyta!em: na 
jaki uzytek sluzyc moze? odpo,vicdziano mi ze na 
najwi~ksze uroczystosci, Wielki6j nocy, Bozego na
rodzenia-czarny bowiem kolor u nich by,va oznak~ 
najwi~kszego galowego koscielnego stroju. 

W tej samej zakrystyi jest skrzynia zawierajt!care
likwje swi~tej Brygidy i swi~tej l{atarzyny. Pudlo 
w srodku prostok~tne, dlugie na cztery stopy, a sze
rokie na p6ltory. Wierzch wewn~trz tego pudla ko
lorami pryzmatycznemi ozdobiony, za pomoc~ spr~
zyny ot,viera si~ i dozwala wewn~trz zajrzec-wszy
stko pokryte karmazynowym w zlote i srebrne kwia
tki haftowanym aksamitem. Te s~ rozmaite, niekt6re 
kosztowne mas~iw, niekt6re zlocone tylko-posrodku 
ich jest herb Swinka w emalii, co dowodzi ze to Po
lak ozdobili ubogacil cal~ t~ skrzyneczk~ wewn~trzn~ 
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dla swi~tej Brygidy- chociaz o tern zadn~j trady
cyj miejscowi ludzie nie posiadaj~. Pokrywka czyli 
'vierzch tej \vewn~trznej skrzynki nie jest ani zapie
cz~towany, ani zamkni~ty na klucz. Organista otwo
rzyl j~ bcz zadn~j ccren1onii i zo baczy lcm kosc pa
cierzow~, kilkanascic zcber po jedncj a d'vie glowy 
po drugiej stronie. l{oscielny 'vyci~gn'1l obie glowy 
i podal mi je do r~l{; swi~tej l{atarzyny jest ~re wla
sciwych rozmiarach glowy kobieccj i stosowna do 
reszty kosci przy nicj lez~cych-ale ta kt6r~ mieni~ 
bye swi~tej Brygidy, jest potworna. Nawet trudnobv .. 
bylo znalesc gdziekolwiek na s'viccic drug(}: tak~ 
ogro1nn~ grenadjerskf1 glow~. Zaraz na micjscu oka
zalem moje pow~tpicwanie o prawdziwosci tej reli
kwii. I w istocie dowiedzialem si~ zc prawdziwa po
mieniona glowa swi~tej Brygidy ukradkiem porwan~ 
i wywiezion~ do Wiednia zostala, dla ccsarzowej Ma
ryi Teressy. Pr6cz tego pryncypalnego kosciola, jest 
w W adstena drugi, teraz pusty i 'vywracaj~cy siQ 
pra,vie kosci6l, wlasciwie na1ez~cy dawnh~j do sla
wnego Brygidek klasztoru. Widac w nhnjeszcze wielki 
oltarz i resztl\i ch6ru zakonnik6w z jednej strony, 
z drugicj zas, nawet i slady nie pozostaly ch6ru za
konnic. Wiadorno ze regul~ bylo klasztoru swi~tej 
Brygidy a by kosci6l nalezal wsp6lnie do zakonnik6w 
i zakonnic i zeby razem odspiewywali swoje officium, 
Zakonnicy z jednej strony klasztor sw6j maj~cy, a za
konnice po drugiej stronie kosciola n1ieszkaj~ce. Z je
dnej strony w mah~j od kosciola odleglosci, klasztor 
zakonnic maj~cy tylko dol i jedno piCJtro z koryta
rzem prowadzt!cym do ch6ru koscielnego, trzyma si~ 
jeszcze dwiema 5tronami kosciola formuj~cego paral
lelogramln~. Byl on przerobiony na koszary dawnh~j, 
dzis opuszczony i w zwaliskach. l(lasztor m~zki ma
j~cy wystaw~ do ulicy jest, czyli byl, nicr6wnie wspa
nialszy od pierwszego i mial dwa pi~tra. Tak bylo 
w Szwecyi jak w wielu innych krajach zc z akonnicy 
pochlaniali zakonnice, chociaz swiCJta Brygida pod
dala pierwszych pod zarz~d drugim. Ten ostatni, 
klasztor n1iesci obecnie inwalid6w. W miejsce zakon
nic jest teraz zaklad jakichsic kanoniczek, zdaje mi 
si~ przez Ulryk~ Eleonor~ zalozonych; niewiem jakie 
s~ ich obowi~zki i czy maj11 dochody swoje. W cho
dz~ do tej instytucyi dzieci, kt6re r6wnie jak starszc 
osoby pozostaj~ w domach rodzicielskich i po calej 
Szwecyi s~ rozgal~zione. Nazywaj~ je Virgines Va
stanenses, nosz~ krzyz zloty z bial~ emalj~ na pier
siach na wst~zce zawieszony. C6rki arcybiskupa 
Upsalskiego byly z liczby tego stowarzyszenia. 

W pokoju jednym przyleglym do kosciola, zam-
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kni~to mn6stwo wielkie pos~g6w duzych i malych dobna-by bylo przestrajac je przy okolicznosci ka
rozmaitych swi~tycb, sprzfJt6w i obraz6w pozosta- zdej. Ze zreszt~ prostota tych zakonnic, naboznosc 
lych z da\vnego obrz~dku, moze nadto drobiazgowych drobiazgowa i 1nalostki lrobiece, doz"rala przebaczyc 
i kobiecych. ICaz~ pokazuj~cy uwazac, ze u niekt6- im to, czegoby 'v p6zniejszych oswiecenszych czasach 
rych pos~g6w, glowy, r~ce, s~ na sprEJ.Zynacb pozwa- nie bylyby sobie pozwolily; - ze "rreszcic biskupi 
laj~cych rozmaite nadac formy i ruchy figuron1; i da- byliby tych drobiazgowosci zakazali, jak to uczynili 
j~ do zrozumienia ze to sluzyc mialo do zabobon6w. w Warszawie, gdzie dawniej co pi~tek stawiano 
Wytlumaczylem tym panom ze te sprfJzyny w r~kach u Brygidek statu~ N. Panny na grobie Chrystusa, 
i ·glowach byly jedynie na to, a by przy wielkich uro- maj~c~ na spr~zynach r~ce i trzymaj~c~ w r~ku chu .. 
czystosciach latwiej bylo w paradne stroje poprzy- stki do nosa, dla ocierania niemi lez z oczu jej ply-
bierac je, ze gdyby r~ce nie byly poruszalne, niepo- n~cych. ll J. A . 

• 

• 
• 

CZAPLA, SLEPOVVRON, E-4-K~ 
( Z RYCINJ\ KOLORO,VAlf~.} 

Rodzaj liczny Czapli (Ardea) kt6ry dal pow6d Kra· chyba tylko jalro zabl~kane goscie. Wedlug postrze
sickieinu, do na.pisania \VSzystkim znanej bajeczki, zen rozlicznych naturalistOW, nalez~ do ptastwa Od
zajmuje wsr6d ptastwa blotnego dose wazne miejsce, latuj~cego, a raczej przelatuj~cego, gdyz na jednem
juz-to z powodu swych obyczaj6w, juz-to ze wzgl~du ze miejscu w rozmaitych znajduj~ si~ czasu okresach, 
na szkody lub korzysci,jalde ludzie ponosz~, i otrzy- w miar~ znajdowania si~ lub niknienia \Vlasciwej im 
mywac mog~. zywnosci. Tcmmink s~dzi iz zupelnic na pewne 

Postac Czapli, B~k6w i Slepowron6w, w og6le od- czasy, z jednych stron w drugie si~ przenosz~. Lu
znacza si~ wysmukiosci~ czlonk6w, nadaj~c~ im pe- bi~ miejsca przestronne, bagniste, okolice obfi
wien poz6r smutny, zwlaszcza przy zyciu samotnem, tuj~ce w wody, kt6rych brzcgi okrywaj~ drzewa, 
p~dzonem nad wodami, i posr6d owej nieruchomosci, krzewy, a szczeg6lniej trzcina. Tu si~ w nocy prze
z jak~ nieraz przez czas dlugi siedziec musz~- w o- chadzaj~ powoli, lub zr~cznie przesuwaj~ si~ przez 
czekiwaniu i czatach na zdobycz. Starozytni wi~c ~ sitowia, szukaj~c zab, slimak6\v wodnych, ryb i in
przypisywali tcmu ptastwu pewien rodzaj bolesci, na- nych twor6w wJasciwych temu zywiolowi, wsr6d kt6-
pastuj~cej ich wtedy nawet kiedy cale przyrodzenie rego caly sw6j czas przep~dzaj~. Siedz~ zwykle 
pelni~ zycia i rozwojem najroskoszniejszym jasnieje. w dzien w zaroslach najgEJstszych; przysn\vaj~ si~ 

Charaktery rodzajowe Czapli s~ nast~puj~ce : dzi6b pod same pnie drzewne, a by lepi~j si~ ukryc. Gdy 
pro sty, przedluzony w ksztalcie ostrokrEJgowym; sifJ kto z bliiy ze szmerem, wnet odlatuj~ bez zadne
szczEJki r6\vne; nogi wysokie, skrzydla wielkie; szyja go szelestu, powoli, i siadaj~ na miejscach nieprzy
dluga, cialo szczuple, gdzieniegdzie okryte pie- st~pnych. W nocy, zwlaszcza gdy muj~ mlodc, wyda
rzem nie co dluzszem. Z glow~ ku barkom zbli~on~ 1 j~ glos do lrrakania podobny. Gniazdo, osadzone nie-
lataj~ wysoko, wydaj~c jak krucy glos donosny. Zyj~ zbyt wysoko na wierzbach lub innych drzc\vach, by
samotnie w Azyi, Afryce poludniowej, i p6lnocnej wa dose wielkic: w kwietniu lub czerwcu zapelnia si~ 
Ameryce. W naszej CZfJSCi swiata zamieszkuj~ polu- czterema lub pi~ciu niebieskawo-zielonawomi, bla
dnio-wschod, Turcy~, Grecj(J, W ~gry, PolskfJ i Ros-1 demi jajami. 
SYEJ poludniow~. We Francyi poludniowej i Wlo- Gdyby Czaple wygubialy tylko gady i robactwa 
szech, rzadko spotykac si~ daj~; w Niemczech zas, rozmaite, juzby do ptak6w uzytecznych liezyc si~ 
Anglii i p6lnocnej Europie, rzadko si~ znajduj~ i to mialy pra wo. Ale daleko nadto wyzsze zyski ci~gnie 

• 
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z nich handel. Jedwabiste, dlugie, pi~kne pi6ra z czu
ha, piersi i grzbietu, stanowi~ drogi przedmiot stro
j'lCY i niewiasty i czapki zolnierskie. N asz Stefan 
Batory i Wladyslaw IV, na dawnych wizerunkach, 
1naj~ czapki i kapelusze jasniej~ce ich pi6rami. 

Zawoje wschodnie okazale niemi zdobi~. Najslyn
niejsze s~ pi6ra z gatunk6w Garzetta, chociaz uzy
waj~ i z innych czapli, a mianowicie z pospolitej, 

I • • I • cze1'woneJ 1 nocne;. 
Mi~so z mlodych uiywaj~ na pokarm. We Fran

cyi nawet~ nazywano Czapl~ pospolit~, zwierzynq 
k1·olewskq na wyszukanszych ucztach. Z tego powo
du utrzymy\vano je w oddzielnych, jak u nas bazanty 
gajach zwanych czaplafniami (CheronH~res). Mozni 
wladzcy i kr6lowie, odbywali nan lowy z sokolami.. 
Bardzo szczeg6lowo opisal te polowania s. p. Antoni 
Zyszkiewicz: 

, Wyjechawszy w czasie pogodnym w te miejsca, 
gdzie si~ najwi~cej to ptastwo trzymalo i zaczaiwszy 
si~ vv r6znych punktach, na zdobycz sploszon~ wy
puszczano sokol6w. Czaple postrzegaj~c swych prze
ciwnik6w z najwi~ksz~ usilnosci~ wznosily si~ w g6-
r~, a sok6l gdy od razu nie m6gl porwac swej zdo
byczy, wzbijal si~ do niedostrzezonej prawie wysoko-
sci i z gory spuszczaj~c si~ celnie j~ uderzal i zabi
jal. Powiadano, iz sokol wtedy czapli nic zrobic nie 
n16gl i sam najcz~sciej gin~l, gdy ona odwr6ciwszy 
si~ grzbietem na d6l, dzi6b do g6ry obr6cony trzy
mala; w6wczas dla uniknienia tcj nieprzyzwoitosci, 
sokolnicy dw6ch sokol6w na jedn~ czapl~ wypuszczac 
1nieli; a tak jed en z g6ry a drugi z Jolu niedozwala
j~c ptako,vi uzyc zdradzieckiego obrotu, zaraz na 
powietrzu go porywali. Belon zas powiada, ze czaple 
napastowane od skrzydlatych swych nieprzyjaci6l, 
szukaj~c ratunku w ostatniej chwili glow~ chowaj~ 
pod skrzydlo a dzi6b ostry obracaj~ ku wrogowi, 
kt6ry gwaltownie uderzaj~c z g6ry, na nim si~ prze
bija. Lecz w naturalnem polozeniu podczas lotu, 
dziob za,vsze rna powyzszy kierunck, i ptak do tego 
srodka obrony, gdyby on byl pewnym, uciekacby si ~ 

nie mial potrzeby. Gl6wniejsz~ dla niego rzecz~ jest 
wzleciec tak wysol\o, aby sokol naden podniesc si~ 

nic zdolal; jakoz w istocie przy pomocy ogromnych 
s\vych skrzydel i lekkiej postaci tak si~ wysoko uno
si, iz cialo jego nikn~c si~ zdaje i ledwo tylko obszer
nych skrzydel slady dojrzec si~ daj~. Latwo si~ do
myslec mozna, iz taka walka dwoch ptakow, pod 
wzgl~dem lotu, sily i odwagi innym przodkuj~cycb, 
nadz,vyczajnie zajmuj~c~ bye musiala; dla tego tez 
polowanie na czaple byJ:o zabaw~ nie tylko moznych 

• 
ludzi, owszemmonarchowie, panuj~cy ksi~i~ta niekie-
dy wyl~cznie je dla siebie w panstwach swych waro
wali, jak tego przyklady w dziejach litewskich znaj
dujemy." 

Starozytni z ruch6w i r6znej postawy tego ptastwa, 
a szczcg6lniej Czapli pospolitej, r6zne odmiany po
wietrza rokowali, i tak: stoj~ca smutna i nieruchawa 
na piaskach brzegowych, miala przepowiadac nadcho
dz~ce ziinno; nadzwyczaj krzykli\va i ruchawa deszcz 
obiecywala; spusciwszy zas glow~ na piersi, zwiasto
w ala nadejscie wiatru, kt6ry wlasnie mial wiac z t~j 
strony, w jali~ dzi6b sw6j obr6cila. Wieszczby te 
opisuj~ Pliniusz i Wirgili, sprawdzanie ich jednak 
i postrzeganie dawno pomi~dzy nami ustalo, chociai 
w nich jakas cz~sc prawdy znajdowac si~ moze, zwla
szcza ze czula budowa tego ptastwa, jego spos6b 
zycia i rodzaj pokarmu, mog~ mu niejakie w tyro 
wzgl~dzie dawac skazowki; a luclziom blisko z przy
rodzenietn zyj~cym nie obc~ rzecz~ s~ przepowie
dnie zmian \V powietrzu, kt6re przy bacznych a umie
j~tnych spostrzezeniach na zyj~ccm przyrodzeniu ro
bionych, dosyc cz~sto sprawdzac si~ zwykly. 

Do gl6wnych szk6d kt6re czapla wyrz~dza, poli
czyc nalezy ubytek ryb, jakiego jest przyczyn~ w wo
dach zarybionych, ten albowiem rodzaj pokarn1u nad 
wszelki inny przeklada. 

Wystawiony tu na zal~czonej rycinie jeden z osm
dziesi~ciu gatunk6w, zowie si~ Slepozoton (A. Nicti
corax. Lin.), rna na szyi pi6ra biale, czub zielonawo
stalno-lsni~cy. Za nim widac mlode. 

U g6ry na tablicy 1niesci si~ gatunek czapli zwanej 
u Linneusza Ardea stella1lis. Pierze tego gatunku, 
mi~kkie, oznaczone jakby strzalek wyobrazenia1ni. 
Szyja bogato opierzona i wysokie nogi, nadaj~ malo
r6zni~cyln si~ od samic, samcom, postac wielkiego pta
stwa. Mlodc, skoro wypicrz~ si~ z pi6r koloru rozawe
go, podobne s~ do starycb, tylko nieco 1nniejsze, i r6zni~ 
si~ strzalkami bledszego koloru i mnh~j wydatnemi. 

Samiec odzywa si~ do samicy glosem rykliwym, 
nieco do wolowego podobnym, a tak silnym i dono
snym, .ze nieraz slyszec si ~ daje w odleglosci drogi, 
kt6r~ trzeba par~ godzin przebywac. A ze w bagnach 
przebywa gl6wnie, przeto Niemcy zowi~ go Witkiem 
bagnistym, a my Bqkiem (Botaurus, u Jaroclciego 
w T. II. str. 241.). Znajduje si~ u nas, na Podolu i 
w Galicyi, w W ~grzech , Belgii i w okolicach War~ 
szawy bardzo pospolity. Jest i w Azyi. 

Ci~zko uj~c B~ka, bo spi w dzieit, a tylko zmro
kiem na zer wysu,va si~. Przezorny, chytry i bojazli
wy bywa zwykle; dla tego znienacka tylko don si~ 

, 
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zblizaj~c, ujrzec mozna gdy przysiada a raczej przy
czaja si~ jak kot na myszy lub pies na zwierzy
n~. Wtedy pi6ra tak zbliia, niemal przyciska ku cia
lu, iz raczej do pala i pniaka podobnym si~ staje, ni
zeli do ptaka. Kiedy 'v okolo zdaleka kto go obcho
dzi, wtedy i B~k odwraca si~ na wszystkie strony 
w kierunku id~cego, a zawsze w tej przyc_zajonej po
staci, aby mniej latwo mozna go spostrzedz. Dla te
go tei nigdy nie siada na drzewach odosobnionych. 
Rzadko przebywa b~k wi~ksze przestrzenie, siedz~c 
zwykle na tychze samych gal~zkach trzcin i blotach, 
kt6rych grz~zkosc pokonywa dlugiemi szponami. 

Uplecione z Jodyg trzcinowych i lisci tataraku 

• 
~. 

gniazda tak umieszcza, iz w miar~ wi~kszej albo 
mniejszej wody, podnosz~ si~ lub opadaj~ na gal~z
kach trzcin, i tYJ.n spsobem zawsze s~ na powierzchni 
wody. 

Usposobienia B~ka wewn~trzne, s~ skrytob6jcze 
i kl6tliwe. Dla tego uwiEJzione nawet, bywaj~ niebez
pieczne, gdyz zdaj~ si~ spokojnie lezec z szyj~ wci~
gniEJt~, a mimoto zadaj~ ostre ci~cia dziobem tak 
zwierz~tom jak i zbliZaj~cym si~ do nich ludziom. 
NajCZfJSCiej mierz~ ku oczom i bardzo rzadko celu 
chybiaj~. Od malego nawet w domu wychowane, nie 
trac~ tej zawzi~tosci. 

• s . 

• 
• 

• SPONTINI I KURPINSKI . 

Kacper Spontini, jeden ze znakomitszych artyst6w 
wieku naszego, rodzi! siEJ w panstwie rzymskieni, 
w Majolati w Marchii anko!1skiej 14 listopada 1784 r. 
B~d~c przeznaczonym przez rodzic6w do stanu du
chownego, gruntownie wszystkie nauki szkolne :po
konczyl, doskonalc !acinski j~zyk posiadal, tak ze 
pisal w nim po,viesci. N amiEJtnie 1)olubiwszy rnuzyk~, 
porzucil stan do kt6rego przeznaczali go rodzice i zo
stal artyst~. Nowy ten zaw6d rozpocz~l w konser
watorium de la Pieta w Neapolu. Pocz~tk6w kom
})Ozycyi nauczal go Martini kt6ry go polubil i za sy
na prawie uw~tzal. Kontrapunktacyi uczyl si~ u Sala. 
Cimarosa szczeg61nemi zaszczycal go wzgl~dami_. 
Lecz mlody artysta mimo sympatii jak~ byl w Nea
polu otoczonym, czul si~ tam jakby scisnionyn1 pra
wie; opuszcza \Vi~c potajemnie konserwatorium i u
d~je si~'do Rzymu, jako do miasta daj~cego mu szer
sze pole do pokazania si~. Tam dano mu do wyboru 
albo powr6t do Neapolitanskiego konserwatorium, 
albo napisanie nowej opery na karnawal. Natural
nie Spontini wybral to ostatnie i okupil si~ oper~ 
pod tytulem J(ochankowie zo niehezpieczenstwie (Li 
amante in simanto ). Ta opera r6wnie jak druga komi
czna (Li puntigli delle donne) wielkie miazy w Rzy
mie powodzenie. Spontini napisal bardzo wiele in
nych jeszcze oper, kt6re to w Rzymie, to w Wene
cyi, to w Neapolu przedstawiane byly. Lecz zdaje 
si~ iz tlem charakteru mlodego_ kompozytora byla 

pycha i wynioslosc; nie dose mu bylo czci jak~ w kra
ju odbieral; a gdy pojechawszy do Paryza uslyszal 
raz pierwszy oper(J francuzk~ Ifigenicg Gliicka, roz
plakal si~, jak Cherubini slysz~c symfonj~ Hajdena. 
Zaraz WiEJC po"\\rzi~l ch~c z1nienienia charakteru 
muzyki, a id~c nie zwyklym ziomkom swoim torem, 
Sp ontini przez ch~c odznaczenia siEJ, stworzenia so
hie wyzszego stanowiska, zdolal nie ledwie wynaro
do wic si~; opuscil szkolEJ w!osk~ a przeszedl do ni e-

• 

mieckiej. 
Pierwsz~ jego oper~ w tamtym czasie, podlug no

wo obranej szkoly napisan~, byla Westalka, a p6zniej 
Kortezy-te dwa dziela ustalily mu slawEJ Europejsk~. 
Jak w Niemczecb Gluck, tak Rzyn1ianin Spontini 
byl autorem opery Serjo. Postanowil sobie ze jego 
opera musi bye razem dramm~. Byl to czlowiek isto
tnie bardzo bogatej natury wloskiej, rozwijaj~cej si~ 
w zywej fantazyi, a razem w zasobnej umyslovvosci: 
nie nami~tny, a przecie doszedl w operze swojej do tej 
pewnej formy, ruchliwosci, sily, kt6ra siEJ u Wloch6w 
znajcluje w lrazdej sztuce, nie ty lko w m11zyce, i odr6-
znia ich od niemieckiego pedantyzmu. Chwal~ Spon
tiniego jako })isarza, i . to bylo, iz wczesnie poj~l, ze 
osoby w jego operacb, s~ac si~ maj~ odbiciem chara
kteru calej ludzkosci, typami wybitnych charakter6w. 
Opusciwszy raz OjczyznEJ swoj~, Spontini obj~l zna
komite a tern samem jak zdaje si~, odpowiednie da
wnym marzeniom swoim miejsce. Zostal albowiem 
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dyrcktorem generalnym kr6lewskiej Prusldej muzy
ki, pierwszytn nadwornym kapehnajstrcm, czlon
kiem \Vielu akade1nii i kawaleren1 wielu order6"r, na
wet orderu rossyjskiego sgo Andrzeja. Umarl14go 
styczuia 1851 roku. 

Ten bogaty w tw6rcz~ barmonj~ muzyk naJ)isal 
samych oper przeszlo dwadziescia, z l(t6rych najbar
dziej upow-
szechniona i 
ulubiona od 
sluchaczy by
la Westalka; 

• • grano J~ 1 u
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wie czy tamten nie spotkal si~ gdzie ~ muzyk~ nn· 
szego mistrza, gdyi 'vielka jego opera P alae Lucy· 
pera n1iala "' Nien1czcch powodzenic, a kr61 Saski. 
w·6,vczas l\siqie \Varszawsld, kazal tresc jej na Wlo· 
ski j~zyk przctlumaczyc. 

Karol l(urpiflsld urodzil si(J \V rok p rzeszlo po 
Spontinim, bo r. 1785, w ksi~zt,vie roznai1skiem, wc-

• 

\vsi Wlocza
ko,vice, wla
snosci ksi~

cia Francisz
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\V Z i <at y D1, a 
nadto byl w 
11nrafialnyn1 

koscicl c or
ganist~.Przc 

znaczony do 
zaj~cia miej-

• sea po OJCU, 

I o '" i ~ c · mlody J{arol 
o ::5pontiniln p r z y k l a-
uie n1ozen1y d a l si~ do 
zan1ilczr.c o gry na orga-
\Ysp6lczenyn1 nach i uczyl 
tatntcn1t. n1n- s i ~ Bpic,vac 
z~,.ku na~zyn1, na c h 6 e z e. 
Karoln I~ur- Lccz s k oro 
piflskim. J{ie- Kasper Spontini. lnlody czlo• 
dy pierwszy \viek posly-
na poluuniu szal n1uzykr. 
harmo'nj~ swojQ: }Jorywal sluchaczy, drJgi w tymie r wyzszq~ nicpodobna tnu bylo w dotnu ojca pozostnc, 
samyn1 czasie na p6lnocy budzil tnvielbienie zion1- ' ile Qc mnrzcnie1n i jedyn~ ch§ci~ jego bylo~ a by n16gl 
k6\v. Byla jal\o,vas st.ycznosc nli'2dzy tymi dwo1na dostac si~ do orl\iestry. Pojechai ,vi~c z R.ochen1 
genju~~nrr1i n1uzycznymi - na,vct zdilje si~ '" t\va- Wa11 sldm (\vujem S\voim), l~t6ry pier\vszy z bratern 
rzach 1ch pe,vnc poclobienst\YO upntrzcc 1nozna--mo- s\vym Janen1 Wansldm dal n1u pozt1ac 'vyzsz~ nad 
ze na"ret \vzajen1uie si~ oceniali; przynajn1ni<~j l{ur- organy muzyk~. Bylo to w czasic ldcdy jeszcze pa
pi11 ·l\i hYl wiclldn1 Spontinicgo " ·ielbicielcm, a kto , no,vic pol~ry na d'Yorach S\Yoich trzJh1ali orldestry, 
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staraj~c si~~ ile moznosci, o dob6r artyst6w. U Po
lanowskiego starosty, jedncgo z takich pan6w, byl 
wtedy jako violoncelista w orkiestrze Roch Wanski, 
tam kt6ry zawi6zl mlodego s'vego siostrzenca i umie
scil jako drugiego \V orkiestrze skrzypka. Znalazl-
szy si~ wsr6d doboru muzykant6w, tworz~c cz~stk~ 
jednej z lepszych orkiestr, J{urpinski szybl\ie czynil 
post~py; do wrodzonej zdolno:§ci dopo1nagala mu 
J)raca, studjo"ranie wielkich utwor6w jak np. Stworze
nie Swiata, Don Juana i t. d. Tak Mozart byl: zar6-
'\vno wloskiego artysty jak i naszego wzorem, razem, 
bo jednoczesnic te dwie Europejskie slawy ksztalci
ly smak sw6j na dzielach tego niesmiertelncgo mi
strza. 

Przyczynila si~ do prEJdkich postEJp6w nasze1nu arty
scie, sposobnosc bywania we Lwowie i poznania tam
tejszej opery. W roku 1804 znajduj~c si~ u chor~ze
go Czackiego proszonym byl aby oper~ Cyrutilc 8(}
UJilslri (Paisielleg.o) dyrygo\val, kt6r~ ta1n wlasnie 
przedstawiano. Po smierci \VUja swego Rocha \-Van
skiego zajmuj~cego si~ jak ojciec l{arolein, opuscil 
GalicjEJ l{urpinski i przybyJ 1809 do Warszawy, gdzie 
stal drugim dyrektorem OilCry polskiej i SCi~gn~l
ZO na siebie przychyln~ u\vag~ powszechosci. Picr"\"\r
sze utwory jcgo jaknajlepiej przyjfJten1i byly. 

Pod kazdy1n wzgl~de1n tcatr W arszawski '\vielkic 
osi~gn~l korzysci z przybycia I\:urpinskicgo. On to 
gi6wnie pracowal, aby harmonja takkonieczna w ch6-
racb, spiewach i instrumentacyi zgodnie ,vykonywa-
11~ byla, w przedstawianych pod jego przc,vodni
ctwem operach. Od tej to ch\vili rozpoczyna siEJ po-

. '\Vodzenie l{urph1skiego nie tylko juz jako clyrektora 
opery, lecz jako kompozytora. Ten ostatni dar zdaje J 

sita ze tylko \vlasnej pracy i zdolnoscion1 byl \vinien, 
i w tern nie ty lko zasluga ale niejako 'vyz zosc na
szego zio1nka pokazuje siQ nacl Spontinim, bo Kur
pinsld nie czcrpal nauk w zngranicznych konser\va
torjach-bytnosc jego 'v orldcstrach pry,vatnych jak 
u ks. Suikowskiego, u starosty Polanow kiego, baro
n a Rasta\viecldego, pomogla 11111 tylko do roz\vini~
cie wlasnego talentu, do zapoznania si~ z llarn1onj~ 
i orldestr~. Naby,vs.zy rychlo \Vpra"'Y i dos\viaclczenia 
tak potrzebnego, lat,vo wywi~zac 1nu sig przyszlo 
z warunkow potrzebnych do ut,vorzenia 'vielkiej ope
ry. Dobry smak, bogactwo mysli, harmonja calosci, 
byly gl6wne1ni zaletami opez jego i po,vszcchne zje
dnywaly im po,vodzenie. Naj\Vi§kszt1 slaw<J przyniosla 
1nu druga z porz~dku opera: Palac Lucype?'a- gra
no jf! w 1811 r. za czas6vv ICsi~ztwa Warsza\Yskie
go. A ie l{r6l Saski kazal tckst jej nn. "'loski j§zyk 

• 

przelozyc, wifJC slawa naszego kompozytora poszla 
za granic~, a Niemcy szczeg6lniej oceniali te utwory. 

Dzisiaj, kiedy zwiedzenie obcych kraj6w jest tak 
za konieczne miane i tyle ulatwione iz zdaje si~ ze 
zaden cbocby mierny talent nie moze si~ rozwin~c 
bez zaczerpni~cia z obcych zr6del zasob6w; dziwnem 
siEJ wydac moze, iz taki mistrz sztuki jakim byl Kur
pinski, dopiero p6zniej, po napisaniu 'vszystkich naj
pi'Jknicjszych dziel swoich, udal si~ za granicEJ. 
W roku 1823 zwiedzil Niemcy, Wlochy i Paryz. 
Wr6ciwszy do .,Warszawy, dostal nominacj~ na picrw
szego dyrektora opery Warszawskiej. 

Roku 1841, po trzydziestoletnicj sluzbie, l{urpin
ski prosil o uwolnienie, lit6re otrzymal. Lubo w sile 
jeszcze wieku, zapragn~l spocz~c na ustroniu. Uro
czyscic zegnali artysci znakoinitego, szanowanego od 
wszystkich mistrza. Stefani b. dyr. muzyki przy l{on
serwatorjum Warsza\vskiem na];Jisal pi~kn~ kantat~, 
kt6ra wykonan~ byla przez stuszescdziesiEJciu arty
st6\v z obu teatr6,v; przy tern ciz sami zlozyli mu 
'v clarze pierscien z napisen1: Wdzi§CZni aftysci ope-
1"y, rnistrzozvi szvernu. Ze lzami przyj~l go Kurpii~- · 
ski, a zgromadzeni widzowie podzielali rozczulen1e 
jego. Nie pier\vszy to raz spotykala go podobnego 
rodzaju oznaka czci publicznej. Jeszcze w roku 1819, 
ofia.rowali mu artysci-amatorowie medal z portre
tem jego z jedriej, a nast~pnym z drugiej strony na
pisem: Za pz~kne twory ltarnzonii Rodacy. 

W , bijografii I>O\vszechnej" Felis tak si~ wyraia 
o KurpinBkim: ,I{urpinskiemu-to i Elsnerowi, Pol
ska za,vdzi~cza post~py, jakie od lat 30 poczynila 
w n1uzyce. Ich prace uposazyly kraj oper~ naro
dow~, kt6r a stanfJla w miejscu tlumacze11 nien1ie
ckich, francuzkich, wloskich, poprzednio 'Zapelniaj~
cych seen~ polskt1." 

vVszakie nie w~zystkie opery l{urpinskiego Inaj~ 
na so bie piEJtno narodowej 1nuzyki; nie moglo bye 
inaczej; kazcla musiala 1niec charakter wlasciwy, za
st6so,vany do przcdmiotu jaki wystawiala. I tak Pa
lac Lucypera, jakby z jakiejs sredniowiecznej legen
dy 'vysnuty, po mistrzo,Ysku maluje 6wczesny '\Viek 
ryccrst,va i cudo"·nosc romantyzmu niemieckiego . 
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Zacna powszechnosc polska, skora do wszelkich ofiar ogniern i zazegly gwiazdy p6zniejsze, kt6re na moim 
szlachetnych, rychlo tEJ piEJkn~ mysl ziscila. llok nie widnokr~gu jasniej~, i choc ukosnemi promieniaxni 
uplyn~l, a na Pow~zkach stan~l, wedlug rysunku przys,viecaj~ innym horyzontom, innym narodom, 
i wykonania Leona Myszkowskiego, zal~czony tu na dzieciom wsp6lnego Ojca naszego!'~ 
drze,vorytniczem odbiciu nagrobek. Z tego powodu, ,Myslludzi objawia si~ r6znemi sposobami;jakie
znany pisarz i krytyk muzyczny, stosownie odezwal kolwiek S[b one, jesli zacne, nie tnog~ bye mniej go
siEJ w swen1 pismic (w listopadzic 1858 r.) nastEJpne- dne od innycb: bo kazdy dany byl z g6ry i kazdy 
n1i slo,vy: przeprowadzil cz~sc mysli, takze z gory do przepro-

• 
, Smutna bylaby dola tego narodu, kt6ryby nie wadzenia oddanej. WiEJc niesprawiedliw~ jest rzecz~ 

mial miEJdzy dziecmi swemi ludzi godnych vviecznej klassyfikowac srodki, zamiast zaslug~ w uzyciu ich 
pami~ci; zycby musial ziarnem z obcych stron na- miec na wzgl§dzie. Kt6z dowiedzie, ze wplyw arty
nicsioneln; istnialby o tyle tylko, o ileby inni zezwo- sty, dlatego ze cichy, mnicjszy jest od 'vplywu wojo
lic nato raczyli. Wi~c gdzie s~ ludzie godni pamiEJ- wnika hukiem dzial rozglaszanego - plyn~cego na 
ci, choc.by swego narodu tylko, tam zycie narodowe kr,vi potokach i z dyn1em pogorzeli wznosz~cego si~ 
istnieje; czyny tamtych s~ zycia togo objawami. 'v obloki? l{to obliczy skutki jednego drgni(Jcia ser
Gdzie szanuj~ czyny, tam ceni~ si§ i uznajf! w swej ca piesni~ zbudzonego? azaliz ona nie Inogla·roz
sa.moistnosci, ijuz tern Samem S~ jej godni-Zll1USZa- SWiecic ducha tysi~C6W jak SlOWO gor~ce i wymo
j~ innych do jej u~nania. I mnj~ je czem wym6dz, wne, wstrz~sn~c jak hymn zwyci~ztwa lub bolesc kl~
gdyby tego bylo potrzeba; wskai~ na swoicb ludzi, ski, pocieszyc jak religia, oswieci.c jak nauka? Wszy
na 1nyst' sw~jrg w czyn wciclon~; dow6d te>, ze j~ stko co jest, mialo przyczynEJ i bez skutku nie mija. 
1nieli i spelniali, t~ czEJsc obowi~zkow, kt6r~ powie- Samez tylko bezposrednie skutki n1aj~ wywolywac 
rzyla iin Mysl ludzkosci~ cal~ wladn~ca. Zroznmie- hold dla czyn6w i przyczyn? tamze tylko zasluga 
11ie mysli swej przcz narod, dowodctn ~ ze j~ spelnia gdzie 'vielki rozglos? czyz nie uznano, ze zasluga · 
ci~gle; r~kojmhh ze spclniac j~ b~dzie; jest wi§C sa1n siEJ sl{ryje i CZ§Sto dojrzan~ nie bywa? Niemniej dla 
przcz si<J, przez mysl S\voj~. Oto dow6d gl6wny mi.. tego 1ny,sl spelnion~ bye mogla i bywala. Ile zas ra
losci domowych rzeczy. Przyznaj~c siEJ do niej, krze- zy lud to dojrzal i uznal, otaczal czci~ piastuna my-

• 

wi'!C j~, idziemy wszyscy nie drog~ pycby i samolub- · sli. Czasem nagradza go za zycia. A jesli nie uspial 
stwa, ale drog~ pokory i obowi~zku. A jak czlowiek ze sprawiedliwosci~, to mu j~ wymierza pojego smier
pojedynczy; gdy na niego przyjdzie godzina s~clu ci chocby i p6zno; bo i sobie tern samem j~ wy- . 
spraw jego ziemskich, zapytany co zrobil z durami, mierza." 
ktore n1u dano na doczesn~ pielgrzymk~? szcz~sliwy! Tej sprawiedliwosci ludu dla samego siebie, szcz~
y-~~i ~~dzie m6gl dodatni z nich zdac rachunek, tak sli wem byl s. p. !Carol Kurpinski naczynien1; zlozo
l u d ~<n.r~ ady mu z czasem pr:t.yjdzie zaton11C w falach no j11 wnie za Zycia czlowieka i po jego zgonie w spo-
u t _oS~I prze~ tysi~J,czne plyn11cych wieki, ~zcz~Sli- s6b, jak wizerunki zal11czone tutaj okazuj11. Nie 

wMy JeSh b_~dzie m6gl powiedzieC s11dowi historyi: o SwietnoSC ich idzie· bo jakaZ SwietnoSC wystarczy 
, ysl pOWierzona mi swieci jak gw· d } sr 1 d · ' . 
tych oto syn6w moich. niekto're t hiaz .a dna cbzo c my 1 u. u, woli narodu? Idzi~ o mysl, kt6ra tylko 
d . . . ' z yc gw1az po la- godnosc1 w znaku swym pragn1e. 
ly dzlSiaJ, ale w swym czasle £wietnym plon~ly s . 
• .. 

• KOLU!INA::ZYGMUNTA III • 

, 
I -wODOCI.i\.GI -w SASKIM OGRODZIE 

(z 2ma rycinami na jednej tablicy). 

Smutne pod wielu innemi wzgl~dami panowanie 
Zygmunta III-za kt6rego, rzecby mozna iz zlote Ja
gielo:6.czyk6w wieki, na miedziane prz~twarzaC si~ 

\ 

poczEJly, byly riader dla. miasta Warsza\vy korzyst
ne. Monarcha ten, na nieszczEJscie nie zdolny do .. 
j~cia ani obowi~zk6w ani poloienia swego, nie mJ;I 

• 
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rozcgrzac serca ·wdzi~cznosci~ dla narodu, kt6ry go 1 

'vybral, nie czul dlan naleznej sympatii tak dalece, 
ze nn.wet stroje i obyczaje narodo\vc byly mu do tego 
stopnia niena,vistnc, iz gron1il syna za to .ie si~ po 
polsku przebral. Zdaje si~ iz ow nicstnak do narodo
wosci polskiej, byl jedn~ z przyczyn gl6wniejszych 

Sueciae Rex • 
1 z pra,va 

.. 

Kr6l Sz\vcuzki Pacis studio, gloriaque 
In tor Rcgcs Prin1 us 

Bello ct victoriis 
Dla ilbdzy !)Okoju i sla,vy 

1\Ii~dzy Mouarcharni pierwszy, 
W \vojnic i z\vycifJztwach . N mnini sccundus 

Moschorun1 
sl\laniaj~cych go do opuszczenin starego grodu Kra- Ducibns, Metropoli, Provinciis 

Nic majl1CY drngicgo, 
Po 'vzicaciu Mosk\vy 

wodz6'v i stolicy kowa i przcnicsienia stolicy do 1nalo znanej na ten Captis 
czas 'V arsza wy b~d~cej niegdys miastem gl6wn6m Excrcitibus Profligatis z pro,vincyami; 
I\si~z~t ~1azowicckicb. W azny to dla dzisiejszcj sto- Sn1olensco rccupcrato po rozproszcniu 'vojsk, 
licy naszej okres, bo Zygmunt staral si~ w~zystkie- Turcica potentia Odzyskauin Smolenska, 
n1i sposobami przyozdabiac now~ rezydencj~. Zamek Ad Chocimum rcfructa Po Turecki6j potfJgi 
tu widny na rycinie za kolumn~, o kt6r~j n16,vimy, Quadruginta quatuor annis Pod Chocilncm pokonaniu 
posta wiony nicdaleko walo\v miasta ( dzisiejszego Regno impcnsis Czterdzicsci c~tcry lat 
Pochvala) m6gl bye za.grozony, zwlaszcza na wypa- Quadragcsimus qnartus Rz~do1n poswi~ciwszy, 
dck wojny, zupclny1n niedostatkicm wody. Chc~c te- Ipse in regia scric B~d~c czterdzicstym czwartym 
mu zapo bicd7:, J{r61 kazal zaprowadzic wodoci~gi 01nnium aequavit Sam ·w kr616·w rzfJdzie 
ktore 11ic tylko do starych w pobliskoBci zamku, lecz Aut junxit gloriam. Wszystkim 'vyr6wnal 
i do ulic starrgo n1iasta poprowudzone byly, jak s~ Lub pol~c~yl slaw~. 
do,vody nato w starych archiwach miejskich, z 1598 
rol\u zawicraj~cych rachunek 'vydatk6w na ten eel po
nicsionych. \V oda szla az z Leszna ze zr6del ulicy 
l{armelicldej, obok dawnego c1nentarza cwangieli
ckiego przcz ulic~ Dlug~. W roku 1853 przy zapro
\vudzeniu wodoci~g6w i wodotrysk6w w Saskiln ogro
d~dc, na placu Teatralnym i okolo kolumny Zygmun
ta, gdy kopano ziemi~, znaleziono wyrazne slady 
a raczcj szcz~tki rur swiadcz~cych ze dawne tuby 
z drzcwa sosnowego spajane byly blachami zelazne
mi. Polozenie rur 11rzy samych fnnda1nentach kolu
mny zc strony zachodnio-p6lnocnej, \V ksztalcie lu
ku, do,vodzi zc 'vodoci~gi w tymze kierunku prowa
dzone byly od rogu ulicy Senatorsl\iE~j ku Zamkowi. 
Rury te byly pojedyncze, a do Starcgo miasta ·wio
da.ce, podw6jne. 

Honori ct Pietati 
Sac ram 

Statuam Hanc 
Sigismundo III 
Vladislaus IV 

II. 

Czci i przywi~zaniu 
Poswi~con~ 

TfJ Kolumn~ 
Zygmuntowi ill 
Wladyslaw IV 

• 

Natura; Amore, Genio 
Filius 

Z rodu, milosci, talent6w 
Syn, 

• 

Electionc, Serie, Felicitate Z elekcyi, porz~dku, szcz~scia 
Successor N ast~pca 

Voto, animo, actu Ze slub6\v, scrca i czynu 
Gratus, W dzifJczny, 

Pcttri Patriae Ojcu Ojczyzny 
Parenti Opt (ime) Mer (ito) Rodzicowi najlcpiej zasluio-

Anno Dni 1\IDCXLill nemu 
Wdzi~czna Warszawa kr6lowi, za swe podniesie

nie do stopnia Stolicy, z radosci~ widziala 'vznoszo
ny dla niego Pomnik w5r6d mur6w S\voich, kosztem . 

Poni jussit. Roku Panskiego 1643 
Cui jam Wystawic rozkazal: 

Gloria 'frophaeum Kt6remu juz · 
przywi~zanego syna Wladyslawa IV. 

Znany badacz i Wydawca ,Starozytnosci Warsza
wy" Aleksander Wejnert, wynalazl stary r~czny Zyg
munta kol. rysunek, na kt6rym przygotowane byly in
ne od dzisiejszych, nadpisy. Dla pami~tki przywo
dzimy je tutaj: 

• 

Sigismundus III 
Liberis suffragiis 

Poloniae 

I. 
Zygmunt Trzeci 

• 
Z wolnych wybor6w 

Kr61 Polski 
Haereditate, Succesione, Jure Z dziedzictwa, nast~pstwa, 

• 
I 

Posteri tas gratitudinem Slawa wieniec 
Aeternitas monurnenta Potomnosc wdzi~cznosc 

posuit aut debet Wiekuistosc pomniki 
Wystawil:a albo jest winn~ 

I II . 

Sic coelo, sic tenis Tak \V niebie jak na ziemi 
. Sigismundus ill Zygmunt ill 

Pie tate insignis et armis Naboznosci~ znamienity i or~zem 
Geminae gloriae merito W podw6jnej slawie slusznie 

Sese approbavit. Utwierdzil si~. 
Hinc gladium inde crucem . Tu miecz, tam krzyi 

' 
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Tam forti quam pia manu Nie tylko 

Tanet. 

m~zn~ ale ipobozn~ w tym dlugim poczeie o smutnym nie wspomnial Gu• 
• 

r~k~. ZOWie. 

Illo pugnavit Dzierzy. Zmieniwszy przeznaczenie kolumny, ltazal j~ kr61 
In hoc signo vicit 

Sub hoc insigni vixit 
Securns, invictus, felix 

Nunc felicitate 
Quam terris dedit 

Gloriosus 

Tarot~ walczyl, Wladyslcnv IV przewiesc o 13 mil niemieckich, do 
z. tem godlem zwyci~zyl, Wisly na wozie umyslnie zrobionym ku temu, 
Pod tyro sztandarem zyl a stamt~d po "\vodzie do W arszawy. Na szczycie ko-

Bezpieczny, niezwyci~zony, losu marmurowego, umieszczono dziesi~c stop rzym-
szcz~sliw y: skich n1aj~cy pos~g Zygtnunta III, z miedzi, wysta-

Teraz z szcz~scia wuj~cy kr6la w plaszczu koronacyjnym, w zbroi,w le-
Quam coelo meruit 

Beatus. 

Jakie prowincyom nadal wej r~ce trzymaj~cego krzyz oparty na kolumni~, 
Pelen slawy; w drugiej palasz zakrzywiony. Na glo,vie, korona. 

• 

Na jakie w niebie zasluzyl Pos~g w ogniu grubo zlocony, odlewal ze spizu Da-
I 

Blogoslawiony. niel Thym, giser kr6lewski wedlug wzoru Klemensa 
Mollego (Mollus) snycerza bononskiego; g!6wny zas 

IV. 

Non s tatua erigitur nee caeso gloria monte 
Fulta Sigismundi mons erat ipse sibi. 

Nee fulgorem auro, robus neque sumit ab aere 
Auro fulgidior firmior aere fuit. 

M. Daniel Thiem S. R. M. 
Fusor Warsaviae fecit 

.A. D. 1644. 

Nie wznosi si~ pos~g, ani przez odkopanie gory slawa 
Zygmunta wsparta; on sam byl przez siebie szczytem, 

Ani jasnosci ze zlota, ani mocy nabiera od- spizu, 
Bo byl nad zloto jasniejszy i mocniejszy od kruszcu. 

:M. Daniel Thiem J ego Kr6lewskiej Mosci 
Konwisarz w Warszawie odlal 

Roku Panskiego 16 44. 

• 
Historya samej kolumny Inarmurowej, nadzwyczuj 

ciekawa. Za wykrycie tych szczeg6l6w winnismy 
wdzi~cznosc Antoniemu Wejnertowi, kt6ry twierdzi 
niemal z pewnosci~h ze jeszcze Zygmunt III chcial 
upan1i§tnic zwyci~ztwo odniesione nad Zebrzydow
skim i' jego stronnikami pod Guzowem (6lipca 1607 
roku) i w tym celu kazal 'vykuc w Ch~cinach ogro
mn~ kolumn~ 72 st6p maj~c~. Ale sam los nie
sprzyjal uwiecznieniu pami~tki oblanej krwi~ bra
tni~~ obustronnie si§ tocz~c~. 6w bowiem kolos ma
j~cy przewyzszac rzymskie, p~kl z powodu szpary 
kt6ra si§ w polowie okazala. Zwazywszy liczne po
wody Zygmunt III, zaniechal pierw:otn ej mysli swo
jej, bo czul iz pomnik Guzo,vski bylby przeciwnaro-
dow~ pami~tk~. Lat wi~c blisko czterdziesci, kolu
mna spoczywala w zapomnieniu. Dopiero sprowa
dzil j~ syn Zygmunta, kt6ry choc na niej r6zne nad
pisy o zwyci~ztwach ojca wyryl, jednakze wcale 

kierunek, az do podniesienia tego wysokiego glazu 
prowadzil Konstanty Tenkala budowniczy kr6la pol
skiego. Podstawa post!gu i gzyms nad kapitelem s~ 
z marmuru. Sam kapitel w stylu korynckim, z mie
dzi. Nasz mar1nur ch~cinski zwany u Wloch6w 
Breccia Meschz"a) uzyty na kolumn~ wynosi stop 30, 
a cala wysokosc po~nikowa od ziemi do szczytu rna 
stop 80. Ozdoby, orly, tablice, napisy miedziane 
z gloskami lsni~cemi, byly niegdys zlocone. Ale ko
lumna Zygmuntowska wystawiona przy dawnej Bra
n1ie krakowsktej (zniesionej 1817 r.) ulegala wielu, 
w czasie wojen zwlaszcza, uszkodzeniom. Gdzie dzis 
Podwale, byly obronne twierdzy waly. Kule wi~c 
nieprzyjacielskie lataly cz~sto kolo Zygmunta III. 
Uszkodzenia z lat 1656, 1657 i 1604 naprawione zo
staly za panowania Augusta III, w stuletni~ rocznic~ 
jej wzniesienia, jak swiadczy nadpis umieszczony na 
tablicy oddzielnej, od strony Krakowskiego Przed
miescia: 

Opus an1oris et honoris a Vladislao IV 
Patri suo Sigismundo Ill An. Dom. MDCXLIII 

erectum, prospere regnante Augusto ill 
A. D. MDCCXLIII renovatum. 

to jest: 

,D~ielo milosci i czci Wladyslawa IV 
dla ojca swego Zygmunta III r. Panskiego MDCXLID 
wzniesione~ za szcz~snego panowania Augusta ill 

R. P. MDCCXLIII odnowione." 

W rol{u 1794 stala :obok po1nnika Zygmunta III 
armata, daj~ca trzykrotnym wystrzalem znak miastu 
calemu, prawdziwego allarmu: zaczela si~ przeto ko
lumna wkr6tce pochylac w kierunku od szczytu swe
go, ku jablku na pos~gu. 6wczesny wi~c minister 
Ksi~stwa Warszawskiego Jan Euszcz~wski, obmyslil 
w 1808r. stosowny fundusz do jej naprawienia, kt6re 

• 
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dokonane by!o pod kierunkiem buclowniczego Jozefa ce oslaniaj~ce sztuk~ zan1iescic n1ogly, w uslugach 
Borettcgo, i kosztowalo blisko 13,000 zlp. zycie poswi~cil. Przyjmij z laskawem obliczem to 

W roku 1827 usuni(Jto kraty, zacien1niaj~ce nad- dzielo, a gdy go uznasz za wlasne, cbciej nas ta.kze 
pisy, a dano 12 slup6w, z cioso,vego kamienia, pol~- na do,vod tego zaliczyc 1ni~dzy twemi N ajjasni~i-
czonych lancuchami zelaznen1i. szej W. IC Mosci najunizcnszymi slug ami." 

vV roku 1853 przy kopani u wodoci~g6'v znalezio- Jak 'vspomnielismy 'vyi~j, 'vodotryski przed kolu-
no w ziemi szcz~tki czterech starych pni, clo,vodz~- 1nn~ zyginunto\vsln~, bijf! rzutami wody rozchodz~cej 
cych iz kolumna Zygmuntowska otoczona l\iedys by- si~ 'vlasnym ci~zarcm z rezerwoaru w Saskim ogro
la d~ ban1i po 4 rogacb. Zmieniono takze \vtenczas dzie. Tu odbylo si~ uroczyscie poloz cnie kamienia 
ogrodzenie podsta,vy, wedlug pomyslu Ilcnryl\a Mar- w~gielncgo lG listOJ)ada 1852 r. vV p6ltrzccia roku 
koniego. Zniesiono 4 stopnie schod6w kamicnnych zupclnicrobotg ukonczono podprzcwodnict,vem Hen
i slupy okulajqce lancuchami kolun1n~ - a podn1u- ryka 1\Iarconiego, kt6ry kosztem rz~du wysylany byl 
rowaniem umocniono dawn~ pod\valin~ pomnika· do lla1nburga i Londynu, dla przypatrzenia si~ tam 
Na cokule z 4 okr~glemi naroznika1ni, nal\rytcmi najnowszym ulepszcnion1 'v urz~dzaniu 'vodoci~g6w. 
kamieniem czerwonym z Nossowa, wystawiono 4 Try- Nin1 jednak dzis cxystuj~ce wodotryslri, przyszly 
tony przez konchy z ust ziej~cc 'vodg wcdlug modclu do skutku, bylo da\vni~j, ( opr6cz rur prowaclzonych 
ICissa z Berlina, odlane 'v 'Varsza·wic w zakladzie do Starcgo miasta i Zamku, z 1niejsca, gdzie dzisiej
l{arola Mintera. Ogrodzono pon1nik balustrad~ 'v fa- szy szpit al cwangielicld,) kilka projekt6\v do zapro
brycc Banku polskiego na So leu 'vylan~ z zelaza. I(o- wadzenia \Vouoci~go\v. Uczniowie bylej szkoly Apli
szta wszystkic wyniosly czterdzicsci kilka tysi~cy zlp. kacyjnej, ro bili plany, podlug kt6rych, \V jcdnychze 
vVodotrysk pierwszy raz bic pocz~l14 kwietnia 1855 kanalach, u dolu Inialy isc spauy rynsztokowe, nieco 
roku. W oda tryskuj~ca tutaj pochodzi z patery 'vi§- wyzej zas rury prowadz~ce wod~ i gaz do oswietla
kszej urz~dzonej przed gmachen1 tcutralnym, clo kt6- nia. W r. 1826 hydraulik Jan W. Thomas propono
rej znowu dostarcza wod§ pater a 'voclatryskowa z ogro- wal sprowadzenie 'vody az z pod J eziornej (kt6ra 
du Saskiego. i tak dz;isiaj niema dose tego zywiolu do poruszania 

Na zakollczenie kr6tldego rzutu o kolumnic Zyg-1 nieustanncgo machin papierni) kanalem splawnym 
munta III dodac 'vypada iz ze sla,vnym sztyc harz em a zarazein spacerowym, do Eazienek a stamt~d przez 
gdanskim Hondiuszem Wilheln1em, Augustyn Lok- Solec i nowy ogr6d pod zamkie1n, do calej Warsza
cyusz w r. 1646 (a zatem we trzy lata po \Vznicsie- wy, a na,vet do Marymontu i P6lkowa. 
niu pon1nika) w Hadze, wydal przcpyszn~ rycin~ na Hejrich i Wilson, wlasciciele dom6,v, na rogu uli
nliedzi, z poswi~ceniem szumn6m, (po lacinie) Maryi cy Rymarskiej i Leszna, oraz przy ulicy Rybaki 
Ludwice kr6lo,vej polsldej i Szwcdzkiej,- nast~pnej i Mostowej, zan1ierzali prowadzic wod~ na Stare mia-
osnowy: sto. Pier,vszego projekt nawet byl 'vykonywany do 

• 

,Nikt dzi\Yic si~ nie b~dzie, ze ojca ojczyzny matce czasu urz~dzenia dzisicjszych 'vodocif}:g6w. Drugi 
tejze Rzplitej Polsldej, ze obroncg wiary jej or~do- uczynil podanie, ze za pomoc~ machiny parowej w je
wniczcc, ze Zygtnunta Ludwice ofiarujen1y. Obojgu go domu pod dawnym Nrcm 2564 podejmuje SiEJ zao
ro\vna byla n1ilosc i przywi~zanic l\u Rzplitej. Mnie- patrzyc wod~ :fiJtro,van~ Stare i Nowe-miasto, a za
Inamy jednak, zc to Waszej J(r6le,vsldej Mosci tern razem urz~dzic zdroje, z kt6rychby \voda ci~gle ply
l)rzyjenlniejszem stanie si ~' iz dziclo to jest t'vego n~la, bez pompowania. 
i naszego Wladyslawa, kt6ry 'vspaniale1n s'vem In~- W r. 1843, Panccr, (kt6ry kierowal robotami przy 
ztwem, \vszystkich iyj~cych serca sobie po dbi,vszy, utworzeniu Zjazdu ku Wisle, poczynaj~cego si~ za ko
zeby ojczyste cienie czci~ pozosta,vil swobodne, ka- lumn~Zygmuntaodzamku,)podalplanysprowadzenia 
zal je uwiecznic, san1 zysl{awszy poczqtek do potom- \Vody z "'\Visly do Starego 1niasta, oraz urz~dzenia 2ch 
IH~j sla,vy. Przyjn1 wi~c laskawie Najinilosciwsza l{r6 · rezerwoar6,v, przed Teatrem i przcd Za1nkiem. W ro
lo,vo podarunek ten od tych, z kt6rych jeden przeszlo ku 1849 zmieniono w 'viclu wzgl~dach plany Pance-
dziesi~tck lat przebywaj~c na v'l. I(. l\1osci dworze, ra, i ustanowiono delegacyEJ do stanowczego rozpa
zdolnosc., pracEJ i 'vszelkie swe. wiadomosci poswi~ca trzenia da\vnych i utworzenia nowego projektu. Sklad 
i got6'v poswi~cac, wspieraj~c po cz~sci rad~ i_ P?m?- komitctu byl nast~puj~cy: budowniczy rz~dowy, czlo
c~ tak \vspaniale dzielo. Drugi zas dla podziwiania nek rady og6lnej budowniczej Rittschel; inzy'nier 
czyn6w 'Vielkiego W~adyslawa, o ile miedziaue tabli- Warsza,vy Kloppmann i czt R. B. Henryk ~Iarconi .. 

' 
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Gazety nasze oglosily w lipcu 1851 roku potwier
dzenie kierunku tych rob6t panu Markoniemu. 

Ustawiono w domu nad Wisl~ dwie machiny paro
we o sile 70 koni razem, kt6re pompuj~ z rzeki v1od~ 
do jednego z dwoch bassen6w, maj~cych 400,000 
stop kubicznych obj~tosci. St~d po ustaniu si~, wo
da idzie na filtry, a z nich do murowanego bassenu 

• 

to jest studni suchej; z kt6rej pompowana temii sa-
memi machinami, })lynie rurami do rezerwoaru gl6-
wnego w Sasldm Ogrodzie, wzniesionego przeszlo 
stop 170 nad 0 'vysokosci wody Wislan~j. I{aicla 
z tych machin na minut(J dostarcza 100 kubicz. stop 
,vody. Machiny tak s~ urz~dzone ii w jednymze cza
sie kazda z nich pompowac moze wod~ do bassen6w 
z Wisly, a ze studni gl6wnej do rezerwoaru w Saskim 
Ogrodzie i do dom6w prywatnych w miescie, kt6re 
si~ jeszczc nie 'vzwyczailo do tego rodzaju dogodno
sci. Z rezerwoaru w Ogrodzie Saskim, 'voda plynie 
przez ulicfJ Senatorsk~, plac zygmunto,vski, ulice: 
Swi~tojansk~, Gol~bi~, Freta do Nowcgo Miasta. 
z drugiej strony rozchodzi sifJ przez ulic~ Zabi~ plac 
przed Bankowy, Ryrnarsk~, Przejazd, Nale\vki, Swi~
tojersk~. Rury podziemne ulozono dwietna linijami 
dla tego, aby w razie uszkoclzenia jednej, uzyc Jno
zna bylo drugiej. W przypadku wi~c naglej i gwalto
wnej potrzeby, woda Inoglaby przez dwie rury i za 
pomoc~ uiycia obu maszyn, dwakroc obficiej wy

ply·w·ac. 
Kiedysn1y wspomnieli o "~odotryskach Saskiego 

Ogrodu, 'vysta \Yionych tu na rycinie, 'vypada nieco 
dodac i o dziejach samcgo ustronia, tak dzis 1nil'ego 
dla \\r arszawia.n, i zan1ienionego na miejsce rozry
wek po"rszechnych. 

Przed stu pi~cdziesi~ciu latami byly tu zwyczajne 
ulice, przy kt6rych 'vznosil si~ kosci6l ojc6w Boni·· 
fratr6w, parae Andrzeja Leszczynskiego arcybiskupa 
gnieznienskiego, nabyty w roku 1720 od rodziny je
go;-gmach Tarlow, nalei~cy w koncu do Lancko
ronskicb;- pnJac podskarbiego W. ICs. lite"rskiego 
Ernesta Boguslawa Denhoffa, w r. 1727 kupiony od 
ks. J erzego Lubomirskicgo. Kr6l polski August II, 
Sas, nabywszy te dwory, domy i domki, na ich n1icj
scu, - przcnioslszy Bonifeatr6w na dzisiejsz~ ulic~, 
bior~c~ od nich nazw~-zaiozyl w guscie 6\vczesnytn 
francusldn1 ogr6d, zwan y od swego t\v6rcy, na pa
mi~tk~, saskz·v:. I\r6l polsko-saski, dose znaczne 
'''ydal na to summy, skupuj~c wicle .budynk6w od 
rokn 1713 do 1721; i to nietylko na ogr6d, ale i na 
palac, talcze pozniej miano,vany saskim, kt6ry sta· 
11~l '" rol{u 1724 na 1niejscu dawnych palac6'v I.~u-

. 

bomirskich, ks. Sapieh6w i Morsztyn6w. Dwor prze-
ni6s! si~ tutaj 7 maja 1724, a paiac nalezal az do 
1804 roku do rodziny kr616w saskich, od kt6rych, 
na zarnian~, owoczesny kr61 pruski dostal. Rz~d 
sprzeda! w roku 1837 stary gmach, zlepiony z wielu 
dawnych palac6,v, Janowi Skwarcow, z warunkiem 
wybudowania kolumnady przy wejsciu, widnej tu na 
rysunku. Sk,varc6w rozebral dawny palac saski, 
a wzni6s! natomiast dwuskrzydlowy dom dzisiejszy. 

Przez terazniejszy Ogr6d Saski, dlugiin jakby ko
rytarzem l~czyl si~ z palacem saskim drugi palac 
zwany bl~kitnym (dzis ordynat6w Zamojskich) ktory 
August II kosztem swym wznios! dla Orzelskiej, p6-
zniejszej kl:;i~iny holsztynskiej. l\16,vi~h ze GOO robo
tnik6w, w ci~gu 6 tygodni (inni znowu pisz~ 6 mies.) 
wystawilo ten gmach dla c6rki kr6lewskiej. Niekt6-
rzy mieni~ OrzelskfJ nieslusznie cork~ oficcra saskie
go l{laudyusza Ord, a kochank~ tylko Augusta II. 

Przy n1urze opasuj~cym ogr6d i palac saski od uli
cy Kr6lewskiej, ka.zal wzniesc August Mocny spro
'vadzonym z Drezna rzemieslnil{om i artystom Teatr, 
cif!gn~cy sifJ ze sw~ officyn~, przeznaczon~ na sklad 
dekoracyj i t. p. r. az do uliczki 'vtedy zwanej Pay
cenburg. Sam lo.:ol kazal si~ na widowiska w lektyce 
nosic w~sk~ uliczk~ obok muru i dawniejszej ujez
dzalni id~c~: dla innych zas wejscie i · zajazd do tea-

• 
tru by! od ulicy Krolewskioj. Pod dyrekcy~ szambe-
lana kr6lewskiego Mordaxa, po raz pier"rszy zacz§to 
"rystawiac tu widowiska w r. 1725. · 

Dzis, z przejscia po1ni~dzy palacen1 niegdys bl~ki
tnyn1 a sasldm, po wzniesieniu nieco ·wyzej muru oka
laj~cego ogr6d saski i za wieszenia na niln dachu, zro
bila ordynacya, budynek. 0 becny zas plac saski przed 
ogrodem i kolun1nad~ don wiod~c~, powstal z daw
nych obszernych dziedzinc6w rezydencyi krolcwskiej. 

Ogr6d Saski na nowo uporz~dkowany, ot,varto 
dla powszechnosci od r. 1817 czyli w lat dziewi~cdzie
si~t l)O swem pierwszem urz~dzeniu .. 

Opr6cz upi~kszen, jakich temu ogrodo,vi przyspo
rzy!y wodotrysld, glowny 'vodoz bi6r mieszcz~cy si~ 
na wzniesieniu w portyku, wygl~daj~cym ja.kby na 
mal~ skalfJ swi~tynia Sybilli albo Westalek, przy
daje wiele ruchu gmach i altany no,vo-za!ozonych 
w6d mineralnych sztucznych; ganek cukierni znanej 
pod hnieniem Lessla (dzis wlasnosc Strasburgier6w), 
po,vi~kszenie lawek (zelaznych) i odnawianie da"\vnych 
posq g6'v tu i 6wdzie stojf!cych, kt6re zapewne kiedys 
na krajowe figury przetworzone zostan~. Mamy juz 
kolosaln~ postac Jana l{ochanowskiego przcz s. p. Ta
tarkiewicza-ale jeszcze nie 'Y miejscu publicznem. 

----·-
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MARGARITHA BENEDE'ITA. 
(Dokonczenie) 

• 
. 

Cierpienia jakich doznala Margaritha, byly s'vi~te. Nic dal si~ prosic Patricio, bo opowiadania, nawet 
Opatrznosc zacho·wala j~ od tych przykrosci, na poz6r czasem wicrszcm i przy tnuzyce, byly rzemioslem je
podrzEJdnych, ale truj~cych kazd~ chwil~, absorhu- go. Pomyslal wi~c chwilk~, r~ce na krzyz zalozyl, 
j~cych umysl, jaldcmi s~, nieustanne starania o chlcb posta\vil przed sob~ szklank~ z don1orodnem czerwo
pow~zcdni, a cz~sto niedostatek zupelny. Nigdy jej nem wincn1 i zacz~l m6wic: 
na koniecznych, aczkol\viek bardzo skromnych, nie * 

* brako\valo potrzcbach. l\J~z jej odziedziczyl po ojcu * 
grunt z porzq,dncm zabudo,vanir.m; ~as tala tan1 Mar- ,Swi~ty krzyz Pansl{i dopiero dwanascie wiekow 
garitha prostc sprz~ty i scinny biale, w og6le domek panowal nad S\viatein-kiedy vVielcy Skaligierowie, 
.z gorsz~ po\vicrzcho\vnosci~, niz ten kt6ren u rodzic6w potentaci Werony, slawnemi czynatni wiadz~ s"roj~ 
patni~tala. ·Ale 'v l<omorze byly kule lnu pi~kncgo, znaczy li. Bystra Adyga ur~gala si~ starej W eronie, 
bylo pl6tno niebielone jcszcze i okrasa w polciach nie doz,valaj~c jej zapoznac si~ z przeciwnym brze
i grzyby i n1~ka, zgola wszystko co w proste1n go- giem. Skaligiery, ukr6cnjf!C rzel\:i swawol~, scisn~li 
spodarstwie zamoznosc stanowi; a w oborze stala silnemi arl{adami jcj brzegi, most silny zawiesHi, 
para kr6w dojnych, 11ara roboczych. wol6w i kouik a ujarzn1iona Adyga te })~ta do dzis dnia dzwiga z po
zwawy, kt6ren do l<osciola 1v6zck z gospodar~ t\vCin kor~! O! bo rozkazom Sl<aligier6w trudno si~ oprzec 

. cif!gn~l i kilka mul6\v. Tak tedy nie znaj~c zbytk6w, bylo. Lccz i oni spocz~c n1usieli po pracy. Spocz~li 
przy pracy mnioj lub 'vi~ccj stosow~noj do lat uro- na swi~tcm miejscu, ojcicc obok syna-a '\vdzi~czna 
dzajnych, zawsze bylo chleba na swoj~ potrzehg i 11i- ich c6rka Werona, koronko\v~, z bialcgo marmuru, 
gdy dlug, ten trucicicl spokojnosci lub czystego su- oslon~ pokryla ich grobowccl I spoczywali dlugo
mienia, ·nie zaci~zyl na jej glo\vie. Ale za to nic- a przechodzien ze czci~ miejsce ich spoczynku wska
szcz~sliwa matka, S\vcgo pier\vorodncgo, ledwic osm- zywal. Ale przyszedl czas w kt6rym nie tylko mie
nascie wiosen licz~ccgo, stracila pod Lipskicm. Dru- szkance ziemi, lecz i n1icszkance grob6\v pokoju miec 
gi, zonaty i ojciec trojga dzieci, w p6zniejszych juz nie mogly! 
walkach zabitym zostal. Trzeci naj1nlodszy, 'vr6cil J ak kon r~kE! silnego jczdzca trzymany, gdy zrzu
tak oslabiony ranami, zc wkr6tcc umarl mimo sta- ci mun ztuk co mu dzi~sla zakrwa,vil, gdy zrzuci 
ran iony i matki. Z '\vnukami tal\zc nie poszlo szczEJ- jezdzca kt6ry go cisn~l; bryka na wszystkie strony, 

· sliwh~j. A gdy jcdna zostala jej wnuczka po coree, rostr~caj~c co po drodzc spotka jakby si~ chcial ze 
kt6r~ po s1nierci m~ia pochowala, gdy \vnuk po naj- swoj~ popisywac wolnosci~; tak Francja zerwawszy 
mlodszym synu zgin~l gdzies w bitwie z G6ralan1i, p~ta, po calej Europie hulac zacz~la. Obiccuje t~z 
Margaritha nie mogla dluzej pozostac w kraju gdzic sam~ innym ludom swobod~-w imie jcj nachodzi ich 
tyle strat poniosla; sprzedawszy gospodarstwo i za- ziemie, pra,va wolnosci pisze nie pi6rem lecz ostrzem 
brawszy mal~ wnuczk~, wr6cila do rodzinnej zicmi, miecza, nie inkaustem lecz krwi~! 
gdzie j~ B6g pocicszyl dobrem zam~zciem wnuczki Za dlugo spoczywaly po starych wojnacb pi~kne 
i prawnukami. Adygi wzg6rza i do~iny-nagle spokojny wiesniak 

J6zef przej~ty uszanowaniem dla starej niewiasty, pada ofiar~ zaci~tego 1ni~dzy dwoma stronami boju. 
nie smial jej 'vcale zadawac pytan, lubo nader byl W tej potyczce widzisz brata powstaj~cego na bra
ciekawym przyg6d jcj zycia- oswiadczyl .to siedz~- ta!-bo nie wszyscy rozumiej~ eel kr'\vawej '\Yalkil 
cemu obok siebie gospodarzo\vi, prosz~c go zeby Jedni w zdobywcach widz~ najezdnik6w, inni, wyba
mu opo\viedzial jak si~ to stalo, zc babka jego poszla wicieli. Po zaci~tym boju, kiedy liczne trupy plac 
za Polak a i zn6w tu powr6cila? jego zakryly, dow6dzca francuz6w jako zwyci~zca, 
· - ,,To ciekawa historja-odparl gospodarz-Pa- wst~pujew stare Werony mury. ,Wybawiciel!" wo-

• 

OJCa s'vego, 
najlepiej opowie." na zawsze oswobodzi!" Gdy tak m6wi~, gdy Arena 
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W erony najstarsza, najpi~kniejsza z calej Italii, dzie
lo Flawjus.za konsula, ujrzala czterdziesci tysi~cy lu
dzi zgromadzonych, chc~cych widziec Zba"rc~; wtedy 
swawolny zolnierz zaprzecza ich nadziei, rabunkiem, 
gwaltem, i dowodzi ze to nie zbawca, ale najezdnik 
tylkol Dow6dzca tej rozkielznanej tluszczy, spieszy 
zwiedzac bogactwa i starozytnosci grodu. Tutaj naj 
pierwej uderzaj~ go pi(Jknosci~ groby wielkich Ska
ligier6w! Staje przed niemi! lecz nie czesc dla prze
szlej wielkosci krok jego zatrzymuje. On chce wie
dziec czy tam nie znajdzie, czemby skarbiec sw6j 
z bogacil! Nie l~ka si~ wi~c budzic starych spi~cych 
od tylu wiek6w kosci! odrywac kaze wieko z trumny 
gdzie w zbroi spoczywal Mistyna Skaligier! Zloty 
miecz wpada mu w oko i swi~tokradzk~ r(Jk~ si(Jga-

. j~c oderwal go od boku Rycerza! Zachrobotaly stare 
· kosci jakby gluchy j~k wydaj~ce! Nie slyszal tego 

odglosu zaj~ty zdobycz~ starozytnosci Najezdca, ani 
tez nie slyszeli stoj~cy ohok sluzalce-ale uslyszala 
go swi~ta patronka w Niebie. A wznioslszy r~ce do 
Przedwiecznego, wolala: ,Panie pomscij krzywd zy
wych i U:marlych miasta mojego! Upokorz tego swi~

tokradzc~! Odpowiedz w promieniu swiatla , Jeszcze 
nie czas!" splyn~la do swi~tej,- uczula j~ i korn~ 
pochy lila glow~. 

* * * . 
Pomi~dzy sprzymierzencami walecznego ~ dow6dz 

cy francuz6w, byl oddzial z Ludzi Wybranych. Oni 
nie rabowali kosciol6w, nie krzywdzili niewiast-

• I 

krokami ich nie kierowala ani chtJC slawy, ani ch~c 
zysk6w. Gdy ojciec m6j zblizyl si~ z litosci ~o jedne
go z nich zapomnianego na pobojowisku, chc~c mu 
pomoc jak~ wyswiadczyc rzekl do niego umieraj~
cy wojak: ,W imie Boga prosz~ ci~ bracie, zdejm 
z piersi moich woreczek w kt6rym jest ziemia z oj
czyzny mojej i medalik Matki Boskiej kr6lowej naszej; 
medalik zostaw na piersiach, a ziemi~ t~ przysyp mi 
powieki gdy je zamkn~." , Tak kochasz ziemi~ swo
j~, a przyszedles na obc~! porzuciles j~?" ,,Och! tyl
ko z wielkiej milos'Ci-chc~c j~ ratowac-moglem j~ 
porzucic." To powiedziawszy wzni6sl oczy w niebo 
i skonal. A ojciec m6j posypal mu na oczy ziemi~ 
jego i pogrzebal cialo! Ludzie tak swi~t~ wiedzeni 
mysl~, nie oddawali si~ rozpuscie, swawoli zolnier
skiej i szanowali Do my Boze." 

* * 
,Nie daleko Werony "\V Villa Rosa, wsr6d cieni 

pi~knego gaju, mieszkali zacni ludzie w ladnym mu
rowanym domku ich wlasnosci~ b~d~cym. Z pomi~-

dzy drzew inne wygl~daly zabud owania, a po nad 
drog~ do Villa Rosa wiod~c~, stal krzyz i pos~gi swi~
tych Panskich; w tym ladnym don1ku, pod straz~ 
krzyza i swi~tych Panskich chowala si~ jedyna c6r
ka starych rodzic6w, pi~kna i dobra jak aniol. Wszy
scy ubodzy z okolicy znali j~ dobrze, bo codzieft im 
pomoc i pociech~ niesc zwykla byla. Przypadkiem 
ojciec jej spotyka dw6ch mocno rannych sprzymie
rzenc6w francuzkicb, a widz~c ich oslabienie, do 
swego zabiera domu, gdzie c6rka dogl~dala jak bra
ci- a oni czcili j~ jak swi~t~. 

Starszy z nich juz sily odzyskawszy, wybral si~ do 
gl6wnego sztabu stoj~cego w 1N eronie; mlodszy za
trzymal si~ jeszcze, nie wiadomo czy mu sil :fizy
cznych, czy moralnych do opuszczenia zacnej rodziny 
brakowalo; obiecywal wszakze rychlo za towarzy
szem pospieszyc. Zaledwie 2ozegnali si~, kiedy wpa
da do cichego domku trzech francuz6w, wracaj~cych 
z Mantui, kt6rzy wst~pili na rabunek w Villi, bo 
w miescie i pod okiem zwierzchnik6w juz si~ dopusz
czac naduzyc nie. smieli. , Pienif!dze lub zycie!"
krzykn~l jeden z nich, przykladaj~c pistolet do piersi 
starego ojca pi~knej c6rki,. a d waj tymczasem prze
patrywali k~ty. Stary ojciec ~ poszedl dobywac pie- · 
ni~dzy, zolnierze zobaczyli wychodz~c~ z drugit~j 
izby .cork~ . Zdobyc~~to lepsza nad zlotol-porywaj~ 
przel~knion~ ; ojciec uderzony w piersi, pada bez
silny i bronic nie moze; lecz gdy wynosz~ nieszcz~
sli"~v~ wsr6d krzyku matki, nadchodzi mlodzieniec 
kt6ry towarzysza odprowadzaJ:, rzuca si~ jak lew, 
a razem wielkim glosem rozpaczy wola na towarzy
sza,-chce wyrwac pistolet, lecz rozpustnik pierwej 
strzela i trafia v.r lewe rami~ obroncy-krew go bro
czy, lecz on nie uwazaj~c na to, praw~ r~k~ tak sil
nie uderza w skroii zuchwalca, ze go powala o zie
mi~. Lecz dwaj inni upro~adzaj~ zemdlon~ zdobycz, 
a obronca trac~c krew, tracic zaczyna i sily. Mimo 
to zrywa si~, rospaczy pobudzony mocf!, i gonic ich 
usiluje; w tern wpada, krzykiem obroncy powolany, 
towarzysz jego w "\vojskowym stroju z palaszem u bo
ku, kt6rym uderza lupiezc6w. Zobaczywszy zbrojne
go przemawiaj~cego do nich wlasnym ich j~zykiem, 
s~dz~ iz wi~cej podobnych sprzymierzenc6w znajdo
wac si~ w poblizu musi. Rzucaj~c wi~c zdobycz swo
j~ pierzchaj~, ale chc~c si~ zemscic na kimkolwiek 
strzelaj~ po za siebie; kula zda si~ nikogo nie trafi
la-a towarzysz zbrojny puszcza si~ za nimL 

* * 
* Odurzona przez silny upadek nasza pi~kna, zrywa 

si~, spieszy do lez~cego, brocz~cego we krwi obron-' . 
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cy, zwi~zuje mu chustk~ ran~, by krew zatrzymac. 
· Matka jej zobaczywszy juz cork~ nieco bezpieczniej
sz~, spieszy do domu aby bezsilnego w skutek ude
rzenia zolnierzy, starego ojca ratowac. W tern nagle 
kl~by dymu buchajf! z [dachu- kula tra:fila w do1n 
i zapalila dach! Widzi dziewica pozar zagrazajf1CY 
smierci~ niewiedz~cyn1 o nim mieszkancom wewn~trz 
domu b~d~cym. Wtedy j~ nadludzl(ie ozywiaj~ sily; 
spieszy do domu, porywa za r~k ~ ojca, a gdy ten isc 
nie moze, razem z matk~ wynosi go i pod opiek~ 
Chrystusa i swi~tych patron6w oddaj~c, sklada pod 
krzyzem opodal. Wnet dochodzi j~ placz dzieci! 
przypomina sobie ze nieszcz~sliwa \vdowa z d\Yoj
giem malych dzieci mieszka w g6rnej izbie; wraca 
bohatorka po nieszcz~sliw~ rodzin~; l{rzycz y do gory 
bo dym ci~gn~cy si~ drzwiami broni wcjscia na scho
dy. Wtedy porywa pod stoj~cem drzcwen1 st6l, na 
nim stawia stolek, wskakuje lekko jak sarna naj-

. prz6d na st6l, potem na stolek, i wola, azeby jej 
matka dzieci podala. Gdy to czyni nieszcz~sliwa
cudownym sposobem dziecko jedno po drugiem pro
sto w r~ce jej wpada; skoro je na ziemi postawila, 
przysuwa st6l jeszcze bliZej okna i wola na matk~. 
Matka na bieliznie spuszcza si~ na n1il osci~ utwo
rzonc rusztowanie- i ocaleni wszyscy uciekaj~ od 
coraz silnh~j wybuchaj~cego plomienia! , O! btogo
slawiona moja wyhawicielko!''-wola wdowa. ,Blo
goslawion~ tylko jest lV[adonna. Nie dawaj mi tej na
zwy-rzekla Margaritha .. -Jej dzi~kuj. '' Pospieszyla 
wdowa zlozyc na kl~czkach dzi~ki przed Madonn~ 
i Bosl{im jej Synem. Po raz pier\vszy wtedy przydo
mek pi@knej na btogoslazoionq z:amienila 'vdzi~
cznosc. Nie poprzestaj~c na tern niezmordowana 
dzie·wica-boj~c si~ a by plomien nic pustoszyllasku 
i innych zabudowan, p~dzi, jakby od wiatru pozyczy
la skrzydel, do Villa Rosa i zwolujc wiesniakow dla 
ratunku. Tlumnie przybywaj~,-ona 'vyprzedza ich 
i ld~kn~wszy przed :figur~, gor~co dzi~kuj~c za otrzy
mane lasld, prosi o dalsz~ opiekg, blaga aby Bog 
zacho\val wybawc~, kt6rego przed domem zostawila. 

* * * 
CiEJzko raniony w lewe rami~, straciwszy krwi duzo, 

siedzial oparty o akacj~ mlodzian. Nie czul bol u, 
nie czul rany, bo wszystkie wladzc jego duszy zlaly 
si~ w uczucie uwielbienia dla podziwem przejmuj~cej 
dziewicy. , To widoczna moe Boza wspiera j~ silami 
swemit - ztamt~d on a widac t~ odwag~, t~ przyto
mnosc czerpie. 0! niezwyklato istota! nadziemski-to 

ani6l! swi~ta! Bqdz blogoslawiona! -zawolal wyci~
gnf!wszy r§k~, gdy ujrzal nadbiegaj~c~ ku sobie bia
l~ jej postuc. I po raz drugi dnia tego, przydomek 
pz~knej, uwielbienie, na blogostawionrt zmienilo. 
I sprawiedliwie- B6g j~ ublogoslawil, ani6l jego 
bialen1 otoczyl j~ skrzydlem, tak dalcce, ~e odzienie 
jej nawet, ta swi§ta nie,vinnosci szata, nie uszkodzo-
n~ zostala. Ani krew, ani dym, ani plomienie, nie 
sinialy jej bialosci naruszyc, a ludzie ogorzeli od ra
tunku wracaj~cy, zdj~ci podziwem, widz~c j~ zawsze 
pi~kn~ i jasn~, zawolali: , To ani6l, to blogoslawio
na!-nawet szalone zywioly j~ szanuj~!" 

lVIlodzian, kt6remu Paulo bylo na imie, nie zalo
wal ci~zkiej rany, nie zalowal r~ki, kt6r~ w obronie 
pi~knej dziewicy stracit Za martw~ r~k~, dostal zy
we i dla niego tylko bijf!Ce serce. Zez,volili rodzice 
na z'vi~zek dwojga bohatcrskich dusz dla siebie prze
znaczonych. A gdy B6g szcz~scie ich przyjsciem na 
swiat picrwszego dzieci~cia powi~kszyl; - rzekla 
mloda zona, podaj~c m~zowi syna: ,Pozbawilam ci~ 
r~ki potrzcbnej do obrony kraju, daj~ ci wi~c zast~
pc~." Tak si~ stalo. Po smierci starych rodzic6w, 
wracaj~ oboje do ojczyzny m~za, do rodzinnego dom
ku jego; tam wsr6d szcz~scia i wielkich bolesci, to 
cieszy si~ dziecmi, to je traci-agdy ostatniego wnu
ka dalekic skwarne Balkanu gory zakryly przed oczy
ma w sile jeszcze wieku b~d~cej babki- gdy c6rka 
jej, po stracie m~za gdzies nad Sekwan~ zmarlego, 
na r~ku jcj koficzy-wtedy zbolale serce pragnie po
wietrzem rodzinnem odetchn~c i wraca z wnuczk~ 
mal~-kt6ra jej p6zniej, na oslod~ lat starych, tych 
troje pi~knych daje prawnuk6w. Ofiara, bolesc i mi
losc zaznajomily j~ z niebem- slowo jcj pociech~ 
niesie, modlitwa ratunek- i wszyscy znaj~, szanuj~, . 
i przezwali j~ Margaritha Benedettal" 

* * * 

Skonczyl patrz~c ze czci~ na star~ niewiast~ Pa
tricio-a ta podnioslszy pochylon~ w czasie opowia
dania glow~, rzekla z uczuciem: ,Poruszyles i tak 
zawsze zyj~ce w mem lonie wspomnienia! Dzi~kuj~ 
ci, ale nie bierz i'nzienia hoiego nadaremnie-B6g ci 
przebaczy bos ty poeta-ale ja ci~ prosz«a nie nazy
waj biednej grzesznicy hlogoslawionq!" Gdy slowa 
te konczyla, J6zef stal przy niej, i z niecierpliwosciq. 
czekal zeby m6gl do Margaryty przem6wic. 

,Na Bogal jakie nazwisko nosil zmarly m~z wasz?'' 
zapytal caiy drz~cy J6zef. -,,Gozdawa" - odpowie
dziala staruszka patrz~c nan ze zdziwienicm. W szyscy 
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przytomni skupili si~ kolo niego, bo dziwne rzeczy matki mojej; tylko medalik i krzyz kt6ry mi matka 
dzialy si~ z mlodziancm. Bladl, trz~sl si~ caly, r~k~ przed smierci~ za spuscizn~ po ojcu oddala, wzi~lem 
prowadzil: po czole, narcszcie, jakby czlowiek kt6ry z sob~ jako talizman!" 

' 

caly sw6j maj~tek stawia na kart~, biedny J6zef roz- - ,ICt6ren ci~ nie omylil drogi bracic m6j" rze-
pina ka1nizellr~, wyrywa maly woreczek sk6rzany, kla wyci~gaj~c don r~k~ mloda lVlargaritha. ,Cot() · 
rozrywa go trz~s~c~ r~k~, a pokazuj~c srebrny me.- jest?-p6zniej dodala; na mnie jeszcze niczyjf:l, twarz, 
dalik i krzyzyk, pyta zalcdwie closlyszanym glosem; niczy:je spojrzenie takiego nie wywarlo wrazenia; 
jakby si~ bal uslyszcc odpo,viedzi: ,Czy czasen1 id~- zdales mi si~ do kogos bliskiego sercu memu po
cemu na 'vojn~ wnukowi nie zawiesiliscie tych swifJ- dobny." 
tosci na szyi? Margaritha wzifJla w r~k~ dose gruby Z zywosci~ sobie wlasciw~ cale zgromadzenie 
medalik i barclziej dotkni~cicm palc6w niz slabym przyj~lo nadspodziewanie znalezionego now ego czlon
wzrokiem poznaj~c, zawolala silniejszym g{osem: ka zacnej rodziny. Wszyscy rozmaite upatrywali 
, Santo Antonio! na Bogal co to jest? 0! nie" -rze- w niin podobienstwa. Wreszcie stan~lo na tern, ze 
kla opuszczajq_c r~ce i patrz~c na stoj~ccgo bladego rnimo tak znacznej r6znicy wieku, J6zef do prababki 
jak scia11a J6zefa. ,~ie! to nie-on! A zk~dze ten me- byl bardzo podobnym. Artystyczne uczucie Wloch, 
dalik, ten krzyz w rE2ku t'voim?... Ale niet to moze nie mylilo icb, bo istotnie byly to tez same regular
nie ten medalik!-czy tams~ litery?" -dodala, poda- ne pi~kne rysy, taz sama oprawa ocz; usta tylko 
j~c stoj~cej, takze zbladlcj prawnuczce. przez brak z~b6w u prababki najgl6wniejsz~ stano-

,Jcst P. na p6l zatarte, a G. calkowite- odparla wily odmian~. 
drz~cym glose1n mloda :Niargaritha. J6zef, niedawno sierota - niedawno zagrozony 

, To rnedalik kt6ry n1~z m6j nosil, a kt6ren da- strasznt1 srnierci~, znalazl si~ nagle czlonl{iem za
lam wnuko\vi nosz~cetnu imic clziada, uieby ten cu- moznej i zacnej rodziny. A przeciez gdy pierwsze 
downy swi(Jty nie dal1nu zgin~c!" zawolala drz~cy1n omin~lo go upojenie, zdalo si~ jakby niepok 6j jakis, 
glosem staruszka-,zk~d go 1nasz mlodziencze?" naksztalt chmury w dniu pogody, zaciemnil czolo. 

,) Od ojca rnego! blogosla,vion~ Babko moja!"- rzeki N areszcie znalazlszy chwill{~ stosown~, z bliza si~ 
lkaj~c J 6zef i rzucil sig do n6g Prababki. do lYfargaritby i bior~c jej r~k~, pyta z niepokojem: 

Mylne zdanie jal{oby w starych, kt6rzy przez iy- Powicdz mi, czy ja istotnie bratem twoim je-
cie cale nie gr~ nan1iQtnosci, nie szy bkim biegiem stem, czy rzeczywiscie cieszysz si~ ze we mnie ·masz 
krwi po zylach kr~z~cej, ale prawdziwem rz~dzili brata? Ach powiedz mi to pr~dko, a powiedz z ca
si~ serca wzruszenie1n, uczucie zastygalo, zan1iera- l~ prawd~! '' 
lo z wickicm. 0! nie! ta swi~ta iskra zyje zawszo, ,,Jak m~zczyzni s~ Iekcy, porywczyt Dla czego tak 
tylko si~ inaczej na zewn~trz objawia. pr~dko chcesz o tern wiedziec? Wszak-rzckla ru-

I 1\fargaritha nie }{rzykn~la, nie zerwala si~, bo mieni~c sifJ-ty nie jestes 1·odzonym bratem moim- · 
jej nato sil :fizycznych nie stalo~ , Dziecko moje!-ci- zreszt~- dodala figlarnie- zobaczy1ny jaki stopien 
cbym dri~cym od wzruszcnia wym6\vila glosem i lzy pokrewienstwa znajdzie si~ mi~dzy nami, zobaczymy 
po zmarszczonych splyn~ly policzkach. ,Na Boga "-· na jaki sobie zasluzysz!" 
dodala-nie rozun1iem zlu~d si~ wzi~les? gdzie ojcicc Dobrzel"' _ zawolal i twarz mlodzienca o pro-
tw6j?-pami~C mi si~ micsza! Jakto byC moZe abyS mienil; si~ radoSci~ ' 
ty byl mego Pawla synem? kiedy mi wyci~g z ra-

* • 

* * • 
port6w przyslali ze Pawel m6j zgin~l. Po\vstan dzie
cko moje, siadaj i m6wl" 

- , On byl w niewoli babko najdroZszal _ odpo- W dniu nast~pnym przyszla lwiadomoSC o jlokoju 
wiedzial J 6zef- wr6cil biedny: znaluzlszy si ~ sam, i radosc rodziny z atrula. 
opuscil rodzinne strony, poszedl w krakowskie, tam ,Po raz to drugi! zawolal oburzony Patricio, 
si~ ozenil z zacn~ matk~ moj~. Ale nie dlugo cie- Bog nam wskazuje abysmy pomocy s~siad6w nie 
szyl si~ szcz~sciem rodzinnem! Styrane sH:y nie dlu- wierzyli!" 
go mu sluzyly; umarl kiedy dziesi~c lat mialem. Margaritba odrzekla: ,czekajcie konca. Cierpli
A matka moja przed trzema umaria laty. Papiery wosci!-czekajcie!-rzekla spokojnie nie w r~kach 
ojca mego, i metryk~ u nich zostawilem, u siostry \ ludzkich, ale Boskich SIJ: losy narod6w!" A. S . 
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ZDARZENIE NAD JEZIOREM BRIENZ. • 

• 

Tyle mamy opis6w pi~knych g6r, dolin i jezior 
Szwajcaryi, iz nie byloby zajmuj~cem i nowem dla czy
telnik6w, rzeczy powtarzac wiadome. Nie b~dziemy 
wi~c roz\vodzili si~ nad cudownemi krajobrazami kan
tonu Bern, wspotnniec tylko musimy o polozeniu je
ziora Brienz jako tcatrze zdarzenia, kt6re opisywac 
mamy. Pi~kne, czyste jak krysztal jezioro, z jednej 
strony okolone ogromnemi g6ry; u st6p ich po nad 
p6lnocno-wschodnim brzegiern, lezy probostwo Brienz 
z zabudowaniami innych wiesniak6w, kt6rzy zwycza-
jein g6rali, zwykli nieogl~dnie budowac domy swoje, 
czy to wsr6d rozpadlin g6r, czy u stop ich, nie ba
cz~c ze albo . zlatuj~ce urwiska loclu; albo wczbrane 
z g6r potoki snieg6w spadaj~c nagle, mog~ zni szczyc 
prace ich i zycia nawet poz bawic. Nie boj~c si~, nie 
przypuszczaj~c niebezpieczenstwa, s wo bodnie, \veso
lo oddaj~ si~ ci wiesniacy pr.acy, powi~kszej cz~sci 
z hodowania koz i robienia ser6w skladaj~cej si~. 

Pi~kny, staranny ubi6r podnosi naturalne wdzi~ki 
mlodych nadbrzeznych mieszkanek; \vidz~c je tak 
zr<Eczne, z tak slodkim wyrazen1 twarzy, podr6znik 
nieprzyjemnego doznaje zdziwienia, gdy dzwi~k ich 
mowy obije si<E o jego uszy. Z tych ust ksztaltnych, 
koralowycb, spodziewacby si~ m6gl mi~kkiej, dzwi~
cznej mowy jak np. u. Neapolitanki lub Wenecyanki; 
tymczasem slyszy grube, ostre "'yrazy ze})Sutego 
niemieckiego djalektu, kt6rym po wi~kszej · cz~sci m6-
wi~ w kantonie Bern. Lubo j~zyk francuzki a w kan
tonach granicz~cyQb z Wlochami w!oski, s~ tu po
wszechnemi, przeciez z powodu 'vidac nawyknienia 
i do niemieckiej mowy, te dwa pierwsze w ustach 
Szwajcar6w i Szwajcarek, trac~ na swej mi~kkosci. 

Rzuciwszy gl<Ebsze spojrzenie na przeszlosc i tera
zniejszosc pi~knej Wilhelma 1,ella ojczyzny, uderze
nijestesmy dziwn~ sprzecznosci~!, jaka si<E wusposo
bieniu ludu tego znajduje. Szwajcarowie, kt6rzy ty le 
dali dowod6w milosci zien1i rodzinnej, broni~c jC! tak 
m <Einie, z takiem heroicznem poswi~ceniern si~ czy 
to za czas6w starozytnych przeciw Cezarowi, czy tez 
p6zniej w wickach srednich; ze m6wi~ ci m~zni sy-
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nowie tak pi~kn~j, tak r6znej swojem polozeniem 
krainy, nie \vyro hili so bie samoistnej literatury, nie 
wyksztalci1i wlasnego j<Ezyka. Wszystkie kraje Euro
py, pr6cz Slowian, r6wniez jak Szwajcarya, w pierwo
tnenl istnieniu s'vojem, przyjmowaly czy to dobro
wolnie, czy jako }lrzemoc, rozmaite plemiona, kt6re 
zlawszy si~ z osadan1i jakie naszly, zamienily si~ 
w koncu w jednolit~ calosc; w rzC!dach tylko, w pra- • 
wach mniej wi~cej feudalnych zostawuj~c slad dw6ch 
pierwiastk6w z kt6rych silniejszy opanowal slabsze
go. Za~ j<Ezyk, pismiennictwo, z czasem nabralo s"re-
go wlasnego charakteru, swojej barwy i stosownie 
do tlanyc!t, st6sownie do potrzeb kraju roz,vijalo si ~ 
szerzej lub ciasniej, silniej lub slabicj. Szwajca.rya 
tylko jak w pierwszym zawi~zku S\Vyin ulegala trzem 
cisn~cym si~ do nh~j r6znemi drogami plemionom; to 
jest Gallom id~cym od Rodanu, Nien1com od Renu, 
Wlocho1n od Adigo lub Como; tak do dzis dnia za
miast uiyc tych trzcch pierwiastkow do zbudowania 
sobic na ich podsta,vach wlasnej intellektualnej bu
dowy; przyj~la te trzy narodowosci za swoje, pomi
mo innosci usposobien, potrzeb, warunk6w. Drug~ 
sprzccznosci~ uderzaj~c~ w Szwajcarach, jest latwosc 
porzucania tego ukochanego kraju, a na\vet zasad, 
dla kt6rych tyle krwi wyleli. lVlieszl\aniec pi~lrnych 
alpejskich dolin, ceni~cy nadewszystko prawa zape
wniaj~ce mu swobody, idzie najmowac si~ w szeregi 
walcz~cych za wprost przeciwnf! jcmu spraw<E. Ude
rzaj~cy jest wypadek z historyi Helwecyi, kt6ren 
jakkolwiek si<Ega zamglonycb przeszlosci czas6w, 
przeciez maluje t<E ich skwapliwosc a raczej latwosc 
opuszczania swoich pi~knych g6r, za kt6remi mimo 
to t<Eschni~ az do utraty zdrowia, a nawet zycia, bo 
wiadomo .ze Nostalgja o smierc przypra,vic moze. 

Za czas6w podboj6w Rzymskich, jeden Helweta 
pochodz~cy z moznej Gallyjskiej rodziny (Helweci 
bowietn stanowi~cy srodkowe osady Szwajcaryi, po
chodzili, jak twierdz~ historycy, z Gallii) nazwiskiem 
Orgetorix, porozumiawszy si<E z krajowcami, powzi~t 
zamiar opuscic zupelnie gorzyst~ · ojczyzn~ swoj~. 

7 



• 

r 

46 

Pod dow6dztwem, czyli naczelnictwem jego, cztery
sta tysi~cy ludzi wraz z zonami, dziecmi i trzodami, 
ruszylo w podr6z do s~siedniej Gallii, popaliwszy po 
za sob~ opustoszale wsie i miasteczka swoje. Zast~py 
Ce~ara, u st6p Jury, powitaly mordem nieszcz~sli
wych w~drowc6w, z kt6rych wielk~ · cz~sc zabito, are
szta wr6cic musiala do zniszczonych miejsc, lub kry
la si~ po g6rach przed nieprzyjacielem, kt6ren aby 
ich raz do spokojnego znoszenia jarzma naklonil, 
okropnych dopuszczal si~ okrucienstw, przez zrozpa
czony lud wzajemnosci ~ odplacanycb. Tak widzimy 
ze jeszcze w pocz~tkowych wiekach bytu swego, 
sklonnosc do opuszczania siedzib wlasnych odznacza
la Szwajcar6w,jakby to bylo zabytkiem zachowanym 
jeszcze od pierwotnych w~drownych koczuj~cych lu-

ga, slawny w wojnach krzyzowych, pan licznych 
wJosci w Argorii, dzisiej~zem Neufchatel, zostal 
obranym Cesarzem Niemieckim, kupiwszy ksi~ztwo 
Austryjackie. 

Mlody Konstancjusz jedynym byl potomkiem ro
dziny, kt6ra kolejno niszczqcym kraj: Rzymianom, 
Hunnom, Burgundyi, zawsze silny stawiaJa op6r. 
Odwaga a nawet potrzeba krwawych boj6w, byla na
turfb jego; wyssal juz j~ z mlekiem, wzi~l ze krwi~ 
naddziad6w swoich. Pozostawszy n1lodym sierot~, 
dziki, samowolny, byl postrachen1 okolicy. "Tak 
mlody a juz tak okrutny, m6wili mieszkancy z do lin, 
chyba potem zamiast wina krwi~ ludzk~ napa wac si~ 
b~dzie. '' Istotnie mlody Konstancjusz nie znal ha
mulca w nami~tnosciach swoich; zycie ludzkie ni
czem bylo u niego, zamordowac w chwili gniew~ 
wassala, porwac mu c6rk~ lub zon~ w chwili weso
losci, bylo u niego dnia kazdego przygod~. A gdy mie
szkaj~cy przy kosciolku zakonnik, odwazyl si~ w gro
znych napomniec go slowach, strasz~c odpowiedzial
nosci~ w innym przyszlym swiecie: ,Pierwszy. ty 
odemnie poznasz swiat tamten," krzykn~l wscie
kle-a porwawszy zakonnika jakby rzecz jak~ kt6ra 
mu zawadzala na drodze, zrzucil go w rozpadlin~ 
skaly, gdzie dziko szumi2!:CY z gor potok p~dzil do 
jeziora; nie spojrzal nawet co si~ z ofiar~ jego stac 
moglo; widzial tylko r~k~ z palcem do g6ry, kt6r~ 
nieszcz~sliwy podniosl w chwili, gdy go ciskal. 

.. d6w. Lecz wr6cmy si~ do pi~knego jeziora. 

Nad brzegiem jego, na jednej ze stromych g6r wi
dac jeszcze kosciolek obok rozwalin starego zamku, 
niegdys posiadlosci wielkiego pana, ·postrachem b~
d~cego calej okolicy. W jedenastym wieku, podaje 
nam juz nie historya, ale legenda, wiadomosc o tych 
rozwalinach, kt6r~ przytoczyc musimy, jako w zwi~
zku b~d~c~ ze zdarzeniem tu opisanem. Zwali~ka te 
inaczej w ten czas wygl~daly; jak z kilku kostek 
szldeletu niktby sobie nie wyobrazil pi~knego czlo
wieka do kt6rego niegdys nalezaly, tak z tych n1cbem 
zaroslych, rozpadlych, poczernialych od czasu mu
r6w, niktby nie zdolal odtworzyc sobie wspanialej, 
silnej, groznej budowli wielkiego zamku, kt6ren jak
by ur~gaj~c ~ica wszystkim niebezpiecz enstwom, ·gro
z~cym biednym mieszkancom dolin, patrzal z gory 
na pi~kne szkliste jezioro, na chaty wassal6'v swoich, 
na wolno pas~ce sica po zielonych l~kach trzody, 
okiem wlasciciela, wladzcy silnego, twardego w oby
czajach, jak opoka na kt6rej wznosil si~ 'vspanialy 
zamek; okrutnego, jak dzikie orly kt6re si~ na wyz
szych s~siednich gniezdzily skalach. 

Dziedzicem pysznego zamku w XItym wieku byl 
mlody Konstancjusz Vegetorix, potomek jednej z naj
zamozniejszych rodzin Helwecl{ich z pokolenia Gal
lijskiego. Zamek jego trzymal si~ groznie, starannie 
obwarowany b~d~c jeszcze podczas napad6w W ~
grow, kt6rzy tak wielki szerzy li postracb, ze kazde 
miasto staralo si~ opasac murem, a }{azden zamozny 
feudalny 'vladzca, szancowal: wlasny zamek; wiesnia
cy zas pomi~dzy gory chronili si~ z dobytkiem swoim. 
W tamtym to czasie, jak twierdz~ niekt6rzy history
cy, wzniesionym zostal zamek Habsburg, dziedzictwo 
feudalne rodziny, kt6rej potomek Rudolf z Habsbur-

Najcz~sciej uczynek, ktoren miar~ zlego prze
szedl wszystkie poprzednie, do ostatecznego moral
nego prowadzi upadku, jakby otwieraj~c drog~ do 
gorszych; niekiedy wszakze staje si~ jakby powo
dem do upami~tania si~, bo do przes~dzenia swo
ich czynnosci. , To za nadto'' ozwie si~ czasem su
mienie wlasne, i wtedy szala zlego, przewazaj~ca 
wszystko dobre, jakby lzejsz~ bye zaczy~a; - Tak 
bylo i w uspionej duszy Konstancjusza. Po morder
stwie na duchownym, na czlowieku dokonanem; do
t~d bowiem zabijal tylko niewolnik6w, poddanych, 
wassal6w, kt6rych nie za ludzi ale za wlasn~ rzecz 
uwazal, Konstancjusz pierwszy raz 'v zyciu doznal 
niepokoju; r~ka podniesiona z palcem do gory, sta
wala mu w oczach. ,Co on chcial pokazac?- m6wil 
do siebie-palcem skin~l jakby mnie chcial przykuc 
tym palcem do zie1ni." W tern przypomnial sobieze 
w chwili kiedy zrzucal nieszczEJsliw~ ofiar~, }{rzyk 
jakis dolecial do uszu jego; zwr6cil si~ 'ViEJC szybko 
w stronEJ, gdzie niedaleko barjery przy kt6rej t~ stra
szn~ popelnil zbrodni~, stal przy zwodzonym mo
scie zbrojny halabardzista. ,Czys ty krzykn~l przed 
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.. ~hwil~? . ,zapytal groznie: przestraszony zoldak jak- siennej porze z calym domem i dworem udawac sifJ 
by juz widzial siebie w przepasci i mlod~ zon~ z dwoj- na mieszkanie, z powodu bliskich las6w i p61, gdzie 
giem sierot, zawolal bledn~c: ,Na Boga i Matk~ Bo... r6znego rodzaju low6w uzywal. Zamek zas jego 
sk~ przysi~gam ze ja nic nie widzialem, nic nie sly- obronny lezal na jednej z g6r o mil kilka odleglej. 
szalem, nic nie wiem." ,Biada ci jeielis kiedy co Pi~knie wygl~dal Konstancjusz, na cisowym ko
'vidzial" - odrzekl pan, rzuciwszy nan tak grozne niu, w kaftanie z ponsowej zlotem szytcj materyi; 
spojrzenie, ze zolnierz nie tyllro m6wic, ale myslec kr6tki czarny plaszcz przyslanial mu ramiona, a wlo
bal si~ 0 tern, co widzial. ~onstancjus_z ':r6cil ?o sy krucze pokrywal maly kapelusz ozdobiony pi6 ... 
zamku zaspol{ojony ze nikt o czyn1e Jego 'vie- rami przytwierdzonemi klamr~ czyli sprzqik~ zc 
dzieC nie b~dzie. Dla czego tak })ragn~l tajemnicy? szmaragd6w i djament6w; podniesiony do g6ry da-
obawiac sifJ nie mial kogo. Uclzielny pan na waro- szek kapelusza odkrywal gladkic i szerokic czolo, 
,vnym zamku nie pojmowal zeby si~ czego lub kogo na li:t6rem mala rysa, pomi~dzy dose schodz~cemi 
bac bylo mozna: wszystkie wyzszych na nizszych si~ brwiami oznaczala gwaltowny i gniewliwy tem
\vykonane zbrodnie uchodzily bczkarnie, chyba ze peramcnt. ~iimo srogiego wyrazu twarzy, .Konstan
s~siad jaki r6wnie mozny i silny pomscic si~ chcial cjusz pi~knytn byl mlodzincem, zr~cznej i· ksztalt
krzywdy lennikowi jego wyrz~dzonej, nie jako krzy- nej · postawy. Przybyl przed brain~ dziedzienca, wla
wdy czlowieka pod opiek~ jego zostaj~cego, lccz ja- snie kiedy ten duzy, drewnianym w slupy opasany 
ko uchybienie uczynione \vlasnej osobie, przez tar- parkanem dziedzinicc, byl napelniony rozmaitemi 
gni~cic si~ na rzecz do niego nalez~cq. Nie przez jezdzcan1i: Vtridac baron wybieral si~ na lowy. Rad 
o ba"r~ \Vi~c chcial ukryc post~pck S\v6j Konstan- z tego zdarzenia l{onstancjusz, pospieszyl, skoro mu 
cjusz, ale przez wstyd. Co to jest wstyd? to do- duz~ otworzyli bram~, przed ganek ogro1nnego szare-
"'od r6znicy jaka jest n1i~dzy cialem a dusz~; ,du- go drcwniancgo domu~ gdzie stal baron na koniujakby 
sza to 'vstydzi si~ za cialo" po,viedziaJ \vieszcz oczekuj~c na to,varzyszy ,ella kt6rych przygotowane ko
nasz. Tak jest istotnie, dow6d to dotykalny d\voi- nie trzymali giermko\vie. Podjechal baron kilkanascie 
stosci natury ludzkiej. krok6w na spotkanie goseia. Po z\vyklen1 powitaniu, 

Dobry to znak, kiedy czlowiek nie przez obaw~, zaledwie o pogodzie dnia, o podr6zy rozn1awiac po
n ie przez wzgl~dy na s~dy ludzkic, lecz przcz uzna- cz~li, gdy bliskic st~panic, chrapanic konia zwr6cilo 
nic wlasnego ducha \vstydzic si~ moze post(Jpku u'vagQ J{onstancjusza: obr6cil si~ ku le\veinu bokowi i 
s\vcgo. Konstancjusz raz pierwszy w zyciu wstydzil nagle pon1i~dzy sob~ a baronem ujrzal na roslym, jak 
si~ czynu swego i radby byl niepa1ni~tac o nin1. snieg bialymkonin kobiet~, kt6ra mu si~ jakiems nad
Przebywszy kilka dni nud6\v, · u1nyslil wyjechac ,.na ziemskiem zjawiskiem 'vydala, tak byla pi~kn~. ,Je
:polowanie do znajomego barona, zamieszkalego r6- stem moj ojcze-\VJTzekla cichym glosen1-darujcie 
wniez \V Oberlandzie {dzis kanton Bern) dzieclzica J mi zescie czekali na n1nie." To m6,vi~c spojrzala na 
zamku siln~ r~k~ Burgund6w stawianego, od kt6- jezdzca obok ojca stoj~cego i oczy ich spotkaly si~. 
rych pochodzil Baron. Wojna domowa zaznajomila Ile bylo ognia, zapalu w duiych czarnych oczach 
z sob~ tych dw6ch wielkich magnat6w. Baron nie Konstancjusza, tyle bylo pokoju, lagodnosci w bl~
raz zapraszal swego mlodego sprzymierzenca, kt6- kitnych oczach pi~knej jak dzien wiosenny Bregildy. 
rego m~ztwo occnial, lecz Konstancjusz nie lubi~cy Baron chcial zrobic przyjemnosc coree zarz~dzaj~c 
przymusu, nie spieszyl do zamku, gdzie opr6cz lo- polowanie na kuropatwy z sokolami, na kt6re mloda 
w6w bywaly uczty, a na nich spotkac mozna bylo Bregilda jej ocbmistrzyni i dwie panny dworskie na 
.zony i c6rki s~siednich pan6w. 1\:onstancjusz nie koniach, podlug 6wczcsnego zwyczaju, towarzyszyc 
lubil wyzszego wychowania kobiet, i stronil od nicb. mialy mysliwym. Lecz goscinnosc nakazywala o~lo
Lecz c6z bylo pocz~c? Postac nieszcz~sli,vej ofiary zyc polowanie na inny dzien, pierwej przyj~c przy· 
z r~k~ i palcem wskazuj~cym na niego, mimo woli bylego goscia, nagrodzic mu trudy podr6zy sma-. 
stawala mu przed oczyma: Z\vyl{le rozrywki ba- cznym posilkiem i napojem. Pozsiadano wi~c z koni 
wic go przestaly, uczul potrzeb~ odmiany miejsca. i udano si~ do ogromnej sali, gdzie baron przedsta
Z dobranym wi~c strojnym orszakiem spuscil si~ ku wil goscia zonie i innym dostojnym osobom z rodzi-
dolinie z wvsokiego zamku swego i skierowal ku ny swojej, tudziez kapelano,vi, kt6ren takze razem .. 
brzegom jeziora Thun, zk~d tylko o par~ millezala z baronostwem opuscil zamek i w przyleglym wiej
pi~kna posiadlosc barona, do kt6rej zwykl byl w je- skim kosciolku Msz~ swi~t~ codzien odprawial. Kon-
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-stancjusz zadrzal wewn~trz, spotkaws~y spojrzenie 
siwego, z obliczem powaznem starca; bye moze ze 
dluga suknia podobna do tej jak~ nosil przez niego 
zamordowany kaplan, obudzila w nim wspomnienie 
przed }{t6rem uciel\l z zamku swego. Wkr6tce je
dnakze~ mocne, nagle budz~ce si~ w sercu jego uczu
cie milosci, przytlumilo ze wszystkiem nieledwie, to 
straszne i niepokoj~ce go wspomnienie. Przyj~ty 
z goscinnosci~ wraz z calym orszal{iem swoim Kon
stancjusz, zapomnial nawet o wlasnym zamku, zapo
mnial o czasie w kt6rym go porzucil, o liczbie dni 
kt6re obok Bregildy przep~dzil. Raz pierwszy w zy
ciu. kochal, raz pierwszy kobieta przedstawila mu 
si~ jak cos wyzszego, anielskiego ; dot~d bowiem 
uwazal j~ jako rzecz do zabawki sluz~c~. Nagle, jak 
to bywa w gwaltownych charakterach, z lekcewaze
nia, z pogardy prawie jak~ mial dot~d dla nie
wiesciego rodu, wpadl w czesc, w uwielbienie bez 
granic. Kiedy Bregilda w zlotej, z drogiemi kamie
niami przepasce na czole, na kt6rem jasne wily si~ 
sploty, w bl~kitnym plaszczu na ramionach, siadla 
do arfy i dzi¥trnie rzewne dobywala z niej tony, Kon
stancjusz nie widzial w jej r6wnej tedy ziemskiej 
istoty, Jasne k~dziory jej mi~kkich wlos6w wymyka
j~ce si~ z pod przepaski, wydawaly mu si~ miec raz 
srebrny, raz zloty polysk, niby promienie sloneczne; 
w sukni bialej z tureckiego atlasu tylko na ramio.; 
nach bl~l{itnym przyslonionej plaszczem, widzial 
jakby obloki nieba z bl~kitem pomieszane; a wdzi~
czne tony, bral za anielsk~ harmonj~: i tak stoj~c 
oparty na wysokiej por~czy krzesla, godzina1ni za
patruj~c si~, zaslucbuj~c, w koncu tr acil moznosc ro .. 
zeznawania przedmiot6w; cala sala zamieniala f5i~ 
w jak~s swiatl~, kr~gl~ bani~' na kt6rej postacie r6 .. 
znych rycerzy i pan razem zmieszane, jakies tworzy
ly mozajkowe cienie; zas anielska postac zdawala 
si~ to zblizac do niego, tak ze mu si~ tlumil dech 
w piersiach; to zn6w oddalac jakby wymykaj~c si~ 
na promienie slonca przez ogromne okno wpadaj~ce. 
Z takiego stanu odurzenia, upojenia, wychodzil bie
dny a raczej szcz~sliwy Konstancjusz, albo gdy na
gle przestawala muzyka a gwar w sali powstawal; 
albo tez gdy jaki w zazylosci b~d~cy z nim towa
rzysz zabaw, porwaniem za r~k~ i zartobliwem slo-
·wem przywracal go do przyto1nnosci. 

Nadzwyczajna milosc jak~ uwielbial Konstancjusz 
pi~kn~ Bregild~, tak byla widoczn~, ze wszyscy o niej 
m6wili. Slyszal o tern baron i cieszyl si~, nie bylo 
bowiem tak moznego, tak bogatego w okoiicy cah~j 
mlodziana, kt6renby star~zytnosc rodu, osobiste m~-
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ztwo i pi~knosc razem z bogactwami · l~czyl. Lecz 
matka Bregildy nie cieszyla si~ wcale; opowiadania 
o nieslychanej srogosci pana, postrachem b~d~cego 
dolin nad kt6remi panowal, niecila obaw~ wsercujej · 
macierzynsl{iem. Baron takze, stosownie do pojfJc· 
i zwyczajow wieku, byl groznym panem; ale zona, ale 
pobozny kaplan zdolali nie raz wyprosic cos dla bie
dnych; w cah~j tez postawie, rysach barona wi~cej 
widziec mozna bylo mi~kkosci, kt6ra osmielala ka
zdego. Bregilda lagodna, cicha, l~kliwa, przez jak~s 
sprzecznosc, od pierwszego ognistego spojrzenia mlo
dzienca, czula si~ poci~gnion~ ku niemu nadzwy
czajn~ jak~s sil~-bala si~ go i kochala razem. A gdy 
matka jej m6wila o gwaltownym charakterze, o po
strachu, jaki, choc tak mlody, obudzil w okolicy, Bre
gilda odpowiadala: ,ale mnie kocha jak mnie niktje
szcze nie kocbal i kochac nie b~dzie." Serce kobiety 
tyle dac moze milosci iz nawzajem pragnie, potrzebuje· 
jej koniecznie; nadzieja osi~gnienia tego potrzebne
go do jej egzystencyi zywiolu, zakrywa przed jej oczy
rna wszystkie trudnosci, niebezpieczenstwa na jakie· 
si~ naraza. M6wimy tu o kobiecie w calem znacze
niu tego wyrazu, nie o dziecku niepojmuj~cem go
dnosci swojej, nie o lalce, od.danej dro biazgom, dla 
kt6rej str6j jest najwazniejsz~ kwestj~ zywota, kt6ra 
od kolebki holduj~c pr6znosci, najpierw zywi j~ w so
hie, potem w dzieciach, a w koiicu we wnukach swoich .. 

Wiadomo ze jak wielki prawdziwy roznn1, tak 
i silna prawdziwa milosc nie jest zarozumial~. Kon
stancjusz od czasu kiedy kochal, byl niesn1ialym, bo 
si~ uwazal nizszym od wszystkich znajomych. Ru-· 
dolf zr~czniej od niego na koniu jezdzil; Adalberta 
bogate suknie daleko pi~kniej odznaczaly wysmukl~ 
kibic; Klaudjusz Uinial zaspiewac i pl~sac. On tylko· 
jed en widzial si~ ogoloconym ze wszystkich przy
miot6w, mog~cycb, jak s~dzil, zaj~c kobiet~. Zapo
mp.ial ze on jed en mial tak pi~kne czarne oczy z plo
nliennem spojrzeniem, wyniosle, dumne czolo, wspa
nial~, odznaczaj~c~ sil~ i m~zk~ postaw~ ~ i ze on 
jeden tak j~ nami~tnie pokochal. 

Nie un1ialby 'vyjsc z polozenia swego biedny Kon-· 
stancjusz, gdyby baron nie przyszedl n1u w pomoc. 
Wiedz~c od to warzyszy jego, ze walecznemu ryce
rzo\vi zbraklo odwagi aby pro sic o r~k~ pi~knej dzie
wicy, sam go z usmiechem zapytal? czy to prawda, i d() 
st6p zony przyprowadzil. Nie dose to jeszcze bylo 
dla l{onstancjusza, on byl pewnym, ze gdy wyjdzie 
przywolana Bregilda, rzuci si~ lkaj~c do n6g rodzi
c6w aby przeciwko sercu nie rozrz~dzali jej r~k~ .. 
Ktpz wi~c opisze upojenie mlodzienca, gdy pi~kna 
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dziewica zarumieniona i z usmiechem, odgadlszy oby mnie B6g ukaral, oby dusza moja gorzala w pie-· 
przyczyn~ dla ktorej sta1 jak delikwent ze spuszczo- kle jak te gl6wnie w ogniu!" -rzekl z zapalem wska
n~ glow~: pierwsza podala mu r~k~, m6wi~c z cicha: zuj~c na ogromny po srodku komnaty b«J1~cy komin,, 
, Wraz z rfJk~ masz serce moje." na kt6ryn1 duze brzozowe palily si~ klody. ,,Co m6-

W dni kilka potem odbyly si~ zar(Jczyny, po kt6- wisz!-zawolala chwytaj~c go za r~k~ bledn~ca Bre-· 
Tych baron z rodzin~ udal si~ do zamku, gdzie za- gilda-ja nie mog~ sluchac przeklenstwa''- dodala 
wsze w zimie mieszkali. Konstancjusz odjechal do sla bym glosem. ,Przebacz! juz zadne nigdy z ust 
siebie, aby dla ukochanej przyrz~dzac komnaty. Gdy moich nie wyjdzie, alez na c6z-bo w~tpic moglas? 
min~wszy most z'vodzony stan~l nad fataln~ por~- Nie l~kaj si~ pani, nie sci~gn~ go na siebie, choc
cz~, nagle zn6w jakby przykry zapomniany dluznik bym chcial nawet" -dodal z usmiechem. Konstancjusz. 
ozwalo si~ wspomnienie strasznego uczynku; raz na tak czul w tej chwili, tak myslal i tak 1n6wil. 
zawsze tedy zniszczyc patni~tk~ jego postanowil. Wkr6tce po przybyciu narzeczonego, dzien slubll 
Rozkazal aby wszelkich uzyto srodk6w do wzniesie- naznaczonym zostal: przyst~pienie do Sakrament6w 
nia w tern miejscu jaknajpr~dzej baszty; przy tarasie przed slubem i \Vtedy bylo koniecznosci~.-Zasiadl 
bowiem koncz~cym si~ murowan~ z zelaznemi lancu- wi~c w konfessjonale powazny kaplan, w czarnej su-· 
chami por~cz~, bylo lewe skrzydlo zamku, z mie.. kni ze zlotym krzyzem, lit6ren mu za jego zaslugi 
szkalnemi pokojami. Prawe skrzydlo urz~dzic dla z Rzymu przyslano. Gdy odeszla Bregilda, przyst~
gosci kazal, a ko.rpus z najwi~kszym przepychem , pil Konstancjusz widocznie pomieszany. Spowiedz. 
dla siebie i malionki swej przyozdobic zalecil. Lewe byla dose dluga-a w koncu podniesiony prawie do 
zas skrzydlo zan1ku, tam gdzie blisko fatalna por~cz glosu szept penitenta, zdradzal jakby sprzeczk~ ja
byla, przez p6l dla ludzi sluzebnych a przez p6lna k~s; zdawalo si~ jakby si~ o pokut~ lub rozgrzesze
baszt~ zamienione miec chcial. Obrachowawszy kas- nie targowano-w koncu odszedl, bij~c si~ w piersi, 
s~ podskarbi i marszalek razem, ·przedstawili ii na a kaplan nadzwyczaj blady, chwiej~cym si~ krokiem 
tak wielkie wydatki nie wystarczy. Konstancjusz ka- . udal do oltarza dla odprawienia lVlszy swi~tej. Gdy 
zal pozyczyc, lecz gdy marszalek trudnosci do tego 1 przyszlo do slubnego blogoslawi~nst~a, ka.pJ:an z ci~z
wykazuj~c, poradzil, aby lepiej od lennik6w i podda- kosci~ doby1: glosu, jakby mu go ci~zar jakis przytlo
nych nowy wyci~gn~l podatek w bydle, ow each it. d. czyl. Niekt6rzy uwazali ze cos dziwnego zajsc mu-
zgodzil si~ na to. Zostawiwszy rozporz~dzenie a ra· sialo mi~dzy pane1n mlodym a ksi~dzem ale nic nie· 
zem najsurowsze rozkazy zeby wszystko wypelniono, m6wili; drudzy uwaiali i m6wili, ale ci i tamci wsr6d 
pospieszyl do barona dla Bregildy z darami, po kt6- weselnych zabaw zapo1nnieli o wszystkiem. Tylko. 
re satn do miasta jezdzil. matka Bregildy nie zapomnial:a, przej~ta trwog~ ze 

Siedziala sama w wielki~j komnacie dlugiemi lzami zanosila modly do Boga. Pytala ksi~dza dla 
a w~zkicmi oknami oswietlonej pi~kniejsza, jak kiedy czego tak lica jego pobladly, tak niepewnym byl 
Bregilda, gdy stan~l przed ni~ znacznie pr~dzej ni- krok jego gdy si~ do Oltarza zbliial. ,Mocno bylem 
zeli si~ spodziewac mogla, Kon stancjusz. Powitaw- utrudzony i wzruszony, c6rko moja! Obrz~d slubny 
szy j~ na kolanach, wyj~l bogaty zloty lancuch naj- nie jest mi nigdy oboj~tnym, a tetnbardziej gdy mia
droiszemi wysadzany kamieniami. , Wi~zy?" rzekla lem blogoslawic Bregildzie kt6r~ kocha1n jakby wla-· 
z usmiechem Bregilda klad~c lancuch na lab~dzi~ sne dziecko. M6dlmy si~ gor~co, aby B6g jej w tern 
.szyj~. ,Ah! co m6wisz pani!- odrzekl oburzony- i w przyszlem blogoslawjl zyciu." 
wszak moiesz je zrzucic kiedy zechcesz, mozesz ich Jiilka tygodni zatrzymano panst,va mlodych, nie 
nie nosic wcale. Ja to mam kajdany, l\torych do spieszyl si~ Konstancjusz, lubo mu pilno bylo u sie
smierci nie zrzuc~-dodaJ z tkliwym usmiechem, od- bie przyj~c zon~ i gosci, ale nie dawano mu znac o u
slonil r~kaw i pokazal ogniwa zlotego lancucha spo- konczeniu zamku, a przed tern nie m6gl wyruszyc. 
jone na r~ce le,vej z wyrzynanemi literami. "Patrz! Posylal wi~c gonca za goncem surowe wydaj~c roz
oto na na wiel\i okuta r~ka 1noja iinieniem twojem, l\azy a by pospieszano robot~ .. Wiele si~ lalo lez i krwi 
na znak ~em ja niewolnik tw6j. '' , Czy tylko zawsze u podn6ia strasznego zamku. Zabierano dobytek
tak kochae mnie b~dziesz?'' - zawolala mimow~lnie poddanym p~dz~c noc i dzien do roboty, mordowa-
rozrzewniona Bregilda. ,Jabym ci~ czcic przestal no, katowano, kto si~ smial jednemu lub drugiemu 
krolowo moja? Oh gdybym kiedy byl ci nieposlu- opierac. Nareszcie przyszla poz~dana wiadom6sc ze 
sznym, gdybym zatrul jedn~ chwil~ zycia twego, wszystko gotowe. ..z blogos.lawienstwem s~dziwego 
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kaplana, wsr6d lez matki i domownik6w wyruszyla 
mloda para. 

Konstancjusz znalazl wszystko dobrze, bo istotnie 
odnowiony, ozdobiony zamek wspaniale wygl~dal. 
Nagrodzil hojnie rz~dc~ a nadto rozkazal aby mu 
podano liczb~ poddanych, ze wszystkich wloscijego, 
z wyszczeg6lnieniem .ich mienia. Rz~dca lubo got6w 
do lupieztwa, widz~c wszakze niepodobieiistwo uzy
skania jeszcze czego na DfJdznych mieszkanc ach do-
1in, osmielil Si§ przedstawic, iz mienie ich dzis jest 
prawie zadne i nie mozna juz nowych nalozyc danin. 

· ,Nie o to idzie . odpowiedzial - chcfJ wiedziec ile 
maj~, abym wiedzial ile im 1nam rozdac na pami~tk~ 
zaslubin moich,- r6wniez chcEJ wiedziec- dodal-.
ilosc oplaty kazdego lennika mego, abym j~ zmniej
szyl. Nadto chcEJ aby zwolna przygotowy,vano mate
rjaly na duzy kosci6l, kt6rego nie maj~ mieszkancy 
dolin moich, a kt6ry wzniosEJ pod imieniem patron-· 
ki zony mojej." Wydawszy te rozkazy- juz jakby 
wolniejszemi piersiami odetchn~l Konstancjusz. 

Nie spieszyli si~ z wykonaniem rozkaz6w pana, 
czuj~c instynktowie ze za to zbyt wielkiego nie sci~
gn~ na si~ gniewu. Szly WifJC rzeczy po dawnemu, 
a zloto za cork~ przez barona dane, wyczerpywalo 
si~ tymczasem ,na uczty najwspanialsze. Nareszcie 
1·z~dcy., czy to przez ch~c skorzystania na rozdaniu 
zasilk6w, czy tez wzruszeni n~dz~ i glodem wiesnia
l{6w, przyniesli spis poddanycb, ich "ral~cych siEJ 
chat, i potrzeb koniecznych. ,,Niegodzi\vcy!- zakrzy
kn~l Konstancjusz, przebieglszy okiem spisy i wsz~
dzie wyczytuj~c: gl6d i nEJdz~. Niegodziwcy! - po
wt6rzyl - to oni do~rowadzili Inoich poddanych do 
tej n~dzy i glodu, albo tez "'vV istocie tak nie jest;-
jakicbzeby to skarb6w potrzeba na poprawienie bytu 
1udzi, kt6rzy wcale nic nie maj~? - to niepodobna! 
Sam w to wejsc musz~." To rzeklszy schowal nie-
szcz~sliw~ list~ n~dzy i glodu. · 

Tymczasem gl6d i DfJdza .z zapadlemi oczyma, 
wyschlemi policzkami, obnazonemi ramiony wygl~
dala z kazdej chaty z nadejsciem wiosny. Nie wiado
mo o niej w zamku. Szcz~sliwa Bregilda, kochala 
m~za wszystkiemi wladzami duszy swojej. Widziala, 
czula w nirn straszn~ pot~gfJ sily, ale nie stracila 
jeszcze wiary w sil~ milosci swojej, i jak dzieci igra
j~ ze lwem, bez oba\vy w kazdej chwili, czy to brwi 
jego pochmurzone, czy tez jasne widziala oblicze, 
zblizala si~ don ze swobodnym usmiechem, z dziecin
n~ pieszczot~. Konstancjusz kochal ·zonfJ, jak sre
dniowieczny rycerz, kt6ren zawsze w ostateczno
aciach, zar6wno Boga jak kobiet~, tylko w abstrakcyj-
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nych czcil poj~ci.ach. P6ki kobieta byla. dla niego 
nieprzyst~pn~, idealn~ istot<1, p6ty byla Paniq mysli 
i woli jego-p6ty niosl zycie na swiadectwo pi~kno
sci i cn6t jej, p6ty ta wszechwladna kr6lowa s6rca 
jego, mogla si~ po nim wszelkich spodzie,vac ofiar. 
Nie ty lko milo~c ale czesc dla niej nie miala granic. 
Imienia jej, jakby imienia· swiEJtej patronki wzy,val 
w niebezpieczenstwach-imie to wraz z ostatnim od
dechem zamieralo na sci~tych smierci~ ustach jego. . 
Zgola, byla ona pierwsz~ i ostatni~jego mysl~. Lecz · 
skoro ten upragniony i raz uch,vycony ideal stal si~ 
towarzyszk~ jego, wtedy jak ani6l z oblok6w spadly, 
tracil caly urok. Nie byla to juz bowiem nadziemska,. 
wyzsza, k1'olowa mysli i serca, ale byla raczej nizsza 
od niego, bo slabsza w silach, istota. Wtedy piEJknosc 
jej, jezli j~ posiadala, stawala czas jakis na strazy 
w obronie przeciw brutalstwu, do jakiego sposobem 
zycia i obyczajami domowemi nawykl; ale to zawsze 
czas jakis tylko. 

Rok si~ konczyl,jakKonstancjusz poznal sw~ Ere
gild~, a dot~d jeszcze iadna gwalto\vna scena nie 
zdradzila zmiany uczuc jego, bo tej Bregildy piEJknosc 
nowego nabrala uroku; miala bye n1atk~, miala mu 
dac potomka znakomitego, niegdys bardzo rozgalfJ
zionego rodu, kt6rego on byl jedynym szczepem. Mi
mo to jednak zacz~l oddalac siEJ z zamku na dluzej, 
tra"ri~c czas na lowach w odleglych kniejach. T~
schnila Bregilda, ale si~ pie dziwila; bylo to bowiem 
obyczajen1 'vieku, nie przypuszczala wifJC zadnej w u
czuciach IDfJZa zmJany. On takze o niej nie wiedzial, 
on poprostu zapomnial .Ze mial kiedys czesc i uwiel
bienie dla niej, tak jak zapomnial ze byla chwila 
w kt6rej chcial ludzion1 n~dznym, poddanym, ulzyc 
niedoli, ·ze to poprzysi~gl nawet- tak dalece zapo
mnial o tern, ze poniewaz zjechac sifJ mieli rodzice 
i dostojni goscie na cbrzest spodziewanego potomka, 
rozkazal nowe zebrac w bydlEJtach i produktach da
niny, aby Iiczne dwory i sluzba przybylych gosci, 
znalazla zapas wszystkiego. Nieszcz~sliwi poddani 
slyszeli ze pani zan1ku jest dobra jak ani6l, umyslili 
upatrzec chwil~, zeby jej przedstawic DfJdZfJ swoj~. 
Lecz jak to uczynic?-wszelki przystfJp byl niepodo .. 
bnym. Doprowadzeni do ostatniej rozpaczy, nie mo
g~c lez i cichej pros by zlozyc u stop p ani, postano
wili zajsc drog~ samemu panu gdy na lowy wyjezdzac 
bfJdzie. Skoro wifJC uslyszeli o przygotowaniach, 
skoro zaczfJtO sp~dzac ich a by pilnowali kniei w stro
nie gdzie pan polowac mial, zebralo si~ z kazdej po
blizszej wsi po kilkunastu starych, napelniaj~c krzy
kiem powietrze: ,ze chc~ z samym wladc~ m6wic." 
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Obtoczyli go gdy si~ spuscil w doliny. Otaczaj~cy go 
zbrojny orszak rozbijal nieszcz~sliwych. Zdziwiony 
a razem oburzony smialosci~, wolal Konstancjusz: 
,Mordowac ich, schwytac zywcem i powi~zac dow6dz
c6w buntu!" ,My wszyscy r6wni-odpowiedzieli-nie 
ma dow6dzc6w, nie rna buntu, my tylko chcemy chleba, 
bl'agamy litosci, bo nas ze wszystkiego obdarto!" 
,Chwytac, wi~zac wszystkich!" krzykn~l Konstan
cjusz i zaprowadzic do wi~zie11 zamkowych" -do
dat Rozkaz wykonanym zostal i kilkudziesi~ciu lu
dzi n~dznych i zglodnialych, wtr~cono do loch6w zam
kowych, drugie tyle rannych i niezywych zostalo na 
placu, a pan pojechal na lowy. Pomimo wielkiego 
rozdzialu jaki w owym czasie istnial pomi~dzy mie
szkancami zamku a niewolnikami czyli poddanemi, 
jednakze przez sluzebne kobiety, kt6re same takze 
slabe i ucisnione, litosc czuc umialy, doszla wiesc do 
Bregildy ze kilkudziesi~ciu chlop6w zamkni~tych zo
stalo do piwnic zamkowych, gdzie zimno i gl6d cier
pi~. Natychmiast rozkazala aby nagotowano i zanie
siono in1 cieplej strawy i ch,eba, a dowiedziawszy 
si~ ze s~ prawie nadzy, a zimno przenikaj~ce w ska
listych wilgotnych lochach jest nie do zniesienia, 
przywolac · kazala rz~dc~, kt6ry pod straz~ zolnierzy 
przyprowadzil tych nieszcz~sliwych. Rz~dca o:vowie
dziawszy co si~ . stalo, dodal, iz pan sam kazal ich 
zamkn~c. , To nie podobna- zawolala Bregilda
aby I udzie tam do powrotu pana zostawali, trzeba 

. ich zaraz wypuscic." ,Alez pan - odpowiedzial j~
kaj~c si~ rz~dca- gniewac si~ b~dzie." ,,Ja bior~ 
wszystko na siebie, na mnie si~ gniewac nie b~dzie,, 
dodala z pewn~ dum~ · ,ja kaz~ zeby ich wypu
scic "-rzekla z przyciski em i odeszla do swojej ko
mnaty. 

r Widzieli wszyscy blizsi dworzanie jak kochal Kon-
stancjusz pi~kn~ Bregild~ i z jal\:iego pochodzila do
mu - rozkaz jej wi~c rz~dca wypelnil natycbmiast 
mimo obawy jakiej pozbydz si~ nie n16gl. 

Zdano raport iz wszyscy nakarmieni i obdarzeni 
2ywnosci~ na drog~, wedlug rozkazu pani, opuscili 
wi~zienie, opr6cz trzech, kt6rych lekkie jak zdawalo 
si~ rany, w skutek zimna i braku opatrzenia, do zu
pelnej ich niemocy przyprowadzily, tak iz lada chwi
la gr6b tam znajd~. Bregilda rozkazala miec o nich 
staranie- a gdy w tym samym dniu przybyl z jej 
matk~ s~dziwy kaplan, kt6ren jej slub dawal, aby 
spodziewanego dziedzica chrztetn swi~tym. obdarzyc, 
Bregilda prosila swi~tobliwego ojca aby sam poszedl 
do loch6w zamknionych i ostatniej, w razie potrzeby, 
umieraj~cym udzielil pomocy. 

• 

,Nieszcz~sliwi przeszlijuz do lepszego zycia (rzekl) 
przy mnie, jeden zyje jeszcze, ale takz~ dlugo juz 
cierpiec nie b~dzie." , 0 m6j Boze! czyz nie bylo sro
dka ratunku dla nich?" ,Nie zaluj ich moja c6rko! ra
czej ciesz si~ ze cierpiec przestali." Slowa te gl~bo
kie na Bregildzie uczynily wrazenie, raz pierwszy 
pomyslala, jak \Viele n~dzy i cie.rpieii ci~iy na ich 
poddanych, a oni zadnej nie nios~ im ulgi. ,B~dzie 

inaczej-m6,vila do siebie-zakln~ go na milosc mo
j~ azeby dal zapomogi-on wszystko dla mnie uczy
nic go tow." 

Konstancjusz l\r6tko bawil na lowach, jakkolwiek 
pelna knieja byla zwierzyny; straz wiesniak6w nie· 
wypuszczala jej w inn~ stron~, przeciez kilka sztuk 
tylko ubil - i milcz~cy, zan1yslony wr6cil do domu. 
,Zk~dby si~ wzi~la smialosc taka u tych n~dznik6w? 
m6wil do siebie-nigdy, od kiedy zyj~, nie dopuscili 
si~ tego - w czasie ostatniego najazdu, w gorszej 
.byli nEJdzy a przeciez milczeli- niezawodnie podbu
dzeni .zostali, albo · n~dzny Girtold pami~taj~c na 
miecz m6j, podburzyl ich, maj~c dalsze zamiary-al
bo lennicy, kt6rzy takze hardo stawic si~ smieli nie 
da,vno! Musz~ spieszyc do zamku i wzi~sc na scisle 
badania tych n~dznikow i zmusic ich do wyznania 
pra\vdy - a wtedy- biada Girtoldowi, biada lenni
kom lab l\omukolwiek co 8mial pomyslec o mojej 
krzywdzie." 

Takiemi i tym p~dobnemi Inyslami zaj~ty, spieszyl 
Konstancjusz do zamku: radby byl jednej minuty 
sta.n~c i rozjasnic fataln~ dla niego t~jemnic~. 

Gwaltownie zabilo serce Bregildy, gdy jej znac da
no ze pan juz most zwodzony przejezdza. Obok uczu
cia radosci z tak niespodziewanego powrotu m~z a, 
doznala i trwogi, lecz starala si~ natychmiast t~ 
ostatni~ pokonac. , Czeg6z ja si~ obawiac mog~? zem 
wypuscila tych biednych? W szakze rna iancucb, kt6-
rym ~an1 ol\:ul r~k~; ucaluj~ tEJ r~k~ i nawzajem otrzy- · 
mam uscisk!" 

Konstancjusz stan~wszy na za1nkowej g6rze, za
trzymal si~ przed warowni~ wi~zienn~-rozkazal ha
labardnikom aby z piwnic wyprowadzono winowaj
c6w, do sali dolnej, gdzie sam ich chce widziec. Kt6z 
opisze zadziwienie a razem wscieklosc jego, gdy 1nu 
oznajmiono ze ich nie rna, ze z rozkazu pani wypu
szczeni zostali. Rozkazawszy a by natychmiast rz~dca 
i dozorca wiEJzien na ich miejsce zamkni~temi zostali, 
sam pospieszyl na zamek. Raz pierwszy w zyciu je
go, ktos smial wydac i wykonac rozkaz wprost prze
ciwny woli jego! ,A! wi~c - rzekl sam do siebie----. 
ona w zmowie z nieprzyjaci6lmi men1i? To niezawo-
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dnie Girtolda sprawa! On to trafil do niej. Ten w czar
nej zbroi rycerz zjednym giermkiem, kt6rego "~idzia
lem dzis od strony zamku jad~cego, to on byl za
pewne! Dowiedziec si~ musz~!-o! biada mu i jej bia
da!" Od wypadku z nieszcz~sliwym zakonnikiem po 
raz pierwszy pozwolil sobie Konstancjusz w tak~ 
wpasc zapnlczywosc. Natura jego zdawala si~ dopo
minac o zadany jej tak dlugi przymus-od owego bo
wiem czasu, Konstancjusz wstrzymywal si~ i unikal 
przyczyn do gniewu. . 

Z ot,vartemi r~koma 'vyszla na spotkanie m~za 
Bregilda chc~c si~ rzucic w obj~cia jego -lecz ten 
odtr~cil j~ od siebie-padla nieszcz~sliwa na krzeslo 
pcbni~ta bardziej sil~ bolesci, niz r~k~ m~za. 

,M6w prawd~-krzykn~l rzucaj~c na nif1 gniewne 
spojrzenic. Biada ci jeili osmielisz si~ sl\Jamac! kto 
ci~ nal{lonil do 'vypuszczenia tych n~dznik6w?" 

,Nikt mnie naklaniac nie potrzebowal-odrzekla 
slabym gloscm-przez litosc wypuscic ich kazalam, 
zeby nie pomarli 'v tak zimnych i strasznych lochach, 
\vszak masz serce ... 

,Zkf!d wiedzialas - przerwal jcj wrzeszczq.c - ze 
tam zimne lochy? !{to ci powiedzial o ich zan1kni~-
ciu! Mow prawd~! To Girtolda sprawa?" . 

,Nie ·widzialam Girtolda" -odrzekla bladajak trup 
Bregilda-a boj~c si~ zeby nie sci~gn~c kary na slu
zcbne kt6rc jej povviedzialy, dodala, nie wiedz~c co 
mowic: ,Przecie wiadomo jak stra.szne s~ te lochy, 
ksi~dz jc widzial, ksifJ:dz byl w nich. . . · 

,Co ty 1n6wisz!- co ty mi wspominasz ksi~dza? ja
kiego ksi~dza?-ja nie pytam o ksi~dza - w obl~ka
niu wolal l{onstancjusz podnosz~c r~k~ do gory 
jakby ni~ chcial uderzyc zon~-kt6ra s~dz~c ze pro-

,Milczysz?-wrzasn~l zn6w Konstancjusz, nie ro
zumiej~c slabosci kobiecej- a gdy nie uslyszal od
powiedzi, stukn~l po raz drugi i trzeci r~k~-powta
rzaj~c pytanie. Nareszcie zniecierpliwiony porywa 
za r~ce zon~- 'vt6m uderza go zimna i sztywna dloii 
jej, nieruchome zamkni~te powieki!- -lecz strach: zal, 
jeszcze si~ tylko zlosci~ objawic w nim mog~. , Co to 
jest!- wola groznie wstrz~saj~c gwaltownie cal~ jej 
w~tl~ posta<\ jakby chcial powiedziec: ,smialaihys 
umrzec? ,Co to jest?" powtarza rozpaczliwie- na
reszcie widz~c ze bezsiln~ jest \vola jego, ze ofiara 
lezy na por~czy krzesla zupelnie martwa - pochwy
cil si~ za wlosy, potoczyl w tyl jak obl~kany, a oparl
szy si~ o scian~: ,Ratunku!"- stlumionym zawolal 
glosem-a gdy nikt nieprzybywal, jakby ze snu obu
dzony, pochwycil swistaczk~ wisz~c~ u pasa, i dmu
chn~l w ni~ z calych sil tak rozci~gle i przerazliwie 
iz cala sluzba zbiegla si~. 

Przybyla u\viadomiona matka ze sluzebnemi i wsrod 
lez i rospaczy zaniesiono Bregild~ do jej komnaty . 

• 
Kapelan znaj~cy si~ troch~ na medycynie, zapewnil 
ze zycie nie ubieglo zupelnie, a nie wiedz~c co za
szlo, J)rzypi sal to odr~twienie z blizaj~cej si~ i ocze
kiwanej chwili roz,vi~zania, i stoso,vnych l{azal uzyc 
srodk6w do przywr6cenia cyrkulacyi krwi, a tern sa-

, . . 
mem zycu1. .. 

Co robil Konstancjusz?... Nie pospieszyl on do 
komnaty zony.-Gdy n1u przyton1nosc wr6cila, gniew 
na siebie obrocil. Chodzil po proinej izbie, darl \vlo
sy na g!o,vie, tlukl pi~sciami o szarc sciany izby
a potcm gdy go ta reszta szalu omin~la, rzucil si~ 

na krzeslo, zakryl oczy, i po raz drugi w zyciu uczul 
ze przed ludzmi wstydzic mu si~ nalezy. 

sb~ lagodn~ cos uzyska, oczy ku niemu podniosla
lecz spotka"rszy piorunuj~ce, obl~kanc ze zlosci spoj- Dowiedzial si~, ze za star ani em kapelana przyszla 
rzenie-l{rzyknEJla mimowolnie i zakryla sobie oczy. do zycia Bregilda - pragn'!l j~ widziec, lecz isc do 
Opatni~tal si~ troch~ Konstancjusz i spuscil r~k~ na niej nie stnial. Nigdy w zyciu nie przcpraszal nikogo, 
dol, ale z tak~ gwaltownoscif! uderzyl ni~ o st6l, mo- a mimo-to przyszlo Jnu ua n1ysl, ze za tak niespra
wi~c: ,kto ci doni6sl ze s~ wi~zniowie w lochach?'' wiedliwe obejscie si~, winien nagrodzic matk~ spo
iz zlote ogniwa przed rokiem w rownic gwaltownem dziewanego dzieci~cia swego. Zastanowiwszy ~i~ bo
uniesieniu milosci jak dzis gniewu spojone, rozpry- wiem i dowiedziawszy o bytnosci kapelana i barono-

. sly si~ na kilka cz~sci i z odglosem na kamiennf! wej, don1yslil si~ ze to nie Girtold, lub lennicy, ale 
:padly posadzk~. Tego bylo za wielc na w~tl~ orga- pobozny kaplan m6wil jej o ci~zkiem w lochach wi~
nizacj~ pclnej uczucia Bregildy. Gdy uslyszala brz~k · zieniu. Chc~c jednak okazac_ ':zgl~dy i troskliwosc, 
strzaskanego lancucha; odj~la r~k~ bd oczu, a spo- poslal pros.ic kapel~na d~-s~oJeJ kom~aty. Lecz pr6-
strzeglszy na kamieniach ogniwa jego uczula zrozu- zno oczekuJe-godziny IDIJaJ~-ten n1e przychodzi-
miala, ze szcz~Scie cal ego jej Zywota ;6wnieZ ~i~ roz- zn6w si~J niecierpliwiC poczyna- wyprawia trzech, je
pryslo! ze je zgruchotala r~ka ukochana! _ zalamala dnego po drugim poslanc6w. W koncu staje przed 
r~ce i glow~ pochylila na rami~, jak kwiat biednej nim siwy kaplan z suro~em i smutncm oblicze1n. 
czulostld nieswiadom~ r~k~ przechodnia dotkni~ty. ,Dla czego mi tak czekac kazales, m6j ojcze?" . 

• 
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,Oddawalem ostatni~ poslug~ 2onie twojej m6j sy
nu! ZgodZ si~ z wol~ Boz~! powolal1~ B6g do siebie 
wraz z synem, kt6ren nie zywy przyszedl na swiat." 
Konstancjusz zrazu jakby nie rozumial sl6w tych; 
wpatrywal si~ dzikim wzrokiem-gdyz postac kapla
na dziwne w oczach jego przybrala ksztalty-zdawalo 
mu si~, ze niby tamten z podniesionym do g6ry pal
cern stan~l przed nim. Przezegnal si~ jakby chc~c 
odegnac mar~ i zapytal ksi~dza co m6wil. Ten po
wt6rzyl mu smutn~ wiadomosc. Nie chcial zrazu wie
rzyc nieszcz~sciu swemu Konstancjusz - w jednej 
chwili stracic zon~ i syna tak upragnionego, zdalo 
mu si~ niepodobnem, okropnem .. Lecz przekonawszy 
si~ o strasznej pra wdzie, oddal si~ ci~zkiemu zalowi. 
Bregilda, jakby spi~ca, w t~z sam~ co do slubu ubra
na sukni~, swi~tosci~ smierci otoczona, zn6w si~ dla 
niego stala wyzsz~, anielsk~ is tot~, kt6rej posiadac nie 
m6gl, i zn6w milosc, czescjak~ tylko miec mozna dla 
idealu, w nim si~ obudzila. 

Czarno ubrany, w komnacie zalobnym kiren1 wybi
tej, przep~dzil dziefi i noc o bok ciala Bregildy we 
lzach i modlitwie, w tern ci~glem podniesieniu ducha, 
do jakiego 6wczesni ludzie byli zdolni. Na wspania
ly pogrzeb za-prosic kazal licznych dostojnych gosci 
i duchownych swoim kosztem z odleglych miast po 
sprowadzat 

Dzialo si~ to, jakesmy wyzej wspomnieli, w XI wie
ku. Pielgrzymi do Grobu Chrystusa coraz liczniej 
ucz~szczaj~cy, z razu nie zle, przez Arab6w umiej~
cych korzysci z tych odwiedzin ci~gn~c, przyjmowani; 
potem po opanowaniu Palestyny przez Turk ow Scld
.Zuk6w, przesladowani, mordowani, skargami swemi 
napelniali powictrze. Grzegorz VII, myslal o oswobo
dzeniu Grobu Panskiego, ale mimo calej pot~gi jego 
niepodobnem si~ to wydalo. Gdy nagle zjawia si~ 
bogaty w sil~ ducha, a ubogi w postaci pustelnik 

· wracaj~cy z Palestyny, slawny Piotr z Amiens. Zy
wemi kolorami maluje nieszcz~scia i rn~czarnie Chrze
scjan na Wscbodzie, zach~ca do ich oswobodzenia; 
w Imie Chrystusa namawia do wydobycia z r~k nie
wiernych Grobu Chrystusowego. Zaparlszy si~ wszy
stldch potrzeb ciala, nieustraszony, niezmordowany 
Asceta, przebiega szybkim krokiem Zach6d, a mia-
nowicie ojczyzn~ swoj~, Francj~. Wymowa jego po
wszechny obudza zapal. Papiez Urban II ulega wply
wowi jego i wzywa do swi~tej walki, a nieprzeliczo
ne tlumy najmozniejszych i najbiedniejszych wydaj~ 
jednozgodny okrzyk: ,B6g tak chce" porywaj~ krzy
ze ina kl~czkach domagaj~ si~ o uczestnictwo w swi~
tej wyprawie. - Na chwil~ wszystkie nami~tnosci , 

Ks~GA. SWIATA, Cz. I. R. rx .. 

zostaj~ w zawieszeniu; jedynie milo~c do Chrystusa 
i grobu Jego zajmuje wszystkich. Dziwne.to byly wie
ki! Oczywista walka materji z duchem, oczywiste 
scieranie si~ tych dw6ch olbrzymich sil miotaly ludz
kosci~. W niczem r6wnowagi, stopniowania. Oto 
wladca pot~zny, nienasycony, ciemi~z~cy, bez zalu, 
bez wyrzutu sumienia krew i lzy w kolo siebie wy
ciska, rzeklbys: ,to czlowiek hez duszy, raczej zwie
rze:" nagle, czy to slow em, czy przy kladem swi~to
sci, rozbudza si~ w nim iskra nie5miertelna, Boza, 
lecz z tak~ gwaltownosci~, ze zamiast oswietlic, oczy
scic cialo, chce go zniszczyc, zatracic zupelnie; i ten 
wladca, wsr6d glodu i n~dzy, z workiem pokutnika na 
glowie, popiolem posypany, idzie na kl~czkach do 
ziemi swi~tej, znosz~c nieslychane posty i umartwie
nia. Lecz fizycznosc w calej sile dopomina si~ o pra_ 
wa swoje, i wtedy nast~puje reakcja. Materja jakby 
si~ mscic chciala na duchu chwilowej przegranej; 
zn6w gp zupelnie opano\vywa, a wladca zn6w czasem 
wpada w straszniejsze jeszcze zezwierz~cenie, okru
tniejszym niz pierwej oddaje si~ mordom. A przeciez, 
nie byly bezowocnemi te chwilowe zwroty! czemzeby 
dzis byla ludzkosc, gdyby choc taldemi wyskokami 
nie wyrywala · si~ z pod panowania mate1ji, gdyby 
nie walczyla wcale z t~ wszechwladn~ poganizmu 
monarchini~? 

Na wspanialym pogrzebie Bregildy znajdowal si~ 

mnich, kt6ry niedawno przybyl z pi~knych za Juraii
skich okolic i dzi\vne rzeczy o zbieraniu si~ rycerzy 
krzyzowych opowiadal. Sluchal go z zapalem Kon
stancjusz. - Nieczynnosc, zal, lzy, nie zgadzaly si~ 
z jego ognist~ natur~. Spowiedz po smierci zony zobo .. 
whtzywala go do ialu za grzechy, do pokuty kt6rej 
nie dopelnil przed slubem. Czyz moglo bye lepsze 
pole do naprawienia zlego, przeblagania za zbrodnie 
swe Boga, jak p6jsc i wyswobodzic braci w niewoli 
Turecldej j~cz~cycb, jak zdobyc z r~k niewiernych 
Gr6b Zbawiciela? Nie waha si~ jednej chw~li, przy
wdziewa plaszcz czarny z krzyzem. Gdzie mala zam
kowa kaplica, wznosic kosciol kaze. Po raz pierwszy 
w zyciu do poddanych swoich, do lennik6w, przema
wia jak do braci, zach~caj~c ich aby poszli z nim 
dzielic niebezpieczenstwo i zas!ug~; kazdego kt6ren 
przystajc na zold s\v6j, na dobr~ zywnosc bierze, }{a
zdemu przyzwoite daje odzienie. Nieszcz~sliwi dot~d. 
poddani, w tej zmianie oczywisty cud Bozy widz~. Nie 
tylko ze nic nie wymaga od nich, lecz nadto glodnych 
i nagich karmi i odziewa taz sama, co ich przed mie
si~cem mordowala r~kat ,Bog tak ellce" powtarzaj~, 
i cisn~ si~ tlumnie aby nalezec do swi~tego orszaku. 
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Istotnic B6g chcial widac zachowac 'v odpoczyt1ku ~ Czy pan nieodmiennie opuszczasz jutro te okoli-
lud nieszcz~sliwy gn~biony przez feudalnych pan6w~ ce?" -zapytal podroznego. 
i powolal tych ostatnich, aby na innej ziemi krwif! , 1,ak }Jrzynajmnh~j zamierzylem sobie i od tego 
i n§dZf! \vlasn~ choc cz~sc splacili dlugu. planu nie chcialbym odst~pic, bez waznych rozumie 

S~dzi,vy, bialowlosy kapelan blogoslawil wycho.. si~ przyczyn '' -odpowiedzial podr6zny. 
dzf!Cyln. Obejrzal si§ z zaletn na zamek IConstan- , To jest k·westja, co pan, Z\viedzaj~cy dla przyje
cjusz, gdy stan~l \V dolinie. Zdawalo mu si~ jakby mnosci i poznania krnju naszego, nazy\vasz "\\rainem? 
dwa cienie,jeden w ciemnej zakonnej sul{ni, drugi wja- Podlug mnie wazny1n byloby powodem zostac na \Ve-
snej dziewiczej, otoczone mn6stwem obojej plci twa- selu pi~kn6j mlodej dziewczyny, c6rki wlaSciciela 
rzy bladych, unosily sifJ nad wiezami zamkowemi, 

gruntu i pi~knej trzody z 'vioski Kienholz, Jrt6r~ tu 
i jakby mu jakies dawaly znaki. Cos dziwnego dzia- widzimy. B~dziesz panna uczcie weselnej, przypa
lo si~ w duszy jego. Nieledwie byl got6w zwr6cic kro-

trzysz si~ zwyczajom jakie \V Polsce nie s~ znane, 
ki, jakby party niewidzialn~ 1noc~; lecz nagle odzy- 1. dl. · t t , dl t k. 1.. • zgo1a po 1ug Jnnie war o zos ac a a ltJ uroczy-
skawszy przytomnosc zastanowil si~, ze do przeszlo- · stosci dzien jeden. Ja poznalem si~ blisko z ojcem 
sci wr6cic nie mozna! ze nic go tam nie wi~ze juz!-

narzeczonej, 'vprowadz~ pana i b~dziesz mile pr~yj~-
I)uscil si~ wiAc w dalsz~. podr6z. 

- 't1 '1: tym gosciem." 
I.Aat par~ nie slychac bylo o krzyzowych rycerzacb, 

w okolicy opustoszalego zamku wsrod g6r lezf1cej. Do- N asz podrozny z latwosci~ dal si§ nam6wic i 'vJ:a-
piero gdy rozglos zdobycia Jcrozolimy rozszedl si~ po snie gdy o tern rozma"riali, spostrzegli d"rie mlode 
Europie, wiesc ta i do n1ieszkanc6w Oberlandu doszla. Szwajcarki prowa.dz~ce kozy na pasz§, kt6rej obfito-

, sci nie bylo przy brzegu. ,,Ot6z widzisz pan, ta ladna w rocilo kilku wiesniak6w z wyprawy -opowiadali 
knvawe jCj s.::eny, ale 0 wlaScicielu zamku, wladcy ze spuszczonemi oczyma dziewczyna co obok tCj ho

zej, rumianej, blad~ si~ wydaje, jest to}wlasnie narzeS'\\roim, zadnej prawdziwej nieprzyniesli wiesci -jedni 
czona o kt6rej m6wilem." 

1n6wili iz odznacz·al siEJ n1~ztwem i okrucieiistwem 
i ze liczne.zebrawszy w Jeruzalem skarby, niewie- ,Jutro slub jej?_,rzekl podr6zny-a takjakos smu-
dziec gdzie si~ z niemi podzial; drudzy ze go w pier- tno patrzy?- czy przymuszajf1 j~ do tego Z\Vi~zku?" 
\vszym zamordowano boju. T~ ostatni~ wiesc potwier- ,, Oh nie wcale, od dw6ch lat stale kocha swcgo na
dzano ukazywaniem si~ czarnej postaci, ktor~, to we rzeczonego, kt6remu r6zne familijne trudnosci nie 
snie to na jawie rozmaitemi spostrzegano czasami. dozwolily jej po$lnbic. Dzis juz w.szystko polionanem 

Im w dalsz~ ten wypadek zapadal przeszlosc, im zostalo, ale zn6w zaszla pe\-vna okolicznosc, kt6ra im 
baruziej zamek ulegal zniszczeniu przez wojny i na- zatrula te uroczyste ch\Yile szcz~scia, okolicznosc 
jazdy dalel(ich krewnych, k16c~cych si~ o jego posia- smieszna, zabobon, kt6rych tu pan pelno spotkac mo
danie; tern cudowniejsze, tern dziwaczniejsze o nim zesz. Zapomnialem m6wic pan u o tern, gdys1ny z"vie
opowiadano legendy, i kazden '\Viek przystrajal go dzali stare rozwaliny zamku. Jest tu przes~d, ie ja
Vl swoje szaty; daV\'niej m6wiono ze to pokutuj~ca du- kis duch pokazuje si~ na 'vierzchu tej gory lub 'v jej 
sza-w koncu stan~lo na tern: ze ducb dawnego wla- okolicy tym, kt6rych rna spotkac nieszcz~scie. Paste
sciciela przed kazdem m~j~cem siEJ komu wydarzyc rze opowiadali mlodcj narzeczonej ii widzieli jak · 
nieszcz~scie1n, ukazuje siEJ mieszkancorn jako zlo- . duch jal{is ciemnej postaci spuscil si~ w do lin~ i jak
''Togie zjawisko. by ich trzody chcial rachowa6, '\YSkazy,val na nie. 

'V pi~knej jesieni roku 1824, pewien mlody podr6- Przestra.szeni tyn1 wypadki~m uciekli i gdy to opo
~ny uslysza'~'szy "'!!tek t6j legcndy i opisa\vszy j~ wiedzieli staryn1, starsi pokhva,vszy glowami, zapo
tal\, jakesmy tu umiescili; pragn~l zwiedzic okolic~ i wiedzieli ze niezawodnie 'viosk~, jakas kl~ska, czeka, 
}Jrzypatrzec si§ szczeg6lowo skalom, rozwalinom, i ie jej juz odwr6cic nie moina. Eliza, takie rna imie 
szcz~tkom kosciola, a bardzh~j dzwonnicy,jako pozo- narzeczona, widac przejfJla si~ tern przepowiedzeniem, 
staly1n resztkom po niegdys panuj~cyn1 na zamku ro- a ze mloda, z 'vyexalto,van~ 'vyobrazni~, cbciala ko
dzie. Poznawszy si~ w podr6zy svlojej z profesorem niecznie sprawdzic czy istotnie duch zlo,vrogi okazu
z lTrejburga, ktory dla odebrania spadku familijnego je si~; poszla wi~c nad 'vieczor~m do probost,va 
razcn1 z nim do miasteczka Brientz przyjechal~ wsp61- Brienz i pnscila si~ scieszk~ 'viod~cfb ku g6rze, pod 
nie z nin1 z'viedzal te ciekawe rniejsca; a jako l{rajo- pretextcrr1 zc jej rr1chu rosn~cego na skalach potrze
" 'icc dostarczal mu roznych objasniefL ba bylo. Jak mi O})O\viaclala, najpier\Y pies zacz~l 
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~zczekac pntrz~c w jedno n1iejsce ciqgle-oua zastn.- 1 z malcj uliczki 'vynosz~ trumn~ i przechodz~ nam 
nov;ila si~ i z bij~cerr1 sercen1 czckala czy nie ujrzy drog~. Prztyl\n~l palcami m6j adwokat, z1nieszal si~ 
czego - \V ten1 czarno ubrany, z lu1pcluszem jakby l okropnie-i mimoVtroli zawolal do mnic: \,Czy nie 
'v piora strojnyn1, wyraznie ryccrz jakis, spuszczal i miaiem przcczucia niecierpliwi~c si~ o kaw~? :Kie
~i~ z zamku ku rozpadlinom, id~c i jakby 'vsknzuj~c znosna l{atty! zeby j~ byla o kwadrans <lala \Vcze
na nie. Przestraszona Eliza szybko ·wrncac zacz~la. sni6j, bylbym nie spotkal tru1nny. '' Po tern jakby za
Odt~d nic j~jui nie cieszy, zmizerniala, zbladla jak- lowal ie mu si~ to wyrwalo, rozsrnial si~ przymu
by wyrok sn1ierci ciEJzal nad nif!. Ciesz~ si~ ze be~ szonym s1niechem i pod~zyl na wschody. C6z pan 
.iadnych przcszln)d oczekhyany narxeczony, kt6ren powiesz?-przegral sprawfJ! Znajomy mi operator 
Ina rodzic6w 'v Lucernie, przyhyl oncgdaj juz jedna w Bernie, n1aterjalista zupelny, nie b~dz1c panu robil 
oba"ra us tala. Eliza bowien1 l ~kaln. si§ zc jego nie- operacyi 'v pi~tek, a jezli czasem g\valtowny, nie cier
szcz~ticic w drodze spotka i ze go juz nie zobaczy. pi~cy zwloki \vypadek si~ zdarzy i musi dzialac 
1t1hno to, przes~dna ~ziewczyna jcszczc si~ oba"ria w pi~tek, nie r~czy za zycie chorego, ktoren istotnie 
jakiegos nieszcz~scia, bo powiada ic czarny duch umiern. I rzecz bardzo naturalna, b~d~c w stanic ta
zamczysl\a nic pol<a7.uje si~ nadar1no. kiego Z\Vf1tpienia, rEJka jego nie rna juz potrzebnej 

,Bicdna dzie\vczyna!-odrzcl<l podr6zny. , Pan nie sily, pewnosci. :Mn6stwo znalern podobnych ludzi 
n1asz wyobraicnia - tn6wil dalej professor- jak po w Berlinie, \V calych protestanckich Niemczech." 
n~j~i~kszej cz~sci racjonalisci s~ przes~dni, prav;dzi- ,,Alez bo-oz,val si~ podrozny korzystuj~c z ch,vili 
w~e Ja~~by na ur~ganic rozu1nowi, kt6rym zash~pili kiedy profesor, wielki gadula, nos ucierat Istotnie 
''1ar~. jest cos czasem niewytlumaczonego - niepodobna 

~Alei poz,vol pan powiedziec ze i u nus jest pelno czasen1 oprzcc si~ przes~dom, kiedy je stwierdza do
rozmaitych dzi,vact,v: to zaleiy od wyksztalcenia, od swiadczenic, kiedy je uswi~ca tradycja, jak to np. 
'vyobrazni mni6j 'vi~cej rozbujalej, a na,vet od ner- dzieje si~ mi~dzy naszym poczci,vyn1 lude1n katoli
\\76w; bo te rozmaite duchy, strachy, w jakie u nas ckim, modl~cym si~ a razem wierz~cym w mn6stwo 
czasem najporz~tlniejsze wierz~ osoby, niczcm inn em zabobon6w, czar6w; ja san1 jesten1 katolikiem (isto-
jak gr~ nerw6'v lub halucyna~j~ naz,vac nic n1ozna" tnie podrozny nasz '\V katolickim byl ochrzczony ko-
odpo,viedzial podr6zny. sciele) jesten1 katolikiem-po,vt6rzyl: z cicha j~kaj~c 

,Przyznaj pan ze to rna u nas zupelnie inn~, gl~b· si~, a czasem ulegn~ przes~dom moich ludzi, nie 
sz~ ·mysl- i tak, je.Zli cos nadprzyrodzoncgo zdarzy przedsi~wezn1~ roboty lub podr6zy \V dzien przez 
si~, m6wi~: to dusza potrzebnje ra.tunku. Modi~ si~ 

1 
nich za nieszcz~sliwy uwazany." 

i wierz~ ie modlami mog~ siEJ ,vyswobodzic, uwolnic ,1-lzecz inna, rzecz inna-przer,val mu rn·ofesor
od tej 1Jiepokoj~cej mary. Czasem zn6w ztlarza si<E u panst,va jak slyszalem jest jeszcze lud nieoswieco
zc zjawisko lub sen jakis ostrzega o nieszczEJsciu, ny, u niego to zabytki pogai1stwa, pan naturalnie nie 
kaze chronic si~ go; zn6w tltuuacz~ sobie: ,to duch chcesz zbyt obrazac ich stron najtkli\vszych. Zreszt~ 
matld, babld, czy prababki ostrzega, naucza za la- kiedy n1aj~cy ci~ powozic 'voznica jest przekonany 
sk~ Boz~, ~' i zn6w modi~ si~ i korzystaj~ z przestro- ze podroz zle p6jdzie, to 1noze latwo wy\vr6cic-ha, 
gi. Tutaj pan masz co innego, tu prosto jalds fata- ha, ha, ha - to nic naturalniejszego, to rzecz inna. 
Jiz1u nie 'vytlurnaczony niczen1 stajc na drodzc czlo- Tu zas zupelnie co innego, tu wyksztalceni i prosta
wieka, ·druzgocze jego najlepsze zan1iary, 'vypycha czkowie 'vicrz~ w ci~z~ce nad niemi fa tum. 0 jal{ie 
go z l{olei zy\vota; a czlo\viek pochyli\vszy glo"r~ ani si~ cicsz~ iz zd[\je si~ zadnej jui nie rna przcszkody 
moze, ani chcc nawet wylamac si~ z pod jego fanta- do zwi~zku tej mlodej pary, ze tym razem duch zlo
stycznej wladzy. Wystaw sobie pan ze m6j kolega, wrogi:pon1yli si~. Bylby-to drugi wypadek 'v zyciu 
j eden ze znakon1itszych m6wc6w, czlowiek pel en ro- mojc1n. Kilka I at temu, podczas wielkich upal6w, gdy 
zumu, adwokat B. mial spraw~ kt6ra go iywo obcho- przybylem do krewnych tnoich \V gorach kolo Wil
dzila, bo spra,viedliwosc n1ial za sob~; strona zas derwil mieszkaj~cych, trafilem na okropnc calej ro
przeciwna 1niala tylko liter~ prawa. Przyszedlem do dziny usposobicnie; podlug wszy~tkich zlowrogich 
niego kiedy si~ na s~dy wybieral, spieszyl si~ i nie- prognostyk6'v, zycic rodziny i jej cale tnienie zagro
rJerpliwil, ze n1u dose pr~dko nie podano kawy. Idzie- zonem bylo. Nazajutrz po przybyciu wracatn z prze
my sobi c razem, m6wi 1ni o najlepszych nadziejach chadzki wieczorem, w tern slysz~ glucby huk na skale 
dla sprawy swojcj. W tern nadchodz~cjuz do gmachu, pod kt6r~ stal pi~kny domek mego k:rewnego i cale 

s* 
. . 
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zabudowanie. Wpadam do domku i na wszystko za
klinam aby si~ wynosili natychmiast. Usmiechaj~ si~ 
m6wi~c: , C6z to pomoze, nieszcz~scie dosi~gnie nas 
wsz~dzie." Nie ust~puj~, nalegam, sam dopomagam, 
zwoluj~ p~dzf!cych trzody do pomocy, plac~ im i nad
zwyczajnej dokonywam rzeczy, ze wynosz~ si~ i wy
woz~ ze "'szystkiemi pakami o kilkaset krok6w nad 
brzeg jeziora. Byl to jedyny wypadek. Bo trzeba 
wiedziec ze tu maj~ srodki na wszystko; na drodze 
kultury, przemyslu, wszystkie pokonac gotowi tru
dnosci; ale gdzie zac~odzi jakas podlug ich mniema
nia, nadprzyrodzona sila, wtedy slepa wiara w t~ 
koniecznosc wi~zi im r~ce, czekaj~ tylko, jakiego ro
dzaju nieszcz~scie spasc rna na nich. Ledwie ze do
konalem mego olbrzymiego dziela; huk juz nie glu
cby jak z razu, ale rozci~gly i slyszany przez ;vszy
stkich obil si~ o skaly: w kilka minut zdawalo si~ ze 
ziemia na kt6rej stalismy j~lr wydala! z takim losko-
tem spadla bryla zlodowacia{ego sniegu, skwarnem 
sloncem od 'vierzchu gory oderwana, ci~zarem swo
im zgruchotala caly dach a raczej caly pi~kny domek 
i zabudowanie me go krewnego; l\:t6ren gdyby nie ja, 
bylby razem z cal~ rodzin~ zgin~l pod gruzami. Gdy 
obtopnialy sniegi (lawiny) odbudowali na tych sa
mych fundamentacb dom i dot~d zyj~ w nin1 szcz~
sliwie. Ot6i radbym zeby i tu rownie dobrze zakon
czyla si~ zla wr6zba i ~daje si~ tak b~dzie." 

Tak rozmawiaj~c doszli do zajezdnego domu. Po-
dr6zny, przyrzeklszy ze dzien nast~pny pozostanie, 
udal si~ do s"~ego numeru, chc~c wczesnie spoczf1c 
zeby o wschodzie slonca, stanf1C nad jeziorem i przy
patrzec si~ cudownemu widokowi jak promienie slon
ca wdzieraj~c si~ przez w~zkie przerwy g6r w srebr
nych i zlotych b!yskach drgac b~d~ na powiPrzchni 
jeziora. Lecz zm~czony szybkiemi i dalekien1i prze
chadzl\:ami jakie w dzien odbyl, zaspal nasz podr6-
zny tak dobrze, ze dopiero promien juz w g6r~ wznie
sionego slonca zagl~daj~cy w okno mieszkania jego, 
obudzic go zdolal. Ale jakiez bylo zdziwienie i prze
razenie jego, gdy jal{is ruch, jakas daleka wrzawa 
pol~c~ona z wielkim szumem obila si~ o uszy jego. 
Ubiera siEJ na pr~dce, wychodzi spiesznie i d~zy aby 
od l~dzi, kt6rych spostrzcga zdaleka, dowiedziec si~ 
co SI~ sta{o.-Odpowiadaj~ mu: · 

,Blotnisty potok rozerwawszy rozpadl~ juz g6r~, 
spuscil si~ w dolin~, zalal pola, a trzody i ludzi uni6sl 
w nurty jeziora., 

• ( c 

, Wielki Boze! zawolal podr6zny"- i staral si~ do
stac na miejscu strasznego wypadku. Potok od kilku 

godzin plyn~cy, juz byl zwalnial w biegu, juz go nie 
przybywalo z g6ry, tylko brudna woda zalewaj~ca 
pola p~dzila do jeziora. 

Z pociech~ dowiedzial si~podr6zny, ~e,jak zwykle, 
okropna wiesc o szkodach przesadzon~ byla. Isto~ 
tnie wiele mlekodojnych k6z zgin~lo, zieleniej~ce 
ozimem posiewem pola, w ciemno-blotniste bagna 
zamienione chwilowo zostaly; lecz zaden dom z wio
ski lez~cy u st6p gory, z. kt6rej rzucil si~ potok, nie 
zostal uszkodzony; i ze tylko kilku ludzi, przez brak 
wlasnego pospiechu w ratowaniu si~, zgin~lo w po
wodzi 1

). Szczeg6l6w tych dowiedzial si~ podr6zny 
nasz, od wracaj~cych ludzi z wioski i juz mial po
przestac na nich- gdy w tem brn~c w blocie profes
sor, poznawszy go zdala, zach~cac go pocz~l a by z nim 
razem poszedl do domu Roberta ojca pi~knej Elizy
posluchal go ochotnie nie zwazaj~c na blotnist~ dro
g~ i poszedl za nim. Lecz tam z daleka slysz~ placz 
kobiecy. Profesor blady, z bij~cem sercem, wola na 
mlodego s~siada Elizy, kt6ren schodzil z wierzchol
ka drzewa, na kt6re schronil si~ przed powodzi~. 
, C6z si~ stalo w domu Roberta, czy nie wiesz?" 
, Widzialem - odrzekl mlody czlowiek- Eliz~, jak 
wybiegla z domu gdy szum si~ dal slyszec, wolaj~c: 
Gotardziel gdzie jestes? - ja wolalem na ni~ aby si~ 
spieszyla p6ki czas, lecz ona wyci~gn~la r~ce do Go
tarda wracaj~cego z probostwa, ten do niej pospie
szal, ale zaledwie pochwycil jej r~ce, potok byl u st6p
ich-jeszcze byla chwilka- jeszcze si~ ratowac mo
gli-spuscilem si~ nizej, ogromn~ naginam im gal~z, 
lecz spojrzeli ty lko, kiwaj(}c r~k~, jakby powiedziec 
chcieli to mi jut nic nie pomoie, a w tern ryczqcy 
potok obala ich, porywa! i stracilem ich z oczu!" 

Przej~ty zalem profesor wraz z podr6znym pospie
szyl do domu Roberta, zk~d placz kobiecy wychodzilt 
Jakiz straszny widok matki w rozpaczy, uderzyl icht 
Robert zas blady jak pos~g, bez lzy, stal z zalama
nemi r~koma ze spuszczon~ glow~. Wiedzialem-ze 
zginiemy wszyscy razem! rzekl do profesora- na 
nieszcz~scie nie uslyszalem pierwszego szumu, ani 
wyjscia Elizy, bylbym pospieszyl za ni~." 

Profesor jeszcze si~ z nadziej~ zupelnie rozstac 
nie chcial, czynil gorliwie poszukiwania dla odnale
zienia porwanych potokiem ludzi. W par~ dni prze
pelnione jezioro wyrzucilo dwa ciala; byla to Eliza 
i Gotard, silnie skostnialemi trzymaj~cy si~ r~koma. 
Zda si~ ze jezioro przyj~lo ich na chwil~, a by ta pi~
kna n1loda para., nie w blotnistym wyziewie ale wkry-

1) Zdarzenie takie mialo miejsce w listopadzie 1824 r. 

• 
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sztalowej wodzie smierc znalazlszy, nieoszpecona do 
matki ziemi wr6cila. 

• 

Podr6zny z przykl"em wrateniem spiesznie opuscil 

• 

• 

brzegi jeziora Brienz- kt6re mu dostarczyly dw6ch 
tak smutnych obraz6w; - w legendzie z przeszlych 
wiek6w i w tegoczesnym wypadku . 

• GISERSTWO, ZECERSTWO I PRESSERSTWO W OG0LNOSCI. 
• 

Pisz~e o drukarstwie w p~wszechnosci i umieszcza- dose rychlo krzepn~ i t'vardniej~. Wtedy roztwiera. 
j~c pos~g wyobrazaj~cy Guttenberga, dluta slawne- si~ matryca i czcionka in crudo wypada. Pierwszy 
go Thorwaldsena 1), rzueiliSmy l{ilka wiadomostek ten odlew, l{t6rysmy tu nazwali in crudo, nie jest 
og6lnych o pocz~tkach wynalazku najwi~kszego mo- zdatnym jeszcze do uzycia. Odlamuje si~ wi~c nad
ze pod wzgl~dem pozytk6w i wplywu, na jaki si~ do· miar aliaiu sformowany na l\oncu czcionki w miej
t~d umysl ludzki zdobyl. Teraz przejdziemy do scu otworu matrycy, a czcionki id~ do przyrz~d6w 
szczeg6l6w objasniaj~cych nieco sztuk~ drukarsk~ innych, w kt6rych szlifuj~ si~ do jednakiej grubosci 
dla niewtajemniczonych w ten zajmuj~cy przedmiot. i wysokosci. 

Ramy naszego pisma, nie dozwalaj~ tu traktowac Kazdazeczcionekmazjednego bokuka7'bi/cwyzlo-
drukarstwa, jako umiej~tnosci wyl~cznej, kt6rej si~ biony, sluz~cy za dotykalny znak dla zecera jak rna 
poswi~caj~ ludzie fachowi zwani giserami, zecerami obr6cic j~ w robocie, azeby gloska w skladaniu prze· 
i presserami. Giserstwo wprawdzie jest tylko fabry- 'vr6con~ nie byla. 
kacy~, przyg.otowuj~c~ materyaly drukarstwu, ale Ale rEJczne odlewanie czcionek, jest i zbyt m~cz~-
tak wielki rna z niem zwi~zek, iz nicpodobna m6wic ce i powolne. Przeto wiek dziewi~tnasty, pragn~cy 
o jednem, bez drugiego. . wszelk~ prac~ ulatwiac za posrednictwe1n mechani-

Drukarz 2
), jak go zwykle nazywaj~, jest albo ze- ki, obmyslil i na to stosowny przyrz~d. · 

cerem, ukladajti:cym czcionki czyli gloski odlane, Machina tutaj zal~czona w rysunku, wylewa dzien-· 
albo presserern, odtlaczaj~cym, to jest wybijaj~cym nie przeszlo dwadziescia tysi~cy glosek, a zatem bli
wprassie na papierze ulozone juz pismo drukarskie. sko pi~cl\roc wi~cej nizli zv.rykly robotnik odlac mo
Czcionki bowiem, w j~zyku technicznym drukarzy ze. Wszaltze r~czna robota, zawsze jest lepsz~ tu . . . ' 
zow1~ SI~ pzsmem. od maszynowej. Wylewaj~ si~ bowiem czcionki wma-

Czcionki odlewaj~ si~ w gz·se1~niach. Stemplem ze szynie za pomoc~ silnego wstrzykiwania do forn1 roz
stali (zwanym patrycfJJ) maj~cym wyobrazenie glo- topionych metal6w. Przcz t~ gwaltown~ sil~ machi
ski, odbija si~ na metalu mi~kszym, na miedzi, wgl~- ny, nie daj~c~ si~ tak umiarkowac jak odlewanie r~
bienie wystawujfJJCe czcionk~. rro wydr~zenie, sta- k~ gisera, tworz~ si~ b~ble powietrzne wewn~trz 
nowif!ce formEJ do zrobienia odlewu sluzyc maj~c~, czcionek. Mniejsza juz o to, ze traci w podobnych 
zowie si~ matrycq. razach przedsi~bierca, kt6ry 1nnit~j zaro bic moze, bo 

Matryca roztwiera i zamyka si~, za pomoc~ stoso- musi na cetnar, przy wazeniu do sprzedazy, dawac 
wnego przyrz~du. Gdy jest szczelnie zamkni~t~, wte- wi~cej liter metallowych maj~cych wewn~trz pr6-
dy przez pozostawiony otw6r, wlewa si~ roztopiony zni~; ale gl6wniejszym tutaj zarzutem staje si~ sla· 
aliaz (skladaj~cy si~ z olowiu i antymonium) i chwil- bose czcionek, kt6re w odbijaniu latwiej kruszyc si~ 
k~ wstrz~sa si~ form~ w powietrzu. Wlane metalle ~og~: W. Warszawie dot~d tej machiny nie maj~, 

1 w g~sern1ach Beneckego, Scbreibera, Lintzla ( dzis 
Orgelbranda) i Sqchockiego, odlewaj~ czcionki wma
trycach r~cznych. 

, 
1} Patrz Ksi~giJ Swiata z roku zeszlego, Tom drugi 

od str. 197 do 200 wl~cznie. 
2

) Drukarzami, zowi~ si~ takie presserowie odbijaj~
cy w fabryk~ch desenie na perkalu lub pl6cienkach . 

• 

Mechanika probowala i w zecerstwie i w presser
stwie, nowe zaprowadzic ulepszenia. W tem osta-

• 
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tnie1n, do 'vysokiego nn,vet przyszla doskonalosci 
~topnia. Ale pr6by, 1naj~cc zast~pic machin~ r~ce 
zecerslde w sl\ladaniu, nic otrzymaly jeszcze dot~d 
zupcluie zaspakaj~cych wypaclkow- i kto \Vie, czy 
l\icdykolwick zadosc uczynic potrafi martwa sila tan1, 
gdzie spoldziulanic n1ysl~cego czlo-
'vieka, koniecznie potrzebne. 

Zal~czony tutaj drze,voryt, wysta
'vin. n1acbin<J do skladania czcionek, 
jak~smy ogl~dali w Wiedniu 'v nad
'vornej drukarni. 

side tak pr'Jdko :.bite (mowi~c tecbnicznym wyrazem) 
czyli zepsute bye nie mog~. Przeto po \vydrukowa
nin kazdego arkusza 'v 'pewnej liczbie egzemplarzy, 
tcz same czcionki 1'ozbieraJf!: si~ z form, i na nowo 
vve 'vlasciwe rozrzucane bywaj~ rnicjsca. Taka robota 

• 

zowie si~ u drukarzy 1'ozhior/cq-i 
zwykle duio czasu zecerom za
biera. 

A by i w tej pracy ulatwic druka
rzom, a na czasie zyskac gl6,vnie, 
wy1nyslono podo bn~ jak do sklada
nia, i do rozbierki macbink~. Osnu
to 6w przyrz~d na po<lobnymze me
chanizmie, jak \vyzej un1ieszczona 
rycinka. Uderzaj~c w klawisze, (z 
kt6rych l\nidy u konca opatr~~,onyn1 
by\va sztJftctn podobnyn1 do szty
lctu drukarsldcgo) 'vyrzuca sitJ je
du~ r~k~ litera z czytanego \vyra.
~u. Drug~ r~l\~ podstawia si~ sl(rzy
llCCZl\~ z prze<lzialka1ni, \V l'torych 
InieszczfL sifj c~cionl\i \vedlng po
rz~dku w drukarst\vie przyjetego, 
o czcn1 po,vieiny 'v nast~puym ar
tyl\ule. Obie tc n1achiny 'vielc je-
~zcze do zyczcnia r,osta\vuj~. 

Przyrzf!d ca!y, na pierwszy rzut 
okn~ 1lrzypon1inn n1uzyka siedz~ce

go przy organach. Zan1iast 11ot, 
rohlozony r~kopis na internal<u1nrn, 
jal\by na pulpicie, sluzy arty~cie 

zecerowi, znnlienioneinu tutaj lla 
111otora n1abzyno"·ega, do czytanh1. 
glo~ek, ktorc \vyrzuca z prz)TZ~(ln 
:~.a pontoC£1 nderzen \V lda,,·i~zc . 

])rugi zecer, \V)'SU\vajC1CC ~ig 'vi~r

~zc zloionc, ul\lada w lad stot;owny. 
J ezcli 'vypadnic zlozyc tnki 'vyraz, 
ktory nie n1a 'v sobie po,vtorzonych 
tychze sa1nych glosek~ jak naprzy
l<l.ad: Abet, albo, krelo, i t. p. wtc
dy zecer, n1oze za jednen1 uderze
nicn1 jak hy akkortlu na fortcpianie, 

J.iachi na do odlewnl.ia C?.cionek. Dalel\o szczQsliwszy sln1tck me-

"'yrzucic caly \vyraz. Ale 
]JojcJynczo n1 u::: i wystu-_ 
l\i,vac kazd~ liter~, je
iP li 'V tymze SDlll}ffi 'VY
rn.zie, dwa lub trzy razy 

' jedna gl o s k a }JO,vt6-
rzona. 

Pier,vszyrni 'vynalaz
ctnni tej 1nachiny byli 
Yonug, Delc~nnbre i Ro
~enberg : ale naj,vi§cej 
j~ udoskonalil C z e. c h 
fJ: ulik. 

r.l,n.nika okazaia w 'vynalazkach za

, . 
• 

stoso,vanych do 'vytla
cz an ia f o r 111 drukar
skich. Poczynaj~c od 
pi6rwszychjaknajprost
.. zych prass z drzewa, 
podobnych do tloczni 
jald6mi 'vyciskaj~ z'vy
kle 'vinne jagody lub 
odbijano da\vniej karty~ 
nadzwyczaj 'vieJka, r6-
znica i przeskok do dzi
siejszych machin zna
nych w presser~t,vic. 

l'r.zyrz~d bo"'ictn Del-
}(achina do sldat11u.i a czciouel;. 

Najpierwsz~ niemal 
prass~ ielazn~, 'vydo-• 

cambra "'J'Tzuca 11a go-
' dzin~ o]\olo 6~000 czcionek, ldtldy n1aszynerya ule
pszona slowianina, a wi~c pobraty1ncy naszego, ukla
da.la \Ye 'Vicdniu przed tr~ema la.t.y przy nas, prze
~zlo 10,000 glosfl k 'v jednej godzinie. 

'fez san1e czcionki sluz}1 do 'vielu bardzo odbic, 
o·dyz jedno dziclo u nas, nie \vyJ.<;lje si~ v;i~cej jak 
'v 1,000 lnb 2,000 egze.mplarzy. ljtery zas drukar-

• 

II; 

• 

skonulil Lord Stauhope. 
Budown. j~j byla trwalSZf! od innych prass ~ drzewa, 
w ktorych tylko gdzicniegdzie uiy\Vc\ no pomocy Jne·· 
talli. Drukowala '\vyraznie i mnioj potrzebowala sily 
do ldcrowania niz dawne vrassy ~ proste1ni d.:lwi-

• • grn n.nu. 
Wiele ulepszeii \V presserstwic zaprowadzil Hop 

kin son . 

• 
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Prassy r~czne, znaczn~ Bose czasu zuzywaly na skiego, Ksi~zy Missyonurzy, Komtnissyi R. P. i Skarbu 

odbijanie 1000 egzemplarzy. Szczegolniej wi~c pi- l{om. Spra\viedliwosci, Gazety Warsza.wskiej i G·azety 
zma peryodyczne, jako przywi~za ne nie ty lko do cza- Codziennej .. ( dr. J 6z. llergera), Orgelbranda, GlUgs-
3U, ale rzecby 1nozna do jerlndj niemal clul'ilz", nadz"rY · berg a i Gins ~a. 
czaj wiele cicrpialy na tej po,volnosci. Te zas efe- Anglicy i Au1erykanic od niejakiegos czasu posta
merydy, kt6re liczyly po kilka tysi§CY czytclnikow nowili \Vpra,viac w 7.aclumienie inne ludy, wielkicn1i 
musinJy podw6jne cz~sto lub potrojne skiadac egze1n- rozrninrami \vszelkich S\Voich przcdsi~bierstw, zu
plarze. ina kill\u prassach dla 5zybkosci oclbijac. RtJ- 1niar6'v i wynalazk6,v. I \V drukarstwie wi~c picr,v
czne bowiem prassy jakotez i pospieszne, o kt6rych szeiistwo pod tym "~zgl~JdCin otrzy1nac zapragn~li. 
wnet powie1ny, odtlaczaly arkusze z jednQj tylko Jeszcze wi~c w roku 1790 po1ny~lano o prassie ol
strony. Dla odbicia wi~c drugostronnego, uzywano brzymiej - bo gdy dzienniki pocz~ly rozrastac si~ 
'v pospiechu prassy drugh~j. 'v ogromne formata, potrzeba sig stawala i prass 

Sas l{oenig wynalazl, dla zaspokojenia dziennikar- nadz,vyczaj 'vielkich do ich oddruko\VY"'ania. 
stwa i cieka"·osci publicznej oczekuj~cej na no·winy Ale przeszlo p6l-\vieku praco,vano nad podobn~ 
dzienne, prass~ pospieszn~. pospicszn~ o dwoch pi§trach prn.ss~, znajdujt1C~ si~ 

Niemcy, chociaz dzis w Now y m-
spckulanci i niby ---""1 -~- L. ~ Yorku (Nju-jork) 
kocbaj~cy si~ wza- 1111r - ,,,ill;".. j "r Arneryce. Dla 
jem, nie dali je- ~~~; _ S'\vego o g r o 111 u 
dnakze nale.Zytej ' otrzyrr1ala uaz"r~ 

pornocy s \V emu 1~ olbrzymiej c z y 1 i 
1!iomkowi , kt6ry M a n1 u t o \V 6 j 
z tak pozytecznem . prassy. 
odkryciem do nich Dopiero 'v pa-
si~ udaw~at Prze- n1i~tnyn1 r. 184o 
to Koenig 'vyje- \vpro\vadzil tego 
chac rnusial ai do Matnuta w no\\·e 
J.J on d y n u, gdzic zvcie i ruch Appe-

• 
znalazl nakladctJ lcgathe 'v Londy-
do pr6b S\vych i nie. 
ulepszef1 \V Bon· Cylindry i wal-
sley'u. A cbociaz cc, u1noco,vane tu 
pierwsze doswiad- s ~ w prostopa-
czenia nie odpo- <llvm lderunku: 

" 

'vicdzialy nadzie- stoj~ wi~c raczej 
jom j "'ydatko1n niz lez~, jesli uzy6 
nakladcy i wyna- godzi si~ takiego 
lazcy, -I{ o en i g I)Oro,vnania. 

OlLrzymin prnss11 n.merylm '1 skn w Nowym YCH'ku. 
'v~zakze 'vytrwale ~I a c hi n a ol-
nad S\Yym pomy- brzytnia w y b ij a 
:clem praco'\\ral od roku 1804 przez I at dziesi§c. 10,000 arkuszy na godzin~ po obu stronach, co zna-
" Dopiero 14listopadu 1814roku slawna gazeta Ti- czy tylc, jakby drukowala 20,000 cgzemplarzy. 

111.es {C::as) oznaj1nila, ie wys~lu na S\viat w tyrn dniu I gdziezby Anglicy nie usi1oviali zastosowy"rac pa .. 
z pod prassy pospiesznej i zc jest szcz~sli wym wy- ry? I drul{arstwo 'vi~c bez tej sil nej d~'vigni ostac 
})Udkien1 a 0\VOCem ulugoletnich trud6w 'Yynalazcy si~ tan1 nic Inoglo. Oddawna juz pocz~to robic paro-
l~oeniga. 've prassy. 

Nieincy korzystali potem z odkrycia s'vcgo roda- Bank Polski spro,vadziljui od lat kilkunastu do s \vej 
.ka_-a dzis i w .warsza \Vie man1y juz wiele prass po- 1 ksi~gotloczni podobn~ rna chin~, a wyda,vca Eucyl{lo· 
~plesznych, a.n11anowicie 'v druk[lrniach: Ja\vorsl\iego, I pedyi po"rszechncj i Tahnudu(d\voch na ogromn~ska-
1 °111aszc\vskiego, l{ownle"'skiego, Joz. Cngra, Psur- ! IE} przcdsiEJ"'zi~{\ kt6re potrzebuj~ bardzo wielu r~k 
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do roboty i czasu do jej wykonania) Samuel Orgel
brand, nabywszy dom na wlasnosc przy ulicy Bednar
skiej w Warszawie, zamysla w nim urz~dzic takze 
drukarsk~ macbin~ parow~. 

Na wielk~ skal~ urz~dzona drukarska prassa pa-
rowa, odbija w ci~gu trzech godzin od 50,000 do 60,000 
.arkuszy wielkiego formatu czyli pokroju, ito tylko 
przy pomocy szesnastu ludzi. 

Zast~pic moze podobna machina ogromna szesc 
tysi~cy dawnych robotnik6w r~cznych czyli presse
r6w. Liczy w swym skladzie 1200 k6l wi~kszych 
i k6lek, a kosztowala dawniej .20,000 dolaro"'· 

Tak~ prass~ parow~ rna dziennik amerykanski 
wychodz~cy pod tytulem: New-Yo r lc Sun. Bylo 
to pisemko tak biedne i szczuple przed d\vudziestu 
laty, ie jc drukowal jeden robotnik na malej prasce 
r~cznej; teraz liczy 60,000 prenumerator6w, co zna
czy wi~cej niz 250,000 czytelnik6w! 

Pressers two, nie jest tak mal~ sztuk~b jakby na 
poz6r wydawac si~ moglo. Zwlaszcza dzis, kiedy pra
wic polo,va dziel na swiecie wychodzi z tak z'vanemi 
illustracyami, (to jest drze\vorytami, klisz[uni, figu
rami objasniajf!cemi i t. p.) i to po najv.ri~kszej cz~-

• 

• 

sci umieszczanemi w tekscie, razem z czcionkami 
drukarsl{Iemi; odbijanie ich czyste, wyrazne i zadosc
czyni~ce wymaganiom sztuki, potrzebuje bardzo 
uzdolnionych presser6w. Od podlozenia lub uj~cia 
w .niekt6rych miejscach danej ilosci papieru, tak, a by 
silnh~j lub slabiej wychodzily rysy uzytego w tekscie 
drzeworytu, wiele bardzo zalezy. Dzis przeto nie raz 
artysta, powierza los i caly effekt swego utworu w u
datne lub mniej szcz~sliwe r~ce pressera. 

Co tu bowiem m6wimy o odciskaniu drzeworyt6w, 
to slowa nasze tern .obszerniej zastosowacby si~ mo
gly do utwor6w bardziej artystycznych ·odbijanych 
z kamienia lub blach cynkowych, miedzianych i sta
lowych (litografije, cynkografije, kupfersztychy i sta-
loryty). . 

Odbijanin wi~c na prassach pospiesznych, nie tyl
ko drzeworytow ale nawet i zwyczajnego druku, o ile 
jest zyskowne dla czasu i przedsi~biercy, o tyle mniej 
dogodne dla samej sztuki i straty nie raz przynosz~
ce dla autor6w. R~k~ bowiem przyciskaj~c presser, 
latwiej moie umiarkowae moe tloczenia, nizeli mar
twa sila mechaniczna, kt6ra za,vsze jednostajnie ude
rza, bez najmniejszycb modyfikacyj. 

JEI.EN I LANI KANADYJSKIE~. 
Ce1·vus canadensis syste1natycznic zwany, Jelen 

kanadyjski wspaniale i majestutyc~nic wygl~da. 1tla 
najpi~kniejszy i najskJ'adniejszy rozmiar \Ve wszy
stkich ksztaltach s"roich. Z gatunkiem europejskim 
danieli, Cervus elephas, dosyc ccch podo bnych po
siada i dla tego uwazano Jelenia kanadyjskiego przez 
czas dlugi za tenze sam gatunek. W szakze jelen, 
kt6rego rysunek tupodajemy, wi~kszyby\va znacznie 
od europejskiego i pod innemi 'vielu wzgl~dami r6zni 
si~ od naszych danieli, utrzymywanych dzis zwykle 
w zwierzyncach. 

Glowa kanadyjskiego gatunku jest miernej wielko
sci; nozdrze szeroko-dlugi e; uszy wielkie; nogi choc 
silne ale nader cienko zbudowane. Rogi u jelenia 
runerykanskiego, cztery stopy dlugie, bywaj~ u gory 
1·ozwarte o trzy niemal stopy. 

Kazdy r6gmiewa zwykle po szesc gal~zi; spotyka
j~ si~ nieraz jednak i odn1iany. Czasem jeden rog 
ma pi~c odn6g, a drugi szesc dzial6w. Na szyi pilsc 
nieco dluzsza stanowi jakby rodzaj grzywy. Nozdrze 
i kopyta czarne~ ogon bardzo kr6tki. Glowa i szyja 
ciemno-brunatne. 

Na kazdej stronie szcz~ki dolnej miesci si~ podlu
gowata plama koloru bialego, na ktorym odbija pr~~ 

zek czarny, zbiegaj~cy az ku krtani, na kt6r~j oba 
czarne pasemka l~cz~ si~ z sob~. 

W kolo ocz6w, nie znajduj~ si~ u kanadyjskiego 
gatunku, tak jak u naszego, zadne obw6dki jasne 
w ksztalcic obr~czek. Obw6d oka i cala jego okoli
ca, nie wiele si~ r6zni od koloru calej glowy: tylko 
nieco jasniejsz~ by,va. 

Na cz~sci tylnej usz6w, widziec si~ daje wielka bia
la plan1a. J{olor tulowia w lecie zywo-brunatny, zmie
nia si~ w zimie na brunatno-siwy. Dorosly, ~ dlugi 
jest od nosa do osady ogona na 7 1/~ stopy, a wyso
kosc bark wynosi blisko stop pi~ciu. 

Niegdys to zwierze przebywalo· w calej umiarkowa
nej p6lnocnej strefie Ameryki. Cywilizacya rozsze
rzaj~c si~, wygnala go do gl~bi kraju. Teraz znajdu
je si~ w krajach Missuri, Texas, No,vym Meksyku, 
Oregonu i Kalifornii, nieco o bficiej. Wiek nie uply
nie, a zdaje si~. ze to pi~kne zwierze tak b~dzie wy
niszczone jak nasze dawne tury i dzisiejsze zubry. 

Zy,vi si~ kanadyjec rozmaitemi lesne1ni trawami 
i liscmi delikatniejszemi drzew niekt6rych. W zimie 
szuka pod sniegiem trawy i 0 bjada listki malych krze
w6w. W lecie cbroni~c si~ od napadu owad6w, wlaz~ 
jelenie do bagien i wody, kryj~c si~ po same nosy . 
Na rycinie widna tu i lania bez rog6w. 

.. 
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FRANCISZEK RYMKIEWICZ, GODEBSKI, LIBERADZKI. 

Da\VllC wypadki historyczne,jako nalcz~ce do prze- Powinnibysmy naslado\vac francuzkich pisarzy 
szlosci, znajduj~ obszernych szczcg6lowych opowia- i zbierac szczeg6ly dotycz~ce tak nicdawnych krwa
daczy, jakiemi ~ Dziejopisarze, kt6rych zadaniem \Vych seen, \V kt6 rych tyle wazn~ rodacy nasi grali 
jest scisly robic przegl~d zr6dcl, zk~dby zaczerpn~c rol~; po,vinnismy starac si~ o poda'v anie do publi
mogli naj,vi~ccj materjal6w, sluz~cych do przedsta- cznej wiadomosci, jezli nic fakta dose juz znanc, to 
wicnia dzisiej~ zym pokolcniom, iycia przeszlych czy I szczcg6ly o ludziach kt6rzy, w nich gl6\vny brali 
to narodo\v, czy to pojedynczych, zasluguj~cych na udziat Wiadomo wszy tkimze si~ potworzyly legjony 
w pomnicuie, ludzi. naszc przy \voj kach Napolcona Igo, wiaclotne r6wnie 

r i\ra historyi, in1 bardziej wicl ami od nas odgro- glo,vnicj 'ze wypadki, znak omitsze bitwy, w kt6rych 
dzona, tern \Vi~cej miala pracownik6w, kt6rzy j~ ze si~ wsla\vili; lccz malo bardzo wicmy szczeg6l6w 
w zech stron starali si~ obrabiac, najmniejsze nawet o ludziach, ktorzy do nich nalezeli. Procz kilku gl6-
rozbieraj~c szczeg6ly- zapisuj~c iywoty czemkol- wnych os6b, inni z nie mniejszem narazaj~cy si~ za 
lYiek odznaczaj~cych si~ aktor6w na tej wielkiej see- kraj pos,vi~ccniem, malo bardzo albo wcale nie s~ 
nie. ic sta1·a przeszlosc, obudzaj~c jakics poszano\va- \vspomnicni. Dla tego dostawszy od M. zacnego, ma
nie, zasluzyla na t~ troskliw~ o wszystko, co jej j~cego zaslugi w litcraturzc obywatela, iycic jenera
dotycze, dbalosc, to rzecz bardzo chwalcbna; alez zy- Rymkiewicza, mamy sobie za obowi~zek tutaj je 
czycby nalezalo aby i nowsza, nic ledwie za zycia umicscic. 
na zego, i z wieku naszego wypadki zawieraj~ca, r6- Franciszek Ryn1kiewicz sluzy{ w wojsku Rossyj
wniei znajdowala skrz~tnych Dziejopisarzy; azeby skiem \V pulku Starodubskim piechoty. Doszedlszy 
nie tylko znakotnite fakta, wydatnie 1naluj~ce polo- stopnia kapitana pod dniem 25 stycznia daw. stylu 
zenie, uspo obicnic, cnoty lub \Vady narod6w, nie 1790 r. \V Jassach, dla slabosci zdro\via otrzymal 
byly zaniedbywane; ale nad to, zcby nie dopuscic si~ dymissy~ \V stopniu majora 2giej 1\lassy, z poleceniem 
nie"Tdzi~cznosci, pozostawiaj~c 'v cieniu ludzi, kto- udania si~ do familii w Gubernij~ Moskiewsk~. w ro
rzy niesli na ofiar~ dla kraju zycic i byt caly. ku 1792, w dniu 20 sierpnia umieszczonym zostal 

Francja obszerne rna opisy ostatnich Napoleon- w wojsku Polskiem, jako major i komendant batalio
skich wojen; zadne tam zdarzenia o chwale or~za nu strzeleckiego. 
francuzkiego S\viadcz~ce, nie zostaly przemilczane. Nast~pnie z podpulkownika korpusu Strzelc6w 
Ale niestety! najznakomitsi ci szperacze tylko dla awansowal na jenerala-majora, jak to dowodzi pa
swoich bobater6w umieli bye takimi; w obszernych tent, wydany przez Tadeusza Kosciuszl{~, w obozie 
opisach bitew nie zaniedbali oni wspoiDniec chocby pod Mokotowem w dniu 30 sierpnia 1794 roku. 
prostego grenadjera, wsr6d innych walecznosci~ od- Bral czynny udzial w r. 1794 \V obronie Warsza-· 
znaczaj~cego si~; ale o naszych dow6dzcach, malo wy przeciw Prusakom. Nalezal do wypra)Vy jenerala 
albo wcale nie wspominaj~, nawet tam, gdzie istotnie D~browskiego do Wielkiejpolski. W sz~dzie dawal 
przez ich poswi~cenie i odwag~, zwyci~ztwo przy dowody wysokich zdolnosci \vojskowych i m~ztwa. 
francuzkiej zostalo stronie. Mi~dzy innymi Thiers tak 0 tej-to wyprawie zostawil Pami~tnik bardzo cieka
okazal si~ stronnym, tak wszystko o naszych roda- wy w 1nanuskrypcie, wlasnor~cznym, kt6ry mial so
kach przemilczal, iz jeden z dawnych wojskowych, bie udzielony p. E. Marylski 1). 

zacny jenera! Zaluski, w pismach publicznych smialo 
mu zarzucal t~ niesprawiedliwosc i przeciw niej po
wstawal. 

, 
Ks~oA SwiATA. Cz. I .. R. IX. 

1
) Tytul Pami~tnika: ,Rzetelne i doldadne opisanie kor

pusu wojsk Rzplitej pod dow6dztwem jenerala D~brow-
9 



62 

Kiedy w koncu wojsko pod Radoszycami rozeszlo 
si~, zmuszony byl jenera! ujsc do Galicyi gdzie w wiel
kim niedostatku zostawal; utrzymywal ciqgl~ korre
spondency~ ze Stanislawem Zablockim, Radzimin
skim, Wydzgami it. d.; listy te pelne uczuc dla kra-
ju, mielismy udzielone do przeczytania. J eneral 
Rymkiewicz wraz z:Jablonowskim 1

) wyslany do Kon
stantynopola, jako delegowany od obywateli Galicyj
skich, przybyl tam dnia 22 maja 1796 r: mial on listy 
do Verniaka (Verniac) ambasadora Francuzkiego 
wraz z aktem Konfederacyi Obywateli Galicyjskich. 

W dniu nast~pnym to jest 23 maja, Michal ksi~ze 
Oginski przedstawil ich Verniakowi, a w dniu 13 
czcrwca uzyskano posluchanie u Reis Effendego, 
na kt6rem nic stanowczego nie postanowiono -
opr6cz rady, a by zachowac cierpliwosc i rostropnosc 
w post~powaniu, zostawuj~c czasowi i przyjazniej
szym okolicznosciom nadziej~ zn1iany losu. 

Po szesciomiesi~cznym pobycie "r Konstantyno
polu, ksi~ze Oginski opuszczaj~c to miasto, donosi 
w liscie pisanym pod dniem 26 pazdziernika 1796 r. 
do d'Auhert Dy Bayet, kt6ry zostal ambassadorem 
Francyi po Verniaku 2) iz w miejsce swoje pozosta
wia \V Konstantynopolu jenerala Rymkiewicza m~
znego zolnicrza, Obywatela zasluzoncgo w Ojczy-
, . 
zn1e. 

Po bezskutecznych zabicgach u Porty, nie uzy
skawszy spodziewanej pomocy, zawiedziony w swych 
nadziejach, opuscil jeneral Ryml icwicz \vraz z Wla
dyslawein Jablonowskim brzegi Bosforu i w r. i 798 
stan~l z nim w Rzy1nie. Rymkiewicz mianowany sze
fem drugiej lcgii, wraz ze swym adjutantem Cyprja
nenl Godcbsl{im, wkr6tce pojechal zl~czyc si~ ze 
swoiln korpuse1n w Mantui. Tutaj ten zacny jenera{, 
zgodnic z rozkazem wydanym przez jeneraia D~bro
wskiego, zaj~l si~ gorliwie azeby zachowac odzagla
dy i zcpsucia j~zyk ojczysty 3

) . W dniu 25 marca 

skiego w czasic wkroezenia do Wielkiejpolski, i przejscia 

na. po'.vr6t Bzury, z przyl~ezeniem ordyna.ns6,v, ra.port6'v 

i list6'v najwazniejszycb, doprowadzone ai do zupelnego 

upadku 'vojska r. 17 9 5." z dewiz~: 
(Mitri Galba, Otho, Vettelius nee benefieio, nee injuri-

• 

ca cogniti. Tacit Histo1". lib. 1. § 1.). 
1) J ablonowski przezwany Czarnyllz, pobieral na.uki 

razem ~ Napolconen1 'v szkole 'v Brienne- glosny z m~
ztwa w legjonnch Pol. 've Wloszech, zostal jeneralem ina

lezal do ,vyprawy w St-Domingo. 
2) List ten zamieszezony jest w dziele: Histoire des . 

legjons Polonascs en Italie. T. I. pag. 369. 
3) Rozkaz dzienny jenerala D!}browskiego wydany 

1799 roku, cala armija Francuzko-Polska ustawio
n~ zostala wzdluz rzeki Adygi; nazajutrz 26 mar
ca r6wno ze wschodem slonca attakowala nieprzyja
ciela na wszystkich punktach, wsz~dzie go zmi~szala, 
opr6cz na prawem skrzydle, gdzie dywizya Montri
charda zosta{a pobita przy Legnago. Pierwszy bata
ljon polski okazal w tej bitwie cuda walecznosci. 
Maj~c jenerala Rymkiewicza na czele, atakowal nie
przyjaciela w V aganza i w Vi go, scigal az do mostu 
na Legnago - i kiedy cala dywizya p6zniej zmuszo
n~ byla do odwrotu, jemu powierzono niebezpieczne 
stanowisko zaslaniania jej. Podzielono wojsko na 
trzy cz~sci, jedna dowodzona przez jenerala Rymkie
wicza, druga przez adjutanta komendanta Kosin
skiego, trzecia przez szefa Ludwika D~bowskiego. 
Kazdy z tych oddzial6w o.iy,viony bohaterskiem m~
ztwem, bronil' dzielnie swego stanowiska. Major Li
pnicki i kapitan Straszewski, odznaczyli si~ szcze
g6lniej w tym dniu. Kapitanowie Rcgulski i Bogu
slawski otrzymali blizny. Jenera! Rymkiewicz miat 
konia pod sobQ: zabitego, a szef D~bowski rannego. 
Porucznik N. Godebski i dwiescie zolnierzy pozoata
lo na placu boju - ten ostatni przybywszy z Polski 
na poczf}:tku bitwy, wtedy kiedy sciskal, r~k~ 'vitaj~c, 
brata S\vego Cyp1jana Godebskiego, od kuli arma
tnil~j zabity i rozl~czony zostal na zawsze z m~znym 
Cyp1janem 1

) . 

w Rzymic dnia 3 maja 1798 roku, godny jest wiadomo
sei rodak6,v. Zach~eaj~c 1v nim do uczenia si~ Jnatematy
ki, historyi, geografii i j~zyk6w, po,viada ze nie liczb~ ale 
przymiotami i cnot~ mozemy z'vr6cic bacznosc Europy. 
J eneral Rymkiewicz w Jlantui, zmierzal do togo eelu 
'vszystkic swoje u ilo wanin, a mi~dzy inncmi naukami, 
zwracajqc wzgl~d no. ojczysty j~zylr, 'v nicdostatku pol-
kiej drukarni, ,vainiej ~ze wiadomosci i tlumaczonc z le

pszyeh dzicl wyj~tld, lrazal czytac oboJ~ dziennych roz-
kaz6w. 

1) Cyprjan Godebski w 'vierszu do Legjon6w Polskich, 

tak nam opisuje ten smutny 'vypadek: 

0 jak bolesnc miejsca drugiego wspomnicnie 

Sta wii!; mi przcd oczy Rymkic,vieza cicnie, 
Czytam ten zafzut 'v jego suro,vej postaci: 
,Zal nicgodnyn1jestholdem dla m~znych twych braci" 

Pomn~, kicdy 'v nieszcz~snej pod Lcgnago straeie, 
Los mi kazal, pr6cz innych, plakac smicrci w bra.cie: 

t,za w boiu iolnierzo"i-rzecze-nie przystoi, 
" J 
A skazuj~c nn. roty-, to s~ bracia. twoi." 
Aeh przebacz, raz ten jeszczc, drogi wodza cieniu! 

Lutni, w r~ku zolnierza zalosncmu brzmieniu! 

Nie mog~c innej Braciom wypelnic poslugi 

W dzi~cznosc, w miar~ sil swoich, placic winna dlugi. 
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Scigaj~c Polacy nieprzyjaciela az podmury Wero
ny, stracili z 2rro bataljonu m~zne go szefa Lipczyn· 
skiego, a przeszlo 150 podoficer6w i zolnicrzy pole
<Tlo lub otrzymalo rany. Mi~dzy ostatnimi byl pulko
wnik Dare,vsl~i starzec 70letni, kt6ry od roku 1768 
do 1792 ,v konfedcracyi Barski6j walczy l, p6zniej 
w '\Vojnie 1764 r. bez wzgl~du na 'vick jal·o ochotnik; 
z calytn Inlodzic:llczym zapalcm rzucil si<J jeden 
z picr,vszych na czcle grenadjcr6'v w mordcrczy ogiell. 
nieprzyjaci6L 

l{iedy jencral Scherer swoj~ kwatcr<J gl6wn~ za
jQ;l \V I ola della Scala, skonccntro,vano sily ~Fran

cuzko-Polskic tni~dzy Adygo i 1'artaro. Dnia 5 k"'ic
tnia wszczyna si~ zaci~ty b6j; i tu 1n~ine 'vojsko daje 
do\vody nadz,vyczajncj odwagi. J cncral l\iontrichard 
'vych"ralal bn.taljon piechoty, do\vodzony przcz jcne
rala Rymkie,vicza, kt6ry dwa kroc rauny, w l\ilka dni 
z odniesionych ci~zkich ran utnarl Strata jcgo ci~zki 
Y,al '\Yzbudzila 'v legjonach a pan1i~c tego waleczncgo 
zolnicrza na za\vszc pozostala w sercach zio1nk6w. 
Jencral ten l~czyl do talent6\v woj ·ko\vych " rszystkie 
cnoty obywatelskie. Ostatnie slo\va, jakie \vyrzekl 
utnierajqc, Z\Yrocil do Polski: dla czcg6z, za,volal
przcznaczcnie nic dozwolilo umrzec mi na zietni Oj
czystcj!', 

CYPRJAN GODEBSKI .. 
Wypada nam, przytaczaj~c tu wicrszc, kilka slow 

o autorzc ich po,viedziec, ten1 bardzicj iz tenze byl 
prawie nieod t~pnym towarzyszcn1 Ryn1kie,vicza do 
zgonu jego, i zastoso,vac si~ do zalozenia naszego 
·ake tny to na pocz~tku zyciorysu jenerala Rymkie
wicza uczynili. Lubo Cyp1jan Godcbski jako autor 
znanym byl 'v literaturze na z6j, a tern samen1 imie 
jego, nie zo talo przemilczanem jak wielu innych ko
leg6w jego; J)rzcciei szczeg6ly niekt6re, 'vys\viecaj~ce 
charakter tego czcigodnego m~za zasluguj~ na bliz
szc sifJ z nim zapoznanie. 

Rodzice G·odebskiego, z dawn6j szlacheckicj rodzi
ny pochodz~cy, mieszkali na W olyniu, gdzie r. 17 65 
urodzil siEJ nasz bohater. Po smierci rodzic6\v, sko:ll
czyw zy nauki w D~browickich szkolach pijarskich, 
kt6re tylu wyzszych pod kazdym \VzglEJdem 'vyksztal
cily n1~z6"r, Cyp1jan osiadl na 'vsi l)Ozosta \vionej mu 
po rodzicach, kt6ra acz niezbytko,vne ale dosta
tcczne zape,vniala utrzymanie. Gdy nagle process 
o t~z wics pro,vadzony przez rodzic6w, pozbawia go 
tej n1ilej rodziciclskh~j zagrody, Godebski nie obra
za si~ na przeciwnika do kt6rego r~k wies przeszla; 
zadna odmiana w stosunkachjego z Olizarem nie za
chodzi, kt6ren nawzajem stara si~ przyjazni~ prze-
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konywac Cyprjana, ie pieni~zne stosunki nie po,vin· 
ny dzielic r6wnych wyksztalceniem i szlachetnosci~ 
ludzi. Godebski 'vi~c daleki od ch~ci spor6w, cz~sto
kroc charakter prawdziwego pieniact,va przybieraj~
cej, przyj~l oboj~tnie strat~, a dom przeciwnika zara- • 
zem przyjaciela, za sw6j prawie uwazaj~c, cz~sto w nim 
przcby,val. Tam to oddawal si~ naukom, }{tore byl 
od 1nlodosci ukochal, tan1 S\v6j talent do poezyi roz
'vijal. Pot6m gdy po,vstal zamiar for1nowania legjo
n6'v Polskich, Godebski z cal~ gorli\vosci~ wieku 
mlodcgo i charakteru pelnego encrgii, pospieszyl 
brae 'v nich udzial. Nie jest tu 1nicjscc kreslenia hi
storyi za,viq,zku legij 'vloskich, '\VSJ>Omnimy tylko iz 
Godebski szcz~sli,vie uniknf!:wszy smutncgo losu in
nycb. koleg6\v s'voich, udal si~ do Lwo\va, ztamtf!d 
do Lublina gdzic si~ pozna! z l{sawcrym !{osseckim 
w6,vczas pclnyn1 zapnJu Inlodziei1czego, 1)6zniej jcne
ralen1: poprzyja.Zni wszy si~ z nim, udali si~ razcm do · 
Drezna a ztamtqd szCZfEsliwie do Rzyn1u przybyli. 
Tam po raz pier\vszy Go~ebski poznal jenerala Rym .. 
kiewicza, z l{onstantynopola s'viezo przybylego i n1ia
no,vanym zostal jego adjutantem, razeu1 sckretarzen1. 
D~bro,vski \vlasnie \Vtcdy przeznaczyl Rymkiewicza 
do 1n·o,vadzenia korespondencyi tak z obccmi kraja· 
mi jak i ze swoim wlasnym; a pozna,vszy wyksztal
cenie Godcbskicgo, slusznie os~<lzil zc n1ozc mu bye 
nader pomocnym. Jakoz zacny ten m~i wszystko po
godzic potrafil, raze1n zaw6d wojskowy z czynnoscia
mi dyplomaty i literata, gdyz i tej nic zaniedbal ni
wy; a znajduj~c si~ na ziemi klassyczncj, czerpal 
w jej zasobach wiadomosci potrzebnc, a zawsze w ce-
lu aby niemi zbogaeic literatur~ krajow~. 

I tak, najpier\vcj \vyszedlszy z drugim legjonem 
z Rzymu do Mantui, tam byl jedny1n z gl6wnie pra
cuj~cych 'v Redakcyi pisma pod tytulem: ,Dekada 
Polska. '' Pismo to dla upowszechnienia go, cz~sto
kroc przy rozkazach dziennych przylf!czanem bywa
lo. W niem Godebski un1ieszczal wiadomosci wazne 
tak co do taktyki 'vojskowej, jak i co do innych w du
chu post~powym rozwijanych przednliot6w; azeby 
mlodziez porzuciwszy kraj nie byla pozbawion~ dal
szego roz\vijania umyslu, tudziez zeby zolnierz jedy
nie c'viczeniom cielesnym oddany, nie zapomnial ze 
i drug~ wladz~ roz,vijac i ksztalcic \V sobie powinien. 
PifEkny to slad w historyi naszej, iz wsr6d kraju n~
c~cego do rozrywek, wsr6d klimatu usposabiaj~cego 
do oci§zalosci i pr6znowania, zamiast n1yslec o zmy
slowych uciechach lub o korzysciach latwego lupu 
jak inni czynili, rodacy nasi dobro moraine maj~c 
przedewszystkh~m na celu, pracuj~ stosownie do zdol-
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nosci; jedni ksztalc~c przez naukowe pisma mlodzie~ 
wyzej umyslem b~d~c~; drudzy, zolnierzom elemen
tarnych udzielaj~c nauk. 

Wkr6tce rozpocz~ly si~ bitwy; wspomnielismy juz 
• o bolesnej stracie brata Cyprjana, kt6r~ sam zolnierz

poeta wspornina w wierszu swoim. Zaraz potem udali 
si~ na slawn~ bitw~ pod Weron~ 1798 r. Tam Go
debski niezmordowanie w alcz~c i innych do walki 
zach~caj~c, otrzymal prawie smierteln~ ran~-a przy
tem jeszcze bolesniejszy ugodzil go cios, jakim byla 
smierc ukochanego czcigodnego jego dow6dzcy i przy-

jaciela jenerala Rymkiewicza. 
Godebski przez milosc rodak6w ocalal jedynie; ci 

kt6rzy byli mniej ranni, na taczkach zaci~gn~li go 
o kilka mil od pobojowiska, powierzywszy go tym
czasem mieszkancom pelnym sympatii dla Polak6w. 
Potem wywiezionyn1 zostal do Mantui, gdzie w laza
recie walcz~c mi~dzy zyciem a smicrch1, caly czas 
obl~zenia tcj fortecy przetrwal. W koncu dow6dzca 
twierdzy, w skutek kl~ski Francuz6w pod Trebj~ 
a zt~d niemoznosci otrzymania posilk6w, wszedl w u-
klady z Austryjakami. W sl{utek tych uklado,v, zol 
nierz francuzki mial wolnosc wr6cenia do l{raju, zas 
oficer kaidy, powinien byl pierwej '" ktorej z twierdz 
austryjacldch, trzymiesi~czn~ odsiedziec niewol~. Ze 
ktos jednak z wyzszych 'vojskowych n1usial odpro
wadzic obl§zcnc6w do kraju, przeznaczono pewn~ 
liczb~ oficcr6w, ktorzy nie przez wyb6r ale przez IoN 
powr6t do Ojczyzny otrzyma.li. 

Legja polska druga, w nader smutnen1 byl:a polo
zeniu, nalezala bo,viem do obl~zenc6\v, n, w ukladnch 
zapo1nniano o zapewnieniu jej bezpicczef1stwa. Prze
ciwnie, dow6dzca francuzki przyj~l 'varunek azeby 
poddani austryjaccy po"rr6conymi zostali Rz~dowi 
z warunkicm ze im zycie zachowane b~dzic. Tak wi~c 
cala prawie druga legja, z malyn1 'vyj~tkiem, sklada
j~ca si~ z ludzi po,volanych do wojska austryjacltie-
go a ratuj~cych si~ ucieczk~b dosta"'nla si~ w r~ce 
wroga. Godebski nie naleial do ich liczby, lecz ja .. 
ko oficer 'vinien byl: odbyc trzymiesi~czn~ niewol~. 
J akiesmy to wyzej powiedzieli, pewna licz ba oficer6'v 
przeznaczonych do eskortowania,- zostawala wol
nymi; Godebski nie wyci~gn~l tego szcz~sliwego lo
su, lecz poniewaz byl bardzo jeszcze chory; kolega 
zamienial si~ z nim na los, dal mu sw6j dozwalaj~cy 
powrotu, a sam b~d~c zdrowym i mog~c znosic nie
wygody, poszedl na trzymiesi~czn~ niewol~. Nie 
pierwszy to byl przyklad poswi~cenia braterskiego, 
jak pisze sam Godebski-kazden przy zdrowych si
·.Jacb b~d~cy, szedl do niewoli wyr~czaj~c chorego. 

Wyruszyl wi~c Godebski, krzepi~c sily nadziej~ do· 
stania si~ do s woich, lecz o kulach, piesza podr6z 
byla nad sily jego- a po,vozy francuzkich oficer6w 
tak byly napelnione pakami, ze zadnego z rannych 
pomiescic nie mogly; nareszcie widz~c wladza au
stryacka ie niepodobna bylo aby tak ranni i bezsil
ni pieszo pod~zali za oddzialem, wyznaczyla im pod
wody. 

Lecz nie dlugo uzywal tej wygodnej podr6zy: oko
licznosci maluj~ce charakter naszego bobatera po
zbawily go jej. Nie daleko Verony. spotyka chorego, 
opadlego z sil oficera francuzkiego, nad kt6rym pel
na bolesci zona, nie mog~c mu przyjsc w pomoc, z a
lamywala r~ce. Kazano zatrzymaG si~ podwodzie aby 
zabrac chorego, lecz tyle na niej byio rannych iz nie- · 
podobna bylo go pomiescic. Tylko francuzki grena
djer jeden, nie znaczn~ mial ran~, na niego wi~c zwr6-
cily si~ oczy, jego prosic zacz~li aby nieszcz~sliwe
mu rodakowi ust~pil miejsca. Niewzruszony na pro-
s by i na widok zalanej izami kobiety, nie ruszyl si~ 
z miejsca. Wtedy Godebski, wraz z przyjacielem 
swoim r6wniez ranny~, 'vysiadaj~ z pod\vody, umie
szczaj~c na S\vojem miejscu bezsilnego oficera z zo
n~, kt6raby nie byl:a zdoln~ sama i zn~kana, isc pie
chot~ .za 'vozem. 

N adziej a byla iz w pierwszem n1iescie oficer z zo
n~ b~d~ mogli dostac koni; lecz gdy przybyli do No
vi, niewiell{iego miasteczka, trafili na huk armat, na 
slawn~ bitw~ w kt6rej odznaczyl si~ jeneral }[au
reau. Nie mozna bylo myslec nawet o dostaniu koni. 
Zona chorego oficera nie smial:a prosic, nie smiala 
spodziewac si~, aby nieznani cudzoziemcy dalej po
swi~cac si~ i narazac dla nich chcieli. Lecz oni nie 
wahaj~c si~, zostali w Novi, a Francuz z ion~ na ich 
miejsce puscili si~ w dalsz~ podr6z. W e\vn~trzna po
ciecha, jal\:~ rodzi poswi~cenie, dodawala im widac sil:, 
gdyz odpocz~ wszy dni par~ w dalsz~ o kulach puscili 
si~ drog~. Odbywali j~ jakotako, lecz gdy przyszli 
do stop gory Cenis, uczuli ze sily ich nie dozwol~ im 
isc dalej. Oddzial do kt6rego nalezeli juz byl po tam
tej stronie; nie maj~c za co naj~c mul6w, byli bliscy 
zguby, napr6zno udawali si~ do zwierzchnik6w fran
cuzkicb, bolesne czynif!C uwagi nad polozeniem swo
jem i rodakow kt6rych tylko wtedy sprzymierzency 
cenili, kiedy im potrzebnymi byli; gdy nagle spotyka 
ich tenze sam grenadjer ktoren tak nie ludzko obszedl 
si~ z nimi, niechc~c dla rodaka ust~pic miejsca. 
Dziwny ten czlowiek, mimo tak szorstkil~j powierzcho
wnosci, widac tkni~ty byl wspanialym post~pkiem, 
widac lzy wdzi~cznosci malzonk6w blogoslawi~cych 
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Polak6w, zmi~kczyly jego przyt~pione wsr6d krwa
wych seen uczucie. Poznawszy icb, sam si~ zblizyl 
do nich, a przedstawiaj~c im ze si~ na niechybn~ na
razaj~ zgub~ jezli nie dostan~ mul6w, sam pospie
szyl postarac si~ o nie; woreczek grenadjera nie byl 
tak pr6zny jak naszych bohatcr6w, zaplacil wi~c mu
ly. Przyj(Jli t~ nadspodziewan~ pomoc, obiecuj'1C raz 
stan~'vszy przy sztabie z tamtej strony gory znajdu
j~cym si~, oddac mu dlug ze spodziewanego i nalez~
cego iln zoldu. Lecz niestety omylily ich uadzieje! 
We Francyi, lubo ich do legii tworz~cej si~ w Szam
bcry (Chan1bery) przeznaczyli, nie dali im na dals z~ 
podr6z zasiiku; a grenadjera oplacil Godebski pla
szczcm, kt6ry na wartosc dlugu az nadto byl wy
starczajf!:cym. 

Grenadjer kt6rego nie ludzki post~pek, wstr~t ta
lri obudzil w Godebskim byl p6zniej jednakze, jakby 
przez Opatrznosc zeslanym dlal1 opiekunem, spotkal 
go bowiem wkr6tce po rozstaniu si~ z nim, wlasnie 
w cza ic nawaluego deszczu, jeszczc o kilka mil od 

han1bery i zn1uszony jego naleganiem, przyjQ:c mu
sial napowr6t plaszcz i znaczny zasilek, z delikatno
sci~ jak pozyczk~ ofiarowany. Grenadjer, jak si~ olra
zalo z hi toryi zycia jego, kt6r~ opo,viedzial Godeb
skiemu, by! jedyny1n syne1n bogatego kupca, a t~
schnota za ojcem i narzeczonf!, uczynila go tak obo-
j~tnym na cudz~ niedol~. 

Nie })r~dko nasi biedni \vojo,vnicy otrzymali zold 
naleiny i gdyby nic zasiiek grcnadjera, w najokro
pnicj'.lzynt znajdo\valiby si~ stanie. 

Zacz~to organizo\vac nowe, na ziemi juz francu
zldcj lcgje, i Godcbski przeznaczonym zostal do le
gii addunaj kiej pod do,v6dzt\vcm jcnerala J{nia
ziewicza zostajqcej. Tam maj~c })Ole odznaczyc si§ 
w bit,vie z powstaf1ca1ni Bryzgo,vii, miano\vany zo
stal kapitane1n. Trudy tej bitwy odno,vily wszystkic 
rany Godcbskiego, zmuszonym zostal oddalic si~ na 
czas jakis i z rozkazu lekarzy udac si~ do Akwisgra
nu na k~piele. Tam, w domu gdzie zamicszkal, po
znala go 1nloda Francuzka a przcj~ta czci~ dla mlo-
dego bobatera tak cierpi~cego, dokladala wszclkich 
staraii, aby 1nu cierpienia lzejszemi uczynic. Z je
dnej strony lito ~c dla rannego Polak a, z drugiej 
'vdzi~cznosc dla osoby kt6ra cierpi~cemu wsr6d ob
cych, starala si~ bye rodaczk~ i siostr~, byla, jak to 
z"rykle si~ dzieje, pocz~tkiem do tklhvszego uczucia; 
a Godebski jak prawy rycerz, nie zapomnial w na
st~pnych bojach tak czystej milosci. W lat par~ po
slubil Francuzk~, kt6ra nie tylko m~za, ale kraj je
go ukochala i najlepsz~ byla matk~ i obywatelk~. 
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Malzenstwo ich bylo, jak si~ zdaje, zawartem po po
wrocie Godebskiego do Paryza po stoczonej bitwie 
pod Offenbach i innych. Szczeg6l6w zwyci~ztwa tego 
nie opisuj~ francuzcy pisarze, a przeciez Godebskie
mu caly ob6z ocalenie swe zawdzi~czyt Gdy bowiem 
z nadzwyczajn~ odwag~, prowadz~c sw6j bataljon, 
rzucil si~ 'v bystre nurty Menu, i przebrn~wszy szcz~
sli\\·ic otrzytnal nad licznym nieprzyjaci~m tak 
niespodzianic sciganym zwyci~ztwo; pragn~cy odwe
tu nicprzyjaciel, niemniej ci~zko porazony pod Hoch
stadt, otrzymawszy swieze posilki, udcrzyl noc~ na 
caly francuzki ob6z; Godebski pierwszy porwal si~, 
ku obronic ze S\voiln bataljonen1, a nieprzyjaciel ze 
znaczn~ pora.Zkf! ust~pic musial. 

Nie b~dziemy wspon1inali innych nast~pnych bi
tew, w kt6rych nasz bohater nie szcz<Jdzil znanej od
wagi, a kt6re tak go zn6w wyniszczyiy, iz musial po 
zawarciu pokoju Luncwilskiego prosic o uwolnienie. 
Otrzymawszy je udal si~ do Paryza, i tam czas jakis 
oddawal i~ literaturzc, a raczej poznaniu waznych 
i nauko\vych dziel. W szystko czynil 'v tcj mysli, a by 
i na tej drodze bye krajowi uzytccznym. Jako t6z 
'vr6ciwszy zaraz \V roku 1803, zacz~l wydawac wraz 
z przyjaciclen1 s'voim Irsawerym Ko. seckim pismo, 
rozszerzcnie os,viaty n1aj~ce na cclu, llOd tytulem: Za
bawy przyjemne i pozyteczne; a poprzcdnio wydal 
sam dzielko elementarne pod tytulcm: Gra geografi
czna dla dzieci. Wtedy-to wezwany na czlonka To
warzy.· t\va Przyjaci6l Nauk, powszcchny w tern gro
nie, jal\o chlo\vick serca i rozumu, obudzil szacunek. 
W tedy takic najwigccj pi sal. Z dziel jego niekt6re 
znane i chwalone jak: Wiersz do legjon6w, Grenadjer 
Filozof i 'viele innych; a niekt6re jal\ poem at Wies, 
Prohy drautalyrzne, uwagi w listaclt o spoteczen
stwie i t. d. nie zostaly drukiem ogloszonc. 

Po wcjsciu do Polski Na.poleona, gdy spie~znie 
zacz~to tworzyc wojska, co rnialy zn6w bye uzyte na 
posilko\vanie armii francuzkiej w wojnie z Prusami; 
jeneral Zaj~czek dowodz~cy korpuse1n no\vo zaci~
gnionym z polskiego zolnierza, otrzy1nal rozkaz uda
nia si~ nn, linjEJ bojowq, po nad rzek~ Omulef, gdzie 
zaslaniac mial prawe skrzydlo armii francuzki<~j . . 
Godebski, kt6remu juz poprzednio utworzenie pulku 
piechoty polecil byl jenera{ D~browski, zostal ,vtcdy 
mianowany dow6dzc~ pulku, i przybyl wlasnie na 
linj~ w ch,vili, kiedy powierzony mu pulk do attaku 
si~ gotowat 

Wiadon1e Sf! szcz~sliwe dla armii Napoleonskiej 
wypadki owej wojny, w kt6rej tak wielki udzial mial 
or~z polski. Po zawarciu pokoju Tylzyckiego, po 
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tt'\vorzcniu Ksi~ztwa War znwskiego, marszalek 
Da votL t, znnj~cy i oceniaj<1CY pr.zymio't' "'ojskowc 

odcb 1 i '0, JlliallO\VU.l go kOlllCTidc. ntern t'vierdzy 
1odlina.' p6lczcsni, bli ko znaj(},C r t.cgo Boh, tera, 
)b ' \vat ~ln. i ])oct.~ rnzetn nic ~ ~C%~dz~ poch\val na 

jc ]{i '" t6j po .. nd~ · e zn ·Ju~yt I ·totnic nic \viado1no 
co ,\ .. ·~('j ,v nin1 c 'nic nnlciy; czy nadzwyczajnq od
vn(f<;: i ·oto,vosc o<ldania iycia 'v pot.rzcbi · czy tci 
. ia ct I a \YV r\Val a, codzicnu~b rz c mozna, prUCQ, tna-

" ... , J " 

jQ, ,,~ dobro rodnko\v na cclu. ~dajc si9 ii tQ o tatniQ: 
j,tldt'.i 1uun ui, do taj , 'vyiej ldasc })O\vinnisnly. ra. 
]li \r\v ~<1 btnvi 'ln, p 'lni r ·ccr ·ldcgo zapalu, \V clnvili 
za\V ·~' ·ot"O\Vi b listny; 113. dru n·i ~ \\')'Zilajrny ZC 

ntutldein, dotQ;d lH1In zby,va. 'odcb ·Id l\or 1nu 

ddany pnlk ~ostnJ, u'vn~al 1 i~ nic tylko za d \Vodz
Q, al' za OJ>ieknua Inoraln n·o ludzi 1nu po"'i rzo-

1y ·h. ri , j 'd n \vla (ciciel zi 'Ini, v:rod p koju \\\..Jr -<•ti 

~atrudni ll tak sto~"'O\Vll "Ch, \YSr<ld okoliC7.110 ci ula-
'yiaj~~C rch lllU .to, unck ~ \V}O cianillClll lli pan1i~ta 

:t b~d~c " 'Yi- zyn1 \V. 'l\~ ztalccni "'Ill po,v·ni n b 'cj -
~o d~\vinnhb :%' ·od~ic{t \viuicn korz .. r tac zc 1) o
bno.' ·i jal\<1 111\l lladnj pol Z lli al r t p \YiCl"lOllQ. 

UU pr~ 'h patr~no~· ~ o·ar~tl\ v 0 "\Vi ca-: kn dobr ~lllU 
pro,rndzi '; ~ ·n.l'1 '" 'tr,va!o \h! jaki j potrz )buj 
grunt tal c\<Jzl·i tak nie r_ 'chl 'v 1 L ji! ·y l n. 'r. 9 nl-

za: 111 1od 'h~l\i 'vsrod "' lj 'n \Y lnvila h l·T6 dch. 
(1 lat pnrr' taki ~j prnc' z· l 1\vi' h ~ilrt taz ~ra'
Juoina) ni ' ~taiaj:tc ~ iQ t rndn · huni · dzi nn Sn1 
u rudz ni 111 tara l ig k zta1 i ~ i lni lrz tan n1 

1·odznj 111 zntrndni nia tak ni n p ~ 1 ion lt7 a-
t.\vcn·o prx. 'jlllO,Vn nia JllOraln o· 'VPl. 7 \VU. i d Z' 
lunut z ·1 dla ni lh z fran 'nzlpi 0'0: :./col) :ol1zl r-.. 
·kf[;, ab ich 'v nu1u ''vra 'h ~r 'r l k nali ~ nl ~'~Z :\l
ldch u~y,vnl ~ p ·obo\v do roz,vijani~t v 1ic 1 p ~ 6 
i uczu "; '"' ·.i~z h, o 1noralnos i, o bo" iazkn h 'Zl -
;vi ~I .. a. Zn. 1nlodu ~rozu1nial z 1rro rak lud ·i nn.~z -

lllU CZ ~Ill sig ta ~ lllOZ j zli zani 'dban .. ll Z ani ; 
zrozutnial, ze zolni rz \Yr6ci"' zy d za rrro ~ ni u
}) ', ni z p ucic, ale 'viado1no' ·i uz :\ zn a.l ) ·a-
;-;dzhvc Inoralnc korzy ci, z dal kicb "'~dr \Y k ' · -

ich prz .. 'ni ~c po,vinir.n. I raz, j ... zczc ". l · ~ zech 
jake 'tny,vyi ',J po,vi dzi li, ". zcdlszy na v · , gQ 1 o-
st~p 'vauia, iadnc1ni. trudc.nni, ani na ". t zcz~ i m 
dOillO,Yeill u Ull<},C ~ iQ nic dal. w taki po ol I raco
'val zc.nv. z i \Y ... zgdzi , czy to jako do\v 'dzc'" bryga
dy, czy dO\V dzca pulku, lub kon1 nch1n "·i rdzv. 
Zawsze i \YSz~dzic nie t .. 1'lko \.:10\YCin al prz .. rkiad Ill 

pro\vadzill"u Inoralne1nu 1 o t .. po,yi " 'oich pod''" a
dnych. 

Wkr6tcc tc pracc jcgo na za'v~zc przer\vane zo ... 

staly. Wybuchla wojna Francyi z Austrj~, i ta 
ostatnia z liczncmi zast~pumi '\vkroczyla do Pol
, ki. G odcbski ode brat rozk, z nadci~gnienia z twier .. 
dzy z I>ulkiem S\voim. Przyby\va w nocy do War
sza,vy, zlc drogi \Vioscnnc unurzyly go wraz z iol
nicrzcm; radz~ Inn aby odpoczt1l, lecz on z podwla
dnymi swymi, czuj~c i rozutniej~c 'vaznosc ch,vili, spie-
zy dul6j nic potnn~c ie jc t szcz(J 'li,vyin m~iem i oj

cetn. Nieba,vctu })rzychodzi do ci~~kiej 'vallci pod 
l~tt · zyne1n; tan1 Godcbsl\i szcsc razy licznicjszemu 
nie1 rzyjaciclo,vi dziclny stawia OJ>6r. Zabijaj~ pod 
nin1 konia, 'vsiada na drugicgo i zaclHJcajqc \Vojsko 
idzic na prz6d-odbicra ciezl~f1 ranQ 'v nogQ, i na to 
ni U\vaia. Dopicro gdy z bn.n·n ta1ni \V r~ku nuciera 
co ft\jq,ccgo 'i0 juz nicprzyjacicla, odbicra smierteln~ . 
1\UlQ niicj pier~ i, i bcz s il pada. Przywiqzani zol· 
uicrze pory,vnjq, rro ua Jllaszczc i uno z~ z placu boju; 
a on }n·o ·i ich, aby go nie dali 'v r~cc nieprz rjaciela. 
'l'ornjq,c bic hagnetan1i drog m~ini stro kani to
'vurz '· z ', }>rr.cuic (,li go \Y ~rod rot nicprzyjacicl kicll, 
tracQ,c co ch,vila ],torco·os z po~rod si 1 ie. dy stan~li 
11\t bczpic zncrn llli j cu, alicjt nin pclen od,vagi, po
rucznik Zura,v. ld utrz 'lnnjQc no na rQkach S\voich 

thvi6z1 do 111ia.·ta 1 1 CZ zanilu ratunck n1u dac n1ogli, 
l\r \Y o·o u z1n. i zakollczy:l zycie! By1o to 1 }\,Victnia, 
1 09 r. J. uchodol~ld, zrobil z ten·o \Yielki obra.z. 

rlic n1oz 111 ' dzi ~ dac r, 'vni z ~zcz cr Slow "Ch zy
i r '• th r inn .. rch z~ hlZ nych \V 0' ·vn1 czasic roda

k6w· ktor rch itniona znaue tylko, a bliz .. ze z zycia 
zcz 0 '61 ., zupclnie pra,vie 11ic \Yin lon1c: nim to kie
l r \Yyszp \ra-; ig na1n uda, 'v }Jomnilny tu 1)0 l\rotcc 

zup lnie pra"ric ni f)znan ·n1 bohaterze Libcrackim . 
\'"iad 1UO ze \V \YOjuic \Vlo ki "J l'"ilkakrotnie burzyli 
ig kl'c.lj w·ce }>rz cbv \Yoj:-skotn francuzkitn zrazu za 

o \Yohodzicicli U\Yaianych a 1) 'zni 'd przez lud niero-
• 

znmi j~1c r dal .. z rch korzysci znicna,Yidzonych. Taki 
r.:padck byl '" ''' eronie. ~li zkancy teg Inia~ta 
'v.:rzn.)i Frn.ucuz6'" rannych a zalog., "·yp ... dzili. J e
n ral La lloche by! })rzezna z on .. a by zaj~' llO"t6r
nic zbunto,van~ \ r ron... !imo u ilolYan, iln~ 7lll 
orrni Ill prz) 'vitan T juz mhtl i., cofa ': crd .. lllU Libe
racki 1 rzcszkodzil. 'T n ·aleczn '" legii polskiej 
\Yic -bry yadjer, "·Ia .cui byl Jlrz .. "b ·l " ed 1 z Pol ki 
lo l\ djolanu., a dO\Yi dzia,y~z T i.., 0 ~f rpadku "' We
roui UJ)rO il a by mu "") dano broni na czt rech"'et 
ludzi 'viczo do I etii prz r b .. rl) ch ........ a czelc , ~ ch ocho- · 
tnil·o,v spie z ' pod mur T ''{ ero y zach~ca ofaj~cy 
i oddzial jenernla La Hoc he do ' ·? r\Yania uderza. 

v 

razen1 z ni1n na ''? erone i z1nu~za n1ie zkanco\r do ., 

poddauia sie· lecz am "'mierteln~ odbiera ran«J! 
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W pierwszym zapale wdzi~cznosci, uniesieni nn.d bo
haterstwem Liberackiego Francuzi, postu,vili mu 
pomniki w Medjolanie i Man tui. Lecz za po,vrotcm 
swoim Austryacy zniszczyli je. Historycy opisuj~cy 

z zc Y6 ow "'al czny 1t oj k fran uzkich czynno 
sci 've lo zecb, ani \V j)Olnni li o nazwi. ku Libc-
racki goJ 

• 

Rzecz godna uwagi jak pod pi~ kncm niebem .re- odrodzeniu ocjaln go i J>olity zncgo odrrrywac J>owin
cyi, wyobr.aznia rozwija si~ dotQ:d na tlc da,vnych mi- ua. Slu.-zni }n'zypolninaJQ:c h roirzu cnoty Grcczy
tologicznych poj~c. Zdajc si~ zc jeszcze uczucia pi - nek \V czasic o tatnicj ~ all\i w ich ojczyznic, zaglg
kna duchowego uie rozwin~lo i~ tam w calcj sile. bila ~ iQ ~ do1no' e krajo\vco\v poi ci), . tndjo\vata 
Greczynki miano\vicic, odziedziczyw zy uczncia bo- po\vinnosci jal iin pool \ga matl a rodziuy, Jnajc1ca na
llatersklc partanczyl\o,v, jakby dotqd jc ·zczc cos su- ttiralni l obo' jqz k \vychowy\va ~ syny i c6rl i. Z\vi -
chcgo, co'· nie dose rzcwnego, nic do~c ducho"'cgo dzila v.;. zy tl ic kla .. y towar:tyst\va, pocz~~'v ''hY ocl 
w sobie mialy. Upojone ch,val~ przcszlosci, mysiQ: palaco\v ai do hat i kazdy przcdmiot tro.Jdiwic ba
goni~ za wzorruni dawnych bohatcrck, a lqcz~tc si~ dajqc, 'vpoila ·o przel\onanic w si hie i czytclni
z nicmi sercem, l~cz~ si~ razcn1 z ich poj~ciami rcli- k6w, ic z g6ry ~zlachctny uauy J)rzykhul J<aic sig 
gijnemi; i dla tego nie zdolne s~ przyjmowac 'vyi:zo- spodzicwac ic i kohi ty gr cl\ie u~ J>r~n i clliwhL \V r _ 

sci poezyj chrzesc;jansl\iej. Rozumen1, IJoczuciem ·old o uich '" ·obraienia, czyli inncz u m6\vi~c, oka
prawdy, id~ za pra,vami Bosldcgo Prawodawcy; lecz ift siEJ godncmi tej \volno'·ci jaldcj jux dzis uiywaj~. 
tych prawd nie przyjmujf~: do sere a. TJkochanym ich vV c v lo. zecll i \V Iii. zpanii, r6d nie,vi sci 1na teraz 
id alen1 lH'EJdzej bye moie jakas bogini staroiytna 1nniej S\vob6d, niz 'rC'czynki. ic 1 i •r,v~·~a-to jui 
uii m~cz nniczka. cbrzc~cijai1sl\a. Zdaje si~ iz te nic- 'v pis1nicnnictwie f1si(} ·1ul autorka, ale pi r\vsza po
o rodue corr • party, lacni cj '"' ig podniesc goto"'C do I dobno gr "cka lL i )~na, ]\tora. }JOlDirno tytulu S\VCgo, 
idealu il 7 luh ruzumu, niz do idealu milosci. • qd odziHlcla i~ bar' ~ reJ>ubliJ anki. D\vor At ·n~ki .·~ 

n moi nie do"~ bez tronny: czerpicmy ~ tego, co jcj .lo,va) daje przyklad uro\vych obyczaj6w; }{r61o
na1n mo ;vi~ podr6ini a zczcgo luiej co podaje jedna ,vn, r cyi nie tylko przez en )rgj~ i ~dolno.~ci uniy
z pi~kll 'Cll autorek, 0 ktorcj pi Inach Z poch,valami S}OWC, godll~ je. t panO\VUC Jniastu, CO za Opickun]<~ 
,viell·iemi \Yszy tkie pra,vje dzienuilii 'v pon1inaj'!. S'\YOj~ naj. uro"·· Zt1 z bogii1 da 'vnego S\\'iata obralo 1) .. 

' 7iele do"riedziec .j~ lllOina nie tylko 0 '1 ur · rj ale 
i o Gre ·yi z I>i~In p .... Tus au eni or, z }Jodroiy przed 
kilk~ laty ~· danej hrabiny Agiuor d a Jarin, 
a nade'v z tko z d·w6ch tom6'v o iso'v k i iny Do
I'a dls ria z k 6r 'J dziela czerpien1y te u t.,11 ·. T rzc
ba b lo pi ora kobiety na o malo~wanie f{ohiet iji cho
tlu ') 'v kt6r.·ch obok 'vylania 'vielu naini~tnosci re
ligijn ·ch, mozna zaraze1n znaieSc pelno fakto'\\ dobrze 
opi ... an Tch i wi le lCZUC I oetycznych. r·, i~ina Dora 
d" ~tria zcrl~bita ~rainO~C roli ja.k~ kobi Jta ~ JlOCe 

, ~ arsztat do tkauia bawelnianych matcryj, na
czynia duie o dv.Toch uchach; za1niast pi'\'nic i ·try
ch6,v, l{O ze zas ~l)Uj~cc ~zafy i komod ; kocc ordy
naryjne na kt 'r) ch bc·z rozbi rani a .·ig ypiaj~-oto 

'b cale sprz~t , . 

~ zcz~scjemby pono bylo, aby do cnot uosobionych 
~" runcriwie pogan · i d, do tych zanadto I>rostych 

1 Tlumacz te o dziela~ przydajc s\ve zdanic tutaj, po-
chwalajqce ~r i~inie ora d'I "tria s yrnpatj (J do wszy-

l) }{obi 1ty lla 1 . ·chodzie: prleZ k i~Zll't ora l' tria. tk.iego, C pog, liSt ro przekazalo W zdrowych podaniach 
Dzielo :rydane "" Zurich 1 60. Ta czelc tych dl 6cb to- ziotnkotn s ~·oitn. I omi~dzy inncmi np. czesc dirt Miner
m6 v umie zczony portret autorki. .1: ad ten rizer~xnek I wy (?) tOr~ takze i .Arkadjanie jcj oddaj~, tak czyst~ jak 
nie tnoznaby znalesc pi~kniejszego typu profilu greck1ego· zlotym "1eku. i zasad~ tlumacz? 

• 
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\ przQt6w·, do t )go nicpowabne '0 urneblowania domo
w go dodauo troch~ "'oni jak16js .. 

dyby JHtni l)ora d Ist.ria byh kntoliczk~h zape
wncby u~nal a ~t' ch sc dla Dzic,vicy z Bctlccm mo
glaby daJ )\O tOSO\Ylli~j za~t~pic \V rkadyi, czesc 
din d~ic\vi cy z Al\ropolis? ic 'vic1ny takzc, dla cze
oo \Vlo~~cianic gr<'ccy, siln~, such~ iylast~ S\V~ budo-

<1, potnilno ich nicdo ·tatku i nutlcgo poiywienia (bo 
Jni: l\a ~( linutk6'v jc 't \Vi lki 'n1 uraczcnic1n dla nich) 
~ach\v. ·cnj~ pani~ I ora. d I tria-ie ludnosc 1n~zka, 
0 tylc . i pO\\'iQ]\gzyla, to na.lciy Si(J \VdZi(JCZilOSC za 
to glo,vnic krolo\vi Ottono,vi, kt6ry I>Opra,vhv zy 
obyczuje i uczchv~ ·zy 1nntkg rodziny u zanowal ra
z 'Ill czystosc d~ic,vicy, tcj, przcz l~t6r:J; obalono czcsc 
dltt Mincr\\ry. 

Polninto -to "\'ZY ·tko uzuar tnusinly ie }>ani l)ora 
d Istria closl\OIHtlc OI>isujc zabobony r( czcj pogan
~ ]de ni~ ·hrz scijuft ldc-ktore JH'ZCtr"'n y '" I 'd a.-
111 '.i 'Ih<'sL·alii gdxic czarodzicjst\v tak dlurro pano
"'n.lo i od~ic zdnjc i~ d tq,d j ' zcze \VP ·,v j 'rro pic
]\i luy J>Ostrzcn·ac i«J dnjt'. PodlnO' opo,Yiada.i'l h -
,aloft.·}dch }\Obi t 'Yi j .. ] ich: - rozrr CU i lllOZU 

jc .. zcz '\\'Y ta,via ~ i burzvc p, la "lllOZC 'ia•'~'UC rr\vin.-
.zdy na zi Ini~, un '" t "~ t rz:1 n~ ~ l~. i z ' tn. ~' ny 
jc ·t, ba.rdzo rozdziai }>ani ora. d tri,t \Y l(t r 'Ill 

opi~uj' zc ~'l>tl.dkolJicr .. t'v ]) ?nrl .. u h "'zigly ir. 
i ~e 1nloda dzi ''vczyna ·hc!tC dostnc 111 ztt podlurr 
S\\ o·o . r:\ rcn iiaruj itn cia to z tniodcnl· I zni ~ jal~o 
n1aJzonl\a JH' ... i o dziatld~ \nr, z, n z, naj'r· .l~~z,.., 
clnva~ ~ kobi ty. jak jc. t, nHttJ\, \Vt 'nczn 1. 1 okoj 
})~nj<t en~ c zcz{1fci t go ·h~ ·al bu uo ~ ' nu. 

Zinut 'v (~r c .. 'i jak i \V::sZ\1dzi' l .. dnc ho1·oh ··a-
ka, je i krot .. z~!. niz na P6lnoc .. rl i 1ni \Ya noc z rn : 
'" kt ·r 1Ch 1nozna napotkn · r zn ·nsz ·dl~l, ·6in ·ch 
ludzi jnl· naprzyklad Onotntr6'v z ZQC. ' h o , kt6-
rzy od Boz go :rn.rodzcnia do jaki " ~ za u ~zukaja 
1nc ~ ja za a by go zabir '" IT nl bu. zcz ~cie Jn·a-
'vdzhve, 2e \Yiara nie"·ie~cia "r zabobon"' tuni u tu 110-

nurn na"' t \Yt dy, d r 0 ~mi r ~ I bodzL 0 u racie 
lHtprz .. rl\lad l)icr"·orodneg yna 111, tka w·~tnj 1 rze
dedni In i zuka 'v 11odno Z'!c .. rch ~j ''. zi ·ach, cie
nia dzi nc}\a .. ". go. l~ka .. i~ nad reb lousu i che
rouu brz rratni u trojone1ni 'v k"'itnqce fiolki, b ., uj-

• 

I 

rzec; lub sama wcieniu laur6w, myrt6w ipomarancz, 
stara siQ uchwycic bQ:dz dZwi~k glosu, b~dz westch
nienic duszyczki mlod6j. Ro\\'nici nad brzegiem Ero
lasu, \V szclcscic lisci lub szmerzc strumicnia pra
gnie pochwycic chocby tcbnicnie przynajmniej stra
conego dzicci(Jcia. 

Pani Dora d'Istria pomhno ie sama jest S\vobodn~ 
Greczynk~ zdoby~a si~ jcdnak na slo,va do przem6-
'vienia za ko bictami tureckicinii uiala siQ nad ich 
zycictn 'v zamkni~ciu~ co birdzo lat\vo 'vytlumaczyc 
'v kobi cie 'volno-podroznj:tcej; lccz zarazem n16wi 
ze micszkanl\i haremu, nie s~ zc w· zy tkicm pozba
\vionc wyisz6j opicki. 'vaza tan ich 1nutuy j ak go 
zw·yklc \vyobrazaj~. ...iech na1n darujc pi«Jkna Gre
cz Tnka, bo Ina 'vidac i 'v t6m nie dose chrzcscjafisli:ie 
poj~cia. 6i bo\\·ienl znaczy "T zclki byt nuttcrjalny, 
zalcd\vic,od ciclcsnych dolcgliwo ci za.bczpieczony, 
dla i toty ~ 11rau; ·:.lol ·iec e;/. f1oa tiJlf:.ut [j, po-ba
l ion Y 7Jra1 'lt jako uatka i ohyz ·atelka? Z tcgo-to 
punktu zapatruj~ ig na tan kobi t tur cldch, ci 
l\torzy go za najn1ocni ~J ponizajqc r tnvazaj~-poczy

tuj~c p dobne zdani za prz adzon . 1\.utorka tak 
dal j lUO\Vi 0 , anic 1,urcz 'nek: ., {aj~ pra \YO z~dac 

roz,vodu - i trzy1nuj~ n-o b )z \vielkich trudnosci 
hci libystny 'Yiedzicc czy i~ to cz v to zdarza?) 

'" takiJn rCctzie lllf!:i obo,vi~zany je~t z' 'l'O "'ic jcj po-
sa rr ••• I upion nic ,(lubne uutj~ tal\: zc opi kQ ''" }Jra
\YOdn.'v t'vi . J cicli albo,vicnl ni czado\volona z nich 
}·t )ra Z ' \Y cro }lOloienia, jczc]i ~lubnc zony przykre
llli i ni :..~no ~n tni rt dla nich, u1og~ zrnu ic s'vcgo 
pnua aby jc. }lOdlu ich iyczcnia rrdzieindzicj umie-
cit daj'!C hu podarek. 'Viemy-dodaje pani Dora 

d' 1 tria ic pra\YO \Y 'Turcyi poz"rala 1n~zowi okrn-
n ·n1 po obcn1 m cic i~ na nie"'icrnej zonie· lecz ta 

barbarz 'll ka kara ni ""Yl~cznie i tui ~e na 'V cho
dzi -ponie,vaz i we ~ rancyi do roku 17 Fraucuz 
n16rtl b zkarnie na zlapanJ n1 uczynku popelnic za
b6j t'vo. Ot6i tu warto IJor6"rnanie zrobic IDEJz6w 

r chodnich z Zachodnimi czyli Turk6w i ltrancu
z6""· P. Dora di ~tria naduz wa Inoie r~~rzykniko'v • 

przeci\Y Zachodo'\\ri, IlOr6"·ny"~ajf!C ob rczajc Zacho-
dniP. zc \ chodniemi: naturalnie ze w kr T :rce dose 
przyo trcj z 'vi~k zem poblaianiem okazuje i~ dla 

rek6w i ~'1 iad6w, niZ dla na zych Europejczyk6"r· 

- ·---·-
• 

• 
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I 0\VOdy il~ T lUatetja}n ~J po nsld g s ria a z -
'vszc 'VY"'olnj~ 'v na podzi\Y zn"' z pr '"i ni poj -
tc1ni i nan1 ry ajq. c1 1b , uic z Zfl: ki p zo. c c 
U\vaza1il y 1ny z, bajl i z 'fy iq;c oc ', ~, rq,czl{ \v ~ 
"'Yl~gJ \Yyobr zni, O]li y 0\Yych olbrz 1llli h 1 udo,vli 
lnl zaba' 'ie ]>rz znacz 11 'Ch, dzi ludzi Z '0 rni 
()}brz 'JlliCJJJi fiz, 1CZ11Cini ~ iJ:uui 'v rtrzyrny\vali bez 
.. Z\Van}\U niCJlOj t juz dla lHl uczt '. J dn '111 Z z·a
i rtk6 ~T d od1 ej I l'Z • zl sci, s ~'iadczc ... C rch 0 110-

. ciu i~lna i to nie '" sile, j dynie ~, In at r~ ri uzna-
1 0 f!. roz ~t(.liny Jllia~ ta gri entu v ~ T r]ii izi 
10 zq,c go naz ~T irg nti. 

'Io 111ia Od\vieczn6j si ga ]U'ZC Z 'sci-zrazu b ' -
a tylko wi rdza, z'vano j~ a1 icu , 1 t6r J for rfi-

..... II.Ncje J rz z cz dlngi za ni zd byte byly u ~raiai c. 
rz TI>i uj1.1 zal i nie ich Dedalo,vi. 

a a z clu na 600 lat pr~ d narodzeni 111 hry
tu a zalozyla 1\olo tej t'vicrclzy n1ia to, Z\Yane JH'%CZ 

rek6 1 gra a dzi iejsze irg nti. ocz:t l\o,vi 
nie zltal1 . jal~ \Yierdz~ J?i. arze, 1 ochodz~ od 
. rjcz ·}{6, T inni u rz D1Uj% ze d Joncz ·k6\V. )ocz~-

"0 ~ro n·o' ·adzili band I z Tar agb'1cz 'Jra1ni bo zie
nlia nadz\' rczaj rodzajna do arczala iln roztnai J h 
1l·od6 ~, k ore zatnieniali na r6zne Jr z o ~'I o ci fry
~i, gdzie dzil~a pia czy ta . k"'areJn Jonca Jlrze}Ja
lona zietnia~ b r].a nie j)]odn~. kr tkiJn cza ic tak 
i~ zbogacili, ~c 1nia to ich talo si v uajJlrzepyszniej
~zem' najbo«a ._zenl z calego ~ 'via a. Jic~ a Inie-

szkai1c6'v grigen n dochodzila do~2, I rze zlo 
o b ·lo na 6\t--c" sne "Ti · nadz"! ·cz, jno ci~. 

tar6i}tni hi ·toryc chc~c da ~ ~iyobraienie bo a
~t,ra grygent6'Y na~t~puj~ce przy aczaj~ opi ·: d ' 

'"'""enet otrz ·n1at nagrod~ 'v grach limi>ij kich 
i\T ... p6loby"'atele je(J'o ut\vorzyli 'Y kolo niego r zak 

.z rzy tu 'voz6"r bialemi jak 1nleko koiuni ci~gnio
nych. ellja rozkazal sluiebnyJn S\YOiJn s ac prz r 

bramach tnia ta, azcby nanHtwia1i podr6in .. 'ch < o 
I>rzyj~cia go ciuno~ci i odpoczynku 'v clo1nu jego. 
'I'rafilo .... iEJ ii dnia jedncgo przypro\vadzouo do pala
cu pi~ch1 et 'vojo,vnik6'v od ulewnej burzy przemo-

Kii~oA r(w·t.A.TA Cz. I. R. IX. 
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I 'Clr I Hit: ni r)k z kazd ll1U z nich d, l " ' r_ 

odn p tni zcz ni nic d ~ ..r · z ich jadletn i ua
I oj 111 u o ci · al nn l ltaz l 1nu :filJ r " 'a} 11 \Vc 
1 i~l\n ubrani t j ~'t 1\anQ; "' d~u ''cze:, u j Jno
d r Ul ilrg i 1 laszcz, ( l r l)rzyl Y~ z 'lJi d ~c pi J nc i 
I rz n1old dzi ni zrzuci6 n1< rli. • z z n r-to zai tc 
o braz rr i 111 • ci! 1 1 iuab r o '"~i as · za Zt rn ni cnot 

"" 
chrz ~all Jd h U ]z~C r h . i \V 1udz) i; 'U., by 
nie t ze j rnie 1 '" T ' pl T'V 111 ch ci 1> lt::lZc. 1) ia, 
b rrac \\' j \ i ]1\o Ci , \VOjej. lc ie ]t })0\Vj d%i ·: 

r za] 11' 7• ho zi 1 ra\va o cinn s i na ni r6-
\Ynic cz.' t z ch parte pobudkach, \Via lczrt, z 
i nie chrz cjaii kie Judy te en t pralrtykuj:h? l i 
}lanli t, jnl r Ill ie iabontet do JT.or ~ nu ~ "' IT ~ri -
le 1 ra z naul i s .1Jna ~aryi, jal 11 zy \'nJ hry tu rt . 
J CCZ \YfO ~111 ' i., do Cicka\vych 1UU1'6\V bogn.tego 
1nia. ta. 

nti ten . w· za ie zaslubin ,~ ,vcj c6rki, J aza,l 
prze ". z ··Jd 1ni d n1an1i s'voich '" polol y\vatcli 
}lOZ ~'iac} In ~, z tl\i go stoly do uczty. Or. zak 
to,varz 1 zq:c r no T ~ JlCOlll, nic tylko z C''l.J ~j lnlod~ie-

zy n1ia · a 1 · z olt lie j o zan1 J{alo para· 
dn r 11 ,, ZO\ l: nare zcie ab r 0 ~,vi )cic jlOch6cl nocny, 
]\azal naz ' zic 111110 ~10 drz e\va i ] O]<las-: na olta
rze po uHcach i 1 rz d \Vi~ · rniatni . t ~~ , i gdy 
or zak z Jl c 1 llniatni 1uial prO\vadzi ~ 'r elnych, na, 
znak dany z r ·. rsz rstki c d rz wo na oltarzach 
zl.ozofl raz m 1 

• di ej ch,vili zapalono, tc k ic zua-
~raJo i iz v. z ·sc r I rzez lonlicn1c !Jrtl~tccgo . ig 

mia ta 1 rzccll z~. 

gri en rj J~ z r]i \' 1 ~ zukany zbyt k ~ \Vyt\VOr

nynl n1akien1 i nat ,i tnosci~ do ~ ~ 'uk pi~knych
zew· zq · T zu1\i ~'ali · pro\vadzali 1)0 ~gi i o brazy 
naj ta ·niej z ch Ini rz6 1\·, r6,vniez i natz.} nia, tak 
z - zto ~•n ch n1etal6 v jak i z gliny, bylcby tylko sztu
cznie ' Trobione; 11 ierali si~ \V najko. ·ztownicjszc 
i najcieJ1 ze tkaniny: ,v-..zy tkic sprz~ty do1no\ve, go
to,va1niane i , t lo \'C byly u nich zlote lub srcbrne 
naj. z u zniej i najpi~knicj wyrobionc; uzy\vali lcktyk 
Z kosci slonio rej; zamicszkiwali \V nadz"·yczaj obszcr-
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nych i 'vspaninlycl1 palacacll w lttorych sale przezna· 1 wnej odlegl'osci od morza jeszcze dojrzec mozna 
CZOllC do bicsiad nnj\Va~ni usz~ byly rzccz~. Zadne- szczqtki okop6'v zajtnowanych przez Kartaginczyk6w 
go , zczQ:tl<a z tych ~bytk6'v juz nic pozostalo! Dzie- i Rzymian kolcjno oblegaj~cycb Agrigent-dalej troch~ 
jopisnrzc tylko \V po1ninnj~c o tych budo\\'lach i u- cmentarz, slawny niegdys wspanialemi pomnikami 
cztach 1116\vi~: ic Agrigcnto,vic budowali jak gdyby kt6remi byl pokryty; okolony caly prostopadlemi 
ni n1icli tunicr~. c, a jcdli i pili jal{by siQ 81nicrci na.. skahuni; a gdzic po1ni~dzy niemi znalazla si~ przer
zajutrz spodzic,vali.' A ten usz utrzyn1ujc zc rnie- wa, to <lOl)Clniono j~ pracowicie wzniesionym murem. 
zh:ania s'vojc gl6,vnic przcdewszystkicm sta"riali na Ten cmentarz 1na p6ltory mili rozci~glosci. Skaly ota

to, aby ,v nich bi siady i fcstyny mogli wyprawiac, czaj~ce go, na plask o sci~tych 'vierzcholkach, maj~ 
i cytuje: juk jedncgo dnia dostojna mlodzici zgro1na- jcszcze na sobie rozwaliny swi~tyn Junony - Zgo
dzi,y~·zy sie, znkla<l zrobila kto z nich wi~cej kubk6w dy- Ilerkulesa - J owisza Olilnpijskiego- Casto
wypij . Do tego sto}nlia upili si~, ze caly do1n kr~- ra-Polluxa i-vVulkana. 
cil i , i1n i na nogacb uic mog~c si~ utrzymac, zda
~o si<J iln zc St1 IHt statku na 1norzu; a ~ kutkicn1 za
'\Vr6con ~j glo,vy ci~z~c6j l{u zi 1ni, " 'ydawalo · i~ im, 
zc ton~: chcqc ulzyc urojoncnnt. /alkol i, zacz li \vy
rzucac Sl)rZ§ty, puhary zlote i ·rebrnc JUl. ulic , kt6-
r lud nnturnluic z IlOCicch~ s'voj~ zbicral-a tnlo
dzicz ln·zyc7.cc i 'vo!n.c ratuuku pocz91a. cnatoro,Yie 
I)rzcchotlzibc l .. olo donnt, uznali t(J · c n~ troch zu 
gors~~c~ i 'v ~ zrdL zy JlOtui~d zy ucztuj4lC, ·ch ztt z~li 
ich napo1uinac. "\ t61n jed en y, nich n1ont!,cy col\ohYi k 
lepicj j~z}kicn1 'vlnda .-; od~y,va i d . IH tor6\v: 
'I czcigo<lne 1,rytouy1 przyj1nij ic dzi Jki na zc za 
l10lllOC, jakQ na1n ukazani n1 i~ 'vn z ln1 cz nici ! 
jak raz BL. ni n1y u portu, obiccujc1ny "'ant JO Q c:ri 
l\'a~ z z bronzn: ni t.ylko \V ('viatyniach nlc i po uli
ca.ch p po ta,vi~lc i cz sc, jaka 1nor~kirn bon·o1n Jl'Z '
nal iy, odda"ra ~. 'Iyll\O 'v ~rntnjci na z t~j toni L .. 

dpo,vi 'dzialno~~c za tQ nnen·dotg ni' h ci .. zy 1u1 Jli
toryku t u u ,zn . 

• 

grOlllllC ir6dh1 bogaCt\V 'ypJy"'Hj<lC hn Z Z\Y .. '-
ldcg handlu, po,Yitk, ZOUCilli jCSZCZC b r}y ni Zlllier· 
n\, liczbQ, nic,volnik6"', po z"~ycigzt\ Tach rozin~j ) ch, 
tak, ie lG:tzdy Sl'Cdnicgo l tanu Ob) "'at l lllial icb p 
20, a historycy utrzynll\l'! ic g61 111 li"'\zba nie,vol
nik6'v w Sycylii dochodzila do 60 . Z take! obfi
to ci~ i 1)01ny '·lnosci~ "' kraju i z tak nadz\\'yczajn -
mi ~rodkan1i, zlq,czone1ni z zainilo,vani ""lll "'ztuk piv
l~nych i r Hgijno 'ci, 1nie zk[nl.cy 0 Ti o· ntu zd lali 
tg ni przeliczont1 liczb~ ""Y b1 "'ic olbrzy1nich budo
'vli l"t6rych zcz~tki poto1nnosc podzi"·ia. 

Przystn.f1 grigentu jest pra,rie o cztery n1ile od 
miasta. Tcrazuicj R7.a tam a "crznie iona na da" n ·ch .. 
fundrunentach, zbudo"·uua ko ztownen1i nad r n1, te-
ljalatni i z ni po"rctowan~ ~ zl·od~ dla ztuki i archco
logii, bo zc szczt1Jtk6'v S\viq,tyni J O\Yi za liiDJ)ijskie
go. 'vV okolicach przy ta.ni ~ "rykute ogron1ne ,Y ka
lach jaskinic i doly, l~t6re za t~pow·aly w da"·niej
szych wiekach szpichlerze na sklad· zboza. W pe-

W dolinie !)Ollli~dzy zwaliskan1i S'Vi~tyf1 W ulkana, 
Ka tora i Polnxa, Agrigentczycy 'vydr~zyli jakby 
sztuczne jczioro 'vysadzone lGtmieniami i marmurem 
dla hodo,vania 'v niem ryb przeznaczonych na uczty 
pl~blicznc. ~iialo to bye cudownie piEJknem, jak ten 
·klad \Yody })O 'vierzchu napclniony byllab~dziami 
i iniH'nli 'vodue1ui ptakami. ad brzegiem tej doliny 
daj~ sig postrzegac szczqtki kanal6'v kutych w ska
lach, kt6remi splyw·nly 'v zystkie wody z miasta. 
1,a.k uiytcczny 'vynalnzck 'v kraju, w kt6ryn1 'vody 
toj~cc tnoglyby spro\vadzac za.razy i choroby, unie

'tni rtclnil imic architckta Phaea .. ya- gcly imiontt 
innych, w ty1nze cza ie ~nakon1ite \\znosz~cych bu-
d '"Y, po~zly 'v zapomnienie. · 

Zeb r po"'zi~sc ·pra"'iedli\YC 'vyobrttzenie zajmu
jq,c6j 1ni dsco\vosci Arrrigentu, trzeba zatrzy1nac si~ 
1 rzy " rcj ··ciu do cruentarza na g6rze poswi~conej Mi
ner"'ie; z tego }Htnktu 'vidzi i~ cala obszernosc na 
ktorej \Yzno~ ila ~i~ ta sla,vna rywnlka J(artaginy, 
~yhletki n·or i dolin j~ otaczajq,cycb i niezmierzona 
przc trzen pieknych gl§biu 1norza . .L. Tikt nie ""ysnu
j z ._j bi tyle zdoluosci zeby m6gl opi ac pi~knosc 
i 'v ~ panialosc j ak~ si., jednym rzuten1 oka po trzega 
'v t j panora1nic. Z drugicj zn6w w chodni<~j strony, 
na g6rze przed mia tcn1, po trzega SifJ mno "" t"l'O ta
ra 6w zdaje ~ i~ jakby pod niebo wzniesionycb; ogro
Jnne kaly u ~trojone w l\rzcwy a na brzegach swych 
pia tujq,cc s'vi~tynic J unony i Zgod): ten o tatni wi
dok jeszcze "' panial zy i bardziej zacb"rycajqcy. 

grigenttun naj wj~ksz~ jasnialo 'wietnosci~ "' epo
ce, w li:t6rej "l' ·p6lnie z ~vojskatni , rakuzkiemi od
nio lo wielkie nad Kartaginczykruni Zl\' 'Ci~ztwo na 
lat 406 przed Chry~tusem. Przez lat 74 z niczem nie
por6""IHtnej uzy,vaj<!C s1vo body mialo czas 'vzniesc 
olbrzyn1ie hudo"'le sw-ych s"·i~tyn przewyz zaj~ce 
w panialosci~, przepychem i pit;knosci~ w zystkie 
Greckie dot~d znane. W 7 4 lat p6zniej Kartagiil-

• 
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cz rcy jeduakze zdolali zwyciQ i 'C Aarigent6\V i ~nia
sto ich, \YOJp6lubicgaj~ce si~ o la\v~ z I"" artagin~, 
zburzvli. 

PodluO' opi u Diodora, "' S\Yi~tyni Junony nlial sieJ 
znajdO\YUC })OS~g t6j bogini dluta Zenxi a, kt6rcn1u 
do ut,vorzcnia go .·luiylo na. 1nod 'I pigc na.h i knicj
z Tch , calej ycylii Jnlodych dzie\vcz~t. I~a.·tora i Pol

lUir a S'Vii~t'. ruia, pod~ ug tcrroz history ka' Jniaht 0 ro-
111 111 "'Oiiil lie tylko w~zystki \ nJ llU cal. 7111 swiecie 
·wi~t 'lli , prZC\V '~~ znc-po SZCZQ;tkach }\Oltunn ~1-

dzic n1 zna zc zdanic to nicprz aclzonc; o a ni bo
vi 111 zereg ]\alli ni na })ila trach, \Yyr6\vny"ra \YY-

1 sci rz ci g z"'yczajn go u na j)l .tra. ]~aid 

li Iuuu1a n 1 t61 dja1netru a zat61n o topCJ jednQ 
''l'i c 'u 11iz lrolunu1a. 'I raj ana "' I~zyn1ic i l{ohunna 

\
7i )Jd j arnlii ~, ar rzu: taldcini-to na ZC\Yn~trz S\Vif1-

t rui, ozdobiona i ~ Jusznic za cud ~\Viata })rtt\ViC U\Va

zana " ; ~r ~'ll:};tl'Z 111iala k\VUdratO\YC pila:stry 
' l\t r T h · rvkach czyli ilobkach czJo,vick 1nie ~cic 
i., 111 rr}. ort r] i lllia}y bye llUCh~\Vyczaj \Vynios}e 

i ob~ z rn -a "' nich rzczby od . trouy Zochoduiej 
~"yobraial. r 'YalkCJ olbrzynuhv a zc \V schodni 'J tro

n r zburzenie 'froi: tutaj liazden Bohater n1ial miec 
attr ·bucj od}JO\Yiedue 'ven1u charaktero\vi-rzezby 
za b rJ r rc rdzielein ~ ztuki. 

r :ri) ~nna proino,~c zdaje si~ \Yiodl:t ich do sta,vic
nia tak olbrzyn1ich i trw·alych budo\vli, lccz wigccj 
noz U\Ya a ze "Tyspa nurto,vana '\Vulkana1ni i na
l·aiona 1a cz~ te trz~ i nia zicmi Jat\vo pochlonq;c 
· zni zcz by n1o Ja slab zc i 1nniej tr,vale prace. 

la uzupelnicnia opisu z\vali k tcgo sla,vnego 
i S\Yi tn go mia ta '" rpada uadmicnic i 0 poinnikach 
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dla. zn1arlych-kt6rc s~ trojakicgo gatunku. Groby 
kutc 'V kalach; tc I tore s<1na \vierzchu sl~al for1nu .. 
j~ jakby granicc ctncntarza i oddhiclaj~ go od Inia
st a. roby podzictnne sklndaj~ siQ :6 ogron1nych ko
mnat ]\\Vadrato\vych i ol\r~glych; tc u1nicszczonc by
ly pod swiQ:tyniatni uicgdys naj,vi~cej czczonych 
b6::st\v- przcznaczoue do przecho,vy\vania popiol6w 
uajpier'v z .. reb i UJ)rz ''vilqjo\vanych rodzin. W szy
~ tid o~doby, rzezby i ko. zto' nosci jal<ic1ni napel
nionc. byly, juz oclwieczuic }>Oniszczoue; . ~1dzic o nich 
1nozna z chv6ch uagrobk6w Jn·zeniesiouych do kate
dry "' irgcnti. J eden jc t " ' un.jpigln1icj. ·zym stylu 
grecldn1, ozd lJiony ko zto\vnc1ui rzc~btuni i nlalo,va
nictn. rugi \V u. cic rzy1n ld1n, pokryt p1a~korze

zb<1 \\'Y ta\Yllj~C~b .'tnierc llip})O]ita. June groby 11111iej 
znaczq;cc ale bnrdzo liczue, 'v ska I ach t aJ,ic kntc Sl1 
jui za 1niasten1 teraz: tan1 skbt<.L no cale cinla i za
nlykano ot\vorv, 1narintu·en1, ka1ni nic1n luh bronzcn1 
z zapi. ane1 li tablictuni. 

] yo lor \V. }JOJllilla ze te pola, potnni]d dla Ulllarlych, 
piratnidy u tr Jaue tak ko~ttO\Vl · na co tylko ~ztu-
1razdol ydz i~ n1ogla, '1 do,vodenl 'v patlialorny~lno
sci agrigeJ t6\v: ie znajdo\Yaly si Q na t ch cJncnta
rzach nagrobki i dla )\oni i dla ptaszl o\V 1unvet uko
chanych przez dzicci n1oznych rodzin. '\V czusic 1\ie
dy Aunibal oblegal1nia ·to i niszczono dla okopauia 
si~ nagrobki, piorun uderzyl \V naj\vspanialszy i naj
'"i~k zy pomnik, Jrtorcn 'vlasnie zabicrano si~ znisz
czyc; Kartagii'1czyko\vic \vzigli to za znal gnie,vu 
Bog6w i 1n·ze:tali pusto ·zyc to 1niejscc spoczynku 
Agrigentczyk6\v. 

OA 

zar antu urodzil . i~ z ubogich rodzic6"' ,. zam- l\ieku, ktor~ "' ·dal, przekroczywszy, jak utrzymy
ku fillane-e przy Brivio 1 05 roku. :rauki pobieral "rala "'ladza 11rzel isy Cenzury. W skutck tego wy
'" zkole ondrio, gdzie tak wczesnie i szcz~sliwie padku przcciet] ial rok wi~zienia. aksztalt Silvio 
zdolno ci umyslu rozwin~l w sobic, ii " ' roku 1 tym Pelico, Oczar antu niedol~ swoj~ wi~zienn~ opisal~ 
z rei a zo tal profes. or em w wydzialc sztuk pi~knych. z t~ -wiell ~ r6znic~ iz ten ostatni ubral j~ '\V po\viesc 
Potent zamie zkal omo~ a nast~pnie fcdjolan, gdzie nader z,jnluj~c~, pod tytulcm: Margaritha Pusterla. 
mi, lt roce ... s z powodu historyi Lombardyi z \7llgo Jakkol,viek chcial tym sposobem ukryc osobiste wy-

I 10* 
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padki; wszyscy znnj~cy okolic~nosci :mutnego 11\Vi~- du na nast~pst\va, wyglo il j~ z przepelnionych szla
zicnia jego, od ra~u 11oznali ic . woje 'vlasne skreslil chetncmi uczuciatni }liersi. Po tej uroczystej, pami~
przygody. tnej dla zgromadzcnia i dla samego historyka chwili, 

Wiadonu~ j ~st pi~]{na u ta \Va \Vloch, ]\tor~ \vyjc- natychmia t musial opuscic 1.l{ enecj~. Scbronil si~ 
dnnli u Rz<t<lu ustryjacld go, azcby kol jno do miast do Pjcmontu. Zk~d, zdaje si~ ii w sl\utek wplyw6w 
Wlo ldch raz na rol zjcidzali siQ uczcni, dla roz- brata swcgo, b~d~cego nauczycielem dzieci arcyl\si~
lnaitych n, u1 o\v ch cclo,v, a raz In, czyli raczej gl6- cia Rejnera, vice-kr6la WJoskiego, bez przeszkody 
;vni , dla o.iy\vicnia ducha zjcdnoczonia \VSZ ys tldch wrocil do Medjolanu, i zajmowal si~ gl6wnie wyda-
p r o \Vi n c y j 1)61\vyspu. niem l1istoryi i dziejami 

r. 1 4 n ]\Ol 'j przy- pisnliennictwa Wloskie-
Jladla na Wen cyQ; Can- go od r. 1730 do 1850. 
tu jal o cz1ou k Akadc- ,K wiatem uczucia, ,, -
1nii z ! djolnnu, przy- jak si~ wyrazil niepo-
by do ni6j. I clcn zapa- r6wnany wieszcz nasz, 
lu i \VYIDO\VY histor k, jest Poezja, a owocem 
·ozpoc~~l po ·iedz nic jego, Religja." Uczucie 
}>i~ln1~ IUO\Y~ 'v <lolnych naszego historyka nie 
salach palacu 1 oz6\v, tylko 'v kwiat ale i w 
}H'Z 'ZU'" czonych na tn- owoc obfituje. Gl~boka 
Ide zbory: l'cz za ciu- 'viara jak~ przyj~l ro-
suo tn1n bylo przcj tc- zum a rnzem serce je-
Inu \V · }) o 11111 i n i a- go, przcbija we 'vszy-
111 j JH'zc~z lo~ci 1110\Vcy. stldch })i mach, a Inia-

rZ}'JlOinuia,v~ ~ ' S} U- no·wicie 'y poezjac}l, z 
c hac z 0111 o'vc c7;a.) ktorych najlepsze ~rc-
\V kt6rych ' i 'lka Sala. ligijnej tre (ci, jak np. 

oi6"·, by"'n]~ 1u1p '1- II y n1 n y powszechnie 
nioJHt lud '111 ~ lnchajn- clnv: lonc.Zc v; zystkich 
cyn1 1116"· publiczn Tch · za dzicl jcgo najwiQcej 
za,vo1aJ z za p a~ :'\ 111: rozrrJo .... u i pocb\val zje-
.. , z :l nlniby~tn. ' nie tni li dnala sobic jego lli to-
dzis odno\Vi ~ t ~J da- rrja, I)Ol' .. echna \V 36 
vn )j pa1niqtki? czctnui- ton1ach. 'frudn61n bo-
b ·sn1y nic n1oo·]i przy- wi 1n i nacler "'aincm 
}lOllllli ~ ..._ obi , tvch uie- cznry nntu. je t zadanie Pi arza Ili-
odys 'volnych zcbraii "" toryi Po"' .... Zechnej. Ma 
napclninj~cych n·Juchc od tylu lat llllU'. T? l")nr .. ' nic- on odt\vorzy ~ dzi ~c 1n·ze zlosci - oiy,vic szldclet 
po" sch1gni~t~ ... iJ~ ru~ z ·1 In6,vca.na ~z rold) ' ... cho- pozba"'iony ruchu-oli:ry ~ 0'0 cialem, po .... pina ~ iyla
d. ' a za niln z okln ... ka1ni lud zoT n1ndzouy· jakb. 1ni i (ic uiyjen1 'v .. rrazenia Proroka)-tclln~~ 'Y i1 du
czarodziej l\~ ro~zczk~ tknigt iQiki 1 od" ~ g ·o- · cl1a, ducha ktory go niegd) ~ oz.' 'ial. a on okazac 
Inn ~j "ali Dozo"· r'oz"Tarly ..._ itJ przcd locz~cen1 i v nan1 ludzko~ ~ dq,i~Ci!: po .. zczeblach miljono,vycb fa
zgroinadzcni Ill. [6"·ca "~ tcj la"'ll 'J od '"i k6'Y :sali l·t6"r, na.danynl jcj \YSZ chnlOCll~ r vk~ I>OpfJd 111, ku 
zdalo ii ..._ig uo,vcgo znczerpn~.l nn.tchnicnia. Z glgbo- 'viccznyn1 j ~ c lon1, ''r po trod, i n1in1o ci~ikich blEJ
kiein prz d~cic1n i uni ienictn, ~luchn.no hi~tor. -ka 1 d6 v, z'vroto'v i U})adl\6"1'' 110d ld runld m m~drej 
zju~uosci'l i uczucic1n urniejq,c n-o przed'·ta,viac \YicH\.i (. milo.' ci~ tchn~c SJ Opatrzno · ci oz J-na1n·z6d i za
ch,vilc przcszlo~ ·i hi~ toryczncj; po,v:staj~cego Jrz ~ci\\ 'Y'"'z na przod. \ po~r6d za ~ t go miljona fakt6w, 
wsz ll\ienn1 ducho,vi tronnict,v, zach caj::1c go do zje- o kry '; i " 'skazac te \Ylasni , kt6r ~ rzeczy"'i temi 
duoczenia,zgody i1nHosci bratni )j. Dotqd przyt n1ni t ~j dron·o kaz::uni 'vytkni~ten1i 'v IlO .... t~I)ie ludzkosci; 
wielki6j Ch\vili, Illaj~ j~ 'V pami ci; ll16"·ca przckon~l.l OC ni ~ i UCZUC S'Viatlo ktore naji totniej }n·zewodni
i rozrze,vnil sluchaczy; bo :przej ..,ty pra"·d,!, b z wzgl~- czy lo i najlagodni )j 'viod~o ku I>ra"'dzi'\\ ej oswiacie 

• 

• 
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i szcz~sliwosci; nie dac si~ uwiesc ani podnietom 
milosci wlasnej do kierowania opinj~, ani nami(Jtnej 
stronnosci dla upodobanych zasad i eel ow- ani za
dnej naprz6d ulozonej d~znosci lub jakimb~dz cia
snego obr(Jbu widokom- stawic si~ wyzej nad przc
s~dy- a uznac llrawd~ bez 'vzgl~du na to, ze j~ tak 
zwany duch wicku nieslusznie przes~dem nazywa; 
trudne to nad 'vszelki wyraz zadanie! A przccici ze 
stanowiska takich wymagan i zasad, s~dzic konie
cznie zdaje nam si~, nale~y Pisarza Historyi-z nie-

0 

falicach najwazniejszym jest kosci6l parafial-
1) ktory chociaz z drzewa IJO ta,viony, przczyl je

dnak kilka \ViekO\V, i byl SWiadkicm licznych burz, 
jakie 1uny la1ni schodz~cych si~ do niego na Inodli
t"T~ miotaly. PainiEJtnc s~ dla Chrystianizmu czasy, 
w ktor ch Luter, l{al,vin, i iln podobni, pragn~c pod
niesc upacll~ n1oralnos' ludzi, a nawet duchownych 
nie pojmujf!,cych ducha katolickicgo, uderzyli na sam 

.,.atolicyzm: a popr6bowa\vszy sil :woicb, zasmako
wali "' prze adzoncj \Volnosci ducha i ciala, i zrobili 
W ko~ciele rOZCf\Vanic. rfak \Vi~c ChC~C poprawic }U

dzi od~t§Iluj~c.:rch od zba\vienuych za. ad, \Yalczyli 
a1ne za ady. 

burze 1i na 'v r. .. t..,pnych, na naduz ·cia i ciemno
tQ \Vielkiej CZ SCi ducbO\ViCflSt\VO., ·zarpali to, co-by 
jed Tnie 'v z r~tkich na woj~ drog~ zwr6ci6 1noglo. 
... fieli dobr ch~ci, ale dzialali lJez blogo. la,vicnst"'a 

ozego, bo· przed. i~'vzi~li reforn1~ auor1nalnie czyli 
bezpra"'nie, a zt~d skutki \\'Calc inne ~i<J ol{azaly. 
Zamia t uporz~dkowania, u ... an10\volnienia ducha, po
,v. tala demagogia rcJigijna. P. rabowski \V S\voich 
Taj ·urach dobrze uo--obil reformacy~ '\V Janie I{o\va
ku, kt6ry obala1nucony rozlicznen1i a ... prz cznen1i 

rierdzeniami reiigijnemi, 'V ni C potem Die 'Wierzy{ . 
I w i tocie ekt 6\ czesne liczyly si~ na sta, i za
pe ne daly llocz~tek bezboznej sofi tyee ./ III 'vie
ku. am Luter w liscie . \voim do Antwerpiau ia1~c 
i~ m6 'i: ~ t r}e je t niema~ ·wiar i ekt ile }6\V.: 

Rozkielznanie za moraine jc zcze za jego cza. ow 

1
) ~ies: .... alice koscielne, leiy w gubernii Radomskiej, 

po riecie i okr~ ~ andomierskim. 
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mi dzielo jego zestawic-i takim doswiadczyc je tr.ze
ba probierzem. Do napisania podobnej historyi nietyl
ko filozoficznego stanowiska, ale jcszcze wysokiej 
rcligijnej sumicnnosci potrzeba. Te przymioty posia
da \vlasnie Cantu, kt6rcgo tu podalismy Zyciorys. 

Ili~torya po'v ·zcchna Kantu, wyszla w 11 tomach 
i 'v jQzyku pol kim, przclozona gl6wnie przez Leona 
Rogalski ego, przy pomocy Hip. Skimborowicza (w to
mie VI) i J?. H. Levestama. 

s. 

0 

\V zicnlin.ch protcstancldch powstalc, tak jest nicza
przeczonc ii nie potrzeba na to do\vod6w. Lepicj 
wi~c bylo zosta\vic rcformEJ Bogu ktory drog~ przrz 
siebic obran~, to jest przcz urz~d l\osciola swojcgo, 
pro\vadzi ludzkosc do cclu. Zamiast dumnych zainia
r6"r, oddania si~ burzliwy1n popQ<lom, lcpiej bylo I>a
tni<Jtac o 1nilo~ci, o tnodlitwic; bo B6g pysznym si~ 
sprzcciwia, mo\vi pisrr1o. Ludzi nic 1nozna zaraz po
pra,vic, ani S\viata odrazu przcksztalcic- potrzcba 
cierpli,vosci. Dobrzc to zrozumial pcwien pralat, 
]{tory odpo\\'iadaj~c na li t scnatora polskiego z I>O
'vodu bulli ycylij kiej pi any, napi ·al: ,Quid 1niraris 
et indiguari. quod lege c~nonicae de appellationi
bus ct illhibitionil us xacte non observentur? Si qui.:. 
clcn1 etiam leges divinae a multis ct forsan a nobis 
ip . .is, non ita ut par c t adimplentur. f!acc enim est 
conditio fragilis naturae humanac: vitia donee homi
ne . . : zen1uz . i v dzi,vi. z i unosi~h zc pra\va ka
nonicznc o appcllacyach i zaJ\azach nie s~ dokia
dnie zachowane? I iedy na\vct pra\va Uoskic od \Vic
lu a moie od nas sam ch nie tak jak naleiy ;~ wy
pelniane. 'I aki bo,viern stan je:t ulomnej natury lu
dzkiej: "ry'"'tQpki za,v~ ze z ludzn1i: (I)rzy ksiEJdze: Cly
peu. cleri poloni contra tela fcri ~·accularis, przez 
Kostro,,r, kicgo ). 1 ie pochlebianie sklonnosciom czlo
'vicka, nie samowolnosc, nie zly ale dobry przyklad, 
pokora: O\Ya dusza nau1\i Chrystusa, lagodnosc o kt6-
rc si~ najmniej reformatorowie starali, mog~ dobry 
skutek pra"ric na ludziach. Zreszt~ czego czlowiek 
dokonac nie moie, Bogu winien poruczyc. Znakomity 
wieszcz niemiecki Schiller, chociaz protestant, w swo
ich tragedjacb: Maria Stuart i Don Carlos, wyka-
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zuw~ zy schlcbiaj~ce na poz6r czJo,vicko\vi za ady 
r for1nncyi, 'vyliczyw zy 'v zy tldc j ~j prl chwalld, 
jcdltylu szldcctn, ic tal<: J>O\vi 'Jn, pigknic oddal ~ kro
lllll~ i r~C\VIH1 po tac kntolicyznnt ICa~dy czytnjqcy 
l>cz natni~tuosci, bcz nprz c.l~ ii, przyznnc to 1nu i; 
chociai Hie \Vi 1 lllY c~y nntor chcinl tego przy })L. a-
niu. \:Y drnnnnaci S\Voitn: J)ic 1\iLub r, totn Ilgi, 
str . .17 5, chc:1c okaznc jnk~1 trr.cba 1nicc cicrpli,vosc 
'V sxt'rzcnin Hloraln go l)OStQ]Ht, kladzic \\r n. ta 1\.a
rola 1oor t ~ lo"'a: J)cr ich \vacnhtc, die\ e1t durch 

'diucl zu v 'rschocucrn nnd die e ·ctzc dnrch e-
·etzlo:igl,cit aufr cht r.u hal ten! Ich naunt cs Rachc 

und ltccht. lch 111n~stc 1nich an, o "\Tor. icht, die 
.,

1 chart :.n, dcines c1nvcrtcs ausztnv tzcu, nnd de in , 
~Part ilichkeit u gut ~u nul chen, nh 'r, o itlc l-ind ~ rei. 
da ~·tchc ich aut llaudt' cin · cutzctzliehcn I .. bPn 
uutl crfahr nun tnit ~achnldn]>peru und 1 'ul n la .. 
Z\Y('i M n~ ehcn 'vic ich den o·anz ll ]3au der fit lich '"'ll 

\It ~u Grutulc rich ten \Viird 'll. nadc- u, d d 111 

Ir nab 'll, dcr dir \'Orgrcifcn '"oUt'· - cin ~i ()'en all in 
i. tdicl achc-dubcdnr[ tnichtdc~ ion ch:\n Iancl. ., 
('"Ja kt<Jry llllllClnalClll ,~\Viat obrzydli\YO~Ci<! upi ~k Z rc 
i lH'tnra bczpnnvictn utrzynutc! nazwa 111 to z 111 ta 
i ~ lu~ zno~ci:!:· OpntrznoHci! por,vn~cln i ... do \v~ro
strzonia ~·zc~erb6\Y t\Y d n·o llli :\ za, i d ~p '0 t ,Y,t-

nia t"· jt~ · tronno~ci- ale-o }>roina dziecinnosci!
oto ~ toj<J nn brz gn Rrolnotneo·o ~ .. 'cin, i z zcz \ku
lli 111 z~b<hY i 'V) cie1n prz \O ny,vanl ""igl z d w·6ch n
l\ich luctzi, jnk ja ca1<1 hnd \Y£ ob.r ~z~ jO\\T '0'0 ~,vintt 
~Y"'r6cic-by tnogli. ;En ~ki1-l a.Jd tll·1 dzi 'Ci ~cia kt6-
rc "ie do j bic Illi ~za ~ ch ~ial ! I 0 i bi t r}ko ., .. 
anH~j nalezy zcn1 tn. 'ry nie potrz buj , z ludzl~i 'J 

1' .,ki.) Z~unia t, \ViQC \Vy,burza \ l'Z ba b. J U «rni rza ~: 
zaminst rozdziclac, j tlnoczyc. Chr 1 tu~ an chcinl 
zeby j go lHLUk~ l'OZ ,Z rzac 111ilo, Ci\l }10 '·i~ CClli 111 

i bi"" n nic druo·ich; i tal- czyni1i 1 ra\Ydzi' 'i J (To 
J)O tolo,vic; falszy,vi za~, nic natcllui ui, ~ci ani 

1n·zcz 'vladzc, okrutnicjsz(nu jc""zczc przo 'lado' 'a
llicm "'Yplacali ~ i~. Krzyczeli na nietol ran c .. !! a ~a
lni nigdy znosic i~ nic mogli i ";znj n1nie ~i " . .,,_ 
klinali-czego dowodz~ zjazd r inno,vierCO\Y 1Y celu 
})Ol~czenin. ie przcci'Y katolikon1 "r Pol cc odb -
'"an '. Ale to z kazd ~j tron .. by li l udzie kt rz , 
czy dzialaiQ;C odporni czy zacze1n1ic dzialali na
nli~tnic, a zt~d zcroda jcszcze nie nnst~pila. hlu
bili ie nowo,vicrcy ic oczy zczajq; religij~ z fa szn 
przes~rl6"r i zabobon6\v, ale te za zczyty obie odd a
wane, skonczyly i~ na low~a~h, bo l)Obozniej i z nich 
wiedzeni przcczucien1, "'Ta.cali do nuttki kt6ra b ~la , . 
od wick6w w posiadaniu Ilra,vdy. :rie mozna "·iec ., 

• 

zgo<l:lic sig z auto rem nie tak dawno v;yszlego pisma, 
kt6ry l\rytykuj~c SJ>ra,vozdanie, moze \Y niekt6rych 
szc?;cg6}ach z przcsadnem zapatry,vaniem si~ na 
rzeczy, ale w og6lo dobrzc napisane, m6\vi \V s'voich 
do pi kach: ,Moina-by tu przypotuniec jak swictnc 
1niej:ce znjn1uj~ rcforn1y kosciola \V dzicjach oswiaty, 
\V postEJpic ludzko, ci, \V usnn1o\vo1nieniu ducha; ale 
c6i z slcpytn lll6\vic 0 farbach'?' chyba ie krytykowi 
ni kt6rc korzysci 1nateryn.lue \YY tarczaj~ za zgub~ 
fizyc~n~ n. nawet tnoraln~ tylu n1ilion6\v ludzi. Wpra
'vdzic rcforma byJa po,vodenl ic kosci6l zacz~l pil
ni ~j CZU wac nad "'ierny111i, ze dnchO\ViCll t"'O bior~C 
. ig do obrony, \V szer:tnicrstwic pisn1icunen1 i slo-
'vu6nt zyslntl o \Viele nn. os,viacic kt6r~ zaniedba.Io, 
a na.\vot 1noralnic \Viele post~pilo-ze nareszcie roz .. 
\Yillgly siQ 'v og61e })OjQcia. Ale czyz to jest zaslug~ 
dla grzesznikn, ic z jcgo grzechu \vyply,va dla dru
gich przcstroga i korzysc? czyi 1nozc on przypisywac 
to . obic, ic I36c.,. z lulzdego zlcgo przcz s'voj~ m~
dr · 6 tunic dobre \VYin·o,vadzic? Chry "'t us Pan sam 
pO,YiCdzial: \ it da ~'Yiatu d}a zo·or'"' ZCllia. l\iusz~ 

"'ln·~·,vdzie przyj (,c zgor zenia, jcdn< ko,voi biad.a 
cz~o,vicko,Yi oncn1n pr~cz kt6rego zgorszcnic przy
ch d~i. (!\I at. 1 ~- 7 .) Pon1i1no 'vigc korzysci ktorc 
przeci z dnloko ·n 111niej~~e od ·trat no"'atoro"'ic s~ 
\Yinni, i za rany jaldc zadali Oblubicnicy hrystuso
'Y \j, 1\osciolo,vi, ' Ul'O\Y r ich ~d czc ka. Thnuacz~ si~ 
zL in~t~'tncyc kosciola b 'ly uciq,zli,vc. ic i przy'vi~
zano jed) ni do fortn· ale czy to ich rzccz~1 bylo stlu
Ini ~ J\oni czny <luch cza u? czy ich B6g po l~ l?- czy 
'" z. ko na ~,viccic u 'vojej kolei przejsc nie musi?-

cz 11anut zczcnia 'vi~c udcrzy li lHt kosci6l, nn. for
In- hoc.iai te z ducha i0 poczEJly-chcieli dzialac 
~atnytn tyll\o duchen1 znpo1ninnj~c ze 1naj~ i cialo; 
i z jednerro zlcgo wpadli w 'viek zc~ bo ternz nie 
maja ani for1ny ani ducba. ' ielu z nich "' dzLjej-
zych cza ach, gardz~c for1n~ rcligij 11(!, z nalogu, la

kn<} jcj W duszy; a poj~C nie morr~c tego ""e,Yn~trz 
krytcgo glodu, wiclbi~ przynajmui 'd \V ''yiato"'ych 

I'Zeczach to, CO si~ \V , \Victnej ukuzuje for1nie. VViclu 
z nich co dzi"rniej..:za ze bon-at i, uawTacajC1 i~ przez 
san1c formy, bo czujQ; ich gl6d, bo -.:ig przcsycili obo
j~tno ... ci~;- inni, ja.k uczen:;i, na,yracaj~ si~ z prze
konania. pojrzyjn1y na narod .. r prote tanckie; nie 
badzn1 r oboj~tnyn1i na 1-)pra"·~ r lio-ijn~ a. iat\YO si~ 
o t 111 przekonanlY. '\ nglii: gdzic "r ze zlym " rie
ku zaled\YO }{ilkadzie i~t t.y i cy byJo katolik6w, dzis 
ie na miliony licz~. Formy 'YiEJc leni·wc6"" nuzq, mEJ

cz; · ale w cza.jo ocknienia . i~ ich ducha, opanowu-
" j~ go. Kto z cz~sci chce poznac c, io~c i o ~dzic j~, 
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lito chcc odr6iniC formy, ceremonic koniecznc od j nowski w dyccc.zyi krakow.skiej, Marci~ Krowicki, 
niel\:oniecznych, a przcciez dobrych i poiytecznych, Jakub Przylu k1, a nar ~zcie sam Stan1sht'\V Orze .. 
uiech i<J '\Y nic lobrze wpatrzy, nicch si~ o nich chow-ski probo zcz i dziedzic Z6rawicki, kanonik 
oswieci od drugich. Wiele z takich for1n, cere1nonij, przen1yslski, o kt6rego zycie niemoralnc wprz6d 
b d~c ' h niby naduiycien1 Bogu i ludzkosci przeci- jeszczc toczy1n. si~ spra\va na sejmie. Z pomi~clzy 
\Yn n1, obja 'nil zua.ny nan1 lcgat Gr~egorza. ''Ill do obronc6\v lnttolickicj '\Viary najgorli,vszym i najo-
'arn. l'vana II 'Va ... ile,vicla' Antouiu Pos cviun s'vieceii z Till b r} ,tanisln.\V IIoxiusz biskup chelmin-

'\Y l\ ~ie<lzc: de rebus ~1oscovitici:. Jd })6znicj '''artnin.:;ld. Bronil on \viary gl~bok~ swo-.. 
*auki no\vator6\v z szyhkos i~ bly ka,vicy roz- j~ uauk~, radQ: i uczynldcn1; a z pomi~dzy pis1n jego 

chodzily i~ po swiccic, a szcz g6lni6j przyjgly SiQ najsla,vnicj ·zeln jest dziclo pod tytulem: Confessio 
w 1icn1cz ch, jako ,v narodzic 'viQCQj ·pekulacyjuytn, catholica fidei hri:tianac. Jloku 1561 mianowany 
,vi ccj ~ zukajqcym uobrcgo b. rtn ciala jak du zy. zostal od Piu a I kardynaJcn1, lcgatem i }lrezyden
\V i n1cz ch 'v zelka no,vinl\a r \ligijna, znajdzie tctn ol>oru trydcnckiccro. Pius V z'val: go kolumn~ 
zaraz upra,viacz '· l)olacy tal\~e pelny1n kielichc1n 'viary }{a,tolickiej, a s'vint lattolicki no,vytn Augusty
na}Jili iQ t J loclkiej trucizny; ale oni zczep ryccr- ne1n, ( czytaj Rychlickicgo ). W CZ\vauy od papicia do 
ski a zaraze1n rolniczy i prostodu ·zuy, obrali ~ obic Rzy1nu, nic zaponu1inl i tam o swoim narodzie, ale 
b r}i 1aj " ri., z~ llocra l~odzicg za 1 rolo'v~· '" Czg- jui zdalcka. nic In6gl tak skutccznic dzialac na po-
... cho ~ri ja koronow·nli, i jako J>Oddani z erccrn l\6j polski. 'l'am clnvalebnego zycia dokonal a napis 
Jlehl 111 I>r£J ,viazania, zysl\ali s rdcczu~ opiekEJ s'vo- pogrobo\vy, tal~ jcgo sla\VQ opiewa: 
j j onarchiui i 'vn t 'v prostoci s'voj6j, przecxu- tn.nislaus IIo iu ·, Cardinalis, 
'v z r Z\Yoduiczy nap6j, S%ybkhn l\TOldcm wstecz SiQ Tuns 1racoviat civi Poloniac senator 
cofn«Jli. hociai wigc caly prawie uar6d wyj~ws~y Ecclc~iac columna Cnrdinalium Phoenix 
lud pro t r, podzielH: . i~ na r6iuc stronnict,va, a to Orb is 1niraculum I olonicus J>atriarcha 

oso,vnie do liczby glowniej ·zych scl\tarzy, przeciei Religionis r~tla. ..t\ltcra Pauli 1uanus 
'vln·otc ani naglony prze ~ladowanicu~, bo 11a to przy- Iutcrpre~· D i Tuba Christi 
najn1ui~j 'v Pol~cc no\vatoro,vic zalir siQ nic mog~, ani Moderator Concilii 1~ridcntini 
\Vabiony na!!rod~ bo sa1n by! pan em 'v ]{raju, po,vr6- Corpus suurn po uit ad aedes trans 'fibcrium B. V. M. 
cil do tarej 'viar r; a. dzis led,vic szczqtki O\vej zrc- Ron1ac anno domini 1579 nonis Augusti 
\YOltO\YalH~j Ina~ y i to I 0 \Yi(JlL zcj CZEJSCi oboj~tnych Stanisl:t\V IIoziu z, l{ardynal, 
' ridziec i dajt};. 1 a B6rt, ie i ci przel onaw~zy si~ ir 'f\voj J(rako,vic oby,vatel, Polski senator, 
czlo :ri k 11iczem '"i c ~J nic jest tylko czlo\vielde1n, J{osciola filar, Kardynal6w Fcniks, 
.ie polecznosc na\vet rcligijna lnusi llli ec ·po1crzny S\viata podzi\V, Polsl\i pa.triacha, . 
porz~dek ze pot,varze hyly pot,varzaini, ze za ady Religii pod ta,va, Druga r~ka Pawla, 
r Ii~jne jako bo kie 1nusz~ bye 'viecznie tei . a1nc, 'I hnnacz boiy 1,r~ba Chrystusa, 
bez uczucia "·· t Tdu: bo "' t.ydzic t.; i~ 11ie moze ten ._ ,ternik koncylium trydenckicgo, 
kto chce dobre uczyuic, bez o«l~dania si<E na ol{oli-
czno, ci pod adz~ przyjacicl lG~ dloil katolikom, i Cialo S\vojc polozyl w swi~tyni zatybrzanskiej N. 
''"e "rzajen1nej 1nilosci, w jedn~j o\vczar11i, szerz:};c Maryi P · \V Rzymie roku pan skiego 1569 d. 9 sierpnia. 
kr6le t\vo boie: stan~ siQ godnyn1i bo kiego chrze- (W dziclc: li orteca ~fonarch6w i calego kr6lcstwa 
·cian autora. pol kiego pr;,.ez Piotra Pruszcza r. 1737). 

"\ 7 tej to Polsce Jakub Knade mnich w roku 151 Gdyb__ l{r61 Zygmunt August, kt6rego IIoziusz 
pier"r zy w Gdansku uczyl nauki Lutra i p6znicj si~ o siedm lat przezyr, umial byl korzystac z gorliwo
ozeuil. Jan liaski kanonik Gnieznienski i ~gczycl{i sci 'vielu mti6w i sam si~ czynnie do pojednania 
non1inat na biskupst"'o We¥prym ... kic w \V ~grzecll stronnict\v J)rzyrozyl, bylby protestantyzm w Polsce 
pier · z r Polak kaplan od t~pil "'iary i roku 1540 \Vi~ccj uczucio·wej jak rozuznowej, tak wysoko glowy 
w foO'unc}i ~i~ oienil. Protestantcy pisarzc zo,vi~ nie podni6sl. le on znie\viesciaJy wychowaniec Eo
go la,vnyin awanturnikiem i wl6cz~g~. Jeszczc ma- ny~ oboj~tny na wszelk~ religij~, korespondowani~m 
Job :rlo znanem luterst"'o w Polsce, a jui zasmako- swojem z Kahvincm osmiclajf!c nowowierc6w, sprawi! 

a l~z v poja~vione1n pismie o mal.ienst,vie ksi~zy, to, iz przy koi1cu jego panowania IJi~ciu tylko sena
-y,r duchu jego post~pili: Walenty proboszcz Krzczo- tor6w bylo katolik6w, a biskupi ledwie utrzymali si~ 

• 

• 



• 

• 
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'v scnacic. Wprawd1.ic hyl on ograniczony w swojcj 
wladzy ]n·zez pan6\v i szlacht\}; ale jcdnakie co kr61 
w 6\vczcsnej rzcczyr>OSJ)olitej 1n6gl uczynic, dowi6dl 
dziclny Stefan 1 atory, kt6ry an1 z kal,vina katolik, 
n1~drc1n dzialanietn, \Viele rodzin odpadlych zwr6'cil 
do ka.tolicy:~;mu i byl 'v sta.nic pokoj 'vewn~trzuy 
utrzynutc. J>rzcchvuic .l:}gtnuut ngu t, nic dose ic 
sant by] \Volnych obyczaj6\v, ale nadto dopon1aga.l do 
zni \'i nia jcdnosci i karnosci porniQdzy stannn1i, bo 
'v rol n 55G 'vin~·%uj:tc Pa,vlo\vi I ~ \vstq;picnia na 
stolict} apostot ]\[!, i~1dal poz"·olcnia na ll)SZQ S'ViQ
t;b w pot·Jdn1 j~zyku, l\on1n1unij'l }lOd chvic1nu po
. tnchuni, na zcni nio siCJ l\ .. i~iy, zni sicnic annat 
i sob6r uarodowy. ~ionarchn. wigc ten znany z nie
stalosci ~~wojcj \Voli, nic tylko ze nic nie przcd
sigbrnl do trunownnia \vzhicrnj~!cco·o llotoku, ale 
o'vszc1n zda\¥al 1nu f-'itJ p~u ulut,viac; a najcz~sci6j 
byl obojQtnynl na to co i<J dziej . xyuil to za, nic 
z 1nilosci pokoju, ni ~ zeby uniknf16 zarzu ·u przc
slado,vania, jnl·: nicJ·t6rzy utrzynntj<l nlc z braku 
l'<.'ligii. Zle pn~cto nic '"~trzynly\ ra,nc Ulnicj ... tnic, 
zcrzyJo Rig i ~nlalo cal(]: >r~" vi Pol~k., i Lit\v . 

l)ier\V~ zy 1\iikolaj Ol} .. nicki \v. rrznci z \Yeo· Pill· 
CZO\YH, l)au1in6'v a da1lda ztor 111ini tJ·o,vi Jut r~lde
lllH. t~uli Ja\Y tadnicl·i toz u ~zyni! z Olninikaua
mi \V J'Jancncic i z }{OSCiOIClll \V I ubi cku. Dru n'i 
""tadnicki 'v Ticdz,vicdziu, c.tnisla v La cki \V l)o-
lcsnic)., JJ,Ulcl~orofl~ld 'f uroz'v )'ach i . d. 

Zapntrzy\Y zy l='i J n,t podobu ~ ' "ZOl' r ,-tk ~UlllO 

uczyni t z J\o~ciolc1n ]Htr, fiahl) 111 'v ali ncb ni 'via
donly z itnicnia ~Ialicki dzi dzic 1ali . I o ani lu
du nicsic, ii rr.cczony lnlicki b ~d:!c na dnkaeyi 
w I ru ach ua iaklno\Y '.ui Kahvh1( zd\J uian1i a po-... 
wr6chvszy do rodzinn "'' j Za 0 TOdy ll'c. cru~lno"r~ 'Vid.-
I'Q roz~. Z rznc, n, ll<l.'Y t ]""OSCiol }Htrafialn ku t lllU 

CClO \Vl obrocic Zc.Ull. rsliJ. ie dlucro nad '\ zln, poiq_
dana. porn.; pleban ~falicki tnnicra, a on korz~~ tajqc 
z teO'o, '"lHttla zaraz do l\o · ciola ~, rzuca oltarze, 
rq,bic jc, pali; innc nacz rnia 1nni j obie rzydatnc, 
ni zczy; ko ltowniej~ :le \Yraz z do ~rodarni I i 'Inicn
nemi zal>iera, w" zelki znak obrz~ dku katolicki go 
~tara Ri0 z::ttrzec, lllinistra spro,yadza. To " rdarzy-
1o iQ kolo roku 1560. ric po1nogl .. r rcklatnacy 
\V}adzy duchOW'll<~j· 1\ sciol ten ZO t~Je })l'Zez lat 75 
w rQkn.ch l\:alwino"r, l·t6rych mn6st"ro na d"·6r do 
r6znych obo,vittzl'"ow· i rzc1niosl spro"'adzono. Dzie
dzic nic chcia1 kosciola oddac, a tern ~atnen1 no\Y -
go plcbana prezcnto"'ac; pra."'O wigc l\ollacyi, sto o
wnie do usta,Y, ptzejn1njc na iebie Jan lbert bi kup 
krako,vski, kardynal rzyn1ski. Zeby intcres katolicy-

• 

zmu poprzec, wloscianom tulaj~cym si~ po obcych 
parafiacb,dla sluchania nabozefistwa w pomoc przyjsc, 
instytuujc zc swcgo ramienia w Krakowie roku 1635 
na })lebana w Malicach ks. Waclawa Kosteckiego, 
kt6ry dla oporu heretyko\v, jak m6wi wizyta nieco 
pozniej Ol)isana, sil<1, g\valtcnl i zbrojn~ r~k~ byl 
\Vprowadzouy. Jak zas nmial si'2 ks. l{ostecki do swo
jcj O\vczarni 'vprowadzic, tak m6wi podanie: Obje
chal ks. Kostecki calf! parafi~, zm6wil 'v kazdej wsi 
ilc m6gl 'vloscian t~gich do korda i kija, i zcjsc im 
sig na um6wiony czas i n1icjsce polecil. Gdy ich tak 
\V r6znc do studzenia kr,vi zdolne uarzgdzia opa
trzonych z 1Tomadzil, przypuscil ztur1n od strony 
Opato,va. Zaszla walka, 'v kt6rej kal,vini nie mog~c 

• 

'vytrzynutc smin1ego napadu zrozpaczonych parafian, 
tyl poduli i do bliski6j osady, takze do Malickiego 
nalezf!Jc6j, zrcjtcro"rali. Ale za paleni z\vyciQzcy sci
gajclllieprzyjaciol, i nie dajqc im czasu do 'vytchnie
nia i uporzttdko"·ania i~, srogi 'v te1n miej cu b6j 
odna,viajQ,. Bzccz ~i~ stajc ogolnf1, kre'v plynie, i nie 
'vprzod IJlyu~c przc ·taje, ai \Vi~ksza polo,va kalwi
n6'v gr6b s'voj na tern 1ni~j~cu znalazla. icdobitki 
chc~ i v rato,vac ucieczk~ i zn1ierzajc1na 'vsch6d ku 

• 
" ' i Pila zo\vu ale z t ~j 'v ·i re'"'zta \Yloscian z'vabio-
na zgielki 111 za t~pujc zbie [)·on1 drogQ, i l\n \YSi Li-

o,vu uci ]G c ich zn1u z.. . 'I u je zcze na polach do. 
gnano l\ilkn i ~a. 'ldcn1 dorazn 7111 obwie zono. Dot~d 
1ni jscc to IHlzy,va it zn bienic~ a o"\'\·a osada ~f~
czcnnice. d · chci, no zajqc kosciol, kollatorka 
j ''"'zcze o. tatni opor czyni~c porwala za k16dk~ ode 
drz'\Yi i przyci kaj~c jtl sob~ chciala "rzbronic wst~
pu z'\vyci~zkiln katolikon1; ale obci~to skobcl, drzwi 
ot"'orzono, i l\oSci6l w po iadanie po 7 5-lctni6j przer
'vie zno,vu zaj~t . 0 cal ~J tcj kata-trofic S\Yiadczy 
kr6tki tylko napi na s tragarzu cz li na t~czy ko-
ciclnej tunicszczony. ... a jcdncj tronie t go traga

rzn. od na,vy kosciola napi~anc jc t tak: d ~I. D. G. 
Templum hoc ab haerctici prqfanatu1n ;et annis 75 
detentura Reverend us ' 7 ence lau Ko tecki violenter 
auxiliantibus parochiani ad mit proventu qjureme
diantc vindica.vit, et l)l'Oln·ii- impensi adornavit, 
I>rocurando nova Altaria, pictura'-.1, uni ersamq sup
pellectitenl argenteam et ericea1n. , .. Ku "rielkiej Bo
ga ch,Yalc ko~ciot ten o heretyko\Y sprofano,vany 
i prz z lat 7 5 trzymany, zauo,Yny 1 aclaw Koste
cki gwulte1n, za pomoc~ llarafian, odebral, dochody 
za posrednict"'ern pra"·a odz '""kal, i '\Yla llJ'lll nakla
dem ozdobil, Sprawiaj~C llO' re oltarze, Ina}O\Yidla, 
i caly lll'ZEJt srebrn r i jed 'vabn T.. .L ... a drugicj tronie 
od oltarza "'ielkiego te "'~ ~lo,Ya: Ecclesia haec 
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reconciliata per perillustrem Thomam Patruum et I To1nasza stryja i synowca jego Mikolaja Oborskicb 
epotem cjus icolaum Oborski Suffraganeos Cra.co- suffragan6w krakowsl{ich, biskup6w laodicciiskich, 

vienses, Eppo Laodicenses, prius in anno 1635post na.prz6d w roku 1635 po herezyi, pot6m wroku 1669 
haeresiin, deinde in anno 1669 post hostilita.tem ue- po najsciu Szwcd6w i W ~gr6w, kt6rcgo poswi~cenia 
corum ngarorumque; cujus dedicationis memoria cc- pami~c obchodzi si~ w Nicdziclt} po swi~cie Nawie-
lebratur in Dnica post Festum i. itationis B. V. dzenia . P. ~fnryi. ,, 
Mariae .. Kosci6l ten przywr6cony czci przez zacnego lJo/cofu:::enie naslt}pi . 

• 

• 

T c 
• • 

(Z R CIN.o\). 

Jak Kozacy tak i Turcy z hord koczuj~cych i roz
b6jniczych powstali. Wywodz~ 6w nar6d od Skit6w 
czyli cyt6,v, kt6ry napadal drugich, kryj~c si~ oko
lo g6r Altajskicb. Turcy dzicl~ si~ na W schodnich i 
Zachodnich, czyli rjgur6w i Oguz6w. Pier\Y. i, 'vyro
bili sobie prze"'ag~ i zdobyczami i 'vyobrazcniami 
religijncJni. Drudzy, uda,vszy si~ ku zachodo,vi, roz
pro zyli si~ i 'v rozliczne przet,Yorzyli siEJ narody, 
z kt6rych juz kilka zagin~lo; pozos tali jeszczc Tata
rzy Kirgizi, {Kirrriz-Kojsak, znaczy 'v narodowym 
ich j .,zyku do lo,vnic uJolny ··lou iek}, Daszkirowie, 

zbeki 'I urko1nani, Jakuci albo Jakuto,vic: Os1nani 
i eld~uko,vi osiedli 'v S yryi. 

0 n1atlCZ rcy, 'vstydz~ si~ hnienia Turkow, 11H1j~c je 
za ponizajt!,CC. l)rzez,visko \Ye "' rprO\Vadzaj~ od 'YO

dza wego . 1nana, kt6ry na granicy kr6lcstwa gre
cki go \V 1al j Z} i otrzyma{ lennic 'vo a 'vl{rotce 
stat si~ niezawi ly1n, i no,vc ut,vorzyl panst,vo, gro
z~ce 'Yicczn~ i zaci~t~ nicprzyjazni~ Byzantczykom. ''r roku 132 rrdy zakonczyl Zycic 0 man, zosta,vil 
~w6j kraj no"ry panem calego zachodniego brzegu 

ialej zyi ze tolic~ Prus a. 
n 0 0'01nana: rkan prowadzil dalej l{orzystnie 

rozpocz., e dla ojczyzny zabory ojca: zdobyl :rice~ 
i Tdarl zy i., do i uropy zabral ,;allipoli . Dobrym, 
a raczej 11rzezornym b~d~c pra,voda,vc~ . taral i~ 
uor anizo\Tac ,Janczarow~ czyli regularne 'vojsli:o pie-
z i }Jaho\v to jest jazd~. 

as .,pcajego 1nurat I(od 1360-13 9 r.) rozsze-
rza ' panstwo w Europie i osiadl ai na stolicy 
d. Tanopol ld ·~. za,vojo1val Bulgar6w, Scrbij~ zhol-
0 Ta · gl ..,boko si~ zap us cil do Malej Azyi. W bi· 

K.sqo ... Swuu, Cz. I. R. IX. 

twie pod Ko sow~ z Serbami polcgl jak na wodza 
przystalo. 

Po nim na t~~pil Bajazct, z charaktcrcm dzikim, 
srogim, py. znyrn i \Vojowniczyrn, nadz,vyczyczaj stra-
·zny dla chrzcscjan- kt6rych pod i}{opoli · w 1396 
roku okropnie poraziJ·- i wda.rl ~·i~ zc ~nvym xnie
czein l\r\va,vynt ai do "\Y Qgier i Styryi. Drialo juz 
Bizanciutn 0 los woj- ale Bajazct spotka\VSZY si~ 
z Tamerlancm, zapomniec mu.~ial o l{onstantynopo
lu. vV roku 1402 pobity Bajazct, w nast~pnym roku 
poicrrnal . iCJ z ~. ciem \V nic\voli, oprowadzany i po
kazy,vany \V klatce przcz drugicgoz dzikicgo zdo
by,vc~, roztrza kal sobie glo\v~ c iclaznc kraty. 

Dlugo yno\vie jen'o 'valczyli o po ·iadanic \Vladzy, 
ai \V 141: roku iahotned pier\vszy san1owladcfb zo
stal. Byl ~ prn.wicdli\vy i ·w. panialy, przcz co na pi~
lrn~ za lui 1f U • \ rych poddanych J)Utni~C. 

• 'yn jcgo 1n~dry, pelcn szlachctnosci Amurat II, od 
roku 1421-1451, stracil cal~ S\V'h s'victnosc przcd 
Janetn IIunnyaden1 l . iQcic1n Sicdnliogrodzkim. 

ast~pca tnurata, 1\'IahoJncd drugi, C·yn) w 1453, 
po upadku re. zty zachodnio- rzymskiego cesar
stwa, \vzi~"' zy }\onstantynopol zaloiyl tu stolic~ 

1nat'L k'1 czy li ottomaiiSl{f!,. 
'Irebizond ulegl takie pot~dze turecl{iej, kt6ra 

zdobyla for ~, egroponte, Rodos i !Jar~ malych 
'VY eJ>ek. bl~zenie Belgradu nie powiodlo si~ \Vea
le Osmanczykotn. ienasycon~ ch~ci~ podboj6w za
grze,van r ~abomed II, Za\VSZC \Vynajdo\val pozor do 
napado' ' na iultany, "\Voloszczyzn~ i W~gry. Now~ 
stolic~, przezwa11~ Stambulem, podni6sl pod wielu 
wzgl~dami. Suro,vy pra'v wykonawca, bystrcm okiem 

11 
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spogl~dal na. r6znc ich nicdok!adnosci, ktore staral 
si~, w miarQ 'vyobrazef1 \V chodnich, ulepszac.. Gdy 
Z\vracac szc%cg6lnicjsz~ poczq,l. u\varrg na 'volnosc 
handlo\v~, jnk~ RiQ. \vt dy cic zyJy W cnccja i Genua, 
smicrc go zatil oczyla 'v l 4 1 r. 

Bnjnzct II byl j go nast(JpCQ: do r. 1512. Pod tyrn 
spo1rojnytn 'vladcr!, 'furcya }lodobnq; sit} stala do nie
ruchoincgo ol)OZtL W ;znl\iC Sultan doz,valal napa
dac nn. sq,.·i dnic kraje Dahnacyi, W (Jgicr, Siedmio
grodu, W oloszczyzny, ~fu1tan i J{roacyi. W Morci po
turbowano W cnccyan fiot~. Brata Zizima zgla.dzono. 

Mial sicd1niu syn6w, lrt6rzy wznieci1i za.burzenie 
l{rnjo\ve. Jauczarowie trzymuli stronQ Selima (trzc
cicgo z }Jorz~dku syna) dla kt6rcgo ojci c n1usial 
z tronu u t~pic. 

Soliman I ( czyli Sclhn) dostal niczaszczytn~ bar
dzo nnz\v~ ICata, gdyz niszczy l ty i~can1i ludzi. iial 
od,vagg, kt6rcj pi~knic uzyl 'v walce z Persy~, ale 
najgorz6j \VC wla~1 n6j ojczyznic. Zclobyl Iezopota
mij~ i Atnady~. korzyl rnz nazn:~v"'zc n1tunclu1\0\Y 
w Egipcic, 1nnj~cych oddziclnych kali6,v. 

l)o nim \V 1 520 r. na t~pil vn olinutn II 1v pa.
nialy i tak ~wany \Vielki ultan bo l\:raj 'v6j do nnj-
wyzszcgo szczytn znacz uia dopro\vadzil. elgrad 
Sicdn1iogrod i uii zc zabrnl \V ~gr . Bit\Ya nic zcz~
sli,va pod Mohn.CZClll ot,yorzyla olinul.UO\Vi II drogg 
ai do Nic1niec. \V 1 ~ ..,9 rokn po od\vroci z J>ocl ,~Vic
dnia, u1narl \V })Ode zlyn1 \vicl·u ,y obozic 1 od t\Yi r
dz~ Sigcth \V vV ggrzech \V ] ... G . rol~u. dt~d jui 
pra,vic zn1nirj za ~ . ig u p cz~ ~ci i znikac I ocz la 
wielkosc Turcyi. J ego na t~pc ,. , znit''Yic~ciali niJ~czc
mni, upadaj~cy pod kazdytn " 'zo-l\}d 111 ni raz z \Vi\}

z6w ua tron \Vzno zcni zosta,vinli rzQdy ' r czyron1, 
przctr,vaniaj~c bczczynuic zycie '' erajach ". · ~·ocl 
nic,volnic, eunnch6\v i odurzc1l. nark tyczn cl1. Za-
dcn z nich '"i~ceJ nie })Okazal . i J na cz ""le "·oj ka. 
Zamieszki 'VC,Yll0trznc, bunt r janczar6'' ()'"'alto"rnc 
zmiany tronu, intrygi ba~ lO,r,--byl r pro t lUi llU ~ t~
pstwnmi labo~ci duchn. i b · zczynno~ci ultan6\Y. 
Pomagala jc~ zcze do chyl nia '" ie pan twa nie nn.tu
ralna orgauizacya i ad1ninistracya" C\\ n~tr~ua kraju: 
zdobyte pro\vincye szczeg6lni 'j chrze 'cijan kie, uci-
skanc jako nic,Yolnicze, nigdy nie dozw·nlaly panst"'u 
zla.c sie w jcdnolilo c. :F anatyzn1 r6ino,vierczJ, na 
wszystkie rozcir};gajqc r sit stron .... , bezlnd i despo
tyzm \Yojsko\vy, by! · silan1i rozkladaj~cen1i cal~ moe 
kraju \Yewn~trzn~. Zt~d po\Ysta"·al' ci~gle zanlie-
szki }{rajowc i "·ojuy ze""n~trznc. Dwa wieki uply .. 
n~ly, nie wydaj~c godnych "~spomnienia sultan6\Y. 
Muchamed II w roku 1 08 dopiero nowy pocz~l: pan-

stwa tureckiego okres. Jego reformy wiele dla kraju 
zdzialaly pomimo wielu nietrafnych i bezskutecznych 
srodk6w. Pragn~l on naprawiac nawet zwyczaje i o
byczaje narodowc, z czego lud, podzegany od Derwi
sz6w, wcalc rad nie byl. Tym sposobem rwac si~ po
cz~ly \V~zly SCiSlC }~CZ~Ce poddanych Z wladcami. 
Opr6cz domowych, zja\vili si~ i nieprzyjaciele zamiej
sco,vi. Mchmed-Ali dostal wtedy Egipt, Syry~ i Kre
t~, zostawszy juz tylko lennikiem. 

Odt~d los 'furk6w zalezal jui od dyplomacyi eu
ropejskicj tych kraj6,v, kt6re oni tylekroc bezpra-
\Vnio najezdzali. · 

Od roku 1839 nast~pil, w szesnastym roku zycia, 
dzis panuj~cy Abdul-Medszid (\v d.llipca). 

Cbozrc\v-Pasza z Reszidem-Pasz~ kierowali Tur
cj~ spra\vami przy 1nlodym monarsze, kt6ry wydal 
IIati-szcrif 3 listopada 1 39 r. 

«Jest-to niby rodzaj karty konstytucyjnej, pozba
wionej 'v 1 zclkicgo 'vykonania (cgzelrucyi prawnej). 
Pi~kne za1nysly now ego nltana, nie okwite byly w o
\vocc. Rcformy id~ po,voli: bo bez chrzescijai1skiej 
rclirrii, trudno upadajqcc gahvanizo,vac ciala pan
st,vowc dzi iaj. Za"~szc jednak '"iele bardzo dla swe
go narodu zrobir tcraznicjsly monarcha. 

fie zkancow liczy 'furcya 've '' zell{ich prowin
cyach l~cznie ol olo 15,000,000. Pomi~dzy ten1i naj
przc\vainiej i ~ Osn1anczycy 'Y liczbie pi~ciu milio
n6,v. Grck6'v licz~ do ~1,000,000, mieszkaj~cych po 
\vigksz6j cz~ ci '" tronic poludnioVt'ej. Slowian jest 
tn p6ltrzccia miliona, a Iniano"·icie \Y Bosnii, Serbii, 
Czarnog6rze i Bnlgaryi. Albanczyk6w czyli Arnau
t6\v znajdujc sie })Od "rladztwem otton1:nl.ski6m do 
1niliona (na zachodnien1 \Yybrzezu); Ormiau, Cyga
n6'v i iyd6\v n1n6stwo rozproszonych po caly1n kra
ju. \V l\iultanach i V\7oloszczyznic, slabo juz dzis za
leinych od 'vp}y,vu bezpo 'rcdniego Turc:yi, liczy si~ 
okolo p6ltrzecia n1ilion6,v. 

Ra .. sa turecl a, nalezy do pokolenia kaukazkiego, 
bnrdho zmicszanego z kr,vi~ 1nongolsk~. Budo,va ich 
ciala silna, koscista, bardzh3j chuda, nizli obfitosci~ 
n1i~ a si~ odznaczaj~ca. 

J ak "·idzilny tu na rycinie ry y tureckie s~ odzna
czajq,ce si~. W 1nlodosci wyraz t'varzy maj~ pi~kny; 
profil charakter) zuje ludzi my '·l~cych. I{olor twarzy 
'VJHtda za,vsze w z6lto c. Wzrok daje wejrzenje ra
czej sm~tnc, niz ogniute i iywe, jakienl i~ odznacza
jq, grecy, hL zpani i wlosi poludniO\Yi. 

Starzy Turcy, z"rykle bywaj~ jeszcze bardziej me
lancholiczni i pospolicie brz; dey. Charakter ich od 
"'iek6w znacznie si~ zmienil. Bohaterstwo, walccznosc 
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dawna, przygasJy zdaje si~ jakby na zawsze. Od "ra
ga Otnera-Pa zy, byla prawic juz ostatnim "fybuchem 
v,r now· ..:zych czn nelL 

Zo~ tala tylko z Jlrzeszlej swietnosci pycha naro
do,va-i milczenic jakby pogardy, kt6r~ raczcj kn 
llinl 1ni cby 1nozna, nizli od nich znosic-o,vyru szczc
g6luiej chrzcscijanotn, kt6rzy na. nich toJ raucyi i 
p6lczucia din braci-bliznich, ani lU'Z z rzq.d r ani 

:iadncn1i inUCDli Srodkami 'vyn16dz nic JnOgQ:. 

Zbyteczne uiywnnic opiun1, "'ielo.i l'lsi"'o-i fana
tyzJn polq.czon r z naJ,vyzsz~ nictol ranc '~ i gnusnenl 
zy i m haremo,vcnl, kladaly i Jn·zez dlugie czasy 
na p6 c 'vladz tnnyslo,vych i ujetnnosc charakteru. 

~ to zn1nlali i zcp uci poto1nko\vic owych 0 Ina
no'" p6l s\viata niegdys napadaj~!cych, kt6rych na i 
lJracia- zlachta, }Jod \vodz~ ~ \vych IIetn1an6\v i wiel
ki o broncy \Vicdnia, tyleln·oc pobijali, mimo ca
~ go gromu prze trachu, jakiln ten lud Wschodni 
ni ylko Azy~ ale. i znaCZllQ: czesc Europy przej
mo 1\ra • 

bi6r narodo,vy, jak wskazuje tu rycina, sklada 
i z dlugi go kaftana, pclnego fald6'v i '"'Yl\ladane
o futr n1. z rokie, dlugie spodnie nosz~ z musli

lu 1lotna lub 1nateryj jedwabnych, a buty lub pan
tofte \Y r6znych kolorach. 

a -rlo,vic rnaj~ zaw6j czyli turban. ]t.!etalli ni e 
uzy,vaj~ do stroju. U bogatszych drogic kamienie 
· rAoto bt zcz'!: ale tylko na puginalach i ·zablach, 
1a }Jrzyborach i rzEEdach konskich - a niekicdy i na 

.a afacb za"'ojowych. 
rz .,dnic ' i 'voj ko, w no'v~zych czasach otrzymali, 

jako ubio fez 1, kiadaj~ce si~ z dlngich sukien po
obn rch do da ;vnych na zych taratatek i czamar. 
podnie do Jnunduro\v 'vkladajQ: si~ "'~z ze. 

rojen1 1\obiet Z\vykle zaslonionych, s~ ~ uknie 
bardzo do n1~zkich podobne, od kt6rych r6zni~ si~ 
llajg}6,vni ~J cienkosci~ uiytycb Jnater rj i jaskra,vsze
Jlli bardziej bly ... kot1i,vemi przyozdobienia1ni. .~. a ko· 
zuli bardzo cienkiej, no~z~ liilkaje zcze suki n nie o

kr 7
\ 'ajqcycb zupelnie piersi. RQCC, ramional u z ' i szy

. a ObladO\Vane by,yaj~ Z\Yykl C roineini J}y ]\O ka1ni. 
1 'rarz i gors bielidlem i r6iein, br,vi, tHL czarno, 
a 1 aznogcie na i6lto n1aluj~ '" stanach \Yyi zych 
.. ·w haremach. Biedniejsze tego nie uiywaj~, a \VY

chodz~c po za dom, okry,vaj~ glo'v~ i rarniona grub~ 
zasl D=!, ktora zarazem sluzyc n1oic i za plaszczyk 
od de zczu. 

Zajgcia Turk6w bogatszych ograniczaj~ si~ do pa
lenia, odwidzania ka,viarn, pi cia narkotykow i by,va.
nia n kobi t. Tylko na koniu In~zczyzna mie\va 'vi~
ccj en r ii; inacz6j \vidzi 'i~ go wsz~dzic gnusnym, 
bczczynn •n1, sicdzqcym z z aloion6n1i nogatni, uiy
'vaj~c 'rro potajcnn1ic 'vina (zakazancgo przez In·oro
ka) i opiu1n. ~nchuj:1 opo\viadanict bajcl , przypa
truj~ ui I ]\U larzoln, albo bcz mysli iadncj zatapiaj:} 
si~ 'v sa1nych ~ obic pouuro i n1clancholicznic. 

falo UiY"'aj~ pokarJTIO\V i po \Vi(J]{S~ej CZQSCi pro
ste jedz~ potra,vy. l)lacki, o\vocc, l\onfit.ury, barnui
nQ, dr6b, pozy,vaj~ rgk:uni, nic uiy\vaj~c nozy ani 
\vid lc6\v, 'v to,varhy t'vie najch~ cicj d\v6ch lub 
trzech JnQzczyzn, \vsr6d najwi~1<b~('j cis~y, kt6r6j 
ua\vct nic przcry,vaj~ rozmo\v~ pah!C tytoft w ka
\Viarniach. Pogardh~j~ kaidym innyJn naroucln, 
a b~d<tC do naj,vyiszcgo L'topnia fanatyzowani, innc 
\vyznania 1naj~ \V J>Onie,viercc. 

'I urcy zan1ykaj~ starannie kobicty, J>O\vicrzajttc jc 
straiy czarnych cunuch6\V. Mo\va ich sl{lada si~ 

z \vielu narzcczy, a raczej j~zyk6'v pojedynczych 
dose z sob~ spokrc,vnionych i t\\'Orz<!cych gl6,vn~ tu
rcckicgo j (Jzyka za adQ. arzecza I>Onlicnione zosta
ly po 'vigk zcj cz~sci 'v ustach ludu; a jed no z nich 
tylko, jako j~zyk bardzi6j upra\viany \V skutku poli
tycznych potrzcb i okolicznosci wicccj sprzyjajqcych, 
'vyrobilo si~. Jest to j~zyk osmanski, dzis powszc
chnic uiywan . Liter poiyczono od Arab6'v i Pcrs6\v. 

l)isJniennict,vo zapra'\'ialo siQ tal zc na \vzorach 
pcrskich i arab ·kich, ale samodziclnosci zadncj uic 
'vyrobil . _ Jie'''olnict,vo \V rzf!dzic i za. adach, przc
ni oslo ni e'volni czosc i do li tcratury. 

' zkolach uczq tylko religii i pra\va, to jest Ko-
ranu i 1 ommentator6,v. auki filozoficznc, a. trono
mi~, medycynfJ i nauld przyrodzon ', czcrpi~ z dzicl 
arabskich. l{usili SiQ rfurcy 0 pOPZYQ i \Vlasnc dzic
je i za czasow l olimana II \V XVI \Vicku, ubiegalo 
si~ dose och czo \vielu poet6w i l1istoryl\6\v, o laski 
kocbaj~cego naul<i ultana. "\Vsr6d lumu pi ·z~cych 
\vier ze za lugnj~ na 'vydobycic z toni zapomnienia 
, za lil<hi eo~ za i, Mollakore\v, ~Iisri, Rahib i ldl-
u inll rch. Wi~cej tam bylo zaba \VY i ch~ci rozry

"·eJi:, aniieli pra,vdzi\vej poezyi. Prawdzhvy zapal 
i natcbnienie '\ryplywac nie mogly z hord dzikiclL 
i barbarzynskich. Dzis i takich na,vct wicrszopisa
rzy jak dawniej, 'furcy nie posiadaj~ . 

• , 

• 

• 
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C NOV A RZEZBIARZ. 

Wprawdzic nowoiytnosc nie dala nam wzor6w ta
kiej rzezby, jaln~ nan1 staroiytno~c zostawila- ale 
mitno to twierdzic nie moicmy azebysmy nic wspania
lcgo ni~ 1nieli. Zapalony nawet milosnik starozytno
sci i jcj bczwarunkowy czciciel, ;nie mialby w tym 
wzgl~dzic zadnej zasady. 

~ arne juz W~ochy ilez uam daly arcydzielt Od XII 
wicku rozpoczyna si~ odtworzenie (jakby rzcc Jno
!na bylo) sztuki na owcj ziemi klassycznej. Stulecie 
pi~tnastc daje nam in1iona Michala Aniola Buona
rotti'ego, Verocchia, Bandinellego i innych. :Wiek 
XVII, od kt6rego pocz~tku datuje si~ nowy okres 
sztuk pi~knych, wspomina Algardi'ego i Bernini'ego 
Oct6ry pono wi~cej chcial uczynic niz starozytni
niestetyl). 

W srodku wieku VIII tworzy si~ nowy styl, 
w kt6ry111 celuje jako Jnistrz Antoni an ova. J ak 
wiclu jasniej~cych talentow tak i jcgo) kolebk~ by
la-chat.a 'viesniacza. 

Syn ubogicgo katnienin.rza n1icL ~kaj11ccgo w Po sa
guo ('v W cnecl~i61n) nli\}dZJ Bassano i '1 re"·iz~, uro
dzil si~ 17 57 roku. B~dqc chlopc ;)n1, ·Juzyc 1nusial 
u S\vego dzicdzica Faglieri, jako pon1 ''Yncz :Kuchar
ski. Oddauy do ka1uicninrza, .zr bil o "'a "'azony 
z k'viataxui, b~d11ce dzis "' JHtlacu 1 ar etti 'v ''' cnc
cyi. Zywy jego utny l i zy\V zy jeszcze hnn1or, Z1vr6-
cil u\vag~ i I~ ali rego i rz{!du, kt6ry go "T .. r lat 'v kro
tcc z placq 300 dukato\v rocznic do 1nalarzn ·ol
pntti w Rzytnic, gdzi ' jako ~ztycharz }raco,ynl. 

Rafacll\Iorghcn byl j 'go polto,v·urz. r~z 111 i "'p6l
zawodniki 111 tak 'v ztuce jaii: i ~r n1ilo-<ci. 1, oollali 
oba cork~ Volpatticgo, J~t ra oddala \Y~ r~k ,v .... 
~IorghenO\Yi. Wtedy Canova. OJHl~ci dotn "rerro Ini
strza, zarzncil ztychnr~t\YO i J~O. \Yi€J ·i · · ~ snycer
st,vu. 
Wroc1ny dora sno·no. Canova zj dna{ rodzinEJ aglie
ri'ch zrobhvszy l'va ze sniegu. '1' n ut,vor 14-letnic
go chlopaka, zape\vnilinu p moe jego paua, kt6ry go 
'vyslaJ do Bas~ a no gdzie "' iEJ uczy~ ln11nieni'" r. twa. 
Ztfl;d dostal si~ do aliadctnii ' cnccliiej, w ktor ·~ 16 
latnu1j~c zrobil Eurydyl\~. Zy 1 rnv .. zy opi k~n1. zu .. 
liani'ego, udal si~ z nin1, jako z po lem Rzplitej we
necl~icj do Rzyn1u. Wtedy mial juz 23 I at, kiedy \vy
l<onn.l Tczcusza. zabijnjq,cccro iinotaur, kolosnhH~j 
postaci, ktory dzjs jest 'v Wiedniu, w szczuplej s\vi~
tynce nasladuj~cej niby atensk~ ale nie odpo.wiada
jqcej wcale ogromowi dziela rzezbiarskiego. Oglqdu-

I 

j~c Tezeusza Canovy zdalo si~ nam, ze widzielismy 
lwa, zamkni~tego w budce dla brytan6w dziedzin-

• 

CO\vych przeznaczonej. Ojciec swi~ty polecil mu 
wzniesc pomnik w kosciele Sw. piotra dla papieza 
Klemensa XIII. 

Gdy FI~ancuzi a raczej Napoleon I najpi~kniejsze 
utwoty sztuki wywozil z Rzymu~ wtedy przeniesion() 
do Paryza z Watyk~nu i :Apollona belwederskiego. 
Miejsce jego zajtll Perseusz z glow~ Meduzy, dluta 
Cano:vy. 

Podr6tuj~c Antoni CD. po Niemczech zadziwial Ber
lin i Wieden. 'We trzy lata potem wezwal go konsul 
Napoleon Bonaparte do Pary.ta, gdzie zrobil model 
do kolosa;lnego posf!gu Heros' a, w kt6rym miala bye 
analogija owczesnego Francyi boliatera. Wykonano 
po razy kilka 6w· imponuj~cy pos~g. Powr6ciwszy 
do Wloch, otrzymal szlachectwo od Papieza, order 
z~otej ·ostrogi i znaczn~ pensy~, za gl6wne dyrektor
stwo wszystkich rz~'mskich instytutow artystycznych. 
Wysiany by1 z Rzymu do Paryza za czas6w restau~ 
racyi, aby m6gl od rz~au ode brae zagrabione arcy
dziela "~ loskie. Posel t\vo doskonale si~ udalo, a pa
piez mianowal r;o za to Markize.m d' Ischia, i nowe 
nadal1nu urzgdy. W rok kazal imie Cano\vy wniesc 
do zlotej l\si~gi kapitolium. ,..,.,r koncu zycia udal si~ 
Canoya do '\ cnecyi, gdzie um~Fl u brata swego 
l\aplana \V roku 1822. Pomnik.ma u Dei Frari wla
snej roboty·- a to si~ stalo nast~pnym sposooem: 

n.no:va zrobil lDOtlcl pomnika dla Tyciana. Ze zas 
u1narl wprzod, nin1 nagrobek zdolano z marmuru wy
konac, przeto }lostano\viono, aby dla 'fyciana zrobic 
i1iny, a ten posta~wic Canovie. Dzis oba pomniki, 
stoj~ · naprzeciw siebie,. · Sf!t mniej-,vi~cej parzy te 
(pendant:). Amor Psyche i Hel>e: dluta anovy s~ 
dzis w Peter ... burgu; d"raj atleci, Vl 'Vatykanie; Her
l\llles rzucaj~cy Likosa o opok~ w· Rzymie.- W "\Vie
dniu, n1anzolcun1 kr6le"·nej polskiej ksi~zniczki cie
szynskiej ~1aryi 1\:rystyny, 'v kosciele ks . ... ugustya
n6,v; Ajax i II ktor oraz Ikar i Dedal w Wenecyi 
('v En1o i Barbarigo pal.); • agdalena w Paryzu; po
mnik Rezzonigo ("r RzJmie);-Letycya, (w Paryzu), 
"\Venus w Londynie u Lorda awdon; druga Wenus 
'vyst~pujf1ca z k~pieli, 1v .l\1onachium; pomnik poety 
Alfierrcgo we Floren c) i: grobowiec Jak6ba III-go 
'v Loudynie; nagrobek papieia Kle1nensa ./I\' (Gan
ganellego );-drugi egzemplarz Perseusza, olbrzymiej 
postaci, na W olyniu u Tarnowskicb. · 
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Rozmowa Napoleona 1-go z Ganow%· - Jeden ze 
znanych pisarzy Artaud de 1\iontor AI. Fran. (urodz. 
1772 t 1840), kt6rego bistorya Papiczow· (w to
mach) doczekala si~ jedcnastu \vychul. i otrzyn1ala 
nagrod~ Monthyono\vsk~, w pracy ~nvcj pod tytulcm: 
. ,Dzieje Pi usa VII Papieia,, podaje bardzo cicl{a
w~ rozmo\v~ Canowy z Napoleoncn1 I. Malt\jc ona 
charakter n1istrza, kt6regosmy tu zal~czyli wizeru
nek. Ale co najwainiejsza; ze z nnjautentycznicjszego 

. pochodzi zr6dla, gclyz Artaud byl <hvnkroc przy Ulll

bassadzie \V Rzy1nie i sprawo,val in teresa francuzl\:ie 
przy Toska11sld1n d\vorze, zk~d go apolcon I od,vo
lal, za to, ze da\val: rady }{r6lo,vcj I~truryi, i tyrn spo
sobem zdradzil niejako tajc1nnicc stanu. 

Gdy Cano,va przybyl do Paryza 11 pazdzicrnika 
1810 roku, aby na polecenie Ccsarza zrohic z natury 
popiersie Maryi-Lud\viki, zaraz nazajutrz sta\vil si~ 
przed Napoleone1n I, kt6rego zastal przy sniadaniu 
zion~. 

- ,,Przybylem, aby wypelnic rozkaz W. C. Aio
sci" - rzekl slawny rzezbiarz, przydaj~c, zc chcial
by pr~dko \Yr6cic do Rzymu, dla koi1czenia prac 
~nvoich. 

- ,Paryz jest teraz stolic~ s\viata- odrzcl{l Ce
sarz, musisz wacpan tu pozostac i b~dzie ci z tern 
dobrze." 

- , vVasza Cesarska 1rlosc jestes panen1 me go 
zycia" - mo\vil dalej Canowa, jczeli si~ atoli podo
ba Cesarzowi, abym je poswi'Jeil na jego uslugi, po
zw6l, abym po\vr6ci1: do Rzymu, skoro skoi1cz~ pra
c~, dla kt6rej tu przybylem. Po,viedziano mi, ze mam 
zrobic wizerunek Najjasniejszcj Ccsarzowej; mam 
wi~c zamiar "'ystawic j~ w rysach bogini Zgody." 

Cesarz usmiechn~l si~ przychylnie i In6wil dalej: 
~ Tu jest punkt srodko\vy, tu s~ wszystkie mistrzo
w kie arcy-dziela staroiytne; brak mi tylko jeszcze 
Farnezyjskiego Herkulesa z Nea.polu, kt6regom so
bie jui zape\vnil." 

- ,Pozostaw W. C. Mosc W.Jochom przynajmniej 
c6skolwiek ~, rzekl Canowa - , te pami~tki staro
zytne tworz~ jeden zbi6r i l~cz~ si~ z niezliczon~ 
liczb~ innych, kt6re w calosci ani z Rzymu, ani 
z Neapolu, uwiesc si~ nie dadz~., 

- , Wlosi, m6j panie!- odrzekl Cesarz,"- aby 
odzy · kac swe straty, powinni odgrzebywac i szukac 
"' ziemi. Owoi nakai~ a by rozpocz~to kopanie w Rzy
mie. Ale powiedz mi wacpan, czy lozyl 'viele Papiei 
Pius VII na takie poszukiwania? 

- Canowa odpowiedzial: ,Zamoznosc Ojca Sw. 
na to nie wystarczala; atoli b~d~c nadzwyczajnym 

Kan;oA. Swr~TA Cz. I. R. IX. 

n1ilosnilden1 sztuk pi«Jknych i nn1iej~c bardzo do
brzc je occniac, ty le dokazal, ze ut,vorzyl no,vc mu
zeunl." 

- .,Lccz po,vic<lz mi \Vacpan, czy rodzina Borgc-
z6'v 'vylozyln. 'vicle na takie odkrycia?'' .. 

- ~,l\falo"- odrzckl Cano,va-bo malo na ten eel 
\vyloiyc 1nogla; ksil!:ze ponosil koszta do polowy 
z inny1ni, a J)Otem ku}lowal cz~sc na iunych przypa
daj~c~. 

Przy tcj sposobnosci uzyl Canowa cal6j sily s'vej 
'VJlllO\Vy, nby okazac, jak S'Vi~te jest pra\VO, slui~CC 
ludo,vi Rzy1nskicn1u do posiadauia pomnik6,v, ktorc 
\V lonic jcgo zicmi odkrytc zostaly, i zc tc pami~tki 
St! }JlOclCnl tak SCit5Je Z ich Ojczyzn~ S pojouyrn, ze ani 
fan1ilijc zlachcckic, ani nawct sam Papiez Pius VII, 
nic 'va.zyliby siQ tej spuscizny s\victnej nicgdys dzie
jo,vosci ludu, tcj zdobyczy, kt6rt1 pozyskali przcz 
Z\vyci~ztwa ich starodawni przoclko\vic, ani sprzc
dac, ani \vyslac za granicQ. 

:, Czy \viadomo \vacpanu - rzckl Cesarz - zcm za 
statuy Borgi6\v zaplacil czternascie milijon6\v? Wic
lei wydajc tcraznicjszy Papiei na sztul<i piQl<nc? mo
ze sto tysi~cy r~y1nsldch talaro,v?'' 

- ic- odrzcl<l Cano\va - na\vct i nietyle, bo 
nie jest tak bogatym., 

- ,,A 'vi~c i mniejszym nakladcn1-rzckl Cesarz, 
mozna dokazac wiele. 

- ,Bez \Vfbtpicnia- odpowiedzial Can ow a." 
\V dniu 15 pazdzicrnika rzckl Cesarz do Canowy: 

,Prosz~ wacpana powiedziec mi, jakie bylo powie
trze \V Rzymie \V dawnych czasacb, czy takic zle 
i niezdro,ve?'' 

- ,,Przypo1ninam sobie"-rzekl Canowa- "zem 
czytal w dziele Tacyta, iz \vtenczas, kiedy przy byl 
do Rzymu "'\Vitelljusz, zachorowalo wielu zolnierzy, 
spic1cych na woln6m po,vietrzu na Watykanic. '' 

Cesarz zadzwonil i kazal przyniesc 'facyta; atoli 
zapalony wojo\vnik, ani zatrudniony sw~ robot~ rze
zbiarz, nie mogli znalcsc tego miejsca i dopiero wy
nalazl je p6iniej Canowa i oznaczone odeslal Cesa .. 
rzowi (Tac. hist. Ks. Il 1'. 23 ). 

Lecz m6wil dalcj artysta:- ,Rzym choruje na in
n~ chorob~; ta stolica od czasu, jak nie mieszka 
w niej Papiez, pustoszeje, utracila swcgo pan a, czter
dziestu kardynal6 w, mistrz6'v zagranicznycb, wi~cej 
niz 200 pralat6w, wielk~ ilosc ksi~zy; juz teraz i uli
ce zarastaj£1 traw~. YVielka slawa W. C. Mosci osmie
la mnie po,viedziec wi~cej;-przedtem brz~czalo tyl
ko zloto w Rzymie, dzis nie brz~czy zadna nawet 
licha moneta." 

12 
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- ,,Zlotn w ostatnich czasach odpowiedzial Ce-
); arz - , by1o pe,vnie bardzo n1alo. - iejcic ba
wclnQ.. . Wynio Q Rzytn na stolic~ 'Vloch i polf!CZ~ 
z :rcapolcm; c6z 'vacpan nato? Czy b~dziesz kon· 
t nt natcuczns?', 

- , Kunsztn- rzckl nno,va- Jnoglyby przywr6-
cic dobry byt; a rcligija 'vspicra sztuki pi~kne. UEgi
l)Cjan, u r k6'v i Rzyn1iau satna tylko 'viara, Naj
jnStlicjszy e ·arzu, t'vorzyla arcy- dzicla. Pracc Rzy
Jnian nosz~ pi~tuo rcligii. Tetnu blogie1nu jej ''"l)ly
'vo,vi zn,vdziecznnly zrcsz tf}: uratowanie ich w pewnej 
cz\)sci przcd zniszczcnien1 barbarzyi1c6,v. ]" n\vct po
gafL ldc r \ligijc St): dobrodziejlrami }{unszto\\'; atoli ze 
'vszy 'tldch najszcz g6lnicjsz~ ich opickunk~ i matk~, 
jc t 11nszn 'vlasnic religija. Rzytnsko-katolickn. Pro
testanci Nnjjnsnicjszy Panie, przc~ taj~ na skromnych 
lu1J>1icach i na krzyiu, i nic dajt1 znchQty do tworze
lia I>i~ln1ych przcdtni ot6w sztuki. Gn1acl1y kt6re 

dzis znjnn~l}:-wznosili inni." 
Nn t \ slo,va obr6cil si~ 1C arz do faryi-Ludwil\i 

i "tci~gnjqc j~ w rozn1o'v~: ~ Pra,vdnz je t,-rzekJ
iz }>rot tnnci nie mnj~ nic pi~kn go?~, 

Inny1n razcn1 jeszcze udaj~c Cano\Ya, jakoby jcdy
llie hyl zaj~ty wiz runkicn1 esarzo"'cj zwr6cil u"ra
g~ apoleona na J)Oloienie Papieza 'vi~zion go "·e 
1~ rnncyi i n16wil tak stuialo i bcz oglqdania i~ na 
okoliczuosci, zc an1 l~kal si~, nby ta nieo rozno~c 
nie ~ciqgn~la n1u uicl;.1ski 'csarza. Do trzcrrl zy 
atoli 'v t'varzy csarzo"·cj '"yrnzu 'v "'n trznej ra-
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dosci z tego, ochlon~l z obn.wy i nie n1i ~znjqc i~ 

w dal ZCJn I>rowadzeniu rOZDlO"'· r, nabrnl ni uako 
prz konnnin, zc c~ arz nic tuinl okrutnego ... rca, 
ale byl tylko zcpsut,y pocblebst"' 1n zau znik6"'. ana
wet 1nvazo.l ze po iadal jc zcze '"iar,tJ. daj~!C jakoby 
calkicJn by! zatopiony "T przed1ni oci . nad kt6r) 1n 
pracowal, n16wil: ale czen1uz t z &l~ija~ni j zy Pan 
nie pogodzi si~ w jako,vy pos6b z Pnpi zenf? 

- ,,Dla tego m6j Panic' - odrzekl' .. ?apoJeon
, zc ksi~za cllc~ rozkazywnc 'vsz~dzie i pragn~ bye 

1>anan1i wszystliiego jal{ Grzeg6rz II.'" 
- ~fnie si~ zdaje njjasniejszy Panie-od}lo"·ie

dzial na to Cano,va - zc teraz ¥la~ni nie ma si~ 
czego oba,Yiac gdyz W. C. Mo,~c jestes pnne1n ' · zy
stkiego '"c 'Vloszech. ' 

- ,Papicze - odrzekl e arz - utrzyn1ywali za
wsze Wlochy 'v ponizeniu, kiedy ,Y .. kut 'k fakcyj 
Colonny i Orsyna nic byli panan1i Rzymu. 

- ,Zaistel ajjasniej zy Panie! gdyby Papieze 
J>osiadali odwag~ \V. . Mosci, nil liby cz~stokroc 
_par~ dosl{onal~, zostac panami W~och calych. 

• 

- , Niel" aby tego dokonac m6j panie - od-
pov,riedzial Cesarz (uderzaj~c sw~ szpad~) potrzeba 
tego, potrzeba szabli!" 

- ,Nie tylkoc szabli'' - odrzekl Canowa- ,,ale 
opr6cz nicj i lasld Augur6w (lituus) 1) • . A.le wreszcie 
poniewaz W. C. Mosc za potnoc~ palasza przysze
dles do tak wielkiej pot~gi, nie chciej dozwolie, aby 
ucisk nasz bardziej jeszcze si~ powi~kszyl. Zape
\vninm W. C. Mosc ze jezeli nie zechcesz wspierac 
Rzyn1u, stanie si~ tern czetn byl za czas6\v, kiedy 
Papiezc mieszkali w Awenjonie. Q,va stolica dawne
go s'viata choe miala niezmiern~ liczb~ wodoci~g6w 
i fontan11, zbywalo jej na wodzie do utrzyn1ania zy
cia niez b~dnie potrzebhej; rury pop~kaly i musian() 
pic z6lty mul Tybru, a gr6d starozytny zamienil si~ 
w pus tyni ~1" 

Po slowach rzeibiarza zdawal si~ Cesarz bye nie
co "'zruszony ty1n 'vypadkiem. 

- -~ Alcz- rzekl ,stawiaj~ mi przeszkodyl mnie, 
kt6ry jestc1n panetn Francyi, calych Wlocb, trzech 
"'iclkich cz~sci ie1niec; kt6ry jestem nast~pc~ Ce
sarza 1 arola Wielkicgo! Gdyby dzis Papieze stali 
si~ t6n1, czcn1 by,vali \V owych cza acb, byloby wszy
stko w porzqdku. \V szakze nawet i wasi W enecyanie 
roznili i~ z Pnpic~an1i! 

- 'rak jest - odrzckl artysta ~ -ale nie do tego 
stopnia jak \V. C. ~fosc. 

- ,,Lecz we Wloszcch ., - n16"'il dalej Cesarz -
. Pa picz jc t za ieJncami! .... '~ Domawiaj~c tych sl6w 
spojrzal Napoleon na ion~. Cesarzowa odrzekla wte
dy: Z mcj strony mog~ zapewnic, ze gdym byla 
w ietnczech, m6wiono przeci"'nie: iz Papiei jest za 
Fraucuza1ni. '' 

r akonicc-rzekl :r apoleon- ,Papiez nie chcial 
wyp~dzic ze swych posiadlosci ani Anglik6w, ani 
Sz"'ed6w, ani Sardynczyk6w i dlategos1ny go zni
szczyli." 

• 
Ze wszystkicll dziel Cano"'Y na naj"'i~ksze zaslu

guje pochwaly po1nnik arcy-k i~iniczki Aiaryi-Kry
styny, w Wiedniu. Nic trzeba bye artystl!, znawc~, 
aby cze~c odduc temu mi trzo"'skieinu ut,voro"'i. 

Kazdcn ]Jrofau na"'et staje uderzon zachwytem 
przed temi ka1niennen1i a przecicz pch1emi zycia po
stacianli! Id~ one, jakby zy"·e, po"'ain) m krokiem! 
dzi"'no tylko zc nie slychac szelestu ich bialych su-

1) Lituu.s, znaczylo u Rzymian la'"'k~ zakrzywionl}, 
kt6rej potrzebow·ali " 'ie zczko,vie przy ''rr6zbach - oraz 

• 

kij jakicgo u~ywal Rornulu ) z'vany Lituut Qu,irinalis • 
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kien. IdQ:c, nio~:} urn~ z popiolatni zmarlej - ktorej 
strat~ nie tylko zicmianie oplakuj~. ra Jlrawo na 
stopniach grobo\vca spocz~la lckka postac-a k~tal
ty ciata cudo,vtu~j pi~knosci, oblicze pelne 'vyrazu 
nadzien1 kiej slodyczy, zdradznj~Inieszka11Ctt nicbio '"" ! 
I totnic auiol-to lituj~c si~ nad tak \viclkl!J strat11 ja
k~ poniesli '" p6l-zie1nianie \V ztnarlej zatrzyn1al 
si i rzucil \Yzrok S\voj pelcn 1nilosci i ialu na urn~ 
kryj~c~ jej J>opioly. Jakie "'YlDO\vnc spojrzcnic jego! 
jakaz czystosc ~T pifJlinych ry ach! \Y calcj posta,vie 
"'idac \Ysp6lczucic ialu; a n1iino-to pi~kncgo czola, 
jasni j~c~go niebie k~ })Ogod~, zadna uio zac1nila 
chmura, i uroczych ust Illacz zi n1ski nie , krzy"'ilni
gd ·. 'I o tez zdajQ: si~ uloion do " 'Yln6\Yienia s~6w )lO

ei chy i milo "Cil ,a,vet le'v rogi, lei~cy u stopni ·gro
bo,vycll, 11i oboj~tni patrzy na ten zalobny poch6d; 

·ub n1i karby na czole naj ioncn1, }>rzyJnkni'Jt jak
b r od ez JlO rj ki, "'yrazaj~ Zt 1 i zwierza. Zgo]a nie
por ~'nan , ar rsta cbc~c oddac cze~c ztnarlej , odn~ 
geniu zu ' ' go, :rykazal zal og6lny zal aniol6w·, Ju .. 
dzi i Z\Yierz(!; a 'vyln1zal z niepor6\Ynan~~ prtt\Vd~ 
· z ukq. Zaden z \Vidzianych ut,vor6\v 1nistrza tego, 
1ie zach ~' .. ' a tak 'vidza, jak t n ~' i Jdel1ski 11agrobek. 

Za 11ieniq,dz zhierane przcz cale zycie S\voje, po
a \1il arty ta 'M rodzinnetn Slvojctn ]Jassagno zupel

nie o Partenonu atenskiego podobny kosci6l, nie 
urzl!.dzony 1>0 S\v6j tnysli. W tcj thvi~tyni usta\vil wicl
.. ~ rzezb~ \vystawiaj~C:}: ReligijfJ ze znakicm Zba-

0 

\Yicnia 'v rgku i tarczC!, na kt6rej byla plasko-rze
zba \V robrazaj~ca UJ>Ostol6w Piotra i Pa\vla. Do wiel
kiego oltu.rzn. i do ni z, - porobil innc pos~gi, ale 
lllU stnierc nic dOZ\VOlila \V zystkicgo skoilczyc. Zdj~
cie hr r. tn a Pana z l<rzyza, odlane z bronzu juz 
bylo, a. po SJ:"'i uczni6\v Zbawicicla, z 1nar1nuru, tnicli 
robic uczniO\Yie auovy, na co fundusz przcd sl<onem 
Ulll r~}it. 

' ykonanie te ·tantentu po\vierzyl bratu S\vcmu 
biskU}>O\Vi, kt6rCil go nic 'VYJ)C}nil. 

dy '" Pad,vie, uicjuki Pcdrocci, dorobko\vicz, 
chcqc i~ '" }a,vic, po tan O\vil naj\vspanial z~ 'vzniesc 
ka'''iarni~ dla tnviccznienia nicznancgo dot:td ilnie
nia s'vcgo;-\vtedy bi ln1p anova, chcial t~ bud ow~ 
obcjrzec przed j~j sl of1czcniem jcszcze. 

Aby pol\azac, ja]{ u Wlocho\v w og61c j~st Jlosu
nigtc \vysol<o zami l.o,vanic sztuk })iQl\nych, pr6cz \VY

sill u na ten budyncl{, god.na je. t rzccz \V. po1nnicc tu 
o odpo,viedzi danej przcz I>edroccicgo anovi , \vy
sokiennt do~ tojniko,vi ducho,vncnnt: 

- l ie pokaig ]tU.\Viarui mej taJ\iClll\1 bisl<npo,vi, 
ktory Zdj~cie z krzyia Cano,vy, bra.ta , 'vcgo, sprze
dal z ojczyzny nglikotn; a za picni~dze zo .. ta,vione 
przez sla ''nego naszcgo artyst~, l<azal potnalo,vac 
dcski, zatniast posr~g6,v! ., 

I 'v istocic, ka,via.rnik prosty- nie wpuscil bisku
pa 1)0 ~a rusz O\vanic s'vej budo,vy! 

L • 

(z drzewerytcm.) 

---
uglija, uaj,vi~kszego pisarza S\ve o 1niala w fa ... 

caula Tu, ztuarlynl 2 grudnia 1 59 r. 'v S\Y 'u wiHi na 
rzedtniesciu Holley Lod O'C I ensington. 'I o1nasz 
abington facaulay urodzil sig 'Y )lazdzier. 1 0 r. 
' othley rren1plc "' Leicester hire. Ojcen1 jego byl 

kupiec boga y Zachar ·a,..z, ktory \V Jatnajce zajnlo-
'al si~ 11olep zenietn losu nie\volnik6\v InurzyJ1skich. 

r-.ralczyl "·szelkie1ni mozliwemi srodkami, aby znjesc 
mozna bylo handel bracmi-Iudzn1i, i za to pon1nik 
mu 'vzniesiono "' W estminsterablci. 

yn jego da \Val juz wielkie odznaczania si~ do
·ody jako uczen \V Cambridge, gdzic byl w kolle-

, 

giun1 Trojcy. Tan1 poS\\1~cat si~ studiom prawa, 
kt6ry1n calko,vici' si~ juz oddal \'i Lincolns'Inn. 1826 
roku zaj~l si~ ad,vokatur~, chociaz 'vlasciwc umyslu 
sklonno ci gdzieindzicj go poci~gn.ly. Za wczesnie 
'"zi~l sitJ do piora bo juz 'v 1824 r. niel{t6re poema
ta udatne r Etonian i Knight-Quarterly umiesciJ. 

.,..r 1 2 1\ artykut jego o Miltonic rOZ}locz~l nowy 
znatnieni y poczet literackich i }Jolitycznych wizerun
ko'Y, ktory go na czele Essayst6'v angielskich po
sta,vil. Zakoficzyl ten szereg S\vietny 'v 1844 roku 
charakter 7Styk~ lorda Chatham wEdinburg-Review, 
do kt6rego odutd przestal pisywac. 

.. 

... 
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roku nastQpnym \Y)' ·z~y trzy totny portrct6w 
zcbranych i sltrc~lonycll jcu·o pi6ren1 p. t. ,, Critical 
and I list oricnl l~ssay ~. ,, Drugic 'vydtu1ic tych rzu
t6\v ltrytyczno-<.l~icjo\vych J>okazalo ·iQ \V rol{u 1852. 

'iln jcdunJ- ouic tc publil\acyc na S\Viat handlowo
ksicgat\ ld \vyjrznJy, jui Antcrylrnni , pospicszyli si~ 
h "'ydauicnt tychic jcgo prac z odclrul\6\v przcgh1do
,vych i Jrorrckt londyf1sldch ella spragnioncj }JO\vszc-
chnosci . 

• 'tronnict\VO \Vhig6,v, kt6rych "'ytno\vnic bronil 
coraz hardzicj go do sicbie }Jrzy,viq,zy"?nlo. raprz6d 
byl konnni sarzen1 przy sqdzic occniaj:J,cytn upndlo
HCi od 1 30 r. a tniasto l(cln \vybrnlo go na deputo
'"nncgo. Z rozpra,v, jal\ic \Yt dy obudzil, na t~pila 
rcfo111Ut bilu. J aJ\o sckrctarz urz~du kontrolli, tal 
sig nnjHiij1irjszyn1 obrol1c~ 1niuistcryutn reya, do 
tcO'o stopnia, ic tylko ust~pic Jnusial przed \Yplyw·e1u 
pan a Derby. 

Od r. 1 32-34, tniasto be us tniano\Yalo go zn-
st,~pc~ ·,voitn. Zostal \vkr6tcc cz1onldenl a nastg
pni' pr zc~rtn nj\vyiszcj Ilu<ly \Vydzialu ra\vo
da \VCZ n·o i udal sig do J{alkutt.r. illlO Oppozyc rj 

llt\l.""'altO\VlliC).SZ j, \\'prO\YUdzil \Y UZ . i pra,YO C r,yil-
lJ b • ~ 

11 '; l\t6rc ncTliko\V zyjt!JC T \ h 'v ndyach 'v chodnicll 
'v r zpro z niu, S~1dOlll llli j ..:CO\\'Ylll oclda\ ra}o. Pra
\Vtt krytniunln go jcdtutl\, ni' b.'l '" ani tutaj za
J)ro'v~dzic. 'l'.r zy lata JlO~'Yi~cil JlO udzic l(alkucldcj. 

"\Vr6chv~ ~y do l\:rnjn, nabyty h 'viadon1osci o In
dynch 'v cho,lnich niyt do skr "lenin sz1dc6"r o lor
dzi liv' i ' arr n-IIa tinrr . · 9 r ku otrz.'Inal 
urzntl s kr tarza. \vojn.r, kt6rytn byJ clo 1 r ku. 

"' \Y lz bi' uii z6j by l dl'J uto,vnnynl 1nia n «\lin urN. 
Za Jniui t 'rvunl J)e Itt , tal i9 naj lzi ~lni j z r1n tn6-

• 

"'C~ O}>})Oh)" cyi (\V hig6"'). Roh:u 1 ~ n·dy 1' nni-
ctwClll \Vhigo'Y stcro,Ya l John }{ n 1 {, "aula r ZO-

"-~ tal platniki 111 jcneralnyn1 artuii i podsli:arbilu ma
rynurki z glosc1n 'v gabinccic. 

'l'yn1cznsctn po"' ta.Jr nic ~ nasld z po,vodu zdtn1 za-
st\)pey dcputO\Yi.lll o·o l~dinburga i " 'YUOrC6\Y: kt6rz T 

powodo,vnni nicna"·isci~ stronni zn zacz~ .. ~ li po,vstn
'va--; nn. Iacauh1. rn. i odcbrali n1u nlandat prz.r \\'Ybo
rzc 1 4-7 r. i na jrgo 1nicj cu osndzili ~ltnvnego i bo
O'ateO'o 111ydlnrza [r. O'\Yana~ bo ten o ... atJli Inial 
za ady odpo\vicdue i~dnnion1 \Yigkszo~ci Tonnictwa. 
\V innyn1 bardzi6j tano,yczynl cza ic \vydalenic 
z parlatnentu tak zna1nicnit o·o lll~za, obudziloby zal 
po"·szechny; nlc ,y o"rcj clnvili radowano :ifi} 'v ... n
glii, zc l\1acaulny, usun~"·szy i.., od . pra'v publi
cznych, 'vi~ccj b~dzic n1ial cza u do })i ania bistor. i 
l\raju S\VCgo; 184 r. \Vyszly po r,az pier\Y .... zy pier\Y-

.. 

-

sze ton1y tej ~gromncj, ze study ami wst~pnemi przed
si~wziQtcj pracy od \vst~picnia na tron Jak6ba II. ''r 186G roln1 jedenastc polu1zalo si~ 'vydanic. Autor 
po1nnozyl jc 'v 1 5 pra"'ic o 4t~ czgsc-i zakonczyl 
na pokoju Rysz,vicldnl. Dziclo jego obicglo niemal 
cal~ :E~urop~ \V przckladach 't1a \Vszelkie j(Jzyki. U nas 
pocz~l je thunaczyc "\Vladyslaw Bcntkowski z Po
znania. I styl zy,vy, jaskra\vy; i sztuka mistrzowska 
\V tnalo\vaniu charaktcr6w, z'vyczajo,v, zdarzen hi
storycznych;- i })rawdziwc poj~cie stosunk6w dyplo
matycznych- i satn \vrcszcic utniejQtny rozl\lad, zn.
lcca.j~ to dziclo. Gdyby jc zczc zupelne i nalezytc 
studjo\vanic zr6dcl o(lpowiadalo inuyru zalctorn, nie
za"·odnic bylaby historya ~Iacualaya nnjlcpsza. Za
rzucaj~ tnu, szczcg6lnicj ~ierncy, ze effekto,vi Inalo
'vniczrtnu IlOS\ViQca nicraz w swych obraznch wier- , 
nose historyczn~. Jako stronnik 'Vhigo\V, niera.z 
z jcdncgo tylko punktu na rzcczy spogl~da. Cz~sto 
dzi\vi siQ tatn, gdzie si~ nic tna "'cale czctnu dzi
"'ic-i tajctnn~ u1:azQ }{u s'vyrn przechvnil\om, niernz 
'vynurza zanadto 'vidocznie. 

"\ 
1 artosc j dnak \YC,vn~trzna i poclnvnJy slusznic 

odd~\vau , przc'"~ 'zsznj~ '" zelkie zarzuty, na ja.kie 
tylko prz )ci\vnicy zdobycby si~ 1nogli. Zy\\'O \Yszystko 
1aca.ulay opi uje, bo zy"rcctn '"szy~tl{O bierzc z na

tury. Znnc, zc to \vidz teatru, nn. kt6rego sccnie sam 
by l dzialaczctn. 

l{j dy chcinl si~ znpoznac z jak~ okolicf!:, przcno
il iQ do szynko\vni, aby z tego ciasnc·go punktu, 1e

pi6j rozpoznac obszn.r, n1nj~cy siQ opisy,vac. 1'ak 
chciec zbadac lud i podauia. - u1nieli u 11as tylko 

zarnocld ( hoclako'v ld) Ci€Jgle1ricz, D. i t. p. 

nhv r~ytct \Y Glnzgo"~ic obral go 1 4 r. na swe
"O rcl\tora. ''r rok potem "'ykladal historyfL staro
iytn~ \V nkadcn1ii kr6lcwskicj: 1 52 roku przy glo
,.. o,vu.nin pnrhuncntarnetn propono"rnl go Edinburg 
1u1. kandydaturQ, l~t6rcj 'vyborco1n o ... obi '-cic nie po
knza'v zy iQ \veal , ani do nich prz nHhvhv"-lzy- po
'vinicnby byl zrazic przychyln~ ch. 1ilno-to "T .. zakze 
Edynburgczycy po raz drugi glo uj<!C obrali go "'iel
kt1 "'iQl\SZO~CiQ: o-}o 6\Y S'V)'Ill za~.J.,lJC~. "\1'{Jir6tce 
w tolicy szkockicj zo talnader popularnyn1. 

'V rol~u 1 5 "'Y zly dwa obszerne o1ny j O'Q hi-
tory i, l\t6rc z r6"'nyn1ze zapalen1 jak d\Ya pier\v ze 

rozc1nvytanc zostuly, chociaz juz nictylko ~'1d doda
tni, ale i ujetnny o nirn byl us a1ony. Jeden z jego 
"- polrodako\v taldc daje zd~nie o tyn1 pi urzu ktore 
zdajc iQ uan1 jedncn1 zc spra"·iedli\yszych. dot~d 
znauvch: 

• 
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,Macaulay jest Tintorettem w malo\vaniu rlzicj6\v. 
J ego pi6ro a raczcj p~dzel pcynie swo bodnic po tlc 
obranem. J{oloryt, pelen bogactwa, a duch, rzc.Zwo
sci i swiezosci. Posiada wysoki talent opisu przcd
miotowego, z naj,vyzsz~ jasnosci~. Oryginalne zda
nia i gl~bolde 1nysli odbijaj~cc si~ w zyciu, nic za
wsze u niego r6,vnie 'vydatne. Swietniejszcgo kolo
rytu \V pro-

• • • z1e, n1e mia-
lo jcszcze pi
snliennictwo 

an g i e 1 ski e. 
N aj\vi ~ksz~ 

jego w o be c 
kryt.yld, za
slug~, ze wy
nalazl jakby 
no 'v y sty], 
kt6ry wyh~-
cznic tylko je
mu jest 'vla_ 
sci\vy. Gdy
by si~ godzi
lo uzywac po-

, , 
fO\VllUU Z na-
f odo \V o sci 
branych, mo
znaby rz cc, 
ii :rt1acaulay 
n a j "' y b o r-

• • 

n 1 CJ s z e nul 

• 

r6wnic jak w stopniowaniach, a szczeg6lniej \V uzy
waniu stopnia nnjwyzszego (gradus superlativus), 
jest jak Wloch ol)\Vity. Zywiol harmonijno-muzyl\al
ny najprzcwainicj~·zq u niego gra rolQ, choc obok tc
go za. n1alo mozc dzielnosci n1~zldej. Silny l\oloryt, 
bogact\YO obrazo\v najdosadnicj ·1nalo"'niczych, lek
l\osc i iy,va potoczystosc nlo\vy- oto gl6,vnc j~zyka 

• 

Macuulay'o
wskicgo zale
ty. Co do oby
c z a j ow o
s c i, trzyma 
si~ zdaii nic
co przesta.
rzalych, a po
g1Q;dowi jcgo 
na zycic dzi
siPjszc, nic-
dostaje glQb
sz&j oryginal
llosci. 1\1ora
luosc pi s rn 
• JCgo, ~nczcr- .. 
pni~ta zc 
~ \V y c z a-
j 6 ,v, do ja-
1dch k lu by 
1 o r d o \V

s k i e na,vy
]{ly ;klassycz
n6j prostoty 
brak odcic-

• • 
lliOnl .J e g o 

char a]< ter6\v ~ 
• a zarazcn1 1 

\lY,iszych ce
lo,v, jakichby 

, 
\vymagac na-
lezalo po ta
l<iln pisarzu. 
Zt~d jego r e
t o rv k a za-

cecby \V l o
c h a. Jeieli 
C a rly 1 e po 
n i e In i e c k u 
mysli, to 1\'Ia
caulay pi ze 
\red lug zasad 
cstetyki 'vlo
ski~j. Dobra 
i zla strona 
jego posobu 
wy r azania 
si~, zaleiy na 
tern~ ii zan ad-

Mnc a ulny. • 
cb'\vyca, choc 

• 

• • 

to trz; Ina si~ pra\\' prozodyi. Sl{raca i przedluza 'v mla-
r~ [>otrzeby okresy, jak gdyby sa1n dzwi~k glosu 
". czytaniu tylc \Yaiyl, co i same mysli. '" C\Yn~trzna 
wartosc nadz\vyczaj si~ trzytna form ze\vn~trznych. ''r zdrobnialych rzeczowni1\ ach i przyiniotnikach, 

1nysli po za 
0 b r ~ b ZW'Y

klosci nie ·wybiegaj~. J{icdy sili si~ na gl~bokosc, 
czerpie tresc u drugich i ubi era ,v slo,va wl'asne cz~
sto, jaldegos anonytna, co bardzi~j zasadniczo niz on, 
na rzeczy patrzy. 'fen, ktoby Macaulaya postawil 
obok Humego lub Gibbona, bylby "rzni6sl na je· 

• 

• 

• 
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den tr6jnog Michala Aniola i Rafacla z Tintoret
tcnl.' 

Roku l 56 opuscil: krzeslo reprczcntanta Edin-
. burgsldcgo, a 10 'vrzesnia 1857 zostal})areln, b~d~c 

od r. 1 3D czlonkictn tajncj rady. Ostatnie lata zycia 
I>OS\ViQcil I>rncy dzicjo\vcj, z kt6r6j d"'a tomy nowe 
'v roku bici~cym znajduj~ si~ \V ksi~gotloczniach 
loudyl1skich. 

ierpi~c od<la,vna bl~d organiczny scrca (vitiun1 

• 

organictun cordis), doznal w rok przed smierci~ na
padu choroby, kt6ry juz wr6zyl o kr6tkosci zycia. 
Wkr6tcc wyzdro\vial-i zn6w prac~ za\vsze tnial za 
pospolity tryb zaj~cia codzienncgo: przed chwilami 
skonu Inial si~ nieco lepiej nawet niz dawniej, po at
taku. Na dwa dni przed smicrci~ llO\VY przyszedl 
napad-juz niedaj~cy si~ niczem usunqc. 

Zwloki jcgo zlozono 'v S\Vi~tyni W cstlninsterskiej, ' 
obok Adissona, 9go stycznia roku biei~cego. 

• 

! 

LE ICH I~WI TOW, 
• (w'l" "f w·xo.:YOII A. ZAL~CZONl~J RYCINI)I}) • 

Bukiet }{\viat6'v, 'vy1nalo,vanyc11 na. zaJl~czonej ta- zcpin lciego na str. 345 pod Cosu1os 'vedlug nomen· 
• 

blicy, sl\lada si~ z roslin rocznych, z'vnllych 1 tnien1i, ldatury ''' ildcno,va. 
od czusu k'vituicnia. Zunlcsc jc 1nozna "' kazd .. rtn Druga liczba wskazuje jedn~ z. dtnvnych roslin 
ogrodlnt, lub "r douiczliach przy ol~nie gd rz bardzo znnnQ: pod hnicnicn1 P~pawy czcr,voncj { C7'e]Jis 1'lt

lat\VO daj~ si\} llodo"'ac. PiQkne i rozlicznc odtniuuy bra, 'vcdlug naz,vy Linneuszo,vej) i nader pospolit~ 
ich n1oina otrzy1nac. " ' staranllicj UJn·a 'viunych ogrodach. 'V spisach ro-

\\'s;~,cll i Ulninrko,vany ~tau ahnosfcry, })l'Zyja Slill, jakie Spckulacya haudlO\Va z"rykla drul~iClll ogla
}\,Yitni niu llado .. tel\, nz dopold ich 11ie z1nrozi ~ zron ~ zac, zo\vie siQ lla1·kllausia 1'uhra ( focnch). Jest-to 
jcsi 'ni. Gatnnld z'vnnc aillardin, · nccio 'fao·ete , rodzaj tr,valszej 1·osliny }lochodz~cej z Europy polu
jcszcz ,v listopndzi , tt nickicdy i \Y gruduin gdy dnio"'ej, }{t6r6j na.Jcnic udajc i~ i 'v zwyczajnym 
,v u truniu przygodn6n1 ro uq,: k'viccicn1 o kry t' by- gruncie. 
,vaja. Podobnie~ obchodzic i~ trzeba z roslin~ oznaczo-

~ , 
o u1ea t ,nuijolia (Lindl. • 1JlU'jJU1' a Pqso\Yka) n~ liczb~ 3, zwan~ ~1adaria elegans, J>Odlug Decan-

" 'yobrnionn. pod Iiczbq 1, nu, tabl., jc t roslin11 le- doUa, lub Iadia elegaus (Don.). pro,vadzouo j~ do 
tni~, ozdobn:}, z d'Yoi.·to-pierza t ~n1i li <cn1i I>it}kneini na ,.. z I nlifornii; bardzo udatuie wygl~dalaby 'Y bu
" 'iclkieini 1~"' iatatni pron1icni temi. ''l ogrodnch nie- kictacll, gclyby nie lepkosc, jak~ j6j daj~ uaczynka 
micckich dopicro j~ zapro,vadzono 'v r. 1 ~25, gdy "'lo ·o"'e, znajduj~ce i~ na lisciacl1, k"'iatach i gal~
podobuajcj osntea bz]Jinnata ztutn~ tan1 byla je z~ze zkacb. l{olor kwiat6\v bialy, nieco 'v z6lty "]ladaj~cy. 
,v przcszlctn stulcciu. Cosmea tenuifolia niczbyt 'hty anthenntnl cariuallun (Rado tka, J astrun 
wybujalo rosnic (na parQ lokci) i dla. tego przydac tr:ty-koloro"ry) lub Isn1elia. versicolor (fig.5) z Barbaryi 
si~ tnoic do ogr6dk6'v 1nnicjszych, zczuplych. i rie '" koncu zcszlego stulecia. spro,vadzona. W ogrodni
tak j'1lat\YO, dla t jze samej przyczyny,, zlamac lllO- czych katalogach ZO\Vie i~ Cbrysan themunl tricolor. 
g~ "Tiatry je~icnne. K "·itnie dalcko o bfici 'j i ;ycze- Tr,vala i 'vdzi~czna letnia ro~lina, n1ie"'a do 4 st6p 
sniej, jczcli by,va posian~ 'v sierpniu lub "rrze niu , "'Y okosci. Koloru nllccznego k\viaty obficie okry
\V 'vnzonach - i utrzyn1uje si~ "" oknach z dobrem " ' aj~ krzaki. rodek (discu'"') je t koloru czarna"·o
swiatlcm przy tc1nperaturze 5 lub sto}Hli cie})ltt. czer\vonego, okolony jakby z6lty1n pier~cieniem, zk~d 
Spos6b ten, zalecicby mozna dla wielu ro ~lin le nich. poszla naz,va trojkolorow·a. Figura cz,varta 'h1·. a~t
Na 'viosn~ za iane '" gruncie, kiclkuj~ rychlo ''" cie- 1'Clt1ll albo elegan (:,loto!Clniat) \vysta,vin roslin~ 
plych grz'Jdach gnojonych ('v n1n.rcu): })Otem prze- {at"'o u nas zhn~ przetrzymac u1ogqc~. 
niesione do \vazonil{O\V, trzyn1aj~ si{} w nich az do zu_ Rudbeckia a~JljJle "!folia (fig. 6) 'Yr. 1793 do Anglii 

· pelnego rozkrze,vienia si~. Opisana "' ogrodnicttvie z meryld spro,yadzoua, inaczej zo"·ic si~ Dracopis 
• 

• • 

• 

• 
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amplexicaulis. Przechowywana w wazonacl1, kwitnie 
ai do p6znej zimy. Nasiona 'v grz~dach gnojonych 
zeszle, w maju do gruntu zwyl\lcgo przenosic nalciy. 
Rotac:nica liczy trzydziesci ldll\a gatunk6"'; liscie 
ma lanceto,vate, kwiat z6lty, pojedynczy, do osady 
dolnej pojcdynczego narcyza 1,acctta, podobny; sto
j~cy, zc srodkicn1 czarniawyn1 i gl6\vka1ni }1l'fJCiko
w6Ini, zlocisto-zolten1i. S~ gatunld i kolor6"r innych 
(Rudb. purpurea rt R. atrorubcns). Rotacznica pur-
purowo-czerwona, dobra dla 'viclkich ogrod6,v, 'vy
soka od 6 do 8 st6p, liscie rna bezogonko\ve, jajo,vn.
te. 1{ witnic od sierpnia. 

Pod liczb~ 7 'vysta,viony k\viatck, jest najpi~knicj
sz~ zdobycz~ jal{ie si(J dostaly naszyn1 ogrodo1n z ~ic
ksyku i Luizyany. Na pami~tk~ jcdncgo z uczonych 
botanik6w Gaillarda de Marcntonneau naz\vano t~ 

roslin~ Gaillardia. 
Gaillardia pulchella, Dzianwa d\vu i trzy-koloro,va, 

przydomek pi~knotki, najsluszniej zyskala. 'V spisach 
nasion ogrodniczycl1, kt6remi handlarzc obdarzaj~ za 
wszc pisma codzienne Warszawskic, wyn1ieniana l/ail
la?·dia hicolor,jest zwykle gatunldem ta przytoczonym 
G·. pulchelli. Nie zupelnie jednak winni tetnu spcku
lanci trudni~cy si~ sprzedai~h gdyz istotnic 'viclkie 
za1nieszanie w naz,vach gatunk6w rodzaju Gaillardii 
po,vstalo, z przyczyny dodawania przez 'vielu uczo
nych botanik6w hicolo1' (d,vubar\vna), z przyczyny, ze 
czerwono-z6lty promyk maj~. Z powodu jas]{rawosci 
k<>lor6w, nader 'v oczy wpadaj~cych Swent, ·we Flo
rze ogrodo,vcj angielskiej ('fhe british flover Garden) 
przez,yal ten gatunck G. picta Dzianwa (malo,vana). 

rasiona w poznem lecie siej~ si~ do wazon6'v i po 
przezimo" aniu, przesadzaj~ siQ - a konce ucinaj~ 
si~ lodyg, kt6re zadlugo i. rychlo bardzo wyrastaj~. ''r marcu mozna tez siac 'v grz~dy umiarkowanie 
ugnojone, a mlode fianse w zwyczajn~ ziemiQ okolo 
koi1ca czersvca przesadzac. 'V szakze nie tak bujnie 
kwitn~ wtedy, jak powyzej wzmianko,vane z wazon6w. 

Gaillardia Drumxnondii, na czesc d\VOCh juz ra
zem botanik6\v nazwana, mnh~j by,va "rdzi~czn~ do 
hodowania. 

D"\\7 a kwiaty }Jodobne, do Nru 8 nalez~ce, s~ .od
mianaini t,ylko najdawniej znanych i najpospolitszych 
k"riat6v.r letnich, 1rt6rc nawct w kmiecych znajduj~ 
i~ cz~sto ogrodl\ach. Thagetes 1Jatula (podlug IJin-

• 

• 

• 

• 

neusza) aksamitkami w j~zyku polskim nazy,vana, 
w 1596 rolru znan~ juz byla. Gerard pisze zc po
'vszccbnie znanyn1 jest k\viatem lctnim. I u Nictnc6w 

• 

zo"rie si{} \V pospolitym j~eyku, podobnicz jak i u nas 
kwiatcn1 aksa1nitnym (Sa1ntntblumc). Juz-to zc bar
dzo 1nocny nieprzyjen1ny i li~cie i same k\viaty, za
pach 'vydnjQ juz-to zc zbyt s~ pos;politc i 1at,vo siQ· 
\VSZCJdzie zapro,vaclzac 1nog~, nie by\vaj~ u uas \V pi~
kniejszych ogrodach lnhianc. Gatunck Z\vany 'fage
tcs crccta, z przyczyny 'vynioslosci S\vych !odyg, 
otrzytnalnaz'v~ Pyszncgo-smicrdziuszka uNic1nc6w. 
Lud nasz jcszcze gorzcj przczy\va to~ernile }{wiccie .. 
~In6st\YO znajdujc siQ tu ochnian 'v kOTorach od i6lto
ognistcgo n:l do nnjcicmnicj-brunatnego i od poje
dynczcj, az do 'viclolistncj czyli bardzo pelnej. J{ar
lo\vate takze, z mnicjszemi kwiatatni bywaj~ cz~sto 
hodo,vane. 

li"'igura 9 z dwotna k'viatami na kr6tki6j lodyicc, Se
necio clegans, Starzcc ozdobny, Marzymtodek, takze 

• 

do da"rno-znanych roslin ualczy, bo okolo roku 1700 
z przylQ:dka Dobrej Nadzici, do nus sprowadzonych .. 
Ma piQkny J)rOnliCil purpurowy bardzo wydatnic o<l .. 
bijaj~cy od zlota,vego srodka. Picl~gnujc si~ ich ldl
ka odtnian, pomi~dzy kt6remi s~ pclnc, ciemno-pur
puro\ve i koloru lilio\vcgo. Dojrze'v~j~ przy Z\vyklyclt 
staraniach ogrodniczych jakies1ny opisali pod liczba
mi 6 i 7. Do pokojo,vych wazon6'v bardzicj s~ odpo
wiednc niz do ogrodowych klomb6w, chociaz i tu 
brzegi zdobic mog~. l{witn~ do p6zncj jesieni. 

Pod liczb~ 10 znajduje si~ Senecio 'Tussilaginis 
(Lind!.) Starzec Podbialo\vy v. Marzymlodek, doj>iero 
w r.1831 zTeneryffy spro,vauzony naprz6d do ~nglii 
a wkrotcc i do nas. Wi~cej z lisci s'vych podobny 
do Qincrarii (popielicy) nii do Starca. Obficie k'vi
tnie i hoduje si~ tak samo jak inne k'viaty lctnie, ale 
tylko wielkiej sloty i ci~glej wilgoci nicznosi. 

Figura 11, wystawia Dw6jz~b okazaly (Bidcns 
grandiflorus). Roslin a 'vielko- k\viat wa w kata
logach czasem nazy,vana Cosmea lutea ( patrz figu
ra 1). Z poludnio,vej Ameryki w r. 1800 do Europy 
sprowadzona; rna nasiona dlugie, cicnl{ie, czarne, 
kt6re ku kof1cowi k'vietnia siej~ si~ )Y ogrodach na 
miejscach poddanych dzialaniu swiatla. w lipcu 
kwitn~tc poczynaj~c, tr,vaj~ az do p6znej jesieni, jc
zeli wczesne silne n1rozy ich nie zwarzq . 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• UBIORY SZW AJCARSKIE . 
(z BYCIN~ KOLOROWAN.t\.) 

• 

• 

Silne, przysadziste, zdrowe budo,vy mieszkanc6w 
Szwajcaryi, ajduj~ si~ jeszcze tylko 'v pierwo
tnych, najda 'vniejszych kantonach hel"'eckich. Ubio
ry w Jrantonach Szaffhuzy, musialy ust~pic .modzie 
nowszej, miejskh~j, francuskiej. 

Na rycinie tu zal~czonej, matny najpospolitszy 
staro-wiesniaczy ubior Szwajcar6w. Dawny ich ka
pelusz, trzyl{roc zalamany, zast~pil dzis kr~gly z sze
rokiem rondem czy li okolenietn; spodnie szerokie~ 
z'vane putnphose, koncz~ si~ u pocz~tku ponczoch, 
si~gaj~cych do lrolan; - }{aftan do kurtki podobny, 
koloru ciemnego, zwany u nich Jacke, }{amizela 
z kr~glemi, kulistemi guzikami i trzewiki z sprz~
czkami dopelniaj~ reszty stroju m~zkiego. 

Ale dzisiaj szerol\:ich fald~istych spodni uzy,vaj~ 
juz tylko starzy, 'viekowi ludzie; mlodzi zas, 'vedlug 
da,vnych zwyczaj6'v maj~ drelichowe z'vykle szara
warki, dose kr6tlde, ale zawsze dluisze i nieskoncze
nie w~isze od staros,vieckich Jacke. Na glowie kr~
gla czapeczka, podobna do bisknpich, tylko innego 
koloru. Czarne sk6rzane szelki wk-ladaj~ na czer
won~ kamizelk~ lub wprost na koszul~. Ponczochy 
nosz~ biale, })loci enne. Pas sk6rzany wkladaj~ wte-
dy, gdy szelck nie bior~. · 

Nowe pokolenie wcale nie I ubi tego ubioru: kobie
ty w Szaffhuzie, nai wne dosyc, zarzucily juz sta
rodawny czepiec koronliowy i slotniany l\apelusz. 
Rzadziej tez spotkac teraz mozna czerwone ponczo
chy, sznur6wk~ tegoz koloru, szcrol<ie u koszul r~
kawy, sp6dnic~ upstrzon~ r6znobarwnemi r~bkami 
i ob!~bianiami czerwonemi lub maly fartuszek j a
skrawsz~ jeszcze obw6dk~;·- bo to zbyt dawne ubio-

. ry, a moda i u Szwajcar6w jui, o swoje dopomina si~ 

• 

• , 
• 

• 

• 

prawa. Narodowosc, tak przez nich zawsze ukocha
na, zaciera si~ po~li w zwyczajach, obyczajach ana
'vet i strojach, naplywem cywilizacyi no,vej, z zacho
du Europy bior~cej pocz~tek. 

Spotyka si~ 'v kantonie Bern prawdzi,vie starozy
tnego rodu typ Szwajcarski, z rysami.niezbyt delika
tnemi, dziobatemi, wielkiemi, z usposobieniem flegma
tycznein i nieco opuszczaj~cem si~. 

lVlieszkancy wyzszych plaszczyzn w g6rach trzy
Dlaj~ si~ stale, niemal z uporem, starego ubioru i da
'vnych zwyczaj6w. Szczeg6lniej do stroju narodowe
go przywi~zane s~ tu kobiety i m~zczyzni starsi tyl-
1\o, chodz~ w ubiorach, za kt6remi malarze krajowi 
ubiegac si~ powinni bo i te wkr6tce, z_daje si~ ze 

• 
zag1n~. 

Nowszy kr6j, nasladuj~cy francusk~ mod~, nawet 
nie jest wygodny; kolor ubioru bywa piasltawo-glinia
sto-brudny. N ajpoetyczniej wygl~daj~ jeszcze patte
rze tylko i ich pomocnicy przy trzodach. Kobiety 
1n6wi~ce juz po francusku i angielsku, nie zarzucaj~ 
stroj6w wiejskich. W lecie nosz~ maly kapelusik 
slornkowy; 'vlosy ubieraj~ w dlugie kosy; r~kawy 
maj~ szerokie u koszul - biala jak snieg cbustka 
okry"ra ich piersi nj~te w czerwon~, obcisl~ sznur6-
'vk~, na }{t6rej rzadko niedostaje lancuszk6,v, ozna
czaj~cych dobry byt, i wi~kszy lub mniejszy, w mia
r~ bogactwa zlota na zewn~trz, maj~tek. 

W zilnie, w r6znych cz~sciach l\raju, rozmaicie 
odmieniaj~ si~ i ubiory. W og6le nie s~ zbyt pi~kne 
niewiasty w Bern; silnej bywaj~ budowy. Dziewcz~ta 
poganiaj~ najmniej ujezdzonemi l{onmi. W tancu 
udatnie wygl~daj~. Po zam~z p6jsciu, dobre z nich 
gospodynie i panie domu . 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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KAT ZYNA JAGIE~LONKA. 
0 BRAZE K H IS T 0 RY G Z NY. ') 

• 

,Grzechy wasze ci~zyc b~d~ na pokoleniu wa- Dziwnem wydaje si~ nam zjawiskiem ze taka rna ·1 

szem!" powiedzial psalmista, i nieraz widzimy pra- tka i kobieta jak Bona, potrafila \vychowac takie cor~ 
wd~ tych slow przed oczyma naszemi! l{omuz nic ki i zony jak Izabella, Anna i Katarzyna. 0 post~
zdarzylo si~ spotkac ludzi uczciwych, przykladnych, po\vaniu Zofii ksi~znej Brunswickiej nie moiemy nic 
bogobojnycb, a jednak tak nieszcz~sliwych, ze w bo- powiedziec nie maj~c pod r~k~ zadnych 'v tym wzgl~
lesciach, lzach i troskach przebywac musieli cierni- dzie dowod6w. Widocznie Jagielonska kre\v przewa
st~ drog~ zycia,-i kt6z nie pomyRlal sobie wtedy, ze zyla wply\vy wychowania jakie Bona c6rkom swoim 
chyba kara za winy ich ojc6w wisi nad nicmi. Na dac Inogla. Izabella. jeszczc za iycia ojca wydan~ zo
dzieciachZygmunta I Jagielona i Bony Sforegi spra- stala za Janusza kr6la W~gierskiego. Nie fortunne 
wdza si~ podobne przypuszczenie. Ci~zkie grzechy to bylo zam~z p6jscie i St.aiiczyk, 6w niby blazen 
matki, widocznie ci~zyly nad ich losem. Izabella kr6lewskiego dworu, mial wi~cej przenikliwosci ani
pierworodna c6rka zaslubiona Janowi Zapolskiemu zeli wszyscy inni, radz~c kr6lowi zaraz po weselu, 
l{r6lowi W ~gierskiemu doznala wszystkich nieszcz~sc aby dla c6rki swej zbudowal dom w Krakowie, gdzie
jakich tylko w jej polozeniu doznac n1ozna bylo. Zy- by mogla mieszkac wr6ciw~zy z W~gier 2

). Nie do
gmunt-August miotany nami~tnosciami, dotkni~ty zyl Zygmunt I tej przykrej dla siebie chwili, ale juz 
ci~iko smierci~ zony, kt6r~ prawdziwie kochal, po- za zycia swego widzial ze wdowa po Januszu, z nla
l~czony z innf! ktorej nienawidz'il, - przy schylku loletniem dzieci~ciem nie utrzyma si~ na ch,viej~
_zycia widzial ze jest ostatnim z dzielnego Jagielon- cym si~ pod ni~ tronem 3

). l{atarzyna, Anna i Zofia 
skiego szczepu, ze zamyka ksi~g~ jego historyi. Anna • zostaly sierotami po ojcu, -a sieroctwo ich tern bylo 
"\V p6znym wieku pol~czona z czlowiekiem wielkim przykrzejsze, ze matka wyzuwszy si~ z uczuc macie-
jako krol ale nieznosnym w pozyciu malzenskim, do- rzynskich, opuscila je, i udala si~ ze swemi skarba
znala jeszcze i tej troski ze slyszala jak narzekano mi i ze S\vymi ulubiencami do Wloch; a Zygmunt
na taki zwi~z(lk, kt6ry z powodu jej podeszlego wie- August jedyny brat i opiekun, zbyt gorsz~ce prowa
ku odj~l krajowi nadziej~ ujrzenia potomka po dziel- dzil zycie, aby przy nim trzy sicroty panny mieszkac 
nym kr6lu bobaterze. Zofia wydana za Henryka mogly. 
ksi~cia Brunswickiego nie lepszem cieszyla si~ po
wodzeniem i zmarla nie doszedlszy 50 lat wieku. 
0 losach Katarzyny najmlodszej c6rki Zygmunta i Bo
ny zaslubionej Janowi ksi~ciu Finlandzkiemu kt6ry 
potem w Szwecyi pod in1ieniem Jana Ill panowal, 
ehcemy w kr6tkosci z czytelnikami naszymi pom6wic. 

W sierpniu 1526 r. u1narl ostatni z ksi~z~t Mazo
wieckicb i M azowsze do korony wcielone zostalo, 
a pierwszego listopada tegoz roku kr6lowa Bona po
wila Zygmunto\vi c6rk~, kt6rej dano imi~ Ka.tarzy
na. D la tego zostawiamy zgou ksi~cia Mazowieckie· 
go z urodzeniem si~ Katarzyny ze nie ulega w~tpli
wosci iz intrygi krolowej, a moze i jej osobisty wplyw, 
wmieszaly si~ w nagl~ smierc dw6ch ostatnich ksi~
z~t Mazowsza. 

Ks~G"- Swi-'.TA, Cz. I. B. IX. 

1
) PanSimmler znakomity malarz tutejszy, dal na Wy

staw~ Warsza\vsk~ S. P. w r. b. obraz wystawiaj~cy Katarzy
n~ Jagielonk~ z zonfb i synem w wi~zieniu. Co do historycznej 
strony tego obrazu, nadmienimy ze gdy ksi~zt\vo przenie
sieni byli do palacu Grypsolmskiego, -juz ich wtedy zol
nierze wewn~trz sali nie pilnowali, a dzieci~ Zygmunt, 
\V dniu 22 pazdziernika 1567 to jest \V chwili uwolnieni& 
ksi~ztwa, mialo zaled,vie pi~c kwartal6w. 

2
) Bielski ks. V. str. 101, wyd. Gal~zowskiego. 

3
) Gdy kr6lowa Izabella przez traktaty odst~piwszy 

Ferdynandowi kr6lestwo W ~gierskie, oddawala w Koszy
cach hetmanowi 'vojsk jego, Janowi Baptyscie koronfJ zlo
t~, z wierzchu tej korony wypadl krzyzyk i tak si~ zawie
ruszyl iz znalesc go nie mozna bylo i koron~ bez krzyZy-

13 
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Powr6t Izabelli do Krakowa zapewnil sierotom 
jak~ tak~ opiek~, przy niej wi~c miescily si~ wszy
stkie, ucz~c si~ od niej cn6t, jakiemi 'v calem swem 

• zyciu jasniula i poswi~cen jakich liczne dala dowody. 
Trzydziesci szesc lat wieku miala l{atarzyna, gdy 

nareszcie i o jej r~k~ odezwali si~ pretendenci. Ro
kiem wprz6d stracila nieszcz~sliw~ swoj~ siostr~
jedyn~ i najlepsz~ opiekunk~, wypadlo wi~c samej 
myslec o swyn1 losie. ·Pierwszym z tych pretenden
t6w byl Iwan Bazylewicz car moskiewski, drugim 
Janksi~ze Finlandzki, brat Eryka kr6la szwedzkiego. 

Po zgonie Gustawa Wazy zostalo trzech syn6w, 
Eryk z pierwszej zony Katarzyny ksi~zniczki saskiej, 
Jan i Karol z drugiej Malgorzaty c6rki szlachcica 
szwedzkiego Eryka Abrahama z Leholmu. Eryk 
z prawa pierworodztwa posiadal ustanowione przez 
ojca nast~pstwo tronu; Jan ksi~ze Finlandzki Inial 
wielk~ milosc u ludu i bylby niezawodnie obrany 
kr6lem, gdyby chcial byl wsp6lzawodniczyc z Ery
kiem, ale szlachetny ksif!ze dobrowolnie wyrzekl si~ 
prerogatyw jakie mu nadawalo przywif!zanie ludu 
i przelal je na brata swego Eryka. Z poczf!:tku Eryk 
xm zapowiadal wielkie nadzieje; ale opanowany 
przez chytrych dworakow, mi~dzy kt6rymi odzna
czal si~ niejaki J erzy Piotr sekretarz, zmienil zupel
nie swoje post~powanie. Zasluzonym slugnm ojcow
skiln odbieral uposazenia, a oddawal je swemu ulu
biencowi. Malkontenci przenosili si~ na d'v6r lago
dnego J ana ksi~cia FinlaJ!dyi i to zaczfJlo r6znic 
dw6ch braci. Jan zamyslal o ozenieniu, a trafilo si~ 
wlasnie ze T ~czynski, posel polski do kr6la Szwedz
kiego, pozna{ i pokocbal pi~kn~ Cecy li~, siostr~ ro
dzon~ Jana a przyrodni~ Eryka i otrzymal nadziej~ 
pozyskania jej r~ki. Czy to oso biscie, czy przez po
srednictwo jednego ze starych dworzan Gustawa W a
zy, kt6rego nielaska mlodego kr6la dotkn~la, nieja
kiego Ezechijasza, nastr~czyl ksi~ciu Finlandyi uro-

ka do Ferdynanda zaniesiono. Bielski pisze ie krzyzyk 
ten znalazlo dzieci~ male, kr6lewiczek (syn Izabelli) i igra
j~c z nim do matki smutnej ua. pok6j weszlo, pytaj~c 

przezco-by si~ tak bardzo smucila? Na co mu matka od
powiedziala: A j ak si~ nie roam o co troslrac m6j roily 
synu, zem tobie n~dznemu kr6lowi i sobie n~dznej straci
wszy wszystko, korony nawet zlotej zachowac nie mogla! 
Rzeklo dzieci~: nie frasuj si~ matko! mamy tej korony je
szcze sztuk~-a wlozywszy rfJk~ w zanadrze 'vyj¥ lrrzy
zyk zloty, m6wi~c: jeszcze nie mamy co w~tpic ze do tego 
krzyzylra i drugie sztuki wr6cic mi mog!!. Ksi~gi V. 

str. 101. · 

dziw~ i cnotliw~ Katarzyn~ Jagielonk~. Ksi~ze Jan 
przyj~l skwapliwie ten projekt i myslal cif!gle nad 
jego wykonaniem, co nie bylo rzecz~ latw~, bo Eryk 
zostal zaraz o zamyslach brata uwiadomiony; a z po
wodu ci~glej cb~ci do zagarni~cia Inflant, krzywem 
patrzyl okiem na wszelkie z blizanie si~ z Polsk~. 
A i Eryk myslal takze o malzenstwie, - i gdy sku
tkiem przeszk6d nastr~czonych ze strony Dunczy
k6w, niem6gl zaslubic Faltzgraf6wnej Heskiej, zwr6-
cilj serce do kr6lewny Angielski ej i wyslal ksi~cia 
J ana w poselstwie o jej r~k~. Widac, ze juz zacz~lo 
bye glosne post~powanie Eryka, bo kr6lewna odm6-
wila mu, dnla jeclnakze poznac ze gdyby urodziwy 
ksi~ze Jan oswiarlczyl si~ w jego miejscu, to bylaby 
dla niego przychylniejszf!. B~dz, ze mlody ksif!ze 
obawial si~ zemsty Eryka, b~dz, ze trwal stale w po
stanowieniu zaslubienia kr61ewny Polskiej, dose ze 
oboj~tnie przyj~l wzgl~dy Angielki i wr6cil do Szwecyi. 

Tymczasem nast~puj~ca okolicznosc zblizyla ·ku 
sobie ksi~cia Finlandyi i kr6la polski ego. Kosci~ nie
zgody rzucon~ mi~dzy Polsk~, Szwecy~ i Moskw% 
byly Inflanty. Zygmunt-August przyj~wszy w opie
k~ t~ skolatan~ wojnami ziemi~, potrzebowal prowa
dzic wojn~ z Iwanem Bazylewiczem carem moskie
\VSkim i z Erykiem kr61em szwedzkim, arozrzutnosc 
wrodzona Jagielonom, wyniszczyla skarb kr6lewski. 
Potrzeba bylo uciec si~ do pozyczki na prowadzenie 
\vojny lub wyrzec si~ Infiant; Zygmunt-August wy
bral pierwsze,- a Jan ksi~ze Finlandyi oswiadczyl 
si~ z ch~ci~ pozyczenia 120,000 bitych talar6w. T~
czynski z Ezeehijaszem ulatwili t~ spraw~ i zara
zem zapewnili ksi~cia o zyczliwosci dla niego pol
skiego dworu. Wybral si~ wi~c ksi~ze Jan w clrog~ 
do Polski i maj~c przy sobie T~czynskiego, szcz~sli
"'ie stan~l w Gdansku. Eryk dowiedziawszy si~ o tem 
wyslal grozny list do Gdanska, nakazuj~cksi~ciu aby 
si~ natychmiast wr6cil do Finlandyi, i wykrywaj~c 
jakoby przed nim zamiary Polak6w ze wmiejsce pro-
jektowanego malzenstwa wtr~c~ go do wiEJzienia, 
a zamki Finlandzkie zabior~. Znaj~c gwaltownosc 
Eryka ksi~ze Jan, chcial si~ wr6cic, ale T~czyilski 
uspokoil go protekcy~ kr6la polski ego i ty le dokazal, 
ze po calo-miesi~cznem pobycie w Gdansku wyje
cbali do Kowna, gdzie im sam kr6l Zygmunt zajechal 
drog~. Kilka dni zabawili z sob~ razem na wsp6lnych 
ucztach, poczem }{r6l odjecbal do Wilna, a ksi~ze za
trzynlal siEJ w Kownie dla przygotowania uklad6w 
malzenskicb, czem z polecenia kr6lewskiego zajmo
wal siEJ w6wczas referendarz koronny a p6zniej bi
skup Kujawski, ksi~dz Czarnkowski. Tymczasem 
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w Wilnie przysposabiano si~ do slubu kr6lewny,-
1 

jeszcze nad losem ksi~z~t,-Car rozgnie\vany za otl
a gdy po kilku dniach, ksi~ze Jan zjechal do Wilna m6wienie 1nu r~ki !{atarzyny, postanowil dostac j~ 
z spanialym orszal\iem, kr61 wyprawil siostrze (jak przemoc~ i \vyslal pi~c tysi~cy wojska aby j~ pochwy
powiadaBielski). Okazale wesele, kt6re tr,valo przez cic. u,viado1niony o tern nowem niebezpicczenstwie 
caly tydzien. Byly i tance, byly i rozmaite gonit,vy, ksi~ie, taj~c jc przed zon~,-mano,vcami i noc~ od
a nawet tak srogic ze cz~sto rannych rycerzy lub za- bywal przcszlo trzydziesto-milow~ podr6i, wysyla
bite konie z placu wynoszono. Gody \veselne prze- j~c wprz6d \viernych d\vorzan na zwiady, czy nie spo
min~ly szybko-trzeba bylo myslec o wybraniu si~ tkaj~ gdzic podjazd6\v nicprzyjacicla. Tak po nad
z 'Vilna, bo ksi~ze Jan obawiaj~c si~ jaldch napasci, ludzl\ich \vysileniach, cudem prawic dostali si~ do 
ze strony Eryka, spieszyl si~ do Finlandyi. Kr6l Zy- Re,vla, zkqd juz 1norzem latwa si~ zdawala droga do 
gmunt-August kocbal dosyc najmlojszQ: siostr~,- Finlandyi. 
odprowadzil wi~c 1nlode malzeiist,vo az o p6l mili Jezeli \vierzymy ie opatrznosc Bosl\a zsyla cza
za mury Wilna i z serdecznyn1, jak powiada wsp6l- sem ludzio1n przestrogi przyszlych nieszcz~sc, to 
czesny r~kopisrn, placzem pozegnal, - przyda"'szy trzeba przyznac ze l\si~stwo tylko groznemi okoli-
im ~askiego krajczego koronuego i Konarskiego, cznosciami musieli bye znagleni do \vytrwania 'v o
ktorzy mieli rozkaz kosztem l\r6lewskim az do Rygi branym zamiarze. Byli nawet tacy, co radzili l{si~
ich odprowadzic. Do Rygi podr6z poszla bardzo do- ciu pozostac \V Re,vlu albo wr6cic do Polski; ale 
brze pr6cz jednego wypadku ze kucharz ksi~z~cy na mlody ksi~zc za \Viele ufal swoitn silom, a by mial 
pier\vszynl noclegu nagle zmarl. 'Vrazli,va ksi~zna zrazac si~ przeci,vnosciami. Wsiadl na okr~ty z ca
wzi~la to sobie za zl~ wr6zb~, ale j~ uspokojono. Dla lyn1 <hvorem, ale zaledwie znikn~l iin Rawcl z oczu, 
sp6znionej jesiennej pory nie zatrzymano si~ \V Rydze gdy zn6w po,vstala taka burza, zc wszyscy zcgnali 
i puszczono si~ na morze. Nieszcz~scie mice cbcialo si~ z sob~ rozumiej~c ze to juz ostatnia ich godzina. 
ze pier\vszej zaraz nocy \vzi~l tak wielki 1nr6z, iz okr~- Str,vozeni, na pol zy,vi 'vysiedli a raczej wyrzuceni 
ty zamarzly. Z tr,vog~ i niebezpieczenstwem musiano zostali na brzeg Finlandzki. Tu znowu now a bieda; 
" ,yjsc z okr~t6\v i pieszo dostac si~ na po\vr6t do Rygi, okolica bezludna, zimno dokuczaj~ce, a tu trzeba si~ 
tymczasem mr6z troch~ zelzal, okr~ty z lodu wyr~ba- dostac do picrwszcj lepsz~j \vioski. Dla ksi~ztwa wy
no i zn6w podr6zni pusci1i si~ na 1norze. K.si~ina z bo- szukano male jednokonne saneczki, reszta dworu 
j azni~ 'viclk~ puszczala si~ \V t~ po\vt6rn~ 1norsl{~ bez r6znicy plci i \vieku zabrala zn6w tl6moczki na 
podr6z, jakoz sprawdzily si~ jej przeczucia. Zaledwie plecy i pow~drowala sladem ksi~z<Jcych sanek. 
par~ mil odplynEJli od brzegu, powstala g\valtowna l\frok padal kiedy O\ve jednokonne saneczki stan~
burza, ktora okr~t ksi~z~cy odl~czyla od reszty ly przed domem plebana w lichej 'viosce, pleban wy-
eskadry i pop~dzila na skaly. ~f~zny ksi~ie Jan tu- szedl przed do1n na przyj~cie gosci, a ze bywal nie
lil malzonk~ do lona irzucal pieni~dze marynarzom, gdys w stolicy, za pier\vszym rzutem oka pozna! 
zaklinaj~c ich aby z wyt~zeniem \Vszelkich sil rato- kogo rna przcd sob~. W kilka minut cichy dworek 
wali okr~t od rozbicia. Walcz~c kilka godzin mi~- plebana za\vrzal g\varem, co tylko bylo w wiosce 
dzy smierci~ i zyciem, w okr~cie na pol potluczo- koni i sanek wyslano po brn~cych po sniegu dwo
nym dostali si~ zn6w ksi~ztwo do Rygi. rzan, i rozcslano poslancow do s~siednich dwor6w 

- Bog wyraznie nie chce abyn1 oddalala si~ z kra- i Iniasteczek, daj~c znac o przybyciu mloclych ksi~
ju mego,-pomyslala sobie Katarzyna,-ale spojrza- stwa. Dalsza podr6z do zamku Rok6w, byla prawdzi
la na slubn~ obr~czk~ i dodala- przysi~glam poslu- wym pochode1n tryumfalnym; wierny lud Finlandzki 
szenst\vo memu 1n~zowi,-jego \vola-moj~ \Vol~. przescigal siEJ w oddaniu czci i U\vielbienia ukocha-

Tr\voga i \Vplyw mroznego l)O\vietrz a wy\varly zle ncmu ksi~ciu i jego pi~knej malionce. 
skutki na zdro\vie ksi~znej, a choc ksi~ze Kurlandz- Za przybyciem do zamku powt6rzyly si~ \veselne 
ki i arcybiskup Rygski, oswiadczyli si~ z ch~ci~ do- gody, a dla upan1i~tnienia tych ch\vil szcz~sliwych, 
starczcnia koni pod }Jrzejazd l\si~z~ccgo d\voru, trze- 'vydano za In<ti i \vyposazono kilka mloclych panien 
ba bylo zatrzyn~ac si~ w Rydze do 4ch niedziel jak z orszaku ksi~znej. 
powiada kronikarz, az ksi~zna przyszla do siebie. Tyle tez bylo dni szcz~scia dla mlod6j l\si~znej. 
Z pon1yslniej zemi \viatrami puszczono si~ do Parna- Zaraz rozeszly sig \viesei ze kr61 Eryk podniecany 
'vy, gdzie przygotowane byly konie dla dostania si~ namowami Jcrzego Piotra, gl6wnego nicprzyjaciela 

• 
do Re\vla. Ale najgrozniejsza chmura zbierala si~ k5i~cia Jana, kuul jakies przeciwko nicmu zle za-

13* 
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ntiary, i niebawem odebral ksi~ze Jan ostry list aby a w dniu 23 sierpnia tegoz roku z calym swym dwo
si~ stawil przed kr6lem jako obwiniony o zbrodni~ rem na okr~ty wsadzony i do Sztokolmu zaprowa-
obrazenia majestatu. l{si~ze Jan odpisal ze cho- dzony zostal. · 
eiaz nie poczuwa si~ do zadnej 'viny, got6w jest je- Gdy stan~li pod Sztokolmem, Eryk, kt6remu poli
dnak stawic si~ przed bratem l{r6lem i panem swo- tyka nie kazala narazac sobie zbytecznie kr6la pol
im; ale prosi o list zabezpieczaj~cy swoj~ osob~. Kr6l skiego, wys~al do ksi~znej Katarzyny Jerzego Pio
w miejsce poslania listu, wyslal do stan6\v Finlan- tra, z oznajmieniem, a by z tym kt6ry winien byl 
dzkich rozkaz odbieraj~cy rz~dy Finlandyi ksi~ciu obrazy majestatu, rozl~czyla si~ i zadeklarowala si~ 
Janowi i w slad zatem wyprawil swoich poborc6w,do albo wr6cic do swego brata, albo siedziec na swej 
odbierania podatk6w. Finlandczycy }{ochali l{si~cia oprawie, a on j~ gdzie zechce uczciwie odeszle; 
Jana a drzeli na sam~ 1nysl rz~d6w Eryka; stawili w przeciwnym zas razie podzielic musi z winowajc~ 
wi~c w wielu miejscach op6r wyslanym przez niego los jaki go spotka. Ksi~zna pokazawszy wyslancowi 
poborcom. Oni poparci sil~h uwi~zili upornych i ode- pierscien sw6j slubny na kt6rym byl napis: Ktoryc!t 
slali ich Erykowi. Ksi~ze Jan dowiedziawszy si~ Bog zlqczyl, czlozviek nieclt nie 1'ozlqcza, rzekla: 
o tern, wyslal zolnierzy i kazal owych poborc6w - Plci stanem bialoglowa jestem, umyslem i ser
uwi~zic. Rzeczy przybieraly grozny obr6t. Ksi~ze cern r6wnam si~ m~zczyznie. Przysi~glam ksi~cill 
ochlon~wszy z gniewu wypuscil uwi~zionych i ula- dozywotnim bye przyjacielem, wiernie i statecznie 
godzil; ale fakt juz sam walczyl prze,vaznie przeci- przysi~gi dochowam. W szcz~sciu i nieszcz~sciu r6-
wko niemu. Trzeba bylo myslec o obronie i ksi~ie 'vnie b~d~ malzonk~ jego, ani mnie zadne najsrozsze 
wyprawillisty do kr6la polskiego, uwiadamiaj~c go postrachy, ani najpieszczensze powaby od niego nie 
o groz~cem niebezpieczenstwie. Ale niebezpieczefi- odl~CZf!. Moie mi kr61 grozic, ale odstraszyc od nie
stwo zbyt bylo blislde, aby wpiyw kr6la polskiego go nie moze; r6wniez z nim zyc i gin~c gotowaml 
m6gl je rozegnac. Klaudyusz hetman Eryka zblizal Zawinil m6j m~z jak m6wisz, toe ija, jako jego zona 
si~ w 8,000 wojska pod zamel{ Rol\6"'; a zamiary wiadoma najskrytszych jego tajemnic. To jednak na 
tej wyprawy nie byly sekreten1. Ksi~ze postanowil przestrog~ daj~ krolowi: - wiadoma mi doskonale 
uprzedzic atak na zamek i w 500 koni uderzyl na m~za mojego niewinnosc, niecbze kr61 pomni ze nie
niespodziewaj~cego si~ tej 'vycieczki I\.laudyusza. winnosc rna S\voj~ opiek~ i obron~ u krola nad kr6-
Zwyci~zt,vo bylo owocem tego rozpacznego kroku; lami! 1) • 

wojska szwedzkie cofn~ly si~, trzeba bylo umiec ko- Jerzy nic nato nie odpowiedzial, tylko kazal od-
rzystac z chwili i natychtniast wsi~sc na statki i do- l~czyc ksi~cia i ksi~.Znt} od ich dworu. 
stac si~ do Gdaf1ska; przekupni d'vorzanie poddali S~dny dzien byl w tej chwili, - wierni dworzanie 
l{si~ciu 1nysl ze zgrotnadzi"rszy zapasy broni i zy- lkanie1n sciskali r~ce i n ogi obojga ksi~ztwa, b~d~c 
wnosci oprze si~ Klaudyuszo"'i i doczel\a si~ pon1o- pewni ze ich nie ujrz~ wi~cej. Ksi~znej Katarzynie 
cy polskiej. l{si~ze Jan poszedl za ich rad~ i zale- bolesc rozdzierala serce. Poszla do nienawistnego 
dwie zdolal cokolwiek opatrzyc zamek, gdy l{lau- sobie Jerzego i na kl~czkach zalewaj~c si~ lzamit 
dyusz zn6w go opasal, a na domiar zlego na morzu prosila aby pozwolono jej zatrzymac przy sobie dwo
ukazaly si~ okr~ty. Z pocz~tku myslano ze to pomoc rzan. Jerzy im dal si~ ublagac i pozwolil tylko ksi~
polska przyby'\Ya, ksi~zna Katarzyna juz wyciqgala znie wybrac sobie dw6ch Polak6w, dwie Polki i dwie 
r~ce do tych niby rodal{6w, gdy na dane sygnaly nie karlice. Klejnoty, bogat~ odziez i sprz~ty zabrano 
odpowiedziano. N adzieja zmicnila si~ w tr,vog~, ra- do kr6lewskiego palacu, a uwi~zionych przeprowa
dosc w rozpacz; okr~ty byly sz\vedzkie wyslane na dzono do budynku pod Sztokolmem na wysokiej ska
pomoc l{laudyuszowi. Na domiar zlego w za.loclze le nad morzem polozonego, gdzie ani drzwi, ani okien, 
zamkowej pocz~l:y si~ objawiac skutki obcych wply- ani na",et dachu nie bylo i uwi~zieni pod zrobionym 
w6w. J(si~ze kazal wyjsc z zamku wszystkim sz,ve- z zagla namioten1 przez czas nie maly od burz, sl6t 
dom, nie:posluchano go, a hetman sz,vedzki ponawial i mroz6w chronic si~ musieli. 
szturmy. Gdy wreszcie l{.laudyusz zaj~l 'yysok~ g6r~ Ksi~zna Katarzyna z prawdziwie m~zk~ stalosci~ 
panuj~c~ nad miastem i zatoczono na ni~ armaty znosila okropne ~wojc polozenie i bolalo jq to naj
wielkie zrz~dzaly szkody; gdy juz Finlandezycy za- ~ 
cz~li si~ chwiac w wiernosci, ksi~ze Janna usilne ~a- 1) Historya rewolucyi kr6lestwa Szwedzkiego. Lublin 
legania malzonki poddal zamek d.l2 sierpnia 1563r. w drukarni J. K. M. Col. S. J. R. p. 1756 • 

• 
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-wi~cej ze nie mogla wiedziec o losie tych biedak6w, 
kt6rzy za ni~ i dla niej wi~cej zapewne cierpieli. 

Eryk post~puj~c w taki spos6b z rodzonym bra
tern, chcial kopiecznie dowiesdz ze Jan zasluzyl na 
to, ze przeniewierzyl si~ krajowi. Potrzebne mu to 
bylo do usprawiedliwienia si~ przed innymi monar
chami, przed wlasnym nawet narodem; bo jeszcze 
w6wczas szalenstwo jego ust~powalo czasami zdro
wej uwadze. Zdrady kraju nie dowodzilo ani pol~
czenie si~ Jana z Katarzyn~ kr6le,vn~ Polsk~; bo 
zwi~zek nie obrazal v,r niczem praw korony Szwedz
kiej, ani pozyczenie kr6lowi Polsldemu wspomnionej 
'vyzej summy, bo przeciez trudno bylo zabronic ksi~
ciu dysponowania swemi funduszami. Eryk chcial 
koniecznie trafic na w~tek jakiejs zmowy rni~dzy Ja
nem a Zygmuntem Augustem przeciw Szwecyi o od
l~czenie od niej Finlandyi; a w~tku tego niespodzie
wal si~ inaczej uchwycic jak od Polak6w otaczaj~
cych ksi~cia Jana i wiernych mu do ostatniej chwili. 
Kazal wi~c przewiezc wszystkich uwi~zionych do 
zamku Grypsolm o siedm mil od Sztokolmu polozo
nego, ksi~ztwo umiescic w jednej baszcie na skale 
a dworzan polskich w drugiej na skale przeciwleglej, 
tak aby ksi~ztwo wszystko slyszec i widziec n1ogli. 
Serce sj~ wzdryga na sam~ mysl okrucieiistw jakich 
szalony tyran Skandynawski dopuscil si~ na wi~
zniach. Najprz6d przez cztery dni czterystu niesz cz~
sliwym Polakom nie dano ani jadla, ani napoju; a p6-
zniej uzyto wszelkich rodzaj6w tortur, aby wymusic 
poz~dane wyznanie. Ksiqze i ksi~zna z okien s"rej 
baszty patrzec 1nusieli jak tych, kt6rzy im wierni po
zostali, ci~gniono kolami, paJono ogniem, rozpinano 
na kratach: jak ich potem cwierto"'ano i wieszana 
na szubienicach; a trzeba postawic si~ w ich poloze
niu, aby wyobrazic sobie caly ogrom bolesci. Ksi~
zna kt6ra z nieslychan~ rezygnacy~ znosila wlasne 
najdolegliwsze cierpienia; upadla pod brzemieniem 
cierpienia, jakie jej rozmyslnie przygoto'\\rano. Oboje 
z m~zem prosili aby ich dopuszczono do Eryka, aby 
im wydarto zycie a nie m~czo no niewinnycb: ale pro
shy te nie dostaly si~ za obr~b warty strzeg'lcej ich 

• • • 
WI~zienia. 

Zalujemy bardzo, ze nie mozemy podac do wiado
mosci naszych czytelnik6w nazwisk tych trzystu kil
kuclziesi~ciu m~znych Polak6,v, kt6rzy zniesli m~
czarnie i spokojnie szli na okrutn~ smierc, za przy
chylne \Vykonanie swych obowi~zk6w. Nie przeka
zali nan1 ich imion 6wczesni kronikarze; a nasze po
szukiwania musialy rozbic si~ o odleglosc wiek6w. 
Wioch6w, Niemc6w i kobiety w liczbie okolo, trzy-

dziestu os6b, wywieziono z Grypsolmu. Kobiety osa
dzono w Helkielsztanie w klasztorze; a m~zczyzn 
po innych zamkach porozsylano. 

Ksi~ztwo otoczeni siln~ straz~ wystawieni byli na 
najrozliczniejsze niewygody i udr~czenia; miescili si~ 
w jednej izbie razem z strzeg~cymi ich iolnierzarni, 
i jedli takie s~une potrawy jakic przynoszono zolnie
rzom. W takien1 okropuem polozeniu ksi~zna zosta
la 1natk~, urodzila pier\VSZf1 c6rl{~ kt6rej dano imi~ 
Izabella 1

) na pan1i~tk~ 'vdzi~cznosci, jak~ winna 
byla ksi~zna najstarszej s'vej siostrze za jej macie
rzynsk~ opiek~. Przytoczymy to slowa kronikarza 
opisuj~ce nieszcz~sny stan biedn~j matki. 

,Ksi~zna nie maj~c zadncj oso by do poslugi, cza
sowi takiemu przyz,voitcj, pr6cz d'v6cb zostawionych 
sobie panien i dw6ch karlic, w takim zostawala nie
dostatku, ze nie·wini~tka tcgo nie miala \V co uwin~c; 
musiala tedy u owych dragon ow na warcie b~d~cych 
stare i zle koszule kupowac ina pieluszki obracac, 
kt6remi zemdlonemi swojemi r~kami nie\vinne dzie
ci~tko powijala; sama pani, sama sluga, sama karmi
cielka, sama piastunka, a zadnego zt~d w tak wiel· 
kiej slabosci nie czuj~ca ci~iaru. W takim stanie 
i 'v tej jeclnej izbie na skale Grypsolmskiej , przebyli 
uwi~zieni wi~cej jak p6ltrzecia roku. Eryk czy tkni~
ty litosci~b czy tei, co prawdopodobniej obawiaj~c 

si~ wdania w t~ spraw~ Polak6,v; przeni6sl wi~zni6w 
ze skaly do palacu, gdzie wyznaczyl im jedn~ sal~ 
i trzy g6rne pokoje; zmieniwszy ostroznosci poprze
dnio zaprowallzone \V ten tylko spos6b, ze straz ze
wn~trz mieszkania postawiono. Nie zdolaly one j e
dnak udarernnic usilowan natchnionych przywi~za
niem do Jagielonskiego rodu. l{upcy Polscy mie
szkaj~cy 'v Sztokolmie wynalezli spos6b zaopatrywa
nia wi~zni6w w lepsze poiywienie i inne wygody, 
a nawet zlozyli ksi~znie rozmaite kosztownosci aby 
je miala na nieprze"'idziany wypadek. 

W siedm miesi~cy po przeniesieniu si~ do wygo
dniejszego i nie tyle na wplywy powietrza wysta
wionego wi~zienia, dnia 20 lipca 1566 r. o godzinie 5 
po poludniu urodzil si~ ksi~ztwu syn, kt6remu dano 
imi~ Zygmunt 2

). 

Urodzenie si~ syna ocucilo z odr~twialosci ksiEjcia 
J ana, pocz~1: rozmyslac nad s'voim i dzieci~cia s've
go losem i w styczniu 1567 napisal do brata list, 
w }{torym opisujf!C 1nu "rszystkie doznane cierpienia 

1
) C6rka ta majqc p6ltora roku, umaria. 

2
) Bielski datfJ urodzenia Zygmunta podaje na dzien 20 

czerwca 1566 r. 
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prosil i zaklinal, aby dozwoli! mu stan~c przed sob~ rodzenia zadnego nie maj~ zalecenia. Jerzy Piotr, 
i uspra,viedliwic si~ z falszywych zarzut6w; oddaj~c syn biskupaKalmurskiego, kt6rego,.ojciec, zagrodnik 
ch~tnie swoj~ glow~ pod miecz \V razie 'vykrycia wi- tylko, za swoje niecnoty cwiertowany. I taz to krew 
ny. Eryk przyj~l t~ propozycy~ i zapewni,vszy ksi~- zloczyncy rna si~ pastwic nad krwi~ niewinn~ kr6le
cia J ana zc sam go s~uchac b~dzie, wyznaczyl czas wsk~? W ol~ juz i bez s~du zgin~c, anizeli z takiego; 
na }{t6ry mial stan~c samotnie, z owymi d"roma zo- bo wiem ze mi~ nie co inn ego czeka. W tern jednak 
stawionymi sobie Polakami. kr6lu b~d.Z upewniony - zgin~- tobie z serca brat 

Rozkaz ten ci~zko dotkn~l ksi~zn~; w tem odl~- zyczliwy, po przysi~zeniu wierny, ojczyzn~ kochaj~cy, 
czcniu siebie od mQ.ia upatrywala tajcmne jakies za- a do zadnych spisk6w, zm6w i przysi~zenia na ciebie 
miary Eryka, lEJkala si~ podst~pu; ale ojciec nie dal nie nalez~cy." 
si~ odwiesdz prosbami kt6rych n1~z bylby pewnie Trudno bylo z wi~ksz~ moc<lt i godnosci~ wystawic 
usluchat s'voje polozenie i niegodziwosc jakiej dopuszczal si~ 

- Gdyby Eryk chcial mojej zguby- czyzby po- Eryk jako kr6l i brat; a]e slowa te nie wywarly za
trzcbowal sci~gac mnie az do Sztokohnu? - m6wil dnego wplywu na zapami~talym przesladowcy. Przy
ksi~ze do placz~cej zony,-pierwszy lepszy 1norder- slal do ksi~cia Jana swego faworyta Jerzego z na
·ca lcpiej-by mu tu usluzyl. Tak m6wil a jcdnak gdy st~puj~c~ odpowiedzi~: 
nadeszla fatalna chwila rozl~czcnia si~, gdy ujrzal, - ,,Zeslany jestetu od kr6la brata twojego, kt6re
ze na \vzgard~ przyslano pod niego i jego d\vorzan go ty r6wnie z nami poddany, z nami jednak nie r6-
talde trzy szl\apy ie ledwie nogami po\vl6czyc mo- wnie wierny. Tys spo,vinowacenie uczynil z nieprl:y
gly; omdlal 'v obj(dciach zachodz~cej si~ od placzu jacielem kr6la i pana twojego; tys mu pieni~dzy po
zony, i juz ty lko koniccznosc mogla go z ni ~ i z uko- zy czyl na miasta i zamki, kt6re kr61 i pan tw6j otrzy
cbanen1 dzieci~ciem rozl~czyc. Ksi~zna \Ye lzach, 1nac m6gl darmo. Przeto obwolany jestes jako oczy
postach i na modlitwach przep~dzala dlugic godziny, 'visty zdrajca kr6la i ojczyzny twojej; atoli }{r61 i pan 
a ksi~zc na owych zdychaj~cych rossynantuch vod~- tw6j zazywa nad tob~ milosierdzia; chce tego i roz
zal do stolicy swego brata. Gdy \Vjezdzal do n1iasta kazuje tobie, abys obwiniony sprawil si~ u s~du na
nil\.t przed nim czapki nie uchy lil, nie okazal naj- szego." 
n1niejszego 'vzgl~du; bo to 'vszystko suro\YO bylo za- Gdy ksi~ze Jan z oburzeniem odpo,viedzial na t~ 
bronione. Zapro\vadzono go pro to do rutusza, gdzie zuch\val~ tnow~; \vyprowadzono z ratusza i wsadzono 
czekali jui 'vyznaczcni s~dziowie : Bi kup Kalmur- do najostrzejszego 'vi~zienia. 
ski, Jerzy sekretarz kr6le,vski i Joachim pu zkarz Rzccz ta 'vidac oddawna byla ulozona, bo gdyby 
jeden z nadworncj rady. Ujrza'v zy tal\ich s~dzi6w, Eryk nie Inial zamiaru rozl~czenia ksi~cia z zon~; 
a swoich najpierwszych wrog6\v, ksi~zc Jan rzekl; ze nie bylby obiecywal mu ze san1 sprawy jego wyslu
sprawy przed niemi zda,vac nie b~dzie i wy lal do cha i takow~ os~dzi; a nast~pnie nie bylby sprowa
krola nast~puj~ce przelozenie: dzal go do Sztokoln1u, bo i "r Grypsolmie podobny 

- ,,Bracia kr6lewscy, ksi~zeta, nie zwykli podda- s~d m6gl si~ odbyc. Powody tego podst~pu zaraz 
nym sprawowac si~, ani na Iniejscu kt6rc samym tyl-

1 
odkryjemy. 

ko zloczyncom sluzy, i s~du sluchac i kary odbierac l\\ran Bazylewicz, pragn~c postawic na swojem, wy
naznaczone. Jezelim co winien sam mnie kr6lu bracie prawil do Eryka posl6w aby mu Katarzyn~ krolewn~ 
1nasz s~dzic jako przyrzekles. Tobiem na wiernosc polsk~ a zon~ ksi~cia Jana co najpr~dzej przyslal. 
przysi~gl, poddany1n poddac si~ nie mysl~. Parae Posel ten przywi6zl znaczne upominki, sto soroko\v 
kr6lewski, s~dowa dla1nnie stolica, nieratusz,-a sam soboli, przednich rysiow, lis6w czarnycb, innych fu
kr61 s~dzh1, uie poddani. Pier,vej n1i~ krolu w wi~- ter n1oc niez1niern~ i klejnoty bardzo kosztowne, 
zieniu lub innyn1 sposobem pozbawisz zycia, niz a opr6cz tego obiecal 30,000 ""ojska })On1ocy na ka-

. przymusisz sluchac 'vyroku poddanych. Nie przyczy- zdego nieprzyjacicla i pi~c kroc sto tysiEJcy rubli pie
niaj sobie wi~cej nieslawy i obeigi; dose jej b~dzie ni~dzy. W przeciwnym zas razie zastrzegl, ze jezeli 
gdy brat nie,vinny zginic z s~du braterskiego; a c6z ksi~znej Katarzyny nie odeszle Caro,vi, t.enze wojn~ 
dopiero gdyby mial samej zloczync6w niesprawiedli- i spustoszenie po jcgo panstwach rozniesie. Eryk 
wosci podlegac wyrokom? 'Viesz krolu co to za s~- dlugo si~ wahal, ale naradziwszy si~ z Jerzym i bi
dzio,vie na mnie 'vysadzeni od ciebie? ~amf! tylko skupem Kalmurskim, zezwoli{ naz~danie posla i wza
lask~ twoj~ s~ zaszczyceni; ale ani z cnoty, ani z u- jem obydwa zobowi~zania swoje zaprzysi~gli. Trzeba 



95 

wi~c bylo odlf!:czyc m~~a od zony, aby nat~ ostatni~ a dopiero potem ksi~zn~ oddal po~lom. Eryk, choc 
latwiejszy wplyw wywrzec. gwaltowny i okrutny, przed przyst~pieniem do tak 

Niepodobna przypuscic aby o tern wszystkiem co stanowczego kroku, chcial wyrozumiec jeszcze zda
si~ dzialo w Sztol\:olmie i Grypsolmie, Zygmunt- Au- nie narodu i zwolal sejm w Upsalu. Dorozumiewal 
gust nie wiedzial, i dzi,vic si~ nalezy oboj~tnosci je- si~ ze nieszcz~sliwy ksif!:ie Jan b~dzie miallicznych 
go o los rodzonej siostry. Wiemy zc Polslra pod6w- stronnik6'v 'v pra"'YCh obywatelach Szwecyi. Op6r 
czas byla zagrozona zewn~trz od strony Mosl\:wy jakiego ulozone plany doznaly na tyrn sejmie tak 
i Tatar6w, ze wyslanie zbrojnej pomocy nieszcz~sli- przerazil Eryka ze nie tylko cofn~l na jakis czas za
wej kr6lewnie bylo niepodobne, ale dla czcgoz Zy- miar zgladzenia ze s'viata ksi~cia Jana, ale nawet 
gmunt-August nie wyslal przynajmni~j poselstwa do kazal odprowadzic go do zony do Grypsolmu. Spisal 
Eryka z upomnieniem o nalezn~ czesc krwi Jagiel· sobie tylko naz,viska wszystkich tycb, kt6rzy smieli 
Ionskiej; dla czeg6z kraj caly dzielil oboj~tnosc kro- stawic op6r jego \voli, gotuj~c si~ do strasznej nad 
la? ten sam kraj, kt6ry w kilkadziesi~t lat p6zniej nimi zemsty. 
wysylal poselstwo do kr61a francuzkiego upomina- Czy radosc z powr6conego jakby cudem m~za, czy 
j~c si~ groznie o uwolnienie uwi~zionego kr6lewicza doznane cierpienia, wp~dzily ksi~zn~ w dlug~ i nie
Jana-Kazimierza? Kroniki milczf!: w tym wzgl~dzie; bezpieczn~ chorob~, z czego Eryk byl bardzo rad, bo 
i my t~ oboj~tnosc zlozyc chyba musimy na wahaj~- m6gl zwlec posl6w Iwana Bazylewicza. do czasu wy
cy si~ charakter Zygmunta, na jego 6wczesne zatargi zdrowienia chorej ksi~inej. 
z zonf!: i z krajem z~daj~cym koniecznie tego, a by Stany szwedzkie widzf!:c ze kr6l pos~6w nie odpra
znienawidzonej i w Wieluniu osadzonej zony nie ode- wia, i ze cos zape,vne w tajemnicy knuje, postano
slal do Wiednia. B~dz co b~dz, oboj~tnosc ta, to nie wily odez,vac si~ jawnie za ksi~ciem Janem i jego 
odpuszczony grzech owych czas6w · zon~. Niebezpiecznego tego poslannictwa podj~l si~ 

Tymczasem nieszcz~Sliwa ksi~Zna dowiedziawszy znakomity obywatel Stw·, _ ale zaledwo rzecz SWlJ: 
si~ o tern co si~ stalo z rn~zem w Sztokolmie, z zy- wypowiedzial, Eryk \vpadl w takf!: wscieklosc ze do
cicm si~ prawie rozstawala, jak powiada krouikarz, byl puginalu i pchn~l m6wi~cego w rami~, widz!J:c 
i tylko milosc macierzynska zdoln~ byla powstrzy- ze rana nie jest smiertelna, ugodzil drugi raz pros to 
mac j~ od jakiego rozpacznego kroku. Wszystko jej w serce; a gdy na krzyk urnieraj~cego wpadl syn je
m6wilo ze straci kochanego i najlepszego m~za; chcia- go i zaczf!:l wyrzucac kr6lowi okrucienstwo, i on ta
la przyn~jmnie~ ura~owac dzieci~. . . . kiegoz samego doznal losu. Trup6w wyniesiono 

Gdy b1edna zona 1 matka gorzk1em1 lzam1 oblewa z sali a Eryk widz~c ze jawnie nie potrafi zgladzic 
uprzykrzone godziny zycia, ~rz!byw_a do _G:ypsol~u I niena~istnego sobie brata, postanowil zrobic to pod
Jerz~ posel Ery~a, z pr~elozen1em, ze ks1q~e ~a? Ja- st~pem, za pomoc~ gotowego zawsze do takich czy
ko Winny z brodn1 pr~ec~wko wlasnemu kraJOWI_I n1o- I n6w po,viernika J erzego. 
narsze, wkr6tce odn1es1e zasluzon~ kar~: ze J~ za-l p . . k. k . . J 

1 
, dz. e . . . . . . . oparc1e Ja 1e s1~ze an zna az1. w naro 1e, prz -

tern n1e obow1~ZUJ~ JUZ zadne z n1m sluby; a oto tra- d , . . G 
1 

k. · · · · d . . . . . . . . . ar1.o s1~ 1 za mury rypso ms 1ego WI~zienia 1 o-
fia s1~ JeJ n1espodz1ewane szcz~sc1e, bo w1elki s~s1e- d , . ~.. 1 . t b z 1 'l" · es · . . a1.o n1eszcz~~ 1wym o uc v. na ez 1 SI~ wr zc1e 
dn1 monarcha przysyla posly, prosz~c a by zechc1ala p 1 kt

6 
d b .., 1 6 · h ' . . . . . . o acy, rzy po przy ran~ nazw~ {Upc w 1 an-

bye dozgonn~ towarzyszkf!: Jego zyc1a, groz~c w ra- dl d .1. · G 1m· · k . . . . . 8 .. ·e· . arzy, zgroma z1 1 s1~ w rypso 1e, a maJ~C u ry-
~1~ odm6w1ema 0~~utn~ WOJD~ 1 ~wecy1 1. J ~ OJC~y- t~ broil, i poci'}:gn~wszy do sprzysieJZenia wielu po-
znie Polsce. Ks1~zna zalawszy s1~ lzam1 odpo"Yne- . b 8 d6 t · b 1· · · k. k 1 . czc1wyc zwe w, go ow1 y 1 w raz1e Ja 1ego o -
dz1ala: . d 

8 
. . . l 1 wiek blJ:dZ niebezpieczellstwa przybyC z pomoc~J: uwieJ-

- ~og~ i k~i~ciu Ja~o":I o m1erc1 prd~zy~~~ a~. zionym. 
Bogu 1 ksi~i~c1u przys1~g1 do chow am o ~mierci. . 
Dose dla mnie szcz~scia gdy roam przysi~zonego so- Tak rzeczy staly w Grypsolm1e, gdy ze Sztokol-
bie ksi~ciaJana a brata kr6la szwedzldego; wiEJksze- mu ~yruszyl znany n~m Jer~y na_ cze~e z?a.czne_go 
go nie pragn~ ani nie zycz~, ani upatrujeJ; tak p6ki o~~z1alu wyborne~o WOJSka: N1kt ,me w1edZial do Ja
zyje m6j m~z, jak i po jego smierci, jezeli si~ to kr6- kieJ potrzeby ~ddz1~l ~en m1~l bye ~zyty, a Jerzy na 
lowi spodoba. kazdy~ pop~s1e po1l. 1 ~arm1l zo~n1erzy,. chc~~ tem 

Wr6ci\vszy Jerzy z tak~ odpowiedzi~, otwarcie przywu~zac Ich do s1eb1e. Gdy JUZ byh o mil~ od 
doradzal Erykowi aby wprz6d zgladzil ksi~cia Jana Gryp~olmu, oznajmil i.mjakie jest ich poslannictwo • 

• 
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Obruszyll si~ wszyscy na mysl tajemnego morder
stwa, a najpicrwszy z nich rzekl: 

- Ludzie rycerscy or~z i r~kfJ na nieprzyjaciol 
· kr6la zwykli podnosic, nie na brata l{r6lewskiego? 

A c6z to za slawa, tego wzi~sc kt6ry jest w wi~zie
niu? Nicch nam kr61 w polu sta \vi nieprzyjaciela, sil 
i zycia zalo,vac nic b~dziem, kt6re i na o bron~ brata 
kr6lewskicgo od\vazymy ch~tnie. Milsza nan1 b~dzie 
smierc za kr6la przeciw nieprzyjaciolom, nizeli zycie 
godz~ce na smierc brata kr6le\vskiego. Tobie jczeli 
krew jego smakuje-pij j~ sam! Nagrody zadnej nie 
pragniem, cbyba za zdrow~ tn~zt,vcm i zyciem na
szem zachowan~ glO\\'~ ksi~cia. Przed nieprzyjacie
lem nigdysmy nie uchodzili,-kazdeinu dostoim pla
,cu ciebic rzucamy. 

I wszyscy wr6cili si~ zostawi\vszy satncgo Jerzego, 
kt6ry nie maj~c co innego, zrobic wr6cil za nimi zdac 
1·apport kr6lo\vi. Czyn ten zolnierzy, zdradzaj~cy 
usposobicnie calcgo narodu, potuicszal do reszty 
zach\viany umysl Eryka. Najprz6d 'vpadal 'v \vielk~ 
wscieklosc, zabijal kazdcgo kto 1nu si~ pod rt}kfJ na
\vin~l, p6zniej u~ickl ze stolicy i kilka tygodni bl~
kal si~ po lasach. Zna1eziony i osa.dzouy pod \vart~ 
gdy przyszcdl nicco do slebic, uznal nad ob~ r~k~ 
Boslr~ karz~c~ go za jego ciezkic 'viny i dobro,vol
nic w jedenastu punktach 1)rzez siebic 11odpisanych 
a cicka,vy pomnik dziejOW)f stano\Yi~cych 1

) zdal 
I~z~dy Sz,vecyi ){si~ciu J ano,vi i natycbtniast go z 'ViEJ
zienia GrypsolJnskiego u"'olnic 11olccil. 

Gdy ksi~cin J ano\vi i jego Zonie dor~czono przez 
posl6w owe zrzeczcnie i~ rzl!,d6w· na rzecz ich i uro
czyscie oznnjmiouo wolnosc, nie n1ogli "'yjsc z podzi
wu i przypisali to szczeg6lnej la ce i opiece Boskiej, 
kt6ra ulito\vala sifJ nad ich nicdolc1. Pod~i~ko\vawszy 
Bogu za to dobrodziejst\vo, naradzili si~ i odpo,vie
dzieli poslon1, ie ksi~zc Jan rz11d6'r kr6lest\va przy
j~c. nie moze, ze dose dla nicgo b~dzie laski, gdy 
kr6l i brat powr6ci mu rz~dy Finlandyi, czego jedy
nie pragnie, zrzekaj~c si~ dobrowolnie ofiar ,v o
wych jedenastu punktach zawartych i prosz(}c aby 
kr6~ i brat zez,volil na zlozenie mu osobiscie w jego 
stol1cy podzi~kowania za wr6con~ wolnosc . 

. Gdy poslo,vie wr6cili i przyniesli odpowiedz ksi~
CIU; Eryk kazal natychmiast uwolnic wszystkich 
w wi~zieniu trzymanych dworzan ksi~cia i odeslac 

1) Z powodu szczuplego zakresu naszeg~ pisma, pun
kt6w tych nie podajemy. 

ich do Grypsolmu zapraszaj~c oddzielnemi wierzy
telnemi listami ksi~ztwo i ich syna do siebie '). 

Zdawalo si~ ze po srogiej burzy zablyslo nare
szcie slofice dla nieszcz~sliwych malzonk6w: Eryk 
i Jan przy pier,vszetn spotkaniu rzucili si~ sobie do 
n6g blagaj~c o darowanie wspolnych uraz. Nie dose 
na tern, Eryk w taki sam spos6b blagal ksi~zn~ Ka
t~rz~n~ o przebaczenie \Vyrz~dzonych obelg,-obr6-
Cil SI~ nawet do malego Zygmunta, ale gdy wzi~l je
go r~czk~ i chcial j'! pocalowac, dzieciEJ z gniewem 
wyrwalo r~czk~ i nie dalo mu do siebie przyst~pic. 
l{si~zna \Vzi~la to za zlf1 \vr6zb~, jakoz nie daleki 
czas przekonal, ze domys!y jej nic za wiodly. 

Dlugo przeci~gn~ly si~ uroczystosci dawane na 
czesc ksieJZt\Va. Eryk komedye wyprawial to lami~c 
S\v~ szpad~ i rzucaj~c j~ pod nogi ksi~ciu na znak 
poddanst,va, to ust~puj~c n1u pier"rszych miejsc na 
biesiadach. l{si~ze Jan stanowczo to wszystko od
rzucil, proSZC!C tylko o po\vr6cenie sobie rz~d6\v Fin
landyi, co tcz Eryk uskutecznil, 'vydawszy uni\ver
saly niewinnosci l\ si~cia i powro t jego na tron ksi~
z~cy oglaszajqce. Rado n~ byla ch,vila J)Owrotu ksi~
zt,va do stolicy Finlandyi; o bchodzil j~ \Vierny lud · 
do nieslychanego za}Jalu posuni~te1ni oznakami. 
J{si~zna modlila si~ i dzi~kowala Bogu za cud wido
cznie okazany. 

'ryn1czasem }{rol Dunski obr6cil si~ zn6\v prze
ei w Szwccyi. Eryk poslal pieni~dze ksi~ciu J ano,vi 
nu 300 zolnierzy a by ich uzbroil i pol~czyl si~ z woj
skietn kr6le\vsl\iem. l{si~ie Jan dodal jcszcze z wla
sncj szkatuly na uzbrojenie jeszcze 200 zolnierzy 
i w 500 koni udal si~ na ])Omoc zagrozonemu krole
stwu sz,vedzl·ienlu. Czyn ten wystawiono Zl10\V Ery
kowi jako dow6d ch~ci ksi~cia J ana do opanowania 
tronu, i on tym poszeptom uwierzy\vszy, postanowil 
pozbyc si~ koniecznie niebezpiecznego, jak mu naga
dano, \Vsp6lzawodnika. G\valto\vny jak za\vsze chcial 
'vyst~pic z licznetn wojskiem, stoczyc bit'v~ z ksi~
ciem Janem, zabrac go i zaraz na placu boju stracic; 
ale przezorniejsi do,v6dcy, biskup Kalmurski i Jerzy, 
boj~c si~ po,vs tania w takim razie narodu, poddali 
mu inn~ mysl zgladzenia ze swiata O\Yego wiecznego 
wroga. 

Eryk mial obcbodzic uroczyscie koronacy~ swej 
zony, c6rki szlacbcica szwedzkiego, Magnusa z kt6r~ 
on przed szluben1 mial kilkoro dzieci i dopiero po 

• 

1) U wolniono ksi~ztwo z wi~zienia Grypsolmskiego dnia 
22 pazdziernika 1567 r. 
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owych gwaltownych wypadkach na naleganie stan ow 
wzi~l z ni~ szlub \V r. 1567. 

Ulozyl wi~c sobie ze swymi doradcami taki plan, 
ze J ana kt6rego na koronacy~ z zon~, z synem i z ca
lym dwore1n zaprosil, podst~pem pozbawi zycia. 
Wiedziala o calym tym planie Katarzyna, przyszla 
]{r6lowa Szwedzka. Serce jej czule i poczciwe \vzdry
galo si~ na mysl tej nowej okrutnej z brodni i posta
nowila jcj zapobiedz. Ksi~zna Katarzyna w tym wla
snie czasie powila c6rk~ Ann~. Zaproszony Eryk 
z ion~ na jej chrzest do stolicy Finlandyi, sam nie 
przybyl, ale wyslal ion~. Pragn~la tej sposobnosci 
tlrliwa kobieta, i goszcz~c u ksi~ztwa \vyznala im co 
ich czel{alo. Tak wi~c B6g raz jeszcze widocznym 
cudem ocalil ksi~ztwo od groz~ccgo im a tak wiel
kiego niebezpieczenstwa. 

Ksi~ze Jan uprzedzony o wszystldem, postanowil 
11areszcic polczyc koniec niegodziwosciom Eryka ije
go ulubicnc6,v. Zni6sl si~ z przyrodnim swym bra
tern Karolem, porozumial si~ ze znakomitymi pana
mi szwedzkimi, i w najwifdkszcj tajemnicy, pod po
zorem sutego wyst~pienia na koronacy~, przygoto
wywal si~ do stoczenia otwartego boju z Erykiem, 
kt6ry n1ial zawyrokowac o jego lub Eryka losie. Li
ezyl na swi~tosc swej sprawy, a co zatem idzie, na 
<>piek~ Bosk~. 

Eryk 1nusial bye znienawidzonym w calym kraju, 
skoro do ostatniej chwili nikt mu nie doni6sl o dw6j
znacznych przygotowaniach ksi~cia Jana. Gdy juz 
wszystko bylo jak najlepiej urz~dzone i przewidzia
ne, ksi~ze Jan dla zmylenia pozor6w, kuchni~ i ,vo
zy wyslal do Sztokolmu; a sam przebywszy gory i od
dawszy polo\v~ wojska ksi~ciu Karolowi rzucil si~ 
do odbierania zamk6w. Ksi~ze Karol walcz~c z nie
slychanem m~ztwem zdobyl zamek '\Vastonenski; 
ksi~ze Jan osadzil w nim ksi~zn'J Katarzyn~ z dzie
cmi i z kobietami, a sam ruszyl dalej. Lud z zapalem 
l~czyl si~ do niego i powi~kszal jego szyki, zamki 
poddawaly si~ jeden po drugim; az nareszcie znako
mite liczb~ i sil~ wojsko stan~lo pod Sztokolmem. 
Eryk poznal co si~ swi~ci, wojska jakie byly w sto
licy wypro,vadzil w pole; po trzy kroc na ich czele 
staczal bitw~ ale zawsze przegral na glo\Y~ i schro
nil si~ do Sztokolmu. Wyslal parlamentarzy, chc~c 
traktowac o zgod~. Ksi~ze Jan o zadnych warunkach 
slyszec nie chcial, domagaj~c si~ przede,vszystkiem 
wydania Jerzego Piotra. Eryk s~dz~c ze tem ulago
dzi gniew ksi~cia Jana, odeslal mu swego powierni
ka; na kt6rego zaraz zlozono s~d i stracono j ak na 
to zasluzyl. Mieszkancy Sztokolmu i wojsko widz~c 

Ksl.lJGA. SwUT1., Cz. I. R. IX. 

~o sie dzieje, a pragn~c uwolnic si~ z pod rz:td6w 
Eryka, otworzyli w nocy bramy wojskom ksi~cia Ka
rola, kt6ry najprz6d 'vszedl do stolicy, Eryka bro
ni~cego si~ pojnutl, 'v wi~zieniu, pod straz~ dw6ch 
Polak6w, Stanisla"'a Drohojewskiogo iMikolajaOpa
ckiego osadzil. 

ICsit1ie Jan odpra wil tryumfalny \vjazd do stolicy, 
i wkr6tcc za zgod~ \vszech stan6w kr6lem ob\volany, 
a nast~pnie \V r. 1569 '\V dniu 24 czer,vca wraz z zo
n:t Katarzyn~ Jagielonk~ \V Upsalu koronowany zo
stal. 

Tak zmjenn~ kolejq los6\v, Eryk ujrzal si~ zn6w 
w polozeniu, \V jakiem dawniej ksi~ze Jan zosta,val; 
z t~ tylko r6znic~ ze cierpial zasluzenic. Oba,va aby 
Eryk wydosta\vszy si~ z wi~zienia nie narobil w kra
ju zn6w nowych niespokojnosci, nakazywala Jano
\Vi III, miec baczne na niego oko; z drugiej zas stro
ny lagodnosc i wspanialomyslnosc nie pozwalaly pla
cic ocl we tern temu, kt6rego serce zakamieniale go
dzilo na zycio brata. Znosniejszy wi~c byllos Ery
ka; \Vi~zienie jego odpo,viednie bylo stano\vi jaki po
przednio zajmowal; zona i dzieci mialy zupeln~ \vol
nosc, i w kazdym razie wst~p do wi~zienia nie byl 
im zabroniony. Potrawy zanoszono mu z kr6lcwskie
go stolu; a ze umial' zlotnictwo, dostarczono mu 
wszelkich narzfddzi i materjal6w aby mial czcm zaj
mowac si~. W samych pocz~tkach Eryk dostawszy 
jakims sposobcm pilnika, pocz~l w nocy pilowac 
kraty u okna, poslyszala to Dorota Ostalska jedna 
z kobiet dworu kr6lowej i dala znac: od tego wi~c 
czasu odbierano na noc Erykowi narz~dzia zlotnicze 
a na dzien tylko dawano. 

0 rz~dach kr6la J ana III, nie tu miejsce rozpisy
wac si~. Szwecya z nich byla zadowolon~ a korona 
sz,vedzka odzyskala zn6w u obcych powag~, post~
po,vaniem Eryka utracon~. Kr6lowa Katarzyna w zgo
dzie i poswi~ceniu Inalzefiskiem, jak dzielila z nim 
najprzykrzejsze losy; tak i dobre umiala dzielic. Za
j~la si~ cala wychowaniem dzieci a szczeg6lni<~j syna 
Zygmunta; jakby jej serce macierzyfiskie przewidy
walo, .Ze go kieclys Polska na swego przewodnika po
wola. Sarna gorliwa katoliczka 1n·osila m~za a by jej 
pozwolil wychowac syna w tej wierze, i do si6dmego 
roku zycia kapelan kr6lowej ksi~dz 1\tlyleniusz opie
ko\val si~ dzieci'Jciem. 

Gdy Stany Szwedzkie pocz~ly krzywo nato pa
trzec, ojciec powolal na nauczyciela do mlodego Zy
gmunta niejakiego Nil Rascha luteranina, ale tro
skliwa matka nie przestawala czuwac nad zasada
mi raz wszczepionemi. Kardynal Hozyusz pisywal 
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z Rzymu do mlodego ksi~cia i do ksi~zniczki Anny 
listy utwierdzaj~ce ich w religii katolickiej, i przyslal 
im mn6stwo katolickicb ksi~zek, obrazk6w i swi~to
sci. w roku 1575 wycbowaniem kr6lewicza pocz~l 

kierowac Arnold Grot (Grothus) szlachcic Inflantski 
luteranin, czlowiek pelen nauki; przykazywano mu 
jednak aby nie wdawal si~ w zdania przeciwne reli
gii katolickiej. Gdy raz doniesiono kr6lowi ze nauczy
ciel nie bardzo stosowal si~ do tego polecenia, kr61 
pogrozil mumieczem; i tak Zygmunt wyszedl na gor-
1 iwego katolika 1). 
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1lensia cum Upsalia Nova illustrata. Johan Perings
kiold - Stockholm 1719 fol. str. 69, znajduje si~ opis 
tego pogrzebu, zajmuj~cy kilka kart druku. Przyta
czamy z niego ust~p: 

"Katarzyna kr6lowa Szwedzka Got6w i Wanda
l6w, Wielka Ksi~zna Finlandyi, Karelii, Ingerman
Iandyi, Estonii, Infiant, Kr6lewna Polska a ksi~zna 
dziedziczna W. K. Litewskiego, c6rka Zygmunta I, 
J agiellona i kr6lowej Bony Sforzyi, zaslubiona w Wil
nie dnia 4 pazdziernika 1562 roku kr6lowi Szwedz
lriem Janowi, w6wczas Wielkiemu ksi~ciu Finlandyi. 

Nagrobek Kl\tarzyny Jagielonki w Upsalu. 

Cnotliwa matka nie dozyla tej pociechy aby uj
rzala go na tronie Jagiellon6w. Zdrowie jej skolatane 
doznanemi cierpieniami nikn~lo coraz widoczniej 
i pomimo wszelkich staran i wysilen lekarzy, zmar
la dnia 16 wrzesnia 1583 roku w Sztokolmie, na 
cztery lata przed wyniesieniem Zygrnunta na tron 
Polski. Pogrzeb jej odbyl siEJ z wielk~ wspanialo
sci~ w Upsalu dnia 15 lutego 1584 roku. 

W dziele bardzo rzadkiem: Monumenta Uterake-

1) Grot (Grothus) za panowania Zygmunta ill, prze
.ni6sl si~ do Polski i umarl w Warszawie r. 1599. 

Ta pani byla towarzyszk~ nieodstEJpn~ cierpien i po
myslnosci malzonka swego. Zostawala w wi~zieniu 
w zamku Grypsolmsl{im od roku 1563 az do dnia 22 
pazdziernika 1567 roku. Ukoronowana 'vraz z Janem 
na l{r6low~ Szwedzk~ w Upsala roku 1569, zmarla 
dnia 16 wrzesnia 1583 roku, a pochowana w Upsalu 
dnia 15 lutego 1584 r. Za miejsce na wieczny spo
czynek obral sam kr6l w kosciele katedralnym, ka
plic~ oddzieln~ na p6lnoc blisko zakrystyi i tu ka
mien grobowy oznaczony zostal glosk~ C." 1) 

1
) Pami~tnik Sandomierski poszyt XI, str. 158-170. 
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W kaplicy tej znajdnje si~ pos~g kr6lowej wyro
biony z jak najpi~kniejszego marmuru. Wystawia j~ 
Iez~c~ - na tablicy granitowej wzniesion~; z boku 
n6g ku wschodowi na tablicy zloconej znajduje si~ 

napis dat~ jej zycia obejmuj~cy. 
IN CEOLO CAPI AT CATHARINA BEATA Q VIETEM 

sVElECTls REQVlEs HAEC ERAT VNA sVIs. ') 

Opr6cz tego na scianie za wieszony jest portret 
kr6lowej w ubiorze wspanialym, malowany na blasze 
cynowej pozlacanej - a pod nim herby przodk6w 
jej ojczystych. Tarcza podzielona na cztery pola, na 
kt6rych orzel i pogon s~ umieszczone na krzyz. Po 
lewej stronie herby przodk6w macierzystych z domu 
Medyolanskiego i Catignol, to jest w polu srebrnem 

1) U mieszczamy tu nagro bek w drzeworycie. 

m~z koron~ polykaj~cy i dziecie czerwone.. Po scia
nach kaplicy, na marmurowych tablicach opisane jest 
zycie kr6lowej w 88 wierszach lachiskich. Ci~ikie 
cierpienia zniesc musiala Katarzyna J agiellonka za
nim spok6j i szcz~scie otworzyly jej swe podwoje; 
zbyt kr6tko si~ niemi cieszyla, aby wynagrodzic so
bie mogla bolesci i troski lat poprzednich. Smierc 
zabrala j~ wlasnie wtenczas kiedy najpotrzebniejsz% 
byla dla syna i c6rki, kiedy z rachunku lat nie po
winna byla jeszcze pasdz jej ofiar~. Kr6lowa, zona 
udzielnego ksi~cia, tulaczka, mamka i nianka swo
ich dzieci, od~iaduj~ca ci~zkie wi~zienie bez winy, 
kr6lowa nareszcie uwielbiana i kochana; oto karty 
jej zycia nie zbyt dlugiego, ale pelnego nauczaj~cych 
zdarzen i zmiennosci los6w. 

Antoni Wienia1·s!cz: 

WSPOMNIE~NIEG 0 MALICACH. 

(Dokonczenie ). 

Tak wi~c rozlewem krwi, morderstwem odzyskano 
kosci6l ~Ialicki, a Chrystus Pan kosci6l sw6j po
wszecbny chcial rozszerzac pokojem, milosci~. On 
powiedzial: ,,Pok6j zostawuj~ warn, pok6j daj~ warn." 
Jan 14. 27. , Toe jest przykazanie moje abyscie si~ 
spolecznie milowali, tak jakom ja was umilowal." 
Jan 15. 12. Ale kog6z w tej sprawie obwiniac nale
zy? zapewne obie strony, a bardziej tych kt6rzy pierw
szy raz dawny pok6j zerwali. Zrywaj~cy go po raz 
drugi, odbierali tylko swoje; zagrzani falszyw~ gorli
wosci~ o wiar~ udali si~ do okrutnych srodk6w, aza
paleni przy doznanym oporze, nie znajduj~ miary 
w okrucienstwie; ho byli to ludzie prosci, prawie Iu
dzie natury, kt6rzy prawo swoje dotykalnym tylko 
sposobem okazywac umiej~. Ks. Kostecki autor wy
prawy poszedl takze za duchem wieku, za owem: 
compelle intra.re; bo nie przewidywal ze zle wlasnym 

• 
ci~iarem zabic si~ musi. Mial on zapewne ch~c wy-
parcia tylko przeciwnik6w, a maj~c na oczach przy
klady tylu naduzyc ze strony akatolickich pan6w, 
kt6rzy zmuszali swoich poddanych do opuszczenia 
starej wiary, l~kal si~ o swoj ~ now~ owczarni~ a by 
ta podobniez nie padla ofiar~ zbyt pop~dliwego o re-

form~ kollatora; i tern pr(Jdzej wzi~l si~ do dziela. 
Nie przewidywal zape\vne tak smutnych nast~pstw, 
bo nie mial doswiadczenia, ze rozhukanej tluszczy 
trudno powiedziec: dop6ty! - ale stalo si~. 

Dalsze dzieje mi~dzy dziedzicamh a plebanem s~ 
wiadome i pewne, bo lez~ w aktach wyci~gi urz~do
we z Trybunalu, azatem pismienne dowody. Ks. Wa
claw Kostecki pozywal dziedzic6w o wynagrodzenie 
s zk6d w kosciele i funduszach plebanskich poczy
nionych, pozywal 0 nie obchodzenie swi~t przez pod
danych a to z przyczyny dziedzic6w; pozywal o zb6r 
kalwinski obok kosciola wystawiony, o wdawanie si~ 
ministra w juryzdykcy~ plebana. I tak: 

Pierwsza s prawa toczyla si~ w s~dzie ziemskim 
Sandomierskim pomi~dzy W aclawem Kosteckim ple
banem w Odrow~zu i Malicach, a Krzysztofem Ma
lickim stryjem, Wojciechem synem J~drzeja, Krzy
sztofem synem 1\fikolaja, J~drzejem, Mikolajem, Wa
leryanem i Marcin em Malickimi synami W ojciecba,. 
ze niegdys ojciec i dziad ich innej religii, zaraz po 
smierci dziekana opatowskiego ostatniego plebana 
malickiego, zaj~wszy kosci6l parafialny, trzy oltarze 
drewniane r6znego koloru, i zlocone ozdobione w r6-

t4* 
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zne obrazy, na wzgard~ religii katolickiej z kosciola 
wyrzucil, wyr~bac i spalic je kazal, krzyze zwyczaj
ne w czasie poswi~cenia tego kosciola przez biskupa 
na scianach porobione, ogniem wypali!, rozmaite rze
czy w kosciele znajduj~ce si~ jako to: zloto, srebro 

' 

wyrobione i niewyrobione, cyn~, miedz, przybory ko-
scielne, j ako to: monstrancy~ sre brn~, kielich6w trzy 
z patenarni, krzyz6w dwa, puszk'E srebrn~, licbtarze 
mosi~zne, ampulld cynowe, ornaty, kapy, stuly, ma
nipularze, antepedia, wszelk~ bielizn~, chor~gwie, 
wszystkie ksi~gi koscielne, nawet pisan~ erekcyq 
kosciola, r6ine dowody, caly nareszcie sprz~t ko
~cielny, przez fundator6w i dobrodziej6w kosciolowi 
darowany gwaltem zabral, nic z tych rzeczy nie po
wr6cil, ani oni jako prawni spadkobiercy ojca i dzia
da swojego zadosyc uczynic nie chc~. Szacunek tych 
rzeczy w pozwie wykazany czynil 4000 mark6w i tylez 
wyniklej zt~d szkody. Gdy s~d ziemski Sandomierski 
spraw~ t~ ukonczyl, zaapellowal Krzysztof Malicki 
do Trybunalu Lubelskiego i wkr6tce umarl; a za nie
go stawaj~ jego synowie Jan i Mikolaj, i wdowa po 
nim Barbara z ·Turska. Umieraj~ znowu Andrzej 
i Mikolaj; pozostaj~ wi~c tylko do sprawy Jan i Mi
kolaj synowie l{rzysztofa, Barbara, Wojciech syn 
J ~drzeja, l{rzysztof syn Mikolaja, W aleryan i Marcin 
synowie W ojciecha, J(atarzyna Kuroszo"'na wdo\va 
po Andrzeju. Trybunal Lubelski feria 6 post Domi
nicam rogationam proxilna a. 1640, vlyrok sando
mierski potwierdza, przysi~g~ od powoda na "rartosc 
rzeczy l\oscielnych '" summie 2500 zlp. odbiera, i po
zwanych na zaplacenie tej sun1my "' szesciu tygo
dniach ,v grodzie Sandomierskim skazuje. Co si~ zas 
tycze erekcyi kosciola i innych pismiennych koscie} .. 
nych dowod6w, stanowi, zeby lJOZ"'alli Z dwoma. SWia
dkami wykonali przysi~g~, ze podobnych papier6w 
ani ojciec ani dziad nie wzi~li, ani oni u siebie nie 
maj~, i nie wiedz~ gdzieby si~ znajdowaly. 

2. Trybunal Lubelski feria 6 post Pentecostes 
a. 1640 koncz~c przegran~ spraw~ w s~dzie ziem
skim sandomierskim przed kt6rym zaskariyl ks.:Wa
claw Kostecki dziedzic6w Malic i M~czennic, ii ci 
"·iesniak6w poddanych w dni swi~teczne na wzgard~ 
religii rzymsl<o-katolickiej do pracy zmuszaj~, nie po~ 
zwalajq im sluchac w te dni mszy swi~tej, kazania, ani 
tez znajdowac si~ na innych nabozenstwacb, albo tez 
uzywac Sakrament6w Sw.: potwierdzaj~c akta sando-

. mierskie zawyrokowal, iz poniewa:z ks. W a claw Ko
stecki zeznaje jako tylko zmarli w ci~gu tej sprawy 
pozwani by li w tej mierze winni, a terazniejsi dzie
dzice podobnych rzeczy sie nie dopuszczaj~, przeto 

od sprawy s~ wolni. Jesliby jednakze p6zniej ki€dy
kol 'Yiek tych przest~pstw si~ dopuscili, kara 1000 
mark6w i 1000 drugi za szkody wynikle w pozwie 
sandomierskim polozona, niezawodnie ich dosi~gnie. 

3. Pozwal pleban dziedzic6w Malic iz ci :pozwalaj~ 
ministrowi 1ralwinskiemu wdawac si~ w juryzdykcy~ 
plebana, i obowi~zki do niego nalei~ce, to jest: chrzcic 
dzieci katolickie, dawac sluby katolikom, uczyc dzieci 
katolickie it. d. Trybunal wi~c Lubelski zawyroko· 
wal aby dziedzice wzbronili swemu ministrowi wda
wac si~ w takie czynnosci a to pod kar~ 4000 mark6w. 

4. Ks. Kostecki zapozwal Krzysztofa Malickiego 
do s~du ziemskiego sandomierskiego, iz ten jako kol
lator kosciola zamiast bronic jego praw, dbac o po
boznosc parafian i ich wytrwalosc w religii katoli
ckiej, on prze~iwnie na szkod~ kosciola, na zgorsze
nie parafian i pohanbienie religii, wystawH: zb6r 
czyli swi~tyni~ heretyck~ tuz obok kosciola parafial-· 
nego juz oddawna stoj~cego, azatem w miejscu gdzie 
nigdy taka budowla nie stala i stac niepowinna. Gdy 
przeciez spra"r~ t~ z s~du ziemskiego odniesiono do 
Trybunalskiego w Lublinie, a po smierci Krzysztofa 
Malickiego stawali synowie Jan, Mikolaj, i wdowa 
Barbara, Trybunal zeslal kommissy~ na grunt dla 
rozpoznania, czyli 6w zb6r istotnie przy drodze pu
blicznej jest wystawiony, czyli jest na przeszkodzie 
obrz~dom religii katolickiej, czyby z tego mozna 
wnosic wzgard~ dla religii, i czyby na przyszlosc nie 
nalezalo si~ obawiac jakich rozruchow z tego wzgl~
du wynikn~c mog~cych.? Gdy kommissya to wszy
stko potwierdzila, Trybunal feria 6 post octavus fe
sti S. S. Corporis Christi a. 1644 wydal dekret, aby 
potomkowie Krzysztofa 6wzb6r w obec urz~du grodz
kiego sandomierskiego zburzyli i nadal si~ podobne
go stawiac nie wazyli pod kar~ infamii; plebanowi 
zas 100 mark6w na reperacy~ zniszczonego kosciola 
wyliczyli, a to pod kar~ drugich 100 mark6w. 

5. Zb6r ten czyni~c zadosyc dekretowi, pp. Ma
liccy zburzyli, a w dalszym ci~gu sprawy nowym de
kretem feria 6 post festum S. Laurentii Martiris 
a. 1644 zapadlym zmuszeni zostali usunf!C ministra 
kalwinskiego z domu s~siedniego kosciolo,vi, azeby 
tym sposobem zapobiedz niesnaskom z tak bliskiego 
jego mieszkania wypasc mog~cym. 

Co do fundusz6w kosciola zabranych przez dzie
dzic6w, ks. Waclaw 1\:ostecki pleban z Janem i Woj
ciecbcm Malickimi, weszli w dobrowoln~ ugod~ w Bo
dzentynie przed Jak6bem Zadzik biskupemKrakow-

• 
skim dnia 17 lipca 1640 roku uczynion~, kt6rej ugo-
dy punkt pierwszy byl: Co si~ tycze dolem Ecclesiae 

• 
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i poswi~tnego to jest grunt6w, gaj6w, l~k, sadzawek, 
poddanych i innych wszystkich pretensyj, poniewaz 

. to wszystko juz dawno zabrane, i trudnoby bylo wy
dobywac, przeto p. p. Maliccy w zamian deklaruj~ 
si~ zaraz zapisac w grodzie Lubelskim na dobrach 
swych summ~ 4300 zlp. po 7°/0 • 2. Za zabrane domy 
zdeklarowali si~ w przeci~gu roku wystawic nowy 
wikaryat i dac chalup~ ponizej dawnego wikaryatu 
stojf!C~. Punktem trzecim nadali ogr6d b~d~cy obe .. 
cnie :za szpitalem i wolne pastwisko dla 10 sztuk 
bydla i 20 owiec plebafiskich. Zapis ten istotnie na
st~pil w grodzie Lubelskim feria 6 in crastino S. An
nae a. 1640. 

Wojciech Malicki syn JEJdrzeja wzi~l takze goto
wizn~ od ks. Waclawa Kosteckiego proboszcza Opo
czynskiego i plebana Malickiego summ~ zlp. 1500, 
zapisal j~ na cz~sci swojej z wyplat~ kosciolowi pro
centu rocznego po 7°/0 w grodzie sandomierskim fe
ria 6 ipso die festi conversionis S. Pauli 1641. 

6. Nie dlugo atoli pok6j trwal pomi~dzy plebanem 
i kollatorem, bo w r. 1699 Mikolaj Zlotnicki kanonik 
kamieniecki, pleban malicki, pozwal przed lrybunal 
Lubelski Mikolaja Kotkowskiego stolnika i kollatora 
za wystawienie w tymze roku nowego zboru albo ra
czej wyrestaurowanie dawnego, i odbywanie w nim 
akt6w religijnych. 'frybunal wi~c feria 4 post festum 
S. Martini poust proxima a. 1700, zwazywszy ze ten 
czyn przechvny jest prawom kr6lestwa i ulega prze
pisanej za to lrarze, w wykonaniu wyroku z r. 1644 
polecil, azeby pozwany w przeci~gu dw6ch tygo
dni 6w zb6r i mieszkanie predykanta w obec urz~du 
grodzkiego Ch~cifiskiego lub innego zupelnie zbu
rzyl i nadal pod kar~ infamii stawiac nie wazyl si~; 
tymczasem zas powodowi i s~dowi po 14 mark6w za
placil. N a z~danie ks. Zlotnickiego urz~d grodzki 
sandomierski feria 3 in vigilia S. Bartholomei apo
stoli et martiris r. 1701, zjecbal na grunt Malic, 
oglosil swojf! czynnosc, wezwal dziedzica, aby ten 
wloscian z siekierami i innemi narz~dziami do egze
kucyi potrzebnemi zwolal. Co gdy si~ stalo, Krzysztof 

Malicki pasierb Kotkowskiego, wsp6ldziedzic Malic, 
znalazl furtk~ prawn1! i niedopuscil wykonania wy
roku. DowodzB: bowiem ze wyrok obecny jest wyko
naniem dawniejszego z r. 1644, a ze w sprawie o re· 
zydency~ ministra, pleban Malic uznal, iz co si~ ty
cze zboru i zaplaccnia szacunku z dekretu z r. 1644 
zupelnie byl zaspokojony, przcto wyrok terazniejszy 
w mocy S\vej upada; zwlaszcza zc Kotkowski w cza
sic ostatniE3j spra,vy zlozony byl chorob~. Sprawa 
wi~c ta nadal si~ odci~gn~la. 

7. Jednakze Trybunal Lubelski feria 4 in crasti
no festi S. Francisci Confessoris 1701 zawyrokowal, 
aby pozwani Malicki i Kotkowski zb6r sw6j w prze
ci~gu 7 tygodni w przytomnosci urz~du Opoczyn
skiego albo ChEJcifiskiego pod kar~ bannicii zupel
nie zburzyli; i ani przez siebie, ani przez innych 
w zadnem innem miejscu kiedykolwiek stawiac nie 
waiyli siEJ. W skutku wi~c tego wyroku urz~d Opo
czynski w osobach J6zefa z Malachowic Malachow
skiego starosty i Wojciecha Odrow~ia Kietlifiskiego 
miecznika W ojcw6dztwa Sandomicrskiego, pods taro
sty i s~dziego, zjechal na grunt Malicki, eel przyby
cia oglosil, strony zawezwal, pozwanym przywolanie 
wloscian z siekierami i innemi narz~dziami, tudziez 
innych rzemieslnik6w ku temu potrzebnych polecil, 
i w obec czternastu o£6b duchownych i bardzo wie
lu swieckich feria 5 post festum Sanctorum omnium 
na wieczn~ czynu tego pami~tk~, jak si~ wyra.Za 
w akcie wtedy spisanym, jako msciciel Boga kt6ry 
zakazuje miec przy sobie obcych Bog6w, na chwal~ 
Niepokalanie pocz~tej Maryi Matki rodz~cej czyste 
i wieczne Slowo, bez kt6rego nic si~ nie stalo co si~ 
stalo, na rozkrzewienie wiecznej czci niewzruszonej 
skaly swi~tego Rzymsko-Katolickiego kosciola, na
prz6d 6w rzeczony zb6r, potem mieszkanie zbiegle
go juz zen predykanta zupelnie rozrzucic, por~ba~ 
i zniszczyc kazat Na srodku miejsca owego zboru 
postawiono krzyz. 

Ks. Ignacy Dzisie'IJJSki. 

BOETTGER. • • 

• 

WYNALAZCA PORCELANY SASKIF.J. 

· Uzywamy teraz powszecbnie porcelany, ·a wielu j~ na wag~ zlota. Moze wi~c nie od rzeczy b~dzie za
z nas nie wie, ze przed p6ltorast~ laty, sprzedawano znajomic og6l z history~ tego wynalazku. 
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Po uplywie szesnastu z g6r~ stuleci od dojscia 
sposobu robienia porcelany w Chinach, wynalazku 
tego dokonal w Europie Jan Boettger, uczen apte
karski. Historya tego czlowieka, sama w sobie wiel
ce osobliwa, uzycza zarazem pogl~du na stosunki 
europejskie przed stu pi~dziesi~ciu laty. 

Boettger oddany byl na nauk~ do apteki w Berli
nie w 1696 roku. Mial wtedy lat dwanascie. Da
wnh~j juz okazywal sklonnosc do Chemii i w pierw
szem p6lroczu praktyki zyskal przez-to wzgl~dy swe
go pryncypala; to jednak nie trwalo dlugo, bo wkr6-
tce zwr6cil wszystkie swe mysli ku odkryciu taje
mnicy przetwarzania plynnycb. metal6w w zloto. 
Umysl jego tak opanowal ten wyl~czny kierunek, ze 
cale noce przep~dzal zamkni~ty w pracowni swego 
pryncypala, .kt6rego przetwor6w chemicznych uzy
wal bez skrupulu do swoich doswiadczeit. Raz oma-
lo si~ nieslal sprawc~ pozaru; drugi raz uratowal go 
od niecbybnej smierci jeden z jego wsp6luczni6w~ 
kt6ry zauwazywszy ze go nie rna w l6zku, poszedl 
szukac go do laboratoryum i znalazl go lez~cego bez 
zmyslow na podlodze, na wp6l uduszonego wyzie
wami p~kni~tej retorty. Podobny uczen, blady i znu
zony we dnie skutl{iem bezsennie spEJdzonych nocy, 
nie na wiele m6gl si§ przydac wlascicielowi apteki, 
kt6ry coraz wi~cej okazywal mu nieukontentowania. 
D~z~c uporczywie do urzeczywistnienia raz powzi~
tej mysli, lecz drEJczony ci~glemi wyrzutami i ziem 
obchodzeniem si~ swego pryncypala, a bardziej 
jeszcze pryncypalowej, Boettger opuscil potajemnie 
dom jego. Po trzytygodniowem ukrywaniu si~ na 
przedmiesciach Berlina, przycisniony glode1n, prosil 
o przebaczenie i wr6cH: do swego obowi~zku. Bylo 
tow roku 1699, gdy mial dopiero lat pi~tnascie. 

Zanim ci~gn~c b~dziemy dalej nasze opowiadanie, 
nadmienimy tylko ze wiara w alchemij~, b~d~ca wwie
kach srednich w pelnej sile, i wtedy jeszcze znajdo
wala wielu z'volennik6w. Ta uwaga moze poniek~d 
usprawiedliwic Boettgera i dw6ch kr616w, spieraj~
cych si~, jak zobaczymy wkr6tce, o jego osob~. Trans
mutacya czyli przetwarzanie jednych metal6ww dru
gie, byla gl6wnem zadaniem chemik6w owych cza
s6w. Dziwne prawiono sobie rzeczy o kilku uczo
nych, kt6rym mialo si~ udac odkrycie poz~danej ta
jemnicy. Powiadano naprzyklad o Rajmundzie Llill, 
ze ten przetworzyl dla Ed warda I kr6la angielskiego 
.50,000 tysi~cy funt6w olowiu na zloto. Elektorowie 
sascy, checiaz bogaci w srebro, wydawali ogromne 
summy na wynalezienie sposobu przeistoczenia go 

. 

w zloto. Niekt6rzy z nich sami pracowali w Iabora
toryach, by odkryc poz~dan~ tajemnic~. 

Boettger wr6cil tedy do swoich obowi~zk6w w apte
ce. Poprawa jednak, kt6r~ przycisniony potrzeb~, 
przyobiecal aptekarzowi, nie dlugo trwala; wzi~l si~ 
napowr6t do tajnych swych nocnych doswiadczen. 
Niepowodzenie nigdy nieodstraszalo alchemisty, a wie
le okolicznosci utwierdzalo go coraz w powzi~tem 
przedsi~wzi§ciu. Skoro si~ dowiedziano o jego po
szukiwaniach, usilowano zblizyc si§ do niego. Mi~
dzy innemi stary jeden mnich grecki, o kt6rym m6-
wiono powszecbnie ze sam posiada t~ tajemnic~, 

okazywal wiele do niego przywi~zania. Nawet prze
sladowanie jakiego doznawal od pryncypala i wsp6l
uczni6w, pochodzilo po cz~sci z ich wiary w mozli
wosc odkrycia poz~danej tajemnicy. Starano si~ wy
patrzyc czynnosci, z kt6remi si§ tak troskliwie kry
wal. N akoniec ust§puj~c prosbom jednego ze psp6l
uczni6w, okazal mu kawalek zlota, jakoby przez sie
bie zrobiony. Wydawszy si~ z owocem swoich mani
pulacyj, trudno mu bylo nie odkryc i reszty; jeszcze 
tego samego wieczora, jak wiesc niesie przetworzyl 
'v zloto, w obecnosci kolegi, kawal olowiu waz~cy 
p6l uncyi. Taka tajemnica nie dlugo 1nogla pozostac 
w ukryciu. Wkr6tce powt6rzyc musia~ swoje do
swiadczenie w obec pryncypala, zony jego, kobiety 
ostrego j~zyka, ich zaufanego przyjaciela czlonka 
konsystorza ewangelickiego i szwagra pastora Pro
sta. Jednej nocy zimowej okolo Bozego Narodzenia 
towarzystwo to weszlo z wielk~ tajemnic~ do praco
wni chemicznej. Dwaj pastorowie zapalili ogieii i je
den z nich wlozyl osmnascie srebrnych groszy do ty
gla. Przeczytali poprzednio Novum Organum; byli 
przeto dose podejrzliwi, jak przystalo osobom swi§
tobliwytn i nie pozwolili Boettgero,vi zblizyc si~ do 
komina. Dopiero gdy srebro, czyli raczej aliaz sre
brny, w skutek mocnego dzialania ognia stopil si~ 
w tyglu, Boettger dal im szczypt~ proszku czerwo
nego, z~daj~c by j~ wrzucili na rozpalony · w tyglu 
metal i ten przykryli starannie. Po niejakim czasie 
kazal wylac w forn1~ zawart~ w tyglu mi~szanin~. 
Nazajutrz pastor Prost kt6ry wzi~l byl do siebie zli
tek ( sztabk~) zani6sl go do jubilera, kt6ry nie wie
dz~c z jakiego zr6dla pochodzi, mial jednak dziwic 
si~ szczeg6lniejszej czystosci zlota. 

Zlitek ten istnieje dot~d; mozna go widziec w bi
bliotece kr6lewskiej w Berlinie. Fryderyk I, 6wcze
sny kr61 pruski, dal w zamian za niego ci~zki zloty 
medal, zachowyVt"any dot~d w rodzinie aptekarza, 

• 
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w kt6rego laboratoryum przeistoczenie dokonanem 
zostalo. 

Tajemnica kt6r~ pi~c os6b, a mi~dzy niemi ko
bieta, poprzysi~glo bylo zachowac, stala si~ wkr6tce 
tajemnic~ publiczn~. Caly Berlin m6wil o niej i do
szla wkr6tce uszu samego kr6la. Boettger zrozumial 
niebezpieczenstwo swego polozenia i w kilka dni po 
odkryciu sekretu pryncypalowi, uciekl. Z niemal~ 
trudnosci~ dobral si~ do Wittenbergu na terytoryum 
saskiem i podal natychmiast pro~b~ o zapisanie si~ 
do tamecznego uniwersytetu. Tymczasem miejsce 
jego scbronienia odkryto. Zanim ·wymagane przy 
immatrykulacyi student6w formalnosci zostaly do
pelnione, porucznik pruski przybyl na czele kompa
nii grenadijer6w z~dac wydania go kr6lowi pruskie
mu. Jednakze wiesc o zadziwiaJ~cej tajemnicy kt6r~ 
posiad.al, juz si~ byla rozniosla i gubernator Wirt
tenbergi, obawiaj~c si~ zrobic krok falszywy, prosil 
porucznika o poczekanie, az zasi~gnie opinii rz~du 
swego w tym wzgl~dzie. Osadzil wi~c Boettgera 
w scislem wi~zieniu i poslal kuryera po instrukcye 
do Drezna. Zaledwie odeslal depesz~, gdy przybyl 
goniec gabinetowy pruski, z listem wlasnor~cznym 
samego kr6la. Kommendant tlumaczyl si~ ze nie 
moze zadosc uczynic z~daniu kr6lewskiemu, pod po
zorem, ze poslawszy I{uryera musi oczekiwac odpo
wiedzi; napisal jednak drug~ depesz~ do regenta i t~ 
powi6zl wraz z listem kr6lewskim kuryer pruski do 
Drezna. 

Kommendant Wirttenbergi zdawal si~ nie zapo
minac na ch,vil~ obowi~zk6w wzgl~dem swego mo
narchy. Podsun~l Boettgero'\vi, by si~ odwolal do 
kr6la elektora, bawi~cego w Polsce, i wzi~wszy od 
niego prosb~, poslal j~ kr6lowi S'\\'en1u do Warszawy 
w sam dziell. odjazdu ku1jera pruskiego do Drezna. 
Regent uwazal in teres za z byt 'vielkiej wagi i nie 
chcial go ostatecznie roztrzygn~c. Odwolal si~ wi~c 
takze do kr6la a tymczasowo poslal surowy rozkaz 
pilnowania Boettgera, aby nie uszedllub nie zostal 
uwiezionym, - obchodzenia si~ z nim dobrze, lecz 
nie pozwalania nikomu zblizac si~ do niego i pod 
kar~ smierci, nie dotykania si~ jego likwor6w. J e
dnoczesnie, obawiaj~c si~ jakiego zamachu ze stro
ny pruskiej, wzmocnil zalog~ miasta cal~ brygad~ 
piechoty. 

Fryderyk, cbociaz pierwszy kr6l pruski, czul si~ 
kr6lem w calem znaczeniu tego wyrazu. Czego i~
dal, do tego d~zyl z cal~ sit~. Napisal wlasnor~
cznie drugi list do regenta saskiego. Obwinial Boet
tgera o wiele szkaradnych zbrodni, mi~dzy innemi 

o kilka otruc, i grozil odwetem, gdyby nie uczynio
no zadosc jego z~daniom. Kiedy tak wszelkic robil 
usilowania by uzyskac wydanie ,pozytecznego cha
ma" jak go nazywal w rozmowie z ministrami, kr61 
pruski nie m6gl si~ wydziwic, dla czego tak oci~gal 
si~ z jego wydaniem gabinet saski; zaiste podziwie
nie to bylo bardzo naiwne. 

Wi~zienie Boettgera stalo si~ scislejsz6m w miar~ 
j~trzenia si~ sporu o jego osob~. Warty w zamku 
w kt6ry1n n1ieszkal podwojono; oficerowie na czele 
oddzial6w dzien i noc odbywali patrole. Fryderyk 
nieraz byl rozgniewany iz niesluchano jego reklama
cyi. Cbcial poslac kilka pulk6w do Wirttcnbcrgi, 
zdobyc zamek i odcbrac pozytecznego chama; zale
dwie go od tego szalonego post~pku m6gl odwiesc 
pierwszy 1ninister. N a pisano do rodziny Boettgera, 
przekladaj~c jego krewnym, by nam6wili go do ucie
czki do Pruss. Nareszcie goniec z Warszawy przy
wi6zl rozkaz kr6la Augusta aby wyslano Bocttgera 
bocznemi drogami i pod straz~ do Drezna. Gdy tu 
przybyl, os adzono go natychmiast w zamku kr6le1r
skim, oddaj~c elektorsk~ pracowni~ cbemiczn~, pod 
wyl~czne jego rozporz~dzenie. Regent, maj~c jechac 
do kr6la, do Warszawy, zyczyl widziec dowody sztu
ki Boettgera. Przeistoczenie wi~c metalu mialo miej
sce w jego obecnosci: regent s~dzil, ze potrafij~ sam 
przed kr6lem powt6rzyc i wzi~l z sob~ troszk~ pro
szku, kt6ry wypadalo sypac na roztopiony metal, 
wraz ze szczeg6low~ instrukcy~, w kt6rej Boettger 
zaleca szczeg6lnh~j, a by \vszyscy bior~cy w niej udzial 
znajdowali si~ \V stanie laski i ntieli 1nysli jedynie 
Bogiem zaj~te. Te warunki kr61 i regent trzecie
go dnia po Bozem Narodzeniu, \vypelnil, jednakze 
operacya si~ nie powiodla. Kr61 August, ufny w czy
stosc swego sumienia, pisz~c w kilka dni do Boet
tgera, przyznawal nieudanie si~ doswjadzenia obe
cnosci pieska, kt6ry przewr6cil pudelko zawieraj~
ce kosztowny proszek. 

Boettger, mial 'vygodne mieszkanie, st6l do bry; 
kilku pan6w dworu do towarzystwa; mimo-to w sci
slem byl wi~zieniu: nie pozwalano otwierac okien 
i nie dopuszczano nikogo do zamku, nawet cyruli
k6w; mieli przeto wszyscy brody dlugie jak Izraelici, 
co w owych czasach bardzo razilo. Dla l atwiejszego 
pilnowania, przewieziono go do twierdzy J{onigstein, 
co silny wywarlo wplyw na umysl mlodego chlopca 
i doprowadzilo go do pijanstwa pol~czonego z sza
lenstwem: bye moze nawet ze to udawal, by si~ wy-· 
dostac z wi~zienia. Wyslano natychmiast doktor6w 
z Drezna. Gdy wyzdrowial, przeniesiono go napowr6t 
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do palacu kr6lew~kiego w Dreznic, gdzie caly dom ogniotrwalych tygl6w) kt6rych potrzebowal przy ro· 
urz~dzono na \vyzsz~ stopfJ z rozkazu kr6la. Pozwo- bieniu kruszcu mniemanego. Czas \vynalezienia por· 
lono ntu zapraszac do siebie dygnitarzy a sam rc- celany niepewny, zdaje si~ jednak ze okolo 1708 r. 
gent cz~stytn bywal u niego goscie1n: nie przesta\Ya- Byl-to przcdmiot bardzo drogi. W muzeum dre
no jednak f:;trzcdz pilnic i zacho,vywac bytnosc jego zdeiiskien1 pokazuj~ 5 \Yazono"' bialych i niebieskich 
w Dreznie \V najwi~kszej tajemnicy. W koresponden- z porcclany nankif1skiej, za kt6rc kr61 August zapla
cyi kr6lewskiej uic napotykamy nigdy nazwiska Bo- cilll,OOO funt6w szterling6w. Odkrycic przcto taje
ettgera i mianuj~ go tylko ,osob~. "-Zadne doswiad- mnicy wyrabiania tego materyalu musialo nie poma
czcnia mu si~ nie uda,valo i nie m6gl zrobic zlota, lu uradowac lrr6la-elektora, lrt6ry lubil nami~tnie 
ale to nie zach\vialo zaufania kr6la i regenta w jego posiadac pi~kn~ porcelan~ jak i wielu 6wczesnych 
sztuce. Ich listy byly czule, i cz~sto wlasnor~cznc. })anuj~cych. To go zapewne udobruchalo, gdy Boet
Jedno pismo wyraza, zc on ,za szczcg6lniejsz~ spra- tger mu si~ przyznal ze nie potrafi zrobic proszku 
w~ Opatrznosci dostal si<J pod protckcyQ kr6la i ze zamieniaj~ccgo inny metal na zloto. W kill\:a zale
B6g szczeg6lnc musial mice przyczyny wybieraj~c dwie lat po \vynalezieniu, porcelana drezdenska mo
go na opickuna." Pod pisano: ,,prawdzi,vie ci zyczli- gla smialo rywalizowac ze wschodnhh kt6rej dostaw~ 
wy-Augustus Res." Jednak pilniej gojcszczc strze- trudnili si~ dot~d Ilollendrzy. 
zono, gdy si~ dowicdziano o intrygach pruskich, 'v ce- Reszta zycia Bocttgera poswi~con~ byla zastoso
lu wydostania Boettgera. Wtcdy l\r6l polecil regen- waniom tego wynalazku i robieniu innych odkryc 
towi, by nigdy w nocy nie opuszczal Drezna. 1\fimo-to drog~ chemicznych doswiadczen. Przytem trwonil je
Boettgcr ujsc potrafil. Sprzykrzylo mu si~ wi~zie- dnak znaczne summy, kt6remi kr61 nie przestawal 
nie, a moze obawial si~ zlych nast~pst'v n1ogQ:cych zasilac po,vicrzonych mu fabryk i dozwalal pod,vla
go spotkac gdy siE2 odkryje zc uic jest w tanie do- dnym koszystac z nich jak im si~ podobalo. Un1arl: 
trzymac danych kr6lowi obietnic. Ale go zlapali zol- 1721 maj~c 35 lat, po dlugich cierpieniach, zgubnym 
nierze snscy, osadzili zno,vu 'v \Vi~zicniu i pilno,vali nalogiem, kt6rcmu si~ oddal, sprowadzonych. Po jego 
jcszcze silniej. Kr61 Saskopolski u'vazal ten post~- skonie przcniesiono fabrykE2 do Misnii. Pierwsze fa
})ek za czarn~ nicwdzi~cznosc, lccz zdaje si~, nigdy brykaty s~ kopijami wschodniej czer\voncj porcclany 
nie w~tpil o sztucc wi~znia. "Varunki, pod kt6remi i podobne nieco do no\vszych 'vyrob6w Wedgewood'a; 
ofiaro"rano 1nu \Volnosc, byly 1Jisanc 'v forn1alnym trudno je rozr6.Znic od porcelany chii'1skiej. Z powie
kontral{cie, za\vartym mi«Jdzy kr6lcm a Boettgeren1, rzcho\vnosci wydaj% si~ jakby robione z te1~1·a cotta, 
kt6ry winien byl zrobic }Jcwn~ ilosc zlota dla kr6la, lecz dz,viE2k metaliczny dowodzi ze s~ prawdziw~ por
wyjawic sw~ tajemnic~ 'vyznaczonyn1 przez monar- cclan~. Co do \Yewn~trznej dobroci 'vyrobu, wynala
ch~ osobom, a potem m6gl uzy,vac wynalezionego zca przeszedl pier,votne swe 'vzory, nadaj~c polyslt 
przcz si~ sposobu robienia zlota, na \vlasn~ korzysc. dor6\vnywaj~cy murmurowi i ozdabiaj~c pi~knemi, 
W zamian kr6l obiecywal mu opiek~, za trzegajqc kolorowemi wytloczenian1i wypuklemi. Odlniany 
tylko by nie kupowal d6br zicm kich i nie budo\val czarne tego wyrobu powstaly przypadkowo, z przy
.zatnk6w, bez poz,volenia jego. czyny zbytniego rozgrzania piec6\v, s~ jednak nli~-

Takim sposoben1 przeszlo 6 Iat na pochlcbst"'ach dzy nie1ni Radzwyczaj pi~li:ne okazy. Ostatnim }{ro
i zawodach, z jednej, a na obictnicach, i skargach kiem doskonalcnia si~ wyrob6w drczdcnskich byl 
z drugh~j strony. Kr6l potrzebowal pieni~dzy na woj- spos6b nakladania kolor6'v wytrzymuj~cych dziala
n~ Szwedzli:~ a Boettger obiecal mu formalnie 20,000 · nie ognia. Sam Boettger polozyl znakomite zaslugi 
funt6w szterling6w na tydzieii, poczynaj~c od daty w tym kierunku. Wyroby z pierwszych cza 6w bytu 
Jrt6r~ sam byl oznaczyl. Zdaje sie ze w tyn1 klopo- fabryki nie ust~puj~ w niczem chin kim b~d~c wier
cie powzi~l mysl \vyrabiania porcelany podobnej do nemi kopijami najpiE2kniejszych wzor6w, na kt6rych 
chii1skiej. Mieszkaj~c w palacu kr6lewskim widzial nie zapomniano nawet oznaczyc podpisetn robotnika 
z niej wyroby, kosztuj~ce wtedy summy bajeczne. niebieskiego pat1stwa. Wkr6tce pol~czono z zakla
Wynalesc spos6b \vyrabiania tak koszto,vnego mate- dem szkol~ modelier6w i malarz6w, i powstaly cudne 
ryalu, bylo rzcczywi~cie spraw~ nie1nal r6wnie wa- dziela oryginalnego rysunku i wykonczenia, kt6re 
zn~, jak wynalezienie zlota. Na t(J mysl naprowadzi- doscigly naj,vyzszego stopnia rozwini~cia pod zarz~
ly go prawdopodobne doswiadczcnia przedsi~brane dem Briihl'a. Znany to minister z ostatnich czas6w 
w fabryce wyrob6w glinianych w celu dostarczenia panowania Sas6w w Polsce. Wladaj~c wyl~cznie 
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umyslem kr6la, zgromadzil, kosztem kraju, kolosalny 
maj~tek, choc rozrzucal ogromne summy dla dogo
dzenia przepychowi kt6rytn si~ otaczal. D\vor jego 
bylliczniejszy i okazalszy od d\voru samego ln·6Ia
elektora; trzyn1al dwustu sluialc6w r6inego stopnia. 
Fryderyk Wielki, \vzi~wszy Drezno znalazl \V garde
robie ministra 1500 peruk, tylez odpo\vicdnich gar
nitur6w kompletnego ubrania i tabakierck drogoccn. 
nych. J ego zamilowanie \V zbytkach wplyn~lo l{o
rzystnie i na fabryk~ porcclany. Po zaj~ciu Drczna, 
Fryderyk nic omieszka! zcinscic si~ za ucieczk~ 
Boettgera z pod czu!ej opiel<i S\vego dzi ada. W y bra! 
najlepsze sztuki, wartosci okolo 250,000 talar6w 
i po !al je wraz z najlepszy1ni robotnikatni do Berli
na. Pozwolil r6wniez swoiln jencralom brae co im 
si~ podobalo. 

U nas na W olyniu, byla fabryka porcellany 'vI{ or
en; ale gdy si<J zicmia wyczerpala, przeniesiono za
klad do Baran6wld i E1nilian6wki: - r~kodzielnie 
w vViedniu, Berlinie i Mnichowie istniej~ dot~d .jako 
zaklady kr6lewskie; inne upadly lub przeszly na wla
snose os6 b prywatnych. D\vie gl6wnie pr£yczyny sta
wi~porcelan~ tegoczesn~ nizej od wyrob6w ubieglego 
stulecia. Mi~szanin~ ziemn~, z kt6rej j~ wyrabiajq, 

pocldawano da,vniej przez lat kilkanascie powolnemu 
dzialaniu powietrza; teraz poddaj~ dzialaniu sro
dk6\V chctnicznych i w p6l niespelna roku, juz bywa 
do uzycia goto\v~. ltV Chinach ziemi~ porcelanow~ 
\vysta\vhtj~ na \Vplyw l)Owietrza \V przeci~gu lat 80, 
jest-to n1aj~tek kt6ry czlowiek sklada dla swoich 
wnuk6\v. Nic'v1n·awne na 'tvet oko wielk~ spostrzega 
r6znic~ mi~dzy \vyrobatni no\vszcmi i wyrobami pier
'vszej po{o,vy J)rzcszlego wicku, pod \vzgl~dem \ve
'vn~trznej dobroci uzytcgo Inateryalu. Drzewo opa
lo\vc zast~piono WQglenl kan1icnnym, a wyzszy sto
pici1 cicpla, kt6ry zt~d po\vstajc, dzialaj~c zbyt gwal
townie, szkodzi pi~kuosci wyrobu. Nadto, zydo\vscy 
handlarzc rzadkosci, kupuj~ niemalo,van~ jeszcze 
porcelanQ i podrabiaj~ wedlug \Vzor6\v da\vnicjszych. 
Poddaj~ j~ nast~pnic uzialaniu ognia we wlasnych 
piccach, kt6re b~d~c nie\vielkic, nie 1nog~ bye ogrza
ne do stopnia cicpla potrzebncgo dla zupelnego 
zc1nalio\vania kolor6\v. Z pocz~tku malowidla zdaj~ 
siQ bye ro\Ynie zy\ve i pi~kne jak na da\vnej porcela
nie, lecz wystawione na dzialanie slonca bledn~. 

Zt~d wystawy zagranicznych sl\lep6w przepelnione 
s~ star~ porcelan~ sask~, kt6rej wi~ksza cz~sc nigdy 
w Dreznie nie byla. 

' ' lVSPOliNIENIE Z POBYTU W AIIE CIE S\tYI~TEJ MARTY 
VV NOVVEJ GRENADZIE. 

Miasto pod nazw~ swi~tej Marty, jak mo\vi p. Elise czuj~c, nie postrzcgaj~c godzin, kt6re tam si~ trawi. 
Reclus, lezy w nowym Raju Ziemskim. Zbudowane Szczeg6lnicj wieczorem gdy znizone promienie slon
jest nad brzegiem morza, gdzie tenie kr~ci si~ jakby ca odbij~ si~ \V powierzchni ogromu spokojnego mo
koncha morska, a grupowane domy biale, okolone rza; natenczas zielona r6wnina, ciemne doliny po
pi~kn~ zielonosci~ lisci palmowycb, wydaj~ si~ jakby mi~dzy g6rarni, obloki r6zowane i wierzcholki odda
djament w szmaragdy osadzony. Wkolo n1iasta roz- lonych g6r jakby ogniem posypane, t'vorz~ widok tak 
ci~ga si~ \V p6lokr~gu r6wnina, zwolna podnosz~ca czaruj~cy, ze nie podobna juz zyc mysl~ lub jakim
si~ do stop g6r, ktore jakby wysilaj~c si~ okazac wy- kol\viek uczucien1, wspomnieniem, gdyi zyje si~ tyl
nioslosc i cal~ 'vspanialosc swoj~, w rozmaitych ko roskosz~ widzenia! Ci ~t6rzy mieli szcz~scie uj
ksztaltach i koloracb, podlug roslinnosci pokrywa- rzec ten l\rajobraz, nigdy w zyciu zapomniec go nie 
jqcej je, wznosz~ si~ jedna za drug~ w coraz bardziej s~ \V stanie. Gdy si~ do tego miasta wybieralem i pro
olbrzymich ksztaltach. Obraz caly miasta pocz~wszy silem jednego Grenadczyka, przyjaciela mego, a by mi 
od poziomu ai pod obloki si~gaj~cych g6r, tak jest szczeg6l6w o mi~jscowosci udzielic raczyl, ten nie 
stopniowany, z tak nadzwyczajn~ barn1onj~ ulozony, mog~c nawet dac mi odpowiedzi, jakby z ialu usmie
ze si~ bez konca patrzec a patrzec na niego z~da, nie chn~l si~ tylko i wyrzekl to jedno slowo: Niestcty! 

Ksi~GA. SwiAT.A, Cz. I. B. IX· 15 
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Miasto wewn:ttrz nie harmonizuje ze wspanialo
sci~ otaczaj~cej go natury, jest to najpierwszy zaklad 
na stalym l~dzie Grenady Hiszpanskiej i pomimo da-
wnosci swojej, mimo najlepszej jaka moze bye przy
stani, tytulu stolicy, i okazalosci jak~ mu przyszlosc 
gotuje; liczy teraz tylko cztery tysi~ce mieszkanc6w! 
Ulice w miescic s~ szerokie lecz wcale nie brukowa
ne; w czasie wiatru od morza, tumany piasku prze
szkadzaj~ i nie dozwalaj~ prawie nikomu 'vyjse z do
mu chocby za pilnym in teres em. Do my w niem nislde, 
zle z budowane, szczeg6lniej na przcdmiesciach, po-
dobniejsze do chat niz do zabudowan miejsl{ich, po-
kryte zamiast dach6wk~ lisciami palmowemi, w kt6-
rych gniezdzi si~ niezliczone mn6stwo skorpjon6w 
i paj~k6w. 

W roku 1825 to jest w trzysta lat przeszlo po za
lozeniu miasta, trz€Jsienie ziemi obalilo tu przeszlo 
sto dom6w, w katedrze i w cztech innych kosciolach 
narobilo rozpadlin ogromnych. Dot~d gruzy z nich 
i kawalki cegiel nie uprz~tni€Jte, uszkodzenia nie po
naprawiane, rozpadliny te nawet rozdziawiaj~ si~ co
raz bardziej; czas tylko ustroil je r6znemi pnqcemi 
sifJ pi~l{nemi roslinami; szczeg6lniej na kosciele Igle
sia-Major, kopula pokryt~ zosta!a girland~ zielon~ 
przeplatani! z6ltemi i czerwonemi k\Yiatami. W tern 
miescie z powierzchownosci swojej wydaj~cem si~jak
by nazajutrz po trz~sieniu ziemi, jeden tyll{o nowy do
meczek dojrzec moglem i zacz~t~ bud owl~ maj~c~ kie
dys sluzyc na gl6wne prowincyonalne kolegium. Mie
szkanie najbogatszego w cah~1n miescie kupca, nie-
gdys istotnie 'vysta,vny palac, od strony morza wy
gl~da zupelnie jak wspaniale jakies dawne zwaliska; 
powyszczerbia.ny cbwiejqcy si~ mur, otacza ogr6d 
palacowy, napelniony szcz~tkami kapitel6w i gru
z6w poporasta!ych jl1Z dzikiemi kol~cemi chwastami. 
J ednakze mimo tych slad6w O}{rOpnego zniszczenia, 
mimo calego nieporz~dku, miasto swi~tej Marty ani 
w cz~sci nie przedstawia tego pos~pnego, ponurego 
spustoszenia, jak l{artagena; ulice szerokie kt6re 
trz~sienie ziemi nie obalilo, wapnem pobielone albo 
wesolemi jasnemi kolorami pomalowane, wreszcie 
cudo,vnosc i pi~knosc otaczaj~cej miasto przyrody, 
~daje sifJ w niem odbijac. 

Dose rozlegly za.kr~t brzegu morskiego, gdzie si~ 
wznosz~ szcz~tki dawnej niegdys twierdzy, z kt6-
rych wi~ksza polowa w gruzach i odlamach powpa
dala juz w morze,- szczeg6lny i zajmuj~cy daje wi-
dok; - tam bowiem przyplywaj~ statki male z ry
bami, orzechami kokosowemi i innen1i rozmaitemi 
wiktualami; na tych odlamach porozrzucanych na 

plytkiej juz wodzie blEJkitnego morza, odbywa si~ 
targ, na kt6ren kobiety kr6tko ubrane przybywaj~ 
po zakupienie na caly dzien zywnosci. Ten targ pod 
golem niebem, napelniony ludZmi na urywkach mu
ru, wsr6d oblewaj~cej je niebieska"·ej wody, odbija
j~cej miejscami cale gruppy, jest nader dziwnym i zaj
muj~cym obrazem. 

Wi~ksze statki, okr~ta Europejskie i Stan6w Zje
dnoczonych o jeden kilometr dalej ku p6lnocy przy
bijaj~ do przystani; od tej, az do sam ego miasta bywa 
miejsce przechadzki wieczorow~j wszystkich prawie 
bez wyj~tku mieszkanc6w, pieszych, konnych i w po
wozach jezdz~cycb. Na tej rozleglosci znajduj~ si~ 
takze zupy solne, czasami zalane wod~ i dawna na 
pol zniszczona komora, kt6r~ nie jako srodek czyn
nosci i ruchu, ale raczej jako punkt zabawy uwazac 
mozna. W porankach plywacze biali i czarni nurku
j~cy pomi~dzy statkami jakby Tritony, zamieniaj~ 
'v pian~ bial~ pi~kny bl~kit 'vody, a majtkowie i wiel
ka liczba pr6zniak6w, opartych na statkach, s~dz~ i 
przyklaskuj~ zr~czniejszym plywaczom. 

Po pierwszych porankowych godzinacl1, w kt6rych 
jakis ruch i zaj~cia pomi~dzy mieszkancami spo
strzegac si~ dai~, nast~puje spokojnosc i cisza. W szy
scy zabieraj~ si~ do (a1'niente: blisko pi~cset skle
p6w, i sklepik6w prawie wypr6znionych, zamyka si~ .. 
Mieszkancy bliskich osad Gaira, Mamatoko i Masyn- . 
ga uchodz~ ze swemi karawanami, p~dz~c przed so
b~ d!ugi szercg mul6w i osl6w. Mieszkancy n1iasta 
s~ nateuczas w spokojnem uzywaniu swojej wlasno
sci-spi~-albo siedz~c przed domami wesolo roz
prawiaj~ o wydarzeniach poranku, a panowie (Se
nioritas) kolysz~ si~ w swoich hamakach. W miar~ 
jak gorf!CO powi~ksza si~, glosy cicbn~ - robactwo 
na,vet nie brz~czy - mozna powiedziec ze cale mia
sto spoczywa i omdlewa w roskosznej atmosferze. 
Praca zdaje si~ bye nie potrzebn~ w tym szcz~sli
wym klimacic, gdzie spok6j z g6r zielonych i z nie
ba splywa na mieszkanc6w. Nie mozna prawie ganic 
calej tej Iudnosci, oddaj~cej si!J tyle szcz~sliwosci fizy
cznej zycia, kiedy j~ wszystko do tego poci~ga. Gl6d 
i zimno nigdy ich nie dr~czy, wyobraienie n~dzy nie 
rna nawet przyst~pu do ich poj~c; nielitosciwy prze
mysl do twardych trud6w i zawod6w ich niepopycha. 
Tacy, kt6rych potrzeby dobroczynna natura niezwlo
cznie zaspakaja i opatruje, chcielizby mozolnem, pel
nero trudu post~powaniem isc jej na przek6r i nie 
korzystac z cale1n opu:szczeniem si~ i nieczynnosci~ 
z jej dobrodziejstw? tembardziej tacy, kt6rzy s~ je
szcze dziecmi tej ziemi, kt6rym zycie jak drzewom 
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i kwiatom w pokoju przechodzi? Cz~sto upaly chocia~ 
niezbyt n~kaj~ce z przyczyny chlodnycb powiew6w 
od morza, dochodz~ jednak do tego stopnia ze niepo
dobienstwem jest wzi~sc si~ do pracy, gdyz polozenie 
meteorologiczne Sw. Marty jest pod rownikiem sa
mym, i rna zwyczajn~ sredni~ temperatur~ 29 stopni 
~iepla. Jezeli na przyszlosc doliny w Sierra-Nevada 
tysi~cami rolnikow zostan~ zaludnionc, natenczas 
Samariosy dzis tak nieczynni, dadz~ si~ poci~gn~c 
w ten wir pracy, handlu, przemyslu: a mieszkancy 
s"'· }[arty, na wz6r wielu Jniast, drzymi~cych da
wniej pod czarownem zwrotnikowem niebem, p6jd~ 
w ich slady. 

W dzisiejszych czasach stolica ta maly bardzo bo 
przechodowy tylko (transito) utrzymuje handel. Spro
wadza lekkie towary np. mate1je, ktorych wysylanie 
w gl~b' kraju nie wiele pracy i kosztu wymaga
a naton1iast wyprawia do Anglii znaczn~ CZ(JSC zlota 
wydobytego przez g6rnik6w w kopalnich Antjochii; 
Niemc6w zas obdarza tytuniem. Ogol z wycbodz~cych 
towar6w wynosi tylko 15 milion6w frank6w rocznie, 
kt6r~ summ~ latwoby bardzo pomnozyc, gdyby si~ 
szczerze zebrano do ci~gnienia korzysci z ziemi tak 
plodnej. Zrazu, tak jak wszyscy mieszkancy Sw. Mar
ty, bylem odurzony, upojony aromatyczn~ woni~ na
:pelniaj~c~ cale powietrze; lecz nie n1arnowalem go
dzin moich na pr6znowaniu; staralem si~ poznac 
wiele rodzin, w kt6rych jak najuprzejmiej mnie przyj
mowano; pozyskalem wkr6tce kilku przyjaci6l, kt6rzy 
we wszystkiem w czem tylko i~dac moglem udzielali 
mi objasnien ze wzgl~dnosci~ i prawdziw~ dawn~ 
grzecznosci~ Kastylsk~. W przechadzkach nad mo
rzem ch~tnie zaczepialem nizsz~ klass~ rybak6'v i in
nych, wchodzilem z niemi w dlugie rozmowy, zgl~-
bialem ich \Viar~, zwyczaje i o byczaje. Dla poznania 
wszystkich plod6w ziemi i owoc6w, potrzcbowalem 
tylko wejsc do jakiegob~dz ogrodu, tan1 za tak mal~ 
cen~, ze si~ nawet zaplat~ nazwac nie moze, dawano 
mi figi, owoc bananu, nisperos maj<1CY srodek koloru 
krwawego, ananasy, papayes, ciruclas gatutek sliwek 
pod zwrotnikiem rosn~cych, aguacates czyli adwo
katy, mangos z zapachem terpentynowym~ goyaves, 
marannony czyli jablka mahoniowe, kt6rych sam 
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zapach przechodzi wszystko co przyjemnie i mile 
pachn~c moze, guanabano przypominaj~ce woni~ po
.ziomki z dobrym winem, i tyle innych osobliwych 
owoc6w ze same ich nazwy wymagalyby osobnego 
slownika. Na tej szcz~sliwej dolinie, na pocbylosci 
tych g6r, gdzie pod tymze samym promieniem slon
ca, dojrzewaj~ tutejsze najsoczystsze, najsmacznieJ-

sze i zarazem w r6znych klimatach rosn~ce owoce, 
najlatwiej byloby powrocic do uzywania san1ych ro
slinnych pokarm6w, jakiemi pierwsi po stworzeniu 
swiata ojco,vie nasi zywili Si(J. 

Jakie r6zne jest przebudzenie si~ ranne, na naszej 
p6lnocy a w dolinie Sw. Marty! Nus przykre i nie
przyjetnne uczucia witaj~ zimnym nudno i swiszcz~
cym wiatrem, wdzierajfbcym si~ przez nieszczelne 
okna do pokoju. Tutaj "'on z koron rozmaitych kwia
t6w ogarnia calc PO\Vietrze, rozliczne ptastwo spie
wami swemi przysposabia do wesolosci-przez szpa
ry ocicniaj~cych lisci drzew, promienie slonca nie 
natr~tnic zagl~daj~ do mieszkafi. Oddycha si~ z u
pojeniem, czuj~c si~ jakby odrodzonym w tej milej, 
iyciodajnej atJnosfcrzc. 

Od samego switu piesi i konni zapelniaj~ dr9g~ 
prowadz~c~ do niewielkiej rzeki Manzares, talr na
zwanej na pami~tk~ strumienia w Madrycie; kazden 
wybiera sobie na brzegu rzeki, zak~tek ocieniony, do 
rannej k~pieli. Wsz~dzie prawie drogi i scieiki wio
d~ce do tej naturalnej lazienki, s~ o brosni(Jte od do
lu krzewami, dalej drzewami ze schodz~cemi si~ 

z sob~ w g6rzc galEJziami, tworz~ jal\:by umyslnie sa
dzone i utrzymy,vane altany; w malych przerwach 
cieniu, kt6remi slonce w~zko przeziera, widac koly
sz~ce si~ w g6rze i tworz~ce si~ parasole z ciemnych 
kokoso·wych drzew gal~2i. Wsz~dzie zapach z otwie
raj~cych sig na dzien kwiatow i dojrzalych owoc6w 
towarzyszy czlowieko,vi. Spotyka si~ Indyanki jad~
ce na oslach i pozdrawiaj~ce podlug zwyczaju: Ave 
MaTia purissinza-z odpowiedzi~: Sine peccata con
cebida, ( concevta). Docbodz~c do mostu na Manzares, 
jedynego w calej prowincyi a dziwnej w S\voim rodza-
ju, bo najdawniejszej budowy, z pokladu opartego na. 
massach kamieni 'v r6zne strony pochylonych i wy
szczerbionych; - ujrzysz dopiero kupy ludzi, co trzy
Inaj~c si~ gal~zi Czulostek i Korokolis rozpierzchuj~ 
si~ w rozmaitym kierunku, dochodz~ do plytkiej wody 
i brzegu rzeki piasczystego jakby mozajko\vanego ze 
zlota i srebra, i tu rozci~gaj~ si~ dla ochlody. Po kilku 
minutach tej roskosznej k~pieli, "\V czasie kt6rej pta
stwo radosn~ muzyk~ zabawia, roje robactw jeszcze 
nie kr~z~ w powietrzu, slonca gor~co nie przepieklo 
jeszcze cienia drzew, a woda zachowala swiezosG 
i chl6d skal z kt6rych przybyla; wszyscy do dom6w 
wracaj~. Takie s~ zwykle poranki sp~dzane na Swi~
tej Marcie. 

M~zczyzni znaczn~ cz~sc dnia przep~dzaj~ na uzy
waniu spoczynku (lasiecte), kobiety czynniejsze pra
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cowitsze na calym swiecie i tutaj rzadko przerywaj~ 
~obie zatrudnienia gospodarskie. Jeieli czasem skwar 
zbyt dokuczaj~cy nie dozwolil mi czynic wycieczek 
nad brzegami morza, natenczas z kRi~zlu~ w r~ku 
chlodzilem si~ kolysaniem w moim hamaku. Dom 
kt6ry za mal~ cen~ bo tylko za 20 franl{6w miesi~
cznie naj~lem, byl obszerny, dobrze ocieniony, maj~
cy w kolo pi~kny ogr6d. Niekt6rzy mlodzi, chciwi 
(jakiemi s~ bez wyj~tku wszyscy neo-G1·enadyni) wia
domosci, schodzili si~ na ga"r~dy do mnie z cal~ mil~ 
i uprzejm~ poufalosci~ w kraju zwyczajn~. Oboe cu
dzoziemiec, swiezo prawie na brzeg wysiadlszy, zna
lazlem w nowo przybranej ojczyznie wi~cej sympaty
cznych, przyjaznych uczuc, nizelibym ich przez dlu
gi czas zyj~c 'v rodzinnem miescie m6gl pozyskac. 
Najwi~cej uwag~ moj~ zwr6cilo to, ze nadzwyczaj 
s~ tu wielkie umyslowe zdolnosci w mlodziezy, kt6ra 
szczeg6lniej latwo tlomaczy si~, z wielk~ wytworno
sci~ i poci~gaj~c~ wymow~. Pr6cz hiszpansl{iego j~
zyka, w og61e m6wi~ jeszcze dwoma lub trzema j~
zykami zyj~cemi np. francuzkim, angielskim, holen-
derskim, niemieckim. Ciekawym "'szystkiego co z za
granicy przychodzi, tak jakos lat"'O jest nabyc wy
ksztalcenia po,vierzchownie og6lnego, ze mog~ z wszy-.. 
stkiemi o wszystkiem m6wic. To szczeg6lniejsze 
jeszcze, ze takie wyksztalcenie san1i sobie s~ winni, 
gdyz w zakladach naukowych zadnego rygoru, za
dnych surowych przepis6w nie rna. Im kt6ren pro
fesor wi~cej z dziecmi post~puje na drodze przyja
cielskiej, im ich wi~cej za skonczonych niby ludzi 
uwaza, tern wi~cej jest szanowany i sluchany. 

U tych dzieci ta.k drazliwych w kwestyi godnosci 
osobistej, uczucie honoru jest szcz~sciem tak 'vysoko 
posuni~tem ze niem powodowani, cud6w dokazacby 
mogli. Dostatecznem jest ol{azac im zaufanie, a na
tycbmiast staraj~ si~ czynem je usprawiedliwic. 
I w tem mieszkancy Nowej Grenady nie rozni~ si~ 
od dzieci: a skoro poznaj~ ze czesci chwal~ pozysz-
cz~ z tego jak kraj ich b~dzie obfitowal w szkoly, 
w pozyteczne zaklady, w urzqdzenie dr6g, w rolnictwo; 
wszystkich staran doloz~ aby to do skutku przypro
wadzic. Honor jest dzwigni~, kt6r~ caly nar6d pod
niesc i do post~pu wielkiego przywiesc mozna. Jest 
to cnota kt6ra wszystkie inne uzacnia i podnosi 
niejako, a te cnoty s~ liczne u nich. Jezeli im wyrzu
cacby slusznie mozna niejakie lenistwo, to za to nie
podobna zaprzeczyc im poj~tnosci, uprzejmosci, od
wagi a nadewszystko skromnego o sobie mniemania, 
bez najmniejszej zarozumialosci. Z jakimz~ szczeg61-
nym wdzi~kiem prostoty kraj sw6j klad2} w cieniu, 

gdy im przychodzi m6wic o Francyi, kt6r~ wysta
wiaj~ sobie jako wz6r plemienia lacinskiego. 

Odznaczaj~cy si~ mlody czlowiek z kt6rym naj
scislejsz~ zabralem znajomosc nazywal si~ Ramon 
Diaz, byl to osmnastoletni Mulat, a juz znttlazl czas 
nabycia gl~bokiej naukowosci. W towarzystwie po
dr6zuj~cego Europejczyka w r6wninach otaczaj~
cych miasto, posiadl nauk~ o ptakach i botanice; po 
odjezdzie cudzoziemca sam na sw6j rachunek wrost 
dla przyjemnosci ci~gn~l dalej wlasne poszukiwania, 
pote1n za pomoc~ ksi~zek potrafil zredagowac na 
osobisty sw6j uzytek, kurs filozofii, literatury i geo
metryi. 

Jednakze r6znorodnosc tylu wiadomosci nie na
tchn~la go bynajmniej pych~; bez falszywego wsty
du, w sklepiku matki swojej sprzedawal po kilkana
scie na dzien banan6w. Jezeli pych~ nie grzeszyl, 
to mu nie braklo dumy; wiedzial, znal i czul dobrze 
ze nie polozenie towarzyskie lecz godnosc osobista, 
stanowi prawdziw~ wartosc czlowieka. 

Nie sam Ramon Diaz i jego przyjaciele rozwese
lali samotne dni moje: malpa na dlugim sznurku 
przywi~zana, znudziwszy si~ kolysaniem na gal~
ziach, wpadala cz~sto poswawolic i popiescic si~ ze 
mn~. Papuga powtarzaj~ca, wszystkie imiona chlo
pczyk6w-czasem z wielkim glosem krzyczala osle! 
osle! nauczywszy si~ tego od Indjan, kt6rzy tym wy
razem poganiaj~ zwierz~ta zaprz~gowe-to zn6w pa
puzka Inala, zielona, umizgaj~ca si~ i przyn1ilaj~ca, 
prosila prawie, aby jej dac czerwony owoc kaktu
sa, nad kt6rym szczeg6lne oznald wesolosci i skoki 
wypra\viala. Tak nawiedzany i zabawiany przez 
przyjaci6l i zwierz~tka, wreszcie zmordowany gor~
cem, nie moglem \vszystkich godzin poswi~cac nauce 
• 
1 pracy. 

Z wieczorami przybywaly bale i spacery; po uli
cach z b~benkami, kastanjetami, z r6znemi brz~ka
dlami, chlopaki male gromadzily si~, tam gdzie obcho
dzono imieniny albo urodziny; przed domami w alta
nach czyli verendach postrojonych w girlandy i k\via
ty; posr6d obraz6\v czasem kosztownych i swi~tych, 
kt6remi przystrajano miejsca te do tanc6w w czasie 
festyn6w, widziec mozna bylo powywieszane bran
soletki, wachlarze, sztuki materyi, sztychy stare 
francuzkie przedstawiaj~ce pogrzeb A tali albo smierc 
Poniatowskiego. Muzykanci ~ '\vielkim zapalem ostro 
zwrotki wesole wygrywaj~cy, kiedy niekiedy i to 
luzuj~c si~, na tyle tylko przestawali i odpoczywali, 
ile potrzeba bylo czasu na wypicie szklanki chicha. 
Na tak~ gal~ kazdemu wnijsc na uczt~ wolno, czy to 
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dla potanczenia czy dla chlodzenia si~ jakim przy
smakiem gospodarza kosztem dop6ty obchodzona 
bywa gala, p6ki \Vinnym domu nie nadcjd~ imieniny 
lub urodziny jakiej mlodej osoby, gdzie zn6'v tego 
nowego gospodarza dom stanie si~ na czas jalds 
wlasnosci~ publicznosci. 

Dzi~ki cudownyn1 nocotn, wi~cej bywa uiywaj~
cych przechadzel{ na brzegach morza, niz tancuj~
cych po salach balowych. Ci kt6rzy nigdy nie wi
dzieli zachwycaj~cej wspanialosci nocy podr6,vniko
wej, nie s~ w stanie wystawic sobie, z jak~ slodk~ 
przyjemnosci~· uplywaj~ godziny sp~dzone w tern 
swietle nocnem pod r6wnikiem! Nie wiedz~, nie poj
muj~ do jakiego stopnia najwyzsza rozkosz ogarnia 
upieszczone przeczyst~ atmosfer~ jestestwo fizyczne 
czlowieka wszystkie zmysly razem upajajl!ca; kazdy 
ruch tak latwo czynic si~ daje, iz zdaje si~ ze czlo
wiek uwolniony jest od wi~z6w ci~zenia. Na Niebie, 
na kt6rem cztery razy bardziej niz w strefach umiar
kowanych iskrz~ si~ gwiazdy, zawsze czystem, bez 
oblok6w, odznacza si~ swietnie droga mleczna. Sv.ria
tlo zodjakowe kt6re po najwi~kszej cz~sci astrono
mowie amerykanscy uwazaj~ za podobny jak kolo 
Saturna pierscieii, zaokr~gla sw6j ogrom na Zach6d. 
Na poludnie jakby kubki potrz~sni~te .Sniegu, poka
zuj~ si~ oblol\i Magielansnie, gruppy konstellacyj 
tak rozleglych jak nasze niebo a jednakze nikn~cych 
jak dym w przestrzeni nieskonczonosci! W kazdej 
chwili, w r6znych kicrunkach spadaj~ce gwiazdy, 

w daleko wi~kszym niz u nas rozmiarze, zostawuj~ 
po sobie dlugie r6zncgo S\viatla slady. Niekiedy zda
je si~ ie to s~ najpi~l\niejsze race; jednakze nigdy ich 
explozyi nie slyszalem. Ta okolicznosc i ogromna 
liczba gwiazd spadaj~cych, zdaje si~ potwierdzac 
mniemanin uczonych, kt6rzy w tych meteorach wi
dz~ tylko zapalanic si~ gazu 'vydoby,vaj~ccgo si~ 
z bagien. Rzeczy,viscie nigdzic 'vi~ccj nie fcrmentu
je 1nateryi zgnilych, ile po blotach i bagnach las6w 
pod zwrotuikien1 a gaz unosz~cy si~ z nich dostate
cznym jest bez w~tp1cnia do utworzenia prawdziwych 
oblok6w "' "'arstwic 'vyzszej atmosfery. 

Jeszczc przyczyniaj~ si~ na powi~kszenie wp!ywu 
na organizn1 czlowieka, zapachy ogrod6w i las6w; 
kwiaty r6znego rodz~ju otwieraj~cc si~·jedne po dru
gich, wydaj~ won r6zn~ podlug natury utworu swe
go, niekt6re z tych jak np. Palma Co1·ua, raptownie 
kwiat S\v6j roztwieraj~ca, pochlania na czas jakis 
'v calej atmosferze wszystkie inne wonie. Kwiaty in
sze dyskretniejsze, J>owoli i stopniowo opanowuj~ 
zmysly - lecz wszystkie rozkwitnienia z wielk~ re
gnlarnosci~ i }JOrz~dkiem nast~puj~ jedne po drugich, 
jak gammy w muzyce, tak te w wydawaniu pachni
dcl. asladuj~c Lineusza P. P. Spix i Martius sla
wni .. zperacze \V Brezy Iii, chcicli ut,vorzyc zegar 
z'vrotnikowy-w kt6rym kazdy podzial czasu mial bye 
oznajmiony inuym zapachem, jak dymem z kadziel
niczki, wypadaj~cym z roztwieraj~cego si~ kwiatu. 

KOPALNIE "W"EGLA "W" ANGLII I FRANCYI. 

Jak przed par~ wiekami nikt nie odgadl olbrzy
mich przyslug jakie para dla ludzkosci oddac zdoln~ 
b~dzie tak r6wnie nikt si~ nie spodziewal jakiem 
bogactwem ziemi stanie si~, w~giel z niej dobywany, 
ten martwy i na poz6r znieuzyteczniony szcz~tek, 
ten swiadek wielkich fenomen6w przeksztaltowywa
nia si~ kuli ziemskiej odbytych. Podlug swiadectwa 
geolog6w coraz mnicj wewn~trz kuli naszej jest ognia, 
czyli tez moze ogien ten skoncentrowany zamyka si~ 
scislej niz przed tern, z jakiejl\olwiekb~dz skrytej do
tf!d przed badawczem naturalisty okiem przyczyny; 
wiadomo ze na zewn~trz mniej daleko tego ognia 
wydziela si~ od niejakiegos czasu. Ot6z jakby w za
st~pstwie tych wewn~trznych kuzni, powierzchnia 

ziemi coraz ich wi~cej dostarcza. Nie dymi~ tak jak 
przedtem wulkany, to za to wznoszl! si~ czarne kl~
by rozmaitego rodzaju r~kodzielni-Tychjakkolwiek 
pigmejskicb, w por6wnaniu wulkanicznego krateru, 
komin6w, tak wielka jest liczba; iz zapewne ilosc dy
mu napelniaj~cego powietrze jest taz sama. I mimo
wolnie przejezdzaj~c okolo hut, kuzni i cukrowni 

' patrz~c nate czarne wznosz~ce si~ do g6ry, a potem 
rozdzielaj~ce si~ kolumny dymu; czlowiek patrz~c 
na pi~kny zasloniony dymem krajobraz, oddychaj~c 
ci~zkiem zarazonem powietrzem, mimowoli smutnym 
oddaje si~ myslom. Zda si~ ze okopcone twarze wy
chodz~ce z tych plutonicznych gmach6w, nosz~ ja
kies pi~tno ponizenia na sobie, te to s~ takZe pe-
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wnego rodzaju machiny. Mimowolnie ogarnia czlo
wieka trwoga azeby z czasem, z powi~kszeniem tego 
przemyslu, b~d~cego jak zdajc si~ jedyn~ d~inosci~ 
wieku, cala ludzkosc nie okopcila sig tak samo mo
ralnie! Lecz odpadlismy od materyi- spieszyn1y za
tem wr6cic si~ do oJ?uszczonego przedn1iotu. 

W tych to wszystkich piecach dostarczaj~cych 
ognia, czy to do poruszenia pary, czy do roztworze
nia zelaza, naj,vi~ksz~ gra rolEJ "'~gicl ziemny. Drze
wo zywc, pi~kne, ozdo ba powierzchni zien1i, nie rna 
dose niszcz~cego, tra wi~cego pierwiastku, a nadto, 
te straszne piece zamieniaj~cc czarne zelazo w plyn 
potrzebuj~ na pa.stw~ martwcgo 'vggla, smutn~ po
wierzchownosci~ wykazuj~ccgo swojc przcszlc i przy
szle przeznaczcnic. 

Zrazu Anglja Sf1dzila iz bez jej kopnlni 'vggla, nie 
obejdzic si~ Europa - nawet w roku 1855 minister 

. kr6lowcj Wiktoryi odezwal si~ do I>arlamentu temi 
3lOYvy: ,Czy nic uwazacie Panowic, ~c kazdy nar6d 
potrzcbuj~cy do robot swoich 'v~gla na zego, stanie 
si~ wazalem Anglii." -- I istotnie od czasu jak ta 
kopalnia stala si~ uiezb~dnym zy,violenl \V sztuce 
wojenncj i w przc1nysle \V czasie pokoju-nic rna zcla
je si~ 'vazniejszcj i obfitszej nacl t~ kwcstyi; j)Osta\v-
rny si~ tylko i patrzmy na ni~ z punktu 'vidzenia 
czlowieka stanu, zarz~dzaj~ccgo administracy~, lub 
przetnyslo"rcgo·; handlarza, C'hyli tez oby"ratela trn
dni~cego si~ rolnictwen1, za 'vsze l~opnlnic w~glowe 
przedstawiaj~ si~ narn jako 'vazny bardzo przed
miot: tak \ve lTraucyi 'v roku 1859 l\onsumowano \Y~· 
gla 119 n1ilion6'v centnar6,v, z tych 6 5 n1ilion. cent. 
krajo\vego a 54 mil. cent. spro"radzanego z Anglii, 
Belgii, Prus i z Niemiec. Poj~c nie 1nozna dla cze
go Francya tak przemyslna, 'vyrachowana, b~d~c 
przed dwudziestu laty w bogact,vie i obfitosci \vydo
bywanego w~gla, drug~ w rz~clzie po Anglii; tak nie
ogl~dnic zaniedbala t~ gal:EJz iz teraz gcly j~ 'vyprze
dzila Bclgija i Prusy, utrzymt~c siEJ 'v czwartym tyl
ko rz~dzie. Jeclnakze dzisiaj obfitosc i tannosc tego 
w~gla jest nieodbicie potrzebna do topienia zelaza, 
i wszystkich innych metali, do hut, cukrowni, do pa
I'OStatk6w, lokomotyw i t. d. i t. d. ze nie tylko wi~
ksze w~gle ale i mniejsze, drobne, uzyte bycby mo
gly do fabryk olej6w i t. Jl. mniejszych zaklad6w. 
Cytuj~ nawet ze w miejscach takich gdzie s~ kopal
nie i gdzie po wywiezieniu wi(Jkszych, pozostaje dro
biazg W(Jgla, kt6rego transportowac niP, podobna, 
11rzez latwosc nabywania tych ostatnich za bardzo 
mal~ cen~, ludnosc si~ nawet powi~lrsza, np. na p6l
llocy Francyi~ wymieniaj~ gmin~ Anzin licz~c~ w 1788 

roku 221 mieszkanc6w, kt6ra w roku 1856 liczyla 
ich 5845 i gmina Lourches kt6ra w 1801 miala lu
dnosci 164 a w 1856 rachowala jej 3370. 

Naj"'i~kszym konsumatorem w~gla jest rz~d, kt6-
ry w czasie pokojn, do marynarki potrzebuje go p6l
tora n1iliona centnar6w, a w czasie wojny na morzu 
do trzech milion6w zuzycby go musial, tymczasem 
jakby przez systemat, sprowadzonym z Anglii lub 
Belgii w~glem opatruje t~ potrzeb~. Przypisuj~ to 
zadawnionemu zwyczajowi i uprzcdzeniu ze w~giel 
z kopalni francuzkich jest posledniejszy. Francy a 
jednak uzywala ze swoich kopalni do zeglugi jaka 
tylko jest najtrudniejsza, na Rodanie: ta wprawdzie 
upadl:a, ale tylko przez wsp6l:ubieganie si~ kolei ze
laznych. Ogicn z w~gla p~dz~cy lokomotywy, czyzby 
r6wnic nie gnal parostatk6w? Wreszcie marynarka 
francuzka rna do spclnienia wi~ksz~ powinnosc choc
by ta j~ w }JOcz~tkach wiele trud6w kosztowa!a, to 
jest skupienie drobnego 'v~gla zo cegielki, jakich ad
miralicja angielskD, kompanie dr6g zelaznych 'v Bel
gii i IJrywatnych kompanij we Francyi z pomyslno
sci~ uzywajq; tern bardziej ze robicnie tych cegielek 
dzis juz jest barclzo udoskonalonen1. Takze byloby 
pozyteczncm aby 1uary.narka wprost z wydobywcami 
kopalni ainie z liwerantami o to,var trakto,vala; zbo
gacanie sig tych ostatnich podwyzsza nic potrzcbnie 
cen~ 'v~gla. Niechby sobie pryVtratni utrzymuj~cy ko
leje, uzy,vajf1CY calorifer6\v do ogrzewania dom6w 
i inne r~kodziclnie takze prywatnc, uzywaly sprowa
dzanego z zagranicy w~gla. Lecz marynarka krajo
"ra, ut\vorzona i istniej~ca jedynie w prze,vidywaniu 
'vypasc mog~cej "~ojny i obrony n a morzu, nie powin
na upierac si~ i sci~gac niezb~dnie potrzebnego zy
wiolu do utrzymania swego istnienia, z ktaju, kt6re
go najwi~cej oba,viacby si~ winna, gdyby mi~dzy 
Francy~ a Anglj~ przyszlo kiedy do wojny. W ~giel 
'v wojnie morskiej jest tern, czem proch w wojnie na 
stalym l~dzie-Coby powiedziano o takiem Panstwie 
w kt6rem odlewanoby armaty, fabrykowano bron 
a zaniedbanoby robienia prochu? Przypuscmy ze 
Francya moglaby prowadzic wojn~ w kt6rej s~sie
dnie kraje Anglja i Belgja nie bylyby jej sprzymie
rzencami, w takim stanie rzeczy, prowadzanie w~
gla byloby zakazane1n. Niedawno ta kwestya rzuco
n~ byla rz~dowi angielskiemu kt6ry niechc~c dac 
swej odpowiedzi kategorycznie - wyrzekl: ze w nie
kt6rych razacb, w czasie \Vojny, wyprowadzanie w~
gla moze bye uwazanem za przenzycanie. Niezale
znosc, godnosc narodowa, poszano"ranie do jakiego 
Francya rna prawo od swoich s~siad6w i sprzymie-
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rzenc6w, nie moze jej bye zapewnionem, p6ki nie po
stawi si~ na tym stopniu ze nie z tnusu lecz z 'vla
snej woli chce bye z niemi w pokoju i ze do utrzyina
nia marynarki nie b~dzie potrzebowala zakupywac 
u nich w~gla, kt6rego u siebie w kraju dostateczn~ 
ilosc wydo bydz jest w stanie. 

To nawet w roku 1832 przez jeneraln~ dyrekcy~ 
g6rnictwa, po obejrzeniu wszystldch kopalni, stwier
dzonem bylo, raporte1n koncz~cyn1 si~ temi slowy: 
,Kr6tki ten przegl~d kopalni nowych dostateczny1n 
jest dla zapewnienia si~ i dowiedzenia, zc Francya 
czerpac moze we wlasnych n1inach nie tylko tyle "'~
gla, ile obecnie potrzebuje, ale nawet ileby go w cza
sie potrzebo,vac mogla, gdyz zie1nia nasza na teraz 
i na przyszlosc z pewnosci~ skarbo'v swoicb nam 
nie odm6wi. Te bogactwa starczyc na1n n1og~ na 
tak dlugie perjody, ze pra wie nie moznaby naz"rac 
m~drosci~ gdybysmy przez zbytni~ ostroinosc przt
widywac chcieli iz ich nam kiedys mogloby zbrakn~c." 

Przejrzyjmy teraz polozenia g6rnik6,v: 've Fran
cyi jest ich 55,000 a z rodzinami mozna racho,vac 
do 150,000 dusz, zalecaj~cych si~ szczeg6lnemi przy
miotami-nie mieszkaj~ po miastach, prowadz~c zy ... 
cie pracowite i przywi~zani s~ do miejsca, celuj~ kar-

• 

nosci~ i spokojnosci~ chociaz tak licznc skupienie 
latwo mogloby ich do leldromyslnych spraw dopro
wadzic. G6rnicy rzeczywiscie lubi~ sw6j fach pomi
mo niebezpieczenst,v, a moze na,vet dla niebezpie
czenst\v, z kt6rcn1i usta wicznie walczyc musz~, nie 
wiele z'vnzaj~c na zalecan~ im przez przeloionych 
ostroznosc. \\r zystko im grozi - udajt!C si~ do robot 
musz~ sig po nicskof1czenie dlugich drabinach spu
szczac i "'indo,vac; ziemia otaczaj~ca ich ze wszech 
stron, obsypuj~ca si~ i bryla1ni odrywaj~ca pod ude
rzenienl ich motyk i siclder, moic w kazdej chwili zy
wcem ich zagrzcbac, n1as y ogromnych wod ci~z~ 
nad ich glo,vun1i i \V trzymane s~ tylko mocnen1i ma
chinami; })O"'ietrzc na"'et kt6rem oddychaj~ moze 
zaj~c si~ za najn1niejsze1n }Jol~czenicm si~ z plomie
niem. Oni jednak pozbawieni dzicnnego swiatla pra
cowac inaczej nic lDOg~, tylko przy SWiatelku latarni. 
J ezeli narazaj~ si~ bez tr\vogi na te wszystkie nie
bczpieczenst,va, to jedynie ubez11ieczenie swoje win
ni kompaniom posiadaj~cym kopalnie, kt6rym t~ 
sprawiedliwosc oddac mozna ze nie zaluj~ wydatk6"' 
i staraf1 izby robotnikom umniejszac trud6w a we 
wszystldem, czem tylko mozna, zlagodzic im i pole
pszyc ich polozcnie . 

I D J 0 C I . 

Niedawno stan ten ponizaj~cy natur~ ludzk:J: byl 
uwazanym zajakies niezbadane (aturrt, za owoc przy
padku, kt6remu zapobiedz nie bylo srodka. Dzis 
dzi~ki pracowitej i bieglej nauce, matny juz dowody 
w zakladach rozmaitych, o kt6rych nizej m6wic b~
dziemy, ze i tym nieszcz~sliwym sponiewieranym 
zdawaloby si~ przez sam~ natur~ istotom, mozna 
przyjsc w pomoc. 

Przyczyny tego wyrodzenia si~ natury ludzkiej 
takze mniej wi~cej w dzisiejszym wieku zbadane zo ... 
staly przez gl~biej uczonych medyk6w i naturalist6w; 
og6l bowiem dajf!cy si~ ludzic pozorami, nie si~ga
j~cy w harmonijnym ukladzie wszechswiata istnienie 
przypadku; tej okropnej, nielogicznej, niesprawiedli
wej sily, smutne wyniki smutniejszych jeszcze przy
czyn, nazywa krotko owocem przypadku. ,Bo i jak-

• 

ze mozna wytlumaczyc- m6wi w~tpi~cy o tajemnym 
porz~dku prawa Bozego, ale za to wierz~cy w p1'Z!J
padek czlowiek-jakze mozna poj~c ze dziecko zdro
wych, wyksztalconych rodzic6w, przychodzi naswiat 
idjot~, zupelnie pozbawionem poznania? Przypuszcza 
on najpierw, ze matka dzieci~cia uderzon~ byla wi
dokiem tak nieszcz~sliwej istoty, a wrazenie, kt6re 
zt~d odniosla, zaszkodzilo dziecku. Lecz gdy go za
r~czaj~ ze nigdy w zyciu podobnego nic spotkala wi
doku-m6\vi: , To jakis przypadek kt6rego wytluma
czyc nie mozna' i na tern poprzestaj~c nie dochodzi 
glEJbszej przyczyny-zapomina o solidarnosci ludzko
sci calej, zapomina ze jak za zle moraine, za zbo
czenie ze sciezki r~k~ Opatrznosci wytkni~tej, cale 
narody do p6znych pokutuj~ wiek6w; tak r6wniez 
w rodzinach. naduzycie sil fizycznych . naddziad6w, 
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cz~stokroc w prawnukach dopiero najzgubniejsze, zwierz~cego usmiechu, przy kt6rym wszystkie po
najsmutniejsze wywieraj~ skutki. Nie mozemy za- kazuj~c z~by, jakby chcial z nadzwyczajn~ sztuk~ 
pomniec d\v6ch stwierdzaj~cych t~ prawd~ wypa- uda\vac dziki szatanski usmiech i straszyc nim przy
dk6w. Picrwszy nic zatarte zosta,vi{ nam wspo1nnie- tomnych. 
nie, gdyz patrzylismy si~ nan z bliska. Drugi wiemy Idjota ten jest dzieckiem pi~knej Ukrainy, na nie
z opowiadania wiarogodnycb, znaj~cych nieszcz~sli- szcz~scie dose ez~sto w samym Kijowie i w okolieaeh 
w~ rodzin~, os6b. jego zdarzajfb si~ podobne wyradzania - z powodu 

Pod samy1n Kijowem 'v n1iejscu bardzo st6sownie nadzwyczajnego pijanstwa jakiemu si~ tam lud pro
na ten eel wybranem, 'vsr6d obszcrncgo ogrodu, sty oddaje, a kt6re jak twierdz~ biegli lekarze jezeli 
'vznosi sig \vielki .zaklad dla obl~kanyeh zwany l{i- nie wprost zaraz na dzieci to na wnuki i prawnuki 
rylo\vski1n, z powodu imienia zalozyeiela, kt6ry go najsmutniejsze sprowadzaj~ skutki. 
uposazyt Jal{ze potrzebnym, jak poi~danytn bylby Drugi wypadek, stokroc smutniejszy, bo tu jui nie 
\V okolicach naszego miasta podobny zal\lad, kt6re- idzie o los o zycie cale czlowieka biednego, pracu
mu nie domicrzaj~ ani rozporz~dzenic1n ani wielko- j~cego, przez brak wyksztalcenia narazonego na zy
sci~ naszc schronienia przy Szpitalu Dzicci~tku Je- eie cz~sto zczwierz~cone, nie zbyt od idjotyzmu da
zus i przy l(lasztorzc Bonifratr6w. lekie - ale o istot~ w najszcz~sliwszych urodzon~ 

Zaklad ICirylowski nu wz6r zagranicznych zbudo- warunkach, ella ktorej wszystkie skarby wiedzy otwar
'vany, tak co do obszernosci jak co do wszystkich te bye mogly, kt6ra nie do pracy lecz do uzycia wszy
warunl{O\V potrzebnycb do rozmaitego leczenia amia- stkich dar6w pomyslnosci narodzic si~ miala. 
nowicie do traktowania cborych obl~kanych, nic zo- Do szcz~scia bogatej, koehaj~cej siEJ pary, do je
stawia nic do zyczenia. Zacny lekarz, Litwin, biegly dnej z da,vniejszyeh nalez~cej rodzin, brakowalo po
w sztuce ~\vojej a przy ten1 pelen uczucia czlowick, toms twa. Pragnienie szcz~scia macierzynskiego do 
2 prawdziWClll przej~ciem si~ obowhtzkiem S\YOim, tak "rielkiego W samej pani posuni~te bylo stopnia, 
zawiaduje tym na wielk~ skal~ uzyteczuyn1 przytul- iz zdawalo si~ jakby kazda jej mysl tyll\o do te~o 
kien1 nieszcz~sliwycb ch,vilowo lub na zawsze po- zwr6con~ byla; bo rozn1aite, nieustannc na ten eel 
zba,vionych rozumu. odbywala nabozenstwa i wota. Nareszcie po latach 

Obszernosc miejsea dozwo1ila tan1 poddzielac na kilku, przychodzi na swiat przedmiot tak konieeznie, 
roz1naite sposoby-nieuleczeni a spokojni maj~ S"\VO- tak gwaltownie z~dany. Rodzi si~ syn rzadkiej pi~
je do.przechadzki miejsce, inni nieuleczcni lecz mniej knosei. Lecz jakaz bole-Sc rodzic6w, gdy dzieeko to 
zgodnego usposobienia, gdzie indziej przechadzaj~ jakby na ukaranie tak gor~ezko,vego pragnienia, za
si~, i t. d. i t. d. Na jednem z podw6rk6w ocienio- wodzi wszelkie oczekiwanie jakie o przyszlosci jego 
nych rozlozysten1i drzewami 'v posr6d kilku niewyle- tworzyli rodzice-rosnie, rozwija si~ :fizycznie, lecz 
czonych lecz nader spokojnyeh chorych, uderzyl oczy najmniejsze poj~cie nie dowodzi w nim atrybucyi 
nasze widok chlopea okolo 14lat maj~cego; nierazil: czlowieka;jest to najzupelniejszy idjota, tern dziwniej
on nieksztaltnemi rysami, przeci\vnic, w oczach szy, tern smutniejszy obudzaj~cy uczucie ze ksztal
jego zdawala si~ blyszczec iskra mysli i dla tego na tom jego nie zarzucic nie mozna, ze pi~kne rysy zda
pierwsze spojrzenie zadziwial nas jako odznaczaj~ca j~ si~ zapowiadac czlowieka mysl~cego. W szystkie 
si~ fizognomja od innyeh twarzy obl~kanych, kt6re rady doktor6'v byly pr6zne-wyrosl mlodzieniec lecz 
si~ tak latwo poznac daj~ po zbyt bystryn1 wzroku. staran jak dziecko roczne potrzebuje - nie jadlby, 

Jezeliby n1ozna co zarzucic ksztalnej chlopezyka nie ,vstal, nie polozyl si~ spac, gdyby go r~ka opie
twarzy, to chyba zbytni~ szerokosc ust, kt6re, widac kuncza nie pro,vadzila. Materya syfilityezna, szkro
w skutek okropnego usmiechu,- takich nabraly roz- fuly, podagra, odradza si~ nie koniecznie w dzie
miar6w. Usmiechu tego opisac niepodobna, zrozun1ie ciach; smutne skutki chor6b z naduzycia zdrowia 
go tylko ten, kto si~ napatrzylna takfb nieszcz~sliw~ i dostatku \vynikaj~ce, dopiero czasem 'v trzeciem 
istot~. Chlopczyk idjota zupelny, ze wszystkiem spo- lub czwartem pokoleniu odzywaj~ si~. 
kojny, lubo nie gluchoniemy, nie m6wil weale, nie- z pocieeh~ dowiadujemy si~ iz s~ Instytuta w kt6-
rozumiej~c zadnych potrzeb, niezego nigdy nie z~dal, rych bardzo szcz~sliwie udaje si~ niekiedy dZwign~c 
nie upominal si~ o nic. Ale co kilka minut twarz je- z upadku podobne nieszez~sliwe ofiary. 
go. mil~, o?zy rozt~opn~e patrz~ce, pr~yb~eraly wyraz 

1 

~an Niepc~ w ~iele s"'ojem .o idjotyzmie f krety~ri
dzikosci n1e do op1san1a, \V skutek dz1wnego, cichego zm1e wspom1na, Jak udalo s1~ zatrzymac zle, Jak 
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idjoty lubo nie zupelnie do stanu czerst'\vosci umy
slowej mozna doprowadzic, ale przynajmnicj o tyle 
wplyn~6 na takie nieszcz~sli\ve istoty, ze znowu po
mi~dzy uzytecznymi czlonkami spoleczenst,va racho
wac ich mozna. Id~c za rad~ pan a Niepce zalozono 
jedynie na ten eel domy zdrowia. Pan Guggenbiihl 
zawiaduje w Abendberg w Szwajcaryi jedny1n z po
dobnych zaklad6,v. 'Tam za '\vsp6lnem uzycicrn srod
kow moralnych i fizycznych dz,vign~li z upadl{u ta
kich kilka istot za nie do wyleczenia U\vazanych. 
M6wi~c o idjotyzmie trudno nic 'vspomnicc o b~

d~cym z nhn w zwi~zku kretynizmie. Widok istot 
tak jak kretyni uposledzonyc h, zdolnyn1 je "' t upoko-
rzyc \Y nas pych~ i 'vynioslosc rozutno\v~. Milnowol
nie czlowiek si~ pyta: czy istota kt6r~ choroba lub 
inne przyczyny s~ w stanie doprowadzic do takiego 
stopnia zezwierz§cenia J)rawie, jest rzcczywiscie 
stworzenie1n na obraz Boga uczynionen1? 'l'o przy
kre \vrazenie, im bardziej udajc1ny si~ w polozenia 
g6rzyste np. Szwajcaryi, tern 'vi~cej siEJ powiEJl\sza. 
Patrzymy si~ tan1 nate przerazaj~ce nas istoty, juz 
nie \V zbiorze zakladowym dlan~dzy, cbor6b, obl~ka
nych; ale przeci,vnie, w 1niejscacb gdzie s\vieze po-
'vietrze, przesliczna zielonosc, najczystsze 'vody okr~
.Zaj~ cudo\vnc krajobrazy, gdzic zach\vycaj~ca natura 
po,vinnaby najlepszy wplyw wywierac nie tylko na 
fizycznosc ale i moralnosc; tymczasem w kazdej wsi, 
nielcdwie w kazdem mieszkaniu, napotkac mozna 
tlieszcz~sli\v~, pozbawion~ goftnosci czlowieczej is to
t~, z ogromn~ nieksztaltn~ glow~, z opuchlym pra
wie brzuchem, z szerok~ szyj~, cz~sto wyd§tem gar
diem, niezr~czn~ w ruchach, z niepe,vnym chodem, 
niemog~c~ kilku slow wym6,vic wyraznie. Taki jest 
kretyn! najcz~sciej siedz~cy przed domem, nie da-
j~cy znaku cierpi~tliwosci, z 'vejrzeniem bez zycia! 
Jak starozytni przy drogach budowali groby, dla 
przypominania ze czlowiek z cal~ pr6znosci~ i bo
gaciwami kr6tko trwa na tej ziemi - tak ci kretvni ., 

zdaj~ si~ nato wystawiac n~dzn~ postac s"roj~ wzbu-
dzaj~c~ przerazenie i wstr~t, aby przestrzegac zaro
zumialych, jak nizko upasc moie inteligencya, z kt6-
rej tak dumnie ludzie si~ chlubi~! 

Powodem, dla kt6rego mimo tak pi§knej i zdro\vej 
na poz6r przyrody, wyradzaj~ si~ kretyni wsr6d g6-
rzystych i obfitych w roslinnosc niekt6rych miejsc 
Szwajcaryi,-s~ niezdrowe wody i wyziewy z bagien, 
kt6rych Si§ pelno mi~dzy g6rami i jeziorami spoty
ka. Wiadomo bowiem ze czlowiek w kazdej chwili 
wci~ga w pluca powietrze, suche lub wilgotne, cieple 
i zimne, ostre zepsute i zgnile; cala powierzchnia 

liSlJSGA. SwiA.TA, Cz. I. R. IX. 

ciala jego znosic musi atmosfer~ czasami tak burzli
,v~, ze ai zly \Vply'v na nerwy wy,vieraj~c~; to wszy
stko drazni i oslabia organizm jego. Do tego ludzie, 
nic zmicniaj~c nigdy miejsca pobytu swego, a tern 
sameu1Jnaj~c jui \V sobie zarodki chor6b sprowadzo
ne 7Jtie,jscowoscire; gdy mz§dzy sobq tylko lrecz(J; si~, 
musz~ 'vyda,vac na swiat istoty jcszcze z wi~kszem 
usposobieniem do l\retynizmu, kt6rcn si~ mniej lub 
wi~cej roz\vija w skutck sok6w, jakie zaczerpuje 
z powictrza, pokarmo'v i napoj6\v - dowodem jest, 
iz nie od urodzenia, lub 'v kilka n1icsi~cy po urodze
niu jak idjotyzm, ale w lat kilka dopicro u dziecka, 
ten zupeluy upadek czy li kretynizn1 spostrzegac si~ 
daje. 11n6st\vo jc:zcze przyczyn fi~ycznych, kt6rych 
w ten11niejscu niepodobna umicscic, a zgl~bionych 
przez badaj~cych natur~ ludzk~ uczonych doktor6w 
dowoclzi, ze w postrzczeniach nie omylili si~, gdy do
broczynne i trafnc srodki jakich uiy\vaj~, pomagaj~ 
itn do popra,vienia zlcgo i do zapobiezcnia mu; ci i 
w najmniejszem dziecku, biegletn okiem, dostrzcgaj~ 
sklonnosci do krctynizn1u. 

Naduzycia, zbytek na 'vszystkich drogach wiod~
cych ludzi czy to ku 'vyksztalccniu sil moralnych 
lub fizycznych, czy to ku zyciu tychze, jest zgubnym, 
zabijaj~cym tet same loladze. Przytoczymy tu zda
nie jednego z francuzkicb pi sarzy: ,,Zc przesadzona 
czynuosc w ludziach przemyslem si~ trudni~cych, 
w kt6rych nieograniczona, niezn1icrna ch~c zysku 
wyrabia (powiedziec mozna) sztucznf!: site, przera
dza si~ cz~sto w ich nast~pcach w niedol~znosc, 
w potwornosc ciala, a czasem w znikczemnienie zu
pelne." Por6wny,va dzieci ich do sztucznie ogrzewa
nych jaj, z kt6rych najcz~sci~j kyrykaturycznc wyklu
waj~ si~ kurcz~ta. 

Przyroda id~c w pomoc niebacznej ludzkosci, mar
nuj~cej lub nie umiej~cej korzystac z jcj bogactw, nie 
dozwala roz,vijac si~ pokoleniom nieszcz~sliwych 
kretyn6w i idjot6w i t. p. Ludzie w zupelnym krety
nizmic b~d~cy, lubo nieznaj~cy upadku swojej istoty, 
pozba,vieni wszelkich 'vladz czlowieko\vi anawet ka
zdemu zwierz~ciu w stanie zdrowia wlasciwych, nie 
zawieraj~ zadnych zwi~zk6w, z natury swojej nie 
czuj~ ku temu poj~cia i potrzeby i tyn1 sposoben1 nie 
maj~c potomstwa, konczy si~ na nich samych to cho
robliwe zycie. Jak wsr6d rodziny, 1ni~dzy chorymi 
na choler~ lub i6lt~ febr~, zyj~cej, nie wszyscy tej 
epidemii ulegaj~, tak r6wnie mieszkancy w bliskosci 
niezdrowych bagien zyj~cy, nie wszyscy dotkni~ci 
bywaj~ kretynizmem zupelnym. Wsr6d wielu rodzin, 
znajdzie si~ kilkoro tylko niedol~g6w. W niekt6rych. 

lt5 
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miejscach w Szwajcaryi, przes~d dobroczynne tym 
razem wywiera skutki. Najwi~cej jest rodzin takich 
kt6re si~ ciesz~ kretynem w rodzie, u"'azaj ~ go z a 
swi~tego, za uprzywilejowanego od nieba, bo nie grze
sz~cego; otaczaj~ go na jakie tylko zdobydz si'E mog~ 
wygody, czule go piel~gnuj~ z wielk~ troskliwosci~. 
Gdy przeciwnie wkrajach mniej cywilizowanych wi~
cej ku p6lnocy posuni~tych, kretyn, idjota, uwaza
nym jest za dziecie podrzucone przez szatana, kt6-
reu korzystaj~c ze snu matki, zwykle wsr6d burzy 
i na,valnicy W})ada malym otworem do cbaty, porywa 
nowo-narodzone dziecie, a zostawia swoje. Dziecie 
takie nazywaj~, stosownie do pochodzenia jakie mu 
nadaj~, Otmienczyk (Zamienione ). Dziecie takie jest 
zwykle najnieszcz~sliwsz~ ofiar~ przes~du ciemnoty, 
kt6ra w fanatyzmie swoim, gluszy nawet instynktowe 
wrod:lone uczucia. Albowiem najcz~sciej matka sa
ma· nie opiera si~ rozmaitym barbarzynskim sro
dkom jal{ich uzywaj~, azcby wyp~dzic szatana z dzie
cka i zn1usic go zeby na powr6t oddal zamienione 
zdrowe. J ezli matka opiera si~, wykradaj~ je, i na 
rogach w~i bij~ sznurami od dzwon6,v. Naturalnie 
dziecic po rozn1aitych takich i tym podobnych m~
kach, umiera- a 'vtcdy nadziej~ pewna ze to, kt6re 
si~ po nien1 narodzi, b~dzie ladue i zdrowe, bo sza
tan widz~c jak zlc jego dziecic trakto·wano, nie zechce 
drugiego ofi.arowac. 

Smutno pomyslec ze kiedy z jedtu~j strony, filan
tropijai ekonomija polityczna 'vszelkich uzy,vaj~ spo
so b6\v do zapobiezenia, do '"yni --zczenia powod6w 
rozmnazaj~cych idjotyzm i }{retynizm; l{iedy "' nie
kt6rych okolicach przez osuszenie szkodli,vych ba_ 
gicn, przez udzielenie StOSOWnych 111ie Z}\UllC0111 Sro-
dk6'V do uniknienia tej s trasznej choro by· do kt6-
rych to srodk6'v nalezy zamie~cic od1nian~ miejsca 
i powietrza w pewnych porach roku, ulatwion~ kole
jami zelazne1ni; kiedy z r6znych IJOdobnych przyczyn 
nadz,vyczajnie i 'vidocznie zmnicjszyla si~ liczba 
tych nieszcz~sli\\'ych, tak, ze w niekt6rych okolicach 
'v pocz~tku \Yieku zapelnionych pra,vie kretynami, 
dzis ich malo spotl\ac mozna. Sn1utno pomyslec ze 
w innych cz~sciach globu, niesumienuy duch spcku
lacyi, stara si~, po,viedziecby mozna, o zaprowadze
nie krctynizmu pomi~dzy ludnosc, klirnatem i zwy
czajanli do przyj~cia go usposobionej. 1tfan1y przed 
oczyma swiadcz~ce o tej prawdzie zdania S\viatlych 
podr6znych, naocznie przekonanych o ol{ropnych sku
tkach wprowadzania opium do Chin. Juz tam widziec 
teraz mozna pokolenia w niedol~znosci, w idjotyzmie 
.Zyj~ce, z przyczyny zbytniego tuzywania opium. Nic 

smutniejszego nad widok tych oddalajf!cych sifJ temu 
truj~cemu narkotykowi, nic ich z tego stanu wyrwac 
nie moze, jedna smierc tylko, nast~puj~ca zbyt p6zno 
po zupelnem zbezwladnieniu. Jak smutno pomyslec 
ze chrzescijaf1skie, dumne ze swej sily i cywilizacyi 
Panstwo, nachodzi mniej od natury uposazone ple
miona, nie zeby si~ z niemi oswiat~ dzielic, lecz prze
ciwnie, aby im na zawsze zamkn~c do niej drog~t 
A czyni~c to bez zadnego powodu daj~cego si~ ja
kimkolwiek wyzszym wytlumaczyc powodem, lecz 
po prostu dla marnego zysku; duch spekulacyi zda 
si~, wszys tkie tam zagluszyl szlachetne uczucia, tak 
dalece, ze na ten obrzydliwy handel trucizn~ nie po
wstaj~ nawet jednostki, cbocby tak jak na handel 
murzynami, kt6ry przynajmniej silniejsz~ opozycy~ 
obudza. Nicpodobna, aby te dwie wielkie zbrodnie 
bezkarnie dlugo pozostac mogly; nar6d jedynie tylk O· 

kupiectwu oddany, jedynie dobry byt materjalny ma
j~cy na celu, skaranyn1 bye musi tern samem, czem 
grzeszy. 

' 

Jak wysylanie do Chin opium tak, lubo daleko na 
mniejsz~ skal~, grzechem jest dozwolenie a nie le
dwie ulatwianil3 pijanstwa w6dczanego. Twierdz~ 
podr6zni iz w Szwecyi, gdzie dawniej obcy1n prawie 
byll\retynizm, dzis rozwija si~ w skutek rozszerza
j~cego si~ pijanstwa. W spomnielismy wyzej,jak w pi~
l{nych i zyznych okolicach Ukrainy, cz~sto idjot6w 
\V skutek tego Okropnego, jak SWiadcz~ lekarze, na
logu, spotykac si~ daje. U nas, jak wiadomo, pomi
mo ze kraj caly za panowania Sas6w obficie uzywal 
trunk6w, alez temi trunkami bylowino imi6d, kt6re
go nawet dobrze maj~cy si~ kmiecie, hoduj~c pszczo
ly, mieli na S\voj~ potrzeb~. Gorzalka w6wczas by
la rzadsz~; s~dzic mozemy po starych inwentarzach 
miast, jak malo gdzie j~ wyrabiali. Dopiero z pocz~
tkiem tego wieku upowszechnila si~ i przybrala na
zwisko 'v6dki; a nieszcz~sliwe pistoriusze i wszystkie 
przyrz~dy do wyrabiania latwego z kartofli w6dki,. 
dokonaly rozszerzonego dzis jui i u nas pijanstwa. 
Pijanstwo to jeszcze zbyt jest niedawne, azeby juz 
dzisiejsze pokolenic \V kretynizn1 zamienic mogly, 
jednakzc jest juz skierowane ku tej okropnej drodze. 
Swiadcz~ biegli lekarze ze tak bardzo rozpowsze
cbnione skrofuly, Jit6re miejscami do z byt wielkiego 
rozwijaj~ si~ stopnja, ii w calej wsi jednego wolnego 
od nich nie znajdzie dziecka, s~ smutnym skutkiem 
z bytniego uiywania przez rodzic6w w6dki. W 6dka 
nie maj~ca w so bie zadnego balsamicznego, posilaj~
cego pierwiastku jak wino, mi6d lub piwo, b~d~c 
tyll{o trawi~cym i podniecaj~cym, a tem samem zapal-
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nym irrytuj~cym dzialaczem, jest takze woln~ truci-1 w dzieciacb, w skutek nieogl~dnosci, lub niewiado
zn~, prowadz~c~ do zupelnego upadku pracuj~c~ lu- 1 mosci rodzic6w. 
dnoSC. j Roczniki medyczno- psychologiczne dostarczaj~ 

Nie jeden obronca w6dki, czy to przez nieznajo- mnostwo ciekawych pod tym wzgl~dem opis6w. Mia
mosc prawdziwej natury tego zab6jczego trunku, czy nowicic zyczycby wypadalo, aby naczelnik rodziny, 
to chc~c ulzyc sumieniu tych, co jak Anglicy na opium, i wlascicicl dobr ziemskicb, kt6rego Opatrznosc opie
spekuluj~ na wyrabianiu i sprzedawaniu jak naj,vi~- kunem nad wloscianami postawila, obeznanym byl 
kszej jej ilosci -O}}iera obron~ swoj~ na doswiadcze- choc w cz~sci z tfb gal~zi~ pismiennictwa. Wtedy 
niu, dowodz~c: ze kiedy jcmu nie szkodzi ten trunek dopiero za1niast tolerowania pijanstwa we wsi swo
tem bardzi6j pracujl}:cemu wieSniakowi szkodziC ni~ j6j, poznawszy w calej rozcil}:gloSci zle, jakie uzycie 
moze. Obronca nie zastanawia si~ nad tern, jak wiel- w6dki przy rodzaju posilenia chlopka naszego spro
ka roznica zachodzi mi~dzy jego a wiesniaka pozy- wudza; wszelkich dozylby staran, aby browary w6d
wieniem! Przy tlustycb, posilnych pokarinach, pewna, czane na piwne przcrobic; aby zapobiedz, polozyc 
nie wielka ilosc trawi~cego, wygryzaj~cego trunku, tam~ tej gangrenj e, groz~ccj coraz wi~kszem niebez
nie moze krwi zapalac, ginie ona i r6wnowazy si~ ze pieczenstwcm przyszlym pokoleniom. Bo jakichze 
zbyt cz~sto !)Osilnemi i tlustemi strawami. Lecz wie- nast~pc6w spodziewac si~ mozemy, po tych dzieciach 
sniak nie jedZf1CY prawie mi~sa, a wi~ksz~ cz~sc roku w kt6rych nnrtuje materya skrofuliczna? J ezli za-
8am~ sol~ krasz~cy roslinne pokarmy, wlasnie po- miast zachowania ich stosownym trybem ~ycia, od 
trzebowalby posilnego, jak pi\vo lub mi6d napo1·u zupelnego tejzc rnateryi rozwini'Jcia, pozwol~ im isc 

' . ' a on ty1nczasem uzywa tylko w6dki i to 'v takiej ilo- · W slady rodzic6w i za jedyny srodck IJ'Ozgrzania, 
sci, iz ta na caly organizm na wyrabianie wszelldch zvzmocnienia, U\vazac kaz~ w6dk~, podniecaj~c~ i zao
sok6w dzialaj~c, psuje krew, i nie tylko zapalne spro- strzaj~c~ krcw, wtedy, bez w~tpienia nast(Jpcy ich 
\vadza choroby, ale zle wyrobione soki, matery~ skro- nie tylko ze stokroc bardziej tej chorobic podlegli, 
fuliczn~ zas rozwin~wszy, zarazaj~ ni~ nast~pne po- zapelniac b~d~ szpitale, ale dzis juz z kazdym rokiem 
kolenia. wi~cej licz~ z bczwladnemi czlonka1ni ofiar: nie tyl

To wyradzanie si~ tak fizycznych jak moralnych 
monstrualnosci, kt6re bezmyslnie zowi~ jakims przy
padkiem, jeszcze u starozytnych mialo wykazan~ 
przyczyn~ swoj~ - Dow6d tego widzimy w jednym 
z najdawnicjszych poet6w greckich Ilezjodzie-albo
wiem przestrogi jakie daje dla powracaj~cych z po
grzebu, w jednym poemacie swoim, s~ dowodem 'via
ry w t~ medycznie i psychologicznie stwierdzon~ pra
wd~, iz dzieci w chwilach gwaltownego usposobienia 
rodzic6w, do zycia po'\\'olane, cos niezwyld:ego w cha
rakterze swoim przynosz~ - Tym sposobem tluma
czy si~ na pozor zadziwiaj~cy fenomen; ze dziecko 
tycbze samych rodzic6w, starannie wycbowane, od
r6znia si~ od rodzenstwa (w tycbze samych wychowa
nego warunkach) najgorszemi sklonnosciami, ktorych 
cz~stokroc usilowania pedagogiczne pokonac zupel-

• • n1e n1e mog~. 

Nauka medycyny, czytanie lekarskich ksi~zek nie 
jest przyst~pne powszechnosci, wszakie poi«1dan~ 
byloby rzecz~, aby uwazanem bylo za obowi~zek 
u rodzic6w pragn~cych i spodziewaj~cych si~ potom
stw~, ob_eznanie si~ z dzialami stosownemi, rzucaj~
c~ml .swiatlo na rozmaite nieszcz~sliwe zdarzenia ja
kiemi s~ wyradzanie si~ czy to moralne, czy fizyczne 

ko ze w~tla ich organizacya uczyni je niezdolnemi do 
pracy rolniczej, ale nadto w· trzcciem lub czwartem 
pokoleniu upowszcchni si~ idjotyzn1 i kretynizm, jak 
w niekt6rych prowincyach gdzie dawniej niz u nas 
ten nieszcz~sliwy nal6g panuje. Wtedy z naszcgo lu
du dorodnego, silnego, rzezkiego, wytrwalego w pra
cy i bojach, dopoki palenie go1·zalki bylo rzadkim 
w niekt6rych miastach przywilejem, wyrodzi si~ nie
dol~zne, choro\vite i bezsilne plemie. Czyz nie r6-
wna a nawet sroisza odpowiedzialnosc zaci~zy na 
naszych spekulantach wodczanych, niz na Anglikach 
handluj~cych opium; bo ci przynajmniej obce, nie sym
patyczne truj~ plemiona, a pierwsi gubi~ wlasny lud 
w opiek~ im oddany. Istotnie niewiadomosci~ tylko, 
nie przypuszczeniem tak zlych nast~pstw, mog~ si~ 
tlomaczyc; przeciwnicy wstrzen1i~zliwosci. Na nie
szcz~scie, niezdrowe soki kr~z~ce we }{rwi, materya 
skrofuliczna, nie tak widocznie, nie tak pr~dko jak 
suchoty udziela si~ - zt~d wi~c w~tpliwosc w lu
dziach powierzchownie rzeczy bior~cych, czy jest isto
tnic to zle; kt6re okropniej przeradza si~ i zwi~ksza 
z pokolenia w pokolenie tak, ze w koiicu do idjoty
zmu zupelnego przychodzi? Z tych w~tpliwosci po
chodzi oboj~tnosc i brak gorliwosci, w zatamowaniu 
owej groz~cej gangreny. Oby tacy ludzie chcieli po 
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swi~cic chwilk~ czasu, czytaniu lekarskich na do- niesc straty chwilowej na jak~by ich zamkni~cie bro
swiadczeniu opartych rozpraw, rocznik6w, podr6zy, war6w narazilo, anizeli wzi~sc na sumienie zgub~ 
aby sami sumiennie zastanowic si~ chcieli, nadprzy- terazniejszych i przyszlych pokolen, kt6rym opiek~ 
czyn~ szerz~c~ zepsucie, moralny i fizyczny upadek winni. S. 
wiesniak6w a wtedy niepodobna izby nie 'voleli po- f 

-
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J edno z najstarszych miasteczek Wloskich, Reggio, 
dawna twierdza, byla ojczyzn~ Arjosta, kt6ry urodzil 
si~ roku 14 7 4, ze znacznej, spokrewnionej z ksi1!i~
tami Ferrari, rodziny. Nauki pobieral w szkolach 
Ferraryjskich. Obdarzony p.eln~ wdzi~lru powierzcho
wnosci~, od najmlodszych lat swoich Ludwik Arjosto 

• 

• • 

• • 

• 

• 

"'\r,. 

.. tak dla pi~knosci swej, j ak dla zdolnosci poetycznej, 

starych legend rycerskich osnutem, ze Arjost zyskal 
nim sobie Europejsk~ slaw~; tak dalece, ze go \vyz
szym od niesmiertelnego Homera czyniono. Przyta
czamy tu na do,v6d zdanie jednego z odznaczaj~cych 
si~ wyzszosci~ literat6w francuzkich: ,J ezeli zechce
my por6wnac, zwazyc,.wartosc OdysseiHomera, z Ro
laudem Szalonym Arjosta; pokaze si~, ze w ka.Zdym 
wzgl~dzie Wloski autor przewaza. Oba bl~dz~ ni
czem niepowstrzyman~ wyobrazni~ i nie do U\Vierze
nia, nie do pojEJcia romantycznosci~; lecz Arjost od
kupuje t«a wad~, allegorjami tak prawdziwemi, tak 
trafnemi doweipnemi satyr ami, tak~ znajomosci~ ser
ca ludzkiego; tyle "rdzi~czn~ i mil~ koniecznosci~r 
nast~puj~c~ po najstraszniejszych wydarzeniach, zgo
la ty 1~ niezliczonemi rozmaitego rodzaju pi~knoscia
mi, iz znalazl spos6b uczynic potw6r uwielbienia 
godnym. ''. 

kt6ra si~ w nim nader wczesnie rozwin~la, jak r6 
wniez dla wesolego dowcipu, byl po,vszechnie lubio
ny i zapraszany. Alfons I, 6'vczesny ksi~ze Ferrari 
powolal go na dw6r sw6j, gdzie mlody i pi~kny lJOe
ta jaknajlepiej byl widziany: Iniano,vicic upodo bal 
go sobie brat Alfons a I, Hippo lit kardynal d' Est i to 
uczucie serdecznej zy czliwosci zacho\val dlan do 
smierci. Arjosto nawzaje1n byl do niego bardzo przy
wi~zanym, a tak dalece w poblazliwosci ula siebie 
kardynala zaufanyn1, ze powazyl si~ l\fu pos,vi~cic 
slawne dzielo swoje Rolanda szalonego, \Y kt6r61n 
z dowcipem sobie wlasciwym szydzi z ducho\vnych 
szydzi troch~ i z for1n katolickich, gdzie niepohamo
wana nawet przyzwoitosci~ fantazya jego, tworzy je
dn~ ze smiesznych karykatur '" osobie arcybiskupa 
Turpina. 

Dla milosci piQknej poezyi, przebaczyl kardynal 
wszystkie pociski przeciw stanowi jego "rymierzone, 
jednakze mial mu powiedziec, po przeczytaniu tego 
szalonego dziela, te slowa: ,Dove din.volo S. Ludo
vico avete pigliate tante coglienerie?" Zk~d u dja
bla panie Ludwikut nachwytales glupstw tyle? Isto
tnie w tym slawnym, wieku swego, poemacie, z })ra
wdziwie zadziwiaj~c~ obfitosci~ zebra1: autor wszy
stko, co tylko nienaturalnego, dziwnego, potwornego 
wyobraznia ludzka wymyslec, 'vynalesc mogla; prze
ciez tyle dowcipu, tyle wdzi~ku blyszczy na tern tie 

J(iedy u obcych zjednal sobie tyle pochwal Bwoim 
poematem, mozna sobie wyobrazic z jakiem uwiel
bienieln, z jakim zapalem przyj~ty byl przez Wlo
ch6w tak umiej~cych oceniac arcydziela sztuki i tak~ 
czci~ otaczaj~cych jej autora. To tez kiedy Arjosto 
mianowanym zosta1: przez panuj~cego ksi~cia, rz~dc~ 
jednej prowincyi w bliskosci Apenin6w polozonej, jak 
najlepszy wplyw na ni~ wywarl, pomimo ze mieszkan
cy tej pro"rincyj, bez zadnych karb6\V zyj~cy, prawie 
si«a zupelnie pol~czyli z band~ rozb6jnik6w nader 
liczn~, w skutek bliskosci g6r daj~cych im schronie
nie. Gubernator-poeta, tak umial surowosc z lago
dnosci~ pol~czyc, iz przez czas rz~d6w swoich ogro
mn~ spra,vil zmian«a w calej prowincyi. }'lieszkancy 
doprowadzeni do pracy i pos1:uszenstwa wladzy, 
a banda rozb6jnik6w zmniejszona, usmierzona, bar
dzo rzadko dopuszczala si~ naduzyc. Dowodem jak~ 
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rz~dca czesc obudzil w poddanych, - a razem jak 
wszyscy bez wyj~tku mieszkancy pi~knej auzonskiej 
krainy umiej~ cenic sztuk~, jest nast~puj~cy 'vypa
dek, przez 6wczesnych blograf6w do wiadomosci po
tomnych podany. 

Dnia jednego Arjosto rann~ godzin~, w szlafroku, 
(lubil bowiem pieszo kilko-milowe robic przechadz
ki) po za mury miasta i twierdzy wyszedl, -- w ow 
czas kiedy byl rz~dc~ miasta. Ule@:aj~c wply,vo,vi 

• 
wonnego powietrza i cudownym widokom o kt6re 
tak latwo we Wloszech, a na kt6re n1imo to mie
szkancy tak s~ tkliwi; zadumany, moze o planie no
wego jakiego poematu, wtak dalek~ od n1iasta zapu-
scil si~ drog~, ze nagle znalazl si~ sam jeden wsr6d 
niezamieszkalej, pelnej w~woz6w okolicy, gdzie go, 
otoczylo kilku bandyt6w. l{to inny na jego miejscu 
pewnoby musial okupic zycie obietnic~ zlozenia ja
kiej wiclkiej summy; lecz szcz~sciem jeden z napa
stnik6w pozna! go, i zawolal: to rz~dca nasz poeta 
Arjosto! ,Arjosto autore d' Orlando furioso!-zawo
lali bandyci i padli na kolana przed bezbronnym 
poet~, przepraszaj~c go za chwilow~ pomylk~. Chc~c 
go zabezpieczyc od podobnego w dalszej podr6zy na
padu, odprowadzili go pod mury fortecy, tlumacz~c 
mu, ze jakkolwiek jako rzf!dca karz~cy zbyt wolne 
i szkodne 1lzemz·oslo, nie moze w nich dla siebie 
wzbudzac przychylnosci; lecz jako poeta wielkie 
ma pra"fo do ich milosci, do ich uwielbienia; a zatem 
winy rz~dcy okupil poeta! Zdziwiony, rozczulony 
Atjosto, nie oszcz'Jdzal bezw~tpienia wymowy, aby 
w tych ludziach zapalu, obudzic uczucie n1oralnego 
pi~kna, kt6rego oni w spos6b przyj~ty przez cywili
zacy~ i religj'J poj~c jeszcze nie umi eli, poddajf!c si~ 
jedynie swej samowolnej, nieznoszf!cej zadnych przy
mus6w, naturze. l{to wie, moze czego nie mogly do
konac surowe prawa, dokonaly wdzi~czne slowa ply
n~ce z ust pi~knego poety, i moze wielu z tych ludzi 
porzucilo szkodliwe 1'Ze1nz·osto, aby stac si~ uzyte
cznymi czlonkami spoleczenstwa. Bye to moglo, 
gdyz istotnie Arjosto opuscil prowincy~ prawie wol
n~ od napad6w. 

Dowcip pel en zartobliwosci jaki stanowi glow ne 
tlo slawnego jego poematu Rolanda szalonego, nad
to wesolosc w towarzystwie, swiadcz~ iz autor by{ 
n_ad~r swo bodnego, wesolego us poso bienia, a prze
c~e,Jak si~ zdarza nieraz, dusza jego byla pelna nczu
Cia, t~schni~ca, kochaj~ca, marz~ca. l{azd~ strat~ 
bolesnie przecierpial, a gdy ulegl chorobie kt6ra 
bez cierpien, bez bol6w, tylko brakiem sil zy~otnych 
zagraiala zyciu jego, mawial nie raz nim si~ to zycie 

vryczerpalo zupelnie: "Smutno mi bez tych, kt6rych 
potracilem a kochalem tak bardzo! milo mi pomy
slec ze si~ czas z bliza, w kt6rym si~ pol~cz~ z nimi!" 
Choruj~c lat kilka, w skutek ubytku sil, umarl Arjo
sto kochany, szanowany r6wnie dla czystego zycia 
jak dla pi~ln1ej poezyi r. 1533, przezywszy lat 59 
I.Jubo poeta nie szcz~dzil w swoim poemacie opis6w 
pysznych palac6\v w wytworn~ rzezb~ ozdobnych, dla 
siebie ich niepotrzebowal, owszem1 mial nader skro· 
mne upodobania; zamieszkiwal zwykle domek maly 
wsr6d ogrodu, kt6ry sobie sam swoim gustem wFer
rarze wysta·wil. Gdy mu wyrzucan.o i dziwiono si~ 
jak on, poeta, umiej~cy z takim smakiem opisywac 
obszerne pclace, m6gl ella siebic zbudowac tak nizki 
domek, rzekl: , bo latwiej nagromadzic wiele sl6w niz 
wiele kamieni." W tym to z niewielkz"ej liczhy ka
mieni zlozonym domku, pisal A1josto 6w wielki poe
mat. Mieszkaly tam razem z nin1 dwie siostry jego, 
gdyz milosc rodzinna byla pierwszem u niego uczu
ciem, tak dalece, ze gdy ojciec, nie bacz~c na jego 
poetyczne usposobienie, zyczyl sobie azeby si~ nau
ce prawa oddal, posluszny Arjosto pi~c lat mlodocia-
nego iycia poswi~cil temu zawodowi, w kt6rym ko
rzystal z 'volnych chwil, azeby pisac z razu sonety, 
canzony i wiersze \V rodzaju elegij milosnych zna
nych we Wloszech pod nazwf! Capitoli amorosi, apo
tem sztuki teatralne, kt6re z takim zapalem przyj~
to, ie je wsp6lczesni na r6wni ze sztukami starozy
tnych rzymskich pisarzy Plauta i Terencjusza kladli. 

Doskonale posiadal j(Jzyki amianowicie francuzki, 
hiszpa!1ski, lacinski, i pierwsza rozprawa a raczej 
mowa z kt6rf! wyst~pil na popisie i kt6ra mu zjedna
la slaw~ mi~dzy professorami i uczniami, byla w j~
zyk~ l~cin.skim, tresci nast(Jpnej: Co czlowiek czynic 
powznzen zeby byl mqdrym i wielkz·nl? To tez kar-, 
dynal Bembo, staral si~ nak!onic m!odego poet(J aze-
by pisal w ty1n j(Jzyku, staral si~ go przekonac .ze . 
:r por6wnaniu tej klassycznej mowy, wloski j~zyk ~ 
Jest tylko narzeczem (idioma). Ale pclen prawdzi- .. 
wego natchnienia mlodzieniec, nie dal si~ naklo.nic" . 
~zul 0~ r6znic~ tego bogatego, pelnego dzwi~ku., zy~ ~ 
Jf!Cego J~zyka swcgo, przeczuwal przyszlosc pismie»- _ 
nictwo jego i wolal bye pierws7;ym poet~' wlosk~m l 

przyst~pnym og6lowi, niz podrz§dnym lacinsldm.- . 
Zd aj e si~ iz jakas 11ie~zcz§8liwa, bo nieprawn \mi- . 

lose wplyn~ia na pozbawienie pelncgo uczucia.J>oet~ 
swobody wewn~trznej i szcz~scia rodzinnego. Mimo 
usp~sobienia do '"esolosci, mimo dowcipu, przebijala 
w n1m t~scbnota, smutek, a pocif!g do samotnosci 
tern bardziej te uczucia rozwij al. Widac stosunek. 
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. scisly l~czyl go z jak~s kobiet~, lecz go umial tak 
scisl~ tajemnic~ pokrywac iz dot~d stan, imie jej, po
zostalo nicwiadome-a dzicci z tego zwi~zku dopie
ro doroslszy, dowiedzialy si~ jakiego maj~ ojca, zas 
o matce nic wiedzialy nigdy! 

Arjosto umarlwulubionym swoin1 domku wFerra
rze i ta1n zostal pocbowanym z najwi'JkSz~ skromno
sci~ stosownie do zyczen swoicb, tak dalece ze nawet 
zaden kamiefi, zadna oznaka nie wskazywala wie
czncgo schronienia niesmiertelnego 'vieszcza. Lecz 
rodacy nic dlugo pozwolili II1u to incognito zacho
wac. Zostawil on podw6jne mi~dzy nimi uwielbienie 
jako czlowiek pel en szlachetnosci, zaslug ijako pierw
szy w tak wiclkim rodzaju poeta kt6remu dano przy
domek Bozkiego (divino): nie mogli wi~c bez oznaki 
czci zostawic jego grobu. Najpier,vej jeden z zamo-
.Znych Ferrarczyk6w nazwiskiem Mosti, 'vzni6sl mu 
nagrobek w lat 40 po smierci, a po nin1 prawnuk 
jego Ludwik Mosti wystawil bardzo pi~kny marmu
rowy pomnik, kt6ry dot~d zdobi gr6b poety. 

J akis do,vcipnis francuzki wzmiankuj~c o pismien
nictwie wloskiem, wyrazil si~: ,iz Orhtnd szalony, 
znalazl gr6b 'v Jerozolimie wyzwolonej. u,vaga ta 
niestosowna: bo jak 1nozna poro,vnywac dwa plody 
tak nadzwyczaj r6zne? Niesinicrtclny; uroczysty spie
wakJcrozolimy, napelnil nowemi skarban1i i zbogaci! 
ojczyzn~, nie zabieraj~c nic wcale z tych, kt6re po
przcdnik jego zlozyl; blyszcz~ one zawszc lubo zu
pelnie odmiennym blaskiem. Kto chcc podziwiac nad
zwyczajn~ obfitosc w dziwaczne ron1antyczne plody 
ognistej wyobrazni przybran~, obudzaj~c~ mimo nie
podobicnstwa polozen wielkie zaj~cic; kto chce do-

swiadczyc jak nadzwyczajny genjalny umysJ, wpro
wadzaj~c w sfery zupelnie nienaturalne, nadludzkie, . 
czytelnika, oburzyc go nieledwie moze do tego sto
pnia, ze si~ zajmuje losem tych dziwnych bohater6w; 
kto chce poznac nadzwyczajn~ latwo&c z jak~ od 
wznioslego heroizmu do smiesznosci przechodzi au
tor, a zawsze tak z.ajmuj~cym sposobem ze czytelnik 
nie rna czasu zalowac zacz~tego najciekawszego, ra
ptem porzuconego faktu, bo wnet go au tor wpra
wia w zdziwienie, i poci~ga urokiem, jakiemu si~ 
oprzcc nie zdola i l~zucic ksi~zki nie jest w stanie; 
ten niech czyta Rolanda szalonego. Kto zas chce 
unosic si~ na)d prawdziwie klassycznem dzielem 
z niepor6\vnanym \vieszczem, r6ine przejscia gl~
bokicb uczuc mistrzowsk~ r~k~ skreslaj~cym, ten 
niech czyta Jerozolim~ wyzwolon~ Tassa. 

Poemat Roland szalony wyszedl najpicrwej w ro
ku 1517-p6znh~j po sn1ierci poety ogloszono kilka
nascie "~ydan -z tych najpiEJkniejsza edycya wene
cka z roku 1730 i 1766 i paryska illustro,vana. Tlu
maczono A1josta na \vszystkie prawie j~zyki. Na Pol
ski przelozyl go najprz6d Piotr l{ochano,vski nie ry
mowynl wierszcm., cz~sc tego przekladu \vyszla w Kra
kowie 1793, a caly rEJl<opism znajduje si~ w biblio
tece Uniwersytetu Jagielonskiego. Drugi rEJkopism, 
w kt6ry1n tylko par~ strof do konca brakowalo, wla
sn~ Kochanowskiego skreslony r~k~, znn.jdowal si~ 
naprz6d u pulkownika Regulskiego, potem u Mini
stra Dembowskiego, dzis zas u W. Barowskiego we 
Lwowie. 

Krasicki Ignacy, takze kilka urywk6w z Arjosta 
przepolszczyl. S. 

V\Tl_TLK-4-t\..NIZACY A OLEJU. 

Pan Perra doszedt do szczegolnych rezultat6w, f maximum twardosci. 100 cz~sci oleju, a 15 do 20 
odnosz~cych si~ do dzialania, jakie wywiera chlorek czEJsci chlorku siarki, dajfb substancy~ miEJkk~. 
siarki na oleje. Dla wykonania tego dzialania jak si~ nalezy, uzy-

Zmi'Jszany z jakiemikolwiekb~dz olejami roslin- wa si~ chlorku siarki, w kt6rytn siarki jest o ile mo
nemi, licz~c w to i oliw~, chlorek siarki przy zwyklej znosci najwiEJcej. Plyn ten potrzeba nalac od razu 
temperaturze, przemienia je prawie natycbmiast, do oleju, i mi~szac a by si~ r6wno rozszedl. Mi~sza
w cialo stale, mog~ce bye nadzwyczaj twardem. nina stopniami rozgrzewa si~, kombinacya nast~puje, 

Do 100 cz~sci oleju lnianego, dodawszy 35 cz~sci olej twardnieje. Ale potrzeba wystrzegac si~ zbyte
chlorku siarki, kombinacya powstaj~ca dojdzie do cznego podwyzszenia temperatury, i dla tego dziala 
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si~ tylko w malych ilosciac~ inaczej mocne cieplo cya; wlasnosci jej bowiem s~ jeszcze zbyt malo po
ulotniloby chlorek siarki, porobilyby si~ b~ble, a na- znane. Lecz nie w~tpimy ze przemysl, wyci~gn~c 
wet olej m6glby poczerniec, ~jest zw~glic si~. Jak potrafi uzytek z materyi stalej a plastycznej, kt6ra 
tylko massa twardniec zaczyna, wyklada si~ j~ na zawsze bye powinna wyrobem tanim, z powodu iz 
szyb~ szklann~, lub na jak~kolwiek inn~ powierzch - cz~sci jej skladowe nie s~ wielkiej wartosci. 
ni~ gladk~!, rozprowadza si~ j~ i r6,vna. W pi~c do Lecz na czem polega, zachodz~ca w tej ok:oliczno
szesciu minut, kombinacya jest ukouczon~. Podwa- sci, modyfikacya chemiczna oleju? Niew~tpliwie na 
za si~ nozemjeden z konco"' powloki, kt6r~ z latwo- l~czeniu si(J siarki z olejem; w podobny spos6b dzia
sci~ podniesc mozna bez zlamania. Mozna tez jedn~ la na gun1m~ elastyczn~, l<t6rej wulkanizowanie 
warstw~ wykladac na drug~, ba, one nawet si~ spoj~, gl6wnie polega na l~czeniu jej za pomoc~ ciepla, 
jezeli przed polozeniem nast~pnej warst"ry, poprze- z pewn~ ilosch~ siarki. Siatkowany, czyli wulkani
dnia calkiem "·ystygnie. Aby zapewnic spojenie, na- zowany kanczuk, jest elastyczniejszy, twardszy i wy
lezy ochraniac je od wilgoci, gdyi ta, rozkladaj~c trzymalszy od zwyklego. T~ sam~ mody:fikacy~ spro
chlorek siarki, przeszkadza spojeniu. wadza chlorek siarki, zmieszany z olcjem; zt~d pan 

Pan Perra post~puj~c po,vyzszynl sposobem, otrzy- Perra nazwal to, wulkanizacyq oleju. 
mal tak mocne plyty, ze z nich wyrabiac kazal pu- Musimy tli nadmienic, ze fakt stwardnienia oliwy, 
delka, oprawy do noz6w, it. d. byl juz uwazanym w 1849 roku, yrzez pana Nickles, 

Poniewaz wyr6b ten jest calkowicie przezroczysty, dzisiaj professora fizyki w Nancy. Pan Nickles za
pr6bowano obr6cic go na szyby do okien. Nie pod- tykaj~c raz flaszeczk~, zawieraj~c~ chlorek siarki, 
lega bynajmniej wplywom atmosferycznym, i tylko t~ umaczal korek w oliwie. Nazajutrz ~jrzal z zadzi
ma wad~ ze jest kruchy, i zachowuje przez dlugi wieniem, ze tai oliwa stwardniala. 
czas nieprzyjemny zapacb. Nast~pnie panowie: Rochleder i Ganmond ten 

Nie b~dziemy tu wchodzili w szczeg6ly zastoso- sarn fakt uwazali, i w dziennikach naukowych zano
wan, jakich przedmiotem zostanie ta nowa substan- I towali. 

, 

ROZ MAITOSCI. 

1. NAZWY U MACHOMETAN. 

Muhametani nie maj~ imion rodowych; z smierci~ 
ojca ginie takze imi~ jego i nie przechodzi wcale na 
dzieci. Dnia 7lub 8 po narodzeniu otrzymuje dziecko 
nazw~, co si~ z mal~ uroczystosci~ familijn~ odby
wa. Podczas niej ojciec odmawia modlitw~ nadnowo
narodzonym, poszepnie mu imie w ucbo, a potem 
oznajmia glosno wszystkim o becnym. W szystkie imio
na muzulman6w daj~ si~ rozdzielic na cztery klassy. 

W pierwszym rz~dzie s~ imiona patryarch6w i pro
rok6w, wedlug sl6w Muhameta: ,dajcie dziatkom 
swym imiona prorok6w." Z tych s~ najuzywansze: 
Ibrahim (Abraham), Ismail (Ismael), Izzed (Izak), 
Jakue (Jakob), Issuf (J6zef), Mussa (Mojzesz), Ha
run (Aron), Daud (Dawid), Soliman (Salomon), Mu
hamed, Hamed,Mabmud (trzy nazwy proroka nazie
mi, w niebie i piekle ). 

W drugim rz~dzie nast~puj~ imiona tych, ktOrzy 

si~ do rozszerzenia islamizmu przyczynili, jalro to: 
Osman, Omar, Ali, i t. d. W trzecim rz~dzie s~ imio
na zaczynaj~ce si~ od abd to jest sluga, np. Abd
Allah (sluga bozy), Abd-el-l{ader (sluga mocnego), 
Abd-el-Kerim (sluga wielkomyslnego); s~ tow og6-
le imiona od wlasnosci boskich wyprowadzone. Na
reszcie czwarty rz~d imion tworzy si~ z koiic6wk% 
din czyli 'viara np. Salah-ed-din (Saladyn, odnowi
ciel wiary), Mehed-din (nast~pca wiary), i t. p. Has
san (piEJkny), Hakem (mocny), Said (szcz~sliwy), 
Reszid (sprawiedliwy), Mustafa (wybrany bozy). A by 
unikn~c niepewnosci przy takiem mn6stwie jedna
kich imion, uzywaj~ takze w przydatku nazwisk, ale 
nie na spos6b europejski, poniewaz syn zwykle ina
czej si~ nazywa niz ojciec. Nazwiska przydatkowe 
wzi~te s~ cz~sto z jakiej wlasnosci, np. El-Kebir 
(wielki), El-Nekik (ubogi). Najcz~sch~j jednak zaczy
naj~ si~ od wyrazu hen lub ibn (syn). po kt6rym na
st~puje imi~ ojca np. Ben-H~san. Cz~sto i ojciec 

• 
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zaniecha swego imienia, i nazywa si~ podlug syna, 
np. Abu-Taleb (ojciec Taleba). 

Niewiasty tnianuj~ si~ zwykle podlug jakiej wla
snosci, np. Sajda (szcz~sliwa), Lobua (biala), Derifa 
(przyjcmna), Dzemila (piEJkna), Lulu (perla), Sabra 
(1\:wiatel<:), i t. d. 

Lu1n. 

py paryskie i dziesi~c cali,-w tej wysokosci utrzy
mywala si~ do godziny drugiej i minut dwanastu; 
o kt6rym to czasie usi4pila i strumien powr6:.. 
cil do normalnego stanu: (w tych dniach stan wo
dy na strumieniu nalezal prawie do n~jwyzszych). 
Ten przyplyw i odplyw wody morskiej trwal wszy
stkiego dziewi~c minut. 

, 0 godzinie drugiej i minu t 26, n abiegla do 
· strumienia druga fala z wi~ksz~ niz pierwsza g\val-

2. DZIWNE ZJA WISI{O NA MORZU 
BALTYCI{IEM. 

townosci~h przy czen1 woda jego podniosla si~ do 
trzech s t6 p i czterech cali. 0 godzinie drugiej mi
nucie czterdziestej pierwszej strumien powr6cil do 
normalnego stanu. Wiatr, kt6ry dot~d ' jednako
w~ ci~gle d~l sil~, odwr6cil si~ znowu ... n. Pn. z., 

Na posiedzeniu Towarzyst,va naukowego Est- a potem stopniowo ustawal w ci~gu nocy i nast~-
landzkiego, \V Oddziale Historyi Naturalnej czyta- pnego dnia. Innych uderzaj~cych fenomen6w przy
no rapport pan a Briancour datowany z Kertel na te1n nic widziano, ani w powietrzu, ani na ziemi i kto 
wyspic Dago, opisuj~cy osobliwy 11atury fenomen nie byl ocecnym# l)rzy dopiero opisane1n podnosze
na morzu Baltyckiem. niu si~ i opadaniu wody, ten nie m6gl nawet przy-

Poniewai rapport ten, jako uotycz£1CY zjawiska puszczac, ze si~ stalo \V naturze cos niezwyczaj
kt6re p. Briancour, opieraj~c si~ na uzasadnionych nego. '1, 

· wnioskach, nie bcz wielkiego Jlrawdopouobiel1stwa Dalcj p. Briancour m6wi: ,.,Bylen1 prawie gotow 
przypisujc kolysaniu si~ dna morsl{iego,-zdaje si~ s~dzic, ze opisany przezemnie feno1nen byl czysto 
dosyc J)Od 'vzglfJdem naukowym ciekawy, przyta- miejscowy i tr~b~ morsk~ spowodo,vany, lecz wkr6t· 
czamy \vigc tutaj z niego kr6tki \vyci~g: cc przekonalcm siEJ z zebranych wiadomosci ze 

,Okolo godziny sz6stej \vieczorem 14 stycznia w Tiefenhafen jeszcze bardziej uderzaj~ce zjawisko 
zcr\val si~ silny wiatr od Pn. Pn. Z. (N. N. W.) mialo 1niejsce, albowiem tan1 \voda podniosla si~ 
termomctr pokazyWal- 2,4. 0 W nocy wiatr od-

1 
prawic na ~zt~ry _stopy i fal~ porwala i_ wyrzuc~la 

'vrocil si~ najprz6d ku Zachodowi, nast~pnie zas na brzcg n1ewiclki statek stoJ~cy w pobhzu na ko
przeszedl w wicher, do 8 rano nast~pnego dnia d~l twicy. W Hohenholm zas jednoczesnie jak w Ker
z deszczem od Pd. Z. (S. W.). Tern1ometr ,vska- tel woda ·\vylala na trzy do czterech st6p na brzeg." 
zywal + 1,5.0 Razc1n z rzadkin1 i nie ci~glyn1 , Z poludnia i poludnio-zachodu wyspy Dagoe 
deszczem pada{ takze snieg i drobny grad. 0 go- nie otrzymalem dot~d pewnych doniesien, kt6re
dzinie drugh~j i dziesi~c minut po poludniu, przy bym m6gl przedstawic To,varzystwu." 
temperaturzc + 2°, gdy snieg, grad, deszcz i szron W koncu rapportu p. Briancour prosi Towarzy
zaciemnialy atmosfer~, a wiatr gwaltowny d~l od stwo o zakommunikowanie mu \viadomosci, jakie 
Z. Pd. Z. (W. S. W.) woda 1norska nabiegla do o tern zjawisku zl{~d in~d powezmie. 
strumyka Kertel, dostarczaj~cego wod~ fabryce su- (Rigasche Zeitung, Nr 42) . 
.kiennej i podniosla powierzchni~ jego na dwie sto-
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STAROiYTNY ZAMEK ~II~DZYBOiSKI • 

• 

Z KROTKIM OPISEM TEGO MIASTEOZKA. 

(z W'JDOKIEM LITOGRAFO,VANDI.) 

• 

Nie tylko na Podolu, ale w calej przestronnej nie
gdys dawnej Polsce, trudno znalesc nie tylko staro
zytniejszej, ale wspanialszej i lepiej zachowanej bu
dowli nad zamek w Mi~dzybozu, kt6rego zalf!czamy 
tu rycin~, zdj~t~ z natury przez H. Chrzanowskiego 
bylego professora w szkole wyzszej mi~dzybozskh~j, 
kt6ry byl p6zniej gl6wnyn1 budowniczym w dobrach 
po-rad:ziwil!o,vskich na Litwie. 

W samym, ze tak powiemy Y, gdzie rzeczka Bo
zek wpada do Boltu, \VZniesiono miasteczko podol
sl\ie ~li~dzyboz, bior~ce nazw~ od polozenia swego 
l)Omi~dzy dwiema rzekami. U samego ujscia rzecz
nego, okolony z dw6ch stron wodami Bohu i Bozku 
oraz sztucznie wykopanemi fossa1ni, stoi odwieczny 
zamek, przepysznej architektury, dot~d jak najzdro
'viej zachowany. W fossacb, kt6re cbociaz dzisiaj 
sucbe, nies~ jednak mimo tylu 'viek6\V zupclnie za
sypane , sztuczne strumienie kiedys puszczano ze 
spust6w rzeld Bohu, i tym sposobem caly zamek 
otaczano \vod~. Blota, kt6re niegdys byly z kilku 
stron, cztery baszty rogowe i ze wszcch bok6w liczne 
strzelnice, czynily to miejsce, w~dlug da,vnych umie
j~tnosci strategicznyc~, prawie niedost~pnem. Mury 
bowiern zewn~trzne, maj~ sciany tak grube, iz po 
ich wierzchu, szerokim wozem jezdzicby mozna. Dzis, 
miejsce spuszczanego niegdys mostu, zaj~l wjazd 
murowany, na ldlku ogromnie wysokich arkadach, 
kt6re najlepiej o gl~bokosci dawnych ro"r6'v okala
j~cych zamek obronny, swiadczyc mog~. Zamek, 
}Jrzez bylego Kuratora Okr~gu naukowego wilen
skiego chociaz zostal od 1816-1818 r. prz~robio

nym na szkoly, nic jednak ze swej architektury da
wnej nie utracil, opr6cz znizenia nieco jednej ba
szty. Baszt~ zas pierwsz~ na Iewo od wjazdu, w ro
ku 1836 na nowo pokryto. Temi sposobami dawn~ 
mury ocalano. 

Podania, a nawet po cz~sci i dowody dziejowe 
wskazuj~, ii jeszcze w pierwszych latach dwunaste

Ks~aA SwiATA, Cz. I. n. IX. 

go wieku, stala tu juz warownia. Pisz~ kroniki Rusi 
iz w czasie napad6w tatarskich okolo roku 1240 zbu
rzono dawn~ twierdz~, a now~ wzniesi ono za cza
s6w rz~dztwa l{si~z~t I{oryatowicz6w, gdy Olgicrd 
wyp~dzil najezdnik6w. Bylo-to w roku 1331, a w lat 
35 p6zniej, gdy Kazimierz Wielki kr61 polski s pisy
wal warunki sojuszu z ksi~z~ta1ni litewskimi, wzmian
kowany znajdujemy Mi~dzyboi, kt6ry dostaje si~ 
w posiadanie ksi~ciu Lubartowi (1366 r.) . 

Gdy Podole wcszlo w sklad Korony, Mi~dzyboz 
wraz z innemi zien1iami, dostaJ si~ rodzinie Sienia
wskich, o kt6rych nizej w oddzielnym powicmy ar
tykule. Ci, zamek silniej dla obrony od najezdnik6w 
o bwaro,vali. 

Mikolaj Sieniawsld, wojewoda ruski i hetman wro
ku 1566 zamkn~l siEJ tu w czasie napadu tureckie
go; dlugie wytrzymal obl~zenie, i choc nan z wielk~ 
moe~ nacierali, zamku do bye nie mogli; silnie przez 
~rodza polskiego odparci, po bezskutecznych usilo
waniach, odci~gn~c rnusieli 1) . 

Drugi, daleko okropniejszy byl najazd Tatar6w 
w niespelna lat pi~cdziesi~t 2) w pocz~tkach XV II · 
wieku. Wtedy zaloga zamkowa byla nader szczupla, 
tak, iz choc sarna uJ obtonnem miejscu bezpieczn~ 
zostawala; nie mog1:a jednak robic wycieczek dla na
der przemagajf1cej, szaraficzowej niemal ilosci \Vro
g6w dzikich. 

W roku 1657 gdy Jerzego Rakoczego ksi~cia sie
dmiogrodzkiego scigal 'vojewoda ruski Stefan Czar
niecki i w drodze juz zl~czyl si~ z J erzym Lubomir
skim hetmanem polnym koronnym, Stanislawem Po
tockim (Rewerf!) hetman em wielkim koronnym, i Pa
wl em Sapieh~ hetmanem wielkim litewskim, wtedy 

• 
1
) Podlug Kroniki M. Bielskiego. 

2) W roku 1615 ogniem i mieczem spustoszono okoli
ce, uprowadzaj~c mn6stwo branc6w. T. L. 

17 
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wr6g chociaz nieskonczenie liczniejszy 1) tak si~ 
przerazil iz przeslal do naszych przywodc6w pros by, 
w kt6rych przystawal na wszelki e warunki ugodne. 
Dzielny Czarniecki, acz ze szczuplejsz~ garstk~ po
lak6w, koniecznie cbcial na nieprzyjaci6l uderzyc. 
Juz najazd kraju mial bye godnie odplacony, kiedy 
krolowa Ludwika Marya pragn~c a by syn Rakocze
go ozenil si~ zjej siostrzenic~, napisala do hetman6w, 
nalcgaj~c i blagaj~c, a by jak najlaskawiej z ksi~ciem 
Siedmiogrodu post~piono. 

Po wyp~dzeniu Ottoman6w, znowu kosci6l przy
wr6cono, a w nim Antoni br. Esterhazy, z Ann~ 
z Nigrellichmalzonk~ wzniesli dwa pomniki, w ksztal
cie klup6w, na pami~tk~ za goscinne ich przyj~cie, 
jako wygnanc6w w~gierskich. 

Ow~ patni~tk~ skladaly dwie kolumny czworogra
niaste, u g6ry swi~temi :figurami drewnianemi sny
cerBkiemi zakonczone, nizej zas opatrzone herbami 
Esterhazych i Nigrellich. Z ka.Zdej strony na czar
nej tablicy u samego dolu, napisan~ byla we czte
rech j~zykach: w~gierskim, laciiiskim, niemieckim 
i polskim-nast~pna jakby modlitwa: 

Wtedy pod miastem Mi~dzybozem zawarto mi~dzy 
dwiema stronami umow~, nast~pne zawieraj~c~ wa
runki: 

1. Rakoczy wyprawi do kr6la polskiego poselstwo 
uroczyste, przepraszaj~c za wkroczenie z wojskiem 

• w gran1ce nasze. 
2. Zaplaci milion zlp. wojsku polskiemu; dwakroc 

sto tysi~cy wodzom i drugie dwakroc hanowi krym
skiemu. 

3. W szelk~ zdobycz, a szczeg6lniej koscieln~, na
tychmiast zwr6ci. 

4. l{aze wyjsc zalogom swym z Krakowa i Brze-
scia litewskiego. 

5. Odst~pi zupelnie sojuszu ze Szwedami. 
6. Wyda jenc6w, zch~ajc6w i zbieg6w. 
Przedugodne takie punkta traktatu, podpisano tu 

na polach mi~dzyboisl\:ich w obozie 23 lipca 1657 r. 
Rakoczy wyznawal,-jal{ pisz~ historycy,- iz tylko 
lagodnosci i wspanialosci narodu naszego, winien 
byl ocalenie wojska i samego siebie. ~I~zne wi~c za
paly Czarnieckiego i wodz6w polskich, wstrzymala 
tylko intryga zony niedol~inego wladzcy. 

Smutniejszy stan kraju wypadl w roku 1672, kiedy 
w skutek pokoju zawartego w Buczaczu (w dzisiej
szej Galicyi) odst~pic Inusiano Podole Turkom. Do 
zamku mi~dzybozskiego przeniesli si~ natenczas ba
szowie muzulmanscy i upi~kszyli go w guscie wscho
dnim, rozszerzywszy nieco territorium obronne, do
daniem baszty zdaje si~ od strony rzeki. 

Przeszlo na sto dwadziescia lat wprz6dy a miano
'\vicie r. 1546, wzniesiony posr6d zamku, na dziedzin
cu, kosciolek katolicki, zaj~li teraz innowiercy, na 
n1eczet. J~szcze w roku 1830 widzielismy pod t~ 
swi~tyni~ ze strony zachrystyi, lez~cy kamien odwie
czny z napisem w j~zyku tureckim. 

1~ Wojsko siedmiogrodzkie liczylo wtedy 30,000 zol
nierza, 27 dzial i mialo po za sob~ miasta zaj~te przez 
swoich, a wi~c w razie cofania si~h mialo przygotowane 
punkta oparcia si~. 

• 
,Na wieczn~ wszitkich W~gr6w pami~tk~, z po-

boznej ch~ci polozili t~ statu~ na czesc S. Anni 1) 

Matki Bogarodzicy i szcz~sliwej JEzusA CHRisTusA. 
Babki, kt6rych imiona s~ podpisane, zeby przes oney 
ustawiczn~ przyezyn~, przes wn~trznosci milosier
dzia swego, kt6rymi nawiedzala ich jutrzenka ~ wy
sokosci, u wnuka zjednala od wsielkiej t~skliwey 
i niebezpieczney peregrynacyiey uwolnienie ich d() 
swojey oyezizny; y szcz~sliwie iak powr6c~, za oso
bliw~ pon1oc~ sprawila, abi chwalili Pana Boga na 
wieki. Roku Pans]{iego w Kr6lestwie Polskim (1715) 
MDCCXV.'' 

Kosciolek zamkowy, dop6ki byl katolickim, 1nial 
w wielkim oltarzu obraz sw. Zofii z trzema c6rkami, 
\V boczny1n zas, z lcwej strony od r~ki wchodz~cego, 
obraz sw. Antoniego Padewskiego, wbogatej sukien
ce srebrnej. Posr6d kosciolka byly drzwi wiod~ce 
do grob6w podziemnycb, w kt6rych ciala dawnych 
wlascicieli zaml\:u byly zapewne grzebane. Zadne je
dnak tablice ani na wewn~trznych scianach, ani ze
wn~trz kosciolka, nie wskazywaly ich imion. Za na
szej pami~ci (przed 30 laty) same szcz~tki trumien 
i kika kosci w podzien1iach tych znalesc juz tylk() 
mozna bylo. Sic transit gloria mundi! 

Opr6cz tego kosciolka, mialo miasto Far~ goty
ck~, wzniesion~ pomi~dzy zamkiem i ratuszem przez 
podczaszego koronnego Hieronima Sieniawskiego 
1600 roku. 

Cerkwi na przedmiesciach bylo dwie czy trzy, 
Najpi~kniejsza z nich w Stawnicy, gdzie byl i dw6r 
zarz~du administracyjnego d6br mi~dzybozskich. 
Przejscie od zamku do Stawnicy urz~dzone zostalo 
przez wod~ rzeki, na kt6rej usypano grobl~ i par~ 
mostk6w wzniesiono: przy jednym z nich byla kapli-

1) Pisowni~ oryginalu zachownjemy. Dzis te pami~
tki p6ltora wieku licz~ce, podobno zniesiono! 
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czka z napisem wzniesiona na pan1i~tk~ urodzin ksi~
cia Witolda, wnuka jenerala ziem podolskich. 

Szkola wyzsza MiEJdzybozska mieszcz~ca si~ w zam
ku, liczy dwie epoki. Pierwsz~ od 1819 do 1831 r. 
kiedy nosila tytul wyzszej; i drug~ od r. 1834 wl~
cznie, az do jej zwinitacia, kiedy miano zatrzyma
la tylko powiatowej (tatyczowskz"ej). W picrwszym 
okresiemiala prze!ozonych i professor6w, kt6rzy od
znaczyli siEJ w zawodzie naukowym i osobiscie znani 
byli wyzszej wladzy uniwersyteckiej. Szkola funda· 
cyi samego l{uratora Okr~gu Naukowego Wilenskie
go, nic dziwnego ze szczycila si~ imionami wybra
nych ludzi, po witakszej czEJsci bylych wychowanc6w 
wszechnicy wilenskiej. Jej przelozonymi w pierw
szym okresie, kiedy uwazano j~ za gimnazium
i wprost z niej do uniwersytetu przyjmowano, byli: 
Doktor: filoz: Suchodolski, Tcodor Skimborowicz 
Kowalewski (brat slawnego orjentalisty); })rofcssora~ 
mi zas, nasttapni uczeni: 

Wojciech Zborzewski, naturalista znany z wielu 
rozpraw po francusku drukowanych, kt6rego bada
nia nad. wykopaliskatni przedpotopo"remi znane s~ 
~szystkn~ paleontologom. Byl on dawniej nauczy
cielem. w hce.u~ ~r~emienie~kiem. Kiedy przez Mi~
dzyboz przeJezdzah wysla.n1 z Wilna dla zbadania 
Podola, W olynia i Ukrainy uczeni naturalisci prof. 
Eichwald i Andrzejowski, '\Vtedy Zborzewski tyle im 
dosta~·czyl. zaso?6w nau~ow.ych, a podr6znicy tyle 
osob~1wosci w Jego gabinecie znalezli, iz Eichwald 
w dz1ele swem Zoologia specialis (Vilnae 1830) je
den ,z nowo odkrytych gatunk6w, nie wahai si~ na
zwac A1·gonauta-~ho1"zewski. Pi~rwszy gatunek tej 
argonauty, zwal s1~ Numa Pornpilz"us, i tym sposo
bem professor Mi~dzybozski znalazl si~ obok kr6la 
rzymskiego! Nie jedno ziarno piasku z nad brzeg6w 
Bozka lub Bohu; podniesione przezcii do godnosci 
zyj~tka przedpotopowego, otrzymalo nazwy Baculi
ny, Lyryny Fiszera, Cerioliny J arockiego i t. d. Eich
wald w tomie II, powyzej przytoczonej Zoologii na 
str. 35, pisze, ze gabinet prywatny Zborzewskiego 
(opr6cz szkolnego) liczyl 4000 okaz6w; potem do
s~edl do 20,000 (okolo r. 1840) mimo to jego po
Sia~acz,_ czlonek kilku to,varzystw uczonych, umarl: 
w bu3.dzie, ?~Ieko od stron rodzinnych; a co si~ stalo 
ze zb1oram1 Jego? _ nie wiemy. 

Drugim professorem znanym takze na drodze dru
ku, bylliteratJan Zakrzewski, zmarly p6zniej wWil-

• 

nie, jako emeryt. Opr6cz \Vypis6w szkolnych, wyda
nych w siedmiu tomach, znanym jest z Pan1i~tnik6w 
Samuela Maskiewicza, kt6re odszukal w bibliotece 
szczorsowskiej Chreptowicza, i oglosil drul\iem w Wil
nie 1838 r. • 

Professor Pajewski, kt6ry dzis osiadl w Kijowie, 
uczyl si~ w dw6ch uniwersytetach, Wilenskim i Pe
tersburgskim i napisal rozpraw~ o Historyi, druko
wan~ w Dzienniku ministerium Oswiecenia narodo-• 
wego. 

Professor Walicki Leopold (brat prof. uniwcrsy
tetu w Charkowie, niedawno zgaslcgo) znanym jest 
z wielu prac literackich a professora Chrzanowskie
go, umieszczamy tu widok zatnku 1). 

Byl tu wreszcie nauczycielem Korsak, kt6ry jako 
nalez~cy do szubrawc6w, opisywal krytycznie Mi~
dzyb6z w slawnych ,Wiadomosciach Brukowych'' 
Wilenskich. 

~i~steczko Mi~dzyboz, mialo kilka fabryk, a mia
now1c1e kapelusz6w zajtaczych, szpilek i t. p. browar 
obs~erny murowany, w kt6rym bardzo dobry porter 
kraJowy, na spos6b angielski wyrabiano it. d. 

Po tern zalozono tutaj . osiedlenia woj sko~re, kt6re 
zn6w juz od lat kilku skassowane-a miasteczko na
lezy dzis do d6br sl{arbowych panstwa. 

Lipinski Tymoteusz pisze ze Mi~dzyboz jest mia
stem jednem z najporz~dniejszych na Podolu. Zwra
camy uwag~, ze Starozytna Polska tego autora si~ga 
tylko do roku 1794. Slowa zas s. p. T. L. s1nialo za
stosowac mozna do przeszlosci. W nowszych cza
sacb, ksi~dz Marczyilski w opisie Gubernii Podol
skiej, obszerniej nieco wspomnial o tern miasteczku 
ale w atlasie swym przepysznie w kraju sztychowa: 
nym, widoku zamku nie umiescil. 

Jest drugi jeszcze Mitadzyborz niedaleko Opoczna 
w Sandomierskie1n. Nazwisko zdaje si~ brae od po
lozenia mz"~dzy horarni: dla tego piszemy go przez 
horz, a podolski przez hoi od rzeczki hoiku. 

1) Bo s. p. Beczce-Druzynie, urz~dniku w Kamiencu 
Podolskim pozostal r~kopism za,vieraj~cy wiadomosci hi
storyczno-statystyczne o Podolu. J. J. Kraszewski, mial 
w r~ku te z biory i w N. 16 3 Gazety Codziennej pisze: 
, Widoki Kurylowiec, Czarnokoziniec, Mi~dzyboza i t. d. 
ledwie na wzmiank~ zasluguj~." S~dzilismy wi~c ze ma
j~c "' zbiorach s'vych bardzo wierny widok H. Chrzanow
skiego, powinnismy wydac na widok publiczny ten za
bytek . 

17* 
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GOLUCHOWSCY. 

Do bardzo dawnych rodzin polskicb nalez~ Golu
chowscy. Jeszcze za czas6w ojca Jadwigi, wspomi
naj~juz dzieje o Przeclawie z Goruchowa. 

Goluch6w, wioska polozona mi~dzy Pleszewem 
i J{aliszem, (w kaliskiem) juz w XVI 'vieku nalezala 
do Leszczynskich, przodk6w p6zniejszego kr6la. 

Andrzej Goluchowski wslawil si~ jako wojak za 
Stefana Batorego. Rodzina przeniosla si~ wtedy, 
w Sandomierskie. Spotykamy tu podkomorzego Ja
na, podr6znika, co wiele zwiedziwszy kraj6w i "rielu 
nauczywszy si~ j~zykow, wraca do katolicyzrnu w Lo
recie; kilkakroc posluje na sejmie i niesie wiele oj
czyznie poslug, niejednokrotnie wystawiajf1C chor~
g,vie "'lasny1n kosztem dla obrony kraju. 

Za czas6w Stanislawa Augusta, znajdujemy zno
wu Jana Nepomucena Golucho,vskiego w wojsku 
Rzplitej, kt6ry dosluzywszy si~ stopnia 1najora, osiadl 
'vc 'vsi ~~czki okolo Tarnow a. Tu si~ urodzil sla
'vny z uczono~ci syn jego J6zef \V r. 1797 (11 kwie
tnia). 

Pokre"rni icb, osiedli takze 'v dawnem sandon1ier
sl{ie1n a dzisiejszej Galicyi, Artur i StanislaJv Ludwik, 
sluz~ i odznaczaj~ si~ w b. 'vojsku polskien1. Brat 
ich .1:\gcnor, \vst~puje do sluzby administracyjnej w Au
stryi. 

Brat zas 1nlodszy J 6zefa, Leopold, doszcdlszy w by
lern wojsku polskh~m stopnia J)Odpu}ko,vnika, umie
ra zostawuj~c zon~ Magdalen~ z Goluchowskich, po
'vt6rnie poslubion~, po owdowieniu, przez J 6zefa Go
lucho\vskicgo. 

Jest jcszcze jeden brat s. p. Leopolda i J6zefa, pi
sz~cy wiersze, kt6rych poniewaz nie drukuje za zy
cia, przeto wznliankujemy tylko o niln, wyliczajf!c 
cal~ rodzin~. 

Zywot pelnego nauki J6zefa Goluchowskiego czte
ro-l{rotnie, w bardzo kr6tkich odst~pach, wytloczo-

, ny czytalisn1y w r6znych czasopisrnach a mianowi· 
cie \V Wizerunkach polskich przez K. W. W ojcickie
go; vv Gazecie Codziennej przez Hencnla, w Tyg.odni
ku illustrowanym i w Kalendarzu astronomiczno-go
spodarskim p. H. Sl\imborowicza. Powtarzac wi~c 

obszernie wszystkich szczeg6l6w jego zywota nie b~· 
dziemy, odsylaj~c ciekawszych . czytelnik6w do wy
zej wskazanych zr6det w kilku tylko slowach zycio
rys jego skreslimy, gdyz w rodzinie Goluchowskicb, 
najznakomitsze on zajmowal miejsce. 

Czlowielr, kt6ry za zywota zasad~ przyj~l wytrwa
losc w czynach krajowi pozytecznycb, moze si~ slu
sznie nazywac cblub~ swej rodziny i ojczyzny. 

J 6zef Goluchowslri nalezy do nader szczuplej licz
by tych ludzi, kt6rzy gl~bok~ nauk~ umieli l~czyc 
z przyst~pnosci~ wykladu i latwosci~ iycia. Nie byl-to 
alchemik zamyl{aj~cy si~ w komnacie i laboratoryum; 
ani napuszony filozof; widziec go n1ozna bylo nader 
cz~sto w salonie rozprawiaj~cego z nie\viasta1ni, }{t6-
rym delikatnie slowa prawdy wypowiadal, lYb z nllo
dzie.Z!b marymonckt1 cbodz~cego po l~kach i lanach, i 
rozprawiaj~cego o roli i najabstrakcyjnicjszych przed
miotach nie jak professora z uczniami, leczjak przy
jaciela najdawniejszego z przyjaciolmi najserdeczniej
szyilly. Dla tego tez jego popularne wyklady wielk~ 
nicgdys mialy wzi~tosc. 

Po stracie ojca w r. 1808, 1natka oddala jedena
stoletniego chlopca do Teresianu1n w \Viedniu. Mimo 
tak Inlodcgo wieku, cz·erpi~c nauk~ od Nie1nc6,v, ni
czego 'vi~cej od nich nie zaczerpn~l, 'vbre\v odwie
cznego przyslowia: ,Czego si~ skorupka za rnlodu 
it. d. Pisa! kilka rozpraw w j~zyku German6,v, ale 
te od transcendentalnosci i pedantyztnu nieinieclde
go odbiegly, bow martwych obslonkach j~zykowych, 
zywy duch SfO\VianSl\i OUbily. 

Od roku 1817 uczyl si~ w Uniwcrsytecie \varsza\v
skim i tu si ~ magistrowal, wykladaj~c zarazern przez 
czas jakis ~Iatematyk~ w Lice urn. Otrzymal poten1 
katedrg Filozofii w Uniwersytecie \vilenskim, kt6r~ 
acz nie dlugo piastowal, ale najmilsz~ po sobie pa
mi~c w Litwie zostawil. 
B~d~c w Bawaryi (w Erlangen) napisal pod wply

wem zasad Szellinga rozpraw~ dla otrzymania sto
pnia doktora: , o filozofii \V stosunku do zycia calych 
narod6w i pojedynczych ludzi." Odt~d, 'vierny przy
jazni, jak~ z uczonym Niemcem zawi~zal, nie pisal 

• 

• 
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nic po germansku, az dopiero w starosci zobaczywszy 
si~ z dawnym drub em w roku 1846, dal w Berlinie 
uczt~ w dniu jego urodzin i powiedzial mow~ po nie
miecku tamze wytloczon~. 

• 

I 
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-------

go szkod~, a mianowicie: 1) Kwesty~ wlosciaiisk~;-
2) Rozbi6r kwestyi wloscianskiej-i 3) Dumania nad 
najwyzszemi zagadnieniami czlowieka (w 2ch obszer
nych tomacb). 

I 

·,, 
. . 

... 

·--
Agenor Goluchowski. 

Ozeni wszy si~ \V r. 1830 nieopuszczal juz '\vsi az 
do s1nicrci (t 22 listop. 1858). Tu skreslil trzy nader 
'vielkiej 'vagi clziela z kt6rych dwa pierwsze ujrzaly 
swiatlo dzienne, trzecie zas dot~d pozostaje w r~ko
pi~mic z 'vielk~ dla nauk i pismiennictwa polskie-

• 

,Niebyl on rolnikiem z zamilo,vania (pisze ten, 
kt6ry przez lat l\:ilka ci~gle w domu s. p. zmarlego 
bawil na praktyce gospodarskiej) - ,silne tylko 
uczucie obowi~zku ze w jaldchkolwiekb~dz warun
kacb, czlowiel\ powinien \Valczyc z trudnosciami, by-
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lo mu przewodni~ gwiazd~ za kt6r~ szedl smialo, ani 
materjalncmi przeszkodami, ani zniech~ceniem mo
ralncm nicdai~c si~ sprowadzic z drogi." 

Walczyl tez szlachetnie z zadaniami zycia az do 
samego skonu! ... 

Postcp i Czas, dwa pisma polskie, zawszc jak naj
przychy lniej wyrazaj~ si~ o Ag~norzc Golucho",.skim. 
Bierzemy tu szczegoly, objasniaj~ce wizcrunek jego, 
po wi~kszcj cz~sci z Nru 84 7 illustracyi nie1nieckit~j 
(Illustrirtc-Zeitung). Nie dajemy zas rysow s. p. J 6-
zcfa Goluchowskiego, bo w trzcch juz pismach pol
skich niedawnosmy je ogl~dali. 

Rodzina Goluchowskich zostala przyj~t~ w 1783 r. 
do stanu ryccrskiego austryjackiego. Hr. Agenor ro
dzil si~ 8 wrzcsnia 1802 r. w Galicyi l{sztalcil si~ 
w krajowych zakladach. Z zamilowania i powolania 
obral sobie zaw6d administracyjny. 

Zostawszy radc~ w zarz~dzie Lwowskim 'vyst~po
wal dosyc energicznie przeciw owej cz~stce wla
scicieli zicn1skich, kt6rzy SifJ sprzcchviali uwlaszcze
niu wloBcian. Gdy Stadion przybyl do Galicyi, wnet 
poznal spos6b n1y~lcnia i szczeg6ln~ zdatnosc hr. Go
luchowskicgo. W roku 1848 proponowal go na swe
go zast~pc~ jako nan1iestnika Galicyi. Hr. Golucho_ 
wski zostalnaczclnikien1 rozlcglcgo kraju w tcj ch\vili 
gdy umysly byly bardzo poruszon.c. rr elui wi~c slo
wy przedstawil si~ S"'Yin podwladnytn: ,1\ioi pano
'vic! przecle\vszystkiem musz~ \Vain powiedziec iz je
stem ze 'vsz.cch miar (schuJazgelb) czarnozolty, to 
jest Austryak." 1\fimo to, gdzie tylko m6gll1r. Golu-
chowski staral si~ dzialac. Uporz~dko\vanietn s~do-

wnictwa, ulepszeniem dr6g, ustano,vieuicin zakladu 
agronomicznego \V Dublanach, zalozenie1n szkoly han-

Dwa zaklady ktore przez zly zarz~d byly bliskie
mi upadku, przez niego zostaly na nowo niemal pod
niesione: jednyn1 z nich byl zaklad narodowy Osso
linskich (kt6rego celcm obok zbierania starych r~ko
pism6w, rzadkicb ksi~g i dziel sztuld, jest jeszcze wy
dawanie pisma i rozszerzanie oswiaty), drugim byl 
Skarbka Dom sierot i biednych w kt6rym 400 bie
dnych odziewaj~ i utrzymuj~, a 600 sierot wychowu
j~ na rzemieslnik6w. 

Zosta,vszy Ministrem Spraw Wewn~trznych w Wie
dniu, hr. Golucho\vski w ok6lniku do namiestnik6w 
podal swe zasady wedlug kt6rych dzialac postano
wil. Wypowiadaj~c ide~ reformy, zawiadamia zara
zem naczelni1<:6w, by w prawdziwy stan rzeczy pilnie 
w gl~dali, by skargi wi~cej nie zachodzily co do nie-
ludzkiego obchodzenia si~ urz~dnik6w, w og6le aby 
nie bylo na\vet do skarg powod6w i niezadowolenie 
z biurokracyi zeby na zawsze ustalo. 

. dlowej, gimnazyum polskiego i rcalnego we Lwowie, 
wreszcie, nowej szkoly w Tarnopolu, jako tez wielu 
szkolck wiejskich, wicle dobrego dla kraju uczynil. 

Gdy po dziesi~ciu leciech opuszczal Galicy~, oby
watele zlozyli mu pami~tnik \V ksztalcie kosztowne
go album w kt6rem si~ zapisali, oraz w roku ze
szlym utworzono fundusz wynosz~cy 15,000 zlr. 1n. k. · 
indemnizacyjnych, z kt6rego, trzy stypendya nazna
czone zostaly, n1iano,vicie d\va w k\vocie 400 zlr. 
111. k. dla uczni6w oddaj~cych sifJ naukom przyrodni
czym i technicznym 'v szkole dublanskiej lub innej;3cie 
w kwocie 250 zlr. m. k. dla ucznia poswi~caj~cego 
si~ malarstwu \V szkole Sztuk PifJknych. To ostatnie 
stypendiun1 uposazono wyzej, niz dwa pierwsze, z te
go powodu, iz malarz dla ksztalcenia si~ w swoim za
wodzie b~dzie musial przedsi~wzi~sc podr6ze artysty
czne, wi~c wi~l\szego potrzebuje zasilku. Stypendya 
zas b~dzie udzielal zawsze najstarszy w linii m~skiej 
Goluchowskicb, \vlasciciel Skaly, kandydatom poda
nym mu do wyboru przez reprezentacy~ krajo\v~. 

• 

MALBORG. • 

(z DRZEWOB.YTEll.) 

Starozytny i slawny niegdys zamek w Marienbur- w wyobrazni, odtworzyc calosc, zaiste! ongi tak pod ka
gu, byl zagadkow~ dlugo rozwalin~, z kt6rej szcz~- zdym wzgl~dem olbrzymi~. Na rycinie widzimy tyl
tk6w, trudnoby widzowi zupelnie dawn~, chocby tylko ko jedn~ pi~kn~, okr~glf!: wiez~, zwan~ mleczarsk~ 

• 
• 
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(Butter millchstburm ), zapewnie dawn~ straznic~ 
przedzamcz~. Stoi ona nad pokrewn~ Wisle rzek~ 
Nogatem, u samego jej brzegu (patrz Ksi~g~ s,viata 
z 1858" T. IT). Chociaz bez dachu i polozona nad 
rw~cym.potokiem wody, przetrwala jednak dlugie cza
sy burz i kry lodowej. 

':zniosl tutaj na wyspie zamek obronny, zwany Czan
tJer (Zanthier). Z tej twierdzy polozonej w samym 
ypsylonic tworz~cym si~ z rozl~czenia d·w6ch rzck 
Wisl_v: i No~atu, czyli raczej dwojga ramion gl6wneJ 
naszeJ rzck1, Pomorzanin napadal ze szkod~ zegla
rzy naszych. 

Ruiny kosztem rz~du odnowione skladaly si~tylko 
z kilku dose \vielkich jeszcze budowli, kt6re czworo
bokicm swym tworzyly przestronny dziedziniec zam
kowy. Mieszkanie Wielkiego Mistrza co go nasz je
nialny wieszcz umial tak znakomicie opisac, stanowi 
skrzydlo zachodnie, w kt6rem: 

Pozawartym pokoju zPomorzana1ni zamek obron
~y przeszedl w posiadanie krzyzak6w, kt6rych ksi~
ze Mazowsza Konrad sprowadzil, aby kraju bronili 
od napasci pogan. 

W. ~istrz krzyzacki Hartman de I-Ieldrungen inny 
postaw1l na temze same1n 1niejscu zamek obronny 
w r?ku 1280 - 1~iczego pra,vie nie ochroniwszy 
z tw1erdzy przeszleJ. Wkr6tce mlodszy mistrz Kon
rad de 'I'hierburg pocz~l wznosic i miasto rownie 

,Slowa ojczyzna, powinnosc, kochanka, 
0 Krucyatach i o Litwie wzmianka 
Zawsze wesolosc W allenroda truly!" 

Strona p61nocna sklada si~ z tak zwancgo zamku 
wysokiego, dawniej b~d~cego pod mieszkaniem ry
cerzy mieczowych. Dzis miesci si~ w niej magazyn 
pruski rz~dowy. Na p6lnocy takze byla swi~tynia 
zakonu zbudowana przez W. Mistrza Dytrycha. 

Skrzydlo zacbod.nie, stanowi teraz sklad broni pru
skiej. Strona zas srodkowa, tutaj lez~ca, byla naj
wspanialsz~ cz~sci~ budowy zamkowej, kt6ra od ro
ku 1306,-1309 pod Zygfrydcm de Feiichtwangen, 
stanowic pocz~la palac mieszkalny wielkich mistrz6w 
i g!6wn~ posad~ zakonu krzyzackiego. 

Nie wiadomo kto byl tw6rc~ pierwszym tego wspa
nialego gmachu, o kt6rym nawet podanie zagin~lo, 
Niekt6rzy twierdzili ze Wloch budowal, co jest dose 
prawdopodobnem, zwazaj~c na to, ze rycerze mieczo
wi tyle mieli stosunk6w z Rzymem. Nietncy wszal{ze 
przecz~ temu, nic chc~ wierzyc. 

Cegly uzyte do budowli pokryte s~ jakby szklist~ 
powlok~, wybitnie odznaczaj~c~ si~ od staro-bruna
tno-czerwonego koloru. Najwspaniah~j ruiny 'vygl~
daj~ od strony Nogatu. Po lewej stronie, na dole, 
widac osm duzych okien kolorowycb, z dawnej ko
mnaty zakonnej, maj~cej dlugosci 110 st6p; kt6re 
wiencz~ blanki r6wnie do ozdoby jak i obrony przez 
budowniczego uzyte. W tejie komnacie mn6stwo 
rze.Zb si~ znajduje przepysznycb. 

Im wyzej wznoszono mury, tym wi~ksza budowni
czego pokazuje si~ smialosc wpomyslach i mimo ci~
zkosci mass materjaru, widziec mozna lekkosc budo
wy. Dzis niepodobna, a przynajmniej az nadto tru
dno spotkac cos podobnego. 

Historya Malborga wielce si~ wi~ze z naszemi 
dziejami. Okolo roku 1245, w pierwszem jeszcze da
wnej Prussii p(>wstaniu, ksi~ze Pomorza) Swi~topelk 

jak i zamel{ na czesc Matki Zbawicicla naz~ane Ma
ryi-miastem (Mariaeburgiem), po polsku zas Mal
borgicm. 

Po bitwie Griinwaldskiej oblcgal twierdz~ mal-. 
borgsk~ Wladyslaw Jagiello: byl juz panem miasta 
zbiwszy }{rzyzak6w, gdy nagle wkraju wypadl{i zmn
sily go opuscic zajmowane pod zamkiem miejsce 19 
wrzesnia 1410 roku. Korzystaj~c nicprzyjaciel z te
go nieprzcwidziauego wypadku, 'vnct usypal za prze
kopem miejskim silny wal na zewn~trz przez dlu
gosc cal~ strony zachodniej zamku srodkowego i opa
trzyl go wiezycami obronnemi, w kt6rych umiescil 
dziala. Ostroznosc t~ przebiegli zakonnicy mieczowi 
dla tego przedsi~wzi~li, ze Polacy 'v6\vczas dali si~ 
im we znaki. Opr6cz sla,vnej w dziejach kl~ski pod 
Grunwaldem i Tanncnbcrgiem, wczasie samego obl~
zenia Mal borg a nast~pny byl wypadek. 

Jedcn ze znajomych w zamku }{rzyzackim, wywie
sil w oknie jako znak, puszkarzowi naszemu, cza}Jk~ 
czerwon~, artylerzys ta polski tak celnie wystrzelil, 
ze kula kamienna, o malo co nie ugodzila gl6wnego 
filaru na kt6rym 'vspieralo si~ sklepienie tej wiel
kiej komnaty, w kt6rej natenczas odbywala posiedze
nia cala rada ze swym mistrzem. 

Kiedy ziemia prusak6w poddala si~ Kazimierzo
wi IV, wtedy walcz~c o ni~ kr61 polski wszedl do 
Malborga w dniu 8 czerwca 1457 roku, a na mocy · 
traktatu 1466 roku zawartego w Toruniu, miasto 
wraz z Prusami zachodniemi dostalo si~ Polakom. 

W roku 1626 wojska szwedzkie opanowawszy · 
w czasie najazdu zamek, dziesi~c lat wj nim goscily. 
Gorszy od nieprzyjaci61 ogien, roku 1641, obr6cil 
pi~kn~ bud ow~ w rozw aliny. Ale po niejakiejs na
prawie, mimo rozpaczliwej obrony wojewod6w Pomor-

• 
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skich Wejher6w, Szwedzi po raz wt6ry znowu si~ tu 
do.stali i siedzieli cztery lata az do roku 1660. 

Dlugi czas ten starozytny zamek nalezal do sta
rost6w. Tu si~ odbywaly sejmy powszechne ziem 
pruskich zwane Genera/ami pod przew6dztwem ksi~
cia bislcupa W arminskiego. Opr6cz fary, Kollegium 
Jezuit6w zalozyl tutaj arcybiskup gnieznienski J~
drzej Olszowski. W zamku tym kilkakroc przeby
wal ksi~ze litewski Witold. 

Po pierwszym podziale w roku 1772, Malborg 
z cz~sci~ kraju przeszedl pod panowanie Pruss. Za
mek pocz~to <:>dnawiac ze skladek zbieranych \V ca
lych Niemczech w roku 1842. 

• 

--··- . --

Malborgu aby si~ przypatrzyc gmachom tu wznoszo
nym przez budowniczych obcych. 

Przepyszny kosci6l Panny Maryi obok zamku, sta
n~l mi~dzy r. 1335-1341. Opr6cz niego, jest tu 
i drugi kosci6l katolicki i swi~tynia ewangielicka. 

Kiedy w XV wieku przeszedl Malborg i cale za
chodnie Prussy w posiadanie Polski, wtedy W Mi
strzowie l{rzyzak6w, przeniesli sw~ stolic~ bezpowro
tnie juz do Kr6lewca. Mieszkancy miasta, na mocy 
przywileju Zygmunta Augusta z r. 1569, przyj~li no
we Lutra wyznanie, lecz Zygmunt III w r. 1598, ko
sci6l farny, znowu wyznaniu katolickiemu oddal. (Je
zuitoln). Wtedy ewangelicy odbywali nabozeiistwa swe 

• 

~ .. 

' 

Cz~sc zarnku 1\!alborgskiego od strony Nogatu . 
• 

Marienburg w dawnych Prusach ·zajmowal trzecie 
z kolei miejsce po Gdansku i Toruniu. Lezy pi~c mil 
na wscb.-polud. Gdanska, na 'vzg6rzu przy Zulawach 
zwanych malborgskiemi. Przez rzek~ Nogatjeszcze 
r. 1340 byl most rzucony; jaki? niewiadomo; teraz 
prowadzi do miasta most lyzwowy, podobny do b~
d~cego dzi~ na Wisle mi~dzy W arszaw~ a Prag~. Li
czy obecnie miasto przeszlo 5000 ludnosci. 

Utrzymuj~, ze Kazimierz W. kt6ry Polsk~ murowa
D1! zostawil, umySlnie odbywal podr6z w r. 1365, do 

w domu prywatnym i w malym kosciolku za miastem 
sw. J erzego. 

Slawny zamek 1nalborski, kt6rego tu cz~sc nary
cinie od stronie rzeki widzimy, w Xill i XIV stuleciu . 
slyn~l i z przepychu architektonicznego i z umocnie
nia strategicznego. P6zniej zas weszlo w przyslowie 
wyrazenie, ze: ,Malborg z blota, Offen ze skaly, 
a Medyolan z marmuru." (Ex luto Marien burg, Offen 
ex saxo, ex marmore Mediolanum). 

B. 

• 



I 

rf.'t f l l 
Iii I I f 

\ qr\ \ 
I \ I I 

• 

• 

• 

• • 

• 
r • -. 0 
cS 
H 
crS 

,.q 
0 
~ 
z 

"' '6 
~ 

("_) 
,...!s : 
~-: 
c1 

cc. 
<...) 

• • • o . 
Ol ..... .... ~ .. ...... 
::..-

~.; 
( ) _ , 

1--1 

. - · •• 
K • ...--· 



.. 

I 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

., 
-

• 



129 -

, 
WI E S IT 0 R, 

NA VVYSPIE RANKAURI, VV NIKOBARACH. 

(z DRZE W ORYTEM) 

Handel, wsparty wynalazkiem paroplyw6w, zapro
wadzil ciekawego i pragn~cego korzystac ze wszy
stkiego czlowieka, az do malych wioseczek na wy
spach r6inych cz~sci swiata, malo dawniej komu zna
nych, a dzis jeszcze z t.rudnosci~ daj~cych si~ odszu
kac na kartach jeograficznych. Obok pozytk6w prze
myslowo-handlowych, zyskuj~ zt~d najwi'acej nauki. 
Opr6cz jeografii, umiej~tnosci przyrodo-znawcze o
kwity plon otrzymuj~ z wycieczek do malo-znanych 
dawniej wysepek. 

Hochstetter i Scbercer opisali podr6z na wyspy 
Nikobar. Z kilku innych jeszcze zr6del, przytacza
my tu szczeg6ly, aby objasnic zal~czon~ rycin~, wy
stawuj~c~ nam mal~ wioskEJ na jednej z Nikobaryj
skich wysp polozon11. Nie odr6inia si~ ona od in
nycb, skladaj11cych si~ z kilkunastu bud (buttes) po
dobnych trochfJ ksztaltem swoim do Hotentockich, 
lubo znacznie wyzszych i bardziej spiczastych niz 
tamte. 

Cz~sc n1orza zwanego Archipelagiem Nikobaryj
skim miesci w sobie 10 znaczniejszych wysep i 'viel
k~ liczb~ mniejszycb. Najwi~ksza z nich zowie siEJ 
Wielkim Nikobarem. Wyspy te po wiEJkszej cz~sci 
s~ gorzyste i pokryte lasami kokosowemi, palmowe
mi, bananowemi, cytrynowemi; cedrami, hebanami 
i r6znemi pi~knemi drzewami do budowli zdatnemi, 
a nawet maj~cemi smaczne owoce jak np. tak prze
zwane od Portugalczyk6w Melo1·i, lepsze od owocu 
chlebowego drzewnego, tudziez trzcin cukrowych i 
innych. Pelno tam opr6cz pi~knych papug, ptastwa 
do jedzenia uzywanego, jak kur, golfJbi i t. d. Do 
zwierz~t zyj~cych swobodnie nalez~ w6l i baw6l Eu
ropejski umyslnie tam sprowadzone i rozmnozone; 
nadto s~ w znacznej o bfitosci dziki, swinie, malpy, 
krokodyle i psy w rozmaitych gatunkach. Gad6w 
i ryb, - mn6stwo. 

Na nieszcz~scie owa piEJkna i we wszystko obfitu
j~ca wyspa, z powodu deszcz6w nadzwyczaj cz~stych, 
wsr6d tak gor~cego klimatu, a razem z przyczyny 
wyziew6w z blot i bagien, narazan~ bywa na ci~zkie 

K sqGA SwiATA, Cz. I. ll. IX. 
• 

choroby, z6lte febry, niszcz~ce na\vet biednycb lubo 
przyzwyczajonych juz do tej atmosfery krajowc6w; 
a osada Dunska prawie zupelnie zniszczon~ zostala 
skutkiem zlego po,vietrza. 

Nikobarczycy, choc l§kliwi, lagodni, wszakze, jak 
wszyscy dzicy, na zaczcpki, zle o bchodzcnie si~ i da
nie im powod6w do zazdrosci, s~ tkli,vi i latwo si~· 
oburzaj~cy. Goscinni, lubi~ tance i zabawy. Nie ma
j~c w nicze1n rozwinifJtych poj§c i w rolnictwie nic 
post~pili \vcale, nie mog11 wi~c zabezpieczyc si~ od 
zlych nast~pstw jakie dzika przyroda sprowadzac 
im zwykla wyziewami z blot nieosuszonych i nie
plodnosci~ uprawie niepoddanych grunt6w. J~zyk 
ich podobny do malajskiej i peguanskh~j n1owy: umie
j~ takze nieco i !)O portugalsku. Po umarlych, cala 
wies nosi zalob~. 'V do,vy, ucinaj~ palec jed en po 
stracie m ~ia. 

Dunczycy przyznane maj~c prawo do posiadania 
na wlasnosc tych wysp, nazwali je Fridriksoernet 
czyli wyspami Fryderyka, lecz po zaprowadzeniu ma
lej osady na 'vy ·pie l{ainorta, kt6r~ naz,yali Now~ 
Zelandj~, odstl!pili, opusciwszy tak korzystny punkt 
braciom ~fora"rczykom (Herrnhuton1), kt6rzy bawili 
tylko do r. 1787. 

Austryacy w r. 1778, chcieli tam zaloiyc swoj~ 
kolonj~, lecz musieli od tego zamiaru, za wdaniem 
si~ Danii, odst~pic. Angielscy missyonarze tu prze
bywaj~. Jezuici byli w roku 1715. 

W ostatnicb czasacb i Bracia Morawczycy opu
scili te wyspy, a Dunczycy zawsze tam maj~ swe 
wplywy i rodzaj zwierzchnictwa. Podlug szczeg6lo
wycb opis6'v przez pulkownika Kretting, gubernato
ra tamtejszego udzielonych Rienzi, 'vyliczenie prze
dniejszych wysp jest nast~puj~ce: Wielki Nikobar, 
rozlegly na 17 n1il kwadr. posiadaj~cy ludnosci oko
lu 1000, maly Nikobar pokryty lasami, l{atcbaoni 
albo Katszul, Kamorta z fortem, Nonkowry, Tri
konti, Teressa, Tcbauri, Tafuin, Kar .. ~ikobar czyli 
Sambilang, Chowry, Battymalwe, Tillantchonq iRan
kauri. W sie tamtejsze z dwunastu najwi~cej bud 
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(buttes) skladaj~ si~: - nad kazd~ z nicb jest star
szy, przelozony, gl6wnie z cudzoziemcami handel 
prowadz~cy, kt6ry si~ zowie Omjahs. 

Utrzymywano dawniej, ze mieszkancy wysp Niko
barskich mieli bye potomkami Peguan6w-lecz wla
snie oni maj~ wielkie podobienstwo z Malajczykami 
i nigdy ludozercami nie byli. s~ nadzwyczaj goscin-
ni i lagodni w obejsciu si~; kobiety w og6le bywaj~ 
szczeg6lniej ladne i pi~knie zbudowane; od szyi do 
pasa obnazone, z szarf~, od pasa do samych stop 
obwijaj~ si~ ciemn~ welnian~ matery~ jakby suknem. 
M~zczyzni, mniej pi~kni, kr6tko ostrzyzeni, koloru 
miedzianego, oczy maj~ male ze skosnie przeci~temi 
otworami. Za cale ubranie, s~ opasani sul\iennym pa-
s em od kt6rego z tylu 'visi koniec. To dalo pow6d 
jednemu ograniczonemu marynarzo,vi szwedzkiemu 
Koeping do utworzenia niedor.zccznej bajki, jakoby 
mieszkaftcc tej wyspy rodzili si~ z ogonamil A co 
dziwniejsz~ jeszcze rzecz~, ze nawet Linneusz dal 
si~ na ni~ zlapac, okazuj~c niebacznie ze dzicli po
dobne mniemanie. To nas zupclnie dzi,vic nie powin
no, nas Polak6w, o kt6rych podr6zuj~cy tyle bajek 
pis ali nie raz. Sn1ucic si~ raczej nalezy :le w ludziach 
kochaj~cych nauk~, jest tak malo milosci prawdy, 
tal{ malo sumiennosci w czynnosciach, kt6re zdaje 
si~ jedynie w ch~ci oswiaty i dobra og6lu przedsi~
bior~. Jeden z pisz~cych podr6ze dla mlodziez~ ') 

1
) w dziele szescio-tomo,vem pod tytulem: VoyageU1' 

de la jeu11esse. 

\Vyszlych w pocz~tkach naszego stulecia, p. Blan
chard, opisuj~c Polsk~ i lesiste okolice Zmudzi, m6-
wi: iz powszechnie wiesniaczki c6rkom swoim przy
wi~zuj~ dzwonki do szyi aby poznac mogly i domy
slec si~ po dzwi~ku ich, w kt6rej stronie s~ i czem 
si~ zajmuj~? Szanowny wi~c 6w podr6znik bez w~t
pienia nie byl wcale w miejscach kt6re opisywal, 
a jeden z jego rodak6w, moze slyszal krowy dzwo
ni~ce po l~kach i podobalo mu si~ z tego ulepic ba
jecz]{~ o troskliwosci matek na Zmudzi. Gorzej po .. 
wiemy~ gdyz w naszycb czasach, p. Levy tak znany 
z po.Zytecznych dla mlodziezy kurs6w literatury i hi
storyi, napisal, m6wiq.c o j~zykach w swojej literatu
rze: ,iz u nas zacz~wszy od Wisly az do Irtysza je
dnym i tym samym m6wi~ j~zykiem. '' Jezelic w kra
ju tak znanym w Europie, w kraju niedawno tak bli
zkie z Francuzami maj~cyn1 stosunki, bezkarnie po
dobne bajki trudni~cy si~ naukami pisac mog~; c6z 
dziwnego ze ludzie dzicy, calem niebem i oceanem 
od nas oddzicleni, narazeni bywaj~ na otrzymanie 
dar6w krzywdz~cych ich czlowiecz~ natur~, i ze z le
lrcewazeniem bracia przypisuj~ im ogony, rogi i r6-
zne dziwne przymioty? 

~iieszkancy Nikobarskich wysp bardzo m~tne i 
niewyraine o Bogu tnaj~ poj~cie--o rolnictwie jeszcze 
mni~j maj~ 'vyobrazenia, co sprawia iz w wielkiej 
i litosc budz~cej zyj~ n~dzy. Grupp a tych wszystkich 
wysepek wynosi 50 mil kwadrat. a ludnosci 10,000. 
. Arabowie znali te miejsca jeszcze w IX wiel\u. 

MAROKO • 
• 

Wiadomo, ze im dalsze przestrzenie dziel~ nas od 
nieznanych nam kraj6w, tem wi~ksz~ ciekawosc, 
tem zywsze zaj~cie obudzaj~ w nas wiadomosci o ich 
bogactwach innej jak nasza przyrody, a mianowicie 
o braciach naszych ludziaclt, o ich zwyczajach, po-
j~ciach, cywilizacyi. Afryka lubo przez Gibraltar 
wi~cej niz Ameryka zblizona ku nam , przeciez w sku
tek swego trudnego do wytrzymania ldimatu, a szcze
g6lniej w skutek przesladowaf1, kt6rych nie szcz~
dz~ mieszkancy jej, a kt6re tern s~ straszniejsze ze 
Die od dzikich, l~kliwych hord pochodz~, lecz od 

ludzi p6l-cy,vilizowanych, opatrzonych \Ve \vszystkie 
srodki potrzebne do sluzenia ich nienawisci; Afryka 
bogata, zyzna, \V cuda natury i rzec mozna sztuki 
obfituj~ca, nie dose nam jest jeszcze znan~, i dla te
go powazamy si~ umiescic tu niekt6re szczeg6ly,. 
o mieszkancach, ich prawach i zwyczajach bogatego 
Pans twa MarokansJ{iego, kt6rych na1n najnowsze po
dr6ze dostarczaj~. 

Cala hisorya 1\'Iarokanska sklada si~ z sa1nych 
nieustannych wojen mi~dzy Panstwami, kt6re z roz
kladu czyli z rozdzial6w cesarstwa Saracef1skiego 

' 
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I>Ocz~tek swego istnienia bierze, nie jest pr zeto dla wiaj~c~ i szczeg6ln~ rzecz~ w jego charakterze bylo, 
nas zbyt ciekaw~. Dopiero od rokn 1052, to jest na wielkie nad samym sob~ .Panowanie. Jezli kiedy 
kilka lat przed zdobyciem Auglii przez Normand6w, w czasie audyencyi uczul, ze go niecierpliwosc lub 
jak Szerif Tafiletu podbil i utworzyl terazniejsze gniew opanowywa, natychmiast oddalac si~ przyto
panstwo, stacby si~ mogla dla nas wi~cej zajmuj~- mnyrn kazal, a by si~ w nieprzyzwoitem, w niekorzy
c~. Nie rozszerzaj~c si~ nad podaniami Portugalczy- stnem swietle przed drugie1ni nie okazal; natenczas 
k6\v, mi~dzy Maroko a posiadlosciami nadbrzeznemi "r mgnieniu oka sale palacowe opustoszaly si~. Ta 
Atlantyku, z XVI-go wieku trzy kwestye tylko zwr6- wstrzyn1alosc jednak nie przeszkadzala mu okazywac 
cic: teraz godne uwag~ dziejopisarza kr~z~cemi. si~ okrutuy1n i nieublagalnym na uraz~ osobistl!. Raz 

1) ~ Stan nauk, u1niej~tnosci i przemyslu w :Fezie zyd jcden jakimsis wiedziony nieszcz~scic1n napisal 
za czas6w najswietniejszych tego miasta. cos niepocblebnie o sultanie sultan6w, bo taki tytul 

2) Ust~p o strasznych rozb6jnikach morskich przybral; kazal zyda na cztery CZfSCi zywcem roz-
z Sale. kroic i rzucic p som na past"'~· 

3) Despotyzm sultan6w.-rren ostatni Ol)isac gl6- Pan Lempriere przep~dziwszy jakis czas na dwo-
\vnie dzis przedsi~wzi~lisn1y. rze Sidi-Mohammeda opisuje nast<Jpnj~c~ anegdot~: 

Wladza bez granic sultan ow marokanskich, wy- Bogaty pewien Maurytanin, obchodz~c wesele jednego 
warla tak na charakter ksi~z~t jak na szcz~scie lu- z syn6w s.v.roich, 'vyprawil 'vielk~ uczt~. Sultan znaj
d6\v, panstwu jego podleglych, wplyw najoplakanszy. duj~c si~ natenczas blisko tego miejsca, chc~c ua 
W 'vielkiej liczbie wladc6w nast~puj~cych jcdnych wlasne oczy przekonac sifJ o bogactwie s\vego pod
po drugich, n1ozna bylo dostrzedz r6znice w char a- dancgo, przebral si~ "r niczbyt pi~kne szaty i wszedl 

• 
kterach i zdolnosciach, ale we wszystkich g6ro"ralo · do sali gdzie wszyscy zapro szeni zgromadzeni byli, 
dziwactwo, kaprys i okrucienstwo. Naprzyklad Sidi- wlasnie w chwili kiedy do naj\vyzszego stopnia do
Mohammed zmarly w os1ndziesi~tym roku zycia s've- szla wesolosc a na,vet moze rozpusta. Gospodarz do
go (w 1790) nie mial zdaje si~ w naturze wlasnej za- mu widz~c z nieobiecuj~c~ min~ nieznajomego tak sa
dnego zarodku wyst~pnego i sklaniaj~cego do sro- mowolnie sw~ osob~ narzucaj~cego, kazal mu wyjsc 
go sci, pr6cz z~dzy pieni~dzy; a jednakowoz, okropnie za drzwi; nieznajomy nie chcial tego uczynic; nat en
zniszczyl bogactwo })Ubliczne, dopuszczaj~c si(J za- czas gospodarz zniecierpliwiony uderzyl go i wy
razem na indywiduach okrutnej tyranii. Pozorna pchn~l. Jakis czas uplyn~l. Mauryta.nin nie slysz~c 
jego szczodrobliwosc w zach~caniu handlu z cudzo- aby si~ kto uskarzal na nicgo, zupelnic o tym wy
zjemcanli, nie miala na celu ubogacenia swego kra- padku zapomnial. W tern z wielldem zadziwieniem 
ju, lecz ty lko jego wlasne, osobiste. Ta chciwosc odbiera rozkaz a by natychmiast stawil si~ w Maro
i moznosc rz~dzenia kaprysnem przywidzeniem swo- ko. Gdy stan~l przed snltauem, 11rzypomniano mu 
jem sprawiala, ze czasem zamiast zysku ponosil stra- obejscie sifJ z nieznajo1nym i zmuszono a by przyznal 
ty. Zmieniaj~c us taw icznie cla i O}>laty, tak niekie- ze tak w istocie post~pil. ,No-odezwal si~ naten
dy wysokie je nakladal, ze cudzoziemcy odjezdzali, czas Sidi-Mohammed tym nieznajomytn kt6regos 
zadnej za1niany nie zrobiwszy. Raz zdawalo si(J ze tak banbi~cym sposobem traktowal, to bylem Ja
chce zach~cac, drugi raz przeszkadzac 'vszelkiemu zeby ci pokazac ze1n nic nie zapomnial, rozkazuj~ 
handlowi. Pewnego dnia zrobiwszy si~ sam kupcem, a by ci uci(Jto nog~ i r~k~, kt6re mnie obr~zily." 
zakupil wszystl\ie jakie znalazl towary w przystani, Pan Lempriere dodaje ze spotkal na jednej niepo
a nazajutrz wszystkie je z byl zydo1n, zmuszaj~~ ich zornej ulicy t~ ofiar~ okrucienst,va. 
aby mu pi~c razy tyle, ile wartosc ich kosztowala, Mulej-Jazid syn i nast~pca Sidi-Mohammeda sci~
zaplacili. Takiemi tylko dworakami otaczal si~, kt6- gn~l na siebie podejrzenie a tern samem przeslado
l'ZY dla pozyskania \vzgl~d6\v jego donosili mu o bo- 'vanie; gdy \Yyslane przez sultana \vojsko nie smialo 
gatych poddanych. Natychtniast wynajdowal pre- na schronionego w swi~te tniejsce Mulej-Jazid& ude
text zapakowania takowych do '\Vi~zienia, a jezli ci rzyc, sultan, 'vzi~l dow6dztwo, chc~c syna konie
()drazu nie przystali na z~dany okup, natenczas ka- cznie schwytac, lecz smierc \vstrzytnala go w drodze. 
zal ich kuc w kajdany i n~jsrozszem obchodzeniem ~Iulej-Jazid charakterem i post~powaniem swojem 
zmuszal ich do tego, iz w koncu musieli z wszystkie- umial pozyskac sobie przychyln.osc i zaufanie do te
.go co pos1adali wyzuc si~; chci,vosc tego sultana do- go stopnia, ze pomimo swiezego zagniewania nan oj
zwalala mu wlasnych nawet syn6w obdzierac! Zadzi- ca, mimo prawych do tronu pretensyi jednego ze. 
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swych braci popieranych przez wojsko, wst~pil na f ck~ i duchown~ wlad.z~, i pod tym tytulem rosci so
tron bez przeszko dy i bez rozlania jednej krwi kro- bie prawo panowania nad swiatem calym; tytuluj~c si~ 
pli, co bardzo rzadkiem w Maroko. Byl on od,vaznym, protektorem Wiary i Sultan em Sultan6w, e·hce przez 
8mialego i stalego charakteru, swiatlym i zrfJcznym; to wzmocnic w umyslach swych poddanycb 'wrazenie 
okazywal wielk~ wspanialodusznosc i prawdziw~ po- o pot~dze i swietnosci swojej. Niekt6rzy z panuj~
gard~ bogactw, co jest rzecz~ prawic niepraktyko- cych, wyzsz~ obdarzeni przebiegloscif!, udawali si~ 
wan~ w sultanach tamtego l{raju. za swigtych, za tlumacz6w praw, przeciwiaj~cych si~ 

J edyn~ wad~ stanowila niepowsci~gniona ch~c do czasem prawo1n E1nir-Sidna, to jest wyrokotn Bo
mocnych trunk6w, sklonnosc kt6r~ pewnie w spadku skim, jezli to uznali bye dogodnem· dla siebie; i po
po n1atce swej rodc1n z Irlandyi otrzy1nal. 1\tlial t~ tra:fili tym sposo be1n zadzialac na latwowiernosc nie
sil~, dop6ki ojciec zyl, powstrzymywac j~; lecz wst~- oswieconego ludu. 
piwszy na tron, zadna obawa juz jej nie hamowala. W praktyce jednak i w mniej 'vaznych wypadkach, 
Nieledwie we dwa lata zmienil si<J w okrutnego po- kadi, podlug Koranu, roztrz~sa sprawy. Jedynem 
twora, i lud ktory mu oddal berlo, pobudzil jednego w~dzidlem na zbytni~ do zniesienia tyranj~, jest ogol
z braci jego, imicniem lVIulej-Basema, aby rokosz ne wzburzenie ludu, kt6ry natenczas po,voluje na 
przeciw nie1nu podni6sl. Ten pretendent zamiast tron inn ego czlonka z rodu sultana, r6wniez jak panu
walczyc na czele wojska, powicrzyl komend~ niezda- j~cy pochodz~cego od Proroka; to tez lud cz~sto te
tnemu jenera.lowi, kt6ry dozwolil zwyci~zyc si~ przez go zlego na zle srodka, niezaniedbuje uiywac. 
sultana; sultan zas Mulcj-J azid niebezpieczenst,vein Basza czyli gu bernator prowincyi jest jakby dele· 
otrzez,viony, w bitwie zaci~tej odebrawszy kilka gowany od wladzy najwyzszej; uzywa 'v okreslonych 
wielkich ran, 'vkr6tce zycie zakonczyl. sobie CZfJSCiach kraju tej samej pra"rie co sultan 

W kr6tkich chwilach ktore mu do zycia pozosta- \vladzy, pr6cz kary smierci, kt6r~ jedynie sam panu-
ly, jak pisze Lcmpriere., zajmo,val si~ ukaranie1n 'vszy- j~cy naznacza; lccz basza naklada podatki, kontry
stldch po1nagaj~cych bratu; do trzech tysi~cy mie- bucyc, kary, obdziera i przesladuje podlug upodoba
szkancow miasta Maroko bez r6znicy wicku i plci, nia. Czasem sultan obdarzy takiln urz~dem, jakiego 
wyrzn~c kazal z najzilnniejsz~ krwi~. Niekt6rych zy- a\vanturnika umiej~cego podchwycic jego przychyl
'vccm 'kazal poprzybijac do 1nur6w do1n6w, 'vielu nose; ale najcz~sciej osoby po"rszechny szacunek po
innym ostroga1ni sam oczy powydzieral, ,yydal roz- siadaj~ce, cz~sto synowie Sultana, wysylani bywaj~ 
kaz aby szesciudziesi~ciu mieszkaiic6w 1\fogadora, na takie posady. Jednak wsp6lny los ich czeka, bo 
pomi~dzy kt6remi 'vielu negocjant6w Europejskich skoro si~ uciskiem i zdzierstwem zbogac~, sultan 
znajdowalo si~, bylo sci~tych, za udzielenie pomocy sultan6w nawzajem ich zlupi. 
nieprzyjacielowi jego. Szcz~scicm dla tych nieszczfJ- Po baszach, nast~puj~ z odmienn~ nazw~, ale nie 
sliwycb, sultan sultan6\v u1narl pier\vej niz wyrok z odtnieim~ \vladz~, alkadowie i szeiki. Nazwa alka
ten wykonano. da dot~d po Maurach pozostala w Hiszpanii, ozna-

Sanlo\vladzt,vo 'v panstwie n1arokanskien1 trwa do- cza przelozonego nad miastem i daleko mniejszym 
t~d zupelnie, jalr za czas6w dawnych kalif6w istnialo; od prowincyi obwodem ziemi; szeika wladza rozci~
polega bowiem na 'vladzy cywilnej razem i religijnej ga si~ nad osiadlosciami plemion, kt6re nie zmieniaj~ 
od sanego Proroka zlanej na jednego z nast~pc6w miejsca. Alkad6w i szeik6w jednakowe prawie s~ 
swoich. Despotyzm sultana w J{onstantynopolu by- obowif!zki, nakladaj~ czyli odbieraj~ podatki, utrzy
wa niekiedy zlagodzony przez zbi6r ulemow przed- muj~ spoleczftj' porzf!d.ek, karz~ wyst~pki. Majf! wla
stawiaj~cych religij~. Czasem minister lub wezyr dz~ cywiln~ i wojskow~, z t~ tylko r6znic~ ze sprawa 
wywrzec 1noze s'viatlem swojem wplyw zba,vien- mi~dzy indywiduami wydarzona, tylko przez kadego 
ny na swego pana. Zreszt~ w Turcyi jak i w wi~- moze bye rozs~dzon~, ze w charakterze duchownego, 
lrszej cz~sci pai1stw muzulmanskich, Koran bardzo uzywa J{oranu za podsta\v~ wyrok6w swoich i pomi
skutecznie moze powstrzyinac zbytnie sultana okru- mo naduzyc alkad6w jest nieulegly im w swoim. 
cienstwo. Lecz zadna z tych rzeczy nie przewaia W prawdzie przeciw wyrokom kadego mozna apelo-
w Marolro; tu nie rna ani dywanu, ani rady, ani mi- wac do sultana, lecz odleglosc miejsca, koszta, tru- · 
nistr6w, ani korporacyi duchownej i religijnej; sul- dnosc znalezienia pi~knego podarku godnego sulta
tan sultan6w otoczon'y niewolniczo podleglemi sobie, na, sprawia iz bardzo rzadko to odnoszenie si~ do 
przedstawia proroka i jest zarazem najw.yzsz~ swie- jego s~du ma miejsce; zreszt~ jak obwiniony niesln-
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sznie przez kadego odbierze bastonad~, to Sultan raznych skladaj~ si~ zywiolow, z armii regularnej 
Sultanow, Pan swiata, nie na to nie pomoze! sultafiskiej i z milicyi prowincyonalncj. Pierwsza 

Dziwna rzecz jak wykonywanie sprawiedliwosci cala skladaj~ca si~ z rekrutow, z Gwinei sprowadzo
w Maroko, sprzeczne uwagi wywolalo w Europejczy- nychmurzynow, utworzenie swoje winnaMulej-Ismae
kach podrozuj~cych po tym kraju-np. pan Le1nprie- lowi. Dawniej, jak m6wi~ dochodzila do stu tysi~cy; 
re kt6ry pewnie sobie przypomnial 6w czas, kiedy lecz za czasu Le1npriera zn1n.iejszon~ zostala do trzy
nie bardzo bezpiecznie bylo chodzic w p6znej porze dziestu szesciu tysi~cy, z kt6rej dwietrzecie cz~sci 
samemu po ulicach Londynu, z entuzjazmem mowi skladala konnica. Jeden z dziennik6w francuzkich 
o policyi marokanskiej. Pan Jackson moze z tycbze utrzymuje ze dzis sklada si~ z dziesi~ciu tysi~cy ka
samych powodow zadowolenie okazal z szybkicb, waleryi i tylez piechoty. Tern wojskie1n czterech ba
skutecznych i sprawiedliwych s~d6w kadych, podo- sz6w w randze general6"\v dowodzi z pomoc~ alkal
bniez z wyrok6w sultana gdy si~ do niego po nie d6w z trzech klass skladaj~cych si~, kt6rych najuiz
uciekano. Pan Durrieu p6zniej po tamtych zwiedza- sza odpowiada stopniowi porucznika u nas. 
j~cy Maroko, kt6remu jednakze okolicznosci nie do- 0 milicyi brakuje nam szczcg6l6w. Teorycznie 
z'volily, jak tamtym, z doswiadczeniem wszystkiego, bior~c, wnosic 1nozna ze kazdy b~d~cy 'v stanic bro
twierdzic, pi sal zdaje si~ w celu a by usprawiedliwie ni~ wladac, n1oze bye pod chor~gwie zawolany, a w pra
pocz~t~ przeciw pafistwu marokanskiemu wojn~. ktyce, szczcg6lniej jezli wojna jest narodow~, kazdy 
P. Hay nalez~cy jak p. Durrieu do terazniejszej na-1 w sile b~d~cy musi bye zolnierzen1. Alkaldowie i szei
szej generacyi, blizej i obszcrniej na wszystko pa- ki po,vinni dowodzic konty ngensem dostarczonym 
trz~cy; zapewnia ze wyroki smierci niepor6wnanie przez ludriosci koczuj~ce i zamieszkale na miejscu. 
teraz s~ w tym kraju rzadsze niz dawniej bywaly, Co do liczby takiego powstania w massie cah~j, tej 
chociaz m~ki zadawane wyst~pny1n s~ zawsze bar- nie mozna ograniczyc, tylko stosowacby si~ nalezalo 
dzo okrutne. Podlug niego, przypuscicby mozna ze do og6lnej calego pa1l.stwa ludnosci, a w liczeniu jej 
lagodnose naszych obyczaj6w az na cesarstwo maro- r6zni~ si~ bardzo podr6zuj~cy. I tak gdy Jackson ra
kafiskic 'vplyw wywarla. Jednakze jest niejaki po- chuje j~ do pi~tnastu miljon6w, Chemis redukuje 
w6d pos~dzania, ze sprawiedliwosc tam jes~ rzecz~ j~ tylko do szesciu. Dodajmy do tego ze Arabowie 
rzadko wydarzaj~c~ si~, gdyz mieszkancy tamtejsi ci~gle maj~cy z'¥yczaj obierac na siedziby jaknajbar
gor~czkowo prawie j~ uwielbiaj~; ta wspolna nami~- dziej od miast oddalone miejsca, dla schronienia si~ 
tnosc prowadzi ich w braku rzeczywistosci, do utwo- od praktykowania dla przechodniow uci~zliwej go
r6w z san16j wyobrazni pochodz~cych, kt6remi si~ scinnosci, dali pow6d do s~dzenia ze Marokanskie 
oburzaj~-;-tak anegdota o Sidi-Mohammecie, przera· panstwo jest mniej, niz rzeczywiscie zdaje si~, ludne. 
biana moze w ustach ludu na wz6r anegdoty o kali- Jakakolwiek moze bye liczba ludzi mog~cych i 
fie Harun al Raszydzie, ktory mial si~ takze prze- chc~cych poch,vycic bron na obron~ swoj~, uwazmy 
brae dla odkrycia i ukarania niegoscinnosci-jest pe- czy w dzisiejszym stanie rzeczy, milicja n1arokafiska 
wnie bajeczk~. . moze stawic czolo wycwiczonym i wydoskonalonym 

Grozna i straszna dawniej marynarka marokan- wojskom Europejskim? 0 tern przynajmniej dozwo
~ka, od dwudziestu lat tak zmalala ze taki tylko wy- Iono kazdemu w~tpie. Mieszkaniec marokanski jest 
wolala opis pana Hay: w ogole doskonaly1n jezdzcem, umiej~tnym w poty

,Przejechawszy ze trzy mile po plaszczyznie nie- kaniu si~ podlug zwyczaju krajowego, zdolnym do 
uzytecznej, piasczystej, zblizylismy si~ do rzeki gdzie znoszenia glodu, pragnienia i trud6w, zgola jest naj
cala eskad1·a sultana miescila si~, - zlozona z je- Iepszym nieregularnym zolnierzem, ale bez najmniej
dnej kor\Yety, dw6ch brickkow, statk6w o dwu rna- szego wyobrazenia porz~dku i karnosci wojskewej. 
sztach z jednego schoonera, l\:upionego od kupc6w P. Lempriere obeznany z wojskowosci~ mowi: ze 
chrzescijanskich i z kilku bat6w kanonierskich. W szy- zolnierze sultana s~ dobrzy do malych potyczck, do 
stkie te statki nie s~ w stanie wyruszyc na morze jak niepokojenia i utrudzenia nieprzyjaciela, lecz napa
mi marynarze sami m6wili; kotwice, zagle, liny i du regularnego "'ojska, bitwy, nigdyby nie wytrzy- · 
wszystko po ziemi porozrzucane. Takie s~ resztki mali. A od czasu jak p. Lempriere to powiedzial, 
okr~t6w rozb6jnik6w z Sale przed ktoremi niegdys wojsko Marokanskie cofn~lo si~ w zdatnosci, gdy
cale chrzescijanstwo drzalo." przeciwnie Europejskie, mianowicie od dziesi~ciu lat 

Sily wojskowe marokanskie z dw6ch bardzo wy- ostatnich, wielkie poczynilo post~py. Lecz kto to 
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wie? Moznaby twierdzic, zcprzykre prosto1>adle pra- tylko swoich i z lupieztwa. Berberesy maj~ sw6j j~
\\'ic gory, \vylc,vy rapto\vne nicznanych z wlasnosci zyk kt6ry rna bye djalektem starej Kartageny. Ucho
rzek, niedostatck zy\Ynosci kt6r~ z sob~ J>rov.'adzic dz~ za bardzo da"rno osiadlych: znalezc 1nozua Ini~
trzcba, dziki, nicpohamow·any fanatyztn zapalony nie- dzy nictni mn6st\YO rzymskich fizojgnomij, z czego 
nawiHci~ narodow~, nadewszystko epidc1nje, cholera, wnioskuj~ zo zc z1nieszanej ludnosci IJocz~tek maj~. 
Wl'5zystko-to ruogloby pon1agac Mauron1. Jcdnakze P. Jackson \V statystyce ludnosci Marokanski6j po
OpatrzuoHc r~~dzi zast~pan1i i narodan1i. dajc, zc mieszka1icc g6r dochodz~ do liczby trzech 

''{ picr\v~zych \viekach istnicnia IJau&t\\ra nu1ro- miljono\v, w cz6m jcdnak jest \vielka przesada, choc
l\ail~.· Idcgo, caly Htosunek z inuc1ni naroda1ni zasadzal by 'v t~ liczb~ miescic przyszlo Szillahs6w zaluduia
t:d~, na rozbojnil{ach tocz%cych 'vicczn~ 'vojn~ z 'vszy- j~cych reszt~ Atlasu. 
stl{iini chrzescijunami. P6zni~j gdy Europa oczysci- Szillahs6w napotyka si~ tylko "r g6rach lei~!cych 
la si~ uicco z fcudaliztnu i przez to stala si~ bogat- na 'vsch6d i poluduie \Yzgl§dem 1niasta Maroko. Ich 
~zq, i \Yi~ccj handluj~c~; nicl{torc Panst,va chroni~c SJ>os6b zycia J>odobny do zycia Berbere~o,v, z t~ 

• 
s \\'ych brzcg6"' i zcglugi od na1><1d6"~ roz b6jnik6w r6znic::t, ze nie pod natniotami ale 1nieszkaj~ \V do-
lnarol\anskich, ulozyly, zc korzystnicj dla nich b~dzie 1nach kt6re tworz~ wsie. Niekt6rzy l)isarze klassyfi
oplacac si~ corocznie sultauo1n, niz 'valczyc z ni- kuj~ ich raze1n z Berberasami, utrzymuj~c zc tej sa
Ini. 'I' a upokarzaj~ca slaboHc byla og6lu~ i dlugo 1nej s~ rasy. P. Jackson opicraj~c zdanie swoje na 
tr\vala pon1ilno protestacyi \Viclu i lcd,vic od d\vu- odnJianic jaka 1ni~dzy nimi a Bcrbcresami zachodzi 
dziestu latus tala, cbociaz nic zc "r zystldcnl. ,v j«Jzyku i \V ubiorzc, gor~co przeczy \VS p6lnemu ich 

Dop6ki l~.,raucya nie podbila Algicru i nic zachwy- pochodzeniu. Szillahsy r6wnie jak Berberesy 1nalo 
cila tcrritoriu1n tnarokall.skicgo bon1bard uj~c jego ulegaj~ wladzy sultanskiej, szczcg6lniej kiedy \vyma
przy~tanic, tosunki jej z l\farokie1n byly 1uuler rza- ga od nich kontrybucyi; alez \V czasic 'vojny z nie
dkic i tua]o "'aznc. Od 'vielu bardzo lat ci~glc tylko "·iernymi, mozna pra,vie prze,vidziec jakby }lOStt}pO
z Anglij'1 i Ilis~pani~ z"·iqzki lutndlo,ve utrzyn1ywa- wali. 
no. Szczeg6lniej od 60ciu lat ccsurst,vo tnarokan- Mauro\v rodow6d ulega sprzeczuosciom; nicktorzy 
skic z oburzaj~c~ hardosci~ i \vynioslo~ci11 traktowa- gcografo,vie utrzy1nuj~ze s~ czy~to arabskicinpleinie
llO z llis~pani11; })Oj~c nic n1ozna j< k gabinct 1\fadry- nic1n, drudzy ich u\vaza.j~ za roz1naity lud pomiesza
cld 1n6gl cicr})li"·ie zno ic podobne })Ost~IJO,vanie, ny, kolcjno brzcg Barbaresk6w za1uieszkuj~cy, zk~d , 
]\tore do tcgo stopnia przychodzilo, ze jak Sult.ano- niegdys zaleli HL:zpani~. Jakkol\vick jest, to pc,vna 
'vi afrykaflsl\ieinu spodobnlo ·i(J przez kaprys zam- zc od 'viek6w .na 1niejscu spokojnic siedz~c, ulcgli 
}{u~c porta S\VC lliszpanotn, to ci 'vysadznli si~ na troch~ cywilizacyi l<t6rej chybili koczuj~ce p~emiona. 
dary roztnaitc aby nien1i go ula.godzic. Co do Anglii, Licznc n1alzef1st,va z cudzoziemcatui pomi~szaly r6d 
ta un1iala uaJ(azac sobie })0 zauo\Yanie, utrzymywa- ich. Jest-to jedyna cz~stka ludnosci n1uzuhuaskiej 
la nieustannc z l\iarokien1 stosuuki IJrzyjaznc z uie- trudnh1cej si~ przetuyslem i haudlen1. 
jak~ JJrotektjf[, jednak strzegla si~ tak scislych, kt6- Arabo,vie za1nieszkuj~ pro\vincj~ 'f afilct: chociaz 
reby j~ zn1usic 1nogly do dania 1nu jaldejkol,vicl\ po- nickiedy trudni~ si~ rolnictwem, s~ jcdnak przccho
mocy teraz kicdy jest napadni~te. dz~cymi z n1iejsca ua 1niejsce i 'v obozach zyj~;-jak 

Pomimo z 1>6lnocy i z }>oludnia na1>ad6,v, jakich tylko w tern n1iejscu gdzie za1nieszkuj~ zabraknie im 
Portugalja i I-Iiszpanja niegdys doznala, luduosci ich paszy dla ich trzod, natycbmiast Jlrzenosz~ si~ dalej. 
zlaly si~ \V jcdu~; gdy tymczascm rozuicc bardzo Takic opustoszanic, pO\Yiedziecby Jnozna objadanie 
'vyrazne istnicj~ dot~d \V I>anst,vie Inarol\Ull~kiem ziemi, \V trudne bardzo 'vpro,vadziloby polozenie na
w ludnosciach Berberes6\r, Szilluhs czy Szillahs, padaj~cych na krai, bez zy,vnosci, 'vsi, miast. Ka,va
'v Maurach i Arabach. Ierya arabska n1arakonska, byla slynniejsz~ niegdys 

l Bcrberesy 1nic zkaj~ pocz~"' zy od Atla~u i brze- nii turecka, lecz ro\vnie jak inne 'vojska sultanskie 
gu Srodzie1nncgo morza, az do szerokosci geografi- nieuj~ta \V karby i bez porzqdku. 
eznej \V ktorcj 1niasto Maroko lezy. Jest to ludnosc Pr6cz cudzozietnc6w i renegat6'"' ~~ jeszcze d\va 
silnie zbudowana, czynna, \Vojenna, pod natniotami Iicznc bardzo ple1niona 'v Maroko; to j~s~ zyd6w i mu-
lnicszlraj~ca, pracuj~ca okolo roli, a takzc hoduj~ca rzyn6w. Pierwsi nie s~ we ale za rehgiJEJ przeslado-

ie pokolen1e z ntch zwane Rdi, utrzymuje si~ z trz6d bez m1losierdz1a - pom1mo to, wyzsza 1ch przeb1e-
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g~o~c sprawia ~e cz~to rzf!dz~cym s~ u~ytecznemi; 
jeden z nich nazwiskiem Jak6b .\ttal byl najw.i~
kszym ulubiencem Sultana Sidi-Mohammed; po stnier
ci tego monarchy, byl okrutnym sposobem przez na
st~pc~ Muley-Jazyd.a zarzni~tym. 

Rardzo 'viclka liezba murzyn6w w Maroko rekru
towan~ bywa przez sprowadzanie niewolriik6w 'v Su
dan; a ie n1i~dzy muzulmanami nie ma przcs~du 
wzgl~dem koloru lndz i, przeto z murzyntuni obcho
dz~ si~ z ludzkoseit!. Uwazaj~ ich bardziej za slugi 
niz za niewolnik6w, cz~stokroc nawet ich uwalniaj~. 
Jest podobienstwem do prawdy, ze znaczna liczba 
murzynek po haremach bogaczy i domach ubozszych 
sprawia t~ r6inic~ fizyczn~, jak~ spostrzedz 1nozna 
mi~dzy Mauren1 osiadlym i Arabem koczuj~cym. 

Nadzwyczaj trudno wydac pewny s~d o charakte
rze ludu jakiego; to tez wszyscy podr6zuj!1CY r6-
zni~ si~ w opinii wzgl~dem przymiotow mieszkan
c6w marokanskicb. Jedni ich przedstawiaj~ uprzej
mymi, przychylnymi, pelnymi goscinnosci i szlache
tnemi; drudzy ze s~ fanatyki, zdradzieccy, okrutni, 
do podlosci ulegli, kiedy si~ boj~; a hardzi i grubi
janscy jak mysl~ ze im to bezkarnie ujdzie. Moze to 
wszystko znajdowac si~, ale w indywiduach tylko -
lub tez w chwilach US}Jokojenia albo nami~tnosci. 

Mniej wi~cej ·wszystkie prawie wschodnie narody 
'S~ zmyslowe i okrutne; pochodzic to moze z przyczyn 
naturalnycb lub ze skutku srogiej, ci~z~cej nad niemi 
tyranii. Alez przypomnijmy sobie, ze te czasy nie s~ 
jeszcze zbyt ubiegle w kt6rych tortura dla oskarzo
nych a stosy dla heretyk6w by!y z'vyczajnen1i sro
dkami niemal w calej Europie. 

Cz~sto m6wiono o syste1nie podatkowania w Ma
roko ze jest najoczywisciej samowolnym. 'fo przynaj
mniej nie prawdziwe. W Maroko jak i wreszcie win
nych wschodnich krajach i jak w srednich wiekach 
bywalo w Europie, poddany sklada dar dobrowolny 
kt6ry w istocie jest ohowiqzujqcym, lecz najwi~Rsza 
CZfESC pobor6w publicznycb, wplywa ze zr6del regu
larnych. 

I tak, rachuj~ tam siedm gatunkow podatk6w sta
lych wyraznycb: 

2. Podatck z polo,vu ryb, kt6ry najcz~sciej ,vy
dzierzawiony by\va za pi~t~ cz~sc polo,vu - wyma
ganie urz~dnik6w kt6rych nie tylko opisac ale poj~c 
trudno, sprawia, i.i ten rodzaj podatku bardzo jest 
ci~zkim dla poddanych sultana. 

3 Za poz\volenie wprowadzania i \Vyprowadzania 
to"rar6w, ktorc nadz,vyczaj ulcga okolicznoscio1n nie 
tylko w Europic, ale tcmbardzicj 'v 1)anstwie rz~dzo
nem kaprysc1n sultanskim, takie nie lat,vo oceniony 
przych6d z niego bye moie. 

4. Podatek spadkobierst\va- sultan. mttj~c prawo 
odziedziczac 'vszystko po smierci bczdzictnych i nie 
maj~cych blizkich . ukcessor6w, w roku 1800 'v cza
sie zarazli,vych chor6b i glodu, nadz,vyczaj 'vielkie 
otrzymy,val z tegoi podatku dochody. 

5. Podatek osobisty, pobierany od :tyd6,v, podlug 
.Zr6del rnienia kaidego z nich. Szacuj~ doch6d ten, 
posrednio licz~c, za dziesi~t~ cz~sc przychodu og61-
nego Panstwa. 

6. Pozwolenie przybycia i 'vyjscia z miasta · ten 
rodzaj oplaty bardzo zbliiony do oplat podob~ych 
we Francyi a prawd~ m6wi~c z mniejsz~jak 'vcFran
cyi drobiazgowosci~. 

7. Oplaty kar jakim winowajcy podlegaj~, ro\vniez 
pokolenia kt6rc nie umialy powstrzytnac pr?:est~pstw 
w swojem territorium. 

1 

1,e 'vszystkie oplaty 1nogq hyc w ?'zeczywistosci 
samowol.nie i z uciskiem kontrybuent6w pobieranc, 
zawsze Jednakze to dobrze, ze przynajmniej choc 
w teoryi ~~ nregulowane i stale. Inaczej rzecz si~ rna 
z prezentami czyli darami, na co ceny niepodobna 
stalej nazn~1 .. czyr. Kazdy czlowiek 'vchodz~cy z in te
res em do trybunalu sultanskiego winien mu dac po
darunek. Dworzanie i wszyscy jakiel\olwiek pehii~
cy na pro,vincyach obo,vi~zki, pocz~wszy od guber
nator6\v do najnizszych urz~dnik6w, malpuj~c sul
tana, roszcz~ sobie prawo do przyjmowania dar6w. 
Eatwo sobie wystawic jak taki systemat moze do 
strasznych naduzyc doprowadzic.... Zdaje si~ je
dnak ze czas, ten wiclki lekarz w~ zystkiego, wicle 
bardzo 'v tej praktyce ulagodzil. P. Jackson nie tyl
ko ze tych podark6w nie gani, lecz O\V zein uwaza 
je za nader dogodne; i pisze: ie ministrowie i inni 

1. Podatel\ z ziemi, \V skutek zasady, ze monar- urz~~nicy. nie ul{rywaj~c S\voich wymagaii, od razu 
cha j~s~ whtS~icielem kr~ju .calego. Ci co karczujlJ: m6":IlJ: co 1m potrzeba za taklJ: Iub OWlJ: bsk~ zloZyC. 
pola 1 uz!tkuJ~ z paszy, w1nni s~ pod tytulem dochodu Tak1e post~po,vanie w tern przynajmniej jest dobre 
sultaD.s~Iego. a ~ie kontrybucyi; dziesill:t!ll cz~SC zbio- Ze nikogo nie zwodzi pr6Znemi obietnicami i nadzic~ 
ru, a .PI~cdziesi,~t~ s~tuk~ trz6d kazdego 1:od~aju, co- jami, ie jest juz pewna fo11ma post~powania, gdyz 
roczn1e skl~dac, w ziarnie, bydle, lub pienu}dzach, w og6le zawsze si~ to otrzyma za co si~ dar ofia-
podlug woh placl!cego. ruje . 

• 
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Trudn~ jest rzecz~ staly doch6d panstwa maro
kailskiego oznaczyc dokladnie. Monitor armii Fran
cuzkiej wskazuje przych6d 2,600,000 piastr6w 

razch6d 900,000 ,, 
pozostaje 1,500,000 , 

Piastr oceniony jest pi~c frank6w przez dziennik 
francuzki; a zatem corocznie wplywaloby do skarbu 
sultana sultan6w summa 7,500,000 frank6w. Mnie
manie jest powszechne ze sultan marokailski jest 
bajecznie bogatym; niektorzy podr6zuj~cy rachuj~ 
ze posiada 11 miljon6w fun. szterlin. 275 miljon6w 
frank6w. Moie ch~c zaczerpni~cia tych kup zlota 
wiele wplywa na uporczywe wojowanie Hiszpanow 
z Marokanczykami w terazniejszym czasie. 

Towary wychodz~ce z Maroko skladaj~ si~ ze zbo
za, owoc6w, rozmaitych gum i z bydla, kt6rego w naj
wi~kszej ilosci dostarczaj~ do Gibraltaru, takze i do 
najblizszych port6w hiszpanskich i portugalskich. 
Sk6ry od tak da,vna znane pod naz'v~ Ma1·okinu wy
chodz~ takze z iclt 'r~kodzielnz·, bo je przed wysla
niem, wyprawiaj~ i farbuj~. M6wi~ ze w gl~bi kraju 
znajduj~ si~ kopalnie drogich metal6w, lecz to po
trzebuje potwierdzenia. Gdyby rz~d ustano·,vil stale 
cla po komorach, i tym sposobem zabezpieczyl do
ch6d przyzwoity pr acy, na ten czas z pewnoscifb sto
sunki handlowe z Marokiem roz,vin~lyby si~ na wi~
ksz~ skal~. Reszta przemyslu niegdys tal{ kwitn~
cego jest w r~ku Maur6w; wyrabiaj~ oni mniej pi~
kne za to mnh~j kosztowne od tureckich dywany, ro
g6zki z lisci palm dzikich, i cokolwiek tkanin jedwa
bnych. Wysylaj~ do Barboresk6w plaszcze ta.k zwa
ne balks i slawne czapeczki fezy, bo w miescie Fez 
fabrykowane. 

. W temze sam em miescie robi~ garnki, pantofle 
i wyprawiaj~ marokin, kt6ren takze i w Tofilecie 

urz~dzaj~. Arabowie zas koczuj~cy, z pilsni czyli 
szersci wielbl~dziej wyrabiaj~ tkanin~ moen~ bardzo, 
koloru czarnego przez kt6r~ deszcz i woda nie prze
chodzi, i z tego robi~ namioty. Obliczenie zysku 
pieni~znego z tych fabryk, zupelnem niepodobien
stwem dla braku statystyki w kazdym rodzaju. .Dur
rieu utrzymuje ze handel morski w Maroko dochodzi 
do dw6ch miljon6w fun. szterlin., to jest 50 miljon6w 
frank6w, z kt6rego dwie cz~sci towar6w idzie do An
glii przez Gibraltar, reszta dzieli si~ na Europ~, ·Tu
nis i Tripoli. W zdaniu rachunk6w z roku 1859, 
z przyprowadzonych do Anglii towar6w czytamy: 

z Gibraltaru 510,889 funt6w szterling6w 
z Maroko .. 110,126 -

razem 621,015 - -
Widac ze ten rachunek zupelnie si~ nie zgadza 

z wyrachowaniem p. Durrieu przypuszczaj~c nawet 
.ie Maroko pochlania wszystko co z Anglii przycho
dzi do Gibraltaru. Przypuszczenie to miejsca miec 
nie 1noze, ze wzgl~du ci~glych skarg Hiszpan6w na 
naplyw towar6w angielskicb, przemycanym sposo
bem wprowadzanych na ich ziemi~ przez Gibraltar. 

Wszyscy autorowie kt6rzy o Maroko pisali zga
dzaj~ si~ na to, ze to J?anstwo schyla si~ do upadku~ 
Trzeba przyznac ze ilosc sekt i r6znica ich mi~dzy 
sob~ nie czyni nadziei aby si~ zlac moglo w jedn() 
i odrodzic politycznie. Despotyzm nieograniczony 
swiatlem, i r6znosc pokolen skladaj~cych cal~ lu
dnosc, jest tam~ nieprzelaman~ do ulepszen. Jedn~ 
desk~ zbawienia byloby, gdyby znalazl si~ wielki 
czlowiek z siln~ wol~, z wyzszem poj~ciem, kt6ryby 
wst~piwszy na tron umial i chcial wydobyc boga
ctwa z przyrody tamtejszej i poprawic zastarzale 
naduzycia i bl~dy! Ale jakzez to niepodobnem aby 
taki czlowiek znalazl si~ w Maroko! 

J. K. AJW AZOWSKI. 

Ajwazowski Jan, znany powszechnie professor mor- bie uwag~ b. naczelnika Teodozyi A. J. I{aznacze
skiego malarstwa w Akademii Sztuk Pi~knych w Pe- jewa, kt6ry z prawdziwic ojcowsk~ troskliwosci~ 
tersburgu, urodzil si~ r. 1817 w Teodozyi. ~Ialowni- przyj~l zyczliwy udzial w dalszym mlodzienca losie 
cza natura Tauryki, wplyn~la bez w~tpienia, na artystycznym. Sledz~c pilnie jego post~py, ciesz~c 
wczesny rozw6j jego niepospolitego talentu do rna- si~ z. szybkiego pierwszych jego utwor6w udoskona
larstwa. Pocz~tkowe rysunki jego zwr6eily na sie.. Ienia, i przewidujqc swietn~ jego przyszlosc, Kazna-

• 
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czejew tQdwi6zl go do Petersburga i umiescil, jako cznie poswi~conych. Niektore z nich nkaznly si~ na 
pensyonaryusza, w Akademii Sztuk Pi~knych-.A.jwa- wystawie roku nast~pnego. Najwi~ksze powodzenie 
zowski zostal ucznien1 zasluzonego professora-pej- miala. ,Krymska noc'' kt6ra wszelkim wy1naganiom. 
zarzysty Worobjewa, kt6ry tyle znakomitych uksztal- estetyki w zupelnosci odpowicdziala, bo widocznie 
cil talent6w; wkr6tce jednakie inna okolicznosc wska- utworzonQ: byla 'v chwili poetycznego natchnienia. 
za!a mu istotne do morslriego malarstwa jego powo- W jesieni roku 1840 A. wyjecbal do W!och. Wra-
Janie. 1 zenia, jakich "\V klassycznej stolicy sztuk pi~knych. 

W roku 1835, przybyl clo Petersbnrga francuzki cloznal, przeslal wkr6tcc za przybycicm do Rzymu 
malarz artysta Tanneur. Swietne powodzenic jego w liscie do jcdnego h zycili,vych mu })rzyjaci6l pisa-
()braz6w stalo si~ szlach etii~ zachQt~ dla talentu Aj- nym: · 
wazowskiego. Mlody artysta pQj~l instynkto,vo, na , Widzialetn, - pisal pon1i~dzy inne1ni, - ut,vory 
jakiej drodzc spotkac go moze wzi~tosc i zacz~l brae Rafaela i ~Iichala-Aniola, widzialcm Colizeum, Ko
lekcye u marynisty francuzkiego. Z pomi~dzy sie- sci6l SS. Piotra i Pa,vla i t. d. i t. d. Patrz~c na te 
dmiu obrazo'v morskich Ajwazo,vsl{iego, kt6re ro- dziela jeniu zow, nate ogrotny pomniko,ve, czujesz 
ku 1836 znajdowaly si~ na wystawie, za jeden, wyo- cal~ sw~ nicosc. Tu kazcly dzien wart jest calcgo ro
brazaj~cy parostatek: ,Herkules" Ajwazowski otrzy- ku. J a, podobnic jak pszczola, 'vysysa1n mi6d z kwie-

. mal medal zloty drugi. W nast~pnym rqku przyzna- cia, azeby 'vdzi~czn~ ella kraju przyniesc danin~ ... '' . 
no mu na wystawie pierwszy medal zloty za obraz, Rok nieuplyn~l, a juz Ajwazowski S\victnie swo
kt6ryby naz\vaG mozna Studiu1n pou~iel1~:a nad mo- ich obietnic dopelnil. vVielkie wzory i artystyczna 
rzem. Rzeczywiscic obraz ten, (kt6ry w akademii ziemia wloska wywolaly na jaw utajon~ ,v duszy je
pozostal) niepoci~ga do siebie ani silnym efektem go moe talentu. Zwiedziwszy Wenecy~, ~fedyolan, 
ani szczeg6lnym kolorytem, ani tez n1alowniczosci~ Florency~ i Rzynt, Aj,vazowski przybyl wreszcie ao 
obranego widoku. Widzimy przed sob~ cicb~, spo- Neapolu, i wkrotce cale miasto tylko jcgo obrazatni 
kojn~ zatok~ i bagniste wybrzeze z wyci~gni~tym na zaj~te bylo. Praco,vnia artysty od rana do wieczora 
l~d rybackim statkiem jednomasztowym. Na statku odwiedz~j~cy1ni napelnion~ byla. Magnaci, poeci-r 
siedzi drzemi~c chlopek-marynarz za nin1, spokojem uczeni, artysci, podr6znicy wyrywali go obie, pra
jego zach~cona, usiadla na tylnym pokladzie kawka; gn~li go miec u siebie, obsypuj~c go grzecznosciami 
naokolo blada natura-i nic wi~cej! A tymczasem i oznakami szacunku. Kr6l neapolitanski zapragn~l 
w studyum tem tyle cichej poezyi utajonej i talde jest widziec mlodego pejzazyst~, rozmawial z nim dlugo 
wierne natury odbicie, ze 'vzrok z niejakims zalem i nabyl od nicgo obraz, przedstawiaj~cy Flot@ neapo-
z nim si~ rozstaje. litaflska. 

" Juz ukonczonem bylo \vychowanie akademickie Nadeszla pora 'vystawy artystycznej ,v Rzymie: 
Ajwazowskiego, ale teraz dopiero mialo si~ rozpo- obrazom Aj\v. (l{atolika), przyznano pier,vszenstwo 
cz~c dalsze jego uksztalcenie; wymagalo ono blizszej pod wzgl~dem Bztuki wykonania. Papiez, na znak 
znajomosci jego albo raczej z espolenia z powietrzem szczeg6lnego zaJowolenia, udarowal Aj,vazowskiego 
i wod~, temu tyle ulubionemu przezen zy,violami. zlotym medalem, zakupil jeclen z obraz6w jego, znaj
W tym celu, rol{u 1837 udal si~ do Krymu: podr6z duj~cych si~ na wystawie ,Chaos'' i umiescic go roz
ta dobroczynne dla niego przyniosla skutki. Wdzi~- kazal 'v Watykanie, kt6rego zaszczytu dost~pic mo
czna natura Tauryki, z jej brzegami malowniczemi g~, jak wiadomo, tylko najpierwszych artyst6w ut,vo
i szafirowem niebem wloskiem, \Viele pi~knych za- ry. W roku 1844, Ajwazowski przcslal obrazy swo
sob6w dostarczyla dla artysty-podr6znika. je na wysta'v~ do Paryza, i tamtejsza akade1nia. sztuk 

Na wystawie sztuk pi~knych roku 1838, pomi~dzy pi~knycb, za obrazy przedstawiaj~ce Spo/cojne 1llO

slicznemi obrazami Ajwazowskiego, znajdowaly si~ 1'ze, Kohiet~ z dziecicciem na hrzegu, ?norza i Noc 
dwa kt6re doskonalosci~ wy konczenia i o bmyslan~ neapolitaJtskce przyznala artyscie wielki n1edal zlo
kompozycy~, wzbudzily powszechne zaj~cie. Byly ty. Za tez same obrazy, akademia sztuk pi~knych 
to- ,Zach6d slonca za morzc po dniu burzliwym'' w Petersburgu, .mianowala Ajwazowskiego akade
i ,pies rzucaj~cy si~ w morze za ton~cym panem." mikien1. 

Nast~pne lato A. podobniez na brzegu morza Czar- W roku 1845, udal si~ do Konstantynopola. Zwie-
nego przep~dzil. Owocem tych study6w jego bylo dziwszy Odess~, Ajwazowski odplyn~l z Sewasto
kilkanascie obraz6w, morskim przedmiotom wyl~- pola ku brzegom Bosforu. Z Konstantynopola okr~-
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zywszy wyspy Ksil!i~ce, Swi~t~ g6r~ Athos, Nikome- znajduj~cych si~ na wystawie byly jeszcze: Burza 
dy~, Bruss~, Smyrn~, wr6cil do Teodozyi. W tym tt stop gory Athos, Noc na wyspie Rodos, i morze 
czasie odmalowal kilka obraz6w z morskiej historyi SpokoJ·ne p1'zy hrzegach Azyi mniejszej. Wszystkie 
Rossyi. W roku 1846, za powrotem z Teodozyi do obrazy te, r6wnie jak i reszta z owych 25, w Paryzn 
Petersburga, ukonczyl kilka nowych utwor6w; niekt6- robionych, pozostaly za granic~. Rada paryskiej Aka .. 
re z nich znajdowaly si~ na wystawie sztuk pi~knych demii sztuk pi~knych przyznala artyscie za ·obrazy 
w Berlinic, gdzic podobnegoz jak w Paryzu doznaly przez niego przedstawione, order legii honorowej. 
przyj~cia. W nast~pnym (1847) roku zostal czlon- Nagroda bardzo chlubna, gdyz byl: to pierwszy przy
liiem akademii sztuk pi§knych w Amsterdamie. W ro- klad przyj~cia artysty rossyjskiego do grona kawa
ku 1848, na posiedzeniu Rady Petersburgskiej Aka- ler6w tego orderu. Gazety francuzkie nie szcz~dzily 
den1ii Sztuk Pi~knycb, obrano Ajwazowskiego profes- pochwal dla Ajwazowskiego, Oto np. co o nim po
sorem n1orskicgo malarstwa "r tejze akaden1ii. Nast~- wiedzianem bylo w ,Abeille Imperiale," le f-er A out 
pnego roku znowu rodzinn~ rrauryk~ odwiedzil,- 1857: 
gdzie wielu nowemi praca1ni zbi6r pi~knych obraz6w ,Z siedmiu obraz6w p. Ajwazowskiego b~d~cych 
swych wzbogacit W roku 1850, dal na wystaw~ kilka na wystawie, cztery tylko udalo nam si~ ogl~dac, ale 
obraz6'v "' Odessie, za co w imicniu tamtejszego to- i tego jest dosyc, azeby o talencie artysty s~dzic. 
warzystwa ofi.arowano 1nu kosztown~ wazfd srebrn~. Step p1·zy zachodzz"e stonca stanowi istny cud co do 

W roku 1851, publicznosc moskiewska miala spo- ~ effektu i kolorytu. To niezliczone mn6stwo owiec, 
sobnosc podziwiac nowe pracc Ajwazowsl{iego, na po stepie rozproszonych i wmglistej oddali si~ ukry
wystawie artystycznej szkoly tnalarst,va i rzezby wajf!cych, wspaniale jest oswiecone niezliczonemi od
w Mosk,vie. cieniami r6zowego koloru. Patrzf!C na ten obraz, zu-

Nadszedl rok 1854 i 1uorze Czarne, od lat dzie- pelnie pojmujemy, ze to jest poetyczny moment dla 
cinnych znanc artyscie, stalo si~ tcatrem "~ielkich jej mieszka:6c6w. Wrazenie, jakie ten obraz spra
wypadkow. 1,alent Ajwazowskiego niem6gl pozostac wia, jest nicwypowiedziane. Patrz~c nan, zdaje ci · 
oboj~tnym na morskie wyprawy 'vojcnne i wnet od- si~, ies sam obecny w stepie, pomifJdzy temi owca
znaczyi si~ nowemi zasluguj~cemi na u'\vag~ malowi- mi; wielkosc przedstawionej natury takjest pot~zn~, 
dlami. ze czujesz sw~ nicosc i goto,ves si~ modlic. Zima 

W roku 1855 znakomity artysta, przcp~dzi"·szy p. Ajwazowskiego przypomina (a niepodobna jest 
zim~ i lato w Charko\vie, nl<onczyl znany sw6j Pr:e- inaczej) sm~tny \viersz Wiktora Hugo o wsi na Ru-
,ia:d po slepie 'iZizt?nskinz. si: ,II negeait, il negeait .... '' (Snieg padal~ snieg pa-

W zitnie roku 1855-56 Ajwazowski bawil w Pe- dal). Co si~ dotycze Pola ze zhoienz na Uk1·ainie, 
tersburgu, posr6d zwyklych zatrudnien, z paletr~ nie podobna z wi~kszem zyciem oddac charakter po
i p~dzle1n w r~ku. Za nadejscie1n wiosny 'vr6cil: do ludnia: kazdy klos oddycha skwarem poludniowym, 
rodzinnego J{rymu i odmalowal tam okolo szesciu jak gdybys sam torozognione polykal: powietrze inie 
obraz6w, kt6rych przcdmiotami byly 'vidoki czaro- masz sil, ze znuzenia i roskoszy, z miejsca siEJ .ru
wnej Tauryki. W jesieni roku 1856 znakomity mary- szyc. Mimowolnie jakos przychodz~ ci na pami~c te 
-nista udal si~ do Paryza; ale zadne podroze odlegle bl:ogie dziecinnych lat chwile (a kt6zby wspomnien 
nie mogly oslabic niezmordowanej jego czynuosci. nie mial?), kiedys pomi~dzy maisem, pszenic~ i drze
W przeci~ciu jednej zilny w Paryzu ukonczyl do 25 wami oliwnemi (zapewne stosow~ie do miejsca sze
obraz6w, z kt6rych siedem znajdowaly si~ na przy- rokosci) biegal jak m6wi Dante, })O w~zkich sciez
padaj~ccj tamze w owym czasie wystawie artysty- kach, okalaj~cych brzegi Arno i kryj~cych siEJ w od
cznej. Z siedmiu tych obraz6w, na szczeg6lniejsz~ dali krzak6w ciernio'\\rych." 
uwag~ co do idei S¥lojcj i wykonania, zasluguj~ czte- Niemniej pocblebn~opracachAjwazowskiego ode-

. ry nast~pne: Step syberyjski w zi1nie, z idqcynz po zw~ napotykamy w innem pismie francuzkiem, kt6re 
tl1·odze transporle1n ztota; Ukrai1zskie pole, zhozem tak m6wi: ,Koncz~c sprawozdanie nasze, koniecznie 
okryte, przy rozpocz~ciu zniwa; Step z trzodq owlec, musimy si~ zatrzymac, podobnie jak wszyscy, wy
o zachodzie slo1zca, w lcraju No1ooruskinz; K17J1nslca staw~ zwiedzaj~cy, przed Stepem ukraiflskin1, Ture
noc zv U1·zujie. Jeden z tych obraz6'v (Step z b·zodq ckq kawia1·niq na wyspie Rodos, p1·zy blasku kszc
ou,iec) pozostal w Paryzu, inne przez ziomk6w Aj- zyca. Pan Ajwazowski jakby l)Odpatrzyl wszystkie 
wazowskiego nabyte, do kraju wr6cily." W liczbie czarodziejskie odmianykolor6w;jakie tylko w naturze 
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istniej~. Czerwone i bl~kitnawe niebo step6w, na 
kt6rem ognista kula sloneczna plynie, niezatarte 
sprawia wrazenie. Podobniez, niepodobna trafnh~j 
oddac odbicia si~ swiatla w sniegu olsniewaj~c~j bia
losci i fosforycznego blasku balwan6w, od }{si~iy

ca oswietlonych. Umysl milczy przed t~ ozywion~ 
natu1·~. Wrazenie jakie obrazy p. Ajwazowskiego 
sprawiajf!, tak jest silne, ze pomimo najszczerszej 
ch~ci, niepodobna patrzec bez znuzenia, dluiej jak 
kilka minut, nato olsniewaj~ce morze ognia i swiatla." 

W powrocie z zagranicy do Teodozyi, w kt6rej 
okolicach "Ajwazowski posiada czarown~ maj~tnosc, 
artysta zabawil par~ tygodni w Konstantynopolu, 
poswi~ciwszy ten czas na zdj~cie widok6w z natury. 
Sultan, kt6remu imie Ajwazowskiego juz bylo znanem 
jak z poprzedniego pobytu jego w Konstantynopolu 
w r. 1845, talr tez i zt~d ze brat rodzony professora, 
Gabryel, jest przelozonym lrlasztoru Ornliano·grego
ryanskiego, udarowal marynist~, na znak swego za
dowolenia, orderem Medzydie. Ajwazowski wr6cil do 
Teodozyi w czerwcu 1857 roku i tam wykonczyl szesc 
nast~pnych obraz6w: 1) Burza wnocy we Wloszec!t. 
2) Noc we Wloszech (obadwa te obrazy poslane by
ly do Wiednia i tam nabyte zostaly). 3) Wqwozy 
krymskie. 4) Cygaflski tabor w K1·ymie. 5) Dniepr 
pomicdzy Che1'Sonem i Aleszkami, p1·zy zacllodzie 
slonca. 6) Widok Aju-Dahu na poludniou,ym hrze
g~t Krymu. Cztery ostatnie obrazy znajdowaly si~ 
na petersburgskiej wystawie w miesi~cu kwietniu 
roku 1858. (W klasztorze ormianskim w Wenecyi, 
widzielismy kilka jego maryn. Prz. Red.) 

W lipcu 1857 roku Ajwazowski wr6cil do Peters
burga, a do polowy kwietnia roku nast«;pnego juz 
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mial · wykonczonycb czternascie obraz6w: 1) Bu1·za 
2) Noc we Wloszeclt. 3) Wyspa Caprea. 4) Noc na 
Dnz·eprze. 5) Krymski widok. 6) Podczas nocy. Wi
dok Atukszty.~. 7) Wl:dok Salerno we Wloszech, jak() 
pendant do poprzedniego obrazu. 8) Burza. 9) Wi
dok Lago Maggiore, ze st1~ony Bawenno. 10) Bu1·za, 
jako pendant do poprzedniego widoku. 11) Stado 
owiec przy zachodzie slo'ltca. 12) Zirna UJ Wielkz"ej
Rusi. 13) Olc7·ct tonqcy. 14) Ulido/c Teodozyi u' nocy. 

Szczuple ramy artykulu, nie pozwalaj~ n~un wda
wac si~ w ocenienie ostatnich utwor6w znakomitego 
professora, i dla tego na tern og6lnem poprzestanie
my spostrzezeniu, ze pr6cz doskonalosci wykoncze
nia, Ajwazowski posiada jeszcze dar nadzwyczajnej 
szybkosci w pracy. Trzy, lub cztery dni wystarcza 
mu do zrobienia duzego obrazu, godnego jego p~dzla. 
Zt~d tez dziwic si~ nie trzeba, ze og6lna liczba utwo
r6w Ajwazowskiego, od czasu ukonczenia nauk w Aka
demii, przeszlo 800 wynosi, nie licz~c w to malych 
obrazk6w. Zreszt~, szybkosc ta pocz~sci przez sam 
rodzaj n1alarstwa Ajwazowskiego wytlumaczyc si~ 
daje: na wszystkich jego obrazach lezy pi~tno nu
tchnienia poetycznego, nie zas pracy uci~zli,vej, 
a czyz pod0bna, w ci~gu lat lrilku pod wplywem te
goz samego zostawac wraienia? czyz mozna bye je
dnakowo nastrojonym 'v przeci~gu dlugiego czasu? 
To tez Ajwazowski, korzystaj~c z natcbnienia, nie 
odrywa si~, od razu w przeci~gu kilku dni maluje 
go z gor~c~ milosci~~ wykoncza, a potem zn6w, pod 
wplywem innego wrazenia, przyst~puje do urzeczy
wistnienia nowej fantazyi swojej. Nadto i obieranie 
w szczeg6ly drobiazgowe niezbyt obfitych przcdmio
t6w, znacznie ulatwia prac~ . 

• .... . 

R08LINN080, ZWIERZETA, PTASTWO I o-w ADY 

NA WYSPIE CEJLAN. 

Gdyby mieszkailcy czaruj~cej wyspy Cejlan, wzi~li olbrzymich stt'~k6w u nich rosn~cych, musz~ bye 
si~ do przegl~dania naszej Flory Europejskiej, bez r6wnie drobne u ludzi tutejszych. Istotnie uderza
w~tpienia i rysunki i opisy kwiat6w i roslin, wyda- j~ca jest r6znica bujnosci przyrody roslinnej i zwie
lyby si~ im bajeczn~, podobn~ do historyi liliput6w rz~t mi~dzy Europ~ a kolebk~ rodu ludzkiego. Mia
fantazy~. A przynajmniej wnosicby sobie mogli, ze nowicie wyspa Cejlan, szcz~sliwa co do polozenia 
r~ce zrywaj1}:ce w miuiaturowych keztaltach kwiaty, swego, od niszcz~cych zachowania przyg6d, daje 
obieraj~ce str~czki z karlowatej fasoli, wpor6wnaniu nam obraz nadzwyczajnej sily i bujnosci. Wszystko 
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tam olbrzymie; materya jakby nie zuiyta jeszcze, roz- sci~, i nadzwyczajn~ wysokosci~, wydaj(b sifJ jak srebr-
wija si~ w ksztaltach nadzwyczaj nych dla nas roz- ne wst~zki, wszystkie bowiem skladaj~ si~ z czy
nniar6w. Czlowiek tylko jakby na dow6d inszosci stych przezroczystych wod, w .kt6rych swiatlosc od
swojej, na do\vod ze on jed en nie ods tEJpuje od pier- bija si~ nie ba. 
wotnie nadanychmu ksztalt6w, n~ dow6d ze powierz- I Mieszkancy ciesz~ si~ klimaten1 daleko jeszcze 
chownosc jego nie jest zespolon~ z matery~ o tyle, przyjemniejszym niz nawet na p6lwyspie Indyjskim, 
aby go od jego wielkh~j rodziny zupelnie odr6znic bo ani m~cz~cych skwar6w, ani gwaltownego zimna 
:rnogla; czlowiek tylko jak wsz~dzie tak i tutai za- na jakie Indye s~ narazone, nie doznaj~ nigdy: po
chowal swoje, miernego ksztaltu rozmiary. Indyanin "'iewy od zatoki Bengalskiej i oceanu indyjskiPgo 
wychowany wsrod niebotycznych drzew; wsr6d ogro- utrzymuj~ ci~gle przyjemny klimat, tak ze bez nie-
mnych z'vierz~t, w bujnej wielkosci roslin, nieprze- bezpieczenst~a mozna w kazd~ dnia godzin~ zniesc 
wyzsza. wzrostcm, zr~cznego Araba 'vsr6d dzikich promienie sloneczne, a w kazdym l)rawie miesi~cu, 
nieurodzajnych piask6w zrodzonego. Czarny skwar- (wyj~wszyn1arzec i kwiecieii,) miernych uzywac prze
nej Afryki mieszkaniec, podobny do naszego poleskich chadzek. Tam naprz6d wiedz~ w jakim czasie jaka 
znanych nam blot wiesnial{a. Fizyczn~ roznic~ mi~dzy atmosfera przyjsc rna, to tez niema zadnej pory w ro
nimi stano\vi tylko kolor skwarem slonca zmienio- ku w kt6rejby nie sieli i nie zbierali. Na tychze sa
ny- .moraln~ zas odmian~ spos6b zycia, miejscov.re 1nych gal~ziach z l{t6ry ch o'voc dojrzaly zbieraj'!, 
prawa, jednem ~slowem-cywilizacya. znajduj~ si~ zarazem p~czki na kwiat i zawi~zki 

Zapewne zaprzecz yc nie mozna ogromnemu wply- przyszlych owoc6w. Liscie z drzew nie wi~dn~ i 11ie 
wowi, jaki wywiera na czlowieka przyroda, z kt6rej schn~ jak w naszych lasach i ogrodach - przy sta
czerpie fizyczne zycie; alez wplyw ten nie jest tak rym lisciu ciemniejszym, gal~zie wydaj~ nowejasniej
vtrielldm, jakin1 go nie raz miec chc~ materyalisci. sze, a na koncach gal~zek kupki i p~czki blado-pa
JLecz nie ttl n1iej_sce w dalsz~ 'vdawac si~ roz1)raw~. ljowe albo purpurowe, kt6re zdala wydaj~ si~ jak 
Chc~c obeznac czytelnik6w . z bogactwem· przyrody kwiaty. Strona zachodnia 'vyspy szczeg6lniej jest 
wyspy Ccjlan, umicszczan1y wyj~tek z najnowszej po zyzna, wschodnia wystawiona 11a gor~tsze wiatry, 
tej wyspie podr6zy. jest w por6wnaniu z pierwsz~ sucha i dziksza, wszy-

-:i· 

r~odr()zny z kt6rejkolwiek strony przyby"raj~cy do 
wyspy Cejlan, zachwycony jest wdzi~kiem i wielko
sci~ obrazu, kt6remu nic na caiynl prawie swiecie 
nie wyr6wnywa; ogro111ne })rostopadle g6ry pokryte 
wieczn~, nieustaj~c~ nigdy, roslinnosch1, jakby girlan
dami z kwiat6w, do takiego stopnia czaruj~c~ j~ czy
nht, ze da wni Grecy przezwali: ziemi~ hjacynt6w i 
rubin6w; Buddysci: drogfb perl~ zdobi~c~ czolo Indyi, 
a Mal1o1netanie m6wi~: ze Bog w swojen1 milosier
dziu chc~c oslodzic t~schnot~ pierwszemu czlowie
:kowi wygnanen1u z Raju, w Cejlan go na pociecb~ 
umiescil. Pierwsi Europejscy marynarze 'rsponlina
j~, ze zdaleka jeszcze od 'VYSJ)J', })o"·iewy wiatru 
przynosz~ najprzyjemniejsz~ 'von z wiecznie kwitn~
cych cudownych nieznanych nam jeszcze roslin, kt6-
:re w kr6tkosci 'vymienic i okreslic zamierzamv sobie. _, 

Lasy w Europie z roznych gatunk6"' drzew skla-
daj~ce si~, maj~ po wi~kszej cz~sci jednotonn~ bar
w~; w Cejlan przeciwnie przedstawiaj~ zadziwiaj~c~ 
rozmaitosc z r6znosci lisci i kolorytu. Rzeki pomi~
dzy g6rami obrosni~temi lasami z pi~kn~ zielono-

stkie zas nadbrzeza IDOrza CO do fOSlillllOSCi rowna
j~ si~ nadbrzezom w archipelagu indyjskim. W ma
lej odleglosci odmorza wznosz~ si~ gruppy krzew6w, 
sonne7~atia~ avicennia, heritie?'a, pandanus; ten krzew 
ostatni Ina lodygfJ podobn~ do karlowatej palmy, 
liscie wszystkie rosn~ce do gory i formuj~ce w g6rze 
koron~, przy kt6rej wisz~ grona owocu. podobnego 
z koloru do ananasu, ale go jesc nie mozna. 

Dalej plaszczyzny :piasczyste s~ pokryte roslinami 
kolczate1ni tego sam ego gatunku jakie rosn~ wsz~dzie 
na brzegach Koromandela -· takze r6znego rodzaju 
akacja1ni; pomi~dzy innemi rosnie tam Cassia fistula 
i salvadora persica z pisma swif2tego, kt6ra odt~d 
rose zaczyna i az do Palestyny dochodzi. 

Post~puj~c ku poludnio,vi od strony zachodniej, 
akacje co raz rzadsze, 'v kon cu jui ich s potkac nie 
mozna, roslinnosc w og6le inna i nie tak obfita; wy
sokosc drze'v n.adzwyczajna, ciemniejszy kolor lisci 
okazuje ze 'vilgoc r6wnin i rzek \vply'v na nie wy
"rieru. Za to rosn~ swietne ixo1·as, erythrinas, bu
teas, hibiscus i rozmaite kwitn~ce pi~knie krzewy; 
ziarnka nasienne cynamonu z ogrod6"r' })rzeniesione 
przez ptastwo, puszcz aj~ i ro sn~ na piasczystej zie
mi i urozmaicaj~ lasy polyskuj~cemi liscmi i kolo-
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rowemi latoroslami. W czasie jak Holendrzy byli pa- Najwspanialsze, najpi~kniejsze kwiatowe drzewo 
nami tej wyspy znaczn~ bardzo ilosc cynamonu wy- w Cejlan jest, jak go nazywaj~: lcoralowe, gdyz wszy
wozili corocznie i pieprzu stroj~cego las girlandan1i stkie gal~zki jego okrywaj~ si~ k'viatem szkarlat-
swemi. nym pierwej jeszcze nin1 liscie wypusci. Mieszkance 

W tej samej zachodniej stronie lekkie rosliny na- nizszych miejsc uzywaj~ go na ploty z przyczyny ze 
ksztalt powojow naszych, zwane convolvulus, ipo- jest bardzo kolczaste. 
macus okr~caj~ pnie wiell{ich drzew a dostawszy si~ Jfet<Jrabt rownie jak Lisoca, Rododend1·on i /coralo
do gal~zi, przystrajaj~ je wisz~cemi kwiatami. Prze- we drze\YO tak "rslawione przez poet6w, wznosi si~ 
chodzien zdziwiony chcialby zgadn~c jakim cieka- do 'vielkiej wysokosci szczeg6Iniej w miejscach wil
wym mechanizmem roslina nepenthes zlewa w zna- gotnych lub w bliskosci rzck; na koncach gal~zi ro
cznej ilosci plyn z siebie, w czark~ zaokr~glon~ znaj- sn~ kity dlugosci trzech stop, utworzone z kwiat6w 
duj~c~ siEJ u brzegu lis cia. rozn1aitego koloru i cieni, od r6zu do najciemniejszej 

W cz~sciach wschodnich Cejlanu wzg6rza staran- purpury, rozmiaru od gozdzika do wielkosci r6zy. 
nie s~ uprawiane, o kilka tysi~cy stop wyzej nad Lisoca by,va piel(Jgnowana po ogrodach, w Toompa
wzg6rkami s~ plantacye szerokolistnych roslin zapu- na i w dolinic Doon1bera w calej okazalosci 1nozna 
szczaj~cych swe korzenie w szczerby skal; tam pi~- j~ widziec z }l~ka1ni gronowemi kwiat6w i6ltych 
kne bambusy lekkiemi, podobnemi do strusich pi6r, i karmazynowych. 
wierzcholkami kolysz~ si~ w ·powietrzu, pomi~dzy Ze wszyRtkich drzew zadziw iaj~cych podr6znik6w 
morelowemi i wisniowemi drzewami, na kt6rych jest katoo-imhul, z kt6rego otrzymuje si~ najdelika
przez brak odpoczynku zimowego Europejskiego, tniejsza jakby z peli bawelna; ze jest za kr6tka aby 
owoce przez zbytek gor~ca nie dojrzewaj~. W tejze do prz~dzenia mogla bye uzyt~, wi~c uzywajt! jcj 
samej cz~sci kraju niekt6rzy starali si~ zaprowadzic zamiast puchu na posrania, poduszki i t. d. Jest to 
plantacye herbaty. Ta pomyslnie si~ udala, ale nie- drzewo wysmukle, pokryte okrutnen1i kolcami i wy
wiadomosc zbioru i urz~dzania lisci, dot~d korzysci, daj~ce tyle z siebie kwiatu zejak ten zacznie opadac 
zadnej nie przyniosla. Chc~ do takiego j~ stopnia to w duiej od niego odleglosci ziemia zdaje si~ pur
rozszerzyc, zeby warto bylo jak~s cz~sc ludnosci pur~ bye pokryta. 
chinskiej do urz~dzauia jej sprowadzic. .. W bliskosci pag6d Buddyst6w, kaplani zasadzaj~ 

0 szesc tysi~cy pi~cset ~top nad powierzchni~ mo- drzewa zwane zelazne, a to dla tego ze kwiatami 
rza na plaszczyznie obszernej blisko Nenera-Ellia z niego przystrajaj~ swoich balwan6w: - kwiaty te 
rozmiar drzew si~ zmniejsza, za tow kolo nich krze- podobne do bialych r6z, tworz~ szczeg6ln~ sprze
wy i rosliny trawne s~ obfite; pomi~dzy kt6remi a van- cznosc z gal~zkami i latoroslami swemi, pi~kn~ czer
therae dostarcza ulubionego pokarmu ziarnkami swe- wonosc maj~cen1i. Przy wielkich uroczystosciach Bud
Jni rozmaitemu ptastwu, a krzaki korzeni~ce si~ dysci uzy'\\raj~jeszcze z Szampaku kwiatu z6lto-cie· 
'v rozpadlinach wilgotnych ziemi, rosn~ce do wyso- 1nnego, 'vydaj~cego najmilaz'! won, i slawionego 
kosci 20 stop, chwiej~ wierzcholkami S\vemi pierza- w poezyach Ilindus6w. 
stemi. Na wzg6rzach tej wielkiej plaszczyzny Rodo- Na pochylosci 'vzg6rza wznosz~ si~ banjauy i roz
dendron nie taki w~tly jak w Europie, lecz w postaci maite rodzaje drze\v figowych z nadzwyczajn~ latwo
ogromnego silnego drzewa z tysi~cami amaranto- sci~ tam si~ rozmnazaj~cych, aby tylko wilgoc zna-
wych kwiatow przedstawia si~, takZe michetz·as rosli- lese nasienie ich moglo; co jednak niesie zaglad~ 
na kt6r~ z magnolj~ p6lnocnej Ameryki por6wnac starozytnym budowlom. 
mozna, n1n6stwo mirt6w i gordonias najpodobniejsza Przepyszne resztki budowy Anarajapoora i Polla-
do Kamelii. narrua s~ pokryte nadzwyczaj g~sto roslinami mia-

Rododendron jest najpi~kuiejszem drzewen1 na cy- no~vicie figowen1i drzewinami. J cdno z nich szczeg6l
plu gGry Adam, rosnie nawet przy samym Przyby- ny przedsta\via \Vidok: wzroslo na kamieniu dawnych 
tku, kt6ry podlug tradycyi jest zbudowany "r Iniej- rozwalin, ztamt~d wz dluz muru wypuscilo korzenie 
scu, gdzie pierwszy czlowiek pierwszy krok posta"'il. tak przyczepione do niego, jakby ulane byly z ply
S~ miejsca gdzie lasy skladaj~ si~ z samych drzew nu jakiego; te korzenie id~c vv slad za wszystkiemi 
rododendrowych; w czasie k'vitnienia, miejsca tc szczerbami 1nuru dochodz~ do ziemi. Do tej osobli
i wzg6rza zdaj~ si~ jakby najpifJkniejszemi dywana- wej familii naleiy drzewo swi~te Budy ficus 1'eligio
mi byly pokryte. 

1 
sa, kt6re takze przy pagodach swoich sadz~ i nie 

• 
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mniejsz~ mu czesc jak samemu balwanowi oddaj~. Drwale z wyspy, uzyci od Europejczyk6w do kar
W Anarajapoora pokazuj~ figowe drzewo, kt6re po- czowania jakiejs cz~sci lasu, korzystaj~ wiele z tego 
dlug tradycyi mialo bye posadzone na dwiescie osm- pomatania drzew powojami; na jakiej z kilku wl6k 
dziesi~t osm lat przed er~ chrzescijansk~. przestrzeni, poderzn~ po polowie drze"ra, a w miej-_ 

W nieskonczenie rozmaitej roslinnosci w Cejlan scu wyzszem szereg wi~kszych drzew ze wszystkiem 
obok drzew, zacbwycaj~cych oko przepysznemi i cu- zetn~; te upadaj~c poci~gaj~ w upadku nizej rosn~
dnie pi~kue1ni kwiatami; znajduj~ si~ takze i takie ce, kt6re pocz·epiane z sob~ p~wojami obalaj~ inne, 
kt6re dziwacznym skladem i szczeg6lnemi ,vlasno- i tym sposobe1n na calej przestrzeni od razu las gi
sciami zadziwiaj~- Do nich nalezy pomi~dzy innemi nie z loskotem tak wielkim ze o trzy 1nile go sly-
drzewo zwane wqi-korzenie jego wychodz~ce z zie- cbac. · 
mi tak s~ powite, poskr(Jcane, ze zupelnie s~ podo- Jedna z tych plant pn~cych si~, maj~ca rozmiar 
bne do gruppy w~i6w pozwijanych razem. Takze zwo- nadzwyczajny, wydaje str~czki na p6l stopy szerokie, 
dna roslina pod nazw~ sterculia (elida, maj~ca naj- a od 5 do 6 st6p dlugie, napelnione szerok~, ciemne
przesliczniejsze kwiaty, a wydaj~ca nieznosny fetor. go koloru fasol~: z kt6rej krajowcy robi~ pudelka do 
Pomi~dzy tym rodzajem nie mozna pomin~c rosliny chowania hupki. Druga podobna jej roslina wytwor
strycltniJs, kt6rej owoce podobne do malych poma- niejsza nieco, zawieszaj~ca swe kwiaty z6lte na wie
rancz maj~ w sobie ziarnka znane pod nazw~ nux rzcholkach drzew, wydaje takze ziarnka ciemne jak
vomica; rosnie ona w cz~sci zachodniej wyspy, i do- by z marmuru, tak twarde ze mozna o nie krzesac 
wiedzion~ jest rzecz~ ze s~ jej dwa zupelnie do sie- ogien. 
bie podobnc rodzaje; z jednej rosliny ziarnka nic nie Jeszcze jedna jest roslina w sokachzywotnych r6-
szkodz~, z <lrugiej s~ okrutn~ trucizn~. wnaj~ca si~ banjanowi; t~ niezmiernie w Cejlanie roz-

Z kazdej strony wyspy, wszystkie lasy s~ zapel- mnazaj~ dla tego ie bywa srodkiem lekarskim na wie
nione pn~cemi sifJ roslinami niepoj~tej rozmaitosci le chor6b. Jak tylko dorosnie do pol cala grubosci, 
kolor6w; wszystl{ie latorosle drzew okrytc wisz~ce- krajowcy urzynaj~ jej 20 lub 30 lokci wzdluz i za
mi kwiatowemi girlandami, z pomi~dzy kt6rych, pnia wieszaj~ j~ na drze,vie; ta wnet wypuszcza cienkie 
drzewa dojrzec nie mozna. Pomi~dzy ten1i niezga- jak nitki korzenie, kt6re byle si~ dotkn~ly ziemi, za
tunkowanemi jeszcze przez botanik6w rodzajami, raz no we rodz~ lodygi, a te w niedlugim czasie tak- , 
jest tal{ze gatunek wysoko rosn~cego winogradu ze zostaj~ odci~temi i tak bez konca mnozy si~. 

z lodyg~ kwadratow~, kt6ry doroslszy do najwyzszej Po za las ami mn6stwo znajduje si~ roslin zadziwia
wysokosci drzewa lub skaly, spada potem najfanta- j~co rosn~cych- np. jeden podr6zny widzial roslin~ 
styczniej az do ziemi; s'viezo rozkrojona lodyga wy- maj~c~ najmniej 250 lokci dlugosci, na cal 1 grub~; 
daje sok bardzo smakujf!CY sloniom. kt6ra ani jednego na sobie listka ani kolanka nie 

Szczeg6lniej tez rosliny pn~ce si~ okolo drzew miala, pr6cz na samym koncu jakby kit(J z pi6r. Te 
nadzwyczaj \vielkich rozmiar6w, dochodz~ takze do rosliny, tyle zywotnosci w sobie mieszcz~ce, s~ tak 
nadzwyczajnej zazywnosci; niekt6re lodygi n1aj~ gru- w lodygach mocne, ze w Cejlanie robi~ z nich mosty 
bose obj~tosci czlowieka w pasie wyr6\\rnywaj~c~; na spadkach w6d i w~wozach. Pomi~dzy pag6rl\ami 
okr~caj~ ogromny pieD. drzewa, rosn~c do samego Kosmatias, pod potokiem ze skaly na skal~ z wyso
wierzchu-zk~d opadaj~c, czepiaj~ si~ innego mniej- kosci 100 stop spadaj~cym, podobny most z dokla-
szego lub wi~kszego i z tego zn6w do innycb jakie dnosci~ inzynierom wlasciw~ postawiono; ulozony 
na drodzc swej spotkac mogq i do jakicb powiew wia- on jest jak u nas na lyzwacb, na powoju, kt6rego 
tru ich skloni; tym sposobem utworz~ czasem niby konce na obyd,v6ch brzegach czyli w~wozach s~ 
statek okolony rozmaitemi linami wi~z~cemi z sob~ przywi~zane do drzew zyj~cych. Za najmniejszym 
maszty. Je~eli czasem drzewa tak skr~po,vane zgru- ruchem ten napowietrzny most chwieje si~ jakby juz 
chocz~ si~ pod ci~zarem, lub uschn~ skutkiem ode- mial si~ zgruchotac- jednakZe mieszkance ci~zary 
branych im przez rosliny sok6w pozywnych; te po- bez najmniejszej obawy przezen prowadz~, a Euro
woje swoj~ drog1} zyj~ i pn~ si(J z zadziwiaj~c~ silq, })ejczycy konno go przejezd.Zaj~. 
bo odnogi ich mlode i lekkie gdziekolwiek wiatrem Podziw wzbudza takze drzewo, ktorego pieD. jest 
popchni~te, znajd~ wsz~dy podpor~; a tern samem kolczasty; a pomi~dzy rodzajem tym miesci si~ Ca
nieskonczon~ trwalosc swoj~ zapewniaj~ sobie. I ryota borrida wznosz~ca si~ do 50 st6p wysokosci 
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pocz~wszy od 6 do 8 stop od poziomu, obronn~ jest 
kolcami na cal duzemi. 

Roslina pn~ca si~ pod nazw~ lcuda 1ni1·is, pokryta 
jest g~sto jakby w~zlami; z kt6rych wychodz~ kolce 
ostre w formie i wielkosci dzioba krogulego. Od nic
pami~tnych czas6w Cejlanie uzywaj~ tych drzewin 
i roslin ze S\vych las6w, na okopy przeciw nieprzy-
jaciolom. Przed dwunastym jeszcze wiekic1n dow6dz
ca nieprzyjacielski gotowal si~ zdobydz jedno mia
sto, kt6rc opasawszy si~ potr6jnie takiemi okopami 
stalo si~ niezdobytem. 

W czasie kiedy jeszcze istnialo kr6lestwo Kandy 
w swej niczaleznosci, przed zdobycicm go przez an
glikow; lasy jego pograniczne byly opasane temi po
wojami i kolczatemi palmami, gdzieniegdzic tylko 
byly bramy, strasznemi kolcami na zewn~trz opa
trzone. I to na ten czas bylo siln~ obron~ i niezdo
byt~ przez nieprzyjaciela. 

w pobliskosci Jaffny rosnie krzew, kt6rcgo gal~zki 
czarne na kazdem kolanku maj~ po dwa kolce roz
lozone jak rogi u wolu, od dolu s~ grubsze nawet 
od samcj gal~zi, a w koncu spiczaste i kol~ce jak 
igla. Akacya tomentosa jest tegoz samego rodzaju 
i opiera si~ najsilniejszemu stworzeniu, bo slonia na
wet zatrzyma. 

Nast~puje jeszcze niezmierna liczba rozmaitych 
palm zadziwiajl!cych pi~knosci~ swoj~, najmniej szesc
set gatunk6w liczyc mozna, z kt6rych dziesi~c lub 
dwanascie nigdzie pr6cz w Cejlanie nie znajduje si~. 
Najwi~cej znan~ jest kokosowa, z kt6rej pien, liscie, 
owoce, codziennie s~ uzyteczne mieszkancom. Z lisci 
tego dobroczynnego drzewa robi~ rogoze, kasze, da-
j~ je na pasz~ bydlu, a spalonemi posypuj~ ogrody, 
zamiast innego nawozu. Z galfJzi robi~ zapory do 
dom6w·i r6zne w gospodarstwie uzytki, z rodzaju jak
by kapusty rosn~cej na wierzchu robi~ konserwy, 
z soku z niej wyci~gaj~ ocet, cukier, i dystylujf! arak; 
ze swieiych orzecl16w wyci~gaj~ mleko do smarowa
nia i olejek reumatyczne cierpienia usmierzaj~cy i do 
fabryk mydla i swiec; a wyciskami karmi~ dr6b;
z lupin tych orzech6w, robi~ miseczki, butelki, opra
w~ do nozy, proszek do z~b6w i rozmaite ingredyen
cye, a zylkami opasuj~cemi te lupiny wypychaj~ ma
terace, poduszki, prz~d~ je dla robienia sieci na ryby, 
na szczotki, na krfJcenie postronk6w i lin - samego 
zas pnia uiywaj~ i na budowle i na statki i wreszcie 
na opal. 

Najcudowniejsza jest palma talpat albo talipat: ro
snie czasem do stn stop wysokosci, a kazden lise jej 
w formie wachlarza zajmuje w p6lkole swem do sze-
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snastu stop srednicy. Ten rodzaj drzewa kwitnie 
tylko raz jedcn i zaraz usycba. 

W Cejlanie uzywaj~ lisci talpatowycb na pokrywanie 
do1n6w i na namioty latwe do przeniesienia. W wiel
kich uroczystosciach, za kazdym wyzszym urz~dni
lriem, sluz~cy niesie taki lise nad glow~ pana. A co 
najosobli,vsza zc z tychze lisci robi~ papicr zrzynaj~c 
je p6ki mlodc, wycinaj~ srodck a resztQ kraj~ na 
cwiartki, ktore wygotowuj~, susz~ najpier\v w cieniu, 
potem na slof1cu, wreszcie skladaj~ do magazyn6w 
albo tez sprzedaj~. Wprz6d jcdnak nim si~ stanie 
papiercn1 zdatnym do pisania, gladzi si~ czyli kalan
druje, zakladaj~C \Valeczek W Srodek cwiartek. 

Palma Jagger!/ rosn~ca na \vzg6rzach Kandy do
starcza soku kt6ry gotuj~c i krystalizuj~c otrzymt~~ 
cukier ciemny nicco, jednakze mieszkancy poludnia 
i zachodu Ccjlanu og6lnie go uzywaj~. Zc rdzenia 
drzewa robi~ m~kEJ kt6ra urz~dzona zastfJpujc sago; 
ziylek czarnycb, rowniez kr~c~ postronki nadcr mo-
cne i cienkie. · 

Sir En1crson pisze, ie mu cytowano rodziny kt6re 
jedynie zyj~ tern drzewem, i dotlaje: ,jaka to szkoda 
ze w Europie nic rosnie takie, kt6reby liczn~ klass~ 
preletaryusz6'v wyzywic moglo!" We wszystkich tak
ze ogrodach sadz~ palmy arec rosn~ce od 40 do 50 
st6p wysokosci, z pniem bardzo wygladzonym jakby 
politurowany.tn: - bez zadnych nier6wnosci popielaty 
wierzcholek rna z p~ku ladnych lekkich lisci, na kt6-
rym orzechy cicrpkie rosn~; z nich ten sam uzytek 
jak z wyzej opisanych majf!. 

Jeszcze nam pozostaje wspomniec o drze,vach bu
dulcowych; tych jest tam do 90 gatunk6\v: na czele 
ich wymicnic wypada drzewo: J·ak-kt6rego nie tyl
ko ciesle i stolarze uzywaj~ do rob6t, lecz i do j~dla. 
Rodzi pader pozywny owoc ogromnej wielkosci bo do 
50 funt6w 'vaz~cy. 

Drzewo del maj~cc podobienstwo z lip~, takie slu
zy do budowli; krajowcy lubi~ je uzywac na Sl)Ody 
statk6\v i bacik6w dla tego ze robaki wodne nie to
cz~ - i ze rna \V sobie sok, ktory chroni statki od 
rdzy z zelaza. 

Jedno z najwi~kszych, z ~ajtrwalszych drzcw wy
spy, naz,vane drzewe1n atlasowem, dorasta do stu 
~t6p wysokosci, liscie rna jedne male z6lte, drugie 
nadzwyczaj polyskujqce-zapachu wcale nie milego. 
To drzewo zylko\vate w rozmaite kolory, bardzo jest 
poszukiwane i ccnione przez stolarzy i tokarzy. 

Drugi~ drzewo bardzo upowszechnione i uzyte
czne bo niem wysadzaj~ drogi i ulice; lubione jest 
dla wielkiego cieniu jakiego g~stosci~ swoj~ uzycza 
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i p1~l\nemi ioltemi kwiatami; nadzwyczaj jest sci- mazynowym tak pi~knym jak u innych ptak6w. Naj
sle i twarde, robil! z niego 1awety do armat i dyszle wi~cej zasluguje na uwag~ przezwany przez Euro
do powoz6,v. Zowie si~ Suria. pejczyk6w lise1n latajqcym; skrzydla ich roztoczone 

Lasy na Wschodzie dostarczaj~ najlepszego stola- dochodz~ az do pi~ciu st6p szerokosci; owoce i zbo
rzom drzcwa zbytkownego, pomi~dzy temi hebanu zc slui~ za pozywienie. W czasie dystylacyi alko
przechodz~cego kolorem swym, wszyst]{ich kraj6w holu z ziarn kol{osowycb, zapach z alembik6w bar
bebany. W ~rodku to jest w sam em rdzeniu jest naj- dzo je przyci~gn. W dzieii, uczepiwszy sif2 pazura
czarniejszy. Inny jeszcze rosnie gatunek, szczeg6lny 1ni ty lnemi na jakiej najwyzszej galf2zi drzewa, pozo
rozmaitoSci~ swoj~~:, nazwany cadooberia; tak samo I stajl!: w nieruchomoSci; zasloniwszy sobie gl6wk~ 
drzewo twarde jak he ban, lecz mniej czarne w kropki blonami od przednich Japek jakby kapiszonem. 
i paski czerwone, z6lte i ciemne. Pomi~dzy mi~sozernemi zwierz~tami w Cejlan, nie 

Drzewo pod nazw~ cala1nande1 .. podobne troch~ do zbyt siEJ obawiaj~ lampart6w, pomimo ich muskular
drzewa r6zowego, lecz pi~kniejsze i trwalsze od osta- nej sily i raptownosci z jak~ na sw~ zdobycz napa
tniego. Nieszcz~sciem Holendrzy i Anglicy tyle go daj~; 'vnocy wl6cz~ si~ po Iasach i blisko pastwisk.
wycieli nie mysl~c o zasadzeniu go na przyszlosc,ze Nieszcz~sliwy tenjelen naktorcgo si~ rzuc~. Jednak
teraz bardzo trudno go wynalesc i tylko tak jest gdzie- ze z 'vlasnej woli nie napadaj~ na czlowieka, CZf2Sto 
niegdzie drobne i male, ze lcdwie mozna z niego miec nawet widziano je uchodz~ce przed takim, kt6ry im 
laski. . smialo w oczy patrzal. 

Na wybrzeiach morskich tej wyspy, najej wzg6- Niedzwiedzie tam s~ mocniejsze, wi~cej krwawe 
1·zach, dolinach, przy nadzwyczajncj roslinnosci, jak- i ol{rutniejsze. Gniezdz~ si~ w gl~bi las6,v, ale gl6d 
zez jeszcze szerokie nawet pole zostaje! ilez tam ro- i pragnienie zmusza ich cz~sto do opuszczania jam 
bactwa, I>tak6w, czworonoznych zwierz~t nieopisa- swoich; czase1n mrowisko, zapach miodu w barciacli, 
nycb, nie poznanych dot~d przez naturalist6wl Pierw- przyci~ga blisko do miejsc przez ludzi zatnieszka
szy naukowy opis ptak6w i gad6w ogloszony1n zo- lych. W roku 1850 w obwodzie Caretchy, kobiety nie 
stal przez Dra l{elart. 0 muszlach przcz p. La yard, smialy chodzic po wodf2; bo susza wyprowadzila nie
i przez zwiedzaj~cego w 1852 r. wyspf2 p. Schmar- dzwiedzi mn6stwo z ich kryj6wek; widziano nie raz 
da z uniwersytetu Pragskiego. Zdaje si~ ze uczeni jak to zwierze chc~c ugasic pragnienie, spotkawszy 
ci~gn~c dalej sw~ prac~ obdarz~ nas kon1pletn~ zoo- na dnie, w jakiej cisternie troch~ wody, wpadlszy tam, 
logj~ Cejlanu. Juz Sir Emerson 'vydal bardzo zaj- wyjsc juz z niej nie moglo. Niedzwiedz tak samo jak 
muj~ce szczeg6ly o rozmaitych tej 'vyspy zwierz~- lampart, nie b~d~c zaczepionym, nie napada na czlo
tach i ptakach. 1tf6wi, ie s~ dwa gatunl{i 1nalp cie- wieka, lecz gdy go si~ rozdrazni, nie rna natenczas 
kawe, jedue wande7'oos wielkosci pieska bonoilskie- ani sily ani zadnej moznosci obronic mu si~, miano
go, z szar~ siersci~ z twarz~ czarn~ okolon~ ding~ wicie lampartowi. 
bial~ brod~. Drugi gatunek 'l'ilat'as z bial~ twarz~ Szczeg6lniejsza rzecz iZ w tej krainie tak uposa
bez brody. Picrwsze nie s~ psotne, trzymaj~ si~ la- zonej cudnemi, zadziwiaj~cemi pi~knosci~ swoj~t 
s6w iY"'i~c si~ lisciami i p~czkami na drzewach, ale drzewami, kwiatami, cal~ roslinnosci~ i bogactwem 
uj~te w niewol~ zadnego posilku przyj~c nie chc~. plod6w tak rozm~itych, ptastwo pod pewnym wzglf2-
Drugie robi~ szkody w polach i ai do ogrod6w wkra- de1n daleko mniej pi~knosci~ jest udarowaue niz tip. 
daj~c si~, gryz~ i psuj~ owoce. w Ameryce p6lnocnej.-W Cejlanie ani tej pif2knosci 

Drugie dzi,vne czworonoine zwierz~tko tori prze- i swietnosci pi6r, ani nawet spiewu glosnego przeci~
zwane leniwiec cejlanski, z przy czyny powolnych glego smialego, nie maj~ jak nasze slowiki; za to for
rucho\v, nocnych pozywien i czynnosci a nierucho- my ich s~ zr~czne, wdzi~czne, spiewy tkliwe i mclodyj
mosci 've dnie; zywi si~ roslinatni; bardzo lakomy ne. Jest jeden ptak nazwany neela-kobeya, l\t6rego 
namr6,vl{i i inne robaczki, niegardzi nawct drobiem. glos tak bywa rzewny, tak wzruszaj~cy, mily, lago-

, Cejlanowie opowiadaj~ ze w nocy dusi pawie, zeby dny iz m6wi~, ze slucbaj~c go w samotnosci lasu, nie 
si~ m6zgiem ich uraczyl. W dzien zas w najdziwa- n1asz serca ani cierpieniem zbolalego, ani ch~ci~ 
czniejszej ulozywszy si~ pozyturze, ci~gle spi. zemsty za obelgi palaj~cego, kt6regoby spiew ten nie 

Tak samo jak lori nietoperze 'vylatuj~ w nocy ze ulagodzil. 
swycb jam szukaj~c zdobyczy. Te nie maj~ szarego Ptaki rajskie zwane przez wszJstkich!tfarchandes 
jak u nas koloru, ale niektore ozdobne z6ltym i kar- des modes s~ wprawdzie i w Cejlan. Opr6cz nich s21 
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ptaki zwane krawcami, -szyj~ bowiem sobie gniazda 
nitkami z bawelny, kt6re sobie same uprz~sc czyli 
urz~dzac umiej~. Takze ptaki tkacze jeszcze dowci
pniejsze; bo gniazda swe utkane z trawy, zawieszaj~ 
u gal~zi drzewa, nadaj~ im form~ butellri z dlug~ 
szyj~ a bardzo malym otworem przez kt6ren zaden 
w~z przecisn~c si~ nie moze. Znajduje si~ tam takoz 
mn6stwo kolibr6w i mucltr1-ptakow w rozmaitych 
kolorach -- pomi~dzy niemi jest jeden gatunek wy
chowywany do walki. Mieszkancy zabieraj~ je pro
sto z gniazda i ucz~ r6znych manewr6~, p6zniej jak 
taki ptaszel{ ujrzy sobie podobnego, uwaza go zaraz 
za antagonist~ i p6ty walczy az um~czony pada. Poe
ci perscy opiewaj~ je zwykle w swych rytmach. 

Lecz jezeli ornithologia nie moze zadac zbyt wiele 
pracy uczonym na wyspie tak we wszystko obfituj~
cej, za to entomologja tam jest tyle obszerna i roz
maita, ze nie pr~dko poznan~, zbadan~ i uporz1}:dko
wan~ bydz moze. 

z pol~czenia gor~ca, wilg oci i bujnosci roslinnej' 
mirjady robactwa napelniaj~ Cejlan. W lasach ci~gly 
odglos slyszec si~ daje brz~ku skrzydlatych owad6w, 
pol~czony ze swierkotaniem konik6w polnych. Rano 
gdy krople rosy spoczywaj~ na prz~dzy paj~czej, za 
pierwszym"promieniem slonca blyszcz~ skrzydlate nad 
wodami stworz~tka, ziemia pokrywa si'J mn6stwem 
mrowek wybieraj1}:cych si~ na codzienn~ pielgrzym
k~ na drzewa, robaczki z~ote sadowi~ si~ polisciach, 
a drobniejsze kl~bami kr~c~ si~ w powietrzu. Motyle 
wielkiego rozmiaru i jaskrawych kolor6w nawie
dzaj~ kwiaty po lasach i polach; a ich jest takie mn6-
stwo ze zajmuj~ czasem milow~ przestrzen; niekie
dy zas cale dnie przelatuj~ ogromnemi kupami.
M6wi~ ze uchodz~ czyli emigruj~? niktnie wie zk~d 
si~ bior~ i dok~d d~z~! Wieczorami cmy roztaczaj~ 
skrzydelka - a mn6stwo swierszczow rozpoczyna 
sw~ muzyk~; po zachodzie slonca miliony swiec~
cych muszek oswietlaj~ ciemnosc nocy. Zrana zlote 
cbr.z~szcze uspione na trawnych roslinacb, zbieraj~ 
zwykle krajowcy, kt6rzy skrzydelka bior~ do przy
strajania ubior6w swoich, a z n6zek w pryzmaty
cznych kolorach wyrabiaj~ naszyjniki i bransolety. 

Jedna familja robak6w oznacza si~ dziwn~ pi~kno
sci~, nazwana Cassiadae; pokryty jest kazdy robak 
hlpin~ jak na zolwiu, ale przezroczyst~, koloru rubi
nowego i okolon~ jakby sznurkiem perel. 

Inne zn6w Mantidae przezwane listkami lataj[Jcemi, 
i bardzo slusznie, gdyz kazdy robak przybiera kolor 
liscia na kt6rym zyje, tak ze trudno ich postrzedz, 
.skrzydla maj~ z jednej strony gladkie, z drugiej ~yl-

ltlqo• Swu.T.A, Cz. I. B. IX. 
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ki jak liscie; od blado-paliowych cieniuj~ si~ do zie
lonych ciemno- jaja ich podobne do ziarek krzaku 
na kt6rym gniezdz~ si~. Istnienie ich roslinne nie
przeszkadza im bye mi~sozernemi. P. Emerson ile 
razy zebral ich dwoch w jedno pudelko, zaraz rzu
cal si~ jeden na drugiego, polamali sobie czlonki 
i w kilka godzin oba zdechly. 

Mr6wki biale, 'fermity, wybieraj~ sobie miejsca 
niezbyt wilgotne i nie piasczyste na swoje budowle. 
Poczynaj~ roboty od kopania szcz~kan1i swemi zie
mi, kt6r~ zwilzaj~ slin~ wlasn~, az dop6ki nie nada
dz~ jej pewnego skupicnia czyli konsystencyi: tak 
delikatny jest materyal przez nich wyrobiony, ze 
zlotniki ubiegaj~ si~ o niego na formy do wylewania 
robot swoich. Dawnh~j lepiono z niego bozyszcza. 
Te mr6wki tak s~ pracowite ze cz~sto wybuduj~ so
bie dom do 6ciu lub 12stu stop wysokosci nad zie
mi~, z proporcyonaln~ do nit3j szerokosci~: tak jednak 
te budowle s~ mocne, ze kon biez~c kolo nich, lub 
tr~ciwszy o nie, nie poruszy ich z miejsca i ze naj
gwaltowniejsze ulewy im nie szkodz~.-Z tak~ szyb
kosci~ pracuj~ kolo swoiej budowli, ze przez czas 
obiadu -:wzniosly sklepienie szesc cali wysokie a dwa 
cale szerokie. M6wi~, ze nic nie1na ciekawszego 
jak wn~trza tych mr6wczanych palac6w - tam s~ 
ich celki i magazyny, pol~czone jedne z drugiemi ga
leryjlrami sklepionemi; - tam bywaj~ takze pokoje 
dla now~j generacyi, a na srodku jest komnata kr6-
lowej najobrzydliwszego stworzenia, rna bowiem 
brzuch tak strasznie spuchni~ty, ·.ze prawie o sto ra
zy wi~kszy od niej samej; ona to rna miryadowem po
koleniem zapelnic suterreny tego palacu. 

W zwyczajach swoich lupiezkich, najbardziej oba
wiaj~ si~ swiatla; poczynaj~ swe wyprawy od wydr~
zenia sobie pod ziemi~ sciezki, kt6ra czasem nie
zmiernle daleko od ich siedziby si~ ci~gnie; pr6cz 
hebanu, drzewa zelaznego, i tych kt6re w sobie maj~ 
wiele aromatycznego oleju, kazde drzewo padnie pod 
ich morderstwem. Jednej nocy-m6wi p Emerson
dostaly si~ domego namiotu i obrawszy tlumok m6j 
za pastw~, wszystko co w nim bylo tak pogryzly, ze 
rzeczy na nic si~ nie zdaly." Jezeli si'J do stan~ do 
podwalin domu to go tak stocz~, ze potem od wiatru 
obali si~ w pruchno zamieniony. Nie ma prawie spo
sobu, (pr6cz ci~glej bacznosci aby ich nie dopuscic,) 
obronic im si~, skoro raz si~ wkwateruj~. Kilka 
jeszcze jest rodzai mr6wek.-~fale, czerwone, nad~ 
zwyczaj obzarte, robi~ szkody w ogrodach i k~saj~ 
tych co owoce zbieraj~.-Opr6cz tego jest robactwo 
kt6rego uk~szenie wi~kszy b61 niZ od skorpiona przy-
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nosi; bywaj~ dlugie na stop~. Pokazuje si~ ze ta wy
spa Cejlan tak bogata, tak pi~kna, tak urocza, ma jak 
wszystkie inne cz~sci swiata najprzykrzejsze niedo
godnosci swoje. 
W~z6w jest do 20stu gatunk6w; z tych cztery tyl

ko rodzajc jadowitych; zas tic polonga i coh1"a di ca
pello tylc w sobie maj~ trucizny, ze uk~szenie ich 
smiertelnc. 

W ody w Cejlanie maj~ takze swe niebezpieczen
stwa, bo w nich znajduj~ si~ krokodyle i ?"equiny
ludzie jednak dla zarobku, \V nie zagl~biajQ: si~. Po
l6w pcrel, jedna jeszcze gal~z bogact,va wyspy Cej
lan, nie jest tcraz tak obfity i zyski przynosz~cy jak 
dawni6j bywal. Jednakze rz~d tamtejszy wydzierz~
:wia go za znaczne jcszcze summy. Co rok w kwie
tniu i maju r6wnina wsi Aripo przy kt6rej ten pol6w 
odbywa si~, przcdstawia cickawy widok. Ta1n jakby 

. czarodziejsk~ r6szczkf!: wznosi si~ ogromny bazar, 
w kt6rym wystawione najswietniejsze i najpozyte
czniejsze towary n~c~ publicznosc-ziemia "' jednej 
chwili pokrywa si~ ludem, rzemieslnikami i towara
mi w szkatulach znicsionemi. Brzegi n1orskic nie
mniej si~ ozywiaj~ jak dolina-Zeglarzy z M;alabaru 
i brzeg6w l{oromandelu przybywa s~tkami - morze 
przy brzegu przykrywa si~ mn6stwen1 lodzi, na ka
zdej z nich jest dziesi~ciu plywaczy a raczej nurkiem 
zagl~biaj~cych si~: to jest majtek, lrapitan statku 
i osmiu ludzi stanowi~cych ekwipaz caly. Ci w po
gotowiu do wyplynienia, czekaj~ wiatru \Vieczorne
nego a by udac si~ w miejsce naznaczone, gdzie ostry
gi znajdujf!: si~ 'v obfitosci. Oddali,vszy si~ od l~du 
o 17 mil morskich, rzucaj~ kotwice i przep~dzaj~ 

noc na wodzie. 
Za pierwszym brzaskiem jutrzenki, statek wojen

ny znajduj~cy sit} mi~dzy niem, dla utrzymania po
rz~dku, daje znak wystrzalem armatnim; natych
miast plywacze podzieleni na dwie bandy, rzucaj~ 
si~ w gl~bi~ dwunasto-s~zniow~ morsk~. Kaidy z nich 
jest uzbrojony mocnym nozem dla odcinania od ska
ly ostryg. Do kazdej liny przymocowanej do statku, 
jest uwi~zany duzy kamien na kt6rym plywacz opie
ra stopy aby pr~dzej spadl w glt}bi~; do drugiej liny 
przywi~zany jest kosz, kt6ry z sob~ ci~gnie na zbie
ranie zdobyczy. W jednej minucie konczy swoj~ ro
bot~, bo dluzej bez powietrza wytrzymacby nie m6gl; 
wyci~gaj~ go spiesznie a na miejsce j ego inny sit} 
rznca! Za trocht} ryzu na cale pozywienie, ci lowcy 
perel naraiaj~ si~ na roztrzaskanie glowy o skalt} 

albo na pastw~ dla rekinow i krokodylow, i w tak 
ci~zkiej pracy kilka godzin dziennie przep~dzaj~. 

Z dniem koficz~cym si~, nowy znak sprowadza 
wszystkich na brzeg, dla zlozenia w szopach ladun
k6w. Ostrygi pognile, popsute, myj~ si~ natenczas 
w duzych cebrach, i r~ka ludzka musi w tych nieczy
stosciach i twardych skorupach szukac klejnotu dro
giego. Ta ostatnia operacya stanowi bogactwo lub 
bankructwo spekulanta-kt6ry w najwyzszej niespo
kojnosci, oczyma i dusz~ uwag~ nat~za i sledzi ka
zde robotnilf6w poruszenie; pod kar~ srog~ nie wol
no robotnikowi dotkn~c ust r~k~, aby czasem perly 
nie polkn~l. Potem perly te klad~ si~ w rzcszota, 
kt6re je dziel~ na trojakie gatunki, wielkie, srednie, 
• • • 
1 mnieJsze. 

Jak kupiec zbierze juz caly sw6j towar, natenczas 
cbc~c jaknajwi~cej na nim zyskac, gatunkuje perly 
podlug gustu i predylekcyi jakf! do nich maj~ r6zne 
narody-bialc obr~gle id~ do Europy, dla Azyi od
klada niebieskawe miejscami srebrz~ce si~. Zas kra
jowcy najwi~cej lubi~ r6zowe. Prawie najwi~ksz~ 
cz~sc ich spr:lcdaje na miejscu, nawet blisko 'vioski 
Aripo, w straganach dre,vnianych grubem pl6tnem 
pokrytych, w kt6rych najbogatsi. kupcy przez czas 
polowu nlieszkajf!:. Przy koncu n1aja caly naplyw lu
dnosci znika, a w wiosce nastaje cisza i osamotnienie. 

Taki nam zostawil obraz polowu perel podr6zuj~
cy admiral Laplace, a od owego czasu do dzis dnia, 
corocznie odnawiaj~cy si~, bez zadnych odmian. 

Morze kolo Cejlanu, z kt6rego tyle czerpi~ skar
b6w, obfituje jeszcze w najrozmaitsze ryby jakie tam 
nad wszelkie poj~cie mnoz~ sit} latwo. Cejlanowie 
nie tylko w morzu, nie tylko w rzekach, ale w sta
wach, w najmniejszych jeziorach, w rowacb i dolach 
deszczem napelnionych, wsz~dzie lowi~ ryby. 

W czasach wicllrieh upal6w i po suszy, jakas licz ... 
ba tych dol6w deszczow~ wod~ napelnionych, wysy
cha cza.sem. Wtenczas naturalisci uwazali szczeg61-
ny fen omen: ze s~ takie ryby, kt6re nie mog~c juz 
pozostac w zbyt ciasnem miejscu, odwaznie wydoby
waj~ si~ z niego i pelzaj~c po trawie, wiedzione in
stynktem, odbywaj~ dlug~ i oki~utnie utrudzaj~c~ ich 
pielgrzymkt} do ''yszukanego innego wi~kszego sto
ku. Najwi~ksza tu liczba ryb podobnych, kt6re zanu
rzywszy si~ w stok taki wilgotny, spoczywaj~ tam 
w odr~twieniu i nieruchomosci czekaj~c przyjazniej-
szej dla siebie pory. . 

• 

• 
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BR.J._t\.ZYLI,TSKIE. MUCHO-LO-w-OY. 
• 

(z RYOIN.t\ KOLOROW .A.N~.) • 

Mucho-lowcy (Musclcapa) tworz~ bardzo obszer
n~ grupp~ owado-zerczych ptak6w, i odznaczaj~ ~i~ 
wlasciw~ budow~ dzi6ba, kt6ry, bar~zo szerok1 1 

splaszczony, zwykle koniczny, na spos6b haka u g6r
nej cz~sci si~ konczy. 

Gdyby chciano uwag~ zwr6cic na gl6wn~ cech'2 
(kt6ra jednakowoz nalezy do waznych, poniewaz 
w najscislejszym zwi~zku z pokarmem i trybem zy
cia tych ptak6w zostaje ), wtedy rodzaj tych is tot 
skrzydlatych rozpadlby si~ na nadzwyczaj wiele pod
rz~dnych poddzial6w, gdyz postac reszty ich ez~
sci ciala, mianowicie upierzenie ogona i skrzydel, 
nadzwyczajnie rozmaitem bywa. 

Poniewaz pozywienie mucho-lowc6w sklada si~ 
\vyl~cznie z samych owad6w (miano'\jicie Iatajqcych), 
przeto s~ one w zimnych i umiarkowanych klimatach 
prawdziwie w~drownemi ptakami, wtedy dopiero 
przybywaj~cemi, kiedy nast'2puje wiosna juz dose 
p6zna, i zycie owad6w si~ rozwin~lo. Natychmiast 
takze nikn~, skoro pierwszy wyziew jesieni zwarzy 
robaczki i owady. W jak scislym zwi~zku z obfito
sci~ pozywienia zostaje i mnogosc mucho-l6wc6w 
w r6znych krajach, dowodzi rozmaitosc gatunk6w ku 
r6wnikowi b'2d~ca, zupelnie w stosunku ze zwi~ksza-
j~c~ si~ ilosci~ do pozywienia sluz~cych owad6w. 
Gdy tymczasem np. w umiarkowanej Europie cztery 
tylko rodzaje mucho-lowc6w pojawia si~; Brazylia 
zas posiada prawie pi~cdziesi~t rozmaitych gatun
k6w. Na zal~czonej tablicy cztery tych ostatnich od
rysowano rodzaje. 

Fig. 1. Jest czerwono-zaczepczony mucho-lowiec, 
(Muscicapa coronata). Ta pi~kna barwa purpurowa 
wierzcholka i wszystkich spodnich cz~sci, w pol~
czeniu z bardzo odmiennym kolorem ciemnym, siwo
brunatnym grzbietu, skrzydel i ogona, nadaje temu 
ptakowi wspanial~ powierzchownosc. 0 jego zycia 

Ks~GA. SWIA.T.&., Oz. I. R. IX. 
' 

• 

• 

• 
sposobie, o kt6rym tylko z domysl6w wnioskowac . 
mozna, bardzo malo wiadomo. Pojawia si~ w roz
maitych cz~sciach Brazylii, zdaje si~ zas ze nigdzie 
w bardzo wielkiej liczbie. 

Fig. 2. Wyobraza mnicha mucho-lowca, (Musci
capa monacha, Lichtenst). Czarno-siwa barwa jego 
pi6r, kt6ra tylko na czole i karku czyst~ bialosci% 
odznacza si~, sprawia dosyc ponure wrazenic. Dwa 
dlugie srodkowe pi6ra ogona, sluz~ mu za szczeg61-
n~ ozdob~. Ten ptak jest prawie w calej poludnio
wej Ameryce pospolity, a w Brazylii bardzo cz~sto 
spotyka si~.. Opr6cz parzenia si~, gdzie go w parach 
a p6zniej w t0warzystwie mlodych spotkac mozna, 
zyje samotnie na krancu lasu albo krzak6w i zr~
b6w; zwykle siedzi na oddzielonem drzewie albo na 
swobodnej gal~zce; wzlatuje za owadami i znowu 
przysiada na swojem ulubionem miejscu. Nie jest 
dzikim; zachowuje si~ spokojnie i melancholicznie 
wysiaduj~c po godzinach nieruchomo na jednem miej
scu i rzadko daj~c si~ slyszec. 

Fig. 3. Ok1~utnz1c (Muscicapa tyrannus) jestjednym 
z najpi~kniejszych rodzaj6w mucho .. lowc6w, kt6re 
znamy; nadzwyczajnie dlugi, gl~boko-widelcowaty 
ogon, wlasciwie przebite konce skrzydel i pi~knie 
cytrynowo-z61ty czarno-zar~biony czepiec na glo
wie, odznaczaj~ tego ptaka bardzo dobitnie. ~ywa 
pospolitym po najwi~kszej cz~sci w poludniowej Arne .. 
ryce i poja wia si~ takze, chociaz rzadko, w najbardzit~j 
ku poludniu posunionym CZ'2SCiom Ameryki p6lno
cnej. Dlugi ogon nie przeszkadza mu do polotu w tym 
stopniu, jakby to si~ zdawac moglo, poniewaz uzywa 
przeciwnie ogona ku temu, by szybkie kola i obroty 
uskuteczniac. Rzadko wydaje glos z siebie; jezeli 
w obawie znajduje si~ krzyczy chrapliwie i grzecho
ce, jak wsciekly okolo siebie dziubi~c. 

Czwarty ptak na ziemi sied.z~cy czyli fig. 4 na
szej tablicy jest r6wniez wpoludniowej Ameryce roz~ 
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powszechniony, jednakowoz nigdzie w wielkiej licz- posiadaj~ bardzo cienko przedzielone dlugie brody, 
bie. Zowie si~ kogutem (Muscicapa alector. Prinz a ich srednia cz~sc wyst~puje z nader cienkim kon
Max v. N. Wied). Odznacza si~ mianowicie wlasciwym cern z po nad br6d. Spos6b zycia wlasciwego temu 
ksztaltem i upierzeniem ogona, kt6ry bywa pospo- malemu ptakowi, kt6rego ksi~ze Max von Neuwied 
licie po bokach, splaszczony, z pi6rami prostopa- dla osobliwego ogona ,malym kogutem" ochrzcil, 
dle stoj~cemi. Dwa srodkowe najwyzsze pi6ra ogona nie jest dostatecznie zbadany. 

SlYLLER I GETE 0 ARYSTOTELESIE 
• 

fWYJ.t\TEK Z LISTOW -wYDANYCH W STUTTGARDZIE) . 
• 

Jena, 5 Maja 1797 r. 

Bardzom kontent z Arystotelesa, i nie ty lko z nie
go, lecz nawet i z siebie: niejeden po przeczytaniu 
tak trzezwej glowy i tak zimnego prawodawcy, moze 
stracic wewn~trzny pok6j. Arystoteles jest prawdzi
wym piekielnym s~dzi~ dla wszystkich, kt6rzy albo 
si~ niewolniczo zcwn~trznej formy trzymaj~, albo po 
za wszystkie formy si~ unosz~. Tamtych musi s'voj~ 
liberalnosci~ i swoim duchem w ci~gle wp~dzac 
sprzecznosci; widac bowiem ze mu wi~cej chodzi 
o istot~ niz o wszelkie zewn~trzne formy; tym zas 
musi bye straszn~ surowosc, z jak~ z natury poezyi, 
zwlaszcza tragedyi, nieporuszon~ jej for1n~ wywodzi. 
Teraz dopiero pojmuj~ jak~ byl zawad~ dla francu
skich teoretyk6w, poetyk6w i krytyk6,v; l~kali si~ 
te~ go zawsze, jak dzieci r6zgi. Shakespaere choc ty
le przeciw niemu wykracza, lepiejby z nim trafi.l do 
ladu niz cala francuska tragedija. Tymczasem bar
dzom rad, zem go dawniej nieczytal; pozbawilbym 
si~ wielkiej przyjcmnosci i wszystkich kt6re mu te
raz winienem korzysci. Trzeba juz jasno widziec za
sadnicze poj~cia, chc~c go czytac z poiytkiem; jesli 
kto rzeczy przezen rostrz~sanej zawczasu dobrze 
nierozumie, moze latwo szwankowac udaj~c si~ do 
niego po rad~. 

To pewna ie go calego niemozna b~dzie nigdy 
zrozumiec ani ocenic. Cale jego pojmowanie trage
dyi polega na empirycznych zasadach: rna przed 
()Czyma mass~ wystawianych tragedyj, kt6rych my 

• 

• 

nie widzimy; z tego doswiadczenia rozumuje; a nam nie 
dostaje powi~kszej cz~sci calej podstawy jego s~
du. Nigdzie prawie niewychodzi z samego poj~cia, 
zawsze tylko z faktum sztuki, poety i wystawienia; 
i jezeli s~dy jego, co do istoty, s~ czystemi prawi-
dlami sztuki, nalezy to przypisac szcz~sliwemu trafo
wi, ze w6wczas ·byly dziela sztuki, ide~ przez fa
ktum uobecniaj~ce, lub wyobrazaj~ce sw6j gatunek 
w indiwidualnej postaci. Ktoby w nim szukal takiej 
filozofi.i poezyi, jakiej po dzisiejszym estetyku slu
sznie mozemy wymagac, nie tylkoby zostal zawie
dzionym, lecz musialby smiac si~ z jego rapsodycz
nej maniery i dziwnego pomieszania og6lnych i naj-· 
szczeg6lniejszych prawidel i zdan logicznych, pro
zodyjnych, retorycznych i poetycznych it. p., jak np. 
kiedy on az do samoglosek i sp6lglosek zst~puje. 
Lecz jezeli przypuscimy, ze mial przed sob~ jak~ 
indiwidualn~ tragedij~, i pytal siebie o wszystkie 
wzgl~dy na kt6re baczyc nalezy, latwo si~ wnet 
wszystko wyjasnia, i przyjemnie przy tej okoliczno
sci wszystkie pierwiastki poetycznego dziela powt6-. , 
rzyc ..... 

Wiele jest w tej rozprawie pozornych sprzeczno
sci, lecz te w moich oczach nadaj~ jej now~ wyzsz~ 
wartosc; gdyz dowodz~, ze og6l sklada si~ tylko 
z pojedynczych postr~ezen i ze zadne teoretyczne 
z g6ry powzi~te poj~cia do nich si~ nie mieszaly; 
wiele tez pewnie i tlumaczowi przypisac nalezy. 

• 



• 

• 

• 

149 ... 
... 

Ciesz~ si~ mysl~c, ze kiedy tu b~dziesz, wi~c~j w szcze-, 
golach o tern pismie z sob~ po1n6wimy. Ze w tra-
gedii najwi~cej mu chodzi o powi~zanie zdarzen, 
w tern, jak mi si~ zdaje, najlepiej so bie poczyna. 
Ze poezyj~ i historyj~ z sob~ por6wnywa i wi~ksz~ 
prawd~ tamtej niz tej przyznaje, to mi~ takze bar
dzo w takim rozumnym czlowieku uradowalo. I ta 
takze sliczna jest uwaga, kiedy m6wi~c o opinijacb, 
utrzymuje ze dawni, swoim osobom 'vi~cej polity
ki, p6zniejsi, wi~cej retoryki w usta · kladli. R6-
wnie wyborne i to, co m6wi o korzysci z prawdzi
wych historycznych imion os6b dzialaj~cych w dra
macie. Zeby tak bardzo Euripidesowi sprzyjal, 
jak mu pospolicie przypisuj~, wcale nie widz~. 
W og6le, po przeczytaniu jego poetyki, przckona
lem si~ jak go okropnie nierozumiano ..... 

• 

Zdanie Getego. Odczytalem znowu poetyk~ Arysto
telesa z najwi~ks z~ przyjemnosci~; pi~knie widziec 
rozum jak si~ w najwyzszcj swojej pot~dze objawia. 
A warto uwazacjak Arystoteles samego tylko trzyma 
si~ doswiadczenia, i przez to, n1ozc si~ i nieco ma
teljalnym staje, lecz za to najcz~sci6j tym gruntowniej 
prze1nawia. Dla tego bardzo mi~ pol{rzepilo, }{iedym 
czytal, z jak~ on liber alnosci~ broni poet6w przeciw 
szperaczom i kry tykom, wsz~dzie tylko o istotne wa
runki nalega, a zreszt~ we wszystkiem tak~ zosta
wia swobod~, zem si~ nieraz zadziwil. Za to tez ca
ly jego widok poczyi, a zwlaszcza tych cz~sci kto
rym on 'vi~cej sprzyja, nadzwyczaj ozywiony. 

Brie(wechsel zwischen Scltiller und Gothe. 

_ ___,....--
• 

OJCIEC Z XVlllgo WIEKU, • 

OPOWIESO z PRA \VDZIWEGO ZDARZENIA. 

- · ... • 

• I . 
W roku 1775 dziedzicetn d6br Wierzbicy byl Ga

bryel Staniszeski cbor~zy. Do d6br tych nalezalo 
pod6wczas kilka wsi okolicznych-pr6cz tego, posia
dal on na Ukrainie, Jam pol, znaczne dobra nad Dnie
strem. W epoce tej Staniszcski mial juz okolo lat 
sied1ndziesi~t, cierpial na podagr~ i malo wychodzil; 
byl czlowiekiem surowych obyczaj6w, poboznym 
i malo siEJ udzielaj~cym. Malzonka jego liczyla wte-
dy lat okolo szescdziesi~t pi~c, byla r6wnie jak .i m~i 
poboznq i z religijn~ uleglosci~ jemu poddan~-Na
zywal on j~ poufale Tekluni~. 

W malzenstwie mieli Staniszescy kilkoro dzieci; 
z kolei zabral je PanB6g, zostal im tylko najmlod~zy 
syn imienien1 Zygmunt-bylto mlodzieniec juz \v6w-
czas dorosly, wzrostu slusznego, brunet, i pi~k nej 
postaci-a co nadewszystko, ujmuj~cej slodyczy cha
rakteru. Ukonczyl jui edukacy~ i z Padwy gdzie byl 
na Akademii, do domu powr6cit Wysokie uksztalce
nie jakie odebral, wplyn~lo wiele na jego un1ysl, zro-

bilo go popularnym; wszelkie d~znosci arystokraty
czne, smiesznosci~ mu si~ wydawaly. Mimo takiego 
usposobicnia, ojciec chcial go kicrowac na dyploma
t~-zanimjednak do tego zawodu si~ uda, zyczeniem 
ojca bylo, a by rol{ jaki w domu pozos tal, dla zabra
nia stosunk6w ze znaczniejszemi familijami kt6re 
w tej pro\vincyi zan1ieszkiwaly. Zyg1nunt chEJtnie na 
to przystal, ile ze zycie wiejskie wi~cej dla niego 
mialo powabu, aniieli halasliwy zgielk wielkiego 
swiata. 

Pr6cz mieszkanc6'v Wierzbicy tu \vyn1ienionych, 
bawila w domu panstwa chor~zostwa mloda panna 
lat o~n1nascie licz~ca, J ad wig a Bogucka. Byla ona 
dalck~ krewn~ pani chor~zyny, wyr~czala j~ w do1nu 
i wie~zorami ,czyty,vala jej, gdy to byl dzien pi~tko
wy, Zy,voty Swi~tycb, a jezeli inny, moraine ksi~
zki. Byla wzrostu 'vysokiego, jasnych bl~d wlo
s6'v, szczuplej budowy ciala i niezwyklej urody: 
w twarzy jej i wejrzeniu malowala si~ anielska lago
dnosc i niewypowiedziana slodycz. Ojciec jej, dzie
dzic dost~tniej wioski na Wolyniu, w mlodosci byl 
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w wojsku, gdzie si~ rotmistrzostwa, i kilku ran do- Procz odprawiania mszy codziennej, obowi~zkiem· . 
sluzyl. ksi~dza Faustyna bylo w godzinach poobiednycb, je-

Po smierci zas rodzica swojego, - powr6cil do do- zeli nieszpory nie przypadaly, oswiecac dzieci wiej
mu, i o bj~l wies dziedzicznie mu pozos tal~. Ozeniwszy skie w katechizmie: Nauka czytania, a ·bardziej pisa
si~ nast~pnie, dwie c6rki kt6remi go Pan B6g obda- nia byla wzbroniona; pan chor~zy bowiem mial wy
rzyl, starannie wychowywal: a widz~c iz w zabiegach obrazenie, ze to chlopu zupelnie nie potrzebne; ksi~dz 
okolo zebrania znacznego dla nich posagu los munie Faustyn jednak, choc skrycie, poj~tniejszym chlo
sprzyja., staral si~ wyzszem uksztalceniem, umysl pcom dal elementarze i kilku czytac nauczyl, o czem 
ich i serce zbogacic. W wojsku sluz~c nadszarpn~l gdyby si~ byl pan chor~zy dowiedzial, niezawodnie 
byl juz przyszlej fortuny, nast~pnie spraw~ kraju za- bylby surowo go upomnial, a moze i kapelanii pozba
j~ty, robil z tej pobudki wi-aksze wysilenia, niz maj~- wit Ksi~dz Faustyn w chwilach wolnych od przyto-
tek jego pozwalal. Zt~d wyniklo, iz niemog~c siEJ przy czonych wyzej zatrudnien, lubil czytac i zaopatry
dziedzictwie swojej wioski utrzymac, sprzedal j~, wal si~ w tym celu, w uczone dziela, jakie w owym 
a niechc~c z rodzinnego kawalka ziemi wydalic si~, czasie miec bylo mozna. Uksztalcenie wi~c jego by
trzymal j~ od nowo-nabywcy, dzierzaw~. Potem je- lo niepospolite, a latwosc w :wyslowieniu jak~ z na
szcze gorzej si~ nie wiodlo: w lat kilka podupadl tak . tury posiadal, czynila z -nim rozmow~ nader przyje
dalece, ze nie b~d~c w stanie czynszu dzierzawnego mn~. Pan Zygmunt zapoznawszy si~ z ksi~dzem Fau
uiszczac, musial si~ byl podj~c zarz~du tejze wsi, na stynem blizej, p otrafil go ocenic, i wiele z nim chwil 
rzecz nowego dziedzica, za bardzo umiarkowane zje- z przyjemnosci~ na rozmowie przep~dzal. Pr6cz za
go strony wynagrodzenie. W tern ub6stwie pocieszal let umyslowych ksi~dz ~..,austyn mial humor latwy, 
si~ myshh ze miejsca gdzie si~ rodzil, nie opuszcza,i cz~sto dowcipny, wczem panuZygmuntowi, z przyro
ze cokolwiek dalej wypadnie, do zgonu tu pozostanie. dzenia dosyc posEJpnemu, wi~cej mial sposobnosci po-

Na par~ lat przedtem zona mu umaria, tal{ wiEJC dobania si~ jeszcze. Posiadal nad to niezwykl~ zdol
jako wdowiec i ubogi, niem6gl kochanych c6rek swo- nose do muzyki i w chwilach wolnych od wazniejszych 
ich przy sobie zatrzymac, udal si~ wi-ac do moznych zatrudnien, grywal na skrzypcach, Zygmunt najwi~
krewnych i umieszczenie dla nich wyjednal. Tym-to cej gustowal w SIDEJtnychmelodyach kt6rew jego obe
sposobem panna Jadwiga do domu chor~zostwa siEJ cnosci ksi~dzu Faustynowi najlepiej si~ udawaly. Z te
dostala. Wprawdzie pan Stanisze.ski przyj~l j~ do go wszystkiego, zawi~zaly si~ mi~dzy Zygmuntem 
domu swojego, w charakterze panny respektowej, i ksi~dzem kapelanem, poufale stosunki, co chor~zy 
wszakze jej uksztalcenie, i slodycz w obejsciu, tak postrzegaj~c, nie jednokrotnie synowi naganial, n16-
zniewolily serce pani chor~zyny iz j~ pra,vie jak cor- wi~c ze jest nadto popularnym i ze zgodnie z jego 
]{~ pokochala; chor~zy tylko z pod oka na to pogl~- urodzeniem i do~tojnosci~, nalezaloby inne wybierac 
dal, i cz~sto Tekluni-a strofo,val, ze za wiele poufa- do poufalosci osoby. To spowoclo"ralo, iz stosunki 
losci pannie respektowej do siebie pozwala. Panna Zygtnunta odt~d mniej jawne, robily si~ tern sci
Jadwiga rok juz w Wierzbicy mieszkala, w ci~gu kt6- slejsze. W domu pans twa chor~zostwa malo os6b 
rego odebrala list od siostry donosz~cy jej o smierci z ol\olicy bywalo Humor samego pana byl od
ich ukochanego ojca wiadomosc ta silne na niE~j str~czaj~cyni i dosyc dla odwiedzj~cych cierpkim 
zrobila wrazenie-Byla odtf!d sierot~t - nie cz-aste wi~c odwied&iny ograniczaly si~ do 

Kapelan 6wczasowy zwal si~ ks. Faustyn Lasocki, samych prawie krewnych dosyc odlegle, bona Podo
czlowiek ol\olo lat trzydziestu maj~cy; jego obowi~· lu mieszkaj~cych, a i cijako zabytek stosunk6w chor~
zkiem bylo: w kaplicy jaka we dworze si~ znajdowala zego z mlodego jeszcze wieku, byli ludzie bardzo sta
odprawic Msz~ swi~t~ codziennie, kt6rej pan chor~zy, rzy, a tern samem, wi~cej uszanowania, nizeli sym- . 
w porze zimowej przez drzwi szklanne, w porze zas patyi w Zygmuncie wzbudzali. Raz tylko w ch}gu ca
letniej przy otwartych, ze swojego gabinetu, siedz~c lego roku chor~zy wyprawil byl syna swojego w od
na fotelu sluchal - Gabinet ten byl od drzwi do ka- wiedziny do tych dalekich krewnych, kt6re Iedwie · 
plicy prowadz~cych, oddzielony korytarzem, a raczej tenze dopelnil, wi~cej z obowi~zku, nizeli dla przyje
kolumnad~ od ogrodowej strony urz~dzon~, gdzie mnosci. Sam chorqzy nigdy Wierzbicy nie opuszczal, , 
wszyscy dworscy z obowi~zku na msz~ codziennie raz dla wieku juz .. w owym czasie zbyt podeszlego, 
zebrac si~ musieli -rygor ten oddawna byl zaprowa- powt6re, z obawy narazenia si~ na podagr~ kt6rej 
dzony, i nikt od niego uchylac si~ niem6gl. i tak dosyc~ cztsto podlegal. 
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W takiem odosobnieniu eyj~c Zygmunt, z usposo
bieniem rzewnem jakie mial z natury, nie m6gl obo
j~tnie widywac panny Jadwigi. Pr6cz urody, postrze
gal on w niej wiele szlachetnych przymiot6w, wiele 
uczuc wznioslych, a usposobienie jej sm~tne, tern wi~
cej serce jcgo ku niej zniewalalo. J akkol,viel{ od kil
ku miesi~cy w jednym mieszkali domu, nigdy nie 
mieli sposobnosci widzenia si~ sam na sam. U stolu, 
jezeli chor~zy byl obecnym, zwykle bylo milczenie. 
Sam opowiadal niekiedy zdarzenia z czas6w swojej 
mlodosci, przyczem, skoro wypadlo nadmienic o sto
sunkach pokrewiefistwa pomi~dzy znakomitszemi fa
miljami polskiemi, mial na,vyknienie nadzwycz.ajnie 
si~ rozszerzac: wspominal zaraz i o herbach familij
nych i o l~czeniu si~ ich przez malzenstwa; a jezeli 
wsr6d tego opowiadania przyszlo wspomniec o jakim 
zwi~zku, jak on nazywal, niegodnym, to jest jezeli 
m~zczyzna wielkiego domu i imienia, poj~l za zon~ 
osob~ nizsz~ od siebie pod tym wzgl~dem, naganial 
to z oburzeniem. Mial on przekonanie, ze nic tak bla
sku rodowitosci nie zacienia, jak.wprowadzanie do 
familij ubogich krewnycb, jak on nazywal holoty. 
Milczeli wi~c u stolu wszyscy, i z uszanowaniem cho
r~zego sluchali: ksi~dz Faustyn tylko niekiedy, po
gl~dal na Zygmunta ukradkiem, aby mu dac zrozu
miec ze zdania tego nie podziela. J ezeli pan chor~
zy z powodu swoich cierpiefi objadowal w gabinecie, 
rozmowa u stolu mogla bye swobodniejsz~, Zygmunt 
wtedy byl wi~cej m6wi~cym i pozwalal sobie dla Ja
dwigi malych przyslug i tych nic nie znacz~cycll 
grzecznosci, kt6re jakkolwiek na poz6r dowodzily je
dynie dobrego wychowania, bywaly z \vzajemn~ u
przejmosci~ przyjmowane; nie raz jednak, oblewaly 
zywym rumiencem skromn!! twarz Jadwigi. Postrze
gali to wszystko obecni u stolu; chor~zyna nic prze
ciwko temu nie miala, z powodu przychylnosci jak~ 
powzi~la dla J adwigi, a ksi~dz kapelan przez wsp6l
czucie dla Zygmunta. Taki stan rzeczy trwal juz do
syc dlugo, i wreszcie wyrobil pomi~dzy Jad,vig~ i Zy
ginuntem cokolwiek poufalosci. 

II. 
• 

Niekontent dzis jestem z siebie (m6wil Zygmunt 
do ksi~dza Faustyna) podczas przechadzki z kt6rej 
powracam, opowiadalem1nojej matce i pannie Jadwi-

. dze wypadek jakiego za granic~ bylem swiadkiem
byl to przedmiot litosc pobudzaj~cy, panna Jadwiga 
z zaj~ciem opowiadania mojego sluchala i dostrze
glem lez kilka w jej oku, starala si~ je ukryc prze
demn~; gniewa mnie to, ze j~ rozrzewnilem, a bar--

dziej iz dostrzeglem ze czulosci swojej w obec mnie 
si~ wstydzila, co dowodzi iz chce uczucie tak szla
chetne, oboj~tnosci~ zmyslon~ oslaniac. J aki ona 
miec moze eel w takiem post~powaniu? ,Ja, (rzekl 
ksi~dz Faustyn) - tem wi~cej za to j~ ceni~; wie ona 
ze czulosc, pobudza uczucie, ze zt~d powstaj~ sym
patje, kt6rc w ludziach mlodych latwo przechodz~ 
w milosc." Wi~c s~dzisz ze ona niebylaby zdoln~ ni
kogo pokochac? ,,Przeciwnie! odpowiedzial Faustyn 
- pr6cz niezwyklej urody, widz~ w pannie Boguckiej 
wiele szlachetnycb uczuc i najpi~kniejsze przymioty, 
nie s~dz~ wi~c aby mogla bye pozbawion~ zdolnosci 
kocbania. Owszem uwazalem iz wzgl~dem pana nie 
jest juz oboj~tna, a jezeli mu tego wzbrania si~ oka
zac, tern wi~cej rna zaslugi. , Wi~c mniemasz ksi~ze 
Faustynie, ze tajenie uczuc w kobiecic jest zaslug~?'' 
Jak w jakiem polozeniu: pan chor~zy przy swoich 
arystokratycznych wyobrazeniach nieraz dal si~ sly
szec jak swietne ma zamiary co do przyszlosci swo
jego jedynaka; 'vreszcie swietne imic waszego domu 
i bardzo znaczny maj~tek, dozwalaj~ zamiary jego 
uzasadniac. Panna Bogucka jakkolwiek c6rka szla
chetnego czlowieka, kt6ry dla dobra kraju ·swojego 
wylewal krew, a p6zniej przez poswi~cenia dla niego, 
wyzul si~ z maj~tku; zna dzisiejsze swoje polozenie 
i wie, ze w zakresie jej przyszlosci, zadna j~ swie
tnosc nie czeka. J ezeli wi~c tai uczucia dla pana 
powzi~te, robi to przez uwzgl~dnienie jego przyszlo-· 
sci. ,Kochany ksi~ze Faustynie! jezeli tak jest isto
tnie, to ja ci po,viem ze juz wszystko teraz zap6zno, 
dowiedz si~ ze od pierwszej chwili kiedy j~ ujrzalem, 
nadzwyczajne na mnie zrobila wrazenie-nast~pnie, 
poznawszy jej anielsk~ lagodnosc i przymioty, wra
zenie to zmienilo si~ w uwielbienie-Dzis pokocha
lem jq, milosci~ tak siln~ i wzniosl~, ze wi~cej, czlo
wiek kochac juz nie moze-dzis widz~, iz cale moje 
zycie, caly los przyszly, jest na zawsze z jej Iosem 
spl~tany-chociaz, dot~d niedostrzeglem w jej zacho
waniu si~ wzgl~dem mnie, najmniejszego promyka 
.wzajemnosci." Zastan6w si~ Zygmuncie jakie mi zro
biles zwierzenie,-p6ki czas jeszcze, p6ki ona nicze- . 
go si~ moze niedomysla, pohamuj uczucia twoje . 
Nie mysl abym oznajmiaj~c ci moje postrzezenie, 
chcial twoj~ milosc pobudzic; daleki bylem od tego: 
niemysl takze, aby obaw.a utrace;nia szacunku ojca 
twojego kt6rym mnie dot~d, choc po swojemu, za
szczyca, nastr~czala mi uwagi kt6re powinienem ci 
zrobic. Zaufanie i przyjazn jak~ mi dobrowolnie ofia
rujesz, nakazuj~ mi je wzgl~dem ciebie uczynic. Co 
do niej, obawa abys z powodu milosci twojej, tak 

• 



• 

152 

pi~knego jej zycia nie zlamal w kwiecie wieku, wy
maga abym byl szczerym. Zastan6w si~ wi~c, m6-
wi~ ci raz jeszcze Zygmuncie! p6ki czas, staraj si~ jej 
unikac - wyjedz za granic~, zabaw tam Iat par~ je
zeli tego potrzcba b~dzie-wszakze ojciec tw6j ch~
tnie si~ na to zgodzi; wreszcie posrednictwo moje 
w tym wzgl~dzic u nicgo ofiarowac ci mog~. P6ki 
czas jeszcze staraj si~ pokonac uczucie to w so bie, 
pomnij ze wy nigdy dla siebie bye nie 1nozecie -
tysi~ce do tego istnieje przeszk6d-Niechciej lez tych 
kt6res dzis widzial co je uczucie szlachetno wylalo, 
zamienic 'v lzy goryczy i wyrzut6w, jakie by z tego 
powodu plyn~ly Przez sam~ milosc kt6r~ ku niej 
powzi~le~, pokonaj sam siebie; p6ki czas Zygmuncie 
usun si~ z drogi jej zycia, bo ty siebie i J ad wig~ do 
przepasci zaprowadzisz." Zygmunt po chwili namyslu 
odpowiodzial: Dla. czeg6z tak czarne s~ twoje prze
czucia-matka moja jest tak dobra i tak Jadwig~ ko
cha . . . Ojciec za jej wplywem moze si~ kiedy z t~ 
mysl~ o~nvoi.. NigdyL.... zawolal Faustyn, chociaz 
synem jego jestes, nieznasz go tyle ilc ja choc obey. 
Nie Judz si~ pr6zn~ nadziej~ - uprzcdzenia jego s~ 
zastarzale a 'vola zelazna - p6ki on iyc b~dzie, ni
gdy na polf1czenie wasze nie zezwoli-A gdyby w to
bie najmniejsz~ sklonnosc dla niej dostrzegl, potrafi 
zamierzone zwi~zki zniweczyc, a wrazie oporu i do 
ostatecznosci m6glby si~ posun~c. Rada wi~c moja, za
niechaj, niezgodnych z wol~ ojca zamiar6w, i bez dal-
szego oczel{i wania, 'vyjezdzaj z domu." Zygmunt slu-
chal sl6\v kaplana - pojmowal je z rozs~dkiem ale 
sercem byl od nich bardzo daleko! 

• 

to czasem rozrywalo. W lecie posylal go do pasieki 
do.wiedziec si~ wiele si~ w ci~gu dnia pszcz6l wy
~oilo. Pob~dz tam, m6wil, to Grzegorzowi pomozesz 
~ak ~y si~ przy tobic roily.-Przypatruj si~ temu, mo
ze. k1cdy b~dziesz mial swoje pszczoly, a moze i tu
te)szych b~dziesz dogl~dat Lubil J as takie zlecenia, 
bo m6gl na rachunek tego czasu pobiegac, i nie malo 
zbytk6w i :figl6w psotnych narobic. Rzeczvwiscie 
p6zniej az do p6znej starosci, byl w Wierzbicy pa~ 
siecznikiem. 

Drugim byl Michal Sawicki, bajduk dawny i wier
ny chor~zego dworzanin; byl ogromnego \vzrostu i za
wsze uzywal ukrainskiego strojn ; czupryn~ golil, 
z pod czapki, kt6r~ bardzo rzadko zdejmowal, sply
wal ze srodka ciemienia jego, dlugi k~dzior wlos6w 

III. 
Z posr6<llicznej sluzby, jaka d\vor chor~zego ota

czala, dw6ch tylko uzywalo przywilcju, wchodzenia 
w kazdyn1 czasic do gabinetu jego. Jed en byl Jas Si
winski 1) chlopiec trzynastoletni kt6ry })rawie zawsze 
byl w gabinecie chor~zego. On pilno\val zawsze na 
koniinku palt!cego si~ ognia, wychodzil si~ dowiady
wac czego psy na dziedzincu szczckaj~, wynosil ubo-

kt6re seledcem nazywal, i z pretensy~ za prawe uch~ 
zakladat Mial on rysy twarzy m~zkie, kt6re w~sy 
sumiaste zdobily- liczyl juz wtedy okolo lat czter
dziestu. Blisko d\voru, na obszernym gruncie w po
sr6d l~k, mial Michal swoje zabudowania, ogi·6d, 
znaczn~ pasiek~ j cale gospodarstwo. Zona jego 
i d woje dzieci, z pomoc~ slugi, zajmowali si ~ tern 
wszystkiem. Sam zas Sawicki wyjezdzal dose cz~sto 
z rozmaitemi zleceniami chor~zego, w rozmaite stro
ny, a najmnicj par~ razy do roku, na Ukraine do Jam
pola-gdzic zawozilldyspozycye napismie i wiele za
lece:6. ustnych; by! 'viernyn1 w calem znaczeniu tego 
wyrazu, i o dobro panskie gorliwym i dbalym. Przy
bywszy do Jan1pola zawsze tam jakie dni dziesiec po
zostal i co tylko widzial, zle i dobre, wiernie panu za 
powrotem opowiadal. Cz(Jsto si~ zdarzalo, ze po je
go bytnosci 'v Jampolu, officyalista jaki, niezwlocznie 

J z funkcyi oddalonym bywal. Nie lubili tez tam tych 
odwiedzin hajduka. Do dzis dnia na owym gruncie, 
kt6ry sawiczczyzn~ si~ nazywa, 'vidac rumowiska 
domu mieszkalnego ~lichala - Niokt6rzy dot~d to 
miejsc.e hajdukowizn~ zowi~. 

. gim jalmuzn~-slowem byl zawsze u chor~zego pod 
~~~k~h i tak si~ byl spoufalil ze nawet niepytany, opo
wiadal mu r6znc male nowinki, kt6re w garderobie, 
w }{redensie, w oficynie, w kuchni i na ekonomii zbie
ral. Nie zawsze chor~zy Jasiowi wierzyl, bo lubil 

Zblizal si~ dzien pi~tnasty lip ca. W dniu tym przy
padaj~cym \V nast~pn~ niedziel~, mial si~ odbyc szlub, 
dwojga mlodych ludzi: C6rka ekonoma z Wierzcho
winy Maryanna Slomczynska szla za m~z za Anto
niego Kaweckiego pisarza pro,vento,vego z Chlanio
wa. Szlub mial si~ odbyc w kosciele Chlonioskim, 
ze zas te dobra naleialy w6wczas do Wierzbicy, pa-
ni chor~zyna postano\vila w swoin1 dworze, gody we
seine dla nowej pary wyprawic. Chor~zy ulegajf1c 
prozbom zony zezwolil nato, zastrzegaj~c jednak, iz :: · 
niechce halasu w domu; i poz"roli S"\\r6j dawny na-

·niekiedy sklamac, jednak sluchal go ch~tnie, bo go 

1) Ten sam juz vr wieku bardzo podeszlym, opowiadaJ: miot rozpi~c w ogrodzie, gdzie b~dzie wolno mal-
·pisz~cemu, wszystkie te szczeg6ly. . zonce jego tance i uczt~ weseln~ odprawic. Rzeczy-
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wiscie, byl to namiot bardzo obszerny i ozdobny; 
uzywal go kiedys chor~zy przy lowach kt6re za mlo
du lubil, i dosyc hucznie obchodzil. Kazal wi~c Ja
siowi przywolac Michala, wydal stesowne rozkazy 
i polecil mu namiot rozstawic, wiedzial bowiem iz 
w calej Wierzbicy, nikt tego pr6cz niego, zrobic nie 
potrafi.. 

W so~ot~, z powodu ze w dniu tym nieszpor6w nie
bylo, bo ksi~dz kapelan wezwany zostal do ci~zko 
cborego gospodarza na drug~ wies i tak rychlo z tam
t~d powr6cic niem6gl; pani chor~zyna wieczorem 
z Jadwig~ wyszla do ogrodu, dla odm6wienia zwy
czajnych pacierzy. Zastaly tam juz przecbadzaj~ce
go si~ Zygmunta, kt6ry do nich si~ przyl~czyl. Cho
r~zyna niechc~c miec dystrakcyi w odmawianiu ko
ronki do Matki Boskiej, usun~la si~ pod drugi bok 
szpaleru i tak o par~ krok6w odlegle, szla wolnym 
krokiem, przesuwaj~c niekiedy paciorlri r6zanca, kt6-
ry trzymala w obu r~kach. Towarzysze jej tymcza
sem zcicha mi~dzy sob~ rozmawiali: ,Czy pani wie 
(m6wil Zygmunt) ze'my jutro mamy prowadzic mlod~ 
par~ do oltarza?" Wiem odpowiedziala Jadwiga, i je
stem juz do tego przygotowan~. ,Ja pani chcialem 
powierzyc jedn~ mysl moj~" -dodal Zygmunt ciszej. 
Mow pan! slucham. ,Obawiam si~, czy pani mysli tej 
nieznajdziesz zawczesn~., Zobaczemy, rzekla Jadwi
ga, m6w pan jcdnak - Zygmunt zacz~l: Milosc na
sza, i wyznania jakiesmy sobie nawzajem uczynili, 
nie mog~ i nie powinny chyba doprowadzic tylko do 
malzenstwa - aby wi~c te nasze nadzieje tern pe-
wniejszemi uczynic, a przyrzeczenia w pewnosc za
mienic, chcialbym abystny w dniu jutrzejszym, w cza
sie szlubu pai'1stwa mlodych, przed Boga obliczem, 
nasz przyszly zwi~zek malzenski, \vzajemnie so bie 
poprzysiEJgli? Po chwili milczenia J ad wig a odpowie
dziala: Ja i jutro i w kazdej chwili mog~ t~ przysi~
g~ wykonac, jestem w olna jak ptaszek wsr6d swiata, 

. nie mam tez i nigdy w zyciu mojem miec niechc~ in
nych nadziei, jak pol~czyc los m6j z losem pana na 
zawsze- Przysi~g~ jakiej pan po mnie teraz wyma
gasz, nieraz juz sama przed sob~ i Bogiem wyrze
klam. Ty panie Zygmuncie albo nikt! oto jest tresc 
wszystlrich mysli i uczuc moich. Ale od pan a nie
chc~ i nie powinnam podobnego zobowi~zania wyma
gac. Tym czynem m6glbys cale swietne nadzieje 
twoich rodzic6w zniweczyc, cal~ przyszlosc swoj~ 
zagrze bac, a tak wielkiej o:fiary z twojej strony nie 
z~dam. Chociaz mi zas ty le razy s talo5c swoj~ przy
rzekles, i dzis i zawsze, czyni~ pana od tych przy
rzeczen wolnym.... Zygmunt . chcial odpowiedziec-

• 

' 

al~ w tej chwili chor~zyna ukon czywszy koronk~, 
przezegnala si~ zwolna i uwaznie, i przysuwaj~c si~ 
do rozmawiaj~cych, cos do J adwigi o jutrzejszej ucz
cie przem6wila. Odt~d rozmowa zmienila kierunek, 
i wszyscy do domu powr6cili. 

• 

IV. 
• 

Ceremonija szlubu juz si~ zaczEJla, wszyscy przy
tomni przejEJci uroczystosci~ aktu, powaznie milczeli, 
a wsr6d tej ciszy, slychac tylko bylo zapytania ka
plana, i odpowiedzi szlubuj~cych. Nie bylo slychac 
przysi~gi jak~ w tej chwili druga para z uroczystem 
wzniesieniem ducha wyrzekla.... ale B6g przed kt6-
rego majestat j~ zaslali slyszal-i sumienie ich sly
sza.lo.... Szlub si~ ukonczyl, a z ch6ru zabrzmial Ve
ni creato1'- powazniejsi wiekiem, zblizyli si~ do no
wo zaslubionej pary aby j~ od oltarza odprowadzic. 
Zygmunt znacz~cem spojrzeniem, dzi~kowal Jadwi
dze za spelnienie jego woli - ale w tej chwili spo
strzegl w jej oku lzy, kt6rych przed nim nie stara1a 
si~ juz ukrywac. 

Dalszych uroczystosci weselnych opowiadac nie 
b~dziemy,-nie wchodz~ one w zakres zdarzen kt6re 
wy,varly sw6j wplyw na losy dwojga· mlodych ludzi. 
Zygmunt zwierzyl si~ ze sw~ przysi~g~ kapelanowi, 
- poczci wy ksi~dz Faustyn zgromil go,- ale jako ka
plan, sluga Bozy, zacb~cil a by jej nie lekcewazyt Od
t~d Zygmunt i Jadwiga uwazaj~c si~juz za poslubio
nych przed Bogiem zacz~li myslic nad tern jakby 
szlub ich jawnym swiatu uczynic. 
Rozs~clck radzil czek_ac sposobnej pory, a serca 

mlodych kochank6w wyrywaly siEJ do siebie . . Zy
gmunt potrafil sklonic J adwigEJ, ze bardzo rano, kie
dy jeszcze wszyscy \Ve dworze spoczywali, schodzili 
si~ w cienistych szpalerach ogrodu aby ta1n swobo
dnie, wzajemne uczucia i nadzieje sobie udzielac . 
Prawdziwa milosc, ta najlepsza straznica, - byla 
zawsze przy nich. W obec niej czuli siEJ czysci 
i nie,vinni - jakby wsr6d tysi~ca swiadk6w. Ja
d,viga m6wila raz do Zygmunta:-,M6j drogi ja malo 
mam zaufania a by przyrzeczenia nasze ziscic si~ kie
dykolwiek mogly. Posluchaj zdarzenia kt6re bar
dziej wtem mniemaniu mnie utwierdzilo. Ostatni raz 
b~d~c w Plonce w kosciele, widzialam tam staruszka 
bardzo zgrzybialego; siwa broda spadaj~ca na jego 
piersi i cala postac, obok politowania jakies posza
nowanie wzbudzaly- WiEJcej na pielgrzyn1a nizeli na 
dziada zebrz~cego wygl~dal: moze go i sam uwaza
les; chor~zyna dawala mu jalmuzn~, dzi~kuj~c jej 
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wie, najwi~kszych sztuk braknje; mial podejrzenie, 
ze mlynarczyk z gajowym s~ tej kradziezy sprawca
mi, uwazal jednak ze klodka zawsze jest zamkni~tl!, 
domyslal si~ wi~c ze maj~ klucz dorobiony i nim kl6-
dk~ otwieraj~ i zamykaj~; postanowil jednak nic 
o tern nikomu nie m6wic, dop6ki ich na uczynku nie 
zlapie. W tym celu dnia jednego zaraz po p6lnocy 
przyszedl do ogrodu i umiescil si~ w g~stym krzaku 
bzu tureckiego, kt6ry r6sl nie daleko brzegu stawu, 
aby szkodnik6w wysledzic. · 

Wlasnie tego poranku mlodzi kochankowie zejsc 
SifJmieli w ogrodzie: gdy juz na dobre si~ rozwidnia
lo, Zygmunt przyszedl pier,vszy. Michalzobaczyl go 
przecbadzaj~cego si~ w szpalerze, wcale go to nie 
dziwilo, ze Zygmunt jui wstal tak rano, nie wycho
dzil jednak ze swojej sadzawki, raz mniemaj~c ze 
jeszcze oczekiwani przez niego zlodzieje przybyc 
mog~, drugi raz, ze niechcial si~ Zygmuntowi poka
zac. Po chwili w innej aleji przesun~la si~ Jadwiga, 
Zygmunt spostrzeglszy j~ szybko pospieszyl i kilka
krotnie ucalowal jej r~ce. Doszedlszy do poprze
cznego szpaleru 1nijac musieli k~p~ bzu, w ktorej 
Sawicki byl ukryty - gdy wi~c mijali, uslyszal on 
wyraznie te slo,va: ,Nie wierz droga J adwigo w za
due przepowiednie ani przeszkody. Sila naszej mi
losci jest tak wielka ze wszystko przezwyci~zy i prze
moze! ufaj w ni~! n1y tnusimy bye pol~czeni i na za- · 
wsze szcz~sliwi. '' .Dalej odeszli i Sawicki nic juz do
slyszec nie m6gl, dlugo jednak odchodz~cych ja
szczurczym pozeral wzrokiem! 

uzywal sl6w niezwyklych i tak gladko m6wil, ze la
two domyslec si~ mozna bylo dziwnej jego przeszlo
sci. Ten sam dziadek w t~ sam~ niedziel~ kiedysmy 
wyjezdzali na szlub do Chlaniowa okolo godziny dzie
si~b~j z rana, id~c do Z6lkiewki na nabozenstwo, 
wst~pil do tutejszego dworu. Widzialam jak si~ za
trzymal przed gankiem, wyszlam wi~c i ofiarowalam 
mu jalmuzn~; podzi~kowal mi szczerze, a potem pro
sil, czy bym go nie raczyla czemkolwiek posilic. Za 
cbwil~ wynioslam mu chleb z maslem, spory kawa
lek ~zynki i butelkfJ piwa; bardzo byl uradowany 
i dzi~kuj~c powiedzial, ze od dawna tak dobrego 
sniadania nic jadl.- Prosilam go zeby usiadlszy na 
lawce posilil sifJ i sama kolo niego usiadlam, zada
j~c r6zne zapytania, n~ kt6re bardzo rozs~dnie odpo
wiadal; w kQncu, widz~c w jego odpowiedziach jakie
gos proroczego ducha, zapytalam: m6j staruszku, kie
dy juz zgadles ze nie jestem c6rk~ pani tutejszego 
domu i ze w te strony zdalcka przybylam, po,viedzze 
mi prosz~, czy ten kt6rego pokochalam, pr~dko mo
im m~zem b~dzie? Nigdy! odpowiedzial uroczyscie, 
ty nigdy niczyj~ zon~ nie b~dziesz-suknia zakonna 
jest twojem przeznaczeniem. Chor11zyna widz~c ze 
dlugo nie 'vracam, wyszla na ganek- staruszek ni
sko si~ skloniwszy, wolnym krokiem drog~ do Z6l
kie,vki "~iod~c~ si~ udal - a ja tego samego dnia 
przysi~glam ze b~d~ twoj~. Wyn1awiaj~c jednak osta
tnie slowa przypomnialam sobie przepowiednie sta
ruszka, i w uszach zabrzmial 'vyraz Nigdy.. . kt6ry 
tegoz poranku tak proroczo wym6wiony ~lyszalam. 
Jakis zal tajemny, jakies zw~tpienie, serce moje w tej 
chwili ogarn~lo,-i dotychczas ten strasznywyraz nie 
daje mi spokojul" Zygmunt staral si~ przekonac swo
j~ kochank~ ze przyszlosc zal{ryta jest przed oczy
ma ludzkiemi, ze prorok6w teraz nie rna,- ale slowa 
jego pl~taly si~ w chaosie czarnych n1ysli, kt6re za-

Gdy kochankowie nie domyslaj~ si~ grom6w jakie 
im groz~, hajduk Sawicki wygl~da sposobnej chwili, 
aby chor~zemu cale zdarzenie, kt6rego rano byl swia
dkiem, doni esc. J akoz wieczorem kiedy J as na wie
czerz~ odszedl, a pan do odm6wienia pacierzy za
bieral si~, "rszedl do niego tylnemi drzwiami od 
ogrodu, pokloni,vszy si~ pod nogi, wskazal tajemni
czo na drzwi sypialnego pokoju pani. Chor~zy do1ny- . 
slaj~c si~ ze rna cos sekretnego po,viedziec, zrozu
mial o co chodzilo, i oznajmil ze nie masz nikogo; 
wszakze Sawicki nie poprzestaj~c na tern, zlekka 
drzwi uchylil, i badawczy wzrok przeprowadzil po 
calej komnacie, a zapewniwszy si~ ze go nikt sly
szec nie moze, tak zacz~l: Panenku nie obrazaj si~ 
ze sluga tw6j odwaza si~ syna przed rodzicem oskar
zac.... W laskawosci swojej nie raz raczyles pan en
ku, m6wic mi z kiln pan Zygmunt rna si~ zenic. Cie
szylem si~- boc dla. mnie wasze szcz~scie to moje. 
Dzis panenku powiem warn ze nic z tego nie b~dzie .... 
Pan Zygmunt kocha pann~ Boguck~, co rano widuj~ 

, , . 
dawaly sprzecznosc rozumowan1om. 

v. 
Za ogrodem z tylu dworu b~d~cym, rozlewal si~ 

staw obszerny, kt6ry z tej strony do samego ogrodu 
dochodzil; nie bylo mi~dzy stawem a ogrodem za
dnego parkanu, sam staw byl dostatecznem ograni
czeniem; blisko brzegu byl umieszczony duzy sadz 
na ryby, w kt6rym najpi~kniejsze sztuki, na pi~tek 
i inne dnie postne przechowywano. Hajduk Sawicki 
mial klucz od za1nkni~tego sadza, i sam w miarfJ po
trzeby ryby z niego wydawat Dostrzegl ·on ze mu 
ktos w powierzonym sadzu pl~druje i ze zawsze pra-
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si~ ~ ogrodzie i mowi~ do siebie ze si~ pobior~. A na- uczyniJ - Zygmunt nie odpowiedzial bo dal si~ sly
st~pnie opowicdzial z najdrobniejszemi szczegolatni shcc szelcst cichy, jakby pochodz~cy od zlamania 
jak poluj~c na wybieracza ryb z sadza podpa.trzyl nog~ suchej gaJ~zki. Jadwiga zadrzala - tr~cila ra
kochanl{6W. n1i~ Zygmunta, i na raz u_jrzeli oboje chor~iego \Vy-

,,Zawolaj mi tu natychmiast syna!'' wykrzykn~l nie- cliod:l~cego z g~stwiny.. . . Hajduk Sawicki prowa
unliej~cy poha~o,vac gniewu chor~zy. Nie panenku, dzil go })Od r~I{e-Jadwiga chciala spiesznic oddalic 
rzekl Sawicld, pop~dli,vosci~ wszystl\o zcpsuc n1o- sie,-alc Zygn1unt nicdopuscil - zblizyl si~ do ojca 
zna. J a dopilnuj ~ nast~pnej tni~dzy niemi schadzki, i chcial uj,tc jego r~lr~. Chor~zy usun~l si~ gwalto
sanl bgdzics:t m6gl panenku sehwytac ich na uczyn- 'vnie, i krzyl(n~l: .,C6z-to wasc 1nyslisz, zebyB w do
ku! Chor~zemu podobala si~ rada starego lisa,- mu ojca. \vlasnego poz,valal sobie plochych 1nilostek 
i obiecawszy hajdukowi dobr~ nagrod~, l\azal mu z dzic\vczyn~, kt6r~ z milosierdzia do domu naszego 
,vyjsc, aby \V samotnosci 1n6gl ulozyc plan dal ·zego przyj§li81ny- a n1ozc ·w plugawych z ni~ stosunkach, 
post~po,vania. dom rodzicicl. ki znic,vazal?" 

'fymczasem kochanko,vie, w naj~lodszych nadzie- Grozny glos chor~zego zabrzmial jak tr~ba archa-
jach szcz~sliwej przyszlosci, z upragnieniem oczeki..: niola dla struchla:lej Jadwigi - nogi si~ pod ni~ za
wali nast~pnego poranku, aby tyle razy juz powt6- chwialy-zemdlala. 
rzone zapewnienia milosci, i t~ raz~ tern czulcj, t61n Zygmunt tcgo nie widzia!~ bo slo,va ojca przej~ly 
gor~cej sobie ponowic. go zgroz~ i gorycz~-honor zwyci~zyl posluszenstwo 

Hajduk Sa\vicki tego sam ego poranku dobrze je- syno,vskie i rzekl: Ojcze! niekrzywdz czystej, niewin
szcze przedcdniem un1iescil si~ 'v oranzeryi, tak a by nej dziewicy, ja l\:ocham j~ i poslubile1n przedBogiem 
z bocznego jej okna m6gl s'vobodnic 'vidziec dwoje poj~c j~ za zonQ! Spostrzeglszy zas zemdlal~- dodal: 
osobnych drzwi, kt6remi Zygtn unt i J ad wig a 'vyj sc Srogi ojczc-patrz cos uczynil?! . 
ze swoich pokoj6w mogli. Zaraz po 'vschodzie slon- Ojciec silnie za r~kfJ go schwycil, poJJchn~l gwal
ca Zygmunt wyszcdl frontowemi drzwia1ni, i udal to,vnic ku Sawickiemu, i 'vykrzykn~l: ,Niepusc go" 
si~ furtl\~ :poboc.t;n~ do ogroclu: 'N kilka chwil otwo- a postrzeglszy Jasia za pnien1 drzewa stoj~cego, za
rzyly si~ drzwi przeciwne, i wolnym krokiem, biala wolal: Bicgaj do garderoby! zawolaj Jankosk~ zcby 
jak aniol Ja(lwiga 'v toz san1o udala si~ miejsce. tu z lt6zi~ przyszly, .powiedz im ze panna Bogucka 

Zyg1nunt pospieszyl najej spotkanie i z radosci~ r~- zachorowala niech tu zaraz si~ stawi~. Pote1n z me
k~ podan~ usciskal. ,Drogi n16j Zygmuncie! m6wila: go pokoju 'vez1niesz dy,van i zaniesiesz go do altany 
,Prawda, ie 'viclywania si~ 1nilc; ale jednak po,vta- lipo·wej!" J n~ poskoczyl rozkazy panskie 'vykony,vac. 
rzanie ich tak cz~ste moie lat\vo nas zdradzic. Oj- Nieba.,vc1n }Jrzy zla Jankoska z R6zi~, wzi~ly zem
cicc t'voj moglby si~ o nich do,vi edzicc a \vtenczas!?. .. dial~ J ad wig~ i do jcj pokoju przeLios~y. Chor~zy za
Zygmuncie niesmiem na\vct tcj mysli }Jrzypubcic- wolal na syna: .,Za 'lllnte~' i szedl ku altanie. Zygmunt 
wtenczas nadzieje przyszlych nas%ych marzen, mo- poszedl za nim a hajcluk i Jas z tylu post~powali za 
glyby zamicnic si~ w ow~ przepowiedni~ staruszka. nimi. Gdy juz stan~li na 1niejscu chor~zy·-zawola!: 
Moj lubyl ja ciebie chc~ o jednQ lask~ prosic, ale ,Naucz~ ja ciebie paniczu jak masz dom ojca twego 
przyrzcczesz pierwej ze mi nie odm6wisz. ,Jadwigo! szanowac. Sawicki! dywan na ziemi~!'' Rzucan1y za
jazbynt m6gl cokolwiekb~dz ci odm6wic?'' Wi~c po- slon~ na obraz niegdys niestety zbyt zwyczajny, 
sluchaj mnie. Schadzki nasze, jak juz m6wilam, s~ a dzis tak raz~cy, ze go bez oburzenia trudno odslo
batdzo niebespieczne i pr~dzej czy pozniej odkryte- nic. Ojciec z XVID wieku wykonal swojc prawa,
mi bye 1nog~. - Zaniechac ich, oboje nie potrafimy ale syn uczul je inaczej, anizeli czuli je syno\vie jcgo 
mieszkaj~c pod jednym dachem. ~f6wiles mi dawniej, przodk6w. Ucalowal r~k~ ojcowsk~, choc wiedzial ze 
.ze ksi~dz Faustyn, doradzal ci opuszczenie domu, cahlje j~ ostatni raz w zyciu. 
w kt6rym ja si~ znajdowac musz~. Ja dzis postano- Przechodz~c kolo okna sypialnej ko1nnaty swojej 
wi am o toz samo cifJ prosic. Zygmuncie! posluchaj matki, ukl~k1: - dwie lzy potoczyly sifJ po zbladlej 
mnie- jedz za granic~, zabaw tam jak najdluzej. twarzy i lkaj~c prawie rzekl: ,B~dz zdrowa moja 
,Jakto? Jadwigo,! rzekl Zygmunt, ty sama mi dora- droga matko, b~dz zdrowa na zawsze!'' Wszedl po
dzasz abym ci~ opuscil?! abym nasz~ milosc na ci~z- tern do mieszkania ksi~dza kapelana, kt6ry ujrzaw
kie pr6by wystawil." Tak Zygmunciel abys j~ wzmo- . szy twar.z jego w niezwyklym stanie pomi~szania, 
cnil, utrwalil i zamiary nasze tem pe J:!lejszemi zdiiwil si~ nie pomalu; lecz_ nim zd~zyl zapytac . 
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o przyczynEJ, Zygmunt o wszystkh~m co zaszlo, obja
snil go \V kilku slowach, i dodal: Teraz nie pozosta
je mi nic tylko dom ten natychmiast opuscic. Pod 
okncm kochanej mojej matki ukl~kle1n i przeslatem 
jej ostatnic })oiegnanie! Jaclwig~ zcmdlon~ do jej po
koju przcnicsiono-widziec jcj i poiegnac nie tnogca. 
·Kochany lraustynie zostawiam j~ pod twoj~ opiek~
pozegnaj odemnie i zapcwnij zc oddalam sig z domu 
w jedyncj 1nysli pol~czc1;:lia si~ z ni~ na za,vsze
przyrzecz n1i ze j~ b~dzics~ pocieszal i ze b~dziesz 
tniallitosc nad jej sierocem sercem. Z miejsca ~dzie 
b~d~, napisz~ do ciebie- ale n1u .. isz 111i zaprzysi~dz 
na chal'akter kaplansl{i i na })rzyjazn nasz~, ie miej
sca me go pobytu, nikomu bez mojego zez"'olcnia nie 
odkryjesz. ,Przysi~gam ci drogi Zyg1nuncic, rzekl 
Faustyn-pojmuj\} twojc zamiary, i nigdy twojej ta
jemnicy nic zdradz\}." Zygmunt I)rosil go jeszcze a by 
mu z najdrobnicjszemi szczeg6lami douosil o 'v zy
stkiein co si~ clotyczy Jad""igi-ale ksi~dr. J:."'austyn 
przerwal zapytuj~c Zygmunta, czy n1a przy sobie jaki 
fundusz, nicodbicic \V podr6zy }Jotrzcbny?-on odpo
wiedzial zc o t61n nie pon1yslal. Faustyn ot,vorzyl wte-
dy szkatulkg i znajdujf!:CC si~ ta1n d"'iescic dttkat6\v 
w zlocic mn ofiarowal; bylo to 'vs~ystko co posialal. 
Wahal ;-i<J Zygmunt clr\vil }{ilka, lccz ro1nvazywszy 
okolicznosci, rzekl: przyjmujQ, ale da1n ci rewers 
w kt6rym UI)raszac b~d~ 1natl{t: moje, aby ten dlug 
tobie zaplacila w in1icniu mojem; \Yie1n zc to, co mi 
dajesz jest calem twoim mieniem. Dopclni,vszy tego 
co 1n6\vil, 1>olecil l~az jeszcze drog~ S\VOjf1 J ad,vig~ 
Faustyno\Vi, usciskal go i spiesznic 'vrocil do ogro
du: przcz tylu~ furtk~ przeszcdl kolo Inlyna, i udal 
si~ przez bliski las do Chlanio,Ya. · 

VI. 
Jankoska z R6zi~ zlozy"'szy pann~ Jad\vig~ zem

dlon~ na l6zl{u, wszelkich uzywaly SJ)OSob6w aby j~ 
ocucic. Gdy powr6cila do zmysl6,v, R6zia chciala 
pani~ chol'~zyn~ przy,volac, ale J adwiga zabronilajej 
tego m6wi~c .ze slabosc wnet przejdzic-R6zia przy
rz~dzaj~c zi6lka w garderobie zastala tam Jasia, kt6-
ry calc zdarzcnie, jakie przed chwil~ odbylo siEJ w o
grodzie, kredencerzo"\\ri opo,viadal.-Zebranych tam 
\viadomosci udzielila Jankoskiej, a tak juz przed po
ludniem, caly dw6r z wieloma nawct dodatkami 
wiedzial. Wszyscy zlorzeczyli Sawickiemu, bo pana 
Zygmunta kochali. Chor~zyna dopiero p6zno wie
czorem, kicdy jej malzonek do spoczynku si~ zabie
ral, udala si~ do pokoju Jadwigi, aby. j~ odwiedzic 
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i uspokoic. Dlugo rozmawialy, a chor~zyna widz~c 
lzy J ad wigi, pocieszala j~ jak mogla i razem plakaly. 
B~dz spokojna m6wila, Zygmunt powr6ci-m~z m6-
wil mi iz mimo to, ze go jako krn~brnego syna mu
sial ukarac .. nic chowa ku niemu uienawisci -- ze 
wkr6tce kaze tuu do domu powr6cic. Ze bez fundu
szu niem6gl oddalic si~ daleko. W koncu jcdnak, do
dala chor~zyna, ze niepodobienstwem jest, a by Ja
dwiga pozostala w Wierzbicy, zc chor~zy postano
wilila jaki~ czas wyslac j~ do klasztoru Siostr Bry
gidek do Lublina; zc gdy to nast~pi, Zygtuunt upo
korzy,vszy si~ wzglEJdem ojca, wyslanytn zostanie 
przez niego za granic~ na lat d'va, po uplywie kt6-
rych, ojciec stanowczo o jego ozenieniu rna }>omy
slec. ,~Na kr6tki wi~c czas odwioz~ ci~ kochana Ja
dwisiu do Lublina- a skoro Zygmunt wyjcdzie za 
granic~, })Ospiesz~ ta1n znowu aby ci~ na })OWr6t do 
Wierzbicy przy\vicsc. '' l\f6wily jcszczejakis czas z so
b~. Jadwiga widz~c tyle wsp6lczucia \V sercu chor~
zyny dla siebie, l)OCZEJla bye cokol\viek SJ)okojniejsz~, 
ucalowala jej r<Jcc i prosila o przebaczenie. Chor~
zyna po,vr6cila, do siebic splakana i ci~zko zmar
twiona. 

Rzeczy\viscie przed wieczoren1 chor~zy po\vierzyl 
byl 11lany s'vojc 'vzgl~dem syna i J adwigi zonie, . 
'v tej san1ej prawie tresci, jak ona Jadwidzc jc opo
wicdziala. Przebicgly chor~zy, znaj~c przychylnosc 
iony swojej ku Jadwidzc, tak przed nif1 plauy swoje 
upozorowal, aby jak najwi~kszej lagodnosci tnogla 
SiEJ domyslac. Co zas postanowH: -to tylko Bogu 
bylo wiadon1o. 

J{iedy juz "rszystko bylo do podr6zy gotowc i ko
lasa czterokonna zaszla przed ganek, chor~zyna uda
la si~ do Jad,vigi i oznajmila zc chor~zy chce j~ po
zegnac; razen1 wi~c uclaly si~ do jego pokoju. Jad\\~i
ga byla tak strwozon~ ze i slo,va przem6wic nie by
la \V stanie. Spotkaly chor~zego w sypialni pani. 
Pozcgnal najprz6d zon~ zalecaj~c a by star ala si~ jak 
najlepiej przelozon~ 'vzglEJdenl J adwigi uprzedzic, 
pocze1n zwracaj~c si~ do struchlalej Jadwigi tak 
przem6wil: ,Zegnam wa.cpann~, tu J ad"'iga pochyli
'vszy si~, kolana i r~ce jego ucalo,vala), on konczyl: 
spodziewam si~ ze 'vacpanna przcz ten kr6tki })rze
ciq.g czasu, jaki w klasztorze masz pozostac, b~dziesz 
si~ starala bogobojn~ skruch~ i pokut~, })rzeblagac . 
Wszechmocncgo, za krzywd~ jak~ natn Inimowolnie 
moze, wyrz~dzilas. Niech Bog ci to przcbaczy ... 
a my potem jako ludzie z koleji b~dzie1n si~ star~li 
darowac. ~, · 

Przed wleczorem tego samego dnia stan~ly w Lu-
• 
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blinie, wedlug instrukcyi chor~zego. Zaraz t~ pierw
sz~ noc miala Jadwiga u siostr Brygidek przepEJdzic 
- niezwlocznie wi~c z chor~zyn~ wybraly si~ do kla
sztoru: tam oznajmily przelozonej eel ich przy by cia, 
przyczem chor~zyna w uprzejmych wyrazach Jadwi
g~ jako swoj~ kuzynk~ przedstawila, oznajmiaj~c za
I·azem iz przez przeci~g dw6ch najwi~cej tygodni, zy
czy sobie j~ zostawic pod opiek~ przelozonej w tutej
szym klasztorze-pouplywie kt6rych sama osobiscie 
dla zabrania Jadwigi przyb~dzie. - J{sieni kazala 
przywolac siostr~ Klar~ i oznajmila jej ze panna Bo
gucka przez dwa tygodnie b~dzie· ich gosciem i szcze
g6lniej opiece jej j~ polecila. Chor~zyna poin6,vi
wszy jeszcze chwil kilka z zakonnicami, pozegnala 
je, Jadwig~ ucalowala, a wymawiaj~c siEd fatyg~ dzi-

. siejszej podr6zy, klasztor opuscila, zapewniaj~c prze
lozon~, ze j~ w dniu jutrzejszym na dluzej od,viedzi. 
Jadwiga z dodan~ sobie opiekunk~ udala si~ do jej 
celi, raze1n bowiem przez caly czas pobytu 'v kla
sztorze mialy mieszkac. Dlugo dosyc z sob~ rozma
wialy i Jad,viga miala sposobnosc przekonac si~, ze 
siostra Klara, byla osob~ uksztalcon~ znamienicie 
i bardzo odznaczaj~cego si~ wychowania. Cieszyla 
si~ wi~c przyszlem z ni~ to\varzystwem. 

Dnia nast~pnego chor~zyna przybyla przed I)O{u

dniem do klasztoru, znalazla Jadwig~ weselsz~, co 
niezmiernie j~ pocieszylo. Zostala tam na obiedzie, 
a samym wieczorem pozegnawszy Jadwig~ i zakon
nice, powr6cila do mieszkania na, spoczynek: rano 
bowien1 dnia naat~pnego do domu wyjechac miaia. 
Ksi~dz :Faustyn po po\vrocie chor~zyny do do1nu 

widz~c ie pann~ Jadwig~ zostawila 'v klasztorze, zle 
z tego wyprowadzal 'vnioski- pokiwal glowq, i rzekl 
sam do siebie: ,,Juz ona tut~j wi~cej nie powroci, 
znam ja. chor'!.iego" ... 

Niecierpliwie wygl~dal kapelan listu od Zygmunta 
aby mu m6gl nawzajem doniesc co si~ 'v Wierzbicy 
dzieje- spodzie,vany ten list jednak nie nadchodzil, 
co Faustyna bardzo niepokoilo. 

W kilka dni po powrocie chor~zyny do domu, pan 
chor~zy wyprawil Sawickiego z listami do Lublina, 
zalecaj~c mu aby kazden z nich sam do wlasnych 
r~k tych os6b, do kt6rych byly adressowane, oddal, 
przy ten1 nie malo mu dal ustnych zlecen. Chor~zy
na korzystaj~c ze sposobnosci, do Jadwigi dlugi list 
przeslala. Sawicki z missy~ swoj~ nikomu si~ nie 
zwierzal, list6w nie pokazywal, nikt wi~c nie wiedzial 
do kogo byly pisane. 

Pod6wczas byl w Lublinie sufraganem i koadju
torem dyecezjalnym a biskupem in partibus, daleki 

krewny chor~zego, kt6 ry wysoki stopien, jaki w du
chowienstwie zajmowal, winien byl przewaznemu 
'vplywowi chor~zego. Biskup dyecezyalny odjechal 
byl do w6d dalekich dla poratowania zdrowia; w je
go wi~c nieobecnosci sufragan zarz~d Dyecezyi mial , 
s;obie poruczony. Jako ex-Jezuita byl dosyc przebie
glym, i utnial in teres sa wedlug swoich widok6w lde~ 
rowac. 

Glownyn1 powodcm wyslania hajduka do Lublina, 
byllist do ksi~dza sufragana; chor~zy sam wlasno
r~cznie go pisal. Donosil mu o wszystkich szczeg6-
lach dotycz~cych ostatniego wypadku w Wierzbicy. 
Zawiado1nil go, ze panna Bogucka na jakis czas od
wiezion~ zosta-la do siostr Brygidck do Lublina; ale 
ze koniecznosc wymagala, aby tam na zawsze zosta
la; prosil go izby calego swojego wplywu w tym ce
lu chcial uzyc, i dzialal tak spiesznie, zeby, nim bi
skup z wod powroci, i zarz~d Dyecczyi napowr6t 
obejmie; panna Bogucka juz mogla bye po obl6czy
nach i po solennej proffesyi. 
Ksi~dz sufragan, podniccaj~cy arystokratyczne 

uprzcdzenia chor~zego, ucieszony iz t~ przyslug~ 
• 

choc w cz~sci potrafi si~ mu 'vywdzi~czyc, odpisal 
wnader zadawalniaj~cy spos6b, a zwazywszy naglosc 
i 'vaznosc okolicznosci, 'v kt6rcj szczerzc pragn~l 
chor~zemu dogodzic; niez,vlocznie wzi~l si~ do dziela. 

Nad wieczorem dnia tegoz udal siEd osobiscie, ni
kogo z sob~ nicbior~c, do klasztoru; tam wpuszczony 
do parlatoryi polecil siostrze furtiance aby do niego 
l)Oprosila przclo.Zonej. Wnct ksieni stan~la za kratka
mi, i z poboznosci~ naleiu~ powitala biskupa, kt6ry 
po zwyklen1 poblogoRlawieniu, tak zacz~l: , Od kilku 
dni w klasztorze tutejszym zostaje panna naz,viskiem 
Jadwiga Bogucka; familii jej jest zyczeniem aby zo
stala siostr~ \vaszego zakonu. " Ksieni oswiadczyla 
iz tak jest rzeczywiscie, dodala jednak ze pani cho
r~zyna Staniszeska odwoz~c j~ tu, zapewnila, ze pan
na Bogucka rna tyll{o dwa tygodnie w klasztorze tu
tejszym pozostac. Biskup odrzekl: , Chor~zyna nie 
wie o zamiarach familji wzgl~dem panny Boguckiej, 
a nawet zamiary te, s~ przed ni~ ukrytemi. Ja mam 
osobn~ 'v tern informacy~, kt6ra wklada na mnie obo
wiqzek abym wasz~ wielebnosc w tym wzgl~dzie uwia
domil, oraz abym zniosl si~, co do srodk6w dopro
wadzenia rzeczy do skutku." 

,,Pochlebiam - sobie konczyl- ,,ze wasza wiele
bnosc swojego wsp6ldzialania nie odm6wisz. '' 

, Niech wasza ekscelencya wskaze mi tylko drogQ 
post~powania, a ja schUe do niej si~ stosujqc, nieo
mieszkam tak uczynic, aby z~danie familii i rozkaz 
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wasz do skutku doprowadzonytn zostal." Biskup od- grzech razem z ;wielotna rodakami i ze tam postano
powiedzial, ze namysli si~ nad srodlra1n i jakie uzna wil odpowiedzi jego oczekiwac. 
za najstosowniejsze i odchodz~c dodal: ,Raz jeszcze Faustyn nie odwlekajqc odpowiedzi, zaraz w Kra
uprzedzam 'vasz~wielebnosc ze zycz~ uObic aby pan- snymstawie Zygmunto:wii odpisal, donosz~c ze Jadwi
na Bogucka })rzyj~la sluby zakonne. ~, ga zostala czasowo zawiezion~ do klasztoru panien 

Po tej rozmowie dwa tygodnic uplyngto, a nie by- Brygidck w Lublinie, ze tam dot:td pozostajc~ nie 
lo widac chor~iyny ktora miala Jadwig~ z ldasztoru tail jednak oba,vy jak~ powzif!l, a by j~ tam na za
zabrac. - Czas zacz~l si~ dlugitn wydawac, wrcszcie wsze nie osadzono i nie znie"rolono do }lrzyj~cia ha
Jadwiga dziwila si~ tej zwloce, kt6r~ tylko nadzwy· bitu. 
czajnctnu wypadko\vi prrypisac 1uogla l( ieni tym · Po\vr6chvszy do Wierzbicy, do,viedzial si~ l\siqdz 
czasent \VSl)arta czynnen1 clzialanicm siostry l{lary) Faustyn od dworskich, kt6rzy o ten1 glosno m6wili, 
zacz~la plany bi~kupa roz,vijar. Poczqtek szcdl tru-f ze obawy jego spelnily si~, ze 've c~wartek pi~tna
dno, jednak po upl) 'vic jcszcze jednego tygodnia, stego sierpnia, 'v dniu W niebo,vzi~cia N~iswifJtszej 
skoro chor~zyna nie przyjezdiala a zadcn list z jej Panny Maryi, panna Jad,viga Bogucka w klasztorze 
trouy nic oznajn1ial po,voclo"~ t~j Z\vloki! J ad\viga siostr Brygidek Ijubelskich~ oblckla habit tego za

zacz~la \vierzyc zc no,vc "riadotno ' ci /'; \Yierzbicy l{onu z dobrcj swojej 'voli. 
zr~cznie opowiadane prze~ przeloion~ i iostr~ l{la- 'ra 'viado1nosc przerazila go bardzo, niechcial je
r~ mog~ bye prawdziwe1ni. ~16wiono jej ic Z)i"glnunt dnak ~Ul)Clnie jej wicrzyc, lecz gdy dnia uast~pnego 
powr6cil, ic ojca przebltlo·al, zc cah1 'Yin~ zloiyl na jedcu z 'vikat:ju z6w katedralnych, toz stuno ". liscic 
Jadwig~, zc stosuj~c si~ uo iyczen ojca o.~,vindczyl do niego j)isanytn 1nu doni6sl, zadnej juz \v~tpliwosci 
si~ o rQli~ }lanny Grano:\v~ l .. iej ~ 'rarnogory i t. d. nien1iaL Po~tano,vil '"i~c niez,vlocznic \vyprawic 

iedo"rierzala tyn1 'Yiescion1 Jad,viua bo za tauo,vilo drugi li t do Zygtnunta, aby 111u o t.en1 doniesc. 
j~ to bardzo, jak~ clrog~ zakonnicc to 'v~r.y tl~o "!ie- l( htclz sufragan san1 osobiscie cerctuonjal obl6-
dz~? i n1y~l t~ siostrze l{larzc oznaj1niln. Pouiew·az czyn panuy Doguckiej clopelnil, przy assystenc~ri kil
o po~ tQpic plallO'\\' . vvoich k~iqdz .·nfrngau codzicnnie li:ll ducho"ruych, i licznie z;gronutdzonych \Yidzow 
~viedzial, ,v dniu ,vi~c na~t~pnyu1 uadr.~lal przclozo- s\viecl ich: z rczygnacy~1 pra,Ydzhvie religijn~ podda
ncj list niby }lrzez chor~zyn~ do niej })is any. '" kt6- la si~ calcnnt o lJrz<Jdo"·i: gdy jeunuk })rzyszlo do 
ryrn znajdo"raly sig "·iauo1no~ci t~j ~~un(~j tresci, ju- ostrzyicnin 1n·zc~licznych j~j 'Ylos6,Y, l<:t6rc, niestcty, 
kic poprzeclnio przcz zakonnic n1iala so hi Jndwiga tak jeszczc uiecla,vno z podzi,vienient byly u~'ielbia
opowicdzianc. LiNt ten zostal paunie Bocrucki~j oka- ne; lzy zala!y jcj t'varz anielsk~!, i tak czula si~ osla
zany, r~ka zas chor~zyny by!a \V nitn tak dobrzc 11a- bion~ zc bez l)Olnocy sio~ty Klary, ktora j~ podtrzy
sladowana ze ani na ch,vile l)O""dtpic"rnc nie mo- 1ny\rala kl~CZl!:C~, bylaby nieza,voduic na stopniach 
gla. aby t~ pismo nie od ni6j PocbodziC mialo. W o"l~- oltarza upadla. Obecne tej ccrcmonji niewiasty, pra
bokiln zalu zaraz po odc7;vtaniu IL tu. na ohl6czYny \vie '''szystkic plakaly. KsiC},dz sufragan pospicsznie 
zczwolila. ~ · .. kol'1czyl ceren1onj~, a w kr6tkif~j lecz energiczncj prze-

mowic za~toso,vancj do okolicznosci, zrobil zwrot do 

• VII . 
l)odczas ){iedy to "·szystl\O dzialo sig \V Lublinie, 

ksi~dz Faustyn, udal si~ do l(rasnego ta\vu, i tam 
odebrallist od Zygmunta. Odczytal go z pospiechem, 
opr6cz liilku ust~p6w poswi~conych przyjazni, za,vie
Tal tyll<o 'vspomnieuia i uczucia dla drogi<~j n1u za
wsze J adwigi. Wyrazenia te byly tak rze,vnc, iz F au
styn, chociaz ksi~dz, do lez si~ nicmi rozczulil-gl~
boko westchn~l i pomyslal: nie wic nicboral\: co sit} 
dzi~je! •.. W kOllCU listu douosil IDU Z rgmunt ZC 

jest, w F;peryes tniasteczku nadgranic~netl\ w W ~-

• 

niej i mo vil: ,)Siostro Bogu la,vot (tal\ic obrala sobie 
imic zalronne) dO}lelnilas })rzed Bog a Majesta tern 
W SWi~tyin Jego przybytl<n, aktu }lrzyjQCia. sukni za
konncjf suknia ta 11iechaj osloni cialo t'Yoje od wszel
kich l)OkUS s'viata, niech b~dzic tarcz~ ktora ci~ 
obroni }>rze~i,vko u ilo,ranioin zlego ducba, chc~
cego ci~ z drogi zbawienia spro"·adzic. Akt ten, kt6-
ry tu jeduocz~c ducha t"·ojego z Bogicm i swi~t~ 
wol~ Jego, spelnilas, jest tylko })rzygoto\vawczym 
do uier6wnie wiekszego, kt6ry Bog w nieograniczo
n~j swojej laskawosci, wkr6tce dozwoli ci wykon~6. '' 

( Dokoflczenie no.stqpi.) 
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ZAMOZY KO VV BRZEZ NAOH 
•• 

I SLOWO 0 SIENIA \V KICJJ. 

Podr6znil< zwicdzaj~cy pi(Jkne okolice l.Jwowa za- myslic i t. d. sec.urilale1n, hcttnanotn zaleca1ny cura11, 

trzy1nac si~ d~uzej I>owinien w miasteczku po nad pogranicznych fortcc, maj~c w osobliwej pami~ci for
rzekq; Zlot~ lip~ }>olozonetn, z'van61n Brzez any, o 10 tece Brzciany p1·opriis hnpeusis ur. chor~zego K. 
tyll<o n1il od stolicy Galicy,i. Za nim opL zen1y te bo.. (Mile Hieroniln ~ icuin.'v l<:i) \vy ta\Yion~ i praesidifl 
rtatc \V dawne pami~tki mia. to, sl6'v par~ o rodziuic, z szkatuly \rlasuej kon. ·cr\VO\vanq, l\t6ra dotqd od 
kt6ra ic zaloiyla, po,viedzicc nan1 wypada. zguby o~tatuiej krajc Pokuckic ~atrzyu1ala. '' 

'Viadon1o ii Jagiello o\vdo\via'\\rszy })Oj~l za ion~ Zaloiycieleu1 1niasta i \Varowni Brzciaf1 ki~i b~l, 
ElZbiet~ cOrk~ Ottona z Pilicy herbu TopOr. .Jcden I Wi>lawiony bitwl}; Obcrt.y(u,kl!, Hkolaj, ieniaw ki, l>ra
z tej rodziny Rafal Grano,vsl<:i \valcczny 'fataro·w 'vnuk jak zdaje sig Rafala z Granowa kt6ren to po
pogrotuca, \Vojuj~c na Rul i, llOznal jedynaczk~ i dr.ie- jql dzicdziczk~ z ~ icnht\vy; zt~d llieroni1n syn jego 
dziczk~ ieniawy, poslubit j~ i potomko,vie jcgo od a dziad Mikolaja juz si~ Sienia\v, ldtn z\vac poczftl. 
nazwiska tych \vlo~ci przezwali si~ Sieni:t,vskienli. 1 '1\vicrdz~! niekt6rzy iz Zygn1uut I \V nagrod~ zaslug 
Jcdyny to zuajc SiQ W'Yl)adck ahy zlachcic pol ki: Mikolajct ~ienia\Y~ldcgo, darO\Valinu Brzezany- lecz 
maj~cy juz u~talonc , historyczne n1ozna })O\viedziec }n·zy,vilej przez tcgoi l\r6la nadany Sieniaw ·I,iemu 
nazwisko, jalden1 bylo Grano,vskich, z koron~ przez S\Viadczy. ii Brzciany hyly wlasno~ci~ domu tego, 
pol~czenie Jagielly spokrc\vnione, porzucal go i przy- ie Zyg1uuut tylko poz,volil t~ 1oie.§ ua Uliaslo przc- . 
bieral inne. Gdyby chcieli odr6znic si~ ty1n sposo- robic i przeniesc n1icszkanc6w z prawa ruskiego 
betn od innych czlouko'v rodziny.. dos 'by iln bylo i 1,01 ·1\iecro na 1)1'<1\VO 1\fagdebursl{ie, ustanowic targi 
przybrac przydomel{, lee~ zdajc si~ iz polozywszy \V l)iqtck.. a jar1narl{i na w Niebo\vst~pienie Panskie 

~iole za lug, 7,apragu~li f't\vorzyc sobie hnie, ktore- i na Piotra '" oko,vacll. Data 1n·zy,vileju jest 1530 r. 
by nie poiyczoncm od przodk(nv, ale \vlasnytn S\voiln Oclt~d Brzeiany iun~ przybraly po 'tac: szybko 'vzno
zajasnialo blaskien1. Jezli taki byl eel ich, dopi(Jli silo ~i<J 1nia to \vraz z n1urami \Viu·o,vnego za1uku; bo 
go w zupelnosci; tal{ dalccc, ze gdy Adan1 Hieronhn tez J)Ut~zn~ byla r~ka kt6ra je· rychlo dzwigala. Mi
znan~~ jal\o \Y~jownik w \Yypra,vach razcn1 z Zatnoj- l\olt\i -. ienia,,vski, jak ~\viadczy Orzechowski, d\vana-
.. ~kim podejlnowanych, 113, })Od karbiego koronucgo I scie \vygral bite\Y. B~d~c hetnlaUClll \Viclkim koron
noininacy(J dosta'v ·zy, byl do przysi~cri powolan), nyn1 i \Voje,vod~ ru kin1, ob s adzil na go~ podarstwo 
Zygnrunt III nic pr~yjf!l j(~j. tno"'i~c: .,Znana jest . \Volo,vskic, brata Aleksandra. Jcn1u-to i bracio1n jc
"ricrnosc Sienia\v l\ich. ·· 1 go \Vojcwodzt,vo rn kie calosc '\VOjQ win no. Pami~-

, 

Istotnie n1alo jest rodzin 'v l{torychby tak hcz I tnc ~<!: \V hi toryi 1niejsca waluych jcgo z Tataratni 
przer,vy na t~pca po nastt}pcy, · n po ojcu zbyt \viel- 1 bite"·, jak pod 'fr~bo,vl~, Podhajcatni, Mi(Jdzybozem 
kiej "'agi przyslugi krajo\Yi 'vyswiadczali, czy to (patrz IT ·i~g~ S"r· 'l'. I~ . 121) o kt6ry1n jako o dziedzi-
~ t·~dzie, czy w :wojnach, cz?·. nareszcic stawiaj~c 1 e~wic ~~otom~6w • 'i~niaw~k~ch wspomnieli.~my. Wiel-
woim kosztc1n obronne ztu11k1 1 tan1 o wla··nych s1- k1 In~z obol\. Z\VYCHJZtw 1 smutuych dosw1adczyl ko-

lacb odpieraj~c nie}>rzyjaciela, za laniali od napado\v lei: cierpial wi~zy i raunym byl kilkal{rotnie; mimo 
'ratarskich kraj caly· jak to n1ialo tniej cc ,v Brzcza- to dziclua dusza JlOdtrzyiny,vala cialo i dozy I \V czer
nach. ,Do ~wiadczy}a tego l{zplita, mo,vi kon tytueja ·t"·o ~ci lat. 0. l tuarl w roku 1569. Utnial kraj uczcit 
1676 roku ,ie })ograniczuych fortcc opatrzenic, ta- za --lugi jcgo, gdyz Z)vloki z Lublina, gdzie zycie za
Dluje itnpet sil nic}1rz~jaciel. kicb, et 'IJlulta eo1n1noda koncz~ 1, prowadzono ze wspanial{lm otoczenicm do 

1·z 'no .. i Fafl.stwom; chc~c tedy en11duru Rzplitej ob- Brzezau, Zygmunt August sam pieszo z cal,rm Se-

• 
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natem prowadzil az za miasto szauowne zwloki. Je- czenia si~sztukiwojennej. Ztamtqdponiejakimczasie 
szcze w koncu przeszlego wieku w jednej ogromnej wr6ciwszy Grodzicki, wielkie uslugi krajowi jako je
baszcie widziec mozna bylo al fresco przedstawiaj~- neral artylleryi oddal.. Podczaszy Mikolaj umarl bez
ce Zygmunta Augusta id~cego za pogrzebem Miko- dzietnie r. 1636. Na p ogrzebie jego, Jak6b Sobieski 
laja Sieniawskiego, a na grobowcu jego, dot~d istnie- kasztelan }{rakowski, ojciec kr6laJana, uczcil pami~c 
j~cym, taki polozono napis: - jego mow~ pogrzebowt!. 

Hoc vigilante Russia felix hostibus a cunctis un- Opr6cz katedry, 1na miasto kosci6l i klasztor Ber-
dique tuta fuit. nardyn6w, fundowany przez Mikolaja Hieronima Sie-

Syn jego, takze Mikolaj hetman polny, r6Wl)ie jak niawskiego wojewod~ Wolynskiego, hetmana polne
ojcicc odznaczal si~ m~ztwem, rostropnosci~ i po- nego, starosty Lwowskiego i Rohatynskiego. Opr6cz 
swi~ceniem, w licznych zwyci~ztwach, w trafnych kosciola Bernardyn6w, znajduje si~ jeszcze w mie
ukladacb z Wolochami, w gromieniu kozak6w it. p. scie Ormjanski kosci6l i cerkiew Grekounicka. 
uiytecznych krajowi czynach, jak swiadcz~ 6wcze- Najwi~ksz~ zwraca uwag~ stare zamczysko, pod 
sni. Slowem, przez trzy wieki potomkowie rodu tego miastem, walami opasane i rzek~ do kola oblane. Ja
odznaczali si~ wiell\:iemi czyna1ni, a ich posiadlosc ki jest dzisiaj stan tego wielkiego gmacbu? powie
Brzezany slyn~la z bogactwa i arcydziel sztuki. za- dziec nie mozemy, ale jest do przypuszczenia ze nie 
mek bowie1n i katedralny kosci6l ozdabiali pomnika- stracil nic z calosci swojej od lat kilkunastu, w kt6· 
mi, r~ki tych samych mistrz6w co groby w]{atedrze rym to czasie byl jeszcze dose dobrze zachowanyrn, 
krakowskiej rzeZbili. ' mianowicie prawe jego skrzydlo obfituj~J:ce wrozmai· 

M. t B · 1 · ~ k -., ~ · · . te drogie pami~tld. 1as o rzezany c z1~ o ... 01.0 szet::)c1u tysu~cy m1e- . . , . . . . . 
szkallc6w licz~J:cc, cieszy si~ pi~knemi zabytkami swej Pok?Je z~ane Wiede~skiemi, podsiTad~kJ~ r.ozmkai~e 
swietne1 PI"zesz,.o~c· w ~,, dl · t 6 , malow1dla Jak np. zwyc1~ztwo na 111 ami w to-" 1. i::) 1. ;::;I o {U m1as a na wzg 1 zu h b d · 1 1. • • lk , · 
wznosi siP ko"c"6, 8, · k " · 0 ..,t . lk. rye oso y s~ prze staw1one w natura neJ w1e osc1; 

'L1 1::) 1 1, 1.ynny pl~ no~Cl~. 1 arz Wle 1 . d , d l d . w· d . . t lk N 
z hebanu, po za kt6rym spoczywaj~ zwloki Jak6ba WI a~ z a. a po murankrn. hie nia zachl~ ~l wa ~b ... a 
Strzenu·en' czyl a Dl c · , k" t k d t . drug1em p1~trze, w po OJaC zwanyc z ote, o 1c1a { . a zego Jego zw1o 1 w a os OJ- . 

n~..m m·e· t -., .., . ? b. " . t byly z rozma1tych koszto,vnych makat. Na srodku 
v 1 uscu zos a1.y Z1.ozone. o ~a~n1a na1n nas ~pu- . d . , · k ~. · ,..., .... ~ 

J·~ce poda ·e s 1 h · h b t . St zamkowego dz1e zinca,Jest o~c101 pe1.en caly rzezb, 
o.z; n1 : z ac c1c er u s rzem1e zwany rze- . , . . 

mienczylriem przyniesio 0 t .., d k: " . .., ~ . _ pelen nagrobk6w, rozma1tych czlonkow slawneJ 1 , nym z s a1. o o~c1o1.a ;::sillier . lk. ~... d . d h t · ki 
telnie raniony strzal~. · d 1... b·t T t ,. . w1e IeJ ro z1ny, nagroma zonyc przez rzy w1e . 

'Z,WJC lltjJZ leW z aaiami, Wk l. k I. .1 .t..• • • b s· . k" h kt6re tak czPsto pod B , . · t b .., ap ICY o~cie neJ m1eszcz~ s1~ gro y 1en1aws 1c 
'L1 IZezanami S aczane ywa1.y. · k r k. z S k S · } · 

Strzala tkwila wpiersiachjego. Rycerz odzyskawszy wyznama ~to ICU Iego.. a b w O'Cle ~ sto.J~ m~r~u-
przytomnoM, wyrywa z piersi strzal~ i pisze sobie rowe_ pos~j:gi z, oc an~m1. z ronz~ tap1sam1 na g o-
nagrobek w tych slowacll: wam1 tych, ktorzy ar~a~1zm przyJ~ 1. ~ 

'fu lezy Jakob, co mial za herb strzemiEJ, 
Puslisko si~ urwalo, a on, heb o ziemi~! 

Chc~c widac uwiecznic t~ przedsmiertn~ odwagEJ 
Rycerza, wiersz wyr yto zlotemi liter ami na marmurze 
bialym. Przed tymzc oltarzem widziec mozna sztan
dary, z p~sowej materyi wyszywane srebrem, zdobyte 
na Tatarach. 

Kosci6l ten, 'vielkim kosztem bo z ciosowego ka
mienia 'vzniesiony, wysta\vil Mikolaj Sieniawski pod
czaszy koronny, starosta Ratnenski, kt6ry w mlodo
sci S"\vej z wlasn~ swoj~ hussarsk~ chor~gwi~ wiele 
si~ przyczynil dozwyci~ztwa pod Chocimem-a chc~c 
rozmaitym sposobem bye uzytecznym krajowi, po
strzeglszy zdolnosci wojskowe w Pawle Grodzickim, 
-wyslal go swoim kosztem do Bel.gii dla lepszego nau-

Lubo w por6wnan1u 1nnych narodo"r' Polska wol-
n~ byla od sektarstwa, lubo wcale wojny religijne 
jak tow Zachodnich krajach niemialy unas n1iejsca, 
(moze gl6,vnie dla tego ze jakkol\viek }Jrzywi~zana 
do religii katolickiej, daleli~ b~d~c od fanatyzmu hi
szpanskiego, 11;ie j~trzyla przeslaclowaniem r6zno
wierc6w) przeciez i u nas, nie tylko protestantyzm, 
ale i arjanizm wkradl si~ byl w niekt6re okolice, 
\V niekt6re rodziny, i slady swego cbwilowego pano
wania pozostawil w starych pami~tkach. Nie dlugo 
to jednak trwalo; i bez rozlewu kr,vi, bez domowej 
wojny, poopuszczali, zrazu zaci~ci w bl~dach swoich 
cudzozie1llskq, jak zwano, wiat~ i do kosciola kato
lickiego popowracali. To samo stalo si~ z rodzin~ 
Sienia,vskich. J eden z pierwszych ich protoplast6w, 
za panowania Zygmunta Augusta, Prokop, marsza
lek koronny, po~zecbnie znany i szacowany z ro-
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ZlllllU, WZOrowych obyczajow, a razem Z pi~kllOSCi 
i nadzwyczajnej sily; podr6zowal za granic~, a w Wir
tembergu cza.s jakis bawi~c, oddawal si~ gorliwie 
nauce wyznania arjanskiego, nie zapominaj~c obok 
tego cwiczen rycerskicb, kt6re go do licznych potem 
zwyci~ztw poprowadzily. Gdy wr6cil do kraju i po
slubil Elzbiet~ Gostomsk~h ona gl6wnie, jak twierdz~, 
\VSparta SWiatJemi przyjaciolmi, do powrotu go na 
lono kosciola naklonila. Zwlold tego slawnego i u
kochancgo od przyjaci6l i rodak6\V rn~ia, nie spo
czy,vaj~ w Brzezanach, lecz we L\VO\vic \V kosciele 
ksi~zy Dominikan6w. Zas niepocicszona po stracic 
swej malionka, ufundowala 'v Sando1nierzu klasztor 
Beuedyktynck, 'v kt6rym zostawszy ksicni~, zycie 
zal<onczyla. Klasztor zas stosownie do rcguly i woli 
zalozyci cll\i dot~d trudni si~ 'vycho"'anicm panien. 

Hieronin1 Sieniawski, woje,vod~ ruskin1 przcz ry-
cerstwo# 'v czasic bezkr61ewia ob,volany, a potem 
}Jrzcz Stcfana Batorego na tcj godnosci utrzyn1auy, byl 
zrazu Arjanin, p6zniej przez sla\vnego \vymow~ Skar
g~ na,vr6conyu1 zostal i gr6b jego 1niesci sig razem 
z innen1i w kaplicy brzezanskjej. Umarl roku 1576, 
a potomkowic otrzymawszy wycho"ranie w wierze ka
tolickiej, jui si~ nigdy od niej nie odry,vali. 

Obszerne dzielo napisacby mozna, chc~c skre
slic slawne i wazne wypadki jakie si~ pod 1nurami 
Brzezan odbywaly, a raczej w jakich gl6,vny udzial 
miala rodzina Sieniawskich, })Osiadaj~ca dobra na 
pograniczu. Slnialo powiedziec lllOZllU, ze })rzez trzy 
"·ieki, nie tylko calem mieniem ale piersiami s'vemi, 
strzegla calo6ci granic Rreczypo politej. Brzezany, 
Sienia,va, ~Ii~dzyboz byly pra\vie nieustaj~cym tea--
tren1 'valk krwawych z dobryn1 skutkien1 dla kraju 
pro,vadzonych. ~1iejsca te nawet nie stracily na tern, 
bo staranna opieka wlascicieli otaczala je, starajfJ:c 
si~ owszen1 o podnoszenie ich. I tak Mikolaj Hic
roninl Sicnia,vski woje,voda W oly:iisld, kt6rcgo wspo
mnielismy 'vyzej jako fundatora klasztoru i kosciola 
Bernardyn6"· w Brzezanach, otrzymal za pano,vania 
J ana III przywilej stano,vi~cy jarn1arki 'v ten1 mie
scie na zc~lanie S. Ducha, na S. Bazylego, 8. Eljasza 
i na niedziel~ srodopostn~; co znacznie miasto pod
nio lo. 'I enze sam ]tfikolaj Hieronim okolo tegoz 
sa1nego cza u, dziedziczn~ wies Sienia'v~ przez otrzy
lnan~ ku temu konstytucj~ na miasto za1nienil: i tam 
kosci6l z klasztorem ksi~zy Do1ninikan6'v zalozyl. 
Nieztnordo,vany ten m~z, r6wnie na \vydatki wojen
ne jak na padnoszenie miast i kosciol6'v, nie zalo
wal szkatuly i star an swoich. .. )V czasach nieszcz~-

I 

sliwego pauowania Jana Kazimierza, pulk piechoty 
i regiment dragon6w swoim kosztem wystawil. W kil
kunastu bitwach, jui to za tego kr6la, juz za panowa..; 
nia Jana III ze slaw~ i odwag~ walczyl. Powracajqc 
z wyprawy Wiedcnskiej, gdzie le,v6m skrzydlcm do
wodzil, umarl w Lubomli o kilkauascie 1nil od Kra
kowa, miejscu Rlawnem obronnym za1nkien1 i schro ... 
nicnic1n Jcrzego Lubomirskiego, kt6ry tam wraz 
z ksi~dzen1 Opatcm W olfem klejnoty koronnc przed 
sz,vedami uwi6zl. 

Ostatnin1 dzicdziccm wspanialego Brzezanskiego 
za1nku i 1nia. ta byl zyj~cy jeszcze \V }Jocz~tku osta
tniego stulccia, sla,vny cnotami i m~ztwem Adam 
Mikolaj Sienia\vski, kasztelan Krakowski. wielki het
man korouny, starosta L\vowski. Znane, a raczej spo
pularyzowanc zostalo imie tego bohatera Jlrzcz piesft 
starego naszego lutnisty, J. U. N: 

Za bztunnynt Dnicstrezn, na Ceeor ki6m bloniu . ' G(lzic Zolkiewskiego spotkallos okrutny· 
,Jocbal 'ienia\vski odwazny i smutny, 
w blyszcz~ccj zbroi, i na snieznym koniu. 

• 

Poeta IllO\Vi~c dal6j: ~ Niebicskie oczy sercc mu 
zranily" czyni \VZiniank~ o milosci mlodcgo bohatera 
do Elzbiety Lubomirskiej c6rki Stanislav.'a Lubomir
skiego 1narszalka 'vielkiego koronnego; kt6r~ tez, 
da,vszy pierwej licznc dowody m~ztwa, poslubil. Nie 
tylko 1nilosc, czyli 1 .. aczej niepewnosc wzajemnosci 
smutel\, o kt6rym nH)wi JlOeta, na czolo mlodzienca 
sprowadzic n1ogla. J ako prawy s~rn kraju, czul on 
i cierpial nad nieszcz~sliwem polozeniem chyl~cem 
go do upadku. 

rren to Adan1 Mikolaj Sieniawski, syu Hicroniina 
hctn1ana polnego koronnego i ksi~zniczki Radziwil
l6wnej 'voje'.vodzianki Litewskiej, ostatni z linii m~
zl<iej sla,vncgo Sieniawskich rodu, w mlodosci swej, 
kilkakrotnic pokonywal Turk6w i Tatar6w. Zostaw
szy p6zniej hetn1anem wielkim koronnytn, wraz z Po
tockim, 'voje,vod~ Kijowsl\im, poskromil na Ukrainie 
kozak6w przez Samusia i Paleja do buntu pobudzo
nych. Za pa.no,vania juz Augusta II roku 1706 wraz 
z kr6le1n znaczne z'vyci~ztwo nad Szwedami odni6sl 
pod Kalisze1n i 'vlasnie kiedy mu los pozwolil za
szczytnie przyc~ynic si~ do upokorzenia tak okru
tnych nieprzyjaci6l jakiemi dla Polski byli Szwedzi; 
doznal najdotkliwszej bolesci .dowiedziawszy si~ ze 
ci przez zemst~, zabrali w niewol~ zon~ jego chor~, , 
b~d~c~ w Warszawie. .Stanislaw Leszczynski je-

.. 



• 

162 

dnakze, wstawienicm si~ swojem i usilnemi prosbami 
zdolal otrzyn1ac jej uwolnienie .. Urnarl Adam ~likolaj 
we Lwowie 1726: cialo jego pochowane w Brzeza
nach. Charakter miallagodny, pobozny, 'vydal prze
szlo dwa miljony na. \vykupienie rodak6w z niewoli 
tureckiej-lrlasztory zas wspicral hojnosci~ swoj~. 

'fen byl ostatnim potomkien1, jak to powiedzieli
snly jui, rodu Sienia,vskich.-Zostawil jedyn~ c6rk~ 
Zofi~, lrt6ra owdowiawszy po Denhofic woje,vodzie 
l)olockim, hetmanie polnym- poslubila p6zni~j Au
gusta Czartoryskicgo wojewod~ Ruskiego. Caly wi«EC 
maj~tcl\ Sieniawskich, pi«Ekne Brzczany, slawn~ juz 
w wicku naszym Sieniaw~, wraz z innemi dobrami, 
tudziez z Mi~d.Zyboiem, do domu Czartoryskich wnio-

• 

• 

• 

sla. Mowi~c o maj~tnosciach Sieniawskich musieli
smy obszcrniej wspomniec nieco wyzej i o Mi~dzybozu. 

Dzis Brzezany nalez~ do Stanislawa hr. Potockie
go wnuka s. p. ~Iinistra wyznan religijnych i oswie
cenia pnblicznego w kr61estwie polskiem. Nowy wla
~ciciel nabyl pi~kn~ bibliotek~ (kt6r~ ciq,gle wzbo
gaca) po Fel. ~osiu liuchmistrzu l\:r61. Gal. - oraz 
polecil, nieszcz~d~f1C niczego, aby jego kosztem ka
plica i groby Sieniawskich bylydo pierwotnego przy
prowadzone stanu. Restauracy~ juz w tym roku roz
pocz~to. Szkoda tylko ze palac nie moze bye zamie
szkany, gdyz dziedzic Brzeian posiada drugie pod 
Warszaw~ dobra, Helen6w, na ~t6rego przepyszne 
upi~kszenie, bardzo wiele lozy. 

MALWY. 
(z R"fClN.-\ KOLOROWU~) 

Arcyliczna fa1nilija roslin n1alwowych rozpowsze
cllnion~ jest we wszystkich l{limatach. Ma ta roslina 
wl6kua bawelniste, a opr6cz tego l\ilka jej gatunk6w , 
posiada srodki lekarskie np. laz (Althea) l\torego 
klejowatosc bywa najlepszym srodkiem przeciw i\a
szlonl. Juz chocby tylko dla tych gatunk6'v poiyte
cznych, zasluguje rodzina malw na uwug~ nasz~. Po
wszcchnie uzywaj~ ich do ozdoby 'vielkich ogrod6w, 
z powodu rozmaitosci \V gatunkach i pi~knosci k\via
tu. Nickt6re z malw przyl~czonych tu na tablicy, 
mnicj lub \Vi«Ecej s~ znanemi kazdc1nu. Wpra,vdzie 
tylko jako ozdoby uzywajQ: tych gatl~nk6w, gdyz ani 
lekarskiego, ani innego uiytku dotychczas z nich nie 
mamy. 

Nr 1. (Hibiscus aj'l·icanus) glow1iq. ojczyzn~ t~j 
malwy przyl~del\ Dobrej Nadziei. 

Nr 2. (Malope trifida) z poludniowej Hiszpanii 
i Afryki p6lnocnej. Pierwiastkowy gatunek ma kwiat 
purpurowy z ciemnemi ~ylkami. Tu wysta,viona, sta
nowi o~mia~~ tylko tego samego gatunku z bialym 
kwiatem. 

Nr 3. (Patavia 1'/lomhoidea) w Peru a mianowi
iCie w bliskosci Lima rosnie. 

Nr 4. (Malope g1'anlli{lora) je!t tylko odmian~ 
• 

Malwa trifida kt6ra rna wi~ltszy i czerwienszy kwiat 
od pier\viastkowego gatunku. 

Nr 5. (Lava! era trirnest1·is) z poludniowej Euro
PY i w nn.szych ogrodach rozpowszechniona; w r6zo
wynl i bialym bywa kolorze. 

Nr 6. (Afall'a rnoscltala) \V Niemczech, Francyi 
i Anglii dziko rosnie: j~j r6zowe lub biale kwiaty 
maj~ zapach pizmowy, b~d~cy przyczyn~ gatunkowcj 
naz,vy. 

. 
~Ioda s'vy1n despotyztnem i nad ogrodami wlada-

j~ca - niekt6re rosliny rozpowszechnione usun~la 
aby na ich miejsce wprowadzic nowosci. 'fak tez 
i Malwy pi~kne musialy si~ usun~c -lecz pomi~dzy 
niemi s~ gatunki nie latwo daj~ce si~ wykorzenic 
i po przelezeniu kilkoletniem, ziarko z nasienia wy
padle, zn6w wschodZi. 

• 

Uprawa tego kwiatu latwa, gdyi z nasienia si~ 
mnoi~ w inspektach: niekt6re potrzebuj~ tylko ro
sn~c w gruncie, gdzie pozostaj~ bez przesadzania. 
Tylko gatunki pochodz~ce z gor~cych klimat6w, p~
trzebuj~ piel~gnowania w cieplarniacb lub doniczkacb 
i mog~ dopiero bye przesadzane wtedy

1 
gdy juz przy- · 

mrozki ustan~ c~llilem. 
• 

• 

.. 
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BYTNOSC KROLOWEJ NAW ARRY 

\V KO'I'ERE <OA UTERETS) . 

Ciekawyn1 prawdziwie exemplarze1n dla baclacza 
sere a ludzkiego byla pi~kna Malgorzata siostra Fran
ciszka Igo kr6la francuzkiego. Polozeniem swojem, 
pi~knosci~, rozumem, dowcipem poci~gala wszys
tkich ku sobie. W owym wieku i wsr6d dworu tak 
rozwi~zlemi obyczajami slynqcego, dose bylo slizkiem 
to wszystko dla wytrwania w cnocie. Przeciez owcze
sni i p6zniejsi dziejopisarze nigdy 0 zadnym jej nie 
wspominaj~ upadku; owszem imie jej jako kobiety 
nieskazitelnej cnoty, przez nich wsz~dzie zapi:sane. 

:6yloby to bardzo naturaln~ rzecz~ gdybysmy 
w sposobie zycia i wup<;>dobaniu Malgorzaty widzieli 
przyczyn~ tych r6zni~cych j~ od innych obyczaj6w, 
gdyby na straiy cnoty jej, stan~lo jakies wrodzone 
uczucie skrotnnosci, kt6re si~ spotyka czasem wsr6d 
os6b w najgorszych wychowanych towarzystwach, 
lub gdyby gl~bokie poj~cia religijne, wysoka pobo
znosc, kierowala jej post~pkami, tlumila nami ~tno
sci. Lecz przeciwnie, pi~kna Malgorzata lubila za
puszczac si~ \ve wszystkie 'v~tpliwosci; jej niepodle
gly umysllubil badac, bl~dzic, jak dowodzi dzielo 
jej pod tytulem: ,Zwierciadlo grzeszncj duszy." I tak 
twierdz~: ze czas jakis byla zupelnie porzucila pra
ktyki religii katolickiej-poczem przyj~c chciala no
w~ Lutra nauk~ - i dopiero w pozniejszym wieku 
wr6cila do religii, w kt6rej wychowan~ byla. Co do 
delikatnego niewiesciego uczucia wstydu, tego zdaje 
si(J nie miala zupelnie. Nie mozna bowiem wydzi,vic 
si ~, jak pi6ro kobiety mlodej i pi~knej, moglo bye 
zdolnem do kreslenia obraz6w tak nieprzystojnych, 
jakie si~ w jej pismach znajduj~. Jakimze wi~c spo
sobem kobieta, kt6rej wyobraznia z tak~ latwosci~ 
.brudne malowala obrazy, kt6ra kocbaj~c brata, sly-
n~cego z rozwiqzlego zycia, cb~tnie IJrzebywala na 
dworze jego pelnym zepsucia, kt6ra iadnym skropu
letn religijnym zwi~zan~ nie byla; mogla ocierac Si(J 
o brud, zyc wsr6d niego, malowac go bez wstr~tu, 
a sama nie zostac nim skaion~? owszem, zasluzyc 
sobie na miano dziesi~tej muzy, wszystkz"e atrybucye 
swoich ·dziewi~ciu siostr posiadaj~cej? Zdaje si~ ze 

Ksi~G.A. SWIATA, Cz. L R. IX. 

• 

silna, prawdziwa milosc, zacho,vala pi~kn~ Malgo
rzat(J od upadku. W pierwszy1n poranku zycia, bO' 
zaledwie siedmnast~ liczyla wiosn~, l)OSlubiia z mi
losci mlodego Karola d' Alengon, Konotabla Francyi,. 
ksi~cia krwi ·- Mimo zlych przyl\lad6w, mimo ze
psucia kolo jakiego ocierala si~ Malgorzata na dwo
rze brata, milosc malzei1ska wystarczala jcj kietly 
po pi~tnastoletnim szcz~sli,venl pozyciu, Karol })0-

legl w slawnej bitwie pod Pawj~, przez Franciszka 
Igo przegrancj - kochaj~ca go ma!zonka nie pocie
szona .PO jego stracic, ci~zkiemu oddala si~ zalo"\ld. 
Czuj~c jednak potrzeb~ ulzenia sobie, a bardzicj id~c 
za rad~ kocbaj~cych j~ dworzan, blagaj~cych aby 
w ci~zldej niedoli rozrywki sz1:1kac raczyla, Malgo
rzata postanowila odmicnic na czas jakis miejsce po
bytu, i za pomoc~ podr6zy nastr~czaj~cej rozmaite 
wrazenia, ukoic ci~zki smutek, do kt6rego, wesola,. 
dowcipna, zywa z natury, nie zdawaJa si~ zdoln~. 

Jej kochaj~ce sercc, poetyczna wyobraznia, przed
stawiJ:a jej za eel podr6zy odwiedziny ukochaneg() 
brata, kt6rego \V6wczas Karol V 'vzi~wszy w niewo-
1~ w bitwie pod Pawj~, w wi~zieniu Maclryckiem trzy
mat W owy1n czasic odbydz podr6z z Paryza do Ma
drytu nie bylo rzecz~ zbyt latw~: cz~sto narazano 
si~ na rozmaite wypadki; kt6re sprowadzaly i trudne 
do przebycia drogi, i odnawiane rozj~trzenie jakie 
z powodu ci~glych mi~dzy Francy~ a Iliszpanj~ za
targ6w panowalo. Niebczpiecze!1stwa nie wstrzyma
ly Malgorzaty w jej zan1iarzc. Opo,viadania, jak zwy
kle w odleglosci, w olbrzymie rosn~ce rozmiary, o zlem. 
obchodzeniu si~ Karola z dostojnym wi~znieni, tak ze 
w skntek tego ci~zk~ chorob~ dotkni~ty1n zostal; 
tern bardziej pobudzaly kochaj~c~ siostr~ do podro
zy. Spieszyc aby pilno,vac w chorobie brata, aby wy
powiedziec prawd~, skarcic Karola za nieuszanowa
nie niedoli, bylo jedyn~ mysl~ Malgorzaty. Jako tez 
dopi~la swego celu. 

Nie b~dziemy opisywali jej podr6zy, ani widzenia 
si~ z ukochanym bratem, kt6ren, mimo lekkosci cha
rakteru, nie tylko ze do smierci pami~tal ten czyn 
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jej heroiczny, lecz i czulem przywi~zaniem jej go za
wdzi~czal. Pominiemy takze smiale jej przem6wienie 
do Karola i ministr6w jego, tak ze wszyscy zdziwie
ni i przej~ci uwielbieniem dla pi~knej ksi~zny 'vyst~
puj~cej odwaznie lY obronie praw "'i~znia, ktoremu 
uchybiac smicli-zmienili post~powanie swoje wzgl~
dem niego. Lecz zatrzymamy si~ nieco dluzej nad jej 
bytnosci~ w pi~knej dolinie blisko g6r Pyrenejskich, 
ta bowiem stanowi cal~ epok~ tak dla niekt6rych 
ruieszkancow cichego tego ustronia, jak i dla miejsca 
posiadaj~cego zr6dla mineralne.- Lubo, jak twierdz~ 
miejscowe podania, jeszcze za Juljusza Cesarza zna
ne, wszakze tak potem zaniedbane - ie dopiE~ro po 
bytnosci w nich siostry kr6la francuzkiego, podzwi
gnit}te z ZUI)omnicnia zacz~ly nabywac rozglosu. 

, Mowdobry Janie- odparla ksi~zna- wiesz jak 
pami~tam twoj~ troskliwosc i wiernosc dla kochanego 
ksi~cia i pana naszego. Mozesz bye pewnym ze co mo
g~ uczyni~ dlaciebie-moze \Volisz pozostac przy mlo
dej zonie niz jechac ze mnf!?-otwarcie powiedz, za 
zle tego nie poczytam." 

,Aht Pani! czemze zasluzylem na takie pos~dze
nie? Przeciwnie, nie tylko ze nic mnie od towarzy
szenia waszej l{si~z~cej mosci nie oderwie, lecz przy
chodz~ blagac jej aby mlody m6j synowiec Ludwik 
de la Haye, ubogi, ale pelen zdolnosci chlopiec, m6gl 
wejsc do sluzby dworskiej i towarzyszycwaszej ksi~
z~cej mosci." 

, To troch~ trudno-odrzekla ksi~zna lagodnie
wiesz jak wiele pan6w za p6zno przybylych w szla
chetnym zamiarzc towarzyszenia, zaniechac tego 
musieli; uznaj~c iz zbyt licznym stalby si~ orszak 
m6j. Raz wi~c zamkn~wszy liczb§ podrozuj~cych 
nie mog~ jej zwi~kszac bez narazenia sie innym." 

Stosownie do zwyczaj6w, do potrzeb wieku i do 
usposobienia lagodnego, goscinnego ksi~zny, wielki 
orszak zebral si~ kolo niej a by miec szcz~scie towa
rzyszyc jej w podr6zy tak zajmuj~cej, i \Y tak pi~
knym celu przedsi~\vzi~tej. Damy d\voru ciekawe 
poznac obyczaje, S\vietnosc dvvoru cesarskiego rezy
duj~cego we wspanialym Eskurjalu, ciekawe pi~
knych gran dow hiszpanskich, blagaly ksi~zny a by im 
dozwolila dzicliG niebezpicczenstwa tak przykrej po
dr6zy. Panowie, czy to rycerze, czy poeci, marz~c 
o czarnych oczach nieporo\vnanych Andaluzek po
stanowili nieodst~powac ksi~zny, azcby bye jej stra
z~, pomocf!, w ch,vilach odpoczynku; poezy~ i n1uzy-
k~ rozrywac j~ \vsr6d tak wielkiej podr6zy. Malgo
rzata z prawdziw~ \vdzi~cznosci~ to ich pol' \Yi~cenie 
przyjmuj~c, nie odmawiala nikomu. Zebra{ si~ wi~c 
dw6r liczny, do migracyi raczej niz do })Odrozy podo
bny. Ilez to dla tak dostojnych d'vorzan, trzeba bylo 
woz6w zc sluzb~ i r6znemi potrzebnemi rzeczami! 
Gdy juz ksi~zna wyjeidzac n1iala, a liczba towarzy-
szy i to,varzyszek juz zdawala si~ zan1kni~t~; ulubio
ny iej pokojowy Jan de la Haye, kt6ren I)ierw·ej nie 
opuszczaj~c dworu, zebral jej pis1na i wydal, 1) sta
n~l przed ni~ wlasnie kiedy Malgorzata, zaj~ta jedy
n~ mysl~ pocieszania ukochanego brata, ukladala 
w gabinecie swoim, siedz~c przed ogromny1n stolem 
z hebanu, poezy~ kt6r~ bratu za,vicsc chciala, pod 
tytulem: ,Zale nad wi~zniem" (Complaintes pour un 
prisonier). 

,,Moscia ksi~zno! - rzekl Jan zblizaj~c si~ nie
sniialo-taka tylko dobroc jak waszej ksi~i~cej mo
sci, osmielic mnie mogla do przedstawienia prosby 
mojej." 

1) Los Marguerites de la Marguerite des princesses. 

,,Czyz milosciwa pani potrzebowala n16wic mi to? 
dobroc jej anielska zmuszaj~ca do tlun1aczenia si~ 
przed niegodnym slug~, pomi~szala n1i })atni~c!.. a ja 
co innego mowic chcialem." Tu d"rorak przybral 
postaw~ unizon~, obtarl jakby Z\Yilzone oczy; co po
strzeglszy Malgorzata, rzekla z milytn usmiechem: 
,No i c6z n16wic chcinles m6j dobry Janie?" 

Dworak niespodziewaj~c si~ odm6wn6j odpo\viedzi, 
a postanowiwszy wzi~sc synowca z sob~, chwilk~ przy
stan~l w rozczulonej i pochylonej posta,vie, a by miec 
czas jakis niezawodny srodek wynalesc, po czem utarl
szy nos i odetchn~wszy, rzekl, podnioslszy smialo 
glow~: ,Nie smialbym prosic waszej ksh~z~cej mosci 
o miejsce przyboczne, o pomieszczenie na d\vorze jej 
me go mlodego synowca, lecz chc~c a by \vczesnie wpra
wil si~ 'N zaszczytn~ dworsk~ sluzb~, chcialem pro sic 
aby mi wolno bylo wzi~sc go jako mego pomocnika
J akkolwiek dla szlacbcicu, dla syna pier\vszej szatnej 
s. p. kr6lowej, miejsce podrz~dne pomocnika dwor
skiego nie stanowi karjery- ja we ale nie db am o to: 
z wiekiem on potrafi otworzyc sobie drog~ i zatrzec 
ten pocz~tek, kt6ren. dla mnie i dla niego b~dzie 
chlubnyn1 - Pewny bo,viem jestem ze b~dzie mial 
szcz~scie nie raz w chwilach znuzenia rozer,Yac wa
sz~ ksi~z~c~ 1nosc-1na bo,viem glos tak pi~kny ze 
przy towarzyszeniu gitary gdy spiewac pocznie, nikt 
go oboj~tnie sluchac nie moze - Celem moim, pra
gnienieln jedynem, aby w tej dlugiej podr6zy mial 
szcz~scie choc na jedn~ chwil~ wasz~ ksi~z~c~ mosc 

, " rozerwac. 
,Poczciwy zawsze jestes-rzekla smiej~e si~ ksi~- . 

• 



165 

tna - dziwi~ si~ zem si~ od razu nie domyslila ze 
pewnie mnie chcesz prosic abym ci dozwolila cos na 
moj~ korzysc wykonac. Dobrze bardzo, bez pytania 
mogles to zrobic, wszak b~d~c najstarszym d\vor
skim, wolno ci wzi~sc do pomocy kogo ci si~ podo
ba; tylko zastrzegam sobie zebys swego kuzyna nie 
obarczal czynnosciami niestoso"'nemi urodzeniu je
go, bo ty got6w jestes o wszystkiem dla mnie zapo·· 

· mniec. Ja go wi~c wezm~ pod moj~ protekcj~-a po
niewaz m6wisz tyle o jego glosie, chc~ zebys mi go 
dzis jeszcze przedstawil, chc~ go slyszec spiewaj~
cego chocby natychmiast. '' 

, Och! ilez laskil" podchwycil Jan, wybiegl i w p6l 
godziny stawil oczom ksi~znej dwudziestoletniego, 
z bl~kitnemi duzemi oczyma, skr~conym jak u che
rubina, jasnym wlosem, mlodzienca. Ksi~zna oc~ywi
scie uderzon~ byla jego pi~knosci~, a razem skrom
nym, l~kliwym a szlachetnym ukladem: trzymal gita
r~ przez plecy na bl~kitnej wst~zce zawieszon~, a ko
lor wst~gi z kolorem oczu zdal si~ walczyc o pierw
szenstwo blasku. Po kilku kr6tkich zapytaniach, 
Malgorzata lrazala mu usi~sc i oswiadczyla ch~c 
uslyszenia glosu jego. Ludwik upi~kniony rumien
cem pomi~szania, zaspiewal zwrotk~ ulozon~ wlasnie 
z pocz~tku poematu kt6ren pisala, gdzie zal i chtJC 
widzenia wi~znia \V t~schnej uwydatnil nucie. l{si~
zna do ~ez rozczulona serdecznie dzi~kowala J anowi 
ze jej tak mil~ do podr6zy rozrywk~ wynalazl - po 
czem rzekla stanowczo: ,Nie pozwalam abys go 
ubral w Iiberj~ jak~ nosz~ poslugacze dworscy pod 
twoj~ zostajqcy zwierzchnosci~. Nosic b~dzie ubi6r 
podr6zuj~cego minstrela, kapelusz zc strusiemi pi6-
rami, blEJkitny atlasowy kaftan, na kt6ry1n na bialej 
szarfie w potrzebie zawiesi gitar~; oto ubi6r jaki mu 
nader do twarzy b~dzie. Nie pozwalam tal{ie uzywac 
go do poslug zwyczajnych innym; tymczasem w po
dr6iy nie bEJdzie mial oznaczonej posady na dworze 
moim, lecz gdy wr6cimy pomysl~ a by stosowne do jego 
talentu, w kt6rym si~ doskonalic bEJdzie, zaj~l n1iejsce." 

Uradowani obydwa wyszli z pokoju Malgorzaty, 
kt6ra rozmarzona muzyk~ z lepszem usposobieniem 
wzi~la sitJ do kreslenia rozpocz~tego dziela. 

Slawna byla latwosc i zr~cznosc tej ksi~zny z ja
k~ rozdawala i ukladal a godla czyli dewizy wszy
stkim, co w owych czasach koniecznie prawie miec 
trzeba bylo. Jej ulubiony pokojowiec Jan de la Haye 
otrzymal od niej dewiz~ wyrazaj~c~ trzcin~ pochy Io
n~ do polowy z napisem: ,Zegn~ si~ lecz nie zlami~." 
Nader stosownym byl dla tego dworaka przydomek, 
jakkolwiek· ksi~zna w innem go brala znaczeniu. 

. Jan zrEJczny, gi~tki dworak, nie dal si~ zadnemi 
zlamac przeciwnosciami, pocbylil si~, zgi~l, azeby 
podniesc si~ znowu. Malgorzata s~dzil& ze on sam 
si~ za nic licz~c, got6w byl na wszystkie ofiary dla 
dworu kt6remu wiernie sluzyl. On zas tylko tnyslal 
o sobie i s\voich. Postanowil korzystac z pi~knosci 
synowca. Na d'vorze kr6lowej byla wlasnic mloda 
dzicwczyna, c6rka koniuszego poleglcgo pod Pawj~: 
za1narzyl o Z\Vi~zl{u z ni~ Ludwika, a .ze 1nu juz nie 
raz cos niepodobnego napoz6r udalo si~, }Jostanowil 
przyprowadzic ten marjaz do skutku, i zeby kto z to
warzysz~cych ksi~znie dworzan nic ubicgl go, posta
nowil wzi~sc z sob~ synowca. Nigdyby on mu nie
dozwolil bye prostym pokojowccm i nosic libcrj~, 
lecz tak zrEJcznie rzecz poprowadzil iz ]{SiEJzna sama 
zakazala. Jak w tym wypadku tak i w innych umial 
on zawsze takie wywolywac rozkazy jakich potrzc
bowal, tak, zc w koiicu na'rozkaz pani swojej musiat 
si~ wyrzec bye jej pokojowcem a przyj~c p6~niej jal{
kolwiek oddalaj~cy go od jej osoby, ale wi~kszy i za
szczytniejszy urz~d, na dworze kr61a Nawarry dru
giego m~za Malgorzaty. Mlody Lud\vik istotnie piQ
kny glos i zdolnosc muzykaln~ posiadaj~cy, byl do~ 
brym i sklonnym do szlachctno"ci chlopccm; nie 
marzyl on o wyniesieniu si~, tylko o n1ilosci, na ja
k~ wycho\vaniec matki na d\vorzc Lud\vika XII b~
d~cej, m6gl s i ~ zdobydz. 

Tymczasem nie powiodly si~ zamiary dworaka .. 
Malgorzala, lubo wielkicmi zaszczycalalaskami mlo
dego Ludwika, nie 1nogla go przeciez tak pr~dko. 
podniesr, zeby stosowncm bylo })rosie dla nicgo o r~
k~ sicroty po z1narlym koniuszyn1, bogat6j wielu wlo
sci dziedziczki, na opiece ksi~zncj b~d~ccj; tembar
dziej to trudnem bylo, ze jeden z pan6w to\varzysz~
cych ksi~znie, z tytulem markiza, widocznie zalecal 
si~ bogatej dziedziczcc. Nie stracil wszakie Jan na
dziei popchniEJcia czy to przez swietne malzenstwo,. 
czy przez jakie inne okolicznosci, na wysoki szcze
bellask synowca-w czcm si~ nie fJomylil. 

Nie podaje nam historya, czy damy w nadziei od
znaczenia si~ na dworze Karola, to,varzysz~ce ksi~
znie, z po\vaznych grand6w hiszpanskich zadowolo
ne byly; lub czy panowie zdolali obudzic zaj~cie pi~
knych hiszpanek. Wiemy tylko iz Malgorzata po
cieszona z widzenia ukochanego brata, kt6rego wkr6-
tce w Paryzu 'vitae miala, opuscila Madryt pelna te
go zadowolenia jakiego czlowiek doznaje po wypel
nieniu szlachetnego czynu, dyktowanego sercem a wy
konanego ze stalosci~. Przebywszy Pireneje, kocba
j~ca pi~kn~ natur~, ksi~zna postanowila zwiedzic 

23* 



166 

slyn~ce z pi~knosci swoj6j doliny, po1ni~dzy nizszy1n 
lancuche1n g6r leif!CC. Nadworny lekarz, ciekawy 
poznac wody o kt6rych malo wieclzial, poradzil, iz 
nie za.szkodziloby, aby po tak wielkiem utrudzeniu, 

· ;·: ksi~zna sprobowala k~pieli mineralnych znajduj~
cych si<a wlasnie w jednej z najpi~kniejszych dolin. 

Jak~ez to bylo nadzwyczajne zjawisko dla malego 
dzis jeszcze miasteczka, a w6,vczas wsi zaledwie kil
kanascie lcpszych budynk6w, do bogatszych g6rali 
nalei~cych, posiadaj~cej; kiedy zjechala do niej wiel-
1-:a ksi~ina, sios tra kr6la Francyi! otoczona licznym 
dworen1, prowadz~ca za sob~ kuchnie, sprz~ty, o ja
kich mieszkancy wyobraienia nie mieli. 1\ialgorzata 

. 
zachwycoua byla pi~knosci~ miejsca, jakby przeczu-
~raj~c, ze \vszystkich tych \vlosci, zostawszy kr6low~ 
N a\varry, rnonarchini~ i pani~ wkr6tce b~dzie. Posta
no,vila z\viedzi.c niekt6rc stron tamtych okolice, 
a razen1 proho,vac k~picli tak zalecanych 11rzez lc
l\:arza. 

Wyporz~dzono wi~c l\:iJka g6ralskich dom6w na 
dw6r ksi§zny, zas dla niej sarrH~j z przyboczn~ slu
zb~t, odst~pila duzego lubo dre\vnianego dworca, 
lY bliskosci kosciola stoj~cego, Elibicta Barnabas 
" rdowa, \vlascicielka grunt6w i cz~sci lasu w rozpa
dlinach rosnf1cego . M~z jcj stary Barnabas, niegdys 
za czas6'v poc1boj6w Ferclynanda ze sla,vnyn1 Gonza
lem z Korduby, \vojuj~c, n1iai szcz~scic \V jednej bi
twie. tak si~ odznaczyc, ii Gonzal przedstawil go 
monarsze i ten nadal n1u wolnosc i "rJ.asnosc - co 
Ferdynancl cb~tnie czynil chc~c szlacht~ upokorzyc. 
W tychze san1ych okolicach bylo ldlku wlascicieli. 

· Pans two Nawarry tak cz~sto raz do korony hiszpan-
'Skiej, to zn6w do francuzki<~j przyl~czane by,valo, i~ 
niekt6rzy n1ieszkancy, jak to by,va czasen1 na pro
wincyi stracili prawie \Viedz~ do kt6rego z tych 

.. ' dw6ch pan.stw nalezecby powinni - Dla tego bardzo 
l(;h~tnie i goscinnie, nie wchodz~c w ci~gle zatargi mi ~
·dzy panujf1cymi, przyj~li lrsi~zn~, a szczeg6lniej wdo
wa i wielu jej s~siad6w; a maj~c domek pod lasem 
wsr6d g6r opodal stoj~cy, tam si~ z rodzin~ przenio
.sla. W dow a Barnabas opr6cz nieletnich dzieci, mia
la szesnastoletni~ cork~ nadzwyczajnej urody. Byl to 
rzadki typ poludniowego nieba pi~knosci-oczy du
ze czarne z dlugie1ni rz~sami, opr6cz blasku, mialy 
wyraz tak rzadko spotykun6j w podobnych twarzach 
slodyczy, lagodnosci, iz istotnie wejrzenie jej, nad
zwyczajne czynilo na patrz~cych wraienie. Nie v-.rszy
scy z · d woru ksi~zny widzieli pi~kn~ Izabell~, kt6ra 
jakby unikajqc spojrzen ciekawych, tyle tylko poka
zywala si~ ile koniecznosc wymagala; Ludwik tylko 

spotkawszy j~ przypadkiem, ocenil jej pi~knosc tak 
dalece, iz pierwszy raz w zyciu powiedzial sobie: 
,moj~ bye musi koniecznie." Milosc obfituj~ca w spo
soby ulatwiaj~ce a raczej lami~ce wszelkie trudno
sci i niepodobienstwa, dostarczala Ludwiko,vi pozo
r6w pod kt6remi biegal do dotnku wdowy o kilka staj 
.oddalonego. Mlodc serce jego raz pierwszy tak gwal
to,vnie bilo, raz pierwszy poczul uczucie owladaj~ce 
go zupelnie, tak dalece, ze ani obawa dostojnej opie
kunki kt6ra go co raz no,ven1i zaszczycala laska1ni, 
ani przestrogi stryja, ktoren od pierwszego dnia zro
zumial dla czego synowiec znika, nic zgola, zadne 
wzgl~dy nie 1nogly odci~gnf!c 1nlodzienca i zatrzymac 
go 'v Kotere. Gdy zabraklo zapytan, objasnien, prosb 
o to lub owo kt6re zrazu pokrywaly jego od,vicdziny, 
Ludwik os~dzil ze powinien bye juz zrozumianytn, 
ze nadludzka pi~knosc do1nyslila si~, przeczula, i ze 
nie\v~tpliwie odplaci mu wzajemnosci~, kiedy si~ 
nie gniewa, usmiecha, i kiedy jej gl~bokie, pclne la
godnosci spojrzcnie nie nabiera suro,vego wyrazu 
gdy go zawsze na drodze s'vej spotyka. Tydzien tak 
1nin~l; czyz nic dosyc na o budzenie 1nilosci? posta
nowil wi~c Luchvik \vypowiedziec, otworzyc serce 
S\voje a nastroi wszy gitar~ pospieszyl, a by \V peJnej 
ognistych wyrazo\v zwrotcc, cal~ swoj'd 'vyspiewac 
1nilosc. . · 

,St6j szalencze! - zawolal Jan sp.otkawszy syno
wca na drodzc, na kt6rego siEJ zaczail-pomija1n ze 
si~ nie boisz utracic lask ksi~iny, kt6ra "'czoraj ko
niecznie cbciala abys jej w przechodzie w gory to
'varzyszyl; pon1ij::un ze ·psujesz sobie przyszlosc cal~, 
ale pami~taj ze milostka z g6ralkf! 1noze ci~ zycia 
pozba,vic: ani wiesz jak2!J oni n1aj~ dziwn'1 dun1~; nie 
bez tego zeby dziewczyna nie mialajakiego krewne
go, lub brata; zobaczysz ze jezli nie s1nierc, to ka- · 
lectwo ci~ spotka! zastan6w si~ chlopcze, sluchaj, 
bo pozalujesz. '' • 

Istotnie, zastanowil si~ Lud,vik, bo przystan~l 
chwilk~ i 'vyslucbal calej perory z ogniem wypowie
dzianej; stan~la 1nu przed oczyn1a postac slusznego 
pi~knego g6rala, kt6rego Izabella naz,vala Rodry
giem a kt6ren ponuro patrzal na niego, gdy niby od 
ksi~znej przyni6sl obrazek Jak6ba z Kornpostelli 
kolorami malowanego, kt6rych obficie na drog~ na
kupil, - i ofiarowal go wdo,vie. 

,0! dobrze 1n6wisz m6j stryju-odrzekl Ludwik
,nie p6jd~ ta1n, b~dz spokojny" - i zawr6cil si~ ze 
stryjem: lecz skoro ten udal si~ do komnat ksi~znej, 
mlodzieniec rozesmial siEJ z plonnych strach6w
,I c6zby mi jakis tam Rodryk daleki krewny ich, jak 

• 
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1n6wila Izabella, m6gl zrobic? rzekl do sicbie: ,jezli Przybra"rszy uroczyst~ l)osta'v«J, os,viadczy! Jan 
mnie ona·pokocha, tajetnnic~ zacho'\\rac potrafi." U spo- ze synowicc z \vielkim jego zalcn1 nie n1oze stawic si~ 
kojony ty1n monologiem pospieszyl do Izabelli, a do- na })Okojach, gdyz jak zdaje si~, jest bliskim utrace
wiedzia,vszy si~ od rnlodszego rodzcnst,va jcj ktore nia z1nysl6"'· Zdzhviona ksi~zua, naturalnic obsy11a
przysn1akami zc stolu ksi~znej uj~l sobie, ze Izabella la go_ pytania1ni, a zrgczne odpo,vicdzi dworaka tak 
poszla w gory szukac ulubionej Manzy, kozy jak 1ule- j~ zacielutwily, ii kazala J)rzypro,vadzic mlodzicf1ca 
ko bialej, pospieszyl t~z drog~. w stroju, "' jakiln si~ znajdowal, i icby go nie wsty-

Wicczorenl ksi~zna chcia~a si~ spiewa1ni zaba,vic, dzic, 'vyszla do osobnej komnaty. 
nadworny jcj lnuzyk uloiyl spiC\V podw6jny, '\VO"T- Zgadl dw-orak zc l>olcsc pi~kncgo lnlodzic{lca spo
czas nie tak })OS polity. Jedna z datn d'vorskich z Lu- 'Yodo\Yaiut n1ilosci~-,vi~cej znJznic 1\fal'gorzat~ niz 
'dwikien1 spiewac go miala, Iecz trzcba bylo poprze- n1uzyka i tyn1podo bne ·llo,vszcdnialc 'vrazcnia. Wy
dnio spr6bowac. Ale napr6zno szukano Ludwika... znal I.Jud,Yik 1kaj~c i ob"-riniaj~c sig o uikczcinnosc, 
Nieszcz~slhvy W a tel, gdy zabraklo ryby na st6! kr6- . iz tak ul~kl sig ogron1ncgo nicdi,viedzia, ktoren na
lewski, nie byl w \Vi~kszej rozpaczy, jak Jan gdy sy- gle 'vyszcdlszy z zarosli zblizal sig do niego \V ch,vili 
no,viec nic })rzebywal, gdy na\VCt znalcsc go nie 1110- gdy spicwal u nog Izabelli, iz 'vidZf!C lliepodobicfl
gli, gdy poslaitce z domku \vdow6j wr6cili z doniesic- stwo obronienia jej, \Vdrapal Si<J nadlnd~k~ party si
nicm, ze go ta1n nie bylo. lfb, na stro1n6j gory wierzcholck, tam, noga 1nu sig 

J{icdy Jan wzy"raj~c najprz6d opieki r6znych S\Vi§- potk~1~la i spadl na drug~ stro~g: szc~gsci~~ dla nic
tych, a poten1 przeldinaj~c siebie i syno,vca, rw·al sobie ~0 gor~ byla oln~osla krz~kan1I, c~eputl SI<J J_ak n16~l 
"r{osy na glo\vie, chodz~c ,v k6lko po malcj izdebce 1 tylk.o ·?edno r~1n1~ rozran1l. o ~algz kolczastcJ akacy1. 
kt6r~ zajn1owal, otwarly si~ cb.·z,vi i Rtanf!i przed nim ~{~tgzna z naJ\Vyz.·~cln zaJ~Cicn~ 'vysl~lcha\VR~y 111l~ ~ . 
Ludwll{, ale raczej do widma niz do siebie podobny. d~Icn~a, rzcl\~a do nicgo z~ Wt>l~olc~nclcm: ~spokoJ 
Odziez rozdarta, pi~kny niebieski kaftan zbroczony 81 ~ biedn~ ~bie~t~, pra,Yd~. ze~ Sl~ n1c znala~l _Jttk bo
na jedny1n boku \Yidocznie od ramienia, kt6rc rozdra- ~ater; mozc l>y~ JCdn~k 1_z CI~ niebo t}~ll~o nicpol~o
pane, obnazone, swiadczylo iz jczli nic n6i to jakas Je.ln ukarze, n1oze t'VOJa JH,~kn~, \vpra\VlllCJsza od CI?
ostra gal~z SJJOcz~la na niem; oczy obl~kane rzuci- bie do R~clobnfc~ spot~ran, 1:~~vinc szybko a PC:'vn1c 
'\\'szy do ko~a, na zapytanie stryja: Co to jest? co si~ zr~czniCJ o:l c~cb1e u:nutla UJSC str~szn~go. Z\VIer~n. 
stalo? gdzie twoja gitara na kt6r~ czcka ksi~zna? Sly.s~a!a~1 zc Ich. ~u JCst. bardzo w~~lc. 1 1n~cszkancy 
Lud\vik zalama1 r~ce i .zawolal: 0! ja nikczemny! umie~~ ~~~ chro?Ic. od nich. ?SP?~OJ Sl~ .'VHJC mlo~y 
nicszcz~sli,vy! straci!em j~! stracilenl na wield! przyJaCiclu, dz1s Jeszcze \\'1edz1ec b~dziCiny o los1e 

J k . b ? . b . d 
1 

, 6 dziewczyny, ktory pc"rnic nic jest tak straszny jak 
, a nn sposo em. moze y n1ozna o zys ~ac-m w b. t . 

· t 1- ? SO lC \VYS a\YlU!:>Z. 
co SI~ s a1.o. Obi , · 1 · . l '~- 1 • 

,Nie przezyj~ tego - wolal zalamuj~c r~ce, zycie 
sobie odbior~! -Jak moglem j~ opuscic~ na tak stra
szn~ sn1ierc narazic! o! jakzc nikcze1nnym jestem 
czen1uzem razem z ni~ nie zgin~l! o! moja S\vi~ta! mo
ja ukochana! Juz ci~ nie zobacz~!! 

Slysz~c te i tyn1 podobne wyrazy z bolesci~ i lka
niem wyma\viane, odgadl w koncu Jan, ze to nie o gita
r~ chodzilo. Co tu ro bic? pomyslal,.. widzial ze pr6cz 
gitary stracil dzie"'czyn~, kt6r~ pewnie zabil rywal 

moze na nhn jeszcze mscic si~ b~dzie! - a tu ksi~
zna czeka na niego i na gitar~!.. Jan znal ksi~zn~, 
jej wyobrazni~ lubi~c~ zaj'!c si~ wszystkiem co mia
io cech~ nadzwyczajnosci-pomyslal wi~c sobie: Na 
ten raz nie b~dzie miala zawodu, muzyk~ zawsze 
miec moze a taki wypadek nie zawsze-i pospieszyl 
do ksi~znej, zamkn~wszy Ludwika, zeby mu zn6w nie 
uciekl 

• 

, . DlOSCia <:Sl~ZllO-Za\VO a1. ialDI~C rgce Z l'OZ-

paCZfb - pe,vuyn1 jesten1 ie nie zyjc, gdyi kicdy ~a-
• 

czcpiaj~c si~ z krzaku na krzak zsuwalc1n si~ z tej 
nieszcz~snej gory, doszedl mnic krzyk jej tak bole
sny, tak rozpaczli,vy, ze go cifbgle slyszg. Ach! by! to 
pewnie ostatni j~k jaki wydala, kicdy j~ z'vierz po
ry,val, a ja opuscilen1 j~! zostawilen1 na past'v~!'' 

Istotnic tak bylo-mlody Lud,vik rnimo pier,vszej 
milosci jak~ gorzal dla I>i~knej goralki, opuscil j~ 
w nicbezpicczeiJ.st,vie, a najpierw o sobic pomyslal. 

Gdy nie znalazl Izabelli, poszedl 'v stron~, w kt6r~ 
podlug zdania mlodszego rodzenstwa, ona si<J udala. 
Ludwik nauczyl si~ byl g6ralskiej piosnki i par~ ra
zy uda!o mu si~ na odglos rozlcgaj~cej si~ po g6rach, 
ulubionej Izabelli melodyi, sprowadzic j~ i bye pon1o
c~ czy to 'v zbieraniu k\viat6w, kt6remi stroila Jn~zyz 
na g6rze, czy to w obrywaniu owoc6w kt6re lubila 
na wieczerz~ przynosic, cz~sc najpi~kniejsz~ ofiaruj~c 

• 
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dla pi~knej ksi~zny, kt6r~ raz w ko§ciele widziala.- widziec m~czenskiej smierci, jak dziecie placz~c i wo
Tym razem r6wnie przypadkiem znalazla si~ mloda laj~c : ,moja biedna Manzi! wypadlo dw6ch mlo
dziewczyna na jego drodze. Ludwik mimo niesmia· dych g6rali ze strony przeciwnej, tak ze ich nie
losci, nieufnosci do jakiej zwykle pierwsza mH:osc dzwiedz nie postrzegl: jed en z nich wyzszy, pi~
jest sklonn~, spodziewal si~ jej i nie zdziwil gdy zo- knej postawy, ognistego spojrzenia, najpierwej rzucil 
baczyl, postanowil wyznac wnet milosc swoj~. Prosil okiem na Izabell~, a potem przyst~piwszy do nie
aby si~ zatrzymala pod drzewem, a sam u n6g po- dzwiedzia, kt6ren nie czuj~c ulgi w b6lu· jaki mu 
mi~szanej siadlszy na kamieniu, zacz~l spiewac, wle- strzala tkwi~ca sprawiala, rozpastwiwszy si~ na je-

. piaj~c w ni~ pelne milosci oczy, gdyz m6wicby nie dnej ofierze, rzucil j~ i do Izabelli d~zyl mrucz~c; 
smial jeszcze. Zaledwie pierwsz~ odspiewal zwrotk~, wtedy silna r~ka ugodzila toporem w ogromn~ glo
gdy nagle widzi wychodz~cego z bliskich krzak6w w~ niedzwiedzia, tak, ze si~ powalil o ziemi~ gluchy 
ogromnego niedzwiedzia. - Potem wiadomo co si~ j~k wydaj~c. Izabella dopiero uslyszawszy kolo sie
stalo; tylko na szcz~scie Izabelli, pomylil si~ Ludwik bie j~k i loskot upadaj~cego ciala, obejrzala si~, 
co do jej losu; zaj~ty swojem uczuciem nie uwazal ze a zmiarkowawszy niebezpieczenstwo jakiem zagro
Manzi ulubiona koza szla za pani~ swoj~. Niedzwiedz zon~ byla, wydala krzyk przel~kniona, a zaraz jak
nie byl naclzwyczajnem dla Izabelli zjawiskiem; oko- by przechodz~c z przerazenia do spokoju i wdzi~
lica Kotere slawn~ w6wczas byla z wielkiej liczby cznosci ,Rodrygl - · zawolala - tys mnie ocalil m6j 
ogromnych czarnych niedzwiedzi, kt6re lubo nie za- dobry bracie, czemuzes wczesniej nie przybyl, bylbys 
czepialy ludzi, jednak za najmniejszem rozdraznie- i biedn~ ~fanzi uratowal!" 
niem gotowe byly rzucic si~ na czlowieka. ,Bylismy przyczyn~ niebezpieczenstwa twego, po-

Zblizaj~cy si~ niedzwiedz mial wlasnie w lewej lo- winnismy wi~c byli ratowac ci~. Jak6b ugodzil nie
patce utkwion~ strzal~, jakas widac slab a i niewpra- potrzebnie strzal~ tego niedzwiedzia, rozdraznil i na
wna dlon wypuscilaj~ tak niezr~cznie iz zamiast szko- p~dzil w t~ stron~. Ale c6z si~ stalo ze spiewakiem? 
dzic zwierz~ciu, rozdraznila go ty lko: przel~kla si~ Iza.. m6wil dah~j Rodryg. Zdawalo mi si~ zem slyszal w tej 
bellazobaczywszy strzal~ i na tylnych nogach id~ce- stronie piosnk~, kt6rej si~ od twego brata nauczyl? 
go ku nim niedzwiedzia; ch6d jego \Volny zostawilby Izabella zmi~szala si~ nato zapytanie, a po chwili 
czas do ucieczki, gdyby miejsce stosowne do niej bylo; odpowiedziala: ze mlody spiewak ksi~znej dawno od
Iecz stroma g6ra przedstawiala trudnosci. Spojrza- szedt; gdy te ostatnie wym6wila slowa krew jej ude
~a g6ralka w kolo siebie i ze zdziwienie1n ujrzala jak rzyla do oczu a twarz jej purpurf!: si~ okryla. Nie
lotem blyskawicy pi~kny spiewak juz byl na jej wiadomo czy wstydkt6ren.uczula, sprowadzilo klam
wierzcholku, chciala pod~zyc za jego przykladem, st\vo popelnione, czy l~kliwosc Ludwika; czy za sie.
lecz razem chciala poci~gn~c za sob~ towarzyszk~. bie, czy za niego wstydzila si~ Izabella nie wiadomo. 
Zwykle takie don1owe lagodne Z\Yierz~ta trac~ przy- Rodryg odgadl ze w tym rumiencu bylo cos innego; 
tomnosc 'v nie~ezpieczeustwie; przyz"'yczajone do zwykla krasa, za byle przyczyn~ wyst~puj~ca na mlo
opieki czlowieka, zdaj~ si~ tracic sw6j wlasny za- dej twarzy, rna nie tak ciemn~, nie tak moen~ barw~. 
chowawczy instynkt, jakby na pana spuszczaj~c. Dzi- Spostrzegl t~ r6znic~ Rodryg, zasmucil si~ i szedl 
kie gazelle umi~ unikn~c szkodliwych zwierz~t, zas milcz11cy obol{ Izabelli, kt6ra napr6zno starala si~ 
laskawe kozy i owce cz~sto si~ ich pastw~ staj~. go rozerwac. Rodryg z tej samej co Izabella rodziny 
Manzi tulila si~ okolo pani z widocznem przeraze-

1 
pochodz~cy a nie m~j~cy matki oddawna, byl przez 

niem, a gdy ta poci~gala j~ za sob~ 'v g6r~, ona wi- wdow~ Barnabas uwazany za bliskiego krewnego, z.a 
dzfJ:c zblizaj~cego si~ niedzwiedzia nagle zwr6cila si~ syna prawie. Niedaleko od lasu, pod g6r~, mial wraz 
ku niemu, a by jak zdaje si~ '"' las poskoczyc. Po- z 2-ma mlodszymi bracmi swoj~ dose obszern~ chat~, 
chwycil ogromn~ lap~ mi~ki kark kozy straszny nie- mial pszczoly, }{ozy, ogr6d a w nim owoce, lubil wszak
przyjaciel; a gdy Izabella zobaczyla kre'v plyn~c~, ze nad wszystko polowanie, a nad polowanie przeno
utopione pazury w szyi, kt6r~ nie raz stroila wkwia- sil od niejakiego czasu pi~kn~Izabell~, kt6r~ uwazal, 
ty i piescila; wydala krzyk bolesnej rozpaczy kt6ren czcil jak istot~ wyzsz~.- Istotnie co do wyksztalce
Ludwik uslyszal. - Krzyk ten odezwal si~ jeszcze nia wyzsz~ byla, umiala bowiem czytac i pisac, co 
w jednej kochaj~cej Izabell~ duszy; i w chwili kiedy nie bylo w owym wieku tak powszechne. Zas Rodryg 
przej~ta zalem, zapominaj~c 0 wlasnem bezpieczen- umial tylko pi~knym glosem spiewac piosnki w ·go
stwie, zakryla sobie oczy odwr6ciwszy si~, aby nie rach a w kosciele piesni koscielne; umial polowac 
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a nadewszystko umial kochac z zupelnem zapomnie
niem siebie. Postawa jego dumna, powazna, zapo
wiadala sil~, odwag~ san1~, a przecie Rodryg umial 
bye l~kliwym, niesmialym. Nieszcz~sciem Izabella 
nie odgadla tych dwoch ostatnich tkliwej duszy przy
miotow i zawsze go uwazala~za dzikiego troch~, i dla 
tego odwlekala czas pol~czenia si~ z nim-bylo to 
bowiem oddawna zyczeniem dwojga rodzin. Stary 
Barnabas umieraj~c, cieszyl si~ ze c6rka, skoro doro
snie, w Rodrygu opiekuna znajdzie- nawzajem ma
tka Rodryga marzyla ze dziecko jej na prawd~, matk~ 
w przyjaciolce jej miee b~dzie. Rodryg wi~c od dzie
si~tego roku zycia swego przywykl uwazae Izabell~ 
jak swoj~ przyszl~- i w kazdem zdarzeniu okazy\val 
jej wi~ksze niz dla siostry uczucie; kazden jej kaprys 
byl dian rozkazem, najmniejsze niezadowolenic \Vpro
wadzalo go w smutek, zachmurzalo czolo jego. Iza
bella w tych chmurkach widziala gromy, blyskawice 
bala si~ icb, stronila - co w wi~kszy smutek \Vpro
wadzalo milcz~cego Rodryga - Unikaj~c si~ wzaje
mnie, czasem po dni kilka nie m6wili do siebie. Gdy 
dorastali, chwile takie co raz cz~sci6j nadcbodzily, 
wtedy Rodryg nie przychodzil \Veale do wdowej, cho
dzil po polowaniu z bracmi, lub pracowal kolo domu 
swego - a cicrpi~c w mil czeniu, w t~scl1nocie, cze
kal az jaka okolicznose zblizy go znowu do jedynej 
gwiazdy, l\t6ra mu w zyciu swiecila. Wlasnie dzien 
w kt6rym Izabelli zycie ocalil, byl sz6stym z porz~d
ku, od chwili, kiedy spotkawszy Izabell~ a z ni~ Lu
dwika, nios~cego owoce z koszykiem, bolesnie do
tkni~ty, usun~l si~ podlug Z\vyczaju i tylko zdaleka 
sledzil przez troskliwose jej kroki. ,Czuj~ si~ niego
dnym jej-m6wil do siebie-i raz to musz~ skonczyc, 
p0jd~ do mat~i Barnabas i powiem jej zeby wi~cej 
nie pytala c6rki o naznaczenie dnia szlubu; juz to 
dwa lata jak ona zwleka i nie chce nawet zar~czyc 
si~ ze mn~: nie moze mnie kochac, czuj~ to, alez czu
j~ takze ze i t'ego z obcej ziemi d\voraka kochac uie 
powinna. Powiem matce Barnabas, zeby mu bywac 
zakazala; bo po co rna przedrzyzniac swoim cienkim 
glosem nasze piosnki? 0! m6j Boze! czyzby te jasne 
wlos6'v pierscienie, ten stroj zalotny, 1nialy si~ po
dobac pifJknej Izabelli? to niepodobna! onaby nie mo ... 
gla pokocbae takiego czlowiekal" Takiemi i tympo
dobuemi biedzony myslami Rodryg zd~zal wraz z bra
tern z polowania do matki Barnabas, gdy spotkali 
niedzwiedzia; co "ryzej opisane zdarzenie spo"'odo
walo. 

Goniec wyslany, przyni6sl wiadomosc, ze nie
dzwiedz nie zraniwszy nikogo~ zabitym zostal przez 

• 

mlodego g6raJa, dalekiego krewnego Izabelli, za kt6-
rego matka chce j~ wydae mimo jej woli, gdyz dzie
wczyna czuje wstr~t do dzikiego, okrutnego g6rala. 
I\:si~zna uradowana, uwiadomila o tern swego ulubio
ncgo dworaka Jana i zdziwila si~ mocno gdy ten przy
bral za{osn~ postalV~ i os"riadczyl jej SlDUtek sw6j 
z powodu, iz jej dostojna osoba niew~tpl1wie na dlugo 
pozbawion~ b~dzie sluchania ulubionych jej spiew6w; 
albowiem syno,viec jego lezy bardzo chory, krzycz~c 
w tnalignie czasem jakby go niedi\vicdz mial pozrzec, 
to zn6w wyn1awiaj~c wyrazy pclne milosci, jakby si~ 
u n6g ukochanej znajdowal. 

Naturalnic opowiadanie dworaka wiclkic wsp6l
czucie, wielkie zaj~cie obudzilo w pelnej uczucia i 
wyobrazni 11algorzacie; ta pi«Jkna idylla odgrywaj~
ca si~ nadspodzianie na scenie jcj domowcgo zycia, 
byla zdarzeniem tak pelnem poetyczncgo uroku, iz 
postanowila sa1na si~ zaj~c jej potnyslnern rozwi~za
niem. I dla tego pod pozorem zwiedzenia g6r, umy
sliia S:llna wiclziec S\VOj~ gospodyni~, poznac jej c6r
k~ i udzielic opieki nieszczfJslhvej, scigancj przez okru
tnego g6rala. 

Malgorzata zobaczywszy Izabell~, os~dzila ze tak 
pi~kncj kobiety cala Francya nic posiada, ze ona 
bye lnoze ozdob~ d'voru jej-brak ukladu swiatowe
go, niewiaclomosci, nie odstr~czaly jcj wcale; wiedzia
la bo,viem ze dla mlodej dziewczyny, milose b~dzic 
doskonalym i szybkim nauczyciclem. Postanowila 
wi~c wzi~sc Izabell~ na dw6r swoj, a potem u\vien
czyc milose pi~knego Ludwika. Juz na ten eel umy
slila naprz6d zabaw~ 'veseln~ 'v nowym rodzaju, jak~ 
razem zaba,vic miala ukochauego brata na po,vitanie 
go po ci~zkiej niewoli chodzilo ty lko o zezwolenie 
wdowy Barnabas. 0 dzie,vczyny ch~ciach nie 'v~tpila 
ksi§zna; gdy bo,viem b~d~c u nich wspomniala o cho
robie S\Vego spiewaka, pi~kne oczy Izabelli z takim 
niepokojem spojrzaly na ni~, a lica jcj tak straszna 
pokryla bladose, iz Malgorzata litosci~ tkni~ta doda
la: iz znacznie juz jest lepiej i 'vkr6tce zdr6w b~dzie; 
a zamysliwszy sifJ i 'vpusciwszy w przeszlosc wspo
mnienie, rzekla do siebie: c6z moie bye, pi~kniejsze
go nad milosc d\vojga sere mlodych? Ksi~zna zaj~ta 
S\Yoj~ zy'v~ idyllq, jak 1n6wila, nie zalowala wszel
kich sposob6w i perswazyj aby naklonic star~ wdo
"'~ do po,vicrzenia jej c6rki. W szystko to dzialo si(J . 
w wielki6j przedJanem i synowcem jego tajemnicy.
Ten ostatni prEJdko wyszedl z gor~czki jakiej dosta~ 
nie ty lko z zalu i trwogi ale i z fizycznego zm~czenia 
upadkiem z gory spowodowanego.-Lecz nie wycho
dzil, cierpial w cichosci i pod pozorem choroby nia., 
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})Okazywal si~ w g6racb, rachujl!c, sam nie wiedzial pi~kna ksiEJzna tak si~ podobala, tak~ przyszlosc pel
na co, na jakis wypad.ek kt6renby go mogl zblizyc n~ szcz~scia i milosci umiala oczom jej okazac; iz 
do Izabclli, przed ktor~ 'vstydzil si~ stan~c po uciecz- Izabella na kolanach blagala matki, a by jej nie bro
ce od nicdzwiedzia. ;tatwo sobie wyobrazic zdolamy nila bye u ksi~znej, zar~czaj~c izby nie zdolala prze
Tadosc, podziwienie Ludwika, gdy przywolany na zyc rozl~czenia si~ z Ludwikiem. Lecz gdy nadszedl 
dw6r ksi~zny, pierwszy raz po chorobie, zobaczy~ dzieii odjazdu, gdy przyszlo do chwili pozegnania, 
mi~dzy pannami dworskiemi Izabell~, jasniej~c~ pi~- w sercu mlodej dziewczyny ozwalo si~ uczucie ro
knosci~, strojem kt6ry jej wcale wdzi~k6w nie uj~l, dzinne i ze lkaniem calowac nogi matki, sciskac ro
a nadto, wejrzeniem radosci i :figlarnego usmiecbu dzenstwo, pocz~la. 
z jakim spojrzala na zachwyconego Ludwika. Mal- - Dziecko moje-rzekla matka korzystaj~c z jej 
gorzata uradowana scenq, kt6ra si~ jej tak dobrze rozczulenia - raz jeszcze zastan6w si~ co robisz?-. 
udala, popatrzywszy chwilk~ jukby na pi~kny obraz wszak czas jeszcze wr6cic si~. 
na t~ mlod~ i tak rzadkiej pi~l{nosci par~, rzekla po- Nie czas juz matko! bo na palcu pierscien za
waznie: ,Izabello de Barnabas! Ludwik de la Haye, r(Jczyn a w scrcu obraz Ludwika bcz kt6Fego iycbym 
dworzanin nasz, pod nasz~ opiek~ zostaj~cy, prosi juz nie mogla i onby bezemnie zyc nie m6gl - on 
o rCJl\~ twoj~, czy zgadzasz si~ nato? mnie rna jedn~, a wy si~ tu innemi dziecmi pocieszy-

Izabella, jalrkolwiek wiedziala eel dla kt6rego j~ cie po mnie. 
ksi~zna na dw6r sw6j wzi~la, tak siEJ zal~kla, iz nie Nie wiesz, .ie 1natka zawsze najwi~cej kocha 
'viedz~c co odpo,viedziec, cala zarumieniona podala dziecko, kt6re traci i kt6re nieszcz~sliwe! 
r~k~ s'voj~ nie Ludwikowi ale ksi~znie. - Alez rnatko ja nie gin~, ja id~ do szcz~scia, do 

1\fnic wi~c oddajesz si~ moje dziecko?- rze- milosci. 
kla z rozczuleniem ksi~zna- dobrzc, nie pozaJujesz - Obys si~ nie pomylila!.. tam wprawdzie szcz~
tego - przyrzekam ci 'v kazdej waznej chwili zycia scie znaj~, ale inne; i tam kochaj~, ale inaczej.! Co 
twego bye ci pra,vdziw~ opiekunk~. Poczem wzi~- ciebie rmnienic, to ich smieszyc, a co ciebie bolec, t<> 
wszy jej r~k~ i podaj~c j~ Lud,vikowi: ,Daj~ ci j~, ich bawic b~dzie. 
ale nie dzisiaj, picrwej zasluzyc 1nusisz stalosci~, ule- Oh! nie m6\v tak matko! ksi~zna dobra jak 
glosci~-to s~ zar~czyny tylko a za powrote1n do aniol, a IJuclwik kocha mnie nade,vszystko. 
kraju dopiero szlub si~ wasz odb~dzic. J{ocha ci~! ale po swojemu - nie wiesz dzieciet 

Ludwik nie \Viedz~c czy sen uroczy mami go, czy ze gdzie powietrze inne, kwiaty, drzewa inne, ludzie 
tez istotnie rzcczy,vistosc ot,vicra 1nu drog~ do szcz~- I inni, tarn i milosc inn a- 'vszak gdy zobaczyl nie
scia, o jakicm uie marzyl, padl na kolana w zacbwy- dzwiedzia, najpier'v o sobie pomyslal. 
ceniu. l{si~zna zno'v ch,vil~ 11atrzyla z radosci~ na Bo nie 1nial mnie czem bronic - wszak ledwie 
mlod~ par~. nie umarl z tcgo. 

Gdy si~ to dzialo w 1nieszkaniu ksi~zny, nieszcz~- - Nie rna juz lekarstwa dla ciebie biedne dzieck() 
sliwy Rodryg chodzil po lesic, z toporctn, z kolcza- moje! jedz! nicch ci~ Bog ratuje i blogoslawi!" Gdy 
ncm strzal, upatrujfbC nied.Z,viedzia, jakby cbcial po- domawiala sl6w tych 'vel ow a, jak widmo jakie ukazat 
mscic na z'vicrz~tach }{rzywdy przcz ludzi lllU wy- si~ Rodryg, kt6ren lubo przyrzekl sobie nie widziec 
rz~dzoncj. Czul on dobrze, zc Izabella. kochac go nie wi~cej Izabelli, nie 1n6gl dotrzymac slo,va; wyci~ga
nlogla, zc jej si~ IJudwik podobal; ale jak zwykle w po- j~c r~k~ do nicj, zawolal ze 'vzruszeniem: Bywajzdro
dobnem nieszcz~sciu, rachowal na nadspodziewane wa bicdna o:fiaro! 
wypadki, i lubo juz nie mialnadziei posiadania jej, - Bywaj zdr6,v! ale nie zaluj mnie bracie! 
nie przypuszczal \vszal{.ie aby jego ukochana \vyrze- - Widzisz-rzekl Rodryg jakby oblf!kanym rzu-
kla si~ rodzinnej zagrody dla 1nilosci pi~knego z da- caj~c wzrokicm kolo siebie-widzisz t~ pi~kn~ bial~ 
lekich stron mlodzienca. Postanowil nie spojrzec lilj~ na l~ce? 'vez j~, 'vl6z \V porcelan~ i do sztucznej 
'vi~cej na ni~, ani tez na zadn~ inn~ kobietEd. Do rna- zanies cieplarni .. -co si~ z nif!: stanie, powiedz mi? 
tki Barnabas kt6r~ jak swoj~ kochal, takze czul zal - Uscbnie-mimowolnie odrzekla Izabella. 
z oburzcnicm pomieszany, za to ze 8i~ dala piEdkne- - Tald uscbnie- odparl- ale pierwej zwi~dnie, 
mi omamic slowami, ze nie miala sily zabronic coree zczernieje-tys t~ liljf!: poln~!-dodal ponuro. 
opuszczac rodzinnf!: ziemi~. Matka Izabelli rzeczy- · Dreszcz zimny przej~l Izabell~ nate slow a- za
wiscie byla slaba, nie umiala si~ oprzec coree, kt6rej chwiala si~-a w tem nadbiegl Ludwik, chc~c takze 
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blogoslawienstwo matki uzyskac. Znikl jak cien Ro ... 
dryg za zblizeniem si~ jego. Matka lkaj~c blogosla
wila ich, a Ludwik odprawil placz~c~ Izabell~ i sta
ral si~ pi~knemi obrazami przyszlosci i swiata, kt6-
rego nie znala rozp~dzic jej smutek. 

-~ * 
* 

Lat kilka uplyn~lo. - Malgorzata w sile wieku 
i pelna jeszcze wdzi~k6w pocieszyla si~ w koncu po 
smierci ukochanego m~za i przyj~la r~k~ pi~knego 
i szczerze ni~ zaj~tego kr6la Na,varry Hcnryka Al
breta. To powt6rne, r6wnie jak pierwsze, szcz~sliwe 
malzenstwo, z kt6rego urodzila si§ Joanna ksi~zni
czka Nawarry, amatka slawnego HenrykaiV, odbylo 
si~ w Paryzu na dworze Franciszka I. Kr6l ten, lubo 
zawsze wzajemnosci~ odplacal tkli"'e siostry uczu
cia, szczeg6lni~j jednak ukochal po bytnosci w 1\fa
drycie i chcial odwdzi~czyc jej pos\vi ~cenie, 1 do bry 
skutek jaki z jej rozm6w z dumnym l{arolem i mini
strami jego nast~pil. Nie tylko wi~c ze z li:r6lem Na
warry poczynil korzystne na rzecz jego uklady, ale 
nadto chcial, aby zaslubiny ich z najwi~ksz~ odbyte 
zostaly wspanialosci~. 

Na wielkim balu odznaczala si~ pi~knosci~ swoj~ 
.iona szambelana kr6lowej, Izabella de Ia Haye. Isto
tnie byla ona \V calym· blasku rozwini~tej pi~knosci; 
pomimo ze od roku bladosc powlekla jej lice, a oczy 
wyrazu smutku t~schnego nabraly. Niktby w niej nie 
poznal owej hoiej, pelnej naturalnosci g6ralki.-Byla 
to dama os,vojona z wszelkiemi etykiety prawidlami. 
Czy nagi~cie S\vobodnej natury do form d"rorskich, 
czy tez jakas tajemna bolesc podkopywac zacz~la t§ 
pi~kn~ budow~?-niewiadomo. - Widocznie jednak 
mienila si~ Izabella.-Inni znajdo,vali ze j~ to jeszcze 
wi~cej zajmuj~c~ czynilo, a cbc~c odgadn~c prawd~, 
wszyscy panowie starali si~ zblizac do niej, zbadac 

. skrytosci jej serca i sprobowac, czyby odpowiedziec 
nie chciala uczuciem za uczucie? Zle j~zy]{i rozmai
te opowiadaly na ten racbunek zdarzcnia. - Milosc 
wlasna obrazona jednych, zazdrosc drugich, dostar
czaly w~tk6w do powiesci. Jedna 1\'lalgorzata nie da
wala ucha r6znym krzywdz~cym Izabell~ plotkom, 
moze znaue a stale laski dla faworytki nie dopuscily 
ich do kr6lowej. 

Wspomnielismy, ze Malgorzata lubila rozdawac de
wizy dla 'vszystkich prawie na dworze b~d~cych. Fran
ciszek I przypatruj~c si~ po raz p ierwszy z tak wiel
kietn zaj ~ciem Izabelli, kt6rej dot~d zdawal si~ nie 
uwazac, rzekl do siostry: ,Istotnie nadzwyczajnej jest 
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pi~knosci ta twoja g6ralka, nie pami~tam jak~ jej da
las dewiz~?" ,Dewiz~ jej-rzekla Malgorzata-jest 
stru1nief1 ze skal spadaj~cy z napisem: Bystry ami
lno-to czysty." ,Czy nie wartoby dodac, rzekl kr6l: 
przytem zi1nny bo ze sl{al plynie." Rozesmiala si~ 
kr6lowa m6wi~c: , lepiej dla niego ze zimny bo nie 
wyschnie pr~dko .. , W tern slo,va ciche, zaled"·ie do
slyszane szepn~ly kr6lo,vi: ,,zi1nny, bo dot~d promien 
slonca nie raczyl pasc na niego. '' J{r6l si~ obr6cil 
i zobaczyl pokorn~ l)OStac starego dworuka a stryja 
Lud wika. Slo,va te zr~cznie podsuni~te, widocznie 
siEJ podobaly Franciszko\vi. Zacz~i coraz bardzi~j 
uwazac Izabell~, przysun~l si~ nawet do niej pod
czas tanc6w i rozmawiac zacz(}:l. Radosc starego 
dworaka byla nie do opisania-da,vno on juz w swej 
przewrotnej i obrzydliwej wyobrazni, widzial sicbie 
dygnitarzem, panem licznych wlosci, a synowca mi
nistrem. 

Wkr6tcc po uroczystosciacb, krolowa opuszczac 
1niala Paryi aby si~ udac z m~iem S\Voin1 do Nawar
ry. Wiele da,vnych d'vorskich, czy to dla 'vlasnych 
interes6w wi~z(}:cych ich z Francy~, czy tez dla po
sad kt6re na dworze Franciszka otrzymali, pozostac 
1nusicli 'v P aryzu. l{r6lowa to ch~tnie widziala, gdyz 
pelna taktu, chciala jak:!ajmniej z sob~ dworzan 
przywiesc, a raczej d'v6r sw6j z miejsco,vych os6b 
utworzyc. Ludwik zostawszy szambelancm dworu 
kr6la francuskiego, maj~c nadto rodzinnc stosunki 
z Paryze1n, mial takze z zonf1 pozosta6. Malgorzata 
zalowala s'vojej faworyty, ale pocieszyla si~ bardzo 
pr~dko. 

Juz 'vszystko dQ \vyja.zdu goto,vem bylo, gdy do 
gabinetu kr6lowej 'veszla Izabella, l{t6ra clot~d nie 
przedstawila si~ raze1n z inncmi przy pozegnalnej 
audjencyi. Przyst~piwszy do kr6lowej, blada jak cieii, 
Izabella rzekla l{l~kaj~c u n6g jej: ,Nie zosta,viaj 
mnic Najjasniejsza pani! na milosc Bosk~ wcz mnie 
z sob~!" 

, 0 moja dobra Bello! pragn~labyrn, ale m~z 
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,Janie mam m~za-rzekla ponuro." 
,C6z to jest moje dziecko? jakas SIJrzeczka mal

zenska?- to rzecz mala, to si~ latwo zalagodzi, wszak 
on ci~ tak kocha. Uwazalam przerazenie jego gdy 
ci si~ na ostatnim balu slabo zrobilo - kocha ci~, 
wierzaj, iz milosc jego nie zmienila si~ i chociaz pra
gn~ miec ci~ przy sobie, niesmiem mu bolesci zrobic 
chocby na czas jakis." 

, Tak! on mnie koch a ale rna upodobanie w innych, 
on mnie kocha, a wymaga zebym si~ podobala in

~~ 
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ny1n; on mnie kocha ale dozwolilby aby mnie jeszcze 
ktos kochall Ah! pani dozw61 mi nic m6wic wiele! Juz 
to dawnojak noszEJ trucizn~ w sercu mojem! Pani! wez 
n1nie, niech ja zobaczEJ matkEJ, nicch odctcbn~ swie
zem uaszych g6r powietrzem, bo mi tu juz tak duszno 
iz czuj~ ja]\: mi zycie uchodzi!-Dobrze m6wil Rodryg 
zeJilja polna nie przyjn1ic si~ w sztucznej cieplarni. .. 
0! pani wcz j~! niech j~ rosa rodziuna orzezwi! wez 
dop6ki jeszcze liscie zupelnie nie z\vi~dly jcj, p6ki za
I·aza nic zczernila ich barwy! zginie jezlij~ zostawisz! '' 

Sluchala kr6lowa z uczuciem slow nagle, prawie 
bez zwi~zku, wy1nawianych~ a gdy na koncu Izabella 
jakby zm~czona wysilcniem, zakaszlawszy si~ przy
tkn~la usta chustk~, kt6ra natych1niast krwi~ S1i~ 
zbroczyla, Malgorzata przestruszona, rozczuloria, 
podniosla j~, USilokoila i przyrzekla swifJcie za brae 
z sob~. 

Przypon1niawszy sobie kr6lowa co zaszlo na osta
tnim balu, jak iy\YO zaj~l si~ brat jej pi~knosci~, 
kt6rej dot~d nie u'vazal- domyslila si~ prawdy. Dzi
wn~ t~ ko bict~, jak \viadomo, wszystkie bezrz~dy to
leruj~cq, zdzi,vilo zrazu tak silne i tak drazliwe 
uczucie - a razem zaklo})Otala si~ jakby to zrobic, 
zcby nic ranic ulrochanego brata, pory\vaj~c n1u pi~
knosc, kt6ra oczy jego zwr6cila, a razem ratowac 
mlod~ ko biet~~ pod jej skrzydla z ufnosci~ si~ tul~c~. 

lTranci :lck I nic rad byl odst~po,vac od jakiegos 
upodobania., od zamiaru obiecuj~cego mu slodkie 
ch,vile. Trzeba wi~c bylo z wielk~ dzialac ostrozno
sci~. Przy,volauym zostal doktor kr6lo,vej, i zadecy
dowal iz Izabclla umrzec moze \V pr(Jdkim czasie, jc
zli nie uda si~ 'v gory; gdyz brak, czyli potrzcba g6r
nego pO\\rietrza rozwin~la \V ni6j })lucow~ chorob~, 
kt6ra si~ bardzo spiesznie, jako w tak tnlodej ko bie
cie, \V smj crtcln~ zamieni, jezli natychmiast w gory 
nie pojedzie. Ludwikowi nic nl6\vila Izabclla z roz
kazu kr6lowcj o wlasnej tak gor~cej ch~ci wyjecha
nia; wszystko spadlo na rozkaz doktora, co bylo la
twem do u\vierzcnia, gdyz istotnie po raz juz drugi 
l\:rew rzucila si~ ustami Izabclli. Tak wazna a nad
spodzie,vana choroba \Vprawila w z!y hun1or Fran
ciszka 1-go, a w rozpacz d\voralra stryja Ludwika: 
ten zas ostatni szczerze zalowal zony, bo j~ kochal 
jak m6gl~ jak umial. Czule tez bylo pozegnanie; nie 
zaniedbal niczego coby w podr6zy Izabelli przyje
Jnncm bye moglo--blagal o rychly powr6t, a nie lu
bi~cy tnartwic si~ i sn1ucic, zape,vuial j~ i siebie ze 
wkr6tce lfV zupeln6m zclrowiuj~ zobaczy gdyz obie
cywal so bie ze za kilka 1nicsi~cy san1 pojedzie do 
Couterets a by j~ na zim~ przywiesc. · 

Przybywszy do nowego panstwa swego, Malgorza
ta powitana z uniesieniem, udala si~ do stolecznego 
miasta, gdzie j~ czekaly uroczystosci dworskie. Iza
bella ZaS jakkolwiek \V charakterze pierwszej damy 
dworskiej t~ podr6z odbywala, uwolnion~ zostala od 
towarzyszenia pani i udala si~ do Couterets. 

Wkr6tce po przybyciu do panstwa swego, Malgo
rzata pelna dobrych ch~ci dla poddanych, chc~c bli
zej rozpoznac ich potrzeby, wybrala siEJ na objazd 
szczeg6lowy i zwiedzenie blizszych okolic. S \viadcz~ 
6wczcsni pisarze ze pi~kna kr6lowa zawsze kazden 
z takich objazd6w pi~knemi znaczyla czynami; czy 
to wyznaczaj~c summy na upi~kszeuie jakiego mia
sta lub podniesienie rolnictwa, czy tez wspomagaj~c 
instytucye naukowe, ubogich artyst6,v, czy nareszcie 
ratuj~c n~dz~ w chatach \viejskich, do kt6rych i sama 
nieraz zagl~dala. Wybieraj~c si~ w t~ podr6z umy
slila zwiedzic 'vody w Couterets- raz ze ich do
brych skutk6w doznala dawniej, a gl6wnie zeby zo
baczyc sw~ faworytk~ o kt6rej losie nic nie 'viedziala. 

W o"ryn1 czasie J)Oczty nie byly urz~dzone, tylko 
umyslnemi gof1cami wiadomosci sobie udzielano. Ro
dzina wi~c lzabelli, od czasu jej wyjazdu pr6cz upo
mink6w jakie po otrzymaniu na urz~du szambelana 
Ludwik ua pros by zony in1 poslal, nie miala list6'v 
od niej- Napr6zno wygl~daj~c~ co rok nowego gon
ca, lat kilka star~ n1atk~ pochylilo ku ziemi.-Dwie 
mlodszc siostry zostaly zonami, n1atkan1i, bracia na 
slusznych 'vyrosli mlodzienc6w. Rodryg, biedny Ro
dryg nie zagl~dal \Veale do wdowy Barnabas po od-
jezdzie Izabelli; zdziczal zupelnie, m6,vili nawet nie
kt6rzy ze stracil rozum, gdyz czasen1 m6\vil sam do 
siebie, a gdy znuzony 11olowaniem kt6remu sig z za
palem oddawal, usiadl na szczycie skaly, spiewal 
piesni koscielne tak zalosnie, tak pi~knie, ze wracaj~
cy z roboty g6rale, tnilno woli zatrzy1nywali si~, a by 
poslucbac 1nodlit1oy Rodryga; tak bowie1n san1 je na-
zywal. 

,Dzieci mojc-rzekla dnia jednego stara wdowa 
-nie mog~ dluzej bez wiadomosci o mojcj Izabelli 
pozostac-sny n1ie\vam zlowrogie i \vczoraj 'vidzia
lam j~ przcd sob~ tak bial~b tak jak mgla przezro
czyst~, ze jal{by mi si~ duch jej ukazal. Trzeba na
jf!C jednego z naszych g6rali i wypra,vic go do tego 
dalel\iego Paryza! teraz wojna dziQki Bogu ustala, to 
dojdzie do niej bezpiecznie." Gdy radzilo rodzenstwo 

0 wyprawieniu go1J.ca; \Vielka i "ryt,vorna kolaska 
zatrzyn1ala si~ przed icb domem. 

J(t6z opisze zdziwienie, radosc i zal razetn, gdy 
w bladej, wysmukh3j, 'vspaniale ubranej damie, po-
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znano Izabell~, kt6ra od zm~czenia, wzruszenia, na 
tysi~c zapytan odpowiadac nie mogla. ,'fys chora 
c6rko moja!- zawolala zalamuj~c r~ce matka - co 
ci jest? tys nieszcz~sliwal ty si~ nie cieszysz nami!" 

,Oh! bo ja si~ cieszyc zapomnialam! Pra,vd~ m6-
wilas matko moja, tam wszystko inaczej, tam si~ ina
czej ciesz~, inaczej smuc~, tam kochaj~ inaczejl" Wy
powiedzia,vszy te slowa-strumien lez uliyl zbolalej 
duszy poczem spokojniej rozma,viac pocz~la. 

N azajutrz kaftanik g6ralski, gorsecik odznaczaj~
cy ksztaltn~ chociaz wyszczuplal~ kibic Izabelli, 
czarna sp6dniczka, zast~pily dlugie suknie i czepek 
Szambelanowej. Gdy wyszla jak dawniej i przy zr6-
dle plyn~cem z g6ry na ulubionym usiadla katnieniu, 
zdalo si~ jej ze pierwszy raz peln~ odetchn~la pier
si~, lubo ci~zaru tlocz~cego jej serce zrzucic nie mo
gla, bo nie mogla powr6cic ubieglych wsr6d zawo
du i przymusu lat pierwszej mlodosci, lat pelnych 
milo sci i nadzi ei. 

Gdy Rodryg jakiems przeczuciem wiedziony po
szedl w t~z sam~ stron~ i ujrzal Izauell~ jak dawniej 
na kamieniu siedz~c~, zbladl jeszcze mocniej, a zgi~
wszy kolano i pochyliwszy glow~: ,Duchu pokutuj~
cy czy po modlitw~ przychodzisz? wszak co dzien ci 
j~ daj~. s, 

,Rodrygu! Bracie 1n6j-zawolala Izabella, ja nie 
umarlam jeszcze, poznaj mnie, przypatrz si~, to t'vo
ja lilja polna, usychaj~ca ale nie zczerniala; zaraza 
nie naruszyla jej, 'vierz mi." 

Jakby ze snu obudzony biedny Rodryg, !JOtarl si~ 
razy kilka po czole, a przychodz~c zwolna do zupel
nej przytomnosci, zblizyl si~ do Izabelli wyci~gaj~cej 
r~k~ do niego i 'volaj~cej: ,,Bicdny m6j bracie! zbliz 
si~, to na prawd~ ja jeste1n! siostra twoja." 

, To wr6cilas? i 11ozostaniesz z nami Izabello?"
rzelrl w koncu w cal~ przytomnosci~ i rozrzewnie
niem Rodryg. 

,Czy dlugo z wami b~d~, nie wiem; wiem tylko ze 
juz od was nie odjad~. " Domyslil si~ znaczenia sl6\v 
tych Rodryg-przypatrzywszy si~ bladym zapadlym 
policzkom pi~knej Izabelli i ci~zki zal ogarn~l serce 
jego. '' 

,Nie umrzesz mi~dzy natni Izabello! nie damy ciEJ 
smierci, starania nasze, milosc nasza zatrzyma ci~." 

Tymczasem Izabella na chwil~ ozywiona, z kazdym 
dniem nikn~c zacz~la, zycie jej jakby si~ juz zuzylo, 
ani powietrze, ani mleko, ani ziola powr6ci c juz sil 
nie mogly. Rodryg jak dawniej przesiadywal u wdo
wy i najtkliwszemi staraniami dawal dowody swojej 
tkliwosci i delikatnosci. 

,Czemuz ja ci~ pierwej znac nie umialam! bracie 
m6j! "-m6wila Izabella. 

,,Nadto szcz~scia dla mnie ze mnie znasz dzisiaj'' 
-odpowiedzial jej na to. 

Cala rodzina dowiedziawszy si~ od Izabelli o za
miarze kr6lowej, wygl~dala jej przybycia. Biednej 
matce zda,valo si~ ze l\t6ren z jej doktor6w zn~jdzie 
jeszcze dla c6rki jakies lekarstwo. Nadszedl 'v kofi-
cu dzien oczekiwany.-Jakaz r6znica byla przyjazdu 
monarchini od dawnego ksi~znej przybycia! Liczny 
orszak dostojnych pan6w, da1n, posl6w towarzyszyl 
kr6lowcj: wystawiono ladny dom dla ni~j blisko zr6dla. 

Zaraz po przybyciu pospieszyla odwiedzic swoj~ 
faworytk~, dowieclzia \vszy si~ iz ta u niej bye nie mo
ze, bo lezy w l6zku. W szedlszy z doktoren1, najsmu
tniejszym zostala uderzona \Vidokien1. Izabella jak 
pos~g lezala mart\v a pra wie, ty lko slady krwi na bla
dych ustuch dowodzily ze zyje jeszcze. Do kola niej 
skupiona rodzina patrzyla na ni~ bolesnie: w nogach 
Rodryg uwazal, zda,valo si~ iz liczyl kazde jcj odetch
nienie, kazde zgady,val z~danie, tak, ze wejscie l<r6-
lowej iadnego na nim nie zrobilo \vrazenia. Malgo
rzata polozywszy palec na us tach, na znak aby nie 
przeszkadzano chorej, zbliiyla si~ do jcj l6zka i do ko
la po,vioclla oczyma. Ot6z, pon1yslala- moja idylla 
jak sn1utn~ konczy si~ trajedy~. Zatrzymuj~c 'vzrok 
sw6j na Rodrygu, uderzon~ zostala jego pi~knosci~ 
peln~ wyrazu m~zkh~j godnosci i uczucia razem
przyl)Omniaia sobie ie to 6w straszny rywal kt6rego 
jej pokazy"rano przcd kilk~ laty - pokiwala glo\v~, 
\vestchn~la, i jakby 11rzelotny wyrzut sumienia razem 
ze smntkien1 odn1alowa! si~ na jej twarzy. 

Izubella w koncu otworzyla oczy, widok kr6lowej 
j~ ozywil, obr6cila na ni~ pi~kne ale gasn~ce oczy, 
usta si~ do us1niechu zlozyly, r~ka wydala poruszenie. 

- Jak si~ ty masz Bello moja? - rzekla do niej 
z czulosci~ kr6lowa. 

- Dobrzemi-rzeklazcicha Pani! raczpowiedziec 
Ludwikowi ze ja 1nu wszystko przebaczam! lecz nie, 
lepiej mu nie m6\v tcgo, bo c6z on winien? Kochal 
mnie jak n16gl, jak umial. ... " 1,e 'vyrazy przerywa
nym ·wyn16wi\Yszy glosem, zamilkla-oczy zamkn~
la, jakby po wysileniu spocz~c chciala. Kr6lowa ode
szla 'vsruszona. Anazajutrz przebudzil j~ dzwon za
lobny z bliskiego 'viejskiego parafialncgo kosciola. 

Grobowiec kosztem kr6lowej wystawiony pokryl 
zwloki Izabelli. Chciala kr6lowa stosowny na nim 
wyryc napis.-Zajmowano si~ ukladem jego czas ja
kis, poeci przynosili do wyboru r6ine dlugie i kr6-
tkie nekrologi; lecz zadnego nie wybrala, zaden jej 

24* 
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si~ dose pi~knytn nie wydal-i w koncu zostal mar- kne sk6ry tych zwierz~t byly pocz~tkiem do wzrostu 
mur bez napisu. Ale za to widziec mozna bylo na familii jego, kt6ra dot~d jest najbogatsz~. Bytnosc 
nhn za\vszc swiezc kwiaty r~k~ starej matki i rodzi- w Couterets kr6lowej, tak fatalna dla jedQ.ej rodziny, 
ny skladane - a Rodryg kt6ry w silniejsze jak po- stala si~ pocz~tkiem pomyslnosci inuych. Odt~d do
przednio \Vpadl obl~kanie, co noc tam siadal spie- lina inn~ przybrala postac. Wioska do rz~du miast 
Waj~C S\Ve SlUUtDC piesni dnie cale za Up~dzanieln podniesiona, upi~knion~ zostala-a zrodlo przy kto
si~ za niedzwiedziami trawi~c. Kronika miasteczka rem mieszkala, za uzdrawiaj~c~ ogloszone, mieszkan
wspomina strasznego 1nysliwego, kt6rcn w jednym cy przez wdzi~cznosc nazwali Zrodlent krolowej i do .. 
roku trzydziestu zabil nicdZ,viedzi. Twierdz~ ze pi~- t~d rna to miano. 

B.L\..NDURZYSCI l_TKRAINSCY. 1
) 

Bandura (kobza) albo lira jest narodowyn1 spiewa
kow akrainskich instrumentem. Nickt6rzy jcj wyna
lezienic do hardzo odleglych odnosz~ czas6w, t"rier
dz~c, ze banclura Egipcyano1n nawet znan~ byla; ale 
tc1nu zaledwie due wiar\} mozna. NarzEJdzie to muzy
cznc przez dzisicjszych pogardzone artyst6w, uzy ... 
'va si~ na Ukrainie szczeg6lnie i w Polsce do przygry
\vania przy piesniach narodo,vych i tancnch. Z ukraifi
skich dum i picsni narodowych "ridac, ze w dawnych 
~zasach, bandura niezb~dn~ byla dla kozaka rzecz~, 
a piosnka przcz nicgoz satnego albo Ilrzcz towarzy
sza ulozona, s tanowila dlan, w braku iunych ut,vo
row iiteratury, jcdyne 0 czynach kozakO\V S\Viade
Ct\VO. J(ozak w drodze na\vet z bandur~ swoj~ nie 
rozstawal si~, j ak o ten1 z tychie piesni przekonac 
siEJ mozna; bauclura bowie1n tan1 sie nazywa jJodro
~nrg i jest ceniona na r6wni z lulkq-bu?'ltnkq (fajk~), 
kt6ra dla l{ozaka, jak to })0\Viadaj~, potrzcbniejsz~ 
jest anizeli zynka (zona). 'V tarOS\Vieckich mie-
szczan i liozak6w s'vietlicach dzis je zcze zobaczyc 
mozna wizerunck zaporoica 'v calej pi~knosci. Sie
dzi on zwykle z zaJ:ozonen1i na krzyz nogan1i i przy
gry\va na bandurze; obok niego w lasku pasie si~ 
jego kon, a 'v odaleniu 'visi do gory noga1ni zyd .... 
Nast~pnie, gdy punktem srodkowy1n narodowosci 
Zaporoza, czyli dol, staly sj~ 1niasta, wtcdy i tu Za-

, poroie wiele przy1niot6'v rodzinnycb z sob~ przynio
slo. Bandura stala si~ na Ukrainie po,vszechnym 
dla tych \vszystkich instrumentcm, kt6rzy albo sami 
siebie kozakatni uazy,vali, albo od innych to miano 
otrzymy\vali. Byli to po 'vi~kszej cz~sci dziarscy 

1
) Korzystalismy gl6,vnie z dziela J. ~ulisza: ,Pa

mi~tniki o Rusi poludniowej.~' 

chlopaki (parobki), ktorzy si~ ozeniwszy nast~pnie 
i stawszy si~ ludz1ni powaznymi, 'v wesolej tylko 
chwili (czyli m6,vi~c prosciej: podpi,vszy sobie), imali 
siEJ bandury i tanco,vali przy jej dzwi~ku, trzymaj~c 
czarkEJ na glowie, a nieraz plakali. Dzis, gdy sila 
dzialalna ducha narodo\vego do innej klassy spolc
czens twa przeszla, juz tacy SiEJ pon1i~dzy kozakami 
wyrodzili; bandury ich na podpalki poszczepano, sa
tni oni, gdy talent 1nuzyczny poczuj~ \V sobie, graj~ 
na skrzy})Cach i basetli 'v czasie \vesela. 

Ale, opr6cz kozakow bandurzyst6w, artyst6w z po
wolania, istniala na Ukrainie nieda\vno jeszcze, klas
sa spiewakO\V- ll1Uzyk6w, z koniecznosci. Byli to 
zebracy- bandurzysci, na szczeg6ln~ zasluguj~cy 
u'\vagEJ. Nie wielu, na Ukrainie, staje siEJ zebrakan1i, 
to jest zebrz~cemi jalmuzny Z l)OWOdU jakiegob~dz 
kalectwa, a 1nniej jeszcze z oszukanstwa; przeciwnie, 
niekt6rzy z nich patrz~ na rzemioslo zebraka, jako 
na rzecz Bogu })rzyjemn~. Podlug ich poj~c, zebrak 
dla tego istniejc, azeby ludzio1n o Bogu i cnocie przy
ponlinal. W og6lnosci, na Ukrainic nadzwyczaj wie
le slepych (uiewidomych), kt6rzy si~ zwykle od re
szty ludzi swego stanu albo wyzszym nastrojem umy
slu, albo rzadk~ tkliwosci~, albo wreszcie ogni
stsz~ wyobrazni~, do fantastycznych przedstawien 
sklonn~, odr6zniaj~. Najlepsi z nich mieszkaj~ na 
wsi, gdzie kazdemu s~ znani. 

Miasta psuj~ niezawodnie ich 1noralnosc. Ukrain
scy slepi zebracy graj~, dla zebrauia jalmuzny, na 
bandurze (kobzie) albo na lirze 1) i spiewaj~ lub tez 

1) Instrument w rodzaju skrzypc6w o trzech strunach, 
z kole1n we srodku, zamiast smyczka. Dzwi~ki liry od 
bandury s~ glosniejsze. 
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opowiadaj~ co bylo i to, czego nie bylo. Zwykle slepy zebrak6w? Dla czego sp6tczesni nam slepcy-·zebra
taki przyjmuje do siebie na nauk~ sierot~ bezrodzi- cy nie tylko nowych dum nie tworz~, ale i stare za
ny i daje 1nu P.raktyczne lekcye zebractwa, to jest pominaj~? Dzisiejsze ludu prostego pokolenie, sku
naucza go, jak n1a wypraszac jalmuzn~, znosic zi- tkiem nowego rzcczy porz~dku, odl~czylo si~ od swo
rn no, upal i wszystkie l\:oczowniczego zycia nie,vygo- jej przeszlosci: dzis bowiem juz nie mass a narodu 
dy; jak zbierac grosz na cza1·ne dnie, zadnego pogo- instynkte1n rz~dzona, ale pcwna, ograniczona liczba 
dnego nie spotykaj~c, i stac si~ wreszcic na stan ludzi, d~z~c ku dobrze pojmowanym celon1, rna o wy· 
sw6j oboj~tnym. Pomi~dzy zebrakami-slepcan1i spo- padkach historycznych przeswiadczenie. Pokolenie 
tykaj~ si~ ludzie z nadzwyczajn~ pan1i~ci~, kt6ra to juz nie znajdujc dla siebie w poetycznych wspo
mn6stwo piesni i opowiada11, bez najmniejszej zacho- mnieniach pokar1nu, bo nowe zycia warunki przyga
wuje straty. Niektorzy z nich, przetarlszy si~ w swie- sily w niem sympaty~ ku temu, co nie przypomina 
eie i uciulawszy, jak to m6wi~, grosi,va, nabieraj~ mu jcgo polozenia. Zt~d duma bandurzysty, za cza
ch~ci do zycia osiadlego, kupuj~ sobie w ludnej \Vsi sow Chmielniclyiego ulozona, slaby na nar6d wplyw 
chat~ z ogrodem warzywnytn i zakladaj~ szk6lk~ ze- wywicra. Ludzie zas nowego uksztalcenia, w kt6-
brak6w-spiewak6w. Niekiedy nabywaj~ oni mi~dzy rych si~ obndzila sila ducha narodowego, nie mog~ 
braci~ swoj~, niepospolitej wzi~tosci. Liczni ich wy- juz zadowolnic si~ pogl~dem cien1nego gminu na zy
chowancy, rozproszywszy si~ na 'vszystkie strony cie i dla tego nic podniccaj~ w niin natchuienia do 
Ukrainy, wyslawiaj~ swoich opiekunow i nauczycieli tw6rczosci. Potrzcba hn juz nie bandurzystow, ale 
(czyli panionk6w) na dnieprowskich polowach ryb, poetow 'v nowem tego wyrazu znaczeniu, to jest lu
na Polesiu, W olyniu i na Ukrainie osadniczej (s{o- dzi jeclnako,vo z nimi rozwini~tych; to tez utwory 
bodzkiej). Slepcy ukrainscy, - zebracy czas6w 1ni- poet6w takich, niedrukowane nawet, umiej~ oni na 
nionych,-spiewali, na bandurze przygry,vaj~c, by- pami~c, a dziela ich, obszernosci~ sw~ i form~ do 
mny albo dun1y tresci historycznej i filozoficznej. zachowania w pami~ci przytrudnc, ch~tnie przepi
Tym sposobem, pasierbowie ci natury i losu, roz,vi- suj~, nic szcz~dz~c na to ani c~asu, ani wydadk6w. 
n~wszy pod wplywem niezb~dnej konte1nplacyi, wla- Nie m6wimy juz o znaczeniu utwor6\v w j~zyku pol
sne zdolnosci tunyslowe, 'v1ewali w spolecznosc wiej- skim i wielko-ruskim takich poet6w, jak Bohdau Za
sk~ zy,viol religijno-filozoficzny, utrzy1nywali na pe- leski i Gogol. Bandura i spiew staly si~ niepotrze
wnej 'vznioslosci jej zycie moraine i pelnili rol~ apo- bnen1i z powodu doskonalej dykcyi nowych utwor6w 
stol6w, nauczycieli ludu. Powiadaj~, ze dawniej, po- poetyckich, wewn~trzn~ harmonij~ swoj~ obudzaj~
~ni~dzy owczesnymi ludu nauczycielami, tacy na"~et cych mocne zaj~cie w spoleczcnstwie . 
.znajdowali si~ geniusze, ze im tytu{ k1'0low sla1'CO- Ot6z jak Gogol opisal ukraiflskiego slepca-bandu
wyclt nadawano, a ci starcy od uezni6w swoich, wr6-j rzyst~, w powieSci swojej: ,Zemsta straszliwa." t) 
znych miejscach Ukrainy wlasne szkolki zakladaj~- ,,1V miescie Glucho,vie zgromadzil si~ lud "' oko-
cych, pobierali przez cale zycie danin~. lo starca-bandurzysty, i juz od godziny sluchal, jak 

Ale DlinEJly juz te czasy. Slepi spiewacy Zlnaleli slepy starzec gral na bandurzc. Takich cudnych pie-
juz dawno; zan1ilowanie w ich dumach i piesniach, sni i tak dobrze, zaden jeszcze nie spiewal bandurzy
w miar~ tego, jak si~ pouania dawne zapo1ninaly, sta. Naprz6d zanucil o da,vnej betmanszczyznie za 
zmiejszalo si~ w narodzie coraz bardziej, lubuj~c so- Sahajdacznych i Chmielnickiego. Inne wtcdy byly 
bie natomiast \V zartobli"ro-plaskich rymach o Cho- czasy: kozactwo bylo pelne slawy, tratowalo konmi 
1llie i Jero1nie, o Szlachciance, co poszla za m~z za wrog6w i nikt szydzic z niego nie smial. Spiewal 
ohehoroda i tympodobnych. Dawniejsi zebracy n~- i wesole piosnki starzec i prowadzil wzrokiem po 
cili lud do siebie nie skargatni na swoje ub6stwo, zgromadzeniu, jakby 'vidomy, a palce, ~ dorobione· 
ale g~dzb~ i tresci~ picsni, ktorych na wet pami~c spie- mi do nich koscrni (kla,viszami) })O strunach ·lataly 
waka-rolnika~ inncmi zajEJta h~d~c klopotami, zacho- dak n1ucba, i zdawalo si~, ze struny sa1nc graly; 
wac nie mogla. Zebracy naszych czas6\v nie umiej~ a.\v okolo lud, starzy zwiesiwszy glowy, a mlodzi pod-
juz ani jednej dumy bojo,vej albo nauczaj~cej, ale n~os~szy oczy n~, starca, nie smieli szeptem nawet do 
zbieraj~ dla siebie jalmuznEJ jednostajnen1 j~czeniem, Siebie prze.~6,vic. 
ktore tylko przykrosc sprawia sluchaczom, zadnego ZaczekaJCie, rzekl stary, zaspiewam warn o jednem 
w nich uczucia szlachetnego nie obudzaj~c. 1

) Ob. Dziela i listy M. Gogola Wyd. P. Kulisza, 
Ale zk~dze pochodzi takie wyrodzenie si~ stanu Tom I. str. 189-193. 
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dawnem zdarzeniu. Lud skupil si~ jeszcze bardziej 
i slepy zaspiewal. ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 

On spiewal o tern, jak zylo niegdys dw6ch braci, 
Iwanko i Petro, jak Petro zgubil przez zazdrosc Iwan
ka, i jak byl za to ukarany. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

,Juz skonczyl slepy powiesc swoj~, juz zacz~l zno
wu przebierac po strunach; juz zaspiewal wesole 
gadki o Chomie i Jeromie, o Szklarzu Stokozie ... 
ale i starzy i mlodzi ani si~ obudziliz gl~bokiej za
dumy i dlugo stali, zwiesiwszy glowy, jakby o stra
szliwem w dawnych czasach zdarz.eniu rozmyslaj1}:c. '' 

T. G. SZEWCZENKO. 

Talent Szewczenki tak jednozgodnie przez czytaj~
c~ publicznosc uznany, a utwory jego do tyla s~ upo
wszechnione, ze nie spodziewamy si~ o prze~ad~ bye 
obwinieni, gdy powiemy, ze Szewczenko, zdaniem 
naszem do pierwszorz~dnych slawianskiego swiata 
poet6w nalezy. Miejsce jego, niedalekie Mickiewicza 
i Puszkina. Jakie wsp6lczucie obudzaj~ utwory je
go? zt~d wnosic mozna, ze mieszlrancy srodkowych 
i wschodnich Wielkiej Rusi gubernij, kt6rzy nigdy 
w zyciu swojem ukrainc6w nie 'vidzieli, czytaj~ ch~
tnie i na pamiEJC si~ ucz~ poezyj Szewczenki. Toz 
samo i z polskimi czytelnikami rna miejsce. Zkf!d
ze pochodzi to wsp6lczucie u ludzi, nie nale.Zf1cych 
do tego ludu, w kt6rego j~zyku pisze Sze,vczenko? 
W artoby nad tem si~ zastanowic. Co si~ zas ziom
k6'v jego dotycze, w~tpic nalezy, czyby si~ znalesc 
m6gl choc jed en, nie obey uczuciom poezyi, ukrainiec 
pismienny, dla kt6regoby utwory Szewczenki swi~
tosci religijnej nie stanowily? A jednak, wzi~tosc t~, 
to wsp6!czucie powszechne, ani krytykom, ani dzien
nikom, ani uczonym smaku przestrzegaczom, ani tez 
moznym opiekunom, 'vcale Szewczenko nie zawdzi~
cza. Za pierwszem swem na ·widok publiczny uka
zaniem si~, zimno byl przyj~ty. Niekt6rzy nie od
mawiali mu wprawdzie talentu pewnego, ale zara
zem zalowali, ze go marnuje na ksztalcenie takiego 
j~zyka, w kt6rym nikt nie czyta; inni zas z zimn~ 
oboj~tnosci~, bardzo do lekoewazenia zblizonf!, o nim 
si~ odezwali. Nast~pnie przez lat dziesi~c przeszlo, 
imie jego w pismiennictwie wcale wspominanem nie 
bylo; choc pisma w obiegu ksi~garskim nie znajdo
waly si~, jednakie czytano go powszechnie, uczo
no si~ na pami~c, i teraz, gdy cz~sc znanych w dru
ku utwor6" poety ukrainskiego, znowu ~i~ przed 

publicznosci~ ukazala {,Kobzar" 1260 w Petersbur
gu), bez w~tpienia, z nowym je zapalem i wsp6lczu
ciem przeczytaj~. 

J akimze pragnieniom duchowym czyni~ zadosc 
poezye Szewczenki? Niezaleznie od zalet estety
cznych jego poezyj, gl6wnie, co nie tylko ku niemu 
zuiewala czytelnika, ale zarazem nad poziom zwy
czajnych pisarz6w, podnosi poet~, jest to, ze ukaza
nie si~ Szewczenki zbija zwyci~zko dawny przes~d 
o potrzebie pisania lub nie, w jakim j~zyku, w tej 
albo innej formie wyslowienia; ni weczy pierwszenstwo 
panuj~cym narodowosciom przyznane, i ponizenie 
tak zwanyeh narzeczy prowincyonalnych, i nareszcie 
nadaje ty.m ostatnim zupelne prawo do samorozwojlt 
ludzkiego, w takiej formie, jak~ im wewn~trzna d~
znosc, a nie przemoc~ narzucona z gory teorya wska
zuje. Mowa ukrainska, kt6ra przedtem za przedtniot 
do zart6w i najgrawania si~ tylko sluzyla, sowity 
dostarczaj~c materyal do parodyj dla Kotlarewskie
go i Artemowskiego-Hulaka, albo napuszonego sty
lu ksi~zkowego, nabierala pod pi6rem innych auto
row, kt6rzy jej nadac znaczenie literackie pragn~li 
na r6wni z mow~ tych j~zyk6w, kt6re rozw6j hh;to-
ryczny i literacki otrzymaly, u Szewczenki taki 
przybrala kierunek, kt6ry nie oddala si~ naturalnie 
od sposobu przez nar6d przyj~tego, ale zarazem nie 
jest obey wsp6lczesnym ideom uksztalconego czlo
wieka. Przyslowie da wne: , czlowiekiem jestem, i nic-.. 
ludzkiego obcem dla mnie nie jest." (Homo sum, et 
nihil human urn a me alienum esse puto) sprawdza 
si~ najzupelniej, przy czytaniu utwor6w Szewczenki •. 
Nie nalezy on do tych poet6w, kt6rzy tylko przy
swajaj~ sobie istniej~cy juz kr6j wyslowienia; s po-, 
s6b jego nie jest od ludu wzi~ty, ale tez i nie utwo-
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rzony oryginalnie przez samego poet~ posiada. On 
to, czego bye moze, ze lud nie wym6wil jeszcze, ale 
co zdolny jest wypowiedziec. Gdybysmy kt6remu 
z wiesniak6w ukraiilskich, utwory Szewczenki prze
czytali, latwoby si~ zdarzyc moglo, ze ten lub 6w nie 
zrozumialby go od razu; ale smialo zapewnic mozna, 
ze jak tylko go pojmie, okaze mu niezawodnie naj· 
·wi~ksze wsp6lczucie, i stanie si~ dlan poezya Sze
wczenki tak mil~, tak S\vojsk~, jak gdyby to juz nie 
poeta, ale sam on najpierw powiedzial to, co od poe
ty uslyszal i przej~l. Pomi~dzy piesniami ludu a poe
zy~ Szewczenki najblizsze zachodzi podobienstwo. 
Ale Szewczenko nie jest ich naslado,vc~, tylko dal
szym kontynuatorem. Pojawil si~ tez wcale 'v por~, 
wzgl~dnie do tego zwrotu, jaki muza ludowa obrala. 
Dawne piesni, tyle pi~kne, tyle uczuciem i wyslowie
niem bogate, juz si~ w niepa1ni~c pogr~zac zaczyna-
j~. Poezya kozactwa, i poezya XVI i XVII wieku 
gasnic, tak sa1no jak zgasla i znikla w swoi1n czasie, 
nier6"rnie starsza, poezya ubieglych 'viek6w. Napr6-
znobysmy si~ starali wskrzeslic umarlego: juz nie po-

, wstanie to, co bieg sw6j zycia spelnilo; ale zasady 
zycia tego nie umieraj~, przywdzie,vaj~c na siebie 
nowe formy, wi~cej z zyciem biez~cem zgodne. Tak 
w zwyklej kolei zycia ludzkiego, gasn~ce pokolenia 
pozostawiaj~ po sobie id~cym mlody1n, swoje poda
nia i swoje wlasnosci z odmiennen1i, chociazby i z po
dobnemi "rarunkami. Poezya Szewczenki jest rodzo
n~ i prawn~ c6rk~ ludowej poezyi ukrail1ski6j -poe
zyi piesni, ale swoj~ odr~bnosc i sa1nodzielnosc za
chowujc. 

Stara piesn, kt6ra smak ludowy karmila, juz traci 
teraz s'voj~ pon~tnosc: wszystkie \Varunki zycia lu
dowego w tym s~ stanie, ze uczucie ludowc wyma
ga w innym juz rodzaju poetycznego wyslowienia. 
We wsiach ukrainskich rzadko poslyszec mozna 
pies11 kozacz~; swietna epoka zycia kozackiego usu
wa si~ dla ludu \Y gl~b dawno miuionych czas6\v; 
w wyobrazni jego kozak juz nie jest czern innem, 
tylko cieniem niewyraznym, nie zas postaci~ \v cialo 
obJeczon~. Ale nie zgasl ten swiat poezyi, nie zosta
wiwszy po sobie nast~pcy. Sze,vczenko dowodzi te
go najwyrazniej. Poezya jego po piesniach ludowych 
nast~pujc. Ona to zmusza do wyrzeczenia, ze co si~ 
przez l)iesn ludow~ wyrobilo, zagin~c nie moze, ale 
po\vinno przywdziac na si~ inne ksztalty i do innych 
obja,v6'v 'v zyciu umyslowem i tw6rczem ludu do
prowadzic. To co niepismicn.nych 'viesniak6w za
chwycalo, powinno dzis stac si~ upodobaniem wy
ksztalconego smaku; co istnialo w urywkach, uka .. 

zac si~ powinno w harmonijnych, artystycznych utwo
rach. To co na poz6r umieralo bezowocnie, jako za
bytek bezpotomnej, starej przeszlosci, pozbawionej 
juz sil i rozumu, stac si~ powinno moraln~ sil~, po
budzaj~c~ nar.6d do dalszego rozwoju. 

Ukrainski zywi6l wegetowal w zaciszu 'viejskiego 
bytu, niepostrzczony dla wzroku, kt6ry zwykl si~ 

ku tcmu tylko zwracac, co s"'Yffi blaskie1n olsniewa. 
Tymczasen1 zyl on iyciem i pracowal nie napr6zno 
dotycbczas. Wydal juz kilku wielkich pisarz6,v: l(wi
tk~, Gogola i Szewczenk~. 

Tern si~ 'vyr6znia Szewczenko od innych poetow 
ukrainskicb, mianowicie od Gogola, ze, gdy ten osta
tni przypomina w osobie swojej zaporozca, Szewczcn
ko staje si~ uosobion~ dusz~ ukrainskiego wsi mie
szkanca. Nic porywa go za sob~ przeszlosc; ale zajlnu
je tylko w stosunku do tcrazniejszosci i przyszlosci. 
w pro,vadzaj~c nas w swiezy, nie zepsuty swiat pro
stego ludu, kt6ry zawiera 'v so bie zacz~tki moralno
szlachetnc i dla objaw6w swoich, lcpszych bytu wa
runk6\v oczekuje; Sze,vczenko juz przez to samo oka
zuje si~ po Gogolu poet~-pocieszyciele1n. Nawet sam 
stnutek Szewczenki bywa pokrzepiaj~cy, gdyz przy
pominaistnienie tcgo, co samo przez si~ na lepsz~ dol~ 
zasluguje. I 'vewn~trzna tresc utwor6w jego i forma 
zewn~trzna jedn~ i t~z sam~ mysl wypowiadaj~. Pod 
pi6rem jego j~zyk, wyl~cznie gminny, nowego nabie
ra polotu, i ukazuje nam w narodzie zywiol samoro
zwoju. Ot6z dla czego i rusin i polak, i nicmiec, i fran
cuz, jezeli tylko uczucie poetyczne gor~ce, i pelne 
milosci serce posiada, nie pozostanie obey wraze
niom, jakie sprawia poezya Szewczenki. Nie od rze
czy tu b~dzic podac ust~p6w z zajmuj~cej autobio
grafii Szewczenki, kt6ra si~ nieda wno 'v pis mach 
rossyjskich ukazala: 

,J csten1 syne1n poddanego wloscianina, Grzegorza 
Szewczenki. Urodzilem si~ dnia 25 lutcgo (v. s.) 
1814 roku 've wsi l{iryl6wce, gubernii l{ijowskiej, 
'v })OWiecie zwinogrodzkim, w dobrach pe\vnego oby
watela zie1nskiego. Postrada,vszy rodzic6w \V 6smym 
roku zycia, znalazlcm przytulek, 'v charaktcrze szko
larza-popycltacza, 'v szk6lce djaka cierkiewncgo. 
Szkolarze tacy w stosunku do djal{6'v s~ tern samem, 
czem cblopcy przez rodzic6w albo przez inn~ wladz~ 
oddani do rze1niosla. Prawo majstra nad ich osob% 
zadnych granic okreslonych nie rna; s~ oni isto
tnylni jego nicwolnikami. W szystlrie zatrudnienia 
domowe i spelnianie wszelkich zachccn samego 
gospodarza i domownik6w jego, nalez~ do nich bez
warunkowo. Pozostawiam wyobrazni czytelnika aby 
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wystawila sobie; czego wymagac odemnie mogl djak, udalem si~ Apellesa, z mocnem postanowieniem~ 
notabene, pijak zawolany - i co wypelniac obowi~- zniesc wszelkie pr6by, przy kazdej nance, jakiem 
zany bylem, z niewolnicz~ uleglosci~, nie maj~c ani wtedy mniemal, niezb~dne. Pragn~lem gor~co przy-
jednej istoty na swiecie, kt6raby si~ mn~ opieko- swoic sobie, chocby w najmniejszym stopniu, jego~ 
wac, albo nad polozeniem mojem czuwac mogla. wielk~ sztuk~. Ale, niestety! Apelles, popatrzywszy 
Jakkolwiekb~dz, w ci~gu dwoch lat ci~zkiego zycia uwaznie na moj~ lew~ r~k~, odm6wil mi stanowczo .. 
w tak zwanej szkole, przeszedlem Gramotk{} 1) Cza- Oznajmil 1ni, ku wielkiemu zasmuceniu memu, ze 
soslowiec, i \V koncu Psalterz. Przed ukoficzenienl nie mam zdolnosci do niczego, ani nawet do szew
nauk, djak posylal mnie w zast~pstwie, do czytania stwa, albo hednarstwa. 
psalterza przy zwlokach umarlych wloscian, i raczyl Straciwszy wszelk~ nadziej«J zostania chociazby 
.zato, dla zach~cenia, placic mi dziesi~t~ kopiejk~. miernym malarzem kiedykolwiek, z zlamanetn ser
Pomoc moja dawala srogiemu nauczycielowi moje- cern do rodzinnego siola wr6cilem. Mialem na wi-
mu moznosc coraz wi~kszego oddawania si~ ulubio- doku skromny los, kt6remu wyobraznia moja doda
nemu nalogowi, razem z przyjacielen1 jego Limarem, waJa jednakze niejakit)js pon~ty prostodusznej: chcia
tak dalece, ze za powrotem moim, po ukonczeniu ~en1 bye, jak si~ Homer wyra~a ,pasterzem trz6d 
czytania psalterza, do domu, zastawalem obu za- niewinnych," z warunkiem, azebym, chodz~c za wa
wsze prawie, spitych zupelnie. Djak m6j obchodzil taht~ gro1nadzk~, m6gl czytac swoj~ ulubion~ skra
si~ ostro nie tylko ze mn~, ale takie z innymi szko- dzion~ ksi~zeczk~ z obrazkami. Ale ito mnie si~ nie 
larzami, i wszyscysmy go za to z calej duszy niena- udalo. Dziedzic, lrt6ry tylko co po ojcu swoim obj~t 
widzili. Oszukiwalismy go tez w kazdej zdarzonej maj~tek, zapotrzebowal jakiego roztropnego chlo
okolicznosci i rozmaite psoty wyrz11dzali. Ten pierw- paka do uslugi, i tym sposobem· mnie, obszarpanego 
~zy despota, na l\:t6regom w zyciu natrafil, obudzil szkolarza-wl6cz~g~, ubrawszy w tykow~ kurtk~ ita-· 
we mnie i zaszczepil na cale zycie gl~bok~ odraz~ kiez hajdawery, zamianowano na posad~ kozaczka 
i pogard~ dla wszelkiej, jednego czlowieka nad dru- pokojowego. 
gim, przemocy. Dziecinne serce moje obrazone bylo Utrzymywano da\vniej po dworach paiiskich koza
milion razy przez tego wyrzutka setninary6w, i ja czk6w, opr6cz do sluzby lokajskiej, jeszcze jako mu
skonczylem z nim tak, jak zwyl\:le koltcz~ ludzie bez zykantow i tancerzy. Kozaczkom takim kazano, dla. 
opieki, }{torych cierpliwosc miar«J przebrala; to jest paiiskiej rozrywki, spiewac wesole piosneczki i pu
zemst~ i ucieczk~. Pewnego tedy razu, zastawszy szczac si~ przed pafistwem, jak to m6wi~ ,siudy-tu-
_go pijanego bez czucia, uzylem przeciw niemu wla- dy na prysiudy." Pan m6j, pochodzenia germafiskie
snego jego or~za, - r6zek, i o ile mi sil dziecinnych go, z bardziej praktycznej strony patrzal na koza-· 
starczylo, odplacilem mu za v.rszystkie jego okrucien- czka, a opiekuj~c si«J narodowosci~ moj~ swoim 
stwa. Ze wszystkich djaka-pijaka ruchomosci na}· try bern, kazal mnie pozostac milcz~cym i nierucho
drozsz~ 1nnie si~ zawsze wydawala jakas ksi~zeczka mym w l\:~ciku przedpokoju i czekac na panskie za
z obrazkami, najlichszej zapcwne roboty. Nie poczy- · wolanie, dla podania pa11u tuz stoj~cej obok niego 
tal em sobie za grzech, albo tez tyle wytrwalym na po- fajki, alba dla nalania wody do znajduj~cej Si«J przed 
kus~ nie bylem, aby sobie kosztownosci tej nie przy- nin1 na stole szklanl\i. Z wrodzonej mi zuchwalo
wlaszczyc, i w nocy do miasteczka Lysianki ucie- sci 'v charakterze, naruszalem nieraz dany 1ni roz
klem. Tam nowego dla siebie znalazlem nauczycie- kaz panski, nuc~c po cichu sm~tne dumki ukrainskie, 
law osobie malarza-dyakona, kt6ry, jakem si«J wkr6- lub tez przerysowuj~c ukradkiem obrazy szkoly su-
tce o tern przekonal, bardzo malo w zasadach swo- zdalsl{iej, kt6remi panskie pokoje byly ozdobione .. 
ich i post~powaniu roznil si~ od pierwszego pedago- Rysowalem je ol6wkiem, kt6ry, wyznac to musz~,
ga mojego. Trzy dni nosilem najcierpliwiej na g6r~ skradlem u pisarza prowentowego. 
wod~ z rzeczki Tykacza i rozcieralem na zelaznej Pan m6j byl to czlowiek czynny nadzwyczaj: je
blasze fat~b~ miedziank~. Czwartego dnia zabraklo zdzil bezustannie do Kijowa, do Wilna, do Petersbur
mi cierpliwosci i uciekle1n do wsi Taras6wki, do dja- ga, zabieraj~c mnie zawsze z sob~ na tylnej furman
ka-malarza, kt6ry z obrazu m~czennika Nikity i Ja- ce razem z rzeczami, azebyn1 siedzial u niego w przed
na-iolnierza, w calej slyn~l okolicy. Do tego wi~c pokoju, podawai fajk~ i inne podobne pelnil obowi~-

zki. Nie mog~ powiedziec, izby za ci~zki byl dla mnie 
1
) t. j . Elementarz. stan m6j 6wczesny: teraz dopiero przeraza mnie 
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okropnosci~ i jakims dziwnym, nieskladuym snem 
mnie sie wydajc. Podr6zuj~c zpanem moim zjednego 
zajazdu do drugicgo, korzystalen1 z kazdej przyjaznej 
pory, aieby zdj~c zc sciany jakowys bohoJnaz i tym 
sposoben1 kosztown~ zebraien1 kollekcy~. Szczeg61-
niejszeini ulubicncatni n1oilni byli bohaterowie histo
ryczni, jak to: Slowik-Rozb6jnik, Kulnicw, l{utuz6w, 
]{oza]{ Plat6w i inni. Zreszt~ nie z~dza nabycia mn~ 
ldero"'ala, ale niez"'yci~zona ch~c zrobicnia z tych 
obra~k6w najpodobniejszych, jakic1n m6gl tylko, 
kopij. 

Raz, \V czasic pobytu uaszego \V Wilnic, w r. 1829, 
})anstwo pojcchali na bal do Cassino. W clomu wszy
stko si~ uspokoilo, usn~lo. Zapali\v zy swicc~ w sa
Jnotnynl })Okoju, rozlozylem swojc kradzionc skarby, 
a wybrawszy z po1ni~dzy nich kozaka Platowa, \Vzh~
lonl si~ z najglt}bszcn1 uszanowanicm do kopijowania. 
Czas lecial dla 1nnie niepostrzezony. Juzen1 siQ do 
1nalych dobral kozaczk6w, harcuj~cych okolo olbrzy
Inich l\opyt jeneralskiego konia, gdy z tylu za mn~ 

, drzwi si~ raptcm otworzyly i wszedl m6j pan, z balu 
wracaj~cy. Z zacieklosci~ 'vytargaJ mn~ za uszy 
i "ryci~l n1i policzk6w co nie miara, -nie za rysowa
nic 1noj e, nic! ( na takie rzeczy nic zwracal U\vagi), 
ale za to, zc tn6glbym spalic nie tylko dom, ale mia
sto cale. Nazajutrz kazal stangretowi Siclorkowi. 

I 

osmagac tnnie porz~dnie, co tenzc z nalezn~ gorli,vo-
scif1 wykonac nic 0111ieszkal. 

W r. 1832 skonczylem lat osmnascie, a gdy na
dzieje }Jana mego co do zwinnosci lokajskiej n1ojej 

· "rcalc si~ nie ziscily, wtedy sklaniaj~c si~ do nieod
st~pnej prosby mojej, zakontraktowal n1nie na cztery 
lata nauki do cecho'\\rego r6znych malarskich rzeczy 
majstra, niejaki.ego Szyrajewa 'v Petcrsburgu. Szyra-
jew ten l~czyl w sobie wszystkio przymioty djaka
spartanczyka, dyakona-malarza i djaka-chyromanty
ka; ale nic zwazaj~c na caly ci~zar troistego jcgo ge
niuszu, biegalem nie raz podczas jasnych nocy wio
~cnnych do letniego ogrodu, odrysowywac statuy, zdo
bi~cc ten prostolinijowy utwor Piotra. W czasic je
dnej z podobnych wycieczek zaznajomilem si~ z ar
tyst~-malarzem, p. Sosenkiem, z kt6rym w najszczer
szych stosunkach braterskich zostaj~ dot~d. Za !)O

rad~ p. Sosenki, zacz~lem rysowanie ak\varell~ por· 
tret6'v z natury. N a licznych pr6bach moich, sluzyl 
mi cierpliwie za model, drugi ziomek m6j i przy
jacicl, kozak Niczyporenko, poddany naszcgo pana. 
Raz pan 1n6j zobaczywszy u Niczyporenki 1noj~ pra-

, 
Ks~GA SwiATA. Cz. I. R. IX. 

c~, tak \V niej sobie upodobal, ze zacz~ltni~ uzywac 
do robicnia portret6w z ulubionych jego kamelij, za 
kt6re 'vynagradzaltnnie niekiedy calym rublem sre
brnynl. 

W roku 1837, Sosenko przedstawil mnie scl\rc
tarzo,vi konferencyi w Akademii Sztul{ Pi~knych, pa
nu Grygoro\viczowi, z }JrosbQ: o U\volnienie mnic od 
godnego polito\vania losu n1ojego. Grygorowicz za
kominuniko\va{ prosb~ moj~ Bazylemu iukowskie
mu, znakoinite1uu poecie, kt6ry nicba\venl, uloiywszy 
si~ poprzcdnio z pancm moim, uprosil 1{. Brtillo,va 
o zrobicnie S\vego portretu w celu puszczenia go 
na prywatn~ lotcry~. - Briillow zgodzil si~ na to 
najch~tni6j i wkr6tce jui portret Zulro,vskiego byl 
uko1tczony. Urz~dzona ze,vsp6ludzialcm hr.M. Wicl
horskiego loterya przyniosla 2500 rubli assygnacyj
nych, i za t~ su1n1n~ d. 22 kwietnia 1838 r. wolnosc 
moja zostala kupion~. Tegoz samcgo dnia ucz~szczac 
zacz~lcn1 do Akadcmii sztuk pi~knych i wkr6tce zo
stalem jcdnym z ulubionych uczni6w-koleg6w Brtil
lowa. "\V roku 1844 otrzytnalem stopicn 'volnego ar
tysty. 

0 pierwszych literackich pr6bach moich nadnlie
ni~ tylko, zc si~ one \V tymze letnim ogrodzic podczas 
jasnych bezksi~zyco\vych nocy rozpocz~ly. Dlugo 
surowa 1nuza ukrainska obc~ zostawala dla smaku 
mojcgo, z\vichni~tego zyciem w szkole, w panskin1 
przcdpokoju, w zajazclach i stancyach.mi~jskich; lccz 
gdy oddech wolnosci 'vrocil uczuciom 1noitn czystosc 
pierwszych lat dziecinstwa, pod ubog~ strzech~ oj
co,vskq, sp~<lzonych, \vtedy, - niech b~d~ jej dzi~kit 
bo USCiSn~la D1i~ i przygarn~la do Sicbie W obcej 
stronie. Z picrwszych slabych pr6b moicb, w letnim 
ogrodzie napisanych, jedna tylko ballada ,,Przyczy
na ~, wydrukowan~ byla. Jak? i kiedy id~ce po niej 
poezye pisane byly? o tern na teraz rozszerzac si~, 
nie czuj~ \V sobie ch~ci. Kr6tki rys zycia mego, po
bieznie w tern bczladnem opowiadaniu skreslony, 
koszto\val mnie, pra,vd~ m6wi~cJ drozcj daleko, ani
zelhn to sobie wysta,vial. Ilez to lat straconych! lie 
k\viat6\v l)OWi~dlych! I c6zem to kupH: dla siebie od 
losu, za tyle usilowan n1oich, azebym nie zgin~l? 
Led wie nie samo okro pne poj~cie mojej przeszlosci. 
Okropn~ jest ona rzeczywiscie, a tem okropniejsz~ 
jeszczc, zc rodzeni bracia moi i siostra, o kt6rych 
wspon1niec w tern opowadaniu ci~zko dla mnie bylo, 
s~ dotychczas-poddanemi! .. 
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"'Tn~trze druka.rni~ ktore 'vystawia po,vyzszy drze
'voryt, wyobraza ksi~gotloczni ~, z prassami tylko 
r~cznenli. 0 prassie olbrzynliej parow~j , juz rnowi
lislny '), 0 po.~piesznyc!t zas po,vh~my niiej. 

Drukarstwo, o kt6rego pocz~tkach pisalismyw I{si~
dze Swiata 2) , rownoczesnie jak ,v innych krajach, 
tak i w Polsce si~ rozszerzalo. Tylko ze rodacy nasi 
praco\vali u cudzoziemc6w, a przybysze obey u nas. 
I tak naprzyklad Jan Adam z Polski (de Polonia) 
(.lruko,val 'v Neapolu 147~ roku, a 'Nladysla;w Polak, 
(niekt6rzy go mieni~ Stanislawem) w Hiszpahii 1490 

1) P atrz str. !5 9 T. I I\:s. S\v. z roku biez. 
2) W tomie II z 185 9 roku od str. 197 do 200. 

• 

.... 
J I 

roku zwany od tamtejszych krajowc6w Lanzalao 
[Jolono. Natomiast Zajner Ginter odtlacza~ 'N l{ra
kowie 'v XV "'ieku wyk!ad psahn6w pod tytulem: 
~,Jo annis de Turrecremata explanatio in Psalterium, 
C7'acis impressa," ( okolo roku 1465). 

!{raj nasz tyle dziel potrzebowal, ze choc w gJ6 .. 
wnej j ego stolicy odbija.no ksi~gi, nakladcy n1imo-to 
drukowali w Lipsl\:u, Norymberdze, Metzu, 1\tiogun
cyi i Wenecyi ( od 1487 do r. 1501). Byly-to nie tyl
ko kalendarze, ksi~gi koscielne (jak mszaly, litur
gije, agendy)~ ale clziela filozoficzne i prawne (Sta
tuta regni, t. j. Syntag1nata). 

thvi~topelk Fiol czyli Fejcl pierwszy nie tylko 
w slowianszczyznie, ale w c alej Europie pocz~l ,vy-

' 
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da,vac ksiqzki w Krakowie pis1ncn1 slowianskh~m 
czyli cyryllic~ przy koncu XV stulecia, a miano,vicie 
psalterz, Osmioglasnik, Czasoslo,viec i t.I). Nie wia
domo wszakze dot~d kto wyt!aczal za ICaziinierza J a
giellonczyka dwa statuta. Czyby tenze sam Swi~to
pelk Fiol? Czy Lotter? 

Czcionkarnia 1
) krako,vska (no"'Y 'Yyraz uzywa

ny })rzez ks. T. Kilinskiego i innych), nic druko\vala 
"'i~cej ksi~g cerkie,vnych, a Serbowic, Czarnog6rcy, 
(Montenegryni) i 'vszyscy poludnio,Yi Slo,vianic 1nieli 
'v swym j~zyku wyda,vane dzlela w Wcnecyi (1493) 
i Wilnie (1525). 

Jan Haller, bogaty winiarz krako,vski, maj~c za
razeln sklad ksi~garski od 1464 wydawal i dziela 
S\vym kosztem za granic~: w Krakowie w roku 1503 
zalozyl w lasn~ drukarni~. Choc czlowiek dose oczy
tany, malo Haller byl bieglym 'v sztuce ksi~gotlo
czniczej. Przybral wi~c za sp6lnika J{aspra Hochfe
dera z pod Norymbergi, kt6ry juz 'v roku 1503 wy
druko\val w Krakowie List Pliniusza starszego do 
Tytusa W espazyana CesarzaJ po lacinie. 

Wietor IIicronin1 Szl~zak, 've wlasncj ksi~gotlo
czni zaczyna 'vyda,vac 1521 roku najpicrwsze ksi~zki 
polskie, a mianowicie: ,Rozmowy, kt6re mial krol 
Salomon m~dry z Marcholtem gruby1n i t. d. przelo
zone przez Jan a z l(oszyczek bakalarza- oraz , S. Bo- ·• 
nawentury, Zycie Pana Jezusa przez Baltazara Ope
cia tlumaczonc'' 1522; oba dziclka opatrzonc drze
worytami. 

Tenze Wietor drukowal i najpierwsze ksi ~zki 'V(J

gierslde r. 1528, oraz niemiecl{ie, bo opr6cz krako\v
skiej, mial drug~ officyn§ czyli drukarni~ i w Wiednin. 

Baumgarten w Gda:6.sku okolo konca XV \vieku 
zjawia si~ takze z drukiem laci:6.skim (1499 r.). 

Kalendarze krakowskie pod tytulem: Judicium 
Cracoviense Magistri Michaelis de Vratislavia con
gestuin 1494 a. - Judicium ~1agistri Nicolai de To
lischo it. p.- z drze,vorytami dose dobremi, zjawiac 
si~ poczynaj~ i prognostyki astrologiczne dla roda
k6w naszych po lacinie wyglaszaj~. 

Cywilizacya z Zachodu pr~d nios~ca, nie dozwala 
odrazu rozwijac si~ mowie ojczystej, krajowej. Dla 
tego zaledwie dopiero w roku 1525 znajduj~ si~ dru
lrowane slowa polskie w Grammatyce Aleksandra 
Galla 'vydanej 'v Lipsku. 

Radzca krakowskiego magistratu a nast~pnie pre
zydent Dominus Haller mial najslawniejsz~ \v Kra
kowie ksi~gotloczni~, w kt6rej pracowali od • roku 

• 1503 Floryan Ungler, \Volfgang Lern i inni, kt6rzr 
pote1n na 'vlasn~ r~k~ pozaklaclali drukarnie. 

1
) Czcionkarnia lub czcionarnia 'vyobraza raczej za

klacl czyli fabryk~ 'v kt6r6j si~ wyrabiaj~ czcionki, mozc 
wi~c raczej oznaczac giserni~., niz drukarni~, w kt6rej si~ 
ksi~zki tlocz~ (ksi~gotlocznia). Niekt6rzy w JCrakovvic uzy
·wali tylko wyrazu Ttoozni, co takzc nic zdajc si~ 1utn1 wy

starczaj~cym wyrazem, bo jest tlocznia olcju it. p. rzeczy. 

R Y B Y N A S Z C Z E G 0 L N I E .J S Z ~ Z A S t U G U J ~ C E U \V A G 6. 
Znakomity badacz natury, Grzegorz Cuvier, uwa

za regularnie i pi(Jknie zbudowanego Okunz"a ~rze
cznego (Perea fluviatilis Linn.) za pierwoksztalt ryb 
i sta wia go na czele swego wiolkiego ichtyologiczne
go dziela. (L'histoire naturelle des poissons). 

J ak wielkiej jednak w niekt6rych familiach ·i jak 
potwornej odmianie ulega 6w zreszt~ prawie wsz~
dzie zacho,vany pierwoksztalt tej gromady zwierz~t, 
dowodzi nam na zal~czonej obok tablicy rysunek 
przedstawiaj~cy peln~ zboczen postac osmiogrania
stego 1\:urkoryba, z przodu prostopadle sci~tego Ko
stery i prawie okr~gl~ tarcz~ tworz~c~ Siekanic~. 

Kurlco?'yh (Kurek) (Peristedion cataphractum. La
cepede) nalezy do rz~du tar·czotuskow (Cataphracti 
czyli Trigloides) odznaczaj~cych sig swoj~ widelco
wat~t, szerol\ierni, chropowateini, kolczastemi koscmi 

licowen1i jakby w pancerz ubran~, glo"·~. Pysk bez
z~bny, p6lkolisty otwiera si~ pod posta"'~ dziubiaRto
przedluionej szcz~ki g6rnej. Szcz~ka dolna p~kiem 
dlugich w~s6w obrosni~ta. Oko uderzaj~ce, vvielkie; 
skrzele ko!1czasto wydluzone, cialo pokryte wielkie
mi, koscistemi luskami, na grzbiecie w tyl Z\vrocone 
kolczaste osci. Pierwsza pletwa grzbietowa rna sied1n 
dlugich, 'Yolnych i gi~tldch promieni, druga 17 kr6-
tszycb, r6wnej mi~dzy sob~ dlugosci, blon~ pletwn~ 
pol~czonych. Pletwy piersiowe i brzuszne s~ owalne , 
przy tych ostatnich dwa dlugie, wolne promienie; 
pletwa odbytowa (przyodchodkowa) odpowiada wi~
kszej drugiej pletwie grzbietowej, a pletwa ogonowa 
jest p6lKsi~zycowo 'vyci~ta. Kolor tej pi~knej, prawie 
stop~ dlugosci mt.j~cej ryby, jest po wierzchu zywo
c~erwony, boki lsni~ blaskiem zlota, brzuch l\:oloru 
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bialawego. Pletwy brzuszne i piersio"'e s~ brunatne
go l{oloru; inne, czerwono ubarwione. 

Pi~kna ta ryba, przypominajqca nam morza zwro
tnikowe, dose cz~sto napotykanq by,va w morzu sr6d
ziemnem. Mi~so jej jest niezdatne do jedzenia; po
niewaz zas latwo zasuszy"c si~ daje, sprzedaj~ j~ ry
bacy obcym, jako rzadkosc natury, lub zawieszaj~ 
j~, jak o tern wlasnie Grzeg6rz Martens wspomina, 
w dow6d wdzi~cznosci okolo obrazu Madonny, i z te-
go tez powodu znan~ jest w W enecyi pod nazwiskiem: 
Anzoletto de la Madonna. W zbiorach cz~sto j~ wi
dziec mozna, szkoda ty1ko, ze owa I)i~kna czerwono 
lllomienna barwa, tak pr~dko po usni~ciu (smierci) 
1·yby blednieje. W Hiszpanii zdobi~ ni~ pokoje, a cz~
stokroc za 'vietrzn~ chor~giewk~ uzywaj~. 

f{oste1~a (Ostracion cornutus. (Bloch) Coffre; Bein
fisch.) liczy si~ do familii twaiJ'doskornych Scele
I·odermi, kt6rych szcz~ki wielkiemi, ostrokr~gowe
mi z~bami, a cialo wielok~tnemi tarczami kosciane
mi jes~ opatrzone. Postac kostery jest tr6jk~tna, dwa 
dlugie kolce stoj~ prostopadle przed oczyma utkwio
ne, dwa drugie 'v okolicy odbyto"·eJ. Pysk 1naly 
opatrzony mocnemi stercz~cemi z~bami. Brak plet'v 
brzusznych, inne pletwy male i zaokr~glone· Tarcze 
szesciol{qtne, kolor brunatny i w czer,vony wpada
j~cy. Dlugosc st6p 15. 

Kostera przebywa wmorzach Z\Vrotnikowycb. Ten 
sam, lub tego bardzo podobny rodz~j byl, jako dzi-· 
wotw6r morski, juz przez ludzi do orszaku J{olumba 
nalez~cych, na wyspie Cuba polawianyn1. J{ostera, 
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nie tylko ozy,via jasne wody jeziora, ale nadto do
starcza nam smacznego mi~sa, powszechnie do mi~
sa wieprzowego przyr6wnywanego. 

Do rz~du Luskopletwnyc!t (Squumipennes) poli
czona Siekanica (Zanclus cornutus Cuv.) rna postac 
tarczy, wyzszy niz dluzszy pysk i ogon, zygzakowa
to wyci~ty. Pod okiem umieszczony rna r6g niewiel
ki, charakteryznj~cy go i nadaj~cy mu imie. Obydwa 
pierwsze promienie nalez~ce do pletw grzbietowych, 
az do ogona si~gaj~cych, przedluzaj~ si~ w dlugie, 
po za rybq jeszcze wlok~ce si«J konczyny. Najdluzsze 
s~ pierwsze promienie pletew odbytowych, si~gaj~
cych az do ogona. Pletwy piersiowe tkwi~ po bo
kacb; l)Od spodem w~zkie, ostrozakonczone pletwy 
brzuszne; plet,va ogonowa lukowato wyci~ta. ;tuski 
s~ mikroskopijno male, zt~d tez i sk6ra ryby chro
pawa. Ta ostatnia jest koloru z6ltego, upi~kszona 
trzema szerokiemi, mocno czarnemi, ukosnemi pa
smami, z kt6rych pierwszy od \vierzcholka az do gar
dzieli si~ga, drugi przez cialo, a trzeci przez ogon 
przechodzi. Dlugosc ryby wynosi stop~, mimo to 
jednak wazy ona 10 do 15 funt6w i smakuje doskonale. 

Ryba ta, znana pod r6znem nazwiskiem, rozpo
wszechniona jest po calem morzu Spokojnem. Mie
szktuicy nickt6rych wysp morza poludniowego odda
j~ jej czesc bosk~, n1oze z powodu ksi~zycowych wzo
r6w na powierzchni jej ciala; zt~d tez cz~stokroc na
potykamy j~pod nazw~ bozyszcza. Jesli przypadkiem 
wpadnie w sieci przez wyspiarz6w zastawione, to kla
d~ j~ na:liscie l{okosowe, kl~kaj ~ przed ni~ i z wszel
k~ ostroznosci~ odnosz~ j~ do morza . 

VVIDOK BIEGUNA FOLNOCNEGO. 

I • • 

Bezw~tpienia kazdy czlowiek, gor~co pragnie zwie
dzic kraje, kt6re pogr~zene w g~stej mgle pierwo
tnych czas6w, przedstawiaj~ nam pierwsz~ wido\vni~ 
cy,vilizacyi;-gdzie przyroda z Inacierzynsk~ hojno
!ci~ roz,vin~la wszystkie powaby form i kolor6w
gdzie ni smierc, ni zmiany nie maj~ miejsca - swia
tlo i cieplo, polysk i zapach, wolnosc i zycie, ozda
biaj~ wszystkie twory. 

Kraje Wschodu s~ rajem, dok~d smialo przelotny 
:ptak "Fantazya" tak ch~tnie bieg sw6j kieruje. 

• 

Przed lodowat~ P6lnoc~ - drzy wszystko! 
Bl~dzilem w nocy przez te groz~ przejmuj~ce prze-

strzenie, gdzie tylko 16d i snieg, gdzie tylko ziemia 
i morze, g6ry i doliny okryte monotonnym calunem 
tu i owdzie smutnie wygl~dajfb; a mi~dzy niemi ster
cz~ pos~pne, czarne lub brunatne burz~ obnazone 
sl{aly albo wyzieraj~ bagna ze stopionych promie
niami slonca snieg6w. Tu polysk gwiazd, purpura 
zorzy p6lnocnej albo gra kolor6w w swietle slone
cznem polyskuj~cych g6r lodowatych, wynagradza 

• 
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nam obficie brak bogatej Flory; wszystko to moze 
miec urok przy cieplym kominku, podobny do blo
giego uczucia wywolanego opowiadaniem o duchach 
i zb6jcach. Ale s.runemu puscic si~ w te pustynie, 
samemu walczye z plywaj~cemi lodu skalami, wy
stawiac si~ na dotkliwe zimna w okolicach w kt6rych 
calomiesi~cznie marznie zywe srebro r6wnaj~c si~ 
twardosci~ zelazu, gdzie pozywienie trzeba wyr~by
wac z beczek siekierf!, mi~so lamac oskardem, oh~j 
pilowae, maslo dratem lupac, a niosqc lyzk~ do ust 

I 

bye w obawie aby nie przymarzla do j~zyka-ale pu-
scic si~ samemu na te niebezpieczenstwa choc uro
cze S\V~ jednostajnosci~, i kt6zby si~ odwazyl? a od
wazy\vszy si~-nie zadrzal? 

Pustynie W sehodu maj~ swoje oazy, wieszczka 
Morgana obdarzyla je nadpowietrznym rajem; ale 
czarownicy p6lnoenego bieguna, s~ to zlosliwe i pod
st~pne duchy: ich pi~knosc, to postrach - ich obraz 
ta przer.azenie! 

Ale i postrach i przerazenie maj~ urok poci~gaj~
cy. Zar6wno zbrodnie bzlowieka jako i czarne na
mi~tnosci~ sztuka do swoich wielkich dziel wcielila, 
dla czeg6zby nauka miala siEJ cofn~c przed niemi 
i ciemn~ stron~ przyrody, z jej dziwnemi krajobra· 
zami odrzucic? 

Chcialbym por6,vnac ze znanemi obrazami Gallai
ta, te widoki Bieguna P6lnocnego, kt6re nauka w o
statniem dziesi~cioleciu wy brancom s woim odszliico
wac pozwolila. w pobieznych rzutach })ragn(J je 
czytelnikowi przedstawic. 'ru i tan1 okropne pi~tno 
smierci ale na odwr6t bogata, pelna czyn6w, wznio
sla historya!.... . Tak tu, jako i tam, pustynia, roz-. 
pacz i zw~tpienie widoczne w scenice-ale nie ugi~-
ta sila cechuj~ca bohatera, gor~czkowa z~dza i pel
na bojazni t~schnota, pi~tnuj~ si~ w twarzy badacza! 

Po za kolo otaczaj~ce ziemi~, w kt6rem s~oncc 
przynajmniej raz w rok o wschodzie i zachodzie za
pomina, po za to kolo polarne calomiesi~cznych no
cy, nasze trzy p6lnocne l~dy pomykaj~ swe ostate
czne brzegi, jakby otaczaj~c stalym pasem Lodo
wate morze bieguna. 

Dumne l~dy tam, k~dy wewn~trz zawieraj~ miejsca 
najwyzszej kultury i najroskoszniejsze pi~knosci przy
rody, tu, nap6lnocy smutno si~ gubi~ wplaskich, bez
ludnych, wylewami Lodowatego morza przepelnionych 
pustyniach. 

Tylko Skandynawia zachowuje jeszcze cz~sc od
wiecznej sily w rozpadlycb, pelny.ch niebezpieczen
stwa, skalistych wybrzezach i wyspach, przeciwko 
kt6rym z szumem walczy Lodowate morze. 

Azya rna swoje syberyjskie tundry i n1chem zaro
sle stepy, Amery Jra 1na jalowe przestrzenie, puste 
skaliste plaszczyzny ty lko wiklin~ rodz~ce, a kt6rych 
bujne rosliny, r6wnaj~ Si(J karlowatym krzakom nad 
brzegami rzeki jezior, wypelniaj~c doly i parowy tej 
pustyni. 

Lasy dotykaj~ nie1nal granic kola polarnego, a mia
nowicie czarne jodlowe przy ujsciu Mackenzie i bia
le nad rzek~ Miedz.ian~. 

Rzeczywisty kraj podbiegunowy zaczyna si~ po 
drugiej stronie pasu stalego lf!du, wsr6d zalew6w Lo
dowatego morza. No,va Syberya i Nowaja Ziemlia 
przy brzegach azyatyckich, s~ gruppami pra\vdziwycb 
wysp polarnych. 

Spitzberg wyskakuj~cy zu 80° p6lnocnej szeroko
sci, sluzyl dlugo jako typ wybitny wszystkich postra
ch6w swiata biegunowego. Wyj~wszy owe tylko zda
la wiclziane pobrzeza gorzysto-stercz~cego kraju 
z posr6d syberyjskich lod6w, na p6hlocy ciasniny 
Behringa, - on, byl jedynyn1 przedsta,vicielein swiatat 
polarnego na wschodniej p6l-kuli zie1ni. Tymczasc1n 
najnowsze badania odkryly daleko straszniejszy, da
leko okropniejszy s'viat na p6l~ocy umerykanskiego 
stalego l~du. 

Bezposrednio do amerykanskich wybrzezy, doty
ka w p6lnocno-wschodniej stronie gruppa 'vysp, kt6-
re swojem podobienstwem staly l~d przypominaj~. 
Niskie, j eziorami i bagnan1i okryte, ty lko tu i owdzie 
skalistc1ni wzg6rza1ni piaskowca przeci(Jte, zaledwo 
do kilkuset stop si~ \Vznosz~ce-tworz~ owe 'vyspy 
calosc \V~skiemi kanalami podziclon~ a jeszcze w~z
szemi ramionami n1orza od l~du macierzystego odlf!
czon~. 

Cumberland na wschodzie ciaBnin~ Huclsonsk~ od 
Labradoru, kanalem Fox od p6l-wyspu Melville
Cockburn ciasnin~ Fury i Hekla od p6l-wyspu Mel
ville i zatok~ Boothia od Boothia-Felix - nakoniec 
P6lnocny-Sommerset przejsciem Prinz-Regent'a od 
Cockburnu a ciasnin~ Bellot'a od Boothia-Felix s~ 
odl~czone. 

.Wielka wyspa dawniej rozrozniana pod nazw~: 
Prinz-Wales-Land, Victoria-Land, Wollaston-Land 
i .P~inz-Albert-Land, jest oddzielona ciasnin~ Victo
ria 1 Seelsund od P6lnocnego-So1nmersetu i Boothia
Felix~ zas ciasnin~ Delphin, Union i Dease od posia
dlosci Kompa~ii Zatoki Hudsonskiej; a mi~dzy t~ wy
sp~ ~ zachodn1~ stron~ gruppy znanej dawniej pod 
nazw~ kraju Bank' a wysp~ Baringa, ciasnina Prinz
W ales bystro przeplywa. 
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Na p6lnocy tego archipelagu \vysp, lezy drugi, mia-
ny dawniej za cz~sc polarnego stalego l~du, lub za 

jeden szereg poludniowych 'vysp i p6lwysep amery
]{anskich wybrzezy. Teraz t\vorz~ te jednolite grup
py, pod nazwiskiem wysp Parry, p6lnocny brzeg, tak 
da\vno juz szukanej i tylu ofiara1ni okupionej drogi 
1norskicj, kt6ra z zachodniej strony Lodowatego mo
rza prowadzi do zatoki Baffifiskiej i ocean Spokojny 
~ Atlantyckim l~czy. 

Ciasnina Bank' a tworzy wejscie do tej drogi, kt6-
ra przy Melville znacznie si~ rozszerzywszy, nast~
pnie przez ciasnin~ Barrow' a i Lancastersund do za
toki Baffiiiskh~j idzie. 

Najbardziej ku zachodowi posuni~ta, na p6lnocytej 
drogi, lezy zaled,vie od trzech lat odkryta i od,vie
dzana 'vyspa Patricka, oddzielona na ZachQd ciasni
n~ Fitz-Williama, kanalem Crozier' a i ciasnin~ Kel
let'a od wyspy Melville. Na nh~j przebyl czas dlugi 
'v zimowym czasie Parry przed 36 laty. 

!{anal Byam-Martin odl~cza j~ od wielkh~j i wie
lokrotnie przecinanej wyspy Cornavallis, kt6ra zno
\VU ciasnin~ Penny od nowo-odkrytego kraju Grin
nell i kanalem kr6lowej i W ellingtona od najbarclziej 
na Wsch6d posuni~tej wyspy Nord-Devon jest od
dzielona. 

Po za te wyspy nawet sanki najsmielszych bada-
cz6w nie mogly si~ zapuscic, z wyj~tkiem wszakze 
nickt6rych wysp i zdala widzianycb wybrzezy a mia
no,vicie: wysp Pollynia, lez~cych na !)61noc kraju 
Grinnell. 

Lecz na brzegach zatoki Baffiiisldej wznosi si~ 
jeszcze inny kraj polarny. Dawniej miano zatok~ 
Baffinsk~ za zupelnie na P6lnocy zamkni~te morze 
a Grenlandy~, ten pot~zny kraj podbiegunowy, po
wierzchni~ sw~ r6wnaj~cy si~ Niemcom i Francyi ra
zem wzi~tym, za p6lwysep amerykanskiego stalego 
l~du albo za poludniow~ cz~sc otaczaj~cego biegun 
p6lnocny l~du stalego. Badania lat ostatnich rzuci
ly calkiem inne swiat!o. Tam gdzie dawniej spodzie
wano si~ kofica ciasniny Smith'a, otwarto inn~ dro
g~ morsk~ prowadz~c~ z zatoki Baffinskiej do obsza
r6w p6lnocnego polarnego morza; - a u wybrzeza 
p6lnocnego Grenlandyi znaleziono kraj nowy, olbrzy
miln wa.lem lodowym z Grenlandy~ si~ stykaj~cy, od 
Kane'go, kt6ry go odkryl, krajem Washingtona na
zwany. R6wniez na zachodzie Jonessund otwartym 
zostal i ten kraj na p6lnocy, kt6ry dawniej u polu
dniowego wybrzeza nosil nazw~ Nord-Linkoln, teraz 
w caJcj p6lnocnej rozciqglosci od odkrywcy swego 
doktora Kane, nazw~ Grinnellandu otrzymal. Jest 

on widzialny badaczom do szerokosci 82° 1/ 2 a zatem 
az do odleg!osci 7 1

/ 2 ° albo 112 mil od p6lnocne
go bicguna i mozna go zwiedzac, choc najbardziej 
ku P6lnocy jest z dot~d znanych ltraj6w posuni~ty. 
Arcbipelag Parry nieprzechoclzi 77 1/ 2 °. Spitzberga 
najodleglejsze \vybrzeze zaledwie si~ga 80°, a cho
ciaz statki za p olowem wielorybow jak np. roku ze
szlego ,E'olus" kilkal{rotnie zblizyly si~ tutaj choc 
Parry w roku 1827 na saniach do 82°, 45' dotarl, ni
gdy nil{t \V podobny spos6b nie stawil czola zawa
dom swiata polarnego - nigdy smielej i szcz~sliwiej 
przeszkody nie zostaly z'vyci~zone jak przez Kane' go 
i jego towarzysz6w, kt6rzy 'v tych najokropniejszych 
pustyniach d'vie zimy przebyli. O,v jakby nowy, in
ny swiat wyscp, rozci~ga si~ od wyspy Patrycka do 
Grenlandyi a od amerykanskiego stalego l~du do 82o 
szerokosci p6lnocnej przez plaszczyzn~ r6wnaj~c~ 
si~ prawie obszarowi calej Europy i na nazw~ swia
ta polarno-p6lnocnego zasluguje. 

L6d skuwa tc wyspy mi§dzy sob~ a stalym l~dem 
w jedn~ calosc; lodowate mosty rok-rocznie rozcia-

" gaj~ ramiona nad dziel~cemi je \VOdami, przeto mie-
szkancy pustyn kazdej zimy dotrzec tnog~ od naj
ostatniejszych kranc6w p6lnocy, az do kraj6\v zatoki 
Hudsonskiej. 

Charakter amerykanskiej p6lnocy, na zachodzie 
archipelag6w powtarza si~ jeszczr bardzo dokla
dnie. Niskie, piasczyste plaszczyzny rozci~gaj~ si~ 
wsz~dzie. Wyj~wszy kilku cali zmarz!ego gruntu, 
reszt~ kazdego lata odwili zamienia w bagna 1 nie
przejrzane okiem wodne pustynie, kt6re patrz~ce
mu przypominaj~ widok ziemi pierwszego poranku 
po potopie. 

Dalej na "\V schodzie przybiera l{rajobraz dzil{i, .jak
by podarty, poszarpany, prawdziwie chaotyczny cha
rakter, szczeg6lniej wysp~ Melville odznaczaj~cy. 

Widac okropne parowy i skaliste przepascie- ol
brzytnie blol{i kamienne okrywaj~ce zicmi~, -ostro
konczyste jedne nad drugiemi pi~trz~ce si~ skaly 
wsuwaj~ce sj~ w morze. Piaskowiec wznosi siEJ jako 
pag6rek kilku-set stopo,vy, obok niego wapiefi i gra
nit tworz~ obecnie gory od 2-3000 stop \vysokosci. 
Ale najokropniejszy charakter przybiera swiat po
larny w tym strasznym i brzydkim kraju- jak go 
nazwal przed stu laty jeden z jego najwierniejszych 
przyjaci6l Pawel Egede, - okropnie porozdziera
ny, wiecznym lodem okryty, g6rzysty kraj, kt6rego 
'vierzcholki sniegowe, cz~sto do 'vysokosci 5000 stop 
nad pozio1n stercz~ i w kt6rego dolinach nigdy nie 
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mog~ szu1nic bystrych w6d strumienie. Tylko spa- gl~boko lez~cych fiord6w prowadz~, az dop6kimorze 
dl\i lodowe, czyni~ tu to, co gdzieindziej rzeki zwykly swej zdobyczy nie pochwyci i w tryumfie krysztalo
tworzyc, to jest w stanie stalym wod~ zbieraJ~ i do wych skal, na nurtach zbyt wartkich, nie poniesie . 

• 

KLIMAT . 
• 

II. 

Czem jest charakter dla czlowieka tern klimat dla 
kraju. J ak na los czlowieka sklada si~ charalrter, 
:fizyonomija, znalezienie sifJ, tak klimat tworzy pod
staw~ dla wszelkich widok6w i odcieni krajobrazu 
zbiorowego. Ale jak malarz podobnego obrazu nie 
jest w stanie odtworzyc bez rzutu oka na charakter 
czlowieka, tak i my nie bylibysmy w stanie dac do-
kladnego rysu polarnych kraj6w, gdy bysn1y wprz6dy 
nie zaczerpn~li wiadomosci o ich klhnatologicznej 
naturze. l{limat najwierniej przedstawia kazdy kraj 
w jego porach roku. Zwazaj~c, ze pod biegunen1 tyl
ko dwie pory roku egzystuj~, to jest zilna i lato, albo 
raczej jedyna dluga noc zimowa i jedyny dlugi dzien 
lata, zadne zas stopniowe przejscie, ani wiosna, ani 
jesien nie majfb miejsca, tylko przykry, lodowy mrok 
im posredniczy-juz mamy dostarczone stosunki kli
Inatologiczne bieguna, i zycie organiczne oraz fizyo
nomij~ krajo brazow~. 

Co cz~stokroc w ksi~ikach i szkolach opowiadaj~ 
o ciemnej nocy polarnej; na oswietlenie kt6rej In~

dra Opatrznosc zorz~ p6lnocn~ stworzyla; co pisz~ 
o sloncu p6lnocnem rozlewaj~cem ogniste promienie 
po lodo\vych polach, to wszystko wi~cej nosi pi~tno 
fantazyi anizeli rzeczywistosci. Nie tak-to latwo 
przeniesc i zastosowac nabyte wyobrazenia na 6w 
kraj obey. Rzeczywiscie pozostaje tutaj slonce, jak 
wsz~dzie na ziemi, . tak dlugo nad horyzontem jak 
i pod nin1. Z tego wnosic nam wypada, ze takze dzien 
i noc, swiatlo i ciemnosc w r6wnyz spos6b s~ po
dzielone; jednakie byloby to mniemanie bl~dne. Na
sze wyobrazenie onocach polarnychjest wzi~tez dlu
gich nocy grudniowych, kt6rym tylko ldlkomiesi~
czne wymiary dodajemy. Obraz ten bylby trafniej
szy, gdybysn1y wystawic sobie mogli znaczn~ liczb~ 
nocy grudniowych jedna po drugiej nast~puj~cych 
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i tylko slabym mrok iem od siebie przedzielonych. 
Plaskie kola, kt6re sloiice w tych okolicach polar
nych nad i pod horyzontcm zakresla, niepozwalaj~ 
mu nigdy oddalic si~ z pod horyzontu i tylko niekt6-
re promienie swiat!a, przez lamanie si~ w at1nosferze, 
mogfb si~ dostac na powierzchni~ ziemi. 

Pod szerokosci~ 80° i przy najnizszem swem sta
nowisku, w czasie najkr6tsz ych dni u nas z bliza si~ 
slonce do horyzontu 'v poludnie do 13 1/a 0• Gl§bokosc 
18°podhoryzontem oznacza dopiero granic~ zmroku. 

Kazdego dnia ciemnej p6lnocnej pory zilno\vej na
staje zmrok w czasie poludniowym, kt6ry ku grani
com zimy do zupelnego swiatla dziennego si§ zbliza; 
ale nawet w najciemniejszym dniu przcz czas kilku 
godzin, moina najdrobniejsze pismo pod golem nie
bem czytac. Tylko w czasie zawieruchy, przy zag~
szczonem powietrzu, ta ciemnosc bywa nieznosn~. 

W spokojnych zas i wesolych dniach, jakie przy
padaj~ w czasie Dozego Narodzenia, kt6re z\vykly 
wraz z ostrem zhnnem przybywac, zmrok poludnio
wy tworzy cudownie uroczy widok. 

Slonce nie swieci na poludniu a przeciez pyszny 
koloryt ukazuje siEJ na p6lnocy; ognisty r6zowy pasek 
odgranicza blado-niebiesk~ cz~sc nieba od zaciemnio
nej ziemi- naprzechvko oswietlonej strony niewi-

• 

dzialnego slonca. 
Skoro gasnie poludniowa zorza wieczorna, w \vten

czas niekiedy wytryska blyszcz~ca p6lnocna zorza 
bialemi i r6zowcmi promieniami na firman1encie 

' jednakze nie tak cz~sto azeby, jak-to nickt6rzy utrzy-
muj~, gl6wnie przyczyniala SiEJ do oswi.etlania polar-

' . neJ nocy. 
Wprawdzie ksi~iyc rozlewa srebrzyste swiatlo 

w tak czystym polysku na te obszerne pola sniego
we, iz jestesmy w stanie rozr6znic 'v milowej odle· 
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glosci najdelikatniejsze zarysy kazdej skaly i kazdej 
lodowej gory. W og6le mrok, ciemnosc nocy zilnowej 
nie tylko lagodzi, lecz owszen1 11rzedluza trwanie 
dnia letniego. 

Noc znika na dlugo przed :Switanien1. Zmiana dnia 
i nocy 'v~ podobnyn1 porz~dku jak u nas, zaledwie 
kiedy niekiedy nast~puje. Poludniowy zmrok nocy 
zimowej, })rawie nieznacznie przechodzi 'v dzien letni . . 

W zatocc Smithsund pod 78 1/ 2 ° szerokosci, w kt6-
Tej to doktor Kane dwie okropnc zimy przcbyl-jest 
widoczn~ ta spt·zecznoss, bo na 120 bezslonecznych 
dni ~inlowych, jeden szescio-nlicsi~czny dlugi dzfen 
letni, nast~powat 'fak tedy swiatlo u bieguna osi~
ga stanowcze z'vyci~ztwo nad· ciemnosci~ i zabiera 
wi~ksz~ cz~sc roli:u dla siebie, anizeli pod u\vielbia
netn niebClll z'vrotnil\:0\Vem. 

• 

rfe1nbardzi6j rai~Ca SlJrzecznOSC jest \V stosunkach 
ciepla, kt6ra wyradza siEJ z braku 'vielomiesi~czne
go pron1ieni slonecznych i ich ocieplaj~cych skutk6w. 
Liczby "r og6le nie Sf1 tu przekonywaj~c~ oczy"risto
sci~ te1nbardziej w te1nperaturze. Bl~dnie s~dz~ m6-
"'i~c: ze zimno tutaj dwa razy jest 'vi~kszc jak u nas 
podczas naj,vi~kszego zimna-do,vodz~c ze 40o jest 
dwa razy wi~ksze od 20°. Z\vazyws!ty jednak ze czu
cie nie jest tu 1niar~, zapon1inaj~ nadto ze si~ n1a do 
czynienia zc sl{a]~, u kt6rej na oznaczeniu })icrwsze
go lJunktu podzialki-wiele zalezy,-poniewaz skala 
}'ahrcnhcitama si~ inaczej, miano,vicic jak 13° i 58o 1). 

Dopiero wply"r ten1peratury doz\Yala stauo,vczego 
oznaczenia. Gdy uslyszymy ~e przy- 40° Reaumur'a 
spirytus \Vinny i zywe srebro siEJ st~za, 'vtedy czuje
Iny t~ okrop11~ 'vysokosc zin1na }Jolarnego. Na,vet ro
czna srednia tem})eratura, nic dajc zawsze zupelnie 
dokladncgo obrazu stosunk6w ldin1atologicznycb .. 

Paryz i Niuyork n1aj~ pra,vie r6\Yn~, sredni~ ro
czn~ tempcraturEJ~ ale jakze r6iny jest jednakowoz ich 
klimat? Tutaj lagodna zilna nawet "' styczniu nie
przechodzQ:ca sredniej tenlperatury + 2°, tam t~gi 
mr6z przez trzy miesi~ce stale utrzymuje ter1nometr 
ponizej punktu marznienia; srednia temperatura sty-
cznia \vynosi-4 1

/ 4 ° i cala zima lagodzonajest ogni
stym skwaren1 slonca. 

W og6lno~ci \v sredniej temperaturze rocznej mamy 
pierwsz~ podstaw~ do kazdego obrazu klimatologi
cznego. 

1) Podlug Faronheita- 13° - 20o Reatnur'a 
ditto ditto - 58°--40° ditto. 

(przypisek 11ltrnJ. 

Kiedy uslyszy1ny ze u p6ln()cnego-przyl~dka (Nord
Cap) najbardziej ku p6lnocy posuni~tego punktu Eu
ropy pod 71° p6lnocnej szerokosei - srednia tempe
ratura roczna jeszcze 0° nie wynosi- tyn1czasem ta
kowa na Smithsundzie (78 1/ 2 ° p6ln. sz.) na 11, 091; 
na Boothia==Felix (70° p6ln. sz.) na-12°,6 •; na wy
spie Melville (75° sz. p6ln.) na - 13,07 1; w zatoce 
Mercy na wyspie Baringa (74° pln. sz.) na-14,o3t 
wypada; wtedy jestesmy 'v stanie wystawic sobie okro
pn~ sprzecznosc pomi~dzy wszystkiem co lezy w o
br~bie naszego dos,viadczenia i wyobrazni, a mi~dzy 
przyrod~ lodowatych kraj6w polarnych. 

Jeszcze clobitniej uzupelnin1y ten obraz, jesli isc 
slad w slad b~dzienly za rocznynl przcbiegiem tetnpe
ratury p6lnocy. W og6lnosci egzystujc bl~dnc mnie
manie jakoby lodowate polarnc zimno zupelnie si~ 
skupialo w dlugiej zimowej noey i jakoby p6zniej 
ognistc, choc kr6tkie lato, jego groz~ 'vynagradzalo. 

Lato jakie 1naj~ Laponia i Syberya; w og6le to, co 
nazy,vamy cieplem, znanem zupelnic nicbywa krajom 
polarny1n. Rzadko w tych okolicach, nawet w dlu
gich nocach letnich temperatura dochodzi+6° R. 

'V zatoce Mercy w roku 1852, jeszcze w srodku 
lipca kraj byl gl:~boko sniegiem pokryt.y; dopicro 25 
lipca, 1nalc strun1yki wodne rozpocz§ly z niziu sply
\Vac t\vorz~c bagniska na powierzchni lod6w. W czer
wcu podniosla Si(J teinperatura na + 5 v2 ° R. azeby 
naturalnie jui 20 sierpnia na-2°; 27 sicrpnia na-
60 opasc. 

Ale i talr n1alc cicplo cudownic tuta.j oddzia!ywa 
"T pol~czeniu Z ci~glcm swiatlem slonccznen1. z grun
tu zn1arzni~tego, ktory na,vet w lecie tylko na kilka 
cali rozpuszcza, cudownie prEJdko 'vyrastaj~ tra wy 
i lr\viaty; a gdzie jeszcze }Jrzed kilku dnian1i przyroda 
zin1owy1n calunem okryt~ byla, tnn1 blyszczy kwic
cisty l~k dywan. Nie tylko zmarzla zie1uia lub rospa
dliny skal i brzegi parow6w, w zielony str6j si~ ubie
raj~, ale nawet 'vysoko na Iodo,vych goracb, 'vidac 
tra,vy i ziola bujnej 'vegetacyi, ktore tylko szcz~sli
'vszych stref nieba s~ udzialem. "'\IVprawdzie jak cu
do~rnie szybko wszystko si~ zjawia, tak tez szybko 
znika. Zima jest panuj~c~ u bieguna, a lato nie zu
pelnie j~ ruguje. Lato jest tylko walk~ n1i~dzy po
'vsta"'aniem a zniszczeniem. 'rcbnienie lodo,ve wsrod 
dlugiego dnia letniego, zniszczy zielonosc i kwiecie. 
Bezsloueczny dzicn mglisty przygotowuje dlug~ noc 
zimow~. Sniegowe uragany hucz~ nad ~rajen1. Tem
peratura stopniowo spada do-20° R .. Wtedy to wszy
stko obumiera; snieg i l6d okrywa zie1ni~, mgla niebo. 

Ze styczniem rozwija si~ cala srogosc p6lnocnej 

• 

• 
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zitny. Watr od amerykanskiego l~du, rozpEJdza mgly; 
powietrze staje si~ jasne i czyste, a zimno dosi~ga 
<>kropnej wysokosci-40 do 40° R. Smiertelna spo
kojnosc panujc; nic nie slychac pr6cz trzaskania Io
du i bicia wlasnego sere a ! .... 

Ostatuie dni 1narca przynosz~ nareszcie wybawie
nie i to tak nagle ze termometr \V kilku dniach z-
39° R. na-i3°, a czasami nawct nad punkt marznie
nia si~ wznosi. Ale tak nagle ulagodzenic nie wzbu
dza milego uczucia; zimno -12° nieoddzialy,va sto
pnio\vo ale jak letnie parne powietrzc rozstraja. Ci~
gla Zlniana burz sniegowych i deszczowych' lo
du i topuienia, oznaczaj~ wiosn~ kraj6w polarnych 
kt6rych srednia temperatura nic przechodzi 12° 
do-15°. 

Co za okropna sprzecznosc z klhnatem naszego 
kraju! 

Zrozumien1y okropnosci p6lnocy dopiero wtenczas 
zupelnic, skoro por6wnamy je z ojczyst~ przyrod'll. 

Lipiec, najcieplejszy miesi~c kraj6\v polarnych, jest 
tylko o jedcn stopiefi cieplejszy od naszego marca; 
a nasze najzimniejsze miesi~ce styczen i luty, odpo
wiadaj~ mniej-Wifdcej sierpniowi albo ostatniln dniom 
1naja u bieguna. 

Najzimnicjsza polowa roku od listopada do k'vie
tnia jest u nas jeszcze o 5° cieplejsza anizeli najcie
plejsza polo,va p6lnocnego roku od maja do pazdzier
nika. 

Gdyby doswiadczenia smiaJych podr6znik6w nie 
daly na1n })Oznac swiata wysp na p6lnocy Ameryki, 

jako najzin1nicjszych kraj6w na ziemi; tobys1ny nie
mieli niezaprzeczonego dowodu, do kt6rego nigdy, na 
drodzc teorytycznych 'vniosk6w dojsc nie bylibysmy 
w stanic. 

Pod t~ saru~ szerokosci~, pod ktor~ Boothia-Felix 
wieczny 16d okrywa, najbardzh~j na zachodzie lez~ca 
Norwegia doz,vala jeszcze upra,vy zicmi i pod t~ sa
m~ szerokoschh pod kt6r~ \V Grculandyi ani l\artofle 
ani na,vct \Vil{lilla nie rosnie, w okolicach Dronthiem 
dojrzewaj~ wisnic; zas \V okolicach Chrystyjanii jablo
nic i morelO\VC drze\va. 

W czasie gcly odnoga n1orza Baltyckicgo rok-ro
czuie lodatni si~ wypelnia i kra najwyzszych granic 
Kategatu sifdga; skoro nawet morze Azowskie kaidc
go roku okry\va si~ lodem na stop~ grubym- ua od
wr6t Fiordy Dronthien1u, Trotnsoc i Ha1nmerfestu 
zupelnie nie znaj~ lodu. 

Do Przyl~dka-p6lnocnego nie si~ga nigdy lodowa 
g6ra lub bryla: i gdy lodo,ve g6ry corocznie wscho
dnie \vybrzeza Ameryki do szcrokosci Lizbony za
pelniaj~; setki okrfdtO\V przeby,vaj~ \Vsr6d nocy po .. 
larnej bczlodowc rnorze u p6lnocy Europy, kt6rc 
w lecie po za g1·anic~ Spitzbergu za 80° sz. si~ga. 

'I akie raz~ce sprzecznosci 1ni~dzy l\lin1atem a po
lozenietn geograficzne1n daj~ si~ tyllro wytlumaczyc 
osoblhv~ konfiguracy11 kraj6w w pol~czeniu z l>fddem 
morskim i powietrzny1n. 

Z tego otrzymatny zupelne poj~cie klimatologiczne ... 
go obrazu o biegunie p6lnocnym a na,vet rozswietli 
to nam cie1nny horyzont bieguna i jego olrolic. 

MORZE U BIEGUN A . 

• 

III. 

Rzecz ciekawa jak wazn~ przez cale tysi~colecie 
od~rywal rol~ , wstr~t do pr6zni" hott01' l'acui, kt6-
1·y przypisywano przyrodzie. 

Z przyrody nauka us un~la ten postrach, ale czlo
wiek dlugo jeszcze b~dzie mu podlegal. 

Wypelniac pr6zni~, jest to tajen1nicza z11dza, kt6ra 
oddawna w zyciu i nauce na najwi~kszych i najnie
rozumniejszych oddzialy"rala; a sztucznie wypelnione 
albo raczcj zakryte pr6znie, byly zawsze najwi~ksz~ 
tam~ wszelkiego post4Jpu. 

Ksi~GA 8,viATA, Cz. I. R. IX. 

Azeby pr6znie wypelnic, ludy wynajdywaly kosmo
gonie i mytby, 'vyn1yslaly posmiertne, zagrobowe ta
jemnice- uzbrajaly oczy w mikroskopy i tele~kopy. 
Przez pr6zni~, }')OCz~tku i konca zapominano lub tez 
zaniedbywano cz~sto samego zjawislra, az znudzeni 
poszuki\vanietn, dawali pocz~tek gdzie go nie bylo 
i improwizo\vali koniec gdzie go bye nie moglo. 

Godzinami blqkalem si~ raz po bagnach i zaro
slach w g6rach sosnowych dla znalezienia zr6dla 
Menu; gdyby nie pomnik ktory mi takowe objasnil 

26 
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.bylbym rmia.l zan pierwsze lepsze bagno i p6zniej 
bylbym niemniej dokladnie 0 tern zr6dle opowiadal. 

Tak tez tysi~ce lat ludzkosc szukala zr6dla zycia, 
lecz zaden pomnik go nieoznacza i kto za to zar~czy 
iz podobniez znuzeni bezowocnem szukaniem, nie 
wzi~libysmy za dzialacza pierwszego lepszego bagna, 
kt6rcby sil~ iycia nazwano. 

Nauka rna tysi~ce pr6znych miejsc w swych sy
stematach i teoryach, podobnie, bo nie lepiej wypel
nionych. Takie urojenia wprowadzily najwi~kszych 
myslicicli na bl~dn~ drog~ i wiEJcej lamania glowy 
spo\vodowaly anizeli cudotw6rcza rzcczywistosc. Nie 
jedna pr6zna karta uchodzi za zapelnion~ i nie wol
no jest tyro ludziom powiedziec ze jest pust~, gdyz 
znaczylo-by to wystawiac na ci~zk~ pr6b~ ich skro
mnosc i cierpliwosc. 

Nigdzie ten pop~d do wykrycia i wypelnienia pr6-
zni nie oddzialywal silniej jak w badaniach geogra
ficznych. Wyj~wszy z~dzy zlota, nic bardziej ludzi 
w dalekie kraje nie zap~dzalo, ani do stawiania czo
la niebezpiecze:iistwu i strachom nie naglilo, jak tyl
ko skromna z~dza odkrycia now ego punktu lub linii 
na karcie geograficznej. Okazyi do tego niebrako
'"alo. Chociaz jaskrawo i pelno wyglqdaj~ karty 
geograficzne, jest jeszcze na nich nie jedno miejsce, 
r6wnaj~ce si~ tym starym kartom wn~trza Azyi i Afry
ki pokrytym niezliczonemi nazwiskami, kt6re p6-
.zniej sl{romnosc musiala zostawic pr6ine1ni. Grecy 
mieli swoj~ Atlantis i wyspy Zba,vienia- ocean nau
ki polkn~l je. My mamy podobniez nie jedn~ Atlan
tis, nie jeden kraj Dziw6w i przed niedawnym cza
sem lezal on po drugiej stronie okropnych kraj6w, 
kt6re kiedys pod biegunem ziemi opisywalismy. 

Kraj cudowny u bieguna p6lnocnego! 
Cosmy dot~d donosili o najwi~kszej blizkosci tak 

pelnego tajemnic punktu, nie powinno w zadnym ra
zie draznic fantazyi ani zapelniac jej obrazami wla
snej wyobrazni. A przeciez zdaje si~ ze tylko fanta
zya rna wst~p do tego kraju, ludzkiem niewidziane
go okiem, do kt6rego nikt na 100 mil si~ nie zblizyl. 

Jakiz musialby to bye obraz, kt6remu 16d i noc 
p6lnocnego wysp swiata uzyczyla swego kolorytu? 
Lecz my nie powinnismy popuszczac cugli fantazyi, 
zeby nam si~ tak nie stalo jak starozytnym, kt6rzy 
s~dz~c z wloskiego nieba, widzieli p6lnoc zaledwie 
lepsz~ jakten swiat podbiegunowy, gdzie dzisiaj naj ... 
swietniejsza kultura kwitnie i miliony mieszkanc6w 
napawaj~ si~ lagodnemi powaby rodzinnego kraju. 

Rozum jedynie rna wodzic })~dzlem naszego kra
jobrazu. 

W najbardziej na polnoc lez~cych szerokosciach,. 
do kt6rych poci~gbadawczywprowadzilsmialych po
dr6znik6w, odkryto labirynt kraj6w i wysp w~skiemi 
kanalami i lodowemi g6rami mi~dzy sob~ pol~czo
nych. Gdyby nasz zwykly pogl~d byl prawdziwym,. 
ze zblizaj~c si~ do bieguna w podobnej mierze r6-
wniez temperatura si~ zniza wraz z innemi zjawi
skami przez ni~ zawarowanemi,-czemze innym byl
by wtenczas biegun, jesli nie rozpaczliw~, wiecznfb 
lodow~ pustyni~, dziko podruzgotan~ i najezon~ do 
wysokosci wiez lodowemi kolcami;-lodowat~ pusty
ni~ przed kt6rej okropnosci~ nawet Syberya wygl~
dalaby na raj ku sobie n~c~cy. Ale przyroda nie do
puszcza takich wniosk6w, ona nie zna praw wyj~
tkowycb, ale podobniez i zadnych regul o jakich rna-
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rzymy,-jest-to r6znorodnosc sil, kt6ra przez jedno-
myslnosc praw staje si~ r6znorodn~ w swych obja
wach. 

Pod r6wnym stopnien1 szerokosci znajdowaliby
smy w Skandynawii najbujni~jsze lasy, pola owsem, 
j~cztnieniem i zytem zasiane, zas w Grenlandyi stwar
dnialy 16d-a u wybrzezy jej lodowych potok6w, za
ledwie na cal jeden wysokie zarosla. 

Klin1at kraju i jego swiat zyj~cy mniej zawisl od 
szerokosci geograficznej anizeli od formacyi, o bsza
ru i podzialu w6d, l~d6w i pr~d6w morskich. 

Tak gl~boko zakorzenilo si~ zdanie o lodowej na-
turze bieguna i tak na pewno wierzono iz dot~d juz 
obliczona jego srednia temperatura, ze kiedy w osta
tnich latach wyszly na widok badania, kt6rc zupelnie 
sprzeczne z pierwszemi dawaly zdania, odpowiada
no na takowe smiechem i drwinami, szydz~c: ze nie 
wiele \varte elizejskie pola i oazy w obec bieguna 
p6lnocnego. Ale gdy fakta zwi~kszyly si~ i coraz. 
stawaly si~ nie w~tpliwszemi, w tej chwili dawne 
mniemanie zmienilo si~ w calkiem przeciwne-po
wstal dow6d ze tylko fantazya p~dzlem kie.rowala
i wtenczas to 1narzono o }{raju cud6w pod biegunem .. 

Przypominano so bie dawne skandynawskie sagi" 
kt6re \vskazywaly kraj nabieraj~cy pomy~lnego wzro
stu i blogoslawionc wyspy z tamtej strony bieguno
wej, lodowej strefy. Pami~tano o ruskich sprawo
zdaniach z podr6zy po wielkich miejscach ci~gle 

w rozlegl~ wod~ w wysokiej p6lnocy Nowej-Syberyi 
obfituj~cycb. Zaginiony Franklin mial niby dotrzec 
do tego kraju dziw6w i znajdowac si~ \V pon1yslnym 
klimacie, z kt6rego rna powr6t odci~ty, poniewaz sil
ny p~d wiatru bezprzestannie l{u biegunom wieje 
i odwr6t mu tamuje. Jednem slowem wszystkie fan
tastyczne zjawiska niegdys o mniemanyin, wielkim, 
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poludniowym kraju utrzymywane, mialy si~ na raz si~wzi~J, ze staly 16d si~ga bieguna pod 82 3/4 o sze
jeden w naszem pelnem swiatla stuleciu urzeczywi- rokosci p6lnocnej. Nakoniec znalazl tylko jedyn~ 
stnic. Winnisn1y si~ stale trzy1nac fakt6w, kt6rych bryl~ lodu, kt6ra jemu i jego towarzyszom za pewne 
najnowsze wyjasnienia dotycz~ce przyrody bieguna schronienie w czasie spoczynku sluzyla. Podobniez 
p6lnocnego dostarczyly, azeby rozwi~zac pytanie: czy Krangiel i Anjou 'vidzieli przed sob~ na p6lnocy Sy
ten tak wielce interessuj ~cy punkt, jest krajem lub beryi daleki, niezn1ierzony ocean. W ostatnich latach 
morzem? i czy takowy r6wniez jest fizycznym punktem odkryto takie otwarte n1orze u wybrzezy p6lnocnych 
srodkowym tak ziemnej jako i matematycznej strefy? wysp Merville i Patrick' a i przy ujsciu ciasniny Pen-

Na w~dr6wkach przez te obszerne, puste okolice ny, Fonesa i Smithsundu. 
labiryntu otoczonego lodowe1ni pasami, wszyscy po- Gdy Penny 16 maja 1851 roku przy wyjsciu z ka
·dr6znicy zostali zdziwieni dostrzeglszy stopnio'NY nalu Wellingtona dotarl otwartego morza i ujrzal si~ 
post~p temperatury i z ni~ pol~czon~ bujniejsz~ we- otoczony nowym krajobrazem, gdy zobaczyl konie 
getacy~; oraz bogatsz~ zywotnosc zwierz~t, im bar- morskie, kaczki puchowe islandzkie i inne ptaki nad 
dziej zblizali si~ ku p6lnocy. Tu wieje "·iatr staly sob~ przelatuj~ce, }{tore o tcj porze zaledwie na 10o 
zachodni i p6lnocno-zachodni a z niin zjawia si~ za- ku poludniowi s~ 'vidzialne - uczul si~ do tegl) sto
·wsze mgliste i dzdiyste powietrze. To wszystko ka- pnia zachwyconym, iz jakkolwiek w bogactwie spo
zalo si~ do1nyslac, jakoby w pobliiu znajdowalo si~ strzezen na morzach biegunowych nie mial r6wnego, 
wielkie otwarte morze u p6lnocy i zachodu lodowe- zaprzysi~gl nigdy si~ wi~cej ze s \vych doswiadczen 
go wysp swiata i zanim jeszcze brzegi tegoz dosi~- nie chlu bic. 
gni~te zostaly, juz nie uszedl oczom badacza jego Opisy, kt6re podr6znicy o tern ot,vartem 1norzu 
·obraz na firmamencie odzwierciedlony. Ta sama podaj~, brzmi~ zaiste! bardzo odmiennie. 
wieszczka, kt6ra pod ognistemi promieniami zwro- Wtenczas gdy jedni dostrzegali spokojnie falujf!ce 
tnikowego slonca ludzi n~c~cemi obrazami, podo- wodne plaszczyzny, na kt6rych nawet wielodniowe, 
bniez i tutaj rozwija s'v~ sztuk~. ~amanie ukosnie, ci~gle p6lnocne wiatry, kry nie przyp~dzaly; innym 
na blyszcz~ce plaszczyzny lodowe, padaj~cych slo- tenie 'vidok dostarczal przerazaj~cych obraz6w zgu
necznych promieni, dostarcza tak czaruj~cego wido- b~ groz~cego zywiolp, wype~nionego przez dziko p~dz~
ku na niebie, ze nawet najprozaiczniejszego majtka ce kolosy lodu. Ze znajduje si~ otwarte to jest nie zu
w zachwycenie wprawia. pelnie zamarzni~te podbiegunowe morze na p6J:nocy 

Zdala pod horyzontem ukryte lodowe wyspy, pod- Syberyi jakotez i u amerykanskiego wysp swiata, s~ 
nosz~ si~ i wydaj~ jakby w powietrzu zawieszone na to dowody, niczem nie odparte i nie zbite, bo na 
z calym przepycbem kolor6w i urocz~ form~. Ale swiadectwie zmysl6\v polcgaj~ce. 
zeglarz v.r ruinach, kolumnowych przedsionkach i mo- W poblizu ciasniny Behringa, by,vaj~ czasami po
stach, w .i6ltawem odbiciu si~ na srebrzysto-bialym lawiane wieloryby, 'v kt6rych tkwi~ harpuny nosz~
-Bwiezo spadlym sniegu, jal\o i w bl~kicie nagich skal, ce st~pel okr~tow o kt6rych jest wiadomo ze u wy
dostrzega tylko kart~, wedlug kt6rej bieg sw6j kie- brzezy wschodnich amerykanskiego l~du szybowaly; 
ruje - za z\vierciadlo w ktorem otwarte morze i o- moznaby z tcgo wnosic ze te \vieloryby okolo przy
·chronne porty przed groznym lodowym labiryntem l~dku Horna albo Dobrej-Nadziei z jednej strony 
\vidzi. Zeglarz odwraca swe oko od czarownego \vi... Ameryki na drug~ si~ dostaly. Ale gdyby nawct nie 
<loku lod6w u wschodu, azeby dojrzec zachodniego to, ze cz~sto nowe daty harpuno'v tak dlug~ podr6z 
horyzontu wodneg9 nieba, ci~zkiemi i g~stemi chmu- jako zupelnie niepodobn~ do prawdy wydawaj~, prze
rami ol{rytego, a kt6rc si~ tylko tworzyc moze nad ciez najswieisze badania napro\vadzily na przeko
szerokien1 i otwarten1 morze1n. Tam on bieg s'v6j nanic, iz okolice zwrotnikowe oceanu dla p6lnocnc
kieruje, i o dziwy!- przed niln rozposciera si~ obszer- go 'vieloryba s~ ognisten1 morze1n, w kt6rem on si~ 
na powierz~hnia mors~m,_ dalej ~iZeli oko si_~g~, bo -j nigdy ~ie n~rza, przez kt6r.~ _nigdy prz~byC nie zdola. 
gata w Z"\VIefZ'JCe zycle 1 obfitUJ::tCa w roshnozerne Ponie\vaz zno,vu z drugieJ strony Wieloryby nawet 
i inne Z"\vierz~ta, ktorc u brzegu pozy.wienia wyszu- na tak~ oclleglosc pod lodem przeprawiac si~ nie 
kuj~ albo bez obawy w poblizu ludzi przeby,vaj~. n1og~, jak tcgo kanaly lodowe tni§dzy wyspami Par-

Juz Parry byl 'vstrzymany przez takiez samo ry dostatecznie dowodz~, przeto tan1to zjawisko jest 
<>twarte tnorze, w czasie swej podr6zy na saniach do niezbitym do,vodem, ze przynajmniej 'v pewnych cza
bieguna p6lnocnego, kt6r~ w tern przekonaniu przed- sach stoi otworem wodne pol~czenie przez morze. 

~(j* 
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podbiegunowe z jednej strony Ameryki na drug~. 
Najlepszym zas dowodem nie tylko istnienia kanalu 
ale nawet otwartego podbiegunowego morza, dostar
czaj~ morskie pr~dy, ]{tore jednoczesnie objasniaj~ te 
szczeg6lne klimatologiczne sprzecznosci. Maury opo
wiada, jak blisko, w slrutek tych prf!d6w, ciepla wo
da w morzu i ostry klimat na l~dzie lub lodzie z so
b~ graniczyc 1nog~: tego daje trafny przyklad kazdej 
zimy , Pr~d-Zatoki" ( Golfstro1n) ktory kliJ11at La
bradoru, Nowej-Anglii, Nowej-Szkocyi i Neufound
landu podobnym ezyni. W tych okolicach termometr 
cz~sto opada do 14° R. pomimo wielkiej blizkosci 
letnich w6d Pr~du-Zatokowego, clo kt6rego z tycb 
ostro-zimnych okolic~ przy pon1yslnym$ wietrze w ch}t· 
gu dnia jedncgo dostDJc si~ mozna. Pod naz\v~ Pr~
du-Zatoki (Golfstrom) ocean Atlantycki przesyla swo
je, pod z\vrotnikami ocieplone, wody, na p6lnoc. Z tem-
peratur~ 22° R. si~ga pod 40° Sz. p6l. przeply,vaj~c 
lYodne wybrzeza rozszerza si~ ten strumien na wiele 
tysi~cy mil l{wadratowycb wsr6d zimnych w6d i ota
cza ocean na okolo ciepletn lagodz~cem ostrosc zimy. 
Golfstrom przedzielony 'vyspami Wiell\iej Brytanii, 
"rysyla jedno rami~ do odnogi Bislrajskh~j, drugie zas 
daleko wyzej ku podbiegunowemu wodozbioro,vi g6r 
Szpicbergu. £ago dna i wilgotna atmosfera Inn towa
rzyszy, a kazdy 'viatr zachodni krzyzuj~c go, odbiera 
mu cz~stk~ ciep!a eel em zlagodzenia zirnowych skan
dynawskich nawalnic, azeby ,Erin'' uczynic szma
ragdow~ wysp~ morza, a wybrzeza Albionu zawsze 
zieleniej~cemi;-gdy tymczase1n, na zaclro~lniej stro~ 
nie oceanu, pod t~ sam~ szerol\osci~ Labradoru wy
brzeza lei~ spt)tane lodowemi klamran1i. Jeszcze 
w poblizu Szpicbergu, morze jest tylko o 1° zimniej
sze w r6wnej gl~bokosci anizeli tnorze Karaibskie. 
Podobny wply,v niezawodnie jest zdolny objasnic pro
porcyonalne istnienie otwartego morza nawet na p6l
nocy Szpicbergu i Syberyi. Ale zachodzi pytanie czy 
to otw·arte morze jest t~m sametn, kt6re u ujscia cia
sniny Penny i Smithsundu bylo widzialnem? - czy 
jest w stanie zataczac cieple morskie waly az do lo
dowych wybrzezy wysp Parry i zatoki Bafinskiej? 

Dawniej bylismy sl\lonni do uwazania calej pr6zni 
- na kartach naszych geograficznych mi~dzy p6lno
enemi brzegami Azyi i Ameryki, za Lodownte morze. 
Po odkryciu wysp Parry s~dzono ze moma polozyc 
granice temu krajowi wysp, u zachodu wysp~ Mel
ville; tembardziej ze odkrywcy zachodniej cz~sci ame
rykanskich p6lnocnych wybrzezy nigdzie nie wzmian
kowali o przeciw-polozonym kraju. Najnowsze bada
nia istotnie ten pogl~d zmienily. U p6lnocy ciasniny 
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Behringa rzeczywiscie byly widziane wyspy i wy
brzeza nieznanych obszar6w l~du. Ogromne, kazdej 
porze roku czolo stawiaj~ce massy lod6w, obok w~z
kiej otwartej drogi morskiej wzdluz zachodnio-p6lno
cnych brzeg6w Ameryki, dowodz~ istnienia stalego 
l~du, przy kt6rym mogly si~ rozwin~c i znalesc uchro
n~ od uderzen balwan6w i pr~d6w pot~znego oceanu, 
oraz wskazuj~ formacyEJ l~du stalego i wysp b~d~
cych zachodniem przedluzeniem gromady wysp Parry. 

Odkrycia Dra Kane u wysokiej p6lnocy Grenlan
dyi dozwalaj~ przypuszczac, ze takie formacye l~d6w 
na p6Jnocy wysp Parry i po za ciasnin~ Behringa 
dalej si~ ci~gn~ az do pi·zyl~dka Jakan lub tez na
wet do Nowej-Syberyi. 

Otwarty wodoz bi6r morski niew~tpliwie jest o bszer
niejszy od morza zatoki Baffinskiej, co si~ tylko da 
objasnic skutkiem szczeg6lniejszych pr~d6w mor
skich. w gl~bi tego to wodozbioru istnieje swiat 
wysp, odci~ty pasem lod6w i l~du od wielkiego sy
beryjskiego podbiegunowego morza i niedotykany 
cieplemi wodami oceanu-jak tego do,vodzi zupelny 
brak drzewa naplywowego ze syberyjskich wybrze
zy, zmuszajqcy Eskimos·6w Smithsundu do budowa
nia sani z z~b6w kDnia morskiego lnb rog6w narwala .. 

Pr~d-zatoki nie wysyla swych wal6w do odnogi 
Baffinskiej; obr6t ziemi zwraca go ku wschodowi. 

Cieple wody oceanu mog~ tylko slabo dotrzec 
przez w~zk~ bran1~ ciasniny Behringa, to wejscie do 
macierzystego siedliska odwiecznego lodu, lecz ster-· 
cz~ce zachodnio-am~rykanskie wybrzeie zmusza je 
do odwrotu. W miejsce tych wod wciska si~ bez
przestannie z zatoki Baffinskiej, pot~zny strumien zi-· 
mnej wody podbiegunowej, obci~zony ogromnemi go
rami i polami lodowemi. To stanowi :r6wnowagfJ w ko
lowym biegu oceanu; gdyz woda od r6wnika do bie
gun6w o tyle wpJywac moze, ile jej od biegun6w do 
r6wnika powraca. Ten-to po~zny strumien w lecie 
1849 roku, pochwycil okr~t kapitana James Ross'a, 
unosz~c go ci~gle wsr6d nawa1u lod6w, z .eiasniny 
Barrow'a przez Lancastersund do zatoki Baffiiiskiej 
i do odwrotu go zmusil. Byl to ten sam strumieit na 
kt6rego grzbiecie w roku przeszlym, jeden z pozo
stawionycb 1854 roku okr~t6w Belchera w Melvill
sundzie uszedl; i bez majtk6w, bez sternika, nawet 
bez najmniejszego chlopca okr~towego, w zupelnie 
dobrym stanie, mimo raff i wzburzen 1norza, do uj
scia ciasniny Davis' a przyzeglowal. 

Ale naprzeciw gorno-morskiego zimnego pr~du,. 
plynie dolny podmorski od !Atlantyckiego oceanu" 
przez cia,snin~ Davis' a do morza Podbiegunowego. 

-
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Badania podbiegunowych zegla rzy dawno ten fakt 
st\vierdzily. 

Ogromns g6ry lodowe, kt6rych szczyty wysol{o 
w powietrzu stercz~ a stopy nurzaj~ si~ w gl~biach 
oceanu, z nieslychan~ gwaltownesci~ przecinaj~ po
wierzchnie g6rnych pr~d6w, prowadz~cych ok...,~ta na 
poludnie i dolnych, nios~eych ku polnocy. 

Strumief1 dolny przybywa z cieplejszego poludnia 
a jego tern peratur:a nawet pod 0° R. nie si~ga. 

Gdziekol\viek w podbiegunowen1 n1orzu mllsi si~ 
miejsce znajdowac, w ktorem 11r~d dolny na p6lnocy 
si~ koi1czy a jako g6rny ]{u poludniowi ply~c za
czyna; to miejsce zas, moze tak odtnienne jak Pr~cl
Zatoki, poniewaz zawislo od mniej-wi~cej w.olnego 
przys~pn dolnego pr~du do lodo\vej powierzchni i od 
szybkosei g6rnego, z kt6ryn1 dolny si~ r6wnowazy. 
Tam gdzie dolny str.umieii s've 'vody do powierzchni 
wynosi, musi si~ tworzyc wodozbi6r, kt6rego woda 
dochod~i temperatury dolnego strumienia i oezywi
scie nad punkt marznienia si~ga. Podobny w<>do
zbi6r znaeznej rozleg!osci wsr6d Lodowatego m()rza 
z temlleratu~ 0° albo na\vet 2° R, (punktem ln.ar
znienia morskiej wody) wywierac musi skutek pieca 
p6lnocy i zarazem przyczyniac si~ do zlagodzenia 
zimna w okolieznych stronach. 

Manry, zalozyciel fizyki morza, najnowsze1ni ba
daniami dowi6di:, ~e istotny udzial w pr~dach i wply
wach temperatury, zalezy od slonosci morza. W Inia
r~ odparowania, slonosc 1norsldej wody i jej ci~zl\osc 
gatunkowa wzrasta., zas przez skraplanie \V zimnych 
strefach, tylko slodk~ wod~ dostarczaj~cyeb, slonosc 
i ci~zkosc tak samo si~ zmniejsza. Z tego wynika 
kolowy bieg 'vod oeeanu. Gorny strumief1 mniej slo
nej wody, od bieguna do r6wnika, i dolny, wi~cej slo
nej od r6wnika ku biegunom plyn~cy, przewaznie 

ulat,via bieg kolo,vy oceanu przez wymian~ cieplej 
i zimnej wody mi~dzy r6wnikie1n i bicgunem. Lecz 
ci~zka slona woda pod zwrotnikami jest zarazem 
ciepl~-opada i jako zly przewodnik tak pr~dko nie 
stygnie; przytcm jest szczeg6lnie zclolna cieplo w bar
dzo odleglc okolice przez podmorskie pr~dy, dla zla
godzenia l{lin1atu przeniesc; 'vyply,vaj~c w ot,varty 
WOdozbior, WSrod st~zalych lDUSS podbiegunowego lo
UU. I> aro,vanie jc t przyczyn~ tego nieustaj~cego 

przyp~y\vu. 

Slodka woda \V gl~binach pozostalaby bez ruchu, 
lecz slona 'voda zn1ienia, przez paro,vanie, ci~zkosc 
warstw gornych i zmusza wody najgl§bszych otchla
ni morza ust~pic miejsca znizaj~cym si§ i na 'vierzch 
wyplywac. Najosobliwszy jednak jest \V tyn1 udzial 
swiata zyj~cego, oceanu. 

Kazdy polip, mi§czak lub wymoczek, ktory z wody 
n1orsl{iej czerpie staly materjal do budowy swych 
celek, przeszkadza tym sposobem r6wnow~dze ocea
nu i w bieg go 'vpro\vadza przez ztnian~ g~stosci 'vo
dy plyn~c6j od rownika do bieguno\v, od pO\Vierzch
ni do najwi~kszych gl~bin. 

Kto zna obszary tych budowli n1orskich, ten nie 
moie malo cenic ich znaczenia wzgl~dem pr~d6'v mo
rza. Maly ten s"riat zyj~cy zdaje si~ bye gl6wn~ przy .. 
czyn~ do poclnoszenia cieplych pr~d6w 1norskich., 
gdyz przez ich budowle, stale 1uaterye a z niemi g~
stosc ci~zkiej slon~j wody si~ zn1niejsza. 

Zape,vne lezy cos wznioslego w tej mysli, ie kora
le w czasic budo,vy swych skal, posr6d wiecznego 
zwrotnik6\v lata, zarazem s~ przyczyn~ do rozsze
rzenia ciepla na wielkie obszary i podbieguno'v~ zi
m~ lagodz~, ze przeto sloiice i zycie poclzwrotnikowe 
jakby cudem utrzymuje otwarte morze wsr6d o.l{ro
pnych locl6'v polarnego wysp s'viata. 

C.ZTERY GATUNKI KOTOW .. 

(z RYClN~ KOJ .. OROW.AN~.) 

Kot domowy nie pochodzi, jak to dawniej utrzy-1 w szkielecie tych zwierz~~:t. Dopiero nowszym cza
mywano, od dzikiego kota w Europie zamieszkalego; som udalo si~ oznaczyc z pewn~ doklannosci~ po
a do poparcia tego zdania przyczynia si~ najwi~cej chodzenie kota domowego. Juz niekt6re szczeg6-
ta wazna r6znica,jak~ napotyka1ny nie tylko w ksztal- ly dotycz~ce kota naszego, napotykane w starych 
tach zewn~trznych i powierzchownych, ale nadto pismach, zapewniaj~ ze to domowe zwierz~ nie bylo 
·w budowie anatomicznej calego ciala, a mianowicie J pocz~tkowo europejskiem, ale dopiero ocl Xgo stule-
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cia znanem bye pocz~lo w krajach Europy dalej ku Pnym towarzyszem. Kot jest rownie w Azyi, Ame
p6lnocy polozonych; gdy tymczasem starozytni Egi- ryce i Australii rozpowszechniony, jak w Europie 
pcyanie, juz przed kilkoma tysi~cami lat, liczyli ko- i Afryce. • 
ta domo,vego pon1i~dzy zwicrz~ta, kt6rytn czesc reli- R6zne odmiany kota domowego s~ dalcko mniej 
gijn~ oddawali. Do,vodem tego s~ liczno 1nalowidla wydatnc, niz rassy wielu innych domowych zv.rierz~t, 
i rzezby na pomnikach egipskich napotykane, a ba- mianowicie psa; a odmiany te, polegaj~ po wi~kszej 
dania mutnii }{ociej przekonywaj~ nas, ze 6w przez cztJsci na 1~6znicy 'v dlugosci, cienl{osci, ilosci i kolo
Egipcyan czczony kot zupelnic odpowiada naszen1u rze wlosa. Miino-tojednakzdaje si~, jakoby nie wszy
domowemu. Juz ta sa1na okolicznosc kazc nam wie- stkie rassy byly jednego i tego samego pochodzenia. 
rzyc, iz Egipt V\'lasnie jest ojczyzn~ naszego domo- J{ot bialo-szarawego koloru, z cie1nnemi pr~gami 
wego kota. 'V istocie napotyka1ny \V skalistych i g~- po bokach, z pierscieniowatym ogonem, gatunek 
stych okolicach Nubii i Kordofanu pc,vicn rodzaj ko- szczeg6lniej w Niemczech rozpowszechniony, jak r6-
t6w, kt6ry z malcmi tylko odmianami wielkie rna wniez i egipski kot domowy, pochodz~ bez najmniej
podobienstwo do naszego domo"rcgo kota. szej w~tpliwosci od kota nubijskicgo, a za odmiany 

Zdajc si~, ze rodzaj ten, maj~cy koh~bk~ sw~ tegoz mozna u'\vazac l\:ota jednokolorowcgo czarnego 
w Egipcie, rozpowszechniac si~ pocz~l naj})rz6d lub bialego. R6wniez tak zwany kot hiszpanski od
w Arabii i Azyi mniejszej, nast~pnie we Wloszech znaczaj~cy si~ tni~kkirn i kr6tkim wlosem, i troja
i Grccyi, })osuwaj~c si~ coraz dalej na zach6d i wsch6d 
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kiem ubarwienietn to jest: czerwono-z6ltem, czarnem 
Europy. Tu musial kot domowy pocz~tl{owo bye bar- i bialem (fig. 3) bez najmniejszej w~tpliwosci do tej 
dzo cenionem Z\vierz~ciem, gdy pra,vo angielskie, ja- gruppy ras policzonym bye winien. Inny jednak ro
ko kar~, za zabitego lub skradzioncgo kota tyle pl"Ze- dzaj, w Niemczech, naj,vi~cej rozpowszechniony, tak 
znaczalo pszenicy, ile potrzebnem bylo do zupelnego zwany kot cypryjski fig. 1). Z koloru \vlos6w i de
zakrycia kota za ogon zawieszoncgo a pyskicm do- seniu najbardzi6j do dzikiego kota zblizony, powstaJ 
tykaj~cego ziemi. zapewne w skutek zl~czenia si~ egipskicgo domowe .. 

Przed trzyst~ prawie laty kot uomowy przenie- go z europejskim dzikin1 kotem. Tern prawdopodo
siony zostal z Europy do Atneryki poludnio,vcj, gdzie bniejszem zdajc si~ bye to przypuszczenie, ze ta wla-
1·6wniez dose znacznej ulegl odmianie. Pokryty tam snie rasa kot6w, jest ow~, kt6ra z najwi~ksz~ latwo
on jest bowiem l{r6tkim, cienkim, stoj~cyn1, polysku- sci~ wraca do da\vnego na p6l dzikiego stanu, w ja
j~cym wlosem, kt6rego kr6tkosc szczeg6lniej na ogo- kim znan~ jest u nas pod nazwiskienll\ota polnego. 
nie jest udcrzaj~c~, bo nadajc mu wlasciw~ bezkiscia- Trzeci rodzaj kot angtJrski (fig. 2) })Okryty wlosem 
st~, prawie gol~ postac. dlugim, jedwabistytn, j uz-to zupelnic bialyn1, juz-to 

Poludnio,vo-amerykanski kot don1o,vy daleko 1nniej z6lta,vym, juz \vreszcie siwawym, rzadko Ini~szane
przywi~zal si~ do czlowieka niz kot europejski. go koloru, z Angry w Syryi pochodz~cy, maj~cy war
Przebiega on bez przeszkody lasy i pola i jedynie gi i spodni~ cz~sc nogi (podesz'v~) cielistego koloru, 
tylko w czasic niepogody cbroni si~ do mieszkan zdaje sitJ nie pochodzic od nubijskiego, lecz od ste .. 
ludzkich. Mimo tego zamilowania niezawislosci, nie powego kota (felis manul). Ten ostatni przeby"ra 
powraca on juz wi~ccj w tych gor~cych krRjach do na spadzistych skaluch tartaryjskich i 1nongolskich 
stanu pierwotn6j dzikosci. Chociaz prawic przez ca- stepow, okolo poludniowych przedg6rzy uralskich, 
ly ci~g pory letniej w lasach lub 'v otwarte1n prze- na Altaju, za Bajkalem i jest po calej Azyi srodko
bywa polu, chociaz si~ tam na,vet rozmnaza; w zbli- 'vcj rozpowszechniony. Kot stepo,yy r6zni si~ od eu
zaj~cej si~ jednak porze dzdiystej, powraca on \Yraz ropejskiego kota dzikiego dluzszyn1 "rlosem, dluz
z potomst,venl swojem do ludzkicb 1nicszkan. Kot, szyn1 ogone1u, 'vi~ksz~ glow~ i ilosci~ z~b6\v trzono
nawet domowy, 'v tamtejszyn1 gor~cyn1 klimacie nie wych. 
jest ,v stanie 1n·zctr,Yac pod golen1 nicbcn1 zinu1ej po- Kot angorsl{i 'v obyczajach swoich najbardzicj r6-
ry roku. I to r6,vnicz utwierdza nas w tcn1 przel\o- zni si~ od z'vyl{~ego kota domo"rego; oci~zalosc, ospa
naniu, ie kot don1owy z gor~ccj 1)ochodzi strefy. lose i nicporzf}:dck s~ jego przyn1iota1ni. O"roce1n 

Kot, jako z'vierz~ don1owe., daleko i szcroko si~ spolkowania kota angorskiego z z'vyczajny1n kote1n 
rozpowszochnil, i gdziekolwiek tylko osicdlal si~ domowym jest prawdopodobnie kotkartuzyjski (fig. 4). 
czlowiek, "Tyjq,wszy najzimniejszych kraj6'v jako to: Pr6cz tych czterech ras odr6znian1y jcszcze l\ilka 
Laponii i Grculandyi, on wsz~dzic byi 1nu nicodstQ- 1nniej znanych odtnian, ktore pra\vdopoclobnie r6-
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wniez z dzikich kot6w w sposob zwykly, lub przez Zajmuj~cym jest widok kota igraj~cego na bloniu, 
pol~czenie si~ dw6ch r6znych rodzaj6w-sw6j pocz~- zywi~cem w sobie owady i inne zyj~tka; skoro tylko 
tek bior~. Tak np. odr6zniamy kumanskiego kota dojrzy jak~ zyw~ is tot~, wstrzymuje si~ w biegu, pod
z Kaukazu, czerwonego tobolskiego z Syberyi, kaspij- nosz~c wsrodnajgl~bszej ciszy przedni~ nog~, lub cze
skiego, chinskiego z dlugiemi obwislemi uszami, rna. ka przyczajony skierowa\vszy nieruchomie wzrok sw6j 
lajskiego na archipelagu malajskim i Madagaskarze; na miejsce; zk~d szelest pochodzi; potem nast~puje 
nast~pnie kota z golym ogonen1, japonskiego z kr6- drugie porus~enie, skok, i zdobycz juz w jego mocy. 
tkim ogonem i bezogonowego z Kornwallii. J esli zwierz(J ujsc 1nu zdola, on sciga je zadarlszy 

Zdaje si(J ze !rot clomo,vy nawet z kun~ mlode miec w g6r~ ogon; lecz skoro ostateczny skok wykona, a ten 
moze. si(J mu nie uda, wtedy, ze wstydem, zn6w cofa si~ 

Z pomi~dzy wszystkich zwierz~t domowycb kot napowr6t. Najpoif!duftsz~ dla niego potraw~ s~ my
najinniej zmienil wlasciwy sobie charakter; wi~cej szy domo\ve, szczury, mlode ptaki ijaja, na\vet ryby 
okazuje przywi~zania do domu w kt6rym byl wycho- lowi~ niekt6re 1\oty, n1imo tego, ze do wody pewien 
wanym, niz do ludzi, kt6rzy go wychowali; wiadomf! wstr~t majf!. Zlapawszy kot slabc zwierz~ I ubi z nie1n 
bowiem jest rzecz~, ze kot zwykle w dawnym pozo- poigrac. Nie wszystkie koty lapi~ szczury, a jeszcze 
staje domu, jesli mieszkancy jego mieszkanie zmie- bardziej pozeraj~ takowe. Wlasciwym imjest poci~g, 

,. nili; co wi~c~j, odszukuje go i powraca don nawet do niekt6rych moen~ woni~ odznaczaj~cych si(J roslin, 
z kilkomilowej odleglosci. I przy najstaranniejszem jak do kozlka (Valeriana officina lis) i kociej mi~ty 
piel~gnowaniu nie jest czlowiek wstanie tak dalecc (teucriun1 Marum). Pow~chawszy tej rosliny, docho
oblaskawic kota jak psa. Za pow6d do tego z jednej dzf! do wscieklosci, tarzaj~ si~ po niej i niszcz~ j~ 
strony posluzyc moze samo juz naturalne usposobie- zupelnie; kozlka za5 nawet korzeti wyrywajq. Zapa
nie kota~ z drugiej strony, przyczynia si~ tu zapewne chu ruty ogrodowej nawet zniesc nie mog~ a przed
nie malo i ta okolicznosc, ze z pomi~dzy wszystkich mioty potarte swiezym lisciem tej rosliny, na dlugi 
domowycb zwierz~t, kot odbiera jak najmniej pozy- czas odstraszaj~ ich od siebie. Kot zaczepiony od 
wienia z r~ki czlo,vieka i ze przyrodzon~ posiadaj~c wi~kszych zwierz~t, mianowicie od psow, stawia siEJ 
zr~cznosc w wdrapywaniu si~, mniej przywi~zuje si~ najprz6d odpornie; podnosi si~ jak najwyzej na no
do pojedynczych cz~sci domu a tern samem latwiej gach, zwija grzbiet, opuszcza uszy i sykaj~c, stara 
ujsc moze przed zamkni~ciem i kar~. si~ odeprzec wszelki napad nieprzyjaciela za pomo-

Znana falszywosc i krwiozerczosc kota., nie mog~ c~ szpon6w. Po 'vi~kszej jednak cz(Jsci ratuje si~ 
go uczynic milym towarzyszem czlowieka. R6wniez ucieczk~, staraj~c si~ dosta.c na drzcwo, pien, parkan 
i usposobienie kota nie moze isc w por6wnanie z u- i t. p. W podobnych okolicznosciach rozwija w spi
sposobieniem psa. Wszystko u niego d~iy do jedne- . naniu si~ n·adzwyczajn~ zr~cznosc, albowiem w tym 
go celu, to jest do zaspokojenia pop~du naturalnego. razie potrafi on za pomoc~ szpon6w swoich przycze
Niesluszniebysmy mu jednak zaprzeczac chcieli pe- pic si~ nietylko do drzew, ale nawet do prostopa
wnego przywi~zania, pewnej zawislosci od czlowie- dlych i zupelnie gladkich powierzchni. Wykonywa 
ka; przeciez pomimo tego nie jest on zdolny zniesc on r6wniez nadzwyczaj dalekie skoki, przy cz6m 
z zupelnem poddaniem si~ skarcenia ze strony na- zwykl zwijac grzbiet, nogi rozsuwac a ogon jakby 
wet najbarclziej piel~gnuj~cej go r~ki. Znanem jest ster jaki w g6r~ podnosic! To tez nawet w razie upa
poruszaj~ce przywi~zanie kota hrabiego Sussex, kt6- dku z znacznej 'vysokosci, udaje si~ mu zawsze sta
ren swojego pana zwykl byl odwiedzac w wi~zieniu, n~c na nogi, bez poniesienia szwanku. 
spuszczaj~c si~ do niego kominem. Pierwotne i gl6- Zadziwiaj~ca trwalosc i moe jego zycia stala si~ 
wne pozywienie kota, stanowi~ iyj~ce zwierz~ta i prawie przyslowietn; to tez bajeczne przyklady przy
swieze mi~so; przyzwyczaja si~ on jednakze w swojej taczaj~ nam w tej mierze. Tak np. gdy razu pewne
niewoli z latwosci~ i do wi~cej skomplikowanego po- go w Leith, w poludniowej Szkocyi, otwarto zw6j ru
zywienia, czlowiekowi wlasci\vego. skiego lnu, kt6ren jak wiadomo, przed odeslaniem, ci-

Na wolnej przestrzeni sciga on wszystko, cokol- snieniu silnej prassy poddanym bye musial; z po
wiek zyje i porusza si~, a czemu poradzic moze. Nie srodka jego wyskoczyl wesolutki kotek. To zwierze 
pogardza nawct malemi zyj~tkan1i; kazdy owad, kt6- zatem musialo w takzgniecionym stanie bez poiywie
rego napotka, zwraca jego uwag~; sciga za kazd~ nia i swiezego powietrza odbyc z Petersburga do Szko
muszk~, Bkacze Dawet za polnym konikiem. cyi, podr6z przynajmniej miesi~c trwaj~c~. Szczeg6l-
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11iej tnilosnicy ptak6w, kt6rzy dla ocalenia gniezdi~
cych si~ w ogrodach ptak6,v, czatuj~ce na nic koty 
lapifb i zabijaj~, mog~ si~ najlcpiej przekonac o icb 
tr,valosci zycia, bo cz~stokroc nawet kilka kul pisto
leto,vycb, m6zg 'v r6znych kicrunkach przeszywaj~
cycb, nie s~ w stanie IJozbawic ich zycia, jcsli kt6ra 
z nicl1 nie nadwer~zy osady n16zgo"rej. 

Zadzi"riaj~cym jest r6\vniei i stan clcktryczny 
sicrsci kociej, napotykany i u innych z\vicrz~t, cho
ciai nic w tak wysokim stopniu, a kt6ry juz nawet 
kilkakrotnie i na ludzkich wlosach dostrzegano. Po
}(azujc si~ szczcgGlniej przy suche1n po,victrzu i 
'v czasic l~czenia si~ zwierz~t. R6,vniez i glaszcz~c 
l~ota po grzbiecic w l\ierunku od ogona do glowy, 
dos trzegalnem jest pe,vnc trzcszczenie, a 'v nocy na
"rct iskry dokladnie widziec mo.ina. Najpi~kniej 

}>rzedstawia nam si~ to zjawislro u czarnych lioczu
r6w (kot6\v sa1nc6,v). Cz~sto jednak bardzo In·zesa
dzonc czytatny i slyszymy opisy o blyszczeniu siers
ci kocicj. O,v to elektryczny stan 'Ylasnie moze bye 
})O,vodem, dla l{torcgo wicle os6b 'v blisl{osci koto'v 
zostaj~c, pewnej niespokojncj doznaj~ drazli,vosci, 
chociaz obecnosc kota w pol{oju bynajn1niej in1 nie 
jest 'viadom~. Znpelnie nie za,vislenl od tego ele
}(trycznego stanu jest S\viecenie si~, czyli raczej 
iskrzonie si~ oczu kocich 'v cie1nuosci. Nic jest to 
niczem inne1n, jak tylko zwyklen1 blyszczenicm \V wn~

trzu oka znajduj~ccj si~ sci~gnistcj blony odbijaj~
cej S\viatlo, chociaz slabo "'l)adaj~ce. 

Z tego tez powodu 'vidzialnem jest ono, tylko \vten
c~as, gdy zwierz~ s'v6j wzrok na badaj~cego sl\ieruje. 
To swiecenic czyli raczcj blyszczenie rna miejscc r6-
wniez i na wielu innych z'vierz~tach, jak np. na 
psach, kunach, krokodylach i t. p. 

;t~czenie si~, koty po"tarzaj~ dwa razy, czasem 
trzy razy do roku, z\vyklc w }{OJ.'lcu stycznia i w je
sieni. Samica }{otn~ jest 55 dni, }Joczem rodzi 4-6, 
I~zadko kiedy \Vi~cej mlodych, kt6rc nadzwyczaj tro
skli\vie piel~gnuje i chroni; szczeg6lniej zas stara si~ 
oslonic je przed koczurem, l<t6ry jc chci,vie po.iera. 

Unosi ona natychmiast mlode s'vojc \V pysl{u, je
sli UWaza, dotychczasowe schronienie S\YOje, za od
krytc. Zadziwiaj~cernjest, ze tak kr\viozercze jak kot 
z'vicrz~, pozwala ssac u piersi S\vojej innyn1 zwierz~-

. tom, a najgodniejszen1 uwagi \V tcj mierzc jest to po
r~czone spostrzezenie, ze kotka tnlekiem swojem na
'v ct mysz karmila. Przytaczan1y tu doslownic ten 
szczeg6l. 

Kotka ta naleif!ca do p. Szmidt, s~do,vcgo obro!1-

• 

cy pana Karola Lukan "r Latchatn, siadala zwykle 
na kapie komina. 

Ze 'vszystkich koci~t mlodych pozostawiono tylko 
jedno, w skutek czego piers jej ci~glc mlekiem prze
pclnian~ byla. Pe\VJlego wieczora gdy rodzina ze
brana, kolo kotnina zasiadla, S})OStrzezono mysz, kt6-
ra przcbieglszy z obok stoj~ccj szttfy na komin, po
lozyla siEd u picrsi kotki, tak, jak to mlodc kocifJta 
ss~ce czynic zwykly. 

Zdumieni tym widokietn i z oba,vy by nie sploszyc 
myszy, ])rawdopodobnie juz starej, nie mozna by~o 
przel\:onac si~ natychmiast, czyli ssala lub nic. Wiele 
os6b bylo naocznymi swiadka1ni tych od,viedzin kil
kakrotnie si~ powtarzaj~cych. 1{6 tka zdawala si~ nic
tylko oczckiwac n1yszy, ale co wi~ccj wydawala na
wet 6w glos mruczf!cy, kt6rym j ak "'iadomo do s'vo
icb mlodych przemawia. Mysz w rzeczy samcj zda
"·ala si~ ssac kotk~, lecz mimo to tak czujn~ byla, 
ze skoro tylko kto 'v celu poch\\ryceuia jcj r~kfJ \vy
ci~gn~l, natychn1iast rato,vala si~ ucieczk~. Skoro 
tylko kotka, po cbwilo,vej nieobccuosci, powr6cila do 
pol{oju, pocz~la zn6w 'vydawac 6w glos wzywaj~cy, 
a mysz 'v oka mgnieniu obok niej si~ pojawiala. Nie 
1nozna pomin~c tego dose d!ugo trwaj~cego poci~gu, 
mi~dzy dwon1a tak malo odpowicdniemi sobie Z\Yic
rzgtami. Mimo to jcdnak los myszy, jak zwykle wszy
stkich ulubienc6w tcgo rodzaju, l)yl smntny. Podczas 
nieobecnosci .iy\vicielki, przyszecll do pokoju obey 
kot, biedna 1nyszka wzi~la go za dawn~ swoj~ to\va
rzyszk~ i karmicielk~, wybiegla }{u niej -lecz nie
stety! popadlszy \V o bee szpony, schwytana, pierwej 
jeszcze zycia pozba,vion~ zostala, nim jej z pomoc~ 
przyjsc zdolano. Smutek karn1icielki byl nie do opi
sania. W r6ciwszy do pokoju odzy"'ala si~ w zwykl}" 
wzywaj~cy spos6b; lecz myszka juz wi~cej nie przy ... 
biegla do niej. W ci~glej pozostawala niespokojnosci 
i obawie, miauczala biegaj~c kolo don1u, i w najwi
doczniejszy spos6 b zalosc s'v~ okazywala. Pr6cz te
go u'vagi godn~ jest jeszcze ta okolicznosc, zc owa 
kotka byla doskonal~ lowicielk~ 1nyszy; a w czasie, 
'v ktorym tak wielk~ okazywala przychylnosc dla 
wspo1nnionej 1nyszki, innc 1nyszy poierala z najwi~
ksz~ cb~tliwosci~. Podobne })rzyklady uwazano tak
ze u n1lodyeh szczur6\v, kr6lik6w, ps6'v i wie,vi6rek. 

Pozytek z kot6"r zasadza si~ jak wiadorno, na wy
t~pianiu szczur6'v i myszy; nie 1nog~ jedna~ bye do 
tego ani skierowanemi ani ztnuszonemi, lecz potrze
buj~ zupelnej wolnosci do wykonania swego natural
nego pop~du. Z latwosci~ o te1n przekonac si~ mo
zna, zamkn~wszy kota ~v celu WJt~piania myszy 
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w zamkni~tem, chocby nawet obszernem, miejscu. 
W tym razie, raczej najwi~kszy gl6d znios~, nim si~ 
do chwytania myszy wezm~. Podobne doswiadcze-

• 

nie ro bili Francuzi w Hannowerze, staraj~c si~ ocbro-
nie swoje magazyny, przed coraz bardziej zagniezdza
jf!cemi si~ myszami. Pozytek z kot6w odnosimy nie 
tylko w mieszl\:aniach, ale nadto w polach i lasach 
okolicznycb, gdzie wyt~piaj~ myszy polne, szczury 
wodne, lasice, a czasami, lubo rzadko, niekt6re owa
dy. Niemi to czlowiek zast~puje choe w cz~sci, co
raz rzadziej u nas w miar~ rozwijaj~cego si~ rolni
ctwa, napotykane dzikie zwierz~ta, kt6re w mniej za
mieszkalych okolicach przeszkadzaj~ rozpowszech
nianiu si~ szkodliwych zyj~tek. Do takich to dzikicp 
zwierz~t, liczymy, jako bardzo pozyteczne: lisy, ku
ny, tcborze, jeze, ptaki drapiezne, it. p. Kot pr6cz 
tego daje dobre futro, a kiszki jego na struny prze
rabiane bywaj~. 

Nie male r6wniez s~ szkody przez kot6w zrz~

dzane, bo przypusciwszy, ze szkoda wynikla z ich 
chci wosci, jest tylko skutkiem zlego chowu, i przy 
bacznosci n1oze bye uchylon~; to jednak przyznac 
musimy, ze szkody przez koty mysliwstwu zadane, 
wcale nie s~ maloznaczne. Mlode zaj~ce, kuropatwy, 
przedewszystkiem mlode ptaki wszelkiego rodzaju, 
stanowi~ dla nich t~ zdobycz, kt6rej ra.z zakosztowa
wszy, chciwie znowu szukaj~. Nie nalezy zate1n za 

zle brae n1ysliwemu, kt6ry nie moze scierpiec kota 
na polowaniu, ani ptasznikowi, kt6ry stara go si~ 
oddalie od ogrod6w swoich. Tu policzyc nalezy, na 
szcz~scie dose rzadkie ale zgroz~ przejtnuj~ce przy
kla:dy, gdzie nieraz koty szukaj~c koniecznego dla 
siebie ciepla, polozy,vszy si~ na piersiach spi~cych 
dzieci, przez uduszenie pozbawialy ich zycia. 1~6· 

wniez poruszanie si~ krtani przy oddychaniu obu
dzalo ich krwiozerczose. Znane nam s~ r6wniez 
szczeg6ly o kotacb, zemst~ wiedzionycb, kt6re doro
slych juz os6b zycia pozbawialy. Temu to przypa
dkowi jednak tylko z pewn~ ogl~dnosci~ wierzy~ na
lezy. Zwyczaj, kotom wlasciwy, mieszczenia si~ przy 
ogniu, dal pow6d w ostatnich czasach, mianowicie 
w Austryi, do wielkich pozar6w. Nadzwyczaj nie
bezpiecznym jest kot, jesli pok~sany od ps6w wscie
klych, wodostr~tu dostanie; albowiem uk~szenie je
go nie tylko czlowieka ale zwierz~ta t~z sam~ za
raza chorob~. Wsciekly kot jest niebezpieczniej
szym ~d psa wscieklego, bo daleko trudniej ustrzedz 
si~ go mozna, a przy chwytaniu go, czlowiek wy
sta,via si~ bardziej na niebezpieczenstwo poranie-

• n1a. 
Kot zyje 12 do 15 lat. 
Najwi~cej kot6'v jest w Londynie, albowiem liczba 

ich dochodzi tutaj do trzech milion6w. W Petersbur
gu ilose ich stosunl{owo najmniejsz~ . 

• 

' 
• 
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NOWY BUL,VAR W PARYiU 
(ZE ST.A.LORYTEl\I.) 

• 

• 

Bulwar Sewastopolski swiezo otworzyl Si(J z 2ch 
innych bulwar6w, zwanych dawniej Sztrasburgskim 
i Srodkowym (Boulevard du centre). Przerzni~cie 
tej olbrzymiej ulicy sluszn~ nazw~ jej zjednalo gl6-
wnej arteryi przebiegaj~cej przez srodek miasta, 
zasilaj~cej go we wszystko. Przez przeciEJcie bowiem 
tej ulicy, wszystkie prawie inne przecznice, wszy
stkie bulwary, a tern samem wszystkie place, wazniej
sze budynki, zal\:lady i t. d. osi~gn~ly moznosc la
twego i szybkiego skommunikowania si~ ze srod
kiem Paryza, i dostarczania mu wszell{ich dogo-
dnosci. . 

Ksi~GA SwiAT.A, Cz. I. R. IX. . 

• 

Bierze pocz~tek od dworca kolei zelaznej Sztras· 
burgskiej bulwar Sewastopolski,przedzielaj~c na dwie 
polowy Pary.i, ci~gnie si~ az do ulicy Piekla, prze
zynaj~c inne bulwary i najpi~kniejsze ulice jak np. 
Rivoli, Rambuteau. Opatrzywszy si~ w perspektyw~ 
i stan~wszy w dworcu kolei wyzej wymienionej, po
dziwiac mozna pi~kny widok, swiadcz~cy o wielko
sci i ludnosci n1iasta; widok szerokiej, prostej ulicy, 
ci~gn~cej si~ na dwa tysi~ce osmset kilkadziesi~t me· 
trow. Pelno tam piEJknych, wspanialych gmach6w, 
lecz jak unas Nowy-Swiat, tak bulwar Sewastopolski 

' zabytkami odleglej starozytnosci szczycic si~ nie 
27 . 
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moze. Dwie nawet tryumfalne bramy S. 1Yiarcina i S. ... 

Dyonizjusza (St. Martin i St. D6nis) wzniesione przez 
miasto na pami~tk(J zwyci~ztw LudwikaXIV., nie mog~ 
si~ liczyc do starozytnosci. Jedyny zabytck da"rnych 
wiek 6\v, jedyna budowa "'YSO]{osci~ swoj~ panuj~ca 
nad inncmi, ukazuj~ca si~ z dala przcchodniom jest 
wieia Sgo Jak6ba, stoj~ca na rogu ulicy Rivoli i bul
waru Scwastopolskiego: swiadczy ona iz kosci6l na
lei~cy do nirj byl niewt!tpliwie v• tymie samym 'viel-

. lrim stylu zbndowanym, lecz sladu po nim nie zosta
lo zadncgo. W wieku zeszly1n sprzcdano swi~tyni~ 
jako 'vlasnosc narodow~, a gdy dostaly si~ mury 
w prywatne r~ce, rozwalono je, a ogol uzyto do 'vy
stawienia do1n6w mieszkalnych. 

Ponie,vaz z akt miejskich 'viadomen1 bylo, iz wie
za i kosci6l zalozone zostaly pod na~'vanicm Sgo J a
koba, "' roku 1855 wyrzezbiono pos~g tegoz Sgo 
kt6ry na 'vicrzchu czyli na szczycie wieiy umieszczo
nym zostal; zas pos~g sla,vnego Blazeja Paskala, 
dziclo znanego rzezbiarza francuzldego Kavelie 
(Cavelier) r6,vniez okolo tego roku ukof1czony, sta
n~l wewn~trz pod sklepieniem. Pototnnosc chciala 
pomnikiem uczcic slawnego nczoncgo, kt6ry mie
szka.j~c najdluzej w przylcglej okolicy, wo,vczas ocl
ludnej, w cichej ustroni Ojc6w Pustclnik6w 1naj~cych 
siedzib~ S\\'Oj~ w Pont l"toyal des (~hatnps, z"'ykl byl 
przesiady,vac na wiezy i tan1 S\voje postrzezenia 
o ci~zkosci po,victrza czynic. Ow 'viclki n1atematyk 
i fizyk, oddawal .. i~ takie z pra'tvdzi'\vem upodoba
niem naucc pi~ rna s'vi~tego, pclny1n b~cl~c uczuc 
religijnych, ktore w nin1 z wicl\icnl coraz silniej roz
'vijaly si~. Tra:\vil Z\vykle re zt~ cza u zl>y"'aj~cego 
od nauko,vych prac, na czytanin pisn1 rcligijuych i na 
podobnez praktyki, wsr6d to,varzyst,va poboznych 
pustelnik6,v, kt6rzy w6wczas, mimo S\Ycgo cichego 
i poboznego za,vodu, tchn~li 'viellu~ i ot,vart~ prze
ciw jezuito1n nicnawi~ci~ i to-tcz uspo. obilo Paskala 
iz wydal sla,vnc dzielo pod tytule1n: ~ Lettrcs provin
ciales" po,vszecl1nie znane z do,vcipu. Nickt6rzy hi
storycy pis1niennictwa fraucuzkicgo, zn gl6,vn~ pod
staw~, za form~ stanowi~c~ pra,vidla tylu i j~zyka 
uwaiaj~ ,Li ty prowincyonalne ., Paskala. Au tor wzi~
'vszy wz6r z niekt6rych hiszpanskich jezuit6w, a ra
czej, jak twierdz~ niekt6rzy pisarzc, z ,yielu innych 
w o'vym wieku duchownych, zr~cznie to do calej kon
gregacyi zastosownJ, i najci~zsz~ weFrancyi bronhb 
bo broni~ smiesznosci pobil ten zakon. Dla. wykaza
nia ie opr6cz wlasciwych naszemu narodowi przym6-
wisk, zachodzi pewna stycznosc w przyslowiach na
~zych, z przyslowiami innych na.rod6w, przytaczamy 

• 

• 

tu zr~czn~ odpowiedz slawnego Boileau. Mlody je
dcn jezuita znajomy satyrykowi, chc~c choc przym6-
wk~ zemscic si~ nad nieprzyjacielem konwentu swe... · 
go, rzekl do niego z usmiechem: ,Podobno Paskal 
zajmuje si~ teraz razem z pustelnikami robieniem 
sabot6w" (sabots, trzewiki z drzcwa). ,Nie wiem, od
powiedzial Boileau, czy Paskal pracuje nad swemi 
trze,vikami teraz, to tylko wiem ze dla was dobre 
uszyl b6ty." 1) 

Pi~kna gotycka 'vicza Sgo Jak6ba jest jeszcze 
ozdobion~ dziewi~tnastu innemi pos~gami. Pomimo 
jej stylu gotyckiego, nosz~cego cecb~ staroiytno~ci, 
nie jest ona zbyt da,vnym zabytkiem; 1nn6stwo in
nych budowli przewyzsza jQ: w starozytnosci. Posta
'vion~, to jest nkof1czon~ zostala roku 1522 a za
cz~ta 1508. Byla ona dzielem jak twierdz~ jednego 
uczonego 6wczesnego, o kt6rym dziwn~ miano wsp6l
czesnie opinij~, tak dalece iz go nazywano czarowni
kiem. Zdajc si~ iz sci~gn~l na siehie to podejrzenie 
zbyt szybko zebranemi pieni~dzmi, tudziei baclaniami 
mineralogicznemi jakin1 siEJ oddawal, tak dalece ze 
napisal tlzielo o przeksztalcaniu si~ metali. Przeciez 
1likolaj Flan1el, ( takie bylo nazwisko tego uczonego) 
nie zrobil milijonow za pomoc~ przen1iany zelaza 
'v zloto, lub tei innemi podobnie nienaturalnemi 
sposobami. Jedcn z da,vnych pisarzy Note (Naute), 
kt6reu wydal dzielo usprawiedliwiaj~ce ludzi o czar
nol{si~stwo pos~dzanych, zapewne 'v celu obronie
nia od zarzut6'v Mikolaja Fla1nel, dowodzil ~c ten
ze zrobil tak wielki tnaj~tek skutkiem stosunk6w 
swoich z zyda1ni: gdy bowiem Francya mniej goscin
na jak Polska, wyp~dzala starozakonnych, ich Inaj~
tki na rzecz kr6la naby,vaj~c, ~Flame! \vchodzil z nie
mi 'v tajemne uklady, nader ella siebie korzystne i 
w predkim czasie zrobi1 maj~tek. Inni zbijali ten za .. 
rzut, lubo istotuie zdaje si~ ze w owej znajomosci ku ... 
piectwa, kt6rf1 mu mogly ulatwic stosunl{i z bieglemi 
w tyln zawodzie zydami, stala niew~tpli,va przyczy
na tak naglcgo wzbogaceniu si~ Flamcla. Jakim na
byl sposobcm skarb6w? niewiadomo, ale wiadon1o jak 
je uzyl, bo dobroczynne zaklady, szpitale, }H"zecho
'Yaly itnie jego znane przez wsp6lczcsnych jako nio
s~ce po1noc sicrocie i kalece, a 'vicza go J ak6bajak
by naumyslnie przetrwala burze zniszczonego jej ko- -
sciola, aby przypomnic dzisiejszemu pokoleniu imie 

•) ,J'ignore si Pascal travaille a scs souliers, mais je 
sais bien qu'avec /es provinciales il YOUS a porte une bon• 
ne botte." 
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zalozyciela, i swiadczyc razem, ze skarb6\v nabytych Boga, czy to obmyslaj~c przytulek dla sieroty i wdo
nie obracal na przyjemnosci zycia, lecz na chwal~ wy, czy te~ wznosz~c Przybytek ku modlitlvie . 

- ------ - ·-

• 

DRUK RSTWO W POLSCE. 
(DALSZY Cis\G.) 

Od roku 1512 juz trzy zaklady drukarsl{ic spoty
kainy w l{rakowie, to jest Hallera micjskiego pre
zydenta i d\v6ch jego robotnik6,v. Od roku 15.36 
przenosi si~ zupelnie juz do l{rakowa Wictor z Wie-
dnia, i zastajc d'vie nowo-powstalc drukarnie Szaf
fenberger6w (1ni~dzy 1530 i 1532 roku) wydaj~cych 
ksi~gi polskie. 

W roku 1550 do takiej przyszly doskonalosci dru· 
ki polskie, zc stnialo walczyc 1nogly o pier\vszen
stwo, co do popra"rnosci, ze 'vszell{iemi \vydaniami 
zagranicznemi. Druki jednak \V og6lc byly wonczas 
bardzo drogie, gdyi je "rytlaczano na klejowy1n pa
pierze (dopicro bo,viem w XVI wieku pocz~to uzy
zac papicru UJOdnego czyli nie klcjoncgo) i dodawa
wano od r~ki zdobione gloski pocz~tl{owc, czy li tak 
z\vane tecbnicznie z"nitialia, dla upi~kszenia i ozdo
by. Bylo-to jeszcze niby nasladowanie r~kopism6w, 
w kt6rych z\vykle naczelne gloski zlocono, nlalowa
no, \Ve floresy i ozd6bki ubicrano. 

Pi::;n1o greckie, czcionki bebrajskie, \V wydaniach 
klassyk6\v lacinskich, zdobn~ sc!tolastylcg, czyst~ 
cursit~g i pi~kn~ anty!cw~ spotykamy, jakichby si~ 
nie powstydzily dzis drukarnie najpicr\vsze. N a wet 
drzeworyty, kt6remi bardzo cz~sto okraszano dzie
la, byly daleko lepsze, niz teraz nickiedy spotyka
nly, Z\vlaszcza w tanszycb wydaniach. 

Na"ret ksi~gi w~gierskie drukowano u nas na po
cz~tku XVI "rieku, bo caly handel o\vczesny W ~
gier byl \V r~ku krako,vskich 1nieszczan, do kt6rych 
liczyli si~ Turzony i Fuggerowie brabiowic w~gier
scy a p6zniej ksi~z~ta germanscy. 

Od roku 1517 az do konca pano\vania Zygmunta 
Starego od 5 do 6 i wi~cej bywalo drukarni \V Kra
kowie. Od 1525 roku w Wilnic bylo takie par~ dru
karni, a opr6cz tego wytlaczano tu ksi~iki pismem 
slowianskicm. 

• 
• 

• 

Gdy \Volnosc religijna za Zygmunta Augusta po
czEJla przcjtno,vac obaw~ katolik6\v, 'vtedy bisl{up 
Maciejowski (26 k\vietnia 154 7 r.) picrwsz~ utwo
rzyl ccnzur~, oddaj~c~ \V r~ce rektora uniwersytetu 
i swoich pod,vladnych. P6zniej drukarzc wyrobili 
sobie zwicrzcbnictwo magistratu, gdyz akademicy 
czynili hn niekiedy trudnosci, zwlaszcza w wyda\va
niu kalcndarzy, kt6rych drukowanien1 zajmo\vali si~ 
takze i professoro\vie akademii. 

vVilno, n1iasto ulubionc od Zygtnunta Aug 
mialo za jego panowania cztery drukarnie, z 
dwie byly ruskie, jedna z nich · M. Radziwilla czar
nego, i jedna Jezuit6w. Okolo roku 1560 1)anowie 
polscy, z powodu spor6w r6znowierczych, dla dru
ko\vania polemik, akt synodalnych lub l{si~g nabo
znych akkatolickich, pocz~li zakladac drukarnie 
w Pinczo\vie, Lubeczu, ~osku a na,vet \V J{r6lewcu, 
kt6ry od 1550 do 1583 r. zapragn~l jeszcze walczyc 
o pra\vo pierwszenstwa z Krakowcm. Tu bowiem 
wytloczono pi(Jknc wydanie Stryjkowsldcgo; kr6l pol
ski nadal przywileje uniwersytetowi, a ksi~ic Al
brecht chcial nawct zalozyc akaden1i~ czysto-polsk~. 
l{rak6w jednak zwyci~zko 'vychodzi z tego sp6lza
\vodnict,va, bo drukarzc naszcj stolicy byli powi~
kszej cz~sci ludzn1i uczonymi, a niekt6rzy z nich 
nawet i sami dziela po polsku pisali, jak synowie 
1\tlarka Szarffcnbergera, kt6rzy mimo niemieckiej na
zwy zupelnie si~ przcnarodo"rili. J anuszowski dru
karz i ksi~garz zarazen1, z Mikolajem i Stanisla
wem Szarffenbergerami przyczynili si~ gl6,vnie do 
ustalenia piso,vni polskiej; pierwszy z nich nawet 
wydal w t.yn1 przedtniocie broszur~ pod tytulem: ,No
wy Karaktcr polski z drukarni ~azarzowey, y ortho
graphia polska J. Kochanowskiego J. M.P. Euk. G6r
nickiego etc. etc, Jana Januszowskiego." Przykla,d
to stary i dobry dla dzisiejszycb przedsi~bierc6w 
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drukarn, kt6rzy po najwi~kszej cz~sci ani sami nie ro- . Drukarnia 'l'akozvska od roku 1602 do 1632 przez 
bi~, ani dobrych korrektor6w nie trzymaj~. A wszak- lat trzydziesci bytuj~ca, miala to nieszcz~sc.ie iz za 
ze najwi~ksz~ zalet~ druku, nie ladne czcionki, ale wladztwa Zygmunta ill niszczono jej ksi~zki i bro-
jego poprawnosc bezbl~dna. Za to tez Januszowski, szury, zt~d druki rakowskie acz r6znowiercze, do 
choc stracil na drukarstwie i ksi~garstwie, bo nie rzadkosci bibliograficznych nalez~ i troskliwie przez 
fuszerowal, kr61 polski Batory ofiarowal mu na za- zbieraczy bywaj~ poszukiwane. 
pomogEJ arcbidziekanij~ sandeck~. Wilno, pr6cz drukarni Kmit6w, Mammonicz6w, 

• 

Zece rnjn. 

Z liczby siedn1iu drukarn krako\\rsldch okolo 1572 
roku, zaklad Piotrkowczyk6w i arcbitypografijn. ~a
zarzowa od roku 1550 istniejqca r6wnalr si~ w do
sl\ona1osci z najsla\vniejszf! ksi~gotloczni~ Antwerp
sk~ a poniek~d j~ nawet i przewyzszaly. 

Za Zyg1nunta III przy bylo jeszcze pi~c clrul\arn, 
,vszystkich "'i~c bylo dwanascie, kt6re tu \vylicza
Jny, pr6cz dw6ch 'vyzej wzmiankowanych: Gar"'ol
czyka, Wierzbi~ty, I\.obylinskiego, Skalski ego, Ce
zarych, l{ernpiniego, Loba, Sicbcneycbera, i d\Yie 
SzarffenbergerowsJde to jest Stanisla\va i 1\Iikolaja. 

J ezuit6w i Karcn.n6w, mialo i ksi~gotloczni~ ruslnt, 
cerkie\\'llfl:, lrt6ra takze nieco nacisku od To\varzy
st\Ya S. J. cierpiala. 

Leszczynscy utrzyrr1ywali takie drukarni~ w Le
sznie. Ale obok tylu polskich zaklad6,v, wyda,vano 
jednoczesnie 1nn6stwo dziel polskich za granic~, jal{ 
"r Pradze czeskiej (Paprockiego dziela), Ant\verpii, . 
Bazylci, Bolonii (Bononii) l{olonii it. d. 

J\Iimo-to w Polsce, na"'et po \vioskach pocz~to za
kladuc drukarnie, z po,rodu szerz~cych si~ rozpr[nv 
religinych i stronnict.\v rozlicznych. Zt~d i nu1le n1ia ... 

• 
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steczka pocz(Jly wydawac wi~cej dziel niz l{rak6w, 
'Vilno i Lublin, gdzie biskupi, Jezuici i w og6le du
chowni, zabraniali dziel11rzeciw }{atolickich. 

Utworzona akaden1ija w Zamosciu, dala pocz~tek 
i drukarni, 'v l<t6rej opr6cz slawnych l\alendarzy 
Dunczewskiego, wychodzilo i mn6st,vo dziel r6znej 
tresci naukowej, podczas gdy w innych ksi~gotlo-

jak Apcali})Sis, kronika Bielskiego it. d. Palono })U

l>licznie Biblij~ Radziwilowsk~, kt6rej naklad tyle 
koszto,val! . 

• 
'V takitn stanie rzeczy, upadac pocz~l handel · 

ksi~garski, a z niln zeszedl na nizszy stopiel'1 wzi~
tosci i kunszt drukarski.. W polowie XVII stYlecin 
n1niej dbano o pi(Jkne druki, bo J ezuici :ria powicrz-

- -- --
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czniach nnjwi~cej odbijano dziel religijnych, jakic 
'vy,volywa1y spory teologiczne z powodu po,vstalych 
r6znych "'yznal'1 nowych (Aryanie, Lutrzy, l{alwini 
i inni). 

'V latach 1603 i 1617 ujrzano po raz pier,vszy 
u nas \Vykazy dziel zakazanych (Index 1ibror1un 
prohibitortun) z kt6rych zadnego bezkarnie druko· 
'vac nie tylko "rolne1n nie bylo, ale nadto wedlug 
tej sl~az6,vki, 'viele pism szczcg6lniej polcmiczno
religijnych, zniszczono. Nnj,vi<Jcej \vtedy ucierpialy 
\rszystkie druki u \Vierzbi~ty "'ydanc i dziela Reja, 

• 

cho,vno~c ksiqg nie z\vracali u'vagi, jcdynie <l baj~c 
tylko aby "~ewn~trz jaki6j mysli antircligijnej nie 
bvlo. 

~ 

l{icdy stolic<J przeniesiono do YV arszawy, i tu si~ 
zja"~Ho parQ drukarn, ale za to wyda,vnictwo kra
ko,vsJdc znacznie podupadac zacz~lo. Bylo jeszcze 
ki]ka ksi~gotloczni (szesc do 6smiu), ale te, ro,vniez 
jak i akadcn1icka, \V silnej prassie, maj~cyclJ. u kr6Ja 
przc"·ag~ J ezuit6,v, j ~czala. vV pra wdzie akademija 
kral{o,v ::;ka 'V)T\Yala si~ z pod ich przcmocy, ale za 
to \Varsza·wa, 'Vilno, L"r6w: l{alisz i Poznai1, zo-

• 
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staj~c w ich r~ku, wydawalo w drukarniach Socie
tatis Jesu lichc dziela i co do tresci i z powierzcho
wnosci: kilka drukarft })OStronnych prywatnych 
w Baranowie, l{iejdanach, Lubieczu, Easzczowie, 
powoli marnialo, bo wielcy panowie i szlachta ule
gali wplywo1n duchownych i to tylko drukowali, co 
im pozwolono. W 6\\rczas I>rzenoszono si~ z wyda,vni
ctwem dziel o Polsce pisanych do Gdanska, gdzie 
Fersterowsl{ie slyn~ly prassy. Kazde z 6wczcsnych je
go wydan mogloby isc o lcpsze z drukami warszaw
skiemi i wilenskiemi do roku 1820. A co za przcpy
sznc tytuly! Nic jed en z dzisiejszych ill us trator6w 
m6glby ich pozazdroscic! Dose przytoczyc ,, Orationes 
Gcorgii Ossolii1 ·l\:i (164 7)" 13 ellum Scythico-cosa
cicum, Aut. J. Pas to rio (1652)- ,A. 1\'l. ITrcdro: Ge
storum populi Poloni" 1652;-tegoz blilitaria (1668); 
,J. D. Sulikovii Comentarius, 164 7' - oraz u Jlunc
fcldta wydanc 'Vasscnbcrga dzicjc Wladyslawa IV 
(1643). 

Za nieszcz~sliwych \vojcn Jaua Kazimicrza, tak 
powszcchny nast~pil upadek, ze :laled,vic trzy dru
karnic pozostaly w J{rako,vic, Cczarowic, Schcdle 

ko,vczyko\Yic, (malo juz o s'v6j zaklad dba-
• 
J 

y tak znil\aly po,voli k i~gotlocznic pry,va
tnc, podnosily si~, a przynajmnicj zakladaly siQ co
raz nowe drukarnic }{lasztornc a 'Y ich liczbic uaj
przc\vazniejsz~ zajn1uj~ ilosc, jczuickie. Drukuj~ 

'v njch po naj,vi~kszej cz~~ci lie he 1)anegcryki z liche
mi drzc,vorytami herb6\Y, k~ i~gi cholastyczue, Jna
karonizmetn przesi~kle tlumaczcnia i t. p. W upa
dku pismiennict.,va, jakze siQ tnoie podnicsc drukar
stwo? Odpo"riadaly 'vi~c i \Vydania, ub6st,vu ,Ye
wn~trznemu. 

Okolo roku 16 5 'v ,,,. arsza\Yic zjawiaj~ ·i~ przcd
si(Jbiercy prywatni, i to Nie1ncy, Elert i Schreiber, 
kt6rzy od kr6la Sobieskicgo obdarowani przy"rile
jami, i szumny1n tytulem drukn.rzy D\voru JI\:1\Iosci, 
"'ydaj~ konfederacyc i szczeg6lowc kon tytucyr scj
mowe, elel~cye, statuta koronne lub Iitc\v kic, suln
tuaryusze, in\ventarze i t. p. Ale dziel pra,vdziwie 
polsldch, ani widac, bo i literatura jeszczc si~ nie 
ockn~la z letargu, 'v jaki j~ przesziosc l)Ogr~zyla. 
Przeciwnicy Jczuit6w, Pijarzy, zucz~li obie takze 
'vyrabiac przy,vilejc i pocz~lo .. j~ sp6J:za'\rodnict,Yo 
duchowne 'Y drukarstwie. 

Na pocz~tku 'vieku XVIII w '\Varsza,vic zuajdu
jcn1y jedn~ tylko pijarsk~ drukarni(J; "r Krakowie 
tyll\o jedna po Cezarym zostu.la ksi(Jgotlocznia, 
a wszystkie innc do przedsi~bierc6w pr·y,vatnych 

nalez~ce, pogin~ly, pr6cz Radziwillowskiej w Nie
swiczu. Zwyci~zcy Jezuit6w, Pijarzy "'arszawscy 
i wilcnscy, rzeczy prawne, jak konstytucye i codexa 
odbijali; ale sla,vny biskup Zaluski, chc~c cokol
"riek wydac porz~dniej, do Lipska musial si~ uda
wac. 'l'ak wi~c do rol\u 1760, ~mialo mozna okres 
naznaczyc zupclnego u nas sztuki drukarski6j upa
dku . 

• 

Z nadplywaj~c~ 'volnosci~ prassy, kt6r~ si~ sam 
ln"61 Stanislaw Poniatowski opieko,val~ odzylo zno· 
wu i drukarstwo naszc. Chociaz pragn~cy w prze
pychu Augusta przesadzic ksi~zc Jablonowski, dru
ko,val swe drogie wydania w Lipsku i Norynlber
dzc, 1)rzeciez znalezli. si~ w W arszawie Bohomolec 
(ex jczuita) i Micler (dokt6r)), Tyzenhauz w Lit\vie, 
a Zaluscy tu i tan1, gdzie tylko mogli, wplywami 
s'vemi starali sig drukarstwo ozywiac. Wkr6tcc i 
Grell spro,vadzil no,ve czcionkiz Lipskai dostal tytul 
drukarza J. !{. bfosci. Po Bohomolcu przeszla drukar
nia do Ragoczego, w kt6rej Ex jczuita Luskina po
cz~l najpierwej wydawac Gazet~ Warszawsk~. Na
stQpnie przybywa i Dufour do vVarszawy, ciesz~c 
si~ r6wnicz opiek~ tronu, jako kosyliarz nad,vorny, 
i dyrcl\:tor drukarni korpusu kadet6"r, kt6ra od ro
ku 1775 wyda,vala elen1entarnc dzieika. Z resztek 

• 

ksi~gotloczni po Ragoczym zdaje si~, zaklada, o bok 
korpuso,vcj i wlasn~ drukarni~, kt6ra potem przc
ebo<lzi wraz z Gazct~ do Lc-Brun6,v, a nast~pnie 
przcz z\vi~zki Iualzc:ll~kie, ,do d'v6ch jednegoz imie
nia Antonich Leszno,vskich ( ojca i syna), a dzis egzy
stuje przy ulicy Swi~to-Jerskiej jako wlasnosc Sl)ad
ko bicrc6'v. 

Zgrotnadzenie ksi~zy ~lissyonarzy zalozylo takze 
przy ko!1cu pano,vania Sas6\Y, do dzis clnia b~d~c~ 
drukarni e. v 

W roku 1'785 dw6ch vVlocho\v 11enagetti i Bacci-
galupi ut,vorzyli drukarenkEJ slui!1C~ jedynie do lo
teryi licz bo\vej, l)Oczynai~cej si<J 'vtedy 'v kraju. Da
'vna J ezuit6'v druli:arnia, z zabranien1 ich funclusz6'v 
na eel najszlachctniej zy wycho,vania 11ublicznego, 
przcszla. ua "~rasnosc \Yydzialu instrukcyi rz~do,v6j 
i okolo roku 17 84 pocz~la 'vyda,vac k iq,zki ele
lnentarne i inne. 'V roku 1790 Piotr Zawadzki za
klacla 'v Warsza\vic giserni~ i drukarni~. Czarnia
"rski .~.t\.ntoni naby"ra w roku 1792 drukarni~ J ana 
Potockiego, znanego uczonego, kt6ry swemu zal(la
do,vi od roku 1764 bytuj~cemu, nadal epitet '\Yolnej 
drukarni. Tak wi~c kn ko11cowi ./\TIII stulecia dzie
si~c l~si~gotloczni liczyc mozetny w stolicy. W Kra
kowie bylo ich tylko pi~<\ w '\Vilnic takze pi~c, w Po-

• 

• 

• 

• 

• 
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znaniu i Lesznie po dwie, w Gdansku trzy, oraz po Elbl~g Inial zaszczyt, ii w jego drukarni polskit~j 
jednej \V Berdyczowie; Cz~stochowie, l{aliszu, :towi- wychoclzily uicgdys dziela ~ulL G6rniclderro· dzis 

S d G 
. b, ' 

czu, an omierzu, Supraslu, 'v rodnie, Poczn.jowie, k1cdys-nickicdys zaled,vie ukaze siEJ z drul{arni tam-
Slonhnie, Toruniu i t. d., 'vszys tkich razen1 okolo tejszej, zapewnc nien1ieckiej, elementarzyk polski 
czterdzie. tu. lub ksi~1zl{a duchowna. ' 

Post~p drukarstwa Z\Vi~zany jest z pomyslnosci~ Bytom i Bochnia w Szl~zku gt)rnym (prusl{im dzi-
a przynaj1nniej ruchliwemi obrotami ksi~garstwa. siaj) wyda,valy i pi ~ 1no peryodycznc, i Inn6stwo ksi~--
Ze za~ ksi~garza1ni ku ko:iicowi 'vioku minionego, 't ieczek dla ludu {Hzczegolniej u PL ?;a.), ale to w o-
byli albo cudzoziemcy nies,viadoini rzeczy polskich, statnich pigtnastu latach. 
albo prosci kratnarze i introligatorzy, co woz~c po 
jarmarkach ksil!JZki nabo.Zne i obrazy od Dniepru Cicszyn (w zl11zku dziS austryackim) opr6cz ksil!J-
do Noteci, a od Prus wschodnio-zachodnich az do Zek naboZnych, wydajc bardzo dobrc dla ludu piscm
Karpat i Baltyku, dorobili si4i) grosz a i pozakladali ko, pod t.ytulem: '' Gwiazdka Cicszyiiska." 
sklepy,-przeto i drukarstwo szlo podobnym trybem "rV l{ijo\vic, opr6cz drukarni uni\vcrsytcckicj, \VY

jak i handel ksil!JZkowy. Odbijano dzielka, bez kt6- tlaczal i Wallner kSil!JZki polskic w drukarni zalo
rych ob~jSC si4i) nie bylo moZna, lub przedrukowy- Zom}j obok litografii 1849 r. DziS J6zcf Zawadzki 
wano to, co wybrali ·nieuczeni przedsi~biercy. Gdy- dzierzawi drukarni~ uniwersyteck~ i wiele w nicj 
by nie Kommissya edukacyjna, wydajl!Jca ksi!!:Zki dziel polskich wydajc. 
elementarne, i uniwersytet krakowski, kt6rego dru- l{alisz mial drukarni~ od roku 1606. - Wolrab, 
karnia miala greckie pismo,- toby drukarstwo zu- Gadeliusz (szl~zak), .Jezuici i ksi~ic Prymas mieli 
pelnie upadlo. Warszawa, maj~ca pismo cyrylic~ tu swe zaklady 'v XVII i XVIII wicku. W stuleciu 
zwane, i wydaj~ca ksi~zki cerl{iewne, zaj~ta byla tak- biez~ccm zuajdnjen1y tu ksi~gotlocznie Kar. vV. 
ie ulotnemi pisemkami, kt6rych mn6st,vo drukowali }lleh\valda, potcn1 \Vdowy po nim (Joanny-Zuzanny 
Grell, Dufour, za,vadzki i Jan Potocki we wlasnych ~I.); KosZC\VSldego i Karsnickiego, \Vreseic Ma.ur. 
zakladacb. Dziela i druczki tego ostatnicgo, nalez~ Schindla i braci IIindeJnith6,v; kt6rzy opr6cz kalen
do rzadkosci, z po"'tvodu nacler szczuph~j liczby odbi- darzy pot·kich i nicmicckich, drobnicjszc tylko dru-
janych egzen1pla.rzy. }{o,vali dziclka. 

Z drukarn zastolico,vych zasluguj~ na \vzmianln~: l{,vidzyn, 1niasteczko lei~ce dzis w W. Ks. Po-
Poczajo\vska i Berdyczowska, z kt6rych pierwsza znanskiem, mialo sw~ drukareilkEJ od rol{u 1790. 
otl roku 1782, druga od 1760 roku wiele dziel 'vy- Lo.·y jcj p6zniejsze nan1 niewiado1ne. 
tlaly. Ostatnia ~zczeg6lniej przepyszn~ na onczas W Lnblinie, Izraelici. najpierwsi zalozyli drukar
oglosila ksi!!:Zkg in folio pod tytulcm: ., Obrona i o-jlli4i) do k iqg . woich jcszczc w 1559. P6ZniCj, bo do
zdoba ukraii'tskich kraj6w, przecudo\vna ~farya·' piero \Y roku 1G22 po,vstaje urukarnia polska. Naj
t1767, dwic cz~sci, z rycinami 1,eodora Rakowie- \Vi~ccj tn 'v \vickach przeszlych druko\vali Jczuici. 
ckiego) . ..L adto drukarnia Berdyczo,vska ksi~zy Kar- W XIX stuleciu mial tu drukarni~ Jan l{arol Eru
Inelit6w bosych wydawala Kalcndarz, kt6ry i dzis ski i 'vyda,val w niej kalendarze. P6znh~j zalozyl 
,vycbodzi, ale jui 'v Zytomierzu, w drukarni rz~du Szczepanski ksi~gotloczni~: dzis s~ jeszcze d\va za
gubernialnego. Obie te ksi~gotlocznic czynne byly klady (bo tan1ci zwin~li swe drukarnie), a nlianowi-
najgl6wniej do roku 1832. . cie rz~du gubernialnego i owaczyf1skiego (pry-

Cz~stochowska drukarnia od roku 1693 pod za... \vatna). -
rz~de1n ksi~zy Paulin6w b~d~ca, istnicje dodzis dnia, Polock mial drukarni~ przy akademii ks. Jezui
nie wiele w doskonalosci uczyni \vszy post~pu. Tam- tow, kt6rzy wyda,vali z niej najwi~cej ksi~zek szkol-
2e zaloiyl byl drukarni~ i sztycbarni~ obrazk6w nych do roku 1820. Pocz~li nawct oglaszac pisem
Szyszko,vski przed dwudziestu kill{u laty, ale te nie ko czaso,ve Jliesigcznik, kt6re bardzo kr6tko trwalo. 
dlugo egzystowaly. Rzecz dziwna, ii cale wydawni- '\V Slawucie na Wolyniu, byla drukaruia iydo:wska 
ciwo obrazkow swi~tych, odbijanych po wi~kszej egzystuj~ca ai do roku 1834. R6wniez w J6zefowi~ 
cz~~ci z blach miedzianycb, acz niczbyt kunsztownie ordynack1n1 (Zamojskich) drukowano ]{si~gi hebraj
wykonanycb, jest dzis w r~ku os6b prywatnych, na- skie dawnh~j i teraz. 
wet przybylych Niemc6w, nie zas przy drukarni Ja- Sambor, w Galicyi mial ksi~gotloczni~ od r. 1794. · 
snog6rskiej? Jak zas dlugo trwala?- nie wiemy. 

• 
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W Slominie na Lit"·ic byla drukarnia hetmana 
Oginskiego od roku 1777. W Supraslu u lrsi~zy Ba
zy 1ian6w, wychodzi 1nn6s t'vo rozlicznej tresci dzie
lek od roku 1713 az do wieku obecnego. 

Tu1czyn, miastcczko Potockich na Podolu, mialo 
mal~ drul<arni~ przy koncu ubicglego stulecia. 

l{owno, miasteczko nad samem Niemnem polozo
ne, zosta\vszy przed kilkunastu laty gubernialnem, 
rna drukarni~, w ktorej kilka ksi~zeczek polskich 
dot~d odbito. 

Na W olyniu, ,.v Zytomierzu, jest w tej chwili az 
pi~c drukarn i ty lez pra wie litografij. 

Ale napr6zno kusimy si~ spisac wszystkie prowin
cyonalne drukarnie. Za wielka ich liczba byla tam i 
6wdzie, abysmytutaj "'szystkie wymienicmogli. War
taloby, aby lrto ze szperaczy, dopelnil dzis Bandtke
go i Lelewela, kt6rzy nic wyczerpali jeszcze tego 
przedmiotu-i wiele nam pozostawili do zrobienia. 
• Wszakze nie wypada pomin~c drul<arn krakow

skich do kt6rych liczby nalez~ nowsze, niewspomi
nane przez wyz6j przytoczonych m~i6w, jako to: 
K wartalnil{a naukowego (zalozona w rol\:u 1834 sta
r ani em po naj\vi~kszej CZEJSCi Helcla); J6zefa Cze
cha; Czas?t (nalei~ca dzis do l{ircbmajcra banldera); 
Uniwersytecka znacznie odnowiona oko{o 1847 ro
ku; -- drukarnia pod Sow~ (l{r6tko egzystuj~ca od ro
ku 1248; wlasnosc s. p. Leslawa ~ukaszewicza) 
Baumgardtena Wieloglowskiego ('vydawnictwo kato
lickie) i t. d. 

Z drukarn n1iasta Lwowa, gdzie ruslde i ormian
skie ksi~gotlocznie egzystowaly od }Jolo,vy XVI!go 
wieku, a polskie od r. 1578, znajdujemy w ostatnich 
czasach zaklady: Jablonski ego ( ojca i syna); drukar
nia Bibliotel{i imienia Ossolinskich ( dzierzawiona 
dzis przez Manieckiego) 1v kt6rej wychodzilo ldedys 
czasopismo tegoz zakladu; dr. Scbnajdera. i t. d. 

Z innych drukarn galicyjskich dzisiejszych nalezy 
wspomniec o Przemyslsl{i~i (gdzie od r. 1751 druko
wano dziela) wydaj~cej Kalendarz ruski 'v 8ce: Tar-

• now (maj~cy ksi~gotloczni~ od 1786 roku) i Stani
slaw6w. 

Poznan, drukuj~cy od roku 1539 dziela polskie, 
mial w ostatnich czasach znamienitsze lrsi~gotlo
cznie: N. Kamienskiego; Zupanskiego, Nowej ksi~
garni (Poplinskiego i ~ukaszewicza J6zefa). 

Wilno, slawne w pocz~tkach zaraz XVI wieku 
z wydan swoich, liczylo w obecnem stuleciu, oprocz 
drukarn oznaczonych szczeg6lowo do roku 1823, 
w ,Bibliograficznych ksi~gach dw6jgu," - nast~pne: 

• 

• 
• 

Dworca, Neumanna, Romrna i Zymela, starozakon
nych (z kt6rych Neumann zostal e'vangelikiem-re
formowanym) 'vydaj~cych bardzo niedbale ksi~zki 
na bibule: o ich drukach m6wiono pospolicie ze s~ 
cwieczlcami odbijane, nie zas czcionkami. w r. 1837 
zalozyli tu bobkiewicz, L. Trynkowski i Krzeczko
wski drukarni ~ pod firm~ Blumowicza, (Izraelity, 
kt6rego ten zaklad stal si~ pt)zniej wlasnosci~) .. Ru
ben Rafalowicz ksi~garz, 1nial takze sw~ ksi~gotlo
czni~, oraz kilku zyd6w utrzymuje dot~d drukarnie 
he braj sk~~· 

Najwi~kszy wszakze ruch drukarf1 'v biez~cym 
wieku jest w W arszawie, szczeg6lniej ze wzgl~du 
przechodzenia ich z r~k do r~k. l(onczymy wi~c 
wzmiankEJ niniejsz~ dziejami ksi~gotloczni tutejszych 
w czasach najblizszych. 

Drukarnia Pijarska powstala z nabytk6w przez 
Zgromadzenie Scholarutn Piatum po spadkobier
cach Elerta mifJdzy 1683 i 1694 rokiem. A ze Szraj
ber (Schreiber) byl p6.Zniej takze sp6lwla~cicielem 
zakladu Elertowego, przeto wszellde przywileje wyda
ne tym dwom przedsi~biercom w latach 1645, 1651, 
1684, 1685 i 1690 od kr616w polsldch, znajduj~ siEJ 
w archiwu1n ksi~zy Pijar6w. Od roku 1833 chylil si~ 
powoli ku upadkowi ten za1rlad. Przed par~ laty, 
J. Unger nubyl z wolnej r~ki t~ drukarni~ i wnet od
przedal Psurskiemu, kt6ry zasiliwszy j~ nowemi ' 
czcionkami i prassami, posiada dzis przy ulicy Ale
ksandryi. 

0 drukarniach Missyonarskiej (katolickiej) i Je
zuickiej, wspominalismy wyzej. Wzmiank~ tu trzeba 
tylko uczynic o drukarni Missyonarzy angielskich, 
zalozonej w Warszawie 1829 przy ulicy Leszno, kt6-
r~ \V r. 1852 ksi~za ci, opuszczajqc Warszaw~, od
przedali Ginsowi, utrzymuj~cemu dzis ten zaklad 
przy ulicy Elektoralnej. 

Wspornnielismy, ze Menagetti i Baccigalupi zalozyli 
mal~ ksi~gotloczni~ jedynie prawie tylko dla loteryi 
liczbowej. W roku 1796 rozwi~zala si~ sp6lka i cz~sc 
drukarni przeszla podobno na wlasnosc ksi~dza Ma
linowski ego, gdyz Baccigalupi tylko przy zakladzie 
pozostal. Za jego wszal{ze wiedz~ odprzedano czl! .. 
stk~ pewn~, potrzebn~ do wydawania Korresponden
ta krajowego i zagranicznego od r. l 792 tutaj odtla
czanego. Gdy umarl stary Wloch, syn jego, az do 
p6jscia powt6rnego za n1~z swej matki w roku 1823 
rz~dzil tym zakladem. ' 

( Doko1zc :enie nastqpi.) 
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ZYGMUNT KRASINSKI-
• 

(z WIZERUl(KlEM). 

Zygn1unt Krasinski zmarly 23go lutego roku 1859 
w Paryiu-urodzil si~ 1811 takze \V Paryzu gdzie 
ojciec jego Wincenty Krasinski znajdowal si~ naten
czas jako adjutant przy Napoleoniel. Matka z domu 
Radziwill6wna, byla za domowem w pocz~tkach \VY

chowaniem; przy rodzicach wi~c maj~c dobrych nau
czycieli tak si~ posun~l w naukach, ii od razu wszcdl: 
do 6tej klassy Lice urn W arszawskiego 1825 roku. 
Twierdz~, i.Z wtenczas juz doskonale znal j~zyk gre
cki, lacinski i znacznie byl obeznany z dawnymi 
klassykami. Skonczywszy liceum wszcdl do uni\vcr
sytetu zl\:~d w roku 1828 1) wyjechal do Genewy
odt~d prawie ci~gle p~dzil zycie w podr6zach. Naj
CZ§Sciej czyli najdluZij ba,vil we Wloszecb; podr6-
zowal po Szwajcaryi, po Niemczech, nakoncu dopie
ro z powodu oslabionego zdrowia bawil w Paryzu. 
Wsr6d tych })Odr6zy bardzo cz~sto przebywal w Pol
sce, najgl6wni6j zas w Warszawie. W mlodosci za
grozony slepot~, dlugo , kilkoletnich potrzebowal 

• 

1) Odt~d datuje siEJ najscislejsza przyjazn Z. K. z Kon
stantyJ.n Danielewiczem (Ukraincem) i Konstantym Ga
szynskim, 6\vczesnym redaktorem Pami~tnika dla plci 
pi~lmej. Dochowal te obowif!zki serca mlodzienczego, az 
do konca zywota. 

• 

staran aby wzrok ocalic. Wtedy zdaje si~ w jednym 
ze swych ut\vor6w, w usta Orcia, kt6rernu lekarze 
zwiastuj~ 'vicczn~ slepot~, kladzie nast~pne wyrazy, 
'\vlasnem polozenic1n '\VY\Volane: ,,Precz odemnie cie
mnosci!-jan1 si~ urodzil syncm S\viatla i })iesni. Co 
chcecie odemnie? Nie poddam si~ warn, choc wzrok 
m6j ulecial z wiatrami i goni gdzies po przcstrze
niach-ale on 'vroci kiedys, bogaty w promienie pe
wne-i oczy moje rozogni plomicnietn." 

Tyle czuj~c, t3'le cicrpi~c i kochaj~c, fizycznosc 
jego slabn~c 1nusiala i coraz cz~scicj chorobom ner
wowym ulegac pocz~l; '\V kof1cu galopuj~ce sucboty 
sprowadzily mu smierc prawie nagl~. Byl is tot~ zbyt 
\vyj~tkow~ bo mial duzo tak jasnego pogl~du na prze
szlosc i przyszlosc, iz chocby nawct wszystkie wa
runki ku temu odpowiednie byly, niepodobna biogra
fowi skreslic z cal~ prawd~ i dokladnosci~ zycia poe
ty, tyle przepelnionego uczuciem. '"fylko namaszczo
na szczeg6ln~ swi~tosci~ r~ka, porwacby si~ n1ogla 
na odj~cie zaslony, kryj~cej tyle nieznanych og6lo\vi 
skarb6w mysli, skarb6w natchnienia wieszcza pra· 
wdziwego. 

• 
Zwloki jego zlozone w grobie rodzinnym, w Opi-

nog6rze.- Zostawil dw6ch syn6w i jedn~ c6rk~ . 

• 

, L6D U BIEGUNA .. 

• 

• IV • 

:nh~g i lod! 
Czemze s~ innem jak zimow~ swi~teczn~ szat~ 

ziemi- matery~ do uciechy izabawy-z kt6rej chlo
piec lepi sniegowe balwany, albo na Newie sale ba
lowe i palace buduj~! 

Lecz snh~g i l6d u Bieguna! Czemze one s~ tam, 
jesli nie wieczn~ matery~, z kt6rej przyroda w dzi

KsqGA. Swi.tT.A., Cz. I. R. IX. 

wnych ksztaltach wszystkie okropnosci wykuwa, 
z kt6rej takie lodowe palace buduje, r6wne tym o ja
kich nam w basniach prawiono, kt6re krysztalowe
mi scianami wi~zienia, zycie otaczaj~! 

Przyroda Bieguna jest wzniosla, tak samo jak pod
zwrotnikowa, ale nie w formach zycia lecz smierci. 

W kaidym przypuszczalnym ksztalcie, w blokach 
• 28 

• 
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i zdzieblach, w polach i goracb, wypelnia 16d zimo
. we morza p6lnocy. 

Olbrzymic lodu kolosy, kt6rych dno \Viele set st6p 
pod zwierciadlo morza si~ga, s~ z sob~ w bezprze
stannej walcc; uderzaj~c o siebie raz si~ zlepiaj~, 
drugi raz warstwuj~, lub tez wzajcmnie druzgocz11. 
Co za s1nialosc wciskac si~ w ten chaos! Co za zu
chwalstwo stawiac czolo temu niebezpieczenstwu, 
w kt6rcm przez lody n1o.Zna bye zgniecionym lub 
obalonyn1, - massami scisni~tym lub zan1l{ni~tyml 

Przez mila1ni ci~gn~ce si~ pola lod6'v w okoio oto
czony, cale miesi~ce wsr6d m6rz lodo,vych przyku-
ty lub wystawiony na pastw~ krzyzuj~cych si~ pr~
d6w, czeka dlugo niecierpli,vy zeglarz ostatecznego 
losu. Godzinami przypatrujc si~ nagl6j przemianie, 
dnie i tygodnic pelnych ID§cza.rni 'vysile!1 uchodz~ 
i kazclej chwili musi bye 1rrzygoto,vany san1o zycic 
ratowac na plyn~cych brylach lodu. Kazclego Ino
mentu steJzalc massy, kt6re wi~zily jego okr~t, mo
g~ si~ na sl{alach przewr6cic lub o siebie zdruzgo
tac. Lecz ludzka przezornosc nauczyla sig tej trwo
dze opierac. 

Smialy zcglarz "'ielkien1i pilami rozcina lodo,ve 
mury, prochcm rozsadza ogromne Ina y i bystrym 
\Yzrokienl postrzega 1non1ent w kt6rym l)rzypadek 
otwiera drzwi grobu, azeby z rozpostnrtetni za.glan1i, 
znalesc wyjscic przy po1nyslnyn1 wictrzc. 

Tak wiclka zuchwalosc uczynila mozli \v6n1, z roz
tkliwinj~cycll, w chwilach tr,vogi krcslonych zkic6w, 
odtworzyc obraz grozy })Odbiegunowcgo lodu; }{tory 
'v tresci n1a nan1 o}{azac okropue po,vstawanie kry
sztalowych Detnon6w P6lnocy. 

ie nawet wolny .zy,viol oceanu 'v kliinacie kt6re
go srednia roczna temperatura, cz~sto "'i~ksza niz 
10° nizej punktu marznienia, 1nusi ulcdz st~zaj~cen1u 
urokowi mrozu -to nas powinno mnicj zadziwiac, 
anizeli zdziala!o odlrrycic ot,vartego morza "l'sr6d 
lodowego swiata, kt6rego objasnienia rzcczy,viscie 
musielismy szukac w dziwnyn1 zbiegu 'vielu okoli
cznosci. 

Slona 'voda morska murznie w te1nperaturze 2o 
nizej punl{tu 1narznienia czystej "rody. 861 wydziela 
si~ w najwi~kszej cz~sci, a po dluiszyn1 czasic 16d 
staje si~ zupelnic slodki, poniewaz ci~zkn, slona, "ro
da stopnio,vo przez jego pory wycieka. 

L6d zc slonej wody bywa dziurkowaty i nie prze
zroczysty - wygl~daj~cy w powietrzu oialawo lub 
szarawo, w wodzie zas ciemno o tyle, o ile w skutek 
optycznego zludzenia nieprzybiera zielonych Iub nie
bieskich kolor6'v wody morskiej. 

W rzekach lub morzach 16d tworzy si~ u brzeg6w 
tak, zc w srodku l<ot1iny morskiej, na,vet w czasie 
najt~zszej zimy, otwarty przeplyw pozostaje. 

Igielki kt6re od brzeg6w ku morzu wystcrczaj~ 
tworz~ z pocz~tku drobn~ kr~, ta 'vpr~dce si~ l~czy 
i szczeln~ pokryw~ powleka po,vierzchni~ morza, 
juz druzgotan~ przez nawalnice, juz topniej~c~ pod 
letniemi promieniatni wznosz~cego si~ slonca albo 
p~dzon~ w rozlicznych l<sztaltach po n1orzu. Raz je
den, okrywa si~ morze kilku-milowemi, ogrotnnej gru
bosci, okiem nieprzejrzanemi polami lod6w albo 
mniejszemi slojami lub spiczastemi i trzaskowatemi 
brylami, kt6rc zupelnie bez ladu czasruni 80 st6p 
nad powierzcllni~ og61n~ wysterczaj ~ na podo bien
stwo pako,vego lodu Uak go zeglarz nazywa) i daj~ 
widok obszernego pola, licznie duzemi i malemi, kan
cia.stetni lu b okr~glemi kamieniami, zasianego. Dru
gi raz, te luzne massy lodu bez liku obok siebie ply
n~; zeglarz takowe nazy,va plywaj~cytn lodem jesli 
mu drogi nie tamuj~ lub zmurszalynl skoro zdaje si~ 
bye bliskim rozpuszczenia. Niekiedy odry\va si~ od 
podn6za lodowego pola okrucha lodu, zwana ,Ciel~" 
kt6rc z nieslychauq; gwalto,vnosci~ ku po\vierzchni 
szybuje albo ostry ,J~zyk" sterczy pod z\vicrciadlem 
morza wzdluz od pocln6za lodowca. Okropna grubosc 
kt6r~ skladaj~ n1assy lodowe, cz~sto wielu set stop 
si~gaj~ce, bylaby nie do wyjasnienia, gdyby po\vstawa
nie swoje tylko zatnarzaniu wody morskiej za,vdzi~
czala. 

Chocby na'tct pr~dko miall6d przyrastac od spo
du, to jedna]{ze u gory ci~gle paruje, z nieslychan~ 
szybkosci~ , w uadzwyczajJH~j suchosci powietrza 
tych okolic. Za to atmosfera 'vydziela s"rc 'vilgotne 
~ karby nie ty lko od lodu paruj::tcego otrzymane, ale 
na"ret i te, kt6re jej z cieplejszej strefy l)rzyplyn~ly. 

Przy wzroscie podbiegunowego lodu, snieg, mgla, 
i deszcz 1naj~ udzial-wznosz~c tu s'vc pot~zne bu
dowy; naco hn nie kr6tki przeci~g zimowych miesi~
cy, lecz dlu gic lata i wieki tego doz\valaj~. 

Male, w for1nie g'viazdek, 1nassy pi~knych kratko
wych krysztul6\V sniegu, zim~ podbieguno"\\r~ poprze
dzaj~ce - bior~ nasi~ przygotowanie gla~kiej pla
szczyzny lod6w pod obszerne zin1owe budowle. Te 
gwiazdl\i przyn1arzaj~c szczelnie na lodzie, choc pocz~
tkowo szybko w suchem powietrzu paruj~: jednak po
tem nast~puje \Yraz z zwi~kszaj~cen1 si~ zin1nem, tym 
szerokoscion1 wla5ciwern, spadanie delikatnego pylu 
snieznego, kt6ry szczelnie do szorstkiej powierzchni 
przylega i przez wiatr nie moze bye zdmuchni~ty. 
1\fgla, de szcz i nawalnica snieg spi~trzony przenikajt!, 

• 
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a 1nr6z zmicnia go 'v }Jrzezroczyste ka "'aly lodu .. 
Cz~sto 'v skutek tego przybicra wszystko 'vlasci,ve 
l\sztalty jeclnolitej n1assy lodu. Topnicj~cy snit~g po
'vierzchni zn1ienia si~ w prosto-stojf!Ce igly i lrry
sztaly; a }Joniewaz przy ka.id6j 'varstwie ta przcmia
lJa si~ po,vtarza, w koncu wi~c caly 16d sklada si~ 
z regularnych krysztal6w, podobnych do bazalto
'vych l{olun1n obok siebie stojf1cych zupclnic bez 
Z'Yi~zlru: CUlOSC zas 1'0\VDa Si~ W pol plynncj DlaSSie 
bez szkodzcnia trwalosci og6lncj. Ruch bal,vanow 
1norza, a \Yi~cej jeszcze roSDf!CY ci~iar na grzbietach 
pol lodo,vych-kt6re bywaj~ z jedncj strony w glQ:b . 
morza ci~gnione, zas z drugiej do l~du przyparte, 
zrzQ:dzaj~ 'v koncu oderwanie si~ lodo,vego pola, sta
wajf!ccgo si~ igraszkf! pr~d6\v. Pole, podobne do 
okien1nicprzejrzanej wyspy, p~dzi, ludz~c cz~sto naj
dos,viadczenszego zeglarza, kt6ry cale dnic jego 'NY
brzcza okr~ia i kazdej nocy przy nich na kotwicy 
stajc -- aieby si~ w koncu dowicdziec, ie si~ z 1niej
sea nic ruszyl, bo \vyspa pEJdzila na poludnie, a okr~t 
ku polnocy sterowal. 

Cz~sto druzgocz~ si~ lodo,ve 'vyspy w tysi~cc bryi 
przcz wzajemne uderzenia - CZEESCh~j rozbijaj~ SiEJ 
o skaly, lub gin~ w skutek niero·wncgo o bladowa
nia, kt6rc 'v 'vi~cej na mgl~ i nawainice wysta,vio
nych okolicach otrzymuj~. 

Takie nicro\\'no obci~zone, a zatcn1 nic jcdnostaj
llic grube bryiy, p6zniej krzywo lei~ \V \voclzic, nu
rzaj~c si~ jedn~ stron~ na jakie sto st6p gl~bokosci, 
gdy ty1nczasem z drugh~j, na tak~z 1tysokosc 'v po
wictrzu stcrcz~. Skoro taka 'v })Oprzek zegluj~ca 
bryia zostaje p~dzona na przeci'v loclowcgo pola 
wtedy \vznosi siEJ jej wolny wierzcholek, jako kolosal
ny obelisk, setki st6p wysoki, az prze,vazanie w po
wietrzu 'volno buduj~cej si~ massy, obrywa j~, i na 
bryly roztr~ca. 
· Swieic massy lod6'v obok przeplywaj~c, piluj~ je, 
szlifuj~ i wierc~ - wiatry i balwany n1orskie bij~, 
polewaj~ i szczerbi~, a w skutek tego t\vorz'b si~ owe 
dziwotworne ksztaity,-siupy, kolumny i n1osty, kt6-
rych widok .ieglarz opisuje z unicsieniem, n1ilno okro
pncj, ich ruchami wy,volanej, tr\vogi. 

Cz~sto zdaje nan1 si~ widziec w niebezpieczcnst,vie 
llodbieguno,rcgo lodu tylko gwalto\vne, do wysoko
sci 'Yiez 'VZllOSZ~Ce si~ Dlassy, ktore okrEJtODl drog~ 
za1nykaj~ lub in1 zgnieceniem groi~; ale \Vlasnie da
leko \Vi~cej nas przestraszaj~ male, wiecznie ruchliwe 
bryly, kt6re tak samo w zetkni~ciu s~ 'v stanie okr~t 
zdruzgotac lub l~cz~c si~ podobnicz zgoto,vac mu lo
do,ve "'i~zicnie, lniano\vicie z powodu swej niezliczo-

flOSCi jak rO,VlliCz nielllOillOSCi Ulliknicnia. Z\Vykle 
na\vet zcglarze udaj~ si~ pod opick'J pot~inego pola 
lodu, przy l{t6r6m zarzucaj~ kotwic~, azeby so bie 
przcz g~sto-plyn~c~ kr~ utorowac drog~. Lccz ta
ka podr6z i 'vtcdy 11ie zupelnie \Volna od nicbez
picczenst\Ya, najokropniejszc cz~sto przeby\va lody od 
plyn~c6j bryly. Dlok lodu przy ktorym okrQt kapi
tana :rvl'Clurc, odkry,vcy przcjscia p6lnocno-zacho
dnicgo, stal na kot,vicy, 'vpadi na miclizn~ pelnQ: lo
du, \vyrzucaj~c przy zctkni~ciu ka\valy lodu, do 12 
stop srcdnicy, 'v g6r~ nad powicrzchniQ 'vody. P~
kanic i rycic tegoz po duie 1norsl{icm, z trzaskien1 
gromu nast<JpO\valo. Ogromna g6ra sfornlo,vala si~ 
w srodku; jak gdyby \vulkan byl czynnytn; p~kla od • 
razu ale tak, ic micjsce gflzic tkwil okr~t, zostalo 
nicuszkodzon(nn i zaledwie mala CZQSC zdruzgotan6j 
massy z tak~ g\valto,vnosci~ dotknQla tylncj, bez
bronnej czgHci okr~tu, ze tcnie i okropnym p~detn 
'vylccial na ot.wartc morzc. Drugi raz ten sam okr~t 
przcz kolysauie bloku lodo,vego, do kt6rego byl przy
n1oco,vany, popadl \V okropne niebezpieczcf1stwo, zo
stawszy do \vysokosci 6 st6p 'v g6rg wznicsionytn 
przez j~zyl~ lodo\vy pod dne1n ukryty. 

Wkrotce potcn1 tenie blok loclu zostal przez inny, 
za brzcg \vysterczajqcy, zaczepionym i prostopadle 
na stop 30 \V g6r~ podnicsionym, tak, iz sprawial naj
okropniejszy wiclok osaclzic okrgtu. Kai<.lej ch\vili 
byli \V obawic zcby okr~t si~ nie prze,vr6cil lub nic 
zostal rozbity,-na szcz~scie po kr6tkim przcstanku 
zdruzgotal si~ podnosz~cy blok lodu a blok ochron
ny po\vr6cil na da,vne miejsce po kr6tkiom tu i ow
dzie kolysaniu. 

Zaled,vic ldlka1~:rotne wysadzanic prochein lod6w 
moglo uratowac z najkrytyczniejszego polo zenia. Mo
zna sobic wyobrazic pelne bojazni natEJzenic z ja
kiem osada okr~tu o kilka krok6w oddalona, rezul
tatu katastrofy oczekuje. Caly 'vtedy okr~t bywa 
\VStrz~sany, n1aszty drz~ ci~gle; liny pr~dy unosz~, 
a najbliiszy moment 1noze okr~t na brzeg lub skaly 
lodu wyrzucic. Lccz mass a lodu p~l{J:a - okr~t po
chylony si~ prostujc - zadna z jego cz~sci nie do
znala uszkodzenia, tylko miedziane obicie, w sl{utek 
tarcia lodu, zostaio zdarte i jakby \V rolki zwini~te. 

:Nie za 'vsze jednak ludzkie usilowania zostaj~ 
w tych walkach pomyslnym skutl{ie1n uwicnczone,-
nie za,vsze przypadek jest got6\v odwr6cic niebez
pieczenst,vo. N a to dostatec.znych dowod6w dostar
czyly w ostatnich latach losy wyslanych expcdycyj 
do Bieguna na ratunek Franklina. Dwie okropnc ka
tastrofy: Zatoni~cie okrEJtu Breadalbane i smierc 
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Bellot'a w nurtach kanalu Wellingtona, mog~ sluzyc 
do uzupelnienia okropnego obrazu lodu podbiegu
nowego. 

Niech kto sprobuje wyobrazic sobie burz~ na mo-
rzu Lodowateml · 

Niech lrazden mysli ze 16d jest tu kamieniem, ply-
n~c~ z wscieklym p~dem granitow~ skal~. 

Mozna sobie wyobrazic ze te skaly z trzaskiem pio
runu si~ uderzaj~, druzgocz~, na siebie 'val~; ze ply
tkie pola lodowe pEJdzone burz~ przcciwko tym mas
som i przeciw sl{alistym pobrzezom, pi<atrz~ si<a na so· 
bie i z szumen1 z\valaj~, dziko mieszaj~c gwaltowny 
balas z chaosem szumu i fali. Taka burza w sier
pniu 1853 roku scbwycila oba okr~ty kapitana Ingle
:fielda i calemi dniami rzucala go 'v ciasninie Bar
row'a. Okropne }Jole lodowe, narcszcie p~dzi z rw~c~ 
gwaltownosci~ przeciw okr<atom, w kt6rych jeden 
parowiec wytrzymal uderzenie mass lodu, drugi zas 
;, Breadalbane" zostal w przystani od bloku lodowe
go trafiony - z obu stron przebity i po kilku cb,vi
lach poszedl na dno bez ratunku i sladu w otchlan 
wzburzonego morza, w obec zaledwo uratowanej osa
dy. Tylko szcz~tki lodzi dozwalaly jeszcze rozpo
znac miejsce, gdzie massy lodu nad nin1 si~ skupily. 

Taz burza pozbawila zycia Bellot'a, podr6znika, 
kt6ry z polecenla Inglefielda wlasnie przebywallody 
kanalu Wellingtoua i pr6bowallodzi~ dostac si~ do 

• 

• 
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brzegu, gdy go burza podehwycila. Dwaj ludzie cze
kali u brzegu, gdy nagle ujrzeli mass~ lodow~ kt6ra 
Bellot'a z dwoma towarzyszami unosila, odrywaj~C% 
Si~ od brzegu i \V burzy i sniezycy znikaj~c~. 

Przez cal~· noc nieszcz~sli,vi pozostali na tym nie
bezpiecznym statku, bez zadnej pomocy i ochrony 

• 

przed burz~ i zin1nem, - dopiero nozami wydr~zyli 
sobie lozysl<.o w g6rze lodowej, a z bryl zbudowali 
rodzaj sniegowego domu. Rankien1 Bellot wyszedl 
na wierzcholek lodo,vej gory dla rozpoznania stanowi
ska i wi~cej nie \Vr6cil. Po niejakiej cl1wili znalezli 
towarzysze podr6zy tylko kij jego, w otwartej paszczy 
dzikiego morza u st6p lodowej g6ry. Gwaltowny ura
gan zwial go zapewne ze sliskiej powierzchni a ci~z
kosc ubrania ci~gn~la go na d6l. Jego towarzysze 
ratowali si~ p6zniej wyszedlszy na stale lodowe pole 
a ztamt~d przez, plyn~ce bryly, za pomoc~ wiosla 
do bieguna. · 

W tych strasznych obrazach brakuje jeszcze okro
pnych ale majestatyczne formy maj~cych bryl lodu, 
kt6rych raz~cy polysk na mil~ rozswietla pochmur
ne 1ngly podbiegunowego morza. Ale i ci dumni 
wladcy w6d Bieguna s~ na nich obcemi: ich kolebk% 
l~d staly-tan1 wzrosli zywieni sokami kraju az przez 
swawol~ wskoczyli do szumi~cego, groznego morza. 

Dziwotworna ta formacya. lod6w dostarczy nam 
tresci do nowcgo obrazu lodu podbiegunowego. 

• 
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. Jan Wroblewski ozeniwszy si~ z pani~ Baccigalu-J k<a wiadomosci krajowych i zagranicznycb wraz z Prze-
pi posiadal drukarni~ az do roku 1843, w kt6rym gl~den1 rolniczym, przen1yslowym i handlowym; -
nabyl Jan Ja,vorski. Zaklad z do1nu l{azano""skicb 
( dzis roz,valonego, gdzie n1a bye Now a Restu'sa) 
przeni6sl do b. palacu Paca, i tak go znacznie roz
szerzyl iz dzis do najpierwszych i naj,vzi~tszych dru
karn nalezy. Od roku 184 7 ksi~gotlocznia micsci si~ 
'v palacu Stanislawa hr. Potoc]{iego, i oprocz 'vielu 
dziel i 'vlasnego l{alendarza, wydaje obecnie, b~dZ 
wydawala osm pism czasowych, a 1nianowicic: Pa
n1i~tnik To\varzyst,va lekarskiego W arsza wskiego; 
Pr:legl~d Naukowy;- Tygodnik lekarski;- Kroni-

Gazet~ rz~dow~ l\:r6lestwa Polskiego;-Gwiazdk~
i to pisnzo, kt6re czytelnik w tej chwili trzyn1a w r~ku .. 
. Drul{arnia J anarotockiego, z epitetem wyzej przy

toczonyJn, }Jrzeszla naprz6d w roku 1792 na wla
snosc Antoni ego Czarnia,vskiego, a nast~pnie do bi
skupa dyccezyi chclmskiej, i dotf1d, · acz nieczynna,. 
znajcluje si~ 'v Cheln1ie. -

Przy No,volipiu w roku 1802 Tadeusz Mostowski 
minister, zalozyl drukarni~ i wydawal 'v niej ,, Wy
b6r pisarz6w polskich. ,, P6zniej nabyl i pozos tale 
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egzemplarze z tego wyda,vnictwa i sam zaklad dru- wszechn~.'' - Zaklad nieco powi~kszony przeszedt 
karski Onufry ~~tkiewicz; }{tory 'v roku 1827, do- w roku 1843 do r~k Kiessewettera, kt<)ry tu druko
prowadzil zaklad do pier\vszorz~dnych drukarni; tak, wal , GazetEJ teatraln~ '' i ,Bibliotek~ teatr6w." 
ze jego i Natana Ghicksberga l{si~gotlocznie, byly Po skonie rcdaktora i \vlasciciela ksi~gotloczni, tnie
najlepsze wtedy w Warszawie, i utrzyn1y,valyby si~ szczqcej si~ na koncu w palacu Kosso\vskich przy 
dlugo na stopie wzi~tosci, gdyby Bank polsl\i nie wy- ulicy Biclall.sl{iej, drul\arnia poszla 'v rozsypk~. 
st~pil z prass~ hydrauliczn~, kt6ra mi ws_?ystkie D~browski Wiktor, po zalo.ieniu drukarni w 1805 
inne tlocznie przewy.iszyc (Patrz Z. I. /(s. Su iata). roku zakoi1czyl .zy,vot 1817 roku. Syn jego Stani
Po skonie ~~tkiewicza drukarnia byla 'vlasnosci~ sla\v prowadzil zal{lad jeszcze lat l{ilka, ale w koncu 
l\Iikulskiego wlasciciela Gazety Codziennej i Wal- nabyli j~ "r latach 1825 i 1826 Rafal Jablonski i J. 

· kiewicza pod firm~ J. Kaczanowskiego. Okolo ro- Schlietcr. J ablonsl\i przyj~l do sp6lki l{almansldego, 
ku 1854 przeszla na \Vlasnosc Chmielewskiego (sy- lecz i roku z nin1 pono nie druko,val. Schlietcr takze 
na), po kt6rego smierci w roku 1857, kupili j~ i ro- zaledwic kilka dziel wytloczyl i przedal cz~sc sw~ Ja
zebrali po1ni§dzy sob~ trzej \vlasciciele drukarn, Ja- blonskicmu. 'l'ym sposoben1 rozdziclona drukarnia 
worski, Orgel brand i Unger. D~bro\vskich, zn6\v si~ pod jedn~ fir1n~ J ablonskie-

J6zef hr. l{rasinsl{i, senator, zalozyl drukarni§ go zl~czyla w 1828 r. Ale nie dlugo w r~ku R. Ja-
1827 rol{u, w kt6rej wydal, mi§dzy innemi, powiesci blonskiego zostawala, bo tegoz jeszcze roku prze
swej siostry Jaraczewskiej. J6zef W~cki, wsp6lnik szla naprz6d do Lutostanskiego, a przcd r. 1832 do -
ksi~garni l)Od firm~ Zawadzki i W~clci, kupil t~ Rylle'go. 1,en ostatni, 'vidz~c ze 'v Warszawie ksi§go-
ksi~gotloczni~ ze Swierczewskim, i wkr6tce odprze- tlocznia przy licznem wsp61ubieganiu si§, nie idzie 
<lal J. Chmielewskiemu, ojcu wyzej wzmiankowane· zbyt s'vietnie, przeni6sl j~ do Siedlec i do dzis dnia 
go. Swierczewski przeni6sl si§ do Su,valk, i dzis tam zaklad ten egzystuje. Ksi~ze Wlodz. Lubecki, do 
jego drukarnia jest wlasnosci~ Pilecl{iego; Cbmiele- \vydawania Jfolyla mial drul\arni~ 'v roku 1829, kt6-
wski zas (ojciec) dorobiwszy si~ \vioski, odst~pil r~ w roku 1831 przyl~czono do l{ommissyi Wojny. 
£w6j zaklad 'v r. 1841 Lasockiemu, kt6ry go pod Ta ostatnia ksi~gotlocznia, w kt6rej wychodzily , Ro
:firm~ dawn~ prowadzil do roku 1847, sprzedal po- czniki wojskowe" zalozon~ byla w roku 1817 i do
tern ksi~gotloczni§ Samuelowi Orgelbrandowi, dzi.. t~d egzystuje w palacu Prymasowskim, od ulicy l{o· 
siejszemu jej posiadaczowi. zlej, nosz~c miano Sztabowej. 

Drugi hr. Krasinski (Wale1jan t 1856) zalozyl W roku 1824, wiceprezydent n1iasta Warszawy za-
drukarni~ stereotypow~ w 1829 r. kt6ra po r. 1831 lozyl drukarni§ w Ratuszu, kt6ra jest dot~d wlasno
przeszla na wlasnoscDietrycba; dzi~ posiada j~ Adolf sci~ ~1agistratu. Dawnit~j nosila firm§ ,Urz~du Mu
Krethlow. Stereotypowa ksi§gotlocznia byla pierwia- nicypalnego." 
stkowo w domu D~bowskich pr£y ulicy Kr6lewskiej, Bruno hr. J{ici1lski zalozyl 1818 r. przy ulicy G§
gdzie clzis jest drukarnia l{o"ralewskiego, nowozalo- siej ksi~gotloczni~ do wydawania Orla, Gazety Co
zona od r. 1856. dziennej, Kroniki XIX wiek"tt, Wandy i innych pism 

Zamiast Monitora W arszawskiego, pocz~l w ro- czasowycb. w roku 1822 'vraz z Kurjerem War
ku 1829 wychodzic Dziennik Powszecbny, Gazeta szawskim przedal j~ za zlp. 5,000 s. p. L.A. Dmu
urz~dowa kr6lestwa polskiego. Adam Cbl~clowski szewskiemu. Dzis jest spol'Nlasnosci~ p. Lud. Za
redaktor, urz~dzil wtedy drukarni~, nabywszy, mi~- blockiej, c6rl\i zgaslego wyda\vcy i red. l{urjerka. 
dz! . innen1i,, i j edn§ prass~ z ksi~gotloczni ~ulaw- Fcliks hr. ~ubienski minjster, zalozyl drukarni~ 
skieJ. W koncu roku 1831 drukar~1a wraz z p1s~em i Bibli otek~ dla 6wczesncgo Ministerium Spra,vie
czasowem przeszla do rqk Anton1ego Dobka, ktore- dliwosci za X. W. w r. 1809 '). Ksi~gotlocznia z ty
mu Dziennik przerwano w r. 1837. Natomiast po- 4 t uletn ?'Zrttlozoej, po\vi~kszyla si~ pot61n resztkami 
Z\Yolono Inn "'ydawac od 1838 r. Gazet~ Porann~, clrukarni skarbo,vycb, to jest kacleckicj i jezuickiej, 
kt6r~ 'vraz z drukarni~ nabyl w r. 1840 Hip. Skim- i zostawaia P,Od lderunl\iem ksi~dza K. T. Dembka 
borowicz. Zaklad nosil firm~ , drukarni Gazety Po- a miescila sj ~ w gmachu klasztornytn na Lcsznic 
rannej '' do polowy 1841 r. bo od llipca pocz~l w niej u l\s. l{arinelit6w, gdzieks. Dembck umarl ,v r.1829. 
wychodzic , Czas, dziennik polityczny, literacki i ban-
dlo,vy." \V roku 1842 nabyl drukarni~ Witte, i wy- 1

) Czcionki uzyte byly krajowe_, lane przez gisera Gro-
da,val w niej , Dziennik Krajowy, oraz Gazet~ Po- dzicnskiego . 

.. 
• 
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Sam zaklad, r6iue przechodzqc losy, 1nicscil si~ ro ... 
ku 1832 \\r domu Z\vanytn ,Bibliotek~ Zaluskich '' 
przy ulicy Danillowiczo,vskiej : l<iero,val nin1 Bent
ko\Yski brat rodzony professora i autora llistoryi 
lit. pols. - · Dentko"'ski, rz~dz~c clrukarni~ rz~do"~~, 
zalozyl przy niej i swoje 'vlasue kaszty, oraz pras
sy. Po s1nicrci 'vi~c jego, nabyl drukarui~ rz<1do'v ~ 
J. Glucksbel'g - a nast~puie })rzcszia ona do l(om
ntissyi Spra\Yicdli,vosci pod znrzf1cl 1(. ,V. Wojci
ckicgo. Wlatin~ zas ksi~gotlocznig Bentko,vskiego 
l\u pil 3 6zef 'fon1asze"·sl~i i utrzyn1iljc j~ przy ulicy 
Biclanski~j. 

Natan Gliicksberg zalozyl jedu~ z najlcpszych 
drukarni \V " rursza"\\'ic okolo roku 1819 ') . Spro
"~adzil druki lipsl~ie i })aryzlde (Diclota) oraz zalo
zyl 'vlasn~ gisernifJ, oddan~ pozniej syuo,vi 1\.ugusto
'\vi Eim11nnuelo'vi, 1najq;ccmu f:nY~ ksi~garnie do roku 

• v 

1846 'v \Varsza"·ic, a dzis Inics~kaj~cc1nu za grani-
c~. I.Jcle,vol, ogron1nie po,vsta,val 'v Bibliograficz: Ks: 
D,v. (T . I str. 229 i 230) na lliepopra~vnosc drul\arni 
Glticksbcrgo,vej, i do,vodzil jak 'sn1utn~ stano\vi sprzc
cznosc, l)i~l\nosc zewn~trzua czcionck z bledan1i licz
neini ".C,Vn~trz kSi(!zek. 'f 0 }H'Z)]10lllllicnie, Jdlka
}rrotne na "ret, bardzoby SifJ }JrzJdalo i tcrazniejcszJnl 
panon1 drul\arzo1n. Natau Gliicksbcrg stracil na 
s 'vych przcdsi~bicrs t"'acb. J ego drukarnia })0 r. 1831 
z po"'odu proccssu s. p. Szulca o 40,000 zlp. dlugi 
czas lezala na sl\ladzie 'v Banku Polsld1n, az na-
1·cscie przcd d\vurlziestu przeszlo laty, nabyJa j~ Kon1-
n1issya Rz~do"ra· Przychod6w i Skarbu do uzytku 
biuro\vego. 

B. J(onunissya 'vyznan religijnyc h i Os,viccenia 
Publiczncgo, zakupila cz~sc drul\arni Natana Gliicks
berga 'v roku ~823, dla "'yda.,vnictwa ksiqzck ele
montarnych. W roku 1830 nabyl j~ sedzia Dnn1azy 
Dzierozynsl{i i pocz~l w niej 'v styczniu 1832 roku 
wydawac ,'fygQdnik Pol'3ki. ,. Gdy si(J 'vydalil za gra
nic~, Tygodnik polsld dalej byl pro,vadzonJ :przez 
Tedakcy~ Gazety codziennej, jak to czytalnJ na tytu
lach i w ogloszcniach od 1 lipcu 1833 r. Drul\arnia 
byla przy ulicy Mazo"'icckiej; 'v polo,Yie zas 1833 r. 
1) Tygodnik polsl\:i '' druko,vano jnz u Gal~zo,vsl\iego. 

l •,irina A. (}al{}:ozvslci i /(oJlljJ. b~~Ja 11ien1al ideal
n~, gdyz drukarnia nigdy do Gal~ZO:\Yskiego uic na-

1
) Tcuic zalozyl fi.li~ drukarni i ksi~garni zarazem 

i w l{rzemicncu, gdzie wychodzily pisnu.t czasowc: , C""'i
czcuia nauko,ve i Pami~tnik nauko,vy." Zakladami t emi 
kicro,yal syn jego Leon Gluck berg, dzisiejszr ksi~garz 

Warszawski. 
• 

lezala. Z alozyl j~ poprzednik i sp6lnik s. p. Senne
\Valda ( ojca) Brzezina ksi~garz w roku· 1825. W pa
l'Q I at l)rzeszla do r~k Hoffmanna, Szyrmy, J anickic
go Stauisla,va i spolld, kt6rzy l)OCz§li 'vyda,vac ka
lendarzc pod 1>rzy branym tytulen1 , GalfJZO,rskiego" 
od roku 1827. ~1n6st\vo wychodzilo pism czasowyclt 
\V t6j ksiEJg~oczni 1)olozon6j przy ulicy Zabh3j Nr 4 72. 
Od roku 1832 kiero,vali ni~ s. p. b. profcs. Janicki 
i Stan isla 'v S tr~bsld- a 'v roku 1842 (podo bno) s prze
dauo z publicznej lic)Ytacyi. 

Str~bski 'vkr6tce zalozyl pod \Ylasuf1 firlllf! zna- · 
czn~ ksi~gotloczni~ przy ulicy Bednarskiej. ''r lat 
par~ 1>rzeni6sl si~ ztan1t~d do Biblioteki Zaluskich, 
gdzie dotr\val jcszczc do roku 1854. Zaklad jego 
naby li drukarzc kaliscy, bra cia Hinclemitho,vie, z kt6 .. 
rych jedcn 'v roku biez~cyn1 zycie zakof1czyl. Dru
karnia ta cgzystujo dot~cl przy ulicy Danillo,viczo
'vskiej, ale nic w b. Bibliotecc Zaluskicb, lccz 'v offi
cynic b. palacu Tcpperowskicgo. Tatn wychodzi 
czasopisn1o ni.cn1icckic pod tytulc1n: , v.r arschauer 
Zeitung .. , · 

Okolo roku 1825 Buczy11ski zaloiyl clrukare!1k~ 
i \Y lat l{ilka oclstf!pil j~ wyda"~cy Gazety polskiej, 
Sojeckien1u. 'Vkr6tcc przeszla na 'vlasnosc Ko~sc
ckicgo i sp6lki, a 'v roku 1829 nabyl j~ Franciszek 
Salezy Dn1ocho,yski, kt6ry znaczn~ ilosc pism cza
sowych wyda,val. . Jaki8 czas, po \Vyjczdzie F. S. D. 
na wic8 'v Plockie, clrukarnia byla pra,vic bezczynn~. 

W r. 1841 drukarni(J Wyze\vsl<iego, pochodz~c~ od 
~Inlino,vskicgo, jeszcze z r. 1781, kupil J. Unger za 75 
rs. ocl ~. p. Boguszc\vskiego (maj~cego za zon§ cork~ 
':Vyze,vskiego) i przeni6sl do domu Petyskusa. Prze-
pro,vatlziwszy si~ '"l\rotce do don1u G. Sennewalda, 
powi~kszyl zaklacl. \V roku 1851, gdy H. Rze\Yuski 
'vyda\val \V nicj swoj Dziennik \Varsza 'vski, wtedy 
ksi~gotlocznia byla przy ulicy l\1iodo,v6j, 'v tym do-
1l1U gdzie ksi~garnia G. Sennewalda (Draca). Ofi lat 
kilku tnicsci si~ 'v do1nu pp. Wizytcl\: na l{rako\v
sl\:iem-P rzedtni csciu. 

W 1828 r. ~r. '\V. Kosicl{i 1nial drul{arcll.k~ i 'YY .. 
da~val 'v niej dziell\a tresci religijn6j. \V roku zdaje 
sifJ 1833 kupil j~ 'Vincenty 'fo}JOr l\latu~ZC\Yski i tu 
druko"'al \vlasncgo tlun1aczenia , J asno,vidz~c~ z Pre
vost .. , Poten1 '"Y'vi6z:t kaszty i prassy do I\:obyll{i 
za Prag11. 

l\Ialecki utrzyn1y,val drukarni~ od rol<u 1821; lecz 
\vkr6tce sprzcdal hr. Gizyckie1nu i ksi~garzo1vi tu
zinkowenlu Pul\szcic. Od tego ostatniego kupil Piotr 
Barycki. Dzis jest \Vlasnosci~ 1Vyszomiersl{\ego ( na 
Marjensztadzie ). (d. n.) 
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MESSYNA. 
• 

( ZE STAJ ... ORYTEll) . 

----·-• 

, Gdyby rodzaj ludzki zagin~l z po,,·ierzchni globu 
naszego ,., wyrzekl jed en ze znako1nitych 1nowc6w wie
ku naszego ,,i gclyby jaki zeslany z Nieba podr6zny 
zwiedzic chcial osamotnione zwaliska jego, os~dzil
by bezwct tpienia, ze miejscetn gdzie panowal lud 
najbogatszy, najszczEJsliwszy-byla piEJkna Italia." 

Zaden z innych lud6\v nic m6gl isc z ni~ w ?:a\vocly, 
czy to o pi~l{nosc zeslan~ od Bog a, czy o t~, jak~ ona 
sama sobie stworzyla. 

Starsza cork a Europy, wyprzedzila we wszystl{iem 
tegoczesnc narody; ona to rozwijala 'v nich nietylko 
uczucie pojEJcia pi~kna, ale nadto przewoclniczyla 
w utworzeniu ksztalt6w rz~d6w, najbardziej potrze
bom ludnosci odpowiednich. Moina powiedziec iz 
byly czasy, miano\vicie od Charlemagn'a do l(aro
la V, kiedy no,vy Rzym garn~c pod swojEJ przewag~ 
cale Wiocby, jasnial stokroc wyzsz~ chwal~ jak sta
ry; kiedy p6,vt6rnic calego swiata oczy, zwr6cone 
byly, juz niejako na centrum tyranii i zepsucia., Jecz 
jako na tnicjsce odrodzenia, na kolebl{~ sztuki 'vyi
szej, chrzescijanskiej. Z tamtych to s,vietnych czas6'v 
datuj~ najpi~li:niejsze budo'v le llliast wloskicb, swiad
ki, wyn1o,vnie o 'viell{iej przeszlosci m6wi~ce. Nicma 
n1iasta najmniej pr zez podr6znych wspon1inanego, 
w kt6remby nie moina spotkac pi~knych kosciol6'v 
obficie 'v arcydziela mistrz6\v U})Osazonych, a c6z do· 
piero, gdy nam przyjdzie z'viedzac wi~ksze i slawniej
sze grody! 

Pi(Jkna Messyna, w p6lkole jak Neapol nad mo· 
rzem zabudo,vana,jest jednem z wi~kszych miast, po
lozeniem s"·ojen1, pi~knemi gmacbami, ruchem han
dlowym na wiEJksz~ U\vagfJ zasluguj~cem. Nieszcz~
scienl 1783 roku, 5 lutego, trzEJsienic ziemi, to nie
gdys wesole i l{witn~ce miasto, napelnilo zniszcze
niem i trwog~. Zachwialy siEJ, narysowaly w podsta
wach swoich piEJkne przybytki miasta, n1n6stwo pa
lac6w, dom6w runEJlo, pochlaniaj~c w gruzach nie
szczEJsliwych mieszkanc6w. Pi~kna katedra, za cud 
wiek6w uwazana, w znaczniejszej cz~sci uszkodzon~ 

zostala; zgola n1iasto 'v o'vyn1 roku znnczuie ucier
pialo i npadlo. 1\lirno-to jednal{ 1\Jiessyua swicci zda
la szcregiem pi~knych bialych don16w, z pon1i~dzy 
drze'v wychylaj~cych sig; a ulica jcdna z pier,vszych 
miasta pod nnz,visldcn1 la strada Ferdinanda, odzna
cza si~ duzemi g1nacha1ni, zdobne1ni 'v zclaznc i 'vy
rabianc ganki, ro\vniez brukicn1 z szeroldch plyt<'nv 
szarego marmuru uloiony1n. 

Chc~c dac dok!adniejszy obrnz jf\ki uderza podr6-
znego, zbli~aj~cego si~ do Niessyny., przytoczymy tu 
wyj~tek z tegoczesnej 1)odr6zy. 

~,P6zno juz statek nasz opnscil Reclzcl~io, i 'v naj
pi~kniejszy 'viecz6r ciasnin~ tnorsk~ przcply,vat Si
rocco wial tylko o tyle by unosic iagle i ~r6dlo Cha
ribdy, kt6re tylko przy polndniowym 'vietrzc jest wi
docznc, uwydatnic. Slof1cc zapadalo za g6ry Sycy lii 
i ozlacalo na 'vystaj~cyeh skalach rozlozony zamek 
Scylli. Wieloryby otaczaly orszakiem okr(Jt, krfJcily 
si~ 'v kolo, 'vypuszc:taj~c si~ mocnemi podskokami 
\V po,vietrze. Etna klaniala si~ uprz~j1nie w dali, 
i zno\YU znikala \V s'voiln 'vJasnym. cieniu. Przy
swiccala tylko S'VYffi \ViCCZ1liC wybuchaj~cym plomie
niem, podrozny1n 'v jasnog,viazdzist~ noc Strombola. 
Przy latarni morsl{iej, kt6ra na wierzcholku lVIolo 
stoi, \Vidok Messyny byl zadziwiaj~cy. Ja widziale1n 
jak on jest zachwycaj~cym, w porcie gdy slof1ce za 
l{alabryjskic g6ry ~ajdzie~ i fortec~ na wierzcholku, 
a miasto 'v dolinie, ozloci. Ale 'v nocy nic 1nogle1n 
si~ niczego spodziewac. A jednakie te cien1ne rzEJdy 
don16w usta:,vione w p6lkole okolo portu maj~ccgo 
form~ sierpa, te w g6rze z klasztor6w i fortccy bly
szcz~cc tysi~ce s"riatel, a kontur z ~Iessyny rysuj~
cy si~ na ciemnym tle, jak haft jaki ze srebrnetni 
s\viatelkaini,-wszystko to bylo zachwycaj~ce! · 

,PiEJkne polozenie Messyny oddawna jest slnwne; 
zamki jej (twierdze ), Gonzaga Griffona, Salvador, ka
plice, koscioly, klasztory, juz niekt6re na,vet w rui
nacb, ozdabiajqce okoliczne g6ry, a wreszcie i te 
pag6rki, kt6rych glfJbie nie tak oddalone s~ by ich 
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wlasciwe formy odr6znic nie bylo n1ozna·-dziwaczne 
ich zarysy swiadcz~ o wstrz~sniPniach przez kt6re 
w rozmaitych epokach przecbodzic n1usialy. 

,Mcssyna zalozona przez Grcko'v Jof1skicl1, na 500 
lat przed cr~ chrzcscijailsk~, 'v kwitn~cyn1 juz byla 
stanie. J{artagina spustoszyla j~ za czaso\v starsze
go Dc1neciusza, kt6ry na no,vo j~ odbudowal. Pjerw
sza \vojna Punicka zakonczyla si~ oddanien1 Messy
ny pod pano"'anie Rzymu. Po upadku tej krolo"'ej 
swiata, kilka razy opanowywana zawsze si~ podno
sila; a 'v dlugiej walce chrzescijaf1skicj Sycylii prze
ci"r Saraccno1n, blessyna byla jedynem 1niasten1 "ry
spy l\t6rc ostatnic si~ poddalo. Roger Nor1nand hra
bia l{alabryi oswobodzil j~ \V rol{u lOGO. Od tego 
ezasu dziclila niczn1iennie losy wyspy ijcj czeste Zinia
ny 'vladcow. Po Nicszporach Sycy lijskich ~1essyna, 
jako pier"'sza ofiara, na,vicdzona zostala przcz Fran
cu~6w. Na czcle jej bohatersl\iego oporu stan~l A7~
J·on Rache]Jlan. 1\iessynczycy wyniesli si~ \vszyscy, 
m~io\vic i syny z broni~ i l{a1nienian1i na 'valy, by 
ci~glc si~ pona\viaj~cy szturm odpicrac, a 1natki przy
pro,va<lzaly ta1n nicmo\vl~ta, azcby na \vidok bez
bronnych is tot clnvicj~c~ si~ odwag~ i slabicj~ce sily 
o~ro1ic6'v oiy\viac, Odsieczne 'vojsko hiszpanskie 
przybylo na czas. 

Pod p6znicjszytn neapolitaf1sldrn rz~tlen1, handel 
tu k'vitn~l i \Vl\r6tcc Messyna doscign~la Palertno, 
co do '\viclkosci, bogactwa i ludnosci. "vV roku 1740 
miasto to n1ialo 100,000 n1ieszkal1c6,v, ale zaraza 
w 17 41 zabrala blisko trzeci~ cz~sc n1cssy11skiej lu
dnosci; na ulicach trawa zarosla, a 3000 do1n6w sta
lo pr6inycb, zanin1 si~ zno\vu podnioslo i zno"~u si~ 
odbudowalo, lccz juz bez dawnego przcpychu. 1\fes
syny domy s~ pra\vie palacami, ale uszkodzonemi, 
nie maj~ wi~c6j nad dwa pi~tra, gdy dawnit~j mialy 
ich cztery do szesciu; ze jednak uzywaj~ n1ieszkan 
dolnych, kt6re zamieszl{iwali w czasach trz~sienia 
ziemi, ztf1d wynika dobra proporcya budowli. Stare 
pi~tra, kt6re s~ sklepione, uzywaj~ najcz~sciej na 
sklady handlo,ve. Magnaterya tutaj nieliczna, po 
trz~sieniu ziemi przeniosla si~ do N eapolu i Paler
mo. N ajpi~l{niejsza cz~sc Messyny byla Palazata na 
wybrzezu morskiem, a 'vlasnie teraz lezy w ruinach, 
sklada si~ ona z rz~du jednakowo budo"~anych pa
Jac6w o czterech pi~trach. Trwalo rozporz~dzenie 
rzf!du Neapolitanskiego przez pol blisko wieku aby 

• 

w miejscu tenl budo"rano gtnachy rownie wysokie 
i \Yspaniale jak })rzedtem, zt~d zaprzestano zupelnie 
ich 'vznosic, dopiero przed kilkoma laty nierostropne 
to prawo usuni~ten1 zostalo. 

,Zachwycaj~ce s~ spacery La ~farina od tnorza az 
do cytadclli Molo; 'v srodku tej ostatnicj jest lazaret 
kwarantannowy z duze1ni zabudowaniami, a w dali 
baterye otnczaj~ce podnoze latarni morsldej, i wej
scia do portu broni~ce. 

!\1essyny terazniejsza ludnosc nie przechodzi 40000 
rnieszkafic6w; najpi~kniejsze zabudo\Yania s~ publi
czne lub nalez~co do kosciola. Palac gubernatora, 
katedra, palac arcy-biskupa, s~ 'vspaniale, i sta,via
ne w najudatniejszyn1 stylu. 

, 1'utcjsze duchowienstwo liczne jest i dobrzc upo
sazone, takze i liczba swieckich urz~dniko'v dose 
'viclka; wlasciwy jednak cbaraltter stanowi tu mia .. 
sto handlo,ve; angielskic i francuskie domy zaklado
we, kt6rych tam kilka licz~, robi~ wiclkic interessa. 
Messyna przepro,vadza \vszelkie produkta wyspy 
szczcg6lniej zboze, oli\Y~, "rino, potai, siark~, a szcze
g6lniej tez o\voce poludniowe, jak potnaranczc i cy
tryny do Anglii i to za l\ilka million6'v gulden6\v. 
Od czasu, gdy uzy\vanic soku cytryno\vego \V nla
rynarcc angielski6j zaprowadzono jako srodek anty
skorbutyczny, co rok do Auglii \vychoclzi za 300,000 
cytryn. 

,,Przyjaciel sztuk znajdzie w lVlessynie mal~ zdo .. 
bycz. Starozytnych malowidel i rzezby jest nie wie .. 
lei to mierllJCh. Na placach publicznych zas stoj~- . 
ce pos~gi kr616,v, maj~ tylko \Vartosc mctalu. Pr6-
zne tu taltie b~clf1 usilo,vania badacza starozytnosci; 
ten jeszcze jcdnak znajdzie 'vynagrodzenie nudo"' do
znanych w miescie handlo,vem, gdy z\viedziec zechce 
ruiny nicdaleko tan1 lez~cej Taormii. Nie n1niej pi~
kne s~ przecbadzki po fiumarach to jest potokacb, 
kt6re w lecie ciek~ i s~cz~ si~, a w zimie szeroko 
jak rzeki jakie plyn~. To bowie1n s~ drogi wiod~ce 
na gory, drogi, id~ce pomi~dzy winnica1ni, sadami 
po1narancz, i mor,vowemi laska1ni, gdzie za kazdym 
krokiem coraz inne, a coraz pi~kniejsze odslaniaj~ 
si~ 'vidoki. Najpi~kniejsze sq Castellaccie i ~felazzo. 
W tych to fiumarach, 1\Iessynczycy pobudowali bar~ 
dzo lekkie, boj~c si~ trz~sienia ziemi, domy wiejskie, 
o jednem pi~trze, z acienione wielkie1ni rlrzewami, 
daj~cemi mile w pewnych porach roku przed skwarem 
slof1ca scbronienie. . 
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OJCIEC Z XVIIIgo WIEI\U, 
, ,. 

OPO~mSC Z PRA WDZI::VVEGO ZDARZENIA· 

(Dokonczenie.) 

l{si~dz Suffragan oznajmil przeloioncj zakonu iz 
dzieii 8 wrzesnia, jako uroczystosc Narodzenia Naj
swi~tszej Maryi Panny, naznaczyl na dopelnicnic aktu 
solennej 1n·ofessyi dla nowo o blcczonej siostry Bogu
slawy; oswiadczyl zarazem iz wszcllde for1nalnosci 
jakich 6'v skr6cony termin wymagac b'Jdzie, juz na 
ten dziei1 po'\vinny bye przygotowanc; zalecil wi~c 
aby i ksieni zc swojej strony starala si~ siostr~ Bo
gusla'v~ ualezycic przysposobic, tak 'v okoliczuo
sciach religijnych, jako i w zupelncj rczygnacyi
a oddalaj~c si~, dodal poufale - ,zebysmy znowu ja
kich grymas6w nie mieli." 

W kilka dni skoro nowicyatka z habiten1 zdawala 
si~ bye oswojon~, siostra Klara, nieodst~pna jej towa
t·zyszka, ostrzcgala j~ ze w obec przelozoncj nie mo
zna zadnego zalu objawiac, ze to zniech~ciloby nie
zawodnie ku uiej ksieni~: nowicyatka, ile mogla, za
st6so,vala si~ do tych przestr6g. Jcclnego poranku 
przybyla przelozona do ich ccli, i po kr6tkicj rozmo
'vie os,viadczyla siostrze Bogus{a,vic, niby z ukon
tento,vaniem, ze biskup laskawie naznaczyc raczyl 
dzien uroczystosci Najswi~tszej ~Iaryi Panny to jest 
8 wrzc5nia ,na odbycie aktu solennej proffcsyi dla 
niej." Jakto, tak pr~dko? zawolala Jad,viga zadzi
wiona i zbladla ,Nie dziwuj si~ ten1u, rzckla ksieni, 
siostro Boguslawo! wyzsze twoje uksztalcenie, a na
dewszystko, dostateczna bieglosc w zasadach reli
gijnych, stanowi~ dla ciebie wyj~tek i doz\valaj~ zwy
kly te1111in skr6cic. Zapewne, ze bez szczcg61nej laski 
jego ekscelencyi nie daloby si~ to zrobic, wszakze na 
skutek przychylnego mojego przedsta"'ienia, jakie co 
do oso by t\vojej poprzednio zro bilam, raczyl zezwo
lic i ten skr6cony tern1in naznaczyl. Siostra Klara 
{)SWieci ci~ dostate cznie co do progran1atu tej cere
lnonii, kt6r~ w wigili~ })Oprzedzi spowiedz twoja z ca
lego iycia." 

P? takiej przemowie ze strony przeloionej, Jadwi
ga, Jakkolwiek zatrwozona bliskosci~ stanowczego 

Ks~GA. SWU.TA, Cz. I. R. IX. 
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tern1inu, niestniata nawet w obec siostry l{Jary czy
nic jakichkolwiek uwag, ilc ze ta zach(Jcila j~ zaraz 
do 1nodlit,vy dziQkczynnej za otrzy1nan~ szcz~sliw~ 
wiadomose. UklQl{ly \Vi~c obiedwie, Jadwiga za czy
taj~c~ J{lar~ modlit\v~ po\vtarzal:a, polykaj~c lzy ci~
zkicgo ialu. 

Czas poprzccl~aj~cy dat~ 8 wrzesnia, plyn~l dla 
Jad,vigi z martw~jcdnostajnosci~; modlitwa i rozpa
nli~ty\vania, byly z\vyklem jej zaj~cic1n; czascn1 tyl
ko rozmowy siostry Klary przcrywaly te jednostajne 
zaj~cia chociaz i one sci~galy si~ zwykle do J>rogra
matu odbyc si~ maj~cego solcnncgo aktu, albo do 
ut,vierdzenia uo\vicyatki w dopelnieniu onego z na
lczyt~ skrucbf!, i abncgacj~ doskonal~. 

Z Wierzbicy niebylo zadnych wiado1nosci; zdawa
lo si~ J ad,vidze ze juz od S\viata caicgo zostaJa za
pomuian~. 'IV szystkie te okolicznosci 'vyrobily w kr6-
tkim czasie w sercu jej, juz i tak odr~twialem, pogar
d~ rzeczy swiatowych. Zdawala si~ nawet bye przy
gotowau~ do aktu kt6ry j~ na zawszc z tyin S\via
tem mial rozl~czye. 

VIII. 
Nadeszla 'vreszcie wigilia dnia stanowczego; bi

skup uwiaclomiony przez przelozon~ o stopniu przy
sposobienia nowicyatki, wybral kaplana do przyj~
cia od niej powszechnej spowiedzi, kt6ry przytem 
mial dac stosowne nauki i w konieczuej rezygnacyi 
j~ utwierdzic. Sarna ksieni byla przyto1nn~ temu, ja
koby z obowi~zku. W godzinach poludniowych dnia 
nast~pnego, Inial si~ akt tyle razy wspo1nniany od
byc. Przygotowania juz byly zrobione i zakonnice 
w przepisanej liczbie do assystencyi wybrane; sio
stra Klara pierwszc mi~dzy niemi miala miejsce. Lu
dnosc w miescie uwiadomiona o ceremonii odbyc si~ 
majqcej, tlumnie w otwartym przybytku si~ zebrala, 
kolas wiele ku ulicy Panny Maryi toczylo si~. Sufra
gan wraz z assystency~ odpowiedni~ zajechal przed. 
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klasztor - wszystko wi~c bylo gotowe. Zakonnice 
z ksieni~ na czele weszly do dolnego ch6ru kratami 
od kosciola oddzielonego. W tej ostatniej chwili sio
stra Klara stoj~c przy nowicyatce, zapytala czy do-
stateczn~ czuje w sobie sil~, do spelnienia aktu? Po 
}{r6tkiem milczeniu odpowiedziala Jadwiga:'' ,Jestem 
sierot~, - lrr cwni, przyjaciele mnie opuscili, nikt si~ 
mn~ nie zajmuje-w nn.jdrozszych serca mojego na-
dziejach zostalam za,viedzion~. Bogu wi~c jako je
dynemu opiekunowi opuszczonych sierot oddaj~ si~; 
spelni~ to, czego po 1nnie wymagaj~., 

Gdy Kaplani z powag~ stan~li juz przy oltarzu, w tej 
chwili kraty ch6ru rozwarly si~ i poczet zakonnic po
suwal si~ ku oltarzowi; tlum ludzi rozmaitych stan6w 
zapelnial kosci6l. Nowicyatkn. pomi§dzy dwiema star
szemi zakonnicami post§powala na czele. Niezwykla 
jej uroda, bladosc i sm~tnosc twarzy, na kt6rej gl~
boka religijna rezygnacya s i~ malowala, \vreszcie po
wszechna wiadomosc, ze jest sierot~ po zasluzonym 
krajowi zolnierzu i obywatelu, jednaly ku niej po
wszechne wsp6lczucie. Stan§la u st6p oltarza.-Al\t 
si~ rozpocz~l zwyklemi w takim razie ceremonijami. 
Biskup glosem powolnym i pelnyn1 kaplanskiej po
wagi zacz~l wymawiac rot~ solennej przysi~gi, kt6r~ 
siostra Boguslawa z cicha lccz wyraznie powtarza
!a, nast~pnie biskup wlozyi koron~ na jej glow~ jak~ 
proffeski tcgo zakonu nosz~. Wszystko si~ skonczy
lo. Poczet zakonnic na powr6t za kraty ch6ru po
wr6cH:, za kraty lct6re J acl~vig~ na wieki ze swiatem 
rozdzielily. Jadwiga obejrzawszy si~ raz jeszcze na 
~wiat zgrotnadzony w kosciele i na kraty zakonne, 
przypomniala sobie przepowiedniEJ dziada z Plonki 
i glosne lkania wyrwaly si~ z jej piersi. 

Chor~zy wiedz~c o dniu w kt6rym akt mial si~ od
byc, wyslal zaufanego swojego hajduka, aby konie
cznie przy calej ceremonii byl obecnym; Sawiclti na 
ten dzieit zmienil byl ubranie hajducze i przybral 
si~ w odziez 1nieszczanina; nie stawal jednak bardzo 
na czele, aby od Jadwigi nie byl poznanyn1. Po od
bytej ceremonii na kt6r~ on jeden zapewne w calym 
kosciele z wewn~trznem ukontentowaniem pogl~dal, 
maj~c wnet jechac do Wierzbicy a by chor~zemu jak
najspieszniej dac wiedziec ze wszystko jak pragn~J 
dokonanem zostalo; wst~pil do ksi~dza suffragana 
z zapytaniem, czy do pana j'ego czego nie napisze? Bi
skup mial w tej chwili gosci, i wzi~wszy cwiartk~ 
papieru te tylko nakreslil wyrazy: ,.,Zwyci§i!Jlis?ny! 
Wszystko jak chor~zy chciales dokonanem zostalo, 
p6zniej o szczeg 6lach donios~ '' zlozyl kartk~ i oddal 
llajdukowi zalecaj~c aby spiesznie do qomu wracal. 

• 

Od powrotu hajduka do Wierzbicy nie bylo wcale 
w sekrecie ze panna Bogucka wst~pila do klasztoru. 
Sam chorf}:zy oznajmil to swojej zonie. Zdziwila si~ 
bt !'dzo ze J ad wig a nic jej poprzednio nie donosz~c, 
tak wazny krok zrobila. Domyslala si~jednak iz mo
ze jaki wplyw obey do tego j~ znaglil. Spotkawszy 
dnia tego ksi~dza kapelana, wiadomosc t~ mu udzie
lila. Faustyn oslupial z podziwienia. ,Pani cbor~
zyno! rzekl po chwili namyslu - to bye nie moze; 
wszakze niespelna dopiero przed czterema tygodnia
mi habit przywdziala, w rok dopiero szluby zakonne 
moglaby dopelnic." Niech mi waszmosc wierzy, odpo
wiedziala chor~zyna, Sawicki byl swiadkiem jak si~ 
akt solennej proffesyi odbywal, i wlasnie o tern wia
domosc rnalzonkowi mojemu przywi6zl. Gdy si~ ro
zeszli, Faustyn pomyslal: 0 niegodnil co oni zrobili! 
B6g im tego nie zapo1nni, bo B6g nie z~da takich po
swi~cen. 

Nazajutrz rano, przyniesiono mu list: spojrzal na 
kopert~ i poznal ze byl od Zygmunta. Z tresci prze
konal si§, ze powt6rny list doszedl go i wlasnie na 
niego mu odpisywal. Zaklinal on Faustyna aby ca
lego swojego starania uzyl, do przeszkodzenia dal
szyin intrygom maj~cym na celu wtr~cenie jego naj
ukochanszej Jadwigi do zakonu. ,Porzuc, m6wilr 
Wierzbic~, czatuj na wszystko w Lublinie, r6b co 
chcesz nareszcie, byles tego nie dopuscil. Wierzaj mi 
kiedy to pisz~, truchlej~ o ni~; a gdyby to, czego nie
dopuszczam, stac si~ mialo, ciebie w mojem mniema
niu uwazac b~d~ za winnego, zes na czas przeszko
dzic nie umial. Dol~czam list do J ad wigi, staraj si~ 
jak~kolwiek drogf}: aby j~ doszedl; wiem ze niegodni 
zdrajcy starali si~ j~ przekonac o mojej oboj~tnosci,. 
wystawili moze zej~ dobrowolnic opuscilem. Kochany 
Faustynie, skoro ten list j~ dojdzie, inaczej si~ prze
kona. Zrzuci ten nieszcz~sliwy habit kt6ry jej zdra
d~ narzucono, opusci klasztor, a wtedy wszystko 
si~ naprawi. Faustynie, niech ten list koniecznie j~ 
dojdzie, od tego cala pomyslnosc mojego zycia zale
zy. B~dZ spra,vc~ mojego szcz§scia. Zycie moje jest 
dzis w twoich r§kul" 

Faustyn po przeczytaniu listu postanowil udac si~ 
do Lublina; dalszy pobyt w Wierzbicy stal mu si~ 
niepodo bnyn1. 

Z Lublina ulozyl sobie napisac list dlugi do Zy
gmunta; koniecznosc wymagala a by mu o wszystkiem 
doni6sl. R~ka wi~c przyjaciela, miala mu okropny 
ten cios zadac! Faustyn skreslil ten list z ogl§dno
sci~, aby fatalna wiadomosc jak~ mu udzielal, naj
mniej szkodliwy wplyw na umysl jego wywarla: zale-

• 

• 



213-

cal mu aby j~ zni6sl z umyslem m~zkim, i niepodda
wal si~ zalowi. Doradzal obok tego aby powr6cil, je
zeli nie do ojca, to przynajmniej do kraju, kt6re1nu 
przy sweich zdolnosciach m6gl bye bardzo pozyte
cznym-zach~eal aby na louie przyjazni szukal ulgi 
w ci~zkich strapieniach. Przyrzekal mu ze list jego, 
jakkolwiek juz niepomoze zlemu kt6re si~ spelnilo, 
dojdzie r~k J adwigi i przekona j~ ze za"rsze by les 
dla niej stalyn1 i ze poswi~cilbys cb~tnie swoje zy
cie, aby przeszkodzic temu, co nielitosciwa zemsta, 
dokonac potrafila. 

Tego dnia kiedy ksi~dz kapelan do Lublina ~..vy

jezdzal, chor~zyna wysylala takze do siostry Bogu
slawy Jankosk~ kt6ra pragn~la odwiedzic j~ w kla
sztorze, dala jej nawet list od siebie w kt6rym zape
wniala ze j~ nawiedzi jak tylko do zdrowia powr6ci. 
Ksi~dz Faustyn pomyslal czyby nie mozna uzyc tej 
sposobnosci i przeslac raze1nlistZygmunta doJadwi
gi? Zjechal si~ wi~c na popasie z Jankosk~ w Jablon
ny i tak czule do niej przem6wil ze przyrzekla mu 
oddac list Jad"ridze, tak iz zakonnice nic o temwie
dziec nie b~d~. 

Jankoska przybywszy do klasztoru, jawnie przez 
rece ksieni list chor~zyny do siostry Boguslawy pi
sany oddala; ksieni odczytawszy go i nic nie znalazl
szy w nim swieckiego, siostrze Boguslawie oddac 
polecila. P6znh~j Jankoska, kiedy z ni~ sa1n na sam 
rozmawiala, wsun~la jej w r~k~ list przez ksi~dza 
Faustyna sobie powierzony. Na pierwszy rzut oka 
poznala r~k~ Zygmunta, zadrzala - ale przytlumic 
musiala wrazenie aby si~ nie zdradzic. Czekala spo
sobnej pory--tocz~c ci~zk~ walk~ z sercem. Obowi~
zek nakazywal list zedrzec nie czytany; serce dopo
minalo si~ o swe prawa. Serce zwycieiylo. Nie dziw
my si~ biednej dziewicy,-m~zniejsi, silniejsi z podo
bnych pr6b nie wychodzili zwyciezko. Po odczytaniu 
·listu, omalo nie zemdlala; ogrom zdrady jaka j~ do
Bi~gnela, przedstawil si~ w jej umysle w cah3j okro-
pnosci. Zygmunt j~ kochal jak dawniej. Wyrzucala 
sobie zw~tpienie jakiego dopuscila £i~ wzgl~demjego 
milosci; latwowiernosci~ swoj~ przygotowala prze
pasc na zawsze ich rozdzielaj~c~. Wyobrazala sobie 
straszny cios jaki w serce jego uderzy, skoro si~ do
wie, ze smierc tylko potrafi ich z sob~ pol~czyc ... 

Poprzedniemi cierpienia1ni znekana, od pewnego 
-czasu znacznie cierpiala na zdrowiu: list Zygmunta 
'Przepelniaj~c serce jej rozpacz~ i zalem, podkopal 
stanowczo w~tle jej zdrowie. Zacz~la gwaltownie ni
kn~c, srodki lekarskie zadnej nie przynosily ulgi, bo 

~przyczyna choroby gl~boko w sercu ukryta, usunqc 

si~ niedala. N ast~pilo przerazaj~ce wycienczenie i sil 
upadek: lekarze stracili nadziej~. Stan taki trwal dni 
kilkanascie, cela siostry Boguslawy byla zamkni~ta; 
tylko ksieni i siostrze Klarzc wst~p nie byl wzbronio
ny. Mo\viono ze biedna zakonnica zapozywala na s~d 
Bozy, tych \Vszys tkich kt6rzy przyczynili si~ do jej 
nieszcz~sc-nareszcie dnia 2 pazdziernika oznajmio
no ze siostra Boguslawa zyc przestala. Tak zgasla 
w kwiecie mlodosci, pelna wdzi~k6w i osobistych 
zalet, Jadwiga Bogucka. Duma, zawisc i intryga, 
wtr~cily przedwczesnie do grobu t~, kt6ra mogla bye 
chlub~ okolicy a szcz~sciem i ozdob~ zycia domo
wego. 

Chor~zy dowiedziawszy si~ o zgonie Jadwigi, po
ki\val ~low~ i rzekl sa1n do siebie: ,Szkoda, tylu 
zabieg6w i staran! i tak byloby si~ skonczylo." 

Chor~zyna sama slaba i od trzech tygodni z po
'vodu dotkli,vej choroby lez~ca w l6zku, wiadomosc 
t~ przyj~la z ci~ikim smutkiem; wyrzucala m~zowi 
oddanie jej do klasztoru, dalsze tajemrie intrygi, ana
wet raz rozzalona osmielila si~ l)Owiedziec: , Szkoda 
i jej i Zygmunta, bo kto wie co sie i z nim stanie. " 
Te wyrazy tak dalece chor~zego obrazily, ze za da
leko zaszedl w chwilowem uniesieniu i kilka slow 
przykrych jej powiedzial, a przez .kilka dni nie chcial 
si~ z ni~ widziec. To pogorszylo znacznie stan zdro
'via chor~zyny. Lckarz przyzwany dal opini~, ze zy· 
cie chorej jest zagrozone; srodki jakie przedsitJwzi~l, 
okazaly si~ bezskutecznemi; przyszla gor~czka i b6l 
w piersiach powi~kszyl si~. Lekarz widz~c post~p 
choroby, polecil przyzwac ksi~dza: wkr6tcc przyszla 
delirya, i dnia cz,vartego chor~iy na utnarla. 

Chor~zy zgonem malzonki mocno zostal przera
zony. Sa1n \V wieku bardzo podeszlym, czul si~ zu
pelnie osamotnionym. Chcial zaraz koniecznie spro
\Vadzic syna; tak nieobecnosc jego 'v domu stala mu 
si~ uci~zliw~ i drecz~c~, ze postanowil wszystko 
mu przebaczyc byle do don1u po\vr6cil. Napisal wi~c 
\vlasnor~cznie list do Zygmunta, w kt6rym mu do
ni6sl o s1nierci matki, oznajmil ojcowskie swoje prze
baczenie! i jak najrychlejszy powr6t do don1u zale
cal Z listem tyn1 wyslal Sawickiego, dal mu fun
dusz dostateczny, bryczk~ parokonn~ i Antka Ko· 
walczyka chlopaka do koni. l{iedy hajduk juz byl do 
podr6zy goto,vy, przy\volal go do siebie i tak~ dal 
mu informacy~: ,Pan Zygmunt wydalil si~ z don1u 
bez funduszu, a moze z bardzo szczuplym, nicmogl 
przeto daleko z ajechac; pojedziesz wiEJC naprzod do 
Jampola, tam dowiesz si~ od rz~dcy czy nie wst~po
wal i czy mu tam pieni~dzy nie dano? Jezeli nic si~ 
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nie dowiesz, Qbjedziesz wszystkie domy na Ukrainie, 
z kt6remi miewalismy jakiekolwiek stosunki, wszEJ
dzie zam6wisz si~ zr~cznie, niby tak tylko wst~puj~c, 
a patrz wszystkim w oczy czy czego nie ukrywaj~
jezeli i tam niczego si~ nie dowiesz, i slad6w jakich 
pobytu pana Zygmrinta nie odkryjesz; udasz si~ na 
Wolyn. Tam zwiedzisz domy kt6re b~dziesz miarko-
wal: nie omi:6. panstwa Krzyckich, gdzie siostra nie
boszczki panny Jadwigi mieszka-wybadaj j~ dokla
dnic, ona musi koniecznie cos o Zygmuncie wiedziec. 
W koitcu jezeli nic pomyslnego nie odkryjesz, poje
dziesz do Galicyi, a jezeli i tam zadnego nie I)Owe
zmiesz j~zyka, na Tomasz6w do domu powracaj~ Nie 
mam potrzcby ostrzegania ci~ ze skorobys gdziekol .. 
wiek slady bytnosci pana Zygmunta przej~l, poje
dziesz za niemi, i p6ty ich nie porzucisz, az go oso
biscie wynajdziesz; wtedy oddasz 1nu m6j list i od 
siebie b~dziesz go prosil aby niezwlocznie do domu 
powracal." Saw.icki zachowal wszell{ie przestrogi cho
r~zego w pami~ci-przyrzel~J z najwi~ksz~ gorliwo
sci~ wszystko wype~nic i pozegnawszy pana., w po
dr6z dlug~ i dalek~ si~ udal. 

IX. 

Sawicki hajdulr wypelniaj~c dane instrukcye odby
wal podroz rzen1iennym dyszlen1, byl "'tV J anlpoln,prze
patrzyl znacznfb cz~sc Ukrainy. Przejechal W olyn; 
byl w domu panstwa J{rzycldcb, rozn1a"rial z })ann~ 
Teress~ starsz~ siostrfb nieboszczl\i Jadwigi, kt6ra juz 
o wszystkien1 byla uwiado1nion~. Byl '\Ye "rszystkich 
domach, gdzie bytnosci puna Zygmunta n16gl si~ do
myslac , lecz nic nigdzie do,viedziec si~ nie1nog~c 
udal si~ do Galicyi, zwiedzil i tam 'vielc n1iejsc 
i przybyl do Lwowa. ran Zygmunt w mlodym \Yieku 
byl na edukacyi we Lwowie u ksi~zy J ezuit6w: 1nyslai 
;wi~c Sawicki ze moze jakie stosunki szkolne teraz 
odnowil, lub u Jezuit6w I)rzebywal. Kiedy tak wsz~
dzie si~ przepytywa!, jeden z mlodych ksiEJZY tego za
konu powiedzial n1u ze 'vitlzial Zygmunta we L'Yowie 
i zape,vnial iz si~ w tern nie 1noze my lie, bo go zna 
dobrze jeszcze ze szk6t, gdzie razem byli. Ucie
szyl si~ bardzo Sawicki t~ wiadomosci~, i pytal si~ 
ducho,vnego: w jakim znajduje si~ stanie, i gdzie 
mieszka? , Tego wiedziec nie mog~, odpowiedzial J e .. 
.zuita, widzialem tylko, ze szedl, oto t~dy, nasz~ Je
zuick~ ulic~, z drugim duchownym tegoz co i on za
konu." 

To chyba nie on! gdziez pan Zygmunt zakonni
kiem?-to bye nie moze! ,Ale tak jest -rzeczywiscie 

- -

m6wil J ezuita, jest ·Missyonarzem,- wreszcie wkr6-
tce przekonasz si~ i pan o tem." . 

Tegoz dnia udal si~ do klasztoru Missyonarzy i py
tal f6rtjana o Zyg1nunta Staniszeskiego kt6ry podo
bno do zakonu mial wst~pic. A to zapewne m6wicie 
o dyakonie Boguslawie, znam go dobrze, choc go 
u nas wcale Zygmunt em nie nazywaj~- pytajcie si~ 
jak wam powiedzialem, to kazdy wam eel~ fratra Bo
guslawa pokaze. Sawicki bardzo zdziwiony tern co u
slyszal, udal si~ wgl~b klasztoru i wnet stan~l u drzwi 
kt6re eel~ Boguslawa od korytarza oddzielaly. Gdy 
:wszedl wew·n~trz, postrzegl zakonnika, kt6ry na o
twartej lrsi~dze si~ modlil. Zygmunt, gdy ku wcho
dz~cemu od\vr6cil glow~, za pierwszym rzutem oka 
pozna! zaraz Sawickiego: twarz krwi~ nabiegla, usta 
si~ zatr z~sly; ale po chwili, przypomniawszy sobie 
stan do ktorego ualezal, wolnym przem6wil glosem: 
,B6g z tob~ Sawicki, c6z ci~ wte strony sprowadza?" 
Jednoczesnie z temi slowami hajduk juz lezal u n6g 
jego i SCiskajf!C je, blagal przebaczenia. 

Uspok6j si~ Michale, zawolal: Zygmunt, ja ci od
dawna l)rzebaczylem, suknia kt6r~ na mnie widzisz, 
niedoz"'ala niena"risci; B6g niech ci tylko przebaczy! 
,0 drogipanenku! czemze odpokutowac potrafi~krzy-
wd~ jak~ warn wyrz~dzile1n." Micbale! rzekl Zygmunt, 
nie wsponlinaj juz o tern. M6w raczej jak si~ rna mo
ja kochana matka? 1n6j ojciec. Sawicki westchn~l 
gl~boko - ojciec wasz zyje dot~d -ale matka przed 
trzema miesi~can1i u1narla-blogoslawila warn i ci~z
kim zalen1 napelnione bylo jej serce w godzin~ smier
ci, ze was przy sobie nie widziala. Samego jegomo
sci odjechalem bardzo na silach upadlego - MTy5lal 
n1nie on z ty1n oto lis tern aby "ras chocby na koncu 
swiata znalesc! Zygmunt oderwal1)iecz~c i czytallist 
ojca z t~ milcz~c~ rezygnacy~, kt6r~ zycie klasztor-· 
ne wyrabia w czlowieku. Odczytawszy rzekl: Ojciec
nli przebacza - dzi~ki niech b~dt1 Bogu ze ta osta
tnia przeszkoda kt6ra mi jeszcze tamowala spelnie
nie mego slubu, usuni~t~ zostaje; bez przebaczenia 
ojcowskiego niecbcialem rzucic rodzinnegD krajul 
,,Jakto, zawolal Sawicki, alboz-to panellko niemyslisz 
do don1u :wracac?" Po,Yinienbym; rzekl Zygmunt, ja
ko syn podzi~kowac za przebaczenie ojcu i pozegnac 
go z czci~ nalezn~; juz jednak jest zap6zno! Wyko
nalem przed kilku dniami solenn~ przysi~g~, kt6ra 
mnie na zal'rsze ze swiatem i jego stosunkami roz
dzielila. Poslubilem Bogu, ze. reszt~ zycia~ mojego 
poswiEJc~ na nawracanie w dalekich krajach ludzi 
w dzikiej niewiadomosci do~ zyj~cych. 

Tymcz as em dal si~ slyszec dzwonek wzywaj~cy na 
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nieszpory. Zakonnik pozer511a~ Sawickiego, zaleca
j~c mu a by jutro ran{) przyszedl po odpis i wzi~w zy 
bre,viarz pod pach~, razem z hajdukiem cel«d opuscil. 
Powr6ciwszy wieczorem do siebie, dlugi list do ojca 

' napisal. Niesmial mu przeslac wyraz6w przebacze
nia; zdawalo inu si~ ze powadze ojcowskiej by u'vla
czalo, znalesc si~ w potrzebie otrzymania przcbacze
nia od wlasnego .syna. 

Przebaczenie to dawno juz zrobil w pokorze reli
gijnej-dzis jeszeze przy wieczornej modlitwie, po
stanowil je przed Majestate1n Boga powt6rzyc. Pisal 
do ojca, ze nie tnaze korzystac z przebaczenia, i powr6-
cic w rodzinne strony, bo inne czeka go powolanie, 
inne cele, innc nadzieje. P oswi~cil dlugi ust~p pa
mi~ci ukochanej matki-i wreszcic oznajmil iz za dni 
kilka z missy~, jaka ma bye wyslana, udaje si~ do In
dyi, zk~d jak mniemal, nigdy zapewne nie wr6ci 1) 

pozegnal wi~c na zawsze ojca z wylanien1 prawdzi
wie synowskiego przywi~zania. 

Do ksi~dza Faustyna napisal list osobny; w nim 
przebijala si~ nie zupelna jeszcze doskonalosc ducha, 
dawaly si~ postrzegac odcienie zalu dla swiata i je
go powab6w, mial jednak nadziej~ ze B6g na ch~odze 
kt6r~ sobie obral, przyjmie pos,vi~cenie jcgo, i da 
mu lask~ uleczenia si~ rychlego z tej slabosci. Ze
gnal go na zawsze i dzi~kowal ie w kr6tkich jego 
swieckiego bytu chwilach, dal mu poznac przez sie
bie, sloclycz prawdziwej przyjazni. Sawicki dnia na
st~pnego, stawil si~ w celi ojca Bogusla,va- on od
dal tnu listy, i 'v kr6tkich wyrazach pozegnal go raz 
jeszcze zape,vniaj~c, ze zadnej li:u nietnu nien1a ura
zy .za zle kt6re mu dawniej byl "·yrz~dzil. ~za1ni za
lany rzucil si~ sa,vicki do n6g jego, i \Vyrzekl: Nau
czyles mnie }Janie jak si~ dobrcm za zle placi ·
przebaczyles mi, oby i B6g mi tak przebaczyl. Raz 
jeszcze ucalo\val r~k~ Zyg1nunta, i wyszedl. 

Nazajutrz jak najranh~j wybieral si~ Sa\vicki ze 
Lwowa, aby rychlo do "\tVierzbicy wr6cit Pierwszy 
nocleg wypadl mu w Z6lkwi; bylo to jui ku konco
wi marca, sniegi rozpuszczaly i goscince w wielu 
miejscach zostaly wod~ zalane. J ad~c w6zkiem na ko
lacb dwa razy wsr6d takh~j wody ze sniegiem zmi~
szanej wy\vr6cili si~; Sa,vicki przytem bardzo si~ za
moczyl i zazi~bit Calej nocy nast~pnej spac niem6gl, 
uczul obok tego niemoc we wszystkich czlonkach, 

1
) Czytalismy w dawnych zagranic.znych gazetach

ze missyonarz Polak zowil!CY si~ Staniszeski, z rozkazu 
wlndcy Lahory na pozarcie dzikim zwierz~tom byl rzu

. cony. 

nad rnnem przyszla gor~czka, powstac z poslania 
niem6gl-kolo poludnia m6wil odrzeczy, i okazala 
si~ najgwaltowniejsza zgnila gor~czka-pi~tego dnia 
zycie w niej zakonczyt 

z gospody, do kt6:rej byl zajechal, dano znac do 
miejscowcgo urz~du, o nast~pionej smicrci podr6zne
go. Wladza n1icjsco\va zaj~Ia si~ pogrzebem, Anto
siowi jako chlopcuzbyt mlode1nu, aby m6gl sam bez-
piecznie zajcchac clo do1nu, dodauo to,varzysza mie
szczanina miejsco,vego i polecono pros to na Zamosc 
jechac do domu. Zabrawszy wi~c papicry i rzeczy po 
Sa,vickinl, z 26ll{wi wyruszyli i dnia czwartegoprzy
jechali do \Vicrzbicv. 

" 
Chor~zemu zaraz oddano list przywicziony; prze-

czytawszy go, moze pierwszy raz w zyciu zaplakal. 
Zaz~dal natychmiast widziec Sawickiego, gdy mu do
niesiono ze wracajf1C do domu zachorowal w Z6lk,vi 
i urnarl, wykrzykn~l: Chciales Bozcl abym przy tylu 
nieszcz~sciach i tego wiernego slug~ przezyl! Przez 
wiele dni list syna czytywal po razy kilka-zamyslal 
si~ i w ci~zkicj zcla,val si~ ci~gle pogr~zony zalosci, 
nieraz slyszec mozna bylo jak wzdychaj~c wyrzekul: 
Straciletn jedynego syna, w c6z si~ imie naszc, w co 
n1aj~tek obr6ci? iale te zamiast si~ z czascm u~mie
rzac, cz~sciej go owszen1 i dotkliwicj napastowaly. 
J adl bardzo malo a spal mniej jcszcze, nikt ani z s~
siedztwa ani z fa1nilii nie odwiedza! go; sumicnic tylko 
i pami~c spelnionych przez niego czyn6w, jcdynemi 
byly to,varzysza1ni 'v tej samotnosci. J as byl nie
szcz~slhvy bo mu i na moment od pan a odejsc nie by
lo wolno; jakies nicu tannc obawy zdawaly si~ cbo ... 
r~iego przcslaclo,vac; nigdy nicchc~al sa1n pozostac; 
w nocy obok loia swojego kazal za,vszc kon1u sy
piac, czego da,vnicj nieznosil. 

Czul ze umrzec musi a obawial si~ smierci, bo po
w~tpiewal o przebaczeniu Boskicm, cz~ste i hojne 
daj~c jahnuzny. Nabozenstwa zalobne za dusz~ Ja
dwigi kosztowne i 'vystawne odbywac kazal; wywia
dywal si~ o slynnych z poboznosci zakonnikach i tym 
polecal modly, eel em w~jednania laski Boskiej i prze
baczenia, za uchybienia jakich si~ w zyciu dopuscil. 
Ci~gla trwoga i obawa o zbawienie, trapily go bez 
ustanku. Stan taki trwal cale dwa lata, a w jego 
wieku nazbyt podeszlym, musial juz reszt~ sil wy
czerpac. Czul si~ codzien wi~cej oslabionym, a nie
moc ta, wmiar~ ubywaj~cych sil, olbrzymim posuwa
la si~ krokiem. Jednego poranku przedemsz~ swi~t~ 
kt6rej codziennic sluchal, oznajmil kapelanowi (juz 
dawno innemu) ze z~da Sakrament6w: skoro mu 
udzielone zostaly, zdawal si~ na chwiJ~ spokojniej-

• 

• 
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szym, zawsze jednak powtarzal: , Stracilem syna! w co 
imi~ nasze, w co maj~tek si~ obr6ci. , Wrescie przy
szla ostatnia chwila, dokonal zycia do ostatka, o lasce 
Boskiej i przebaczeniu jego J)OW~tpie,vaj~c. 

Tak zcszedl z tego swiata ostatni z tego szczepu 
Staniszeski. Maj~tek jego po U})lywie czasu prawem 
zakresloncgo, rozdzielonym zostal, i przypadl na 
cztery glowy niewiescie. 

Sawickich familia przetrwala w Wierzbicy do roku 
1852. Widac ze kara Boska w nast~pnych pokole
niach j~dotykala. Wszyscy potomkowieMichala tak 
m~zczyznijak i kobiety, okolo trzydziestego roku zy
cia, ulegali })Omi~szaniu zmysl6w, ostatnia z nich Ja
dwiga Sawicka, jako obl~kana w panienskim stanie 
przed osmi~ laty zyc przestala. 

Pisano w \Vierzbicy d. 15 Kwietnia 1860 r. 

- ----

• KR6TKA WIADOMOSC 
• 

0 ZYCIU I PISMACH M. GOGOLA. 

---
• 

2adcn z poet6w rossyjskich nie okazal tyle milo- w obslonce smiechu. Patrz~c na znikczemnial~ rze
sci dla ludu, nie uronil tyle gorzldch lez nad jego. czywistosc, kt6r~ wystawia Gogo I, na \,straszny, prze
niedol~ i bl~dami, jak Gogol. Satyra jcgo jest stra- razaj~cy mul drobiazg6w, co zycie naszc spl~taly," 
sznym dramatem: widac \vniej przez ~miech konwul- odd~jemy si~ niepowsci~gnionej, szczerej wesoloscit 
syjny, krwa\ve lzy. W sp6lczucie Puszkina dla inte- gotowi jestesn1y, jak si~ zdajc., stniac si~ bezustannie 
ress6w spolecznych objawilo si~, ale bez mocnego z brudnej rzeczywistosci, zabawiac si~ }{uglarstwem 
przekonania, W pierwszy1n zaledwie okresie jego zy- l)ajaCO\V, smiac Si~ Z potworOW Dioralnych, kt6re 
cia. Ler1nont6w dal n1u wi~ksze rozn1iary, ale w nietn przed nami poeta ukazuje. Ale c6z? zalcdwie obra
widac rozpacz i z\v~t}Jicnic, oboj~tnosc dla zycia, zo\vi baczniej przypatry,vac si~, zaledwie nad jego 
z powodu walki bezowocncj, 'v Gogolu gl~bokie uzna- znaczenie1n zastanawiac si~ zaczynamy, 'vnetjuz zni
nie narodowego ducha i hu1nanitarnosc, stano,vi juz ka nasza wesolosc; spada na serce t~sknota, a to co 
wszech\vladn~, wszystko pochlaniajf}:cq ide~. Puszkin przedtem smieszylo, staje si~ sznutnem. , W gl~bi zi
porzuca egoistycznie spoleczen two, Lern1ont6\v prze- mnego smiechu,- jak m6wi Gogo I,-znajdujecie go
klina go z rozpacz~, Gogol boleje nad niem, placze r~ce lzy wiecznej, pot~znej milosci." To tez przy czy
i cierpi. Cicrpienie jego tern gl~bsze i dotkliwsze, tauiu pis1n jego, ci~gle stoi przed oczyn1a poniewol
tem bardziej trt~~ce, ze utajone jest \V san1cj gl~bi nie ta milosc do ludzi. Pogl~d na nikczemn~ rzeczy
:utwor6w jcgo, pod pokrywk~ smiechu raz serdeczno- wistosc prowadzi nas do idei pra,vdziwego iycia; wi
wesolego, hucznego, drugi raz cichego, spokojnego, zerunki z"richni~tego czlowieka przypo1ninaj~ rysy, 
szyderstwcn1 przej~tego i wesolosci~. 'V Gogolu lzy kt6remi odznaczac si~ winien ten, kto jest na obraz 
utajone pod za.slon~ smicchu, jak woda IJOd skorup~ i })Odobienst,vo Boskie stworzony: zepsucie spole
z lodu,-i ty llro czasami, })odobnie jak przcr~bel, sta- czenstw wskazujc drog~ doskonalosci narodowej. Nie 
j~ si~ widzialnemi i w oczy bij~. dosyc tego ... Zastanawiajqc si~ gl~biej, od cz~stek 

Taldcm jest zakonczenie ,Pami~tnik6w waryata" przechodzimy do og6lu~ od niedoskonalosci jednego 
i ,,Po"'iesci o te1n, jak si~ por6znil I ,van I ,vanowic spoleczenstwa do bl~d6\v calej ludzko 'ci. Widzimy 
z I wan em Nikiforowiczem," gdzie })Oeta jakby ze juz jasno, dotykalnie ide~ l)Oety; uderza, nas 1nysl: 
zbytku cierpien, pomhno woli, roni przed nami jedn~ ,jakiez to 'vyl{rzywione, gluche, 'v~zkie, trudne do 
z tych lez, kt6re tajemnie wylewa. Ale to rzadko si~ przebycia, zbaczaj~ce daleko w stron~, obierala dro
tra:fia: zwykle ukrywa swe cierpienia pod po,vlolr~ gi ludzkosc, aby dojsc do wieczn~j prawdy, \vtenczas 
smiecbu, i tern silniej dziala na dusz~, te1n ci~zej gdy przed ni~ ot,vart~ byla prosta droga?" Ten wy
spada na serce, im skryciej i gl~biej utajone s~ lzy soki, gl~boko-humanitarny pogl~d, stano,vi osnow§ 
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wszystkich utwor6w Gogola i daje mu, jako poecie, 
rozlegle i pierwszorz~dne znaczenie. 

Rozmaite s~ co do tresci pis rna Gogola: postrzegamy 
w nich wielk~ Rus i Ukrain~, stolic~ i prowincy~, zy
cie miejskie i wiejskie, slowem, cale spoleczenstwo, na 
rozmaitych jego szczeblach. Do najlepszych Gogola 
utwor6w nalez~: , Taras Bulba," ,,Rewizor" i ,Mar
twe Dusze.": W pierwszym z nich odtnalowal poeta 
wybitnym p~dzlem Ukrain~ i Sicz zaporo.Zk1!, cale zy-
cie kozactwa w najpi~kniejszej jego epoce; cal~ wspa
nial~ pi~knosc natury poludnia; ale powiesc ta ucier
piala wiele przez dopelnienia, kt6re w p6zniejszym 
czasie autor porobil. Potyczki bowiem kozak6w 
z polskiemi wojskami, w duchu homerycznym przed
stawione, popsuly sw~ niestosownosci~ bystrosc dzia
lania i jednolitosc tonu. 

,Rewizor" jest to artystyczny obraz clrobnego 
spoleczenstwa prowincyonalnego i arcy- wzniosly 
wz6r narodowej komedyi, jaka dotfbd w Rossyi wca
le nie istniala. Idea, rozwini~cie dzialania, zajmuj~
ce sytuacye, artystyczna pelnosc charakter6w, to 
wszystko miesci ,Rewizora" w rz~dzie najwznioslej
szych ut,vor6w poezyi rossyjsl\:iej. Ale obyd'Ya dzie
la te ust~puj~ ,Martwym Duszom." Jest to utwor, 
kt6ry gl~bokoscif1 idei, dokladnym obrazem obycza
j6w, artystycznem stworzeniem charakter6w i zna
czeniem narodowem, nalezy do szczuplej liczby arcy
dziel, kt6remi slusznie poezya rossyjska szczyci¢ si~ 
moze. Na nieszcz~scie, u tw6r ten pozo~tal bez koii.
ca, Z drugiego tomu, kt6ry stanowil dokonczenie dzie-
la i kt6ry autor spalil na kil ka dni przed zgonem 
swoim, pozostalo tylko jakims szcz~sliwym trafem, 
pi~c pierwszych rozdzial6w. 

Gogolowi zarzucajf1 cynizm, brudnosc obraz6w i o
s6b, i karykaturalnosc portret6w. Zarzut ten jest 
niesluszny. W szystkie postacie Gogola Sfb wierne 
naturze, jak najcloskonalsze zwierciadlo, --a jesli ko
mu wydawac si~ mog~ przesadzonemi, pochodzi to 
zapewne albo ztf1d, ze dot~d si~ jeszcze nie przy
zwyczajono wpatrywac pilnie \V zycie i o byczaje, al
bo-ze okropna brzyd ota os6b do tyle odrazaj~c~ 
jest i przykr~ dla moralnego uczucia, ze zmusza nie-
jako po'vf1tpiewac o rzeczywistosci ich istnienia.
Oskariyciele tacy Gogola, podo bni s~ do podstarza ... 
lej i brzydkiej kokietki, co zamawiaj~c u artysty ma
larza sw6j portret, wymaga, azeby byl podobny, aje
dnak si~ gniewa, gdy spostrzega, ze artysta maluj~c, 
nie ukrywa z bytniej zmarszczki, ani tez jakiejs kro
stce na twarzy nie dodaje wdzi~ku. Przesladowanie 
Gogola przez podobnybh ludzi tem wi~kszej nabiera 

• 

mocy, ze "' Rewizorzc, 'v Martwych Duszach nie nia 
wca1e tak z'vanych cnotliwyclt osob, jak to da,vnicj 
w komedyach Fon Wizyna 1nialo miejsce, a zatem 
niema zadnego ogrodzenia, za kt6remby od strzal 
nielitosciwej satyry bezpiecznic ukryc si~ mozna by
!o. Nie pojmujt!C tego, ze jcdyn~ szlachetn~ postaci~ 
\V utworach tych powinien bye sam czytclnik, jezeli 
tylko smiech jego z czystcgo pochodzi serca; nie wi
dz~c, ze z po za tlumu tych })Otwor6w moralnych za
wsze wystajc postac odmienna, przcciwstronna, po
stac cz}o,vieka idealncgo; nie uznaj~c wreszcie szla
chctnego oburzenia poety ku tym odrazajacym obra
zom, kt6re pod pr~gierz publiczn6j opinii sta \Via,
oskarzycielc Gogola zapon1inaj~ o tern, zc zmywac · 
nalezy bloto, a nie zaslaniac; ze przesladowac trzeba 
i niszczyc wyst~pki, nic zas je maskfb pol{ry,vac. R6-
wniez nieslusznym jest i drugi zarzut co do cynizmu 
i brud6w. Czyz m6gl poeta, 'vystawiaj~c przed oczy 
spoleczenstwa swcgo zdroznosci i wady, unikn~c w u
tworach takich odbicia si~ bruden1 skalancgo zycia, 
kt6re za model do obraz6w jego })OSluzylo? 8~ ZU

pewne granice) kt6rych sztul{a w nasladowaniu natu
ry przekraczac nic powinna: ale tc przez zasady pi~
kna, nie zas przez wybredne Inicszczaflsko-arysto
kratycznego smaku wymogi, s~ wytkni~te, a tern 
Inniej przez k!aman~ wstydliwo~c bczczelnego kry
tyka albo tez udan~ moralnosc jakiegos swi~toszka. 
Gogol jest poet~ satyrycznym, a strzaly satyry skra
piane bye nie powinny r6zanym olejkiem t). 

Zajmuj~cy1n jest Ol)is podr6zy do micjsc rodzin
nych Gogola, kt6r~ w par~ 1niesi~cy po zgonie poe
ty odbyl zion1ek z1narlego i wielbicicl jego talentu, 
p. Grzegorz Danilewski, znauy w literaturie ros~yj
skiej z ,Poezyj l{rymskich, '' z Ol)is6w z'vyczaj6w, 
podali i t. p. ludu ukrainskiego. Przytaczamy z nie
go kilka ust~p6w. 

,, Opusciwszy r6wniny nacl Donem, udal em si~ do 
miasteczka Mirgorod. Nie dojezdzaj~c do Koloma
ku, skr~cilem w prawo, drog~ do rr1iejsca, kt6re ocl 
najranszych lat dziecinstwa mego wabilo moj~ wy0 ... 

brazni~. ,Jesli komu z was wypadnie bye w naszych 
stronach, '' -- pisal wesoly pasiecznik, wydaj::J:c na 
swiat swe: , Wieczory na futorze blisko Dzikanki '' 
wst11pcie do mnie, a pocz~stuj~ was przedziwny~ 
gruszecznikiem!'' Zaj~ly mnie bardzo naiwne te za
prosiny, ale spelnic ich wtedy nie bylem w stanie. 

1
) A. JJ/ilukdw 'v powt6rnie wydanem dzielku: ,Zarys 

histol"·yi poezyi w Rossyi. '' Petersburg, 185 8 . 
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Podczas wyjscia na swiat , Wieczor6w," jednego tyl
ko mialem konika, a tym byla - gal~z lipowa, na 
kt6rej po ogrodzie galopowalem; z domu rodzic6'v 
wydalalen1 sifJ wtcdy nie dalej jak do wiatraka, kt6-
rego ci~zkich sl{rzyde-l skrzy})ienic slychac bylo 
w dziecinnym pokoiku n1oim ... I t~skno mi bylo, ze 
jechac nic moglem na \vezwanie dobrego pasieczni
ka, kt6ry swemi opowiesciami zacb.wycal mnie i za
razetn przestraszal, nie mniej jak i wnuk6w swoicb. 
A wicrzylem zupelnie, ze istnicje na swiecie futor, 
gdzic, przy drz~cem S\vietle kagaiica, stary dziadu
nio w dlugie wioczory zimo\ve opowiada bcz ustan
ku swojc czaruj~ce, cudowne powiastki. Po\Ytarzala 
si~ jawnie przcden111~ historya ,czer\vonej switki" 
w ,J ar1narku Soroczynskim;" przesuwala si~ cicha . 
i zamyslona tO})iclica ,Majo\vcj N ocy" i na dalekich 
Karpatach ukuzywala si~ postac lodo,vatego jezdzca 
'v ,Straszliwej Zcmscie".... I ot6z teraz, po latacli 
wielu, kiedysn1y wszyscy Rudcgo-Paiik~ 1

) oplakali, 
kiedy juz go nien1a na swiccic, a fu tor jcgo rodzinny 
pustkami stoi,-jechalem do futoru tego. 

Droga z Kol~taja, przcz Oposzni~, }>ro"radzi roz-• koszne1ni stepanli l{oczubeja. Stcpy nie widzialy 
jeszcze kosy tcgo lata, i pysznie rozsciclaly kwia
t6'v swoich dy,vany. l{ wiaty kolysaly si~ cicho na 
lodyga.ch i rozle,valy 'von czaruj~c~ ... 

Bylo poludnie. J(onic szly Z\volna, zry,vaj~c wic
rzcholki bial6j koniczyuy i strz~l)iastych sultank6\V. 
Narwalcn1, nie nachylaj~c si~ })l'U\vie z bryczki; bu
kiet zinzi"'cru, sm6lki i szalwii: tak bujn~ byla ro
slinnosc ukrainska! Slonce zasloni~te bylo bial~, 
mglist~ par~, jednakze nic przeszkndzalo to rozko
sznej zielonosci goree jaskrawen1i trojami swemi. 
Pod wply\vem wspomnien obraz6\Y stepo,vych w , Ta
rasie Bulbie," patrzylem na okolic~. Rozl{oszne krza
ki lopianu z pysznemi, czerwonetni jak n1ak gl6wka
mi, staly w g~stych kupacb, podobne koszarom w pft
sowych czapeczkach, trzymaj~cyn1 w r~ku ostre ko
sy. Cale blonie dzil{iej pszenicy jasnialo na sloncu 
cienkiemi, jedwabnemi lodygami, cbyl~c ku zie1ni 
swe zlote klosy. Tuz przy drodzc, na bloniu, ubra
nem w srebrn~ tkanin~ kolt'yli, na soczy tych, cz"ro
l~ok~tnych lodygach wznosily si~ z ziemi dziwaczne, 
fantastyczne rosliny. Leni\Ve dropie z na\vp6lprzy
mrozonelni oczami, przechodz~c pomi~dzy ich 'vyso
kiemi lodygi, kroczyly na czer\vonych nogach przy 
samej prawie bryczce. I caly swiat konik6w llOlnych 

· 
1
) Pier"rsze powiesci Gogola ·wydane byly pod psoudo

nyneln Rudego Pafl.kt. Petersb. 1831. . . 
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drzal w })OWietrzu, spadal, znow si~ podnosil i Ie
cial, to czerwonemi, to niebieskiemi rakietami nad 
cudnym obrazem nieskoszonej l~ki; byl to fantasty
czny, czarowny, nicwyslowioBy obraz; by! to rodzaj 
swi~ta, rodzaj pysznego, uroczystego zebrania naj
rozmaitszych kwiat6w i roslin. Najskromniejsza, naj
ubozsza wyobraznia utworzylaby caly szereg sli
cznych postaci. R6zowe, :fioletowe, biale jak piana, 
strz~piastc, strzalkowate, dlugie, szerokie, slowem 
wszelkich ksztalt6w i rodzaj6w kwiaty, zascielaly l~
k~ ... W~dawala mi si~ ona rautem bajecztego pa
lacu; a \V \vysmuklych, cienkich zarysach roslin, 
lsnhtcych od promieni slonca, ktorc w tej chwili wyj
rzalo, \Vidzialen1 postacie lekkich, \vdzi~cznych i stroj
nych pi§knosci... Pogr~zony bylem w slodkirn i bez 
wszelakich granic snie ... 

Napotykaj~c zniwiarzy, zapytywalcm: ,gdzic fu
tor Gogola?" 

- Futor Gogola?-po,vtarzali z zadziwieniem po
czci\vi, 1)rosci kozacy:-nie wie1ny! 

,Acht za1)0mniale1n: futor Jano\vskiego!" 
- A! J a.nowskiego! znajen1o, 1)anic, znaj~mo. Os 

\Yaln doroha! .. 
I 'vskazy\Yano mi drog~ do Ruclego Paf1ka, do Ja

nowskieho Gogola, do futoru Jauowszc::;yna. 
Od satn6j prawie Oposzny, wcif1i do siola Woro

niauszczyzny, bylcnl swiadkictn obrazu prawdziwic 
stepowcgo, pra,vclziwie futorowego. J cchalem, z po
'vodu nicznosnego upalu, przez cal~ prawic drog~, 
""olnyn1 kroJ{ien1. Przez cal~ tez drog~, tu.i za mn~ 
jechal otyly kozak na \Yozie ci~guionym przez par~ 
wolow. vV 6z nalado,vany by I koszami z dojrz al~ mor· 
'v~; }{ozak siedzial ze Z\Yieszonemi z wozu nogami, 
zgarbiwszy si~ leniwie i spusciwszy senn~ glow~ na 
piersi. Kolysz~c si~ na 'vozie, spiewal: ciq;gle, a za
"rsze jedno i to samo, poczfbtek, jak si~ zdaje, ulu
bionej sw6j piosenki: 

,Jak buly w ktuna bioly! ,Oj ... ta buly ... 'v ku
ma ..• b-z-o-l-y!'' 

Pierwszy \viersz 8piewal dose energicznic, l)OCz~
tek drugiego nieco slabiej, a koniec juz przez sen. 
Uderzenie wozu budzilo go, i znowu zaczynal tak sa
nlo, zasypiaj~c przy slowie: , Oj! . . . ta buly w kuma 
bzoly!" a obudziwszy si~ przy nowen1 szturchni~ciu, 
znowu \Yracal do dawnego ... 

Dowiedziawszy si~ od spiewaka zajmuj~cej nowo
sci, ze ,u kuma byly pszczoly," pomyslalenl sobie: 
czy nie m6glby tcz on powiedziec })rzy tern jal{~ cie
kawsz~ no,vosc; ale gdziez tam! przez trzy mile S})ie
wal zawsze to samo. 

• 

• 

\ 

• 

• 
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To juz mnie si~ sprzykrzylo i pojechale1n spie
s zniej. Ale ujechawszy z pi~c \viorst, zastanowilen1 
si~, a mysl, czy te.i nie do"'iem si~ konca ciekawej 
})iesni kozaka? zmusila mnie zno\vu \volniej jechac. 
Jechalem wi~c krok za krokiem; wnct dognaly mnie 
woly }{ozaka i znowu uslyszalen1 piosnk~ ich \vlasci
ciela. . • Niestety! Nie dowiedzialem si~ nic wi~cej 
})fOCZ tego, ze , u kuma by{y pszczoly!" 

Trzy wiorsty niedosta\valo do futora Jano\vszczyny, 
kt6ry za pochylem ukrywal si~ wzg6rzcu1. Wszy
stko tu juz wialo atmosfer~ , Staros\vieckich 0 by
wateli," \vszystko przypominalo ,ogr6d Plu zkina' 
i ,ptasic dziedzifice Korobeczki." raiirno-rozko
szne obrazy zycia mieszkai1c6w futor6\v I)rzcsuwaly 
si~ kolo mnie. 

0 dwie \viorsty od Janowszczyny gdy z kola bry
czki 1nojej S})adla sznica, lrt6rf1 pobicgli poszukac, 
zatrzymalen1 si~ w schludnej chacic na futorzc W oro
nianszczynie. Gospodyni chaty, z dzieckic1n przy 
piersi, stala \Ve drz,viach i "\Ydala si~ ze n1n~ \V roz
mo"'~· Opo\viadala mi, przerywaj~c lllO\V~ cz~ste
Dli westchnieniami, ze teraz juz dlugo nic zo baczy 
J ano\vskiego pan a! 

I nigdy juz wi~cej nie zobaczysz, rzeklem ze 
sn1utkien1, od,vracaj~c si~ w stron~: chyba ze na tam
tym S\viecie! 

,Ni, panoczku! To nie prawda, co powiadaj~, ze 
jakoby on umarl! pochowany nie on, ale jeden sta
Tzec ubogi, a sam on zn6w pojechal modlic si~ za 
nas do swi~tej Jerozolimy. Nic umarl" ale tylko od-
jechal, i po jedynastu I a tach zno,vu do nas powr6ci! 
Dzi\vna rzecz! Mieszkancy s~siednich futor6w, \vie
dz~c ze Gogol, kt6ry czternascic przcszlo lat ba wil 
2a granic~, cz~sto i na dlugo wydalal si~ z miejsc 
I'oclzinnycb, znowu potem wracaj~c do domu, nie 
chc~ i tcraz 'vierzyc, ze umarl! Smutne przekona
nie! Ale w tym dziwnym uporze s~siad6w Gogola, 
niepodo bna nie dostrzedz szczerej dla niego 1nilosci . 
Tyle on pomagal im rad~h tyle datkiem zasilal! Nie 
jeden z pismiennych,- na drodzc Mirgorodzkiej i Re
szetylowskiej pokazywal mi z dum~, Jnoralno-re
ligijne ksi~zl{i darowane mu przez Gogola, podczas 
licznych w~dr6wek jego za granic~ i napo\vr6t. A iluz 
to potrzebuj~cym pon1ocy s~siadom udzielal cz~
stk~ z nie,vielkich s"'ych dochod6w literackich, b~
d~c sam nieraz w ci~zkich okolicznosciach zycia! 

Ot6z ukazal si~ ·pomi~dzy dwoma spadzistemi 
wzg6rzami i futor Janowszczyzna. Opiszemy pol{r6-
tce n1iejsco,vosc i przejdziemy do niekt6rych wia
domosci o zyciu zgaslego wlasciciela. Nie jed en z wiel-

Ks~GA SwiATA, Cz. L B. IX. 

bicieli jego talentu zwiedzic zapragnie micjsca, gdzic 
wzrastal, dojrze,val i m~znial ten nicz,vyczajny czlo
wiek. Ot6z tc n1iejsca, gdzie min~ly \vosolc lata ~ 
dziecif1~twa Gog"ola. Szcrol{ie blonie nad })Ochyl6m 
wzg6rzem. Na pra,vo futora chaty schludnc, na bia
lo i z6lto pomalO\Vanc, \V cieniu slicznych ogr6dk6w. 
Na le\vo leloat!a, rodzaj obszernego ogrodu \varzy
wnego; Sl'Odck jego Z\VfOCODJ do futora, 'vysadzany 
lipami i wierzba1ui. Przcd ogrodzenicn1 ccrkicw mu
rowana, z ziclonym dache1n. Ogrodzenic ccrk\vi zro
bione z ccgicl, IJOrnalowanych bialytn i z6ltym ko
lorenl, i nloionych jal\by kraty, W 3ZUf0\VC SCia
ny. s,vi~tynia ~naj dujc si~ potni~dzy lc\vad(): a fu
torenl; naprzcci,vko niej, dotykaj~c chat futora, tak
ze z pra,vej strony - no we ogrodzcnic, za kt6r61n . 
pansld d'v6r partero,vy, z czer\vonynl dachcm; na 
pra,vo-oficyna, na le\vo zabudo,vania gospodarsl\ic. 
Po za domen1 ogr6d, za kt6ryn1 ci~gn~ siEJ stawy 
a za niemi nico bjEJtC 'vzrokietn plaszczyzny stcp6\V 
Ukrainy.. . "\Vjechalen1 ua dzicdzinicc. Scree pomi-
1110 "·oli ogarn~la t~sknota. . . a dzicdziiicu biegaly 
dzieci, ba \Vi~c si~ i potrz~sajfl:C \Vcsolo s'vcmi gl6-
wkami k~dzicrza,ve1ni. Wiatr falo\val lis(ani jesio
n6w; kukulka kukala \V g~st\vinie drzcw za ccrk\vi~ 
a stada s.zpakow i wr6bli kr~zyly po nad chatatni fu
tor6w ... W szystko bylo pelne iycia, \vszystko szlo 
swoj~ kolej~. . Ty lko gospodar~a futoru juz nic by
lo pomi~dzy zyj~cemi! .. 

Wielu 'v ostatnim czasie widzialcn1 ludzi, ubolc
waj~cych szczerze nad zgonem Gogola i sa1n wesp6l 
z niemi ubole,valcm. Ale nigdy jeszczc nie bylo mi 
tak cigzko na scrcu, jak "\V tym czasie, kicdy zoba
czylem zalobfd i lzy dzisiejszych mieszkal1C6\v J a
nowszczyzny, matki i dw6ch siostr zmarlego Gogo
la. Trzecia siostra jego jeszcze za zycia brata po
szla za m~i i obecnie znajduje si~ w J{ijo\vic. 

Zatrzymaj1ny si~ nasamprz6d przy oficynic, l\tora 
si~ miesci na dziedzincu, w pra,vo od d'voru; tu bo
wiem Gogol z'vykle mieszl{al i praco\val podczas wie
lokrotnych przyjazd6\V swoich na futor. Tu, bczw~t
pienia, napisal \vszystkie s'voje pierwsze po,vie
sci, i tu ostatecznie obrabial drugi ton1 ,Martwych 
Dusz, 'v cza~ie ostatniego 1)obytu swego w J ano- · 

• 

wszczyznie od dnia 20 k\vietnia do 22 maja 1851 r. 
W jesieni tegoz roku udal sifd znowu do swego futo
ru, na wesele siostry, ale z powodu slabosci, zmu
szonym byl zatrzymac si~ w Tule, gdzie czas niejal{iS. 
przep~dzil w poblizkim klasztorze, a nast~pnie wr6-
cil do Moskwy i tamze po uplywie kilku miesi~cy 
zycia dokonal. Oficyna, jest to niskie, podluzne za-

30 



220 

budowanie z kryt~, wychodz~c~ na dw6r galery~. 
Zbutwiale wschody prowadz~ na ganek; przez nie
wielk~ sien \vchodzi si~ do obszernego pokoju niby 
salonu, a zt~d do r>okoju bawialnego. W tym osta
tnim, jak niemniej i w gabinecie, pracowal Gogo! i od
poczywal po kolei. Ci~gle niespokojny stanjego du
cha zmuszal go zmieniac swoj~ pracowni~; spac tez 
nie m6gl 'vci~z przez kill{a dni w tym samym poko
ju. W buwialnym pokoju okna wychodz~ na ogr6dek 
za oficyn~, grupp~ topoli zakonczony, za niemi ot"rie
ra si~ widok na chaty futoru i stepy. Jedno z okien 
zrobione we drz,viach, prowadz~cych na balkon, do 
ogr6dka. Tu, przy drz"riach ustawialo si~ nie
kiedy bi6rko au tor a , Taras a Bulby," i wtcdy, pod
czas pracy, n16gl on swobodnie napa,vac si~ wido
l\icm futoru i step6w ... 

Gabinet znajduje si~ na ustroniu i rna osobne wyj
scie. Tu najwi~cej przesiady,val zgasly autor ,,Re
wizor~" podczas ostatniego pobytu s'vego \V Janow
szczynie; zt~d nic wychodzil niel\iedy po calych ty
godniacb, zjawiaj~c si~ ledwie na cb,vil~ do tyle uko .. 
chancj przezcf1 nuttki. Pok6j ten dlugi jest na dzie
si~c, a szcroki, na krok6"r cztery. J),va 1nalc ol\:ien
ka zasloni~te bia:temi muslinowcini firankami, wy
choclz~ na. dzicdziniec-pomi~dzy nien1i zawieszone 
niewiellde i\vicrciadlo. Ode drz,vi na le,vo piec; na 
prawo-d~bo,va szafa na ksi~zki. Tuz przy piecu na 
lewo proste l6iko, lJOkryte dy\VU11Clll. vV te1n llliej
SCU napotnkn~, ze Gogol w ostatnim czasie 'viele 
1)racowal nad udoskonalenien1 'vyrobu doJno,vych dy· 
'van6,v; san1 po calych dniach ryso,val do nich wzo
ry, a za.trudnienie to, jak r6wnicz sadzenie drzew 
w ogrodzie, stanowilo gl6wn~ jego rozrywk~ w czasie 
niewielu godzin odpoczynku... Nad l6ikicn1 w k~
cie zawieszony s\vi~ty obrazek. Na ostatku, pomi~
dzy piece1n a l6zldem, posuni~ty do drz,vi zabitych 
na glucho, n1ie~ci sifJ stolik Gogola do pisania. Jest 
to kantorek na wysokich nogach z ukosny1n blatem 
z drzcwa gruszkowego obci~gni~tym sk6r~; na g6r .. 
nym blacie z d\v6ch stron wpra,viony kaJamarz i pia
seczniczka. Podobny st6l 'vidzialem u Gogola w ~Jo ... 
skwie w n1ieszkaniu hr. A. P. 'I'olstoja (w domu Ta
lyzina, na twerskim bulwarze), gdzie zycie zakon
czyl. Na scianie obok stolika do pisania, wisi przy
wieziony z Wloch przez Gogola obraz Zbawiciela 
olejno malowany. 

0 dworze, gdzie si~ obecnie rodzina Gogola mie
sci, nic szczeg6lnego powiedziec nie tnozemy. Wy
budowany wygodnie, ozdobnie nawet, w tym samym 
guscie, jak to dawniej wszystkie dwor~ budo:wano po 

wsiach ukrainskicb. W pokojach porozwieszane na 
scianach wyborowe sztychy dawne. W salonie stoi 
fortepian; tu w ostatnim czasie Gogol, przy pomocy 
bliskichznajomycb swoich, ukladal zbi6r piesni ukra
inskich z melodjami. Zbi6r ten z 30 prawie piesni 
skladaj~cy sifi), znajduje si~ teraz u M. S. A-wej, i zy
czylibysmy ogl~dac jew druku jak najpr~dzej. 

Przejdzmy do ogrodu, kt6ry tyle wyobrazni~ Go
gola zajmowal. Tn si~ przechadzal on, tu obmyslal 
swe utwory poetyckie i tu przyjmowal niewielu z bli
skich znajomych S\voich; tu wreszcie, pod cieniem 
szerokolistnych klon6w, jeszcze przez dziada jego 
zasadzonych, przenosil si~ wyobrazni~ w bajeczne 
czasy Zaporoza i hetmanszczyzny, i obmyslal pos~
pne i poetyczne postacie bohater6w swego ,, Tarasa 
Bulby., 

Ogr6d urz~dzony w guscie zwyczajnych ogrod6w 
wiejskich na Ukrainie. Drzewa jego s~ bujnc i cieni
ste. Po bokach alei, id~cej na pra,vo od ogrodowego 
balkonu, Gogol w r. ·1851 zasadzal mlode latorosle 
klonu i brzostu. Dzis (1852) drzewka te juz si~ \vzmo
cnily i powicwaj~ no"remi listka1ni. Dalej za niemi 
na obszarze l~ki, przy pniach innych drzew, Gogol 
posadzil: kilka zohJdzi, z kt6rych 'vyrosly juz dro bne 
d~bki, rodzice przyszlej d~browy, gdzie, bye 1noze,. 
po latach 'vielu, przyjd~ no,vi goscie, aby odwiedzic 
miejsce rodzinne pocty, przyjcl~ z nowemi nadzieja
n1i i troski, i \VS11omn~ o tyn1, kto z takiem zamilo
wanienl ten ogr6d zasadzit. . N a lcwo od balkonu 
ci~gnie si~ druga alea;· tu juz nie tyle zwisly dzikie, 
'vij~ce si~ drze\v gal~zie; przeszla juz t~dy motyka 
cywilizacyi. Droiyna alei, na dwa kroki szcroka, idzie 
po uad stawcn1 i koncem S'\vym do drugiego pobli
skicgo przytyka sta,vu. Po sciezce tej lubil szczeg61-
nie przechadzac si~ Gogo!. I dot~d n1ieszkaf1cy futo
ra 'viduj~ nickiedy (jak si~ iln "·ydajc) na koficu tej 
sciezki zgaslego Gogola w ulubionym przcz niego 
czarnym plaszczu. Nad t~ sciezln1, na wzg6rzu, urz~
dzon~ clre,vnian~ altan~, obalila burza wkr6tce po 
odjezdzie Gogola ze swej Janowszczyzny. Nieda
lel{o zt~d, w cieniu pochylonych lip i akacyj czer
nieje niewielka grota z ogromnyn1 l\:arnieniem dzi
kim przy wejsciu. Na kamieniu tym bawil si~ Go
gol, gdy jeszcze byl trzecbletniem chlopi~ciem ... Po 
latach czterdziestu siadywal cz~sto na nim i lubi{ 
zt~d spogl~dac na jasne wody wiejskiego stawu. 

Na stawie, po za ogroden1 urz~dzona lazienka, do 
]{t6rej jecbac trzeba na malym o dw6ch wioslach 
promie. Urz~dzil j~ dla siebie Gogol, ale si~ k~pal 
w niej bardzo rzadko. Tak samo, w p6zniejszym cza-
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~ie, na trzy miesi~ce przed zgonem, post~pil z hy
dropaty~. Po za stawem scicle si~ szcrokic blonie 
z ogrodzeniem. Tuz przy stawie szczeg6lnic pi~kn~ 
jest alea srebrnen1i topolami wysadzona; zgasly poe
ta piel~gnowal j~ z istotnem zaj~ciem. 

Oto jak Gogol przcpEJdzal dzien s'v6j w Janowsz
czyznie. Wstawal wczesnie. Wnicdziel~ szcdlna mszEE· 
Powszednicgo dnia natych1niast bral sig do pra
cy. Pracowal nieldedy po piEEc godzin wci~z i bardzo 
rzadko przed poludniem z gabinetu S\vcgo \vycho
dzit Szedl zaraz na przechadzk~, zazwyczaj na bio
nic po za cerkwi~; niekiedy w tym czasic ai do obia
du przechadzal si~ \V ogrodzic. Obiaduj~c \V gronie 
rodzinnem, byl zawsze wesoly, iartoblhvy, rozsmic-

• szal wszystkich improwizowancmi opo,viadaniami 
i caly czas poobicdni r6wniez posr6d rodziuy IJrze
I>~dzal. Wicczorem albo sig przcwozil po stawach 
na promie, albo IJracowal w ogrodzie, albo zn6\v \Vra
cal do swego gahinetu. U dawal si~ na spoczynek 
dose \vczesnie, zawsze prawie o rlziesi!1t6j 'viecz6r. 
Zostaj~c posr6d rodziny, lubil szczeg6lnic zajmowac 
si~ rozmaiten1i robotami don1owemi; ryso\val \vzory 
na dy"'any, l{rajal suknie, nauczal, jak trzeba robic 
})ra,vdziwe pirogi stepowe, bral udzial w malo\vaniu 
})Okoj6w, \V obiciu rr1ebli. 

Z s~siad6'v nie'\\'iclu Gogola odwiedzalo. J cdni nie 
ehcieli go nicpokoic posr6d prac literackich, drudzy 
nigdy prawic w dobrach swoich nie mie:.;zkali, a inni 
po prostu obawiali si~ go jako autora satyrycznego, 
dziwne jakies wyrobiwszy sobie pojEEcie o charakte
rze pisarz6w tego rodzaju. Gl6wne1ni goscmi poety 
.z s~siad6'v jcgo byli pisn1ienni 1nicszkancy futor6w, 
ubodzy i nicszcz~sliwi r6znego stanu, kt6rych wspie
ral zawszc i niekt6re osoby ducho\vne ... 

Do ozd6b d\voru Janowszczyzny nalez~: portret 
.zgaslego poety, olejno przez Mollera Inalo,vany (por
tret ten w podarunku dla matki przy,vi6zl Gogol 
z Petersburga) i trzcina z zyly palmowego 1iscia, na 
]{t6rej si~ opieral Gogol w podr6zach swych po Zie
llli s,viEEtej ... " 1) 

Powiemy teraz sl6w kilka o zyciu pocty, o tyn1 
czasie szczeg6lniej, kiedy najwiEJcej zblizonyn1 byl 
do cichego futoru ukrainskiego. 

~likolaj Gogol Janowski urodzil si~ dnia 20 mar
ca (v. s.) 1810 r. 'v 1niasteczka Soroczyncac!t, \V 1)0-

wiccie ~Iirgorodzkim, gubernii Poltawskiej, o trzy 
mile odlegle1n od wsi Jano,vszczyzny. Pochodzil ze 
starozytnej szlachty. Po urodzeniu bylnadz,vyczaj 

1
) Wiadomosci Moskiewskio z r. 1852, Nr 124. DziaJ: 

Literacki. 

slaby. Dlugo si~ obawiano o jego zycic. W szcsc ty
godni przcwieziono go do Janowszczyzny. ic zwa
zaj(};c na \V~tlosc organiz1nu, okazal 'vkr6tcc, ze 1noc 
czlo,vicka nic za,vicra si~ w ciclc. Maj~c trzy lata, 
juz do brzc czytal i pi al \vyrazy kred~, nauczywszy 
si~ abccadla, bcz })Omo.cy nauczycicla, z liter na kar
tkach Inalowauych. Gdy n1ial })i~c lat wicku, przy
szlo mu na n1ysl pisac \viersze. Co to byly za 'vicr
szc, nikt uic pa1ni~ta, ale oto, co sig zc \VSpomnicii 
don1ownik6w jcgo docho,valo. Znany w owym czasie 
litcrat /{a]Jnisl, przyjccha,vszy jcdncgo razu do ojca 
Gogola, zastal pi~cioletniego synka jcgo z pi6ren1 
'v r~ku. l\falcnki Gogol siedzial przy stole, gleboko 
zamyslony nad jak~s fraz~. I{apnist potrafil prosb~, 
przymilcnicm i inncn1i srodkami \Vy1n6uz na 1nalyn1 
literacie, ic 1nu swc pisanic pokazal. Gogol zapro
wadzil l{apnista <lo drugicgo pokoju i tan1 przcczytal 
jemu S\vojc \vicrszc. . . J(apnist nie m6wil nikomtl 
o trcsci tych "'icrszy, ale b~d~c \Vzruszonym gl~boko 
i tul~c do pier i 1nalego, \vyszedl do rodzic6\v Gogo
la, m6\Vi!1c: ,B~dzic z nicgo wiclki talent, oby tylko 
los zdarzyl mu za prze\vodnika, nauc%yciela-chrzc
scijanina! ' ad tc111i \Vyrazami utalcntO\Vancgo i prze
nikli\Vego Kapnista zastanowi siEE nic jcdcn z biogra
f6\v Gogola. Picr\vsze pr6by poctycznc Gogola, zna
ne szkolnyn1 jego kolcgon1 byly: ballada ,D,vie ryb
ki ,, w kt6rej wys ta wil pod postaci~ ry bck los s woj 
i brata swego Andrzcja; tragedya ,Rozb6jnicy" kt6-
ra byla z zapale1n przyjEEta przcz jcgo \vsp6ltowa
rzyszy; \Yier~z ,I tali a'' druko,vany bczimiennic (Syn 
Ojczyzny i Archi\VUln P6lnocne z r. 1 29) i poc1nat 
, Ganz J{iicbelgartcn \vydany 'Y r. 1829 pod pseu
donymem Alowa. P. Danilewski 'vspomina jeszcze 
o 'vicrszu p. n. ~,Rus pod jarzmem Tatar6,v. ~, 'V\ricrsz 
ten nigdzic druko\vanym nie byl. Gogol przyslal go 
dla S\vej 1natki z liceu1n iezynskiego, star annie przc
pisany na pi~kny1n papierze i ozdobiony wlasnemi 
rysunkan1i. Z calej tresci tego poc1natu, kt6ry po 
kilku latach wzi~tyn1 byl tajemnie z J ano,vszczyzny 
przez samegoz autora: matka Gogola,-podlug sl6\v 
p. Danile,vskiego:-pami~ta tylko U\va ostatnie 'vicr
sze z zakonczenia: 

,, Odslo ni \Yszy ch1nur ki srebrorunne , Ukazal si~ 
ksi~zyc tr,vozlhvic: W p6zniejszyn1 czasie, gdy od
gadl s'vc po\volanie i zacz~l pisac proz~, Gogo! przy
cichl calkie1n zc s'vem 'vierszopisarstwem. Spalil swc
go , Ganza I\:uchelgartena, natychmiast po przeczy
taniu ostr6j recenzyi l)ole\voja w ,Moskic\vskim Te
legrafie. , Podlug opo,viadania J akima, sluz~cego 
Gogola, kt6ry jest obecnie rz~dc~ dworu w Janow-
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szczyznie, pan jego wpadl pewnego razu nagle do 
swego mieszkania w Petersburgu i wzi~wszy z sob~ 
J akima, udal si~ z nim do ksi~garzy, u kt6rych zlo
zone byly 'v komissie egzemplarzc Hanza Kiichel
gartena. Zabra\vszy \vszystkic 60 egzemplarzy, te
goz wicczoru spalil je co do jednego. 

Oto zdarzenie, kt6re maluje charakter Jakima. 
Dowicdziawszy si~ o smierci Puszkina w r. 1837, 
siedzial on w przedpokoju i plakal. 

, Czeg6z ty placzesz, J al{imie?" 
- A jakiez nie mam plakac? .. Puszkin umarl! 
,A tobiez co do tego? albozes go znal?" 
- A jakto do tego? 0, dla Bogal A toz on tak ko

chal me go pan a! By,valo snieg, dcszcz, slota w Pe
tcrsburgu, a on w swoim plaszczyku leci z Mojl{i, od 
mostu Policyjncgo, na JVIieszcza11sk~ ulic~, do domu 
Jochima, fabrylG.tnta powoz6w, gdziesmy wtedy mie
szkali! Po calych nocach przesiadywal u pana, slu
chajt}:C jak pan czytywal mu S"'oje dziela, a u nas 
nieraz i SWiCC \Vlasnych nie bylo! ~, 

Zajmuj~ce1ni s~ opowiadania Jakima objasniaj~ce 
sto ··unl(i Puszkina, pierwszej 6"rczesnej znakomito
sci litcracldcj, clo Gogola. Puszkin przychodzB: nie
kicdy do gabinetu Gogola i przegl~dal jcgo papicry, 
gdy sa1uego w domu nie bylo. Zaj~ty b~d~c 'v6w
czas ,Dubro\YSl\iln," ,Powiescian1i Bielkina" i, C6rk~ 
kapitana," Puszkin z zaj~cie1n i upodobaniem sledzil 
rozw6j talcntu przyszlego antora ,l\1ttrt,vych dusz" 
i , Rc,vizora. ' Dose przy}JOinnicc odez\vy Puszl{ina 
w wyda,vanym przezcn .. ,So·wren1icn11iku ~, o pierw
szych }Jowiesciach Gogola .. 1 36 roku rogol wyje
chal po\vt6rnie za granic~. vV \Vigil~j~ jego \Vyjazdu, 
Puszkin, l)Odlug slow J akilna, przcsiedzial u niego 
cal~ noc az do S\vitu, czytaj~c 1nu S\Ve utwory i slu
chaj~c wyj~tk6'v z dziel Gogola. Bylo to juz ostatnie 
ich 'vidzenie si~. Na }Jocz~tku r.1837 Puszldn un1arl, 
i Gogol, za powrotem z obcych kraj6,v, juz go nie 
widzial wi~ccj. 

Do szl\61 oddany byl Gogol do Polta\vy, a p6zniej 
do Niezyna. Knkolnik (Nestor) opowiadal, ze Go
gol, szkolny jego kolega 'v Liceum Niezynskien1, byl 
w og6lnosci charakteru wesolego i od,vaznego. Nie 
byl to juz w~tly 6w i slabowity dzieciak, ale mlo
dzian pclny ognia i nami~tny milosnik \vszystkiego, 
co bylo pi~knem i wznioslem. Na szkolnej lawie 
przyszly satyryk i humorysta przepisywal dla siebie 
s\viezo pojawiaj~ce si~ wtedy poetnata Puszkina: ,, Cy
ganie" ,Bra cia Rozb6jnicy," ,Polta\va," i rozdzialy 
,Eugeniusza Oniegina." Przepisywal je zwykle n~ 
najlepszym papierze i ozdabial rysunk~mi wlasneJ 

... 

kompozycyi. Ciekawe s~ listy jego z tej epoki (1827) 
pisane do matki. Z jednego z nich damy tu wyci~g 
nie,vielki: ,Dzi~kuj~ kochanej mamie za przyslane 
pieni~dze, bo w tym czasie byly mi bardzo potrze
bne. Plan zycia Inego teraz nadzwyczaj scisly i u
wazny na wszelkie wzgl~dy. Kazdy grosz Ina te
raz u mnie swoje przeznaczenie; odmawiam sobie 
niezb~dnych nawet potrzeb, abym posiadac m6gl 
chocby najmniejsz~ moznosc widziec i czuc to wszy
stko, co jest pi~knem. W tym wlasnie celu, z najwi~
kszein staranicm zbieram sw~ caloroczn~ pensy~, 
bardzo mal~ cz~stk~ odkladaj~c na konieczne wyda
tki. Za Szyllera, kt6rego ze Lwo,va sprowadzilem, 
dalem 40 rubli (ass.), summ~ wcale nie maloznacz~
c~ podlug mojej sytuacyi, ale wynagrodzony jestem. 
za to ze zbytkiem i teraz kilka godzin na dzien prze
p~dzam bardzo })rzyjemnie. Nie zapominam tez i dziel 
w j~zyku ojczystym i zapisuj~, co tylko najlepszego. 
wychodzi: rozumie si~, ze na bardzo malem prze
staj~; przez cale 1)olrocze nie nabywam wi~cej jak 
jedn~ ksi~zk~, i to 1nnie 1nartwi nadzwyczaj! Czytam 
nieraz ogloszenie o wyjsciu z druku pi~knego dzie
.la - silnie bije serce... ale 'vidz~c niepodobief1st,vo 
nabycia, z ci~zkien1 'vestchnieniem upuszczam z r~k. 
gazet~; marzenie o nabyciu go, niepol{oi sen 1n6j, 
i w tym czasic z odebrania pieni~dzy ciesz~ si~ wiEd
cej, anizcli najzapalenszy lich,viarz •.. Nie wien1, co
by si~ ze n1n~ stalo, gdybym jeszcze zt~d nie czul 
radosci; u1narlbym z t~sknoty i z nud6w! To jedno 
osladza rozstanie si~ moje z \Varni. .. " 

Siedmnastoletni mlodzian w oddalone1n miasteczku,. 
'v szkolach, sprowadzaj~cy ze Lwowa dziela Szylle
ra za calorocznfb pensy~ swoj~, zastanowi pomin1o 
woli u'vagEJ kazdego. Wszystko zajmo,valo go i nie
pokoilo! Chwili nie stracil napr6zno, jeszcze b~d~c 
w zarannych latach dziecinstwa! 

Pierwsze lata n1lodziei1cze przep~dzil razem ze 
starszym braten1 swoiln Andrzejem, wczesnic przez 
smierc porwanytn. Ojciec Gogola jezdzil cz~sto ra
zem z synami w pole i w drodze zadawal im tcmata 
do improwizacyj: ~,slonce," ,step,,, ,nicbo! , Mlodszy 
syn odznaczal si~ zawsze zadziwiaj~cem wywi~za
niem si~ z improwizacyj. Ojciec Gogola pisywal 
takze ,v j~zyku 1naloruskin1; - prace jego skladaly 
si~ z dziel dramatycznych, komedyj, grywanych na 
domowym teatrze Troszczynskich 1

), kt6rzy bardzo 
1) Dymitr Troszczynski, byly minister Sprawiedliwo

sci. Bez Wf1tpienia byl to geniusz 'v swoim rodzaju, kt6ry 
z ubogiego chlopca kozacldego, przez swe zdolnosci nie
pospolite i zaslugi, zostal jednym z wys. dyg. panstwa. 
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1Iprzejmi by li dla Gogo low. I\: om edye te, po smierci 
ojca, Gogol, jad~c do Petersburga, zabral z sob~ aze
by je wydrukowac. Niewiadomo, jaki los je spotkal, 
gdyz opr6cz kill\unastu wierszy, kt6re za godla do 
niekt6rych powiesci swoich obral Gogol, nikomu do
t~d nie s~ znanc. 

• 

Zgon starszego brata, Andrzeja, do taldego sto-
pnia przerazil Gogola, ze go musiano z ~olta':y 
przeniesc do Niezyna. W roku 1820 po ukonczen1u 
nauk w Niezynskiem Liceum, Gogol 'vr6cil do domu, 
zk~d na pocz~tku nast~pnego roku wyjechal do Pe
tersburga. Tu id~c za pop~dem poprzcdniego na-
stroju duszy, zapragn~l zostac aktore1n; ale zrazo.ny 
niepowodzeniem pierwszej pr6by, co zapewne nie
smialosci mlodzienca i nieznajomosci swiata przypi
sac nalezy, porzucil teatr na zawsze. W tymze cza
sie przypadla zagadkowa podr6z jego za granic~. 
Powody, kt6re go do tej podr.6zy sklonily, nikomu 
dot~d nie byly znane. Teraz si~ wyjasnily one z listu 
jego do matki w owym czasie pis an ego. . . P. Dani
lewski tak o ten1 zdarzeniu opo\viada: , W tym roku, 
(1829) maj~c 19 lat wieku, zakochal si~ namiEJtnie, 
do szaleust,va pra,vie w jednej z os6b 'vyzszcgo sta-
11n (imienia jej \V li~cie nie wspomina). Postrzeglszy, 
ze nie przyst~pn~ dla niego byla, ze nie domysla si~ 
nawet o jego wzgl~dem niej uczuciu, postanowil za
koilczyc 'vrcscie s"ve cierpienia.. . Pewnego razu, 
gdy si~ bl~kal po nad brzegami Ne,vy, zobaczyl pa
rowy statck, n1aj~cy wkr6tce odplyn~c do I.Jubeld. 
'fegoz dnia od n1atki oclebral p6ltora tysiEJCY rubli 
ass., jako oplat~ z maj~tku od Rady Opiekunczej. 
Nazajutrz rano "'siadl n a parowy statek i zagranic~ 
poplyn~l, a 'vynagradzaj~c ~traty, IUt jakic matk~ 
narazill ·porzq,tlzil "r f; ~dzie akt urz~do"ry, kt6rym 
przclewal na ni~ caly maj~tek, po ojcu przcz niego 
odziedziczony, i juz go nigdy napowr6t przyj~c nie 
cbcial. Znanc St1 nast~pstwa tej fantastycznej wycie
czki. Gogol przybywszy do Lubcld, napisal wkr6tce 
list do 1natki, opisuj~c w nim obszcrnie rozczaro\va
nie s"'oje, jakiego do znal w tycb miejsc~cb, kt6re 

· tak gor~co ogl~dac pragn~l i dol~czyl ?o ~1stu ry~u
nek ulicy, przy kt6rej mieszkanie dla s1eb1e wynaJ~~· 
Nie dlugo potem, gdy juz zasilku zabraklo, wr6c1l 
z t~sknot~ na Mieszansk~ ulic~ do Peters burga. '' 1

) 

Na pocz~tku r. 1834 Gogo I wydrukowal (w ,Pszczo-

1) Wiad. Mosk. 185 2 r. Nr 124.-Pami~tniki Ojczyste 
z tegoi roku, Nr 4.-Sowremiennik 1852 N. 10. Wiad. 
Mosk. 1853 r. Nr 51.-Dzial Literacki. 

• 

lc P6lnocncj" i ~' 1'clegrafie Moskiewskim ") nast~
pnej tresci 0 zvydaniu historyi kozakow 'Afaloruslric!t 
ogloszenie: ~,Dotqd nie 1namy jeszcze dokladncj, za
da\valniajqcej historyi Malej Rusi i jej narodu. Nie 
nazywa1n history~ wiclu kompilacyj ( uzytecznych 
zreszt~ jako nutteryaly) z r6znych kronik bcz kryty
cznego pogl~du, bcz og6lnego planu i cclu uloionych, 
ktorc nie 'vskazaly dotf1d ludo,vi tcmu 1niejsca 'v hi
storyi. Przedsi~"'zi~lent \vykonac tg prac~ i I>rzcdsta
wic o ile bycmozc najdokladniej: jakim sposobe1n od
dzielila si~ ta cz~ ~c Rusi, jakie otrzy1nala urz~dzenic 
politycznc, pod obcc1n zostaj~c pano,vanicn1; jak si~ 
\Yyrobil 'v nicj 1iarod "~ojsko,vy, wyrozniaj~cy siQ zu
pelnic oryginrJno:ici~ charaktcru i czyno,v; jakim 
sposobem w przcci~gu trzcch 'vicko,v, z broni~ w r~
ku, o prawa s'vc i rcligij~ \valczyl: uporczywie; jak 
nareszcie si~ przyl~czyl do Rossyi; juk znikal woj
sko\vy byt jego i sLawal si~ rolniczyn1; jak z'volua 
caly ]\raj, nowc, na lllicjsce da,vnych, otrzymy\vnl 
pra \Va i 'v koiicu zlal sig znpelnic z llossyf!. Blisko 
lat pi~ciu zbicralcn1 starannic 1nateryaly, bistoryi 
kraju tcgo dotyczqcc. Polowa bistoryi 1nojej gotow~ 
jest pra,vie, ale big 'vstrzymujg od jcj 'vy<la,vania, 
donly~laj~c si~ istnicnia wielu nicznanych lllnic zro
del, a ktore b cz'v~tpicnia gdziekol wick przccho,vu
j~ siEJ 'v r~ku o~ob pry\vatnych. W tyn1 cclu zwra
cam si~ do \vszystkich (a niepodo bna, a by Bwiatli 
zion1ko\vic prosbie n1ojej odm6wili) o nadcslanie mi, 
jesli nic mozna oryginalnych, przynajmnicj 'v koi>i
jach-jakichb~dz 1nateryal6,v, picsni, po,viesci ban
durzysto,v, akt6'v urz~do,vych (szczcgolnicj picr\vo
tnych dziejo'v l\1al:cj ltusi dotyczqcych) ~ Nie wiado
mo, jaki los spotkal przcdsi~'vzi~cic tuko\vc. W ,,Ara
beskuch·' (1 .,35 r.) zamieszczonc by!y ust~py z tej 
pracy, ktorej plan ocalal po cz~sci \V po\vyzszcm 
ogloszeniu. 

W miesi~cu lipcu tcgoz roku n1ianowany zostal 
professore1n historyi po,vszechnej 'v uni\versytecie 
Petersbargskim, jcdnakze w za\voclzic tym nie wy
tr,val \Vi~cej jak 1)6ltora roku. Slady prac nauko
'vych Gogola pozostaly w kilku prclekcyach jego, 
druko\vanych p6zniej 'v Dzienniku Ministerst,va Na
rodo,vego Oswiecenia (najlepsz~ z nich jest wst~pna 
prelckcya jego , 0 'vickach Srednich).' Odznaczaj~ 
si~ one swietnym "·y kladem, ozywione czaruj~c~ gr~ 
fantazyi; ale trudno znalesc w nich no,vy pogl~d na 
wypadki dziejowe, albo gl~bokie pojmowanie histo
ryi. Przed tern lat par~ poswi~cal si~ wykladowi bi
storyi i jcografii po do mach prywatnych os6b jak nie
mnh~j w instytucie patryotycznym. Ale te prace nie 
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byly 'vlasciwemi powolaniu Gogola. W tym wlasnie za1 si~ niemiecki przeklad ,Martwych Dusz." Zupelny 
czasie, gdy zape,vnial publicznosc i swych przyja- jego tytul jest nast~pny: Die todten Seelen. Ein saty
ei6l, ze calkicm oddany jest pracom naul{owym, z pod rischkomiscbes Zeitgemalde von N. Gogol. A us dem 
pi6ra jego sypaly si~ jedna po drugiej po\viesci i ko- Russischen tibertragen, mit Anmerkungen verseben 
medyc, i tc mu zdobyly zaszczytne imi~ \V litera- und bevorwortet von Philipp Lobenstein. Leipzig, 
turzc. 1846. Druck und Verlag von Philipp Reclamjun. 

Od r. 1836 rozpoczyna si~ 6w koczowniczy rodzaj Ze wst~pu tlumacza dajemy par~ ust~p6w: ,Lite-
zycia Gogola, lrt6ry zachowal az do ostatnich chwil ratura rossyjska (powiada p. Lobenstein) zamkni~ta 
swcgo bytu. Caly pra,vic czas ten przep~dzil za w swojem k6lku, nie troszczyla si~ ,vielce o rozglos 

* granic~, ba,vi~c po najwi~kszej cz~sci w Rzymie, za granic~ i nie mozemy tego miec jej za zle. Tylko 
Neapolu, niel{iedy we Franfurl\cie nad Men em, w Di.is- samodzielne utwory, szczeg6lnym nacechowane ty
seldorfie i t. d. Odbyl dwukrotn~ podr6z do Jerozo- peru, b~d~ce \vyrazem charakteru narodu, ,vyswie
limy; z ''ycicczek tych \Vracal na. lrr6tko do kraju, caj~ce faz~ jego rozwoju, takie tylko ut,vory stawac 
zawsze t~skni~e do milego 1nu poludnia i tam tylko si~ powinny, za posrednictwem przeklad6w, wsp6l
czuj~c ulg~ w swych cierpieniach moralnych i fizy- n~ wszystkich narod6w wlasnosci~.... Ale na szcze
cznych. W p6znej jesi~ni 1851 r. wybral si~ do swe- g6ln~ zasluguj~ uwag~ takie ksiqzki, kt6re, na wz6r 
·go futoru, ale jakicms zlowrogictn J)rzeczucicm wie- niniejszego dziela, przedstawiaj~ wiernie jaskrawy 
dziony, \vr6cil z polowy drogi do Mosk\vy i tan1 dnia obraz stanu spolecznego i charakterystyl\~ zycia 
21lutego (v. s.) 1852 roku, po kill{odnio\vej slabo- w Rossyi, wykonan~ z subtelny1n humorem i z iro
sci zycia dokonal. nij~ peln~ zycia., "Gogol nie \Vklada r~kawiczek 

Dziela Gogola, poczynaj~c od roku 1831 kilka- glace, nie dotyka ostroznie bol~cych n1iejsc, ale cz~-
1\rotnie druko,vane byly juz to oddzielnie, juz zbio- sto uderza je lap~ niedzwiedzi~ (mit einer Baren
rowo (1843 r. we czterech tomach, opr6cz "Rewizo- tatze). Autor jest pelnym ognia patryot~, l\ocha oj
ra" i , Martwych Dusz' ). Najkompletnicjszy zbi6r czyzn~ swoj~ z zapalem Wlocba i z upore1n niepo• 
jego pisn1, z dol~czeniem mn6stwa jego list6w, auto- konanym mieszkanca p6lnocy; ale rnilosc ta nie za
biografii, publicznosc rossyjska zawdzi~cza p. l{.uli- slepia go na 'vidok dziwact'v i bl~d6w jego ziomk6w. 
szowi, kt6ry \V roku 1856 \vydal jew Petersburgu, Niepodobna nie lJrzyznac, ze Mart,vc Dusze uwaiane 
w szcsciu obszernych to1nacb. Ale juz obecnie edy- tylko z punktu widzenia estetycznego, grzesz~ nie
cya ta zupclnic \vyczcrpan~ zostala. kt6remi bl~clami; szczeg6lnie obok mistrzowskiego 

W l\oncu 'vspomniec wypacla o przel{ladach dziel oddania charaktero,v, niezbyt g~sto nalozone farby, 
Gogola na obcc j~zyki. W rol{u 1845 Ludwik Viar- niestoso,vny rozklad swiatla i cienia, i ci~gly brak u
dot wydal 'v Paryzu pi~c powicsci Gogola p. n. ,Ni- spakajaj~cego pierwiastku, przykre w czytelniku obu
colas Gogo!. Nouvelles russes, traduction fran~aise dzaj~ uczucie. Ale to si(J 'vynagraclza sowicie niezr6-
publiec par Louis Viardot. Pari , 1845. '' J{si~zka wnanym ko1nizmem i n1n6stwem tableaux de gen1'e, 
ta s'vietnc n1iala po,vodzenie. W nast(Jpnynl roku kt6re co chwila autor przedsta"ria, tak ie czytelnik, 
ukazal si~ przelrladjCj naj~zykniemiecki: ,Russische zamykajlJ:C ksii:J:Zk~, zadowolonym zupelnie prawie 
Novcllen von Nicolas Gogol. Nach L. Viardot iiber- zostaje. '' 
tragen von Bode. Leipzig, 1846. W nicn1ieckim prze- Poznalismy tal{ze i 'v przel{ladzic na j~zyk pol
kladzie, J)Odzielonym na dwie cz~sci, opuszczon~ zo- ski niekt6re z pisn1 Gogola. Opr6cz komedyi ,Re
stala przedmowa francuzkiego tlun1acza, jakkolwiek wizor," w Wilnie wyuanej, i kilku powiesci, w da-
_kr6tka, ale ella cudzoziemc6w wcale nie zbyteczna. I wniejszych pisn1ach peryodycznych zamieszczonych 
W tymie czasie p. Lippert oglosil !{o7'discltes NoL·el- (np. \V Jutrzcnce z r. 1843 ,PainiEJtniki Waryata," · 
lenhuch; w pier,vszynl tomie tego pisma zbiorowego przeklad 1\farcina Szymanowskiego), podane byly 
drukowan~ byla pomi~dzy inne1ni: , Powiesc o tern, w Magazynie 1\16cl z r: 1857 przeklady d\voch powie
jak si~ por6znil Iwan Iwanowicz z I'vanem Nikifo- sci Gogola: ,~1ajo\va noc, lub Utopiona" (Nr 6-11) 
rowiczen1. ' Powicsc ta Gogola otrzymala naz'v~: i ,Portref' (N"r 29-37). Nadto w jednem z pism 
/{lein1'uSsische Gentebilde1·. Do tecro ton1u dol~czo- zbioro,vych Wilenskich druko,vane byly pierwsze 

b "1: • hD " A ny byl portrct Gogola. Nareszcie \V tymze roku uka- rozdz1aly ,,Martwyc usz a w tenaeum, Plaszcz. 
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KANAt PRZECINl\J~CY III~DZYMORZE SUEZ 

I fAJiCZJiCY MORZE SR0DZIEMNE Z MORZEM CZERWONEM. 

Olbrzymie srodki kommunikacyjne zastosowaniem 
sily pary i elektrycznosci otworzone, w przeci~gu lat 
kilkunastu zmienily postac calego swiata. w po
sr6d przyspieszonego temi srodkami zycia bandlowo 
przemyslowego, przeradzaj~cego si~ cz~stokrocw tra
wi~c~gor~czk~ bogactwa, wszystko co tylko moze po
sluzyc do skr6cenia odleglosci przegradzaj~cycb roz
maite punkta handlowe, musialo szczeg6lniej zwr6-
cic na siebie uwag~. Z drugiej strony mysl ludzka 
osmielona tyloma olbrzymiemi pracami, kt<Sre z za
dziwiaj~c~ szybkosci~, pomimo niezliczonych ko
szt6w i trudnosci dokonanemi zostaly, nie wahala 
si~ zaprojektowac dziela, co swemi rozmiarami i u
zytecznosci~ przewyzszy wiele z tych, kt6re je po
przedzily. M6wic tu chcemy o kanale przecinaj~cym 
poprzecznie mi~dzymorze Suez i zl~c.zyc maj~cym na 
nowo dwa morza przedzielone od wiek6w tym w~
zkim przesmykiem ziemi. 

Ksztalt powierzchni, poklady ziemi i inne rozmai
te wskaz6wki naprowadzaj~ na domysl, ze przedzial 
ten po,vstal 'v p6zniejszy ch do piero ·wiekach itnienia 
ziemi, pocz~tkowo zas ob a te morza naturalnie l~
czyly si~ z sob~; i rzeczywiscie szerokosc mi~dzy
morza w najw~zszem miejscu wynosz~ca okolo 113 
kilometr6w, podlug swiadectw starozytnych history
k6w byla o wiele mniejsz~. Albo wi~c jedno z gwal
townych wstrz~snien jakim ziemia ulegla, albo })O

wolne dzialanie dw6cb przeciwnych pr~d6w morskich, 
kt6re w tem miejscu spotykaj~c si~ z sob~ nanosily 
piaski ruchome i osadzaly w miejscu "'sp6lnego spo
tkania, albo l~c&nie obiedwie te przyczyny, wzniosly 
nieprzebyt~ mi~dzy clwoma morzami zapor~. 

Przedzial ten utrudnil konununikacy~ pomi~dzy 
W schodem i Zachodem, i o wiele przyczynil si~ do 
utrzymania na tak niskim stopniu oswiaty i dobrego 
bytu kraj6w zachodniej Azyi, kt6re niegdys kolebk~ 
byly rodzaju ludzkiego i gniazdem powstaj~cej cywi
liz.acyi; lecz w miar~ posuwania si~ oswiaty bardziej 

ku Zachodowi, w 1niar~ jak ludy europejskie z wro
dzon~ sobie zdolnoschh zacz~ly swe wyksztalcenie 
do coraz wyzszego podnosic stopnia, Azya oddzielo
na od tego j~dra cywilizacyi nie znalazla w sobie dose 
sily wewn~trznej, a by swej mlodszej dor6wnacrywalce 

Azya a szczeg6lniej cz~sc jej poludnio,va, pod na
z,viskienl Indyi W schodnich znana, od najdawniej
szych czas6w n~cila ku sobie Europejczyk6,v. Plody 
tej hojnie od natury uposazonej krainy staly si~ nie
zb~dnemi do zaspokojenia wzrastaj~cych wraz z cy
wilizacy~ potrzeb i wyn1agalnosci dobrego bytu. Oko
licznosc ta WY"'olala potrzeb~ odszukania drogi mor
skiej pomi~dzy Indyami a Europlb i stala siEJ bodz
cein rozlicznych 1)odr6zy awanturniczych 'v ci~gu 
wiek6w srednich. Odkrycie przyl~dkaDobrej Nadziei 
uwienczylo te usilowania i ot,vorzylo komn1unikacy~ 
z Indyami wschodniemi; ogromne jednak zboczenie 
przy oply"'aniu brzeg6'v calt~j Afryki i niebezpie
czenshvo zeglugi w burzli"'}7 Ch okolicach przyl~dka 
Dobrej Nadziei, juz wtenczas uczuc daly niedogo
dnosci tej drogi, i dla tego to Krzysztof Kolumb po
stanowil odszukac inn~, w przeciwnym zupelnie ze
gluj~c kierunku, a usilowania jego, jakkolwiek inny, 
cbociaz nie mniej wazny skutek odniosly, dowodz~ 
jednak ile juz w owym czasie czuc si~ dawala w Eu
ropie potrzeba ulatwienia sposob6w znoszenia si~ 
z Indyami. Potrzeba ta wz1nogla si~ w spos6b nieo
pisany od owych czas6w, tak dalece, ze dzis Europa 
obejsc by si~ nie mogla bez plod6w z tych odleglych 
krain przywozonych przedsi~wzi~cie zatem, kt6re 
skr6ci o polow~ przeszlo odleglosc, jak~ okr~ta 
europejskie przebiegac musz~ nie potrzebuje inne
go nad t~ okolicznosc poparcia , - za najwymo
wniejsze wi~c usprawiadliwienie posluzyc nam mo
ze nast~pny wykaz por6wnawczy odleglosci poini~
dzy rozmaitemi portami Europy a Indyami naj
prz6d odplywaj~c przyl~dek Dobrej Nadziei, po
wt6re przez kanal przecinaj~cy mi~dzymorze Suez. 
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Wykaz ten podany zostal przez pana Gressier 
hyd1·og1·a(a ma1'yna1·ki Cessarsko-francuzkieJ·: 

Odleglosci w ki
lometrach. 

Na.zwiska portow. ---~---
Przez Przy- Przez mi~· 
liidek Do- dzymorze 

brcj Nadziei Suez. 

Petersburg 15,660 8630 
Sztolrolm 15,330 8920 
IIamburg 14,650 7610 
Amsterdam 

. 
14,450 7420 

Londyn 14,340 7300 
Ha,vr 14,130 7090 
Liz bona 13,500 6190 
Barcelona 14,330 5500 
Marsylia 14,500 5490 
Genua 14,690 5440 
Tricst i W cnecja 15,480 5220 
J{onstantynopol 15,630 4700 
Odesa 15,960 5080 

450/o 
46 
48 
49 
49 
50 
54 
61 
62 

' 

63 
65 
70 
68 

,, 

l{onieczuynl skutkiem tak znacznego skr6cenia od 
leglosci b~dzic: 

1. Skr6cenie o polo"'~ przeszlo czasu potrzebne
go na odbycic tej drogi op!y"raj~c przyl~dek Dobrej 
Nadziei. 

2. Zmnicjszenie o polow~ koszt6w przewozowych. 
Dwie tc okolicznosci wywolac koniecznie mt;.sz~ 

znizenic cen \vszystkich przedmiot6w, kt6re dawniej 
tak drug~ i niebezpieczn~ musialy odby"'ac drog~ 
Tym sposobem powiedziec mozna, ze dobroczynne 
skutl\i kanalu suezkiego splyn~ na kazdego prawie 
bez wyj~tku mieszkanca Europy. Ale jezeli dla Eu
ropy gl6wnie materyalne zyski otworzenie prostej 
drogi do lndyi zapowiada, to nie\v~tplhvie Wscb6d 
cal'y, r6wnie 1nateryaln~, jak i moraln~ korzysc z te
go przedsiewzifJcia odniesie. Calc p6lnocne i cz~sc. 
wschodniego wybrzeza Afryki, poludniowa Azya, Au
stralia i niezliczone wyspy m6rz poludniowych, przez 
ulatwienie stosunk6w z Europ€1, ulegn~ jej wplywo
wi cywilizacyjnemu, a zblizenie si~ 300 million6w 
lud6w zachodnich z 600 milliona1ni \vschodnich mo
ze nieobliczone korzysci dla ca!ej przyniesc ludzkosci 

Przeciwnicy kanalu starali si~ \vystawic morze 
Czerwone za nader niebezpieczne dla ieglugi, co po
dlug nich mialo zniszczyc wszelkie korzysci, ze skr6-
cenia · drogi wynikaj~ce ; w rzeczywistosci jednak 
rzecz si~ rna zupelnie przeciwnie, a za najlepszy do
w6d posluiyc moie to, ze statki kompanii wschodniej 
od dose dawnego czasu wody te regularnie przebie
gaj~ i dot~d zadnego wypadku. wazniejszego nie do-

- znaly. Przeciwnie po blizszem obznajmieniu si~ z mit~j
scowosci~ dzis og6lnie uznano morze Czerwone za 
nadzwyczaj dogodne dla zeglugi parowej, z powodu · 
ksztaltu zw~zonego samego morza, posrodku kt6re
go ci~gnie si~ pewicn rodzaj doliny podobnej do ka
nalu podwodnego, i latwosci urz~dzenia potrzebnych 
sklad6w w~gla. · 

Dla okr~t6w zaglowych morze to nie przedstawia 
ta~ze zadnych niezwyklych trudnosci; widzimy sta
tk~ ~oczto\ve indyjskie, regularnie cztery razy na 
mieSit!C sluib~ swoj~ na niem odby,vaj~ce i mn6-
stwo okr~t6w miejscowych, kt6re pomimo calej nieu
dolnosci swych majtk6\v spokojnie zeglo,vac po nim 
mog~- morze wi~c Czerwone, nic jest burzliwszem 
i niebezpieczniejszein j ak kazde inne, a jedyn~ rze
czywiscie napotykan~ przeszkod~, s~ pr~dy peryody
czne przy wejsciu do oceanu indyjskiego, kt6re je
dnak tyllro za przeszkod~ wzgl~dn~ uwazac nalezy, 
unikn~enie bowien1 ich skutk6w polega na obracho-
waniu stosownem czasu; zreszt~ droga okolo przy
l~dka Dobrej Nadziei, dawniej Przytqclkienz Burz 
zwanego, tez same, jesli nie wi~ksze przcdstawia tru
dnosci; spodziewac 'vi~c si~ naleiy iz zeglarze, po 
otworzeniu no\vego przejscia, z radosci~ opuszcz~ 

dawn~ drog~ tak uci~zli"r~ i tylu im groz~c~ niebez-. , . 
pieczenstwaini. 

W aznosc i pozytek pol~czenia n1orza Czerwonego 
z Srodziemnem przez staroiytnych byly juz uznane 
i rzeczy,viscie \V najdawniejszych czasach swietnosci 
Egiptu istnial juz kanal dwa te morza z sob~ l~cz~
cy. Zacz~ty przez Nekosa syna Psatnetyka na lat 630 
przed narodz. Chrystusa ukonczony zostal przez 
Dariusza po zaj~ciu Egiptu przez Pers6w. 

Kana! ten nie stano\vil pol~czenia bezposrednie
go dw6cb m6rz pomi~dzy sob~; morze tylko Czerwo
ne z?stalo pol~czone z rzek~ Nile1n, koryto zas tej 
rzek1 sluzylo za dopelnienie systematu kommunika
cyjnego z morzem Sr6dziemnem. J(anal zaczynal si~ 
w Bubast nad Nilen1 i szedl z pocz~tku \V prostym 
kierunku ku wschodo\vi, a zwr6ci\vszy si~ nast~pnie 
w stron~ poludnio\v~ \V Patymos 'vpadal do morza 
Czerwonego. Pod pano\vanienl Ptolo1neusz6\v utrzy
mywal si~ on w stanie kwitn~cym, a Strabon na nie
wiele lat przed narodzeniem Chrystusa te strony · 
z'viedzaj~cy, wspomina o kanale pokrytym ladowne
mi statkami. 

Po przejsciu Egiptu pod panowanie Rzymian, nie 
tylko nie zaniedbano utrzymac istniejQ:CY juz kanal, 
ale nadto za czas6w Adriana cesarza, znaczne okolo 
polepszenia i rozszerzenia takowego wykonano prace 

\ 



227 

i. w niekt6rych miejscach dawny ztnieniono kieru- · 
nek. Pod panowaniem Kalif6'v arabskich z pocz~
tku r6wniez troskliwie o zachowanie b3j sztucznej 
drogi dbano, lecz z czasem przy wzrastaj~cej cie
mnocie i barbarzynstwie, r6wnie mieszkanc6w tej 
krainy, jako i samych jej rz~dcow, kanal zostal za
niedbany tak dalece, ze okolo roku 77 5 po narodze-

. niu Chrystusa przestal on juz zupelnie bye splaw
nym. Slady jego pozostaly jcszcze w wielu miejscach 
dot~d zupelnie dobrze zachowane i daj~ nam wyo
brazenie o wymiarach i sposobie wykonania tej pra
ey przez starozytnych Burty w wielu miejscach wzno
sz~ si~ dot~d na 25 stop w g6r~, a szcrokose kanalu 
-od 120 do 150 stop wynosi. 

Od owego czasu nigdy juz wsch6u nie byl w stanie 
pomyslec o odnowieniu tego dziela, kt6re dawniej
szymjego mieszkancem prawdziwy zaszczyt przyno
si, a przez niedbalstwo i ciemnot~ p6zniejszych zu
pelnemu uleglo zniszczeniu; a Europa przyj~wszy 

na siebie poslannictwo wznowienia upadlej "r tych 
odleglych krainach cywilizacyi, na obowi~zek i przy
gotowawcze do tego przysposobie srodki. Kilkakro
tnie tez 1nysl otworzenia na no,vo drogi 1norskiej 
przez mi~dzymorze Suez podnoszon~ juz byla, ale 
zawsze bezskutecznie, i zdaje si~, ze naszym dopiero 
czasom pozostawiony zostal zaszczyt wykonania tego 
wiell{iego dziela. 

Jeszcze w polowie XVTI 'vieku Leibnitz przedsta
wil Lud\vikowi XIV projekt oclnowienia staroiytne
.go kanalu, l~cz~cego Nil z morzem Czcrwonem. Rz~d 
francuzl{i cb~tnie si~ do tej mysli przychylil i Mar
kiz du Nointel ambassador w Konstantynopolu otrzy
mal rozkaz wyjednania u sultana przycbylnej 'v tej 
mierze decyzyi, lecz osmioletnie jego usilo,vania za
dnego nie odniosly skutku. W roku 1753 jeszcze raz 
Rz~d francuzki ponowil swoje przcdstawienia za po
.Srednictwem barona de Tott, lecz zawsze napr6zno, 
.za nadto bo\viem wielki jeszcze istnial przedzial po
mi~dzy zachodem a 6wczesn~ Turcy~, odpychaj~c~ 
.starannie wszelki 'vplyw cy,vilizacyi zewn~trzn~j. 

Napoleon I podczas swego pobytu w Egypcie wy
.znaczyl kommissy~ zlozonfb z inzynier6w w celu zba
dania dokladnego miejscowosci i stano\vczego roz
strzygni~cia zapytania, czy pol~czenie Nilu z morzem 
Czerwonem rzeczywiscie moze bye dokonanem. 

Raport kommissyi przez inzyniera Lepere przed
stawiony, jakkolwiek wiele niedokladnosci za.,viera, 
stanowczo si~ jednak za mozebnosci~ wykonania 
{)Swiadcza. Podlug projektu p. Lepere koszt budo,vy 
wynosil okolo 25 lub 30 million6w frank6w. .l{anal , 

Ksiif<JA SwrATA, Cz. I. R. IX. 

mial si~ zaczynac w Bubast nad Nilem a kieruj~c siEJ 
przez Uade-TumiJat i jezioro Timsah ku poludniowi, 
okolo Suez wpadac do morza Czerwonego, pr6cz te
go osobnc odgal~zienie w g6r~ Nilu dochodzie mialo 
do Kairu, Byi to wi~c projekt kanalu czysto we
wn~trznego, kt6ry jakkolwiek do pe,vnego stopnia 
moglby ulatwie ko1nmunikacy~ porni~dzy Europ~ i 
Azy~ i przez to do og6lniejszej przyczynic si~ korzy
sci, gl6wnic jcdnak byl przeznaczony dla 'vewnEdtrz
nego uzytku Egiptu. Kr6tkotrwale panowanie Rze
czypospolitej francuzl{iej w Egipcie nie dozwolilo Na
poleonowi stanowczo 'vykonaniem projel{towanego 
zaj~~ si~ dzicla. 

Za rz~d6w Mchmeda Alego kwestya kanalu na uo
wo podniesion~ zostala, lecz r6wnie jak uot~d bez
skutecznic. 

W miesi~cu lutym 1841 r. Linant-Bej (Linant de 
Belle fonts) iniynier naczelny wicc kr6la Egiptu, 
ktory odda,vna powzi~l n1ysl wykonania kanalu mor
skiego przecinaj~cego w prostej prawie linii n1i~dzy
morzc, zawi~~al 'v ty1n celu stowarzyszenic z pp. An
derson, Janem i Grzegorzem Glidon,- pier~vsze to 
sto,varzyszenic zadnego nie odnioslo skutku. 

W roku 1846 Linant Bej nowe utworzyl to,varzy
stwo, do kt6rego nalezeli znako1nici inzynicrowic ja
ko to: Stephenson, Negrelli i Paulin rfalabot. Posta
nowili oni zbadue grunto,vnie, czy projekt Linant 
Beja byl 'vykonalnym, a nast~pnie do skutku go do
pro,vadzic-jedynytn jednak wynikietn tego nowego 
stowarzyszenia bylo dokladniejsze niz dot~d rozpo
znanie micjscowosci. Talabot nie zaprzeczaj~c mo
zebnosci przcprowadzenia przez pustyni~ Suezk~ 
sztucznej ciesniny n1orskiej, podal osobisty sw6j pro
jckt, o kt6rym nizej cokol,viek, obszerniej b'Jdzicmy 
mieli sposobnosc pom6wie. 

W roku dopicro 1854 p. Lesseps dawny konsul 
jeneralny francuzki w Kairze, szcz~sliwszy od wszy
stkich, kt6rzy przed nim do tego dziela sw~ rgk~ 
przylozyli, zaj~l si~ czynnie doprowadzeniem do sku
tku tyle razy zaniechanego projektu. Stosunki oso
biste \Vi~i~ce go z mlodyn1 Muha1ncd-Saidcm dzi
siejszyin wice-kr6lem Egiptu, wielk~ mu "r tym wzgl~
dzie byly pon1oc~. Znalazlszy szczere ze strony tego 
ksi~cia poparcie i otrzymawszy od niego firman, upo
wazniaj~cy do za,vi~zania towarzystwa 1naj~cego na 
celu zbudo,vanie kanalu, p. Lesseps uczynil odezw~ 
do wszystkich narod6\v i Rz~d6w, kt6rych interes 
wlasny do wsp6ludzialu w jego zamiarach powoly
'val. "\Viadon1osc ta z ogolnym zapale1n przez wszy
stkie narody nadmorskie zostala przyj~ta, zewsz~d 
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odezwaly si~ glosy r6wnie pojedyncze, jak zbiorowe, 
zapewniaj~ce poparcie smialemu przedsi~wzi~ciu. 
Rzf1d jedynie angielski, dla zle zrozumianej wyl~czo
nosci interes6w swojego narodu, z pocz~tku stan~l 
czynnie po stronie przeciwnej projektowi, ale opinija 
og6lna tak cah~j Europy, jak i samej Anglii wyrazona 
przez rozliczne metingi, przez izby handlowe, a wre
szcie przez wielu znakomitych m~z6w tego narodu, 
zapewnila zwyci~ztwo tak dobitnie objawionej woli 
og6lu, nad samolubnemi widokami kilku zaledwie 
ludzi, kt6rzy pomimo wysokiego stanowiska jakie 
zajmuj~, nie osmielili si~ otwarcie stawiac przeszkod 
w wykonaniu dziela og6lnie uznane~o za pozyteczne 
dla calej ludzkosci. 

Tym spsobem czynny przedsi~bierca zyskawszy 
z jednej strony zapewnienie · od najznakomitszych 
wszystkich kraj6w inzynier6w, o moiebnosci wyko
nania zamierzonego projektu, z drugiej strony zna
Iazlszy moraine poparcie w opini og6lu i przychyl
nosci rz~d6w, m6gl smialo zaz~dac i materjalnej ku 
temu celowi pomocy. W iadomosc o stanowczem utwo
rzeniu stowarzyszenia przez akcye i rychlem rozpo
cz~ciu robot z nowym zapale1n zostala przyj~ta, a kil
lrunastodniowe podpisy 'vystarczyiy na. pokrycie ko
szt6w caJ:ej budowy. Pospiech ten moze posluzyc za 
no,vy i najwy1nowniejszy do,v6d ogolnego wsp6l
udzialu w Europie, z'vlaszcza, ze zawi~zanie stowa
rzyszenia nie nast~pilo pod protekcy~, zadnej z giel
dowJch, europejskich znamienitosci, jak si~ to zwy
}{le z podobnego rodzaju przedsi~bierstwami dzieje. 
Dose bylo u~ytecznosci niezaprzeczonej san1ego dzie
la i glosu czynnego przedsi~biercy, aby milliony sta
n~ly na jego zawolanie. 

Przejdziemy teraz do blizszego rozpoznania te-
cbnicznej cz~sci projel{tu. 

W spomnielismy powyzej, ze rapport kon1missyi in
zynier6w przez Napoleona I do zbadania miejsco
wych okolicznosci wyznaczonej zawieral w sobie nie
dokladnosci. Najwazniejsz~ z takowych byl bl~d po
pelniony w niwellacyi, podlug kt6rego poziom morza 
Czerwonego mial bye wzniesiony o 9m,908 po nad 
poziom n1orza Sr6dziemnego. Jedynie pospiech i tru
dnoscjal{~ musialy napotykac polo we czynnosci przez 
owych inzynier6w wykonywane, pod ogniem prawie 
nieprzyjacielskim, mo2e, dac wytlumaczenie tak wa-
2nej pomylki. 

Od pierwszej zaraz chwili po ogloszeniu rapportu 
okolicznosc ta obudzila pow~tpiewanie ludzi uczo
nych owego czasu, a znakomici matematycy Fourier 

.. j Laplace opieraj~c si~ na swojej teoryi r.6wnowagi 
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m6rz, wyraznie si~ przeciwko podobnemu wypadko
wi ni wellacyi oswiadczy li i poczytywali go za prost~ 
tylko pomylk~. Pozniejsze niwellacye dowiodly prze
nikliwosci s~du Laplace' a i dzis nie .ulega juz zadnej 
w~tpliwosci, ze obadwa te morza znajduj~ si~ prawie 
na jednym i tym samym poziomie. 

Juz w roku 1834 major angielski Chesney zdaj~c 
spraw~ z poszukiwan naukowych odbytych przez sie
bie w Egipcie, oswiadczyl, iz wypadek jego dostrze
zen byl niezgodny z twierdzeniem kommissyi inzy
nier6w francuzkich. W roku 1841 podczas wzno
wienia kwestyi wschodniej oficerowie angielscy wy-· 
slani przez rz~d sw6j do Egiptu potwierdzili zdanie· 
majora Chesney, otrzymany przez nich wypadek wpra
wdzie za pomoc~ bardzo niedokladnych srodk6w, t<> 
jest: por6wnywania wysokosci barometrycznej i wy
sokosci tem1)eratury wrzenia wody, posluzyl za pod
staw~ do nowych sprawdzan, kt6re w czasie p6zniej
szym zostaly dokonane. Wroku 1847 po raz pierw
szy dokladna niwelacya zostala uskuteczniona \vsp6l-· 
nie przez inzynier6w europejskich i egipskich, pod 
przewodnictwem Linant Beja i p. Bourdalone, a Pau-
lin Talabot w rapporcie swoim, tegoi roku ogloszo
nym, pierwszy m6gl opieraj~c si~ na niezbitych do
wodacb, zapewnic, ze wysokosc w6d w obudwu mo-
rzach na jednym prawie znajduje si~ poziomie. 

W roku 1853 no we sprawdzenie na i~danie p. Sa
batier konsula jeneralnego francuzkiego mialo miej
sce pod przewodnictwem Linant Beja i na nowo po
twierdzilo otrzymane poprzednio wypadki. Tyle ra-· 
zy powt6rzone z jednozgodnym skutkiem sprawdza
nia, nie mogly pozostawic zadnej juz w~tpliwosci, 
i tym sposobem usuni~ta zostala najwazniejsza prze
szkoda jak~ moglo przerzni~cie mi~dzymorza kana
lem napotykac. 

Kommissya mi~dzynarodowa utworzona za stara .. 
niz1n p. Lesseps'a dla ostatecznego zbadania miej-· 
scowosci i nakreslenia stanow·czego planu budowy, 
raz jeszcze z tymze samym skutkiem sprawdzila po-
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przednie niwellacye. Otrzymala ona nazw~ mi~dzy-
narodo,vej (internationale) z przyczyny, iz p. Les
seps zaif1dal, aby do rozpoznania dziela tak blisko· 
cal~ Europ~ obcbodz~cego, l{azdy z narod6w przy
czynil si~ przez swego przedstawiciela. Anglia wy
slala przeto inzynier6w: Reudel, Mac-Clean, Mamby 
i zmarlego p6zniej kapitana Harry-Hewet, Austrya 
p. N egrelli inspektora jeneralnego kolei zelaznych; 
Piemon~ p. Paleocapa, ministra robot publicznych
Hollandya inzyniera naczelnego Konrada - Prusy 
Lentza dyrektora rob6t nadwislanskich - Hiszpania 
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Don Cypriano Segundo Montesino, dyrektora robot 
publicznych-Francya pp. Renaud inspektora jene
ralnego i czlonka rady dr6g i most6w i Lieusson in
:iyniera hydrografa marynarki rz~dowej. 

W pazdzierniku roku 1855 kommissya mi~dzyna
rodowa odbyla dwa posiedzenia w Paryzu, na kt6-
rych p. Konrad zostal obrany prezesem, a p. Liens
son sekretarzem; postanowiono przy tern, ze wszy
scy czlonkowie niezwlocznie udadz~, si~ do Egiptu 
i zajm~ na miejscu ostatecznem zbadaniem i roz
strzygni~cienl wszelkich warunnk6w budowy. 
. Po wyl~dowaniu w Aleksandryi, pierwszem zaj'J
ciem kommissyi bylo rozpoznanie dokladne zatoki 
i okolic miasta; p6zniej udano si'J w g6rEj Nilu, az do 
wyzszego Egiptu, a nast'Jpnie z Kairu do Suez. PiEje 
dni poswi~cono na poznanie dokladne zatoki Suez, 
pr~d6w, wiatr6w i waznosci przyplyw6w i odplyw6w 
morza i w koncu zaj~to si~ rozpoznaniem i ocenie
niem geologicznem gruntu na calej przestrzeni pro-
jektowanego kanalu, na co dni dziesi~e poswi~cono. 
Przez pierwsze dwa dni kommissya post~powala za 
sladem dawnego kanalu Faraon6w, az do Szejk-Enne
dek nad brzegiem jeziora Timsah, zt~d zwr6ciwszy 
si~ ku zachodowi przez Uade-Tumilat napotkala 
szcz~tki kanalu Nekosa, wreszcie kieruj~c si~ przez 
Heroopolis, albo Ran1ses doszla do Peluzy nad brze
giem morza Sr6dziemnego polozonej. 

Rozpoznanie mi~dzymorza przekonalo, iz zadnej 
wazniejszej przeszkody budowa kanalu napotkac nie 
moze; - grunt znaleziono wsz~dzie dose scisly1n, 
i przekonano si~ ze mniemane piaski ruchome, kto
rych si~ obawiac nalezalo, w rzeczy\vistosci wcale 
nie istniej~-brzegi i hurty przyszlego kanalu, przy 
nadaniu im odpowiedniego spadku, zadnego nie b~d~ 
potrzebowaly zabezpieczenia. Powierzchnia wsz~
dzie prawie okazala si~ rozlegl~ plaszczyzn~, na 
kt6rej zaledwie narz~dzia niwellacyjne male pochy
losci wykrye zdolaly. Najwyzszym punktem jest El
Guis, gdzie gl~bokosc odsypu na przeprowadzenie 
kanalu, wynosie b~dzie musiala okolo 15 metr6w. 
Podobna praca nie przedatawia zadnych nieprzela
manych trudnosci i na niewielkim tylko kawalku b~
dzie musiala bye wykonan~. 

Ostatniem zaj~ciem kommissyi podczas tej wycie
czki, bylo rozpoznanie dokladne zatoki Peluzkiej, 
kt6ra Si'J okazala r6wnie jak i Suezka w najkorzy
stniejsze wurunki od natury zaopatrzon~. Poklady 
mulu, co wedle niekt6rych opis6w, cal~ zatok~ Pe
luzk~ zajmowac i do zeglugi niezdatn~ czynic mialy, 
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wcale nie istniej~, a il naniesiony z Nilu znaduje si~ 
tylko w znacznej gl~bokosci morza i wsz~dzie po ni
zej dziesi~ciu nletr6w. 

Tym sposobem blizsze rozpoznanie przekonalo 
kommissy~, ze wykonanie tego wielkiego projektu 
napotka wsz~dzie bez por6wnania mniejsze, ni~ si~ 
spodziewano trudnosci i spowodowalo oswiadczenie 
si~ stanowcze za kierunkiem prostym kanalu l~cz~
cego bezposrednio dwa morza z sob~ i odrzucenie 
wszelkich projektowanych z bocze:6. 

W rapporcie dnia 3 stycznia 1856 roku podanym 
wice-kr6lowi Egiptu, oswiadcza kommissya: ze kanal 
prosty z Suezu do Peluzy jest jedynem rozwi~za
niem zadania, ze niema innego sposobu wykonalne
go, pol~czenia morza Czerwonego z Sr6dziemnem; 
ze zbudowanie tego kanalu morskiego jest latwem 
i skutek pomyslny zapewnioriy; ze dwa porty, kt6re 
maj~ bye zbudowane w Suez i w Peluzie, nie przed
stawiaj~ zadnych nadzwyczajnych trudnosci, Suezki 
bowiem l~czye si~ b~dzie z obszern~ zatok~, przy
St'Jpn~ w kazdym czasie dla okr~t6w, gdzie potrze- , 
bna gl'Jbokose 8 metr6w, znajduje si~ w odleglosc i 
1500 metr6w od brzegu, Peluzki zas polozony po
mi'Jdzy ujsciem Um-Fareg i Urn Gemile przedstawia 
wymagan~ gl~bokose w oddaleniu 2300 metr6w. 
W koncu dodaje kommissya, ze koszta budowy nie 
b~d~ przenosie 200 million6'v frank6w. 

Po powrocie do Europy zaj~la si~ kommissya wy
gotowaniem obszerniejszego zdania sprawy z odby
tych czynnosci a dla uzupelnienia \vszelkich zebra
nych spostrzezen, zaz~dala o bjasnien i wsp6lpraco
wnictwa inzynier6w egipskich. Wszyscy cz!onkowie 
zebrali si~ na nowo w Paryzu w miesi~cu czerwcu 
1856 r. i na tern posiedzeniu stanowczy projekt je
dnozgodnie uchwalony i przyj~ty zostal. 

Projekt przedstawiony przez kommissy'J byl trze
cim z kolei, oswiadcza on si~,jakto wyzej wspomnie
lismy, za bezposrednim pol~czeniem dw6ch m6rz, 
wkierunku prawie prostym; dwa pierwsze,jeden pa
nu Tala bot, drugi Aleksego Barrault, podaj~ jako roz
wi~zanie wsp61nego zadania, kanal uboczny mniej, 
lub wi~cej wn'Jtrze Egiptu przerzynaj~cy. 

Trzy te projekta kolejno rozbierzemy, 'vykazuj~c 
kazdemu z nich wlasciwe zalety i wady, a kr6tki ten 
przegl~d posluzy nam do wykazania calej wyzszosci 
pod kazdym wzgl~dem, kierunku prostego nad wszel
kie projektowane z boczenia. 

Projekt podany przez p. Talabot zasadzal Si'J na 
zbudowaniu kanalu, maj~cego za pods taw~ nowy 
port w Aleksandryi, kt6ryby kieruj~c si~ wzdlu~ 
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1 ewe go brzegu Nilu, przecinal caly dolny Egipt i co
kolwiek ponizej Kairu, przechodzil przez t~ rzek~. 
Nast~pnie kana! p. Talab ot isc mial za sladem da
wn ego kanalu Trajana, az do gorzkich jezi6r, gdzie 
pol~czywszy si~ z kierunkiem prostym, IJrzez kom
missy~ obranym, docbodzil do zatoki Suez. 

Nic rozbieraj~c pojedynczo zarzut6w, jakieby mo
zna rozmaitym szczeg6lom tego projektu uczynic, 
zastanowimy si~ nad koniecznosci~ przeprowadzenia 
kanalu, w poprzek rzeki Nilu, kt6re wedlug nas sta
nowi prawdziwe niepodobienstwo wykonania, a tern 
samcm od rozbioru innych, pomniejszych niedokla
dnosci uwalnia. 

Dwa sposoby podaje p. Talabot przebycia Nilu, 
to jest: albo kanal podwodny ( chenal) w poprzek 
rzeki, albo most kanalowy po nad rzek~. 

Pierwszy z tych sposob6w jest niewykonalny. Gl~
bokosc kanalu splawnego, dla statk6w wszelkich 
rozmiar6w, wynosic musi 8 metr6w; wysokosc zwy
czajuych w6d Nilu wynosi tylko 1, mctr 80, potrzebaby 
wi~c podniesc poziom wody o 6,metrow20. Dzis istnie
j~ca w tem miejscu tama, zbudowana byla w przy
puszczeniu parcia 4, metr50 wody, l)O,Vyzej zwyczajne
go poziomu, a zatem dodaj~c lm~70 wysokosci, po
trzebaby j~ odpowiednio wzmocnic, czyli co na jedno 
wyjdzie na nowo odbudowac. Pomin~wszy jednak tfJ 
trudnosc, kt6ra jedynie na powi~kszenie znakomite 
wydatkow wplyn~cby musiala, inua wa~niejsza prze
szkoda staje na zawadzie podniesieniu 'v tern n1iejscu 
w6d do wysokosci 8 metrow; w takiln bo,viem razie 
poziom ich znalazlby sifJ powyzej grunt6'v okoli
cznych, co musialoby .. spowodo,vac na ich powierzchni 
przesi~kanie od dolu do gory. 

W og6le zic1ni~ egipsk~ stano,vi z'vicrzchni,- mnit~j 
wi~cej gruby poklad szlamu, czyli n1n.dy naniesion~j 
wylewatni Nilu i spoczywaj~cej na grubej 'varst\vie 
piasku Inorsl\iego zawieraj~cego znaczn~ ilosc soli; 
s6l ta wyprowadzona przez IJrzesi~kanie na powie
rzchni~ zienii uczynicby j~ n1usiala zupelnie bez-
plodn~. ~ · 

Pr6cz tego dodac nalezy, ze zbudo,ranie }Jodobne
go kanalu, w poprzek przecinaj~cego l'ZekfJ plyn~c~ 
wci~z po dnie piasczystym, i nios~c~ 'v s"'YID biegu 
bez porownania wiEJcej od innych rzek cz~sci sta
lych, 1

) u\vazac mozna za przedsi~wzi~cie nie I)Odo· 

1) Rodau, kt6ry jest uwazany za jcdn1b z rzck curopcj
sldch najwi~cej cz~sci stalych utrzymuj~c~ w zawieszc
niu, zawiera ich +./1 oooo· Doswiadczcnia na 'vodzie Nilu 
dokonane podaj~ 8/1 ooo czyli 20 razy wi~ksz~ ilosc tych 
cz~sci przez wod~ unoszonyeb. 
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bne do wykonania. Utrzymanie takiego przejscia wy
magaloby bezprzestannego drago,vania, czyli czy
szczenia, kt6re nigdy dokladnem bye by nie moglo; 
nadto szybkosc biegu w6d Nilu podczas powodzi do
sifJga 1 nz,50 na sekund~; dwie te okolicznosci uczy
nilyby miejsce to nadzwyczaj dla statk6w niebezpie
cznem. 

Dla por6wnania niecb nam b~dzie wolno, przytoczyc 
tu przyklad istniej~cego juz 've Francyi, podobnego 
przeci~cia rzeki kanalem, kt6ry w mniejszych rozmia
rach, przedstawia jednak tez same nicdogodnosci, od 
podobnego sy~tematunie odl~czne i posluzyc moze za 
dow6d niemozliwosci wykonania projektu p. Talabot. 
M6wic tu chcemy o Loarze i kanale bocznym, kt6ry j~ 
pod Briare przecina. Jest-to kanal znacznych rozmia
r6w, stala gl~bokosc wody wynosi w nim 1 m,60-komo
ry szluz maj~ 45m metr6w dlugosci, m6glby wifJC by C. 
splawnym dla stat k6w 225 lub nawet wi~cej beczek 
unosz~cych, tymczasen1 przejscie przez Loar~ nisz
czy caly pozytek, jakiby ze zbudowania tego kanalu · 
zegluga osi~gn~c byla w stanie. Niepodobie:iistwem 
pomimo ci~glych najusilniejszych staran, jest nale
zyte utrzymanie samego przejscia kt6re b~d~c za
'vsze mniej wi~cej zamulonem, zaledwie n1oze poslu-· 
~yc do przecbodu statk6\v bior~cych najwi~cej jeden 
metr wody, a cz~sto i dla mniejszych miejsce to sta
je si~ niebezpiecznem i rozn1aite powoduje uszko
dzenia. Okolicznosc wi~c ta 1noze nam posluzyc za 
wskaz6,vk~jakie trudnosci wywolacbymusialo, utrzy
Inanie przcjscia poprzecznego Nilu, w kt6rem gl~bo
kosc stala 8 metr6w musialaby bye zachowana, jako 
nieodzowny warunek uzytecznosci calego kanalu. 

Przewiduj~c zarzuty, ja~ie mozna uczynic powyz
szemu sposobo,vi przebycia Nilu, p. l,alabot przed
stawia inny, to jest: zbudowanie mostu kanalowego. 
Przypatrzmy si~ blizej rozmiarom tej budowy. 

Azeby most taki nie stal siEJ przeszkocl~ do zeglu
gi Nilu, musialby pozostawic najmniej 10 metr6w 
wolnego przejscia po nad pozio1nen1 wody w czasie 
peryodycznych wylcw6w tej rzeki, czyli muialby byC' 
wzniesionym okolo 20 metr6w po nad poziom w6d 
zwyczajnych; dodawszy do tego 8 metr6w gl~bokosci' 
kanalu i mniej 'vi~cej 2 grubosci sa1nego 1nostu, otrzy
mamy 30 1nctr6w 'vysokosci, ze zas poziom w6d zwy..: 
czajnych Nilu znajduje si~ w tern miejscu na 10 me
trow wyzej od w6d 1norza Czerwonego i Sr6dziemne~ 
go, most naszt znalazlby si~ wzniesionym o 40 me
tr6'v po nad te wody. Szerokosc mostu 'vynosic mia
la 38m a dlugosc przeszlo 1 kilometr (prawie wior-
st~) · R6znica .wysokosci miala bye zr6wnowazon~ 
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za potnoc~ szluz, kt6rych liczba najmnh~j 30, to jest 
po 15 z kazdej strony mostu wyno~icby . musiala. 

Jest-to projekt rzeczywiscie olbrzymi i most pa
na Talabot m6glby smialo pogl~dac na wiekowe 
szczyty s~siednich sobie piramid, nies~cz~sciem. je
dnak ze nieslychany koszt 1

) poclobneJ budowy, Jest 
jedn;m z najmniejszych zarzut6w, jakie jej uczyniC 
mozna. 

J edyny srodek nawadniania tego kanalu przedsta-
wiaj~ wody Nilu o trzydziesci metr6w po nizej nur~y 
swe tocz~ce, p. Talabot projektuje zapomoc~ macl~In 
parowych wznosic potrzebn~ ilosc 'vody do pomie
nionej wysokosci. Praca ta musialaby bye bezprze
stann~ kazde bowiem przejscie statku zuzywaloby 
cz~sc wzniesionego juz plynu. Podlug sam ego au to
T a projektu, potrzeba dziennie 1,213,14 7 m~tr6w 
szesciennych wody, na dostateczne zaopatrzen1e ka
nalu kt6ra to ilosc podnoszona do wysokosci 30 111 e
tr6w: wymagalaby pracy machin o sile ~eoretycznej 
5620 koni co odpowiada w machinach s1le 6000 ko
ni. Wydat~k na utrzymanie potrzebnej do t~go liczby 
machin bylby dostatecznym do pochlonienia wszel
kich korzysci, jakie zbudowanie kanalu przyniescby 
1noglo, i albo zmusilby przedsiEJbierc6w do naloze
nia ogromnej oplaty na statki przechodz~ce, co uczy
niloby drog~ przez kana! tnoze r6wnie kosztown~ 
jak dawniejsza okolo przyhtdku Dobrej-Nadziei, albo 
co najprawdopodo bniej, cale przedsi~wziEJcie obie-
buj~ce dzis znako1nite ]{orzysci, znalazlo-by si~ na 
drodze do zupelnego banl{ructwa. Nadto pomin~
wszy wszystkie te zarzuty i przypuszczaj~c, zc po
mimo niezliczonych trudnosci, projekt }). 'falabot 
zostalby wykonany, ze potrafionoby utrzymac po
trzebn~ ,vysokosc wody, to i w takim razic korzysc, 
jak~by zegluga odniesc mogla z tego dziela, bylaby 
bardzo w~tpliw~. Sarna dlugosc kanalu przeszlo 400 
kilometr6w ,vynosz~ca i koniecznosc przebywania 
trzydziestu szluz, nieslychanie by bieg statk6w op6-
zniala. Dodawszy do tego konieczne a cz~ste przy 
takiej liczbie, naprawy szluz, l~b machin po~pu~~
cych \vod~ i t. p. i spo\vodowane przez to mnieJ WI~
cej dlugie przerwy "'tV zegludze, w~t~ic nalezy,. czy 
dawna·droga dolndyi, nie pozostalaby 1 nadal naJbar-
dziej ucz~szczan~. . 

Przejdziemy teraz z kolei do drugiego projektu, 
przedstawioncgo przcz p. Barrault. 

1) Podlug o brachowania p. Paleocapa koszt budowy 
mostu kanalowego ·wyuosilby najmniej 60,000,000 fran
k6\v. 

Wsp6ln~ cech~ dwoch tych projckt6w jest mysl 
nadania dwoistego przeznaczenia, maj~cemu si~ zbu
dowac kanalowi, to jest pol~czenia na nim zeglugi 
zewn~trzncj, mi~dzynarodowej, z 'vewn~trzn~ egipsk~, 
przez-co wedle pp. Barrault i Talabot rozleglejszc 
na kraj ten splyn~lyby korzysci. . 

Powyzszy rozbi6r pier,vszego z tych projcktow 
przekonal nas, ze niegodnosci 'v nim napotykane, 
nie tylko, ze powi~kszenia w ten spos6b uzyteczno
sci kanalu nie rokuj~, ale prawdopodo bnie dla gl6-
wnego celu to jest zeglugi morskiej, uczynilyby go 
bezuzytecznym; zo baczmy czy drugi lepiej si~ ze swe
go za{ozenia \Vywi~zuje. 

Aleksandryja sluzy tu podobnie jak w poprzcdnim 
projekcie, za punkt wyjscia z morza Sr6dziemncgo, 
cbc~c jednak unil{n~c gl6wnej trndnosci przeprowa
dzenia l\analu przez Nil· w g6rny1n Egipcie, gdzic 
rzeka ta przy stosunkowo malej gl~bokosci ogro
mn~ przedstawia szerokosc, p. Barrault zwraca si~ 
ku wschodo,vi po nad morzc1n i przecina rzek~ bli
zej ujscia podzielon~ juz na l<ilka odn6g, z kt6rych 
przynajmniej d\vie gl6wne maj~ potrzebn~ dla kana
In gl~boko~c 'vody. l{icrunek obrany w tyn1 celu jest 
nast~puj~cy: Wyszcdlszy z portu Aleksandryi kanal 
z'vraca si<J ku zatoce Abukir, nast~pnie przechodzi 
na p6lnoc jcziora Edl\o i przcr,va\vszy jego konlmu
nikacyQ z n1orzcm, przecina picr,vsz~ glown~ odno
g~ Nilu po,vyzej Rozetty, ta1nuje zupelnic dalszy od
ply'v 'vody '" kierunku prostym do morza, a by j~ do 
nawodnienia swego uzyc, i nu. t~pnie za pomoc~ bo
cznego kanalu Z\vr6cic ku morzu. Dalej przechodzi 
przez jczioro Burlos i ci~gnie si<2 wzdluz brzeg6w 
morza, az do spotl{ania si~ z drug~ odnog~ Nilu po
wyzej Da1nictty, kt6rej podobnie jak pierwszej za
brawszy '\vody, bocznym kanalem do morza wylewa. 
Przeszedlszy przez jezioro ~Ieuzaleh z"rraca si~ ku 
poludniowi i pozostawia na wsch6d Peluz~, przerzy
na jezioro Ballah i na 'vzg6rzach El-Ferdan napo
tyka zaspy ruchomycb piaslr6w; w koncu przy je
ziorzc Timsah, kt6re na port wewnEJtrzny przezna
cza, hl:czy si~ z kierunkiem przez komn1issy~ poda
nym i dosi§ga odnogi Suez, nie napotyl\yj~c zadnej 
juz 'vi~cej trudnosci. 

Dlugosc cala l{analu czyni 390 kilo1netr6w, z kt6-
rych 200 w przejsciach jezi6r, i tym sposobem wyro
wnywa prawie dlugosci projektu p. Talabot 400 ki
lometr6w wynosz~cej , lecz w miejsce trzydziestu, 
trzech tylko szluz \Vymaga i unika owego kolosalne
go mostu. po nad Nilem. 
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Z tem wszystkiem projekt p. Barrault przedstawia 

·rowne prawie tamtemu trudnosci. Pierwszy z nicb 
jest wykopanie kanalu, tak blisko wybrzeza polozo
nego o 6:m50 ponizej poziomu niskich w6d morza, 
i to w gruncie zlozonym z piasku i szlamu rna dlu
gosci przeszlo 150 kilometr6w, tak~ bowiem prze
strzen zajmuje ta cz~sc kanalu, kt6ra si~ ci~gnie 
prawie r6wnolegle do brzeg6w 1norskich. Nadtoprze
ci~cie calej sieci kanal6w uzyzniaj~cych caly dolny 
Egipt, spowodowac musi wielkie zami~szanie w ca
lym systemacie irrygacyjnym i wymaga budowy 
licznych tam, gro bli, upust6w it. d. kt6re jakkolwiek 
pQjedynczo mnh~j znaczne, razem jednak wzi~te do
r6wnalyby prawie nakladon1 jakie projekt p. Tala
bot poci~ga. 

P. Barrault spodziewa si~ otrzy1nac wielkie korzy-
sci dla rolnictwa, przez napuszczenie kanalu wod~ 
slodk~ i zapewne urz~dzenie zaleznych od niego ir
rygacyi, gl6wny jednak do tego warunel{, to jest 
utrzymanie wody w stanie slodkim, zdaje nam si~ 
nader w~tpliwym; kanal bowiem przerzyna ·grunta 
nasi~kle sol~, przechodzi przez jeziora napelnione 
wod~ slon~ i l~czy si~ z morzem, z kt6rego woda na
wet zatrzymana szluzami, przy kazdem przejsciu 
statk6'v obficie do kanalu wplywacby musiala. W szy ... 
stkie te przyczyny n~prowadzaj~ na wniosek, ze wo
da slodka z koryta Nilu \V kanal "\vprowadzona, 
w kr6tkim czasie do tego stopnia nasycalaby si(J 
cz~ciami soli, ze irrygacye z jej pomoc~ uskutecznia
ne zamiast korzysci szkod~-by rolnictwu przynosic 
musialy. 

- Najglowniejszy wreszcie zarzut przeci'v pro
jektowi p. Barrault nastr~cza zupelne prz~ci~cie 
wolnego odply,vu wod Nilu, w celu nawodnienia ka
nalu, i utrzy1nania w nim poziomu wzniesionego o 2 
metry powyzej niskich w6d morskich. R6wnie przez 
}{ommissy~, jak przez wszystkich obeznanych z miej
scowosci~ i tego rodzaju robota1ni, ta cz~sc projektu 
uznan~ zostala za niepodobn~ do wykonania i po
ci~gaj~c~ za sob~ najszkodli"\vsze nast~pstwo. 

- I rzeczywiscie, jezeli nawet na chwil~ przypu
schny mozebnosc zatrzymania i odwrocenia zupel
nego ·wo d tak wielkiej rzeki podczas niskiego ich 
stanu, nie podobieitstwem przeciez b~dzie stawic po
dobn~ zapor~ w czasie peryodycznych wylewow, kt6-
re cz~stokroc w Nilu do ogromnej dochodz~ wysoko
sci. W zwyczajny1n stanie Nil dostarcza na sekund~ 
680 metr6w szesciennych wody. Poziom jego wznosi 
si~ o 10 metr6w powyzej podczas wylew6w nie prze ... 
chodzqcych granicy, po za kt6r~ pow6dz zamiast 
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pozytku, kl~sk~ dla calej doliny przynosi, i wte~czas 
odplyw rzeki staje si~ dwadziescia razy wi~kszy 
i wynosi 13,000 metr6w szesciennych na sekund~. 
Jakim wi~c sposobem mozna si~ spodziewac, aby 
podczas tych wylew6w peryodycznych, corocznie 
przez kilka miesi~cy trwaj~cych, kanal nasz byl 
Yf s tanie zwr6cic tak znaczn~ ilosc w6d i zape,vnic 
im, przy malym swym spadku odplyw konieczny do 
kanal6w bocznych. Wpra,vdzie rozlegla przestrzen 
ziemi zaj~ta przez dolin~ Nilu zuzywa cz~sc pokry
waj~cej j~ wody przez wsi~kanie w zie1ni~ i wyziewy, 
reszta jednak odplywa zwykl~ :drog~ do morza i wa
runek ten jest niezb~dnym do uzyznienia zalanej zie
mi, wylewy bowiem dwoist~ oddaj~ tej okolicy po
slug~, raz nanosz~c ·poklady uzyzniaj~cego szlamu, 
powt6re splukuj~c osady soli wyst~puj~ce na powie
rzchni~ ziemi i niszcz~ce jej urodzajnosc, zreszt~ 
woda wyst~puj~ca z lozyska rzeki i zalewaj~ca do
lin~, jest tylko stosunkowo mal~ cz~stk~ powodzi, 
najznaczniejsza ilosc zawsze wprost .koryteni odply
wa i w~tpic nalezy o moznosci zatrzymania jej w biegu. 

Prawdopodobnie zadne tamy i groble nie bylyby . 
w stanie oprzec si~ tej sile, a u\vi ~zion a w sztuczne 
koryta woda, wznioslaby si~ po nad nie, zerwala, 
zniosla i dawn~ drog~ pod~zyla ku morzu. 

Lecz pominmy i ten wypadek i przypuscn1y, zeta
my p. Barrault zdolaj~ si~ oprzec powodzi, w takim 
razie koniecznym skutkiem zap6r jakie woda w swej 
drodze napotka b~dzie wolniejszy jej odplyw ku mo
rzu, a zatem i dluzsze trwanie zalewu doliny, co mu
sialo by spowodowac zupelny upadek tej okolicy, kt6-
rej urodzajnosc oddawna juz przeszla w przyslowie. 
!{anal p. Barrault wywolalby corocznie te same kl~
ski, jakie dzis tylko zbyteczne wylewy naEgipt spro
wadzaj~; w takich bowiem wypadkach, wody nie znaj
duj~c dostatecznego ujscia, pokrywaj~ zbyt d1ugo 
zalane pola, czas zasiew6w przecbodzi, i g16d w nliej
sce ob:fitosci cal~ nawiedza okolic~. 

Tal{ie bylyby niechybnie skutki zwyklych wyle
w6w, latwo wi~c mozna sobie wyobrazic do jakiego 
stopnia doszloby zniszczenie calego kraju w czasie 
na~zwyczajnych powodzi, kiedy Nil nie o 10 ale o 15 
lub 18 metr6w wznosi si~ po nad zwykly sw6j po
zioni. Dose tu przytoczyc wylew w r. 1829, podczas 
kt6rego wody doszly ll,m5o, a zatem tylko l,m5o wy
zej jak przy zwyczajnych zalewach. Cala dolina zo
stala w ogromne jezioro zamienion~, woda pokryla 
drogi podczas zwyklych wylew6w wznosz~ce si~ po 
nad jej powierzchni~, wsie i miasta zostaly zalane, 
a szkody przez strat~ zasiew6w zrz~dzone obliczono 
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na przeszlo 16 million6w frank6,v. Strata ta spowo
dowan~ zostala, przez zbyt dlugie trwanie powodzi, 
woda bowiem w zbytecznej znajduj~c si~ ilosci, nie 
mogla znalezc dostatecznego odplywu, chociaz jej 
zadnych sztucznych nie stawiano zap6r. J{l~sl{i po
dobne cz~stszen1i i bez por6wnania zgubniejsze1ni 
stalyby si~ po wykonaniu projektu }). Barrault, ten 
wifEC gl6wnie pow6d sklonil kotnmissy~ do odrzuce
nia go stanowczo i przyj~cia kierunlru wprost n1ifE
dzymorze przecinaj~cego, o kt6rytn, z kolei 1n6wic 
nam 'vypada. . 

Kanal morski projektowany przez kommissy~ sta-
nowic b~dzie prawdziw~ sztuczn~ ciesnin~, l~cz~c~ 
morze Czer\vone z Sr6dziemnc1n, a kicrunek jego, 
przez sam~ miejscowosc zostal wskazany. Przecho
dzic on b~dzie przez kraj zupelnie plaski, post~pu
j~c za wkl~slosci~ utworzon~, spotkaniem si~ d"r6cb 
pochylych plaszczyzn, z kt6rych jedna od srodkowe
go Egiptu, druga od brzeg6w Azyi ci~gnie si~ przez 
mi~dzymorze. W calym przebiegu swoim nie 'vyma
ga projektowany kanal zadnych dziel sztuld, jest 
bez por6wnania kr6tszy od podawanych przez })a

now Barrault i Talabot, a w wykonaniu swen1 ia
dnych rzeczywistych nie napotyka przeszk6cl, jest 
wi~c zarazem najdogodniejszym, najoszcz~dniej szym 
i w najkr6tszym czasie mog~cy1n sig do skutl\u do
prowadzic. Kierunek jego jest nast~puj~cy: 
Wychodz~c z zat{)ki Suez ci~gnie si~ lukiem ku 

wschodowi, spotyka slady da"·ncgo kanalu i po nich 
post~puje, a nast~pnie zostawiwszy je na zach6d d~
zy ku sucbej <lzis dolinie jezi6r Gorzkich, dawnh~j l~
cz~cych si~ z morzem Czerwonem - przechodzi je 
w kierunku calej ich dlugosci, przcrzyna "rzg6rza 
Serapeum w najwyzszym punkcie i 'vpada do jeziora 
Timsah, kt6re stanowic b~dzie ogromny port \Ve,vnfJ
trzny, do naJ)rawy i przystanku statk6w sluzyc mo
g~cy. Przejscie przez jeziora Gorzkie i Timsah rna 
stanowic kanal}Jodwodny ( ehenal) bez burt, poglfJ
biony zapomoc~ machin do dragowania. Po wyjsciu 
z jeziora Timsah kanal napotyl{a wzg6rza El-Guis, 
a po za niemi wpada do jeziora Menzaleb, ci~gnie 
SifE po nad wscbodnim jego brzegiem i na wysokosci 
dawnego Sai:s dosi~ga morza Sr6dziemnego. 

Pierwiastkowy projekt Linant-Beja zostal w tym 
wzgl~dzie zmienionym przez kommissy~, gdyz miej
sce wskazane w nin1 okolo ruin Peluzy, przedstawia
lo potrzebn~ gl~bokosc wody w odleglosci dopiero 
7 lub 8000 metr6w od brzeg6w, co poci~gn§loby nad
zwyczaj kosztowne i trudne do wykonania roboty. 
Poszukiwania ko1nmissyi zupelnym zostaly I!Wieil-
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czone skutkiem i \V miejscu obranetn przez ni~, ta1ny 
zbudowac si~ majfbce i roboty podwodne na dalek() 
mniejszej przestrzeni Sfb potrzebnemi. 

Podlug projektu tan1a p6lnocna rna miec dlugosci 
3500 metr6w, to jest az do rniejsca, gdzie gl~bokosc 
wody dochodzi 10 metro"'; szcrokosc jej u wierzchu 
wynosic b~dzie 10 Inctr6,v; poludniowa zatrzyma si~ 
na odleglosci 2500,m przy gl~boko~ci 8 metr6w
szerokosc jej w koronie b~dzic 8 metr6w. Obie te 
tan1y zaopatrzone b~d~ por§czami na calej dlugosci. 

Szerokosc tego pod"rodnego kanalu stanowi~cego 
zarazetn port wynosic rna 400 metr6w, co przy wspo
mnianej dlugosci da nam powierzchnifb przeszlo 80 
m6rg nowo1Jolskich; nadto u 'vejscia druga przystan 
utworzona b~dzie przez zalamanie ta.1n na zewn~trz, 
i ut,vorzy k\vadrat, kt6rego kaidy bok 800 metr. miec 
b~clzie. Od p6lnocno-zachodnich wiatr6w, kt6re s~ 
w tych stronach panuj~ce i cz~stokroc burze spro
wadzaj~, caly })Ort zostanie Zl:lpelnic zasloni~ty za
pomoc~ przedluienia tan1y od tcj strony polozonej. 
Wejscie do portu os,viecone b~dzic latarniami mor
skiemi na koncu tan1 zbudowancmi. 

Jednym z najwainicjszych zarzut6w, jakie projekt 
kommissyi napotkal, bylo zbyteczne podnoszenie 
trudnosci Iniejsco,vych w urz~dzeniu dogodnego por
tu, "' jakin16olwick punkcie po pra,\~ej stronie ujscia 
Nilu. Do pewnego stopnia zarzut ten byl uzasa.dnio
ny gdyz jakkolwiek prace hydrograficzne wykazaly 
obecnie tnoznosc zbu<lowania w Sa1s, portu dose do
godnego, nic jednak ni e zapewnia, czy dzisiejszy 
stan dna n1orskiego, z czasen1 nie ulegnie takimzmia
nom, kt6reby przyst~pu do }Jortu nie utrudnily. Oba
~va ta zasadza si~ na istnieni u przy brzegach morza 
Sr6dzicmnego pr~du, kt6ry zaczynajfbc si~ przy cie
sninie Gibraltarskh~j, ci~gnie Si§ po nad p6lnocnem 
'vybrzezem Afryki, dochodzi do mi~dzymorza Suez 
i zwr6ciwszy si~ po nad wybrzeze1n poludniowem 
Europy, wraca do miejsca, z kt6rego wyszedl. Do
strzegacz stoj~c w kt6rymkolwiek 1)unkcie po nad 
brzegiem morza, 'vidziec moze bieg wody od lewej ku 
prawej stronie si~ posuwaj~cy. Pr!}d ten unosi i osa
dza po prawej stronic ujscia 'vszystkich rzek wpa
daj~cych do morza Sr6dziemnego piaski i muly ply
n~ce ich korytem, i zasypuje tym sposobem wszy ... 
stkie potty po tej stronie polo~one. ~atwo tu przy
toczyc wiele przyk!ad6w stwierdzaj~cych t~ prawd~. 

We Francyi porty Cannes i Frejus zostaly zamu
lone przez rzek~ Var; ca!e wybrzeze po prawej stro
nie ujscia Rodanu zaniesione jest piaskiem i pewno 
ten sam los spotkalby port .Marsylski, gdyby zamiast 
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po lewej, znajdowa! si'J po prawQj stronie ujscia tej 
1'Zeki. W Hiszpanji w podo bnen1 }Jolozeniu znajduj~ 
si~ miejsca I)O pra wej stronic ujscia Ebro lez~cc. 

Na n1orzu Adryatyckiem, Tricst jest dobry1n por
tenl, gdyz si~ znajduje po lewej stronie ujscia Ta
gliamcntu i Piawy, a Wenccya po stronie przcci,vnej 
polozona, oddawna rna port sw6j .zan1ulony. Toz sa
nlo powtarza si~ w Algieryi i na calen1 wybrzezu 
morza Sr6dzicmnego. 

- W Egipcie Nil od najda"'niejszych czas6w tc
lnu san1cmu ulega prawu. Herodot powiada, ze na 
pra"'o od ujscia tcj rzeki znajduje si~ morze blota, 
i to polozenic 'v nicze1n si~ dot~d nie zmienilo, pe
luzl\a odrioga Nilu jest dzis calkowicic piaskicm za
walona i zan1ulcnic ·widocznie z czasem ]{u prawej 
stronic postQpujc. Po1nimo to wszystko jes tesmy 
przckonani, ze 1niejscc przez l~omtnissy~ na port 
obrane, o ilc moznosci w najkorzystnicjszych znaj
duje sig \Varunkacb, i jeieli rzeczy,viscic niebezpic
czcnst"ro, 0 lrt6rem IDO\Yilismy grozi projckto\vane
mu portowi, to przy starannem utrz:yinauiu i zarad
czych srodkach zawsze b~dzie 1nozna uniknqc szko
dliwych sl{utk6\v z miejsco\vosci 'vynikaj~cych. 

Port Suez \V drugim koncn kanalu polozony, "ry
n1agac h<Jdzic dalcko mniej pracy. Zatoka, jak o ten1 
przcl(ona1y l\ilkal\rotnic powtarzane ni,vellacyc przed
sta\via glEJbokosci od 5 do 13 n1ctr6,v, l~czy si~ z mo
rzcin Czcr,vouenl 1)rzcz d'va przejscia 11a 16 lub 17 
mctr6\v gl~bokie i ze,vsz~d jest zasloniona od 'via
tro,r, wyjq,,vszy stronr J)Oluduio\YO-\V._ chodniej; przc
dluienic 'vi~c tamy od tej strony polozoncj 'vystar ... 
czy do zupclnego zabezpieczenia. calcj przystanL 

Tak korzystnc z natury })Olozcnie zatol{i doz"'oli
lo ko1n1nissyi skr6cic dlugosc tarn, kt6re doprowa-

, dzonc b~d~ tylko do gl~bol{osci szesciu mctr6\v- da
lej kana1 podwodny przedluzony zostanic 'v ksztal
cie prostcgo pogl~bienin dna n1orskiego, az do Iniej
sca 'W kt6ryn1 naturalna w6d gl~bokosc 9 n1ctr6w wy
nosi. Pogl~bienic to b~dzie n1icc 500 1netr6"r szero
l\.osci. Latarnia 1norska na brzegu zutoki "rzniesiona 
()S\viccac n1a 'vejscie do portu. 

., 
w spolnnieli~my poprzednio, ze jczioro 1,imsah, 

dzis \Y 'vi~kszej polo,vie sucbe, przeznaczone jest na 
ut"rorzenie portu wewn~trznego; nad brzegami jego 
zamierza ko1npania wysta,vic potrzcbne 1nagazyny, 
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warsztaty do naprawy statk6w, buiwar 1500 metr6w 
dlugosci do laclo\vania i wyladowywania okr~t6w 
i inne podobne przyrz~dy. Port ten odda niczaprze.-. 
czenie 'vielkie uslugi zegludze mi~dzy -narodowej, 
ol{r~ta bowicm zawin~wszy do niego, znajd~ wszy
stko, czcgo tylko po dlugiej podr6zy, do zasilenia si~, 
lub naprawy zaz~dac mog~ i to w miejscu zabezpie
czonem od wszelkich burz i wiatr6w; wi~*szy pozy
tek zapewnia on jednak dla Egiptu i niew~tpliwie 
przyczyni si~ znacznie do postawienia z czasem tej 
krainy na stopic po1nyslnosci, jak~ u in11ych naro-
d6\v handlowych widziec n1ozemy. · 

Do osi~gni~cia tego celu zar6wno z portem Tim
sah przyczyni si~ zacz~ty juz kanal \vody slod¥iej, 
l~cz~cy punkt ten z Kairem, dla zapewnienia kom
Inunikacyi 1ni~dzy przystani~ i wn~trze1n kraju, co 
ulatwiaj~c zamiauEd plod6w krajowych i zagranicz
nych oiywi handel dzis prawie nie istnicj~cy. Ubo
czny ten kana! odda przy tem wielkie uslugi, przy 
samej budowic gl6wnego kanalu morskiego. Naprz6d 
n1a on bye uzyty na napelnienie suchego prawie lo
zys.ka jeziora, aby podwodny kanal m6gl bye wyko
nany za po1noc~ zwyklych machin do dragowania, 
co bez J>or6wnania latwiejszcm i n1niej jest koszto
wnenl do l''2CZllCj r?boty-nastgpnic Z'Vr6cone ~{Ory
to r6"rnolegle do kana1u morskiego przeci~gnie si«a 
az do Suez i zasilac b~dzie wod~ slodk~ robotnik6w 
pracuj~cych w pustyni; - nadto uzytyn1 kanal ten 
bQclzic do irrygacyi doliny znanej przez starozytnych 
z s'vcj zyznosci i pod nazw~ ziemi Pastwisk w Bi
blii "~spon1nian6j, kt6ra dzisiaj stala si~ zupelnie 
hczplodn~. 

Oto jest og6lny zarys projektowanego .. pol~czenia 
d w6ch n16rz, uderzaj~cy swoj~ prostotfb, tak dalece 
zc dziwicby si~ nalezalo, dla jakich przyczyn ludzie 
znakomici i uzy\vaj~cy prawdziwie zasluzoncj slawy, 
jak pp. Barrault i Talabot i inni, zamiast przyj~c to 
najprostsze rozwi~zanie, szukali jakby naumyslriie 
utrudnienia i za,viklania w przedsta,vionych przez 
siebic kicrunkach. Za jedyne tluinaczcnic w tyn1 
"rzgl~dzie, posluzyc Inoie niedokladna znajon1osc 
miejscowosci i 1nnie.mane trudnosci, kt6rych opisy 
z dobr~ lub zl~ 'viar~ rozrzucano po EurOJ)ie, a kt6 .. 
re n1ialy stac si~ nicprzelan1an~ przeszko~ do bez
posredniego pol~czenia clw6ch m6rz. 

. (Dokoflczenie nastqpi.) 
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VVYDI~A (LUrrRA). 

(z RYCIN.t\ KOLOnO,YAN4.) 
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R6wnie budo\va ciala jak i spos6b zycia \vyd.ry 
· n·zcdsta,viaj~ \Viele osobli,vosci. Plaska, szeroka glo 

'va, 1uale oczy 1 uszy dlugie, polysknj~cy1n 'vlosen1 
pokryte cialo i gruby z kr6tk~ sicrci~ ogon, nadaj~ 
ten1u z\vierz~ciu dzi \Yl1~ postac i uderzaj~co oclr6-
zniaj~ jc od blisko z nictn spokrewnionej J(uny. Sko
ra 'vydry n1a tni~kk~ z6lto-szar~ \vclng i dlnzsze, 
sztywnc, S\victnic bruuatnc wlosy. Dorosla \vydra 
dochodzi og6lnej dlugosci (od nosa do ko!1ca ogona) 
4 stop lub nicco \vi~cej, a 'vagi 22 do 25 funt6,v. 
'Vydra jest szczeg6lncn1 \V S"'oim rodzaju, 'vodnen1 
z'vicrzecie1n. Cala jej budowa ciaJa, a 1niano,vicic 
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n1ocne blony mi~dzy palcan1i n6g, pozwalajf1 jej ply-
\Yac bardzo zr~cznie na po"rierzchni lub pod \Yod~, 
tak z pr~de1n jak i przeciw pr~do,vi, tudzicz zanu
rzac si~ i przez l{ilka minut pozostawac pod 'vod~. 
Za to na l~dzic poruszenia jcj s~ ci~zkie i niczr~
cznc; najpospolicicj porusza si~ ona kr6tkic1ni sko
kanli z l\rzyzcn1 l'uko"·ato-"rygi~tyn1. 'Irop jej jest 
nieco grubszy niz trop lisa i pol<azujc 'vyrnznie blo
ny mi~dzypalcowe; z wyklc dwa slacly nog znnjdnj~ 

si~ ukosnie obok. siebic. J ak 'vigksza cz~sc z'vierzftt 
drapieznych, wydra 'v nocy jest 'v ruchu a 'v dzien 
cho,va si~ \V }{ryj6wkach, w jamach przybrzeznych, 
'v norach Hsieh lub korzennych i 'vydr~zcniach drzew. 
Przy zilnncj porze roku oraz 'v 1niejscach niezainie
szkalych lub przynaj1nniej malo ucz~szczanych przez 
ludzi wybiera \V dzien na,vet sobie odkrytc lego,vi
ska i naprzyklad lubi grzac si~ na sloncu na 'vie
rzcbolku obci~tej \vierzb y, albo na za1narzlej po
wierzchni rzeki albo sta,vu. Jcsli przcz wyr~bany 
w lodzie ot\v6r zanurzy si~ w 'vod~, za,vsze potrafi 
znalezc to miejsce i niem napo,vr6t z \Vody " 'ychodzi 
dla odetchnienia powietrzem lub \vyjscia na l~d. 

Wydra znajduje si~ prawie w calej Europie i 'v zna
cznej cz~sci Azyi. Wody obficie zarybione czy to 
w r6wninach, czy na gorach, czy to strumienie, jezio
ra, czy rzeki, s~ miejscem jej pobytu, ale \voli w og6-
le wod~ biez~c~ niz stoj~c~, n1ianowicie otoczon~ wy-

Ksi~uA S'VL\.TA, Cz. I. R. IX. 

soldcn1i Sl):tdzisteini brzegatni, kt6re I)rzedsta,riaj~ 
jej dogodnc n1icjscrt schronienia. · 

• 

Pozy,vie11ic1n j6j s~ gl6,vuic ryby i rald, polujc jc-
dnak na szczury \Voduc i zaby; ptaki \Voduc a szczc
g6lnie ich jaja staj~ si~ cz~sto ta.kic jcj ~upcn1; a po
niewaz bard.zo jest zarloczna i clrapiczna i podo bnie 
jak tch6rz 1 ub kuna 'vi~ccj zagryza niz poZrcc jest 
'v stanic, przcto bardzo bywa szkodli \VQ: dla gospoclar
stw·a rylJnego. L; 'vi~kszych ryb kt6rc sch,vyta,vszy 
na brzeg wyn . ..i, zjada ty lko mi~sne cz~sci, glo'v~ 
zas i wn~trznosci z calyn1 sldcleten1, nienaruszone 
pozosta,via. Raki takzc tak pory\va zc skorupt} 
zgruchotan~ pn~t~ porzuca. 'faldc rc~ztki jcj rak6'v 
znajdo,vaue na kan1ieniach nad wodQ; 'vystaj::tcych 
lub na l>rzc~u zdradza.j~ lat"·o n1icjsce j6j po byt u. 

Glos 'vydry jest glosny1n pos,vistcn1 i slyszcc sit} 
dajc najczfJsciej \V czasic parzenia si~, to jest \V sty
czniu i lutyn1 1nlode, po 3 luu 4 roJz~ t>i(J slepe 
\V k'vietniu lnb n1ajn, jednakie nic jest to Bcisl~ rc
gul~ i cz~sto zdarza si(J w zin1ie 1nlode \Vydrz~ta 
spotykac. Sch,vytane 1nlodo daj~ sig lat,vo oswajac, 
przy,vi~zuj~ si~ do s "~oich pan6'v Jn·a,vic jak })Sy, 

chodz~ za nie1ni, ucz~ si(J rozn1aitych sztuk, np. 
aporto,vania, skakania i t. p. i przyz\vyczajaj~ si~ 

do pospolitych domowych pokar1n6w m~cznych i ro
slinnych. llosn~ powoli i dopiero po d\v6ch latach 
s~ zupelnic doroslemi. • 

W wieclenskiej Jagd-Zeituny z roku 1858 znajdu
jemy nast~puj~ce zajmuj~ce opo,viadanie o lat,vem 
os wojeni u wydry. 

,Przy wielkin1 \ryle,vie \Vod ~v koncu lipca, 1n6wi 
autor p. Reichl, pc\vncgo dnia w poludnie znalazlem 
na pniu wierzbowym z obci~t~ koron~ trzy male wy
dry, kt6re nieustannie gwizdaly, zapewnie przywolu
j~c matki. Za zblizcniem si~ mojem zeskoczyly \V wo-
d~, ale przy pomocy jednego rybaka, schwytalem 
dwoje i zanioslem do domu. Przez kilkanascic dni 
karmilen1 je letniem mlekiem ale jednego wieczora 
sluz~ca przez nieostroznosc czy tez umyslnie jedno 
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z nich beczk~ od "rody przygniotla. Drugie ktore 
okazy,valo si~ slabszem, wycbowywalo si~ bardzo po
nlyslnie i wkr6tce pobratalo si~ z psetn od kurnil{OW' 
przyzwyczailo si~ do niego, jadalo nawet p6zniej 
z jednej z nim miseczl{i; ale pies musial za,vsze cze
kac az f:;iQ 'vydra nalezycie najadla. J{iedy przy sto
le z1nieniano talerze, ona byla natychmia.st na stole 
l\uchennynl i kazdej sluz~cej, kt6raby j~ chciala od
p~dzic, bronila si~ ona zaci~cie i nieraz talerze i co 
t.ylko bylo na stole poszlo \V ]{awnlki. Kosci ogryza
la jak pies, a zlapawszy kt6r~, uciekala w k~t i k~
sala ]\:azdego kto si~ przybliiyl. Mnie sa1nemu przy 
1)0dobnyn1 wypadku przegryzla but l\iedy j~ chcia-

. lem od drz,vi odp~dzic. Ryb nie jadla wcale i na \VO

d~ nic chodzila ale za to gonila kury i l{aczki i du
sila je, jcsli kt6r~ schwycila. Surowe kartofle byly 
jcj najulubici'!sz~ stra'v~. Jcsli gdzic wychodzilem 
a ona to postrzegla, biegla zuraz obok 1nnic ale za
wszc o })Ul'~ kroko\v z boku, bruzd~ 1ni~dzy zagona
mi zboia lub kartofii, gdzie nie bard.zo bylo jej wi
dac. J{azdetnu czlo,viekowi lub zwierz~ciu ustEJpo"ra
la z drogi i obszedlszy szcrol\ie1ni lukami "rracala 
znowu do n1nie. Z \Viekien1 stawala si~ coraz zlo
~li,vsz~; jesli j~ udcrzono nnjciensz~ nrnvet r6zg~, 
zaraz powl6czyla tylne nogi jakby byla ci~zko zbi
t~. Najn1ilsz~ jej kryj6wlu1 bylo poddasze. Pe"rnego 
razn wyszla na dach i spadla z 'vysokosci jednego 
piEJtra na pod,v6rze; zdawalo si~ zc si~ zabila; ktos 
przcchodz~cy ta1nt~dy wziqJ j~ za przcclnie lapld, 
potrzqsn~l nieco i postawil napo,vr6t na zien1i, i za
raz u1nkn~la Z\Yawo. W osn1 dni dopicro pokazala 
si~ zno"·u i 'vesolo dopominala si~ o sniadanie. Z po-

. \vodu zloslhvosci, zarlocznosci i nieczystosci, uprzy
}{rzyla Si'J slui~cyn1; pewnego razu \vr6ci"'szy do 
do1nu z dose dlugicj podr6zy jni jcj nic znalazlen1, 
zape,vniono mnie ie powt6rnie spadla z dachu i za
bila si~. Mialcm j~ przez p6ltora roku a jeszcze nie 
dorosla ~reclniej wielkosci. '' 

W Polsce w da\vnych cza~ach cho\vano wydry 
oswojone po do1nach, a 1niano,vicie n1an1y podanie ie 
kr6l Jan III Inial ulubion~ 'vydr~ bardzo os,vojon~ 
i przywi~~an~, kt6r'a zwy kle na axatni tnej poduszce 
siedziala w sypialni kr6lewskiej. 

• 

-

Wydry n1aj~ w~ch i sluch bardzo delikatny ale 
za to wzrok icb nie zdaje si~ bye bystrym. 

Niezmierna ich czujnosc i ostroznosc, ukry,vanie 
si~ 'v dzien a wychodzenie za zere1n w nocy, czyni 
polowanie na '\vydry trudnem: przytem z1nienia ona 
cz~sto miejsce pobytu, przez co bardzo cz~sto tropie
nie jej pozostaje bezowocnen1. Ale wysoka cena jej 
futra mianowicie w czasie zimowym, tudziez 'vielkie 
szkody jukic te drapiezne zwierz~ta zrz~dzaj~ w wo
dach obficie zarybionycb, podniecaj~ ochotEJ mysli
wycb, a rzeczywiscie nie 1nalo wytrwalosci i poS\ViEJ
cenia potrzeba, zeby wsr6d 1nroznej, oswietlonej bla
skiem }{si~zyca, nocy, godzinami bez poruszenia stac 
na stanowisku, aby moie zobaczyc 'vydr~, o kt6rej 
bytnosci 'v pobliiu mamy niejakie wskaz6wl{i. 

Innyn1 lat,viejszym, ale tylko na w~zkich wodach 
daj~cym si~ zastosowac sposobem polowania na wy
dry, jest ch,vytanie ich w sieci wodne. W tym celu 
powyzej i ponizej miejsca gdzie dostrzezouo tropy 
wydry, zakladaj~ siEJ od brzegu do brzegu mocue sieci 
tak, ze pomi~dzy niemi cz~sc strumienia lub rzeki 
zupelnie zostaje zamkni~tem i wtcdy za pomoc~ dr~- -
g6w zapuszczanych w 'vydr~zenia brzeg6w i przez 
ulozone do tego psy, wyplasza sie wydry z ich kryj6-
'vek. Rzucaj~ si~ one wtedy 'v wod~ i przeciw pr~
dowi plyn~ n. skoro zapl~taj~ si~ 'v sieci, latwo je na 
l~d wyci~gac i zabijac. Niekiedy nie uiy,vaj~ nawet 
do tego sicci tylko plosz~ 'vydry psami, a plyn~ce 
i dla oddecbu niekiedy leb z wody wynurzaj~ce, traf
nemi strzalami sprz~taj~. 

. 

Nakoniec lapi~ je takze w takie zclaza jakich si~ 
uzywa na lisy i kuny, ale potrzeba nn1iec je bardzo 
sztucznie w plytkiej wodzie na piasku zastawiac, 
uzywaj~c na przyn~t~ malych rybek, ptako'v lub ra
ko,v; polo\v ten jednak przy nadzwyczajnej ostrozno
sci tych zwie.rz~t nie bardzo si~ oplaca 1

). 

1) Pasek, przewybornie Wydr~ opisDl \V swych Pami~
tnikach. l{iedy iydzi nosili str6j da"rny u nus, bogatsi 
z nich uiywali fnter na czapld swi~talne, i to bardzo sto
sowuie! jak dodaje w nawiasie z wykrzyknikiem b. Prof .. 
Dr. Jaro€ki. (Patrz Zool. T. I str. 196.) 

-
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• 0 GALILEUSZU . 

A by zrobic sobie })rawdziwe \Vyobrazcnie o post~
pie i roz,vijaniu si~ nauk przyrodzonych, powinnismy 
ouzuajtniac si~ z pracami ludzi znatuicnit.ych, kto
rzy stano\Yi~c e})Ok~ w ich pojtnowaniu, 'vpro\vadzili 
je na drog~ iln \Ylasciw~, to jc t ua drogEJ hadani,L 
i dos,viaclczcnia. 

u staroiytnych, jako i 'v wiel{ach srcdnicb, na 
W scbodzie, czy to na Zachodzic, 'vszQdzic upatry,va
no raczej cud6\Y w naturze, niicli pra,vdy; kt6ra, 
\vyda,vala si~ zbyt }JOspolit~, nicgodn~ U\Yagi filozo
f6,r. l Tczcni, bardzo p6zno doszli do tego przckona
I1ia, zc nadz\Yyczajnc zja,viska, jal~ie nas zdumie,va-
~, pochodz~ z tych samych przyczyn, ktorc powo
duj~ skutki drobne i codzicnnc, i ze najprzod z tych 
ostntnich }Jotrzcba zdac Robie spra'v~, aby tan1te . , 
ZrOZUllllCC. 

'fak n1~drzec, 1nniemaj~c zc si]y dzialajqcc na 
naszej zie1ni, s~ zupelnie r6inc ocl tych, }{t6re rz~
dz~ inncn1i ciala1ni niebieskiemi, pogardzal zastano
'vicnienl si~ nad spadkicm krunicnia; tyn1czascn1 fakt 
ten, posluzyl do 'vykrycia, gl6wniejszych pra'v przy-
rodv. · ., 

Bl~dne poj ~cia panuj~cc \V naukach scislych, da
'\Yaly poparcie tak raz~cej uics}Jrawiedliwosci, ze 
zda,valo si~ iz ludzkosc oczeki,vala gcniju:zu, kt6-
ryby polozyl tam~ og6lnemu zam~to,vi. 

Galilcusz byl ty1n genijuszcm; zycie poswit}cil na 
szukanie prawdy; zasluzyl si~ przysz!osci, ale czas 
sw6j wyprzedzil, i cierpienie1n zadosyc uczynic tuu
sial owczesnym przes~clom. 

Galileo Galilei, pochodzil ze znako1nitcj, lccz zu
bozalej rodziny florenckiej; urodzil si~ w Pizic 1564 
roku. Ojciec jego, sam 'vyksztalcony na literaturze 
greckiej i lacinskiej, staral si~ dac syno,vi, od dzie
cinstwa juz staranne wychowanie, 1nianowicie gdy 
"' nin1 postrzcgl coraz bardziej rozwijaj~ce si~ zdol
nosci. Istotnie, podzi\viano 'v6,vczas wszcchstron
no~c mlodzieiica. l{lassyk6\v starozytnych zgl~bil 
i 'vyuczyl si~ i ch filozofii, poswi ~caj~c si~ 11rzyten1 
mechanice, tnalarstwu i muzyce, Sztuki pi~knc, do 
p6znego nawet wieku byly jego rozrywk~. 

• 

'V\r sicdtnnasty1n roku }JOszedl do uni,versytetu l)i
zanskicgo,.gdzic llU})rz6d S}uchal kurSU filozofii, obej
lllUj~CCgo nateuczas tnetafizyk~ i matc1natyk~; na
st~pnic nnnk tuedycznych; p6znicj gl6,vncn1 jcgo za
j~cienl, byla j co1netrya; a kicruj~c si~ dziclen1 Ar-
chimcdcsa, 'vydoskonalil j~, i posun~l naprz6d kro
kienl olbrzy1na. 

Naj1nnicj sza okolicznosc, ktora dla innych niepo
strzezona przechoclzila, z\vracala na sicbie jcgo ba
da,vcz~ u\vag§; o~~tnnastolctni Inlodzicniec, zastana
"'iaj~c si~ nad 110ruszan~ \Yiatrcm Ia1np~ u sl{lcpicn 
koticiola, 'vykryllJra\\'a \vahan, tak "'a:isnc 'v s'vojcm 
z ustoso,vani u. 

'V d \Ytulziestynl pier,vszynl rokn zycia ,vyclosko
nalil tcory~ o srodkach ci~zkosci cinJ. 

W d'vudzicstyn1 CZ\Vart.y1n, korrcspondo,val z l{Ja
t-vijuszcm biegly1n astronomen1, z Ortclijuszf'nl jeo
grafcm, i z inny1ni uczonymi, kt6rzy byli 'v stanie 
occnic jcgo zdolnosci. ZlJyt ubogi, icby S\vojc pisn1a 
n16gl drukicn1 oglaszac, udziclal je w r~kopi~tnic. 
In1ie jego \Vzrastalo coraz bardzicj; lccz korzy~ci Ina
tcryalnych nauka tn, zaduych dac tnu nic n1ogla. Za 
wielki6n1 i usilnen1 staraniem 1nargrahicgo <.lei Mon
te, takie jcon1etry, i jcgo brata k<trdynala, o trzyn1al 
'" 1589 roku katcdr~ uauk matcn1atycznych przy uni
\Yersytccic '" Pizie, z plac~ roczn~ 60 talaro,v; gdy 
tyn1czascn1 tamtcjsi professoro,vic tncdycyny, brali 
po 3000 talaro,v. 

Wyklad jcgo byl pclen zaj~cia, gdyi stano,vily go 
co raz to no,ve· postrzezenia, coraz to nowe zasady 
nauld. Sprosto"·al pra,va o spadaniu cial, do,vodz~c 
ze pr~dkosc je~ t proporcyonaln~ do czasu, a prze
strzcnie przebicionc 1naj~ si~ do sicbic jak kwadra
ty z odleglosci. Co stwierdzaj~c doswiadczeniem, 
zrzucal roz1naitc ciala z pochylonej 'viczy pizansl\iej, 
w obec uczni6'v i professorow, i tym spo obem usta
no\vil prawa spadku, b~d~ce obecnic podsta'v~ dy
natnild. Lccz zc one zbijaly '\Vszechwladnc natcn
czas mniemania Aris totelesa a sluchaczc nie byli do- · 
statecznie przygotowani, przyjmowano nicjcdno]{ro
tnie wi~c nauczyciela-gwizdanie1n. 
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W lat trzy, opuscic n1usial PizQ, sci~gn~wszy na 
siebie niech~c J ana ~fedyceusza; kt6ry maj~c si~ za 
bieglego inzyniera, wytnyslil jak~s 1nachin~ do oczy
szczenia gruntu; wezwany Galileusz wykryl jej wa
dy, czenl tak obra:t:il autora, iz zagrozono rnu dymis
sy~. Unilraj~c burzy, wydalil si~ do Florcncyi; tam 
powt6rnic 1nargrabia del Monte, przyszedl mu z ra
d~- i po1nogl do otrzytnania katedry matematycz
nej w radwic. 

Niebawem po jej obj~ciu, po,vodzenie professora, 
okazalo si~ ogromnem. Jego odznaczaj~ca si~ wy
mo,va i jasnosc 'v udzielaniu trudnych i tak malo 
przyst~pnych nauk n1atematycznych, zjcdnaly mu, 
jak \VSp6lczcsni pisarze SWiadcz~, niez1nier11~ liczb~ 
sluchaczy. Nawet mieszkancy odleglych kra.in, mi~
dzy inncmi Gustaw Szwedzki, zjezdiali do Padwy 
aby g~ })Osluchac. W }Jicr,vszych zaraz latach, napi
~a~ Jraktat o lotty(ikacyach, gnonzonik~, o kuti, 
1 Traktat o utechanice. Dziela te, kt6re bardzo p6· 
zno drukicm zostaly ogloszonc, bo niekt6re 'v na
szym clopiero 'vie ku, udziclal 'v r~kopisrnie; z czego 
nic jcden l\:orzystaj~c z naduiycicn1 dobrej "riary, 
sobic }n·zywlaszczal jego pon1ysly. Wynalezienie 
tel\ll otnctrn, tylu osobo1n przyzn[nvanc, 'vlasci\vie je
nlu si~ nalciy. I rzedt6n1 nic bylo zadn6j 1niary, do 
oznaczenia stanu cie1)la;- jak 11ozytcczn61n narz~
dzicrn jest tcrn101netr, przckony\vn1ny si~, gcly zwr6-
cbny u"rag~ zc zdrowie ludzi i z'vierz~t prace rolni
czc, rzcn1iosla najpotrzebniejszc i najuzytccznicjsze, 
zalei~ glo"'nie ocl stopnia cicpla. 'l'crn1on1etr Gali
leusza, byla to rurka zakonczona gulk~ a z drugie
go kof1ca. ot,varta, l{tory siEJ zanurzal 'v \VOdt:ie, z re
szt~ napelniona byla po"'ietrzctn; za. zblizcnicn1 cia
la cicplego do galki, rozszerzaj~ce siv powictrze 
spycl1alo 'vod~ nizcj, za~ za ozi~bicnicn1 kurczqc si~, 
l)Oz,valalo 'vodzie wzniesc si~ wyiej; ustano\Yiona 
podzialk a byla 1niar~ r6znic. 

Lecz kaide no\ve odkrycie, albo tci lekcye, na
l1rzyklad o no,vej g\via.Zdzie, ktora si~ ukazala "T l{on
stellacyi 'V~ZO\Vnika, SCi~galy na ~fU\Vnego Ilaturali
st~ napady perypatety k6\v fanatycznych, jak Delle 
Coloml)e, Cremonino, Ca11ra, l\t6rzy opicraj~c si~ na 
Arystotelcsie, zadnej zmiany \V nicbiosach przypu
scic nie chcieli. 

Galileusz, co do astronon1ii, przyj~l systetnat l{o
pernika; jeszcze w roku 1597 pisal o ten1 do Keple
ra, ktory go zach~cal aby swoje potnysly w Nien1-
czech \Vydat Lecz Galileusz od1n6wil; z obawy zeby 
nie zostal okryty smiesznosci~ jak astronom polski, 

kt6rego Niemcy przeclstawiali na scenie w roli buf
fona. 

'V roku 1609 rozeszla si~ w Wenecyi wiadomosc, 
zc "'e Fla.ndryi przedstawiono Maurycemu Nassau
skieinu, narz~dzie, za pomoc~ kt6rego przedmioty 
oddalone, wi dzh~c bylo mozna jak z bliska. Gali
leusz byl pod6wczas w Wenecyi, a gdy 'vicsci owe, 
potwierdzil list jaki odebral z Paryza, zastanowil si~ 
mocno, odjechal do domu, n1yslal noc cal~, i naza
jutrz urz~dzil tcleskop, kt6ry odgadl. 

. W dzicsi~c miesi~cy tak go wydoskonalil, ie otrzy
muj~c po,vi~kszenie przediniot6'\v tysi~c razy, og61-
ny zapal obudzil. ze,vsz~d zglaszano si~ do niego 
po teleskopy. Wieie "renecyi pokryte byly tlumami 
obywatcli, przyg1~daj~cych si~ plyn~cym po Adrya
tyku okrEJtonl. Senat Wenecki powiEJkszyl professo
rowi pensy~, wy,vdzi~czaj~c siEJ za narz~dzie, 'v kt6-
rem widzial moznosc przeniknienia obrot6w nieprzy
jacie1skicb. Gdy Senat za pomoc~ teleskopu, n1y
slal o ustaleniu s'vej wladzy na morzu, Galileusz 
przeg1~dalnitn nicbo. Gorliwosc jego byla tak wiel-· 
k~, ze w ci~gu roku jednego, poczynil zadziwiaj~ce 
odkrycia astronomiczne. 

Zbadall\si~iyc, jego powierzchni~, pierscienie Sa
turna, zacmicnia ksi~zyc6w J owisza) k'\vadry Wenu
sa, clrog(J 1nlcczn~, plamy na sloftcu i obr6t jego. 

Teleskop oglosil swiatu sla\vg astrono1na. Zapo
nlniano 'vkr6tcc o nieznanym n1echaniku ksi~cia Nas
sauskiego, kt6rego zreszt~ narz~dzle }JO\Yi~kszalo 
tylko pi~c razy. 'V.ynalazek teleskopu slusznie przy
zna.no G alilcuszowi. 
· l\fozna sobie latwo \vyobrazic, jak 'viclki na6,vczas 

prze,vr6t 'v poj~ciacb poclobne odl\rycia zrobily, gdy 
'vspon1ni1ny, ie do czas6\v Galileusza. tnnicmano iz 

' i sloiice i ksi~zyc i g\viazdy, w rzeczy,vistosci byly 
tyll{O takictni, jak je oczy ludzkie 'vidzialy. 

Poeci 'v rymach oglaszali jego postrzczenia. Wiel
ki ksi~ie Toskans1ri, naprawiaj~c bl~d sw6j dawniej
szy, znaczncn1i podarunkan1i chcial si~ astronomowi 
przypodobac; uie trudno 111u to przyszlo, bo Galile
nsz t~schnil do swojej ojczyzny; a nadaj~c naz\v~ 
, Gwiazd Mcdyccusz6w" ksi ~zyco1n J owisza, chcial 
przen16,vic do serca rz~dcy Toskanii. Jezdzil tam 
par~ razy, przyj~ty uprzejmie u d'voru, postanowil 
przeniesc si~ do Florencyi. I w roku 1610 opuscil: 
panst,vo wenecyanskie, pomimo dostatniego bytu ja
ki ta1n sobic wyrobil, znaczenia i poparcia ze strony 
Senatu. Przyj~l tytul pierwszego 111atematyka i filo
zofa vV. }{SiEJcia Toskanskiego, z pensy~ mniejsz~ od 
tej, jak~ pobh~ral w Padwie. 

• 

• 
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Dwaj jego przyjaciele, senatoro,vie Sagredo i Sa
pri, l{t6rzy pod ten czas podr6zowali na W scbodzic, 
powr6ciwszy do Wenecyi, zmarbvili si~ bardzo ta
]{im obroten1 rzcczy. Przewiduj~c zle nast~pst\va, 

pisali do Galileusza z ostrzezeniem; miano,vicie gdy 
ich doszla wiadomosc o jego 'vyjezdzie do Rzymu, 
Sapri, znakomity polityk, przewidywal ze kwcstya 
obrotu zien1i, stanie si~ spraw~ religijn~. J alra szko
da, pisal, zes OpUSCil !\raj WOlny, kt6rego rz~d 111ial 
dla ciebie najwyzsze powazanie, a udales si~ tam, 
gdzie panuj~ J ezuici. 

W roku 1611, Galileusz pojechal do Rzymu, aby 
stan~c w obronie swojej naul{i; 'vielu osobom przc
\Vodniczyl w postrzezeniach astronon1icznych; ludzic 
oswieceni, pomi~dzy kt6rcn1i bylo kilku kardynal6w 
i innych ksi~zy, nieodpycbajf!C nowych odkryc, zo
stali jego wielbicielami; lecz .zazdrosni i intereRso
wani w popieraniu dawnych bhad6w, byli jego nie
przyjaciolmi, a byli w wi~kszosci. J{ilku duchownych 
posiadajf!cych wplywy i znaczcnie, zacz~lo si~ o ba
wiac, a by now a nauka, nie byla za malo zgodn~ z do
gmatami kosciola. Kardynal Bellarn1in zasi~gal zda
nia czterech jezuit6,v, pomi~dzy kt6rymi byl astro
nom Clavius; w odpo,viedzi ich widocznie przebijala 
si~ sklonnosc do przyj~cia nowych zasad. Galilcusz, 
Rzym opuscil pelcn tryun1fn; lecz pomimo ze tan1 
zostawil licznych przyjaci6l, i oddan~ sobie slawn~ 
akade1nj~ ,dei Lincei," l\t6ra go swoin1 naczelni
ldeln obrala, sl<ryta za\visc pracowala ci~gle, aby 
dla niego zniech~cic umysly. 

Po powrocie z Rzymu, Galilcusz 1nysl~c ci~gle nad 
utworzenien1 narz~dzi, ulatwiaj~cych badanie przy
rody, wynalazl mikroskop. Gdy 'vynalazck ten przy
zna"'ano p6zniej, bo 'v 1619 rol{u, Zacharyaszo,vi 
Jans z Midclelborga, juz 'v roku 1612, jak Viviani pi
sze, Galileusz poslal jcden n1ikroskop swojej roboty 
kr6lowi polskien1u. 

W skutek rozpra"ry tresci fizycznej z I)eripate
tykami, ,vydal dzielko: ,0 cialach zanurzonycb w cic
czy, '' w kt6ren1 wylo-zy l pra,vdziwe zasady hidrosta
tyki, z zawzi~tosci~, a nieslusznie zbijane przez stro
n~ przeciwn~. 

Peripatetycy, zwykle pobici na polu nauko,vem, 
uciekli si~ do do,vodzen, dalek o niebezpieczniej
szycb, to jest religijnych. Dotychczas kosci6l mil
czal, poniewaz Galileusz swoich dziel nie oglaszal 
drukietn; poprzednio jeszcze, papiez nie \vahal si~ 
przyj~c dedykacyi pracy l{opernika o obrocie ziemi, 

- poniewaz uwazal j~ jako hipotezEJ, przeciw kt6rej 
nawet, oswiadcza si~ opinija publiczna. Lecz gdy 

Galileusz z od,vag~ godn~ u wielbienia, zrzucaj~c 
jarz1no opinii, gorli,vic praco,val nad pozyskanien1 
ludzi zclolnych ella nowej nauld, i taz rozszcrzac si~ 
pocz~la; zwolennicy dawncj filozofii, najprz6<l skry
eic, poten1 jn.,vnic, starali si~ zatamo,vac jej post~p; 

kosci6l zas popicral poclobne usilo"rania, bo pocbo
dzily od tych, kt6rzy byli jego najsta1sz~ podpor~, 
i ortodolrsyf!: si~ oclznaczali. 

Przeslado\vania jawne, rozpocz~lo ducho,vienst,vo 
Toskanskic, a holdujf!ca mn zawsze rodzina Medy
ccusz6,v, zaled,vo niekiedy tyl1{o, jal<iein sl6v1ldem, 
\vyrzeczon(~nl z obawf!: i nicsrnialosci[!;, stan~la 'v o
bronie nstronolna; kt6ry po snlicrci panuj~cego ksi~
cia, za rcjencyi Krystyny, 'viclzial si~ juz bez zaclnc
go poparcia; bo ci <lucho,vni, l'torzy powoduj~c sio 
uczucie1n spra"·iedliwosci i post~pcn1 oswiaty, trzy
mali jego stron~, jako to: l?oscarini, Castelli, Cianl
poli, Orsini, \V koncu za1nilkli w obcc gvvaltowno~ci 
przechvnik6w, ccchuj~ccj 1niano\vicic Do1ninikan6\v. · 
Caccini " .. e l~lorencyi, n1ie"'al publiczne kazania 
przcciw 'vielkien1u astronon1o"ri, nazy\vaj~c jcomc
tryEJ, sztuk~ djabelsk~, a Jnatc1nat.yk6\v, t'v6rcarni 
wszelkich hcrezyj. 

Po"rtarzano ci~gle ze obr6t zir1nj, sprzeci,via si~ 
pis1nn s"riEJtemu, kt6rc n16·wi: ie zicmia stoi. Gali
lcusz po,voly,val si<a nazle obja8nicnic pisn1a, o'vsze1n 
wiclzial w nh~1n zupeln~ zgocluosc z zasadtuni nauki. 
Lecz dw6r rzy1nski nic chcial poz,volic, zcby czlo
wiek ~hviccki n1icszaJ si~ do tlun1aczcnia pis1na. 
Wr~czono obecnen1u w Rzymic Galileuszowi, de

kret Kongregacyi Indoksu, zabraninj~cy ntrzymy
wac., przcci,YDf1 pislnu S'Yi~tcnlU opinij~, 0 obrocic 
Zie1ui. 1'yin san1y1n dekreten1 i dzielo l{opernika za
lrazanein zostalo, az ~o jcgo l)Oprawy. 

lTcrdynand II W. ksiqzc Toskansld, obj~\vszy rz~
dy, a wiedz~c przcz swego a1nbassadora \V Rzytnie, 
jak rzeczy stoj~, sci~gn~l czenlpr~clzej Qalilcusza do 
siebie, aby go uchronic od groz~cego nicbezpieczefl
stwa. 

Lecz biedny astronon1, kr6tkiego nawet nie mial 
'vypoczynku; ukazanic si~ w 1618 roku trzech ko
met no"re starcia \Vywolalo, z powodu zc ksif!dz 
Grassi jezuita, n1ial takze pretcnsyc do astronomii, 
kt6r~ bl~dnie poj1nowal. 

Gdy w 1623 roku kardynal Barberini, przychylny 
Galileuszowi, zostal papiezem pod nazw~ Urbana 
VIII, astronom uradowany tak korzystnf1 z1nian~ 
okolicznosci, udal si~ natychmiast do Rzymu, aby 
nowemu papiezowi wylozyc sw~ nauk~, i przekonac 
go, ze taz nie obejmuje zadnej herezyi. Papiez okaza! .. 
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si~ bardzo dobrzc usposobionyn1, na"ret pozwolil dzie
lo w ty1n przedmiocie drukierr1 oglosic. Szcz~sliwy 
Galilcusz, powr6ci,vszy do Florencyi, zacz~l gorli\vie 
pracowac; uawet jezdzil dwa ruzy do Rzy1nu, odda
wal swc dzielo do cenzury duchownej; s~un papiez 
czytal jc i pO})fa\vial. Nareszcie \V 1632 r. "re Flo
rencyi, wydrukowatH~In zostalo, })Od tytuletn: Dialog 
o llwoe!t uJielkiclt systeJn(!taclt su,ia!a. 

Oprocz rozbioru d"r6ch systetno"', to jest Ptole
n1cnsza i l{opcrnika, praca ta za"'iera "'iele spo
strzezcii, zupclnie no,vych na6"rczas, pod "rzgl~dcn1 
nauk przyrodzonych. Wrazenie tez, jal{ie wy"·olala 
w s"'iecie nauko\vyn1, by lo ogron1n0. \Vyr6"'ny\ral 
mu tylko gni(nv peripatetyk6"r· 

Od t6j ch,vili , nic ustaly ·usilo\vania aby nauk'J 
no'v~, a raczcj nut ora, })Ot~pic. ''rm6""iono \v papie
za, ze w Djalogu, jego '\Vysta\viono pod postaci~ nie
umiej~tnego Silnplicyusza. Dotkni~ty papiez, dal 
si~ po\rodo\vac osobom intercsso"Tanyn1. Zas "\V.l<si~
ze rfoslia:nski, byl tylc slaby i bojazli"'Y, ie })OZWO
lil poddanego panst\r swoicb, zaciq,gn~c })rzed obey 
Trybunal. 

Po1nilno slviadcct'v lekarzy, co do zlcgo stanu zdro
wia, l>Oinitno przedstawicf1 aczl~o],viek nicsn1ialych 
ksi~cia, z'vracaj~cych u wag'J papicza. na p6zny \viek 
obwinioucgo, Galilcusz byl zmuszony udac si~ do 
Rzymu; dok~d przybyl13 lutcgo 1633 r. Gdy stan~l 
})rzed ink"'izycy~, zau1khi~to go "r 'viezieniu, ulegl 
kilkakrotnc1nu przcsluchaniu, 1)rzyczen1, o ile z r6-
znych okolicznosci, jakotez z \vyrazen sarnego "ry
rol{u, nliarko\vac mozna, i tortura zastoso"ran~ byla. 
Narcszcic, "' l\ilka n1icsi~cy dor~czono n1u wyrok, 
pot~pia.j~cy dzielo, skazuj~cy autora na \Yi(Jzienie 
nieograniczonc, i na ocl,volani~ bl~d6w S\voich, na
pojonych hcrezy~ i przeci,vnycb pis1nu S\Vi'Jtemu; co 
uczynic 1nusial na l{l~czkach i \V jcdnej koszuli. 

Wyrok podobny, oburzaj~cy u1nysly 'vznioslejRze, 
· byl publiko\vany z a1nbony \YC Florencyi, udzielony 
dworotn Europcjskim i wszelkiln zgro1nadzenion1 
naukowyn1. 

Wi~zienie zamieniono skazancn1u, za staraniem 
przyjaci6l, na pobyt, najprz6d w Sienna u arcybisku-

• 

• 

pa Piccolon1ini, uast~pnie w don1u wiejskim w pobli· 
zu Florencyi; zk~d niewolno mu bylo wydalic si~, 
ani tez przyjmowac u siebie przyjaci6l. 

G alileusz, nie trac~c nigdy odwagi, zaled\vo obiadl 
\V n1icjscu sobie przeznaczonetn, zn6w oddal si~ pra
cy; lccz gdziekol,viek pisma swoje posylal, natra
fialna rozl\az z Rzy1nu, zabraniaj~cy ich drukowa
nia. J ednal<ze l{si~ze de N oailles, \Vzi~l na . siebie 
wydanie ,,Rozprawy i dowodzen ?natenzatycznych, 
o llwoclt nowych unziejctnosciaeh." 0 ten1 dziele 
Lagrange powiedzial: ze potrzeba bylo zdutnie,va
j~ccgo genijuszu, zeby je utworzyc, i ze nigdy dosyc 
u\vielbianenl nie b~dzie. 

W c Francyi, da "'aly si~ slyszec slabe glosy, prze
nla\viajf1ce za nieszcz~sliwytn astronomen1 i jcgo na
uk~; ale nic\vielc podolac mogly, sl{oro Richelieu 
os,viadczyl si~ przeci'v obroto"'i ziemi. 

Dnia 8 stycznia 1642 roku zgasl ten znatnienitr 
czlo\viek, kt6rego "rytrwalosci zadne zniecb~cenia, 
l{torego energii zadne przesladowania st(Jpic nie mo
gly; zycie jego przeszlo na ci~glej " 'alec za pra\vd~; 
a skonczylo si~ na wygnaniu, osatnotnieniu i sie .. 
roctwie. Oba,vial si~ listy na,vet przyj1no,vac od 
swoich przyjaciol, zeby nie popasc "r zasadzki in
k"rizycyi. 

Lecz przeslado,vania jakiln ulegl, nic ~apo bicgly 
l<rze\vieniu si~ pra wdzi,vej nauki; nauczono si~ od 
t"r6rcy tilozofii przyrodzon~j, jak naleiy badac I1a
tur~. Zresztf1, pozostawil gorli"'YCh uczni6"~; Torri
celli i Viviani zbicrn1i jego pisincl, i zdoby,vali no
"'e odkrycia na drodzc "'skazanej. 

Z popiolow Galilcusza, po,vstalo slawnc zgroma
dzenie, znanc S\viatu pod uaz"r~ Akadetnii tiel Ci
?nento. 

Zyczyc-by nalezalo, zeby Toskania 'vsponu1iala iz 
winna jest due zadosyc-uczynienie pa1ni~ci najsla
wniejszego filozofa Italii. Zebranic rozproszonych 
pisn1 jego, byloby 11ajpi~kniejszy1n po1nnil\ien1 dla 
nauk, i zaszczyt-by przynioslo narodo"ri, l<t6ryby te-
go dokonat . 

R. B. 
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MENDELSOHN FILOZOF. 
(Z DRZE\YORY'l,EM.) 

• 

Do slawniejszych uczonych XVIII wieku ualezy to doskonalic. Szczegolniej pos\vi~cal ~i~ zbadaniu 
bezRprzecznie ~iojzesz Mendelsohn, izraelita. Uro- dziela I.Jocka ,,o rozumie ludzl{hn ~, a od izraelity 
dzony 10 wrzesnia 1729 roku \V Dessau, zakonczyl polsl{iego z Zatno~cia, rabbina Izraela, uczyl si~ Eu
zycie 4 stycznia 1786 rol{u w sile jeszcze wiel{u, bo klidesa. Grcczyzna, francuszczyzna i j~zyk angielsl{i 
zaledwie pi§cdziesi~t kilka lat n1ajqc. Przy sl\ro- (ktorego lekcyj udziclal 1nu Arou E1nich) dopelnily 
mnen1 i cnotli\vem pro,vadzcniu iy\vota bylby dluzej reszty nauko,vego wydoskonalenia siQ przyszlego 
pozytecznym dla rozwoju upra1vianych przez si~ nauk uczonego filozofa. 
:filozoficznych, gdyby nie 'vypadek przezi~bienia, kt6- Z przyjacielem S\vym Tobiaszen1, pocz~l l\iendel-
ry go o skon przyprawii. sohn \vychnvac })isc1nko dla zyd6w, \V ktorem najgl6-

0jcen1 ~Iendelsohna, jak juz z sa1nego naz,viska 'vniej tnnicszczal \Yiadotnosci z nauk fizycznych, roz
domyslec si~ !at"·o, byll\Iendel Nauczyciel i Sofer, pra,vki o Ili£knosci s'viata st"'orzoncgo, i tyn1 podo
to jest pisarz o dziesi~ciorgu Przykazaniach ~lojze- bne artyknly, trcsci 'vi~cej zblizonych do innJch 
szowych. Chociaz byl w n~dzy, jednakzc synowi nauk ni~ tallnuclyczne. Ale to przedsi~bierst\-"\ro lite
swenlu, 1\!Iojzcszkowi, usilowal jal\najlepszc dawac 1 raclde tak si«J nicpoclobalo izraeliton1 niemieckin1, 
wyksztalcenie i (~,viczyc w hebrajszczyznie, nauce ii ~usia! zap:·~e~tac redakt?r~tw.a. 
taln1udu ksiftg s\vietych Stareao . Testamentu i t. d E ryderyl\: :Nicolas 'v Berln11e 1 Abt prof. z Rynt-

W takiej wycho,~any szkole 
0

nic dziwnego ze mlo~ len -:a. szc~egOlniCj slawny Lessing,. byli ":ielkimi 
dzieniec polubil szczeg6lniej Majmonidesa, a dosta\v- pr~yJa~Iolnu ~Ien?elsohna. Ten ostutn1 przy~16sl n1~ 
szy dzielo jcgo pod tytulem: , Przewodnik bl~dnych ., dzi~lo Jednego z 0'vcz~snych uc~onycl1,. a by Je przeJ
(~Iore Nebochim) tak gi~ niem przej~Jil, i.Z te wraze- rzaJ.i M>ei~dc:soh~l napisal u~;~gl n,~d meT? pod tytu
nia usposobiefi Inloclzieiiczych, \Vy\varly wielki wply'v lcnl. ~,I lnl~SOI>lJ~sc~le G~sp~ ,tche. Lessin~ wydru-
na tuuysl jecro. ko,val za lnlka IlllCSI~cy, 1 )Jzerzvs:-e honorar1u1n przy-

.. ~ r 

0 
• ' • • , • • ni6sl biednctnn ba daczow'i ocl ksi~garza. 

Z PIZ_Y ~zyny. CI~Ji~lycl~ .~1 ac 1 Sl.~~zen nad pisma~I, PrawoSC charaktcru i wiadomoSci naukowe, pr~-
d~sta! ~OIIJiCZki ne~wo'\\e!, z kt6I6J P?wst~wszy, me dz6j czy p6Zni6j, zawsze znajdl}: uznanic i nagrod~. 
nu~l.J~z cla:szych sro.dkow utrzymama SI~ "! domu 1\Iendelsohn b~dl!Jc belfcrem, dostal wkr6tce micjsce 
ro zJcielsln.m. Udal SI~ zat6m, w c~lu szukam~ chle- nauczyciela dzicci Bermana Cylca zasobnego fabry
ba do BcrJ.ina w. ~oku 1 ~ 42, gclzie zd~l~l Je~zcze kanta, kt6ry go wkr6tce przypuScil do interess6w 
czas wol~y o~ zaJ~C obOWI~JiZk?wych, pos.wigcac do- handlowych, jako wsp6lnika. Zaistel dobra-to rzecz, 
slw.~alen~u 81~ w m~tematyc.e 1 naucc l~cmy: . Izrael nic nie wloZywszy do sp6lki, bicdnemu, odrazu zo
MoJzesz I Doktor Kisch, byh przcwodmlmnu Jego. staC sp6lwlaScicielcm fabrykil Ale :Mendelsohn cho C 
. B~dqc jeszcze clz.ieckiem (po.d~bno w 10 roku Zy- nie dal pieni~dzy, wkladal do sp6lki inny k~pital, 

c1a), ~ypracowal k~l~a poemac1kow, ale P~ .. zychoclz~c zlozony z pracy, uczciwosci i po1nysl6\v. Gcly pole
do w1eku wytrawnieJszego, poznal ze n1e st,vorzyl pszyl si~ stan finansowy naszego filozofa, m6gl on 
go Pan B6g na poet~. \vi~cej 1vtedy }Jracowac dla dobra nauk. 

Przybywszy, jak \vspotnnielismy, do Berlina, tak ,Listy o wra2eniach" (Briefe tiber die Empfindun-
byl biedny, ie jednyn1 tylko bocheneczkicm chleba, gen) w pismiennictwie nien1ieckiem byly najpierw
musial si~ zywic przez dni kilka. Potem clawny jego sze1n niemal dziele1n, 'v kt6rem rozwini~to filozofij~ 
)lauczyciel z Dessau, dal 1nu przytulek pod strychem, hebrajsk~. Wkr6tce, z temiz listami, wydal: , Philo
i tylko dwa razy na tydzien obiadek, a za to musial sophischc Schriften" do kt6rych dol~czyl i wyzej 
mu przepisywac na czysto r~kopisma i sam si~ nad- przytoczone ,Rozmowy filozofijne." 

- .. 
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Akadc1nija berli!1ska podala do rozwh1zania mysl 
Pope~go:- ,\Vszystko co B6g uczynir, zrobil na do
bre. ~, Od})o,viedzial nato })ytanie z Lcssingieu1 w roz
}Jra,vic pod napiserr1: ,Pope, ein Mctaphisikcr. '' 
Wl\rotcc tai akaden1ija u'vicnczyla inn~ prac~ 1\Icn
delsohna: , U cber die :E~\vidcnz. ~, 

Z I~.,r. Nicolas napisal: ,Briefe tiber ueuestc Ijitc
ratur bctrcffcnd." 'V , '~yroczni '' (Orakcl) zbil Abta 
zda11ie o przeznaczeniu czlo"'icka, \Vbre'v rozprawic 
S})aldinga. T'eu 'vypadck byl 1)owoclen1 1\icnclelsoh-
110\Vi do przcrobienia dzicla Platona ,o Nic~nlicrtel
nosci dnszy" kt6re J)O\Yi~kszyl \Yiclu \YlUSl1Cll1i 111J'

shuni i do\vodzcuianli, 1 77 i r. ,~v dniu, kiccly si~ to 
dziclo poknzalo, akadcu1ija bcrli!1ska ofiaro\Yala mu 
wybity na CZCSC autora Jncdal, Z jcdnqj Strony Inaj~ .. 
cy popicrsic z nadpisc111 '" otoku: ,1\fojiesz 1\lcndcl
sohn '' zc strouy zas otl,vrotucj stoso,vnc synlboli
cznc zuaki. Dhielo to przclozono \V l\rut kiln czo.sic 
na j~zyk angiel~ki, francuh~d, hollcndcrsld, duus]d 
i polski. Drngic \\'ydanic \V nnszyn1 jgzy kn oglosil 
1842 roku J ak6 b Tngcudhold pod nnpisetn: ,Feu on~ 
o Niestnicrtcluosci duszy ~' - z przcchno"~~ orygiual
n~ tlun1acza za\vieraj~Ct1 32 stronuic. 

• 

l{r61 prnski l?ryderylc II polecil 1nn przcl ozyc na 
j~zyk ujo1niccki, czgsc cl:t;jcla .. ,t""ho..:hcn luunh~zpot" 

kt6re nosi tytul \V tlu1nn.czeniu: ~,l1itna1-Gesctzc dcr .. 
J uclcn." I t <J prac~ l\Icn<lelsohna nuuny spolszczonQ: 
jeszczc \V roliu 1830 prhcz J. N. tlauo,v.Jdego })Ocl 

tytulc1n: ,Obrz~do"·c usta,vy zydo,v, co do ~lladko"', 
opick, tcstrunento"' i stos unk6'v 111 n1ic1lskich, o ilc 
si~ te dotycz~ 'vlasno~ci. ~, ( \\r arsz.) 

Wydruko,val po hcbrnjsl{u i nicn1iccku ko1n1nentarz 
na Ekl{lczyastyl\a Pa:tisl\icgo, a \Y 1779 roku I>rze
lozylna j~zyk nien1iecki z hcbraj~ldego Pcntatcuti
}{on n1ojzcszo,vy. DziesiQC lat pracuj~c nad l)Salte
rzenl Da,viclo,vyin, oglosil go \Vrcscie druldcn1 po nic
tniccku, \Y d'voch 'vydaniach, z ktorych drugic do
})elnia pier,vszego. 

W roku 1831 tltunacz .f'edona na polskic, J. 'f. 
w "rydancj przez sig , Obronie 1:1·aeli!tJl/J" "~ytloczyl 

• 

• 

przeklad. ,Die Rettung der Juden" prac~ Mendel .. 
sohna \Vzi(Jt~ gl6wnie z hcbrajskiego dzielka rabina 
1\Ienase ben Izracla, do ktorcgo tlun1acz niemiecki 
przydal tylko Jn·zcnlO\V~. 

Stosunek usta'v religii do pra\v spolecznych ob
szcrnie rozwin<1l filozof hcbrajski \V dziclc: ,J eru
zalcm, odcr iiber religiose lVIaiht und Judentbun1. 
vV dziele daleko p6inh~j \vydanen1 pod tytulctn: ,~I. 
1\fendelsohn'a Morgenstundcn oder Vorlcsungen iiber 
das Dascin Gottcs '' 1nieszcz<1 si~ rozpra,~y, kt6re 
\Vypraco\vywal i czytal \V goclzinach ranuych syno
'Ni, 'vykladaj~c n1u do,vody rozutno"rc o istnieniu 
Pana Boga. Zt~d \vywi<1zala si~ pole1nika JH'zcd sa
n1yn1 jui skoncn1 autora, kt6ry s"·ietnie j~ usilo""al: 
zakonczyc ostatni~ prac<1 S\Yoj~ pod na1Jiscn1: ,An 
Lessing~ Ii,rcnnclc" l\tora uzupclnia 'vyicj \VZinian
ko,vanc ]Joranne goll:iny. B6j ten litcracki po"·stal 
z po,vodu ii Jacobi zarzucal s. p. Lessingo\vi zwo .. 
lonuict,vo ~ystcn1ato\vi Spino2y. Niecloczekal si~ 
\vyj~cia z drukn obrony S\vego przyjaciela l\[eudel
sohn, gdyz \Yl\rotcc zakonczyl J~ozyteczny S\v6j zy
'vot na r~ku clrugicgo \viclbiciela S\vego, znakolnite
go IHto\vczas doktora I-Icrtza, kt6ry zosta\vil na,vct 
opi::; ostatnich clrwil bytu nn. zicn1i slynncgo filozofa 
l1 c b raj s k o -11 i c 111 i e c k i ego. 

N az,valis1ny ~fcndch;ohna he braj~ko-nicn1icckin1 
• 

filozofcn1, nie bez pe,vnej zasacly. Tcu bo""ienl 
lll<1Z uczony, 1nin1o usilnych nalega!1 i publicznych 
'rcz,vaii biskupa I.~aYatcra, aby przyjql wiar~ chrze
scijau~k::I:, zostal do sko11n 'v znsadnc1t starcgo za .. 
konu niezlomnym. 'Vy,vi~zalo siQ nadto z tej przy .. 
czyny drul{O\vanc listo,vanic filozoficzno-religijnc, 
ktorego tresc nie tu n1iejscc przytaczac. I.Javater , 
1nhno tej polc1niki nauko,vcj, lnnial conic 'vytrwa-
lo~c ~fcndelsohna dla 'viary S\vych przodko"', i za
chowal dla nicgo szacunel{ doskonny. 

J eden z przyjaci6l chrzcscija(lsldch, 'vzui6sl 
\V S\vyn1 gabinecic pos~g J\1endelsohna z napise1n 
w j~zyl{u nie1nieckim: 
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,l\II:ftDZY LUDZ:\II ''\ ZYSTKI~II-HZ.ADKI: 

'VI'O~ROD S\Y"OICH-JEDYNY.'' 
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