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y..; olno drul(O\vac, pod warunldem zlotenia w l(omitccie Cenzury, po wydrukownniu, prawem 
1Jrzcpi~an~ 1iczby egzemplarzy. 

\V Warszawie dnia 17 (29) Grudnia 1860 r. 

Starszy Cenzor, Assessor Kollegialny, T. HERTZ. 
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BLEKITNY P ALAO 
. 

Hr. ORDYN AT6 W ZAJ\IIOYSI{ICII vV. \VARSZA 'VIE. 
\ 

( Z R l"CI~L\. ) 

.. 

Okolo roku 1724, za kosciolcn1 l\ si~zy Reforma
t6w, znajdo,val si~ stary gmEtch nalez~cy do Stefana 
Potockiego Referendarza W. l{. Gdy August II po
zna{ cork~ swoj~ Ann~, owoc z'vi~zk6w z Henryet~ 
DuYal c6rk~ winiarza z Pi \Ynej ulicy, i od razu z za
pomnienia i n~dzy, wynios:t j~ do stanowiska c6rki 
krolc\vsldej,-przedsi~~vzi~l urz~dzic dla niej osobne 
n1icszkanie, dla usuniEJcia pozor6,v, kt6rc niech~tni 
rozsiewali, jakoby Anna byla jego kochank~ a nie 
c6rk~. Szukaj~c dogodnego miejsca, zwr6cil uwag~ 
na ow stary gn1ach prawie pustka111i stoj~cy, a l~
cz~cy si~ z ogrodami Thforsztynowskiego palacu 1). 

Stefan Potocki i zona jego Teressa z K~ckich nie 
'vahali si~, z ofiarowaniem kr6lowi wspomnionego 
gmachu, bo wiad01110 ze glowa \V6,,vczas domu Po-
tockich, Prymas Tcod.or Potocki sprzyjal domowi 
Saskiemu i aktem w metr. kor. zcznanym darowali 
go Augusto,Ni II, ktory rozszcrzy,vszy place cz~sci~ 
ogrodu morsztyno,vskiego, rozkazal z jak naj,vi~
kszynl pospiechem, z po\vodu sp6znionej jesiennej 
pory, przerabiac stare mury na okazaly palac. Po
danie niesie, ie 300 robotnik6w pracowalo dzien i 
noc przez szesc tygoclni, aby woli kr6lews1d6j stalo 
si~ zadosc. Dziwna rzecz - pami~c o Annie Orzel
skiej prawie zagin~la,-bo nickt6rzy, nawet powazni 
pisarze utrzy1nywali ze bl~kitny palac stan~l dla ko
chanki l\role"rsldej 2

), a poclanie o robotach 'v nocy 

1) P6zniej Saski a teraz Skwarcowa. 
2) Gol~biowski.-Opis Warsz. i inni. 

I 

K s i E GA SwrATA, Cz. II. R. IX. 
~ 

przy SWiatlach pochodni, przechO\Yalo Si~ az do na
szych czas6'v. Taka to. si~a podan ludowych. 

Stan~l 6'v czarodziejski palac., i lrr61 aktem urz~
dowym z d. 21 listopada 1726 roku darowal go c6r
ce swej Annie Orzelskh~j 1), a ze jak \Yie~c glosi po
malowany byl: na niebiesko, lud naz,val go bl~ki
tnym, i nazwa ta do dzisdnia pozostala. 

Nie jest nasze1n zadaniem opowiakac koleje zycia 
Anny Orzelsl\it~j,~ciekawych odsela1ny do wybornie 
napisancgo o niej artykulu przez p. Juliana Barto
szewicza, 2) tu tylko powiemy, ze pani bl~kitnego pa
l:acu kr6lcwsk~ okaza{osci~ otaczala sw6j dw6r, gro
madz~c 'v okolo sicbie tlumy wielbicieli. Jednako
woz gdy dnia 12 maja 1729 roku, chc~c obcho dzic 
u siebie urodziny ojca, \vydala swietny bal, i spodzie
wala si~ licznego zjazdu, znakomitych os6b, zaden 
z Polako"', zajmuj~cych wysokie dostojcnstwa, nie 
przybyl i 6w festyn we ale nie wesolo si~ odby l 3

). 

Anna Orzelska wydan~ zostala za ksi~cia Karola 
Lud\vika IIolsztynsldego (Holstein Bccl{) i nie \via
donlo z jaldch po,vod6\v palac b!Edl\itny w clniu 7 lis to
p ada 1730 roku aktem przed Podkanclcrzym Janem 
Lipskim zcznanyn1, darowala zn6w ojcu S'\vemu Augu
sto,vi II ~) . Nieiugo i kr6l posiadal ten palae; po-

1
) Oblata dypl. don. Palatii G. Commitcssae Orzelska 

a sacra Regia Majes. Acta inscr. ks. 22·1. mctr. Kor. 
2

) Gazcta Warsz. z r. 1850 od Nr 210. 
3) Tamzc. 
4

) Acta inscrip. Mert. Kor . ks. 224 fol. 47 3. 

1 

• 



~dobal si~ mu Wilan6w, rezydencya niegdys Sobie
bieskich, kt6ry od nich przeszedl do Sieniawskich 
i byl w posiadaniu Maryi Zofii z Sieniawskich lgo 
slubu Denhofowej, 2go Czartoryskiej. Chchil jak 
Janlllreszt~ dni swoich przep~dzic w slicznem wiej
skiem ustroniu; zro bil wi~c taki uklad, zc palac bl~-
kitny darowal ksi~z~tom Czartoryskim, a wzajem od 
nich przyj~l dozywotnie posiadanie Wilanowa. Uklad 
byl dla l\:si~z~t Czartoryskich bardzo korzystny, bo 
zysldwali palac 'v Warszawie, a Wilan6w przecho
dzil do nich po smierci kr6la 1

). 

Pani Denhofowa przenosila ogromn~ fortun~ Sie
niawskich w dom Czartoryskich. Pulawy, Sieniawa, 
i inne niezliczone wlosci dostawaly si~ ksi~ciu wo
jewodzie Ruskien1u, lrt6ry opr6cz bl~kitnego palacu, 
mial takze wlasny palac na l{rakowskiem-przedmie
sciu. 0 ile wi~c ksi~ztwo goscili w W arsza wie, to nie 
zajmowali bl~kitnego palacu ale s'v6j dawny. Vtr nim 
to dnia 18 maja 1765 roku z niezwyl{l~ swietnosci~ 
przyjmowali Stanislawa Augusta, posun~wszy prze
pych do tego stopnia, ze na podw6rzach urzf1dzone 
byly stoly dla publicznosci n1iejskiej, a z dziob6w 

• orlich lalo si~ 'vino, kt6re publicznosc w r6ine na-
czynia chwytala 2). 

W roku 1761 l\si~ze wojc,vocla Ruski ozenil syna 
Adama jenerala ziem podolskich z pictnastoletni~ 
Izaboll~ Fleming c6rl{~ Jerzego ~.,lcminga wojewody 
pomorskiego i Antoniny Czartoryskiej kancl. W. L. 
i na rezydency~ przeznaczylnowozenco1n palac hl~
kitny. Wr6cily wi~c znowu dla bl~kitnego palacu 
czasy minionej swietnosci: J{si~ze jeneral ziem po
dolskich trzyn1aj~c si~ zdala od dworu Stanislawa 
Augusta, nie lubil przeby,vac w w·arszawie, ale mlo
da jcgo zona nie dzielila z nim upodobania do poby
tu na wsi, -zt~cl \Vi~c palac bl~kitny, zwykla jej re
zydencya, nadzwyczaj byl ozywiony. Ksi~zna wyda
wala swietne bale, trzyn1ala liczn~ sluzb~, i starala 
si~ z kazdej ch\vili korzystac a by j ~ sobie uprzyje-. , 
IDlllC. 

Szereg zabaw i ci~glej pomyslnosci przer,val okro
pny 'vypadek: dnia 13 stycznia 1780 roku spalila 
si~ w bl~kitnym palacu najstarsza z corck ksi~ztwa 
sliczna i dobra Teressa. Liczyla \Vtenczas pi~tnasty 
1~ok zycia, 'vybierala si~ wlasnie na pierwsze wyst~
pienie w wielkim swiecie miala bye u ki~znej Lubo
Inirskiej s'vej ciotki na balu, ubieraj~c si~, przysun~
la si~ do kominka, lekkic suknie zaj~ly si~ na niej 

1) Gazeta Warsz. z r. 1850 Nr 216. 
2) ICurjer Warsz. z r. 1818 Nr 125. 

2 

w mgnieniu oka; przy niej natenczas nie bylo niko
go, nie bylo ratunku, i w kilka godzin wnajci~zszych 
bolesciach skonczyla zycie. P. Julian Bartoszewicz 
w zajmujqcy spos6b opisal ten wypadek 1), w arty
kule jego pelno ciekawych i rzeczywistych szczeg6-
l6w, i nie mozna · bez lez czytac opisu jej zgonu i za
lu ojca, kt6ry wracaj~c z podr6zy do Warszawy, na 
Krakowskiem-przedmiesciu spotkalpogrzeb swej c6r
ki. Odt~d nikt w Pulawach i na ksi~z~cy1n dworze 
nie m6gl n osic imienia Teressy 2). 

Zmarla ksi~zniczka Teressa pochowan~ zostala 
w grobach kosciola Sgo Krzyza w Warszawie, gdzie 
na marmurowej tablicy, uwieczniaj~cej pami~tk~ jej 
zgonu, taki polozony jest napis: 

, O! nza Therese-1·e~ois l' lzonzmage de fa rnere, 
il est fait d' apres ton coeu1~ c'est honor·err, ton sou
venir: - Que de che1· cher a consoler· les in(ortunes; 
c'est la le monument que j'eleve a ta memoire et les 
pleurs que la r· econnaissance (era coule1" sont les fle-
zt1"S dont je t'eux orne?' ton tom beau 3) . " 

, Teressa kszczniczka Cza?'to1·yska generalowna 
ziem podolskich-zeszla dnia 13 stycznia 1780 1'oku, 
15-go wieku swego." 

Zalujemy ze po1nimo najscislejszych poszukiwafi. 
nie moglismy powzi~c 'viadomosci, jakim to dobro
czynnym uczynkiem, 1natka upami~tnila zgon uko
chanego dzieci~cia? 

Dodajemy tu jeszczc, ze szcz~tki niedopalonych 
sulden zebrane w ozdobnfb skrzynk~~ przecho\vywa
ne byly w Pula\vach, i ze portret ksi~zniczki umie
szczony zostal w kosciele parafialnym w Wlostowi
cach. 

Wypadek ten musial zapewne zniech~cic ksi~z
two do bl~kitnego palacu, bo gdy w cztery lata p6-
zniej dnia 28 pazdziernika 1784 r. 'vydawali cork~ 
sw~ Mary~ za Fryderyka Ludwika Aleksandra ksi~
cia de Wilrtemberg, to slub nie odbyl si~ w W arsza-

1) Gazcta Warsz. z r. 1851 od Nr 105. 
2) W dniu spalcnia si~ najstarszej c6rki Teressy, ksi~

zt,vo mieli troje dzicci: Marj~ urodz. d. 15 marca 1768 
rol{u.-Adama urodz. d. 14 stycznia 1770 r.-Konstan
tcgo urodz. d. 28 pazdziernika 1773 r.-Zofia urodzila 
si~ dnia 25 'vszcsnia 17 80 r, a zatcn1 w kilka miesi~cy po 
spaleniu si~ Tercssy. 

3) 0 n1oja Terosso! przyjmij hold twojej 1natki, godny 
jest on twojego scrca,-nie moina bowie1n lepiej uczcic 
twej pan1i~ci jak nios~c pocicch~ nieszcz~sliwym. Oto ta
ki pomnik 'vznosz~ Ci, a lzy jakie 'vdzi~cznosc wycisnie, 
b~d~ kwiatami, kt6remi pragn~ ozdobic Tw6j grobowiec. 

• 
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wie ale w Siedlcach u pani hetmanowej Oginskiej 
z domu Czartoryskiej 1

). 

Nadeszly wreszcie dla Warszawy smutne czasy, 
zaburzenia i kl~ski wyludnily miasto. Ksi~ztwo 
Czartoryscy osiedli stale w Pulawacb, gromadz~c 
w kolo siebie przyjaci6l i uczonych. Palac bl~kitny 
dzielil losy wielu podobnych gmach6w, opustoszal i 
wyludnil si~. Ksi~ztwo w r. 1798 wydali drug~ c6r
k~ Zofi~ za Stanislawa hr. Zamoyskiego Ordynata, 
ale mlodzi malzonkowie nie zjechali do Warsza,vy, 
bo ona byla pod rz~dem prusl{im, a ordynacya nale
zala do kraj6w pol~czonych z paiistwen1 Austrya
ckiem. Po utworzeniu ksi~ztwa warszawskiego je
szcze ordynat nie m6gl mieszkac w Warszawie, z po
wodu ci~glych zaj~c wymagaj~cych jego obecnosci 
w Galicyi, i dopiero po przyl~czeniu Galicyi do ksi~
ztwa warszawskiego, ordynat hr. Zamoyski jako pre
zes rz~du centralnego galicyjskiego, zblizyl si~ do 
stolicy i dnia 28 sierpnia 1811 nabyl od rodzic6w 
zony palac bl~kitny za 8000 dukat6w i w nim za
mieszl{al 2). 

Palac ten w roku 1811 nie byl takim jakim go dzi
siaj widzimy. Od ulicy Senatorskiej gdzie teraz 
ielazna krata byl mur i mala parterowa officyn
ka, w gl~bi korpus o pi~trze z okr~glym dachem, dwie 
officyny pi~trowe, dalej officyna i stajnie si~galy tyl
}{O po pierwsz~ bram~ od ulicy iabiej. Od strony 
}{osciola 0. 0. Reforn1at6"r' nie bylo frontowej offi
cyny ani officyny w gl~bi za ogroden1 stoj~cej. 

Ci~gle zaj~c~a w latach 1811 i 1812, a wojny i 
zmiany w roku 1813, nie pozwolily nowemu wlasci
cielowi zaj~c si~ zaraz prze budowaniem palacu, mie
szkal jednak \V nim ci~gle i przyjmowal w salach 
tego palacu Fryderyka Augusta kr6la Saskiego ksi~
cia warszawskiego, kt6ry trzymal do chrztu syna 
Augusta urodzonego dnia 8 listopada 1811 roku 3

). 

Gdy zaj~cia polityczne, zeszly z widoku, hr. Or
dynat zaj~l si~ 'vyrestaurowaniem bl~kitnego pala
cu, - nabyl od 1niasta cz~sc saskicgo ogrodu i na 
tym placu wystawil oficyn~ dzis od pierwszej bramy 
do krat ogrodowych ci~gn~c~ si~; wynaj~l na czynsz 
wieczysty kawal placu od ksi~zy Reformat6w dla 
rozszerze:Q.ia ogrodu i wystawienia oficyny, sam pa-

1) Gazeta W arsz. z r. 17 84 Nr 87. 
2) Ksi~ga hypoteczna palacu Nr 472. 
3) Kr61 Saski trzymal w piewsz~ par~ z zon~ swoj ~ 

August~- Amali~ - dalej byli obecnymi minister saski 
Seuft di Pilsach, ksi~ze J6zef Poniatowski, Tadeusz Ma
tuszewicz, ksi~ze Jablonowski i ksi~ze Konstanty Czarto-

ryski i t. d. 

3 
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lac zas z gruntu przerobil podlug plan6w budowni
czego Lessel, kt6ry gl6wnie robot~1ni kierowaJ, i je
mu to nalezy si~ zasluga przyozdobienia W arszawy 
jednym z najgustowniejszych gmach6w. Gdy przed 
kilkoma laty kr6l pruski byl w W arszawie, zwr6cil 
u wag~ na ten palac i przyznal ze odznacza si~ ksztalt
n~ i gnstown~ budow~ 1

). 

Urz~dzeniem ogrodu ldero·wal najprz6d ogrodnik 
Sapiela, a p6zniej Stabrowsld, o badwaj Polacy. 

Restauracy~ palacu ukonczono w roku 1815 za
raz po kongressie wiedensl{im, kt6ry w6wczas najzy
'viej zaj1nowal wszystkie umysly. Wlasciciel bl~ki ... 
tnego palacu, byl jednym z pierwszych, kt6rzy z ra
dosci~ }Jrzy,vr6cenie kr61estwa powitali , - ina pami~
tk~ tego kazal na facyacie frontowej umicscic nap is: 

,ROJCU PRZ1.rwROCENIA l{ROl.JESTW A. ,~ 

Odt~d pans two Zamoyscy zamieszkali stale palac 
bl~kitny. Pani Zamoyska, b~d~ca wzore1n cnot do
mo\vych i obywatelskich, zachwycala wszystkich swo
j~ pi~knosci~, dobroci~ i uprzejmosci~. Aby poznac 
dokladniej jaki wplyw wywierala pani bl~kitnego pa
lacu na 6wczesne to,varzyst,vo, dose jest odczytac 
pami~tniki z tej epoki. Zacna pani Hoffmaiiowa (Kle
mentyna Tai1ska) tak o niej m6wi: ,Zofia z ksi~z~t 
Czattoryskich ordynatowa Zarnoyska, kt6rej zgon 
dlugo b~dzie niewynagrodzony, slyn~la w kraju i za
granic~ z nadzwyczajnej urody i wdzi~ku, i dowiodla 
ze u niej rzadkiem zjawiskiem, pi~knosc duszy prze
chodzila pi~knosc ciala. Dzis odglos jej cn6t niewie
scich, jej dobroczynnosci i za~lug obywatelskich, prze
szedl daleko odglos uroczych po,vab6w i zostawil 
jej obraz \Ve \vszystkich sercach, juz nie jak bogini, 
ale jak aniola ~, 2) . 

Hrabia Ordynat rozumny, uprzejmy, z najlepszem 
sercem, otaczal ai~ ludzmi kt6rzy poloiyli w kraju 
zaslugi i do siebie ich przywi~zywal 3). Byl cza s 
ze palac blekitny nazywano malemi Atenami. W offi
cynie od ulicy Zabiej , n1ieszkala panna Tanska 

• 

1
) Gazcta Warsz. z r. 1851 Nr 137. 

2) Karolina-przez Klementyn~ Hoffmano'v~. 
3) Przytaczamy tu ust(Jp z mowy Staszica mian6j na pu ... 

blicznem posiedzeniu To,varzy$twa })rzyjaci6l nauk z d. 
30 kwietnia 1811 r. ,Czlonkiem honoro\vym wybrany se
nator woj ewoda Zamoyski, kt6ry staral si~ zaprowadzac 
uzyteczne fabryki i r~kodziela 'v kraju, zach~cal i wspie
ral nauki 'v szkole przez J ana Zamoyskiego zalozonej, 
i stawal zawsze pierwszy na uslug~ krajowi, post~puj~c 

godnie sladem slawnych przodk6w." Gazeta Warsz. z r. 
1811 Nr 36. 

• 
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i w tern mieszkaniu oglaszala prenumerat~ na Roz- f scic \V obszernych oficynach. Do dzisdnia wiele jesz* 
ry,vki dla dzicci 1

). vV tejze sarn6j officynie mieszkal cze os6b pobiera coroczne pensye gracyalne za wy
znakoinity nasz dr:unaturg i po,viesciopisarz J 6zef sluione przy tyn1 dworze lata. 
Korzenio,vski przed 'vyjazden1 S\voim na 'Yolyn 2

); Po ukonczonej w rol{u 1815 restauracyi palacn 
dalej l{rzysztof Lach Szyrma, Bernato,vicz au tor Po- hr. Ordynat zaj~l: si~ urz~dzeniem ogrodu i uporz~d
jaty, n1alarz Rubio,- przy bibliotece Ignacy Lojo- kowaniem biblioteki, a chc~c zapewnic \Vieczn~ trw a
la Rychter, a 'v officyuie nowo wysta\vion6j od ogro- lose tym s'voin1 pracom,-palac bl~kitny z \Vszelkie
dn Sasldego A. E. Odyniec autor Felicyty i Ordy- mi in"rentarzem obj~ten1i sprz~tami i bibliotek~, 
niec. N a dole miescila SifJ druknrnia GalfJzo,vskiego przyl~czyl do Ordynacyi, co w ksi~dze hypotecznej 
jedna z najczynniejszych pod6wczas. tego palacu zostalo obja,vione. 

I osobiste przymioty i wplyw jaki posiadai hr. or- Zamykaj~c kronikfJ wazniejszych 'vypadk6w odno ... 
dynat Zamoyski za czas6\v ksi~ztwa \varsza\vskie- sz~cych si~ do bl~kitnego palacu dodamy, ze dnia 
go, po przywr6ccniu kr6lest\va, utorowaly n1u dro- 29 listopada 1830 r. general Stanisla"' br. Potocki 
glil do najpierwszyC'h w kraju goclnoSci i zjednaly po- l ranny niebezpiecznie na placu przed Bankiem, przy
'vazanie. Dom panstwa Zamoyskich czyli raczcj pa- niesiony zostal do tego palacu i umieszczony czaso
~ac bl~l\itny zaslyn~l z goscinnosci, a Cesarz Ale- wo w officynie po pra\vej rEJce na dole zk~d przepro
ksander I za kazdQ: prawie bytnosci~ w "rarsza,vie, wadzony pozniej zostal do do1nu Laoa 1

) do 'viasne
nie przepomnial zaszczycac obecnosci~ swoj~ zebran go mieszkania i tam u1narl. 
i bal6w przez panstwa Za1noysldch \vyda,vanych, Hr. Zofia Ordynato,va Zamoyska skonczyia, zycie 
i trzymai iln do chrztu c6rk~ Eliz~ urodzon~ dnia 21 we Florencyi, dnia 28 lutego 1837 roku, w cztery la
czer\vca 1818 roku. ta po zgonie swej . 1natki ksi~znej jeneralo\vej ziem 

Z Cesarzc1n Aleksandrem by"'ali J. C. M. Wielcy podolskich. M~z jej hr. Ordynat przezyl j~ o lat lH 
J(siQ:z~ta l{onstanty, Mikolaj i lVIichal, oraz Kr61 Pru- ale Inieszkal ci~gle za granic~ i skonczyl zycie \V Wie
ski, 6wczesny ksi~ze Oranii a dzisiejszy kr6l Hollen- dniu dnia 2 kwietnia 1856 roku. Na ldlkanascie lat 
dersld, ksi~z~ta \Virten1bergscy i inni 3). Caly palac przed zgonem w roku 1835 wydzierzawil ordynacy~ 
bl~kitny zajnlO\vali pa11St\vo Za1noyscy dla siebie i najstarszemu swemu synowi hr. Konstantcmu Za
s,vego dworu, bo dw6r ten zaled,vie m6gl si~ pon1ie- moysl\iemu, kt6ry nast~pnie na mocy dzialu dopel

1) Kurjer Warszawsld z r. 1824. 
2) 1Vtorelc i Piqte/c powiesc.- Opr6cz tego sam au tor 

tej po,viesci, opisywal nam s·woje mieszkanie w bl~kitnyn1 
palacu, - w kt6r61n raz z powodu zatlenia si~ posadzld 
o malo nie ulegl smutne1nu 'vypadkowi. 

3) Gazeta Warsz. i Kurjer Warsz. od r. 1815 do 1829. 

. 

nionego w Wiedniu dnia 13 grudnia 1854 roku o bj~l 
ordynacy~, a tern samem '\vszedl zarazem 'v posiada
danie bl~kitnego palacu. 

1
) Teraz bankiera J 6zefa Epstein a: ulic a Senator

ska N. 470. 
A. lVieniarski . 
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I L4CZ4CY MORZE SRODZIEMNE Z l\10RZElVI CZERWONEM. 

(Dokof1czcnie.) 

Gloszono naprzyklad, ie natura gruntu przerzy
nanego przez kanal wykonanie jego czyni niepodo
bnem, ze powierzcbnia ziemi W znacznej CZfJSCi jest 
pokryta piaskami ruchomemi, a sp6d stanowi~ skaly 
granitu, kwarcu i wapienia. Prace geologiczne, z naj
wifJksz~ starannosci~ dokonane, przekonaly o myl
nosci tego t'vierdzenia. Z rapportu przedstawionego 

• 

przez p. Renaud akademii nauk w Pary~u, okazuje 
si~, ze na cah~j przestrzeni, kt6r~ kanal rna prze
rzynac, wierzchni~ 'varstw~ stano\vi piasek mniej 
lub wi(Jcej bezplodny. 

Wychodz~c z Suez na przestrzeni szescin kilome
tr6w napotyka si~ piasek czysty, widocznie nanie
~iony przez wody morskie; - posuwaj~ si~ kn p6l-, 

• 
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nocy zaczyna si~ pol\azy"'ac zwir i staje si~ coraz 
obfitszym az do "'zg6rz oddzielaj~cych dolin~ jczior 
Gorzkich od n1orza Czer"·onego;-nast~pnie z grubo 
ziarnistego prze1nienia si~ 'v coraz drobniejszy i zni .. 

· ka zupelnie na wysokosci jeziora Ballah. 

5 

Cz~sc poluuniowa n1i~dzymorza az do polowy je
zior Gorzkich jest najzupelnicj bezplodn~; cz~sc p6l· 
nocna \vydaje mniej lub \Vi~cej obficie, pewien gatu
nek roslinnosci ,vlasciwej pustyni, kt6ra sluzy za 
po.zy,vienie 'vielbl~don1. 

Piaski przedsta.wiaj~ \YSZ~dzic \Vielk~ scislosc, 'vy
j~wszy kilku punkt6'v na brzegach jeziora Ballab, 
gdzie si~ znajduj~ zaspy rucho1ne. 

0 scislosci tej przekony\va zachowaneGdot~d bez 
uszkodzenia koryto kanalu starozytnego i l\sztalt po
\vierzchni nie nosz~cej nigdzie na sobie sladu zasp 
nanoszonycb przez wiatry. 

Znaj duje si~ takze w kilku 1niejscach na powie
rzchni ziemi siarczan wapna, albo '\V kawalkach l\ry
stalicznych, albo \V pokladach od 15 do 40 centime
tr6w gru bosci maj~cych. Na wzg6rzach oddziclaj~
cych Suez od doliny jezior Gorzkicb, daj~ si~ widziec 
tu i owdzie rozrzucone, a na wierzcholkach ldlku 
innych \vzg6rz maloznaczne poklady 'vapienia. 

'f aka jest powierzchnra gruntu, przez kt6ry~ prze
chodzic rna kanal, wn~trze zas jego rozpoznane zo
stalo zapomoc~ 19 swidrowan, kt6re na osm metr6w 
ponizej nizkich w6d morza Sr6dziemnego zapuszczo
ne zostaly i podaly wypadki nast~puj~ce: 

N a wzg6rzach pon1i~dzy jeziorami Gorzkiemi a mo
rzem Czerwonem })Oklad piasku spoczywa na glinie 
scish~j, pod kt6r~ znajduje si~ glina piasczysta, pia
sek, zwir i znowu glina. Kolo jezior Gorldch napo
tkano w spodnim pol\ladzie glinEJ marglowat~, a da
lej glin(J zwyczajn~. Po za jeziora1ni swidry napotl\a
ly sam piasek mnil~j lub wi~cej scisly, a nad brze
giem morza Srgdzien1nego poklady marglu. Pr6cz 
tego w stronie p6lnocnej doliny Gorzkich jezior zna
leziono warstwy soli n1orsl{h~j 7,m 50 grubosci spo ... 
czywajf!ce na pokladzie mulu, jak si~ zdaje nanie sio
nego przez wody Nilu. Dalt3j ku srodkowi doliny .po
kazuje si(J jeszcze s61 pokryta warstw~ skrystahzo-
'vanego siarczanu 'vapna.. 

z kr6tkiego tego opisu geologicznego lat,vo si~ 
przekonae, ze roboty przy kopaniu kanalu, napotka
j~ tylko zwykle trudnosci, w kazdym gTuncie od prac 
ziemnych nieodhtczne~ co wi~cej w og6le natura zie-
1ni mi~dzymorza;kaie si~ spodzie,vac niezwyklej la
twosci wykonania; piaski bowiem gl6wn~ cz~sc jej 

• • 
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stano,vi~ce za najdogodniejsze do kopania U\Vaiac 
n1ozna. 

I\:on1mi~ ya \V swy1n projekcie podaje nast~puj~cy 
rozklad rob6t, za1nierznj~c takowe w przeci~gu lat 
szesciu zupelnic uko!1czyc. 

Najpier,vsz~ robot~ musi bye spro\vadzenie ntt 

grunt wocly slodldej, na uzytck robotnik6w, co~za· 

razem posluzy do prze,vozu n1ateryal6\v i zy,vnosci. 
W pier\vszynl \Vi~c roku 'vykonanym bye n1usi kanal 
pomocniczy 'vychodz~cy z Nilu pod I\:airen1, i kt6re
go jedno rami~ pon1i~clzy jeziore1n Timsah a zatok~ 
Suez sluzyc n1a na p6zniej do irrygacji calej doliny; 
drugie zas pon1i~dzy tc1n jeziorem a Peluz~, tylko 
dostarczy 'vody slodki6j w czasie trwania robot oko
lo kanalu gl6wnego. !{anal ten zostal jui zacz~ty 
przez wicc-kr6la Egiptu, kt6ry podj~l si~ wykona
nie tako\vego za og6ln~ sumtn~ 9,000,000 frank6\v. 
W tymze samym roku zajmie si~ kompania uorgani
ZO\Vaniem sluzby, urz~dzeniem kopalni matcrjal6\v 
i przysposobieniein potrzebnych 1nachin i narz~dzi. 
Wydatki roku tego w przyblizeniu przez l{ommis 
sy(J obliczone zostaly na 12,000,000, z kt6rych jak 
juz wspo1nnielisn1y 9 kanal pomocniczy koszto"'ac 
b~dzie. 

Rok drugi rna bye poswi~cony na pol~czenie za
toki Suez z jeziorem Timsah a ten1 same1n z Nileu1 
przez zbudowany poprzednio kanal \vody slodkiej, 
co pozwoli statko1n z Nilu, przebiegac cal~ linij EJ ro
bot. Osm n1aszyn do dragowania b~dzie uzytych 
w zatocc Suez do wydr~zania kanalu podwodnego i 
przygotowania miejsca na fundamenta tam. Pozo .. 
stale maszyny, po wprowadzcniu wody w dolinEJ je
ziora Timsah, drago,vac w niej b~d% kunal podwo
dny.-3000 robotnik6w zajmie si~ kopaniem kanalu 
w kotlinie jezior Gorzl{ich i na. calej przestrzeni ai 
do zatoki Peluzkiej, zaczynaj~c od zrobienia pr.ze
kopu . gl~bokiego na l,m 50 ponizej poziomu zwy
klych 'v6d morza, w kt6ry wprowadzona woda poslu
zy za drag~ kommunikacyjn~ dla cz6lcn na calej linii. 
Pr6cz tego zaczn~ si~ roboty okolo ustalenia pia
sk6w ruchomych, nawodnienia i uzytnienia grunt6w. 
Wydatek \V przyblizeuiu wynosie b~dzie 25,000,000 
franko,v. 

"\V trzccim roku zuczn~ si~ czynnie roboty okolo 
zbudo,vania pod\\·odnego l{analu i tam 'v Suez; ko
panie pocz~wszy od jeziora Timsah posuwae si~ b~
dzie ku morzu Sr6dziemnemu, a uprawa i zasiewy 
grunt6w uzyznionych, uzupelni~ prace tego lata .. 
Koszt wyniesie okolo 30,000,000 frank6,v. 
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Czwarty rok przeznaczono na dalsze wykonywa
nie tychze samych robot. Pr6cz tego urz~dzenie por
tu w Timsach, bulwaru, szluz, tam it. d. wymagac 
b~dzie jeszcze zaj~cia 20,000 robotnik6w i wydatku 
33,000,000 frank6w. 

3. Kierunek prosty jest najnaturalniejszym- jak 
to juz poprzednio wspomnielismy, post'Jpuje on wzdluz 
przeci~cia dw6ch pochylych plaszczyzn, kt6re w swem 
spotkaniu tworz~ pewn~ zakl'JSlosc i naprowadzaj~ 
na domysl, ze kiedys oba te morza t~z sam~ drog~ 
z sob~ naturalnie si'J l~czyly . Pi~ty i szosty rok posluzy do wykonczenia rohot 

zaez~tych na calej przestrzeni z t~ ty lko r6znicf!J ze 
mniejsza liczba robotnik6w b~dzie juz dostatecznf!, 
znaczna bowiem cz~si tej pracy moze bye wykonan~ 
za pomoc~ machin do dragowania. Kommissya ustana
wia wydatek na kazdy z tych dwoch lat po 31,000,000 
frank6w. 

4. Kierunek pro sty jest jak najkorzystniejszy-po- · 
sluzy ku pozytkowi og6lnemuEuropy, Azyi i Australii, 
r6wnie jak i podniesieniu ruchu handlowego Egiptu. 

Tym sposobem og6lny przewidziany wydatek na 
wykonanie wszelkich rob6t kanalu morskiego doty
cz~cycb, wynosic rna podlug kosztorysu 162,000,000 
frank6w; do czego przyl~czona summa 38,000,000 
frank6w na nieprzewidziane wydatki stanowi og61-
n~ ilosG dw6ch set milion6w potrzebnych wedle zda
nia kommissyi dla d oprowadzenia do skutku zamie
rzonego dziela. 

Taki jest projekt pomyslany przez Linant Beja, i 
z niekt6remi maloznacz~cemi zmianami po dokla
dnem zbadaniu miejscowosci przyj~ty i zatwierdzo
ny przez komissy~ projekt, kt6ry obecnie wcbo
dzi juz w wykonanie i pozwala cieszyc si~ nadziej~, 
ze wielkie to dzielo, prawdziwy zaszczyt naszyn1 cza
som przynosz~ce, wkr6tce do skutku doprowadzo
nem zostanie. 
Por6wnvwaj~c trzy powyzej opisane projekta, zmu

szeni jes• ~sn1y przyznac pod kazdym wzgl~dem wyz
szosc ostatniemu-i tak: 

1. Dlugosc kanalu bezposrednio projektowanego 
przez kommissy~ wynosic b~dzie 120 kilo1netr6w, 
kiedy tymczasem zboczenia p. p. Barrault i Talabot 
maj~ dlugosci po 400 kilometr6w. Jedynem uspra
wiedliwieniem takiego przedluzenia, byloby wyka
zanie otrzyn1ac si~ mog~cej w ten spos6 b oszcz~dno
sci, lub Wi'JkSzego pozytku. W tym raziejednak obro
na ta, jak to juz widzielismy, przeciwnikom kommis
syi posluzyc nie moze. 

2. Kanal w linii prostej jest najlatwiejszym do wy
konania. Przy szczeg6lowym opisie projektu wyka
zalismy, ze zasadza si~ on prawie calkowicie, na wy
konaniu zwyklych rob6t ziemnych, ktore nie napo
tkaj~ w naturze gruntu, zadnej wielkh~j trudnosci i 
tylko w jednem, lub dw6ch miejscach, dojd~ do sto
sunkowo maloznacznej gl'Jbokosci 15lub 16 metr6w, 
gdy tymczasem oba .zboczenia poci~gaj~ za sob~ licz
ne i nader kosztowne budowy, kt6rych wykonanie 
i utrzymanie prawdziwem jest niepodobienstwem. 

Jedn~ z gl6wnych mysli kt6re przewodniczyly au
torom opisanych przez nas bocznych kierunk6w, by
la chwalebna ch~c powolania Egiptu do uczestni
ctwa w pozytkach jakie inne kraje przez otworzenie . 
tej drogi otrzymuj~ i dla tego to chciano przeprowa
dzic kanal przez wn~trze tego kraju, a by na calej je
go przestrzeni zycie i ruch obudzic; - kierunek je
dnak prosty odpowiada obu zadaniom najlepiej-ze
gludze mi'Jdzynarodowej przedstawia drogEJ najwygo
dniejsz~ i najkr6tsz~; z drugiej zas strony, za pomoc~ 
portu srodkowego Timsah i kanalu bocznego prze
rzynaj~cego caly dolny Egipt, zapewnia dla handlu 
wewn~trznego wi~cej pozytku, anizeli proste prze
prowadzenie l{analu morskiego przez Wl1'Jtrze kraju 
przyniesc-by moglo. 

Uznaj~c zatem wszelkie zalety, jakiemi si'J pro-
jekt przyjEJty przez najznakomitszych inzynier6w na
szych czas6w odznacza, osmielimy siEJ zrobic kilka. 
uwag, co do szczeg6l6w, kt6re jakkolwiek w niczem 
nie naruszaj~ og6lnych zaslug tej znakomitej pracy,. 
zdaj~ nam si~ jeclnak mniej. dokladnie przez kom
missy~ rozpoznane i wymagaj~ce blizszego jeszcze 
rozpatrzenia. 

Urz~dzenie ujscia kanalu do tnorza Czerwonego
jest wlasnie jednym z punkt6,v, kt6re byly przedmio
tem dlugich ro?.:praw pomi~dzy czlonkami kommis-
syi, a ostatecznie przyj~te rozwi~zanie zdaje na1n siEJ 
niezupelnie od!)O,viadac potrzebom miejscowosci. Kil
kakrotnie powtarzane niwellacye przekonaly o bl'J
dnosci mniemania, kt6re podawalo przeszlo dziewi~c 
metr6w, jako r6znic~ poziomu zwyklych w6d morza. 
Czerwonego i Sr6dziemnego; - rzeczywista r6znica 
dw6ch tych poziom6w wynosi okolo o,m40. w po
dobnem polozeniu, najprostszen1 rozwi~zaniem tru
dnosci bylo dokoiiczenie kanalu od strony morza. 
Czerwonego zapomoc~ szluz komorowych, co pozwo
liloby utrzymac wod~ na calej przestrzeni kanalu na 
wysokosci pozio1nu morza Sr6dziemnego a przez to 
unikn~c pr~d6w, jakie podobna r6znica wysokosci 
sprowadzic musi. 

• 
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P. Liensson czlonek kommissyi, w miejsce po-j Z drugil~j strony zamkni~cie kanalu za pomoc~ 
. wyzszego rozwi~zania, podal projekt, podlug kt6re- 1 szluz i zbudowanie burt nieprzerwanych w dolinie 

go ujscie kanalu do morza Czerwonego n1a bye wol- jezior, niezaprzeczon~by oddalo uslug~ dla zeglu
ne, bez zadnej zapory; kotlina zas jezior Gorzkich, gi;- pr~dy ruog~ce powstac w przeciwnych sobie 
przez kt6r~ kanal rna przechodzie posluzy za rezer- kierunkach przy takiem urz~dzeniu, nigdyby nie do
~ oar zobojttniaj~cy r6znic~ wysokosci poziom6w i si~gly nawet miernej szybkosci o,m 15 na sekund~, 
powstaj~ce 'zt~d pr~dy. W tym celu po wykonaniu przez co zupelnie bezpieczenstwo dla statk6w zo
pol~czenia morza Czerwonego z t~ Dolin~ zapomoc~ staloby zapewnionem. Przeciwnie, przy wejsciu do 
kanalu, zostanie ona napelniona wod~ morsk~ i ka- kanalu otwartem, przypuszczono szybkose pr~d6w 
nal na dnie jej zapomoc~ macbin wydragowany bez przeszlo metr na sekund~ wynosz~c~, co przewyz
zadnych burt i brzeg6w. Rozlegla ta kotlina zdolna sza prtdkosc biegu wielu rzek znacznych np. naszej 
jest przyj~e 660 million6w metr6w szesciennych wo- Wisly i Warty. Dziwie si~ nalezy, ze kommissya nie 
dy i tym sposobem zniszczye skutki nier6wnej w6d widzi w tern niebezpieczenstwa, na jakie szczeg6lniej 
wysokosci. Podlug obracbowania p. Liensson pr~dy wi~ksze okr~ta wystawione b~d~. Wiadomo jakie tru
powstaj~ce w niekt6rych miejscach mog~ dositgn~e dnosci napotyka zegluga na kanalach, zawsze sto
:szybkosci l.m 16 na sekund~. Projekt ten zostal osta- sunkowo dosyc w~zkich, w miejscach gdzie dwa prze
tecznie przez kommissy~ zatwierdzony, z tem nad- ciwne pr~dy z sob~ si~ spotykaj~; nadto statek kt6-
mienieniem, ze w miejscach gdzieby tego .okazala · ry post~puje w kierunku biegu pr~du, wtedy tylko 

·si~ potrzeba, burty kanalu maj~ bye brukowane dla moze dowolnie sterowac, kiedy szybkosc jego biegu 
.zabezpieczenia od uszkodzen, kt6reby zbytnia szyb- jest wi~ksz~ od szybkosci wody; jakikolwiek wi~c 
kosc wody spowodowa.c mogla. przyjttY zostanie sposob holowania statk6w na ka-

Rozstrzygni~cie w ten sposob trudnosci zyskalo nale, zawsze co chwila mijae si~ one musz~ wzaje- · 
wiele l)Ochwal ze strony tych, ktorzy w zbudowaniu mnie, ito albo bicgn~c z niezwykl~ szybkosci~ albo 
szluz widzieli powi~kszenie kosztu, a nast~pnie stra- nie mog~c sterowac nalezycie. Kommissya uzyc za-
t~ czasu dla statk6w zmuszonych przez nie przecho- mierza do ci~gni~cia okr(Jt6w, holownik6'v parowych 

• 

.(lzic. Naszem zdanien1 zarzuty podobne nie s~ uza- z zatopionytn na dnie kanalu lancuchem; rzeczywi-
sadnione. Budowa szluz tych nie bylaby w stosunku scie ten jedynie spos6b da si~ zastosowac do miej
·swej uzytecznosci zbyt kosztown~, zwlaszcza ii mo- scowosci, uzycie bowiem innego rodzaju statk6w ho
.glaby bye uskutecznion~ w najprzychylniejszych oko- lowniczych, uszkadzacby musialo burty kan~lu, a ci~-
licznosciacb, bo na zupelnie such em 1niejscu; nie gnienie okr~tow konmi pod skromnym klimP4.em Egi
trzeba przyte1n zapominac, ze system wolnego wej- ptu rzeczywistem jest niepodobienstwem. Holowa
.scia do kanalu poci~ga za sob~ potrzeb~ brukowa- nie po lancuchu zatopionym, po licznych doswiadcze
nia burt na przestrzeni przeszlo 20 kilometr6w, co niach okazalo si~ sposobem nadz,vyczaj dogodnym 

. niew~tpliwie w koszcie wyr6wna wydatkowi na bu- na wodzie stoj~cej, lub na biez~cej dla statk6w id~· 
dow~ szluz potrzebnemu. cych pod wod~; dla statk6w jednak post~puj~cych 

Co do straty czasu latwo takowej zapobiedz przez z wod~, spos6b ten jest nietylko niedogodnym, ale 
.zbudo,vanie trzech szluz, jedna obok drugiej, z kt6- nawet niebezpiecznym. Holownik zwi~zany z swym 
rych pierwsza bylaby przeznaczona dla statk6w wcho- lancuchem nic moze miee wolnych ruch6w, jak ka
·dz~cych, druga dla wychodz~cycb z kanalu, trzecia zdy inny statek, nadto potrzeba, aby w danym cza-
za5t~powalaby jedn~ z poprzednich w razie jakiego sie byl w stanie zwin~c dlugosc lancuchu odpowie
uszkodzenia-czas zas do przepuszczenia jednego dni~ szybkosci pr~du, powi~kszonej szybkosci~ sta
-okr~tu potrzebny przy nalezytem urz~dzeniu sluzby tk6w przez siebie holowanych, co przy pr~dkosci 
nie po'\vinien bye dluzszy nad 15 minut; dwie wi~c biegu wody 1,m 16 na sekund~ nadzwyczaj trudnem 
szluzy w przeci~gu jednej godziny dozwolic mog~ byloby do osi~gnienia. Dodac tu nalezy, ze zerwa
przejscia osmiu okr~ton1, a nawet wi~cej, statki bo- nie lancucha nic nieznacz~ce w biegu pod wod~,
wiem mniejsze 1noglyby bye po dwa razem przepu- przy przeciwnym kierunku, prawdziwem moze stac 
szczane. Nadto dodac tu nalezy, ze wrota szluzy, si~ niebezpieczenstwem, poci~gaj~c koniecznie za so
cz~sto moglyby stac otworem, zarzut wi~c op6znienia b~ uderzenie statk6w ci~gnionych o holownik. Oko
biegu okrtt6w przez szluzy, za zupelnie bezzasadny licznosci powyzsze z1nusily by do uzycia bolownikow 
przytaczac mozna. f tylko dla statk6w id~cych pod wod~, w przeciwnym 

• 

• 
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kierunku sama szybkosc pr~du zast~powalaby sil~ 
ci~gnf!c~, co jednak przy trudnosci w takim razie 
sterowanie byloby bcz zawodu zr6d1cm niezliczonych 
wypadk6,v. I rzeczywiscic kn.nal na po,vierzchni "ro
cly rna 1niec 100 metr6'v szerokosci, nn. dni e zas 40; 
przypuscmy wi~c, ie okr~t na 120 n1ctr6w cllugi ply
n~cy z 'vodth najmni6j falszy,vy ruch wykona, a nie
chybnic zostanie w poprzck kanalu obr6conym i za
tamuje drog~ dla innych statk6w dotykajqc swemi 
ko!1cami obu wybrzczow. 

Nie cbcen1y wchodzic tu 'v dalszc szczegoiy tego 
dotyCZt1CC przedmiotu, gdyz to COSmy powyiej po
'viedzicli, - zdaje si~ dostatecznem do poparcia 
zdania naszcgo,-zalo"·ac tylko przychodzi, ze kom
Inissya odrzucila najdogoclniejszy systcn1at z trzen1a 
obok sicbic s.zluzan1i; zastrzeiono \Vpra,vclzie, ie w ra
zie potrzeby mozna nawet po "ryko1tczeniu kanalu 
zbudo,vac te szluzy, to jednak napra,vicnie pier\via
stko\vcg:o b!~du mia!oby S\voje niedogodnosci: i tak 
np. hudO\YU szluz w \Vodzie bylaby 1nni6j iat"ra i ko
szto,vnicjsza niz na suchosci. l{oszt bruko"·ania dna 
i burt kanalu na przestrzeni 20 ldlo1netr6'v okazal· 
by SiEJ bezuzytecznym. Nudto, i co jest rzecz~ naj
'vainiejsz~, potrzebaby przez cal~ dlugosc ~alanej 
juz kotliny jezior gorzkich, usypac groble po nad ka
nalern; \V tn.kim bowiem razie rozlc,vanie si~ \vody 
na tak wielki6j przestrzeni nie tylko bczuzyteczne1n, 
ale nawet szkodlhvem stacby si~ musialo, gdyz tak 
rozlegla powierzchnia 'vysta\viona na ci~gle paro
'vanie, bczustannie \Vymagalaby znpelnicnia ubytku 
'vony, co by zno,vu \vcwn~trz kanalu nowe prqdy two
rzyc n1usialo. 

Rozpntrzenie si~ w rapporcie komn1issyi nastr~cza 
inn~ jcszcze uwag~. Ceny przyj~te za zasad~ w ko
sztorysic zdaj~ nam si~ w ogole za niskie. 

I tak pod!ug tunowy z wicc-kr6lcm Egiptu, zapla
ta <lzicnna robotniko\vi przy pracn.ch ziemnych usta
I1o,vion~ zostala na frank 1, wychodz~c z tej zasady 
l\olninissya podaje nast~puj~ce occnicnic kosztu 'YY _ 
lropu jednego metra szesciennego ziemi na suchem 

• • 

llll€JSCU: 

'Vydobycic lj, 0 dnia po 1 franku - 0 fr,lO 
Nasypanie w skrzynki 1/ 10 dnia -- 0 fr,IO 
PrzPniesienie na sredni~ odleglosc 3h dnia 0 fr,43 
f)ostarczenic skrzynek - 0 fr, 64 

Razem 0 fr,07 
W c },rancji cena metra szescienncgo wykopu prze

'viezioncgo taczkami na 100 mctr6w odleglosci wy
nosi orr,Gl j ale uiycie skrzynek noszonych na glo-

• 

• 
wie, o tyle musi bye niedogodnem, ze cena taw dw6j-
nas6b podwyzszon~ zostanie. Dodac tu jeszcze nale
zy, ze jakkolwick cena dnia roboczego rzeczywiscie 
w umowie z wice-kr6lem na 4 piastry, czyli 1 frank 
ustanowion~ zostala, kompania jednak obowi~zuje 
si~ dostarczyc ro botnikom iywnosc nalczyt~, mie• 
szkanie, i urz~clzic szpitale ella chorych, na co rna 
prawo zatrzymac 1! dzienncj zaplaty. W pra"rdzie 
lud egipski IH'zyzwyczajony jest do nadzwyczaj n~
dznego utrzy1nania, w Z\Yyklym jednak stanie malo 
jedz~c mniej jeszcze pracujc, a oddawna znan~ jest 
ta prawda, ze chc~c od robotnika 'vymagac naleiytej 
pracy, trzeba go odpowiednio zywic; albo wi~c kom
pania z1nuszona b~dzie, zy,vic swoj~ robocz~ armi~ 
na spos6b europejski, co znacznie podwyzszy wyda
telr, albo musi poprzestac na ilosci roboty odpowie
dniej zap!acie. Nad wykopaniem nie,vielkiego l\ana
lu 1\1ac~Inudisz, przez I at kilka praco,valo 20,000 ro
botnik6w cgipsldch; jezcliby praca okolo kanalu 
morskiego \V tyn1 samym stosunku post~powaltt, to 
niew~tpli,vie tr,vanie jej na dziesi~tki lat liczycby 
naleialo. Przypusciwszy nawet, ze robotnik egipski 
do brze zywiony, b~dzie w stanie wykopac dziennie 
10 metr6w szesciennycb ziemi, to pozos tan~ jeszcze 
szczeg6ly opuszczone, lub niedokladnic oceni one 
w o bracho,vaniu komtnissyi, jako to: prze,v6z robo
tnik6w, tnieszkania, .zy,vnosc, polowa dziennej zapla
ty nalczna chorym, kt6rych liczba zape,vnc b~dzie 
dose znaczna; lud bowiem egipski nie jest przyzw)'
ezajony do pracy, a roboty zien1ne w tych strona ch 
bardzo s~ ella zdrowia szkodliwe; w urz~dzenie szpi
tali i sluzby lekarsldej, zakupienie i napra,vy na
rz~dzi; w koncu dodac tu nalezy bl~d pope!ni~
ny \V obrachowaniu, ktory polega na tern, ze nie 
wzi~to na uwag<J przy transportach ziemi, znacznej 
r6inicy wysokosci, jaka pomi~dzy srodkieln ci~zko
sci wykop6w i nasyp6w zachodzi. 

W szystkie powyzsze okolicznosci napro,vadzaj~ 

nas na wniosek, ze ceny rob6t ziemnych, jezeli nie 
przewyzsz~ to przynajmniej wyr6wnaj~ z"ryklym 
cenom francuzl{im to jest od lfe,50 do lfr,~O za metr 

, . 
szesc1enny. 

Podobnc bl~dy daj~ si~ napotykac i w innych 
szczeg6}ach np. dzien kamieniarza liczono po 2fr,50, 
ciesli 3fr, mularzu lfr, 7 5. vVartosc metra szescien
nego kamienia ",. jednej sztuce dostawioncgo o 14 7 
kilometr6\"\' do l)Ortu Said 16fr,80; metr szcscienny 
muru wykonanego w tym porcie z ka1nienia ciosowe
go 24fr,66, z kamienia zwyklego 13fr,91 it. d. Wszy-

• 
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stkie te ceny niew~tpliwie s~ za niskie; najwazniej- nie pozwalaj~ mu wr6zyc wielkiego powodzenia. Prze
sz~ jednak cz~sci~ s~ roboty ziemne i dla tego zyczye w6z towar6w za posrednictwem kanalu l~czqcego 
·by nalezalo, azeby inzynierowie, kt6rym te roboty d\\·a morza, t~ najgl6wniejsz~ przedstawia dogodnosc, 
powierzone zostan~, zaj~li si~ naprz6d wyszukaniem iz nie wymaga wyladowywania okr~t6w, kt6re z la
najoszcz~dniejszego sposobu wykonania takowych. dunkiem, wzi~tyn1 w kt6ryml{olwiek europejskim por
Zdaje si~ ze poz~rnie niskie ceny robotnika, zadnej cie, bez zadnej przerwy az na miejsce przeznaczenia 
oszcz~dnosci rzeczywiscie nie przynios~, przeciwnie dochodzic b~d~ mogly, przy l)OSrednictwie zas kolei 
uzycie maszyn naturze tamecznego gruntu odpowie- zelaznej inaczejby si~ rzecz n1iala. ~ 

dnieh, a zmniejszenie natomiast liczby robotnik6w, Przypuscmy np. ze okr~t z ladunkiem tysi~c be
prawdziweby zapewnilo korzysci. Rapport kommis- czek wynosz~cym zawija do portu w Aleksandryi. 
syi nic nie wspomina o sposobie urz~dzenia rob6t na Trzeba zacz~e od wyladowania owego milliona kilo- . 
gruncie, o srodkach jakich uzyc nalezy w celu uni- gram6'v czyli prawie 2,225,000 naszych funt6w, to
knienia natlolru i zami~szania i t. d. s~ to jednak waru, nast~pnie wpakowac je na ogromny poci~g 
szczegoly, o kt6rych naprz6d koniecznie pomyslec przeszlo stuwagonowy: po nadejsciu takowego do 
nalezalo, i kt6re na koszt budowy znacznie wplyn~, Suez, zaczyna si~ na nowo wyladowywanie na okr~t, 
zwlaszcza, ze kopanie kanalu szerokosci r6wnaj~cej kt6ry trzebaby, zeby juz gotowy oczeki,val w porcie 
si~ dwunastu nasypom zwyl{lym kolei zelaznych, jest na przybywaj~ce to wary. Nie trudno przekonac si~, 
robot~ w warunkach zupelnie wyjf!tkowych, kt6ra 

1 

jak~ strat~ czasu podobne urz~dzenie poci~ga za so
nie znajduje wzor6w, za wskaz6wk~ sluzyc mog~- b~; nadto jezcli towary s~ delikatne, latwo ulegaj~ce 
cycb. Urz~dzenie np. }{olei zelaznej na dnie kopi~- zniszczeniu, }{tore trzeba chronic od zamoczenia, po
cego si~ kanalu,mogloby posluzyc do odwozenia zie- plamienia, lub potluczenia, kilkakrotnie powtarzane 
mi wagonami do kotlin wyschlych jezior Gorzkich ladowania i wyladowywania, przenoszenia z miejsca 
Meuzaleh i Timsah. na miejsce, musz~ im grozic zniszczeniem, lub przy-

Inny spos6b wykonania tych robot 1noze nastr~- najmniej uszkodzeniem. Zreszt~, jezeli towar jest 
czylyby maszyny do dragowania stosownie urz~dzo- przewozony przez cal~ drog~ na jednym statltu, ka
ne. Zaczynaj~c kopanie kanalu z dw6ch konc6w i pitan jest osobiscie odpowiedzialnym za niedostawie
'vpuszczaj~c natychmias t w cz~sci 'vykopane wod~, nie go w nalezytym stanie; lecz kiedy tenze s.am to
maznaby podobnych maszyn z korzysciami uzyc, sta- war przechodzi z r~k do r~k, tak ze dopiero od dru
tki zas z dnem otwieranem sluzylyby do odwozenia giej, lub trzeciej osoby wlasciciel go odbiera, odpo
ziemi na pelne morze. · wiedzialnosc ta znika sama przez si~, bo nie rna pra-

Uwagi powyzsze odnosz~c si~ do kilku podrz~dnych wie sposobu udowodnienia, kto stal si~ winnym zrz~-
szczeg6l6w nic zmniejszaj~ 'v niczem wartosci pel- dzonej szkody. · 
nego zalet dziela kon1missyi,-zreszt~ mamy nadzie- Drugf! drog~ maj~c~ wsp6lzawodniczyc z kana
j~, ze przed stano,vczem rozpocz~ciem rob6t, dok!a- le1n, jest kolej zelazna Syryjska, przy kt6rej roboty 
dniejsze rozpoznanie okolicznosci miejscowych spo- zostaly juz rozpocz~te. Kolej ta wychodzic b~dzie 
woduje zmiany w pier,viastkowym projekcie i uspra- z staroztnej Selencyi na wybrzezu syryjskiem, omija 
wiedliwi nasze widzenic rzeczy. Liban i konczy si~ w Byl, naJ prawyn1 brzegu Eufra-

N a zakonczenie powyzszego opisu, 'vspo1nnimy tu tu. Dlugosc tej linii wynosic b~dzie okolo 250 kilo-
0 dw6ch drogach zelaznycb, kt6re Anglja, nieprzy- metr6w. Nast~pnie maj~ bye wykonane roboty po
cl1y1na projekto,vi }{analu morskiego, w zast~pstwie trzebne do usplawnienia rz~k Eufratu i Tygru i po
takowego zbudowac zamierzyla, spodziewaj~c si~ l~czenia tym sposobem kole1 z odnog~ })ersk~. 
przez to zmus ic przedsi~bierc6\v do zaniecbania te- . Niedogod~osci, kt6:esn1y wykazal! poprzednio m6- · 
go dziela. w1~c o kole1 zelazneJ z Aleksandry1 do Suez, pozo-

Pierwsz~ z nich jest kolej zelazna z Aleksand~~~ staj~ tez s~me z t~ tyl.ko r6znic~, . ze na tej drod~e 
do Kairu, dzis juz zbudowana i projektowane JeJ przybywa Jedno WI~~eJ ladowarue 1 wylado~ywan1e; 
przed!uzenie do Suez. Droga ta zapewnilaby rzeczy- po rzekach tych bow1em nawet po wykonaniuzamie
wiscie kommunikacye pomi~dzy Europ~ i Indjami, rzonych bardzo kosztownych robot, ol{r~ta morskie 
ulatwH:aby przew6z towar6w i podroznych przez cbodzic nie b~d~ mogly, towary wi~c wpakowane na 
mi~dzym~rze szybszy nawet niz przez }{anal morski; lekkie s~at~i rzeczne, b~d~ musialy. bye przeklad~ne 
niedogodnosci jednak pol~czone z tym systematem przy weJSCIU do morza na okr~ta WI~kszych rozmia-

Ksi~GA SwiATA, Cz. II. R. IX. 2 
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TOW, kt6rc je dopiero na n1iejsce }lrzeznaczenia do
WiOZ~ 1

). 

Kanal wi~c n1orski wsp6lza"·odnict\va d\v6ch tych 
{{r6g w zaden spos6b obawiac si~ nic moze-pozosta-

• 

1) Trudnosci i ogron1ne koszta, jaldchby uspla,vnienic 
Eufratu \vyn1agalo, zdaje si~, iz spo,vodo\valo inzynier6\v 
angielskich do zmiany projektu, w miejsce \ViEJC robot 
okolo koryta h~j rzeki, zamicrzajfb dopro\vadzic l{olej, az 
do odnogi perskh~j, lccz 'v takim razie dlugosc tej linii 

nie on Z8wsze jedynem rozwi~zaniem \vielkiego za
dania i man1y niemyln~ nadziej~, ze pomilno napoty
kanych })r2eszk6d, wkr6tcc ujrzymy znako1nite to 
dzielo szcz~sliwie do skutku doprowadzonem. 

stalaby si~ tak znaczn1!, iz oplata towar6w przez ni1! prze
chodz~cyclJ, \Vyr6\vnac, albo przewyzszycby musiala koszt 
calko,vity na starej drodze kolo })rzyl~dka Dobrej-Na
dziei ponoszony. 

Stan. Ja1'1n.u1ul. 

PODR6Z DO AFRYKI SRODKO\~EJ 
DOKTORA ED\-""7 A.RDA VOGEL (1853-1856)· 

Wielka "'ypraw·a nauko,ra do Afryki ~rodko"·ej 
przedsiQ,vzi~ta w roku 1850 przez J atncsa Richard
son, doktora Barth i innych uczonych, l)Oniosla bolc
sn~ Stratg Vi skutek Smiqrci przy,vodz:cy 'vypra,vy 
Jan1csa Richardson i dol\tora Ovcr\vcg. Pozostaly 
'v Afryce doktor Barth, l~kaj~c si~ aby ~hvietne na
dzieje jakic szcz~sliwy pocz~tek "'YI>r~nry slusznie 
rokowal, nic ~pelzly na niczem, })isal ldlkakrotnie 
do n1iniste1jn1n angielsl{iego spraw zagranicznych, 
prosz~c o przyslanie astronon1a, opatrzoncgo w do
bre narz~dzia mate1natyczne. Wyb6r rz~clu angicl
skiego padl na dwudziestod"ruletniego tnlodzienca, 
uczonego Edwarda Vogla. 

Edward Vogel urodzil si~ 7 1narca 1829 r.; ojciec 
jego doktor Karol Vogel jest dyrektorc1n obserwa
toritun lipskiego, znanyn1 \V swiecie uczonyn1 z "ra
znych prac astronomicznych. ~llody Vogel otrzyn1al 
pod okiem ojca staranne wychowanic. '\V dwudzie
stym roku zycia zosta! doktoren1 filozofii i byl nie
tylko dobrym maten1atykien1 i bieglyn1 astrono1nen1, 
ale nadto celo,val jako zdolny botanik i gcolog do
swiadczony. W owym czasie byl w Londynie adjun
ktem slawnego astronoma Hind. 

l{ilkal{rotnie juz wyrazi! on zyczenic zwiedzenia 
okolic nieznanych; pomimo zaszczytnego stanowiska 
jakie zajmowal w swiecie przez sw~ nauk~ i stosun
ki, zawsze byl got6w porzucic wszystko, byle zadosc 

• 

uczynic pozcraj(!cej go z~dzy 'vicdzy i odkr}c. To 
tei z najzy,vsz~ radosci~ przyj~l propozycye rz~du 
angielskiego. Lord John Russel, pod6wczas minister 
spraw zagranicznych, polecil n1u zl~czyc sig z do
ktorcm Barth 1>rzy jeziorze Cad (Tsad), i dodal1nu 
do }J01110Cy kaprala Church i zolnierza s,venncy z kor
pusu krole,vsldcgo iniynier6,v-g6ruik6'v . 

• 

vV pierwszych dniach marc a, , ... ogcl przybyl ze 
s'vyn1 orszakien1 do Tripolis, gdzie zaba\vi! pewien 
czas, oczckujf!c na przybycie skrzyn z narz<Jdzianli 
i zapasan1i podr6zne1ni. 

Dnia 28 czer,vca 1853 roku, Vogel I>rzyl~czyl si~ 
do kara,vany IIadii -Ache1na, synowca sultana Bar
nuenskiego, i po czterdziestu dniach podr6iy przez 
pustyni~, przybyl zclro\vo do 1niasta Murzuku. ~a
two si~ doinyBlic jak ci~zkie znoje przcnosil: skwa
ry dochodzily do 50 stopni na sloncu, a do 38 w cie
niu. vVod~ napotykano rzaclko i to szkaradn~, ~o 
dwa tygodnie natrafiano studni~ i musiano po l)rze .. 
stawac na 'vodzie })rzechowywanej 'v mieszkach sk6-
rzanych. , Ten tylko, kto skosztowal tej 'vody, po
wiada dr. Vogel, moie miec "~yobraienie, jakim si~ 
ona staje obrzydli"'YID plyne1n." W szelako niezno
sne trudy i niewygody nie przeszkadzaly naszemu 
podr6znemu czynic spostrzezenia wszelkiego rodza
jn: oznaczyl dokladnie polozenie jeograficzne tniejsc 
i' ich. 'vzniesienie nad poziom morza, zanotowal zja-

• 
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wiska meteorologiczne i zebra! probki miejscowej 
botaniki i mineralogii, kt6re przeslal do minis te-

• 

rium spraw zagranicznych w Londynie. 
Zmuszony dluzszy czas zabawic w Murzuku, Vo

gel mial sposobnosc zebrac bardzo dokladne wiado
mosci statystyczne o krajn Fezan. Rejencya ta dzieli 
si~ na 15 powiat6w, z }{torych najrozleglejszy jest 
Gatrone, a Bondzem najbardziej ku p6lnocy odlegly. 
W powiatach tych jest 68 miejsc zamieszkanych przez 
10,864 rodziny fezanskie i 1025 rodzin arabskich, 
co razem czyni 54,000 ludnosci. Murzuk, najwi~ksze 

· miasto rejencyi, liczy 2800 mieszkanc6w i 650 nie
wolnikow; rna zalog~ tureck~ 240 zolnierzy z cztere
ma dzialami: 6200 konnicy nieregularnej utrzymuje 
porz~dek we wszystkich punktach rejencyi. Sol\:na, 
najznaczniejsze miasto po Murzuku, liczy 2500 mie
szkailc6w. 

Z calej rejencyi Fezan, sultan pobiera rocznej da
niny 659,500 piastr6w tureckich ( okolo 400,000 zlp.); 
pr6cz tego kazde miasto placi rocznie 7500 piastr6w 

· za to ze mu sluzy prawo 'vybierania Kadego, oraz 
11,820 piastr6w zamiast wszelkich podatk6w nie
stalych. 

Handel miasta Murzuk przynosi rocznego docho
du w przeci~ciu do 500,000 zlp.; najwif2ksze bogac
two kraju stanowi s61, wywarzana z licznych jezior 
slonych, pokrywaj~cych terrytorium fezanskie. Da
wniej prowadzono tu znaczny handel senesem, obfi
cie rosn~cym w Fezanie poludniowym i w kraju rfib
bu, ale dzis bardzo podupacH: z przyczyny podwyz
szonycb eel. Wyselaj~ zt~d do Bornu cynk, sluz~cy 
do wyrobu naramiennik6w i pierscionl\6w kt6remi 
tameczne kobiety ozdabiaj~ swe r~ce i nogi. Z6lta 
am bra jest takze przedmiotem bandlu z Sudanem. 

Najwi~cej nie,volnik6w sprowadzaj~ tu z Bornu i 
Sudanu. Doktor Vogel zauwazyl mi~dzy innen1i trzy 
dziewczynki czternastoletnie, na kt6rych licach n1a
lowala si~ gl~boka melancholia. Prosily go aby je 
kupil, a gdy im oswiadczyl, ze jego religia nie po
zwala mu zajmowac si~ handlem tak haniebnym, od
powiedzialy mu z westchnieniem; ze widac religija ta 
jest lepsz~ od mahometanizmu. 

Dnia 19 pazdziernika dr. Vogel opuscil Murzuk 
udaj~c si~ przez wielk~ pustynie l{U jezioru Cad. Za
trzymawszy si~ ldlka dni w Gatronie spotkal ci~
gn~c~ karawan~ z czterystu do pi~ciuset niewolni
kami; po wi~kszej cz~sci byly to dziewcz~ta i chlo
pcy dwunastolelnie, kupione w Born1;1. Przewodnicy 
ich Tibbu, kaz~ im dzwigac na glowach ci~zary kil
kadziesi~t funt6w waz~ce, przez co mniej bior~ w dro-

f 

g~ wielblq;cl6w: w istocie, na cal~ k~u·awan~ bylo le- . · 
dwie trzydziesci pi~c sztuk tych zwierzf}:t. Smutny 
obo\vi~zck zast~powania bydla jukowego, sprawia 
ze biedni niewolnicy pra \vie wszyscy s~ lysi: niekt6-
rzy nawet mieli n1ocno pokaleczon~ skor~ zwierzchu 
czaszki w skutek ci~glego o ni~ tarcia ci~zar6w. Nie
wolnicy ci nosz~ na szyi obr6ze od l{t6rych id~cy 
rzemien przywi~zany maj~ do r~ki prawej. Gdy ka
rawana zatrzyma si~ na odpoczynek, niewolnicy 
zdj~wszy juki z siebie i wielbl~d6w, zabieraj~ si~ do 
tluczenia w n1ozdzierzach ziarna gusuli na m~k~, 
ktor~ nast~pnie rozczyniaj~ wod~, zaprawiaj~ sol~, 
i ugotowawszy pozywaj~ za caly pokarm. 

Poniewaz w Bornu tanio 1nozna nabyc niewolni
kow, trudno wyobrazic sobie do jakiego stopnia do
chodzi oboj~tnosc ich pan6w na zycie ludzkie. Do
ktor Vogel spotkal na drodze czlowieka wyschlego 
jak skielet i literalnie umieraj~cego z glodu. Troch~ 
bulionu orzez'Yilo biedaka; wtedy byl w stanie opo
wiedziec, raczej na migi nizeli slowy, j ako karawana 
zostawila go na drodze bez pokarmu, dla tego ze 
z powodu ran w nodze nie m6gl za ni~ zd~zyc; wpra
wdzie przewodnicy chcieli go wy leczyc bjj~c ]{ijmi, 
ale zw~tpiwszy o skutecznosci tego srodka, porzucil 
go na pastw~ dzikiego zwierza. 0 kilka mil dalej Vo
gel znalazl trupa niewolnika; na wp6l pozartego od 
szakali: niestety, w pustyni · afrykanskiej nie latwo 
zbl~dzic, gdyz stacje drozne g~sto oznaczone s~ smu
tnemi szcz~tkami ludzkiemi. 

Dr. Vogel trzydziesci pi~c dni znajdowal si~ w pu
styni podr6zuj~c do jeziora Cad; cz~sto po calych 
tygodniach nie napotykal studni, a niekiedy przez 
kilkanascie dni musial o by wac si~ garstlr~ ryzu, ka
szy lub daktyl6w. 

W dniu 26 listopada przybyl do Aszenummy, 
w kraju Tibbu, gdzie mial sposobnosc poznac sulta
na Tibb6w. Jego czarna mosc sultaiiska raczyl przy
j~c jego wizyt~: Vogel za.stal go w glinianej cbalupie 
pokrytej gal~zmi palmowemi; ubrany w bluz~ niebie
sk~ i brudny zaw6j naglowie siedzial na lawie trzci
nowej w towarzystwie dw6ch k6z i konia. Dr. Vogel 
post~pil ku niemu, i ku wielkiemu zdumieniu Tib
b6w obecnych na tej audyencyi, podal sultanowi r~
k~ na znak, ze bynajmniej nie uwaza go za wyzsze
go od siebie. Zapytywal go o zdrowie i nawzajem 
musial zaspokoic troskliwosc sultana o stan zdrowia 
krolowej angielskiej. Nasz podr6zny ofiarowal mu 
burnus, kaftan czerwony, sztuk~ muslinu, czapk~ 
czerwon~, dwie brzytwy i kilka sztuk szarego perka
liku. Sultan Tibb6w niechc~c bye dluznikiem swojego 

2* 
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go~cia, niezwlocznie poslal do jego natniotu dwana-
scie mis gotowanego ryzu i tlustego barana. 

Vogel sam siedzial w namiocic, gdy kilkanascie 
ko biet korzystaj~c z nieobecnosci slug jcgo, przy
'bieglo, cbcfbc ,,przypatrzyc si~ zbliska czlo\vieko,vi 
bialemu." Z trudnosci~ op~dzil si~ ich nieprzyzwoi
tej ciekawosci, daj~c l{azdej po kill\a igicl do szycia, 
co jc uradowalo niezmiernic. 

Pi~knosci te s~ czarne jak 'v~gicl; pr~ez zalotnosc 
obficie maszcz~ si~ oliw~, co jeszcze cien1niejsz~ 
czyni ich cer~; ella podniesienia 'vdzi~ko\v nosz£b 
w lewem nozdrzu obr~czki koralo\ve. Wlosy splata
j~ w mn6stwo drobnych 'varkoczy z ktorych tluszcz 
scieka im po twarzy. 

Z Aszenummy }{ara\v-ana udala si~ do Bihny, gl6-
wnego punktu handlowego 'v pustyni. W bliskosci 
tego miasta doktor Vogel zau\vazy! zr6dlo Z\vyczaj
nej temperatury, ale pieni~cc si~ nicustannic jak by 
'\Vrzaly jego wody. 

z Bihny do jesiora Cad }Jrzebywac nalczalo rozlc-
gl~ pustyni~, rzadko gclzie maj~c~ studnie. Przy 
studni Agadem kof1czy si~ rozlegla plaszczyzna1 i 
droga zaczyna si~ spuszczac ku lozysku jeziora Cad 
Wreszcie dnia 13 styc1.nia 1854 r. po dlugiej i uci~-

. zliwej podr6iy przez pustyniQ, podr6zny nasz przy
byl do Kuka czyli l{uh*ana. vVszyscy jego to\Yarzy
sze rozchorowali si~ na gorf1czk~, on jeden tylko 
zdrowo i szcz~sli\vic zni6sl \VS zystldc nicdostatki. 

Sultan J(uki clo\Yiedzia\vszy si~ o zblizaniu do 
swego panstwa doktora Volga, \vyslal dalcko na je
go spotkanic 150 jezdz6w, brat zas jego na d\vie 
mile przed miastem oczeki,val go na czelc 3000 zol-

• n1erzy. 
Jeszcze b~d~c na stacyi Agaclciu, Vogel dowie-

dzial si'J od ku1jera ze rewolucya 'vybuchla w Bor
nu i zc Abd-el-Raman odjt}:l wlaclz'J S\Veinu bratu 
szeikowi On1arowi. Nie odrzeczy U(Jclzie poclac tu 
kilka szczeg6low o tej rcwolucyi, aby poznajon1ic 
czytelnik6w z wypadkami polityczucn1i .A.fryki srod
kowej. 

Sultan Bornu Omar, starszy syn El-Kauemi, po-
dobnie jak dawni kr6lo"'ie francuscy \V dynastyi me_ 
rowing6,v, zdal cal~ wladz~ na mera palaco,vego, 
wezyra Hadzi-Beszyra. Ten w l{r6tkiln czasie w tak~ 
wbil si~ pych'J ze pocz~l samowladnie rozkazy,vac 
braciom i innym l\rewnym sultana.. Wszystko ule
galo jego woli 'vynioslej. Ale Abd-cl-Raman, brat 
sultana, czlowiek od,vazny i cnergiczny, nie1n6gl 
scierpiec pychy faworyta, opuscil dw6r i schronil si~ 
do Guzeby, po krwawem zajsciu jakie mialo. miejsce 

• 

tni~dzy jego nicwolnika1ni i slugami Iladzi-Beszyra. 
W ezyr scigal go ze znacznem 'vojskie1n i wezwal do 
poddania si~. Abd-el-Raman o~wiadczyl ze przysta
nie na to, jezeli jego·przeciwnik przysiggnie na Ko
ran, ze mu zadnej krzywdy nie wyrz~dzi. IIadzi
Beszyr nicchcial przysi~dz i rozkazal strzedz stawu 
przed miastem, aby zaden niewolnik Abd-el-Rama
na, nie przyszcdl czerpac wody. Wieczore1n, sludzy 
Abd-el-Ramana zjawili si~ u stawu; \valka wszczy
na si~ kr\vawa, Abd-el-Raman przybiega na pomoc 
swoim a zaden z zolnierzy Hadzi-Beszyra nie smie 
podniesc r~l{i na brata sultaiiskiego, da,vnego wodza 
swojego. Hadzi-Beszyr widz~c ze rozkazy jcgo nie 
s~ 'vypelniane i ze \Vojsko go opuszcza, powraca na
gle do Kuki~ napr~dce kladzie na 'vielbl~dy co rna. 
najkoszto,vniejszcgo i zan1ysla uciekac, ale nastala 
pora deszczow (\v listopadzie 1853 r.) i ulcwy zinu
sily go do po\vrotu. Ty1nczase1n Abd-cl-Raman przy
by'Nszy do J(uki sklonil brata do ust~picnia z tronu. 
01nar, czlo,vick charakteru slabcgo i szanowany je
dynie dla znakon1itej nauki i swi~tosci iycia, nie sta
'via! 1nu oporu. \Vtedy zrabo,vano do1n Hadii-Be
szyra i n1i~dzy iunemi bogact,vy kt6rych zabrac z so
b~ nie zd~zyl, znaleziono trzysta tysi<dCY burnus6'\v 
i czterdziesci tysi~cy dolar6w. N owy sultan wyslal 
do z biega wezyra 'vlasnego jego syna z za,viadomie
nietn, ze 1noze bcz obawy po,vrocic do I(uki. Ponie
'vai }{raj caly byl zalany i o ucieczce niepodobna by
lo myslec, IIadzi-Beszyr, choc nierad, po,vr6cit Na
zajutrz sultan Abd·el-Raman wezwal go do siebie, 
wyrzucil1nu niegodne jego post~po,vanie i "'C "\Yla
snych oczach kazal go udusic. Pozostalc po nim sto 
trzydzie~cioro dzieci (80 syno\V i 50 Corek) gorzko 
oplakiwaly nie tak strat~ ojca, jak 'vielkiego Inaj~
tku, kt6ry szeik skonfiskowal 1

). 

Ot6z nowy ten sultan Bornu byl bardzo grzeczny 
dla doktora Vogla, obsypal go podarunka1ui w by
cllc, zbozu, miodzie, n1asle i t. d.; ale chociaz \vycie
czkon1 dol{tora przcszk6d nie stawial, nie1nniej pe
wne okazy,val niedo"'ierzanie co do istotnego celu 
jego poselstwa nauko"rego. · 

lfliasto I~uka przez kilka n1iesi~cy bylo gl6wn~ 
k\vater~ naszego badacza; ztf!d za1)uszczal si~ na 

1) Nie cllugo trwal tryumf Abd-cl-Rainana. Chcial on 
\vygnac swcgo brata do Dikoa, ale Omar ockn~wszy z le
targiczn6j bezczynnosci, zebra! wszystkich malkonten
t6\v i na ich czele otoczyl go przy Aid-el·Kabir, zabral 
do niewoli, i zabic kazal. Tak wi~c szeik Omar 'v pocz~
tkach grudnia 1854 r. znowu objql \vladz~ . 
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kilkanascie mil odleglosci w promieniu, maj~c do 
pomocy jednego g6rnika; zwiedzil jezioro Cad i rze
ki do niego wpadaj~ce; czynil mn6stwo spostrzezen 
astronomicznych i meteorologicznych; zcbral \lre
szcie najzupelniejszy zbi6r historyi naturalnej tych 
okolic. Wlasciwie m6wi~c, jezioro Cad jest rozlcgle1n 
bagnenl, zywi~cem cmy much jadowitycb, kt6rc za
wzi~cie napastuj~ ludzi i konie. Po brzegach jeziora 
zeruj~ slonie i konie rzeczne. Vogel cz~sto widzial 
ich stada z 20 do 30 sztuk zlozone. Lwy s~ rzadsze 
w tych okolicach; za to wi~cej jest lampart6w, dzi .. 
k6,v, bawol6\v i antylop r6znych gatunk6\v. 

Kuka lezy o dwie mile na zach6d~odjeziora, \vznie
siona 16 zaledwie lokci nad jego poziom. Caly kraj 
rna nader smutn~ fizjonomj~; jak daleko siEJgniesz 
okiem, wsz~dy widzisz tylko krzaki Asclepia gigan
tea; pomin1o najusilniejszych poszMl\iwan, doktor 
Vogel zebral zaledwie 75 r6znych roslin i ta prawie 
zeschlycb, gdyz przybyl \V te strony we trzy miesi~
ce po porze deszczowej, a w miesi~cu lutym termo
metr okazy\val wi~cej niz 38 stopni ciepla. Nie rna 
tu ani drze,va, ani krzewu bez cierni; lasy rozpoczy-
naj~ si~ o szc~c mil na p6lnoc od Kuki i ci~gn~ si~ 
wzdluz rzeki Kotnadugu W au be: skladaj~ sig one 
gl6wnie z akacyi, tamaryndy i palmy. Najwi~ksz~ 

uwag~ naszego podr6znego zwr6cilo drzewo Ficus 
elastica, dostarczaj~ce, jak wiadon1o, kauczuku. Na
potykasz je wsz~dzie: przed domarni, na pocl,vorzacb, 
na placach publicznycb; pieD. drzewa gruby jest do 
p6ltora lokcia w srednicy, u szczytu zakonczony ko
ron~ lisci, maj~c~ 36 lokci srednicy. Z jarzyn rosn~ 
tu tylko pomidory i cebule, z o"roc6\v dynie i arbu
zy. ~fozna tedy powiedziec~ ze Bornu ze 'vszystkich 
kraj6w strefy zwrotnikowej jest najubozszy w roslin-
nosc. Gl6wny pokarm mieszkaflCOW stauowi~ mi~si
wa, kt6rc tu s~ obfite i tanie. Za dwie igly J\upisz 
kuraka, za zlot6\vk~ tlustego barana a za talara do
staniesz roslego wolu. _Ale doktor Vogel i jego to
warzysze karmili si~ gl6wnie drobicm, gdyz ~nne 
mi~so jednej doby nie ucbowa si~ od zepsucia. Grunt 
jest bardzo zyzny i zdolny do \vszelkiego rodzaju 
upra,vy, ale 'n1ieszkancy s~ leniwi i czuj~ wstr~t do 
regularncj pracy. Indygo, bawelna i melony rosn~ 
dziko, kukurydza i pszenica sctny pion wydaj~, ryz 
jest wysmienity ale tak rzadki, ze sultan tylko w znak 
wielkh~j laski rozdaje go potrosze. 

Mieszl{ancy Bornu, zamiast zajmo\vac si~ rolni
ct,vem, uwazaj~ za daleko korzystniejszy przemysl, 
wpadac do kraj6\v s~siednich i porywac niewolnik6w, 
zwykle male dzieci do lat dwunastu, ktore nast~pnie 

sprzedaj~ handlarzom arabskim i tibbu lub wymie
niaj~ na to wary kt6rych niezb~dnie potrzebuj~ ja;ko 
to: perkaliki, burnusy, s61, cukier i t. p. Na targach 
chlopiec kosztuje do 30 a dziewczyna do 40 zlotych. 

Kuka sklada si~ z dw6ch osobnych miast, otoczo
nych n1ure1n w ksztalcie kwadratu -i rozdzielonych 
przestrzeni~ 700 lokci, niby rozleglem przedmie
sciem lfbcz~ccnl dwa miasta. W obydw6ch rozrzuco
ne s~ bezladnie doml\i gliniane, chaty okr~gle, po
kryte slom~, otoczone podw6rkami i ogrodami, kt6re 
opasuje niziutl{i 1nur lub 1)alisada zc trzciny. Od 
wscbodu ku zachodo\vi ci~gnie si~ dluga ulica, wy
sadzona drzc""em; przecina obycl,va 1niasta i posre
dnicz~ce przcdmicscie i l~czy pa1ac sultana z pia
cern targo,vym. zo,vie si~ ona Dendat i jest zwyklem 
rnicjscen1 przechadzki dla mieszkanc6'v Kuki. 

I\:obicty ICuki dokladaj~ wszelkich staran, aby ich 
sk6ra hcbauowa podobnie jak pi~knosci Tibbu, poly
skiwala od tlustosci. Splataj~ \vlosy w drobne warko
cze, kt6re z ·wielk~ sztuk~ zwi~zuj~ u szczytu glo
wy; tak utrefione wygl~daj~ jakby nosily bermyce 
dragonskie. Z~by przcdnie maluj~ na czer,vono, abo
czne na czarno, i gdy ot,vorz~ usta, zda ci si4J wi
dziec w nich szachownic~. 

Dla uzupelnienia s"·ej tualety, maluj~ sobic twarz 
i ramiona na niebiesko. Trud:uo sobie wyobrazic ja
ki to pi~kny przcdstawia widok. 

Muchy nie tylc \vprawdzie dokuczaj~ w domach 
Kuki ile nad brzegan1i jeziora Cad, 'vszelako jest ich 
i tam pelno, ale szcz~sciem maj~ zawzi(Jte nieprzy
jaci6lki w n1alych jaszczurkach tysi~cami biegaj~
cych po murach i z wielk~ zr~czno~ci~ chwytaj~cych 
te o'vady. 

l\fr6wek zwyczajny ch i bialych jest mn6stwo nie
zmierne; te o~tatnie niszcz~ wszystkie rzeczy kt6re 
nie s~ szczelnie zamkni~te: dostaly si~ i do ziclnika 
doktora, i na 'vielkie jego zmartwicnic, nadpsuly 
o'voce jego 1nozolnych prac w pustyni. 

Nie mniejsza obfitosc jest w~z6'v jadowitych, nie
dzwiadk6w i ropuch olbrzymich. Chrz~szczy nie wie
le; Vogel widzial ich dwie tylko odmiany i kilkana
scie gatunko'V moty 16\V. 

Oddawna istnieje zwyczaj w li:raju bornuenskim, ze 
sultani, w pe\vnych epokach, wypra,viaj~ si~ na po
lowanie na niewolnik6w w osciennych krajach ku po
ludniowi. Dnia 27 marca Vogel przyl~czyl si~ do 
takiej wypra\vy szeika Abd-el-Ramana. Armja skla
dala si~ z 2000 jezdzc6w, 3000 wielbl~d6w i 4000 
wol6w, kt6re prowadzilo 1500 pieszych czlonk6w wy_
prawy. Z Kuka wojsko skierowalo si~ na poludnl , 

• 
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udaj~c si~ przez Dikoa, Delaj, Was a, Adieu do kra
ju Muzg6w, pod 10 stopniem szerokosci p6lnocnej. Mu
zgowie przestrzezeni o groz~cem niebezpieczenstwie 
schronili si4d na poludnie, pozostawi\vszy w swych 
wioskach troch 4d ziarna gafuli i tytuniu. Nie mog~c 
stawic czola w otwartem polu napadali znienacka 
na maruder6w armji bornuenskiej i zabili jej do sze
sciuset ludzi. Nad brzegami blotnistego jeziora Tu
bori, Abd-el-Raman dotarl nakoniec gl6\vnego sie
dliska Muzg6w i ich trz6d. Muzgo\vie z drugiej stro
ny jeziora Inajf!C gl4dbokie wody mi~dzy sob~ i nie
przyjacielenl Sftdzili si4d bezpiecznymi; ale wojsko 
bornuefiskie, chociaz z ogromn~ strat~, przebylo 
w plaw jezioro i bez wielkiego oporu zabralo 1500 
niewolnika i 2000 bydla. Po tak szczEJSli\vym poCZf!
tku, armja ci~gn~la wzdluz rzeki Serbewel czyli Arr, 
i po dwoch dniach marszu, trafi\vszy na br6d, prze
prawila si~ na stron4d wschodni~. Wtedy wpadlszy 
znienacka na ludnosc bezbronn~, Abd-el-Raman w kil-
ku godzinach zabral 2500 niewolnika i 4000 wol6w. 
Ze to bylo \V pocz~tkach n1aja i zblizala si~ pora de
szczowa, Abd-el-Raman poprzestal na tych lupach 
i dal rozkaz powrotu. Dr Vogel uprzedzil go dziesi~
ci~ dniami, niemog~c zniesc ~l\ropnego widoku, jaki 
mial nieustannie przed oczyma. 

W istocio niepodo bna 'vyo b razic so bie cos stra
szniejszego i srozszego nad post(Jpowanie bornuen
czyk6w z nieszcz~sliwymi niewolnil\ami. Pe,vnego 
dnia przyprowadzono trzydziestu szesciu wi~zniow 
do namiotu jednego z naczelnik6\v, s~siaduj~cego 

z doktoren1 Vogel: wieczorem nasz podrozny usly
szal dziwn~ wrza\v~; 'vyszedlszy z namiotu zobaczyl, 
ze kazdy z wiEJzni6'v byl najokropniej pokaleczony 
t~pym nozem. Podcinano im le\ve uogi, i prawe r4d
ce. Nicszcz4dsli\vi ci lez eli na zie1ni oczekuj~c, ry
chlo z uplywem l\rwi s1nierc uwolni ich ocl m~k okro
pnych. Oprawcy oszczEJdzili z uich trzech tylko, a to 
izby odci~wszy im r~ce prawe, wyslac w strony ro
dzinne z uwiadomieniem o Josie jaki spotkal ich bra ... 
ci. Daremne okrucienstwo: dw6ch z nich skonalo 
a trzeci nazajutrz lezal na polu rzezi, z twarz~ oszpe
con~ od b6lu i okiem zagaslem, grube lzy zwolna 
splywaly mu po twarzy; i on oczekiwal dobroczynnej 
smierci. Ajednak straszny ten epizod niejest jednyn1 
z najol{ropniejszych, jakich byl swiadkiem naocznym 
nasz podr6zny. Co wiecz6r ulewna burza przemie
niala ziemi~ w blotnist~ kalui4d a nieszcz~sliwi wi4d
znie, bez od~iezy, bez okrycia, lezeli na wp6l zalani 
wod~. Vogel dal jednej kobiecinie kt6ra zlegla w dro
dze, koszul~ wlasn~ do okrycia niemowl~cia; ale za-

( 

ledwie si~ odwr6cil, jej pan zaz~dal koszuli jako wla
snosci S\vojej. Skutkiem niegodziwego obcbodzenia 
si~, i D4ddzy 'v szelakh~j , krwawa biegunka i ospa do 
tego stopnia jest zab6jcz~, ze na 4000 wi~zni6w, za
led.wie 500 przybylo do Kuki. Po wi4dkszej cz~sci 
byly to dzicci nie 1naj~ce lat d wunastu: osmioletnie
go chlopca mozna by!o wtedy nabyc za pi~c zlotych. 

Okolice, l{t6re \V czasie tej wyprawy zwiedzal Vo
gel, s~ plasl{ic i lesiste. Nie dochodz~c l{raju Muzg6w .. 
ci~gn~ si~ niezmierne bory, zamieszkale od sloni,. 
Najwi~cej rosn~ tan1 drzewa palmowe, liczne gatun
ki figi i krzew6\v ciernistycb. Tytun, "'prowadzony 
zapewne przez arab ow, gafuli i jedwab' nalez~ do 
plod6w 1niejscowych. 

Mieszkancy Muzgo s~ najzupelniej dzicy. Ubiory 
kobiet pros tot~ swoj~ przypominaj~ str6j matki Ewy; 
nosz~ przepaski dose w~zkie za kt6re zatyl{aj~ ga
l~zie z liscmi. Ale przez dziwn~ sprzecznosc, kt6rej 
o~jasniac nie myslimy, gal~zki te okrywac winny tyl
ko tyln~ cz~sc ciala. Dr. Vogel opowiada wjednym ze 
swych list6w, ie przyprowadzono do obozu kobiet~, 
kt6ra w zapale walki zgubila przepask4d; zaledwie· 
przybyla do obozu, wnet usiadla pospiesznie naziemi 
i ani prozby, ani grozby, ani przemoc, nie zdolaly jej 
sklonic do po\vstania, tak dalece !~kala si~ niedeli
katnych spojrzen swoich zwyci4dzc6w. Dr. Vogel, 
przychodz~c jej w pomoc, podal jej galf!Jzk~ palmo
w~, kt6r~ przyj~la z radosci~ i natychmiast przycze
pila z tylu siebie; poczem spokojna na sumieniu, iz 
uczynila zadosc wszystkim wymaganiom wstydu, 
podniosla si~ i poszla za swoim panem. 

M~zczyzni chodz~ zupelnie nadzy. Plec pi4dkna 
przekluwa sobie warg~ g6rn~ lub doln~, lub tei oby
dwie razem i kladzie w ot,v6r patyczelr, kt6ry sto
pniowo coraz grubszym zast4dpuje. Dziwaczna ta 
ozdoba szkaradnie szpeci twarze, to tez l\obiety malo 
s~ cenione jako niewolnice; przeznaczaj~ je wylftcznie 
do noszenia drzewa i 'vody. Kobiet~ muzgijsk~ ku
pic mozna za d\vadziescia zlotych; dzieci stosownie 
do wieku, kosztujq, od pi~ciu do dwunastu zlotych. 
M 4diczyzni nosz~ niekiedy fartuszki sk6rzane podo
bne jak g6rnicy angielscy pracuj~cy w gl~bokich ga
lerjach. Za bron sluz~ im dzidy z ostrzen1 zelaznem,. 
ale pospoliciej szpiczaste kije i palki. Gl6wny ich 
pokarm stanowi~ ry by i gafuli; do najdelikatniej
szych przysmak6w licz~ myszy i zaby; lubi~ takZe 
psa pieczonego. Do opilstwa czuj~ wielk~ sl\lonnosc; 
cz~sto w jednej chacie stoi kilka ogromnych beczek .. 
t~giego piwa, kt6re nazywaj~ hudza. Pr6cz zboza 
uprawiaj~ tytun; kazda kobieta P.ali fajk~ ze slomia-

• 
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uego cybuszka. Nie masz chaty w kt6rejby nie le
zalo kilkadziesi~t funt6w tytuniu. Chaty te s~ okr~
gle, otoczone murem na dwa lokcic wysokim; dach 
w lrsztalcie ostrokr~gu jest g~sto z bity i nic prze
puszcza deszczu. Zwykle cztery do pi~ciu chat t'vo
rzy os6bn~ gromad~, otoczon~ stodol~, w kt6rej le
z~ zapasy zi6l, zboza, slomy, drzewa, \vszystko 
w. \Vielkim porz~dku. Kazdy 1n~zczyzna n1a cztery 
lub pi~c zon i odpo,viedni~ liczb~ dzieci, kt6re aprze
daje bez skrupulu, gdy mu zabraknie zy\vnosci. 

Dnia 4 grudnia 1855 roku doktor Vogel \vyslal 
do lorda Clarendon list ostat1ii jaki od niego otrzy
lnano w Europic. Mi~dzy innemi pisze: , Gdy clo~ta
tecznic uporz~dkuj~ moje spostrzezenia, niez,vloc%nie 
je wan1 IJOsl~ .... Nast~pnie wyprawi~ si~ do Fittri 
amozc dostan~ si~ do Wara. Je.icli za powrotcm s~No
im w maju, niezastan~ depeszy z Murzuku, udam si~-
w stron~ zachoclni~ Afryki i z })01110C~ Boz~ .. na po
cz~tku roku 185'7 po"rr6c~ do Enropy, b~clz drog~ 
z Salia do Ebo, b~dz tez ujscie1n rzeki l{amerones; 
n1an1 nadziej~ zastac tam okrQt, kt6ry mi~ przewie
zie do Fcrnando-Po. Gdybyn1 jednal\ie w ci~gu ro
ku przyszlego otrzymal zapas to\var6'v \Vartosci 
3000 do 4000 zlotycb, got6w bylbyn1 puscic si~ na 
dalsze \vycieczki, gdyz nie pragn(J tak pr~dko opu
szczac Afryki srodk owej, i uczyni~ to wtedy dopiero 
gdy strac~ \VS~clk~ nadziej~ nowcj zapomogi 1). 

Od czasu otrzymania tego listu, rz~d augielski nie 
\Vie niczego \Yigcej o losie duktora Vog]a: tyle t.ylko 
jest pe,vnem, ze w· pierwszych 1niesi~cach roku 1857 
rozeszla si~ IJogloska \V Bornu, jalroby nasz podr6-
zny, 'v czasie pobytu w Waday dok~d 'vypra\vil si~ 
z Kul{i, skazany zostal na smierc przez tamecznego 
sultana, kt6ry pon1scil si~ na nim za skonfisko,vanie 
przez ajcnta angielskiego w Tripolis, to\var6\v przy
wiezionych z Waday. 

Wkr6tce potem smutn~ t~ wiadomosc potwierdzil 
'v Kairzc Sidi Mohamed-el l{ingucti, posel sulta-
1Ht Darfur, ale ten inny pow6d smierci naznaczal. 
Doktor Vogel pod przybranen1 uuzwiskie1n .A .. bdal
Waheda przybyl do W aday i byl jak najlcpiej 
przyj~ty przez wezyra Simaleka, ]{t6ry ulat\vil mu 
podr6z do 'V ara. W miescie tern swietnie })odejmo
wany przez sultana Mohameda Szeryfa, Vogel posu
n~l sw~ smialosc ai do zrobienia wycieczki na g6-
r~ swi~bh za miastem lez~c~ a do kt6rej przyst~p 

1
) List doktora Ed,Y. Vogla do lorda Clarendon. Patrz 

}Jroceedings of the Royal Geog1'ophical Society vol. 11 
n. 1. styczen 1858, str. 30. 

wzbroniony byl samym :nawet muzulmanom; za zu
chwalstwo takie zostal uwi~ziony, stawiony przed 
sultanCll1 i bCZZ\Yloczuie smierci~ ukarany. 

Pierwsza 'viadom osc nie zdaj e silJ bye wiarogo
gn~, z\vazy,vszy na znane lakomstwo i chchvosc sul
tana W aday. W istocic 1nonarcha ten mial wszy .. 
stkie po,vody zacho\v ac przy zyciu swojego wi~znia, 
aby otrzy1na6 za:ii znaczny okup. 

Co do drugiej wiesci, sa1n jej pocz~tek jest podcj
rzany, jcsli Z\Vaiyn1y na stosunki 'vzajemn~j emula
cyi istnicj~ce 1ni~dzy sultanami Darfur i W aday. 

Wi~cej zasluguje na \viar~ sprawozclanie uczonego 
bawarczyka, barona Neimans kt6ry \V ostatniej po
dr6iy swojej do brzego'v A .. rabii, 1ni~d~y czer\vccnt 
i listopadcn11857 r., byl przebrany zaarabaz Dzccl
da w ch,vili 'vyruszania karawany do Mckki. Ucho
clzil on za piclgrzyma tunctanskicgo i .rozpytywa1: 
si~ micszkaf1c6\v 'rVaclay i kraj6w okolic~nych, atrzy
muj~c ie chce \Yr6cic do swojej ojczyzny przez Dar
fur, Waday, Bornu i ~Iurzuk. Jedcn z poclr6znych. 
szeik Abdalla 1\.u,vacl, oznajmil1nu zc Abdel-Wahed 
(dr. Vogel), \V i<;tocic zostal u'vi~ziony za to, ie 
chcia1: \VCj~c na g6r(j swi~t:f; ale chociaz sicdzi \V za
Inkni~ciu, na binicrc skazanyn~ nie ~ostat Dw6ch 
murzyno\V z \Vaday p otwierdzilo to opowiadanie. 
Powr6ci'vvBzy do Kairu, baron Nehnans otrzymal do- . · 
kladnicjszc objasnicnie ocl Seida-Mohameda-el l{in~ 
gueti posla z Darfur. Ow~ gor~ B"\Vi~t~ nazywa on 
Dzebcl-it-Driat; ua jcj szczycie stoi \vielka kaplica 
(gubba) 1nuro,vana z bialego katnienia, a dokola niej 
stoj~ trzy 1nni~j~;r,c budynki. Na g6rg i do kaplicy 
nie 'volno jest niko1nu \vchoclzic: tylko podczas prze-· 
miany panuj~cego, no,vy sultan obo,vi~zany jest po
zostawae tam pe\Yllfb liczb~ godzin do '\Vschodu lub 
zachodu oznaczoncj gwiazdy ; nast~pnie otoczony 
s'vietnyn1 orszakien1 wch oclzi do miasta W ara, gdzie 
uroczyscic przyjn1uj~ go, jako prawcgo monarch<J. 
Nikt pr6cz ksi~cia panuj~cego nic widzial wn~trza 
kaplicy; klucze od niej s~ w r~kach trzcch szeik6,v, 
najpicr\v~zych dygnitarzy \Y panst,vie. G6ra i cz~sc 
gruntu j~ otaczaj~cego poczytane s~ za S\Vi~te. 

Przybycic chrzescianina Abdel-Waheua nie podo
balo siEB micszkancon1 Waxy, dzikirn, g\valtownym · 
fanatycznyn1; przechaclzki biednego doktora obu
dzily naj,vi~ksz~ nieufnosc, a pewnego poranku wy
szpiego,vano go jak si~ wdzieral na g6r<J; rzucono si~ 
wtedy na niego 'v zan1iarze zamordowania go. Tu je
dnak pose! z Darfur jest w sprzecznosci z sob~ co do 
miejsca i rodzaju smierci Vogla, slusznie przeto 
uczony bawarski wnosi, ~e wprawdzie podr6zny nasz. 

• 
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jest uwi~ziony, ale ze zestaje przy zyciu. To samo 
twierdzi uczony berlinski Henryk Brugscb, kt6ry 
pod czas ostatnh3j podr6zy swojej do Egiptu, rozpy
tywal si~ wielu muzulman6w przybylych z Waday, 
wszyscy oni jednozgodnie zapewnili ze Vogel nie 
utracil zycia. 

Niech wi~c wolno nam b~dzie cieszyc si~ t~ na
dz iej~; doktor Vogel jeszcze zyje. Rz~d angielski, 
kt6ry zawsze tak wspaniale wynagradzal i pfotego
waJ swoich uczonych, badacz6w i podr6znik6w, nie 

• 

w~tpliwie dolozy wszelkieh staran aby wyrwac nie
szcz~sliwego doktora ze smutnego polozenia i zape
wnic mu wszelk~ pomoe i opiek~, do jakiej ma slu
szne prawo. 1) 

(Z czasopisma: Nouvelles Annalles des Voyages). 

1
) Niestety! \vedlug ostatnich wiadomosci zebranych 

przez konsul6w angielskiego i berlinskiego w Aleksandryi, 
Dr. Vogel w istocie z amordowany zostal z rozkazu sulta-
na W ara. (p1·zyp. tlu1n.) 

ZARYSY MEKSYKU. 
- -·-·-.... -

Znowu ta cudownie pi~kna kraina byla widowni~ 1 w~ kakao, a przytem mi~dzy Meksykiem i Ameryk~ 
krwawych zaburzen. Jedna polowa ludnosci uzbroi- poludniow~ nie masz bezposredniej kommunikacyi 
la si~ przeciwko qrugiej; kto nie uezestniczyl w wal- morskh~j. Krzew.y kakao uprawiane byly juz w cza
ce stronnictwa stawal si~ lupem rozb6jnik6w grabi~- sach panowania Aztek6w: mielono suszone ziarna 
cych tow in1ieniu oltarza i swi~tej religii, to w imie- z kukurydz~ i l>rzyprawiano nap6j, czekolad~. Za cza
niu wolnosci i swob6d publicznych. Pr~dzej czy p6- s6w zaboru hiszpanskiego, ziarna kakao byly w Me
zniej wkroez~ tu amerykanie polnoeni a z niemi do- ksyku i Nikargua srodkiem wymiany, a Indyanie 
piero rozpocznie si~ nowy peryod roz"roju tej krainy. z Tehuanpetec i Chiapas do dzisdnia uzywaj~ ich za-

Indyanic lrrwi czystej, stanowi~cy wi~ksz~ polo- 1niast pieni~dzy; trzydziesci szesc ziarn znaczy p6l 
w~ ludnosci Meksyku, s~ szczerzy, dobroduszni, pro- reala. Kawa taltie wybornie si~ udaje w tyeh okoli
sci i towarzyscy, ale inni 1nieszkancy np. metysi z oj- each, a uprawa trzciny cukrowej niewiele wymaga 
ca bialego i matki indyanki, n1ulaci z krwi czarnej staran; sadz~ j~ co lat osm, nie uzywaj~c sztueznego 
i bialej, oraz Zambos z pomi(Jszania 1nurzyn6w z in- nawodnienia. Wanilla niemniej obficie si~ tu rodzi, 
dyanami-s~ pospolicie nikczemni, lakomcy, nicgo- poclobnie jak ry.i i kukurydza; ostatnia dojrzewa 
~cinni i z gruntu zepsuci. Toi samo zja,visko po- w pi~cdziesi~t dni po zejsciu i do roku trzy razy bywa 
wtarza siEJ we \vszystkich lrrajach: podobnego rodza- zbieran~. Tutejsza bawelna, zwlaszcza w Oaksaka 
ju mieszaniny rass wysoce r6znych cywilizacy~, ni- daje tkank~ delikatn~ i nadzwyczajnie mi§kk~; tytun 
kezemni~ tylko charakter, i s~ najol{ropniejszem zbierany w Tabasco, kupuj~ Chawanczycy z Vuelta 
przcklenstwem ci~z~cem na Ameryce a \V szczeg61- do Abajo. Dodajtny do tego koszenil~, indygo, sassa
nosci na Meksyku. W okolicach Coatzacoalcos wie- parill~, banany, slodkie kartofle, ignatny, b6b czar-
le jest wioscl{ \Vyl~cznie zan1ieszkalych prze Indyan ny, pistacy~ ziernn~, ananasy, melony i pieprz czer
krwi czystej, m6wi~cych narzeczc1n actek6w; rozu- \vony. Kraj taki, kt6rego klimat pomilno wielkich 
miej~cy nieco po biszpansku zwani s~ od hiszpan6w skwar6w jest dose zdrowy, w r~kach ludzi pracowi
ludzmi rozun1nymi, i uzywani s~ przez nich za tlu- tych~ m6glby stac si~ prawdziwy1n rajem ziemskim. 
macz6w. Ta CZEJSC \vschodnia Stann \Tera ·cruz wraz Dzis gdy Indyanie zaczynaj~znowu odegrywac ro
z pogranicznym stanem Oaksaka i Tabasko, juz dzis 11~ polityczn~ a biali kreolczykowie ust~puj~ z wido
dostarcza znaczn~ ilosc szaco\vnych plodo\v.. Tutej- wni dziejowej-szczeg6ly o ludziach brunatnych i ich 
sze kakao jest wyborniejszego gatunku anizeli lia- stanowisku wzgl~dem dawniejszycb pan6w, s~ nader 
kao z G1iagaquil, Maracaibo lub Caraccas, a je- zaj1nuj~ce. Od czasu ogloszenia niezawislosci rze
dnak Meksyk i znaezniejsze miasto Vera Cruz otrzy.. ezypospolitej tneksykanskiej, mieszkancy wszystkieh 
muj~ kakao na swe potrzeby-z Ha1nburga i New- barw sk6ry posiadaj~ r6wne prawa, a w wielu okoli
Yorku! Rzecz ta latwit~j siEJ pojmie, jesli zwazymy, each Indyanie dolozyli wszelkich staran aby te pra
ie mieszkancy kraju S1}leniwi i nie zaj.muj~ si~ upra- wa utrzymac w calej sile. W r~ku swojem maj~ brofi 
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a ich glosy zawsze przewazaj~ na wyborach. Na 
p6lwyspie Yukatau odniesli takze zwyci~ztwo i d~z~ 
do zupelnego ujarzmienia bialych., kt6rzy broni~ si(J 
jeszcze w walce rozpacznej. W stanach Vera Cruz, 
Tabasco i Oal{saka indyanie stanowi~ przewazn~ 
wi~kszosc. Iciares, niedawno glowa i kierownik ra
dykalist6w meksykanskich i obecny prezydent rze
czypospolit~j Zuloaga, s~ obydwaj czystej l\rwi mijc-

. sami indyjskimi z Oaks aka. . 
Stan ten obejmuje star~ l\rain~ zapotel\6w i mjje

s<Sw, kt6rych j~zyk nie rna pokrewienstwa z mow~ 
astek6w. Mijesi zamicszkuj~ krain~ g6rzyst~ w stro
nie p6lnocno-zachodniej od Tehuantepec; mniej zna
j~ oswiat~ europejsk~ niz z apoteki i pozos tali wierni 
swym starozytnym podaniom religijnym. Stolica ich 
nazywa si~ Guichicovi: tu uro dzil siEJ Juarez. Z Te
huantepec przybywa si~ tu na Boca del Monte, w~
w6z ci'!gn~cy si~ przez gEJste bory, i to tak '"~zki, ze 
zaled\vie jeden mul objuczony przedrzec si~ przeze11 
nie jest w stanie. l\1ijesi zyj~ w odosobnieniu, pilnie 
zajmuj~ siEJ upraw~ roli i czuj~ nieprzez,vyciEJzony 
'vstrEJt do bialych i do chrzescianizmu, kt6ry mu na
rzucili hiszpanscy despoci. Takiz 'vstr~t okazuj~ zo
kesi, lud zamieszkaly na poludniu od Chikapatal az 
do Rio del Cacte od p6lnocy; gl~wnem ich mia-
stem jest Sa uta Maria Chimalapa. Zapotel\i, wiEJcej 
nieco ulegli wplywowi cywilizacyi europejskiej, skta
daj~ wi~kszosc mieszkanc6w Tehuantepec w polu
dnio"'ej stronie miEJdzymorza. 

Indyanie polnocnej strony mi~dzymorza do dzis 
dnia \VSpominaj~ ow~ donn~ Marin~, ktora wiele do
pomogla Cortezowi do zawojowania artel{6\v. Nie 
jest z pe\Ynosci~ windomo, czy pochodzila on a z J a
·tlipan czy z Painala, chociaz 1niejsce zwane dawniej 
Paitala, dzis nie nosi tego nazwiska; pra wdopodo bnie 
wiEJc brae je nalezy za jedno z Jaltipan. Ojciec don
ny Mariny byl 'vas salem cesarza tneksykansldego; 
umieraj~c pozosta,vi l mlod~ wdow~ i cork~ jedyna
czk~. \V dow a urodzila drugiemu m~zowi syna i za
mierzyla mu oddac dziedzict,vo c6rki. Rozpusciwszy 
wiesci 0 jej smierci, wyprawila swietny pogrzeb, a tym
czasein dziewczynka sprzedan~ zostala kupcom z Xi
calauca. Ci sprzedali j~ Cortezowi wraz z innemi 
dwudziestu nie\volnicami. Na chrzcie otrzymala imi~ 
~Iarina~ l\t6re azteki 'vyn1a wiaj~ Malin cia, Malincha. 
Otoz pod Jaltipau jest wzg6rze ·kuliste, ktore indya
nie zowi~ pag6rkiem lVIalnichi; przechowalo si~ tez 
mi~dzy nimi podanie, ze tu pochowano cialo tej ko
chanld za borcy hiszpanskiego: umieraj~c przyrzekla 
z czasem po"'rocic aby wynagrodzic zle jakie nie-

, 

Ksn~uA SwrAT.~, Cz. II. R. IX. 

rostropnie wyrz~dzila swojemu ludowi; wtedy wszy
scy biali clespoci Meksyku bEJd~ wyt~pieni. T~ klech
dEJ \vyczytalismy w dziele J. J. Williams o miEJdzy
morzu Tehuantepec (New-York 1852), }{t6ry zpowo
du jej czyni nast~puj'!C'! u'vag~: ,Ktoz moze przewi
dziec, ze ta przepowiednia si~ nie spelni i to wkr6t
ce? Napoz6r oboj~tny, odr~twialy indyanin, iywi 
w gl~bi duszy nieprzejednan~ nienawisc ku potomkom 
swych ciemiEJzc6w. Stara prowincya Coazacoalcos, 
w kt6rej jedna niewolnica tak wazn~ odegrywala ro-
1~-moze jeszcze podniesc si~ przeciw s\vytn zabor
com." 

vVypadki dzisiejsze juz w cz~sci sprawdzaj~ te slo
w a; wszEJdzie zywi6l indyjski si~ porusza nie tylko 
w stanach poludniowych lecz i \V cah~j cz~sci polno
cnej kraju, gdzie WSzystko staje SiEj lupem dzikich 
lud6w: apasz6w i komanszow. Ci o~tatni od lat 25 
panuj~ tu \vszechwladnie, - zabieraj~ bydlo, pal~ 
wlosci i pola, zabijaj~ m~zczyzn, uprowadzaj'! w nie
wol~ kobiety i dzicci. Nie jednokrotnie juz \vtargn~li 
w gl~b' stanow Zacatecas i Xalisco i co rok posu
vvaj~ siEJ naprz6d. Ale oddawna naciskani przez ame
rykan6w p6lnocnych, musz~ im ustEJpo,vac i z tern 
wiEJksz~ natarczywosci~ pr~ na Meksyk, ze slaby 
w nin1 op6r napotykaj~. 
s~ to indyanie dzicy, koczuj~cy; lecz i spokojni, 

osiadli na gruntach rolnicy, nieraz juz groznie wy ... 
st~pili: zaprzysiEJgli oni zagladEJ bialych i wiele ko· 
sztowalo rz~d trud6w, aby usmierzyc ich powstania, 
szczEJsciem nosz~ce dotychczas ty lko miejscowy cha
·rakter. Ale w Yucatau walka rass trwa juz od lat 
dziesi~ciu i ani jednego dnia nie us tala. Niechaj raz 
utworzy si~ zwi~zek og6lny indyan, a biali Meksyka
nie, i tak juz oslabiaj~cy siEj w walce stronnict\v, s~ 
na zawsze zgubieni. Mieszkancy biali miast polu
dniowych zamykaj~ oczy na groz~ce niebezpieczen
stwo, chociaz znajduj~ si~ w znacznej mniejszosci. 
Indyanin przechodzi ze wsi na rynek, sprzedaje i ku
puje i codziennie zostaje z nimi \V przyjaznych sto
sunkach. Ale indyanin jest 'v sobie zamkniEJty, nie 
wygada nigdy tego co mu najciEJzej lezy na sercu; 
w dzieci s'voje wszczepia nienawisc dla cudzoziem
c6w-gdyz za takich maj~ bialych, chociaz s~ od lat 
300 stalymi mieszkancami kraju. Opowiada mlo
dziezy o despotyzn1ie hiszpaflskim, a w historyach · 
jego klechdy graj~ najwazniejsz~ rol§. Nienawisc do 
kast i kolor6w ciala zarzy si~ w glEJbi jego serca, 
pokryta zdradzieckin1 popiolem. Nie raz ju.i ogien 
wybuchal strasznym plomieniem. W r.1849 zbunto
'\vali si~ indyanie z Zichu; podczas gdy wojska rz~-

3 



• 

• 

dowo oblegaly ich w gorach, drugie po\vstanie 'vy
buchlo pod sam~ stolic~ Meksyku. Brunatni nlie
szkancy wielu wiosek, a naprzod miasteczek Tlalne
patla i Azeapozalco ut,vorzyli zwi~zek, aby wsp61-
nemi silami mscic si~ na bialych. Zopotold, mie
szkancy g6rzystych okolic Oaxaia, przy kazdej spo
sobnosci wywieraj~ zemst~ na bialych mieszkan
cach, przelewaj~c ich krew z prawdziw~ roskosz~. 
Na szcz~scie, indyanie meksykanscy nie maj~ dnru 
kombinowania ani swiadomosci o pot~dze swych sil 
pol~czonych: rzucuj~ si~ do bunt6w lecz nie umie
j~ dokonac wlasciwej rewolucyi; pragnienie zemsty 
uzbraja icb dton przeciw bialym, ale ich umysl nie 
jest zdolny do tworzenia rozleglych plan6w polity
cznych. l(to wie jednak co si~ stanie, jesli kiedy zja
wi si~ mi~dzy nimi m~z genialny, przedsi~bierczy, i 
zdola ich na pewien czas poruszyc do wsp6lnego dzia
lania? W szakze niedawno (w kwietniu 1858 r.) je
den mijes indyjslii Juarez byl prezesem s~du najwyz
szej instancyi w Meksyku, kandydatem do prezyden
tury rzeczypospolitej i zajmowal waznc stanowisko 
w stronnictwie antiklerykalnem, chociaz byl tylko 
biednym synem chlopa indyjskiego. 

Biali kreolczyl\owie lekkomyslnie zbywaj~ mysl 
o niebezpieczefistwie wisz~cem nad ich glowami, ro
zumuj~c sobie w ten spos6b: Meksyk rna siedm do 
OSIDiU 1nillion6w mieszkanc6w; Z tych przeszlo czte
ry milliony przypada na indyan l{rwi niemieszanej, 
resztuj~ce trzy na bialych i mieszanc6w. Ot6z trzej 
biali i metysi lat\vo poradz~ sobie z czterema indya
nami; pr6cz tego ci ostatni nie wszyscy s~ tak nie
przyjacielscy, a pozostali albo wcale nie n1aj~ broni, 
albo nie umiej~ obchodzic si~ z broni~ pain~. 

W istocie jednak rzeczy maj~ si~ inaczej. W czte· 
rech stanach Oaxaca, Chiapas, Yucatan i Tabasco 
przylegaj~cych do siebie i tworz~cych niejako jedno
lit~ calosc, a pr6cz tego w niekt6rych innych sta
nach, na jednego bialego przypada trzydziestu do 
pi~cdziesi~ciu, a w niekt6rych okolicacb, v.ri~cej niz 
stu indyan; Luncadones w Chiapas nie cierpi~ ich 
zgola posrod siebie a s~siedzi ich Chamulas maj~ 
przeszlo 20,000 broni palnej. Pokolenia Maya w Yu
catan umiej~ doskonale si~ z ni~ obchodzic; najlepit~j 
tego dowiedli obecnie, gdy w r. zaprzeszlym odebrali 
bialym miasto Bacalar. W stanach Mechoacan i Gu
errero zywiol inclyjski rna takze znakomit~ przewag~. 
Alvarez, lew poludnia., kt6ry obalil bialego dykta
tora Santa Maria, jest indyaninem czystej kr\Yi i gu
bernatorem stanu Guerrero. Kiedy ze swojemi hor-
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dami indyan podst~pil pod stolic~-kongres ofiaro
wal mu godnosc prezydenta rzeczypospolitej. 

Co hiszpanie przeniesli do Meksyku ze zwycz~j6w 
europejskich i chrzescijanizmu rzymskiego, z lekka 
ledwie dotkn~lo charakteru indyan, a bynajmniej do 
l{rwi ich nie przenikn~lo; u 'vielu pokolefi chrzesci
janizm pozostal bez zadnego wplywu. Hiszpanie za
tkn~Ii znan1i~ krzyza, ale to, co jest don przywi~za
ne, najzupelniej jest oboj~tne dla indyanina, kt6rego 
bawi jedynie przepych zewn~trzny nabozenstwa i 
obrz~d6w; zacho\vuje przepisane formuly, dla tego 
ze mu to zaleca proboszcz i ze przywyki do nich od 
dziecifistwa. Ale kaplan, najcz~sch~j bialy lub mie
szaniec a rzadko czysty indyanin- nie powazy si~ 
tykac jego poganskich obrz~dk6w, kt6re przcchowa
ly si~ z pokole.nia do pokolenia. ;tupina wygl~da 
z chrzescijanska, ale ziarno pozostalo staro-pogan
skie. Podr6znik Mateusz de Fossey, kt6ry niedawno 
wydal dzielo o Meksyku, czyni w tym przedmiocie 
nast~puj~c~ uwag~: , Wielu przymusem i katusz~ 
przemieniono w swi~toszkow i obludnik6w-ale pod 
zaslon~ nocy indyanie zgromadzaj~ si~ w jaskiniach 
i z cal~ swobod~ odprawuj~ swoje ludowe obrz~dy. 
I biada sludze ewanjelii, jesliby w zbytnej gorliwosci 
swojej chcial im przerwac to nabozenstwo. Przed 
kilku laty zla. gwiazda poprowadzila jednego z ta
kich gorliwc6w do Guichicovi; byl tak nierostropny 
ze przylozyl sielder~ do koapinol, swi~tego drzewa 
mijes6w. Pierwsze zaraz uderzcnie trafilo w samo 
serce indyan; na widok takiego swi~tokradzt"'a tlu
n1y z dzikim gniewem rzucily si~ na zuchwalca, co 
powazyl si~ zniewaiac ich swi~tosci. Rozerwanoby 
go niechybnie \V kawalki, ale pocz~l blagac o zycie, 
i darowano mu je pod warunkiem, ze na zawsze kraj 
opusci. Poczem przez kilka dni odbywaly si~ rozli
czne kadzenia, modlitwy i cwiczenia pokutne okolo 
swi~tego drze'Na. Kaplan ow po pewnym przecif!gU 
czasu prosil o pozwolenie powrotu; ud~ielono mu ta
kowe gdy S\Yi~cie przyrzekl, iz nigdy nicdopusci ~i~ 
podobnego swi~tokradztwa. K aczelnik Guichicovi, 
chrzescianin n1jies, mial don przemow~ i rzeki: 
, Odprawiaj s'';oj~ msz~ ile ty lko razy zechcesz; ale 
zgola nie troszcz si~ o to, czy jestesmy na niej o be
cni lub nie. Chrzcij dzieci, dawaj cialom zznarlych 
swoje blogoslawiefistwa, i wykony"·aj obrz~dki swo
jej religii, ale ~trzez si~ mieszac do starych naszych · 
zwyczaj6w!" Autor z l\t6rego wyj~lismy powyzszy 
ust~p jest gorli,vym katolikiem, wcale nie b~d~cym 
za wolnosci~ wyznan w Meksyku, o"rszem radby 
utrzymac ta1n sw6j kosci6l chocby przemoc~. Wedlug 
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jego zdania, skoroby ustala przemoc, i ci niewielu tolickich zupelnie takie same modly jak ich przod
i ndyn n ]{t6rzy dzis trzymaj~ si~ chrzescianizmu, od- kowie do boiyszcz poganskich. W passyi Chrystusa 
rzuciliby go niezawodnie. Poniewaz p. Fossey przez 1 widz~ stare ofiary ludzkie zabijane dla przeblagania 
lat dwadziescia czynil spostrzezenia nad tym ludem, bog6w, a w ~latce Boskiej z Guadelupy (kt6ra jest 
nie mamy przyczyny pow~tpiewac o trafnosci jego J~oloru brunatnego) i w Najswj~tszej Pannie de los 
zdania. Remedios czcz~ swoje boginie Ceuteotl i Omecihuatl. 

Tyle przynajmniej jest niew~tpliwem ze kaplani Nie moina nawet powiedziec, ze z pozoru wyznaj~ 
rzymscy nie mogli post~pic sobie z mijesami w Gui- nasz~ wiur~, jcsli zachowuj~ zwyczaje katoliclde, 
chico vi, jak apostol Bonifacy z Heseami: S\vi~te drze- gdyz wlasciwie, prawie wcale nie przemienili da wnej 
wo pod Hofgeismar moglo bye sci~te, ale koapinol religii swojej, tylko do starych przes~d6'v pogan
mijes6w-pozostal nietkni~ty. Przytoczony powyzej slricb, dol~czyli praktyki chrzescijanskie z czas6w 
autor tak jeszcze m6wi: ,Nawet ci z indyan, kt6rzy barbarzyiisl{ich. 
nie tyle jak w Guicbicovi przywi~zani s~ do starych ~loinaby tu zrobic pytanie: na co si~ przydaly 
zwyczaj6w-z religii cbrzescijaiiskiej przyj~li tylko wszystl\ie okrucienst,va, kt6rych w ilni~ krzyia do-
jej stron~ zewn~trzn~. Zasylaj~ oni do swi~tych ka- puszczali si~ tu zdobywcy hiszpanscy? 

ANTONI-WA WRZYNJEjC LAVOISIER. 

Zywot uczonego, cichego badacza natury lub du
cha ludzkiego, wydaje nam si~ obrazem nudnym i 
bezbnr"'nym, kt6rego odblask, jaki rzuca na \vsp6l
czesnych i p6zniejszych, nie wiele wz budza interes
su. Prncowita mlodosc, iskierka talentu, walka po
'volania z kaprysami lub zaslepieniem rodzic6w, 
brak maj~tku a zt~d pochodz~cy niedostatek, tru
dy urz~dowania i gruntowne studja, moze takze 
fanatyzm glupoty i przes~d6w - oto s~ codzienne 
zywioly z kt6rych sklada si~ obraz zycia .uczone
go. Gdyby tak rzeczywiscie bylo, moznaby wykrzy
kn~c z filozofami: , Szcz~sliwy ten nar6d, kt6rego 
history a jest nudn~!" Lecz jest inaczej. Male prze
miany bez przeszkody obok zycia uczonego prze
chodzic mog~, wielkie jednak burze swiata wnikaj~ 
w jego ciche ustronie. I uczony jest czlowiekiem i je
go serce bije jak kazdego innego. I uczony jest oby
watelem kraju i niepozostaje glucbym tam, gdzie 
go obowi~zek wzywa. I uczony moze jak poeta skon
czyc smierci~ bohatera na placu boju, albo m~czenni
ka na szubienicy. Skoro zycie uczonego przypadnie 
w porze burz, ktore czasami po-nad ludami zahucz~, 
wtedy si~ zdajejak gdyby kto czyny i losy bobatera 
opisywal. Podobna epoka nie jest odlegl~, albowiem 
zaledwie pol wieku temu jak uplyn~la. Jest to czas 
owych "l'strz~sniefi, pod kt6remi Francya wyrwala 

si~ z wiQz6w zastarzalych poj~c i zabobon6w. Bylo 
to tam, gdzie w krwawej bitwie mi~dzy czynem a pra
wem historycznem i nauka swych bohater6w i ofiary 
stawila. Na czele slynnego Zebrania Narodowego 
widzimy skromnego uczonego, wz6r cichych cn6t, 
nieszcz~sliwego Bailly. Z m6wnicy kr,vawcgo Koini
tetu, slyszymy gor~ce slowa inncgo uczonego, ge
nialnego Condorceta. W okropny1n J{omitecie Publi
cznego Ocalenia obok Robespierra, Saint· Justa i Cou- ' 
thona spotykamy uczonego, slynnego matematyka 
Carnota-kt6ry tworzy armij~ z niczego i organizu-
je zwyci~ztwo przeciwko Europie. Uczeni chemicy: 
Chaptal, Furcroy~ Monge i Berthalet tym armijom 
broil spra\viaj~, wydzieraj~c saletr~ rodzinnej ziemi 
bo jej przyw6z z zagranicy wzbroniony i dzwony 
na dziala przelewaj~c. Uczony ~1ennier porzuca swe 
laboratoryum aby kierowac swietn~ obron~ Mogun
cyi i znalesc smierc bohatersk~ na jej \valach. 

Gdziez po1ostaje nauka i powazne studiurn przy 
takich politycznych porywach? Czy pi6ro moze si~ 
pogodzic z mieczem? Tak pytamy si~ zwykle, sie
dz~c za pelnym ksi~zek stolem, przy cieplym ko
minku. 

Fakta s~ na to wymown~ odpowiedzi~. W zadnym 
czasie ns.uka we Francyi ty le nie dokonala swie
tnego rozglosu, toruj~c nowe drogi w wiadomosciacb 
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Jlrzyszlosci, nigdy nie znalazla gor~tszego poparcia 
i wspomozenia jak w czasach owych zawichrzen. 

Przypomnijmy sobie slawn~ szkol~ Norma]n~ i Po
litechniczn~, Muzeum historyi naturalnej i Konser
\vatoryum sztuk i rzemiosl, pomiar stopnia geografi
cznego i zaprowadzenie nowego systemu miar i wag, 
a wszystko-to, przyznamy, ze byio owocem krwawego 
Kon1itetu! 

Ta sama r~ka, kt6ra nie jeden krwawy "'yrok pod
pisac musiala w Komitecie Publicznego Ocalenia, 
napisala slynn~ Geometry~ i MetafiizykEJ rachunku. 

Cicha nauka zgadza si~ z walk~ i burz~ i rozwija 
zycie na krwi~ zbroczonym gruncie. Wprawdzie bu
rza niszczy nie jeden pi~kny zarodek; niejedna smu
tna ofiara nami~tnosci politycznych i w dziedzinie 
nauki pada. Najwi~ksza jednak ofiara, ,jak~ nauka 
kiedykolwiek poniosla, jest glowa reformatora dzi
siejszej chemii, niesmiertelnego Lavoisiera, kt6r~ na 
oltarzu re,volucyi zlozyla. 

Antoni Wawrzyniec Lavoisier urodzil si~ w Pa
ryzu 17 43 roku. Ojciec jego zebral 'v interessach 
handlo"·ych znaczny maj~tek; jednoczesnie byl przy
jacielem nauk przyrodzonych i mial stosunki z naj
znakomitszemi badaczami w Paryzu. Tym sposo
bem wszystko si~ pol~czylo aby mlody Lavoisier 
odebral staranne wychowanie. Najznakon1itsi ucze
ni byli jego nauczycielami i nic go nie wstrzymywa
lo azeby z swobod~ p6jsc za pop~dem swego geniu
szu. Lacaille uczyl go astrono1nii, J ussien botanild, 
Ronelle, pierwszy chemik kt6ry zasad~ soli dol{ladnie 
rozpoznal, studi6w chemii. Juz w 21 roku zycia, La
voisier mial sposobnosc okazac sw6j talent i przez 
badania nauko\ve stworzyc sobie zaszczytne nazwi
sko. Akademia francuzka, na rozkaz rz~du ustano
wila premium 2,000 liwr6w za najlepszy traktat: 
,0 oswietlaniu ulic Paryia. '' Jak najwi~lrsza jasnosc, 
najlatwiejsze utrzymanie apparat6w, najmozliwsza 
oszcz~dnosc koszt6w, mialy bye tutaj r6wno uwzgl~
dnione. Lavoisier podj~l si~ rozwi~zania tego zada
nia i pokazal swiatu do jakiej energii, do jakiej o:fia
ry dla nauki jest zdolny. Zaj~ty por6wnywaniem si
ly swiatla r6znych plomieni, dostrzegl ze jego wzrok 
nie mial koniecznej dol{ladnosci, azeby tak delika
tn~ r6znic~ rozpoznac. A by takow~ osi~gn~c byl tyl
ko jeden srodek odstraszaj~cy dla 21-letniego mlo
dzienca, kt6rego bogactwo i mlodosc do tysi~ca przy
jemnosci zn~calo. Wybra~ pierwsze. Kazal sw6j po
·k6j czarno wybic, zamkn~l si~ na szesc tygodni w zu
pelnej ciemnosci i tym sposobem osi~gn~l eel, bo 
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wzrok jego dozuawal takiego wrazenia1 iz najdelika
tniejsz~ r6znic~ swiatla rozpozna \val. 

Lavoisier rozwi~zal zadanie w taki spos6b iz aka
demia przyznala mu premium, kt6re szlachetnie w po
sr6d trzech innycb wsp6lpracownik6w rozdzielic ka
zal, w eel u wynagrodz enia koszt6w przy robieniu 
pr6 b przez nich poniesionych. 

W zan1ian za to w 1766 roku, na rozkaz kr61ewski, 
akademia obdarzyla go medalem zlotyn1, a w dwa la
ta p6zniej, w 25 roku zycia, mianowany zostal czlon
kiem Akademii Nauk. 

W tej epoce zyeia zaczyna si~ wlasciwa czynnosc 
Lavoisiera we wzgl~dzie Chemii, kt6ra w pocz~tkach 
kierowala si~ bardzh~j ku pojedynczym badaniom, 
Iniano·wicie }{u zbijaniu starych i nowych bl~dow, 
lecz wkr6tce zjedlloczyla si~ w zadaniu, b~d~cem 
srodkowyn1 punl\:tem jego zycia a dla nauki stala si~ 
haslem pod ktorem walczyc i zwyci~zyc miala. Bylo 
to dzielo reformacyi w dziedzinie chemii. 

Azeby bez przeszkody poswi~cic siEJ temu zadaniu, 
azeby nieograniczenie m6gl rozporz~dzac srodkami 
do najobszerniejszych badan, staral si~ w 1771 roku 
o posad~ dzierzawcy generalnego. Urz~dy za pano
wania Lud,vika XV i XVI byly tylko sinekurami, 
srodkami do dobrego bytu, - dlaczeg6z mielibysmy 
miec za zle Lavoisierowi, ze szukal srodka dla do
pi~cia naukowych cel6w? 

Zreszt~ znajdowal w urz~dowaniu rozliczne oka
zye spoiytkowania swych wiadomosci dla dobra kra
ju i ludu. 

We wszystkich publicznych wypadkach, gdzie po
l~czenia naukowych wiadomosci z praktycznym po
gl~dem potrzeba bylo, udawano si~ do niego po 
rad~. 

Gdy w roku 1776 stan~l na czele zarz~du dostar
czania saletry i prochu, zyskal dla prochu francuzkie
go pierwszenstwo przed innemi l{rajami. J ednoczesnie 
uwolnil kraj od przykrego urz~dzenia tamtoczesnego, 
wedlug kt6rego 'volno bylo urz~dnikom wchodzic si
l~ do piwnic dla zabierania ziemi, s aletr~ w sobie 
mieszcz~cej. Uczynil te zr6dla niepotrzebnemi, gdyz 
oglosil sztuczne tworzenie si~ saletry, kt6rego dlugo 
jeszcze we Francyi po jego smierci uiywano. 

W dziedzinie nauki Lavoisier nadzwyczajne czynil 
post~py. 

Co mogloby dla nauki dobrego wypasc od bogate
go, milionowego Lavoisiera? Tak zapytuje nie jeden 
zdziwiony, kt6ry przesi~klszy dziwacznym przes~
dem jakoby czynnosc umyslowa., badanie i pra
wda, z~dza odczenia si~ przez odkrycia i umyslowe 
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utwory, tylko w n~dzy i glodzie byla 1nozliw~. Jest 
to niepoj~tem, jak mozna dzis jeszcze tal{iej ciemno
cie boldowacl Synowi Katarzyny de Medicis, Karo
lowi IX, wolno bylo m6wic gdy wspominal S'\vego 
ulubionego poet~ Ronsarda: ,Dobry poeta, jak do
bry kofi, niepowinien nigdy utyc, dostateczna juz 
gdy go si~ zywi. '' :Doswiadczenie t~ zasad~ w niwecz 
obr6cilo. Wielki Leibnitz byl milionerem, hrabia 
Buffon, Cavendish, Boyle, nalezeli do najbogatszych 
swego czasu. Laplace mial wi§cej niz 100,000 liw
r6w dochodu. Nienaleiy uczonego stawiac na r6wni 
z \vyrobnikiem dziennym przy warsztatach. Geniusz 
nie pracuje dla chleba. i~dza badawcza dociekania 
tego, co natura ukryla w swe zjawiska, powstaje 
z umyslu, r6wnaj~c si~ nami~tnosci, a moze bye tylko 
jeszcze dah~j posuni~t~ przez szlachetny pop~d pa
tryotyzmu i ludzkosci. Geniusz produl\:uje, gdyz je
go natur~ jest produkcya- uczony bad a i mysli gdyz 
w tern upatruje swoje przeznaczenie. Oburzamy si~ 
na bicz dozorcy niewolnik6w, a zalecamy moralny 
bicz n~dzy w wolnej dziedzinie nauki. 

Lavoisier n1ilioner stal si~ tw6rc~ nowej nauki 
dzisiejszej chemii. Przemyslowe bogactwo naszego 
czasu, wystawa i wygody naszego mieszczafiskiego 
zycia az do tysi~ca drobnostek za,vdzi~cza O\\'Ocom 

pracy tego czlowieka. Posiadal on miliony lecz pozo
s tale po nim dziedzict"'O wiele tysi~cy razy wi~cej 
warte. Moznaby to uwazac za przesadzone. Mozna
by myRlec o tych bajecznych osobacb, o owych He
rosach i Herkulesach, kt6re cudotworcza fantazya 
ludu greckiego ulepila z tysi~ca zapomnianych boha
ter6w. Lud w rzeczywistosci jest ten sam dzisiaj jak 
przed 2000-mi lat. Jest dzis jeszcze tak samo nie
wdzi~c~ny, zapomina ~6wnie latwo imiona tych, kt6-
rzy dla jego dobra pracuj~, azeby z ich prac wymy
slic innego bohatera. Mamy dzisiaj naszego Fau
sta jak Grecy mieli Hermesa, i mamy wi~cej anizeli 
jednego Herkulesa w dziedzinie nauki. Jakiezby by-
lo zjawisko astronotniczne vv oczach ludu, kt6regoby 
wytl6maczenie niezawdzi~czano Herschelowi! Czyz 
Eul~r i Newton, Watt i Volta nie s~ bohaterami i czyz 
Humbolta i Liebig a juz za zycia wielkien1i nieuzna-
wano? • 

Tak to jednak i dalej dziac si~ b~dzie- i znowu 
nar6d stworzy sobie bohater6w i otoczy ich aureo-
1~ zapomnienia! Tylko historya pozostaje zdala od 
wszelkiej poezyi. Z powag~ i pra"rd~ oddaje holdy wy
branym m~zom, kt6rych natura obdarzyla drogocen
nym przywilejem zwi~zania i zjednoczenia tysi~ca fa
kt6w i wyprowadzenia z nich pot~znych teoryj;-
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lecz jak Arago 1n6~ri: ,Nie zapominajcic ze sierp zni
wiarza wpierw klosy polozyc musial, nim o zwi~zaniu 
w snopy myslec mozna bylo." Wielu taldch zniwia
rzy poprzedzilo Lavoisiera, wiele fakt6w na kt6rych 
zasadza{ sw~ \viclk~ budow~, byly przed nim odkt·y
te i nawet zasadnicza mysl jego teoryi zosta{a kil
l{akrotnie przcz niego objawion~. Pomimo tego za
slugi jego nie mniejsze, i wlasnemu on a niepozycza
neinu swiatlu, za ·wdzi~cza swietnosc swego imienia. 
Lavoisiera zasluga nie zasadza sifJ na pojedynczen1 
odkryciu, lecz na pol~czeniu w jedn§ calosc niezli
czonego mn6stwa zasad, b~dz dawno znanych luh 
tei przez niego odkrytych w jedn~ teory~,-nic w \vy
rzeczeniu zdania lecz w przeprowadzeniu wielki~j 
idei przez cal~ krain~ dos,viadczenia. Mysl jedna, 
kt6ra od roku 1772 wszelkie prace Lavoisiera prze
chodzi i pol~cza, jest nasamprz6d wyjasnienie pro
cessu ukwasorodnienia i palenia, p6zniej na obszer
n~ stop~ znaczenie kwasorodu ijego wplywy na che
mij~ wykazuj~ca. On by{ pierwszym, kt6ry ,wag~'' 
ustalil; najwyzszytn s~dzi~ w badaniach jako jedyny 
j~zyk kt6ry nigdy nie klamie. Bystrosc jego umyslu 
z prostej mysli zbudowala wielk~ budowl~, funda
mentem zas jej jest pewnosc w jego dostrzezeniach. 

Przed Lavoisierem panowala samowladnie 'v nau
ce, utworzona przez Stahla teorya flogistyczna, nie ... 
n1al przez wiek caly. Podlug tej teoryi, tajemnicze 
cialo Phlogiston, mialo bye powodem wszelkiego spa
lenia; przy paleniu mialo uchodzic z cial i pozosta
wiac po sobie wapno, zietni~ lub kwas. Lzejszy od 
powietrza Phlogiston przez swe pol~czenie mial bye 
r6wnym gazowi, zd~zaj~cemu do podnoszenia cial, 
mial je czynic lzejszerni, uchodz~c przy s paleniu i 
powi~kszac wag~ spalonego. Ta teorya byla tak pro
st~ iz mogla op~tac i zdradzic najbardziej jasno tny
sl~cych. Ale z wzrastaj~cem doswiadczeniem, stawa
la si~ co raz bardziej tamuj~c~ i nieprawdopodobn~, 
poniewaz do ci~gle nowych rozumowan i fantazyj 
wabila. Lavoisier polozyl jej koniec jednem czaro
dziejskiem slow em , waga" kt~rej j~zyk rozwi~zal. 
Pr6ba rozstrzygaj~ca, z kt6rej swietna reforma che
mii powstala, byla nast~puj~ca: w retort~ "rlozono 
cyn~, poczem hermetycznie j~ zamkni~to i zwazono. 
Przez rozgrzanie cyna zamienila si~ w niedokwas 
cyny, - waga retorty pozostala ta sama. Poczem 
otworzono retort~, powietrze wcisn~lo si~ i teraz re
torta wazyla wi~cej anizeli wprz6dy. Pokazalo si~ 
iz ta przewaga z niedokwasu cyny powstala, ze cy
na przez ukwasorodnienie tyle kwasorodu wedle wa
gi w siebie wci~gn~la, ile go w retorcie ubylo, a przy 
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otwarciu, przez nowe powietrze "rp1yn~:to. Sto lat 
temu podobne doswiadczenie robil genialny Boyle, 
ale jak daleko od spostrzezen rzeczywistosci az do 
ich wyjasnienia i jak latwo w nauce cos 'vidziec mo
zna oez odkrycia tegoi, to si~ z Boyla dostatecznie po
kazuje. Boyle widzial to samo co i Lavoisier. Boyle 
zaniedbal uwazac zmniejszanie si~ powietrza i przy
pisywal zwi~kszanie si~ ci~zaru ul\wasorodnionego 
metalu, przyczynie wi~cej waz~cej materyi cieplika 
plomienia; a Lavoisier najwi~ksz~ kladl wag~ na 
zmniejszanie si~ powietrza i uzna wal ukwasorodnie
nie ja.ko pol~czenie si~ metalu z k'vasorodem powie
trza. To objasnienie otrzymalu wkr6tce bliisze prze
znaczenie a obszerniejsze znaczenie. 

W roku 1774 Priestley przybyl doParyza i zawia
domil Lavoisiera o wkr6tce przed tern odkrytym 
przez siebie kwasorodzie. 

Nie mozemy pomin~c slabej strony charakteru na
szego uczonego-Lavoisier nigdy nie 'vspomnial o od
kryciu Priestleya i zawsze takowe u\vazal za swoje. 
Nie mozemy tego lel\:cewazenia cudzych zaslug brae 
w obron~, chociaz Lavoisierowi wielk~ zaslug~ przy
znac musimy, za to, ze odkrycia wsp6lczesnych 
w swym r~ku umial upoiytecznic. Priestley przez 
swoje odkrycie w podziw wprowadzil swiat i uczony 
.i smieszn~ nadziej~ glow fantastycznych, ktore w iy
ciodawczem powietrzu srodek odmlodnienia i anty
dot przeciw smierci odkryc myslaly; dopiero Lavoi
sier podal jego znaczenie w nauce. Juz w roku 1775 
poznal on w tym nowo-odkrytym gatunku powietrza 
przyczyn~ wszelkiego ukwasorodnienia i palenia. 
Pokazal jako wszystkie niedokwasy n1etaliczne po
wstaj~ z pol~czenia kwasorodu z metalami; ze tak 
zwane stale powietrze, albo kwas powietrza, niczem 
innem nie jest jak tylko pol~czenien1 w~gla z kwa
sorodem o czem przekonac si~ mozna pal~c dya
ment lub zwyczajny w~giel drzewny. Pozniej okazal, 
~e powietrze atmosferyczne jest pol~czeniem dw6ch 
gaz6w, ze okolo 1

/5 cz~sci nowo-odkrytego ognia albo 
iyciodawczego powietrza w sobie za·wiera1 gdy tym
czasem 4

/ 5 cz~sci zttjmowan~ s~ przez gazy do wdy
cbania i palenia niezdatne lu b przez azot. N ast~
pnie Lavoisier rozpoznal kwasorod jako zasadnicz~ 
pods taw~ najwazniejszych kwas6w, mianowicie: kwa
su W«dglowego, siarczanego, fosforowego i saletrza
nego-znalazl w nim bowiem wsp6lne cz~sci sklado
we, kt6rymzawdzi~czaj~ og6h1~ kwasn~ wlasnosc. To 
go zniewolilo w roku 1781 dla tego nowego gatunku 
powietrza nazw~ ,,Oxygene" utworzyc, a niedokwasy 
od~d mialy nosic nazw~ metali ukwasorodnionych. 
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Nikt juz dzisiaj o tern nie w~tpi i uznaje to za ozna
k~ prawdziwego geniuszu, ze cos niepozornego, nieja
snego, nawet falszywe obcych spostrzezenia u,pozy
tecznic umie. Nie jeden robi spostrzezenia, ale tylko 
geniusz czyni odkrycia. Bergmann uzyl osadzania 
metali w rozt"'"orach ich przez inne metale, azeby 
oznaczyc istot~ phlogistonu metali. Probom Berg
manna dopiero Lavoisier nadal wlasciwe znaczenie, 
uzyl ich bowiem do oznaczenia istoty kVtrasorodu 
i polozyl fundament tabljc powinowactwa chenliczne
go. Lecz jeszcze ciemna zaslona pokry,vala nujwa
zniejsze processa che1niczne-rozpuszczania si~ me
tali w k'va.sach, t\Yorzenia si~ soli. W tenczas odkryl 
Cavendish w 1783 r. tworzenie si~ wody przy spale
niu gazu wodorodnego. Dla teoryi phlogistycznej od
krycie to pozostalo by bez korzysci, dla Lavoisiera 
zas stalo si~ kluczem do objasnienia wszystkich zja
wisk przy rozpuszczaniu metali w kwasach powsta-
j~cych. Sklad wody z wodorodu i kwasorodu i roz
klad wody przez metale, byly bezposredniemi odkry
ciami kt6re Lavoisier ~ tego faktu wywi6dl. 

W roku 1785 podstawa now~j chemicznej teoryi 
byla ukonczon~. Dot~d Lavoisier walczyl sam prze
ciwko teoryi fiogistycznej, kt6ra przez czas i nazwy
czajenie zostala uswi~con~. Teraz stan~li przy nim 
godni towarzysze Berthollet, Guyton de Morveau 
i Foureroy, kt6rzy byli pierwszymi co si~ do naul\:i 
,Lavoisiera przyl~czyli. Wkr6tce stala si~ ona rze
cz~ narodow~ i przeciwko zagranicznej stan~lajako 
Chemia francuzka (Chimie fran<;aise). Niemiecka 
nauka poddala si~ dopiero po bardzo uporczywem 
wahaniu nowej prawdzie a Klaproth byl pierwszym 
ktory akademi~ Berlinsk~ w 1792 roku zniewolil do 
gruntownego zbadania teoryi Lavoisiera i przez wiel
kie wsp6lczucie, dla niej okazane, dal przyklad le
pszym chemikom niemieckim. Dziwic nas niepowin
no ze w Niemczech ta refor1na naukowa tak p6zny 
i powolny wst~p znalazla. Niemcy byly ojczyzn~ 
teoryi flogistycznej i co jeszcze wi~cej ojczyzn~ filo
zofii natury, o kt6rej Liebig m6wi: ze rozpowszech
niala sztukfJ zdawania sobie sprawy bez gruntow
nych badan i spostrzezen o tych zjawiskach; sztuk~, 
kt6rej na apostolach dotf!d zbywac nie b~dzie dop6-
ki robota bez wysilen i pracy znajdzie zach~t~ i u-

• zname. 
Lavoisiera "rplyw na chemi~ jest ogromny. Sci

slosc, kt6rej si~ sam przez si~ poddal ,azeby nigdy 
wi~cej nie wniosko,vac jak tylko ty le co pro by do
wiodly i nigdy fakt6w niewyjasnion.ych milczeniem 
nie pomija c," \Ystrzymala go szczeg6lniej od bl:~d6w 

• 
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i w zadnym czasie zdania reformatora nieuzyskaly 
tak stalego i tak niezwalczonego pano\vania. Geniusz 
jego niedal mu nic pomin~c i wynios{ go do obszer
uiejszego pogl~du nad malo-znacz~ce wypadki, kt6-
re rzadko dozwal~i~ wielkie prawa dostrzegac w ca
lej ich czystosci. Zaden badacz natury tak szcz~gli
wie nie frymarczy£ bogact,vami ducha, zaden tak 
nie uszlachetnil w swej epoce nauki, tak bogato nie 
uposazy{ nast~pc6w, jak Lavoisier. 

Wsr<Sd budowy wiell<iego dziela, wybuchla rewolu
cya fracuzl{a. Lavoisier poswi~cil ojczyznie, w jej no
wej postaci, swe trudy. Gdy potrzebowano jego rady 
znajdowano go niezmordowanym. Przy wyrabianiu 
Assyguat, przy poc.lnoszeniu podatk6\v, przy sla
wnem regt:llOV\'aniu systemu wag i miar, widzimy go 
czynnym. Lecz te zaslugi dla ojczyzny, niemniej za
lety jego nauko\vej reformacyi, nie n1ogly go urato
wac przed l\atowskim mieczem Robespierra. ~iusi
my tutaj dac pobiezny rzut oka na stan Francyi 
w owych czasach. 

W 1793 roku l{onlitet publicznego ocalenia byl 
jedyn~ wladz~ we Francyi, kt6ra mogln \Vplywowi 
nieprzyjacielskicmu ze wszech stron uderzaj~cemu 
na jej narodowosc, sta"'ic skuteczn~ tam~. Energij~ 
i zelazn~ r~k~ po\vstrzymal on rozwini~te nami~tno
sci wewn~trz kraju i odparl nieprzyjaciela zewn(}:trz. 
Uo bylo w pocz~tku silf!, wnet stalo si~ wscieklosci~. 
Wkr6tce zapanowalpostrach, z jednego konca Fran
cyi do drugiego roznosz~c rospacz i zalobfJ po rodzi
nach, nie przepuszczaj~c ni plciom ni wiekowi; na 
oslep walil wszelkie zdania, a gdy w koncu dodal 
oblud~ do okrucienstwa, sparodyowal formy pra,\\'a. 

Chciano okrucienstwa owych dni uniewinnic przez 
powolywanie si~ na wol~ narodu 1ub na icb potrze
b~. N ar6d moze, porwany chwilow~ nami~tnosciq, 
si~gn~c czasami do okropnych czyn6w; ale nigdy nie 
znalazl u podobania w codziennych okrucienstwach, 
uigdy nie i~dal smierci pojedynczego czlowieka, 
}{tory szanowal przez sw6j geniusz ojczyzn~ a przez 
cno t~ ludzkosc. Nie byl to 1 ud, lecz jednostki kt6-
rych przeklenstwo za te mordy si~ga-to byl Robes
pierre i jego przyjaciele. 

W owym czasie postrachu czlowiek tnki, jak La
voisier posiadal dosyc zalet kt6reby z\vr6ci!y uwa
gEJ publicznego oskarzyciela: bogactwo i uczonosc. 
Byl boga~,ym, wi~c potrzebo,vano jego n1aj~tku azeby 
tanio rz~dzic rnozna. Lavoisier byl nadto dzierzawc~ 
generalnym, nalezal do owej zniena widzon6j klassy 
urz~dniczej, na kt6r~ przyzwyczajono si~ wszystkie 

ci§in.ry rz~d6w Jadowac. Lecz Lavoisier nawet jako 
uczony 1nial osobistego nieprzyjaciela. Byl nim ~!a
rat, byly lekarz z Neufchatelu, literat nieszcz§Sli~vy, 
kt6rego zc.lo bycie Bastylii przerobilo odrazu z naj
"'i~kszego przeci \Vnika demokracyi, na najnami~tnicj
szego fanatyka postrachu. Maratowi akademia przc
szkadzala \V bczwstydnych pr6 bach eel em osi~guie
nia literackh~j slawy, a Bailly i Lavoisier wytykali 
gl6wnie jego szarlatancry~, kuglarst\vo i brak nau
ki. Rewolncya podala Maratowi srodki zemsty do 
r§ki. Bailly stan~l pod gilotyn£! 12 listopada 1793 
roku, Lavoisier 8 maja 1794 roku. 

W kwietniu 1794 roku Lavoisier zostal arcszto
\vany. Skarga przeciwko niemu i innym dzierza \V

com generalnyrn obwiniala ich, ,iz s~ sprawca1ni 
spisku przechvko narodowi francuzkiemu, kt6rego 
skutki mialy posluzyc, jako eel dla nieprzyjaciol 
Francyi do uci~nienia narodu francuskiego-oraz ze 
w czasie administrowania Zarz~du Tabaki, do tej 
ostatniej '"od~ i inne szkodli we ingredyencye mie
szali." Sz6stcgo maja stan~l Lavoisier przed Try
bunalem rewolucyjnym. Tylko szyderst,vo moglo na
dac temu s~do\vi to miano. Zwykle s~dzi6w przez 
loso\vanie obierano; lecz lista tych przysiEJglych byla 
przez O\vych strasznych m~z6w sporz~dzona i za,vie
rala tylko ich najwierniejszych wsp6lwyzna\vC6\v. 
Nie byli to bezstronni, wolni od przcs~d6w n1~zowie, 
kt6rzy s~dzili obwinionych - lecz tylko ich polity
czni nieprzyjaciele, najokrutniejsi i nieublaga.ni, ja
kich tylko na swiecie znalezc mozna. Przed podobny
mi s~dziami byly tylko oskarzenie i wyrok. Kazda 
obrona byla bezskuteczn~ i r6wnala si~ prawie wla
snemu pot~pieniu. Przyjaciele Lavoisiera byli dale
l\o, jak Carnot, lub drzeli, o jednym z nich, to jest 
o czlonku Komitetu Fourcroy, chodzila pogloska ja
koby dla nie honorowej slawy zyczyl smierci uczeu
szego wsp6lzawodnika. Tylko chcmik Loysel osmie
lil si~ podniesc g!os za oskarzonym i wyliczyc swie
tne wypadki naukowe Lavoisiera przed strasznym 
Trybunalem. Wtedy to zabrzmia!y pami§tne slowa 
publicznego oskarzyciela Fouquier-Tin villa: ,Nie 
potrzebujemy juz uczonych!" 

Osmego maja 1794 roku, w 51 roku zycia wszedl 
na gilotyn~ i glowa najuczenszego czlowiekaswojego 
czasu,-La voisiera spad!a, pod mieczem katowskirn. 

Szcscdziesi~t siedm lat uplynfJlo od tej epoki; no
we wybuchy potrzebowac mog~ nowych ofiar, wska
zuj~cych uczonych na wygnanie i n~dz~. Polityczna 
nami~tnosc jegt jeszcze dzisiaj taz sama- i slow a Fon"" 
quier-Tin villa przybraly tylko lagodniejsz~ form~. 
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Jak nie zaprzeczamy uczonemu prawa polityczne- i jego potrzeby bada, stac si~ musi koniecznie tego 
go sposobu myslenia, tak i zapominamy ze kto zycie prawa uczestnikiem . 

• 

GASKONJA, 
(z RYCINl\ KOLOROWAN-\). 

Starodawna Bask6w kraina, zar6wno zajmuj~ca 
dla badacza dziej6w jak i dla badacza l{ultury, od
znacza si~ licznosci~ i odwiecznosci~ S\vych n1iast, 
bogactwem historycznych wspomnien, przywi~zanych 
do kazdcgo prawie zak~tka ziemi, jednym chociaz 
w wielu wzgl~dach osobliwym charakterern mieszkafi
c6w i oryginalnosci~ ich obyczajow. N ajwi~ksz~ prze
strzen calej pro,vincyi zajmuj~ tak nazwane ,!andes de 
Gascogne" (stepy); cal a bowiem plaszczyzna rozci4-
gaj~ca si~ mi~dzy Garonn~, wybrzezem morskiem i Pi
renejami, na 150 mil geogr. rozlegla, 'vyschla i nie
uprawna, obj§ta jest pod tern nazwiskiem. Patrz~ce
mu od strony morza, przedstawiaj~ si~ najprz6d pia
szczyste zaspy, kilkaset stop szerokie, nast~pnie 
rz~d jezior ci~gn~cych si~ wzdluz wybrzeza, po za 
temi dopiero szara,vo, fioletowo i niebiesl\awo ubar
wione ro,vniny, gdzieniegdzie przeci~te plaskiemi 
pag6rkami. Glodna ziemia, oprocz nickt6rych roslin 
morskich, paproci i karlowatych jnlowc6"', wydaje 
tylko lich~ 'varst"'~ mcbu i rdzawe ·wrzosy. Piaszczy
ste i bagniste niziny, stosunkowo do rozleglosci ma-
lo zaludnione, pomimo wszelkich usilowan rz~du 
francuskiego, niezdatnc s~ do upra1vy. 

Gaskonja, 'v starozytnosci NoYempopulana, w 1vie
kach srednich \T asconia, otrzymala swoje nazwisko 
od Bask6w zamieszkuj~cycb niegdys cal~ Akwita
nij~, a z kt6rych 130,000 w Francyi, szczeg6lniej 
w Gaskonji, 370,000 w fliszpanii do dzis dnia si~ 
utrzymalo. Do Gaskonji nalez~ jeszcze: Landy, Cha
losse, Marsan, Tursan, jakotez wiele innych ziem. 
W departamencie Landes nad ktorym si~ w szcze-

. g6lnosci zastanawiac mamy, jako nad gl6wniejszem 
siedliskiem pa~terzy, znajcluje si~ tylko w okolicach 
Adouru ]{ilka miast n1ianowicie: l\font de Marsan, 
polozone wsr6d ogrod6w owocowych, Dax, Aire i St. 
Sever, miasta po 4-6000 mieszkanc6w. 

Droga z Bajonny do Bordeaux pr9wadzi naprze-

mian przez nieprzejrzane , wrzosem tylko porosle, 
zaspy, mokrzadla i trz~sawiska, przez rzadkie lasy 
iglaste z truden1 wyrastaj~ce nad ziemi~. Botanik 
rozl)Oznaje z krzew6w Ulex europeus, Genista hispa
nica; z wrzos6w Erica tetralix, Cinerea, scoparia i Cal
luna vulgaris. Malarz krajobraz6w znaluzlby tutaj 
widoki odznaczaj~ce si~ szczeg6lniejszym charakte
rem. Od ponurego, rdza wo-zaroslego stepu, odbija 
si~ nagle jasne zwierciadlo jeziorka, otoczonego ska
lami, kt6re pol\ryte modremi mchami i porostami, 
dziwnie przema\viaj~ do wyobrazni. Jeziorka takie 
s~ tern dla Land gaskonskich, czem s~ oazy dla Sa
hary: obfitosc wilgoci lub tez miejscowosc zasloni~
ta skalami od wiatr6w, wywoluje bujn~ roslinnosc 
w zaroslach nad ich brzegami. Okoliczne ponure 
milczenie, przerywa "r takich miejscach szum owa
d6"r' glosy ptak6w 'vodnych, przebywaj~cych w trzci
nie lub zrywaj~cych si~ za zblizeniem w~drowca. 

N !Jdzna po1vierzchownosc las6"r sosnowych nie tak 
pochodzi z natury ziemi jak ze sposobu dobywania 
z nich zywicy i terpentyny, polegaj~cym na robieniu 
w drzewie gl~bokich naci~c. J ezeli soki drzewne 
przestaj~ ciec, rozszerzaj~ naci~cie do osmiu stop. 
Osobni straznicy dogl~daj~ drzew, z kt6rych kazde 
jest im dobrze znane. 

Drogi pro,vadz~ w prostym kierunku, cz~sto bar
dzo przez groble, z miejsca na miejsce. Belld, deski 
i drzewo opalowe, oto materjaly l\t6re na.jwi~cej wy
wozone b·ywaj~ do port6w lub do srodka Francyi. 
Srodkiem przewozo\vym s~ tu poprostu taczki na 
dw6ch kolacb, budowy bardzo ci~zkiej, zaprz~gane 
tylko wolmi. Zaprz~g jest bardzo prosty: do poprze
cznej belki pol~czonej z dyszletn, przynlocowane s~ 
obadwa woly za rogi. Poprzeczna owa belka pokry
ta jest niebiesko ufarbowan~ sk6r~ baranhh zacho
dz~c~ az po nad oczy wolom, odzianym dla ochrony 
przed l\~saniem much grub em pl6tnem, szarern, bialo 
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i niebiesko pri}:Zkowanem niby koszul!J:. W oZnica po-1 przymocowane tak, ieby nodze pozostalo nieco swo
p~dza woly nie biczem, lecz podlug hiszpanskiego body. I\oniec, kt6rym szczudlo dotyka si~ ziemi, jest 
zwyczaju, tyk~nakoncu zaostrzon~. Zwykle za1niaRt 
wol6w i koni uzywaj~ si~ tutaj kro\vy, kt6re tez za 
to gorsze daj~ n1leko anizeli w Pirenejach; Vtr zatnian, 
-obey napotyka tu zwyczaj nieznany w zadnej innej 
stronie swiata, mianowicie: kucic kr6w. 

Wp~dzaj~ je do przeznaczonych do tcgo stajni, 
glow~ umocowujfb w jarzmic, cialo za\vicszaj~ na 
dw6ch pasach, a nogi przywi~zuj~ do cztercch pali
k6w. Strach biednego z\vierz~cia, palaj~cc oko, zie-
j~ce nozdrza, spos6b nareszcie jakin1 cala operacya 
si~ dokonywa~ wszystko to wywiera wrazcnie nicnaj
przyjemnh~jsze na nieprzywyklego do takich wido .. 
k6w. 

Wi~cej daleko anizeli o"'e w istocie osoblhvsze 
Vlozy zadzi \Vi~ podr6znego pastcrzc, pr~ebicgaj~cy 

stepy na szczud{ach. Baskowic s~ posta\vy kr(Jpej, 
1rlos maj~ g~sty, czarny i wielldc czarne oczy, pi~ .. 
knie odbijaj~ce si~ od ich bialej eery. Cz(J to jcdnak
.Ze napotkac n1ozna dzikie, ogorza{e postacie, szcze
g61niej pon1i~dzy hiszpanskiemi Ba~kami, prawdzi-
1vie arabsl\ic fizjognomie. Z ko biet \Yiclc bardzo Ina 
rysy twarzy ksztaltne, zblizoue do greckich. Nie do
.strzezesz juz tutaj niebieskiej bluzy francuzkiego ro
·botnika lub rolnika; Baskowie nosz~ kr6tki obcisly 
kaftan z grubcgo, cietnnego sukna i biskajsk~ cza
pk~; gdzienicgdzie napotkac 1nozna czcrwon~ hiszpafi
sk~ szarf~; zacho,vano tylko francuzkic, ci~zkie, dre-
wniane trzewiki. ICobh~ty nosz~ pstr~, jed'\\'ahn~ lub 
ba\velnian~ chust~, za"'i~zanfb z tylu glo,vy naksztalt 
turbanu. 

Baskowie nie wychodz~ nigdy z don1u bcz charaktc
rystycznej swej broni, bez s~katego kija; nie jest on 
ani zbyt ci~zki, ani zbyt dlugi, w pojcdynkach i z"ra
dach jednal\ic bardzo niebezpieczny. R(Jkojcsc z naj
lepszego i najmocniejszego drzcwa, pi(Jknie okr~co
na jed,vabiein lub druten1; u dolu ldj jest pod,v6jnie 
.gruby i mocno miedzi~ okuty. Posiadacz nie uzywa 
go uigdy do podpory, lecz nosi na ramieniu. 

Natura zicn1i, na kt6rej si~ znajdujq, zmusza ich do 
uzy"rania szczudel; niepodobna by inaczcj przcbyc 
mn6stwo kalu.z i bagnisk tworz~cych si~ tutaj przy 
lada sposobnosci, a to z powodu zbytniej 11laskosci 
.gruntu. Drugfb przyczynfb "~ ty1n wzgl~dzie jest ta 
okolicznosc, ie z ,vysokosci szczudel pasterze lepiej 
mog~ dogl~dac swych trz6d, rozproszonych potni§
dzy zarosla1ni stepowemi. Szczudla zaopatrzone s~ 
.podo bne1ni do strze1nion deszczulkami, sluz~cen1i 
.nodze za podporfJ; si(Jgaj~ one do kolana gdzie s~ 

I 

Ks1~GA. Sw·IATA., Cz. II. R. IX. 

• 

okuty lub opatrzony okr~gljm kawalkiem kosci; dzi~
ki t::tkictnu urz~dzeniu szczudlo nie zapada si~ zbyt 
gl~boko '" zicmi~ i nie zuzy,va si~ zbytecznie na ka
Inicniach. Niepodobnn. oprzec si~ podziwowi widz~c 
z jak~ pr«Jclkosci~ pastcrzc plci obojej pomykaj~ si~ 
po stepach przy potnocy takich narz~dzi; bez wiel
kicgo 'vysilcnia przescigaj~ leonia bicg~cego klusem 
a nawet 1nalym galopen1. Podczas pobytu Maryi-Lu
dwiki \V Bajonnic, n1ttgi trat, a by jC! uczcic szczeg6I
niejszynl sposo ben1, dodal jej straz honorowf!: zlozo
u~ z gaskoiiskich pasterzy na szczudlacb; napr6zno 
rozp§dzano konie po,vozu, bo szczudlo\vi rycerze ani 
na krok nic dali si~ \V yprzedzic. 

Dlugiego kija, o kt6rym po,vyzej juz byla mowa, 
uiy,vaj~ pastcrzc nie tak do cbodzcnia, jak do wy
poczynku. Godnc to podziwu z jakfb !atwosci~ i pr~
clkosci~ zstQpnj~ oni 1u1 zien1i~ lub podnosz~ z niej 
coskohvick; z jedncgo szczudla \vysuwaj~ nog~ i trzy
majf}:c jc 'v jcdnctn r~ku, kij w drugiem, rozstawiaj~ 
trzy S\VC podpory tak szcroko, icby noga wolna do
si(Jgala zien1i. Sicdzcnic ty lko Ina dla nich s woje 
trudnosci; dla tcgo tei cz~sto bardzo siadaj~ na da
chach niskich budynk6w. Cz(Jsto tcz moina ich wi
dzicc jd~cych przez pole bcz szczudel, lecz w mgnie
niu oka potrafi~ 'vspi~c si~. Odziez ich sklada{a si~ 
nicgdys 'vylqcznie z baranich sk6r, z\volna zast~pily 
je inne matet~je, z 'vyj~tkicm pe\vnego rodzaju pla
szcza bez ra1nion i obu,via. W zin1ie nosz~ opr6cz 
tcgo dlugi, bialy plaszcz, okry\vaj~cy cal~ postac, 
z dwonut kolnierzami owycinanych brzegach;jednym 
dlugiin, clrugin1 kr6tkim i kapturen1 a la Robinson; 
koniec kaptura i \vycinania przy kolnierzach ozdo
bione s~ kutasatni lub konskim wlosem. Na glowie 
nosz~ Z\vykle plask~, podobn~ do bcrctu, czapk~ bi
skajsk~. 

iywnosc ich jcs t rownie.i prosta i nicwymyslna 
jak odzienic i \vszystkie, nieliczne ich potrzeby; skla
da si~ ona z zytniego chleba i pewnego pieczywa 
z kukurydzy lub pros a, kt6re na zimno z maslem lub 
slonin~ pozy"'aj~. Cal~ ich posiadlosc stano1vi strzel
ba do obrony s"~ych trz6d od licznych tutaj wilk6w 
i pice do pieczenia ciasta z kukurydzy i topienia sl:o
niny. J(o bietr ro bi~ pilnie ponczochy lub prz~d~ 
podczas strzczenia o\vicc, \V cze1n im p6ldzikie, zle 
bardzo psy pomagaj~. Ganicby tylko nalezalo u Ba
sk6\Y nami~tne odda\vanie Si§ gor~cym trunkom, wy
wieraj~ce wply,vy bardzo szkodliwe na ich zdrowie, 
r6wniez jak na ich n1oralnosc . 

·~ 
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Wsie bardzo s~ rzadkie, nic lei~ one uigdy I)rzy 
goscincu a domy tez nic s~ pol~czonc po1ui~dzy so
b~ zadnetni drogami. Cz(Jsci6j anizeli \vsic napotkac 
mozna oddzicluic stoj~cc doJnost,va, zbudo"·ane na 
palach gdy okolica jest bagnistu. l{azde })Ole, kazda 
l~l\:a, otoczou,t jest plotent i stano,vi 'varo"'ui~, '"" kt6-
r6j n1oina sig bronic do upa<llcgo. Don1y z szcro
}{iCnli, pla~kicmi, z\vie~zone1ni <lacluuni i ganka1ui 
s~ po wigksz6j cz~sci bardzo pokaznc, nickt6rc dose 
podobnc do sz,vajcar ·kicb. 

Lud Basko\v jest nadz,vyczaj dtnnuy. :ric znaj~ 
oni pifdlncgo z·wyczaju, tak pov.-szcchncgo "r innych 
l\rajach Europy, \vitania obcego \V~dro\vca }>odczas 
drogi. Bask klania si~ tylko Ba ·ko,vi, obcen1u dzi~
kujc za ul(lon zin1no i laska,vic; za to nie zna on zc
bractwa i natr~ctwa, nie slychac tu \Veale o'vcgo: 
uu petit sou, s~il yo us plait, n1onsicur, tak z\vyczaj
ncgo w innych pro,vincyach l?rnucyi. ''riu~~c Ba~ka 
nadchodzf1ccgo z du1nneiu spojrzcnien1 z s~katym 
ldjcm na ra1nieniu, Inhno\volnie nn.su\va si~ nn mysl 
zc zaz~da od nas nic jaln1u2ny 111alej, ale calego "vor
l{a. l)ier,vszcnl Hlo"·c1u Bat;kthv spotykaj~cych si~ 
jest: co ·Iycbac no\Ycgo't a ua tgpnie: c~y 1nacic ty
t6n? l(to jest szczt,slhvyin posia<laczc1n p 'rncgo ~a
llasiku, dzicli si~ z nicluajCLC)'ln; konnt ~as zby"·a. na 
niczb~dny1n lnatcljalc, don1uga ~ig go od pier\YSzcgo 
lcpszcgo 1 otrzyn1ujc z naj\ViQk. ·z~ 1at,vosci~. 

'Viclu nczouych jest tego zdania, zc Ba ko"'ic l>O
chodz~ ·od pier\votuych 1nicsz krrt'lco\v 1Iis2}Htnii, od 
Kantabr6,v; \V kaidynt razic bC1 oui 'v i~tocie 1 utleu1 
J>ier\Yotnytu, odr~bnyn1 zupcluic od \V~zc1kich innych 
curopcjskich, 11ochodzcnia b[!dz pclazo·ijsldego, b~clz 
celtyckicgo, l'OlllUllSkiego lnb gcrllltlllSkicgo. J ezyk 
ich odr~bny i picr\votny, U\Yazany teraz jako dja
lekt. Nic tnaj~ we ale "J'raz6\v zlozonych, kazdy skla
da sig z prostych tylko zglo ck. ~r<unmatyka jest 
nadzwyczaj }>rosta i dzi\rn6j })ra,vidlO\YO~ci; d'va s~ 
tylko rodzajc i d'va slo,va: bye i 1niec, ochnicniajf1cc 
si~; wszy tkie inue zast~puj~ tcn1i d'vonut z ilnieslo
wami i tryba1ni bczokolicznciui, np. jcsten1 1110\Yi~

cy etc. I1icz~, tylko do d'vndzic tu; dla 'ryrazcnia 
dalszych liczb dodaj~ do d\vudzie tu poprzedzaj~ce, 
tak np. trzydzie~ci nazy\vaj~ d\vadzic ~cia i dziesi~c 
i t. d. Przybycie Bask6w do Europy da,rniej ze by
Jo zape,vne aniieli '' zelkie pocz qtki kultury· w ca
lej HiSZ})Ullii i .A.fryce p6lnocnej az do Azyi mniej zej 
w nicprzcrwanyu1 ciqgu udowodnic moina, ie \vyra
zy baskijskie wchodz~ w sklad tamecznych jezyk6w; 
z czego by z \vielkiem pra\vdopodobieflst,vem wnio
skowac 1nozna, ze kraje zamieszkane byly Ilrzez ludy 
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m6,vi~ce j~zykiem bask6"~. Pomimo tego nie mozna 
UWazac pocbodzcnia tego ludu za dostatecznie \Vy

S\YiQt}one . 
Powiedzielisn1y juz po,vyzcj, zc Basko,vie u\vazani 

s~ za }Jotomk6\v O\Yych Kantabr6w, \Y kt6rych Han
nibal dziclnych sprzyn1ierzeiic6"', Rzyn1ianic nic
pokonanych przcci\vniko'v znalezli. Gdy Frankowie 
Karola Wielkiego po Z\Yyci~iki6j 'VYlH'tt\vic nad hi
szr•ansldctni 1\faura1ni, przedzicrali si~ napo,vr6t 
przez I>ircneje, naglc, \V dolinie Ronceval, \Ypadaj~ 
Basko,vic ua tylnc ich zast£PY pod dow·odzt,vctn bo
haterskiego 13clan<la i "' pief1 jc \Yycinaj~. T a~idziel
niejbzr Z l'YCCl'ZY lr Ul'O}a \:'\Tielkiego, J.:toreg-0 S}a1V~ 
brZilli'b clotychczas lliezliczonc }JOdauia, })ada pod 
ciosrnui pasterzy nicznacznego plen1ienia, najniezna
cznicjszego, jakic kicdykol,vick napotkal. Podobne 
\vypra,vy baskijskich ksi~zrtt, przypra\vily nareszcie 
lutl caly o utratg niczaleznosci; vo krotkiln oporze 
ulcdz n1usicli z'vierzchnictwu frankousldch hrabio\v. 
Dziclnennt tcn1u luuo,vi zbywalo za'\'\rf.;ze 11a duchu 
sp6jno~ci i sto\varzyszenia, ktory z lud6w· twor%y 
uarody. Zbyt uft,j~c o:obistym : ilon1, kazdy zyje od
dzielnic i uie lq,czy si~ z drugicrni. Nigdy tcz nie 
zdolali odzyskac s'vojej niezalcznosci; dodac jcszcze 
ualezy, ze hiszpa!1s;cy i frnncuzcy Basko\vic In·zcz 
dlugi czas rok-roczuie kr\v a 're potui~dzy !.Job~ sta
czali \Yalki. 

~faln tylko ich liczba rozumie po fraucuzl(u a o
S\riata \V on·olc nic jest u nich posuni~ta do zbyt \VY
sokicgo stopuia. , , .. cuedcy znalaz{ \rpra\vdzic biblio
tck~ \V nfauJc ·ou, glO,YllClll lUiescic wlasch''Cj krai
ny l3ask6,v, du pays de la Seule, licz11ccm 1200 rnie
szl~anc6,v, lecz 'v bibliotcce 011r6cz gran1n1atyl{i ba
skijsl{icj, tllllllaczcnia psahn6"r, dzielka 0 naslado
\Yaniu Chrystusa i k · i~zeczki do nabozcnst\ra, nie 
zualazl niczego. 1 a \vet nie bylo kalendarza lub 
ahuanacha \V jQzyku Bask6,v. 

Dni s\vi~tccznc podaj~ obccn1u najlel)Sz~ sposo
bnosc })Oznania z\vyczaj6w i obyczajo\v tego ludu; 
zajmuj ~ccn1 jc · t zczcgolniej ~ \Yi~to \V nicbo,vs t~pic
nia l\fatki Bo ki(~j; najuroczyst~ze n1oic dla '"szy
stkich narod6'v i polqczoue z odpustc1n. l\flodziez 
zbicra si~ \vicczorenl na ot,vartciu 111icjscu pod drze
waini '"raz z orlde tr~, zlozon~ z tamburyna, fietu 
i skrzypc6\Y; rozpoczyna it} taniec Z\vany saut ba
sque \V kt6rytn kazdy z obecnych tanczy sam jedcn, 
obracaj~c si~ \V kolo. ,Przy tancu to,, 1n6wi Vene
dey, ,kazdy B&sk posu\va s've sily; podskakuje bez 
ustanku, klaszcze \Y r~ce do taktu, 'vykrzykuje, bie
ga 'Y kolo z glow~ podniesion~, z spojrzcniem wy-
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zywaj~cen1, z zawadjackim wyrazen1 twarzy. Melodja 
jest szybka, tony oderwane, ostre. Dziewczyny wstfd
puj~ce takze W kolo taflCZ~cych l~cz~ Z smialosci~ 
J'uchow niewypowiedziany wdzi~k." Tak taf1cz~ do 
wieczora, nareszcie przeci~gaj~ z muzyk~ przez nli
c~ i tancz~ przed niekt6ren1i domami le Saut basque, 
francuzkiego l\:adryla lub niemiccl{iego walca. 

Do najulubienszych ich rozrywck nalezy gra \Y pil
k~, w zadnyn1 te~ don1u zajczdnytn nie bra}{ujc miej
sca osobno na to przeznaczonego; graj~ z 'vielkiem 

zaj~cien1 i zr~cznosci~, a kazda wies rna swoich zwo
lennik6\v. MieRzkaf1cy s~siednich 'viosek zal{ladaj~ 
si~ na\vct dose znacznie; na nieszcz~scic podobnc 
zal{lady koi1cz~ si~ zbyt cz~sto kr,vawq bijatyk~ .• a
boienst,vo u Basi O\V jest proste i budnj~cc, mlo
dzicz SJ>iC\V<1 Chory, \V ktorych i ]\OOiety przyjmuj~ 
udzial'. Ba.sko,vic s~ pob€>zni; rozlcgaj~cy si~ glos 
dz\vonl{a do 1nszy kla.dzie l\oniec "'· ·zelld1n z\vadom 
i ]{l6tnioin. 

• 
• 

GORA PILAT (P.ILA'f.,US). 

(z DWJR~l.A RYCIN . .Uil 'V 'fEKSOJE.) 

Rigi, 6w dumny samowladzca Alp sz\vajcarskich, 
do kt6rego co rok w porze letniej udaj~ si «a dla pora
towania zdro\via reprczentanci \vszystkich niemal 
uarodo,vosci, zostal o becnie zagrozony, utrat~ do
tychczaso\vego . 'vego jedynowladztwa. Po,vino\vaty, 
lecz da\vniejszej dynastyi, stary, odwieczny prawie 
Pilat, kt6rego rod powszechnie znany, a iini~ zawsze 
z czci~ wymawianc, ilekroc tylko mo\va o szanownej 
linii 'vielkicj alpcjskiej rodziny, teraz odzy\va si~ ze 
S\YCtni prawami, i 'vyzywa nlnbieiica no\vszych cza
s6,v, l)ra,vdziwego parweniuszn. Rigi, 'v obee calc
go swiata do 'valki o s1nierc lub iycie. Kto zna oby
dw6ch wsp6lzawodnik6,v,'}lotrz~sa tylko glo'v~ i spo
kojnie czeJra chwili, w kt6rcj stare, historycznc pra
wo orzeknie wyrok . nad saJnoz,vanceJn. Pe\vn~ jest 
rzeczq, ze Pilat slyn~l jui w XIV wiel~u, i ie juz 
w roku 1489 'v ,,1\fulleus maleficarum" (mlot na cza
ro,vnice ), z powodu wi~z~cych si~ z nim podaf1 i nic
zliczonych basni o ducbach i poczwarach, znakomit~ 
odgrywal rol~. 'V roku 1518, Vadianus, a \V 1661 
Leopold Cysat, w swoim opisie jeziora Vicrwaldstat
ter, juz o nim cl1lubnie wspominaj~, gdy Rigi zale
d,vie komukolwiek hyl znany. Pewnem jest r6,vniez 
i to .. ze Pilat pra,vie o 1000 stop wyzszym jest od 
Rigi, a te1n samem i widok odslaniaj~cy si~ przcd 
okiem patrz~cego z jego wysokosci, daleko jest ob
szerniejszynl, niz krajobraz \Vidziany ze szczytu Rigi. 

Pomimo tak niczaprzeczonego prawa do pierwszeii
stv-'a, malo przeciez zwiedzan~ bywala ta g6ra du-

chow, <lo kturej jcziorn, 'vedlug podania dusza zv-' .. 
clowskicgo Pilata za kar~ na mieszkanic wskazau~ 
zostala. Lecz czen1uz przypisac tEJ nielaskEJ? chyba 
tylko tcrnu: ic przystEJp do PH'ata, dotychczas byl 
bardzo utrudnionyn1, a na"'ct pod 'vielu wzgl~dami 
nicbezpiecznym. IJccz teraz zrnicnila si~ postac rzc
czy. l{asper BUitter, (fabrykant papieru w Rozlocb 
'v kantonie Untcr,valden,) czlo\vick ducha przedsi~
bierczcgo i pojrnnj~cy cal~ pi~knosc przyrody, nie 
ty Iko zaj~r si~ pO}lro\vadzcniem szerokiej, wygodnej, 
a te1n samen1 i zupelnie bczpiccznej drogi od Her
gL wyl (nad jeziore1n Vier,valdstii~tcr) az do sam ego 
szczytu skaly, i 'vybudo,vanicm na l{limsenhorneck 
porz~dnego do1nu z~jezdnego; ale nadto zdolal te 
dzikie, pra\vic nicprzyst~pne dot~d 'Skaly, tak dale
ce przcistoczyc, ic na,vet delikatnc, bojazliwe, i nie
przyz,vyczajonc do \VSJ)inania si~ na gory kobicty, 
mog~ si~ dostac z najwi~ksz~ latwosci~ i bez naj
mniejszej obawy na najwyzszy szczyt tak nazwanej 
Osh~j gory (Escl) na 6532 stop nad powicrzchni~ mo
rza 'vzniesionej. 

Z domu zajczdncgo prowadzi droga do Ressli 
(\v Ilergis\vyl), gdzie dobrze wyjezdzone i spokojne 
konie, za"rsze w pogotowin stoj~, by przybywaj~cych 
przewiesc na z~dane miejsce. A ilez to zno,vu no
wych przyjemnosci, ilei milych wraien! St~pasz po 
miEJkkim kobiercu utkanym z najrozmaitszych zi6l 
i kwiat6,v, wabi~cych ku sobie oko r6znosci~ barw 
najpi~ln1iejszych: tworz~cych bardzo naturaln~, a je-

·4* 
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dnak sliczn~ mozajk~. Na okol w rz~dy posadzone 
drzewa, tu i owdzie rozrzucone domki wiesniacze, 
a ponizej polyskuj~ce zwierciadlo jeziora Vierwald
statter uzupelniaj~ ten pi~kny krajobraz. 

milowej blisko odleglosci urocze miejsce Frank
mfint. W stronie p6lnocno-wschodniej wychyla si~ 

Luzern, gl~biej blyszcz~ sw~ szklist~ powierzcbni~ 
jeziora Sempacb, Baldeg i Halwyll, w g6rze zas ster-
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" .. cj:§cie na l~ric~iJ och, z widokicm gory 081ej. 

Post~piwszy cokohviek "·yzej pod a\Jr~ podrozny czy stary Pilat, a chociaz ro zp§kni~ty, w gruzy roz~ 
ma1sposobnosc napa"rac si§ zno\vu nowytn, od1nien- padly i J)elen gl~bokich otchlani, dumnie wzni6sl 
nie pi~knym \Vidokic1n. \V ! nic"·iclkiej odlcglosci w g6r<J l)Oorane czolo, i zdaje si~ tykac Nieba. Przez 
otwiera!si~ przed nitn znana z czaruj~cego S\vego po- jedn~ z takich rozpadlin, prowadzi d.Toga dalej .. Na, 
lozenia dolina Stanz, \V dali n1iasto sz,~vyc, a w dwu- calej tej przestrzeni uderza podr6znego dziki ajed;ak 
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wzniosly widok majestatycznej przyrody. Olbrzymie go Bwiata, ale nadto zostawia oku obszerniejszy za-· 
skaly pi~trz~ si~ naokolo, drzysz na ich widok a o- kre::;, a Iuysli polot wolnicjszy. 
czu od nich oderwac nie mozesz. Lecz jal{zez mile l)rocz tego ta ci~gla rozmaitosc w przechadzkach,. 
zdziwionym zostaje podr6zny gdy po dwugodzinne1n 1 kt6rych po cz~sci brak Rigi, przemawia nie malo za 

,. 
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blisko \vspinaniu si~ na g6r~, spostrzega nagle przed t przyz:t~anic1n Pilato\vi picrwszciist\v::t. Ilez to uroku, 
sob~, nowy, 'vygodny do1nek g6rsrd. Polozenie jego I ile przyjetnno~ci \V \vycieczkach do Alp Brtindejskich 
jest ze \Vszech miar korzystne, i zape,vnia nie tylko ! i l{astelsl<ich. do .. \.lp wyzszych i do slynnego, z przy
to wszystko, co uczynilo Rigi uluiJionym pobyten1 .

1

1 'Yi~zanych doli podai1, jeziora Pilat. Przed 2ma wie
wszystkich turyst6w i celem.pielgrzymek eleganckie- ka1ni tu~z~dowo i pod srog~ cielesn~ kar~ zabronio-
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nero bylo wrzucanie kamieni do jeziora, 'poniewaz 
wedlug 6wczesnych wyobrazen, smialosc podobna 
SCi~gala gnie\V mieszkaj~cych \V jego WOdach zlych 
duch6w, kt6re nast~pnie, zcmsty chciwe, zsylaly na 
kraj g\valtownc, wszystko na ok6l niszcz~ce burze. 

Najblizsz~, a przytem najwygodniejsz~ wycieczkfJ 
stanowi spacer uo Klimsenhorn, miejsca na 6000 
st6p nad powierzchni~ 1norza wzniesioncgo. Na brze
gu stromego ur,visl<a stoi chroni~cy pawilon, jakby 
jaka kr6lcwska loza w olbrzy1nim cyrku swiata Al
pejsl\iego. Jest to najpi~kniejszy widol{, jaki przed
stawif si~ moze oku, ze szczytu g6ry, zaj~cia szul\a-
j~cemu. A przecicz mimo tylu pi~knosci, jest jeszcze 
inny widok, wspanialosci~ S\Yoj~ go prze,vyzszaj~cy; 
prowadzi zas do niego droga przez gluch~ i pust~ 
()kolic~. Po p6lgodzinnym pochodzie, droga dalsza 
staje si(J niemozcbn~, a to z powdu pi~trz~cych si~ 
na ok6l olbrzy1uich mass wapicnnych. Ale sama na
tura wyrobila tunel do 'vydostania si~ z tego okole
nia sl\alistcgo. Jest nim tak naz\vany Kriesiloch, 
przed l<ilku jeszcze laty przejscie pelne niebezpie
czenstwa, teraz zas w skutek przedsi~branych prac 

mlotem i dlutem wykonywanych, droga tak dalece 
jest latwf!, bezpieczn~ i wygodn~, ze na"ret najtrwo
zliwsze kobiety, wsr6d iart6w, przepasc t~ przeby
\Yaj~. Wyszecllszy na g6r~, znowu nowy, Inalowni
czy, jakby uderzeniem czarodziejskiej r6zczki utwo
rzony widok otwiera si~ przed okiem. Nad bezden
n~ przepascifb prowadzi wyr6wnana scicszka, ubez
pieczona mocnym murem zast~puj~cy1n n1iejsce bar
ryery. Zt~d za kwadrans dojsc 1nozna do domu go
scinnego, a w pi~c rrtinut p6znit~j stan~c na najwyz
szym szczycie wspomnianaj , Oslej g6ry." Tu nie
zmierzony widok odslania si~ przed patrz~cym. Jak 
daleko oko w okolo zasi~gnie, \VSz~dzie nowe, zaj
muj~ce i slynne uroczem polozeniem swojem ogarnia 
obszary. 'ru wysnuwa si~ caly lancuch g6r od Sen
tis przez Glazur, Todi, Scherhorn, Eiger, Monch 
(1\'Inicb) J ungfrau (Panna), Brei thorn az do AJtels 
i ramienia Alp bernenskicb, ku poludnio\vo-zacho
dniej stronie wysuni~temu. W stronie p6lnocno-za
chodniej szarzeje pastno g6r Jura, au st6p jego kan
tony Bern, SolothJ.Irn, Argowia, Lucern i Zurich. 

Na g6rze Esel mieszka Towianski. 

BULGAROWIE .. 
(Z !R¥C1N4 CZ.1RNJ\.) 

• 

Widzimy w dziejach S\Viata plemiona poja\viaj~ce 
si~ na widowni dziejo"'ej, poczc1tkowo jako 1nale, ubo
gie \V wypadki, })Oboczn~, n1a~o znacz~c~ rol~ odgry
'vaj~cc narody, nast~pnic jako grozne dla s~siad6\v 
i OSCiennych pai1stw t.lUlll)', gTOD1i~ce sam~ pot~g~ 
imienia, to zn6w jn.ko gasn~ce i pasozytnic spozy"ra
j~ce si~ na,vzajen1 ludy, zapo1ninaj~ce o da"rnej pot~
dze i z oboj~tnosci~ podaj~ce karki nie\Yoli i jarzn1u. 

Nieznani pocz~tkowo w dzicjach Bulgarowie, 
wkrotce stali si~ narodem, znakomit~ odgrywaj~cym 
rol~ w kolejach iycia cesarstwa Wschodniego. W na
szej epoce, mimo upadku s"rego, stanowisko ich jest 
jeszcze nader \vazncm i zasluguj~cem na uwag~, ze 
wzgl~du na stosunek w jnkim do cesarstwa Otto
manskiego zostaj~. 

Co si~ tyczy pochodzenia Bulgar.6w, nie posiada-
my w tej mierzc zadnych pewnych wiadomosci. J6zef 

. 

• 

Ren Gorion, w IX zyj~cy wieku, naznacza im poez~
tek wsp6lny z Chaza.ran1i, zainieszkuj~cymi wy brze
za W olgi az do morza Kaspijskiego i Turkami, do
dajf1c, ze rozbili s've namioty na brzegach Wolgi, 
zk~d pra,vdopodobnie i naz,visko s'voje "~YI)rowadza
j~, (Wolgarowie, BulgaroV\rie); inni uczeni w bada
niach swoich naznaczaj~ im pochodzenie lowiafi
skie. Jest jednakze jedna okolicznosc, o labiaj~ca to 
ostatnie przypuszczenie, miano,vicie, o'Yc ciaale i 

"'t> 
}{rwa"re walki, jakie Bulgarowie z Slowianami sta-
czali. vV "rieku .~. III Inianowicie w roku 1253, Fla. 
mand Ruysbrock RubriqUis przejezdzaj~c · krain~ 
Pascatur baszkirsk~, odrzekl, ze: ~,ex ilia regione 
Pascatur exierunt Hunni, qui postea Hnngari, u_nde 
et ipsa 1najor Bulgaria; de ilia enim Bulgaria vene
runt illi Bulgari, qui sunt ultra Danubium., 

To poswiadcza, .Ze Baszkiry, W~gry, Bulgarowie, 
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Bulgarowi w podro~y do Serbii. 
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tegoz batncgo j~zyka narody, s~ szczepem plctnienia Chrzescijan wstrzy1na t~ okropn~ plagEJ, niszcz~c~ 
~ 

Czuduralskiego. "..a calr uar6d. Pro ~ba jego zostala wysluchan~; przyj~:l 
Znakotnity jeden geograf w I./ z.'j~!CY 'vieku, In6,vi, chrzc~t, lec.t \V ·kutek "\Vaznych sporo\v mi~dzy po

ze Wulgarowie czyli Bulgaro"ric, jakl~ohvick nud- slunniktuui JH1pieza a schyzn1atycki1n patryarch~ 
zwyczaj liczni i ogron1ne obszary :lictni zaj1nuj~cy, kon ·tan tynopolitai1skiln, wybral obrz~dok grecki, od
tylko pit)c 1niast l)OSiadali; reszta zas ludnosci w po- tc.~d ci<J:glc przcz Btdgar6\v zachowywany. 
lach, pod gole1n llrzebywala niebcn1. Najgl6,vuicj- l{r6lcst,vo IJogoris obcjtno,valo nic tylko Bulgary~ 
szcn1 'v6,rczas z l)Olni~dzy ich Inia ·t, bylo n1iasto ale nullto i l\fczy~ \Vyiszq; (Mocsia superior). Roz-

. Bulgar. ad to, dodaje on, Bulgaro,vic byli paua1ni ci~galo · i\; ono do 1'hci sy w W Qgrzcch. Podbojc 
Morawii (l\lcrchaui) licz~cej pod6\vczas 30 tniust. S\viatosla.\va Wiclkiego l{si~cia 1{\jo'v~kicgo, (p6-
)V' tytnze a1ny1u czasic spotykan1y ich osiedlaj~cych zniej przc~ ccsarza grockicgo Jana Zemiscesa pobi
si~ uad Dunaje1n, i zajmujqcych przestrzci1 kraju, tego, i pr~y proga.ch J)niepru prze~ I>ieczyng6\Y za
z,van~ Dobrudjc, n1i~dzy t~i rzek~ a 1norzen1. bitego) poloiyly chwilo\VO krcs rozszcrzaniu siQ gro-

Bulgaro\vie oddaui byli przclnyslo\vi, l'Olnict\Vll, znej pot~rri Bnlgar<hv, na \Y~pomnienie ktorcj drzalo 
l1andlo,vi i zcgludzc. Bakoni 'vzntiaukujc, zc Bulga- Cesarsbvo W ·chodnie i panst\va s~sicdnic. 
ro\vie posiadali okrEJty; inni zas autorowie opisuj~ Lccz pocz~ 'vszy od roku 976, kr6l Bulgar6\v Sa
nanl ogrou1nc ich barki, pruj~ce wody Wolgi i rzek 1nucl posu1u~l zabory swojo ai do 1nor~a Adryatyc
jej 1>obocznych. ,,.,. czasach niedostatku, glodu, nic- kicgo i stal si~ panent 1 Crbii, Bo~uii i Czarnogory. 
urodzaj6\Y, \vypra\viali oni cz~sto znacznc zapasy 'V ko1tcu X 'vicku (podlug Nestora) Wlodzimierz 
zboza do ''"~choclnich pro"rincyj Ros~yi, i zosta.\vali 1n·zez\vany Wiclkiln (HS0-1015) \vicll\i ksi~ze ki
" ' stosunkach handlo,vych z Persy~ przcz 1norzc l{a~ jo,vski 'vyru~zyl z z1utczncn1 \vojskienl przech-vko 
SI)ijskie i z "\Vielk~ Buchary~, ('v 'Iurkestanie czyll · Bulgaron1 \V cclu ujarzmienia ich, lee~ zabra,vszy im 
1 artaryi niepodlegh~j, kraju Azyi srodkowej), a po- l\ilku je1lco\V i przekoua\v~zy si~ i e nosz~ buty, po
dobno IHt,vet z Indyanatni. 'viedzial: ,,r ic b~d~ chcieli placic podatko,v, poszu-

Picr"'szc, \vyrazniejsze slady, zapoznaj~cc nas kajmy zatc1u ludu, kt6ryby nosil obu,vic z kory lipo
z Bulgarami, znajdujemy w V wicku po Chrystusic. wej" -i zawarl z nhni pok6j w roku 985. W tyn1 
Jui \V rokn 500 spotykamy w Mcsyi ludy nosz~ce czasie ,vigksza c~~sc Bulgar6w byla wyzna,vcaini 
naz\v~ Bulgaro\v. W roku 502, ludy tc opano\valy islatnizinu; zblizy,vszy si~ zas do Wlodzimicrza, sta-

irtniunl i grozily 1\:onstantynopolo,vi, co spo\vodo- rali si~ uaino\vic go do }Jrzyj~cia nanki Mahon1eta; 
'valo cesarza nastazcgo do \vybudo,vania dlugiego nie pr:tyszlo jednak do tego, bo Wlodzitnicrz nie n1o
n1uru., Z\vanego n1ure1n Anastnzcgo, a to 'Y ccln po- g'!;C si~ os,viadczyc za zadn~ wiar~, \vypra \vil posly 
\V ·trzytnania ich napad6,v. Zetkni~cic to z cesa·rst,veul do r6iuych kraj6\v, i na mocy ich spra,,vozdania 
bylo po,vode1n, zc jedna cz~sc Bulgar6w przyj~la uzna\vszy religij~ greek~ za najlepsz~, t6n1 bardziej 
\VO\Yczas religij~ chrzescijanskf!, zostali IHt,vct iarli- bior~c za ion~ Ann~, siostr~ Bazylego II cesarza 
" re1ni }{atolikami, albowiem w roku 508 czy 50U gdy grecl\:iego, udal si~ do l(orsunia, czyli Chersonu 
patryarcha Tymotcusz przyj~wszy ])Unkta conciliu1n (\v dzisicjszytn J{ryinie) i tant przyj~l chrlest. Za 
uutcedoiiskiego, ods t~pil p6zniej od tako,vych dla po,vrotcnl zas do l{ijowa, caly nar6d tgi sam~ przy
przypodobania si~ ccsarzowi, Bulgaro,viQ uj~li or~i jql religig. 
'v r~k~, i pod dow6dzt,vem rodaka S\Yego Vitaliusa "\V rol{U UDG, tenie san1 Bazyli II Z\Vany Bulgaro
opano,vali ~iezy~, Tracy~ i nawet cz~SG Illyryi, ru- ctonos, nast<Jpca Jana Zcmiscesa, \Vtargn~l 'v po
~zyli na Konstantynopol i narzucili pok6j Anastaze- siadlosci Bulgarow, odni6sl nad nirni kilka S\vie
nlu, lit6ry, na n1ocy \varunk6"·, obo\vi~zanym byl od- tnych Z\vyci~zt\Y, i z1nusil ich do uznania Z\Vierzchni
dac patryarchat 1\facedoniuszo,yi. vV roku 712 rzu- ct"'a cc arz6\v greckich; 150,000 jcl1co\v wpadlo 
cili i~ zn6'v na TracyEJ, dla pon1szczenia si~ na ce- '" r~ce zwyciezc6w. Bazyli poclzielil ich na gron1ady 
sarzu Bardanic za przesladowanie chrzescian pra1vo- po sto ludzi licz~ce, z kaidej gromady kazal 99, jen-
"·iernych. com 'vy!npic obadwa oczy, setnemu zas jedno tylko 

P6zniej \vidzin1y Bulgar6w pod rz~dami kr616w oko, zeby 1n6gl nieszcz~slhvych wsp6lbraci odprowa
poganskich, mianowicie Bogorisa, kt6ry dopiero, jak dzic pod dach ojczysty. 
'viesc niesie, w czasie ogolnego glodu w kraju uczy- W roku 1025, s\vietne powodzenie i wzrastaj~ca 
nil slub, ze przyjmie wiar~ chrzescijansk~, jezeli B6g pot~ga W ~gr6,v, zadaly nowy cios Bulgarom. W ro-
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ku 1186, d'\\'6ch wolocb6w Piotr i Osan ut,vorzyli 
panstwo Wolosko-Kumanslde czyli 'Volosko-Bulgar
skie. Rozdzial wc,vn~trzny Ccsarst"'a W s chodniego 
dodal pcwncgo blasl\u tcmu no,vo ut,vorzonemu pan
stwu, a w dniu J 5 k'vietnia 1205 r. Bnlgaro,Yic roz
bili armig Latino,v, 'v slynu6j hitwie pod Adriano
polcln, gdzic sam cesarz Balduin dostal si~ do nie
woli, zcmsty zas chchvi z'vyci~zcy, obci~'vszy n1u r~
ce i nogi, rzucili go dzikiln z\vierzQtont na I>Ozarcie. 

Mimo to jedna.k Bulgaro,vie nie mog£1C jnz odzy
skac da,vncj nicz~\.\visiosci swojej, uznali nad sob~ 
zwierzchnict\vo \vladc6"r scrbskich. Gdy zas Scrbo-

• 

wie 'vraz z W olochatn.i i W ~grauti u tra zeni or~-
iem Amurata, napadli zbrojuo ua &ultnna przy Kos
sowie 1389 w Scrbii, i tatn pod '''odz~ cara serbskie
go Lazara na glo\v~ pobici zostnli; 'v6vvczas i Bul
garowic wraz z nitni popadli w jarzn1o Ottotnal1skie. 

Lccz gdy Ann.1rat., dtunny z zwyci(Jzt,va, pole bit,vy 
zwicdzal, jcdcn z chrzescijan, kt6ry ra.niony tniEJdzy 
poleglymi lcza!, 'vidz~c podchodzqcego ce~ar7.:a, r~u
cil Si~ nan, i za smicrc tysi~ca Chrzcscijan, ZCH1.-:Cil 
siEd, zabijaj~c z'vyciEJZCEd· 

Od ch,vili, gtly })Ot~ga Bulgaro"' sla bn~c pocz\1la, 
}{raj ich byl ci~glc 'vystn.wiony lHl nnpady lnclo'v ~lo 
wiailSl\icb, kt6rc nicznaczuic obok niclt o~icdlac si~ 
l)OC~'Jly. Skutki 111 ZIUiEdszauia ~:i~ tych d\Yoch na
rodowosci bylo to, zc BulgartY\vic utracili typ nuro
dowy i j~zyk ojczysty, ktorcgo Inicj~"cc zajQlit 1nowa 
slowianslut. 'futaj to lH~z'v~tpicnia upntry,vnc na1c-

, 
gorcy. Wszyscy Bulgarowie majf! szczegoln~ sym-
pat.y~ dla Rossyan, nie tylko dlatego, ze s~ wyzna
\vcami obrz~dku greckiego, ale przedewszystkiem 
dla tego, ze oczcl~uj(!; od rz~du rossyjskiego powr6-
cenia ich narodowo~ci. W roku 1828 znaczna CZEdSC 
Bulgar6'v uj~la brof1 na korzysc Rossyan, gdy zas 
ci ostatni cokolwiek za nieprzyjaznie z nimi obcho
dzic si~ zacz(Jli, ostygl zapal, i jui odt~d nigdzie nie 
zdarzylo nam si~ czytac, by po\vstali na korzysc Ros
syi. Za granicc dzisicjszej Bulgaryi tnozna nazna
czyc: z p6lnocy W oloszczyzn~ i Bessarabil}:, z wscbo
du morze Czarne, z poludnia Rurneli~h z zachodu 
Serbi~ p6lnocn~; jej granic~ zakreslaj~ Dunaj i g6-
ry Balkanu. 

Obszar kraju wynosi 80,000 kilo1nctr6w k\vadra· 
t O\Yych. 1\raj jest w og6le g6rzysty, mianowicie ku 
poludniowj, gdzic graniczy z Balkane1n. Grunt zy
zny, bogaty 'v lasy i past"'iska. Uprawa zboza, wi
na, tytoniu i o""oco\v, hodowanie krze,v6\v r6zanych 
ella otrzytnanin. olcjku r6ianego, ch6\v bydla i je
d"'abniko"r' 3tauo,vi~ \vy~l~czne pra,vic zatrudnienie 
Bulgar6w. 

Znaczniejszc 1niasta 'v dzisiejs~ej Bulgaryi s~: So
phia 50,000, W arna 30,000, '' niej t'vierdza i port 
nad 1norzcn1 Czarnc1n. (Tu polcgl ''rladyslaw War
nc1lczyk l\r6l polski i '"~gicrski 1444 roku.) Szumla 
'varo,vnia, 'v poblizu przejscie przcz gory Baikan
skie. Widdyn, Nil\opolis, Ruszczuk i Sylistrya, wa
ro\vnie nad Dunajctn, parni~tnc 'v \vojnic z Rossya-

• 

zy po,yodu tnvazanin. Dn]n·ar6\r za lud szczepu slo- IHU11t. 

" 'iansldcgo. 
Bulgaro,vic t'vor z~ obecnic \r 'furcyi curopcjskit~j K "~estya wschodnia, dla roz,vifl,zauia ktorej Euro-

nar6d 4,500,000 du ·z licz~cy, Z[unicszkuj<1CY Bulrra- pa 11iedawno z1nu zon~ byla "'"ojn~ pro,vadzic, stala 
ry~ wlasci"r~, ~iczye niz z~ (~foesia inferior), zna- ~i~ 'r ostatnich czasach zno"·u przedmioten1 og6l .. 
czn~ cz~sc ~iczyi 'vyiszej ll\foe '"· ia superior) i . ta- nych rozpra"·, i jcdynie tylko z po,voclu grozny cba
nowi~cy trcsc lnduo 'ci nHtccdo1l kiej, "·Jj1:'Y~zr stro- rakter przybicrajqcych \Yypadk6'Y ''"c \Vloszecb, na 
ny poludnio,vo-zacbodniej od Ca to ria ai do I~ara n. jakis, nic dlugi zapc,vne czas, cokohviek zaniedban~ 

· G6ry polozonc 111i~clzy nizina1ni 1~ loriuy i Castoryi, zostala. 
1ni~dzy l{ailnri i 1 kliati --ta, n1i~dzy OstrO\YCln i '\r e- Hat-htuuajunl, <hr okrzyczany owoc pokoju paryz
ry~, n1i~dzy W odcn~ i Niaust~ oddziclajq, (tnowi pan kiego, Inial sluzyc za pod,valin~ i r~kojmi~ pokoju 
.A.n1i Boue), tcrritoryun1 na ktor '111 tylko po bulo·ar- na "\V schodzic~ jczcli jednak z'vr6citny n\vagEd i pod 
sku n16whb ou :zicn1i ku polndnio,vi zwrocoiH~J~ gdzie 1 scisly rozbior \Yezmien1y po"·odY, ktorc sklonily 
jEJzyk grccki jest 'vlasci""~ \vicsniako,vi 1no,vq. Spo- RossyQ do 'vzno,Yienia tcj k"rcstyi, nic b~dziem jej 
tyka1ny r6\vnici Bn1gar6'v rozproszouyc h lub gro- 1nogli od1n6"'ic zupelnej sluszno 'ci 'r tej lnicrzt:. 
madnic zatnieszkuj~cych 'vioski "" Trucyi az po Te- Nie n1oie1ny bynajn1niej pO\'\"~tpie"\\"ac o og6lnic 
kir-Dagh a na\vct w stronie poludnio,vo-zachodniej dobroczynnych i ch ~tnych zamiarach zmienienia przy
Serbii. Mieszl\aiicy 'vlasci"·ej Bulgaryi, s~ \Y og6le krego I>olozcniu chrze~cijai1skich poddanych Porty. 
znicwiesciali; za1nicszkujQ;cy zas 'vyzsztbl\iezy<J i 1\ia- 1'ych to zamiaro\Y nast§pSt\vem, bylo wspomniane 
cedonij~, s~ ludcn1 energicz~y1n, rzc ~kiln, i ro,Ynie 'Nyzej liat-hu1najuru; jak daleko jest jeduak do wcie
wojowniczyln jak Serbo\vie, Albanczycy l-ub Czarno- lenia w czyn tego przez Hat-btunajum przyobieca-

• 
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nego rownouprawnie~ia, chrzescian z wyznaw~~mi J z~mieszkuj.~c~ B.osnij~, Bulgary~ i Alban~j~, postano
nauki Machometa; wn1esc mozemy z owych dz1k1ch Wily przen1esc s1~ wraz z calym dobytk1em do Au
Bogou' uwazaj~cych biednych Rajah6w za dobro, stryi, Serbii i Grecyi. Calc karawany bosniackich 
przez Boga im podarowane. Hat-humajum stalo si~ chrzescian znalazly now~ ojczyzn~ w austryackien1 
obecnie zr6dlem nowych nieszcz~sc i cios6w dla bie- pograniczu wojskowem; 1·7 rodzin bulgarskich osie
dnych Rajah6w; poniewaz kazde od\volywanie si~ na dlily si~ r6wniez w ostatnich czasach w Serbii. 
zapewnione im us taw~ prawa, poci~ga za sob~ tern Rycina un1ieszczona tu na oddzielnej karcie, przed
dotkliwsze uciemi~zenie ze strony tureckich wladz- stawia odpoczynck w godzinie poludniowej trzech 
cow. rodzin bulgarskich d~z~cych do miasta Jagodiny nad 

Z tych to powod6w liczne rodziny chrzescijanskie rzek~ Mora"·~ w Serbii. 

• 

NIEKT6RE ZWYClAJE I OBRZ~DKI WYZNA WC6W BUDY. 
Jeden z tegoczesnych podr6znik6w opisuje nam f slowego wyksztalcenia; nauki bowiem i wyzsze reli

zabawny, rzec mozna, spos6b jaldm mieszkancy Ty- gijne poj~cia tylko pomi~dzy Lamami znalezc mo
betu odprawiaj~ na czesc Budy modlitwy swoje. Ci zna. 
kt6rym powolanie otwiera drog~ do klasztor6w, do Podlug twierdzen Missionarzy nawracaj~cych Iu- · -· 
tak zwanych Lamazeryj, mog~ dni i noce osobiscie dy azyatyckie, najtrudnh~j przyjmuje si~ nauka chrze ... 
{)ddawac si~ modlitwie tak koniecznej u Budyst6w, scijansko-katolicka pomi~dzy Budystami; powodem 
Iecz inni, kt6rym usposobienie, polozenie, zycie swie- do tego zadziwiaj~cym na poz6r, a maj~cym w grun
ckie nakazalo, nie chc~c mimo to ust~powac pierw- cie istotne zasady, jest wlasnie zbytnie podobienstwo 
szym 'v ilosci i s~ybkos~i modlitw, wymys~ili rodzaj t w fo~~mach, a nawet w_ ni~kt6:ych dogmatac~ wiary, 
mlyn6w wyr~czaJ~cych 1ch w tern poboznem zatru- pomu~dzy wyznawcam1 W1elk1ego Budy, a w1ernemi 
dnieniu. Nabozne te machinki nazywaj~ si~ Tszu-kor Kosciola l{atolickiego. Budysta uznaj~cy wyzszosc 
czyli modlitwy kr~cone. Narz~dzia takie bywaj~ roz- ducha nad matery~, wierz~cy w tw6rcz~ sil~ jego, du
maitych rozmiar6w, robione s~ z grubej tektury, skla- . mny z niej, nie chce si~ poddac, nie chce uznac, 
daj~cej si~ z arkusz6w papieru, na kt6rym w j~zyku I a raczej nie moze przypuscic 'vyzszego swiatla; rna 
tybetanskin1 wypisane zostaly, najbardzh~j uzy,vane on bowiem dla siebie zaspakajaj~ce warunki jakich 
modlitwy. Czasem ten, okr~glego ksztaltu, do beczul- wyzsza natura ludzka zawsze i wsz~dzie w wyzna
ki podobny mlynek, jest tak ma!y, iz poboznis id~c niach religijnych potrzebuje; 1na wiar~ w zycie przy
trzyma go w r~ku i kr~ci sam nieustannie; niekiedy szle, w kar~ i nagrod~, stosunek dusz zmarlych; po
.zn6w s~ to na wi~ksz~ skal~, wi~kszym kosztem, bu- przestaje wi~c na tern, bo zn6w jego wyobraznia 
do,vane beczki, z tak dobrze urz~dzon~ maszynery~, wschodnia, rozbujala, gor~ca, nie chce si~ wyrzec 
ze strumien obracaj~cy kolo na kt6rem umocowan~ mn6stwa zabobon6w, a mianowicie bogatej dla siebie 
jest pobozna beczka, nie uszkadza papieru zapisane- niwy, jak£1 rna nieraz w 1netampsichosis; z tej niwy 
go modlit,vami, Machin a unosi si~ po nad w<Kl~ bez- z biera on a najo bfitszc dla siebie plony; dostarcza
:piecznie, i 'vlasciciel, kt6rego kosztem jest zbudo,va- j~ce jej na codzienne zycic, dose monotonne, najcie
n~ i kt6ren czuwa nad nif1, z pociech~ wychodz~c kawszycb, najcudo,vniejszych fenomen6w, z kt6rych 
.z mieszkania S\Vego, widzi, jak ta niezmordowana wy- snuj~ w~tki do swoich chorobliwych legend. Czyzby 
r~czycielka poboznosci jego, ci'lgle jedn~ po drugiej m6gl pobozny Lama wyrzec si~ wladzy rozpoznawa
modlitw~ obraca. Wszakze przyznac trzeba, ze tyl- nia nieszcz~sliwych braci swoich w r6znych stwo
ko czaTni, to jest swieccy ludzie, uciekaj~ si~ do tak rzeniach, a nawet w najlichszych robaczkacb, kt6-
krzywdz~cego umyslludzki sposobu. Tatarzy nazy- rych ilosc, k~saj~c cialo jego, stalaby si~ nieznosn~ .. 
waj~ swiech.ich czarnemi,jak si~ zdaje, z powodu wlo· iycie jego byloby nadto prozaiczne, nadto ogoloco
s6w czarnych, kt6re Lamowie gol~ zupelnie: s~ to ne z dzialalnosci; gdy tymczasem otoczywszy si~ 
zwykle ludzie, nader prosci, bez zadnego prawie umy- niewidzialn~ dla profan6w, tajemnicz~ ludnosci~, C() 

KB~GA SWIATA, Cz. n. R. IX. 5 
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chwila jest widzem najrozmaitszych dramat6w, od
gaduje bowiem przyczyny dla ktorych biedna dusza 
cierpi w robaczku, stara si~ ulzyc jej, obchodz~c si~ 
z ni~ z najwi~ksz~ wzgl~dnosci~h chroni~c j~ od cier
picn. Ijamowie bowiem s~ konsekwentniejsi od in
nych pogan wicrz~cych w przecbodzenie dusz, i uwa
zaj~ za zbrodni~ zab6jstwo czy to zwierz~cia, czy ro
baczka, w kt6rym, podlug ich przekonania, cierpi~
ca dusza pokutuje. Czuj~ oni obowi~zek ratowania 
dusz zmarlych nie sam~ modlitw~; licz~ wi~c sobie 
nie tylko za zaslug~ ale za pociech~ moznosc oswe
bodzenia od cierpien fizycznych duszy pokutuj~cej. 
W przytomnosci pewnego Europejczka za naszych 
czas6w podr6zuj~cego 'v Tybecie, dw6ch tatar6'v 
wyznawc6'v budaizmu, pokl6cilo si~ mi~dzy sob~ 
z powodu iz jeden korzystajfhc z nieobccnosci s~sia
da, na pobozny jego mlynelr, obsatlzil swoje modli
twy, a zdj~l tamtego, kt6ren naturalnie dostrzegl
szy ze nie jego, tylko s~siada, kr~c~ si~ modly na 
mlynku, jego lrosztem na strun1ieniu obsadzonym, 
wpadl w \vielki gniew.--Naprozno lakorny poboznis 
tlumaczyl mu, ze strumien r6wnie i kolo jcgo grun
tu plynie, ze p6zni~j got6w byl n1u na powr6t tamte 
osadzic modlitwy: przyszlo do tak ostrych przym6-
wek a w l\oncu do tak glosnych l\rzyl\6w, ze opodal 
mieszl\:aj~cy Lama uczul si~ 'v obo,vi~zku pogodzic 
zwasnionycb; })OS})ieszyi do nicb, przem6wil slowa
mi pokoju, i sam ustawil n1lynek zcby n1odlitwy 
1n6gl obracac. Sko:l1czyla si~ ki6tnia i s~d spra\vie
dliwy rychlo nast~pil; lecz gdyby ci lnclzie byli 1nieli 
przyJntdkiem, na sumieniu \Yojein s'vieio zamordo
wanego jakiego nieszczesli"~ego 'v rohaczl\u zyjq,ce· 
go brata, Lama najpierw bylby i~ na<.l losen1 jego 
rozczulal. I tak tenze sam podr6iny byl s'viaukien1 
jak czlowick pokrzywdzony, gdy przy.,zedl: prosic 
o wymiar sprawiedli,vosci Wielkiego Lun1~, na nie
szcz~scie ziapal byl w palce robaczka tlonzozcego, kt6-
rych z powodu gor~ca i nie})Orz[1dku je t tan1 lHtd

zwyczaj wiele, i kt6rych, swieccy i 1nnicj po bozni La
mowie, nie maj~ za skrupui zabijac lub topic. 'Viel
ki Lama natychmiast do trzegl 'vidac, ze 'v d'voch 
scisnionych palcach musi bye zyjqtko naprzykrzaj~
ce si~; prosty sw6j domysl jnk z~vykle tam bywa, 
bierze za natchnienie. W zruszony, mo,vi uroczystym 
i przej~tyn1 oburzeniem glosem: ,Nie litosci"ry, okru
tny czlowieku! nim pomyslisz o sobie, o odzyska
niu l\:rzywdy wlasnej, pusc nieszczEJsliw~ o:fiar~, kt6-
r~ w pal each m~czysz; bolesne jej j ~ki, cierpienia, 
odzywaj~ si~ w sercu mojem. ,, C6z dziwnego, ze 
raz uwierzywszy, iz zycie ludzkie takich doznaje 

przemian, pobozny, wierz~cy w natchnienie· swoje La
nla, przejmuje si~ prawdziw~ litosci~ i milosci~ dla 
tych cierpi~cych is tot, odgaduje ich przeszlosc, osla
nia od cierpief1 terazniejszosc, pociesza lepsz~ przy
s~losci~. Nigdy on nie zapomina o ich przytomno
sci, i o swoich wzgl~dem nich obowi~zkach, dla teg~ 
przechadzka jego, czy to piesza, czy na mule, jest 
pelna l uwagi, ostroznosci, albowiem obawia si~ on 
nog~ nadeptac na zyj~tko, w kt6remby biedna dusza. 
pol\:utowala. Czysciec katolicki w nieznanych sfe
rach zamieszczony, nie zaspakaja, nie wystarcza bu
dystom. Nadto, tam kazden prawie pobozny Lama. 
moze si~ spodziewac uswi~cenia na tym jeszcze swie
cie; pelno jest zyj~cych Bud6w czyli swi~tych, pel
no Lam6w zgaduj~cych przyszlosc, nie przypuszcza
j~cych zadnycb, niepoj~tych do rozumu tajemnic, 
trudno \Vi~c im z tak wielkiego stanowiska zejsc do 
pokory chrzescijanskiej, do uznania niepojEJtego ,v ta
jemnicach swoich Boga. A przeciez tak nadzwyczaj 
zblizone s~ obrz~dy ich, z ceremoniami katolickiemi 
i z dyscyplin~ koscieln~ jak np. bezzenstwo ksi~zy 
czyli Lam6w i rekolekcye; a w obrz~dkach najwi~cej 
uderzaj~ tozsamosci~ swoj~ nast~puj~ce: blogosla
wienstwo udzielane z 'vyci~gnieniem })ra wej r~]{i nad 
glow~ 'viernego-processya-posty-koronka lita
nije-exorcyzmy-woda swi~cona-officium na dwa 
ch6ry - na\vet trybularze przez pi~c lancuszk6w 
utrzymywanc, otwieraj~ce si~ i zamykaj~ce wedlug 
upodobania; zgola tyle jest podobienstw iz w~tpic 
nie mozna ze w czasie najazd6w cesarzy mongol
skich, obrz~dki te przyniesione byly z Europy do 
Azyi a potem 'vedlug upodobania rozwini~te lub wy
krzywione zostaly. 

~I6wimy tu rozumie si~ o dzisiejszym budyzmie, kt6-
ry forman1i i zabobonan1i tak odbiegl od pierwszych 
zasad, daj~cych pole do tlumaczen dowolnych, a mi
lno to naccchowanych wyzszem natchnieniem zalo
zyciela budyz1nu, pi~knego Sakjamuni a \vlasciwie 
Sillllllartha pier,vszego Budy. Wiell<i ten czlo\viek 
zrodzony 'v kascie naj\"\'yzszej Bramin6"r' rzuca bo
gactwa, ion~, dzieci, przej~ty obrzydzeniem do rze
czy znikonych, przclionywa o ich marnosci, kaze du
chowi panowac nad matery~, a co najdziwniejsza wy
cho"'aniec Bra1nin6w, niszczy kasty, i "'szystkich lu
dzi do braterstwa przypuszcza. 1;Vpra,vdzie "·pada tu 
w tal<~ przesad~ ze i w robactwie, i w zwierz~ciu wi
dzi brata. Mlody Indyanin w niekt6rych poj~ciach 
przewyzsza Bramin6w, a w niektorych nie dochodzi 
do wysokosci pierwotnych ksi~g ich; nie wdaje si~ 
bowiem, nie dotyka wcale pocz~tku wszechrzeczy,. 
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nie m6wi nawet o Bogu-wspomina kr6tko ze ,swiat 
ten po,vstal z grzechu, wi~c cierpi wiecznie." Nie 
pojmuje zdaje si~ wcale, nie przypuszcza szcz~sliwo
sci wieczru3j z wiedz~, z poczucien1 bytu. Najwyzsze 
bo"riem szcz~scie jakie spotkac moze Ascet~, odcrwa ... 
nego od stosunkow ziemskich, a te1n samem wyzzco
lonego z prawa odrodzenia si~, jest przejscie })O stnier-
ci w miejsce, a raczej w stan, w kt6rym si~ nie mysli 
a razem nie czuje si~ braku my~li, jednen1 slo,vem 
jest to rodzaj jakby odr~twialosci, 'v kt6rej si~ nic 

• • 
Die CZUJe. 

Pi~knosc, a mianowicie jasnosc i zwi~zlosc przyka
zan Sakjamuni, odr6zniaj~ca naulr~ jego od innych 
sekt indyjskich, tak olsnila niel{t6rycb, szczeg6lniej 
Koepena, niemieckicgo autora dziela pod tytulem: Die 
religion des Budhas, iz osmielono si~ klasc j~ na r6-
'vni z przCJ)isami wiary Chrystusa. Alez jakkol\viek 
'vielkim jest zalozyciel budyzmu, jalrkol,viek wiele 
jest \V nauce jcgo mysli, kooreby jak poprzedza~cem 
swiatlem. jak zaraniem chrzescijanizmu nazwac nlo
zna, to }Jrzeciez por6wnania z nim zadnego czynic 
nie nalezy. Wezmy np. jedno przykaza.nie takjasno 
1.rzez Sakjamuui podanc uczniom: ,Nie zabijaj" jak
ze "T poj~ciu r6znem jest od naszego, jak dowodzi 
zmi~szania, zlania w jedno czlowieka ze zwierz~ciem. 
Zar6\vno bowiem Budha nie kaze zabijac czlowieka 
jak robaczka, r6wny grzech popelnia ,ten kt6ren 
zabije, czy to z glodu czy w obronie swej jakiekol
'viek Z\Vierz~, rowniez jest wyst~pnym jak ten ktoren 
zabija czlo""ieka, tylko swoj~ wlasn~ kre\v wolno 
jest przelac, ,, gdyz zniszczenie jestestwa swego jest 
glo"'nyin celem,jest jedynym prawie sposobem oswa
badzaj~cym czlowieka od pra \Va odradzania si~, a ten1 
samem od \viecznego cierpienia. Zar6wno czyni do
brze ten~ co zycie swoje naraia ratuj~c czlo,vieka, 
jak ten ktorcn go dla zwierz~cia pos,vi~ca. Sakjamu
ni cbc~c dac tego doskonal~ nauk~ uczniom swoim 
przytacza hn zdarzenie, gdzie swi~ty, to jest Buda, 
dochodzi do tak wielkiej p oniewierki jestestwa swe
go a razem do tak wielkiej litosci nad cierpienien1 
~udzem, iz widz~c tygrysic~ glodn~, nie maj~c~ czem 
dzieci swych 'vykar1nic, rzuca si~ jej sam na pastw~. 

Pierwszy Buda czyli Sakjamuni dal pi~c g!6wnych 
jasnych przykazan dla wszystkicb. 1) Nie b~dziesz za
bijal; 2) nie b~dziesz kradl; 3) b~dziesz '"i6dl zycic 
czyste; 4) nic b~dziesz klamal; 5) nie b~dziesz pil 
na poj6'v mocnych. Niekt6rzy przypuszczaj~ iz do 
rf!k Indyanina doszlo moze kiedy oderwane jakie pi
snlo z ksi~g 11ojzeszowych, lecz zdaje si~ ze on to 
'rysnul z "·Jasnego sumienia, ktoreto nie pierwszy 

raz odzywalo si~ w ludzkosci dyktowalo glownc pra
"ra moralnosci i tylko rozwini~cie, wytlumaczenie, 
zastoso'\\ranie tych pra w, cechuje wyisze natchnicnie. 
Gdyby Buda udcrzonym zostal prawd~ ksi~gi Moj
zesza tak, zeby az sobie j6j nauk~ przyswoil, to dzi
wic by si~ nalczalo, dla czcgo pc!na uczucia, sklon
na do uniesicl1 jego natura, tylko srodkowe \Vybrala 
przykazania, a dla czegoby najpierwszc, najgl6wniej
szc nakazuj~ce rnilosc dla Boga odrzucil?-Dla cze
gozby uznanie Wielldego, niepoj~tego Stw6rcy, kt6-
r6nl jest przesi~kla ksiQga natcbnioncgo prawodaw
cy Izracla, nie przyj~la si~ 'v wyzszym urnysle Indy a
nina? Ta \Viclka prawda, podaua przez Bramin6w 
drog~ falszu, na krzywd~ ludzkosci, na podniesienie 
jednej kasty, mogla przejsc niedostrzciona; lecz gdy
by si~ by1 spotkal z uhh \v sposob tak czysty i \vznio
sly jak jest 'v ksi~gach Biblii przedstawiony, niepo· 
dobna zeby m6gl odrzucic. Z braku wi~c poj~cia o Bo
gu i o przeznaczeni u czlo\vicka, wpadl biedny lndyanin 
wraz z nast~pcatni swymi, jakby w glQbok~ przepasc, 
\r l\t6rej S\Viatlo d.zienne \V~zkiemi wpadaj~c szcze
linami, nic wystarcza itn do rozpoznania otaczaj~
cych ich przcdinioto\v, a czarne sklepienie nie do
Z\Yala im wznic~~c oczu do bl~kitu nieba. 

, Po owocach poznacic drzcwo '' m6wi pismo s. N aj
zawzi~tsi wielbicicle Budyzmu nie zaprzecz~ jego 
smutnych dzisiaj owoc6w. Liczna, po calej Azyi roz
rzucona ta sekta, 'vszystkie zasoby bogatej swej zie
mi i wla snej natury, marnuje na zadosyc-uczynienie 
smiesznych wymagan, potworny<~h poswi~cen. Tu 
pelni zycia indyanie, strasznemi samob6jstwami d~
z~ do zniweczenia jestestwa swego; 6wdzie, w boga
tych Lamazerjach na setki liczyc n1ozna bezczynnych 
Latn6w i oboj~tnych na wszystko co si~ w kolo nich 
dzieje, z kt6rych kazden mysli jakby si~ ascetycznem 
zycien1 'vys,vobodzic od odrodzenia, · lub odzyc raz 
ostatni \V zywym Budzie i czesc odbierac w bezczyn
ncj spokojnosci. 

Zdaje si~, iz nigdzie tyle jak w 'fartaryi i Tybecie 
w obrz~dkach s'voich budyzm nie zbliza si~ do ka
tolicyzmu; tlum acz~ to cz~styn1 stosunkicm jaki ist
niai mi~dzy dziecmi Mongola a katolikami. 

Abel Remusat \V pami~tnikach swoich kt6re wy
szly \V r. 182,1, 1n6wi~c o stosunkach handlowych i 
politycznych chrzcscijanskich panstw i r6znych ksi~
if1t a miano\vicie kr6l0\v francuzkich z Tatarami, 
'vielc cieka\vych, rzueaj~cych swiatlo przytacza wy
padk6w; z kt6rych bardzo jasno okazuje si~, ze cz~
ste 'v XII i XIII 'vieku podr6ze, czy to posl6w tatar
skich, czy tez goni~cych za handlem prywatnych 
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ludzi r6znych i missyonarzy, byly przyczyn~ tak 
wielkiego zblizenia w obrz~dkach budyst6w z kato
likami w Mongolii, a zt:J:d w calej Azyi. Autor wyzej 
wspomnianych pami~tnik6w tym cz~stym stosunkom 
przypisuje, jak si~ wyra.ia: , Zalozenie hierarcbii La
maiczncj, ustanowionej na wz6r Rzymskiej, a zrz~
dzonej przez zlanie si~ w jedno pozostalych po ne
storyanach przekonan, z wyznaniem Budyst6w." 
Twierdzenie to nic podpada zadnej 'v~tpliwosci, albo
wicm w 6smym i dziewi~tym wieku missyonarze juz 
rozeslani byli, i po Azyi wyzszcj odprawiali s'voje, 
w celu nauczenia wiary, pielgrzymki. Tymoteusz 
Nestoryjanski wyslal by! w pocz~tkach dziewi~tego 
wieku 1nnich6w swoich do pokolen nad morzem Ka
spijskiem mieszkaj~cych, kt6rzy doszli az do srodko
wej Azyi, i do Chin. Za czas6w Dzingis-chana,Francisz
kanie i Dominikanie, r6wniez w cclu nauczaniaEwan
gelii udali si~ do Tartaryi. A wiadomo iz w XIV wie
ku Klemens V ustanowil byl arcybiskupstwo w Pe
kinic w6wczas z'vanym Kambalez, gl6wnie dla Fran
ciszkana l{t6ry przez 42 lat nauczal tatar6w, i prze
lozyl na j~zyk tatarski E'vangelij~ i psaln1y; te osta
tnie dot~d w niekt6rychLamazerjach Budyst6w lubo 
przeistoczone znacznie, spotkac moinn. 

Albowicm przeslado,vania religijne p6zniej dopiero 
rozpocz~ly si~. Tatarzy zanadto byli dzicy zeby si~ 

przywi~zac do jakiejs idei rcligijncj byli 'v stanie. 
Straszny, ol<rutuy Dzyngis-chan da,val \Yszelk~ wol
nosc nic tylko wyznawania, ale 113."-'et nauczania re
ligii chrzcscijansld~j w })ai1snvach s\voich; - a nadto 
nast~pcy jego chc~c "'ci~gac katolickich J\ shtz~t do 
ligi przeciw turkom, z"rykle przez poslo"~ s"·oich, 
obiecy"'ali przyj~cie religii chrzescijal1 ldej. Zgola 
dopiero po upadku })rzcwagi tatar kicj, po zwyci~z
twie odniesionem przez dynastyj~ l\1au tszu, po \Yzro
scie panst,va Chinskiego, nastqpHy prze: ladowania 
chrzescijan. Chinczycy dumni zc s\vego I\:onfucjusza, 
nie pomn~c ze ten wielki m~drzec na 500 lat przed 
Chrystusem jal{by przepowiedzial przyjscie J ego, 
m6wi~c ze jakkolwiek on zna s"'iatlosc to przyjdzie 
czas w ktorynt si~ ludzio1u ohjazvi ]Jrau;cl .. iliJa 1'nq
d1'osc Boia, kto1'a pr:.yjclz ie od Zachodu; nie chcieli 
uznac tej wyzszej m~drosci, i wszelkich nieszcz~dzili 
srodko\V a by wyt§pic, zatrzec prac~ n1issyonarzy ka
tolickich, kt6rzy do opasanego murem Pekinu juz 
zupclny wst~p stracili, a z calej ~fongolii wyp~dza
ni i przcsladow ani by li. 

W ciekawem pismie pod tytulem: 'I,Nowy Azyaty
cki Dziennik (Nouveau JournelAziatique par Jaquet) 
czytamy zajmuj~ce wyj~tki podr6znik6w z wiek6w 
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srednich zwiedzaj~cycb jeszcze za panowania Mongo
low Tartary~ i Cbiny. Jest tam dokladny opis Braci 
mniejszych, czyli z.wanych zwykle Minoryst6w, kt6-
rych tam Klemens V wyprawir, r6wniez jako o bi
skupstwie w Kambalez, (w Pekinie) dynastyi mon
golskiej. R6wniez opis sekty cbrzescijanskiej nesto
rjaiiskiej, oderwanej od Rzymu i od VIII wieku gnie
zdz~c~j si~ w calej Mongolii, kt6ra to w koncu, ja
kiesmy wyzej powiedzieli, przerodzila si~ w budyzm 
tern latwiej, ze straci wszy wszelkie z Europ q, sto
sunki, oderwawszy si~ zupelnie od Rzymu, przyj~la 
zwyczaje krajowe, a temsamem unikn§la przeslado
wan. Najwidoczniejsze pi~tno tego przejscia zacho
wali Budysci Mongolscy. Chinczycy, lubo od da
wnych swoich wladc6w w malej cz~sci przyj§li bu
dyzm, po swojemu go w formach zrnienili, a przytem 
w swej zarozumialosci, mieni~c si~ najstarszym istnie
j~cym od kilkudziesi~ciu lat narodem, pocz~tkowi 
wyznania Budy takze bajeczn~ naznaczyli dawnogc. 

Wiekowi naszemu nalezy si~ bezw~tpienia czesc 
wiell{a, \V odkryciu mozna powiedziec tego nieznane
go Wschodu, tak ciekawego, tak pelnego uroku, ja]{i 
ziemia za kolebk~ rodu ludzkiego uznana obudzic mo
ze. Wiek przeszly dalekim byljeszcze od uznania po
trzeby przypatrzenia si~ blisko i z dokladnosci~ azy
atyckim ludom, to tez mn6stwo odwiecznych pami~
tnik6'v podr6znik6w i osiadlych tam missyonarzy juZ: 
zepsutym, mi~szanym, rzecmozn~j~zykiem, pisanych 
lezalo odlogiem. Wiek przeszly za jedyn:J: skarbni
c~ wiadomosci, za jedyne zr6dlo wszechwiedzy mial 
starozytnych, kt6rzy ani si~ domyslali, ze ten wsch6d 
pogardzany przcz nich, wyzsze mial od nich poj(jcia 
filozofi.czne, ze Konfuciusz i ksi~gi indyjskie za wz6r 
ich filozofom sluzycby n1ogli. Ale wr6cmy si~ do 
zalozenia, na. pocz~tku tego artykulu uczynionego, to· 
jest do skreslenia niekt6rych zwyczaj6w i obrz~dk6w 
wyzna,vc6w Budy. 

Do bardzo ciekawych i rzec-by mozna cudownych 
ceremonij nalezy uznanie i sprowadzenie do Lamaze
rJi, zy\vego Budy. Po smierci Lamy kt6ren w nie
pokalanem iadnem przest~pstwem zyciu, doszedl do 
starosci, i czesc powszechn~ 0 budzal, wierni id~, 
przygotowawszy si~ postami do tej pielgrzymki, do 
znanego i slyn~cego z nauki Wieszczbiarza, i prosz~ 
go aby inl powiedzial czy dusza ich swi~tobliwego 
Lamy, nie ·weszla w jakie dziecko, aby odbierac 
czesc sobic nalezn~. Wieszczbiarz \Vtedy zagl§bia si~ 
w swej nauce proroczej, czyni r6zne zaklecia, i w kon
cu zostaje 1:1wiadomionym za pomoc~ t~czy kt6ra si~ 
unosi nad okolic~ gdzie maly Buda znajduje si~, ze 
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dusza nieboszczyka juz obj~la mieszkanie w kilkole
tniem dziecku, tam a tam si~ znajduj~cem. Z najwi§· 
ksz~ dokladnosci~ opisuje miejsce, rodzin~, w kt6rej 
zyje dziecko. Uradowani pielgrzymi glosz~ t~ szcz~
sliw~ wiadomosc, zbieraj~ ogromne skladki a by z na
lezyt~ swi~temu godnosci~ sprowadzic go do Lama
zerji cz~stokroc bardzo odlegl<~j od miejsca urodze
nia malego Budy. 

Gdy pielgrzymi, w licznem towarzystwie chc~cego 
miec udzial w tak wielkh~j uroczystosci ludu, po 
wielkich trudacb znajduj~ dzieclro, mimo gorfbcego 
pragnienia, aby tern dzieckietn byl nieboszczyk uko
chany, nie poprzestaj~ na slowie wieszczbiarza, tylko 
dla przekonania si~ r6zne pr6by czyni~. Zapytuj~ 
go o r6zne zwyczaje i upodobania zmarlego Wielkie
go Lamy; nadto stawiaj~ prr.ed nim rozmaite sprz~
ty, a mi~dzy niemi te, kt6re z sob~ przyniesli, kt6-
rych uiywal nieboszczyk. Dziecko niewytlun1aczo
nym sposobem, opowiada swoje dawniejsze upodoba
nia, i zgaduje kt6re sprz~ty do niego nalezaly , tym 
kubkiem, m6wi, lubilem nasycac pragnienic, t~ fi.li
zank~ zwykle pijalem her bat~ i t. d." po tak dowo
dnem przekonaniu sj~ ie istotnie Lama jako swi~ty 
odiyl w dziecku, z wielk~ radosci~ i wspanialosci~ 
prowadz~ czyli wioz~ otoczonego najwyisz~ czci~ 
zyu,ego Budc. Na spotkanie go wychodz~ Lamowie 
z gmachu czyli Lamazerj"'j, do kt6rych go wioz~. Ra-

. dose jest og61na, albo,viem wielkie szcz~scie i blo
gosia\vienst\va przywi~zane s~ do okolicy i Lamaze
ryi, w kt6rej zan1ic-szl\a swi~ty qzyli zywy Buda. Ze 
wszech stron schodz~ si~ pielgrzymi aby go widzic, 
znosz~ bogate dary na ofiar~, a gdy go wioz~, pobo
zni rzucaj~ si~ a by kopyta koitskie i kola szcz~sliwe, 
drogi ci~zar wioz~ce, roztratowac na smierc, lub przy
najmniej pogruchotac im kosci mogly. Jakim sposo
bem dziecko czasem cztery tylko lata maj~ce moze 
si~ przej~c charakterem swoim? jakim sposobem zga
duje sprz~ty najulubiensze? niewiadomo. Wiarogo
dni podr6zni twierdz~ iz Lamowie, pielgrzymi, w naj
lepszej wierze t~ cal~ odprawiaj~ komedy~; nie jeden 
z nich upojony szcz~sciem z widoku dziecka swi~te
go, podwaja cnotliwe uczynki, czy to przez pieczo
lowitosc okolo bliznich swoich robaczk6w i muszek, 
czy przez posty i umart\vienia, azeby po smierci zo
stac takim zywym Bud~. Fenomenem stokroc wi~
kszym nad dziecko, przyjmuj~ce rol~ swi~tego, wzbu
dzaj~cym podziwienie w europejczykach, ktorzy za
dnym naturalnym sposobem wytlumaczyc go sobie 
nie mog~ ,jest tak zwane przez uczonych i swi~to-

. bliwych Lam6w" Sic-fa czyli ,,sposoh, sita przewro-

tna." Jest to jakas dziwna, nadprzyrodzona sztuka 
czyli 1noznosc, kt6r~ obdarzeni niekt6rzy Lamowie 
zadajf1 sobie smiertelne rany, nie trac~c ~ycia, nie 
szkodz~c nawet zbytecznie zdrowiu swemu. La
mowie wyiej uksztalceni pogardzaj~ tern; sami nigdy 
Sie-ja nic uiywaj~, uwaiaj~c zu szkodliwy dla ducha 
ludzkiego, ale oboj~tu osc ich na zbawicnie bliznich 
dozwala. hn patrzec na to i na 'vet w swoich Lamaze
rjach odprawiac te szatanskic \vjdowisko, wykrzywia
j~ce poj~cia ludu. 

Gdy si~ znajdzie Lama, ktorcn chce bye Bokte to 
jest cudot\VOrC~ przebitym, os,viadcza to Lamazeryi, 
a ta oglasza w calej prowincJi ze dnia takiego a ta
kiego, \V ich Lamazeryi, jeden Lama okaze publicznie 
moe swoj~, i przebije si~ na oltarzu. Wtedy zbie
raj~ si~ liczne tlumy nieledwie z calego kraju, aby 
uwielbiac Lam~. Gdy dzien m~ki nadejdzie, w ogro
mnym dziedzincu Lamazeryi, lub przed ni~ jesliby tak 
wypadlo dla szerszego 1niejsca, ustawiaj~ oltarz 
w godzinie naznaczonej. Bokte otoczony licznemi 
pielgrzymarni, poprzednio do Lamazeryi przybylen1i, 
jdzie uroczystym krokiem, wst~puje na gradusy olta
rza, siada na nin1, tak zeby go lud caly widzial, wyj
Inuje z zapasa n6z i kladzie go na kolanach. Wtedy 
Lamowie (do ktorych jakesmy wyzej powiedzieli nie 
nalez~ naj starsi) otaczaj~ nieszcz~sliwego szalenca,. 
spiewaj~c rozmaite jakies modlitwy: te spiewy docho
dz~ \V koncu do dzikich wrzask6w. Wtedy jakby po
bu dzony nie1ni Bokte wpada w jakis szal, zaczyn·a 
\Vylnawiac jakies zakl~cia, nagle rozpasuje szal sci
skaj~cy biodra: rozst~puj~ si~ Lamowie aby go nie 
zaslaniac przed widzami, a on gwaltownie porywa 
n6z i rozrzyna sobie caly brzuch; krew splywa obfi
cie po oltarzu, lud si~ cisnie, Lama siedzi czas jakis 
z obl~kanym wzrokiem, zadaj~ mu rozmaite pytania 
tycz~ce si~ przyszlych los6w, a odpowiedzi jego 
uwazane s~ za wyrocznie. Po czem Bokte bierze 
\V pra w~ r~k~ krwi troch~ plyn~cej z ciala jego, nie
sie j~ do ust, chucha z wysileniem trzy razy, smaru
je krwi~ t~ rozci~ty od g6ry do dolu zol~dek, sciska 
rozwart~ blizn~, opasuje na powr6t pasem, i o swo
jej mocy lubo blady i chwiej~cy si~, idzie do domu. Za 
to lud liczne mt1 sklada ofiary, kt6remi on Lamazery~ 
za uzyczon~ pomoc obdarza. Taki Bokte najwyzsz~ 
czesc jedna sobie u ludu, lecz koledzy Lamowie pla
c~ mu pogard~ to sic-fa. W czynie jego nie manic 
udanego, na prawd~ rozcina cialo, zamykaj~ce wn~
trznosci, kt6re lud widziec potrzebuje aby uwierzyc 
w moe jego. Wiarogodny, zacny, uczony medyk za
r ~czal nas iz sam widzial, to smiertelne rozci~cie, 

• 

• 
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i krew tocz~c~ si~ w obfitosci, i jak twicrdzil, niepo
dobna mu bylo poj~c jakim sposobem czlowiek tak 
raniony m6gl wstac, zamkn~c ran~ 'v oczach jego, 
i odejsc o swojej sile.. W podr6zach swojch missyo
narze, r6wniez jak znajon1y nam 1nedyk, swiadkami 
tego byli. s~ ludzie tak wszystko w budyzmie do 
idealu podnl)sic chc~cy, iz w tych przcdstawieniach 
dzil{ich, szatanskich, chc~ widziec IJodobienstwa 
z cbrzescijanskiemi m~czennikamil Alez jaki eel rna 
taki Bokte? oto obudzic u ludu podziwicnic, czesc 
dla siebie i zebrac mnogie ofiary. Wyzszym juz 
od niego jest Fakir zadaj~cy sobie prawdziw~ m~
czensk~ smierc, chociaz czyni to tylko tla sponie
wierania iycia, wys,vobodzcnia si~ z l)Od pra"\v prze
radzania si~, a pobudza go do tego 'vidok i ywego 
Budy swiEJtego Czlowieka; albowicm \V budyzrr1ie 
czlowiek jest wszystkiem. I dla tcgo to Mahometa
nin wolaj~cy Altac!t /(ieJ'yw! (B6g jest "Vielki) Bra· 
min przej(Jty czci~ dla wiclkiego Wisznu, zgola ka
zden dziki uznaj~cy jak~s niepoj ~t~ istnosc, lat,vh~j 
przyjmie rcligij(J Chrystusa nizeli Budysta. 

Roz1naitego s~ rodzaju przedsta,vienia sie-fa 'v r6-
znych stronach Azyi; niektore s~ 1nniej obrzydli,ve, 
mniej dziko wykony,vane przcz \V(Jdruj~cych Lan16,v, 
a niekt6rc \VBr6d n1ur6'v Latnazeryi, tolerowane przez 
przelozonych tyebzc. J akkol,vick \vidok ich przejrnuje 

• 

podziwicnicm Europcjczyka, nuder sn1utnc czyni wra-
zenie, r6wniezjak"rykrzy\vionc i podobnc na pozor ob
rz~dki, obchody uroczyste, 1n·zypoininaj~cc n1ujakby 
w li:arykaturzc obrz~dki jcgo \Yla uc. q, wszal\ze 
niekt6re uroczystosci na ktore z pra,vdzi"~q przyje
mnosci~ patrzec mozna: jcdnf! z tych jc. t np. 'v Tybe
cie obchodzone szcz{}lo kwiatozl'. Jed en z tegoczesnych 
missyonarzy widzial je w 'vielkicj Lamazcryi Kzanbu, 
i tak j~ opisujc: 

Jest to wysta,va swiato,ya, i rcligijna, w kt6rej 
wszystkic ludy azyatyckic 1n·zcdsta.wianc s~ z 'vla
sciw~ sobie ccch~ fizyognomij i ubior6,v. 0 oby, ubra
nia, krajobrazy, dekoracyc, "'szystko jest robione ze 
swiezego lnasla. Trzy miesi~ce pOS\Vi~cone s~ na 
przygotowania do tcgo szczeg6lncgo przcdstawienia. 
Dwudziestu wybranych po1ni~clzy uajzdatniej ze1ni 
artysto-lanltUni zaj ~ci s~ co dziennie "·yr abianiem 
tych arcydzicl z n1asla, trzymaj~c ci~glc rece "r zi
mnej wodzie, aby cieplo ciala nie psulo roboty. Po
nie,vai })raca ta odby"ra si~ powiQkszej cz~sci w cza
sie najostrzejszych zhnowych 1nroz6w, artysci ci zt~d 
wielkich dos\viadczaj~ cierpien. Zaczynaj~ naj prz6d 
od silnego przerabiania masla w wodzie aby mu na
dac twardosc, poczem kazdy zajmuje. si~ utwarza-

.. 

niem z niego rozmaitych cz~sci dziela, jakie mu po
wierzone zostalo. Wszyscy ci robotnicy pracuj~ pod 
dyrekcy~ jednego naczelnika, kt6ry skreslil plan 
kwiat6w tegorocznych i czuwa nad jego wykonaniem. 
Po wykof1czcniu tych rob6t, inny oddzial artyst6w 
naklada je ]{olorami zawsze pod przewodnictwem 
naczelnika. Widok 'vystawionych sztucznych kwia
t6w wprawia w zadziwicnie-nigdy bo,viein .bior~c 
miar~ Z malowidcl i rzezb \V S'Vi~tyniach budystow 
b~d~cych, '\\rnosicby nie mozna o pra wdzhvie znako
mitym stopniu artyzmu tych \vyrobnik6w masla. 
Tak z\vane ,kwiaty' s~ to plaskorzezby olbrzymich 
roz1uiarow, 'vystawiaj~ce rozmaite ustQpy z historyi 
Buddyztnu. 

Wyobrazenia osob maj~ pi~tno pra,vdziwosci za
dziwiaj~ccj; twarzc s~ jak zywe, pozy naturalne au
brania zr~cznie rzucone. Na pierwszy rzut oka roz
r6znic mozna gatunl\i stroj6\v. Futra szczegolniej 
oddane s~ zc szczeg6lniej sz~ umiejEJtnosci~. Sk6ry 
o\vcze, tygrysie, lisie, 'vilcze i inne tak byly dosko
na lc przedsta,vione, zc ch~c brala dotkn~c si~ ich 
r~k~ dla przekonania si~ czy nie s~ pra\Ydzi,vemi 
W tych wszystkich plaskorzezbach !at,vo bylo roz
roznic Bud~. Oblicze jcgo szlachctne i wspaniale, 
do typu kaukazkicgo nalezalo zgoduio z podaniami 
Budyst6w, utrzytnuj~cych, iz Buda, pochodzenia za
chodniego, mial twarz bial~, lckko zarumienion~, 
oczy pi~knie opra,vne, nos duzy, \vlosy dlugie i mi~k
kie. Inne osoby 1nialy 'vszystkie oddziclnc typy jak: 
tuongolski z odcieniami tybetai1skiego, chhiski, ta
tarski i si-fan-kt6re to " 'szystkie, potnijaj~c ubra
nie, odr6znic !at"ro b) lo motna. Byly tan1 takze 
gdzieniegdzie glowy indyan i murzyn6w bardzo do
brze przcdsta\viane, wielk~ ". publicznosci wzbudza
j~ce cieka\vosc. \V szy tkie te olbrz}Jnie plaskorze
zby Uj(Jte byly jakoby W ramy przedsta"\\riaj~Ce rozli
CZllC ozdoby ze zwierz~t, ptak6w i k'viat6w zlozone; 
wszystko to, "ryrobionc z masla, zadziwialo pi~kno
sci~ ksztalt6w i kolor6\r. 

Po1nniejsze plaskorzezby mi~dzy tctni unlieszczo
ne, przcdstawialy w miniaturzc bit,vy, polo\vania, 
sceuy z zycia koczowniczego, i \vidoki znakomitszych 
lamazeryj 1 ybetu i Tartaryj. W jcdnem nakoniec 
1niejscu byl teatr, kt6rego osoby i dckoracye tak
zc byly z 1nasla, osoby mialr stop~ wysokosci, 
przedsta\Yialy one zgromadzenic LatnO\V udaj~cych 
si~ na modlitwy do cb6ru. Teatr najprz6d ukazy\Yal 
si~ pusty, na odgros dopiero tr~by z konchy mor
skiej (uzywanej '"' ci~gu tych uroczystosci) ,vycho
dzili z dwojga drz'''i pobocznych d'voma szeregami · 
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Lamowie, za niemi przelozeni ich w ubiorach swi~te- go zesrodkowaniem cywilizacyi cbrzescijanskiej. Lecz 
cznycb; nieporuszenie postawszy chwil~ na scenie, w krainach wyznawaj1!cycb Budyzm, nierychlo pra. 
wracali za kulisy z wielk~ uciecb~ widz6w i przed- 'vdziwe zajasnialo swiatlo; nigdy on nie stawial swi~
stawienie bylo skonczone. tyn dla niepoj~tego Stw6rcy wszechrzeczy. On zbadal 

W szystko to oswietlone byl.o pi~knie urz~dzon~ tyn wszystkie tajniki przyrodzenia, on je rzec mozna 
illuminacy~, a pozastawiane pod golem niebcm przed trzyma w 1nocy swojcj; nie wznosi si~ ponad ziemi~; 
rozmaitemi swi~tyniami budyst6w, 'v tej lamazeryj jcgo JVirloang pr~dzQj by moina nazwac otchlani%· 
znajduj~cycych si~. Nieprzeliczona ilo~c wazon6'v niz nicbern, lJo tan1 duch bcz s\viadotnosci, bez czu-· 
miedzianych w ksztalcie kielich6w, ustawiona bylana cia i my.'·li przcby\va; inncgo szcz~scia nie pragnie~ 
lekkich wzniesieniach wystawiaj~cych rozmaitc fanta- nie poj1nuje Budysta. W pyszc 'vielkiej nic cbcc przy
zyjne dessenie. Te wszystkie wazony rozmaitej wiel- znac zadnej omylki w nauce S\vojcj. Olsnieni niekt6-
kosci napelnione byly maslem, z kt6rego 'vychodzil re1ni pieknosciami znajduj~cem1 siQ w legendzie in
knot silnic bawelnt1 okr~cony. Illuminacye te urzQ:- dyj. kicj, 'viclbicicle Budyzmu, klad~ to na rachunek 
dzone z wielkim sn1akiem micscic by si~ mogly wsrod zbytniego z chr~cscija1tst\vcn1 podobicJ1stwa, zast~pic 
naszych najpierwszych 1niast europejskich. go nieledwie 1nog~cego. Istotnic przcslicznc spoty-

Nazajtitrz ze wscbodem slonca, sladu jui nie bylo kaj~ si~ tatn mysli. Bolesc mlodego poslannika przy
uroczyst.osci kwiat6w. Wszystko rozebrane zostalo, pomina ksi~gi ,Job a a udcrzn. silniej, bo si~ j~ znajdu 
a ogromna ta ilos6 masla, wrzucon~ zostala wgl~b jew bal\voch\valczych wychowancaBran1in6w ustacb. 
s~siedniego w~wozu na pastw~ ]{rukom. Tak ogro- ,Dnia jednego-m6wi Legenda-gdy spotkal Sa
mna praca, tyle potrzebuj~ca czasu, i Inoina powie- }{jamuni wychouz~c z domu rodzicielskiego, czlowie
dzh~c talcnt6w, sluzy tylko nazabaw~ jednej nocy. ka zlamanego '"icl{icm, z przyschl~ slr6r~ do kesci; 

Corocznie nowe robi~ k\viaty i z nowego planu- a dalej innego 'v gor~czce, bez zadncj opicki, m~
corok mn6stwo robotnik6w kaleczy r~ce, traci zdro- cz~cego si~ cierpieniem i obaw~ smierci razem; 
wie, a by ulepic arcydzielo z tak nietr\valego matcry- i zn6w trzcciego trupa niesionego przcz rodzin~, wy
jalu jakimjest maslo, azeby przez noc jedn~ zachwy- daj~c~ bolesnc krzyki; wtedy na widok tych stra
cic pi~knym widokiem ludzi, i uczcic zywyclt Butlow. sznych nQdz ludzkosci, tych potr6jnych bolesci, sta
Marnuje si~ na to nieprzeliczona ilo~c masla, kt6re 1'osci, cltoroby i .~17tie~rci, uznal, ii nie rna co robic 
jest tak drogim tam produktem. - Zamiast zeby t~ z mlodosci~ i zyciem-i wola z bolesci~: ,0 szkoda 
olbrzymif! prac~ starac si~ zachowac jak najdluzej, n1lodosci! kt6r~ rna starosc zniszczyc; biada zdrowiu 
oddaj~ j~ na zniszczenie! Tak to za,vsze i 'vsz~- 1 tylo1na chorolJarni niszczonemu! biada zyciu kt6rego 
dzie przebija si~, 'v zasadzic pi~kna ale \Vykrzywio- czlo\vie){ tak l\r6tko uiywa! 0! gdyby nie bylo ani 
na mysl, pogardy dla wszystkiego co jest materij~. staro~ci,ani cl1or6b, ani smierc.i! -pomysl~ o doko
Gl6wna to nauka pierwszego Budy. 'fa jedyna do naniu os\vobodzenia. ' I przychodzi czas w kt6rym 
chrzescijansliiej podobna zasada, jal\.ze smutnc 'vyda- mlody Indyanin uznal si~ w silc dostatecznej na do
la owoce,jak sprzeczn~ jest z innemi dogmatami Bu- pehlienic tego zadania- sil~ t~ wydobywa z siebie 
dy! Z jednej strony pogarda dla materyi, a czlowiek sam ego, za pomoc~ ostrego zycia. Wtedy uznaje si~ 
mog~cy sih~ ducha rozkazywac jcj, zniszczyc jq, za- Bud~ i dyktuje prawa, w kt6rych istotnic s~ wielkie 
tracic si~ zupelnie, lnb odzyc s'vi~tym, najdoskonal- i pi~kne prawdy. Najchlubniejszem jest uznanie do 
szym, ten czlowiel{ mog~cy si~ 'vy:la1nac z praw ist- ]{torego on pierwszy doszedl, uznanie moznosci i po
nienia, zbratanym jest z plazem! winien widziec trzeby panowania nad zmyslow~ natur~ czlowieka; 
W nim 1'0\Vnego sobie brata. Wyiej t~ IDOZDOSC pojmuje prawoda\VCa indyjski, niZ 

Buuyzm nie \Vkradl si<J do Afryki, nie bylo tam dzisiejsi organizatorowie praw. Dzisiejsi bo,viem tak 
zy\viol6\V do przyj§cia go stosownych. Jakkolwiek maj~ na wzgl~dzie potrzeby zmyslo,ve, tak uchybia
pelno bylo balwochwalczej mi§szn.niny w wierze uczo- j~ 'vyzszej na turze ludzkiej, iz pod prawa sanitarne 
nych mag6w, przeciez na swi~tyni Sais znalcziono podci~gn~li naduzycia sprzeciwiaj~ce si~ najpierw
taki napis: ,Jestcm ten, co byl, jest, i b§dzie,iaden je- szym cbrzescijanskim zasadom, ze otwarcie upra
szcze ze sn1iertelnych nie ucbylil zaslony, kt6ra mnie wnili nierz~d. Gdy tymczasem, pod gor~cem niebem 
pokrywa." To tez wiadomo jak wczesnie Egipt po- wsr6d obyczaj6'v poganskich, wsr6d zmyslowych 
znalswiatloEwangelii,jakAleksanchja pomimo sprze- uciech, Indyanin uznal moznosc w naturze ludzkiej 
czek fi.lozoficznych sekty neoplatonist6w, byla dlu- wylamania si~ z nich zupelnego. I dot~d widzimy 
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, wyznawc6w jego, zycie zupelnie czyste prowadzf! ... 
eych, a mimo to pelnych czerstwosci i zdrowia. 

Nieszcz~sciem tylko, ze mistrz ich kaze im bye 
cnotliwemi nie dla milosci cnoty, nic przez obowi~
zek, ale raczej przez wlasny intcres .. 

Znalromity pisarz Barthelemy StHilaire w zajmu-
. j~cem dziele swojem wydanem roku 1860 pod tytu
lem: ,.Le Boudha et sa 1'eli'gion," rozbieraj~c ze sta
nowislra filozoficznego nauk~ Budy, oddaj~c jej \Yiel
kie pochwaly, przytaczaj~c praV\rdziwie pi~kne, pel
ne melancholii i poezyi wyzszej micjsca, z przypo-
wiesci i nauk mlodego Siddhartha z kasty Sakias, 
(Sakiatnuni) przeciez uczynil sluszu~ u"'ag~: ,,ze ta 
szczeg61na religija, kt6ra si~ obywa bez Boga, wyda
la cnot~ bez o bowi~zku, a milosierdzic bez milo sci.'' 

Przyznac trzeba, zc zaprowadzenie wyznania Bu-

• 
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dy wplyn~lo znacznie na obyczaje dzikich lud6w. Ta 
litosc dla kazdego stworzenia (hoc milosc nieczyn
n~, litosci~ ty lko zwac mozna) zlagodzila znacznie 
niegdys tak okrutnych potomk6w Dzengis-chana . ' n1e malo wplywala takze na to, zmiana w sposobie 
zycia, to jest nic uzywania upajaj~cych 1nocnych na
poi, zakazanych przez Bud~, i niejedzenie n1i~sa. 
Szcz~scicm dla wyznawc6w Budy, ze Sakjamuni nie 
znal dokladnie historyi naturalnej, i nie wiedzial 
0 zwierzokrzc"rach; dostrzeglszy zycia w roslinach, 
got6w bylby zabronic scinania drzew, jak zabronil no
szenia jedwabnych tkanin, azeby nie zabierac wla
snosci jcdwabnikom. Ci~zko b owiem byloby obejsc 
si~ bez jarzyn, nizeli bez sul~ien jedwabnych, a mia
no,vicie bez scinania drzewa tak potrzebnego, czy 
to do budowli, czy to do gotowania potraw. 

' 
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Znnkomity angiclski mary narz, kto1·y · sluzyl roz-

maitym panHt\vom, roznutitc llOsiaUaJ t.cz naz"'iska 
i tytuly; w Anglii byl on adtniralcnl ''ir 'ha1·les 1Va
pie1·:- 'v l{r6lestwie Obojga Sycylii, ka"·alcrcn1 di 
Ponza; w Portugalii zas, adn1iralcn1 ~·i~concto Gabo 
de San-Vincente. Od 1nlodosci prno·n,~c zostac ze
glarzcin, \V ·t~pil do sluzby n1orsld ~j, podczas gdy oj
czyzna jego dobijala si~ pn.nowania na n1orzu. Wielu 
na6\vczas bylo 1n~z6,v, kt6rych czyny rozglose111 S\vym 
swiat caly napclnialy; n1lody Napier zdolal jednak
ze stan~c w jednyn1 z innymi rz~dzic. ~ci~gn~l na 
siebie po,vszcchn~ U\vag~ po raz picr,Yszy jako do· 
w6dzca jednego z okr~t6w angiclskich 'vysylanych 
podczas pano,vania kr6la J oacbinut na obron(J "ry
spy Sycylii. Na lcz~c~ w nie,vielkiej odleglo -:ci od 
stalego l11du, naprzeci 'v przystani 'l'crracina, nea
politailsk~ \vysp~ Ponza, mimo IllOCIH!j zalogi nie
przyjacielskiej opatrzonej wszelkie1ui ~rodkan1i do 
odporu, udcrzyl Napier i wzi~l j~ bez zadnej pra\vie 
straty ze swojej strony. W nagrod~, krol E,erdynand 
IV nadal mu neapolitanslrie szlachect,vo, mianowal 
kawalerem di Ponza i ozdobil orderen1 s. Ferdynan
da. Po zawarciu pokoju mianowany zostal kapita-
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ucm okrQtn linijowego; lecz 'vKrotce, r6wniez jak 
i najwi(Jk~za cz~sc jego t \Varzysz6'v broni, n1usial 
pozostac bczczynnyn1, co n1u pozwolilo I>rzep~dzic 
dlugi przeci~g czasu na lonie rodziny. 'Vojna domo
\Va \V Portugalii 'Y r. 1 33 nastr~czyla sposobnosc 
odznaczeuia si~. Don Pedro, 1:t6ry si~ por6znil 
z swym ad1niralcn1 Sartoriusen1, nakloniony przez 
rz~d angielski, poruczyl jego posad~ dziclnen1u ka
pitano,vi Napiero~ri, kt6ry 4 czer\Yca 1833 r. obj~l 
naczelne do,v6d2t"'o nad konstytucyjn~ fiott~ portu
galsk~, zloio11~ z \vielldej, lecz niegotowej jcszcze do 
ieglugi, frcgaty Don Petlra, z dw6ch mnicjszych 
Rainha de Portugal i donna Dfaria, kor,vety el Po
stueuse, d\voch brygo"' i pi~ciu nieuzbrojonych paro
statk6"'· l\iaj~c pod sob~ 3500 iolnierzy puscil si~ 
w drog~ 21 czer\vca z Oporto ku Algarcajo, aby od-

• 

wr6cic lnvag~ uieprzyjaciela w tamt~ 'stron~ i tym 
sposobcn1 przyjsc w pon1oc \Yojsku portugalskie1nu 
za1ukni~tetnu 'v Oporto. I>. 24 czerwca ujrzano fiott~ 
przy UJSciu rzeki Gwadjany i "~net, znajduj~ca si~ 
tam waro,vnia Cocillas poddala si~ prawie bez oporu. 
W przeci~gu szesciu dni cale Vt"ybrzeie Algarcaji by
lo podbi te; kiedy zas ksi~z~ Terceira na czele wojska 



• 

• 

• .. 

• • 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

• 

• 

.. 

• 
• 

• 

• 

.. 

.. 

• 

• 

• 



• 
• 

41 · 

kt6re Napier przywi6zl, zajmowal si~ przywr6cc
niem porz~dku w odzyskanej prowincyi, 'vtedy ad
Iniral posun~l si~ z flott~ ku p6lnocy, prawdOJ)Odo
bnie aby zawladn~c jakiem warowne1n 1niejsccn1 na 
'\\'ybrzezu Alen1tejo. Dnia 2 lipca spotkal si~ na wy
sokosci przyl~dka San- Vincente z szukaj~c<1 go a da
leko silniejsz~ flott~ don Miguela, zlozon~ z d w6ch 
okr~t6'v linijo,vych Joaao i Rainha, dw6ch fregat 
Princeza Real i ltla1·tin de Freita.~, trzech kor,vct, 
dw6ch bryg6w i szcbeka. Liczb~ 'vifJC i \viclkosci~ 
okr4Jt6'v przewazala flotta nieprzyjacielska. Napier 
za~ dowoclzil 'v boj u do~hviadczon~ osad~ i 1nial 
dziclnych oficero"'· D'vie flotty udcrzyly na sicbie 
'v dniu 5 lipca IJO l)Oludniu. Najsilniejsze d\va okr<J
ty postawil Napier naprzeci\v linijo,vemu zwancmu 
Rainha; frcgata zas donna Alaria n1usiala sta \Vic 
czolo daleko silniejszej fregacie Princeza Real, kor
wetta el Portuense i baig l17illa(lor fregacic Alartins 
tle J~~reitas . Nie zatrudnir \Veale Napier okrfJtu lini
jo,vcgo donz Joao jako tcz \vs~ystkich n1niejszych 
statk6'v nieprzyjacielskich. Bcl5 wzgl~du na silny 
ogieu jakim go przyj~to, zahaczyl 80-dzialo,vy okr~t 
Raina i pier\vszy z szabl~ 'v r~ku \vdarl si~ na jego 
pon1ost. Rozpaczlhva walka, w kt6rej on i jego syn 
zranieni zostali, w okolo powstala. Angielscy maj
tkowie, z ktorych si~ sl\ladala osada okrfJtu, przela .. 
1nali wszelki op6r: w przeci~gu pi~ciu minut Raina 
byla '"zi~ta. Jednoczesnic tenze los spotkal Prince
J{} Real zahaczon~ przez donne l'rlarz~. Pozostale 

. . o'kr~ty don !tliguela albo po kr6tkin1 oporze zabra
. ·ne zostaly, albo same przeszly na stron~ don Pedra. 
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ku zas 1839. gdy zawiklania na wschodzie spowo
dowaly po,vi~kszenic angielskiej sily n1orskiej, otrzy
nlal do\v6dzt,vo nad ol{r~tem linijowyrn nalez~cym 
do flotty ndtnirala Stopforda. 

'\V nastgpuj~cyn1 roku dowodzi! jako kommodor 
oddzial'e1n flotty blokuj~cytn l)Obrzcza Syryjskic; za
danicin jcgo bylo zmusic Mech1neda Alego do ust~
pienia z Syryi stoso\vnic do ukladu londynskicgo, 
zawartcgo w lipcu. Gdy siQ to nie udalo a sprzyinie
rzone flotty angiclska, austryacl{a i turecka przy
st~pily do podbicia Syryi, wtedy do}Ji6ro nadcszla 
stoso\vna dla Kon1modora pora, do roz,vini~cia calej 
S\vcj rzutnosci i spr~iystosci. Pulkownik Smith, ma-
jqcy dowodzic w t<~j "'ypra,vic \vojskami l~dowemi, 
zachorowal i zostal si~ \V Gibraltarze, a zgrzybialy 
ad1niral Stopford nic tylko, ze chgtnic wyr~czal si~ 
ognistym pod,vladnynl w kiero,vaniu flott~, ale m u 
poruczyl do,v6dzt\vo wojsk l~do,vych, tak ze tamten 
dzialal jako general i jako admiral. Dnia 10 wrzc
snia 1840 roku 'vyl(};dowal 'v pobliiu Bcjrutu nie
spclna z piEJciotna tysi~ca1ni \Vojska po najwi~kszcj 
cz~sci tureckicgo, otoczyl si~ szancem nad zatok ~ 
a odparlszy ze strat~ i poraziwszy kilkakrotnie prze
magaj~ce liczbQ wojska cgipskie, zmusir Solimana 
Pasz~ do cofnifJcia si~ z Bejrutu, ostrzeliwanego 
tymczasc1n od strony 1norza przcz fiottQ. W dniu 26 
wrzcsnia zdobyl twicrdz~ Saida, a gdy 12 pazclzier
nika, pulko\vnik Stnith przybyl aby obj~c dow6dz
t\vo nad \Vojskami l<!do\vemi, juz gl6wne punkta wy
brzeza syryjskiego znajdowaly si~ w mocy sprzy
mierzonycb. W najswictniejszym czynie wojennym 
tej wypra"'Y, w zdobyciu twierdzy St. Jean d'Acre, 
Napier czynny bral udzial: poczcm wyslano go do 
Aleksandryi, gcly nfcchmed Ali nie poprzcstal jeszcze 
stawiac Ol)Oru \V nadziei, ze Francya choc w cz~sci 
dotrzyn1a .nczynionych obietnic. Dnia 22 grudnia 
stan~l ko1nmodor angielski pod Aleksandry~ a 27 
ztnusil Mcchmeda Alego do podpisania ukladu, na 
kt6rym oparto urz~dzenia, tycz~cc si~ dzisiejszego 
stanu Egiptu. 

Skutki tego z\vycifJztwa In orskiego byly stanowcze 
dla wojny domo\vcj w Portugalii. W kilka tygodni 
potem ksictze l'erceiry wkroczyl do Lis bony a w })rze
ci~gu roku don Miguel zmuszony byl opuscic Por
tugali~, i szukac schronienia na a11gielskim \Vojen
nym okr~cie . Don Pedro otrzymawszy wiadomosc 
o wypadku bitwy pod San-Vincente podni6sl N apic
ra do godnosci vice-hrabiego de San .. Vincente, i ob
sypal go order ami. Po skonczeniu wojny do1no,vej 
portugalski admiral powr6cil do ojczyzny jako an
gielski kapitan na polowie zoldu. Ufny w szacunck 
rodak6w, na kt6ry czynami wojennemi zasluzyl, na
pr6zno ubiegal si~ po kilka razy o 1niejsce w izbie 
nizszej, bo da wano ci~gle pierwszenstwo ludziom 
wcale prawie nie zasluzonym dla tego, ze jego prze
ci'wnicy, torysowie, zbyt stanowcz~ mieli tu prze
wag~. 

Przy 'vst~pieniu na tron kr6lowej Wiktoryi, mia
llowano Napiera ka\valerem orderu laziennego, w ro-, 

Uklaclu tego jednakze niechcial uznac ani admiral 
Stopford, ani posel angielski w Konstantynopolu, 
pod pozorern, ie do za,varcia go Napier nie mial 
upo\vaznienia. Politycznc stosunki w Europie przy
braly jcdnakze pod6\vczas tak grozn~ posta<\ ze An
glia rada byla pozbyc si~ egipskiej sprawy, a lord 
Palmcrston, wbrew zdaniu ad1nirala Stopford i po
sla '" Konstantynopolu, skwapliwie przyj~l uklad 
zawarty przez Napier a. I teraz wi~c szcz~scie sprzy
jalo smialemu marynarzowi; zamiast poci~gni~ci& 
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uo odpowiedzialnosci, slaw a zaiatwienia sprawy, 
kt6r~ wielu uwazalo za niepodobn~ do zalatwienia, je
dnozgodnie mu przyznan~ zostala. Par lament podzi~
kowal za to w uroczystej odezwie, a sultan obsypal 
orderami i podarunkami, nawet Mechmed-Ali jemu 
przypisywal swoje ocalenie od zupelnej zguby, jak~ 
mu gotowali admiral Stopford i posel w Konstanty
nopolu. Kr6lowa Wiktorya nadala kommodorowi 
swemu tytuJ: Baronet Sir Charles Napier, a za po
wrotem do Anglii po skonczonej wyprawie, lud przyj
mowal go z na.jzywsz~ radosci~; handlowe miasta 
Liverpool i Manchester wyprawily na jego czesc 
• 

uczty, Londyn udzielil praw obywatels twa, a najlu-
dniejszy okr~g Marylebone 'vybral go na deputo-
wanego do izby nizszej. 

Romantyczne umysly, kt6reby w kazdym boha
terze rade widziec Ilerkulesa lub Adonisa, zawio
dlyby si~ niezmiernie w swych urojeniach,przyjrzaw
szy si~ zbliska po,vierzchownosci dzielnego pogrom
cy flotty don Miguela i zdobywcy St. Jean d'Acre. 
Niski i kr~py, z pot~zn~ lysin~, Napier mial w twa
rzy wyraz niczem niezakl6conego humoru. Gardzil 
wykwintnosci~ toalety; ubior jego po najwi~kszej 
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cz~sci bywal nader zaniedbany, czyli po prostu m6-
wi~c, brudny. Czasami tylko przywdziewal na glow~ 
wielki sombrero, to jest slomiany kapelusz ze skrzy
dlami bajeczn~j szerokosci. W izbie nizszej nalezal 
do liberalnych, nawet wi~cej do radykalnych anizeli 
do whig6w. Jak wszyscy, ktorzy w p6zniejszym do
piero \vieku wst~pili do parlamentu, popelnial Na
pier bezustanne bl~dy w formalnosciacb; zadawszy 
np. pytanie ministrowi, wyrywal si~ z mow~, nie cze
kaj~c odpowiedzi, za co go wzywano do porz~dku .. 
W og6le, jedyn~ spr~zyn~ calej jego dzialalnosci po
litycznej, bylo-wlasne przekonanie. Plany miewal 
przy tern tak zr~cznie obmyslane, iz mu si~ zawsze 
udawaly. Osobista odwaga, r6wniez jak i jego ex
centrycznosc, slyn~ly. Prowadz~c raz w Syryi Tur
k6w do szturmu, wywijal nad niemi kijem, gdyz ina
ezej, jak sam m6wil, nie by liby zro hili tego, co do. 
nich nalezalo. Po zdobyciu St. Jean d' Acre, i wysa
dzeniu w powietrze twierdz Mechmeda-Alego, nie wa
hal si~ przyj~c jego zaproszenia na kaw~ i fajk~, po
mimo znanego wiarolomstwa wice-kr6la. Ostatnie 
czyny Napiera zbyt s~znane z gazet, abysmy si~mieli 
nad niemi rozpisywac. Ur. 1796 t 6 listopada 1860 r .. 

• 

. PARGAMEN. z PODW6JNEM PISMEM (PALIMPSESTUS.) 

Bez zaprzeczenia zaden kraj nie posiada tyle 
skarb6w z przeszlosci sztuki i nauki ile pi~l\:na Itali
ja, i zaden nie ob:fituje w ludzi majftcych wyl~czn~ 
do odgrzeby"rania tych skarb6w zdolnosc. Zdaje si~ 
iz Opatrznosc, nie chc~c aby na wield ludzkosc po
zbawjon~ zostala tych wielkich dziel, stwarza ludzi 
kt6rych zadaniem jest dz,vigac z gruz6w zabytki 
sztuki, odczytywac nadzwyczajnym sposobem z od
wiecznycb pargamin6w zatarte a wiellde umyslu lu
dzl{iego dziela. Widzf1c tych pelnych iywosci ludzi 
z tak wielk~ cierpliwoscif!: odtwarzaj~cych dawne 
dzie.la, musimy przyznac, ie oni na ten swiat przy
niesli z sob~ potrzeb~ poswi~cenia si~ tej n1ozolnej 
pracy tak na poz6r przeciwnej zywej naturze kra
jowc6w. Jednym z tych bieglych odt\vorzycieli prze
szlych dziel sztukijest w Wicenzy 1\liglioranza, bez 
odpoczynku pracuj~cy nad ulo.Zeniem w calosc budo
wli znalezionego w ziemi teatru Monga o kt6rym 
wydal dwie broszury pod tytulem: ,,Rel~ione in tor-. 
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no gli scav1 intrapresi per l' illustrazione dell'anti
co teatro di Berga. Pado'l:a 1838 i 1839 roku. 

Nader cz~ste zdarzaj~ siEJ okazyje do rozwinienia 
podobnego, jak i budo\vniczy Jan ~figlioranza posia
da, daru: w kazdym bowiern niemal miescie wlo
skiem napotkac mozna na slad \vi~kszych lub mniej
szych gmach6\v przez czas ziemi~ pokrytych, a C() 

wi§cej na tej zien1i innemi przez poto1nk6w przywa
lonych gmacha1ni; lecz nadzwyczaj juz rzadko od-· 
kryc mozna w jaki<~j bibliotece pargamen z podw6j
nem pisn1em, to jest aieby stare charaktery, przez 
nieznaj~c~ si~ na wartosci potomnosc zamazane, po
kryte zostaly nowem pismem. 

Zdawalo si~ ze min~l juz czas, w kt6rym si~ po
swi~cano nauce odczytywania, odgadywania starych 
manuskrypt6w, a raczej zdawalo si~, ze ich juz zu
pelnie zabraklo. Zapomniano juz prawie o polowa
niu na da,vne r~kopisma: dopiero Ma1 przyjaciel sla
wnego Mezofantego powolanym zostal do odgrzebania 

.. 
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tej nauki. Znalazl on w bibliotece Medyolanskiej 
skarby obfite, jeszcze nietykane. Poprzednicy bo
wiem jego uprawili, uporz~dkowali tylko powierzch
ni~ pokladu tego pola badawczego-nie odkrywszy 
spodniej 'varstwy tych nieocenionych skarb6w nau
ki. Pod liter~ pisma, drzemal duch - juz to poezyi, 
wymowy lub historyj i filozofii -zakl~ty od latty
si~ca, i czckaj~cy jakby na czarooksi~znika kt6ry
by go uwolnic umiat Slowem, zadziwiaj~cyn1 wy
nalazkienl kardynala Ma1, bylo wyczytanie r~kopi
s6\v po dwa razy pisanych czyli naukowo nazwanych 
Palimpsest'6w. l{si~zka naprzyl\lad zakatalogo\va
na \V bibliotece jako komentarz albo kazania z XI 
i XII wicku, a kt6rej kopia znajdowac si~ mogla 
w innych bibliotekach, pod badawczo-naukowen1 
okie1n Don Angela, pokazuje si~ bye sl{arbe1n wcale 
innytn, dochodzi sig bowiem, ze kopijsta z owych wie-
k6"r' "'zi~wszy pargan1en jaki stary zapisany, \vy

:Skroba\vszy z niego, o ilc si~ dalo, dawnc charaktory, 
napisal: nn niln dzielo jakies no\vcgo i ulubioncgo 
poety. Tc to wi~c zniszczone pisn1o umiall{ardynal 
~ia'i \vysledzic, rozpoznac, skompleto,vac r6zncmi 
"" r6znych cz~sciach biblioteki \vyszukancini parga
n1inami i zlozyc z nich calosc - daj~c poznac s\vi atu 
da,vno zaginione zabytki dzicl staroiytnych. W prze · 
ci~gu lat szesciu od 1813-1819 wydal on tym 
.sposobcm }{ilka m6w Cycerona - pisma zaginione 
.J uliusza li'rontona, listy Mark a An to nina, pobozne 
.go LucyuHza Verrusa i Appinsa; C'l~sci 1n6w Aure-
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liusza Symmaqua, history~ Dyonizyusza z Halikarna
su od 12 do 20 ksi~gi-fragmenta (urywki) Philona, 
dawne komentarze Virgiliusza; 2 ksi~gi kronik Euze
biusza;-Przc\vodnik Aleksandra W. i l{onstantyna
Augusta syna J(onstantyna Trzy ksi~gi Juliusza 
Walcra o \vyprawach Aleksandra W. 6t~ i 14tQ: ksi~
g~ Sibill6\v-nakoniec sla"'n~ wcrsy~ gotyck~ Ulphi
la, obejznuj~c~ I.Jisty s-go Pa,vla - i kilka innych 
cz~sci Pis1na Swi~tcgo. 

Praca ta kardynala ~fai dala go poznac calcj Eu
ropic: w r. 1824 znana angielska akademija l\:r6lewska 
tncdal zloty, \viclki, przyslala kardynalowi z nap is em 
nast~puj~cy1n: Angelo MaYo palimpscstoru1n inven
tori et restauratori. Popicrsie jcgo uinieszczonc zu
sta:to w salach kilku innycb sto\varzyszcn uc zonych. 

Przenicsiony kardynuJ Ma'i na bibliotckarza Wa
tykanu do Rzyn1u, tatn Inial sposobnosc wicle innych 
uczynic jeszczc odkryc "' naucc paleografii- wiele 
dzicl zac2gtych \V Mcdyolanie tu dokaf1czal, oraz wie
lc no\Yych \vynalazl: ale naj\vazniejszc jakie tu wydal 
dziclo i wiclcc dla nauko\vego S\viata poi~danc, bylo 
swietne odkrycic Rzcczypospolitej C yccrona. 

Petrarka, Pagio, Bcssario nadarctnnic star ali si~ 
j~ odkryc, z ubolc\vaniem s~dz~c zc zagin(Jla. l{ar
dynat Ma'i znalazl z tytulem calkiem czytelnym pod 
kopi~ kotncntarz6w s-go Augustyna o Psalmach. 
W roku 1838 Papiez Grzegorz XVI mianowal Ange
lo Ma1 l<ardynalenl. Umarl ten slawny uczony w Al
bano rol<u 1854 .. 
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EIESIADA SEP6'""\V '""\V NUBII POL UDNIO'"WEJ . 

Przeby,vszy puszc7;~ Bahiuda ci~gn~listny wzdluz 
ruu, pustym lecz malowniczym w~wozcm Wadi

Rberri. Zblizala si~ pora deszczo,va a upal byl nie
znosny; nadewszystko dokuczaly nam skwarnc na
walnice piaszczyste, zwykle poprzedzaj~ce wiosn~. 
Taka- to na walnica zmusila nas pe\vnego poranku do 
szukania przytulku w mal:ej wiosce, kt6ra, ku wiel
kiej naszej radosci, nadarzyla nam si~ 'ver6tce po 
zer"raniu si~ burzy. Zastalismy tam juz karawan~ 
przybyl~ z srodkowej Nubii, nadzwyczaj 'vycienczo
n~ a kt6ra nabierala sil do dalszej podr6zy do nie
.zbyt odleglcgo Charthum. Wlasciciel jej, bogaty tu
.recki kupiec roztasowal s i§ w najlepszej cbacie; ch~
,tnie jq przeciez z nami podzielil. 

Jak z\vykle \V podobnych okolicznosciach. rozpo
cz~lismy rozmo\v~ o wzajemnych przygodach. Nowi 
nasi znajo1ni min~li si~ 'v pustyni z studni~, a wiel
bl~dy ich ucierpialy nadzwyczaj z tego powodu. 
, 0 Panie! rzekl Ilussejn, wlasciciel karawany, s1nu. 
tny to widok gdy s~py strasznemi swojcmi dziobatni, 
szarpi~ wiclbl~da padaj~cego z pragnienia i ledwo 
kosci z nicgo zosta\viaj~. 

Juz dw6ch stracilismy podobnym sposobem; naj
bardzh~j ial mi jednakze biednego mojego chlopca 
z Dongola, kt6ry zapewne dzis jeszcze postrada ca
ly sw6j maj~tek, wy born~ wielbl~dzic~: jui od trzech 
dni zaled\vie wlecze si~ za nami, chociaz nie oblado
wana. Oby prorok zachowal kazdego od zjadliwych 
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wiatr6w jakie nas spotkalyt Ty,lko w r~ku Boga, jest hieny lub konia nilowego, a spotkania z nie!ni zaden 
moc-inaczej bylibysmy i my im ulegli. Smierc bo- wierny nie rna powodu sobie zyczyc: jedno ich spoj
wiem wyci~gn~la jui po nas swe rami~ a pielrlo roz- rzenie tamuje krew w zylach, przytlumia bicie ser-· 
warlo juz przed nami czeluscie. Lecz,-el hamdu ca, wysusza wn~trznosci i pozba,via rozumu,-c6z 
lillahi (niebu niech b~d~ dzi~ki) orzezwilismy si~ dopiero powiedziec o innych niebezpieczenstwach! 
znowu wodami Nilu1" Wszystko to okropnie trwozylo naszego straznika; 

Dlugo jeszcze bylby on si~ rozwodzil \V podobny tylko zapewnienie ze za pierwszym jego wystrzalem 
spos6b, gdyby wejscie pastucha, o kt6rym byla mo- przyb~dziemy 1nu w pomoc, zdolalo go nieco uspo
wa, nie polozylo konca jego utyski\vaniom i dzi~k- koic. Noc przeszla-hieny si~ nie pokazaly, a wierny 
czynieniom. Na twarzy mlodego cl1lopca wyczytac muzuhnanin nieomieszkal gor~co podzi~kowac pro
mozna bylo ze bolesn~ dotkni~ty zostal strat~; za- rokowi za zacbowanie go od groznego niebezpie-
dna skarga jednakze nie wydobyla si~ z ust jego. czenstwa. 

J akzcz wielbl~dy? zapytal·IIussejn. ,Nadjedi maht, Nazajutrz rano od,volalismy go czempr~dzej; ba-
ja sidi, mojego juz niema, odrzel{J: B6g i Prorok na- lismy si~ bowiem zeby nie odstraszyc s~p6w, kt6re, 
dewszystlro! lecz przywiedziony jestem do zebra.ctwa. podlug naszego zdania, zaraz z rana przybyc musia
Oby mi B6g dopom6gl! ,, ,,Amin, jaradjel, oby si~ tak ly; on1ylilismy si~ w tym wzgl~dzie. Nie widac bylo 
stalo; podnics twe czolo, 'vierny wyz11awco proro- zadnej zyj~cej istoty na okolo smiertelnego loza nie
ka i porzuc smutelr; B6g ci 11omoze gdyi w jegiJ r~- szcz~nej ofiary~ Kilka tylko skowronk6w, mieszkan
ku wszellra pomoc1" \ . · cow najgl~bszych .puszcz, spie\valo swoj~ piosnk~ 
·· Lecz ani pelnc nan1aszczenia slo,va Ilussejna, ani porann~. Wkr6tce po 'vschodzie slonca, bystre oko. 
nasze pieni~dzc, l{t6re w milczeniu przyj~l, nie byly Alego odkrylo nanaszy1n \vidnokrEJgu kruka; po bia ... 
w stanie pocieszyc biedaka. Od czasu do czasu \Vzdy- lej piet"si poznalismy pi§knego Corvus scapulatus .. 
chal on gl~bol{o, a rzcczJwiste lzy splywaly po jego z,volna i opieszale zblizal si~; nagle, jakby dopiero 
ciemnej twarzy. Narcszcic rzekl smutnie: · co spostrzegl padlin~; ·przypadl do niej po kilku 

Dziesi~c lat bylismy z sob'} razem-teraz lezy ona uderzeniacb skrzydel, ldlka razy okr(1zyl j~ kracz~c 
u podn6za skal s~pom na pastw~. Zkf!:diez by si~ tu [\V coraz mniejszcj wysokosci; nast~pnie w niewielkiej 
mialy wziqsc SQpy? zngadn~letn go, naokolo wpusty- od nicj odleglosci, spuscil si~ ukosnie na ziemi~, . 

, ni nawet l\rnka dostrzcdz nie 1nog~. . zlozywszy ksztaltne, konczaste skrzydla. Teraz obej-
Zk:};d si~ bior~, pytasz, o sidi? 'Vnet zlccq, si~ one rzal sig 7;a siebie, po\vaznie przyst~pil do \vielbl~

bez liczby i nicbo zakryj~ swen1 1un6stwen1; najnie- dzicy, i nader zadowolony, jeszcze raz obszedl j~ do
czystsze to z ptast"ra od pocz~tln1 ~hviata, a kazdy' kola. Niezadlugo przyl~czyl si~ do niego drugi z ro
wierny, kt6ry szanuje prawa proroka, "'ystrzcga si~ dzaju Corvus umbrinus, a wlrrotce przynajmniej tu-· 
z niemi spotkania. Jak szatany 'vlok~ si~ za podro· zin ga,viedzi jednego i dt:ugiego kalibru roztasowalo 
znym i na zn1ordowanego dalel\~ drog~ napadaj~ jak si~ jak w wlasny1n domu. Pocz~li si~ schodzic i zna
na podle zwierz~. W ~troba ich nut dzhvn~ sil~ lecz komit i goscie. Tlumy s§p6'v z rodzaju Neophron 
uzytek z niej zabroniony jest kazde1nu spFawiedliwe- perenopterus i pileatus, z"·ietrzywszy zgromadzenie 
mu; tylko ten lub 6w przeld~ty czaro\vnil~ clokony- ~~·uk6w, zacz~ly si~ zbi~gac ze \vszystkich stron. Ka-
wa przy jej pomocy pickielnych spraw swoich. · ' 11ie lJasozytne (milvus parasiticus) wrzeszcz~c, uno-

Pomimo tego \vszystl{iego nadzieja zobaczenia "~- ~ sHy si'J przez pewicn czas nad . 1nartw~ \Vielblqdz i
p6w byla nam bardzo pozqdan~. Gdy "' zy~ cy kra- c~, nast~pnic jedna po drugiej siadly na ziemi. Nie 
jowcy zapewnili nas o prawdzie po\vyzszych slow, przeszlo godziny a to\\'ar~ystwo zebralo si~ wcale 

I postanowilisn1y tutaj pozostac i doczekac si~ s~1)6w. liczne i poz~dliwie spoglq~alo na padle zwierz~; tyl
Wielbl~dzica leiala \V miejscu otoczonem skalatni, ko s~py osmielily si~ wydziooac oczy i uskubac 
pelnemi doskonalych · kryj6wek, z l{t6rych \vybor.. nieco z wywieszonego j~zyka,chociaz, i to nie szcze
nie widziec mozna byio co si~ 'v okolo niej dzialo. g6lnie im si~ udalo. Co si~ tycze mocnej sk6ry, wiel
Obawialismy si~ tylko aby hieny nie skorzystaly bl~dziej, dzioby zglodnialycb a lakomych gosci byly 
z tak wybornej sposobnosci; postawilis1ny wi~c na za slabe zeby j~ przedziurawic. 
strazy naszego strzelca. Z najwi~kszym wstr«atem Nagle wielki orzel (aqvila l~aptor) kt6rego zbliza
uoal si~ on na swoje stanowisko, gdyz, jak n16wil, nia si«a wcalesmy nie spostrzegli, rzucil si~ na glow~ 
owi przekl~ci czarownicy zwykli przybierac postac zwierz~cia, kilk~ uderzeniami dzioba rozwalil jam~ 
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oczn~ i wydobyl jej zawartosc. Nie skonczyl jeszcze czy ze nie ufal wlasnym silom; czy tez spodziewal 
swego dziela gdy ze wszystkicb stron obskoczyly si~ lepszej sposobnosci do walki, odst~pil od swe
go kanie lup, mu wydzieraj~c. Wrzawa i wrzaski go pierwotnego zamiaru, zacbowuj~c grozn~, zncze
nie do uwierzenia powstaly naokolo orla, kt6ry ohu- pnie odporn~ postaw~. 
l'zony natr~ctwem zebralrow, rzucil im dumnie swo- Kryj6,vka nasza pozwalala nam wprawdzie naj-
je zdobycz; jakby gardzil takicm wsp6lzawo<lni- \vyborniej \vidzi6c calc towarzystwo, lecz byla zbyt. 
ctwem. Znowu powr6cil do biesiady, do ktorej teraz o<llcgla, aby \V}' strzaly poz~danym mogly bye u-· 
zjawili si~ ,vlnsciwi jej uczestnicy. Sokole oko n1o- \Vieitczoue skutkien1. Dlatego tci uleglem wreszcie 
jego sluiqcego odkrylo w znaczncj odlcglo~ci i \vy- na.mowo1n tnojcgo slui~cego, }{tory mnie przekony
sokosci pierwszego s~pa uszatego, _vultur auricu- 'val ie do biesiaduj~cych s~p6\v mozna si~ zblizyc 
laris. Po dlugiem szukaniu dostrzeglem i ja 'v g6- na d\vadzie ' cia krol\6w, bez oba\vy ich sploszeiiia. 
rze czarny punkcik - dalel\o mnicjszy aniieli po- Pod zaslonq skal przesun~lcm sig \ViQc do nich na 
zorna wielkosc .. io.skolki w najwi~kszej ,vysokosci do trzydziesci 1noie lokci. P6zni6j kilkakrotnie prze
kt6rej si~ ona wzniesc zdola. Punkt ten zbliza! si~ konalc1n si~, zc s~py <l~z~c na ier, bcz zadncj bo
z nadzwycznjn~ szybkosci~; nareszcic przcmicnil jazni mijaj~ strzc1c6\v czyhaj~cych na nie. 
si~ \V ptaka z rozpostartcmi skrzydlami, kt6ry w pe- Braknic 1ni sl6\v aby dostatecznic opisac wrza
wnej jeszczc wysokosci, okr~zywszy wielbl~dzic~ w~ jaka tu pano\vala. S~py tak s~ zarloczne jak
kilka razy, zwin~l: skrzydla. Juz nie unosil sit} on by si~ za jcdn~ raz~ na cale miesi~ce nasycic chcia-: 
w powietrzu lecz spadal, ulegaj~c powszechnemu ly. 'frzeba ich widziec z wyci~gnion~ szyj~, z pod
prawn ci~il{osci, z coraz rosn~c~ cbyiosci~. Wi- niesionyn1 ogoncm, ze zwieszonemi lub rozpostar
dok pot~inego ptaka zblizaj~ce~o si~ z bajecznf! temi sl\rzydlaini, jak w pot~znych susach podbie
pr~dkosci~, sprawial szczeg6lniejsze wraienie. Zda- gaj~ do padliny; trzeba bye S\Viadkiem na6wczus 
walo si~, ie uderzenie o ziemi~ roztrzaska go na powstaj~c 4j \\TZawy, krzyku, zwady, bijatyki, uga
kawalki; na trzysta stop jednakze nad poziomen1 niania si~J i wydzierania sobie kawalk6w mi~sa, 
roz\vin~l zno\vu swoje skrzydla naksztalt spado- aby mice o podobnej scenie wyobraicnie. Uszate 
chron6w; tym sposobem pr~ukosc spadania. zmniej- s ~py staj~ przy ze"'n~trznych bardzicj pokladach 
szala si~ coraz bardziej: nareszcie spol{ojnie przy- mi~sa; dlugoszyjnc otwierajq jam~ brzuszn1J: i ryj~ 
byl nz na d6l. w wn~trznosciach. Jeden z nich wyrwal kiszk~ 

Zjawienie si~ jego sploszylo natych1niast cal~ a chc~c sam jeden nacieszyc si~ tak s1nacznym k~
ga\vicdz; - jeclen tylko orzel nie ust~pil z Iniej- sli iem, szybko staral si~ z ni~ oddalic: w miar~ 
sea; mocarz, szybko wskoczylna "'ielbl~dzic~, spoj- jednakie oddalnnia si~ kiszl{a rosla; a wtem cala 
rzal dumnie dokola i rozpocz~l S\V~ biesiad~. Dwa zgraja z najwi~ksz~ zaci~tosci~ wpada na chciwca, 
lub trzy uderzenia dziobu dostatccznc byly do roz· \vydziera mu lup kt6ry ci~gle si~ jeszcze przedlu
darcia mocnej skory wielb!~dziej; teraz dopiero po- za i rozpoczyna tnordercz~ walk~. Przybywaj~ no
~cz~l szarpac mi~so rozrzucaj~c mniejszc lub wi~- 'vi; a 'valka coraz to zazartsza, wrzawa coraz to 
ksze lrawalki, chciwie i nie bez zazartej walki ch\vy- szalensza, zam~t wrzasl{O\V i vostaci coraz dzikszy. 
tane przez czyhaj~cych mniejszych rabusi6\v. Wszelka bron, wszelki spo::;6b wojowania zar6wn() 

Towarzystwo powi~kszylo si~ tymczasem kilku uzywany; dzioby, szpony, skrzydla, wszystko slu
jeszcze s ~pami: vul tur RappellH i fulvus, kt6re zy do wy<lzierania pastwy, do odganiania napast
z niepodobn~ do opisania chci,vosci~ rzucily si~ nik6\v. Ci~gle przybywaj~ nowi a zglodniali ryce
_na lup. Wtem zjawil si~ nowy przybysz, 1\iarabut, 1 rze i niezwlocznie rzucaj~ si~ na dawniejszych, 
leptoptilus crumenife r; zamiaren1 jego bylo rozpo- kt6rzy wsr6d niaznosnych wrzasko\v broni~ si~ do 

• 
cz~c sp6r z s~pami; z rozdziawionym dziobem, zbli- upadlego. ~Iarubuty, a jezeli pobojowisko lezy w po-
zal si~ smialo na wysoki ch swych nogacb. Lecz bllzu wsi, i psy, czempr~dzej przybiegaj~ aby ko
s~p uszaty nie okazal najmniejszcj cb~ci ust~vic mu rzystaj~c z powszechnego nieladu i. zwady, pochwy
z miejsca lub tez prz yj ~c go tylko jako 'vsp6lbie- cic jaki niezgorszy k~sek. Marabuty szczeg61niej 
siadnika. 'V pra,vdziwie kr6lewskiej postawie, z po- z wielkiego pospiecbu, lykaj~ takie kawaly mi~sa 
faldowan~ od gniewu szyj~ i glow~, z silnym dzio- ze gardziele ich grubiej~ na stop~: psy zgrzytajt!C 
bern rozwartym, oczekiwal on zarlocznego napast- z~bami uwijaj~ si~ pomi~dzy niebezpiecznemi za
nika, uzbrojonego piramidalnym dziobem. Marabut, pasnikami i z najwi~ksz~ skwapliwosci~ pochlaniaj~ 
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eo im si~ tylko nawinie. S~py jednakze, jak si~ te
go latwo dorozumi6c mozna, uwaiaj~ cale te jatki 
za sw6j wyl~czny przywilej; gdy wi~c nicostrozny 
jaki natr~t nasunic si«J in1 na oczy, za\vieraj~ za-
wieszenie broni pomi~dzy sob11 a bior~ si~ do niego. 

Teraz rozpoczyna si~ nowy zwr6t calcgo drama~ 
tu. Napadni~te wsr6d tak milego dla nich zatru
dnicnia psy i marabuty, broni~ swcj sk6ry zazar
cie. Orly i SQPY unosz~ si~ nad psami, kt6re war
cz~c i szczekaj~c, z~bami je sch\v.ytac usiJuj~, co 
itn sig cz~sto udaje. Cz~scicj jednal{ie ptaki, szyb· 
kie w obrotach zr~cznie u1nykaj~c si~, za.daj~ s\vym 
worgom pot~znc ciosy dziobe1n lub .szponami. Nie 
pomaga skowyczenic ani szczekanic; psy zbite, spu
sciwszy \V d6l ogony, ze \VStydetn UCickajq, Z pola 
bitwy. Marabut raz~c zar6\vno przyjacicla i nie
przyiaciela:, toruje sobie cj€dzl{im S\vym dzioben1 dro-
g~; cz~sto jcdnakic i on ulcga natarczy,vosci zwy
ci~zl{ich sgp6w. Po nad . walcz~ccmi bujaj~ tnnicj
szc nieborald, kt6ry1n siunolub t\vo n1ocniejszych 
nie zostawalo iadncj nadzici. :\V ctuj11 to obie rzu
caj~c si~ na opuszczone podczas 'vall\i 1niejsca, do
p6ki ich ztamt~d przcmoc uie sp~dzi. 

Takiemu-to wido,visku przyglt1dulis1uy si~ jui od 
niejakicgo czasu, \V cictgn lrt6~~cgo · odkryci zosta
lismy 1)rzcz tnara?uta kt6ry przcchadzul si~ po
mimo tego z najzin1ni ej sz~ }{1'\Vi<},; S(JPY zu~ tak by
!y zatrudnione S\VOj~ bic~iad~ ie llU nn zadnej 
uwagi nie zwracaly. Rozkazalen1 Alcn1u ieby trzy
mal sw~ broil w pogoto\vin i podu.J: j~ nn.tycluniast 
po wypaleniu n1ojcj. 'Vymierzylem ta1n gdzic ciiba. 
byla najg~stsza, we lby szcsciu lub 6s1niu s~p6\v. 
Ph~rwsze dwa wystrzaly ~p~·awily skutck uadzwy-

. czajny; dwa lub trzy s~py padly tHt 1nicjscu, reszta 
po ldlku prostopadlych pod"l{okach wybila si~ w po
wietrze. Natlok byl jednakze tak "'ielki ze prze
szkadzali sobie wzajcmnic 'v locic, a \vszystko ra~ 
zen1 podohniejsze bylo do lcnhYie ruszaj~cej si~ 
bryly, anizeli do gromady ptak6'v. ,.,-lypalilein, cho
ciaz bez skutku, w sam srodek tcj bryly; zreszt~ 

t 
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widowisko to tak mnie odurzylo, ze bylbym zanie
chal postrzelic przelatuj~cego tuz po nademn~ s~
pa. Jakkolwiek pewny bylem mojego strzalu, zda
walo si~ zrazu zc i ten pozostanie bez sl{utku; 
s~p bowiem, jakby wcalc nie byl trafiony, szybo
wal najspokojnicj dalej. J uz uwazalistny go za stra
conego gdy naglc zwin~l skrzydla i bezwladnie, 
prostopadlc padl na ziemi~; zdechl jcszcze w po
wictrzu. Towarzysze jego zdawali si~ bardzi6j zdzi- · 
wicni, anizeli przerazcni. Kruki i kanic juz odda
wna byly w g6rze, zk~d wrzeszcz~c \V nieboglosy 
miot~ly na nas zapewne najokrutniejsze przeklen
stwa; s~py jeszcze nic poznikaly wszystkie; naj
wi~ksza ich cz~sc usiadla, gdy nowe strzaly nie na
sb!pily, na okolicznych skalach i w n1jlczeniu ocze
kiwala, co dalej b~dzic. Napr6ino jednakzc usilo
'valismy zblizyc si~ do nicb; chciaJy one jedy
uie poznac spra,vc6w tej katastrofy i jak tylko po
kazalismy si~ z broni~ w r<aku, natychmiast ucie
l{ly. D\voje tylko biegalo tu i 6wdzic; Z\Yicszone 
skrzydla do\vodzily ze byly postrzelone. Za zbli
zcniem siQ do nicb, oddaly z siehie co m1aly w gar 
dzicli i dopiero 'vtedy szuk aly ocalenia w uciecz
ce. Dogonilcm jeduego i chcialcm go schwytac; nie 
tak to jednal\ic bylo latwo jak mi si~ zda\va1o. 
Z i krz~cctu okicn1, z glow·~ nicco puchylon~, szy- . 
~~ nieco 'vci~gni€dt~, od,vr6cil si(J do Jnnie got6w 

• 
bro11ic sig do upadlego. N aproino staralem go si~ 

luf<1 przygniesc do zicmi; za kazdyrn raze1n zr<a
cznic si~ \vyslizghval. Poradzilctn sobic z nim z la
t ;vosci~. Ali, kt6ry przybiegl mi na pomoc, zarzucil 
n1u n1a na glowg chust~ i zawin~l j~. Z"ri~za,vszy, 
pop~dzilis1ny sitJ za drugiJn, kt6ry tyn1czase1n przy
szedl nieco do sil i bylby nam uciekl, gdyby nie 
postrzclone skrzydl'o; post~pilismy sobic z nim jak 
z pier,yszynl. ·"\Vypadek naszego polo\vania by! na
dcr zada\valniaj~cy; zdobylismy dw6ch uszatych, 
trzcch dlugoszyjnych i jcdnego szarego s~pa. Pel
ni dumy powracalismy do wsi, aby si~ zaj~c wy- . 
pchaniem cuchn~cego naszego !upu. 

I 
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DIN ANT, • 

(z R T C 1 N ~). 

Pocieszaj~c~ to jest rzecz~, ze rodzaj pismien
nictwa, maj:}ey za eel opisanie i podanie do wia
domosci r6znych szczeg6l6w i wypadk6w zaszlych 
w podrozacb, tu i owdzie przedsi~branych. c oraz 
lepszego u czytelnik6w doznaje przyj~eia. A ilez 
to zt~d i dl a nieh samych pozytku,- ilez to zlych 
ksi~zek i nie maj~eyeh zadnego pozytecznego eelu 
dziel r6znorodnycb, przez coraz wi~cej rozpowszeeh
niaj~c~ si~ literatur~ podr6zniez~ zupelnie usu
ni~temi zos talo, a ust~puj~c miej sea pozyteezniej
szym i wi~eej wplywu dobroezynnego na umysl wy
wieraj~cym wiadomoseiom. Oby tylko podobnc za
ruilowanie nowosei i obc.zyzny, nie obudzilo w nas 
oboj~tnosci dla ojezystej ziemi! 

S~ jeszcze w Niemczech miejsca slynne uroczem 
polozeniem swojem, zajmuj~ee przeszlosci~ i obecnem 
stanowiskiem, kt.6re ni e ty lko dla nas, ale dla sa
mycb Niemc6w nawet cz~stokroc najodleglejsze cz~
sci swiata dokladnie znaj~cym, s~ prawdz\wie nie
znanenli kraja1ni (terra ignota). NiQ wyszukuj~c 
\vielu przyklad6w dla stwierdzenia tych slow na
szych, niechaj tu choc jedna okolicznosc za dow6d 
stanie, i.e Ardenny i okolice g6rnej Mozy, jakkol
wiek hojnie od natury pi~knosci~ ~posazone, i w hi
storvczne 'vspomnienia bogate, zwiedzane by\vaj~ 
jedy~e przez podr6zuj~cych Anglik6w. 

Moza, ta wielka poboczna rzeka Renu, prawdzi
wa, naturalna sp6jnia obydw6cb panstw niderland
skich, bierze sw6j pocz~tek w plaszczyznie Lan
gres {plateau de Langres) po za Lotaryngi~, w s~
siedztwie zr6del rzek Marne i Sekwany. Nie po
trzebuj~c sledzic biegu rzeki wsr6d g6rzystych Ar
denn6w, spotyka podr6zny zaraz nad belgijsk~ Mo
z~ nieprzerwany prawie szereg zajmuj~cycb, po cz~
sci pra\vdziwie wznioslych widok6w, i arcydziel 
przyrody. W cudownie pi~knych zwrotach toczy si~ 
szybkim biegiem rzeka, raz w posr6d dzikich skal 
i lom6w marrnurowych, to zn6w przesuwa si~ wsrod 
drzew wspaniale ugruppowanych. Lasy, pola i l~ki 
wi~z~ si~ wiencem na jej brzegacb, w niewielkiej 
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zas stosunkowo odleglosci, spoty l\a oko wioski, zam
ki, mlyny i zaklady fabryczne. Za Namurem oko
lica przybiera postac powaznicjsz~ i wznioslejsz~. 
Raz przedsta\via nam si~ rzeka naksztalt jeziora 
skalami i g6rami otoczonego; to zn6w zblizaj~ si~ 
skaly obyd\v6ch brzegow tak dalcce do siebie, ze 
nad zw~zonen1 w ten spos6b koryte1n, zaledwie ty
le pozostaje miejsca, ile potrzeba do poprowadze
nia zwyczajnego goscinca. J eszcze romantyczni~j
szym i dzikszym jest krajo braz w okolicy miasta • 
Dinant. Tu stercz~ skaly w dziwacznie potworzo
nych grupach, 'v kt6rych fantazya widza, zdaje si~ 
srJostrzegac mury odwiecznych \viezyc i spustosza
lych zamk6w. 

Jednem z najpi~kniej polozonych, choc obecnie 
malo znacznych miast, jest niezaprzeczenie Dinant 
nad Moz~, przed wypadkami 1466 roku, najbogat
sze i najwarowniejszc miasto po tamtej stronie g6r; 
teraz zas licz~ce zaJedwie 7000 Inieszkanc6w. 0 p6l 
c z"' artej mili od N amuru oddalone, lezy ono na 
prawym brzegu rzeki, przez kt6r~ don wspanialy 
most prowadzi. Z polozenia s'vego Dinant rna wie
le podobienstwa do .1: amuru,-wysokie jednak i gro
znc skaly, nadaj~ pierwszemu wi~cej okazal~ po
stac. 

Dinant ma tylko jedn~, krzyw~, w r6znych kie
runkach poprzecinan~ ulie~-wsz~dzic jednostajnie 
prawie 'v~zk~, w jednem tylko miejseu dla ut\vo
rzenia nie,vielkiego targowiska cokolwiek si~ roz
szerzaj~c~. Z powodu wznosz~cego siEJ z jednej stro
ny pasma skal, z drugiej zas koryta rzeki, domy 
w Dinant tak ciasno s~ pobudowaue, ze zaledwie po
miescic mog~ w sobie malenkie bardzo podw6rko. 

R6wniez i odwieczny, dumnie na otaczaj~ce do
my miejskie, jak wladzca spogl~daj~cy kosei6l Pan
ny Maryi, pi~kny gotycki zabytek budownictwa XV 
wieku, wzniesiony tuz obok skaly, utrudnia. z jednej 
strony przyst~p do siebie ciekawemu oku. Na oby
dw6ch niegdys wspanialych, dzis znacznie uszko
dzonych odrzwiach swi~tyni, na owym prawdziwym 
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-zabytku sztuki i jawnem swiadectwie poboznosci czaj niebezpieczny, lubo nader korzystny, przez 
mieszkaiic6w, spostrzegamy na nieszcz~scie slady tutejszych n1ieszkanc6w z zapalem byl prowadzony. 
or~za francuzkiego. Starannie, na pojedyncze pi~- Co sit} tyczy przeszlosci n1alo jest miast kt6re
knie lrwieciem obsadzone tarassy podzielona skala, by tyle sn1utnych i tragicznych mogly naliczyc wy
nadaje miastu prawdziwie malownicz~ postac. Po padk6w-co Dinant. Sla"'ne i kwitn~ce niegdy~ to 
za kazdym dotnem, na nalez~cym don tarassie, znaj- miasto, wyst~pilo 'v XV wieku, 'vraz z miastem 
dziesz o\vocc drzewa i r6znobarwne kwiaty a w po- Huy i Li.ittich przeci'v pot~dzc domu Burgundzkie
sr6d nich, jakby kryj~ce si~, mozolnie wykuwane, go. Pod panowanic1n Ludwika XI, micszkancy Inia
groty. J{amienne schody prowadz~ z tarassu na sta Dinant spalili w roku 1466 portret hrabie
tarass. Rzuciwszy z doliny okien1 na o"r'b przecu- go de Charolais przed bramamj 1niasta Bourignes. 
dnem kwiccie1n zaslan~ skal~, na t~ bujn~ roslin- , Czyliz widzicic, wolali z zapale1n, syna naszego 

, nose, swiadcz~c~ o serdecznem zamilowaniu tcgo ksi~cia, zdrajc~, hrabicgo de Charolais, kt6rego 
co pi~l\nc i nie,vinnc, nie zdolasz po\vstrzy1nac w so- kr6l tak 11owiesic l\aze, jak go tutaj wisz~cego wi
bie wylrrzyku podziwu i uwiclbicnia, na widok tej dzicie." A by dowiosc, ze jeszcze nie \visi, o blegl 
pra\vdziwic rajskiej okolicy. Dinant, kt6re min1o nadzwyczajnych wysilcn dlugo 

· h l d · d · t t · e ~dza opierac si<J nie 1nogio. Obl~zeni odrzucili poCZf!-p 

b 
PdallUJ~Ca wstlc ~ a .:

10 
na ~ua~;:~ WI ~iei . tkowo o:fiarowan~ im przez Filipa kapitulacy~, po-

z u owank~ zots .a a opi .rodw, ro ru 
1
' ·e~ sl al~e.. stano,viwszy uzyc wszelkich mozcbnych srodk6w 

sec zam u s 01~-cego n1cg ys na \Vyso \1 ~ { . . . . . 
• J~ • • , obrony· pOWICSih nawet parlamcntarza 1 dop1ero a nast~pn1c przcz francuz6w z z.Icn1I~ zrownanego. '. . , . , ' 
. . , k . . gdy ksu~zc szturm przypusc1c knzal, przy byla de-

Ma~owmczy ~1dok starych zamkow spo OJnie putacya zloZona z przedniejszych obywatcli, odda-
drze~I~c!ch_ sob1~ n~ st~r~z~cych ~v ok~lo skalach, j~c zwyci~Zcy lduczc od bram miasta. Przez trzy 
~zym zaJIDUJ~C~IDI rowm_ez 1 ~kohce Dmant nada- dni nieszcz~Sliwc miasto wystawionc bylo na ra
J~C samcmu . m1astu _wdZI~Jk _mezr6wnany. Uro~ze bunck, i oddane na pastw~ ·wyuzdanego Zoldactwa, 
promcnady CI~gn~c SH;}.~zdluz Mo~y, prowadz!Jl Cle- nic oszcz<Jdzaj:tcego ni starc6w ni kalek, ni Swill; 
kawych do zamk6w Frmr, W al:fin 1 do Opactwa Ma- tyii nawet Paiiskich w •• napadzie szalclistwa. Gu-
ulsort. bernator- miasta llowieszony zostalna szczycie wzno-

Da,vna cz~Bc miasta, \VY\Yodz~ca S\VC imie od sz~cej si~ nad rzck~ skaly; osn1iuset zas obywa .. 
Diany, jest ludn~ i ozywion~. Czynni i nadzwycza.j teli, 'v pary razem po,vi~zanych, smierc ~' nurtach 
obrotni tnieszkancy trudni~ si~ rozmaityn1 przctny- 1\{ozy znalazlo. Filip ,Dobrym '' naz\rany, a '"' okru
slem, szczcg6lniej zas sprzedaz~ I>lotna i zboza. cienstwie i z~dzy krwi, zolnierzy swoich prEecho
Tu l)i~trz~ si~ fabryki wyrobo\v marinuro\\'ych, dz~cy, nic wprzod opusril Dinant, p6ki nie ujrzal 
olearnie, pa1)iernic i wicle innycb. Cbociaz zaprze- nieszczesliwego miasta zupelnie spustoszonego. W r. 
stano wyrobu znanych nicgdys pod naz,viskiem 1554 w czasie ,vojny 1ni~dzy Henrykiem III a ce-

. ,Dinanteries" 'vyrob6w miedzianych, nic n1niej je- sarzen1 Karolem V, Dinant zdobytem zostalo przez 
dnak glosnc s~ obecnie, z doskonalosci s'Yej 110- ksi~cia Newers ,valcz~cego w szeregach Henryka, 

· wszechnic znane placki dinantskie, rodLJaj pierni- a w roku 1703, wraz z miastem Bourignes zbu
kowych orzcch6w, kt6re z orkiszowej n1q,ki i mio- rzone. Tenze sam los spotkal je yv dniu 24 ma
du wyrabiane, daleko roszylane bywaj~. ja 1794 roku. na rozkaz J ourdana wodza francu

Znacznym jest r6wniez handel przesylkowy mi~dzy z6\v. Nie nalezy si~ zatem dziwic, ze Dinant ulegl
miastem Dinant a Francy~ zaprowadzony; dawniej szy tylu okropnym ciosom, nie moglo si~ podniesc 
~as inny jeszcze rodzaj handlu., przemycany, nadzwy- znowu do dawnej swojej swietnosci . 

• 

• 

• 
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0 ZWI~ZKU ZWIERZ~CEJ I DUCHO,VEJ NATURY CZtOWIEKA. 
WS T ~ P. 

§ 1. 

Juz wielu filozof6w utrzymywalo, ze cialo jest nie-
jako dla ducha \Vi~zieniem, ze go zanadto do zicm
skosci przy,vi~zuje, i ze jego tak zwany polot ku do 
sl\onalosci wstrzymuje. Niekt6rzy znowu filozofowie 
mniej 'viEJcej pewnie popierali to zdanie: zc nauka 
i cnota nie ty lko s~ celem, ale razcm srodkicm szcz~
sli\vosci, ze cala doskonalosc czlowieka skupia si~ 
w ulepszeniu jcgo ciala. Sf!dZ~, ze jedni i drudzy r6-
wnie jcdnostronuie o tern wyrzckli. Ostatni syste-
1nat calkien1 prawic wykluczonym zostal z naszych 
n1oralnoRci i filozofii, a jak mi si~ zdaje, nic rzndko 
z nadto fanatyczn~ gorliwosci~ bywal odrzucanym, 
to pcwna ze nic nie masz niebezpieczniejszcgo dla 
pra\vdy, jnk kicdy jednostronne n1nie1uania jedno
stronnych znajduj~ zbijacz6w. Wl>ra,vdzic pierwszy 
z uich "' og6lc najwi~cej byl cierpianyn1, gdyi naj
zdolniejszym jest do zagrzania serca do cnoty i \var
tosc s'voj~ na prawdziwie wielkich duszach juz uspra· 
"Wiedli\vil. l{t6z nie podzi\via mocy ducha l{atona, 
" 'ysokiej cnoty 13rutusa . i Aurcliu.:za, stalosci }~pi
kteta i eneki? Potnimo to jednak jest to tyll\o pi~
kny blqd rozumu, })rawdziwa ostatecznosc, ze zby
tniln zapalem }Joniiaj~ca jedn~ cz~sc czlowicka 
a chc~ca nas podniesc do rz~du idealnych istot, nie 
pozbawiaj~c oraz i naszego czlowieczef1stwa; jestto 
system at wrt}CZ }Jrzeci wny 'vszystl{ien1u, co ty lko hi .. 
storycznie \Yiemy i filozoficznie objasnic mozemy 
-o rozwoju pojcdynczego czlo\vie](a i calcgo rodu; sy
stcJnat nic zgadzaj~cy si~ wcale z organicAnosci~ 
duszy ludzkiej. Zt~d i tu r6\vnic jak wsz~dzic, dla 
tem pewnicjszego trafienia na srodkow~ linijQ pra
wdy, najrozsqdniej jest utrzymac r6\vnowag~ mi~dzy 
te1ni d\voma n1nicmaniami. 

Poniewaz zas zwyczajnyn1 sposo ben1 wi~cej \V te1n 
poblqdzono, l\lad~c w pismach za wiele na karb sa
mej sily ducha z usunieniem ci·ala, o ile tamta zupel
nie niezaleznic 1nozc bye od tego ostatniego "'YO bra
zon~; niniejsza przeto pr6ba wi~cej zatrudniac si~ 
b~dzie 'vyci~gnieniem na jasni~ znakomitcgo przy
czynienia si~ ciala do dzialai1 duszy, 'vielkiego i rze
czywistcgo wplywu zwierz~cego systematu czulego .. 

Ksn;oA SWIATA, Cz. II. R. IX. 

na ducho\vosc. Z t6zu wszystkicm nie jest to wcale 
filozofia Epikura, tak r6wnie jak stoicyzmem nie 
jest tnvaianic cnoty za najwyzszc dobro. 

Nim przyst~piniy do zbadania \vyzszych rnoralnych 
cel6w 1rt6re daj~ si€J osi~gn11c przy I>Omocy natury . , . . . 
zwierz~ccJ, po\vtnnistny pierwej ustalic fizyczn~ ich 
koniccznosc i zgodzic si~ na niekt6rc zasadnicze 
'vyobrazcnia. Zt~d ten pierwszy puukt zapatrywania 
si~ 11a zawislosc ohudw6ch natur. 

ZW14ZEK FIZYCZNY. 

Natura zwier~ca utwierdza dzialaln os6 ducha. 

2. 
Organlzm dzlalar\ du zy-karmfenlc -rodzajnosc. 

''Tszystkie, jakic ty}ko \V SWiCCiC lllOralnym icicle
snynl postrzcga1ny do udoskonalcnia czlo,vicka za
klady, zdaj~ siQ "r koi1cu \V tern zasaduiczem z sob~ 
jednoczyc zdaniu: zc doskonalosc czlo\vicka zalczy 
na cwiczcniu S\voich sil przez zapatrywanic si~ na 
piau ~hviata; a zc po1ni~dzy mass~ sily i celom na 
kt6ry . i~ ona \VY"'icra, powinna bye jak najdoskonal
sza hartnonija, doskonalosc zatcm zalciec b~dzic na 
naj\vyi~z~j mozli \vej dzialalnosci; lecz dzialalnosc 
ludzkiej duszy, skutkicm pe\vnej koniccznosci kt6-
r~j jcsz_czc. nie p~znaj~ i. w pewny spos?b kt6rego 
~1e pOJIDUJ~, zw1~zana Jest z czynuosci~ materyi. 
Zmiany w S\viecie cielesnym, po\vinny, })rzez pewn~ 
klass<J posrcdniczych sil organicznycb, to jest przez 
zmysly, bye zmodyfikowanemi i ic tak powicm wy
ksztalconcmi, p6ki b~d~ w stanic obudzic we mnie 
jakics wyobrazcnic; i tak musz~ znowu inne organi-
cznc sHy, machiny do,volnego ruchu, wyst~pic po
mi~dzy dusz~ i S\viatctn, dla. przcniesicnia zmian 
pier\vszej na ostatni; musz~ nakonicc same operacye 
n1ilczenia i czucia odpo\viadac pewnym ruchom we
""n~trznego czulowiszcza (Sensoriun1). W szystko to 
stano\vi organizn1 dzialan duszy. 

Lecz 1naterya jest lupcm wiecznej zmiany, i dzia
laj~c zuiywa si~ sama przez si~, albowiem w czasie 
ruchu element jest ze s wej kolei wypchni~ty, wyp~
dzony i stracony. Przeci wnie zas, poniewaz prosta. 

1 
• 
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istota duszy zawiera w samej sobie trwalosc i osto
t~, a co do istoty swojej nic ani nabywa ani traci, 
przeto materya nie moze dotrzymac kroku dzialalno
sci ducba, i wkr6tceby zagin~l organizm duchowego 
zycia, a z nim razem cala czynnosc duszy. Dla za
pobiczenia temu, musial do pierwszego bye przyda
nym nowy systemat 5il organicznych, kt6ryby wyna
gradzal jcgo zniszczenia i utrzymywal wi~dn~cy jego 
kwiat, lancuchcm ci~gle z sob~ l~cz~cych si~ nowych 
tworzen. Takim jest organizm karmienia. 

Co wi~ccj. Po kr6tkim przeci~gu dzialania, po 
zniesieniu r6wnowagi mi~dzy utrat~ i odno"'~, czlo
wiek schodzi ze sccny iycia, a prawo smiertelnosci 
wyludnia zie111i~. Nawet ilosc czulych istot kt6re od
wieczna Milosc i M~drosc chciala powolac do szcz~
sliwego bytu~ nie rna dose przestrzeni do jednocze
snego istnienia ". granicach tego swiata, a zycie 
j edcgo pol{olcnia wyl~cza zycie inn ego. Dla tego tez 
naleznlo azeby nowi ludzie "'st~pili na miejsce zni
knionych starych i zeby zycic w nieprzer,vanem na
st~pstwic moglo si~ utrzymac. Lecz nic nowego nie 
stwarza si~, a co teraz jest nowem staje si~ tylko 
przez rozw6j. Rozwijanie si~ czlowieka musialo na
st~pic przez ludzi, jezeli oni znajduj~ si~ \V stosun
ku do konsumcyi, jezeli czlowiek na czlowieka mial 
bye wyksztalconym. Na tt~j zasadzie do d\v6ch pier
wszych zal~czony zostal no,vy systemat sil organi
cznych, maj~cy na celu ozywienie i rozwini~cie ludz
kiego zarodl\a. Jest to organizzn rodzajnosci. Trzy 
te organizmy pol~c~one najdokladniejszym rniejsco
wym i rzeczywistyn1 z"'iQ;zkiem, tworz~ Iudzkie cialo. 

§ 3. 

C l a J u. 

Sily organiczne ciala ludzldcgo same prooz si~ 
dziel~ si~ na dwie gl6wne klassy: pierwsza za,vier a 
w sobie takie, kt6rych nie 111ozen1y poj~c za pon1oc~ 
zadnych znajomych praw i zjawi k S\viata fizyczne
go: tu nalez~ czulosc nerw·6w i drazli,vosc tnuskulu. 
Poniewaz niepodobna bylo dot~d ·wnil\n~c w ekono
mij~ tego co jest nie\vidzinlnen1, starano siEJ wi~c 
nieznnjom~ mccbanik~ \vytlumaczyc za pon1oc~ zna
jomej, i nerwy u'vazano za kanal, prowadzf!:CY nad-
zwyczaj subtelny, lotny i dzialaj~cy plyn, 1naj~cy 
przewyzszac sw~ szy bkosci~ i rzadkoscif1 eter i lna
teryfd elektryczn~, uwazano tez go za pierwjastek 
czulosci i ruchliwosci i zt~d dano mu nazwisko du
cha zycia. 1'ak tez znowu drazliw'osc wl6kna mi~
snego przypisywano pewnej sklonnosci (nisus) kur
czenia si~ z powodu obcego bodzca i zblizania do 

• 

siebie obudwu swoich konc6w. Dwa te rodzaje pier
wiastk6w stanowi~ wyl~czn~ cech~ Z\vierz~cego or-

• gan1zmu. 
Druga klassa obejmuje takie sily, kt6re mozemy 

zaleznemi uczynic od znajomych praw Fizyki. T.u 
zaliczam Mechanik~ ruchu, i Chemij~ ludzkiego 
ciala, wedlug kt6rej wzrasta zycie wegetacyjne. We
getacya przeto i zwierz~ca Mechanika najscislej z so
b~ zl~czone, wlasciwie tworz~ fizyczne zycie ludzkie
go ciala. 

§ 4. 
Zlllerz~ce i1cle .. 

Jeszcze nie na tern koniec. Poniewaz strata mniej1 
wi~cej zaleiy od woli ducha, koniecznie wi~c i na
groda musiala bye w jego mocy. Dal~j, poniewaZ: 
cialo ulega wszystkim nast~pstwom skladu i wysta
wione zostalo na szereg otaczaj~cych go nieprzyja
znych dzialafi rzeczy, musialo wi~c bye w mocy du
szy bronienie go od szkodliwego wplywu tych osta-· 
tnich, i posta wienie go w takich stosunkach ze swia-· 
tem fizycznym, kt6reby byly najodpowiedniejszemi 
jego trwaniu; musiala ona odbierac swiadomosc o o-· 
becnym zlym lub dobrym stanie swoich organ6w;. 
musiala ze zlego jego stanu czerpac niezadowole-· 
nie a z dobrego zadowolenie, staraj~c si~ go prze
dluiac lub oddalac, szukaj~c go lub unikaj~c. Tu 
wi~c organizm jest jakby zwi~zany ze zdolnosci~ 
czucia, dusza zas 'vci~gni~t~ interessem swego ciala .. 
Teraz jest cos wi~cej nii wegetacya, cos wi~cej na<l 
martwy n1odcl i mechanik~ nerw6w i n1usl{ul6w, te-· 
raz jest zycie zwierz~ce 1). 

l{wiat zycia zwierz~cego jest dla kwiatu dzialan 
duszy nadz\vyczaj \Vaznym, i nie moze bye nigdy bez 
calkowitej zaglady tych ostatnich zniszczonym. Musi 
on miec pod sob~ n1ocny grunt, kt6ryby si~ nie la
t"'o zachwial to jest, ze dusza nieprzepart~ sih~: na-

1) Lccz taltze jest cos wi~cej niz zwierz~ce zycie z\vie
rz~cia. Zwierz~ zyje swojem zycimn azeby czulo przyje-· 
muie. Czuje ono przyje1nnie aieby utrzymy"falo swe zwie-· 
rz~ce zycie. A zatcm zyje dzis azcby jutro zylo. Jest te
raz szcz~sli"·em azeby jntro takie1n bylo. Ale jest to pro-· 
stc, niepewnc szcz~scie, odby\vaj~ce tyllro peryody organi
zmu, wystawione na przypadek i slepy traf gdyz tylko 
pol ega na czuciu. Czlo·wiek iyje takze zycietn, czuje swo
jc zadowolenie i cierpi swe bole. Lecz dla czego? Czu
je on i cierpi dla utrzymania swcgo zwierz~cego zycia. 
Utrzymuje on je azeby m6gl zyc dluzej zyciem ducho
'vem. Tu "~i~c srodek r6zni si~ od celu, tam zas eel zda
je si~ ZC srodkien1 jednoczyc. Jest to jeden Z graniCZ!1· 
cych rozdzialow mi~dzy czlowiekiem a zwierz~ciem • 
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lezec 1nusi do dzialan zycia fizycznego. Czyz mogly 
uczucia zlego lub dobrego zwierz~cego stanu bye 
uczuciami umyslowemi i powstawae za pomoc~ tny
slcnia? Jal{zeby j~ cz~sto przycmie\\'alo S\Viatlo prze
magaj~cych na1ni~tno~ci, jakby jt1 cz~sto przywala
ly lenistwo i glupota, jak cz~sto zatrudnicnic i roz
targnienie po1nin~lyby j~? Dalej, czylizby od czlo\vie
ka-zwierz~cia nie wymagano najdoskonalszej znajo
mosci w!asnej ekonomii, czyby dzieci~ nie powinno 
bye mistrzem w ten1 w czem nasi Harweje, Boer baa vi 
i Hallery, po pi~cdziesi~cioletnich badaniach zostali 
jeszcze poczfhtkuj~cymi? Dusza w zaden spos6b nic 
moglaby miec ani \vyobrazenia o stanie, jaktby tnia
la odmienie. I jakzeby si~ o nim dovviedziala, jak
.Zeby weszla w dzia{anic? 

§ 5. 
Zwierz~ce uczucia. 

Nie znamy jeszcze innych uczuc opr6cz takich 
kt6re wyply,vaj~ z poprzedniczej operacyi rozun1u; 
lecz teraz juz maj~ powstac uczucia z }{t6rych ro
.zum rna bye calkiem wyp~dzonym. Uczucia-to, 1naj~ 
Qbecne zdolnosci moich narz~dzi jezcli nic wyrazac 
tcdy przynaj1nniej szczeg6lo \vieoznaczac; a raczej im 
towarzyszyc. Uczucia powinny 'vol~ szybko i zy\YO 

. ku wstr~towi lub z~dzy sl{laniac, powinny one nad 
powierzchni~ duszy tylko si~ unosic nie wkraczaj~c 
nigdy ". krain~ rozumu. Co wiQc w ducbo,vych uczu
ciach spra\vialo myslenie, to tu sprawia o\va mody
fikacya zwierz~cych cz~sci albo groz~ca iln zniszcze-
nienl albo zabezpicczaj~ca ich trwalosc, to jest: ze 
ze stan em 1nachiny umacniaj~cyn1 jej rozk\vit, zwi~
.zane jest przyjeinne; l)rzechvnie zas zc stancm pod
kopuj~cym jej dobry byt i przyspieszaj~cym jej rui
n~ "'edlug odwiecznego pra\va m~drosci z\vi~zane 
jest bolesne poruszcnie duszy i to tak, ze samo uczu
cie najtnniejszego nie rna podobienstwa z wlasnosci~ 
"'JTazaj~cych je organ6\v. Tak po\vstaj~ uczuc ia 
zwicrz~ce. W edlug tego z\vierz~cc uczucia maj~ po
dwojnq podstaw~: 1) 'v obecnym stanic machiny, 
2) "' zdolnosci czucia. 

;tatwo teraz poj~c dla czego uczucia zwierz~ce 
niepokonan~ i jakby tyransk~ sil~ porywaj~ dusz~ 
do nami~tnosci i do dzialan a nieraz nawet bior~ 
g6r~ nad duchowemi. Ona to je za pomoc~ myslenia 
'W'J""·olala, ona wi~c moze je znowu za pomoc~ my ... 
slenia rozw·i~zac a nawet zniszczyc. Taka jest prze
waga abstrakcyi i w og6le Filozofii nad nami~tno
sciaini, nad mniemaniami, slowem nad wszystkiemi 
poloieniami zycia; gdy tamte narzucone jej s~ slep~ 

koniccznosci~ i pra\vcm mcchanizmu; rozum ktory 
ich nie stworzyl nie mozc tez ich roz,vi~zac, chociai 
skicro\vaniem u\vagi w })rzeciwn~ stron~ o wicle juz 
je os!abic i przycn1ic mozc. Najupartszy stoik, ulc
gaj~cy pod cicrpicnic1n kan1icnia, nie zdola nigdy 
po. zczycic ~ i~, zc \Ycalc uic uczul bolu, lecz zatopi
wszy . ·i~ \V roz\vazaniu. jcgo przyczyn, podzieli sw~ 
czu{osc a przcnutgaj<}ce zado,volcnic wielkicj do
skonalosci, przez I t6r<!, b61 stnjc si~ podrzQdnym 
og6ln6j szcz~sli,vosci, prr;cz,vyciQzy bolesc. Nic by£ 
to brak uezucia lub jcgo zniszczcnie, gdy Mucyusz 
Sccvola pal~c r~kg \V jasnyn1 ogniu, rzymskin1 wzro
kicln dun1ncgo pokoju, zdolal wpra\vic nicprzyjacic
la \V zdumicnic; lecz panuj~ca \V jego duszy tnysl, ie 
go podzi,viac b~dzic \vielki Rzy1n, trzy1nala j~ jakby 
W SObic samej U\Vi~zion~, tak dalecc ZC dotkliwy bo
dziec zwicrzQccgo cicrpicnia, byl za 1nalym do wy
rwania jcj ze swcj r6\vno,vagi. Dol jcduak Rzymiani
nu uie 1nniejszym byl dla tcgo od najdclikatnicjszc
go roskosznikn.. Pc,vnic, zc ten kto przy\vykl zyc 
ci~gle 'v stanic ciemnych wyobrazcn, 1nni6j zdolnym 
b ~dzic w krytyczn6j chwili zmysiowego bolu do uz bro
jcnia si~ w m~zt\vo, od zyj~ccgo nieprzcrwanic w ja
snych i czystych myslach, \vszakic ani naj,vyisza 
cnota, ani najgl~bszn. filozofi.a, sama nawct Boska re
ligija nie zabczpiecza przed prawcn1 koniccznosci, 
jakkolwiek wielbicicli swoich na zapadaj~cym stosic 
uszczQslhviac mozc. 

Ta wlasnic potQga zwierz~cych uczuc nad sil~ 
uczucia du zy, gruntuje si~ na najm~drszym zanlia
rzc. Duch, zostawszy raz poswi~conym do tajcmnic 
\Vyiszcj roskoszy, gdy by go zwicrz~cc czucic do togo 
nic zmuszalo, pogl~dalby z pogard~ na poruszenia 
s\vego to\varzysza i nie chcia!by jui tak {at\vo skla
dae hoidu ofiary nizkim potrzebom fizycznego zycia. 
Maten1atyka bujaj~ccgo w nieskoftczonosci a w abstra
kcyjnym swiecie zapominaj~ccgo o rzeczy,vistym, 
gl6d \vydziera z intellektualnego jcgo snu. ]'izyka 
roz bieraj~cego mechanik~ slonecznego systematu, 
i sledz~cego po niezmierzonej przestrzeni za bhtdz~
cym planet~, zakl6cie szpilk~ str~ca na macierzyst~ 
jego ziemi~. Filozofa, roz,vijaj~cego natur~ b6stwa 
i roj~cego ze przelamai zapory smiertelnosci, zimny 
p6lnocny wiatr \viej~cy po jego w~tlej chatce, zwra
ca na siebie sam ego, ucz~c go ze jest ty lko lich~, po
sredni~ mi~dzy bydlem i aniolein istot~. 

Najwyisze nat~ienie ducha nic nie wydola naprze
ci\V przemagaj~cym zwiecz~cym czuciom; rozum~ 
w miar~ ich wzrastania, coraz bardziej si~ przytiu
mia a dusza mocniej si~ z organizmem wi~ze. Aby 
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uspokoic gl6d i pragnienie, dopusci si~ czlowiek czy- zywa si~ organizacy~, to jest, oddziela si~ cialo od 
n6w nad kt6remi wzdryga si~ ludzkosc; mimowolnie ducha nie pozbawiaj~c go jednak moznosci docho
stanie si~ on zdrajc~, morderc~, nawet ludozerc~. dzenia do wyobrazen, i wzbudzania dzialan w swie-

, Tygrysie! chciales zapuscic z~by w lono twej rna- cie cielesnym; potem bada si~ jakim sposobem przy-
tki." ·. szedl on do dzialania, jak rozwija swoje sily, jakie-

Tak gwaltownie zwierz~ce czucie dziala na du- mi krokami d~zylby on ku swej doskonalosci; wy
cba. Tak czujnie troszczyl si~ Stw6rca o utrzyma- padek zas takiego badania powinien bye potwierdzo
nie machiny; filary na kt6rych si~ ona opiera s~ naj- ny faktami. Przegl~da si~ wi~c prawdziwe ksztalce
mocniejsze, a doswiadczenie nauczylo ze wi~cej po- nie s~~ pojedynczego czlowieka i daje si~ rzut oka. 
psul nadmiar, nizeli brak zwierz~cego uczucia. na rozw6j calego rodzaju. Naprz6d wi~c co do ab· 

Uczucia wi~c utwierdzaj~ pomyslny stan zwierz~- strakcyjnego przypadku: jest tam sila wyobrazni 
c~j natury, tak jak moraine i intellektualne utwier- i woli, jest sfera dzialania i swobodny przechod od 
dzaj~ pomyslny stan duchowej natury czyli doskona- duszy do s'viata, od swiata do duszy. Zachodzi pyta
losc. Systemat zwicrz~cych uczuc i poruszeii wy- nie, jak on b~dzie dzialal? 
czerpuje poj~cie zwierz~cej natury. Jest ona grun-
tem, na kt6rym si~ opiera wlasnosc narz~dzi duszy 
i taz wlasnosc okresla lekkosc i trwanie sameJ czyn
nosci duszy. Tu wi~c juz jest pierwsze ogniwo zwi~
zku dw6ch natur. 

§ 6. 
Zarzut~ z JDoralnescl przecl'l·ko zwl~zkowl obudwoch natur. 

Lecz pominf1wszy to, powie kt6s dah~j : tu tez l{on
czy si~ przeznaczenie ciala. Odt~d jest ono leniwym 
towarzyszem duszy, zn1uszonej wiecznie z nim 'val
czyc, kt6rego potrzcby wydzieraj~ jej wszystek czas 
potrzebny do myslenia, kt6rego nagabania przery
waj~ nic najgl~bszych spekulacyj i ducha z na~ija
wniejszych i najczy. tszych poj~c 'vtr~caj~ w zmyslo
wy odm~t; ltt6rego i~dze oddaln.j~ naj,Yi~ksz~ cz~sc 
naszych wsp6lst,vorzen od 'vznioslego ich wzoru, 
znizaj~c je do klassy zwierz~t; kt6ry, jedne1n slo,vetn 
kr~puje jq w niewoli, z jakiej dopiero smierc musi j~ 
wyzwolic. Nie jest-ze to nierozs~dnie i nies pra,vie
dliwie, chocby si~ na to przyszlo ciqgle uskarzac, ze 
si~ istoty proste, potrzebne, w san1ych obie uj~cie 
maj~ce, miesza z inn~ istot~ krt1i~c~ \V "'iecznym 
wirze, wystawion~ na 1\'Szelki traf i staj~Cf!, si~ ofia
r~ kazdej koniecznosci? -Moze przy zin1niejszem za
stanowieniu si~, z tego po..zornego zan1ieszania i bra
ku planu postrzezetny wykazuj~c~ si~ n~iwi~ksz~ 
pi~knosc. 

ZWJ4ZEK FJLOZOFICZNY. 

Pop~dy zwierz~Cje budz(J; i rozwijaj(J; pop~dy duCjhowe . 

§ 7. 
..... 

JI e t o d a. 

Najpewniejsz~ metod~ rzucenia jakiegos swiatla 
na t~ matery~, moze bylaby nast~pna: wyobraza si~ 
czlowieka z odrzuceniem wszystkiego_ co tylko na-

• 

• 

§ 8. 

Dusza nie w pol~tzenlu z tlalem. 

Nie mozemy zadnego przypuscic wyobrazenia bez · 
poprzedniej woli zrobienia go sobie; zadnej woli bez: 
doswiadczenia ze przez t~ czynnosc stan nasz po
prawionym zostanie-bez uczucia; zadnego uczucia. 
bez poprzedniego wyobrazenia (gdyz razem z cialem 
wyh~:czylismy takze i cielesne uczucia) a wi~c ia
dnego wyobrazenia bez wyobrazenia. Przypatrzm·y 
si~ teraz dziecku, a wedlug przypuszczenia duchowi,. 
pojmuj~cemu w sobi~ zdolnosc tworzenia wyobra
zen, lecz maj~cemu t~ zdolnosc po raz pierwszy 
\Vprowadzic w uzycie. C6z go skloni do myslenia, 
jezeli nie pochodz~ce zt~d przyjemne uczucie? co· 
n1oglo mu podac doswiadczenie o tem przyjemnem 
uczuciu? vVidzielismy wlasnie dopiero ze nic to in
nego sprawil nie moglo tylko myslenie i teraz po raz 
pierwszy rna ono myslec. Dah~j, c6z moze go znie
'volic do zapatrywania siEJ na swiat? Nic innego jak 
doswiaclczenie jego doskonalosci o ile ta zaspak~ia 
jego pop'Jd ku dzialaniu i o ile to zaspokojenie spra-· 
wuje mu przyjemnosci. C6z 1noze go pobudzic do 
cwiczenia sil swoich? nic innego jak doswiadczenie 
ich istnienia: lecz te wszystkie doswiadczenia rna on 
odbyc po raz pierwszy. Musialby on wi~c od wiek6w 
bye czynnym, a to przeci,vi siEJ przyj~temu przypad-· 
kowi; albo tez wiecznie nie przyjdzie on do czynno
sci, naksztalt tnachiny: ci~zko i spokojnie bez ze
wn~trznego bodzca stoj~cej . 

§ 9. 
Dusza w poiC}czeniu. 

Przydajmy teraz do ducha zwierz~. Powi~my obie 
te natury tak scisle, jak s~ rzec1.ywiscie powi~zane, 
i dajmy ze cos nieznanego, wyradzajf!:cego si~ z eko-
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nomii zwierz~cego ciala, dotyka wladz~ czucia,
przeniesmy dusz~ w stan fizycznego bolu. Bylo to 
pierwsze uderzenie, pierwszy promien ~hviatla wsr6d 
snu nocnego sil, rozlegaj~cy si~ zloty dzwi~k dzwo
nu natury. Juz tam jest uczucie, a wlasnie jednego 
ty lko uczucia nam przedtem brako\valo. 1'en ro
dzaj uczncia zdaje si~ bye utworzonym tylko \V za
miarze nsuni~cia "'szystkich owych trudnosci. T:un 
nie moglismy zadnego z nich "'ypro\vadzic, poni.e\vaz 
nie smielismy zadnego przypuscic wyobrazenia; tu 
modyfikacya 'v cielcsnem narz~dziu zast~pila miej
sce wyobrazefi; i tyn1 sposobem zwierz~ce uczucie, 
ponlaga, jeie:ri tak smiem wyrazic si~, do puszcze
nia w ruch zegaru ducha. Przejscic z bolu do wstr~
tu jest zasadniczem prawem duszy. W ola jest czyn
n~, a czynnosc pojedynczej sily jest dostateczn~ do 
wprawienia w dzialanie wszystkich innych. Nast~
pne operacye rozwijaj~ si~ same z siebie, nie nalez~ 
te.Z do tego rodzialu. 

§ 10. 
Z historyi jedoostki (Individuum). 

Teraz sledzmy za wzroste1n duszy pojedynczego 
czlowieka ze wzgl~du na maj~ce si~ dowiesc zdanie, 
i uwazajmy jak wszystkie jego duchowe vil:adze roz
wijaj~ si~ ze zmyslo\vych pop~d6w. 

a) Dzieci@. Calldem jeszcze zwierz~, albo raczej 
wi~cej lub mniej niz zwierz~; ludzkie zwierz~. (Gdyz 
ta istota, kt6ra l<iedys rna si~ nazwac czlowieldem, 
nie po,vinnaby nawet nigdy bye zwierzEJciem). N~
dzniejsze na,vct niz Z\vicrz~, gdyz nie posiada nawet 
instynl\tu. Matka zwierz~cia latwiej opuscic moze 
swe piskl~ niz rnatka swe dziecko. B61 moze go po
bndzic do krzyku, lecz nigdy nie z\vr6ci jego uwagi 
ria zr6dlo swego pochodzenia. Mleko moze mu spra
wiac przyjemnosc, lecz nigdy przez nie szukanem nie 
bEJdzie. Zachowuje si~ ono zupelnie biernie. 

,,Mysl jego jeszcze tylko do uczucia si~ wznosi, 
A cal em jego poznaniem-b61, gl6d i wi~zy." 

b) Chlopzc. Tu juz jest rozwaga, za.wsze jednak 
tylko ze wzgl~du na za~pokojenie zwierz~cych po
p~d6w. ,Uczy si~ on, jak m6wi Garve, 1

) sprawy in
nych ludzi i swoje wzgl~dem nich czynnosci naprz6d 
o tyle tylko cenic, ile mu one (zmyslowego) do~tar
czaj~ zadowolenia." Milosc ku pracy, ku rodzi
com, ku przyjaciolom, sama na,vet milosc wzgl~dem 
B6stwa.. przechodzi do jego duszy drog~ zmyslowo
sci. Ona, jak w innem miejscu wyraza si~ Garve, 
jest jedynem sloncem, ,swiec~cem i grzej~cem samo 

1
) Przypisy do moralnej filozo:fii Fergussona. 
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przez si~, gdy wszystkie inne przedmioty s~ ciemne 
i zimne, mog~ jednak one takze bye ogrzane i oswie
cone, jezeli z ni~ w takie wejd~ pol~czenie, ze jej pro
mienie do nich dostac si~ zdolaj~." Dobra ducha u chlo
pca tylko przez przoniosni~ posiadaj~ pewn~ wartosc; 
s~ one ducho,vyin srodkiem do zwierz~cego celu. 

c) JJllotlzieniec i 1/l.f[ t. CzEJstc powtarzanie tych wnio
sk6w robi je topniowo dojrznJen1i a pr:enosnia zda-
ie si{} ie u; sa11l!JJn .~rod/en zna!a~la plcknosc. Cb~
tniej si~ on nad te1n, nie wicdz~c dla czego, zastano
wi? ie postrzezenie wcif1gni~tym zostanie do my
slcnia nad teu1. Teraz mog~ juz na\vet promienie du
chowej pi~kno~ci tlotykac otwartcj jcgo duszy; cie
szy go uczucie objasnienia swej sily, \vlewaj~c w nic
go sklonnosc ku przedmiotowi dot~d b~d~ccmu tyl
ko srodkiem ; pierwszy eel zostal zapo1nnianym. 
Os\viecenic i wzbogacenic wyobraief1 odkrywaj~przed 
nim nakoniec cal~ godnosc duch.owych przyjemno-
8ci-srodek stal si~ najwyzszym celem. 

'fego mniej· wi~ccj uczy indywidualna historya 
kazdego czlowieka, maj~cego pewne uksztalcenie, 
a wszechm~drosc nie mogla do prowadzeuia czlo
wieka lcpszej nad t~ wy brae drogi; czyz i teraz lud 
prosty uie uczy si~ tak chodzic jak nasz chlopiec? 
i czylii nam prorok z Medyny nie zosta,vil dobitnie 
ja\vnego przykladu, jak nalezalo trzymac na wodzy 
gruby umyl Saracen6\v. • 

Pod tym wzgl~dem nic doskonalszego nie mozna 
po\viedziec nad to, co Garve w uwagach swoich nad 
rozdzinlen1 o przyrodzon ych pop~dach w moralnej 
filozofii Fergusson a \V nast~pny spos6b wylozyl: ,Po
p~d zacbowania i powab zmyslowej uciechy, pierw
szy czlowieka r6wnie jak zwierz~ pobudza do czyn
nosci, ucz~c sprawy innyrh ludzi i swoje wzgl~dem . 
nich czynnosci naprz6d dla tego cenic, ze mu one spra
wiaj~ zado,volenie. W miar~ pomnazania si~ liczby 
przedmiot6w kt6rych dzialania on dos,Yiadcza, rozsze
rzaj~ si~ tezjego z~dze; w miar~ przedhlienia si~ drogi 
po kt6r6j on do tych dzialan dochodzi, z~dze jego 
staj~ si~ s~tuczniejszcmi. Tu picr\vszy granicz~cy 
rozdzial mi~dzy jednym a drugim gatunkiem zwie
rz~cia. U niewielu zwierz~t czynnosc pozerania wnet 
nast~puje za zqdz~ glodu, poprzedza j~ zapal polo
wania albo praca zbierania. Lccz u zadnego zwie
rz~cia zaspokojenie z~dz nie nast~puje tak p6zno 
po przygotowaniach na ten eel, jak u czlowieka; u za
dnego z nich usilowanie nie przechodzi tak dlugim 
lailcuchem srodk6w i zamiar6w, p6ki dojd~ do osta
tniego jego ogniwf\. 0 ilez oddalonemi s~ od tego 
celu prace rzemieslnika lub rolnika, chociaz wszy. 
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·'Stkic nic dalej si~gaj~ jak dostarczcnie mu chleba 
Iub odzienia? Ale nic koniec na tern. l{iedy srodki 
utrzyn1ania, przez urz~dzenie spolccznosci, staly si~ 
dla czlo\vieka obfits~cmi; jeieli on znajduje dostatck 
na nabycic kt6rego nie uzyl caleg~ swego czasu 
i wszystkich sil S\Voich; kiedy nadto udzialen1 wyo-

. bra~ni zostal os\viccony1n, wtenczas zaczyna znajdo
. wac w sobic sa1ny1n eel S\voich czynnosci, wtcnczas 
· postrzcga on, ze chociaz by zupclnic byl nasyconym, 
· odzianym i znajdo,val si~ pod dobrym dachen1, opa
trzonyln we \vszclkie dotnowe sprz~ty, jeszczeby mu 
cos pozostalo do czynienia. 

Nicch jcszcze krok post~pi, a postrzcze, iz \V tych 
na"'ct czynnosciach za pon1oc~ kt6rych dostarcza 
so bie czlowick zywnosci i \vyg6d, o ilc takowe po
chodz~ o<l pewnych sil ducha, o ilc one tcz sily cwi
cz~, zawicra si(J 'vyzszc dobro, anizeli \V zewnfJtrz
nych nawct cclacb, jakie za ich })OUlOC~ osi~ga. Od 
tej cln.vili pracuje on \\'pra,vdzie 'v spoleczenst,vie 
z calym ludzkin1 rodzaje1n i calem paf1st,vem zyj~
eych istot, nad utrzy1nanien1 wlasnetn, i nad dostar
czcnicnl sobic i S\voilu przyjacioloin ~rodk6w fizy
cznego zycia-bo c6z inn ego n1ialby on czynic? jak~ 
inn~, gdyby z tcj wy:zedl, u16glby obrac ~fer~ dzia
·lania? Lccz \vie on jui tcraz, zc natura nie dla te
.go tylko obudzila 'v czlo"'icku tak 'viele popfJd6w, 
azcby 1nu tych \vyg6d dostarczyc, ale raczcj 'vysta
wia Inn powab tych ucicch i korzy~ci, dla pobudze
nia do ruchu o\vych pop~d6w; dla J>odania n1ysl~cej 
istocic 'v~tku do wyobrazen, czulen1u ducho\Yi przcd
Iniotu do uczuc, przychylncinu duchowi ~rodk6w ku 
dobroczynnosci, czynnen1u zns, zr~czno ~ci do zatru
dnief1. 'Vtcnczas kazda niezyj~ca lnb zyj~ca rzecz 
przyjn1ujc dla niego inn~ postac. 

Picr'vYCj U\vazal on przde1nioty i ich odmiany o ty
Ie, o ile mu one przyjemnosc lub przykrosc spra,vialy; 
tcraz zas 0 ilc tako,vc s~ powodcnl do czyn6w i obja
w6w jego doskonalosci. W pier\vsz6In zapatry,vaniu 
si~ s~ one zlen1i lub dobremi "'ypadkan1i, \Y osta
tniem s~ w r6wnym stopniu dobrcmi. Gdyz nie rna 
ani jednego w kt6remby nie mozebn6m bylo \Yy

konanie jakiej cnoty, lu b zaj~cie szczeg6lnej · jahl~j 
zdolnosci. Pierwej kochal on ludzi, gdyi wierzyl ze 
mog~ dlan bye uzytecznymi, teraz "'i~cej ich jeszcze 
kocba gdyz zyczliwosc uwaza za stan doskonalego 
ducha. ,., 

§ 11. 
Z hlstor~l rod a lu dzklege. 

Rzucmy jeszcze smielszy wzrok na history~ po
wszechn~ calego rodzaju ludzkiego ~- od jego ko-

lebki az do wicku dojrzalosci-a pra,vda tego co si~ 
powiedzialo w zupelniejszetn jeszcze okaze si~ swietle. 

Gl6d i nagosc zrobily naprzod czlowieka strzel ... 
cern, rybakiem, pasterzen1, rolnikiem i ciesl~. Ros
kosz dala vocz~tck rodzinie, a bezbronnosc zebrala 
ludzi 'v hordy. Tu juz s~ picrwsze korzcnic spole
cznych ob owi~zk6,v. Wkr6tce wzrastnj~ccj liczbie 
ludzi zabraknt!c Inusialo roli; gl6d rozproszyl ich 
w oddalone l\limata i kr~jc, kt6re szpcraj~ccj potrze
bie odkryly S\ve })rodukta, i nauczyly j~ \Yytnyslnego 
wyrabiania i zapobiegania szkodliwemu ich wplywo· 
wi. Te pojcdyll.cze doswiadczenia za pon1oc~ trady
cyi przeszly od dziada do wnuka i roz~ zcrzyly sifJ. 
Nauczono si~ uzywac silnatury przeci,vko niej sa
mej; U{OZ0110 jc \V llO\Ve StOSUlll{i i robiono wynaJa
zki - tu juz s~ pierwszc 'lrorz enie prostych i zba
wjcnnych sztuk. Wprawdzie sztuka i wynalazek za
wsze byly tylko dla dobra zzvierzgcia, byly jednak 
cwiczenienl si1y, nabycicnl wiadomosci-i priy tym
ze satnym ogniu przy kt6ryn1 gruby czlowiek natu· 
ry piekl swojc ryby, pozniej Boerhaavc sledzil mie
szaniny cial; na wz6r takiegoz noia kt6rym dziki 
CZlO\Yiek CWiartkO\Val ~:i'YQ: zwierzyng, \Yynalazl p6-
znicj Lionct taki l~t6ry1n odkra"'al nerwy owad6w; 
tyn1 satnynl cyrkle 1nkt6rym nap rz6d mierzono kopy
to, 1nierzyl Newton niebo i zieinifJ. 1,yn1 sposoben1 
cialo zmusilo ducha do Z\vracania uwagi na otaczaj~
cc go zja,viska; tyn1 sposobcm zrobilo ono dla nie
go SWiat \Vaznyin i zajillUj~cym, gdyz go uczynilo 
niczb~dny1n. Popgd \Ve\YDfJtrznej czynnej natury, po
l~czony z nicdostatkiem Inacierzystej krainy, nau
czyl naszych })rzodk6w ~miclej tnyslec i \vynalazl dla 
nicl1 don1 w kt6rymby })Od przewodnict\vcm gwiazd 
bezpiecznic ~lizgac si~ mogli po rzekacb i oceanach 
i zeglowac ku nieznanyn1 s trcfo1n: 

Fluctibus ignotis insultaYerc carinae 
(A lodzic ur~galy si~ uicznanym 'vodo1n.) 

Tu znowu nowe produkta, nowe niebezpieczen
st'v a, potrzeby, no\Ye wyt~iania ducha. tarcie si~ 
zwierz~cych pop~d6w pobudza hordy przeciwko hor
dom, kuJe surowe zela1.o na miecz, wyradza a wan
turnik6w , bohater6w , despot6w. Miasta staj~ si~ 
twierdza1ui, zakladaj~ si~ panstwa; z panstwami po
wstaj~ obywatelskie obowi~zki i prawa, kunszta, 
znaki, statuta, chytrzy kaplani-i bogowie .. 

Nakoniec potrzeby wyradzaj~ si~ nn zbytek-i jak
ze obszerne pole odkry,va si~ naszym oczom! Te
raz pruje: zylj- ziemi, zst~puj~ na dno morza, kwi. 
tn~c zaczynaj~ handel i w~dr6wki. 

• 

• 
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Latet sub classibus aequor 
(Morze kryje si~ pod statl{ami.) 

Na Zachodzie dziwi~ siEJ Wschodowi, ana Wscho-
, dzie Zachodowi· obce pokolenia przywykaj~ do sztu

cznego nieba, a' sztul\a ogrodnicza sprowadza do je
dnego ogrodu produkta trzech cz~sci sw~ata. , ~tn: 
kmistrze ucz~ siEJ od natury wlasnych dz1el; dzw~~~l 
lagodz~ dzikich, piEJkno5c i harmonija uszlac~~tnlaJ~ 
obyczaje i smak, a sztuka prowadzi do nauk11 cno
ty. ,. Czlowiek, m6wi Schlotzer 1 ), ten potEJiny za
st~pca Boga, usuwa z drogi skaly, zasypuje je
ziora i pluzy tam, gdzie niegdys okr~tami plywa
no. Kanalami oddziela on od siebie cz~sci swiata 
i prowincye, sci~_ga ku sobie rzcki i prowadzi je po 
piaszczystych pustyniach, l\t6re tytn sposobem za
mienia na usmiechaj~ce si~ l~ki; rabuje on trzy cz~
sci swiata z ich produkt6w' przenosz~c je do czwar
tej. Nawet klimat, powietrze, i pogoda s~ posluszne . . ' . . jego wladzy. Trzebi~c lasy, osuszaJ~C bagna, JasnieJ-
szem nad sob~ czyni niebo; wilgoc i mgla znikaj~, 
zimy staj~ si~ lagodniejszemi i kr6tszemi, rzeki prze
staj~ marzn~c." 

Panstwo zatrudnia obywatela dla potrzeb i wy
g6d zycia. Pracowitosc nadaje panstwu bezpieczen
stwo jakotez zewn~trzny i wewn~trzny pokoj dostar
czaj~cy myslicielo\vi i sztukmistrzowi ploduego wcza
su, za pomoc~ kt6rego wiek Augusta stal si~ zlotym. 
Teraz sztuki bez przeszkody smielej si~ wznosz~; 

nauld nabieraj~ jasnego, oczyszczonego swiatla; hi
story~ naturalna i fizyka obalaj~ przes~dy, dzieje 
podaj~ zwierciadlo przeszlych \Viek6w, a filozofija 
nasmiewa si~ Z glupSt\Ya ludzkiego. J ak ty lko ZaS zby
tek przerodzil si~ w mi~kkosc i rozpust~, zacz~l si~ 
sroiyc po ludzkich czlonkach i wyl~gP.c jad za
razaj~cy powietrze, w6wczas strapiony czlowiek spie
szy z jednego panstwa natury do drugiego, wyszuku
j~c ulg<J przynosz~cych srodk6w; znajduj~ t~m b?sk~ 
korEJ chininy, \vygrzebuje z wn~trza g6r sdn1e dziala
j~c~ rtEJC, a ze wschodniego mal{u wyciska koszto
wny sok. Najskrytsze zak~tki natury zosta~y \vysle
dzone· nauka rozkladu rozbija produkta na 1ch osta
teczn~ pierwiastki tworziJ:C wlaSciwe so~ie Swia~~; 
zlotnicy \vzbogacaj~ naturaln~ historyEJ; mlkroskopl~
ny wzrok Swa1nmerdama sch,vytuj? nat~r~ pr~y naJ
skrytszych jej processach. Czlow1ek 1dz1e Jeszcze 
dalej. Potrzeba i ciekawosc przeskakuj~ zak~es. prze
s~du, chwyta on smialo za n6z-i odkrywanaJWlEJksze 

• 

l) Patrz Schotzera pomysly do Historyi . powszecbnej . 

• 

arcydzielo natury, czlowieka. I tak, to co bylo najgor
sze musialo posluiyc do osi~gnienia tcgo, co najwznio
slejsze; tak choro ba i smierc musialy nas pobudzic 
do 1vow& aeY'toY (poznania siebie sam ego). Zaraza 
wyksztalcila naszych Hippokrates6w i Sydenham6w,. 
tak jak wojna 'vydala jeneral6w, a szerz~cej si~ cho
robie przyn1iotu \vinnisrny calkowit~ reform~ smaku 
\V medycynie. 

Chcielismy umiarko,vane u~y,vanic zmyslowosci 
sprowadzic do doskonalosci du zy, i jakze dziwnie 
prze,vracalismy 'v r~kach t~ matcry~! Znalezlismy ze 
i jej nadtniar takie i naduzycie w caloHcisprzyja rze
czy\vistosciom lu<lzko~ci. Zboczcnia od pierwszego 
celu natury, oraz handlarzc, - zdoby,vcy- i zby
tek nie w~tpliwie, nieskonczenie przyspieszyli jej 
kroki, ktoreby prostszy spos6b zycia zrobH: da
leko porz~dnicjszcnni, lecz razen1 dose powolnemi. 
Por6wnajmy dawny swiat z nowym! W tan1tym i~
dze byly prostcmi i latwem ich zaspokojenie; ale 
za to jak szkarad nie s~dzono o naturze i jej pra
wach! Teraz tysi~ce manowc6w utrudnia j~, ale za to 
jak pelne swiatlo rozlalo si~ na wszystkie \vyobra
ienia! Powt6rzmy wi~c raz jeszcze: czlowiek musial 
bye pierwej z\vierz~ciem, p6ki do\viedzial si~ ze jest 
duchem; rnusial on czolgac si~ \V prochu, nim osmie
lil si~ bujac lotem Ne\vtona po W szcchswiecie (Uni
vers un1 ). Cia to przeto jest pie1·wszyn~ bodzcem do 
czynnosci; zmystowosc pierwszyn~ szczehlem do do
skonatosci. 

ZWJERZ~VE UCZUCI! TOWARZYSZ.\ DUCBOWJJI. 
§ 12. 

P r a w o. 
Rozum czlowieka jest nadzwyczaj ograniczonym, 

dlatego tez takiemi bye musz~ wszystkie uczucia wy
plywaj~ce z jego dzialalnosci. Dla nadania im prze
to wi~kszej podnioslosci i dla poci~gnienia woli pod
w6jn~ sil~ ku doskonalosci a oderwania od zlego, 
obie te natury, duchowa i zwierz~ca, zlaly si~ z sob~ 
tak scisle ze ich modyfikacye wzajemnic si~ udz.ie
laj~ i wzmacniaj~. Zt~d wynika za.·adnicze prawo 
pomi~szanych natur, kt6re b~d~c rozcbranem na 
swe pocz~tko\vc cz~sci, brzmi pra,vie jak nast~puje: 
Czynnosci ciala odpowiadajq c:ynno.§ciorn duc!ta, 
to jest /caide wyt~ienie c:ynnosci tluchowej 1na wna
st~pstwie jednocze.~nie wyt~ienie pezvnyc!t czynno
sci cielesnych jo/c 'l'OWnie lei 1·ouJUOUJaga pierwszyc!t 
tub ha1'11zonijna czynnos6 sit ducltowyclt s/coja1·zone 
jest znajdoskono lszre zgodnoiciq ostatnich. DaleJ·: Gntt· 
snosc duszy 1·ohi potuszenz·a cielesne gnusnemi, nie
czynnos6 zas duszy calkienl }e nawet znosi. Ponie-

• 
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waz zas doskonalosc zawsze jest pol~czona z przy .. 
jemnosci~ a. niedoskonalosc z przykrosci~, mozna 
wi~c toj 1)rawo takze nast~pnie \vyrazic: duchowa 
przyje1nnosc rna zazvsze za towarzyszk~ zwierz~cq 
przyjenlnostJ, du.cllowej zas prz,lJicro~ci towarzyszka 
zawsze .fest zuJierzf}ca p1~zy7cro.§tJ. 

§ 13. 

Duchowe zadowelenie sprzJJa dobru machlny. 

A wi• c uczucie zajmuj~cc cal~ istot~ duszy, w r6 ... 
vn1ym tal\ze stopniu wstrz~sa cal~ budow~ organi
cznego ciala; serce, zyly i krew, 'vl6l{na muskul6w 
i nerwy, pocz~'vszy od najsilni~j szych i najwazniej
szych nadaj~cych pop~d zy,votnego rucbu sercu, az 
do najmnicj znacz~cych i najdrobniejszych, najezaj~· 
cych wloski na sk6rze, bior~ w tcn1 udzial. Wszy
stko wpada w gwnltowniejszy ruch. Jezcli uczucie 
bylo 11rzyjcn1nem, wszystldc te cz~sci b~d~ na wyz
szym stopniu harmonijnej czynnosci; udcrzenic ser
ca b~dzic s'vobodne, mocne, jednostajne, krew, we
dlug tego jak uczucie b~dzic z rodzaju Jagodnych 
lub gwaltownych, przeplywac b~dzic po mi~kkich 
kanalach bcz przcszkody lagounic lub ogi~cie Jlr~
dko; v.ryro bienic, oddzielenie i 'vydzielenic odbywac 
si~ b~d~ bcz przcszkody i jak nalezy; wlokna dra
zliwe b~d~ ,v tej parowej k~pieli dzialac z cal~ s'v~ 
gi~tkosci~; drazli,vosc tcdy i czulosc .b~d.~ n~dz\v~
czaj podniesione. Dla tego to stan na.JwyzszeJ chwi
lo"'Cj roskoszy duBzy, jest oraz staneu1 naj,vyzszego 
cielcsnego po,vodzcnia. 

Wiele b~dzie takich cz~sciowych c;lzialaf1 (a czyliz 
kazde udcrzenie t~tna, nie jest 'vypadkic1n tysiQ:ca 
podobnycb) tylc tcz cien1nych sen ·acji razem naci
spic si~ do cluszy, z kt6rych kazda oznaczac b~dzie 
doskonalosc. Z po1nieszania ich 'vszystkich tworzy 
si~ teraz calkowite uczucie z'vicrz~cej roslroszy sta
j~ce wnet obok pierwiastkowego umyslo\vego lub 
moralnego uczucia, a te1n przyst~pieniem nieskon
czenie je powi~kszaj~ce. W edlug tego wi~c kazde 
przyjemne uczucie jest zr6dlem niezliczonych ciele-
snych rosl\oszy. 

Najoczywisciej potwierdzajt1 to przyklady chorych 
kt6rych radosc uzdro,vila. Przenicscie tego, kt6rcgo 
stra zna t~sknota za krajem, wysu zyla jak koscio
trup, dojego 'vlasnej ojczyzny, a zak,vitnie '\Y nin1 mlo
de zdrowie. Zejdzcie do wi~zien w kt6rych nieszcz~· 
sliwi od 10 do 20 lat lez~ zagrzeban i wsr6d zgnilych 
wyziew6w wlasnych wyrzut6w maj~cy, zaledwo sil~ 

wyruszenia si~ z miejsca i oznajmcie im nagle o ich wy
swobodzeniu. Jeden wyraz wleje w ich czlonki mlo
dzieiicz~ sil~, zmartwiale ich oczy zajasniej~ ognien1 
i zyciem. Zeglarzy kt6rych w nicznanych lllOrzach, 
wycienczonych i n~dznych, brak chleba i wody z n6g 
zwalil, uzdrawia jcden wyraz, lqd! wypatrzony przez 
stcrnika z pokladu, i mylilby si~ ten bardzo, ktoby 
tu chcial cale dzialanic przypisy\vac swie~ym pokar
morn. Widok ukochanej osoby za kt6r~ dlugo t~sknil 
zatrzymuje uchodz~c~ dusz~ un1ieraj~ccgo; nabiera 
on sil i chwilo\vo tna si~ lepiej. Prawd~ wi~c jest ze 
radosc, systemat ner,vowy ku iywszej moze pobu
dzic dzialalnosci auizeli 'vszystkie kordyaly, kt6rebr 
.z aptek I>Otrzebo,vac nalezalo, a same nawet zasta
rzale za.tkania po labiryntowych manowcach wn~
trznosci, do l t6rych nie przenika Marzanna ani na
wet Merkuryusz, przez ni~ si~ rozchodz~. l{t6z te
raz uie pojmuje ze takic nastrojenie duszy, umiej~
ce czerpac zadowolenic z kazd6j okolicznosci i ka
zd~ bolcsc w doskonalosei1,vszechs,viata rozt,varzac, 
tnusi bye najodpowiedniejszem dla funkcyi machiny? 
Tom zas usposobieniem jest - cnota. 

§ 14. 
Duchowy bol, podkepuje dobro machioy. 

W tenze satn spos6b odby"ra si~ przeciwnosc przy 
nicprzyjc1nnych uciechach; wyobraienia powstaj~ce 

z takietu nat~zcniem u gnie,vli\vego lub przestra
szouego, r6,vnic slusznic jak Pluto uazwalnami~tno· 
sci, gor~czk~ duszy, moznaby u'vazac za Ironwulsye 
organu n1yslenh1. Kon,vulbye tc szybko si~ rozcho
dz~ po calym zakresie budo,vy ncrw6,v, wprowadza
j~ sily zycia w O\Y~ dysbarn1oni~ niszcz~c~jego k\viat 
i zry\vaj~c~ r6,vnowag~ "·szystkich czynnosci ma
chiny. Scree udcrza nier6wno i niespokojnie krew 
naciska si~ do pluc gdy w konczynach zalcd wie JCj co
kolwiek zostaje do utrzymania znikaj~cego t~tna. 
W s~ystliie process a zwierz~cej chemii krzyzt~~ si~ 
z sob~. W ydziclcnia przen1ieniaj~ si~, zdrowc soki 
scbodz~ z drogi i zgubnie dzialaj~ na obce okolice, 
gdy zepsute, kt6re po,vinny byly z 'vyrzuta1ui ust~
pic, "~padaj~ w jqdro macbiuy. Jcdncn1 lowem stan 
najwi~kszego bolu duszy jest razem stancm najwi~
kszej ciclesnej choroby. Tysi~ce niejasnych sensacyj 
uwiadan1iaj~ dusz~ o groz~cyn1 upadku jej narz~dzi, 
i zalewaj~ j~ calem uczucien1 bolesci wi~z~cem si~ 
z pierwiastkow·em uczuciem duchowem,odkt6rego tem 
ostrzejszego doswiadcza kolca. 

(Dokoflczenie 11astqpi.) 
• 
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ANTONI-FRANCISZEK FOURCROY. 
' (z DRZEWORYTl£1\f.) 

Znamienity swojego czasu chemik francuzki, An
toni-Franciszek Furkroa, urodzil si~ w Paryzu 17 55 
roku, umarl w r. 1809 z apopleksyi. Zacz~l sw6j wy
kladchemii w Jar-
din des Ptantes 
1784 roku, kicdy 
ta 'vazna nauka 
bylajeszcze,rzcc
by 1nozna, w pie
luszkach. W ez\v a
no go na deputo-
'''anego kon,ven--cyi w roku 1792, 
a "rkrotcc 'vszcdl 

-... -... .... ' 
~. 

do r a dy ( C in q- . , 
Cents) pi~ciu- -:: ~ 

~ .... """' set. U czony che- ~~ · ... ·,,~ 
n1ik coraz 'vyz- , ~ 
sze otrzyn1y,val u- f· .. 
TZ~dy. W r. 1799 ;~ 

~ 

byl w radzie S ta- · 
11u, a 've d'va lata 
poten1 zostn.l ely· 
1·ektorcm gl6 w-

, . . 
11 y ill OS,VlCCeUia 

1) u b 1 i c z neg o, 
'v kt6rego ci~glem 
rozwijaniu, wicl .. 
l{ie polozyl zaslu
gi. Licea, szkoly 
lekarskie i pra
'vne 'v Par y z u. 
~I o n t p e ll i e r j 1 • ,· '· ., 

Strasburgu bar- .' ~. ~:-:\~ ~ ~ 
. ' . 

dzo \Viele mu sa --# . ... 

"'inne. Zaprowa- , 
~zil takze liczb~ 

znaczn~ r6znych 

. 
• . . 

kollegij naukowych w s"'ej ojczyznie. J\1usi1ny tu do
dac, ze Dyrekcya instrukcyi publicznej, kt6r~ kiero
wal Fourcroy, zaprowadzon~ byla na wz6r polskiej 
Kommissyi edukacyjnej, stanowi~cej najpierwszy 
wz6r minis~erium oswiecenia publicznego w Europie. 

Ks~GA SwuTa, Cz. II. R. IX. 

Zapatrywanie si~ uczonego francuzkiego na kie
runek wychowania narodowego, nie zgadzalo si~ 
z widokami Napoleona I-go i dla tcgo Irourcroy usu-

.. .... 
• 

• 

n~c si~ n1usial ze 
sluzby publicznej 
w miarQ \Vzrasta
j~c6j pot~gi ccsa
rza swcgo. W po
cz~tkach zawodu 
naukowego , po· 
swigcal si~ sztu
ce lckarskiej i sto
pic11 DoktoraMe
dycyny otrzy1na1: 
1780 roku: oraz 
uloicniu 11 0 \V e j 
n omenklatu
r y, opr6cz wielu 
doswiadczen che
micznych, k t 6 r e 
zostan~ na zawsze 
'v bistoryi tej na
uki. N apisal ~viele 
d z i c !, tycz~cych 
si~ u I ubi one g o 
sobic przedn1iotu 

. Z ich liczby z a-
• 

. s l u g u j ~ tu na 
• • 'v s p om n 1 e n 1 e : 

, Systeme des con
naisances chimi
qucs et de leur 
apr1lication" skla
daj~ce si~ z 17tu 
tom6w, z kt6rych 
picr\vsze s z e s c 
ksi~g in quarto 
wyszlo 1801 r. 

J ego filozofija nauki chemicznej (Philosophie chi
mique) miala kilka wydan (1792 roku, 1806 i t. d.) 
a chociaz do dzisiejszego stanu, tej olbrzymim kro
kiem post~puj~cej nauki, zastosowacby si~ nie dala, 
to zawsze w historyi umiej~tnosci nieposlednie zaj-

s 
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muje miejsce. On takze wydoskonalil i uproscil roz- dziwna, iz dot~d na swiat nie wydala, skora do podo
biory w6d mineralnych, wiele odkryl cial zlozonych bnych przedsi~wzi~c spekulacya ksi~garska fran
( czyli m6wi~c inaczej komhinacyj) i zostawil w r~- cuska. 
kopismie ciekawe Pami~tniki wlasne, kt6rych rzecz L . 

• 

CZARNOGORCY. 
• (z RYCIN.It KOLOROW AN~.) 

Malenl\i krailc Czarnog6rzem zwany, w pi~tna- Turcy i Niemcy, pobudowali na okolo cytadelle a mia
stem stulcciu by! calkietn niezalezny, chociaz stano- nowicie u brzegu zatolri adryatyckiej, na wspomnio
wiJ odlamek Serbii. Na-wp6l dzikie plemi~ g6rali, nem wyzej Katta.ro; w Zablak nad jezioren w Skutari, 
w przeciftgu czterech wiek6w, rz~dzone bylo samo· oraz w Nikicz (w Hercogowiznie). 
wladnie przez mEJz6w dzielnycb, jednocz~cych w so- Mocniejsze od twierdz sztucznych, s~ 'varownie 
bie i wladz~ swieck~ i duchown~ zarazcm. Jako rna- r~k~ przyrody wykute w skalach odwiecznycb. Ta
la galf1Zl{a ogromnego Slowian p1emienia, zachowali kie n1iejsca obronne zowi~ si~ u nich Nahija1ni. 
dawne })raojc6\v cnot~ goscinnosci. Dzis nalez~ do Nahija Katunska, znacz~ca w ich j(Jzyku Szalas 
Turcyi, jako wassale. Stolic~ panstewka Czarnog6r- Pasterzy, sklada si§ z domk6w, zawieszonych jakby 
sl{iego jest Cetynija. Na p6lnoc, zach6d i polu- gniazda jaslH)lcze u wierzcholk6w g6r skalistych, na 
dnie okoleni s~ Hercogo,vizn~, Bosni~ i Albanj~. Gra- podobieiistwo sta.rych Senn tyrolskich. Osada Serb
nica wschodnia clochodzi ze strony Anstryi o 111i- ska zalozyla w tej strouie ,vies Niegus. Tu jest gnia .. 
1~ od. Kattar~, n~iasta daln1~ckiego, do kt6rego. zmu- zdo Petrowiczo'v ksiqi~t i biskup6w Czal--nog6rza .. 
szen1 uda,vac SI~ Czarnogorcy po znpa~y 'YOJenue. Zt~d przepyszny ot"riera si(J widok na jezioro Sku
w_ za1nian, dro~f! hnndlu,. przynosz~Dahnatom prz~d-

1 
tari, gory Albaf1skie i do lin~ Cetynsk~. 

m1oty zywnosc1, drzcwa 1 ty1n podobne rzeczy kon1e- 1 St 1. C I I d · · t le, k·em . . , , o 1ca zarnogorco\v, na zwyczaJ JeS rna n 1 
czne. N1e wolno \vszal{ze CzarnogorcoJn pokazac · t 1 · b 1 d · t d · ~ · 1· y domo'w . . . . . 1111as ecz \Iem, o za e WIC cz er z1e~cl 1cz •. 
s1~ za gran1ca swego kraJn \Y nzbroJenin. 'V chodz~c J 1 . Ab h · t tak dzisiai 
do Daln1acyi ~ polecenia rzadu austryackiecro obo- a.~ .. ongi ra am u .swego n~mio ~' . dl~~ 

. . ' . , "' . .. . o ' , ks1a~eta czarnoa6rscy n1eraz ·wymierzaJ~ spraw1c 1-
WI~zanr s~ zlozyc u wladzy "'OJsko"·61 s"·~ bron, ,", ~ 1 od : . , k. od otwarteln" . . , , . . . · . wosc s'vemu u O\VI 1 g1osz~ wvro ?I p , .. 
odzien1e godnosc 1ch odznaczn}ace 1 "~szellne ozdoby; . b d d . . ol l c 1 u J7to cbce . . . · ~ . . . n 1e e1n, prze e rzw1am1 S\vego pa a y 1.{ • l.. 

dln tego n1emal Jak zebracy obna~c1n wygl~daJa. t 1 1 · 1.., • d lPdein S!l.do'w . , , . , . . "' pa ryarc 1a ne UJrZt;C z'vyczaJe po wzg 'ti '1: , . 
Nog1 Czarnogorek, szczegohncJ "r czas1c sloty, po- . h . t b d . 
. . . b Ob . · , dk n1ec aJ u przy ~ z1e. 

Wl~l{szeJ cz~sc1 sa ose. u"'Ie zas r7.a ·o uzywa- . . . d . d, d b h 
ne sklada si~ z k"'a,valka plotna grubego i !andalo\v Niemasz JUZ tutaJ wpraw zie ~~zf! ?w .P0 ~ nyc 
zr~bionych z paska sl{6ry, przyinoco,vanej do nog rzc- do gminowladztwa cl~·wnych Slow.tan, Jakie op1sy\vat 
mykamL 1\1~zatki chust~ glow(J przykry\vaja, a dzie- Prokop, ale ~awsze J.eSzcz,e pewien. slad pozostal, 
wcz~ta czerwon~ czapeczlu~. Oprocz kuszt;li, nosz~ bo kazda gm1na czarnogorska, obu~ra sama sw~ 
l\:apot~ kr6tk~, welnian~, bcz baftek i guzik6w, roz- starszyzn~. . . , . 
chodz~c~ si(J nieco z przodu; obcisni~b~ szerokim Wladyl{a czarnog6rsk1 P1otr \vtor!, zaprowadz1l Se-
pasem sk6rzanym, zdobnym w krwawniki, z ldamr~ nat, kt6ry tylko razem z ludem wyb:era,~\vego wladz
miedziana. c~; ale ten od pewnego czasu z JedneJ byl za"rsze 

Natur~ g6rzysta kraju, czyni prawie niedost~pn~ rodziny; zt~d poniek~d powstali ksi~z~ta panuj~cy. 
dla nieprzyjaci6i ojczyzn~ Czarnog6rc6w, bior~cych 0 cwierc mili od Cetynii, na plaszczyznie okolo-. 
swe miano od polozenia swej ziemi (Jlonte-negro). nej skalami, na zielonych trawnikach pod otwartem 
Wysoki bowiem lancuch g6r, nad zatok~ Cattaro pa- niebem, sejm si~ zbiera czarnog6rski. Wladyka za
nujf!cy, zowie si~ g6r~ Czarn~: granicz~cy z nimi gaja o potrzebach kraju, Jud rozprawia, ale tylko d() 
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pewnego czasu, dop6ki Metropolita o zdanie stano
wcze nie zapyta. 

Jedzenie, przygotowywuj~ tutaj takze na wolnem 
})O\vietrzu. Chviczenia wojskowe, tai1cc ludowe, b6j
ki silnie zbudowanych atlet6w; picsui nuconc przez 
WEJdruj~cych g(Jslarzy, nadaj~ poctyczny urok g6rzy
stej okolicy. Zdajesz siEJ bye przcnicsionym , nie 
w Inysli, lecz na prawd~ \V czasy niby IIomeryczne. 

Ale i no\vsza cywilizacya juz si~ przcdarla tutaj, 
1nin1o skal nie botycznych, mimo zycia najbardziej 
do praw natury zbliionego. Pozakladano jui szkoly, 
urz~dzono drogi komtnunikacyjne, powznoszono swi~
tynie ozdobne, ogloszono pra\va w rodzaju kodeksu, 
ulepszono nieco sztuk~ wojenn~, zabroniono \vycie
czck, jedynie dla !upiestwa podejrnowanych. Litera
tura ich na\vet, posiada nowego utworu l)iesni w jEJ
zyku narodowym, napisane przez jedncgo z Wlady
k6\v. Zgasly nieda,vuo Danilo, kt6ry kiedys przez 
Warsza'vEJ prz~jezdzal, takze byl poet~ 1). 

Wycho\vany po Europejsku ksi~z~ Danilo (Daniel) 
ozenil siEJ z bogat~ ex-kupc6wn~ w Tryescie i dla 
tego musial zrzec siEJ wladzy duchownej, kt6ra bez
.Zennosc nakazujc. Przepych cywilizncyi europejskiej 
zaprowadzony w nowym palacu, snac nie bardzo byl 
po sercu i 1nysli jego sp6lziemian, bo utrat~ zycia 
Dani!o przeplacil reformy. 

Kiedy 'furcy w 1858 roku napadli ich okr~g Gra
ho\va, \V dzien Wniebowstf1pienia Panskiego 13 ma-
ja, tak dzielnie odparli nieprzyjaci6l m~zni g6rale 
pod dow6dzt,vem Petrowicza, brata ksiEJcia Danily, 
ii polozyli siedn1 tysi~cy trup6,v, zabrali osn1 dzi al, 
IJar~set koni i pi~cset namiot6,v. Ale nic tylko m~z
czyzni s~ tu bitni. Czarnog6rki takze nieraz oka
zuj~ wiele bohaterstwa. Za to IJlec silniejsza nie od
daje im tej czci, jak~ u nas odbieraj~ niewiasty 
w Europic. 

Pod tym wzgl~dem zachowuj~ SiEJ tu jeszcze oby
czaje wschodnie. Kobieta jest prawic uiewolnic~. 
Nie moze rozmawiac z obcym czlowiekiem, by nie 
byla pos~dzon~ o zdradEJ; dzwigac musi ci~zary jak 
mullub osiel; spotkawszy m~ia, musi gl(Jboki czy
nic przed nim uklon i jako pana swego, \V r~k~ ca
lo,vac. Dzwigaj~c bron Czarnog6rcy, \vszelkie inne 
ci~zary zwalaj~ na plec drugf1, kt6ra dla tych przy
czyn nie moie zachowac owejf delikatnosci plci: eu-

- ~ = 
1·opejko1n \vht~chvej. Pr~yczynia si~ ku temu i kli-

1
) \Vizcruuek jego, \vraz z towarzyszem goszcz~cym 

u nas, znajduje si~ \V Kalendarzu Warszaw~kim Popu· 

.larno-naukowym z r. 185 ~. 

• 

, 
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mat, na kt6rego dzialanie ci~gle s~ wystawione Czar-
nog6rl\i przcby,vaj~c niemal zawsze pod golem nie
bem. Zdol ne s~ i do noszenia broni. 

Mimo t:xkiego uposledzcnia, kobiety kochaj~ swych 
m~z6"r i nigdy pra'\vie in1 si~ nie przenic,vierzaj~, bo 
podobnc \vyst~pki u Czaruog6rc6w sn1ierci~ bywaj~ 
karanc. 

Wio5ki tutcj ·he lei~ w CZEJSCi na uiebardzo zy
znych dolinach, \V cz~sci na pochylosciach g6r, jak 
we Wloszcch. Przy granicy, buduj~ chaty w miej
scach zakrytych skalami, i z nich zwyklc odby\vaj~ 
swe czaty. Gdy b~d~cy na straiy krajo,vcy, dadz~ 
haslo niebezpieczcin;t\va, wtedy \Vszyscy za broil 
ch\vytaj£1. l{obi6ty, starcy, a na\vct dzieci do wyjf!
tk6'v nalczcc nic 1nog~. Spos6b wojaczki maj~ par
tyzancld. aprz6d \vychodzi maly oddzial \Vci~gaj~
cy udan~ ucicczk~b wrog6w do srodka kraju, mi(Jdzy 
skaly. 

Jcsli uieprzyjacicl1nuiejszy od uich liczb~b, :wtedy 
groz~c n1u z gor ~\voich, ze 8Juiechcu1 \Vzgardliwym 
wyzywaj~ do \Valld: jcsli liczuicjszy, 11Upadaj~ nan 
z tak~ sil~ i In~zt\YCln jak 13 Inaja 1858 roku. Pole
glych obdzicraj~ z od2ienia, ktore na siebic 'vklada
j~, za1niast lauro\v Rzymiau da\vnych. 

Sciany skaliste g6r tutcjszych, \vysokie od trzech 
do 681niu tysi~cy st6p, 'vi elk~ s~ takze po1noc~ w wo
jaczce; niemni~j jak i s~siedztwo chrzescijan z Iler
cogo,vizny, Daln1acyi, Bosnii, b~d~cych nicprzyja
ci6ln1i Inacho1nctan~kich wyzna,vc6\v Turcyi, kt6rej 
jarzmo dlugo cierpieli ci pobratyn1czy Slo\vianie. 

Po \V{bSkich, stromych scieszkach '\Vdzicrac Si(J tyl-
1{0 1nog~ Czarnog6rcy, tak jak kozy dzikie lub orly. 
Innoziemicc, leglby tu od razu. Nic potrafilby za
dnej ich kr~tej przebyc rzeczki, szumnie z g6r spa
daj~cej. 1\:rajowiec, zna kazde polozenic, kazdy za
k~tek s'vej zie1ni, do ktorej wpadni(Jty nieprzyja- · 
ciel, smierc tylko znalesc moie-tak samo jak Czar
nog6rzec, 'vidzi tu pewne zwyci~ztwo. 

Czarny ksi~ze czyli Czerno\vicz, z\vany inaczej 
Straty1niren1, \vnuk kr6la ostatniego Serbii (pole
glego 1389 r.), w XV \vieku, kicdy rfurcy zaj~li Al
banj~ (1467 r.) zebrawszy szcz~tki swego \Vojska ,va
leczne go, zaszcdl ai do g6r Czarnych i odt~d dzieje 
Uzarnog6rco'\V, l~cz~ si~ z history~ innych Slowian. 

Wtedy mieszkancy tutejsi trudnili siEJ paster- · 
stwen1 i spokojny wiedli zywot. Dopiero Stratymir 
przet\vorzyl ich w nar6d wojowniczy, zt~d niekt6rzy 
pisarze twierdz~, iz 'v slowianszczyznie tern jest 
Czarnog6rze, czem dla starozytnej Grecyi byla Spar-

~ ta, a dla Wloch dzisiejszych Rzym starozytny . 
8* 
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Jan, syn Czernowicza, przewodzca pewnego ro
dzaju l{lanu, pol~czyl si~, z powodu zaslubin swych 
synowic, w~zlami przyjazni z Wolochtt.mi i Serba
mi. Syn jego Maksym ozenil si~ z c6rl{~ Dozy We
neckiego. To juz dowodzi, jak rychlo Czarnog6rcy 
z ludu pasterskiego przecbodz~c do znaczenia naro
du bitnego, potrafili zyskac powagtd i znaczenie u s~ .. 
siednich panst,v, daleko wtedy od nich slawniej
szych. 

Jerzy syn Jana, ostatni swiecl\i wladzca Czarno
g6rza, ozcniwszy si~ z cork~ sl~nvncgo rodu 'vlo
skiego Mocenigo, przeni6sl si~ na mieszl\anie do''" e
necyi \V 1516 r., zloiywszy S\Ve rz~cly 'v r~ce anar
chii. Wtcdy-to ow pi~l\ny kr~j })Ocz~li najezdzac 
Turcy. Cztcrclziesci razy napadali i za,vsze byli od
parci. W cnecyanie 'veszli z J anetn w blislde przy
lnicrzc, bo postrzegli, ze po zaj~ciu Albanii i Serbii 
przcz wyzna,vcow ~Iachon1cta, Czarnog6rcy n1og~ 
stanowic przed1nurzc od 'furk6\v. 

Po synu Jana i uspokojeniu anarchii, Daniel syn 
Piotra obranyn1 byl \vladykt1 i metropolit~ zarazem. 
Odt~d, az do nicda,vno zgaslego Danilla, te d\vie 
silnc 'vladzc, 'v jednego m~za zosta,valy r~ku. 

Jedcn ze znacznicjszych \Vladyko'v Piotr I, zwany 
od nicl{t6rych Lud,vikien1 XIV Czarnog6rc6,v, zakon-

czyl zycie 1830 rokn. Dzie,vi(Jcdziesi~cioletni sta
rzec, mimo p6znego wieku nadzwyczaj ostre i su
rowe pro,vadzil zycie. Umieraj~c, z~dal a by na jego 
pami~tk~ przcz szesc miesi~cy nie wydobywali Czar
nog6rcy or(Jza przeciwko Turkom i zyli w zgodzie. 
Byla-to prav.rdzhva zaloba, ktorej dol{onali z cal~ 
scislosci~. 

Synowicc jego Piotr II w roku 1833, jako dyakon 
serbskj, udal si~ do Petersburga dla otrzymania 
swi~cen na bi kupa. Od panowania bowiem Piotra 
Wielkiego Czarnog6rcy posiadaj~ opiek~ Rossyi, ja
ko wyznaj~cej t~z sa1n~ religij~. 

W roku 1 14, przy pomocy floty angielskiej opa
no,vali ~1ontcncgrini Cattaro, kt6rego posiadanie do 
najgor~tszych i~dz ich zawsze nalezalo, bo Cattaro 
jest ich jedyny1n bazarem, jeclynen1 rozleglcjszem 
swiatlem i przestrzcni~ jakie widzicc lTIOg~ po Wy
UO byciu si~ zc S\vcj 1nys=4j jan1y, jak Turcy zowi~ 
Czarnog6rzc. Wiadon1o ze l{ongrcs vViedenski ,v ni
wecz obr6cil ich z'vyci~zt,vo. Lat d'vadziescia pi~c 
nic chcicli si~ zgodzic na to micszkancy Gor Czar
nych-ai 'vreszcie roku 1840 dokonali rozgranicze
nia i za,varli 'v tyn1 "~zgl~dzie traktat z Austry~. 
Podobnici \V 1 5 r. l\si~z ~ Daniel wyzuaczyll{om
mi . y~, maj~c~ ich odgraniczyc ze strony Turcyi. 

D 0 R A d' I S T R I A, I J E J D Z I E t A. 
(z DRZE,VOJlYTE:M WlZERUNliU.) 

Do znakomitych kobiet dzisi~jszych czas6w, nie- chociazby w naj1nniejszcm k6lku znal{omitych m~
w~tpliwie znan~ pod nazwiskie1n Dory d'Istrii, autork~ z6w; dla tego-tei jej \vies J(oppet zwylde byla miej
dziel ,Nicmiecka Szwajcarya'~ ,l{obiety na Wscho- scen1 zebrania osob nie tyll\O wysoko uksztalconych, 
dzie" policzyc trzeba, bo nieza,vodnie on a jedno ale i wysokie tnaj~cych w s'viecie znaczenie, po wi~
z miejsc picrwszych pomi~dzy nietni zajmuje. Cho- kszej cz~sci po to 'v l1Toppet zgro1nadzonych, aby pa
ciazby inne wyr6wnaly jej talenten1, ona jednak- ni Stael1nogla poszczycic si~ przed niemi z wiado
ze rzadk~ charakteru moe~, kt6ra si~ tak wpismach mosciami i zdolnosciatni swemi. Ze to tylko na celu 
jako i zyciu jej calem przebija, wszystkie inne, do n1iala slynna autorka, dostatecznie poznac mo
wyzszego rodu licz~ce siEJ kobiety, przewyzsza. Cz~- zna z korrespondencyj prowadzonych pomi~dzy nif}: 
sto juz dosyc, hrabin~ Dor~ cl'Istria por6\vnywano a Szyllere1n i Goethem. Jakze si~ r6ini w tern Dora. 
z pani~ Stael; lubo tEJ ostatni~ podziwiamy, jednak- d'Istria, kt6ra nad jezioren1 Genewskiem mieszka 
:ie nam si~ zdaje, ze hr. Dora d'Istria moe~ chara- w odleglej i samotnej witli, oddana calkiem pracy 
kteru i umy£lu o wiele si~ wyzej nad ni~ wzniosla. literackiej i rozwini~ciu swych idei! Ta, kt6ra z mlo
Pani Stael chcia~a przedewszystkien1 wynosic si~, dosci do najwyzszych sfer i najwybranszych towa-
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rzystw nalezala, kt6ra przy swoim 1naj~tku wszEJdzie 
blyszczeG n1ogla, zyje w naj"ri~kszem odosobnieniu, 
uzywaj~c ty lko pociech moralnych i przyjemnosci 
z umyslo,vego zaj~cia pochodz~cych. Myslalby moze 
czytelnik, iz to kobieta jest stara?-Bynajn1niej. Pani 
d'Istria ledwie lat trzydziesci dw·a skonczyla. N a do
w6d zas, ze i n1izantropk~ nie jest, ani odludkiem, 
p r z y to-
czy my t~ 

okolicznosc, 
ze si~ zaj
muje ludem 
'vi ej skim 
mieszkaj~

cyin na oko
lo jej ustro
nia. Aby u
zupelnic po
wyzsze "·ia
domosci, po· 
damy kr6tki 
zyciorys. 
Ksi~zna 

HelenaGbi
ka,urodzona 
w Bukare
scie 22 sty
czuia ( 4 tu
tego) 1828 r. 
jest cork~ 
ksiecia 1fi-

v 

chala Ghiki 
• 

a SJDOWIC~ 
hospodar6w 
G r z ego
r z a IV-go 
i Aleksan
dra X, kt6-
rzy m~drze 
• • 
1 spra\vie-
dliwie kra-

, 

, 

jem rzftdz~c, pozyskali i milosc mysl~cych ziomko'v i 
"'dzi~cznosc ludu; gdzieindziej zas zyskali tylko nie
nawisc. Mloda ksi~zniczka odebrala bardzo staran
ne wychowanie, kt6remu prze\vodniczyl slawny ar
cheolog W ojciech Papadopolaj, b~d~cy dzisiaj jednym 
z najznakomitszych professor6w akademii w Atenacb. 
Pr6cz nowozytnych j~zyk6w (nowogreckiego, fran
cuzkiego, wloskiego, w~gierskiego, niemieckiego, 
i rossyjskiego) Dora posiada j~zyki starozytne gre-
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cki i lacinski, 'v kt6rych takie post~py zrobila, ie 
'v pi~tnastym roku zycia Iliad~ Homer a przekladala 
na nie1nicckic hexatnetry. Obok tego zajmowaJa si~ 
"\V chl\rilach 'volnych od nauk muzyl{~ i malarstwem. 
Usilo,vania jej u'vienczone zostaly nugrod~; w roku 
bowicm 1 (")54 oclebraJa nn wystawie sztuk pi~l{nycb 
'v .Akadctnii Peter. burgskicj srcbrny medal, za obra-

zy o l ej n e, 
do ktorych 
przedmiot 

wzi~la z po
einatu Ilen-
ryka Hei
n c'g o: ,,So
sna i Pal
Ina.,, OlJok 
nauki i " 'Y
Iu~ztalccnia. 

fizyczncgo 
nic zanied
bano; \V ro
ku 1854 tuk 
do s kona-
1 c jui ply
wala, 1i n a
nczyciel
cc jednej 
ze s 'v yc h 
siostr ura
towala zy
cie. - R6-
wniez nmie 
o b c h o
d z i c si~ z 
broni~ i do-
skonale je
zdzi, kieru
j~c z latwo
sci~ chocby 
najdziksze
mi konmi. 

Ojciec jej umyslnie opuscil w roku 1841 Wolo
szczyzn~juz to cz~sci~ dla dokonczenia wyksztalcenia 
swej c6rki, jui dla tego aby j~ ze swiatem i ludzm 
o~eznac. Najprz6d osiadl w Dreznie, gdzie Dora 
m1ala pole ot,varte· tak do nauk jako tez do wydo
skonal~nia talentu malarskiego. Nauczyciel Papa
dop~laJ. towarzyszyl - i odt~d wyl~cznie jej wycho
waniu SI~ oddal, gdyz dw6ch braci ksi~iniczki ode
slano do zakladu naukowego Dr. Blocbmanna. Ojciec 
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nie chc~c nauk corki niczem przerywac, nie mial za- oslabian~ coraz bardziej pracami umyslowemi, sil
miaru przedstawiac u dworu krolewskiego; ale mu- nie dzialaj~ce1ni na systemat nerwowy. Smialo rzec 
sial uledz 'v koncu naleganion1 panuj~cej kr6lowy, mozna, iz w Szwajcaryi dopiero Doria odzyla~ jak
kt6ra o jego coree slyszala i poznac zapragn~la. Za by nanowo. Gdy si~ jej zdrowie wlcr6tce polepszylo, 
ukazaniem si~ ksi~zniczki, kr6l z ni~ rozpocz~l baJ, zacz~la robic wycieczki w r6zne strony tego pi~kne
i tyle przyjen1nosci znalazl 'v mlodej, pi~knej i wznio- go kraju, a na szczycic gory Moench najdluzej po
sh3j dzie\VC!lynie, ze ona w przeci~gu lat czterech, wiewala chor~giew z barwami jej ojczyzny. 
kt6rc bawila w Dre~nic, ualczec musiala do "'szy- 'fu'przylozyla ostatni~ r~k~ do napisanego jeszcze 
stkich fan1ilijnych zaba'v u dworu. Cala rodzina krole- dawniej dziela, wydanego w Brukselli po francusku 
"rska }Jolubila to\varzystwo n1lodej ksi~zniczki, odzna- pod tytule1n: ,La vie 1nonast.iquc." 
czaj~cej si~ ot\vartosci~, \vznioslosci~ i zr~czno~ci£1 Lekarze "'kr6tce \vyslali j~ do Lugano, gdzie 
jak~ wszystkich sobie uj~c un1iala. Pobyt w Dreznie przez dzie,vi~c bawi~c Iniesi~cy zajmowala si~ przy
opisala. }{SiEJzniczka w pi~knej powiesci (No,velli) gotowanien1 do druku r~kopismu pod tytulem: ,La 
,~Eleonora z I-Ialtingen" Yv kt6rej wicle znajdujc si~ Suisse allemande.' Szlvajcart;a nieutieclta, ogloszo
uwagi godnych postrzczc:ll. Po'\\ricsc (no,vella) ta na po francusku, \vnet zostala 1n·zelozon~ na j«Jzyk 
zuajduje si~ w pierws:lyn1 zeszycie Rez:ue des lleux Gerinano\v. Wtedy pisala tal{ze bardzo wiele powa
'lnondes z roku 1859. .ZIH~j tresci artyku16w do dziennika wloskiego ,,Il 

Z Drczna udal si~ ksi~ic Ghika z Dor£b clo Wic- Diritta," \V kt6rych zapoznawala powszechnosc czy
duia, gdzic siQ 1ulod'1 i l)i~kn~ autork~ gor~co zaj- taj~c~ ze szczeg6lami cickawemi, odnosz~cemi si~ 
mowaly liczne wszystl\ich odcieni to,varzyst,va. do ukochancj ojczyzny swojej, kt6r~ opuscic mu-

W W cnccyi, dok~d si'3 potem familija Ci-hika udala, siala.. 
il.nloda ksiEJiniczka z dawniejsz~ gaJ~zi~ Burbon6w Z Lugano ucla,vszy si~ do Aaran, (gdzie przebywa
\veszla "\V stosunki. Pobyt 'Y "'\Vcnecyi dal srodki la az do jesicni 1852 r .) nie oderwal3 siQ ani 11a 

Dorze do lcpszrgo zapoznania i~ z "'losl\~ litera- chwil~ od zaj«Jc literackich, kt6re staly sifj konie
tur~, lct6r6j lcl<:cyc od znakomitcgo brala n1istrza. czn~ potrzcb~ jej ducha. Poteu1 przeniosla sig do 

Z W cnecyi, pojccbal z cork~ ksi~zc Ghika do Pocz- Ba"raryi, gdzic osiadla 'v 'viosce spokojnej, nad 
da1nu. 1,u 'vidy\vala cz~sto Alcksandra Htunbolrlta pi~kne1n jcziorc1n })Oloioncj. 
kt6ry si~ jcj za,vszc z u'vagi1})rzyslucbhval. Gcly pc- Oddalona od gwar6w 1ni~jskich~ od natr~ct"'a wi
'vncgo dnia roznla\viano o nieda\vno "rynaleziony1n zyt ctykietalnych, ktore j~ niegdys \V N icmczech m~
r~lcopisn1ic, zaz~dal Ilu1nboldt aby Dora go przetlu- czyly, poswi~cila \Yszystkie cbwile wolnc na pisanie 
1naczy!a; 'vnet to Rpe!nila, na poczekaniu, z dr.Zt1cyn1 No,velli i licznych artykul6'v do ef~n1eryd litera
glosern, bo wszystkich oczr na ni~ byly z\vr6cone, ckich, oraz skreslila n1onografij~ TiJlysp Jonskich, 
gdyz zda\valo i~ ze przed uczonyn1i Europy, sklada- kt6r~ przelozono ua jfjzyk no,vogrecki. 
;ta egzamen dojrzalosci. Wszystkic s"Te prace 'vyda,vala poll pseudonymem 

Przy l\OllCU roku 1848 wrocil }{Si~ze Ghika z cor- hrabiny Dora d1stria - i w lawila si~ tern imie
k~ na Woloszczyzn~. W lutyn1 1849 roku Dor~ za- nien1, kt6re najbardziej lubi i kt6rem j~ nieraz na
r~czono z ksi(Jcie1n Alcksandrc1n J(olco,v-1\fassal- zy,vaj~ \V codziennen1 na,vet uzy,vaniu. 
skim, z ktoryn1 udac sifi} musia1a do Sankt-Peters- Zacz~te \V Aaran ",Les fenunes en Orient" skon
burga. Tu prze\vodniczyla Instytutowi wycho,vania czyla 1nieszkaj~c w Ba\varyi. Dzielo-to bardzo do· 
dzieci, oraz naleza{a czynnie do wszystkich towa- brze nupisane 1vartoby przelozyc na jfjzyk polski. 
rzystw dobroczynnych, szczeg6lniej do zaklaclu robo- Wyj~tki z niego umicszczalismy 'v l(si~dzc Swiata. 
czego, ,v kt6rym stare, nieclostatnie kobiety, zaru- J(olcow-l\1assalska, bogata 've wszystkie cnoty 
bialy wlasnen1i r~kami na S\Ye utrzymanie. nie\viescie, posiada m~zki hart duszy, kt6ry si~ na-

Urodzonn. \V cicplyn1 klhnacie, nie n1ogla wytrzy- \vet przebija w wyrobionych studijan1i umyslo"remi 
mac powietrza p6lnocnego. Za rad~ najpierwszych rysach jej twarzy. Charakter n1a nieugi~ty,-pogl~d 
Iekarzy, w kt6rych liczbie znajdo"Tal si~ Mianowski, na prredmioty, kt6re traktuje, czysty, niezam~cony 
udac si~ n1usiala do g6r szwajcarskich \V kwietniu wstecznctni wyobrazenian1i. W szystko-to winna nie 
1856 roku. tyle wycho,vaniu, ile ruczej wlasnym pracom nad so-

Blogosla\vione niebo tej blogoslawionej krainy bar-
1 

b~ i study om, jakim si~ pos,vi~cala w to\varzystwie 
azo dobrze wplyn~lo na jej delikatn~ organizacy~, znakomitych nauk~ m~z6w. . 

• 

• 
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Przywi~zanie gor~ce, szczere i prawdziwe do kra- j~zykach do rozmaitych dziennilr6w. Gdziekolwiek 
ju rodzinnego, przebija si~ we wszystl\ich jej pi- si~ znajduje, 'vsz~dzie j~ nalcin~ czci~ otaczaj~, 
smach. Aby zapoznac swiat ze S'tv~ ojczyzn~ i spro- wszyscy, jakicbkolwiekb~dz wyobrazeii i narodowo
stowac wiele bl~dnych lub niedostatecznycb 0 ni<~j sci, ludzic. 
wyobrazen, pisywala umyslnie artykuly \V r6znych 

0 MORMON AOH. 

Wiek nasz oskarzaj~ dzi~ powszcchnjc o indyfe- cznosci z zarzucallyin dzis ~hviatu indyfcrcnty:zn1en1 
rentyzm-i w rzeczy samej, wielkim on jest za dni na- i wlasnic udowodniac siEJ zdaj~ t{1 prawd~, zc potrze
szych w rzeczach religii i ducha, przy d~zeniu 'vy- ba zasad religijnych po \vstrz~snieniu i obaleniu 
l~cznie w. stron~ rcalizmu i przen1yslu Z\vr6conem. onycb przcz nic\viar~; daje si~ dzis silniej niz kie
Ale czyz istotnie moze si~ \vyrzec czlowiek zlozo- dykol\vick uczuwac ducho,vi lud7Jkiemu, kt6ry na za
nych 'v nim instynkt6'v ducha, kt6re nagl~ ge, 1nimo dnej inn~j, nietylko polityczncj, ale na\vet moralnej 
nawet 'viedzy jego i przyzwolenia cz~sto, w 11iezna- za~adzic, poprzestar i spocz~c stanowczo nic 1noze . 
ne a przeczuwane zd11zac wyzyny, 'v kt6rych zamie- Bo ten duch ludzki posiada \V svbie samy1n pra\\·o 
szkuje wiara? \Vyraz ten odepchni~to wpra\vdzie lub l<onieczno~ci dopro,vadzenia swej pot~(ri do naj,vy.i
zamglono dzi,vnem poj~cien1 jego znaczenia; nie- szego naznaczoncgo mu przez t\Y6rc~ kresu-a czu
mniej jednak leiy ona w sercu lu<lzkietn i dopotnina jc, ie tcj pot~gi rozwin~c i w spokojny a ci~gle po
si~ praw swoich. "\\7iek nasz, \vick krytycyznlu, to stEJpo,vy ruch "'ln·o,vadzic nic rnoze, tylko \vsparty 
jest rozbioru 'vszystkich zasacl, a zate1n zblizenia na wiec~ystej posadzie, jal{~ jest religija objawiona. 
onych, czyli znizcnia ku siebie az do stopnia doty- Ctdy jednak l\rytycyzm dzisiejszy zach\vial\vszystkie
knlnosci, chcial i rcligij~ i wiar~ rozebrac niejako n1i znsacly, i sruncn1 nawct obja\vieniem; gdy prosto
cheJnjcznic, aby dojrzec z jaldch sld:ada si~ pier,via- ta \viary, tcgo naclprzyrodzonego daru, przemin~la, 
stko \v, i czy te pierwiastki dadzq si~ zastoso,Yac i a potrzcba dncha zosta!a taz sam a, ci~gle lakn~ca, 
zuzytecznic }Jrzy obrocie machin parowych 'v ich p~- 1 pragn~ca a nienasycona-ogl~damy si~ \V okolo sic
dzie razem z kierunkiem un1 ys16\v 'I drog~ po t~pu bie - i z lekkoiny~lnosci~ dzicci~cia.. kt6re kruszy 
n1ateryalnego. '\Viek ten praktyczuo·logiczny, poj~l cacka s\vojc pelne nieogl~dnej ufnosci zc jc zaraz 
odrazu ze 'viara nie n1oze istniec bez o brz~d6"', a o- inncmi zast~pi- szukan1y nowej idei, a. by \V now~ 
brz~dy nic mog~ obejsc Si~ bez 'vsp6lndzia}u \Vier- ooleklszy j~ form~, postawic 'V micjSCU \Vrzekomo 
nych, kt6rych tym sposoben1 odci~gaj~ od zaj~cprze- juz zuiyt~j. P~dzcni pragnieniem uszcz~sliwienia si~ 
myslowych, czyli, jak je zamianowano, od prakty- na tcj ziemi, uzyciem wszelkich Bozych dar6w i po
cznego zycia; os~dzil zatem stanowczo, zc jej zbyv;ra dzielenia si~ nicmi z r6wnie jak 1ny laku~cymi, a cz§
na utylitarnosci i sile produkcyjnej; dla tego reli- sto n~dzniejszymi od nas bracmi, upo,vazniamy si~ 
gij~ odtr~cil jako zaden materyal, a ll[nvet lderun- tern uczuciem wlasnych pragniefi przybranem wmnie
kom jego szkodliwy, zamieszczaj~c j~ tylko w spi- man~ czulosc na tamtych cierpienia, jakby rzeczywi
sie n1euzytecznych i przestarzalych sprz~t6w, kt6re st~ milosci~ blizniego w duchu Bo.iym poj~t~ do 
zast~pic nalezy innemi. si~gania smial~ r~k~ po wszelkie zie1nskie dobra, by 

Racyonalizm podj~l si~ tego wynalazku; widzieli- je wlasnosci~ ludzkosci uczynic ku wsp6lnemu wszy
smy wszyscy i znamy jego usilowania; wszakze wie- stkich uzyciu. W zlym zarodzie z~dz naszych upa
my i to, ze nie zaspokoil swych wlasnych ch~ci, boc truj~c pra,vo do onych zaspokojenia, ub6stwiamy 
i dzis nie spoczywa -a juz liczy wielu odst~pc6w nieznacznie zmysly, uznaj~c ich wymagania za nie
mi~dzy zwolennikami swoimi. Zt~d og6lny moralny przepart~ i nieodzown~ koniecznosc. Niewidzialne, 
niepok6j, zt~d sel<t tyle, kt6re staj~ znowu w sprze- niedotykalne, nigdy jednak nie naruszone pragnienia 
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iinstynkta ducha zaparte-zgubnym, czczym, misty- czlonkowie, caly zapal, wszelkie sily i energij~ roz
eyzmem nazwane - pomini~te, pol\rzy,vdzone dzis budzon~ nowym otwieraj~cym si~ przed nim zawo
zostaj~, z niebacznem zapomnieniem tych sl6w dem, niesli na poslug~ mysli, kt6ra zdawala im si~ 
Chrystusa, gdy zglodnialego, lrusH~ szatan jak dzis bye now~ i spclniaj~Cf! wszystkie wymagania wyo
eal~ ludzkosc zglodnial~ kusi: ,Nie samym chle- brazni, marz~cej o panst\vie doskonale urz~dzonem 
ben1 zyje czlowick!" - z zapo1nnieniem przestrogi na zasadach zupelnej sw obody rozumu i sumienia, 
wielkicgo nauczyciela narod6w: ,Ducha nie gascie!" woli i wszystkich instynkt6w czlowieczenstwa. No
I tak nami(Jtnic p~dz~c za post~pem \V og6le mate- wy fJrawdziwy kaplan, tak zanominowany o d anio-
ryalnyin, a zalcd,vie tylko u1nyslowy1n rozumu lu- la, wraz z bratem S\VYIIl i kilkoma zwolennikami 
dzkiego dogadzaj~c potrzebon1, li:ujemy sobie napr~d- 'v roku 1830, jako a})ostolowie tej nowo odkrytej 
cc, gor~czkowo, najstosowniejsze do zaspokojenia prawdziwej Ewangielii, zacz~li opowiadac j~, chc~
z~dz naszych i najdogodniejsze zasady, wznoszf!c na cym ich s}uchac- i nauczali ze: oni jedni tworz~ ko
uich, wprawdzie ol\azal~ i s\vietn~ budo\v~ po1nysl- sci6l prawdziwy, w lonie ktorego jedynie mozna bye 
nosci n1ateryahH~j, a na\':ct bytu politycznego-nigdy zbawionym, gdyz kaplanst,vo prawdzilve, raze1n 
jednak niedochodz~c~ 'vznioslosci pot~gi duchowcj, z Melchizetlechein schronione w niebieskich przy
bo ta. tyll\o z natchnici'1 Boz ych po\vstac n1oze, pra- bytkach przez os1nnascie wiek6,v, objawilo siEJ zno
V{en1 swej 'vyzszosci opano\vuj~c n1atery~ i z1ny~ly, 'vu 'v Jozefie S1nith'cie- i on to naznaczonyn} zo
niedopuszczaj~c roz\vini~cia si~ szkodli"'ej ich 'vy- stal do utworzcnia kosciolu Chrystuso\Yego: -,SuJi§
bujalosci. Zy\v~ 'vyobrazicicll{~ d~ien \vyzej okre- tyclt dnia ostatecznego." Przyz~1aj~c us,vi~con~ wic
slonycb jest, przcd trzydziestoma laty })OWStale, kanli powag~ Biblii, uznaj~ ci Swigci boski jej pier
zudzi\Yiuj~cc zja.wisko, ze zbicgo,vjska r6znych naro-

1 
\viastek-lccz, "redlug nich, potrzebowala onn, no

do,vosci i 'vyznaii lud1d za pon1yslnosci11 gonif1CJ ch, 'vego tlumacza dla przy"rr6cenia pra,vdziwego brzmie-
7,}oiouc, ~nane pod naz"'~: Sckty ~forn10110W. nia jej tekstow- i oni jako , Ostatni szci~ci kosciolu 
Ut,vorzyla si~ ona z czlonk6'v zglounialego }Jroleta- C!n·ustusolcego~' podj~li si~ dopclnienia tego, \V spo
ryatu calcj Europy, cmigruj(1cych do An1cryld, go- s6 b stoso\vny do picr,votnego przedsi~wzi~cia s've
sciuucj, choc lllUCOSZCj ojczyzny 'vszystldch oclpa- go: 'Y)'Z"rolenia czlovvieczenst\Ya Z \Vi~ZOW przes~du 
<llych od picrsi n1atki ojczyzny syn6,r, ktorzy IHL t6j lo- religijnego, kr0puj~cego s'Yoboduy roz,v6j 'vladz lu
nie nicinogf1c znalesc 'vyiywjcnin, rzucili bogi i progi dzldch. \V obrz~dach s'vych religijnych mieszaj~ oni 
d01110,VC, a zapicraj~C si~ 'VSZJ tldch potrzcb ducha lllUzykg ZC SpiC,Veln; ll1alzcnst\Va ich, tak Z\Va!lC dzt
i ~abijajf1C jc w sob!c - z rodzinanli caleu1i pnscili choice, Sf1 zupe!11oin 'vielozcnstwcin-choc uporczy
si~ za occau, \VOlaj£1C: chleba! chleba!-u iy,Yiftc pra- 'vic zaprzcczaj~ zarzuton1 ich wyuzdaniu zJnyslo,vc
gnionic, znalezicnin. tam obfitosci, a n<:nvet i bogact'v 1nu czynionyn1. \Vierz~ tcz 'v cudo,vny \vply"~ przcz 
ktoreu1i innych przesyconych 'vidzicli: ,Dajcic na1n 'vkladanie r~k udzielany. Na takich posadach reli
chloba i picni~dzy! 'volaj~, a gdzic te znajdzictn, tan1 gijnych i spolecznych ukonstytuowane to,vurzystwo 
bEJdzic ojczyzna nasza, tatn postu.,viln sDbie no,ve skladaj~ce si~ z osob r6inego stanu, plci i 'vieku, 
oltarze.~' I wkr6tce zja"'il sig 'vsrocl tych 11-o,vych kr6tko przeby,vaj~c w l{irtlancl (Ohio) udalo si~ na
<>sad no,vy prorok, Jozef Sn1ith. Jen1u to, \vedlug je- st~puic do hrabst,va Jakson, (l\1issuri) gdzie za ode
go 'vlasncgo t'vierdzenia, aniol, na\vicdziwszy go branym z gory, przez aniola rozkazem, zacz~to bu
jes2czc \V roku 1826, obj::nvil drogQ pra,vdy. vV ska- do wac s'vi~tyni~, kt6rej jednak ludnosc lniejsco,va 
za! 1nu bowiem, w zic1ni zakopane kamicnne naczy- nic dala iin dokoncz)7c, gdy ohydzonych za rozprz~
nie, 'v kt6ren1 znajdo,valy si~ praw·a na zlotych "1'- zenie obyczajow, zbrojnie ztamt~d \Yygnala. 
pisane }{artacb -z tych kilka 'vyj~\YSZY oddal je ani6l ~ieznlordoV\rana energia "Ostatn ich swigtyc!t ko
Stnith'owi przckazuj~c mu przytcm kaplal1::;t,vo, \Ve- scio la Clt1'!JStUSOliJego ,, nie dala si~ tern przelamac. 
dlug porz~dku Melchizedecha, r6wnie jak sil~ obja- Owszem jakby \VZmocnieni tak zwanen1 przeslado
wien, znajomosc j~zykow i wladz~ roz\vi~zy\Yania lub 'vanietu, przeniesli si~ do pro,vincyi Illinois, nad 
.zatrzymania grzech6\v. Szybko gro1nadzili si~ okolo brzegi Missisipi, ci~gnt1c dlugim pas1nem wozow 
niego uczniowie spragnieni nowej jakiej wiary; szy- i pieszych, przypominaj~cym pierwotne w~dr6wki 
bko tez wzrastala sekta - kt6rej prawa i przepisy narod6w-i tarn zbudo,vali swietne miasto, nazwane 
dziwnie przypadaly do awanturniczego usposobienia Nauvoo. I tu jednak nie zjednali sobie przychyl
tego zaimprowizowanego narodku. Wszyscy onego nosci krajowc6w, przeciwnie znienawidzeni, jeszcze 
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i· zt~d wyp~dzeni zostali \V roku 1844, a ich zalo
zyciel i kaplan. J 6zcf Sinith, z bratem S\Vym liira
mem, oskarzeni o ni erz~d i bczpra wia, \vzi ~ci do 'vi~
zienia zan1orclo\vani tam zostuli wsr6d tun1u1tn 'vy-

' wolanego niena,visci~ ku nim. 
Po tej now6j kl~sce, zebrana rada nnj,vyisza ~1or

mon6w zebruna 'v luty1n roku 1840, po~tanowila dal
sz~ en1igracj~ ku zachodni.In pustynion1, gdzic zcj~c 
si~ 1nieli \vszyscy pod ~1ouron (J O\Ya) i puscili si~ 
w dlug~ Fnv~ pielgrzy1nk~ pod do\v6dztwen1 Brigha
m a Jung'a, nast~pl!y Sn1ith'a, przctr\vaw~zy z nie
zlornn~ odwag~ niebezpieczc11St\va~ trudy i cz~ . tc na
})ady ludnosci bialej i Indyan. Przyhyli nakoniec 
'v lipcu nastEJpncgo roku nad brzcgi jcziora Slone
go w stu kilkudziesi~ciu ludzi, nic liczq,c kobiet 
i dzieci, opatrzeni wszclldcmi narz~dzia1ni, nasio
nan1i i zwicrz~ta1ni potrzcbnemi do upra\vy roli. 
Nad brzega1ni rzeki Ulah, lqcz~cej si~ z 'viclkiem 
jeziorcrn slonern; n a zachodniej Rtronic lancucha gor 
Wah-Satch zbudo\vali sobic 1niasto, podziclonc na 
r6wue cz~Hci, i szerokiemi poprzeciuane nlicruni, 
a na obron~ od \vszelkiego napadu, \Vprost 'vielkicgo 
rynl<u, 'vzniesli sHn~ 1nurowa11~ fortec~. Zic1nia ota
ezaj~ca 1niasto s~ybko npra'Nion~ zostala-a 'vkrot
ce poten1 trzy do czterech tysi~cy lVIor1non6\v przyby
lych ze Stan6\v Zjednoczonych })Ol~c~ylo si~ z pier
\vszeini. Od tej pory \vzmagala si~ osadn. nienstan
nie no\\'Ctni przy byszami i do tego 'vzrosla stopnia 
.ze cala niozn1ierna ta kolonia uczula potrzcbg ntwo
rzenia organizacyi cywiln(~j- a rz~d Stan6\v Zjedno
czonych za\vyrol{owal odd/jicln~ uch\val~ na dniu 2 
lipca 1849 roku: ze Stan lJescrel, uznany za \vol
ny, przyj§tym zostanie do unji aineryl{ansldej z pra
wem korzystania ze wszystldch przywilcj6\v udzie
lonych innym Stanom Unji. Trudnem byloby okre
slenie obszernosci ich miasta, kt6re ciqgle si~ PO\Vi~
}{Sza, a prace i srodkj do upi~kszenia onego uzyte s~ 
ogromne plantacye, ogrody, kanaly irrygacyjne do
starczaj~ce wody ogrodom - a narcszcic budowle 
publiczne, mi~dzy kt6remi wzniesiono wielk~ szop~ 
w niej 3000 os6b miescic si~ moze. Zast~pujc ona 
tymczaSO\YO wielk~ SWi~tyni~, kt6ra WSzystkie inne 
dotqd znane rna przewyzszyc kiedys swietnosci~ i 
przepyche1n. Maj~ tez i mennic~, w kt6rej wybijaj~ 
pi§kne zlote piani~dze. Pozakladali takze i inne mia
sta, kt6re, wnosz~c po przemysle roz\vini~tym do wy
sokiego stopnia i bogactwie za nim w slad id~cym, 
polqczone zostan~ z sob~ licznemi r~kodzielniami 
folwarkami i cal~ przestrzeni~ od San-Diego az do 
Wielkiego Slonego jeziora. Rz~d ich cywilny scisle 
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je t }JOlQ;czony z rcligijnym, doczcsna w!adza z du
chown~. Urz~clnicy swieccy zajrnuj~ stopnie w hic
rarcllji ducho\vn6j, odpowiadaj~ce ich urz~dom cy
\Vilnynl - a rz~d cy,vilny wyplyn~l u nich z konic· 
cznosci tej ty1ko, ze wielu J>rzy bysz6\v osiadaj~c 
'v 1\:olonia.ch Morn1on6,v, nic J~cz~c si~ ze ,Swictemi 
ko.~~cio!a (/hrl;slusoll't~!.fO ., - stauo,vili dla nich lu-
dnosc tak od nich z\va11~ ~,pon·at'1sk~' a 1nusieli jc-· 
unak ulegac \YSpoluynl jakilllS przcpisom. Te prze
pi~y sekularyzo\va.nc-s~ przccic~ ~cislc przystoso
\Vanc do pojQc rcligijnych sckty i od nicb nie odl~
c:znc. R6\vno,vnga dochod6\v i \vydatk6w J)anstwa 
no. i tukic 11igtno \ryobraze11 J~cz~cych zarz~d du
chowny zc swicckitn \V jedno. Dochody kosciola, 
hojnic 'vydatkowauc na potrzchy bclpieczc1'1stwa 
i dobra publiczncgo, zalei~ na pcwny1n rodzaju dzic
siQcin, wcdlug systen1u prz)~j~tcgo u hebrajczy1<6w 
a \VY bicraj~ sig tyn1 ~ J>o. · o bern. ICazdy czlonck pan
st,va 'v ch\vili, gdy . klada \VJZ1Htnie \viary, placi 
do skarbu dzicsi~ty grosz posiadancgo micnia a o-

, ' procz tcgo obo"·icp~anynl jest dziesi~t~ cz~~c czaf'' t 
s\vego, praco\vac J)rzy robotach }lubliczncgo uiytku, 
jak np. l)rzy kanalach, n1ostach, drogach etc. lioz
~oio~ym jest takzc r<hvny podatck tak na ,Swi~tych" 
}ak 1 • pogan « kt6ry . tano,vi dochody cy,vilne razcm 
z .ovlatfb od })rzcdiniot6w zywnosci przy wprowadza
nJn onych do 1niasta. Od trunk6w zas placi si~ po
lo":a ~artosci. 'fe wszystkie srodki uzyte do zapc
wznenia bczpicczei]st\va trzcz\vosci dobrego bytu 
. ' ' 
I 'v;~zelkiego roz,vini~cia przcmyslowego w rodzaju 
~a~1stwa zloionego z cz~sci tak r6znorodnych, ol
SDlC\vac nas nie po,vinny, ani s~du naszego o tcm 
~ \Yan turni c.ze1n z biego,visku wykrzy,viac. Czlowiek 
Jest i. tot~ rozumn~ - umie zabczpieczac byt sw6j 
pod \V .zelkiemi wzgl~da1ni i moze wsz~ilzie zaswje
~niec dara1ni Bozemi, nieodlqcznen1i od czlowiecz6j 
JCgo natury. Alcz pomnijmy nato, ie zjawiska takie 
istnialy w starozytnosci, w pogaitst,vie; i ~e zawsze 
doszedlszy do zadzi\viaj~cej S\Vietnosci na drodze 
n1atcryalnego i zmyslowego roz\voju, rozpadaly si~ 
stoczone zepsuciem i zgnilizn~. 'l'cmu samemu pra
wu k.on.ie.cznej smierci uledz musi, pr~dzej czy p6zniej, 
zadz1 'VlaJ~Ca dzis ogromem ludnosci i swietnosci~ 
po\vodzenia osada Mormon6w. Co jednak powinno 
uwag~ nasz~ uderzyc i do gl~bszego przywiesc za
stanowienia to wlasnie w tern nowem spoleczen-: 
stwie, na samych materyalnych zasadach i d~ze
niach opartem, spoleczenstwie kt6rego zalozeniem 
bylo \vyzwolenie si~ zupelne z wszelkich uznanych 
pra'v religijnych, to scisle zaszczepienie rz~du cywil-

g 
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nego na idei przyj~tej za religij~, z zupeln~ prze- lenie na za\vsze tych dw6ch pierwiastk6w - jakby 
wag~ tej ostatniej, w czasie kiedy wlasnie 'v starym duszy z cialem, a kt6z nie wie ze za tem smierc 
swiecie oswieconym religij~ objawion~ i niby wy- nast~pujc? 
znawaj~cym on~, toczy si~ zaci~ta walka o rozdzie- 1 z. [(. 

B RYA GORNA. 
{Z RYCIN~ KOLOROWAN_t\.) 

-----

Podroznego, udaj~ccgo si~ od IJ6lnocy ku Alpom zion1ia, zrnienia si~ w grunt t\vardy, kamionisty
niemieckitn, uderza juz przy Landshul nowy i Ina- w 1asach d(Jby przodkuj~ innej s·wej braci, a oko spo
lowniczy widok potoku Alpejskiego, i nicprzejrzana tyka nicbicsk~ po\vierzchni~ zwierciadla rozleglego 
plaszczyzna doliny Izar. V\7 odleglosci osmiu godzin jeziora rozlancgo wposr6d pasma g6r, bujn~ po
drogi 'vycbylaj~ si~ obadwa szczyty na 333 stop krytych zielcnil1; tu i o\vdzie dose licznic na mie
wysokicgo kosciola. w Monachiu1n, z rowniny szarej, szkania zabudo\vanych. N aj1nnicjsz~ chateczk~ po
jakoby powierzchnia n1orza, po za kt6rfb ci~gnfbce znajen1y po srebrny1n polysku dach6\v goutami po
si~ od Graubiiden i jeziora Boden, az do Salzburga, l~rytych; 'vysolde , biale \Yieze koscielnc ccchujCb 
olbrzymic Alp szczyty, jak \Viclkolud6\v uamioty, obszcrniejszc l'nicjsc przes t\vory. Przcd nami pi~· 
otaczaj~ wicncem widnolrr~g poludniowy. Bardziej trz~ si~ szarc g6r kolosy, ]{t6rych przedni szcreg 
jcszczc uroczym jest widok 1)rzy sa.m61n Monachiwn, oslania las, jakoby plaszcz czarny; dalszc zas otwo
chociaz tu tylko przez luki, przedmurze t\vorz~cych ry, jakby bratny wchodo,ve, dozwalaj~ tu i owdzie 
Alp wapiennych, dojrzysz iskrzqce si~ lody Alp pobujac oku '" tajniach .Alpejskiego swiata. 
srodkowych. Przy pi~knej pogodzie przedstawia.. Najpi~l\niejsz~ grupp~ Alp bawarskich, stanowi~ 
j~ one przecudny widok, uroztnaicony gr~ S\via- gory Berchtesgaden. Tysi~cc strumieni przerzyna 
tla i obloko\v-wsz~dzie on uderza oko, nie zmusza- l~ki i pochylosci, wysokie klony dostarczaj~ im cie
j~c podr6znego, pragn~cego si~ nim nasycic, do wspi- nia, a po za niemi, zaledwo o godzin~ drogi, zaczy-
nania si~ na wieze, lub tympodobne "'ynioslosci. na si~ naga, lysa, bezroslinna, na 6 do 8000 st6p 

Izar, poczynaj~ca si~ w stronie poludniowo .. zacho- wzniesiona skalista pustynia. Na calej tej przestrze
dniej, wciska si~ pomi~dzy g6rzyste Alp wynioslo- ni nie dojrzysz nigdzie skojarzonej cechy lubej !ago
sci. Z posr6d czarnych bor6w najroznorodniejszych dnosci z typem dzikosci wspanialej. 
drzew gatunk6,v, stercz~, juz to nagie, juz znowu naj- Botanicy, geognostycy i malarze zuajd~ tu dosyc 
bujnicjsz~ zielonosci~ pokryte sciany, szczyt6\Y Alp przedmiot6\v, godnych ich zbior6w i zastanowienia. 
wapiennych. W odleglosci dobrej godziny drogi od Tu bawil cale lato Aleksander Humboldt, a malarze 
stolicy dochodzimy do wn~trza cienistych las6w, nie raz ro1;stawiali przed stoj~cemi na ok6l chatami 
kt6rych prostc i dhlgic ulice wiod~ nas \V urocze swoje sztalugi, by zbierac studya i szkicc. Pomi~
okolicc niczliczonych jezi6r poludniowej Bawaryi, dzy niemi, nietrudno r6"1'niez spotkac doskonalych 
wposr6d ktorych najpi~kniejszemi s~: jezioro Schlier znawc6w alpejskich okolic-bl~dz~cych, ze tak po
i Tegern, otoczone wiencem zamk6w, S\Yi%tyn i wie- \viem, przcz cale lato, po wzg6rzach bawarskich 
zyc starozytnych. Obraz d_zikszej natury przedsta- I i tyrolskich chatach, by wzbogacic swoje albuma 
wiaj~ nam jeziora l{ochel i Wallen zamkni~te scia- szkicami zdj~temi z zycia alpejskich pas terzy, szki
nami las6w jodlowych, gdy jeziora Wurm i Am1ner cami miejscowego bydla, las6w, wodospad6w i grup . 
w roskosznej dolinie obraly sobie lozysko. Dalej dro- lodo,vatych. W 1\fonachium, na ich zebraniach mo
gi poczynaj~ bye g6rzystemi; pulchna poprzednio zna nasluchac si~ dowoli najrozmaitszycb a przytem 
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bardzo ciekawych opowiadan o polowaniu na dzikie skierom, slawna r6za Alpejska, zdobi~ca skaly swe
kozy, dzik~ zwierzyn~ i t. p. Miasteczko Berchtesga- Ini promiennemi krzaki . 

. den, znane ze s'vych kopalni soli, licz~ce okolo 2000 Jni w miasteczku Wasserburg nad Inn~, udcrza 
mieszkafic6w, leiy u st6p Watzmanna, kt6ry, jakby cudzozieiuca rodzaj budowy, r6ini~cy si~ w calej 
wladzca pasma g6r Berchtcsgaden majestatycznie S\vej istocie najzupelniej od innych rodzaj6w budo
wzniosl do gory glow~. Z posrodka .p61 snicgicm 'vnictwn 11ientieckiego; mianowjcie tc wysokie, bialo 
pokrytych, rozeslanych u stop jego, stercz~ siwc, na- poinalo\vanc uo1uy~ z ~ krytctni dnchami, i sklepione
gie, zygzakowate jego szczyty. mi gankami, 111aj~ postac poltulnio,vych albo raczej 

Znaczna cz~sc wynioslosci g6rzystycl1, ponizej \\\ chodnich budynk6\v. 'Plaski, znacznie po za scia
kt6rych wytkni~to kres wzrostowi las6\v i gdzie z po- ny boczne don1u \Vystn:j~cy dach, nakry,va budynek, 
wodu znaczn6j wysokosci korzef1 drzewa rozrosc si~ kt6rcgo przcdnia cz~sc na micszkanie, tylna zas na 
nie moze~ przestrzef1 ta, jak na1n 'viado1no, jest je- stajnic i szopy jr.L t przczna.czona. Domy drewniane 
szcze obrosl~ wspanialemi wierzbanli. W cgctacya zbudowanc s~ z bclelr pozio1no ua sobie pol{{adzio
nie dochodzi tu \V})rawdzie do tego stopnia, jak na nych i tylko \V kof1cach S\Yych spojonycb. Z kilku 
bujnych l~kach w plaszczyznach i dolinach; nato- stron do1nu potnie ·zc%oue s ~ ganki czyli balkony, 
miast jednak jest daleko silnicjsz~ i g~stsz~; iadna najdokladnh~j od dcszczu \vystajQ:cytu dachcm zabez
zas karm stajenna, niejcst \V stanie wytrzymac wsp6l- picczonc, przcznaczone do sus zenia bielizny lub ziol 
zawodnictwa. z pasz~ z g6r zcbranf1. Bydlo przep~- na g6rach zcbranycb. Okicnka do1n6stw s~ male, 
dza lato na g6rach, a pilnuj~cy je pasterz sta\via so- 'v ich srodku krzyzuj~ si<J d\va prQciki zelaznc, koii· 
bie w poblizu, na bezpiecznen1 miejscu, czaso,ve mie- czy1uuni .· ,vemi \V ra1nie okna utk,vione. Przcduia 
szkanie. 

1 
czyli \YlCrzcholkowa strona bardzo cz~sto zdobna 

Cale to olbrzymie pastno g6r tcbnie w ci~gu ca- \V rzczby, na dachu za~ r6wniez cz§sto dojrzysz wie
~ego lata nowcm, roskosznen1 iycicm; przybycie pa- zyczk~, z dz,vonkicm w j~j wnfJtrzu umicszczonym 
sterzy z wcsol~ trzodk~ pobudza je do niego. Roz- Dach plaski drauicruni l\ryty, obci~zony jest dla mo
r6zniatny trzy rodzaje paszy alpejskiej, zc \vzgl~du cuiej~zcgo ich przyt\vierdzenia, ogrotnneuti kainie
na jej miejsco\vosc, miano\vicie g6rn~, srcdni~ i niz- nicuni. Rozszcrza bi~ on pod k~tc1n dose plasldm 
szo-pastewn~. · z szcroko wystaj~cc1n przeddaszem po nad glowami 

Na okolic~ niz.· zopaste\vn~, n~jbardziej ku spodo,vi n1ieszkanc6\v, jak skrzydla kokoszy nad gniazdem. 
gory posuni~t~, 'vyp~tlzanc1n by\va bydlo zaraz z \Vio- Brzrg dachu obity jest tak z\vancmi skrzydlami, na 
sn~, skoro tylko ella niego zaczyna bye dost~pn~. ktc)rych Z\vylde nakrcslone przyslowia, zatrzymuj~ 
Jak tylko ~nieg zuiknie, stopiouy slol1ca pron1ieilmi, przechodzq,cego i podzi\viac kai~ n1ysl zdrow~ wnich 
buduje sobie pasterz na1niot 'v okolicy sredniopaste- za1nlnligt~. 'V goruych okolicacb pojedyncze gminy 
wnej,kt6ry nast~pnie w srodku lata \V okolicg gorno- odclziclonc s~ od sicbie czfJstokroc znacznemi prza
pa te"rn~ przcnosi. a 'vygonach aroinatyczHCini zio- strzcnia1ni, · tak, ie spragniony i znuiony podr6iny 
larni pokrytych, stercz~ tu i owdzie, jal\ol>y wro.le cz~stokroc jest zn1uszony isc jcszczc do br~ godzin~, 
w ziemi~ odla1ny skal i lo1ny kamieniste, stawiajqce nim napotka jal<i dom goscinny, a \V nim pos ilek 
koszeniu nieprzez\vyci~zone przeszkody; z tego te.i i oclctchnienie. 
powodu bydlo zmuszonem jest szukac :obie satno Wielk~ rozmaitosc dostrzezcsz miedzy chatami 
pokarmu. Siano zebra ne na 1nicjscach \V ktorych 'vylf1cznie na po byt i gospodarst\vo lctnie zbudowa
koszenie niejest tyle utrudnionen1, rna z po"'odu S\vej ncmi. S~ one po \Vi~kszej cz~sci \vielkie i obszerne, 
dobroci, wysok~ cen~ a nicjedna krowa ~jada co- budynek jednak by'tva niski, i cz~stokroc tylko z po
dziennie najpi~kniej~ze rosliny Alpejskie, kt6rcby jedynczych, nieociosanych nawet pni6w zlepiony. 
mogly bye ozdob~ najpi~kniejszego zielnika. Tu k'vi- Dzieli si~ on zwykle na trzy cz~sci. Cz~sc przednia 
tnie wanili~ tchn~cy, brunatny plodzien, pi(Jkny ja- i srednia przeznaczon~ jest na kuchni<a - w ni<~j po
skier, niebieska gentiana, osobliwsze Orchidey, la- mieszczone ognisko i grubsze naczynia; tu si~ go
dniutki, kwiecisty lberis, i niezliczona ilosc innycb tuje i ser \Vyrabia. Po jednej stronie jest mleczarnia, 
slicznych roslin: najtwardsze nawet skaly, stroj~ ~i~ do przecbowani~ zrobioncgo juz sera i mleka zlane
w najpiEJkniejsze kwiaty. Kr6low~ jednak roslin al- · go w garnki i miski poustawiane na podstawkach; 
pejskich jest niezaprzeczenie nie ust~puj~ca w ni- zapas6\v zywnosci, skrzyn z odziez~ i t. p.; po dru
tzem nawet cudnym pierwiosnkom, zawi~com, i ja- giej stronie jest izba, zastawiona stolami i lawkami, 
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czascm nawet i l6zka w nicj s~ pon1ieszczonc, okna jej 
bywaj~ Z\vyklc malel1kiemi oszklonc szybkatni. Obo
~y, jeszczc niiszc niz resztn do1nostwa, dachy l)ta
skiemi kamieniatni obciqzonc, a poddaszc drcwnem 
zalozonc; krowy stojf! "' d\v6ch rzgdach, po trzy ra
zetn pousta,viune, a lbami z'vr6conc ku scianolll, 
zwyczajnctni drabina1ni opat.rzonym. W. g6rnicj
szych i uboi zych w drzc,vo okolicach, domy, jedy
nic tylko przez kr6tki czas zan1ieszl{i,vane, budu .. 
j~ si~ z n1assy kamicni na sobic pouklauanych, dra
nicatni krytych, i wiclkiemi odhunatni sl<al o blo
zonych. Wszy tko to przcdsta,via oku nie mily wi
dok, i nic 'vicle pozwala spodzic,vac sig wygody. 

0 kominach tu nie 1ntt ani tno\vy. \Viatr "rpra
wdzie moic sig 'vdzicrac przcz szpary na 'vewn~trz, 
dym nato1niast nie n1a kt6r~cly 'vydobyc siQ na ze
wn~trz; l)Odr6zny zas szukaj~cy tu noclcgu, znajdujc 
tylko do wypoczynku prycz~, i trochQ wilgotncj 
slomy. 

Mieszkancy Alp ba,varskich s~ zdro,vyn1 i silnyn1 
ludem, lccz zarazcm rzadk~ mi~ szanin~ pOV\'olnosci, 
uczucia, naiwuosci, zorstkoBci, i pra"~dzhvcj, gl~bo
kiej religijnosci. Stary Ba\-varczyk jest pra,vynl i 
szczerytn, nic 1n·zy\vi~zujc si~ IHl.lniEJtuie clo nicze
go, daje siQ jednak dobre1n slo,venl naklonic do 
'vszystkicgo, cho.ciaz u1cjcdnokrotnic odzy\va si~ zc 
swojcm: ,I mog nif' (ja nie nJogQ). Podanie lub 
uderzenie r<Jki jest tu jeszcze tak ·iluyn1, jak przy
s i~ga, w~zlcm. 

R6wnic oryginalnytn jak charakter, jest i ubior 
1nieszkaf1ca alpejskiego, t~nn, gdzic je. zczc nie prze
ksztalcony, niezmicnny, 'Y starocla,vnyin zacho\val 
si~ ksztalcie. Glo\Y~ nakry\va koi1cza ty, "r pi6ru 
ubrany kapelusz, noszony r6wniei przez n1~iczyzn 
jak i }{obiety, koszula, z szerokiemi, bufinstemi r'Jka
wami; kaftan brunatnego l\oloru, na ramiona. zarzu
cony; spodnic ze sk6ry kozlowej, u dolu szerokic, 
nie wi~zane, si~gaj~ce tylko do kolan; grube "'elnia
ne ponczocby, okrywaj~ce lydki, }(OllCZ<lCC si~ u ko
stki; otoz i ubi6r mieszkanca alpej kiego. Szeroki 
pas sk6rzany, upi~kszony naszyciaini przcd~ tawiaj~- . 
cemi jclenie, kozy dzikie, drzewa i t. p., szelki kolo .. 
ru zielonego pokry"'ajqcc cz~ 'c })ier i; i lelcko oko
lo szyi zwi~zana chustka, kt6rcj kof1ce pierscienicm 
zl~czone; ogromne trzewiki, z drewnianen1i, na cal 
gruben1i, gwozdziami nabitemi, podesz"~ami, uzupel
niaj~ ubi6r, kt6ry, obok pelnej serdecznosci, runlia
nej twarzy, niebieskich ocz6w i kr~conych wlos6w, 
przedstawia mily nader obraz, wkrotce zapewne, r6-
wnie ja;k i starozytny ubi or maj~cy · calkowitej ule-

gnqc zmianie, a co gorsza n1oze nawct zupelnemu 
zarzuceniu. 0 kr~gly zielony kapelusz, jasno-zielona. 
suknia z 'viclkicn1i kieszenian1i bocznemi, wRz~dzie 
zielonym jcd,vabienl 'vyszyta i nasadzona dlugiemi 
pasirHuni srcbrnych guz6w, z samych stulctnich p6l
guldeno,v; oto byl str6j prawdzi,vy, starodrnvny, w kt6-
ry dzisiaj nic,vielka zalcdwic liczbastarc6\v si~ ubie
ra. Z da,vnynl strojcm niknf1 r6wniez i stare oby-

• 

cza.JC. 
l{6znic przcdsta"riano gospodarst,vo Alpcjskie. J ak 

'viadorr1o, rozpoczyna Si'J ono \V 1naju a ko1'1czy w pa
zdzierniku. vVielkie chat.y s~ zwykle przez jedn~ ko .. 
biet~, j cdnego pastucha i jednego chlopca zamie
szl\alc. Zc switcn1 bydlo 'vypgdza si~ na gory, rano 
i wieczor by,va dojone, 110 d'voch dniach z 1nh~ka 
robif1 n1asio, a nast~pnie scry. Z Iuicjsc, do kt6rych 
bydlo dostnc siEJ nic n1oze, by,va znoszou~ pnsza, nie 
raz z naraicnic1n iycia, szczcg6lniej w porzc, 'v kt6-
rej dla brzyclkico·o czasu bydlo 'v g6r~ dostac si~ nie 
1noze. 'V tych okolicach dzie,vcz~ta po wiCEkszcj cz~
sci trudni~ sie paszenienl bydla. Gospodarst\VO z ich 
laski przybicra cech~ "1i§c4j poetyczn~; odznaczaj~ 
~ i~ one 'vcsolctn uspo obieniem, ubicrnj~ bydlo 
'" " ·ic:t'lce z k"·iat6,v, a za1niast 1nonotonnych melo
dyj, i CZ£ ·tokroc niezno ~ncgo strzclania z bicz6w, 
n1ozna si<J do"'oli nnsluchac rozglosnych, dzwi~
cznych l)UStcrskich spie,v6\V. Wszelako podr6iny, 
po raz pi er,vszy przest~pujQ:cy pr6g llastcrczcj cha
ty, doznajc zaraz na picr"'szy1n krol\u przykrego 
rozczaro\Yania. Njc znajdzie on tu tych bialych, czy
stych dotnk6,v; zakopcona, cic1nna przestrzcn szcze
g6lniej przy nicprzyjaznej, "rilgotnej, clzdiystcj lub 
"rietrzncj porzc, roclzi 'v nin1 nieprzez,vyci~iony "'str~t 
i uiestnak. n1ilno to jednak, kazdy pra\YdZi\VY przy
jaciel i lubo,vnik przyrody ~ kt6ry choc raz \Y s'vem 
zyciu postal: na alpejskich wzgorzach, t~skni zn6w 
za tym jasnyn1 przestwore1n, ilekroc jaki strumyk 
u stop jego za ·zclesci, ilckroc ujrzy jaki brunatny 
do1uck, lub lJoslyszy 'v dali okrzyk "'eselny iwawych 
mieszkanc 6 \V. 

Pod~zmy teraz bez O}Joznienia ku chacie. N ajkr0-
tsz~ drogEJ l\u niej zna bydlo, })OSt§pUjt1ce zawsze 
'v slady 'vych przewodnikow; jesli nie b~dziemy si~ 
'vzdragali i 'C zn, niem W slady, staniemy \Vkr6tce 
przed chat~. Gosposia, kt6rej chaty }Jr6g przest~pi
lismy, krz~ta si~ i wyszukuje wszelkich mozebnych 
sposob6w, by nus tylko orzezwic i nasycic; roznie
ca ogien, 'v mgnieniu oka sta"ria "rszystko czem cba
ta bogata: mleko i ser przed nami; w chleb samismy 
si~ zaopatrzyli, a ta skromna, dowcipnemi zartami 
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goscinnej gospodyni uprzyjen1niona uczta, po kt6rej 
zwykl~ kolej~ nast~puj~ dzwi~ki cytry, spozyvra si~ 
z najwi~ksz~ przyjctnnosci~, szczeg6lniej po unuze
niu si~ lrilkogodzinn~ przechadzk~ w g6rach. Cy
tra, narodowy instrument tego g6rskiego ludu, odpo
\Viada najdoskonalej ich twardemu, ostro akccnto\Ya
nenlu djalektowi. ZwiQzle i tresci\vc zdania; ostrc, 
urywane, dziwnie brzn1i~ce dz\vi~ki, kt6re1ni naster
lra wtoruje S\Vcj ludowej piesni, niepoj~ty1n sposo
bem zyskuj~ zawsze poldask sluchnczy; us1niech 
pelcn zado,volcnia, co wi(Jc~j, poruszn.nie \V takt 
glow~, ze strony goscia, przckony,vaj~ j~, zc n1u 
w mysl trafila i w istocic z przyjemnosci~ 1nozna slu
chac stlumionych nkordow 1ninoro\vych, n1clancho
liczn~, cz~stokroc glQbok~ bo1esc maluj~ccj piesni. 

Zycic takicj kobiety jest z drugiej strony pelnen1 
trudow i przykrosci; nadto, jest ona oupo\vicdzial-
11~ za trzod~ i przych6d z takowej. Ona ma ozna
czyc, w kt6r~ stron<J Alp udac si~ nalczy; ona rna 
ogrodzic plote1n spadziste wygony, i z 1ni6jsc dla 
trzody niedost~pnych znosic tra\v~ do chaty; praca, 
kt6ra niejednej odwazncj kobiccie stala si~ przyczy-

, . . 
n~ SIDlCrCl. 

Juz r6wno ze switen1 wc::;ola za,vszc pastcrka 
'V}' zywa swym spiewe1n !0\Viesnice S \VOj C Z g6r S~
siednich do spiewu, poczem nast~puje przeci~gle 
lub ostre recitativo; wyrazaj~ce juz to pozdrowienie, 
jui 'vyrzut, lub wreszcie zaproszenie. Skoro umil
knie jedna spiewaczka, rozpoczyna druga i 'v ten 
spos6b, cz~stokroc przez cale godziny, glos lec~c 
})O szerokich dolinach dziel~cycb samotne pocbylo
s ci alpejskie, przenosi od jednej do drugiej g6r mie
szkanki wrazenia, wiadomostki i nowiny, nie wyma
gaj~c zupelnie \vzaj emnego zblizenia si~, ani nic 
staj~c si~ powoden1 do przerwy w zaj~ciu. Gdy juz 
wieczorem z trzodami do domu wracac nlaj~, glosne, 
daleko na ok6l po g6rach rozlegaj~ce si~ wolanie, 
kt6re echo tysi~ckrotnie po wtarza, przesyla im wy
l~azy \Vzajemnego pozegnania. 

W wycieczkach w jcsieni przedsi~branych podr6-
.Zny rna bardzo cz~~to sposobnosc przypatrzenia si~ 
J>Ochodowi pasterskiej rodziny, opuszczaj~cej te g6-
ry, na kt6rych przez przeci~g niemal trzech p6r ro
ku przebywala. Pasterki ubieraj~ swe krowy wprze
sliczne wieiice' uwite nie z kwiat6w, lecz raczej 
z glogu i bialych, z korzeni wyrobionycb kostek 
i serduszek. Jesli jednak w porze pobytu na g6racb, 
pas terce jakie przytrafilo si~ nieszcz~scie, to utraca 
pra wo wienczenia, porzuca g6ry glucho, bez spiewu, 

• 

a na,vet pozbawion~ zostaje tej jcdyn6j przyjemno
sci, by j~ po\vracaj~c~ z muzyk~ przyj~to. 

Po ukoiiczoncj szcz~sli,vie talc zwauej porze al
J>ejski~j, z\vy klc na czcsc pasterck \vyprawiaj~ uro
czystosc, z\van~ ~ ,Ahncntanz" przy kt6rej tancz~ 

n1i~dz~.. innc1ui narodo,ve Landlcr, Steirisch i inne 
nie1nicckie 'valcc, odbyw~jf!: si~ zr~ko"~iny, a nawet 
niernz i zaslubiny. 

Opr6cz ludzi przynosz~~cych od czasu do czasu 
z doliny zapasy zy,vno~ci i spr~Qty domowe, i pr6cz 
grajka, n1y~li\vi i strzclcy s~ najczest&zczni goscmi 
'" chatach J>a tcrsl{ich, kt6rc po \ViQkszej cz~sci w je- · 
sieni juz pustk~ zostawionc, poza1nykane i zaryglo
\vanc stojQ: na opu~zczouych i \Vylnclnionych wzg6-
rzach, lub w p6zncj porzc roku sluz~ myslhvym za 
n1ieszl{anie. 

Znany podroinik J. G. J{ohl, w jcclncj zc swych 
jcsicnnych 'vycicczck przybyl w towarzystwie swo
jcgo strzclca na Alpy Jliillkarskic, w t(J por~ jeszcze 
zaludnionc. Zapukali do chaty cokolwick w ustroniu 
zbuclo\vanej, nikt nic otworzyl:, })Omilno tego, ze 
z \Vn(Jtrza chaty szc1cst jakis slychac bylo. Wreszcie 
ot\varla si~ furtka, a z niej 'vyszla 1nloda, najwi~cej 
dzie,vi~tnastoletnia dzic\vczynka ze skopcem mleka 
w r~ku. ,,Juz 'van1 si~-rzeczc-cokolwick pierwej 
przez okno przypatrzylam, ui1n postanowilam otwo
rzyc. Chodzcie jednak, zdajecie si~ bye uczciwymi 
IudZroi." Opowiedziala na1n, zc dzisiaj nie wypEJdza
la bydla \V pole z powodu burzliwcgo czasu, i dla te
go je w stajni doila; ze pr6cz niej mieszka tcraz je
szcze na g6rach, mi~dzy jeziorami Mond i Aber, je
dna tylko pasterka. Zadziwiaj:tcem to jest w istocie, 
ze dwojc mlodych dziewcz~t, nic obawialo si~ micszkac 
w okolicy pustej i nie zamieszkalej. Tymczasem 
zn1rok padac zacz~l, a 1nloda gospodyni starala si~ 
wszelkjemi si{ami rozweselic i uprzyjemnic wiecz6r 
gosciom swoim; jakoz w istocie ubiegl on niepo
strzezenie \Vposrod zart6w i spieWOW, ktorcmi stara
!a si~ ponur~ przerwac cisz~ okolicy. Bez namyslu 
i najmniejszej obawy udzielila ona w mieszkaniu 
s\venl wypoczynku i wygodnego noclegu gosciom 
swoim. Sam a zaj~la ty In~ cz~sc mieszkania, prze
znaczywszy izb~ w przednh~j cz~sci zabudowania 
strudzonym drog~ podr6znym. w esoly spiew doj~
cej przed do1nem krowy swoje pasterki, zbudzil po
gr~zonych w blogim snie podr6znycb. Zapytana, 
czyli spiewa i 'vtenczas, gdy sam~ jest tylko, odrze
kla: , W istocie-bo tez to cala moja rozrywka; spie
wam dzien caly, o ile mi praca pozwoli." 

Czlowiek wyspiewuj~cy w samotnosci w posr6d 

• 

, 

• 
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lesnej ciszy swe b6le i roskosze, w istocie nier6wnie 
wi~cej wrazenia na sluchaczach 'vywiera, anizeli 
nawet slowik, 6w spiewak lesny. Podr6zni spo
zyli pozostale resztki wczorajszej wieczerzy, wraz 
z mlekiem swiezem, zastawionem przez pasterk~, 
i z wdzi~cznosci~ przyj~li na drog~ jej zyczenie 
,strzez was Boze." 

Nami~tnosci~ wrodzon~ kazdemu Alp mieszl\an
cowi od jeziora Boden pocz~wszy az po Wieden
jest polowanie. 

W niekt6rych jednak miejscach zbywa na najwa
zniejszej rzeczy to jest, na zwierzynie: gdy przeci
wnie w innych okolicach, jak np. \V g6rnej Bawaryi 
nie trudno j~ napotkac. Jest tu zatcm dostatek Z\vie
rzyny: l\ozy dzikie w licznych stadacb, i wiele je le
ni, mianowicic w okolicy Berchtesgaden. Uci~zliwem 
i pelnem niebezpieczenstw bywa powolauie mysliwca, 
kt6ry ustrojony w rusznic~ i kij ostro zakonczony, 
w zelazo okuty, do wdzierania si~ na skaly sluz~cy, 
"rspina si~ na skaliste lub lodowate pustynie-po
luj~c lub czatujf1C na plochliw~ koz(j dzik~, i kt6ry 
nieraz pn~c si~ 'vsr6d skwaru slonecznego na samo
tne, dzikie skal urwiska, pada ugodzony mordercz~ 
kul~ czyhaj~cego bandyty. Peleu zdzi\vienia pyta 
cudzoziemiec, co tak nieprzeparcic ci~gnie mysliwe .. 
go w te g6ry, w kt6rych si~ bl~kaj~e calc tygodnie, 
znaj<luje tylko trudy i niebczpieczciist\va? W kazdym 
innym za wodzie niezaprzeczenie \Vi~cejby zarobil. 

Nie jest-to sa1no mysliwst"ro, kt6re na niego tak 
silny wply"' 'vywiera; a chocby n1u na,vct dozwolo
nem bylo strzelac, ile sam zechcc 'v jakitnb~dz z\vie
rzyncu, on przeciez z roskosz~ pospieszylby w gory, 
by tam przeciw bczbronnc1nu z'vierz~ciu przynaj
mnicj dla zr6wno,vazenia roli, wlasne postawic na 
kart~. Ro\vnicz i dr\val pro sty, tan1 'v g6rach 'v sza
lasie lub chacie S\vojej mice musi zycic pelne bra
k6\v i niebezpieczenstw, a mimo to z 'viosn~ z t~z 
sam~ roskosz~ w sercu wyrusza w Alpy, z jak~ bydlo 
pospiesza do ut~sknionej, swiezej paszy. 

Sila, zr~cznosc, nieustraszonosc, s~ przymiotami, 
kt6re podziwiamy we wszystkich niemal Alp mie
szkancach a mianowicie: w n1ysliwych. Jakby zycie 
blah~ tylko rzecz~ bylo, id~ oni z najzupelniejszym 
spokojem i lekcewazeniem po brzegu niezgrunto"ra
nej przepasci, na kt6rej nie dosciglejokiem gl~boko
sc i widok, drzec ILusi nowicijusz, kt6ry cz~stokroc 
po takich miejscach przejsc pros to nie jest w stanie, 
po kt6rych wprawny i zwinny syn alpejskiej krainy 
. z nieludzk~ biegnie szybkosci~. 

Najniebezpieczniejszemi s~ przejscia wyrobione 
przez mysliwych za pomoc~ motyk .wposr6d natural
nych wyskok6w i zyl skalistych, by ulatwic vr ten 
spos6b przejscie wsr6d scian niedost~pnych, lub dla 
skr6cenia zanadto okolistej drogi. Przejscia te dla 
niego tylko i dla zr~cznego, nie cierpi~cego zawro
t6w glowy mog~ sluzyc podr6znego, kt6ry pn~c si~ 
po strornej skal scianie, nie powinien, scigac wzro
kiem za odkruszonym podjego stopa1ni glazem, kt6-
rego t~py, gluchy spadek, po dlugiej, dlugiej przer
wie, z tej s1nutnej ghabi odez,vie si~ echem. 

Polo\\'anie na kozy dzikie i niebezpieczenstwa te
mli.Z towarzyszf1ce, wielokrotnie juz byly opisyw ane, 
lecz, jakkolwick wielkiemi s~ one, zawsze jednak 
opisy o nich przesadzone byly. Najpier,vszemi i naj
niebezpieczniejszemi s~ bezw~tpienia poszukiwania 
przedsi~brane za postrzelon~ koz~. Ugodzone zwie-· 
rzEJ uchodzi zwykle najkr6tsz~ a przytem najspadzi
stsz~ drogf1 do swego legowiska; zapalony mysliwy 
sciga je bez zastanowienia, i najcz~sciej w koncu 
znajduje si~ w tern przykrem polozeniu, w jakiem 
byl niegdys ccsarz l\faxymilian \V Schwaz w 'ryrolu, 
zc dotarlszy "r 1niejsce jakie nieprzyst~pne, nie widzi 
1noznosci 'vydobycia si~ zen ani na prz6d, ani napo
wr6t; co 'vi~cej zna1ny nawet jed en 'vypadek, gdz ie 
taki nieszcz~slhvy znaleziony \vprawdzie, pozbawio
ny jed nak \Vszclkiej nadziei ratunku, zastrzelorrym 
byl z r~l\i rodzonego brata, kt6ry przej§ty litosci~ 

widz~c n1~czarnie nieszczEJ8liwego, uczynil ten krok 
tak okropny dla siebie, dla uwolnienia brata od dal
szej ID§ld. 

Gdy 'v g6racb podejrzany strzal da si~ slyszec, 
mysliwy sku pia natychmiast cal~ uwag~ w okolo sie
bie. J esli uapotka strzclca, zlodzieja cudzej zwierzy
ny, to \vicdz~ zaro\\'no dobrze obadwa, o swoj e1n po
lozeniu, i zvrykle ten wowczas ginie ktory pierw 
kolb~ swej strzclby do twarzy przylozy l. J esli przy
pusciwszy ow strzelec w chwili, gdy go 1nysliwy do
strzegl, nie miuJ strzelby w r~ku, czy to z powodu 
ze zaj ~ty byl patroszeniem lub czen1u inne1nu od
dany; na6\vczas jest on w mocy ostatnicgo, i leglby 
za pierwsz~ oznak~ ch~ci dotkni~cia s'vej strzelby ... 
Porzuci,vszy zatcm wszystko, musi post~powac w stro
n~, w kt6r~ mu isc kaze mysliwy, maj~cy si~ zawsze 
na ostroznosci przed naglym napade1n swego jenca. 
Opowiadaj~ niezliczon~ ilosc nader romantycznych, 
po cz~sci jednak potwornych, do czas6w istnienia 
prawa mocniejszego daj~cych si~ policzyc historyj, . 
o dzikich strzelcach, kt6rychby zaden poeta wi~cej 
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zajmuj~cemi nie byl w stanie uczynic, a kt6re nie 
rzadko na szczerej opartc s~ prawdzie. 

Nie zbyt chlubnym przymiotem mlodych ludzi 
z g6rnej Bawaryi i Alp tyrolskich, jest ich sl\lonnosc 
do b6jki i zabijatyki. Ci silnie zbudowani ludzie 
uzbrajaj~ w swych walkach r~k~ srebrnym lub ze
laznynl bulatem, niemniej zapewne strasznym od no
za gdzieindziej, lub wloskiego szty letu. 

Powodem do tych walk krwawych jest zazdrosc 
i duma. Kazde zepsucie lub zelzenie pi6r kogucich, 
kt6re u kapelusz6w nosz~, i kt6re nie raz po ltilka 
gulden6w plac~, uchodzi tu za wi~ksze przekro
czenie, nii zhanbienje oficerskiego Portepee. Naj
prz6d daj~ si~ slyszec zlosliwe tylko przym6wki do 
pi6r, lecz skoro gniew miar~ przebierze, jeden dru
gieinu zry,va je z glowy, i rzuca na ziemi~. Wi~cej 
nie potrzeba. MocowaniQ si~ j b6jka rozpoczynaj~ si~ 
natychmiast; krew s~czy si~ z poranionego ciala, acz<J
stokroc nawet jeden z dw6ch walcz~cych zostaje na 
placu. 
Opowiadaj~ r6wniez wypadek okropny, gdzie d'\v6ch 

"ralcz~cych ze sob~ mlodzian6w rownoczesnie po
legli, uderzywszy w siebie bulatami z r6wn~ moe~ . . , . 
1 zaci~tosci~. 

Z trudnosci~ przychodzi rozstac si~ z temi ro· 
mantycznemi g6rami, kt6re przy rozmaitym blasku 
zachodz~cego slonca, prawdziwy swiat cud6w przed 
-okien1 naszem rozwijaj~. Przypatrztny si~ raz j cszczc 
z uwag~ tej cudnej okolicy, zanim w doliny si~ prze
niesiemy. Powaznie i n1ajestatycznie pi~trzy si~ za 
nami swiat g6r, olbrzym6w- obok swych dolin, si-

wych skaJ, i p61 iskrz~cych si~ sw~ sniezn~ pokry
w~; u st6p naszych rozsciela si~, po za lasami przed
g6rzy, kraj plaski i r6wny. Gdziekolwiek rzucimy 
okiem, wsz~dzie znajdziemy romantyczne sceny, 
i liczne historyczne, pami~tne miejsca. Tu na g6rze 
stoi samotna kaplica, przed ni~ kl~czy orszak po-
boznych Alp mieszkanc6,v, przesylaj~cych do Boga 
modly o potnyslnosc; w tych w~wozach alpejskich 
powt6rz~ si~ moze w bliskiej przy sz!osci walki pod 
Sempach i Termopylami. Do kazdego zamku, do ka
zdej garstki gruz6w przywi~zane s~ dziwne podania 
i tradycye gl~bokiej mysli. Najgodniejszemi s~ nie
zaprzeczenie podania o wznosz~cem si~ przed na
mi, do jakiegos olbrzymiego balwana podobnem na
pi~trzeniu skalistem w okolicy Bcrchtesgaden i o po
lach W alserskich rozci~gaj~cych si~ mifJdzy tem 
ostatniem a Salzburgiem. 

• 

W krysztalowej grocic rzeczonego napi~trzenia 
(Untersberg) siedzi zaczarowany Barbarossa nakrze
sle \Vyrobionem ze sloniowej kosci. Broda spi~cego 
cesarza tak dalcce urosla, ie j~ dwa razy okolo 
marmurowego stolu obwinltc mozna, a skoro wlos 
jej po raz trzeci okolic st6l b~dzie w stanie-a su
cba grusza na Walserskich polach zakwitnie, ce-
sarz si~ obudzi, i z rycerstwam swojem do boju 
wyst~pi. Na tych to polach stoczonq b~dzie pierw
sza swietna walk a, i now a barwa zablysnie ju
trzenk~. Lecz cesa.rz z t~sknot~ wygl~dany nie chce 
jakos wyst~pic a sucha grusza nie mysli swieze
mi okryc si~ p~czkami. Z tego tylko podania w.zro
sly Burgrafowie Wiktora Hugo. 

----

SZOZUDLIKI. 
(z RYCIN~ KOLOROWANJ\. ) 

Szczudlik (Hypsibates himantopus, Naum) przed .. 
stawia oczom naszy1n jedn~ z najdziwaczniejszych 
postaci ptak6w. We \vszystkich jego t>dnogacb, wy
j~wszy ogona, zdaje si~ przewazac pierwiastek prze-
sadzonej drugosci; skrzydla, szyja, dzi6b, a szczeg6l
niej nogi, stosunkowo do wielkosci kadluba s~ ude
rzaj~cej dlugosci i smaglosci. Por6wnywano cz~sto
kroc tego ptaka z bocianem, a na W ~grzech prze
zwano go nawet bociano-bekasem. Jakoz w istocie 
_por6wnanie to znajduje usprawiedliwienie wpodziale 

• 

• 

kolor6w i w nadzwyczajnej dlugosc i szyi, dzi6bu, 
i n6g; zastanowienie si~ jednak blizsze nad zupelnie 
odn1iennem sposobem zycia, i dokladniejsze rozpa-, 
trzenie si~ w pojedynczych cz~sciach ciala jego, 
przekonywa nas najzupelniej, ze podobienstwo przez 
nas upatrywane jest tylko pozornem. 

Nie masz ptaka w Europie pr6cz czerwonoga (fla
mingo), kt6ryby mia!, stosunkowo do swego ciala, 
tak wysokie nogi, jak szczudlik. 

Gdy bowiem cialo jego, co do obj~tosci, r6wna si§ 
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11iemal cialu malego gol~bia, dlugosc n6g jego, licz~c ten przez lato prz ebywal w celu wysiadywania jaj 
od staw6w w pierzu ukrytych, az do kof1ca srednie- zniesionych. Najmilszym jego pobytem s~ rozlegle 
go palca, wynosi od 10 v2 do 121/2 re:iiskich cali. bagniska i blotniste wybrzeza wielkich trzcin~ za
Palce s~ dose kr6tkie; 1ni~dzy ze"rn~trznym a sre- rosni~tych jezior, bez wzgl~du na to, czy takowe 
dnim palcetn, znajduje si~ kr6ciuchna blona; mi~dzy z slonej czy sloclkiej utworzyly si~ wody. Brzegi rzek 
wewn-atrzny1n zas a srednin1 pale e1n, tako,va tak jest odwiedza on tylko w czasie podr6zncgo lotu swego 
mal~, ze zaledwic dostrzedzj~ n1ozna. Kolor n6g u mlo- i okazuje zawsze poci~g do w6d stoj~cych w zna
dychjest czer,vonawo-z6lty, u starych zaB pi~knej, r6· cznych przestworach. Ma on lot dose szybki i zr~
zo,vo-czerwonej barwy. Dzi6b 2 1/4: do 2 3/~ cala dlugi, czny; lec<1c wyci~ga w tyl dlugie swoje nogi. Zt~d, 
odznacza si~ t\vard0sci~b i czarnyn1 kolore1n; \V kicrun- jak r6,vniez z powodu zywo-barwnego upierzenia 
ku zas swym ku koncowi traci co raz bardziej na mo- swego, lat,vo sig poznac daje nawet "\V znacznej odle
cy. Skrzydla s~ dlugie i ostro zakoiiczone i o 1 1/z glosci. Pomiino jego nadz\vyczaj srnaglej budowy 
cala dluzszc s~ od ogona. Co si~ tyczy ubar,vienia ciala, ktora, wedlug og6lnych poj~c, ledwo ze z swej 
pierza, odsylamy w tej mierze czytelnika do tabli- ptasiej postaci w karrykatur~ nie przechodzi; ruchy 
cy, kt6r~ zalecic mozemy, jako trafnie 'vyko11czon~: jego s~ przecie~ mile i 'vdzi~czne. Brodzi on nieraz 
figura wi~c6j na prz6d wysuniEJta z pierzen1 grzbie- z zupeln~ lekkosci~, ai po brzuch w wodzie, przy 
tnen1 cicinno-zielonem, polysku stalowego, z doln~ czem cz<2stokroc glow~ i szyj~ przez dluiszy prze
cz~sci~ ciala w r6zowy l{olor wpadaj~c~, i czcrwon~ ci~g czasu pod powierzchni~ \vody trzyma, szukaj~c 
zrcnic~, przedstawia starcgo snmca; figura z tylu r6znych O\vad6w wodnycb, robaczk6w, poczwarek 
umicszczona, z bruuatnym grzbictcm, bialem \Yi~za- i t. p. Ch6d jego po 'vybrzezach odbywa si§ zwykle 
dlem skrzyd~o"r6n1 i irenic~ koloru czcrwieni olo- l\r6tkhn i zr~cznym l\rokiein; w pOSI)iechu jednak, 
wncj wyobra~a nam mlodego ptaka. S:uniec i san1i- zwyl(l on dah~j post~powac nie pod\vajaj~c krol\u. 
ca s~ do siebie w l\azdej porzc 'vieku bardzo J)Odo- Glos jf'go, z ktorym rzadko ldedy slyszec si~ daje, 
bne, w te1n jedynic tylko zachodzi r6znica, ie sami- jest-to kr6tki, . urywany, bardzo jednak przyjetnny 
ce zwykle mniejsze s~ ocl f:amc6w. odglos fietu ~ kt6ry Naumann w zgloscc , Tjoit" 

Ojczyzn~ Szczudlika jest poludnio,vo-wscbodnia nzn1yslo\vil. R6,vnie jak wszystkie }Jtaki pobrzezne 
Europa i granicz~ca z ni~ c~~sc Azyi, mianowicie szczudlik jest dosyc plochliwyrn 7 i ucieka zaraz za 
wybrze.Za 1norza Czarnego i l(aspijskiego, jak nie- zblizenien1 sib czlo,vieka; przczorny nawet tnysliwy, 
mnicj i jcziora Aralskiego; ro\vnie.Z i \V p6lnocnej li:t6ry skryty za sitowiem lub pagorkiem, s~dzi, .ze 
Afryce kill\:akrotnic byl napotyl\any. W W (Jgrzech zdola go podejsc, wypuszcza strzal cz~stokroc juz 
wysiaduje on jaja corocznie w dosyc znaczuej ilosci. wtenczas, gdy ostrozny ptak, spostrzeglszy go wcze
Nale.iy on do tych ptakow, kt6rc bardzo cz~sto ula- sniej, SJJloszyl si~. W W ~grzech gdzie 1niejscami 
tuj~ do okolic, ocl wlasci"·ej ich ojczyzny bardzo od- w znacznej liczbie si~ znajduje, bywa strzclany 1 na 
leglych; znane nan1 s~ przypadki, zc spotykano targach, z powodu swego delikatnego i s1naczuego 
szczudlika \V Anglii i na wybrzezach nien1ieckich mi~sa SI>rzeda,vany. 
morza P6lnocnego; r6\vnicz przylaty"'al on pojcdyn- Jaja jcgo, stanowi~ce r6wniez ba.rdzo s1naczn~ po
czo lub gro1nadnic na jeziora p6lnocnych i poludnio- traw~, s~ cokolwiek mniejs1.e od jaj czajki, koloru 
wych Nien1iec; tuk, np. w roku 1858 na \Viosn(J zau- blado-niebieska\vo-zielonego, z popielaten1i plamka
wazyl Dr Fr. Sturm pi~c indywiduo,v, ktore l\ilka dni 1ni i punkcikan1i na skorupce, a z czer,vonawo-bru
zabawily na stawach w ol\olicy miasta Nilrnberg po- natnemi na swcj powierzcbni. Jest ich Z\vykle czte
lozonych. "\V kaidym razie uwazanyn1 jest szczu- ry \V gniezdzic, rzadko zas mniej lub 'vi~cej. Gnia
dlik w Nicmczcch za wielk~ nadz,vyczajnosc; przy -~ zdo stanowi dolek lub rozpadlink~ w ziemi, 'vyscie
:puscic na,yet nie mozna, a by tam kiedykolwiek ptak Ion~ sztucznie kilkoma gal~zkami chr6stu. 
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ZDJ~CIE Z l{RZYZA, PRZEZ RAFAELA. 
( Z BYCIN-\ SZTYCHOW AN~ ) 

Kt6z podzisdzien nie wspomina ze czci~ i u wiel
bieniem nazwiska tw6rczego geniuszu, kt6ry p~dzlem 
swym uwiecznil swiat caly najwznioslejszych uczuc! 
Osobistosc Rafa ela. Sanzio jest w samej rzeczy jedn~ 
z tych, w kt6rych duszy niebo zjednoczylo skarby 
ca~e swych dar6\v, rozdzielanych '' przeci~gu wie
k6w pomi~dzy niezliczone krocie Z\Vyklych Smiertel
niko\\r. Urodzil si~ on 1483 roku 28 marca w mia
steczku wloskiem U1·bino. Wycho,vanietn Rafaela 
zajmowal si~ trosklhvie ojcicc, Giovanni Santi, czlo
wiek rozumny i malarz powszechnie ceniony. Nau
czony \vlasncm doswiadczeniem, z jaldemi trudnoscia
mi musi walczyc ten, l{to wyruszyl w drog~ zycia 
bez poprzedniego przygotowania, chcial zabezpie
czyc \V tym \Vzgl~dzie jedyne swojc dzieci~. On to 
byl pierwszyn1 mistrzetn mlodego Rafaela, i jeszcze 
przed swym skonern podzi\vial w nim pierwsze po
lyski geniuszu. Gdy Giovanni umarl, Rafael docbo
dzil zaledwie jedenastego rol\:u; musimy go wi~c po
liczyc do rz~clu owych zja wisk, kt6rc wczesnie ja
sniej~ i 'vrzesnic gasn~. 

Jeszcze przed smierci~, przekonal si~ Giovanni, 
ze nie jest w stanie kierowac dah~j s wym uczniem, 
oddal go zatem do Piotra Perugino. Poiegnanie sta
lo si~ nader bole snem dla kochaj~ccj Inatki Rafae
la; pocieszyla si~ jednakze gdy Pcrugino, pozna wszy 
talent i zalety mlodzienca, pra,vdziwie po ojcowsku 
si~ do niego przywi~zal i swietn~ przyszlosc prze
powiadal. W plywy doswiadczonego 1nistrza, byly 
nader zba\vienne; ze wszystkich sp6lczesnych ma
larzy, Perugino najgl§bszem moze przej~ty byl u
czuciem dla religijnego pi~kna; jemu-to zawdzi~cza 
Rafael namaszczenie jakiem tchn~ "'szystkie jego 
arcydziela. Po kr6tkim przecif!gu czasu Rafael tak 
umial naslado,vac SIJos6b malowania Pcrugina, ze 
dziel ich nie mozna bylo rozrozni~. 

Z Perug-gia udal si~ Rafael do Citta di Castello 
a ztamt~d do Florencyj, gdzie si~ poswi~cil studjo
waniu kartonow Leonarda da Vinci i Michala Anio
la. Szczytnosc i powaga objawiaj~ce si~ w jego na
st~pnem dziele, Zalozeniu do grohu a kt6rych mu do
tycbczas niedostawalo, s~ owocem tych studj6w. 

Pozostawhvszy w dw6ch tych miastach najpy. 
Ks~GA SWUT.l, Cz. II. B. IX. 

szniejsze swc i pelne uroku dziela, powr6cil do Ur
bino dla zalatwienia. r6znych spra"·, kt6rych smierc 
rodzic<hv byla po\vodem i dla obdarzenia rodzinnego 
swego mia ta niekt6remi utw ora1ni. W roku 1507,. 
otrzytnat znproszeuie od papieia Juljusza II do Rzy
Inu, dla przyozdo bienia \V malo\vidla ldlku nowych 
kotnnat. Zaproszcnie to dor~czyl mu Bra1nante, da
lel{i jego l\rC\vny, b~d~cy " ' sluzl>ie papiezkiej. Ra
fael, zatrudniony naowczas w l?lorencyi, po:;picszyl 
do Rzymu, nie dokoficzywszy swych prac; przyj~ty 
od papiezajak najuprzejn1iej, rozpoczQ:l slawny sw6j 
o braz, szkol~ atensk~, przedsta 'viaj~cy \vszystkich 
m~drc6w Bwiata zaj~tych roznlOWf!. Pojcdynczc po
mysly \vzicatc s~ prawdopodobnie z Boethiusa, Dan
tego i Pctrarld; calosc "rykonania podlug rad poda
nych przez Ariosta, kt6rego I-tafael pisn1iennie o to 
IJrosiJ. Arcydzielo to, wykonczonc \V r. 1511 przc
j~lo J nljusza II zaclnvyceniem i podzi wc1n; wyna
grodzil on wspaniale mlodego mistrza i odt~d wszy
stkie mu prace ku upi~kszeniu Watykanu poruczal. 

Dziela ltafaela s~ tak liczne ii niepodobienstwem 
byloby nad kaidctn szczeg6lo,vo si~ zastanawiac; 
s~ one '" najscislcjszy1n Z\V i~zku, nie ty lko z artysty
cznyn1 jego rozwojem, Iecz i z roz,vojem mysli i u
czuc, \V rozn1aitych cpokach jego zycia. Po pier\v
szych nicpe,vnych usilowaniach chlopi~cia, nast~pu
j~ dzicla, "" kt6rych si~ przebijaj~ 1nile uczucia 
i gl~bolde \Vrazenia \vlasci,ve n1lodziano\vi. W p6-
zniejszych, pot~ga 1nysli r6wno,vazy z gor~ccm uczu
ciem, ai nareszcic powazne i pelne sily zrozumienie 
ducha ludzkiego tryska z dziel dojrzalego 111~za. Po 
pierwszyr.h lotnych, dziewiczychjcgo madonnach, na
st~puj~ wzniosle, szlachetne postacie nicwiast 'v kwie
cie \vieku. ,~lalowidla innych s~ tnalo\Yidla1ni; w dzie
lach Rafaela postacie drgaj~ zycic1n, \Yidac ich od
dech, bicie puls6w, slo\vem gotowi jestes1ny uwazac 
je za rzeczywiste istoty." Przytoczylismy tutaj zda
nie W azarego. 

Zn1ysl piEJkna Rafaela prowadzil go z jednej stro
ny ku klassycznej pi~knosci starozytnego swiata, 
orzezwiaj~cej jego ducba, z drugiej strony budowal 
si~ gl§bobiem i surowem znaczeniem kosciola, kt6re
mu Rafael z cal~ prostot~ i cieplem swego serca 
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sluzyc nie przestawal. Utwory jego stawa!y s iEJ co- Upadlego Chrystusa uderzu pacholek, a Szymon 
raz plastyczniejszemi i \vyrazi~tszc1ni, a. zarazem z Cyreny silnemi ramionami podtrzymuje krzyz Jego. 
coraz pclnicjszen1i 1najcstatycznosci chrzescijanskiej. \V obrazie tym, wykouanym przez san1ego Rafaela, 
Zdanicn1 Vischera wielkicgo teraznicj!5zego este- we \VSzystkich gl6,vnych cz~sciach, chwal~ szcze
tyka, potrafil on zawrzec zlotc j~dro chrze~cijan- g6lniej wzoro\vc ugrupowanie postaci., z ktorego wy
sldego ducha., 'v srcbrnej skorupic statozytuosci. plywa zywc i jasnc znaczcnie calosci. Zadna postac 
Rafaclo\vi \vl'a~ci\va jest taka czaro,vno~c i falistosc nie jest tutaj zbyteczna, zadncj tez nic brakuje; ka
linii, tald owal g16,v, pochylenic szyi, rysunck ca- zda przyczyuia sig, wyrazem twarzy i ruchcm w od
lcj :figury, r~ld, nogi; taki \vyraz nicbic~kicj milosci, powiedni S})Osob, do akcyi. 
czystosci 'vyrazucj, jal{ich nigdzic nie znajdujen1y. ' Dzikosc i tQposc pacholka kt6rcgo obnazone mi~
.,,Oto talcut czerpi~cy, podobniejak Grccy, z najczy-1 siste ramiona i nogi wydaj~ si~ jakby 11aturn.lne, ja
stszych zruclc]: najs\vicisz~ \VOd~, ,, (sl'O\VU Goetego). ko tez oboj~tno~c i OZiEEblosc Rzymian, tlzhvnic si~ 
"Rafac1u 'v san1ej rzcczy poro,vnac 1noiua do jasnej, odbijaj~ od pi~knych postaci nicwiast, na kt6rych 
spokojncj, gl~bokiej \vody \V litorej si~ uajlcpsza na- t\varzy n1alujc si0 bolesna litosc. Naj\VS}lanialsze 
tura odbija. ~, (llcinsc). Najzuakomitszcm dziclem Ra- \Vra7.enie sprawia na nas postac Zbawicicla ulega .. 
facla n, zarazcn1 po \vszystkic czasy najszczytnicj- j~cego ciclcsnym ty lko m~kom; spok6j i boski maje
szynl po1nyslr.1n sztuki jest sykstynska lVIadonna stat pron1ieniejc 11a t\varzy zwr6conej do nic,viast, 
lH"Zeznaczona pocz~tko,vo do ko~ciola ~\Vi~tego Sy- kt6ryn1 zwiastujc pelnt1 zgrozy przyszlosc zaslepio
li:stusa \V l)iaccnza, obccnic znajduj~ca si~ 'v dre- lH~j J erozoliluy. 
zclct'1~ki6j galcryi. Nicn1nicj ccniona i 1nn6st,ven1 ko- Na szczycic l~ahvaryi w pc,vnej odlegl:osci \vidac 
l>ji rozpo\vszcchniona jest, Madonna de la Sedia. krzyic d\voch lotro\v pro\vadzonych w g-lgbi na sn1ierc. 

Rafael jest nic tylko Iualarzenl czystycb., uroczych N!t kamieniu na przodzie stoi w oryginale: 
1\!Iadonn, ~\vigtych rodzin, pelnych \vdzi~ku auiol- ItAPH.t\EL URBINAS. 
k6,v; p<Jclzcljcgo r6wniez genialnic przedst::nYia na1n I)~ssavant kt6ry oglctdal ten obraz l{afael a w 1\la-
:pelne <lra.Inatycznosci sceny. Na szczegolniejsz·~ u- drycie 185:2 roku, 'vyraza si~ o jego kolorycie 'Y na
wagQ zasluguj~ Prorocy i Sybille \V Su.uta 1\faria st~puj~cy sposob: harn1ouja kolor6w \V najglEJbszem 
della I) ace; freski \vatykaliskic, zgronHtdzcnie cbrzc- odcieniu ro\vuici jest goclna podziwu jak stosowne roz
scijaliskich tcolog6\V'I pod opiek~ Chrystusa i S\ViEJ- porze}:dzenic si~ nienli i uzycie. Szaty Chrystusa i l\iar.ri 
tych i portret papicza Leona X, z po,vodn sily i zy- s~ silnego szaro-niebieskicgo koloru., odpo,viedniego 
"·osci l\olorytu i Inistrzo,vskicgo \rykonczcnia \vszy- ich bolesci; szaty ~1n.gdaleny, gorc.j~cej n1ilosci~, 'vy
stkich cz~sci. Puchy aksa1nitu 'v ostatuiin s~ doty- soko czerwonego; kobiety kl~cz~cej przed ni~, kar
kalne; adaruaszkowa suknia szclcsci i tnicni si~; wlo- 1nino,vego; czcr,vony kolor chor~gwi z drugi6j strony 
sy futer n1i~kkie i naturalne; zloto i jedwabie, niby jest w ZU})Clncj harmonii z kolorem szat. Z pow a .. 
rzeczy,viste. Podanie niesie ze papiezld urzEJdnik, znytn, silnyn1 koloryte1n glo,vnych figur,jcst 'v sprze
ukl~kl przcd 1nalowidlc1n z piore1u i atramentem, cznosci nad cr raz~ry koloryt kata, kt6rego postac 
daj~c. mu do podpisania bull~, w mnic1naniu ze rna ten1 ,vyraziscicj odbija si~ 'v gl~bi. 
z sarr1yn1 papiezem do czynienia. Slawny ten obraz szczeg6lniejszych doznallos6w. 

Do najznakomitszych obraz6w Rafaela, \vykona- Okr~t kt6ry go Inial odwie5c na n1iejscc przezna
nych od roku 1515-18 naleiy zdj~cic li:rzyza, prze- czenia, do l)alcrn1o, osiadl na skale i za.ton~l \Yraz 
znaczonc ella kosciola klasztoru ~Iaria della Spasimo z osad~ i ladunl\iem, skrzynia tylko z nienaruszo
w Palermo nalcz~ccgo do zakonnik6\v olhvetanskich; ny1n obrazcn1 \Yyrzucona zostaia na wybrzeza Ge
zt~d tei i obraz ten otrzyn1al nazwg Spasimo di Sy- nui, ku nicztniernej radosci 1nieszkanc6w, kt6rzy 
cilia. rrzedstawia on poch6d na. gor~ I\al \vary~ pod- zdarzenic to przypisywali szczeg6lniejszej lasce nie
czas kt6rego Zbawiciel zlany kr,Yi~ i pote1n, upadn- ba. Wiadon1osc o boskiln obrazie zesl:any1n z nieba 
j~cy pod ci~zaren krzyza, przemawia do placz~cych genuet'lczyl{Oill, rozeszla si~ po calych Wloszech i do
nad niln niewiast: ,nie nademn~, nad \Vaszemi dzie- szla do uszu zal\onnik6'v oliwetanskich w Palermie; 
cmi placzcie, c6rki Jerozolimy". Pocb6d otwiera cho- ci, bynaj1nniej niepodzielali powszechnego mniema
r~zy na koniu; za nim post~puj~ rzyn1scy i zydowscy nia o pocbodzeniu obrazu i za posrednictwem papie
s~dziowic cisn~cy si~ z brarn J erozolimy w r6znych za upomnieli siEJ o swoj~ wlasnosc, kt6r~ in1 tez 
gruppach. zwr6cono. Filip IV zabral obraz, ale wyznaczyl za 
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to klasztoro,vi 1000 skud«Sw rocznego dochodu; przez ko\v 'v roz1naite 1nicj~ca Grecyi i Rzyn1u by zaopa
dlugi czas zdobil on pod naz,visl\ienl la Ifoya kr6- trzyc si~ we w zystko, co tylko sztucc moglo przy
lewsk~ k~plic~; nast~puic n1uzcum mudrydzkie, az nicbc pozytek. 
go Francuzi w roku 1810 \Vraz z \viel~ iunctni dzie- Jakkol,viek z natury czulego scrcn., utnial ccnic 
lami sztuki zabrali. l\obi6tQ, nigdy jeduak nie byl zonatyn1. Ukochancj 

W Paryzu przeniesiono obraz na pl6tno, od~wiezo- S\vcj l~'ornari11ic pozos tal 'vicrnym do konca; bez jQj 
no i powerniksowano. Gdy uarcszcie poC7.Qto si~ oba- obccnoHci nic szln. tnu robota. Gdy Clligi poruczyl 
wiac, ie nie b~dzic si~ mozna. c.lluiej utrzymac przy Inn znaczne roboty 'v s\voirn pa.lacu, 1uusial zapro
nicprawnie nabytej wlasnosci, chciano go sprzedac sic i }'ornarin~, bcz kt6rcj 111istrz nic nic n16gl 
w Londynic za 7000 fun. szterlingow; ponie,vaz go 'vy- przedsiQ\Yzi~sc. Rafael by-! "'pra\vdzie zar~czony 
stawiono na sprzcdaz tylko pod naz,visldcnl Sebastia- z siostrzcnic<1 kardynaln Bibicna, nutlic(lst,vo je
na del Piombo, jak s·wiadczy Buchanan, a nic pod na. dnak nic przyszlo do sl{utku, nic,viadomo czy z bra· 
z'viskiem wlasci~rego mistrza, \Vi~c sprzedaz si~ nie lnt 1n·zy,vi~zania~ czy z powodn ''"~tlcgo zdro,via na.
udala. W roku 1815, przy,vieziono go zno,vu do Ma- rzeczonej, kt6ra \Vkr6tcc potctn tunarla. 
drytu. Opr6cz niekt6rych rys i l<ilku nutlych uszko- '"'r 1520 r. Itufacl po\vr6cil do doznu z niebczpie
dzcn w lazurach, utrzymany on do tcgo czusu bar- czn~ fcbr~ ktorcj siEJ nab a wil przy ~-:dejmo\vaniu ru
dzo dobrze; na\vct delikatne ozdoby zlotc n brzegu in rzyn1skich; od tcj ch\vili gasn~l tak shybko :l~ 
szat najzupelniej si~ zacho"ruly. zalcd,vic pozostalo 1nu czasu do urzq<.l~enia i<J ~ S\VC-

Sn1icrc Julju ·za II (15 lutego 1513 roku), }(tory 1ni spra\vanli. Nie zby,va nigdy ua pot\varcach kt<l
wspieral sztuki i kochal 'vszystko dobre, nastqpila rzy u::,ih\j~ przycrnic, to co jasnieje a ponizyc to, co 
'vtcdy, kicdy Rafael zaj~ty byl \vykony\vanietn nie- jest szc~ytne. Prhypisy\vano tei zupclnie inny1n prz~·
smiertelnych dziel. Kast~pca Juljusza Leon X na- czyno1u, co hylo ~kutkictn nic zinordo,vancj czynno
legaf na ich ukonczenie gdyi z::tn1ilowanie sztuki ~ci jego ducha i plotnienistcj \vyobrazni. - ~fajct
dziedzicznc bylo w rodzinie tego potginego l{si~cia. tck rozdzielil po1ni~uzy swych uczni Giulio Itonla
Obsypal daratni tnistrza w kt6rym juz tnoic przewi- no, Gjo\vanni },ra.ncc~co i kre\vncgo S\vego, ksiQdza 
dywal aniola. opickunczego Rzy1nu. \V Urbino. Zabczpieczyl takzc los d~ic\vczyny, kt6ra 

Rafael zebra{ znaczny tnaj~tek; wybutlo\val: sobie 'v domu jcgo utrzytnywala porz~dck. Un1arl wyspo
IJnlac \V Borgo nuovo w Rzyn1ic a sla,va jcgo imie- "'iadrnvszy siQ, \V Wjelki Pif}:tck \V dniu 37qj roczni
nia coraz bnrdzi6j si~ rozchod~ila. Znakon1ity rna- cy S\vcgo urodzcnia. Smicrc 1nistrza przod\vczesnie 
larz nicmiccki Albert DUrer poslul n1u \Y c.low6d zgaslego nn.pelnila nic\vypo,viedzianytn zalcn1 wsp6l
czci i szacunku S\Y6j portret nutlowany na p16tnie czcsuych; papici plaka1 gorzl\icmi lzazni. 
tak cienkietn, ze z obyd,v6~h stron byl widoczny. \Vkro tcc rn·lcd sn1icrci~ llafaela sl{rzydlo Waty- · 
Rafael podzi\vial nadz\vyczaj to malo,vidlo i })OSlal kanu ozdobionc jego p~dzlcn1 ch,viac sig poczglo 
jego wykooa\vcy wiele wlasnor~cznych rysunk6w, a n1icszkalicy spies~nie z1nuszcni byli je opuscic. 
kt6re tun1tcn nadz,vyczaj ceuil. z,vloki 'vielkicgo art,ysty umieszczono \V tej san1cj 

Charakter Rafael a byl nuder mily; kaidy l\:to go sali, 'v kt6r6j jcszczc przed Jdlkoma dnia1ni praco
zna!, kocbac musial. - W poblizu jego nic powsta- 'val; \V glowach postawiono apotcoz~, kt6rf1 ul{Oll
wala nikczemna mysl w niczyjcj duszy. Grono zna= c~yl dla kardynala de Medici. Podlug ostatniej \Voli 
komitych artysto\v otaczalo go bezustannic i to,va- Rafaela pogrzcbano go w Panteonic. 
rzyszylo mu wsr6d oznak gl~boldcgo szacunku, \VSrod Wed lug portrctu pozostawionego '" r.l506 \V Ur
po,vszechnego uznania gdziekolwiek si~ znajc.lowal. bino krewniako\vi, Rafael mial oczy ciemne, pi~kuy, 
'fakim sposobem zyljak ksi~z~,nie jakmalarz. Uprzej- · lckko zgi~ty nos, mlodziencze usta i okr~gly, cokol
mosc jego i uczynnosc nie znala granic; porzucal on wiek przydlugi podbr6dek. Cera cokolwick blada 
natychmia t najpilniejsz~ robot~ gdy nicznajomy na- i oliwkowa, glowa zwr6cona na. pra,vo i podnicsiona 
wet jaki.~ 1ualarz prosil go o jaki rysunek lub innq do gory. Czolo wystaj~ce ponad oczy lecz w~zkie i nic
przyslug~. Utrzymy\val on z wlasnych fundusz6w zbyt wysokie; nieco }{~dzierzawe ciemne wlosy spa
wielu ludzi, kt6rzy podlug jego rysunk6\v lub pod daly z pod czarnego beretu na ramiona. Sukni~ nosil 
jego kierunkiem pracowali; dogl'!dal i 'vykonczal czarn~, obcisl~; w~zki brzeg koszuli otaczal szyj~. 
wlasnor~cznie kazd~ robot~, co nam tlumaczy nad- twarz zwrocona ku patrzc~cemu byla pelna gl~bokiego 
zwyczajnq, obfitosc jego utwor6w. P()sylal rysowni- smutku, a zarazem niewyslowionago jakiegos uroku. 
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W roku 1833, otworzono gr6b wielkicgo zmarlego, l z sklepieniem grobowem przerysowal Cambuccini, 
kt6rcgo kosci spoczy,valy \V nim jui od trzech wie- z czaszki tudziez z kosci pra\vej r~ki, kt6ra tyle 
k6\v. Pod \Viel\icm oltarza ]Jod kt6ryn1 go pochowa- wielkich dzicl dokonala, zrlj~to odlew gipsowy; po
no, znalcziono 1nale sklepienie. Trumna rozpadla czem, czaszka i r~ka w proch si~ rozsypaJy. Niepo
si~ wprawdzic 'v pr6chno lecz otoczona byla moen~ zwolono obcyn1 artystom, znajduj~cym si~ przy otwar~ 
warstw~ wapna i trawertynu. Czaszka dziwnic pi~- ciu grobu, odryso,vac tej sceny; ognisty Vernct po
knych ksztalto\v i z~by nadzwyczajnej bialosci, za- mscil si~ za to, odrysowa,vszy j~ na drugi dzien z pa
cho\valy sig pra,vic zupclnie. Szcz~tki Inistrza wraz 1ni~ci lepicj, anizcli sam Cambuccini. 

I 

LEGEND - 0 PI~KNEJ PLACYDYI. 
• 

Nitn ~krcslimy historyc c6rki 'viclkicgo Teo do· napadowi szaranczy oprzec si~ trudno bylo,-zt~d 
zyjusza, 'vypada nam powiedziec slow ldlka o cpo- zami~szanic przcdstawiaj~co si~ w nazwach Hun
ce w kt6r6j .iyla, o wypadkach ktorc jcj nieszcz~- n6,v, Gotow, Wandal6w,Ostrogot6w,Wizygot6w it. d. 
sci a povrzodzily. Zepsucie \V Rzyn1ic i 've 'vszy- Podlug pod ani a czyli opisu szcz~sli wic do naszych 
stldch podleglych n1u panstwach do tak \vielkiego czaso\v przccho,vanego jedncgo naoczncgo swiadka, 
doszlo stopnia, iz ani do broc J{onstantyna Wiel- uiniesciiny opis pe,vnej hordy, kt6ry sluzyc n1oze i 
kiego, ani 1n~drosc Teodozyjusza, nic n1ogJy na to dac \vyobraienic o~·olne o tych dzikich barbarzyn
poradzic, co \Vi~l{sz a, nawet \vplyw Ilo,vcgo swiatla each: ,Lud ten~m6,vi-jest nadz,vyczaj dziki, sil
\viary chrzescijansld6j nie m6gl si€J przcdrzec, a ra- ny, 1nocno zbudo\vany, krEJpy, barczysty z grubemi 
czej jak S\viatlo z cienlnosci~ nie Illog1: si~ Zll1i~- karkami, brzydkich i niezr~cznych }{SZta1to\V tak iz 
szac z ~il~ n1n.teryaliztnu, nuzaj~ccgo si~ '"e wszy- go bardzicj I'.U tl wunozne zwicrz~ta niZ za luclzi 
stkich zbytkach pot~gi. Zdziczale,rzcc n1ozna ludy, po- n'vazac mozna; dzieci od urodzenia barbarzynskiem 
trzebo,valy srogo~ci i jak s~nni okrutnemi byli, potrze- okrucienst\venl do \Yytr\valosci i znoszcnia rn<Jczar
bowali lekarstwa okrutnego, ci~zld6j chlosty, og6l- ni zahartowujf1. Na pokar1n nic nic gotuj~-jedz~ 
nego chrztu krwi, aby na zgliszczach starego s·wia- tylko suro\VC 1ni~so, kt6rc klad~c pod siodlo, tym 
ta nast~pnc lJokolenia nauczone stra~znen1 ojc6w sposoben1 przcz spieszny bieg, gor~co i pot od ko
}Jrzejscicm, n1og£y powstac z jasni6jszcn1 czysciej· nia kruszeje, niccb~tnie do chat wchodz~, oddani 
szem o obo\vi~zkach i }Jrzcznaczeniu czlo\viel{a po- · tylko jezdzie l~onnej - szybko przebicgaj~ najtru-
j~cicm. Zgola, trzeba bylo r6,vnici okropnego lekar- dniejsze przcjscia i zadzi,viaj~cyrn sposo ben1 przy
stwa, jak okropn~ byla choroba, a ten1 lckar twe1n wykaj~ lat\vo do zimna, glodu i \vszelkich trudow. 
byly najscia burz~ce, rozwalf\j~ce we \vszy ·tkich pod- Caly ich ubi6r z letniego kitla, lub futra z dzikich 
sta\vach S\voicb wszelkie swiata starego pracc. zwierz~t \V zimie; na glowie n1aj~ czapki z \visz~-

Za pano"'ania syn6 \Y wielkicgo Tcodozyjusza, ccmi nauiznikanli stroj ten ci~zki, niedogodny 
to jest Arkadyjusza na Wschodzie, a nlaloletnie- utrudza in1 ruch "rszelld-to tez gl6wnic zycie ich 
go Honotjusza na Zachodzie, po\vstala wiell<a na koniach siQ przep~dza; jedz~, pij~ i spi~ na ko . 
tak Z\vana 'v~dr6wka narod6w, o l\t6rych to na- niach oparlszy glowy na li:onskich karkach i na
rodacb, n:}u ilny tn w pomnic. Niewiadon1o co tc (~hyliwszy si~, sq, na prawd~ jakby zrosni~ci z ten1 
narody pobudzilo do takiej pielgrzynllii, czy ch~c zwierz~ciem." Opis ten Hunn6w przez 6wczesnych 
lupiestw, nabycia zlota i kosztownosci, czy tei liczne naocznych S\viadko\Y, przypomina nam narod tatar
ich rozrodzcnie, brak zien1i na wyiywienie si~ i ski. Spos6b ich \Vojo,vania r6wnie byl dziki: rzu
licznych trz6d swoich. To tylko \viadon1o ze prze- cali siEJ z l\rzyldcm, \vyciem i szybkosci~ nadzwy
chod ich przcz 'vszyst1de l<raje oznaczony byl zni- czajn~. Gl6wn~ ich broni~ byly oszczepy, kt6rych 
szczeniern, pozog'}, zburzcniem arcydziel budow li konce z kosci spiczasto i zr~cznie wyrobione za, 
i wszystkich zabytkow sztuk pi~knych i umiej~tno- dawaly ci~zlde rany-zbliska uzywali szabel. Bez 
.sci, na kt6re wieki siQ skladaly. IIordy takie na- praw zyli i bez religii. 
potka \vszy inne dzikie takze, l~czyly si~, i mo- Roku 37 4, przeszedlszy Don poci~gn~li za so .. 
cniejsza nad slabsz~ otrzymywala pierwszenstwo. b~ Allan6w, pierwszy lud ktoren spotkali; mordu
Zt~d taki powstal nawal tych dzikich, kt6rymjak j~c tych kt6rzy z niemi isc i napadac spokojnych 

• 
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osad nie chcieli. Na~t~pnio naszli na Got6w, lud 
pot~zny, dzie1~cy si~ na \vschodni i zachodni. Go
to\vie usun~li si~ od tego napadu przeszcdl ·zy Du
naj - cz~sc ich jednak zJ~czyla. si~ z I-Innnami. 

· W l{oncu osicdli w W ~grzech, Polsce i poludnio-
• 

\vej Rossyi i tam pi~cdziesi~t lat polowali i pasli 
trzody swojc. 1,emi ich w~clr6wkami 'vszystkie lu
dy tak si~ przcstraszyly, ii z miejsc na Inicj8ca przc
nosi·ly si~ i za.led wie \Ve d \Vicscic I at uspokoily si~ 
i ustalily na swoich siedzibach. vV skutek tcgo, ro
!lumie si~, ze nauki i sztuki \V takim stanie rzcczy 
utrzy1nac si(J nie mogly. Wszystko zdziczalo rzec 
mozna i zalcd\vie z tak sn1utnego Ulladku po\voli 
pod.Z"·ign(}:c si9 moglo. 

Takie to nic zcz~sli\vc i smutnc skutki \vypadly 
z Wgdrozolri Narodow do ktorcj pierwszy pocz~tek 
da1i Hunno\vic, a z niemi Allen1ani, l{\vadowie, Wan
dale, Gepido\vic, I-Ierulo,vic, Burgundo,vic i inni. 
Zgola n1as y hul6w na pol dzildch i dzikich ztnie. 
szauc, przcci~gngly przez Rcn, a ld~sk i zniszcze
nia, wlasciwen1i kolora1ni 6\vczesni dzicjopisowie 
opisac nic zdolali. W ~Ioguncyi chroni'!cych si~ do 
pysznych ko 'ciolow u st6p oltarzy n1ordowano
\\

7 or1ns, Strazburg, Reims, Atuicns, Niderlaudy, oko
licc Lugdunu i cah~j poludnio,vcj Francyi, wszy.stko 
przcz dzil\ic hordy zniszczone, spalonc, wyludnio
ue zostalo i ~1nienione w okropn~ pustyniQ; czego 
1niccz nie dosi~gn~l to gl6d dokonal- \V koncu jui 
i lli\.;zpanija po"·szechnen1u ulegla znishczcniu. Dzi .. 
lde Z\Yierz~ta zy,vif!,c si~ ludzkicm cialcn1 do tak 
wiclki~j doszly Sinialosci, ii tniasta nachodzily! Do 
'"szystkich okropnycb kl<Jsk i okrucie(lst\Y sprowa
dzonych przcz barbarzy11c<hv, dodac trzcba okrutne 
post~po\ranic Rzymian, kt6rzy nieszcz~.~lhve, ucie
kaj~ce ludy, chroni~ce si~ pod ich rzqdy okropnie 
cicnliEJiY li. Rzyn1 bo,vietn nic byl w stanic poj~c 
ducha Cbrzcscijanstwa, przyj~l wprawdzic chrze
scijailstwo ale Z \Vierzchu; ]CCZ pra\VdZi\VU "'ielkosc 
tcj \viary nieprz:vst~pn~ jeszcze byla dla tal< bardzo 
.zepsutego narodn. J eden 6"·czcsny mieszkanicc Iar
sylii tak si~ wyrazn.: , Grubij anstwo Saxon6,v, roz
bojc Allnn6,v, "r~cicklosc opilych Alle1nan6,v, okru
cienst"·o Gepid6\Y, rozpusta IIunn6w, zdradziect,vo 
}"'rank ow, -\Yszystkie te okropnosci nicze1n s~ \V po
ro\vnaniu Z tctn, COSIDY \Vycierpicli od nihy cbrze
scijnn kich Rzy1nian; kiedy cesarzc nagradzaj~c ulu
bicnc6\v S\voich, dawali iln w nagrody prowincje, do
chody z \vsi6,v; a oni dopuszczali si~ nieslychanych 
naduiyc; byli pra,vdziw~ zaraz~, spustoszcnicm, po
·,victrzem. ,, Takim-to uciskiem, zdzierst\vem i okru-

cienst\vcnl \VY"'olal Rzym-powiedziec mozna-kn
r~ spra\viedliwcgo Boga a tern same1n sw6j upa
dek. 

Zn czaso\v J>ano\vania. Arkadjusza \V l{onstanty
nopolu na W schodzie, a Honorjusza na Zachodzie; 
syuo\v 'fcodozjus~a Wiclkiego, ){tory na Zborzc l(on
stantynopolitailskinl zn. artykul \viary oglosil tot
saJno.~l C!tryslustt z /JogieJll, zni6sl \VY rocznic Sy
billi i : rrasit O!{ie7t J Jlesty: nad \Vizygota1ni \vtc
dy \V krajach zn-dunajskich osicdlonytni, pauo\val 
Allaryk, l{t6ren powzi~l zamiar uderzyc na Wlochy. 
Przyszcdlszy pod Ra \Venn~ do kt6rcj I-Ionorjusz przc
ni6sl micszkanie-kazal po\Yicdzicc cc~arzo\vi: ,ie 
Goci z zonan1i i dzicctni przybyli do vVloch i pro
sz~ o zie1ni~ dla o~· ictllenia si~ na niej. A jcicli 
cesarz zcchcc, to nicch wyznac2y 1niejscc i dzicii, 
w jakitnby siQ spotkac n1ogli." - Ilonozjusz z stal~ 
odnlO\VQ zach~cil go aby szcdl na Gallj~ i llis%pa
ni~-lccz ta1n \vtcdy naszli juz li'rankowic i iunc 
ludy, o c~en1 \Vi~ygotowic nic '"icdz~c, przystali na 
nan1o\v~ Ilono1jnsha. Zas dzicjopisarzc nicl\torzy 
utrzytnuj~, zc Tinfin, przydany do rz~du Arku<.lju
szo,vi przcz 1'eoclozjusza \Viclkicgo, zazdroszcz~c 

po,vod.lenia llylikono,vi, podniccil llaryka l\rola. 
Wizygot6\v, do napa.uni~cia na pro\vincje do zacho
dnicgo panstwa nalciftCC. Ptzcjscic tych hord przez 
Tcssnlj~, Beocj~, Attyk~ i niekt6rc CZEJSci Pclopo
nezn, napi~tnu\vane bylo zniszczcnicm i 1nordami; 
StyJikon wyst~pi\vszy przeci\v niut, z1nusil ich do 
od\vrotn. Allaryk oczckiwal tylko pory aby siQ po
mscic za tc chwilowc pokonanic a nie zniszczcnic. 
Do tego zostal 'vynicsiony1n przcz dw6r Byzantyft· 
ski na uan1iestuika Illiryi. Palaj~c zemst~ napad~ 

na 'vyi~z~ Italj~ i spustoszyl t~ pi~1nl~ krain~; alcz 
pod ''rcron~ i Polancj~ zostal pobitym i zn6\v co 
fn~c bi<J n1usial, zacho\vuj~c w sercu zemstEJ. I.Jcdwic 
Stylikon odparl tak groznego nieprzyjac~ela, alisci 
hordy poganskie, Germany, Wandalc, S\vewowie, 

llanic i Burgundo\vic napadli pod <lo\v6dztwctn Ra
dageza 'Vlochy, burz~c koscioly, '" ic i Iniasta, ni
szcz~c za razem ludnosc cal~. 'fych takze dzielny 
or~z ,tylikouc.~ zdolal pokonac; "·6dz poganc6w Ra
dagez zostal zabitytn, a tysi~ce ich padlo pod r~
koinu. z'vyci~zc6\v, ko lo Florencji. riedobi tid I>ol~
czy\vszy si~ z inncmi hordami gcr1nansldch poko
len, rzucily si~ na Gallj~ i ztliszczyli kraj ten od 
Alp az do Pircncj6\v i Arden. Wszystkie warownie 
Rzy1nslde \V tych krajach zostaly zburzone i przez 
to ustalo nad niemi pano\vanie Honotjusza, kt6ry nie
czynnie i trwozliwie zamkn~l si~ w murach Rawenny. 
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W ol{ropnem takiem polozeniu Stylikon byl zn1u- m~czenstwo mojc mogloby okupic ojczyzn~ przyci
~zonym zawrze,: przymierze z Allarykiem obiecuj~c snion~, oto gotow~ jestem, niech umr~ m~czensk~ 
mu placic danin~. Nieprzyjaciele i zazdroszcz~cy smierci~ pier,vszych chrzescijan, a niech bracia moi 
mu slawy, oskarzyli go o zdrad~. W Ra wennie prze- 'volni b~d~., Ostatnie slow a Placydji przygluszone 

. to Jionorjnsz, nie dawszy mu czasu do usprawiedli- · byly coraz to silniej dochodz~Cf1 do ustronnej ko
wienia si~ i wyluszczenia przykrych i naglqcych mnaty wrzaw~ ze"rn~trzn~. Zdawalo sig, zc dzikie 
go okolicz nosci, Sl{azal na smierc. kr~y:{i. mo.rdcrc6w i ~~~, _strazy ,Pi~nuj~cej mlodej 

UciemiQieni i przesla dow ani stronnicy jego r6- ksi~zniczki ?oraz wybit~IeJ _sly.szec SI~. dawaly. Pia
• ,. J. k i Ar1·anir. wez,vali pomocy Allaryka tak- cydJa, zatop1ona 'v modhtw1e, Jakby n1e slyszala te-

wniez a , , · 1 1 · ~.. · d · ,. 1 · · · 
~ aJ· accrro arianizn1. Ten chc~ c a by 111u nie- go co Sl ~ 'v (0 o 11ItJ z1a1.o- ecz przerazen1e nie-
ze wyzn, '" b ·' -z ,~,1. 1 . h . d . . l h d ., 
szczfJHliwi mir.szkaf1ce zlotem i l\oszto\vnosciami z~- szcz~~. nv~c 1 otaczaJ~cyc J~ Zl~\vic, to~ o ZI~o 
dany trybut zaplacili, przeszedl granice paustwa i d? naJ_wyzszego stOl)Dia. Jedn_a z. n1ch, ulu~1ona pa
oblegl Rzym. PodaJ nawet Hono1:juszo,vi propozy- DI sweJ_, Teo dozy a, zer"rala. s1~, 1. szybko Jak strza: 

1 OJ·u niezbyt 1noie dla tego ostatnieo·o ko- la pob1egla przcz tylne kruzgank1 palacu, aby cboc eye po r , .. b . ~.. , d · d · · · 
stne ·lle z::nvszc korzystniejsze jak to co nast~- przez okno spOJl'Zt;C na wn~trzny Zie zieniec 1 

r~J G~l ~ Ilonorjusz zc wzgarda podane imnkta od· wschody do skrzydla, w kt6rCm sili) znajdowaly, wio
pl o. ·l 1:tcnczas Allaryk rozo·ntewany wzin.l sztur- d~ce. Lccz jaldi okropny 'vidok uderzyl mlod~ Teo-
rzucl , 1 c. • • o . ' o.z: • d r; • 1 D . d . . ,. · d· · . · d · ~-
mem nicgdys stolic~ S\Vlata. 1 dozwohl trzydn1o,vego, 0~YJ~ · ZI? ZICni~c. nap~:tniony z1cz~. Je n1 rnor 
~oldact\vn i nicwolnikon1 kt6rzy do niego przeszli.. duJ~ ostatnl :t stawiaJq,c~ 1m opor straz, drndzy to-· 

· porami roz,valaj~ stoj~ce pos~gi i koltunny. Na osta-rabu11l\u. 

.. 

l\t6z by1by w stanie opisac n1ordy jakic si~ dzialy 
w nieszcz~~li wym Rzyxnie! Bylo to straszne wet
za-wct za inne ja.l{ich Itzy1nianie nic szcz~dzili przy 
podbijaniu r6~nych narodo\Y. Opr6cz Gottow 1Josz~
cych miano chrzescijan, byly t~un tltuny z innych 
dzikich po drodzc branych nicwolnik6\v zloione, 
kt6re 1nszcz~c si~ za 'voje \Vlasne ucicn1iezenia, 
zlosc swoj~ na Inieszkancach opano"·aiH~j stolicy 
wy,vierali. 'V palacu cc~arzo"' 'vo"·c, as nic b~d~
c:ym jui gl6\vn~ ich sieclzib~, a lbo,vieiu 1nieszkali 
zwykle 'v Ra.\vennie, znajdo,vali.t Big na.6,vczas sla-
wna z l)i~knosci, rozuinu poboinosci Placidja (Gal
la-Placidia) mloda dzie,vica, siostra cesarza Ilono
rjusza. Wiedzial o tern Allaryk: siostra panuj~cego 
byla dla nicgo })Oz~danym iupc1n, 111og~cym zapc
wnic mu na wypadek uklad()1v 'vielkie korzysci. 
.A.le jal{ie wstrzyn1ac dzikie zolclnctwo 1nordan1i do 
stanu z'vierz~cego doprowadzone? Palac cesarz6w 
byl na jednej z g6r rzymskich; jedno ·krzydlo na 
brzegu gory stoj~ce bylo najbezpieczniejsze: w tern 
to skrzydlc 111loda dziewica otoczona sluzb~ z kil
kunastu mlodych niewiast, w obszernej i zdobnej 
w rze.Zby i marmury komnacie, klfJczala przed kru
cyfil<sr;m i gor~ce rnodly wraz z otaczaj~cemi j~ 
dziewicami zanosila przed tron Przedwiecznego: 
~Panie! ratuj lud Twoj! wolala w ~niesieniu, jesli 

tnich schodach, widzi Teodozja, jak z posiwiaJ~ 
glo,v.~ jnz ogolocon~ z helmu ojca jcj a rz~uc~ pa-
lacn, uderza oszczepem dziki najezclnik. , Ojciec 
1n6j! zawolala, nch pon1scic go n1usz~," i to m6-
wi~c pory,va z nadludzk~ sil~ kamiennc popiersie 
jal\iegos z da,vnych rycerzy przedsta"riajq.ce i ciska 
na n1orderc6,v. -Uderzony tern w glo\v~ jeden z nich 
pada kr,vi~ zbroczony, lecz nagle zry\va si~ z wscie
klosci~ 'volaj~c na to,varzyszy, iz tu nicbezl)ieczefi .. 
st,vo in1 grozi, cisn~ si~ w t~ stron~ 'yszyscy, a Teo
dozja nieprzyton11ut, czuj~c si~ oiywion~ nadludz .. 
kicn1 mest,Yein, ciska 1narn1ury jakic tylko uj~c si~ 
dadz~: rozj~trzeni iolnierze, nawzajcn1 nie szcz~
dz~ poci k6w· strzal no"rych; ogromnen1i toporan1i 
roz,valaj~ arkad~ utrzymuj~Ct1 krnzganck, podkla
daj~ ogici1, tak, ze dyn1 dochodzil do Tcodozyi 
schronicnia. 'Vtcdy 1nloda bohaterka przychodzi do 
zastano,vicnia si~, widzi ze lubo odci~gnEJla iolnie
rzy od wschod6,v, op6znila tyll~o ostatnie niebezpie
czenstwo, tcn1 straszniej sze in1 wi~ksz~ 'vscieklo
sciq palaj~ napastnicy. Poczern 'vi~c z gale1ji w kto
rej byla, spicsz y do pani i w kilku slo"rach uwia
danlia co si~ stalo. Opowiadania jej, coraz glosniej
sze krzyki, przcraiaj~ otaczaj~ce ksiEJiniczke niewia
sty. ,Zgin~lismy 'volaj~ z rospacz~''-,Uspok6jcie 
si~ si~ siostry, ozwala si~ P1acydja, czyz taka trwo
ga przystoi Rzymiankom? Rzymianld boj~ si~ smier
ci wtedy kiedy bracia ich gin~? kiedy Rzym w r~
kach uieprzyjaci6l?" ,Nie smierci l~katny si~ pani~ 
ale niewoli i han by." ,,Smierc od niej zabezpiecza, 



ja si~ jej nie boj~. " To m6wi~c \vyj~la miecz z za 
przepaski: ., , to jest broil ojca mojeg o, nosz~ j~ przy 
sobie od czasu napadu nieprzyj aci 6l! kt6ra z \Yas 
nie byln. tak przezorn~, kt6ra nic Ina 1uiecza, niech 
pami~ta ze u stop gory plynie odnoga 'rybru; jcden 
skok przez kt6re z tych okien OS\vobodzi j~ od nic
bezpieczenst\va." 

Usposobily si~ kobiety uslysza\vszy tc slowa, zbli
iywszy si~ do ogromnych okien, nic jcdna "ryjrzala 
a by zmierzyc olden1, a by si~ przckonac czy przcpasc 
dose bezpiecznem b~dzie schronicnicn1, a ujrza \Yszy 
na dnie gory wij'1c~ si~ ja.k z6lt~ \vst~zk~ n1iedzy 
bloniami \vodg, czekala chwili ostatcczncj. Placydja 
scho,va\vszy n1iecz w g~stc faldy szcrokicj S\vej su
kui, zn6w padla na kolana, a w cichych n1odlach jej, 
imie Konstancjusza kilkakrotnie z gor~ccrni westch
nieniami \vy1nawianem bylo. 

1,ymczasem uciszac si~ zaC.lCJlJ dzikie krzyki, 
usta{y straszue '\vstrz~saj~cc 1nury w posadach 5'\VO
ich uderzania. Zdumione dzicwicc 11asiuchi\Yaly, 
oczeld 'valy zeby zupelna cisza pos,viadczyla odda
lenie si~ nicprzyjaci6l. Lccz zdala po \VSchodach 
slychac st~panie, odglos zblizaj~cych si~ krok6'v 
dochodzi do uszu modl~cej si<t Placy~ji. ,l'o on! m6-
wi do siebie? bo i kt6zby inny uciszyc zdolal te dzi
kie tlumy? Nie! to cb6d nie jego, to jal{ics ci~zkie 
st~pania za kazdem uderzenicm oclbijaj~ siQ \V ser
cu mojc1n, jakby mloty ktore je rozbic n1aj~! Ale kt6z
by tu szedl bez nieprzyjacielsldch krzyk6w." Gdy ta
kie ciche monologi "ryry~·aj~ si~ z ucignionych piersi 
Placydji, gdy to,varzyszki j6j ugruppowane przy o
knach w podziwieniu oczekuj~ roz\vi~zania zagadki, 
l'OZ\varly si~ ostatnie pod"roje i 'vszcdl, nie pi~kny, 
waleczny, wysmuklej postawy Konstancjusz, lccz je
den z dow6dzc6w Got6w, w ci~ikicm ubraniu, opa
trzony w dziryt i oszczep, a zanim liilkunastu in
nych. Byl-to Atauf szwagier Alaryka, kt6rego tenze 
po zdobycz wypra\vil, pewnym b~d~c, ze mlody brat 
jego jedynie zdola przytlumic mordy, i "' calosci do
prowadzic dostojn(1 brank~ . Na widok \Vchodz~cych 
nieprzyjaci6l, niektorc z dzic,vic \vskoczyly na fra
mugi okien, dwie inne i Teodozja opatrzone mie
czami otoczyly Placydj~, ktora dobywszy broni, cze-
kala spokojnie zbliiaj~cego si~ wojo\Ynika. 

Pierwszy raz w zyciu widok taki okazal si~ oczon1 
Ataufa, pierwszy raz widzial pi~knosc rozja~nion~ po
t~g~ ducba; nie m6gl zniesc spojrzenia pclnego od wa
gi i pokoju Placydji i mimowoli pocbylil kornie czolo. 

Atauf od duchownych w niewol~ wzi~tych, nau
czaj~cych wiary, a raczej karc~cych bl~dy Arjana 
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kt6rym byl i Alaryk ulegl, nauczyl si~ mowy rzym
skiej. "\V ty1n wi~c j~zyku, przytlumionyrn glosem 
·wyj~kalnast~puj~ce wyrazy: ,Brat m6j wielki Ala
ryk przyslal1nnic do cicbie pani, abytn ci oswiadczyl 
iz jcstcs \Vojcnn~ brank~ jego." ,Nigdy" zawolaln, · 
Placydja - ,raczcj stnierc niz nievvola '' i miecz sw6J 
clo piersi przy lozywszy,dodala: ,, udcrzQ jcsli krok jeden 
post~pisz.' ,Na 1nilosc ukrzyiowancgo Boga \v kt6-
rego i ja \Vicrz~! zaklinn.1u ci~ pani! scho,vaj 1niecz ten." 

, Wierzysz \V Boga milo5ci, a nachodzisz, lupisz 
kraj nasz n. 1nordujcsz bezbronnych? to nieprawda" 
odrzekla Placydja trzymaj~c za\v~zc miccz podnie-

• s1ony. 
,Wiadorne ci pani prawa \Vojny; dzis ty brank~}jcstcs, 

jutro ja nin1 bye n1ogg-nie opicraj siQ pra \VU tcmu: 
posiadaj~c tak dostojn~ brank~, brat tn6j b<Jdzic 1n6gl 
za\vrzcc pok6j: op6r t\voj b~clzic przyczyn~ krwi roz
le\vu; przysiggan1 ci ii sam o pokoj blagac go b<jd~; 
'vkr6tcc bgdzicsz \voln~ i z honora1ni dostoj nemu 
bratu po\vr6con~. '' ~agodne, ujn1uj~ce i pieknc rysy 
Ataufa, nic grozily zadn~ zdraclC};, a glos jcgo dose 
dz,vi§czny tchn~l pra,vd~. Placydja namy~liwszy SiQ 
clnvil~, odrzckla spokojnie: ,J esli nic\vola moja Ino
ze przeszkodzic kr,vi rozlewo,vi, p6jdg z tob~h pod 
warunkicn1, zc miecz m6j towarzyszyc mi b(Jdzie, zc 
jak w tym palacu, tak i w cale1n micscic poprze
stac kaiesz mord6w i rabunk6w." ,,Uprzcdzilem ZC}:
dania t\vojc pani! id~c po tak dostojn~ brank~ wsz~
dzie karcilem n1ordy bezbronnych; przysi~gam ci 
pani, zc wr6ci\vszy do brata, najpier\v \Vy1nog~ na 
nim, a by naj,vyzsz~ wladz~ swoj(}: kazai wstrzy
Inac kr\Ya 'vc boje, a nim to uast~pi 'vyszl~ jedne
go ze starszych do,v6dzc6w, aby w 1niescie tamo
wali napady bezbronnych." To m6\vi~c obrocil si~ 
do jcdnego z obok stoj~cych wojownik6\V i wnct mu 
dal rozkaz \V niezrozumialy1n dla Placydji j~zyku. 
Odszedl starszy \vojownik w towarzyst\vie dw6ch in
nych, Atauf zas skloniwszy si~ pokornie prosil Pla
cydji aby z nin1 udac si~ raczyia.. ,Nie opuscimy 
ci~ panr' za,volaly otoczywszy j~ kobiety. ,Niepo
dobna, \VY zo~taniecie, a oczekhvac mnie bfddziecie 
w palacu. "\V szak one bezpieczne tu bye mog~, _ 
doda!a obracaj~c si~ do Ataufa:" ,Rozsta,viona straz 
bronic b~dzie od dalszych na palac napad6w" od
parl Atauf. 

Pozegnawszy gl~bokiem spojrzeniem pi~kn~ ko
mnat~, zatrzymawszy wzrok dluzej na stoj~cym kru
cyfiksie, wyszla Placydja w towarzystwie Teodozji, 
kt6ra straciwszy ojca, w niej jedyn~ opiek~ i pocie
ch~ widziec chciala. 

• 



80 

Istotnie .. us tal rabunek w Rzymie, lecz jakaz byla 
bolesc Ataufa kiedy Alaryk, chc~c bye pewniejszym 
zdobyczy swojej, kazal nieszcz~sliw~ Placydj~ do 
wi~zienia zaprowadzic, i zelaznym okuc lancuchem; 
miecz wszal\ze pozostawiono przy niej. Oszcz~dzila 
wyrzut6w Ataufowi Placydja: slyszala bowiem, choc 
nie rozumiala, wyrzuty jakie bratu czynil, i widziala 
na twarzy jego prawdziw~ bolesc. Alaryk kazal jej 
powiedziec iz w niczem warunkom przez brata u
znanym nie uchybil, mordy ust.aly w Rzymie, ona rna 
miecz przy sobie, a o kajdanach n1owy nie hylo. 

Kronika nie opowiada jalde i gdzie bylo ''yi~zienie 
pi~knej c6ry ccsarskiej; wiemy tylko, iz w kilka dni 
po zarnkni~ciu, kiedy siedziala n1aj~c biale nogi 
w cifdikie ol{ute zelazo, a obok niej nieodst~pna nllo
da Tcodozija, rozrywala j~ opo,viadaniami, zaskrzy
pialy wrota i "rszedl Atauf. ,Pani, rzekl do niej trz~
s~cym od wzruszenia glosem, brat m6j wyprawia 
po~l6w do cesarza z warunkatni pol{oju, bez twego 
zezwolenia '\vszakze ja nie przystan~ na te warunki, 
nie wypelni~ ich." J aldez wi~c s~ warunki? zapytala. 
,Brat m6j z~cla r~ki t'\vej dla mnie." ,Niepodobna! 
nigdy" -zawolala minlo'\volnie Placydja, i zatrz~sla 
si~ tak, ze az brz~k kajdan rozlegl si~ po "'i~zieniu. 
Nagle, miarkuj~c oburzenie s"roje przez 'vzgl~d na 
mlodego wojownika \V kt6ryn1 jakby odgadywala 
szlachetne instyn]{ta, rzekla dof1 lagodnie: ,J estes 
chrzcscijanincm, to prawda, ale nie jestes Rzytniani
nem, a ja tylko rodakowi r~k~ n1oj~ oddac mog~. '' 
,Ojczyzna twoja bylaby odtf!d 1noj~" - odrzekl ci
chym glosem Atauf. , Czy s~dzisz ze za en ot~ po
czytac by1n ci 1nogla zebys si~ 'vyrzekl braci, kraju 
swego?" ,A gdziez kraj rnoj?"' odpari smntnie Atuuf. 
,Dziki, od dziecinstwa. n1ego tylko cudze napaclan1 
ziemie. 0! Pani d aj n1i ojczyzn~ kt6rqbyn1 ukochac 
m6gl, w kt6r~ wcielilbym biednycb, ciemnycb, dzi
kich jeszcze braci moich. Ja nigdy nie lubilem na
pad6w i 1nord6w, ale od ch,vili kiedy 'vzrok t'v6j na 
mnie si~ zatrzy1na1', jakby tnnie nowe nieznane do
t~d 0 bja"ri{o Si~ SWiatlo, odt~d dziwne lTillie opano
Waly marzenia, odt~d razi n1nie dzikosc braci n1oich, 
cierpi~ nad niemi i unikam ich razem, wyr,vij mnie 
pani z tej otchlani, daj niebo w kt6rym Boga i ciebie 
czcic bylbym godzien." ,Ataufie! rzel{la 'vzruszona 
litosci~ Placydja, cierpi~ 11ad nieszcz~sciem twojem, 
ale mu zaradzic nie mog~, klamane szluby moje nic 
ci nie pomog~, ty j~stes tylko narz~dziem w r~ku 
Alaryka kt6ren rz~dzi bracmi twemi i innemi dzikie
mi ludatni; b~dz szlachetnym i nie pragnij abym dzie
lila los tw6j." Po tej rozmowie, smutny Atauf opu-
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scil wi~zienie z postanowieniem, ze chocby Hono
riusz zezwolil na to malzenstwo, on si~ do niego nie 
skloni. Smutniejsz~ jeszcze od niego pozos tala pi~
}{na Placydja, miotana rozmaitemi niepokojami. Nigdy 
ona nie spodziewala si~, aby jej uwi~zienie taki 
wzi~sc moglo obr6t; jakkolwiek stan bndz~cej, otwie
raj~cej si~ dla moralnego pi~kna duszy Ataufa,. 
obudzal w niej wsp6lczucie, to nie zezwolilaby ni
gdy, jak s~dzila na pol:}czenie si~ z nim. ,Ja-bym. 
miala bye zon~ Gota, najezdnika, zaborcy kraju mo
jego? o nigdy, chociazby tego wymagal Honorjusz ,,. 
tak m6wila do Teodozji biedna Placydja. ,A gdyby 
odrzekla Teodozja malzenstwo t\voje, pani! mialo na. 
zawsze Rzym oswobodzic?" Gdyby tlziki Alaryk opu
scic cbcial Italij~ klad~c za jedyny '\Varunek to mal
zenstwo? ,Nie m6'v tego, odpowiadala Placydja za
krywaJ~c sobie oczy, jakby si~ bala "' przepasc spoj
rzec'' nie In6w tego, Alaryk chciwy zabor6w nie za
nie cha ich dla milosci brata, a ten brat nic przez. 
siebie dla ojczyzny mojej uczynic nie 1noze. Mowi-· 
latn zem gotowa poniesc smierc m~cze{lsk~ bylebym 

• 
mogla os,voboozic kraj m6j, czyzbym wysluchan~ zo-· 
stala? czyzby to mial bye rodzaj IDfJCZeiistwa, jaki 
by 1ni B6g '\vybral? nie, niepodobna." 'fu obok stra
sznej przyszlosci, i przymuso,vego stosunku z Go
tein, sta wal w jej 1nysli J{onstancjusz, sla wny z wale
cznosci, 1nlody i pi~kny Nicejczykiem z"rany. On nie 
m6\viljeszcze o milosci Placydji,~bo 'vtedy zalcdwie byl 
dow6dzc~ oddzialu, i nie smialby otwarcie oswiad
czyc uczuc s\voich pi~l\nej siostrze n1onarchy: lecz 
on a rozun1ia la spojrzenia jego, a gdy niebezpieczen
stwo grozilo Rzyn1o'\vi, przybyl l{onstancjusz z pro
sb~ aby mu wolno bylo czuwac nad bezpiecze1l.stwem 
ksi~iniczl{i. Placydja rzucaj~c pelne 1nilosci i wdzi~
cznosci spojrzenia na okrytego pylem "·ojownika, 
zapytala go: ,Z placu boju przybyles n1ojen1 si~ bez
pieczeilstwem za jmo,vac? dzi~l\i ci rycerzu, ale wra
caj gdzie ci~ obo"'i~zek wzywa! zwyci~zaj! niemysl~c 
o losie n1oin1, mnie Bog nie opusci, a ty Rzym ratuj." 
, Niestety! juz za p6zno! ,, odrzekl z rozpacz~ Inlodzie
niec, nieprzyjac iel juz w n1uracb miasta. ella tego po
spieszylem a by ciEJ pani ratowac lab zgin~c. Nie b~
d~c pewnym czy 'v tym jestes palacu, chcialem si~ 
do wied ziec, a teraz spiesz~ po oddzial n1oich In~
znych zolnierzy, a by bronic ciebie. '' Tf) m6wi~c 
wybiegl mlody rycecz, i Placydja nie widziala go 
wiEJcej. Tak obok udr~czen niewoli, srozszy jeszcze 
trapil j~ niepok6j o los mlodzienca. ,,Moze go za
mordowano nim si~ zdolal dostac do palacu? a jesli 
si~ dostal a mnie nie zastal, jakaz byla bolesc jego ,,. 
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te i tytn podo bne domysly truly pok6j biednej niewol
nicy, a nie n1ogla si~ nic dowiedziec. 

Jak \Viadomo Ilonorjusz nie przystal na nlalzen
st,vo siostry z .A.taufem, a Alaryk niechc~c trucic ko
rzysci, jakich 1naj~c tak dostojn~ brank~ n16gl si~ 
.spodziewac, pod scisly doz6r oddal Placydj~, a Saln 
{)bladowany luparni udal si~ ku Sycylii, zosta\viwszy 
.CZEJSC \Vojska pod dow6dztwem Ataufa kolo Rzyn1u. 
Ale jakby za kar~ nie cieszyl: si~ okrutny Alaryk 
hlpami s'vc1ui, bo 'vkr6tce pote1n nagle zakonczyl iy
-cie. Po s1nierci jego jednon1yslnic Gotowie obrali 
Ataufa zu .monarch~ s'vcgo. vVtcdy .A.tauf stan~l 
.zn6'v przcd Placydj~, kt6r~ wypuscic i otoczyc hono
ratni kazal, a przedsta\viaj~c jcj l{orzysci jakic przez 
pol~czenic si~ z 11in1 spro\vadzi dla kraju, blagal aby 
nie odrztlcala jego r~ki. , Tak nagla, nicspodziana 
stniorc bratamcgo''-n16wll doni6j -,jcstjakby pal
cein Boiyn1; na to n1i Bog dal \Yladz~ abym j~ u n6g 
twoich zlozyl, abys ty pani! obj~'vszy j~ 'v r~cc, os,vo
bodzHa Judy, i zapewnila pokoj ojczyznie swojej: 
oddaj n1i r~k~ twoj~, a z najezdcy, z nioprzyjaciela 
stan~ si~ sprzyn1ierze1l.cem, poddanyn1 brata t\vego, 
t;Cr'v~ stosunl{i z dzicz~ z kt6r~ brat 1116j si~ z'vi~
zal, oswobodz~ od niej nie tylko Italij~ ale wszystkie 
przylegle jej pans twa. Daj mi ojczyzn~, a zobaczysz 
jak wiernym jej b~d~." 

, Szlachetny Ataufie! ,, odpowicdhiala Placydja, dla 
ezegoz bezcmnie nie mozesz wykonac tak pi~knych 
zamiar6w'?" 

,,Jakto bez ciebie? pani! M6wisz jal{by slonce 
powiedzialo wiosnie: ,ozyw cal~ natur~, b~dz 'viosn~ 
bezcmnie; j a ci odmawiam protnieni moicb! Nie pani 
ja bez ciebie pozostan~ dow6dzc~ Got6\v i nic wi~
cej." Biedna Placydja prosila a by jej dar czas do 
namyslu; a by tez same jakie jej daje warunld, podal 
jej bratu. Tym razcn1 nie 1n6gl odtn6wic Honorjusz 
tak korzystnych dla pans twa uklad6w, a Placydja 
uznawszy poswiEJccnie siebie za konieczne, oddala 
Ataufowi sw~ r~k~ . Nie pytala juz o los Konstan
cjusza, w modlit,vic tylko chciala pami~tac o nim, 
postanowila wypelnic poslunnict\YO S\vojc, i spclnila 
go w cah~j rozci~glo~ci . Stala si~ istotnie moralnem 
sloncem dla kochaj~cego j<J: Ata ufa, kt6ren wypro
wadzi"·szJ najezdnik6w z Wloch, cal~ dusz~ przyj~l 
-ojczyzn~ zony-za swoj~. Razen1 z \viernemi sobie 
Gotami, \valeczny, szlachetny Atauf nie wahal si~ 
opuscic zon~ gdzie szlo o oswobodzenie nieszcz~sli
wego ludu, i tak wkr6tce po sl ubie udal si~ do G a-
1ij, zk~d dzikich niegdys .Alaryka sprzytnierzenc6w 
wyp~dzil P6zniej, to jest w rok potem (r. 4:11) wy-

Ksqa.A. SwrAT.A., Cz. II. R. IX. 

• 

81 • 

• .. 

prawiony przcz IIonorjusza do Hiszpanii, przeszedl 
Pireneje, i walccznie pogromil Allan6w i Waudal6w. 
Lecz widac dzicy sprzymierzency Alaryka palali ze
mst<~: ku }agoducmu, szlachetnemu, karc~cemu mor
dy Ataufo,vi; bo gdy oblegl Barcclon~, znalezli spos6b 
napaclui~cia jcgo i zatnordowania. Pa.dl mlody wojo
'vnik dalcko od ukochan6j Placydji, lrt6ra uieudane
mi lzami oblala 'vicsc o s1nicl'ci szlachetnogo mal
ionka. 

l\1loda 'vuo\va udal a si~ na dw6r brata i przy nim 
zatnieszl\ala. J akicz jcj bylo zdzi,vicnic, gdy w ulu
biencu brata, \V do,v6dzcy 'valecznyn1 \VOjsku, pozna
la Konsta'ncjusza. Lat par~ przydalo lllEJzkosci jego 
pi<Jknym ryson1 t'varzy. Zbladl ryccrz zobaczywszy 
we wdo\vin1 stroju pi<Jkniejsz~ niz da,vniej jak m u 
si~ zdawalo Placydj~, otoczonfb aurcol~ jak~ dajc 
cnota i poswiQccnie. Istotnie Placydja wielo zrobila 
dla kraju, raz na za,vsze 'vciclajf}:c, rzcc mozna, do 
panst,va Rzyn1skicgo Got6w, kt6rzy takzc zyskali wie
le, gdyz tauf 'vpro,vadzil mi~dzy nich \Vy~sz~ cywi
lizacyEJ i rozcr\val stosunki z innemi dzikszemi lu
dami, kt6rych Uzywal do podbojO\V poprzednik jego. 
Po smierci Ataufa Goci obrali Wallja, kt6ren id~c 
,v slady Ataufa wicrny1n byl sprzymierzencem Rzy
mu, i dalsz~ \vojn~ z Alanami i Swe\vami prowadzil, 
i przywr6cil cesarstwu zawojowane prowincyje w lli
szpanii, a dla narodu swego wyjednal jcdn~ prowin
cyj~ w Galii. I odt~d Gotowie przy brali nazwt1 kr6-
lestwa Wizygot6w. 

W lat par~ po owdowieniu, Placydja poslubila 
pi~kncgo i walecznego Konstancjusza, kt6rcn tylc 
dal dowod6w m~ztwa, rozumu i szlachetnosci, iz go 
Honorjusz do rz~d6w panstwa przypuscil, a otrzyma
wszy r~k~ siostry cesarskiej, zostal sam cesarzem · 
zachodnim. I zn6w pi~kna Placydja znalazla si~ w pa
lacu Cezar6,v, zn6w w tej samej co przed kilku l aty 
marmuro,vej komnacie kl~czala przcd krucyfixem 
dzi~kuj~c Panu: ze straszne przeszlosci chwile lubo 
min~ly jak sen, a przeciez dobre po sobie zostawi
ly nast(Jpst"·a. Dzi~kowala Panu a raze1n prosila , 
o zachowanie jcj od zbyt ci~zkich udr~czeii, gdyz 
wsr6d szcz~scia czula niepok6j, jakby niezbadane 
przeczucie jakiejs ci~zkiej doli. Spelnilo si~ prze
czucie, 'v lat par~ po zam~zciu, a 'v kilka mi~si~cy 
po przypuszczcniu do wsp6lnego panowania na 
Zachodzie , umarl w kwiecic \vieku Konstancjusz 
powszechnie ialowany, albowiem kr6tkie chwile pa
nowania swego naznaczyl 1n~drosci~ , odwag~ i 
szlachetnosci~. Kt6z opisze bolesc Placydji? A prze- . 
ciez nie poddala si~ jej, udala si~ do Rawenny 
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aby radami a nawet odwag~ wspierac rz~dy nie- mi cnoty chce uczcic. Inaczej bowie1n nie umiano 
dol~znego brata. Pi~kne jej oblicze nie stracilo. sobie wytlumaczyc tej korony, ktorej pocbodzenia 
wyrazu slodkiego pokoju: na doczesne szcz~scie star- nikt nie 'viedzial, a nikt pytac nie smial, pr6cz jednej 
czylo jej wspomnienie ch,vil sp~dzonych z ukocha- Teodozji, kt6ra nieodst~pna Placydji poslubiwszy 
nym Konstancjuszem i pieszczoty malego syna, ana krewnego l(onstancjusza, dawszy nie jeden dow6d 
wieczne zapracowac chciala, do wiecznego t~schni- m~ztwa prawdziwej Rzymianki, co raz bardziej przez 
la, ale z pokojem i nadziej~. Ubi6r jej byl zawsze ~lacydj~ kocban~ i szanowan~ byla. Lecz i na za
skromny, a przeciez czas·em zdt>bila gladkie czolo pytanie 'feodozji, zk~dby miala tak pi~kn~ koron~? 
misternej rQboty koron~, kt6r~ nie dla stroju, ale milc~ala Placydja. Na medalach wi~c, kt6re bito na 
jakby z posluszenstwa jakiegos kladla czasem. Nikt czesc jej, a kt6re dot~d spotkac mozna w dawnych 
nie wiedzial zk~d byla ta korona, podania ludu twier- zbiorach, przedstawian~ jest Placydja, z imieniem 
dzi~y ~e j~ nadziemsk~ posl_anie: na sl~roni~.a~h ~ej I J ez~s na prawem rami~niu i ~ koron~. spadaj~c~ 
umieScil, azeby pokazac ludZIOffi ze B6g 1 na ceJ Zie- z Nieba. Uinarla w sameJ sile Wleku. 
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JAN \IVYHO\IVSKI, •) 

(HETMAN K 0 Z A K 0\f.) 

W koncu pierwszej poiowy XVII wieku, sluzyl Z6ltych wo<lach. Wyhowski dostal si~ w niewol~ ta
w Kijowie za kancelist~ Jan Wyhowski, ·szlachcic, tarsk~; Chrnielnicki, znaj~c go uprzednio jako uczo
wyznania greckiego, c~lowiek uczony, w spra,vach nego i bieglego juryst~, 'vymienial go za konia u ta
biegly. Sluzba jednal{ze mu nie dopisala: dostrzezo- tar6w i swoin1 uczynil pisarzen1. Tu, pi6ro, jak to 
no brak l{si~g, i Wyhowski na kar~ smierci skaza- nie raz by\va, pomin1o swej slabosci widocznej i ule
nym zostal. Ale mial stosunki: silni protektorowie, glosci, zdolalo nad szabl~ wzi~c przewag~, i zr~czny 
magnaci) od wykonania 'vyroku okropnego uwolnic pisarz nabyl wkrotce \vielkiego w wojsku kozackiem 
go zdolali; poczem pole s~downicze dla Wyhowsl~ie- znaczenia. Mial tez i nad Bohdanem wplyw nie rna
go zan1kni~ten1 zostalo: wszedl do wojska polskiego. ly, miarkuj~c nie raz jego zapalczywosc, szc2eg6lnie 
Podlug innych zr6del, Wyhowski Inial bye pisarzem po gorzalce. Udaj~c z lioniecznosci kozaka, Wyho
przy polsl\im kon1issarzu u kozak6w. Jakkolwiek- wski pozosta! 'v duszy szlachcicem i zacho"ral przy
b~dz, Wyhowski zostawal w 'vojsku polskie1n 'v tym \Vi~zanie do Polski; nie opuszczal zr~cznosci sluze
czasie, l{iedy si~ wszczynala na Ukrainie wielka nia prtnom, zawiada1niaj~c ich o niebezpieczenstwie 
wojna, kt6ra postac Europy wschodniej zn1ienic n1ia- od ch!opst,va. Ale za Chmielnickiego, w czasie roz
la. l{ozactwo, maj~c za sob~ cal~ czeri1 ( chlopstwo) paczliwej po1ni§dzy kozactwem a panst,vem walkit 
powstalo pod sztandarem przeslado,va11 religijnych, nie pora byl'a o Polsce myslec. Przewiduj~c, re koza
na polslde pans two i szlachect,Yo. Szlachect,vo ru- cy pr~dzej cr.y pozniej nie unil~n~ poddanstwa mo
skie, r6znif!C si~ co do religii z polskiem i "·alcz~c skiewskiego, Wyho,vski byl bardzo uprzejmy z po
z niem nie raz na sejmach, wcale kozackiej "rojnie slami carskiemi, tembardziej, ze za t~ grzecznosc je
nie sprzyjalo. Kozak i szlachcic-byly to ogien i wo- go placili sobolami. Po zawarciu pokoju zboro\v
da; ani zgody, ani przymierza Ini§dzy niemi bye nie skiego, przybyl do Chmielnickiego poslaniec carski 
moglo: szlachta lgn~la zawsze do panstwa szlache-
ckiego, do kraju, kt6ry rajen1 szlachty nazywano. ') Korzystalismy gl6wnie ze study6\v dziejowych 
Szlachcic Wyhowski walczyl w wojskach Rzeczypo- b. professora historyi rossyjskiej przy uniwersytecie mo
spolitej przeciwko kozakom: byl on w tym przodo- skiewskim, Sergiusza Solowjewa, autora obszernej ,Hi
wym oddziale, kt6ry biegl z mlodym Potockim w ste-

1 

storyi Rossyi" (dot~d 'vyszlo 10 tom6w), i wielu innych 
~y na spotkanie Chmielnickiego i doznal kl~ski na prac bistorycznycb . 
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N:eronow. Wyhowski, sluz~c jego carskiej mosci, 1 czcnia tej odr~bnosci, gdyz sam oddawna nawykl 
udzielil poslancowi kopii z traktatu zborowskiego byl zyc_ dla siebie samego, nie maj~c sp6lc~ucia do 
i o innych rzeczach szeroko przed nim opowiadal; tej sfery spolcczciistwa, w kt6rej go los do dziala
Neron6w daro\val mu za to kilka futer sobolowych. nia przeznaczyl: byl to Wyhowsl\i. We wszystkich 

Gorliwosc dla Moskwy Wyhowskiego stawala si~ historyach powtarza si~ ci~gle opo,viadanie o ten1, 
coraz silniejsz~; o pol~czeniu si~ z Moskw~, czynil jak Chmiclnicki, J>rzeczuwaj~c zblizaj~c¥ si~ zgon 
zabiegi, pr6cz 'Vyhowskiego, 1netropolita grecki s'v6j, zebral w 1nicsi~cu sierpniu rad~, na 1<t6rej po
z Koryntu Joasaf, z dwoma grekami J anen1 Tofrali lecil obranic po sobie nast~pcy, wskazuj~c na nie
i zakonnikiem Pawlem przcbywaj~cyn1 u Clnniclni- kt6rych pulkownik6w, a szczcg6lnie na Wyhowskie
ckiego. Pawel, doradzaj~c caro,vi \V roku 1651 przy- go; ale rada odpo,viedziala, ze za ojcowskie zaslu
j~cie pod swoj~ wladz~ wojska zaporoisl{icgo, pisal gi nikt inny, pr6cz syna Jurja (Jerzego) na hetma-
do tegoz, azeby caly interes przez Wyhowskicgo na obrany nic b~dzie; ie stary hetman dlugo si~ 
prowadzil. na to nie zgadzal, wrcszcie zmuszonym byl przy-

Urz~dzaj~c stosunki S\voje z Moskw~ na przypa- stac na powszechnc zyczenie. Wszystko to jest bar
dek poddailstwa carowi, co zreszt~ nic bylo do pra- dzo pi~kne, szkoda tylko, zc nie prawdzi we; gdyz ze 
wdy n1epodobnem, Wyhowski nie myslal o zerwaniu zr6del urz~dowych \viadomo, ze jeszcze dnia 23-go 
z Polsk~, staraj~c si~ u kr6la o dygnitarst,vo. Do kwictnia Cb1nielnicki pisal do cara A1eksego za
Potockiego pi sal: wiadamiaj~r, ze za wsp6ln~ wszystkich pulkowni-

,Nie tylko teraz, ale 'v kazdyn1 czasie wszelkiego k6'v zgod~, syn jego hetrnanc1n obrany zostal, i 
dokladalem starania, abym gorliwie i wiernie jego o 'vzgl<JdY laska,ve dla nicgo upraszal. J ednakze, 
krole,vskicj mosci sluzyl. 0 kazdej porzc, jakaby si~ nie \vszyscy pulko\Ynicy na obraniesyna Jurja przy
zr~cznosc ze strony panst'v zagranicznych 11adarzy- stali. Zr~czny pisarz potrafil silne na korzysc 
la, zawiado1nic W asz~ Mosc nie omieszka1n. Racz swoj~ utworzyc stronnictwo, a jednyn1 z najprzy
o n1nie 1nyslec jako o wiernym sludze s\voim; do- chylniejszych l\u nie1nu byl Hrycko (Grzegorz) Le- · 
zw61, abym przed innemi, w waznej sprawie, jego snicki, pulkovvnik mirgorodzki. Bohdan dowiedzia
kr6lewskiej mosci dotycz~cej; pierwszenstwo otrzy- \Vszy si~, ze Hrycko zamysla o hettna11stwie dla Wy
mal. 0 to tylko prosz~, azeby zycie moje bezpie- ho,vskiego, kazal przy"'olac obu do siebie: Lesni·· 
czncln bylo. Zatem spokojnie oczekiwac b~cl~, \V czem ckielllU grozil kar~ sn1ierci, Wyhowsldego z;as kazal 
si~ laskawe okai~ \vzgl~dy i dostojenst\vo przez '¥a- \Y przytomnosci s'vojej okuc w p~ta, poloiywszy twa
sz~ Mosc dla mnie przyrzeczone." rz~ do ziemi i trzymal go w tern polozeniu prawic 

\V roku 1652 nowe zape,vnienia zyczlhvosci dla dzien caly, dopo/ci ]Johdana gniezv .nie p1·zernz"nqt, 
Moskwy, przed cars kim poslancem Unkowskim przez i Wyho\vski lezal na zicmi placz~c ci~gle, az w kofi .... 
Wyhowskiego objawiono. I rzeczywiscie, Wyho,vski cu hetman mu przebaczyl. Ale jak tylko Bohdan 
posylal do ~1oskwy listy sultana tureckiego, chana ducha w'zion~l, Wyhowski dzialac zacz~l wesp6l 
krymskiego, paszy sylistryjskiego, hetmana Potockie- z przy1nierzencan1i swemi; przyci~gn~l na swoj~ 
go i Radziwilla, do Clunielnickiego pisane. stron~ \Yi~ksz~ cz~sc pulkownik6w, l{t6rzy tez nie-

Nast~pilo wreszcie Malej Rusi z Wielk~, i juz za bawem obwolali go hetmane1n, nie zawiadomiwszy 
Bohdana wszcz~ly si~ niezgody pomi~dzy rz~dem o 1 ern Zaporoza i nie czekaj~c na przybycie do Cze
moskie,vskim a hetmauem, kt6ry si~ od podanstwa hrynu pulkownika p6ltawskiego Martyna Puszka
odzwyczail i do interess6w panst,va, kt6re1nu si~ ra, niech~tnego Wyhowskiemu. C6z robil Jury Chmiel· 
poddal, stoso\vac nie chcial. nicki? 0 niln i o jego z Wyho,vskim stosunkach 

Ale za zycia Bohdana, do1nowych niesnasek na r6zne w m~tnych zr6dlach baje opowiadaj~; jedn~ 
Ukrainie nie bylo; zgon jego, kt6ry dnia 15 sierpnia tu tylko zrobiiny uwag~: ze ani Puszkar, ani za-
1657 roku nast~pil, dal haslo do zamieszek, dla k\0- porozcy, powstaj~c na obranie Wyhowskiego, jako 
rych Mala Rus najobszerniejsze ot,vierala pole, gdyz niepra,vne, i domagaj~c si~ zebrania powszechnej, · 
cz~sci skladowe politycznego jej ciala~od.r~bnem zy- tak zwanej czarnej rady, nie wspominaj~ nigdzie, za 
!y zyciem. Zaporoze, kozacy miejscy, miasta, star- podobna ra.da juz miala miejsce, i ze na niej obra
szyzna wojsko\va, kazdy mial wlasne interesa swo- nym byl Chrnielnicki, wyszukuj~c przeciwko Wyho
je, a czlowiek, kt6ry wyzszym nad innych po Bohda- wskiemu wszelkiego rorlzaju oskar~enia, nie obwi
nie si~ wydawal, -wcale zdolnym nie byl do zniwe- niaj~ go jednakze o usuni~cie od hetmanstwa JuregQ 
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Chmielnickiego, gdyz o obraniu takiem wcale nie nad innych wywyzszaly, gdy tymczasem Wyhowski 
wiedz~. Kijowski wojewoda Buturlin, poslal wiado- byl tylko pisarzem; urz~d, kt6ry szczeg6lnej powagi 
mosc do Moskwy o zgonie Bohdana, ale nic o jego w tlumie kozacldtn nie posiadal; pr6cz tego nie byl 
nast~pcy nie pisal. kozakiem, a co gorsza jeszcze dla kozaka, byl szla-· 

Na Ukrainie powstalo szemranie, kt6re nie z do- chcicem. Usilowania Wyhowskiego i jego stronni
lu, ale si~ z g6ry rozpocz~lo. Pol~czenie z Moskw~ ctwa obudzic w kozakach niech~c lru Moskwie, nie 
bylo spraw~ wielu, spraw~ wi~kszosci. Inny pogl~d mialy powodzenia. Lesnicki przyjechawszy po zgo
miala mniejszosc, u g6ry stoj~ca; dla mniejszosci nie Chmielnickiego z Czehrynu do Mirgorodu, ze
tej, dla starszyzny wojskowej, dla szlachty szczeg61- bral rad~ na s"\"\roim dworze pulkowym, zgromadzil 
nie, pol~czenie si~ z panstwem szlachecldem, z Pol- starc6w i ataman6w i m6wil do nich: ,Posyla car 
sk~, daleko wi~cej mialo powabu. Reprezentantem moskiewski do nas wojewod~ Ttubeckiego, z rozka-
tej strony arystokratycznej byl gl6wnie szlacbcic zem, azeby wojska zaporozlriego bylo tylko dziesi~c 
Wyhowski, kt6ry obecnie hetmanstwo zagarn~l. Dla tysi~cy, a i ci mieszkac 1naj~ w samem Zaporozu. 
Bohdana, kt6ry w czasic walki z Polsk~, nawykl byl Pisze car kryrnslri do nas bardzo grzecznie, abysmy 
dowolnie si~ rz~dzic, ci~zkirrt bylo poddanie si~ pan- si~ jemu poddali; lepiej jest poddac si~ carowi krym
stwu mosl\iewsl{iemu, tyle o prawa swoje dbaj~cemu; skiemu: car moskiewski wszystkich was dragonami 
nie latw~ juz bylo dla Bohdana rzecz~ wykr~cac si~ i wiecznymi niewolnikami uczyni, zony i dzieci wa
przed poslami carskimi, kt6rzy oden koniecznego szych wodzic b~dzie w lapciach lykowych, a car 
zobowi~zan dopelnienia WJ7magali. Ale starego he- kry1nski ubierac b~dzie w atlasie, aksamicie i boci
tmana za jego imi~ i czyny oszcz~dzano w Moskwie: kach tureckich." Setnicy i atamani odrzekli, ze bi
czy tez Wyhowskiego oszcz~dzac zechc~? Mial prze- surn1aninowi poddawac si~ nie chc~. Wyhowski, ze-

. to slusznosc rozstrzygn~c kwesty~ t~ odmownie: od- brawszy pulkownik6w na rad~ do J(orsunia, prze
dawnajuz Wyho,vski zwracal wzrok sw6j l\u Zacho- m6wil do nich, wznioslszy bulaw~, w ten spos6b: 
dowi, do panstwa szlachecl\iego, gdzie mu przyrze- ,,Wypulko,vnicy, mnie przysi~gac powinniscie bo ja 
kano swietny stan niezalezny, senators two. Wielu caro"ri przysi~gi nie sk~adalem; przysi~gal Chmie1ni
tez ze starszyzny, podobnemi zachwyconych wido- cki!" Na to odrzekl pulkownik p6ltawski, Martyn 
kami, stan~lo po stronie Wyhowskiego. AJe posta- Puszkar: ,cale "rojsko zaporozki~ przysi~galo mo-· 
wic si~ otwarcie i niezwlocznie przeciwko Moskwie narsze, a tys komu przysi~gal - szabli czy ruszni
i z Polsk~ siEJ poh~czyc, bylo niepodobna. Polska cy?" Wybo,vski, wyj~wszy z kieszeni miedziane pie
natenczas byla oslabion~, nie zagoila jeszcze ran 1 ni~dze moskiewskie, rzucil na st6l, dodaj~c: ,Zyczy 
przez Szweey§ i Moskw~ jej zadanych, nie byla w sta- car moskiews ki wyplacac nam pensye miedzianemi 
nie wlasnemi siJami bronic Wyhowskiego i jego to- pieni~dzmi, ale c6z to za pieni~dz. i kto go brae b~
warzyszy przeciwko Mosk,vie, a przyten1 wi~kszosc dzie?" Tenze Puszk.ar odpo,viedzial: ,A chociazby 
\V wojsku i posp6lst,vie przeciwn~ byla poddaniu wielki hosudar pokraja{ kawalki papicru, a gdy na. 
si~ Polsce; trzeba bylo zrazu dzialac cllytrze i na nich b~dzie imi~ hosudara, przyjm~ je ch~tnic. '' Tu. 
inny1n jakim, korzystniejszym od polskiego oprzec si~ \vybitnie dwa stronnict\va malowaly ze wza
si~ zwi~zl\u. Wyhowsl{i \Vi~c zwr6cil si~ do chana jemn~ nieprzyjazni~: stronnictwo starszyzny i stron
krymskiego, z kt6rym przymierze ty le rlopomoglo nict"ro gminu ( czerni), kt6rego reprezentantem by
Chmielnickiemu na pocz~tku walki jego z Polsk~. lo Zaporoze; 'valka tych stronnictw uieswiadomosc 
Pierwszym zate1n czynem betn1ana. nowego bylo po- pol~czenia si~ \V og6lnych l{raju interesach, jui go
selstvlo do Krymu: jal\OZ przymierze z Tatarami za- towaly dla Mah~j Rusi los Nowogrodu. 
wartem zosta1:o. Przybyl z Moskwy okolniczy Chitro\vo do Pere-

Pomimo-to polozenie Wyhowskiego nie bylo dobre jaslawia, i znalazl tam zebranych Wyhowskjego, obo
w ogromnej wi~kszosci kozak6w, dla kt6rych prawym znego, s~dziego, setnik6w i wiele posp6lstwa. Na
hetrnanem m6gl bye ten tylko, kto 'volnemi glosami samprz6d Cbitrowo zganil Wyhowskiemu; to, ze 
na radzic powszechnej obrany zostaJ: Wyhowski zas wprowadzil nowosc, piszqc si~ w hramocie do cara 
na obraniu takiem polegac nie m6g1:: za mlodym wolnym poddanym; tak czynic nie wypadalo; odt~d 
Chmielnickim przemawialo imi~ znakomite, tyle dro- powinien pisac si~ prosto Ca1'Skiej mosci poddanym,. 
gie dla kozactwa; pomijaj~c Chmielnickiego, nie rna- jak to Bohdan Chmielnicki zwykl czynic. Oczekiwa
lo tez bylo pulkownik6w, kt6rych zaslugi wojskowe no czas niejaki na przybycie p6ltawskiego pulko-
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wnika Martyn a Puszkara; potem 1n6wic zacz~to, ze 
dluzej czelrac nie mozna: wszyscy si~ rozjad~, a jesli 
Puszkara tak dlugo nie rna, to nie zprosta; przyb~
dzie Z Wojskiem i "TOjD~ dOIDOW~ rozpocznie. vVtedy 
Chitrowo zebra{ rad~ i oznajmil, ie cale wojsko 
obierac sobie zwyklo betmana, kogo zyczy, podlug 
swob6d swoich. Starszyzna i posp6lstwo odpo"'ie-
dzieli jednozgodnie, ze obrany jest przez cale woj
sko hetmanem Jan Wyhowski, i ze jest orl wszy
stkich lubiany. Wtem Wyhowski polozywszy bulaw~, 
rzekl: ze hetmaf1stwa sobie nie zyczy, gdyz wielu 
z posp6lstwa m6wi, ze san1 on hetmancm zostac pra
gn~l, i ze go obrali prz yjaciele. Na to, obozny, s~
dzia, pulkownicy i wszystka czern upraszac go po
cz~li, azeby bula w~ zatrzyn1al przy sobie, gdyz go 
wszyscy jednozgodnie hetmanem obrali; wtedy he
tman przyj~l bulaw~ i przysiEjg~ na wiernosc carowi 
wykonal. Gdy si~ to "'szystko skonczylo, podano 
Chitrowowi pismo od Puszkara: donosil on, ze przy
b~dzie do miasta Jjubny, gdzie nowa rada odbyc si~ 
powinna, gdyz perejasla"·ska znaczenia nie rna. Okol
niczy w odpowiedzi na pismo Puszkara wzywal go 
do Perejaslawia dla widzenia si~ z nim; ale Puszkar 
nie usluchal, a poslaniec Chitro"ra doni6sl mu, ze 
u pulkownika p6lta\vskiego bawi~ wyslani od ko
szowego zaporozkiego Barabasza, Michajlo Stryza 
z towarzyszami i 'v obecnosci Puszkara r6zne rze
czy haniebne na wielk~ zwad~ o Chitrowie prawi~, 

Z takie1ni doniesieuiami "rrocil Chitrowo do ~Io
sk,vy. l\1in~l rok 1657. Na pocz~tku roku nas t~
pnego, Wyhowski ukarawszy smierci~ kilku naczel
nik6w sobie nieprzychylnych, probowal pogodziC 
si~ z Puszkarem, ale Puszkar okuwszy w p~ta po
slanca het1nanskiego, wtr~cil go do wi~zienia, Ino
wi~c: .,Wyhowski i zemn~ tak samo chce si§ pogodzic 
jak si~ z braci~ nasz~ pogodzil, do kt6rej ani si~ 
umywal; sci~l ich, ale tak zemn~ post~pic, jen1u si~ 
nie uda." Wyh ow ski dowiedziawszy si§ o losie po
slanca s\vego, wyslal przeciwko Puszkarowi serbski 
pulk swojej gwardyi. Ale Puszkar juz zdolal przy
'volac do siebie zaporozc6w, kt6rzy wesp6l z koza
kami Puszkara, dnia 27 stycznia rozproszyli pod 
Dzikank~ serbow Wyhowskiego; poczem Puszkar 
wzmocni wszy sily swoje przez wojsko z roznego sta
nu ludzi zebrane, wyparl Lesnickiego z Mirgorodu 
i oglosil na pulkownika Stefana Dowgala. Odt~d po
czynaj~ si~ jedne po drugich, skargi na Wyhowskie
go, przez Puszkara i Dow gala do Moskwy przesyla
ne. Nie powstrzymaly ich zabiegi nowego metropo
lity kijowskiego, Dyonizego Balabana, przychylnego 

• 

• 

Wyhowskicmu i zwolenuika pol~czcnia si~ z Pol-
· k~. Balaban grozil Puszkarowi wykl§ciem za rozpo
cz~cie wojny do1nowej. Wyhowski wyprawil w kwie
tniu do ~Iosk"'Y IJesnickiego, czlowieka bardzo mu 
przychylnego. Ten przelrladal carowi, pomi~dzy in
ncmi, ze dla powstrzymania zan1ieszek kozackich, 
naleialo sporz~dzic dokladny spis ludnosci, usta
no,vic 60,000 wojska, \vydaliw zy zen wszelkiego 
rodzaju hultaj6w, gdyz przez nich to wszczynaj~ 
si~ niesnaski i powstania; nast~pnie spisac wszy
stlde dochody i kozakom rejestro,vym zold wypla-
cac. 

Nic znajduj~c \V zaskarzeniach przez. Puszkara 
do }Ioskwy posylanych, zadnych po\vod6w do obwi
nienia o zdrad~ W y ho,vskiego, car rozkazal przez 
wyslanego \V kwictniu Opuchtiua, azeby Puszl{ar 
poslusznynl byl w yhowskiemu, temu zas zaleciJ:, . 
azeby si~ nie 'vazyl z przeciwnikatni rozprawiac 
samotnie, aby zaprzestal tatar6w na Ukrain~ spro
w adzac, ale na 'vojsko carskie oczekiwal. Opuch-

• 

tin po oznajmieniu Wyhowsl\iemu polecen car.skich, 
mial j uz si~ udac do Puszkara z carsk~ hramot~, 
itieby rokoszu zaniechal; gdy Wyhowski, powstrzy
nla\vszy wyjazd Opuchtina do P6ltawy, dnia 4 ma
ju, vv obec Opuchtina, kt6ry mu ci~gle o carskim 
zakazie powtarzal, ruszyl z Czehryna ku P6lta
wie na ruszkara. N azajutrz Opuchtin udal si~ do 
cerkwi katedralnej, przekladaj~c duchowienst,vu. 
aicby napisalo do het1nana, zabraniaj~c mu pro
wadzenia tataro\v na chrzescijan; ale i to na nic 
si~ nie zdal0. Wyhowski maj~c z sob~ 60,000 ko
zak6'v i 10-tysi~czny oddzial tatar6w, stan~l pod P6!
taw~. Puszkar za naleganiem otaczaj~cej go czer
ni, 'vyszedl na jego spotkanie, zostal porazony na 
glo\vg i zgin~l w bit"rie (clnia 1 czer\vca). \17 dniu 
15 czerwca Wyho\vski \vr6cil do Czehrynu a do
wiedzia\vszy si~, ze 'vojsko mo skie"rskie, pod do
w6dztwem ksiEJcia Romoclangwskiego juz sto1 w Przy
lukach, wypra\vil Opuchtina <.lo Moskwy, zawiada
Iniaj~c cara, ze wszelkie powstania usn1ierzyl, a za
tem ze \vojsko z ksi~ciem Ron1odunowskim przy
slane, wcale potrzebnem nie jest, gdyz i sain juz 
hord~ rozpuscil. Nast~pnie poslal zazalenie na bo
jara Szeremietiewa, ze tenze przy bywszy do Kijo
wa, bez wiedzy i }Jorady hetmana, wiele nowych 
rzeczy zaprowadzic usiluje, z~dajf1C nie wiedziec 
jakich summ pieni~znych i po miastach rozsylaj~c 
wojewod6w. 

W Moskwie trwoga z powodu Wyhowskiego co
razbardziej si~ wzmagala. W koncu marca, woje-
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woda \vilenski, ksiqz~ Szacbowskoj pi sal do car a 
o \Viesciach z Warsza,vy: , Kr61 polski 'vielk~ 'v ko
zakach i tatarach, oraz w prusicch poklada nadzie
j~; jesli koza.cy przy kr6lu nie zostant!, wtedy kr61 
})Oniewoli z tob~ si~ pogodzi; a jesliby kozactwo 

· z kr6lc1n si~ pol~czylo, \V takhn razic pokoju z to
b~ nic b~clzie." Dla tego, car nie czckaj~c powro
tu Opuchtina, wyprawil do Wyho,vsldego l{ikina, 
aicby si~ o wszystkiem dowiedzial jak najdokla
dni6j, gl6wnie o polskim poslancu Bicniewskim, kt6-
ry b~d~c u Wyho\vskiego, uczynil z nin1 urn ow~ 
o zawieszcnie broni do Zielonych , \V~~t; oraz ja
lde bye mialy te warunki? 
Dot~d w utnowach Bicnie,vskiego z V\7yho,vskim 

nie bylo jeszcze zadnych artyl{u{o,v dla :1\foskwy 
szkodliwycb. Wyhowsld w stosunkach swoich z Bie
nicwskiln, z kr6lcm i 1nagnata1ni polskicmi, dokla
dal starania gl6\vnie o zawarcic pokojn, o tern ze
by wojska polskie do Ukrainy nic \VChodzily, da
j~c 1nu cza~ san1cmu rozprawic si~ z Puszkarem, 
kt6rc1nu Zaporozc sprzyjalo i kt6ry wielk~ zna
lnzlby pod por~ 'v ~ioskwie i \V calcj czerni, gdy by 
Wyho\vsld za Polsk£1 si~ oglosil. Ale teraz Pu
szkara juz nie bylo; wrogo\vic nienlOC£1 i strache1n 
poruzeni; przyn1ierze z chancn1 zape"Tnione, l\io
sk'v~ juz dluzcj ludzic nie mozna, gdyz wypra wa 
na Barabasza z zuch,val~ \VOli carskicj niculeglo
scit} byla uczynion~. Pora ot\vartcgo dzialania na
deszla; dnia 7 czer\vra Bicniew ki za\viadon1il kr6-
la, zc zaufany Wyho\Y ldego, 1nicszcza.nin 1 wowski, 
grek Teodozy Tomkie\vicz jedzie zc sta.nowcze1n 
oznajn1ienicm poddanst,va, i ze tenze 'Tcodozy uda
je si~ takic do kr6la Z\Vedzkiego z propozycy~ 
zawarcia pokoju z Polsk~h orar. z zagrozenicn1, ze 
w razie przeciwnytn, 'vojsko zaporozkie stanie po 
stronie Polski. 

W ostatnich dniach sierpnia zj~chnli 'Vyho,vski 
z Bienie,vskinl do Hadziacza, i tamzc dnia 6 T\rrz e
snia postanowione byly nast~pnc warunki, pod kt6-
remi wojsko zaporozldc zno\vu si~ Polsce podda
walo: 1) lTnija nie rna bye na Ckrainic; 2) Inetro
polita kijo,vski ze cztere1na biskupami zasiadae 
1naj~ w senacie po arcybiskupic gniezniensldm; 3) 
wojska zaporozkiego 1na bye 60,000; 4) hetman 
wielkiego ksi~ztwa ukrainskiego rna bye wieczy
scie pierwszym ldjo\vskim woje,vod~ i generalem; 
5) senatorowie w l{oronie polskiej obierani nie tyl
ko z polak6w, ale tez i z rusin6\v; 6) do rusin6w 
wracaj~ dawniejsze ich cerk'Yie, monastery i docho
dy; 7) rusini miec b«Jd~ akademij~; metryk~, kan· 

cellary~ i drukarni~; 8) \vszystko co za Chmielni
ckiego zaszlo, podaje siEJ w niepami~c na za\Ysze; 
9) podatk6w zadnych Polska pobierac nie b~dzie; 
obozy koronne nie b~rl~ przyjmo"rane; obydwie 
Ukraiuy pod hettna11skim tylko zarz~dem zostaj~; 
10) kr61, na przedstawienie hetn1ana, obowi~zanym 
jest nobilito\vac kozak6w; 11) 'vojska koronne, z wy
jt1tkictn potrzeby koniecznej, nie maj~ bye na U~ra
inie; w ostatnin1 zas razie pod clow6dzt\vem hetma
na zostaj'1; kozakom 'volno jest stae we wszystkich 
wlosciach }{r6lewskich, ducho"rnych i Renatorskich; 
12) hetman Ina prawo bicia monety i placcnia ni~ 
zoldu dla wojska; 13) we wszelkich potrzcbach l{o .. 
rony polskiej 'vzywani s~ na rad~ kozacy; rz~d 
polski 1na si~ postarac o ot\varcie drogi przez Dniepr 
do morza Czarnego; 14) w wojnic kr6la z ~Ioskw~ 
kozacy pozostac 1naj~ neutralne1ni; wrazic zas na
padu \Vojsk .nloskie,vskich na Ukrain~, kr61 bronie 
j~ jest obo\vi~zany; 15) ty1n, kt6rzy si~ trzymal i 
strony kozak6\V przeci\vko Polsce, powr6cone zo
staj~ dobra zabrane, i oni s~ zu6\v do urz~d6w 
przypuszczeni; 16) hetman, obcej opicld, pr6cz pol· 
skiej, szukae nie po\vinien; moze zostawac \v przy
jazni z chane1n kry1nskim, ale nie n1a uznawac nad · 
sob~ \vladzy car a n1oskiewskiego; kozacy wszyscy 
do sicdzib S\V oich 'vracaj~; 17) kr61 i rzcczpospo- . 
lita doz"ra1aj~ hetinano,vi ruskien1u urz~dzie s~dy 
S\Yojc i trybunaly; 1 ) powiat czehrynski zostaje 
przy bula\vic hctmanskiej po da wnen1u; 1 0) 'v \VO

je,v6dztwie kijo\vskiem ""szystkie urz~dy i godno
sci senators1dc, 'vyl~cznie szlachcic greckiego wy .. 
znania i·ozda\vane b~d~, zas w "roje"·6dztwach bra
cia \vsldcm i czernicho"·skiem na przemian; 20) he
tinan tnoze zalozyc, gdzie mu si~ spodoba, drug~ 
jeszczc akademij~, do kijowskiej podobn~; polskie 
szkoly przeniesione b~d~ z l{ijowa; 21) 'v woje· 
\V6dztwach rusldch ustana"riaj~ sig piecz~tarze, 
n1arszalkowic · i podskarbiowie; urz~dy te sanlJlll 
rusinom rozda wane b~d~; 22) tytul hctmana Ina 
bye: hetman rnski i pierwszy woje\v6dztw kijo,vskie
go, braclawskiego i czern~chowskiego senator. 

Poddawszy si~ kr6lowi ., Wyho\vski nie zrywal 
jeszcze z caretn, oczckuj~c na przy bycie do Ukra i .. 
ny wojsk polsldch i chana kryn1skiego. Ale juz w Inie
si~cu \Vrzesniu car porozsylal hramoty o zdradzie 
Wyhowskiego, cal~ spraw~ wyjasniaj~c szczeg6lo
wo. Na wschodniej stronie Dniepru ogromna wi~
kszosc sklaniala si~ ku Moskwie, chociaz przewa
zna cz~se starszyzny za Wyhowskim trzymala; dla 
tego tez wojewodowie carscy, ksi~i~ta Romodano-

-
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wski i Kurakin polegac mogli na przychylnych ku 
sobie kozakach. Ostatnich dni listopada, pod War
w~, sprzyjaj~ce Moskwie kozactwo, obralo sobie 
na czas niejaki na hetmana I wana Bezpalego, , aze
by sprawy wojsko\ve zaniedbanemi nie byly., Tym 
czasE?m rozpocz~ly si~ z obu stron dzh\lanin. wo-

;Eochwic~, · gdzic stali wojewodowic carscy, Romo
danowsl\i i Kukarin, i po4 Romnami, gdzie stal Bez
paly donoRz~cy Moskwie, ze ,z Nowej Czernuchy przy ... 
chodzili pod Loch1vic~ Skorobohatenl\o i Niemirycz 
z Lacha1ni i 'I,utarami, w liczbie 30,000, trzykrotnie 
miasta doby"·ali, ale odpurci zostali.. Wyhowski zas 
stal w Czernochach; nast~pnie udal si~ do Mirgoro
du: n1iasto, po 'vydaleniu zen przez mieszczan wszy
stkich dragon6w carslrich do ~och,vicy, poddalo si~ 
Wyhowskiemu, kt6ry nie bacz~c nato, kozak6w i 
mieszczan przedniejszych oddal Tatarom, a reszt~ 
kazal o n1agac, pulkownika zas Dow gala przykul do 
a.rn1aty. " . .r a wszystkie prosby Bezpalego o pomoc, 
z ~loskwy dan~ byla jcdna odpowiedz, ie idzie z woj
skiem do Malej Rusi bojar ksi~i~ Aleksy Trubecki. 
Trubecki otrzyn1al rozkaz tajny wejscia w uklady 

jenne; miasta i wsie plon~ly, nieszcz~sli,vi mieszl{an
cy dos,viadczali srogich wojny okropnosci nie wie
dz~c sami, za co. Wyhowski usilowal byl l{ij6'v 
opanowac, ale odpartym b~d~c, zawarl pok6j z wo-
jewod~ Szeretnetie,vym. Polacy nie cofali si~. Wy
howski 'vi~c, dla powstrzymania wysylki nowych 
wojewodow moskiewskich wyprawil do cara pul
kownika bialocerkiewskiego Krawczenk~ z poloin
nem (z unie\vinnieniem); ale na list ksi~cia Roino
danowskiego, polecaj~cy 1nu, azeby wojsko rozpu· 
scil i na carskie miasta nie napadal, Wyhowski 
(z dnia 14 grudnia, z taboru pod Rzewem) odpo
wiedzial: ,Na carskie miasta napadac nie n1ysl~, 
a tylko s'vawolnik6w moich poskramiam i po ~ kra

miac b~d~, r6wniez i iclt sp11zyrnierzencow. Przy. 
si~galismy jego carskiej mosci nie dla tego, azeby 
u chlopstwa swego w niewoli zostawac, i dac si~ 
mu za kark prowadzic; ale w nadziei otr:lymania 
wi~kszych swob6d; a teraz ty, z swawolnika1ni si~ 
pol~czywszy, 'viel1{~ i liczn~ zwadg w 1\ialej Rusi 
uczyniles." Dnia 13 grudnia Bezpaly pisal do cara, 
i e nieprzyjaciele ze \vszystldch stron nadchodz~, 

a \Vojewodowie carscy, nic dnj'1 in1, wiernyn1 ma
lorusinom, zadnej po~ocy. Car odpo,viadal, ie na 
skutek przyjazdzt Kra,vczenki z powinnerJ?, nazna
czyl rad~ w Perejaslawiu na 1 lutego, a tymcza
sem niechaj Bezpaly, pol~czywszy si~ z ks. Ronlo
danowskiln, radzi z nieprzyjacielem. Ale W y ho,v
ski otrzymawszy po1noc od 1,atar6,v, jui nie 1ny .. 
sial o ukladach Krawczenki w l\1oskwic: mial za
wsze na pogotowiu jedno usprawiedliwicnie, zc si~ 
bije nie z carskiemi wojskami, ale z nieposluRzne
mi tnu, z Bezpaiym i jego kolegami. Dnia 16 gru-

• 
dnia, hetn1an nakazny Wyhowskiego, Skoroboba-
tenko, zblizyl si~ do miasta Romny, gdzie si~ Bez
paly znajdowal, ale odpartym zostal. Dnia 20 gru
dnia tatarzy i przycbylne Wybowskiemu pulki ko
zackie: l' anie"'ski, czehrynski i kor sunski, pod do
w6dzt,vem pulkownika Cycury, nakaznego hetmana 
Skoro bohatenki i P olaka Gruszy, wydali bitw~ ks. 
Romodanowskiemu pod l:,ochwic~, ale podobnegoz 
doznali niepowodzQnia. 

W takin1 stanie byly sprawy na pocz~tku 1659 
roku. Potyczki z nieprzyjacielem nie ustawaly pod 

• 

z Wyhowskim i zapewnienia go, ze carprzebaczy mu 
zdrad~, jesli pod jego wladz~ wr6ci, zatwierdzi go na 
hetmanstwie, jcsli kozacy tego z~dac b~d~; odcla · 
mu 'voje,v6dztwo kijowskie; wynagrodzi jego kre
'vnych i przyjaci6l; wrazie zas natarczywego wymn
gania, Trubecki Inial pozwolenie ·wyprowadzic 'voj
sko moskie\v~kie z l{ijowa, ale pod warunkiem, aze
by Wyho·wski si~ zobowi~zal odprawic Tatar6w i na 
przyszlosc nigdy ich do sicbie nie sprowadzac. Z re
szt£1 do uklad6'v jui nie przyszlo. Dnia 26 maja \Vy
szedl Trubecld z Putywla w kicrunku do miasteczka 
l{onstantynowa nad Sul~, sci~gaj~c do siebie woje
'\Yod6w moskielY~kich z ~ochwicy, a Bezpalego z Ro
n1now. Dnia 19 k'victnia podst~pil Trubecki pod 
Konotop, gdzie si~ zan1kn~l stronnik Wyhowskiego, 
niezynski pulko,vnik llulanicki. Blisko dziesi~ciu 
tygodni oblegali l{onotop bezskutecznie wojska mo
skie,vsl{ie; tymczasem do tegoz rniasta zblizal si~ 
Wyhowski wesp6l z ehancn1 krymskim. Pozostawi .. 
'vszy wszystkich Tatar6'v i polow~ kozak6w swoich 
w miejscu ukrytem po za rzeczk~ Sosn6wk~~ Wyho
\vski z drug~ polo\v~ zbliiyi sifJ niepostrzezenic pod 
Konotop, o swicie uderzyl na oblegaj~cych, pozabi
jal w1e1e ludzi, a zabra,vszy znaczn~ ilosc koni, od
st~powac zacz~l. Wojewodowie s~dZf1C, ze to byly 
wszystkie sily Wyhowskiego, rozkazali ksi~ciu Se
menowi Pozarskie1nu, scigac ze sw~ jazd~ nieprzyja-

. ciela. Pozarski uderzyi na ust~puj~cych i go nil ich 
za,vzi~cie, coraz daJej oddalaj~c si~ od Konotopu; 
napr6zno szpiegowie ostrzegali, ze przed nim sila 
wojsk nieprzyjacielskich, polowa kozak6w i cala 
borda z chanem i kalg~: zapalony wojewoda nie slu
chal ich wcale i biegl naprz6d: ,,Dajciez mi tu c~em 
pr~dzej (wolal) tego chanka! dajciez mi kalg~! wszy-
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~tkich z calem ich wojskiem, takich a takich ... ·. po- takiez same \Yarunki? Jedno tniasteczko na drugie 
r~biemy i zabierzemy w ni~wol~!" Ale zaled\vie prze- powstajc, syn rabuje ojca, ojciec syna. Straszna tu 
p~dzi{ Wyhowskiego po za rzeczk~ bagnist~ Sosn6- si~ przedstawia 'vieza Babel! Rozs~dniejsi ze star
wk~, i sam si~ z calym przeprawial oddzialem, gdy szyzny kozacldcj b!agaj~ Boga, azeby ktokolwiek, 
wypadaj~ licznc tlumy tatar6w i kozak6w, i zno.sz~ czy wasza kr6levvska mosc, czy car moskiewski, uj~l 
oddzial wojsk moskiewskich. Pozarski sam donie- ich moen~ prawic~, a nie dozwolil grubej czcrni po
\voli ,vzi~ty i przed chana sta\viony, ktory mu wy- dobnych s'va,voli.." 
mawial zuchwalosc i lel~cewazenie sil tatarsl\ich; ·Strona wschodnia przeci~gn~la. 'ru, jak tylko 
ale Pozarski byl jednostajny i na :polu bitwy i w nie- Wybowski z 1,atara1ni oddalil si~ do Czehrynu, 
woli; nawymyslal chano,vi zwyczajem n1oskiewskim, pulkownik perejaslawski Tymofej Cycura, widz~c, 
plun~l mu \V oczy; chan tez kazal natycluniast uci~c zc spra\va Wyho\vskiego, w skutek po,vszcchncj ku 
n1u glow~. Porazi,vszy oddzial Pozarskicgo, Wyho· niemu nie~yczliwosci, zupelnie jest przegran~, oglo
\VSl{i z chanen1 ruszyli do l{onotopu, azcby · na 'fru- sil si~ po stronic 1\Iosk\vy, pobil tycb nie\lielu, co 
beckiego uderzyc; ale wojewoda moskic,vsl{i juz od- si~ Wyhowsldego trzymali, i za\viadon1il o tern ksi~
st~pil od n1iasta i, dzi~ki licznej artylleryi, zdolal cia Trubeckiego w Putyw lu. Dnia 30 sierpnia wo
bez wielkicj straty, przeprowadzic wojsko S\voje po jewoda kijo,vski Szeremetiew pisal do cara, ie pul
za granic~ 1noskicwsk~, zk~d pisal do Wyhowslde- kownicy perejaslawski, niezynski, czcrnichowski, ki· 
go, azeby \vyslal do Putywla zaufanych ludzi dla jovrski i lubiaf1ski przy~i~g~ mu zlozyli. Na zacho
uldad6w o powstrzymanie krwi rozlewu. Wyho,vsl\i dniej stronie Duicpru, kozacy poslyszawszy o poru
odpowiedzial (d. 1 sierpnia) ci~gle jeszcze mianuj~c szeniach Cycury, zbicrac si~ pocz~ll i radzic: pozo
siebie het1nane1n jego carskiej 1nosci, ze nie tnysli stac-li n1aj~ 'v poduanst.wie ln·6lewskiem, albo bic 
wyprawiac posl6w do Putywla, ale zyczy, azeby Tru- czolen1 caro"·i Inoskie,vskiemu? Wyho\vski \V barrlzo 
bccki swoich do Baturyna przyslal. s1nutnyn1 znajdo"'al si~ stanie, 'vielu z bliskich n1u 

· Ale iadnych juz z Wyho\vskim uklad6'v bye uie ludzi radzilo ruszyc \V stepy i \vezwac chana na po
moglo, gdyz upaclek jego spie znie si~ przybliial. 1noc. Audrzej Potocki poj~l, jakie nieszcz~scie gro
Zwyci(Jstwo konotopskic trafunkowym bylo \Vypad- zilo Polsce, gdyby f:5i~ jeszcze 'furcy do walki za 
kietn, zaclnych nast~pst\v \Vaznych nieinUjf1cyin. Chan, Ukrain~ 'v1ni~szali, nan16wil 'vi~c Wybowskiego, aby 
kt6ry sam dodawal sily Wyhowskiemu, \vyru zyl do si~ do niego, do obozu na Hrebenkach, w poblizu 
J{rymu, pozosta\viwszy tylko 15,000 hordy na Ukra· Bialej Cerk,vi, przeni6sl si ~ z Czehrynu. Wszyscy 
inie; wojsko, kt6rc Wyhowskien1u n1ogli dac Polacy, kozacy Wybo,vskiego opuscili, skupi,vszy si~ okolo 
bylo malo znacz~cc, stano"rilo nie 'vifcej jak 1,500 n1lodego Cbn1iclnicldego i stan~li na Herman6\vce; 
ludzi! naprozno czekal \VSparcia od krola. Wyhow-· brat Wyhowskicgo, Danila, z rodzou~ siostr~ Jure
ski wr6cil do Czehrynu, nie zuolaw zy zdobyc po go, Helen~ Bohdan6wn~ ozeniony, takze si~ ze sz,va
drodzc Hadziacza; z Czebrynu wyslal by! kozak6w gren1 S\voinl pol~czyl. Szeremetiew pisal do Chn1iel
strony zachodniej i Tatar6w, pod dowodztwem brata nickiego, azeby od zdrajc6w odst~pil a pol~czyl si~ 
swego Danily, ale ci pobici zostali dnia 22 sicrpnia z wiernymi l\ozakami strony \vschodniej. Dnia 5 
przcz wojsko moskiewskie z I\:ijowa przybyle. " 1 ja- wrzesnia Chmiclnicki odpowicdzial, ze on i cale woj
kim stanie znajdo\vala si~ wtedy Ukraina, naJlepiej sko zaporozkic zycz~ \rielkietuu caro,vi sluiyc. Dnia 
,vidziec si~ daje z doniesienia do kr6la przez obo- 11 \Vrzesnia odbyla si~ u kozak6\v rada: przybyl na 
znego koronnego Andrzeja Potockiego, kt6ry dO\VO- ni~ Wyho,vski, pokazal i odczytal UffiO\V~ hadziack~, 
dzil oddzialem 'vojsk posilkowych Wyhowskiego: na sejmie juz zatwierdzon~, nan1a,viaj'1c kozak6\Y do 
,Niech wasza kt6le\vska mosc nie raczy nic dobrego pozostania pod 'vladz~ kr6le\vsk~; ale wzburzenie 
dla siebie od kraju tutejszego oczekhvac! W szyscy tak bylo silne, ze ledwie Wyhowski z iyciem, do obo
mieszkancy tutejsi (to jest zachodniej strony Dnie- zu polskiego utnkn~c zdola!: kozacy 'vrzeszczeli, ze 
pru) nie dlugo n1oskiewskien1i zostan~, gdyz ich nie chc~ bye pod wladz~ kr6lewsk~, awol~ w pod
przeci~gnie na swoj~ stron~. Zadniepro\vce (wscho- 1 danst\vie carskien1 pozostac. Dnia 13 wrzesnia 
dnia strona), a oni tez tego sobie zycz~, i tylko spo- Chmielnicki ruszyJ: z 'vojsldem s wojem na Rasaw~, 
sobnosci szukaj~, jakby zr~czniej celu osi~gn~c! Po- dla pol~czenia si~ ze stoj~cymi tam })Ulkami czehy
slali oni kopij~ z przywilej6w waszej kr6lewskh~j rynskim, umanskim i czerkaskim, za nim udali si~ 
mosci, zapytuj~c czy si~ zgodzi car zawrzec z nimi Wyhowski i Potocki. Kozacy m6wili, ze na Rasawie . 
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ma bye wielka rada, na kt6rej hetmanem obior~ radach, Wyhowski oznajmil nareszcie Potockiemu, 
Chmielnickiego a Wyhowskiego zabij~. Okolo d. 20 ze dla spokoju, got6\v jest oddac bunczuk i bulaw~, 
t. n1. Potocki z Wyhowskim zatrzymali si~ pod Chwa- ale pod warunkiem, azeby wojsko zaporozkie wier
stow em, a Chmielnicki na Wzenji, w poblizu Biah3j nen1 kr6lowi pozostalo. Lizohub i Lesnicki dali slo
Cerkwi; kozacy 'vyprawili do Potockiego poselstwo '\Vo, zc 'varunek ten b~dzie dotrzymany, Wyhowski 
z prosb~, azeby nam6wil Wybowskiego do zlozenia zatem poslal bunczuk i bulaw~ z bratem swoim Da
bulawy na radzie. Potocki odprawil poslanc6w ko- nil~. Lizohub, Lesnicki i Danilo spotlrali na drodze 
zackich z polajaniem; ale wkr6tce po nich })rzyjechal wojsko, kt6re juz wyruszylo do obozu polskiego, 
do Wyhowskiego, pulkownik kanio,vski Lizohub, i maj~c zamiar pogr6zk~ zmusic Potockiego, azeby 
mirgorodzld, Hrycko Lesnicki, nalegaj~c by ocldano Wyhowskiego opuscil. l{iedy bunczuk i bulawa 
na ich r~ce, dla przeslania wojsku, bulawy i bun- wniesione byly na rad~, \vojsko natychmiast odda
czuki; prosili o to i Potockiego, zapewniaj'!c, ze woj- lo je Chmielnickiemu, zycz~c mu, z glosnem'i okrzy
sko chce pozostac wiernem kr6lowi. Po dlugich na- kami, szcz~sliwego hetmanstwa . 

• 

, 
POLOWANIE MUR.ZYNOW NI\ RIPPOPOTA~IA . 

• 
(z RYCIN4, !{OLOROW A:N-'\.) 

Smialo twierdzic n1ozna, iz na cah~j kuli ziemskiej 
instynkt czlowieka uzywa jednakich sposob6w do 
zapanowania nad zywiolami, zwierz~tami, do zabez
pieczenia si(J od niebezpieczenstw, do pozyskania 
potrzebnej dla utrzymania si(J zdobyczy, a nawet dla 
uprzyjemnienia sobie zycia. Jedyna r6znica srod
k6w, lezy w mnh~j-w1~cej roz,vini~tem uczuciu pi~ ... 
kna, \V szerszych lub ciasniejszych zasobach wia
domosci, w slabszem i silniejszem poczuciu sily s"'O
jej, slowem w wyzszem roz,vini~ciu 'vladzy ducba 
rzucaj~cego jedyne swiatlo na zycie i o bo"riqzki 
czlowieka. 

Bracia nasi w dzieci:6stwie jeszcze iyj~cy, zadzi-
wiaj~ nas zawsze pomyslan1i, ktore 1ny starsi i naj
rozumntejsi, jedynie sobie przy,vlaszczycbysmy ra
dzi. Ilez to na poz6r prostych r'Jkodzielni uderza nas 
dokladnosci~ rozmiarow, harmonij~, pewnym ladem 
i uzytecznosci~; z jakiem podziwieniem przygl~damy 
si(J tyn1 dzielom ludzi clzikich, kt6rzy nie maj~c za
dnycb stosunk6w zEurol)~, na tei same co ona wpa
dli n1ysli, tychze sa1nych uzy,vaj~ sposob6w do ula
twienia i uprzyjemnienia sobie zycia. 

Zr~czny Indyanin w poludniowej Atneryce rownie 
szybko zegluje po Amazonce w swoim pierogu jak 
Europejczyk w cz6lnie swojem, z t~ r6znic~ ze cz6l
no tego ostatniego, latwiej si~ rozbic moze bo z kil
ku zlozone kawalk6w, jak tamtego pie1·a z jednej 
sztukijednego pnia drzewa lekkiego, scislego, wydr~-

KslJEGA. SwiA.TA, Cz. II. R. IX. .. 

iony. Murzyn w Afryce, uie znaj~c sposobu azeby 
z cienkich tartych desek zbic tratw~; na ktorejby 
si(J moglo kilkadziesi~t pomiescic ludzi, znalazl na 
to inny spos6b, odpowiadaj~cy najzupelnicj z~da
niu .. Z grubej, nie przepuszczaj~cej wody trzciny splata 
maty, kladzie jednq na drugh~j, gdy zas ten duzy 200 

• lu b 300 ludzi n1og~cy pomiescic pomost jest dostate-
cznie gruby, na bokach przymocowywa drzewa dla 
przytwierdzenia, poczem puszcza na wod~, a lekka 
trzcina, nic przepuszczaj~ca j~j, unosi si~ na po
wierzchni. 

R6wniez \V polowaniach na tez san1e co Europej
czycy wpadaj~ sposoby, cz~stokroc nawet latwiejsze 
i praktyczniejsze. Twierdz~ ze \V Afryce murzyni tym 
samym sposobem poluj~ na hippopotam6w co Euro
pejczycy na \vieloryby. 

Brzydkir, nieledwie potworne to zwierze, po sloniu 
naj\Vi(Jksze w krolestwie zwjerz~t, dzis juz tylko 
w srodkowej Afryce si(J znajduje. Widac rozmaite 
byly rodzaje hippopotam6w; nie wszystkie tak gor~ce
go potrzebowaly jak Afryka klimatu, gdyz wykopuj~ 
czasen1 we Wloszech a nawet we Francyi kosci, czyli 
szkielety tych zwierz~t. S \viadcz~ naturalisci, iz tak 
duzych jakie si(J znajduj~ w Afryce nie bylo nigdzie: 
kosci tego kt6ren we Francyi wykopanym zostal, 121 
daleko mniejsze. 

Zwierz ten zyj~cy w polowie na l~dzie i na wodzie, 
niejest drapieznym wcale, owszem boi si~ nawet l:1dzi, 

1~ 
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"kt6rzy go jedynie dla zysku zabijaj~, z wielkiem na
ra.Zeniem si~: gdyz raz rozgniewany, raniony, rzuca 
si~ silnie, i jesli mu si~ uda z~bami pochwycic l6dk~ 
na kt6rej uciekaj~ murzyni zarzuciwszy mu arkan, 
wtedy nie rna ratunku. Naturalnie ~e oni, jako dzieci 
natury umiej~ plywac; alez zwierz ogromny i sil
ny, w gniewie i b6lu nie tylko na l6dk~ przewraca-
jQ:C j~, wywiera wscieklosc swojl!· Brzydkie, niezr~
czne to zwierz~, lubo bez l~du obejsc si~ nie moze, 
najsilniejsze, najpewniejsze jest na "rodzie. Kr6tkie 
jego nogi tak dalece iz dosyc o bwisly brzuch pra
wie ziemi dotyka,-nie wielkie mu na l~dzie oddac 
mog~ uslugi; powoli bardzo lazi niemi, i dlugiego 
potrzebuje czusu azeby gl6d zaspokoil. Zywi si~ 
tylko roslinnemi pokarmami; postac rna podobn~ 
troch~ do swini a razem troch~ do konia; nogi rna 
cztero-palczaste i cztero-kopytkowe, ogon kr6tki, 
glow~ wielk~, z~by duze nader jasnej bialosci, dale
ko bardziej poszul{iwane niz sloniowe, gdyz nie z6l
kn~ wcale. Nie tylko dla bialych kosci kt6re dro
go sprzedaj~, murzyni poluj~ na hippopotama, bo 
tluszcz z niego sluzy im za okras~ zamiast masla; 
mi~so jedz~, a ze sk6ry jego takze nzytek robi~. 

N ajlatwiej zdaje si~ bylo by tak pomalu i niezr~
cznie chodz~c~ swini~, pochwycic w ch,vili kiedy na 
pasz~ wychodzi; tym~zasem jest to prawie zupelnie 
niepodobnem i nigdy jej wtenczas nie iapi~h albo
wiem jakby przeczuwaj~c nie bezpieczenstwo, ty lko 
noc~ wycbodzi na l~d, a sluch rna tak delikatny, iz 
w najwi~kszej odleglosci, poslyszy nieprzyjaciela, 
i natychmiast do rzeki powraca. Skoro. jest w W'O

dzie z nadzwyczajn~ plynie szybkosci~; moze takze 
zanurzyc si~ zupelnie i dose dlugo pod \vod~ zosta ... 
wac. Nie mog~c si~ zywic w srunej wodzie nie znajduje 
si~ na wodach wielkie przestrzenic obejmuj~cych jak 
np. w duzych jeziorach lub odnogach n1orskich; nie 
wielkie jeziora, rzel{i, s~ n1u najdogodniejsze, i tam 
murzyni wypraw~ nan robi~. Hippopotamy zwykle 
w niewielkich gromadach trzymaj~ si~ pod wod£1 
w miejscach ktore sobie upodobai~: k\viczenie, kt6-
re slychac z daleka i bulkotanie wody naprowadza 
murzyn6w na miejsce ich schronienia. Wtedy zr~czni 
iowcy chwytaj~ zwierze na arkan, jakto i dzikie ko
nie w stepach lapac zwykli Europejczycy, wielka 
wszakze zachodzi r6znica: konia w polu zr~czny je
zdziec uchwyci zarzucaj~c arkan na szyj~, co zupel
nie go nie rani: tutaj, poniewaz zwierz jest pod wod~, 
inny spos6b wynalezli; do arkanu czyli grubej liny 
przymocowuj~ dr~g gruby, silnym i ostrym zelaznym 

· llakiem opatrzony na koncu. Gd~ si~ znajduj~ wmiej-

scu ochronnem, hippopotam kt6ry nie spodziewaj~c, 
si~, nie slyszy nieprzyjaciela unoszonego po powie
rzchni wody na tratwie z trzciny zrobionej, nie po
rusza si~ z 1niejsca legowiska swego. Wtedy pod
nosz~c dr~g do g6ry, rzucaj~ go czyli zapuszczaj~ 
z cal~ sil~ w wod~, w miejsce gdzie po kwiczeniu 
i poruszaniu si~ mocnem wody rnozna bye pewnym 
natrafienia zdobyczy. Ostry hak zaczepiaj~ za grub~ 
sk6r~ zwierza, kt6re czuj:}:c si~ ranionem wpada we 
wscieklosc, ukazuj e si~ na po"rierzchni, wyszczerza 
z~by, i zn6w chc~c si~ pozbyc haka, chowa si~ pod 
wod~. Odwaini i silni murzyni dobywaj~ wszystkich 
sil azeby ci~gn~c zwierz~, kt6re coraz staje si~ slab
sze, gdyz inni opatrzeni w dzidy, pospieszaj~ na ma
lem cz6lnie, a by zadawac rany dla oslabienia nie
przyjaciela. 'f ak sil~c si~, ci~gn~ go do brzegu, aze
by n1ieG za co zaczepic i umocowac lin~; najlepiej slu
zy im do tego drzewo. I\:olo pnia gdy okr~c~ lin~, juz 
s~ pewni swej zdobyczy, sznur bowiem juz im si~ 
wymkn~c nie moze, a zwierz coraz bardziej utrat~ 
krwi . z ran zadanych dzidami oslabiony, nie czyni 
oporu, i tylko ci~zarem swoim utrudnia ostateczne 
zwyci«aztwo. 

Cz~sto murzy ni srodkowej Afryki robi~ wycie
czld podobne; raz, ze odwazni, zr~czni zdaj~ si~ lu
bic niebezpieczne i trudne lowy, a nadto~ ze stanowi 
to wielk~ korzysc. Min~l przecie rzec mozna na 
poch,val~ ludzkosci przes~d, przez niekt6rych uczo
nych nawet za prawd~ gloszony, jakoby murzyn wy
dziedziczony byl przez natur~ od moznosci przyj~
cia "ryzszej cywiliz acyi. W niekt6rych osadach an
gielskich, gdzie murzyni s~ udarowani wolnosci~, 
tak wysoko rozwin~ia si~ ich inteligencija ii pisz~ 
po angielsku poezye, kt6re w Anglii pochwaly so
bie zjednaly. Zgola nie brakuje mi~dzy ni1ni ludzi 
,v kazdej gal~zinauk wyksztalconych. To odkrycie po
cieszaj~ce ludzkosc, dopiero 'viek nasz zdobyl. Srod
lrowa Afryk a, jakkolwiek dot~d jeszcze nie dostate
cznie znana, i tyle tylko wiadom~ byla dla. Europy, 
o ile okrutni P ortugalczycy ubiegaj~c si~ za zlotem 
napadali na jej brzegi, a gdy nie znalezli zlota, pier
wsi powzi~li, okropny, niegodny chrzescijan pomysl 
by z ludzi, z murzyn6w os~dzonych przez nich za upo
dlone od natury stworzenia, uczynic p1·odukt zamien
ny zast~puj~cy zloto, i rospocz~li handel murzynami, 
bez kt6rego dot~d imponuj~c z swej wyzszosci Anglija 
obejsc si~ nie moze. Jakby na zmazanie win poprzedni
k6w, dzisiejsi chrzescijanie, na wszystkie narazaj~ 
si~ niebezpieczenstwa, na jakie z powodu. klimatu 
i miejscami jeszcze dzikich mieszkanc6w natrafie 

• 



• 

91 

mog~, niezrnordowane czyni~ wycieczki, aby te nie
szczEJsliwe, w ciemnosci zyj~ce ludy do chrzescijan
skiego swiatla przypuscic. Przyznac trzeba ze Ara
bo\vie, poCZEJSCi utorowali im drogEJ. Oni bowiem 
pierwsi, w zapale religijnym i podb6jczym 'vdarli si~ 
w srodek Afryld, oni pierwsi zdolali pol\onac stra-
szne zapory jalde im skwar slonca i wznosz~ce si~ 
dusz~cego piasku tumany za kazdym sta\viali kro
kienl. Gdyby byli zapa1ni~tali islamizmu propaga
torowie, zamiast uderzac na Europ~, ograniczyli si~ 
zdobyczatni w Afryce, a raczej starali si~ tatn a nie 
w Europie i nic w p6lnocnych stronach chrzescijan
skiego juz p6lpyspu, rozszerzac s\voje zabory, byliby 
wicllde spelnili poslannictwo, bo pierwszy najtrudniej
szy krok do cy,vilizacyi, zniszczcnie fetyszyzmu i bal
wochwalst\va w calym p6lwyspie dol<onanym by 
zostal. Smutno pomyslec ze dziki arab lubo takze 
mieczem barbarzynskie ludy oswajal z I)ierwszemi 
zasadami oswiaty, to przeciei nie zamienial ludzi 
w zwierz~ta, nie sprzedawal ich, jak okrutni portu
galczycy. 

J akkolwiek nie wszEJdzie przyjEJla si~ i utrzymala 
religija Machometa, wsz~dzie jednak apostolowie jej 
slady przejscia swego pozostawili. NapadniEJCi przez 
nich murzyni, po niejakim czasie kruszyli jarzmo 
najezdnik6w, oslabionych rozdwojeniem sil, w cza
sie wojen z Europ~, ale mimo to nie wracali juz do 
pierwotnej dzikosci. Rozkosz towarzyszy wyg6d zy
ciu, i wlasciwych }{azdemu czlowiekowi pierwszych 

potrzeb nie porzucaly ich wi~cej. Narzucony sil~ 
islamizm nie wsz~dzie przetrwal wiel\i: miejscami sla· 
dy ty1ko da\vnycll pozostaly meczet6w, a murzyni 
pozosta"·szy wiernymi swemu fetyssyzmo,vi, czcz~ 
roz1naitc Z\vierz~ta; mimo to jednak nie jedz~ ludz
kicgo ciala, nawct zadnego surowego miEJsa i roz
maite umicj~ r~l\odzielnie. Historycy m6wi~ iz ara
bowie naz\vali micszkanc6w stron poludniowych ka
frami, co znaczy po arabsku odszczepiencow. 

Twierdzic mozna iz w og6lnosci najdziksi mie
szkancy p6lwy&;pu afrykanskiego, do kt6rych wcale 
byla cywilizacyja arab6w nie doszla, nie zyj~ tak 
w stanie zwierz~cym jak pi~kniejsi rysami, ksztal
tein ciala a nawet kolorem sk6ry, niekt6re pokole· 
nia Ameryki poludniowej. Zdaje si~ iz s~siedztwem 
blizsi z cy,vilizacyj~, ze nie odgrodzeni od niej nie· 
przebytemi lasami, rzckami, poch\vycili choc pierw
sze jej pocz~tki. I tak, miss yonarzc przedzieraj~cy 
si~ do nich zc slowami Ewangelii, wsz~dzie spoty
kaj~ jnz pe\vne spoleczne ustawy, rz~dy. Tu mo
znowlactwo, owdzie rzeczpospolita z naczelnil{ami 
obieralnemi. Znajduj ~ siEJ takze mi~dzy niel{t6remi 
plemionami dzikich 1nurzyn6w rz~dy ze starc6w zJo .. 
zone, kt6rzy maj~ w r~kach swoich zupeln~ wladz~, 
czy to wysylania poddanych swoich na wojenn~ 
wyprawQ, czyli tez rozs~dzania pomi~dzy niemi 
spor6w, i karania przest~pc6w. Spotkac takze mo
zna rz~d podobny do monarcbii konstytucyjnej. Zgo
la rozmaite rodzaje ustaw, rz~d6w i zwyczaj6w. 

ORGANIZACYA WEWN~TRZNA 
PCSIADLOSCI ANGIELSKICH W INDY AOH· 

Przede\vszystkiem zastanowic si~ nam wypada, 
nad dzialaniami Kom panii, dla rozszerzenia oswia
ty, moralnosci i religii chrzescijanskh~j w narodzie, 
zastarzalym od niepami~tnych czas6w w grubej cie
mnosci i zabobonach. 

Zaj~ta wyl~cznie handlowemi obrotami Kompa
nija tak zwana indy,jska, zostawiala nietylko od
iogiem dzielo cywilizacyi, ale nawet poswi~cala nie 
raz interes moralny podleglych jej lud6w widokom 

wlasnych korzysci. W ostatnich dopiero czasach, 
ulegaj~c opinii publicznej i dzi~ki staraniom kilku 
szlachetnie mysl~cych gubernator6w, zacz~la zwra- _ 
cac wi~ksz~ uwag~ na kwestyj~ wychowania publi
cznego i moralnosci. Wprawdzie truduosci jakie roz
powszechnienie oswiaty i religii chrzescijanskh~j wIn
dyach na kazdym spotykalo kroku, oraz wzgl~d na 
to: ze kon1panija, zlozona pierwiastkowo z niewiel
kiej liczby handlowych negocyant6w, zawladn~wszy 
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w kr6tkim przeci~gu czasu obszernym krajem, a nie 
b~d~c dose siln~ do zupelnego utrwa~enia nad ni~ 
swojej wladzy, musiala bardzo ostrozn1~ po~t~powa~; 
aby przez obudzenie ku sobie niech~c1 n1e ut~ .. ac~c 
swoich zdobyczy,-zdaj~ si~ niejako j~ usprawi.edh
wiac; niemniej jednak system jej post~powani~,
kt6ry z pocz~tkowej - koniecznosci~ wywol.aneJ to
lerancyi b,alwochwalstwa, przeszedl nast~pn1e w pe
wien rodzaj wyraznej nad nim opieki i protekcyi, 
obudzil wielu przeciwnik6w. 

Szczeg6lniej powstala przeciwko taldej polityce 
kompanii, angielska partya tak nazwanych Sll'iCL~c!t, 
kt6ra ozywion~ b~d~c ducbem 'gorliwego prozehty
zmu i nietolerancyi, nie n1ogla bez oburzenia pa
trzec na to, ze l\ompanija nietylko tamowala dziala
nia katolickich missyonarzy i ewangelickich towa
rzystw biblijnych, ale nawet, dla zjednania so bie 
krajowc6w, da"'ala pieni~ine zapomogi braminsldm 
i muzulmansl{im szkolom i okazywala ja,vne usza
nowanie dla balwochwalsl{iej iich religii. W czasie 
bowiem indyjsldch uroczystosci oddzial zolnierzy 
angielsldch towarzyszyl zwykle processyi bramin6w 
i bil salwy na czesc b6stw pogan l{ich. Pomimo je
dnak wielokrotnie "'zna"~ianych przez t~ partyj~ 
wniosl{6w w parlamencie, aby sklonic rz~d Ost-In
dyi do zakladania szk6l i utrzymywania missyona-
rzy, dla rozpowszechnicnia pomi~dzy krajowcami 
oswiaty i religii cbrzescijanskiej, kornpanija dlugi 
czas uporczywie trzymala si~ swojej polityki. Do ... 
piero za przykladem pry"ratnego kalkuckiego to
warzystwa, kt6re w r. 1816 zalozylo pier\vsz~ szko
~~ czyli kollegium, dla 'vykladu krajo\Ycom j~zyka 
angielskiego i innych europejsldch nauk, kon1pa
nija, szczeg61niej za guberuatorst,va lord Bentinl{a, 
zacz~{a zakladac szkoly, scisle jednak prze~trzega
j~c, aby przy wyl{{adzie nauk nie poruszano kwestyi 
religijnej. 

Obecnie we 'vszystkich gl6wnych miastach Prc
zydentur, przy machometanskich i inclyjskich kollegi
jach, urz~dzone s~ ua "'zor naszych gimnazyj6w i 
lice6w, szl\oly, w kt6rych wyk!adaj~ krajowcom eu
ropejskie nauki. Szkoly te jednak, dost~pnemi b~
d~c malej tylko liczbie ludzi bogatych, zyj~cych w sto
licach, nie moglyby wielkiego wywierac wplywu na 
oswiat~ krajowc6w, gdyby nie starania ewangeli
ckich, towarzystw, kt6re wspierane prywatne1ni ofia
rami zalrladaj~ opr6cz wyzszych i wzoro\Ye szkoly 
elementarne, przez rz~d kompanii zupelnie zanie
dbane. W zaloionych dot~d przez te towarzystwal099 

. 

szkolach elementarnych 74,000 uczni6w pobiera na
uki. 

Tak wi~c mozna powiedziec, ze Indyje winne s~ 
swoj~ dotychczasow~ o~wiat~ nie kompanii, ale pry
watnym angielskim towarzystwom; bo jakkolwiek 
w ostatnich czasach, za gubernatorstwa lorda Dal
hausi i kompanija zacz~la wi~ksz~ zwracac uwagEJ 
na poczf!tkowe uksztalcenie krajowc6w, skutkiem 
czego na,Yet etat oswiecenia publicznego podniosla 
do 600,000 rs. (\v r. 1813 wynosil 50,000 rs), c6z je
dnak znaczy 6w fundusz 600,000 rs. na 180,000,000 
rnieszkanc6w i przy og6lnym budzecie 150,000,000 
rubli srebrem? 

Co si~ tyczy rozszerzenia swiatla religii chrzesci
janskiej w Indyach, to takowe, pomimo iz tam znaj
duje si~ 850 missyonarzy i 22 ewangielickich towa
rzystw biblijnych, maj~cychdo rozporz~dzenia 187000 
f. s. rocznego docbodu, nader \Volnym post~puje 
krokien1, gdyz dot~d liczba nawr6conych krajowc6w 
nie przenosi 100,000. Przyczyn wszakze tego szu
kac nalezy nie w braku gorliwosci religijnych mis
syj, ale w zastarzalej ciemnocie, zakorzenionych prze
s~dach i zabobonach Indyan, lrt6re tylko stopniowo 
wplywen1 oswiaty wyplenic si~ dadz~, do czego wla
snie pr6cz zakladania szk6l, towarzystwa religijne, 
jak to wyzej m6wilismy, wielce si~ przyczyniaj~. 

W spomniec tu jeszcze uwazamy za stosowne o je
dnym bardzo waznym zywiole cy"rilizacyi przywi~
zanym niejako do angielskiego narodu i kt6ry 1nu 
wsz~dzie to,varzyszy, to jest o wolnosci draku za· 
prowadzonej w Indyacb 'v 1B38 roku. 

Liczba dziennik6w i pism peryodycznych, wyda
wanych w Kalkucie, Bo1nbaj~ ~Iadras i innych wi~
l\szych miastach w angielskim i krajo,Yym j~zyku 
dochodzi obecnie do 80. 

Prassa angielska w og6le wywiera dobroczynny 
,vplyw na stan Ost-Indyj, kontroluj~c niejako dzia
lania rz~du Kompanii, \Vykazuj~c naduzycia i propo. 
nuj~c srodki dla ich zapobiezenia. 

Prassa krajowa indyjska takze coraz bardziej si~ 
}{sztalci i roz\vija na wz6r angielskiej i jest nadzie
ja, iz z czasetn stanie si~ gl6wnym organem euro
pejskiej cywilizacyi. 

Przechodz~c teraz do urz~dzen Kompanii dla 
ustalenia wewn~trznego porz~dku i bezpieczenstwa 
w kraju wyznac nalezy, iz pod tym wzgl~den1 rezul
taty jej zab ieg6w s~ bez porownania po1nyslniejsze 
niz co do oswiaty i religii. 

Od niepatni~tnych czas6w istnial w Jndyaeh bar
barzynski zwyczaj zabijania nowonarodzonych dzieci 
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plei zensldej i straszny obrz~d suttee, to jest dobro
wolnego palenia si~ wd6w na stosie po ·smierci m~
z6w. Energiczne srodki J{ompanii zdolaly w kilka 
lat poloiyc tam~ ty1n barbarzyf1skin1 obrz~dom. 
Przyklady ich obecnie zdarzaj~ si~ tylko u plen1ion, 
ktore skutkiem politycznych lub miejscowych warnn
}{6\v niedost~pne s~ dla anglil\O'\V. 

Najwi~ksza zas zasluga Konlpanii jest w OS"'obo
dzeniu krajowc6w od kilku religijnych sekt, jak 
thugow, dattuercas, da/coitolv, i t. })., l\t6re zasle
pione fanatyzmem, dopuszczaly si~ najokropniej
szych zbrodni. 

Odsylaj~c czytelnik6w naszych po szczeg6lowy 
opis tych sekt do nowego wydania dziela W arrena 
o angielskich Indyach i do artykulu, drukowanego 
w poszytach naszego pisn1a dodamy tylko jeszcze 
kilka slow ekonomicznego stanu Indyj dotycz~cycb, 
a mian0wicie o ich produkcyi, robotach publicznych~ 
ruchu handlowym i stanie finansowym. 

Natura niezmiernie szczodrze obdarzyla Indyje, 
grunta ich odznaczaj~ si~ szczeg6ln~ zyznosci~; aje
dnak pod wzgl~dem produkcyi, Indye nie mog~ si~ 
1~ownac z najbiedniejs~ym nawet krajem Europy. Si · 
ly przyrody s~ obfite, ale zbywa na pracy i kapitalc, 
1~t6reby jc mogly wyexploatowac. 

Pocz~tl{owo J{ompanija zaj~t~ b~d~c 'vyl~cznie 
obrotami handlowemi starala si~ tylko o jak naj
wi~kszy odbyt s'voich to,var6\v. Na polepszenie by
tu krajo,v.covv i po,vi~kszenie produkcyi ziemi, ku
pcy jej i ncgocyjanci by li zupehue o boj~tni. W osta
tnich dopiero trzydziestu Iatach, gdy wojny dla roz
szerzenia posiadlosci przedsi~branc, poci~ga1y za 
~ ob~ wydatki, ktorych podatki i kontrybucye zaspo
koic nic mogly, l(ompanija dla powi~kszenia docho
d6w , Z\vr6cila uwag~ na gospodarstwo \Vi~jskie, 

a szc~eg6lniej na upra'v~ indigo, trzciny cukrowej, 
lnu, konopi i bawelny. Produkcyja tej ostatniej tak 
wzrasta, ze mozna si~ spodziewac, iz niezadlugo In
dyje b~d~ mogly zaopatrywac tymmateryjalcm wszy
stkie angielskie fabryki. 

Co do rob6t publicznycb, tych Kompanija doko
nala i rozpocz~la juz bar<lzo wiele i nader pozyte
cznych. Gl6wnie zas zajmowala si~ kopaniem roz
Jeglych kanal6\v, oraz budow~ dr6g bitych i kolei 
zelaznych. 

Z kanalo\v szczeg6lniej zasluguje na uwag~ kanal 
rzeki Gangesu, kt6ry wraz z Iicznemi rozpoczEJtemi 
juz jego odnogami rna miec 900 mil dlugosci. Wy
kopanie do 1854 roku 525 mil tego kanalu koszto
walo 1,470,000 f. s. 

• 

W azniejsze drogi bite s~: 1) wielki trakt wojen
ny i handlowy (great-trunk-road) l~cz~cy J{alkutt~ 
z Delhi, Labor i Peschawar; 2) trakt l~cz~cy Kal
kutt~ z Bombaj i 3) trakt l~cz~cy Bombaj z Agra .. 

Drogi te nie s~ je zcze zupelnie skonczone, og6l
na jednak <llugosc juz odkrytych '\vynosi 3159 ·mil 
i stano,vi 'vydatek 2,166,000 f. s. 

Budo\va drog zelaznych 'v Indyach odda,vana by-· 
'\Va \V entrepryz~ prywatny1n to\varzyst'v om, z bez
platnein ust~pienie1n przc.z rzqd gruntu pod drog~ 
i zape,vnienietn 5°/0 procentu. 
Dot~d cztery glo,vne linije s~ rozpocz~te. Pier\v-· 

sza, n1aj~ca l~czyc Kalkutt~ z Delhi, druga-Bonl
baj z lVIirzapur, trzccia-Bombaj z Madras i czwar
ta- Madras z Kalkutt~. 

Og6lna dlugosc kolei, zelaznych "'ynosic rna 3194 
mil. Sredni koszt mili wynosi 10,000 f. s. 

Zaprowadzenie zeglngi parowej na Gangesie, In
dye i Irrawadi, oraz 4000 mil telegrafu elektrycznc
go ro,vnicz jest dzielem Kompanii. 

Han del Ost-Indyj, od czasu zniesienia tnonopola 
Kompanii \Yzrasta z kazdyn1 rokiem. Og6lna war
tosc handlowych obrot6w \V o tatnich 10 latach wy
nosi dl> 10,750,000 f. s. 

:Niaterjaly suro\vc stano,vi~ gl6,vny przedmiot 
handlu wywozowego, a wyroby fabryk i r~kodzielni
cze-handlu pl'zywozowego. 

,,IIistoryja fiuauso'v Kompanii-1n6wi Valbesen
jest bez\v~t pienia nie tak S\vietn~ jak wojenna; de
ficyt \V budiecie by'\va cz~sto skutldem najslawniej
szych kampanij jej annii, kt6~ jednak moze powie
dziec ze rezultaty uie odpo,viadaly ofiarom? Prawda, 
iz kilka niepomyslnych i bezkorzystnych ,vojen jak 
np. wojna z Birmanatni w 1825 - 26, 'vyprawa na 
Afganistan \V 1830 roku niepotrzebnie po wi~kszyly 
dlugi Kompanii, lecz naprzeciw tej odwrotnej stro
ny medalu, jakie wiele postawic mozna wojennych 
wypraw, kt6re znacznie powi~kszyly docbody!" 

Z drugiej znowu strony coroczny niedob6r budzetu 
d . ' a s1~ takze 'v pewnej cz~sci usprawiedliwic ogro-
mnemi summami, ktore Kompanija obraca na robo. 
ty publiczne. 

Wi~cej jak pol ow~ o g6lnego dochodu kt6ry na 
rok 1855 wynosil 22,14 7,34 7 f. s. stanowi~ podatki 
gruntowe. 

Cz~sto zdarza si~ czytac powstawania na to, ze 
anglo- indyjski rz~d obci~zaj~c ludnosc krajow~ 
nieslychanemi podatkami i ci~zarami gruntowemi, 
przyprowadza ludnosc rolnicz~ do n~dzy. Tymcza-
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sem bezstronny pogl:td na stan terainicjszy i przc- nowi~ prawic si6dml! cz~S& o g61ncgo rozchodu stan 
szly Ost-Indyj pokazujc cal~ nieslusznoSC tcgo za- ten jed~~k fiuans6w Komp31l ii jest jeszeze dos;c za-
rzutu. d~wal~IaJl!CY~ w por6wnani u z wielu europejskie-

Podatki i ci~iary gruntowc wprawdzic dot~d s~ ~~ panstwann, a. szczeg6ln iE3j .z. metropolijl!- Bud_ 
dosyC wysoldc, bcz por6wnania jednak liejszc niZ .zet wydatk6w WiclldCj Bl:;yt anD oznaczQony jest na 
te, kt6rc pobicrali dawniCj wladcy krajowi. Pr6cz 60,?00,000 f. s. dlu.gi za&.wy D()S.Zt} 7so,ooo.000 f. s. 
tego pobor ich odby,va si~ dzis sposobem admini- to Jest trzyna~cic razy ,viiJ.oej. 
stracyjnym, pra,vnic i proporcyonalnic, gdy tymcza- p 
scm ptzed rzl!dami Kompanii oddawany byl przed- ~·ocenta od ~cgo• dluglll s·tanCJ>wit} iprav.:ie p~o-w~ 

budzetu dochodow;: doch dz~ bowiem do 2Si000 000 
siQbicrcom, kt.Orzy placili skarbowi caly podatek funt6w szterlingO . 1). ' • 

z gory, a potem · amowolnic go 'vybierajf};c, dopu-
szczali siQ mn6st\va nadu:~yc, })rzcciw ko kt6rym na- I(oncz~c ua teiu pizeg~d' 'vewn.~trznego stan.m an-
wet skarg zanosic nic bylo wolno. ?i~l~ki~h In~yj . przed powstani~m Sypajow,. dJ:b wy. 

Inncmi Zr6dlami dochod6w Sl!: monopol soli, mo- Jas.n~e~Ia, z ~alu~o staJDowisl~ aut~r, - z: ktO.:rego 
nopol na opiun1 (oba s~ "' r~ku rz~clu), cla, drobne glo~nie cz~rpah~nly, :Zapatrywal SI~ na. opi'sywa
dochody niestalc i haracz czyli dan ina, ktor~ plac~ ny przedmiot, przytaczamy doslownic 1 jeden VlSt~p 

tegoz: J{oupanii indyjscy wladcy zostaj~cy pod j6j opick~. 
Dlugi l{ompanii 'vynosz~ og6le1n 60,000,000 fun- ,Nigdy przedtcn1-powiad~ Valbescn-Irndy~ nie 

to'v szterling6w. l)odziclic je 1nozna ua dwie gl6- hyly pod zacniej ... zyuJl,,. os\viecenszym, S·prawiedli
'vnc kategoryjc: Do picr"'szej nalciy lntpital zakla- wszym i 1eps!iyln rz1de1u jak angielski.. Dla, tcgo 
dO\VY rfo,varzyst\V3, 6,000,000 f. ~. "'JDOSZ~cy, do tez, b~d~c Wiilbicielami WS!I.y.stkiego CO jes,t wznio"" 
·drugicj, dlugi publiczne Ko1npanii, zaci~ganc na nad- slem, wielkie:n1 i przJ;jac·io.lmi liberalnegQ i ro~:mmne
zwyczajnc wydatki 'vojennc, czyni~cc razem 54000000 !So ~os~~pu, ~awcz,asu objawiamy zdani~,. ze gdyby 
Iunto\v sztcrling6\v. Jakie niebe:n:plcczenst,vo z.c"tg.razalo budQi\vie wladzv 

W roku 1 34 kiedy monopol hancllu Kon1panii anglik6w w Indyj ch, gdyby jaki Cz~r,v0nosk6r}
:lostal znicsiony postano,viono, iz dy,videnda od ka- Spartak poclniosl przeeiwko anglikom, chor~giew 
pitaiu zak~ado\vego 6,000,000 f. s. \vyplacau~ bye po\vstania, to cala nasza sympatyja b~dzie na stro,.. 
rna akcyjonaryjuszon1 \V stalej \vysokosei 10 1/'l 0; 0 nic cywilizacyi pr~eci,vko barbarzynstwu .. '~ 
z ogolnych dochod6'v Indyj do roku 1871, poczcrn ~Iy, swiadkowie ostatnich 'vypadkow, wbre\v zdia-
1vszystkie akcyje Kompanii b~LIS} przcz rz~d wyku- f niu Valbesena, nd pewnego jnz czasu moglismy si~ 
pione, licz~c po 200 za 100. Na mocy "'i~c tego po- przekonac, ze jakkolwiek barbarzynstwo z nadaw.y
stanowienia do budzetu Indyj wnos~on~ jest stale czajn2}. po~stalo bylo sil~ przeciwko. cywilizacyi, ta 
sun1ma 635,680 f. s. na \vyplat~ dyw1dcnd. ostatn1a Jednak nie tylko nie moze si~ pochlubic 

Procent od dlugo'v drugiej kategoryi wynosi ro- og61n~ sympatyj~, ale nawet 'vielu rna przeci\vni-

cznie snmm~ 2,291,~97 f. s. .. . . ko.w, co dzien ~owe czyni~cych zarzuty anglo-indyj-
Razem wi~c dlug1 Kompann przyczyniaJ~ wyda- sk1emu rz~dO\VI. 

tku na 2,924,577 f. s. rocznie. 
W prawdzie dlugi te przewyzszaj~ nieled':ie trzy I 1

} Wyrachowanie to podaje angielski dziennik ,.,Eco .. 
razy og6lny roczny doch6d, a procenta od n1ch sta- nomist." 

ST~N OBECNlY SEKTY KW AKROW. 

Codziennie prawie jestesmy swiadkami dziwnych wlasciwego miejsca w szeregu zdarzen zjakich akla
wypndk6w kt6re z nieslychan~ szybkosci~ nast~pu- da si~ history a ludzkosci. Mi~dzy takiemi jednak na 
J~c jedna po drugicb, nie zostawiaj~ prawie czasu u~ag~: zasluguj~ ~ozmaite sekty religijne, ich zjawie
do zastanowienia si~ nad niemi i naznaczenia im n1e s1~, wzrost 1 upadek: Zauwazyc to mozemy 
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w dziejach, ze epoki : ltr~1pienia, niewiary w zasady tez dalo pocz~tek dose licznemu wychodztwu kt6re 
przyj~te i uswi~cone., 01dl-sU}pienie od prostoty wia- nakoniec skoncentrowal okolo siebie Wilhelm Penn, 
ry, jednem slowe1n e poki r-ozkladu spolecznego tak gorliwy J{waker, gdy sprowadzil swych wsp6lwy
w zyciu religijnen1 ja, k: pellitycznem, byly najobfitsze- zna\YC6'v do AmeryJri nad brzegi Delawary, do kraju 
mi w zjawiska tego 1 rodza~u. Dla rozjasnienia tedy nadanego mu przez rz~d angielski jako "ryplat~ na
s~du naszego o tern ':zego jestesmy swiadka1ni, rzuc- lezn~ ojcu jego adtniralowi, za d!ug u tegoz zaci~
my wsteczne spojrze nie na wieki ubiegle, dzieje na- gni~ty. W tyn1 to krnju, nazwanym od niego Pensyl
rodu. Po smierci F [enryka ' 7III, Anglia w kr6tkim wanh1, pod blogiin wply"'em opieki s"·ego dobroczyn
przeciqgu lat kilkur tastu, b.ym widowni~ najzupel- cy 'vzrastala sekta i 1nnozyla ~i~, dochodzfbc do 
niejszych przewrot( )w w dziiedzinie umysl6w i su- 150,000 ludnosci. Ten ich wzrost po r6znych kra
mien. Obalenie reljgii katolickh~j, przy,vr6cenie jej jach starego swiata i w An1eryce do pocz~tku VIII 
z \VS~pieniem Maxyi na tren i znowu ostateczne 'viel<n, odt~d stopnio,vo zn1niejszac si~ zacz~l -
stlumienie onej protestantyzmem, zachwialo 'viar~ i zn1uicjsza si~ coraz 'vi<loczniej, stosunkowo do in
w stale istnienie jakiegokolwiek wyznania; obok ze- nych ludnosci. vV Anglii nie1na ich wi~cej, razetn ze 
laznej woli i interessu politycwej zwierzchnosci, Szkocy~ i X. Wallii jak 20,000, a w Stanach Zjedno
zasady bytu. moralnego \vstrz~snione tern sa1nen1, czonych Ameryki, liczba przyjaciol, tak nazywaj~ 
podk-opaly i rrozwolnily obyczaje- wszystko d~zrlo si~ takie kwakry, codziennie prawie zmniejsza si~. 
do r.a-Eprz~zemia. Umysly slabe i podrz~dne chara- Ten wypadek, zastraszaj~cy dla sekty, przej~l \Vidal! 
ktery usprawiedliwialy si~ llrzykladem z gory i za- przerazeniem jej czlonk6w, gdyz przed par~ laty 
slanialy si~ przed s~dem \vlasnego sumienia, }Jotrze- ogloszonym zosta{ Anonyrna Konkurs-na napisanie 
b~-i zaszczytetn nasladownict\\'a wyiszych, przed rozbioru kwest.yj i wyjnsnienie ,jakie s~ przyczyny 
}{t6rye!h uginali si~ wladz~. Ale dusze t~schni~ce widocznie objawiaj~cych si~ znak6w rozbicia si~ 
za wydart1}: im 'viar~-a zbyt slabe, a by na jej za- sto,varzyszcnia P1·zyjaciol~" Tym rozbiorem i tny 
chwianych w ~pinije, lecz stalych przez s1 ~ oprzec zajntie1ny si ~ po kr6tce, gdyz 'vlasnie fakt ten wielce 
si~ i utr.zymac zasadach, w ustawnem nczeki,vaniu znacz~cyn1 nam si~ zdaje. 
lepszych wygl~daly natcbnien. Srodkiem uznanym powszechnie za najstosowniej-

Oto w!asnie poloienie i usposobienie jedyne, do szy i najsilniejszy do rozkzewienia i wzrostu wszel
zaentuzyazmowania si~ 1nysl~ kt6re w postaci no- kiej mysli, jest niew~tpli wie: Slowo, nauczanie. Tem 
wej, czystej wiary., nicomieszkuje nigdy prawic, w ta~ to rozszerza siEB "'~zelka nauka, prawda, a na nie
ldch okolicznosciach, obja,vic si~ ludziom 'v postac1 szczcz~sc ie i bi~d \Vielki. Takim tez sposobem wzro
wierz~cego w natchnienie swoje zapalenca. Takim slo sto,varzyszenie ,P1'zyjaciol" czyli ·~Kwakrow, 
byl dla Anglii Jerzy Fox zalozyciel sekty K"rakr6w naz,vy, pochodz~ccj od 'vyrazu znacz~cego w j~zyku 
oznajmuj~cy poslannictwo s'voje w r. 164 7 · O.n to angielskim drzenie, a odpowiednit~j i1n z powodu ru
nauczal ze kazdv czlowiek bezposrednio wejsc moze chow ciala i 'vstrz~snien konwulsyjnych jakim pod
'v stosunek z B~gie1n; ze ta wladza jest udzialcm da\vali si~ przy modlit,vie, lub natchnieniach proro
wlasciwym kaidemu i ze tym sposobem 1nozna zape- ckicb, sfanatyzmowani ludzie, tej sekty. Przej~·ci 
wnic sobie zbawienie kt6rego srodk6w, zaclen z u- gorli"rosci~ o "·zrost jej i wiar~ w prawd~ zasad ja
przywilejowanych do tej nauki urzEJd6w, ":s~azac mu kie og!aszali, przemawiaj~c glosem przekonania do 
nie umial, sam wi~c szukac jej postanow1ll zn~lazl su1nien pozostawionych samym sobie, latwo zero
w odkryciu tego bezposredniego stosunku z Bogie.m: I madzili okolo siebie rozbitk6w zachwianej wiary, 
N\e b~dziem powtarzali tutaj az nadto zn,~nyc~ J.uz lgn~cych latwo do kazdej nowosci. Ale wkr6tce zwol-
s,viatu zasad tej sekty. Nieuznaj~c zadneJ r6znicy nial w opowiadaczach tej wiary duch prozelityzmu 

stan6w, wedlug swej wiary uwazaj~c Boga za wsp6l- i liczba ich zmniejszala si~ nieustannie, poniewaz 
nego Ojca wszystkich a zatem r6wnosc zupelnq lu- uznano wyzszosc mz'lczenia nad slowem. W zebra
dzi jako braci-odmawiali wszelkicb tytul6w i oznak niach swych na modlitw~, z'vr6ceni wewn~trz w mil
uszano\vania najwyzszym kraju urz~dnikom, a na- czeniu, oczeki wali natchnienia do zabrania glosu 
wet panuj~cym, nie odkrywaj~c przed nikim glowy- i prorokowania. Gdy kazdy oczekiwal na pr6zno
odmawia1i przysi~gi, a nieuznaj~c potrzeby zadnej nie tracili nadziei ze na zebraniu n ast~pnem prorok 
duchownej bierarchii nie cbcieli oplacac dziesi~cin, si~ objawi- ale najcz~sciej oczekiwano napr6zno. 
co icb na ostre kary i przesladowania narazilo. To Co jednakze nie oslabialo ducha sektarzy . 

• 
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Z pocz~tku trzy1naj~c sig ZC\Vn~ trz 'vsz elkiego j~cie si~ si~ nowych za:sad fanatycznego sektarza, 
adn1inistracyjneg) lub polityeznego udzialu 'v spra- kt6ren ani przesladowaniem, ami wi~zieniem nie dal 
wach kraju-jako nic uznaj~cy zadn~j 'vladzy i nie si~ odsadzic od dziela, kt6re mu si~ prawdziwie dzie
skladaj~cy przysi0gi-z czasen1, niel\:torzy ich czlon- lem Bozen1 wyda\valo. Nie tylko tedy 'v Lejczester 
kowie przyloiyli si~ skutecznie do przepro\vadzenia Nottenghan1, Dcrbi, zk~d najbogatszv i najrychlejszy 

· wiclu reforn1 - przez wplyw na opinij~ wywierany, zebral pion Inlody nowato r, a ci w calej Anglii, 
przcz takich czlonk6w jak 111). Dright. Narcszcie i u- wielk~ liczb~ prozelit6w znalazl w kr6tkiin czasie. 
rz\}dy zaj1nowac zacz~li ust~puj~c od pierwotnej Tak zupelnie oddany swcmn przed1nioto,vi Fox roz
zasady- a teu1 sa1nen1 zadaj~c cios podsta\vie sekty. 'vijal coraz bogatsz~ w tekscie pisn1a pa1ni~c i wy
Malzenstwa powinny byly bye zawierane pomi~dzy mow~ peln~ zapalu i od\vagi, a jesli nie poci~gal to 
,vsp6l,vyzna,vcan1i i te tylko za pra"'ne u\vazane by- zadziwial \vszystkich. Powolany przcd s~d w Derbi, 
ly-,vyl\roczenia przeci,vko tyn1 przcpisom, jak i nie ul~l{l si~ s~dzi6,v, przeci\vnie straszyl ich, a gdy 
wszelkie innc, 'vykluczenie1n z sckty karanen1i byly, wielkiln glose1n wolac pocz~l podnioslszy drz~ce r~
a co jak lat,vo }Jrze\vidziec, zn1niejs7;alo z kazd~ ce do g6ry ,,s~dziowie tlriyjcie przed Pane1n, naj-
ch,vil~ prawic liczb~ \vyzna\vc6w i przyspicszalo wyzszym s~dzi~ naszym" icden z nich zawolal: A coz 
upauck dzisiaj zachwiancj juz zupelnie \V swych za- to za drirtcy (1\:wakr) czlowiek- i odt~d poniewaz 
saduch scl\cic. Bral\ kaplanst,va i obrz~d6w umo- i prozclici jego sami zaspali czy to w moulitwie czy 
rzyl religijne l)Oj~cia. Zasady Foxa zmienialy si~ do-f w nauczaniu unosili si~ cal em cialen1 wstrz~saj~c 
wolnic z cza cn1. Prace, pomoc materyalna i opieka ustalilo si~ to naz,visko. 
Penna, ~ yna vice-admirala Anglii 'v laskach u dwo- Gdy li'ox za1nkni~tym zostal w wi~zicniu Lcjces- · 
1·u b~d~ccgo~ wlasciciela calcj pro,vincyi \V An1eryce ter, polozenic jego obudzilo zaj~cic \V osobach do 
w dlugu skarbowy1n od rz~du angiclskiego naclanej, rozn1aitych 'varst'v spoleczenst\va nalez~cych. Mi ~
gdzie tak przcz sprowadzanych okr~tan1i k\vakr6w, dzy innen1i pani Ji,el \Vdo,va po jednym z pierwszych 
nauka ich upo,vszechnion~ i pra,vanli zabczpieczon~ urz~dnik6'v tcj prowincyi, przej~ta zostala czci~ dla 
byla, 1nimo tych 'vszystkich tak rzaclkich do spotka- nauki a razcn1 i dla osoby nauczyciela. ~.,ox poslu
nia korzysci jakby na utr\valeuie tej nauki zesla- bil j~, co raz "'icle wiele IJomoglo do dalszej kary
nych, uie nnikn~la zaglady, ta tak 'v Europic i no- jery do za,vierania stosunk6w z mozniejszemi, a ci~
'vym S'viecie rozpostarta sekta mbno 'vszelkich Sl'O- gle burz~cemi Si~ przeCi\Y 110\Yemu kosciolowi an
dkO\V uzytych ku tetnu, O\Yego sto\varzyszenia, zalo- glikansbicmu rodaka1ni. Wymkn~'vszy si~ z wi~zie·· 
zonego z naclziejf1 'viccznej tr,valosci i \vzrostu, a dzis nia, udal si~ z zon~ do Ameryki, gdzie poprz•edzil 
nikn~cego juz z po,vierzchni S\viata. Penu na lat 20, gclzie takze mial po,vodzenie, co 

Nim zakonczymy t~ pobieznie ~krcslon~ 'viado- wprowadzilo 'v takf1 pe,vnosc iz wkr6tce swiat caly 
mosc 0 stanie dzisiejszeln sekty k\val\ro"r, 'vypada do jego nauki przystanie, iz jedyuie nie\viadomosci 
nam ,vspomnicc o szczeg6lach z zycia jej zalozyciela. innych cz~sci swiata i innych krajo\v przy11i~ywal 
Grzegorz Fox ubogi syn fttbrykan!a, uredzil si~ tr\vanie w inncj bl~dnej podl6g siebie \vierze, a chc~c 
1v ksi~ztwic Leicestor r. 1624. Lubo sze\vckienlu przyjsc w po1noc, nie 1nog~c osob~ S\voj~ przynaj-
poswi~cony rzctnioslu, z natury przy siedz~cej pra- mniej pisn1e1n chcial ich oswiecic o nauce s\vojej, 
ey swojej odda,·val si~ ci~glemu czytaniu biblii, kt6- i po rospisywal bilcty do wszystkich panuj~cych 
re tak gor~co z natury wyobrazni~ jego zapalilo, mniej 'vi~cej panuj~cych. Wr6ciwszy do Anglji nie 
iz w 17tyin roku zycia s"rego uznal si~ natchnionym. doznal juz iadnego przeslado,vania, sekta bo,riem 
Obleklszy si~ \V sk6rzane odzienic puscil si~ \V po- jego juz \vtedy n1ocniejszemi nadto rozgal~zion~ by
dr6z po }{raju chodz~c od 1vio ki do \vioski, i zach~- la. Oddawal si~ '"i~c swej pracy bez przeszkody, 
caj~c, aby szli za nauk~ jego powolanego do oczy- a m6,vi~c iz ta usilnosc przyspieszyia skon jego, 
szczania wiary Chrystusowej. Obdarzony \vielk~ umarl bowie1u jak na czlowieka skromne zycic pro
paini~ci<t, 1nlody zapaleniec ci~gle lTIO\Yil j~zykiem wadz~cego zbyt wczesnie gdyz zaled,vie 56 lat 
pisma S'\Vi~tego, przytaczaj~c, })rzystosowuj~c rozne liczyl. Na kilka lat przed smierci~ napisal pami~
wyj~tki z niego na pot~pienie pra'v krajo,vych i ducho- tniki swoje, a raczej szczeg6iy tycz~ce si~ jego zy
wieiistwa, na kt6re z wielk~ za1>alczywosci~ powsta- cia poslannict,va swego, lecz testan1enten1 zabronil, 
wal. Owczesne polozenie kraju jakiesmy to wyzej azeby tak l{si~zka kiedykolwiek drukowan~ zostala. 
wykazali wplyn~lo nie szybkie i dose rozlegle przy- Przyznac nalezy iz Fox, kt6remu warunki w ja-
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kich si~ rozwijal umysl jego, dopomagaly wiele; umial 
si~ przej~c duchem swego narodu, umial poh~czyc 
organizacy~ religijn~ z ukladem towarzystwa, z za
s toso"raniem do jego wyznania i potrze b. Przy wska
zanym pop~dzie do post~pu moralnego i poboznosci, 
silnie on podtrzy1nywal cz~sc materyaln~ stowarzy
szeniaini 'vzajemnej pomocy i 'vsparcia biednych, co 
poci~galo nawct niewiernych, r6\vnie jak tych co 
chcieli unikn~c oplat dla ducho\vienst\va kosciola an
glikanskiego, od czego kwakrowie u wolnili si~; nad-

- to karnosci~ stowarzyszenia zabezpieczyli si~, w czuj
nej I)ieczy n1aj~c wszelkie, przeci,vko ty1nze uchybic
nia. Wiele tez reforn1 korzystnych lub czysto nla
teryalnych korzysci, wplyw icb, do parlan1entu wpro
'vadzil. 

Zdajc si ~ iz dz1siejsze rozpadni~cic si~ sckty tej 
'v Anglii gl6wnie przypisac n1ozna przyczynie, kt6-
l'a zrazu zdawala si~ trwalosc jcj zapewniac: przy
czyn~ zas byla wzi~tosc i rozpowszechnienie zbyte. 
czne. Zakon tak rozlegly, bez })rzew6dzc6w, bcz str6-
z6w, nie 1nogl si~ w pier'\votnej utrzymac czystosci. 
Przy,jaciel, co to 'vi~cej poz,volil sobie wprowadzac 
odmian koniecznosciami jak si~ zdawalo wywolywa
nych, 6w Pen, tak silny potentat sekty, przeciez }Jod-
kopal jej zasady wpro'\vadzaj~c j~ na d'v6r, pomi~dzy 
11ajmozniejszych, gdzie on a stawala si~ nie raz, do
gadzaj~c~·widokom oEobistym i materyalnym, spr~zy
n~. Byl on nawet powolany przed s~d Braci i za
skarzony za odst~pstwo w przyj~ciu panuj~cej religii, 
z powodu wiernych uslug oddawanych po smierci 
Karola II, Jak6bo'\vi, kt6ren lubi~c bardzo ojca jego, 
starego wice-adn1irala, i na syna przychylnosc prze
lal. Pen, nadto polozyl zaslug w towarzystwie Przy-
J·aciol aby tlumaczenie jego nie zostalo przyj~te, 

zostal 'vi~c uniewinniony z zarzut6'v jakic sci~gn~l' 
na siebic ci~glem na dworze Jak6ba przebywaniem; 
a za })anowania Wilhelma odsun~l ·i~ zupelnie od 
dworu azeby unikn~c nowych pos~dzen. Jednakze 
odt~d co raz cz~sciej spotkac tnozna bylo pomifddzy 
dygnitarzami k\vakr6\v, kt6rzy pomimo ze w kape
luszach do \vladc6'v S\voich przen1a \Vi ali, nic mniej 
gorlhvic n1ysleli o podniesieniu przc1nyslu, o oszcz~
dzeniu fundusz6w s'voich, nic daj~c z nich na po
trzeby czy to katolickiego 'v Irlandyi, czy anglikan
skiego kosciola. W pocz~tko\vych zasadach Foxa, 
nie \volno bylo ani do wojskowych, ani do cywilnych 
wcbodzic urz~d6,v, zgola niczcm odr6~niac si~ od 
braci, i pod iadnym \Varunkiem nie przyjn1owac obo
wi~zk6\v przeci,vnych zasadom sekty. Zupelny brak 
obrz~dk6\v, brak for1n, czyli dotykalncgo rzcc moina 
objawu n1ysli i uczucia, oslabil zapal religijny. Zgola 
ta szybl{o rosn~ca \V g6r~ budow la, bez trwalych 
posad, zacz~la si~ walic zwolp.a, i dzis juz '\V Anglii 
rzadko spotkac oderwane od niej szcz~tki: \V Ame
ryce tylko jako posiadaj~cej odpowicdnic warunki 
do podsycania \Vszel kiego rodz.aju sekt, ''l '\Vi~kszej 
ilosci, znajduj~ si~ sto,varzyszeni przyjaciele, lubo 
takze nic podobni do tej silnej, spr~zystej korporacyi 
od pocz~tkowych zalozycieli utrzymywanej. Zgola, 
patrz~c na dzisiejsze skarlowaciale, rozpadaj~ce si~ 
coraz bardziej, a niegdys tak szybko, z tak~ chwal~ 
i rozglosem '\Vzrastaj~ce towarzystwo, zawolac nlo
zna: ,Sic transit gloria mundi." Ostrzegaj~cy ten 
przyklad, daj Boze azeby byl nauczaj~cym, jaki jest 
los religij tworz~cycb si~ zewn~trz kosciola. Czy 
pomysl~ o tern np. 1\formony, dzis szeroko rozsiadle 
i k'vitn~ce w Ameryce, ze kiedys tenze los i ich 
czeka? Z. K 

• 

IGNAOY KOMOROWSKI MUZYK. 

( Z "&UBDJ;IORYTEM NAGROBKU.) 

- --- -
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S. P. Adolf Dytrych (Dietrich) jedyny sztycbarz j~c~ pomnik s. p. Ignaeego Kotnorowskiego. Nie 
Warsza\vski. kt6ry, chociaz nazwisko mial niernie- wiedzial chory artysta, ze na t~z sam~ nie1noc pier
.ckie nie umial dobrzc po niemiecku, bo urodzil si~ siow~ wkr6tce umrze i pol~czy si~ duchem, rychl~j 
u nas, i nasz kraj za s"Toj~ uwazal ojczyzn~, zosta- niz 1nyslal, z cieniami narodowego n1uzyka naszego. 
·wil przed skonem ostatni~ prac~ zacz~t~, wystawu- Brat zgaslego sztycharza Maurycy Dietrich, kt6ry 

KsqG.A. SWI.A.T•, Cz. II. R. IX. 13 

-



• 

98 - • 

()bj~l po nim zaklad, wykonczyl 6w miedzioryt. T~ 
rycin~ dajemy czytelnikom Ksi~gi Swiata z kr6tkim 
zyciorysem zawczesnie zgaslego Inuzyka. 

S. p. lgnacy Komorowski urodzony 13 stycznia 
1824 roku w Warszawie, zakonczyl w niej iycie 13 
listopada w nocy 1857 roku. Byl syne1n urz~dnika 
przy palacu Skierniewickim, a bratem znanego ar
tysty dra1nn1atycznego J 6zefa, kt6ry w l\:r6tkim cza
sie po niln umarl (22 marca 1858 r.). 

Bulakowski uczyl go grac na skrzypcach, Szanior 
na fortepianie, a Szablinski na wiolonczelli. U cz~
szczaj~c od roku 1838 na chor w koscielc ks. Pija
r6w, przywykal od dziecif1st"'a w gronie "'ybranych 
lubownik6'v pod sterem s. p. Krogulskiego do mu
zyki wokalnej. Takim sposobem ksztalcil si~ wszech-

. stronnie. I\u udoslronaleniu umyslu wielce si~ przy
kladala zabrana od pierwszej czuj~cej mlodosci 
przyjaz11 z poet~ Teofilem Lenartowiczem, kt6ry do 
wszystkich wybraf1szych towarzyst'v Warszawskicb 
go wprowadzal. 

Zmuszony pracowac na k~s chleba powszedniego, 
przyj~l w roku 1848 nauczycielstwo prywatne w Ku
jawach, a we dwa lata potem posnd~ wiolonczellisty 
w orkiestrze Wielkiego Teatru. Cho cinz to miejsce 
z powodu choroby w part lat opuscil, jednakie 
w 1853 roku znowu przyj~c n1usial: ten uci~zliwy 
zaw6d, bo z samych piosenek drukowanych u tutej
szych przedsi~bierc6w 1nuzykalij, utrzymac si~ nie 
m6gl. Choroba groi~ca utrat~ zycia z jednej strony; 
wstrzytu~wala-potrzeba, ta gwaltowna pani,z dru
giej nagli{a strony. Poszedl 'vi~c za glo~ em konie
cznosci. 

Trzeba tu oddac sprawiedliwosc s7.lachetnym uczu
ciom naszej powszechnosci polskiej, ktora, jak roz
kupienien1 rychlem przedplaty na jego ,,~... piewy pol
skie" pomogla mu znacznie do 'vyjazdu do Wloch 
dla pokrzepienia sil upadaj~cych i zaradzenia si~ 
lekarzy w Paryzu i wodach emskich; -tak r6wniez 
ochoczo danym groszem wdo'\vim na uczczenie po
piol6w jego, wzniosla ten pi~kny pon1nik, wystawio
uy na Cmentarzn pow~zkowskim, 'vedlug pomyslu 
i wykonania rzezbiar:la Swi~ckiego. Grobowiec tu 
wystawiony, poswi~cono 30 lipca 1859 roku. 

Ch~op~e wiejskie trzymaj~ce w jednej r~ce czape
czk~ 1 fuJark~, sklada drug~ '\Yieniec na lir~, stoso
w~e ~odlo s. p. Ignacego, zlozone na polnym ka
mieniu. 

Na pierwotnym odlewie pomnika kt6reao model 
zna~dow.al si~ az. do obecnej chwiii na Wystawie 
kraJOWej sztuk PI~knych w Warszawie mialo bye 

wyry to na. kamieniu , Ignacemu Komoro,vskien1u 
1858 r." Pozniej zmieniono projekt, i polozono taki 

• nap1s: 
SPIEW Al{OWI KALINY 

Z i o rn k o UJ i e. 

Te wyrazy zastoso,vane s~ do najpopularniejszej 
nuty s. p. l{omorowskiego, wyspiewanej do sl6w Teo
fila Lenartowicza ,Kaliny-n licz~cej kilka wydaii. 
Karasowski, kt6ry po nim obj~l piastowanie wiolon
czelli, tak si~ wyrazil o tej piesni ,ze gdy by I. K. 
nic wi~cej nad Kalin~ nieutworzyl, stan~lby .. zawsze 
wysoko w rz~dzie prawdziwie wyzszem natchnie
niem nan1aszczonych kompozytor6w." Wszystkie pi
sma polskie bezwarunkowemi w og6le brzmia!y po
chwaiami na czesc za,'lczesnie zgaslego artysty na
rodowego. Jeden tylko ,Ruch muzyczny" nieco po
wazniej t~ rzecz traktowal, i z tytulu licznych slrla
dek na potnnik s. p. Komorowskiego, przypomnial 
powszechnosci zaslugi i gro bowiec dojrzalego juz 
mistrza Kurpinskiego 1). 

Najwi~ccj pisal muzyk do poezyj przyjaciela swe
~o Lenart.owicza, a mianowicie: 1) Galary.- 2) Ka
hnal845 I1848 r.-3) Hej do tanca dziewuchy! (ma
zur).-4) Aniol i Pachol~.- 5) Hymn na czesc Gut
tenberga (jeden z najlepszych utwor6w dot~d nie· 
wydany). - 6) T~sknota dziewczyny 1846litogr.-
7) Dwie polki-kujawianki poswi~cone p. Gliszczvn-
skiej 1850 r.- 8) Do Wisly.- 9) Dziesi~c pi~sni 
polskich, mi~dzy kt6remi znawcy uwaiaj~ za lepsze: 
,Piesn z wiezy" -,Serce! serce sk~d-to bicie?'
, Ukrainiec '' i t. d. -1 0) Kuja wiak do sl6w J. K. Gre
gorowicza wydany u Friedleina w V\7 arszawie. -
11) Polonez do })oezyj Wincentego Pola: ,Chociaz 
to zycie idzie po grudzie. '' --12) Powisle (wiersz Ka
rol a Kucza). 

Dary od Boga dane, nie uprawiane prac~, na kt6-
r~ czlowiek jest skazany, zostaj~ najcz~sciej w nie
mowl~ctwie. l{omorowski bez zaprzeczenia mial 
wysoki talent z natury, ale sztuk~ z pocz~tku ni
sko wspierany. I nic dziwnego! Biedny, musial si~ 
starac o dawanie lekcyj muzyki drugim, wtedy wla
snie, kiedy jeszcze potrzebowal nauki i pracy sam 
nad sob~. Dla tego widzimy w najpierwszych jego 
utworach, wprost z serca plyn~cych, brak techniki 
i nieznajomosc teoryi muzyki. Kontrapunktacy~ i je
neral-bass, nie wszyscy u nas znaj~ kompozytoro
wie: sk~d-ze je mia! posiadac zaczynaj~cy zaledwo 
s1nutny sw6j zaw6d s. p. Ignacy? 

1
) J>atrz Ksi~g~ Swiata z roku 1860, T. I. 
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W zi~ty w salonach, w ktorych sam nucil swe pi~-
kne spiewy, tracil nieraz czas naprozno, czas 6w 
drogi, kt6ry powinieu byl raczej obr6cic na wyzsze 
doskonalenie si~ 'v ukochanym przez si~ za\vodzie. 
Salony nie wsparly w~tlych jego sil i materajlnych 
i umyslowych, a chwile przygodne do nauki kompo
.zycyi, ulecialy bezpowrotnie. 

Zap6zno wzi~l siC2 do korzystania z \vykladu za
sad wyiszej harmonii, udzielanego n1u przez organ
n1istrza Warszawskiego pana An. Frejera. Jednakze 
od tego czasu napisane kompozycyc, nosz~ juz na 
sobie cech~ daleko wi~kszej poprawnosci pod wzgl~
dem techniki. Gdyby mu sily zywotnc pozwolily, nie ... 
zavvodniebysmy odt~d mieli znakomitego t\vorc~ pie
sni narodowych, do kt6rych scree jego tak rzewnie 
przypadalo. W szystl\ie znakomitszych poet6w slo
wa poszlyby w obieg powszechny, spopularyzowaly
by si~ nut~ ukochanego spiewaka, tak przypadaj~c~ 
do s1naku wszystkim rodakom, bye moze dla tego 
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wlasnie, iz nie byla zbyt wyuczona i wymuszonosci~ 
nacechowana, lecz prosta i naturalna. 

Dzis jeszcze, na wielu koncertach publicznycb, 
slyszymy nieraz mile piosnki l{omorowskiego, a nie 
masz pra,vic domu polskicgo, gdzieby mlodziei nie 
nucila jego /{aliuy. Gdyby dluzej pozyl, niezawo
dnieby Stac Si§ mogl najpopularniejszyln Spiewa
kiem naszym. 

W latach 1856 i 1857 ba,vi<hc w Rzymie, Floren
cyi i Paryzu, niezawodnieby m6gl si~ wydoskonalic 
w muzycc, ale choroba piersiowa tak rychlo si~ roz
wijala, iz lekarze nic poz\volili mu ani spiewac, ani 
pisac kompozycyj. Nudzil si~ wi~c i pragn~l jak 
najrychlejszego powrotu do kraju, a by przynajmniej 
umrzec na rodzinnej ziemi. Snac przeczuwal', ze ro
dacy go kochaj~, ze uczcic go jaknajstosowniej i naj
serdeczniej pospiesz~! 

Wartoby dzis oglosic postniertne wydanie wszy .. 
stkich jego utworow, w jedn~ zgromadzonych wi~zk~ 

~ftODY POET A HISZP AN SKI, 
G 0 N Z .A L E S D E T E J A D A· 

J akkolwick pisn1iennictwo hiszpansl<:ie jest malo 
znane, mianowicie u nas, wiadomo jednak, jak~ 
slaw~ zjednal sobic znany po\vszechnie poeta a ra
zem powiescio-pisarz Michal Cerwantes; zdaje si~ 
iz duch jego raz owladn~wszy Parnas biszpanski, 
i dot~d panuje uad nim. Poeci chc~cy miec wzi~
tosc nastrajaj~ swe lutnie na ton zartobliwy, satyry
czny, prototypu swego. 

Nie pierwszy to raz dzi wi nas sprzecznosc jak~ si~ 
spotyka mi~dzy natur~, usposobieniem a upodobaniem 
czy to pojedynczych ludzi czy tez na:codow. Hiszpanie 
powaini, bior~cy zycie na serjo, jak to m6wi~, przytem 
nami~tni, powinniby jal<:by siC2 zd awalo, smakowac, w 
literaturze r6wniei po,vaznej, w utworach heroicznych 
})elnych uczuc; tymczasemjak s~dzic wypadanam imo
zna po dzielach, najwi~ksz~ maj~cych wzi~tosc, naj .. 
ulubienszym rodzajem dla nich by,va lekka, dowcipna 
satyr a lub anakreontyzm. ' To tez Cerwantes byl naj
'vi~cej u'vielbianym, lubo, jak zwyl\le staje si~, sla wa 
nie zabezpieczyla go o· glodu. Przypisac to raczej 

, 

nalezy nieprzyjaciolom moznytn, jakich sobie 'l powo
du &atyr narobil, nii nieocGnieniu ziornkow, kt6rzy 
rozrywali sobie jego ut,vory. Wkr6tce po nim, r6wnie 
w krnju uwielbic.tny, lubo nie tak znany obcym jak 
au tor Dun Qiszota, zajasnial Quevedo de Villegas, r6-
r.nie przesladowany jak poprzednik za uszczypliwe 
satyry swojc. Biedny poeta slaw~ swoj~ kupil za wol
nosc;--cllugo bO\Viem byl UWi(Jziony i dopiero smierc 
ministra, glownego sprawcy nieszcz~sc, oswobodzila 
go z niewoli. Za to ziomkowie dot~d si~ nad dzie
iami jego unosz~, a dzisiejszy poeta najuiubieiiszy, 
przez,vanym zostal \Vnukiem gicnialnego :Franci
szka Quevedo. 

l\1lody Don Jose Gonzales de 1,ejada zaledwie iat 
dwadziescia licz~cy, po~vszechne w Madrycie obudza 
zaj~cie, niety lko w salonach, ale i mi~dzy uczonemi. 

~,I{t6zby si~ domyslil" (n16wi o nim jeden z wielbi
cieli, czlonek akademii 1nadrycki~j), kt6zby si~ Rpo
dziewal patrz~c na mlodego poet~, ze on jest auto
rem satyr tak delika,tnych, lekkicb, odznaczaj~cych 
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~i~ tak~ oryginalnosci~ i komicznosciq. Jego pelna 
powagi postac, twarz lagodnosci~ tchn~ca, usmiech 
bez najmnicjszej goryczy, pol\oj rozlany w calej osobie, 
nie zapowiadaj~ satyryka. Syn najlepszy.. caly od
dany na uslugi ojcu, nie mysl~c o swoich rozryw
kach, pro,vadzi co dzien na przechadzk~ wiekiem 
pochylonego starca, 'v miejsca gdzie s~dzi, ze powie
trze najswieisze dla niego: w l\azdym stosunku mi
ly, szlachctny. skromny. Napr6inoby kto szukal w 
nim zwyklych uchybien n1lodziezy, nieporz~dnie zy
cia uiywaj~cych,jalco koniecznosci przez kt6r~ kaiden 
czlowiel\ przejsc musi. On przeci\vnie, odznacza si~ 
czystosci~ obyczaj6w, wzorowem obejsciem si~ w to
warzystwic, gdzie nigcly nie podnosi glosu na \V y
smianie nikogo, na powtarzanic li:rzywdz~cych cu
dz~ slaw~ opowiadan." 

,,Istotnie! rzadko spotkac podobnego je1nu satyry
ka, m6wi pan Lataur, kt6ren go \V tych czasach po
znal b~d~c w Madrycie. ,Chc~c napadac, wyzywac 
innych, trzcba bye samen1u niezwalczonym jak Gon
zales de Tejada; a chc~c wypowiedzicc wojn~ wszy
stkim wyst~pkom, najrostropniej jest posiadac wszy-
stkie cnoty." Zgola czytaj~c \vszystko co pisz~ 
o mlodym poccie, o jego pi~knej, pelnej szlachctnych 
uczuc duszy, o jego towarzyskich cnotach, o cicho
sci, lagodnosci charakteru i t. p. nie mozna wyjsc z 
podziwienia, jakim sposobem satyra, owoc dojrzal
szycb, pelnych doswiadczen i znajon1osci ~\Yiata, tuny
sl6w, znalazla przystEJp do tak n1lodej, nie zam~co
nej zadnym brudem iycia, wyobrazni. 

Nie mozemy sobie 'vytlumaczyc tej sprzecznosci 
inaczej jak narodowym sn1akie1n do podobnego ro
dzaju poezyi, jak \Vczytanietn si~ \V 1nistrz6w tego 
rodzaju. Azeby dac poznac, choc za pomoc~ rnalej 
pr6bki, talent tak uwielhiany przez roda1~6w jego, 
przytaczamy tu jednEJ z jego kr6tkich poezyi, kt6ra 
bezw~tpienia caly wdziEJk sw6j 'v tlutnaczeniu tra-

• . , . 
r.1c mus1. 

AI i l o s l! It/ o j a. 

,1?otografie! "'ydaj mi za pomoc~ swego tak wier
nego narzEJdzia t~, kt6ra mi siEJ podoba, tak~ jak~ 
sobie wyobrazam. 

, Twarz jej mniejsza nicch b~dzie \Vedlug fantazyi 
twojej, \vlosy ciemne lub blond, wszystko mi to jedno. 

,,Ale niech blyszcz~ce kamienie, dodaj~ blasku jej 
sploton1, i niech dwa zlote swiatla kolysz~ si~ u jej 
uszu. 

,Szyja jej, niech b~dzie ciemn~ lub alabastrow~, 
lecz dla skromnosci pokryj j~ perlami i szafirami. ., 

,Niech najpi~kniejsza patrzy z tak~ z~zdrosci~ 
na biust jej, jak ja patrz~ na t~ drog~ koronk~, kt6ra 
go pokrywa. 

, Okryj najdrozsz~ materj~ jej ksztaltn~, drobn~ 
kibic, wszak droga oprawa, powi~ksza wartosc ksi~gi .. 

,,Zdaje mi siEJ slyszec szelest wspanialej jej su
kni, zwiastuje mi ona serce hal·dzo bogate! 

,A jesli j~ sobie wystawi~ rozsiadl~ w szerokim 
powozie, jakiz to zbytek w liberyi, w zaprz~gu kt6-
ry j~ ci~gnie! . 

, Szcz~sliwyi kto obok niej unoszony na pi~knyrn 
rumaku, lub siedz~cy przy niej zawola, pal~c cyga
ro: , W szystko co mnie tu otacza, do mnie nalezy! '' 

,,Ach, odmaluj mi j~ czy to na balu, czy na Mszy,. 
czy na przechadzce, ale zawsze ustrojon~, za\vsze 
otoczon~ zhytkowemi powabarni. 

,Lecz nie:~tety! najwi~kszego jej wdzifJku odmalo
wac nie zdolasz, a tym s~ talary ojca; to, czego jedy
nie poz~dam. '' 

W Hiszpanii rozwiu~la sifJ poezj a i w og6lnosci 
Jiteratura, w czasach gor~cego chrzescijanstwa; zda
je SifJ wi~c iz Muza ich nie dose SifJ naspiewala 0 bo
zkach Olitnpu, iz ten rodzaj nie doszedl przesytu i 
nie byl upowszechniony: dla tego dzis jeszcze bez 
narazenia si~ na smiesznosc, na pos~dzenie, o zly 
smak, o zastarzaly klasycyzm, uiywaj~ go z powsze
chnem zadowolenie1n,jak to dowodzi chwalona w Ma
drycie poezja, gdzie Wenus gra tak wielk~ ro1~ 
wraz ze S\vym starym Wulkanem. Jest-to pocz~sci 
nasladowanie starej bajki, tak dowcipnej w swoim 
czasie, kt6ra opowiada jak w Lemnos pod okiem 
Wenery, Wulkan zaj~ty byl kuciem strzal dla ma
lego bozka 1nilosci; jak nadszedl nato Mars, a figlar
ny bozek najpier\v na nim sprobowal czy strzaly s~ 
ostre, i przebil jedn~ z nich serce boika wojny. Dzi
siejszy poeta zupelnie inny daje obr6t tej rzeczy, 
nie moina wi~c nazwac wiernem nasladowaniem 
bajki, tak zywo na pl6tnie Albana przedstawionej,. 
nie mniej jednak sprowadza wszystkie osoby juz nie· 
do Lemnos, ani na Olin1p, ale dla malej odmiany 
sprowadza ich na Prado. 

J-flenus ~v Prado. 

, 'V dzi~czna, usmiechaj~ca si~, pi~knn. 'Venus, wy
S7;la na Prado aby swiezem odetchn~c powietrzem. 

,Ilez gracji w kazdyn1 jej ruchu! jak jest piEJkn~ 
przy boku swego kowala, odwracaj~ca glow~, aby 
nie patrzec na niego; boon tak brzydkit 

, Gdy par~ razy przeszli SifJ wzdluz ulicy, on lor. 
netuj~c pi~kne, a ona pi~Jknych; 

• 

• 
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,Zaj~li miejsca na krzeslach zdobi~cych miejsce 
przechadzki; na tyle wdzi~k6w bylo to zbyt skromne 
siedzenie. 

,Zaledwie spostrzegli ich mlode zefiry, zblizyli si~ 
w .milczeniu trzepi~c skrzydelkami; 

,Niekiedy igraj~ z pierscienian1i jej wlos6w, to 
zn6w (smieszne malce) caluj~ r~ce,jej ramiona i wp6l 
skryty gorsjej. 

,Za niemi, wdzi~czne male a1norki, lekkie, wesole' 
otaczaj~ pi~knosc. 

znosci dworaku, jalrim byJ Goethe, poznal autora 
Manfred a? 

Nasz poeta hiszpanski, s~dz~c z wyj~tk6w poezyi 
jego jakie nam wpadly, nie zawsze rna do czynienia 
z towarzystwem Olimpu, lub ze starym Anakreo
nem: niekt6re utwory jego maluj~ o brazy z tegocze
snego swiata, pelne prawdy, a razem nacechowane 
smutnem uczuciem jak np.: 

Parte1· w Reti1·o. 
,S~ to po wi~kszej cz~sci zbiegli ze szkoly stu- ,,Jest 'v Retiro miejsce nazwane parteretn, pokryte 

denci, z okularami na nosie, z pomad~ w g~stych k~· dywanem z kwiat6w i gazon6w. 
dziorach. , Tam pod ·wolnen1 cicplem pron1ieni zachodz~ce-

,,Nadskakuj~c jej, pochlebiaj~, muskaj~c, pokr~-- go slonca, tysi~ce dzis oddaj~ si~ zabawom wiekowi 
caj~c n1iejsce na kt6rych kiedys g~sty "?~s porosnie. swemu wlasciwym. 

,,Jeden porywa jej wachlarz i sp okojne porusza ,Bialosc ich t'varzyczek podobna bialosci sniegu, 
nim powietrze, otwieraj~c go i za1nykaj~c, nasladu- zmieszanego ze szkarlatem gozdzik6w lub r6z. 
j~c Sennoras. ,Jak czystym jest usmiech ich! lie niewinnosci 

,Drugi, oddechem swoim z lekka dotyka twarzy \V ich radosci! Nicstety! czemuz zamiast bye ludzmi, 
W enery, do ucha jej s puszcz a slodkie tajemnice. nie moiemy dziecmi pozos tact 

,Inny zn6w rozmaw ia z boginhb drugi jej bajki ,, W ich bratniem kole razen1 pl~saj~ synowie rze .. 
gada, trzeci na jej bialej r~ce sklada ulotny poca- mieslnik6w z synami hrabi6w. 
lunek. , Dzisiaj mloda patrycjuszko! dajesz pocalunek te-

,Inny ... lecz dosyc ... dosyc-s zcz~sliwa zgraja lo- mu malemu kupczykowi pomarancz; a jutro, s~dzic 
trow! a szcz~sli wszy ten, kt6ry dostanie zony swej si~ b~dziesz z innej jak on ulepion~ gliny? 
w chmurze kadzidel. ,,Jutro! wojenna broil b~dzie zabawk~ waszq, 

, Gdy si~ to dzieje, nadcbo clzi Mars-Mars, wale- a wsr6d zmarszczk6w waszego ciala, nie jedna bolesc 
czny general, grozne brw i jego wystraszaj~ dzieci! kryc si~ b~dzie. 

~,Biedne malce! zoczywszy go, szuka kaiden powodu · , Ta dziewczynka skron1na, tak do aniola dzis po-
do oddalenia si~ i pozegna wszy bogini~, odchodz~ dobna, jutro nie jednemi lzami chwilowe szcz~scie 
jed en za drugim. oku pic kaze. 

,Mars porywa krzeslo, a sta,viaj~c go tak azeby ,,Dla pozysl\ania jej wzgl~d6w, ci co dzis dla niej 
rozl~czyc malzei1stwo , zasiada mi~dzy m~zem a te dwie na krzyz zielone zginaj~ gal~zki, jutro dwa 
zon~. miccze krzyzowac b~d~. 

,Obraca do nieszcz~sliwego m~ia odwrotn~ stro- , Ten maly, przewodzi wszystkiemi, zdaje mu si~ 
n~ piersi swoich, i zaczyna z bogini~ smiac si~ i zar- ze wszystkie1ni rozkazy\vac powinien; b~dzie on pla-
towac. g~ ojczyzny, s~dz~c si~ za Jej dobroczync~! 

,,A~h! za wolal W ulkan z bolesci~! J owiszu! por,vij , Slonce chow a si~ na zachodzie pod purpurow~ 
go! chocby juz tamci powr6cic mieli!" zaslon~, ana kwiat spuszcza tkliwe potylez swoich. 

Umieszczamy tu kr6tkie wyj~tki z utwor6w Gon- ,Bo dzien jeden zgin~l wsr6d tych czarnych cie-
zalesa Tejady, raz, aby dac poznac choc w malej nil bo widz~c was dzieci! choc o jeden dzieii podro
pr6bie rodr.aj poezji hiszpanskiej, tak nieznanej u nas, slych na ludzi, slonce zes1nutnialo!" 
powt6re aby wykazac sprzecznosc poety z utworami Jak widzimy, autor nie zawsze si~ zamyka w iro
j€go, gdyz istotnie-czytaj~c te ury,vki, kt6z domyslil, nicznej lub satyrycznej formie; bylo by z byt dziwnem, 
by si~ ze autorem ich jest pelen naiwnosci, skro- aby mloda, czysta dusza, tylko temu si~ oddawac 
mnosci mlodzieniec, kt6rego ciche domowe cnoty, miala. To przywilej dojrzalych, przezytych umysl6w; 
mila powierzchownosc, pr ~dzej tkliw ego idylist~ jak ich to zadaniem zbierac, odkrywac brudy, szpetnosci 
satyryka lub anakre ontyka zdradzacby mogly. Nie spoleczen£twa; mlodziencza zas wyobraznia, tylko 
pierwszy to raz uderza nas sprzecznosc mi~dzy poe- pi~kn~ stron~ opiewac powinna, -w jej r~kach nie 
t~ a czlowiekiem. Kt6zby np. w sucbym, pelnym pr6- . przystoi, bo nie naturalnym zdaje si~ bicz chlostaj~cy 
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wady, aku dobremu naganiaj~cy. To tez w ostatnich 
poezjach barrlzo wzi~tych i ch\valonycb, mlodcgo 
hiszpanskiego pocty, kt6rym dal tytul anakreonfy
cznycll, pr6cz swiezosci i lekkosci dowcipu, nie rna 
nic satyrycznego. 

Jal\l{olwicl{ recenzcnci francuscy widz~ w Don Jo-
se de Tejada pra wdzi"rego nast~pC\1 Franciszka Qoe
vedo de Villegas, zachodzi wszakze ogromna r6znica; 
t:1-mten jak ~'viadcz~ blizsi jego epoki krytycy, uchy ... 

bial cz~stokroc przeciw dobremu smakowi brakiem 
stosownych kolor6w lekkim i humorystycznym utwo
r6m potrze bnych; w takie bl~dy maj~ o bfitowac jego 
Face ties -tudziez Parnas hiszpanski, Pieklo zrefor· 
mo,vane it. p. ~adto satyryk dawny nie oszcz~dzal 
niczyjcj osobistosci, a opisa,vszy w jednej z satyr 
rz~dy 6wczesnego ministra hrabiego Olivarez, mu
sia{ ci~zldem i dlugiem wi~zieniem oplacic tEJ potrze
b~ wypowiedzenia ostrej, bez-oslonko\vej prawdy. 

MOr£YLE EUROPEJSKIE. 

(z ltYCIN4 KOLORO\VAN~.) 

Upowszechnionc IHlZ\visko miernik6w(Gcometra L.) 
nie zasadza si~, o ilc s~dzic mozna na jakicjb~dz 
wlasnosci, wsp6lnej 'vszystkin1 prawic n1otylon1 tej 
familii; lecz bez 'v~tpienia utworzonen1 ouo zosta
lo dla oznaczenin. dziwnych ksztalt6"'· i sposo bu 
poruszania si ~ g~sienic . 

l)oniewaz inl bowicm bra.kujc srednich n6g brzu-
sznych, sl\azauc s~ one do oclby\Yania " 'szelkich 
ruchow za pon1oc~ n6g przcdnich i ty lnych, sluz~
cych do popyclutnia czyli posu,vania si~ cia.lem 
ku przodo\vi. Aby si~ bowiem przeniesc z jednego 
miejsca na drugic, wyci~gaj~ si~ one w calej swej 
diugosci przedniemi nogan1i chwytaj~c za li~c jaki, 
na kt6ry si~ dostac pra.gnq, a \V koncu przyci~ga
j~ ku przodo"'i rcsztEJ ciala; przy czen1 'v "·J:a8ci
"·y przyginuj~ si~ spos6b, przybicrajftC k ztalt pod
ko·wy. S~ one w stanic z nadz"'yczajn~ naprz6d 
~Josu,vac si~ szybkosci~, a usta"'iczne ich 11rzytem 
·wyci~ganie naprz6d i przyci~ganie, konicczne na 
przypatruj~cego si~ tym ruchom "·ywiera 'vrnzenie. 

Najwi~ksza cz~sc jest z rcszt~ nad~wyczaj lcni
,v~, n1ianowicie w porze dziennej; zo taje czbsto
kroc po p6l dnia nierucho1nie 'v jcdnc1n 1niejscu~ 
przybieraj~c zwylde postac przedluzon~ i napr'Jio
D~b i czepiaj~c si€2 tylne1ni nogami przedn1iot6w na 
kt6rych szuka wytchnienia. N adz,vyczajnie prze
myslna byla natura w uksztaltowaniu ciala tych 
g~sienic; jedna i taz san1a u1ysl 'v tysi~czny s po
s6b w ich utworzeniu jest przeprowadzont1 z tak~ 
rozmaitosci~ a przeciez mimo-to i z .t~ zgod~ i do-

kladnosci~, jakicj dostatecznie wydzi,vic si~ nic mo .. 
zetny. Nie moina zaprzeczyc pe\vnego i to ua
dcr wybitnego podobiefist,va pomi~dzy tym rodza
jem g'}sienic, ktorc Iuicrnikatni nazy,vamy, a pe
\Ynetni pojedynczen1i CZ~Sciami rosJin, ga}Qzian1i, 
lisc1ni, porostami i t. p., na. ktorych z\vyklc zyj~ 
i przcby,vaj~. Te zywe kopi,jc gul~zi i lisci z tak~ 
cz~stokroc, az do najdrobuiejszych cz~stek sklado
\vych dol\ladnosci~b s~ naslado,vane, zc dostrzega
TilY na nich jakoby puszczajqcc si~ p~czki, cier
nic, poboczne gal~zki, skr~ty, z'voje, guzo,vatosci 
i r6zne tym podoune wyrosle, i to w tak uderzaj~., 
cen1 i z\vodniczcm podobienst,vie, ze cz~stokroc na 
pierwszy rzut najwpra,vniejszego na,vet okn, uwiesc 
1nu si~ dajemy. Zdaje si~, ze celem Opatrznosci 
nadajf1cej tak udcrzajt):CC g1!sienicon1 podobief1st,vo, 
z ciala1ni, na kt6rych takowe przcby\vaj~, byla ch~c 
uz.rczenia im pc~vnej ochrouy i zabezpieczenia. ich 
przed zugrazaj~cym im w kazdej niemal chwili nie
przyjacielem; w czem r6\Yniez spostrzcgan1y t~ nic 
cudo\vn~ i delikatn~, przez kt6r~ utrzymuje si~ ta
jen1niczyrn sposobein wsp6ldzin.lania, rowno\vaga 
'v naturzc. 

'V szystkie n1ierniki przedstawione na zal~czo
n6j tu rycinie, nalez~ do rodzaju, przez Ochsen .. 
hrimera ilnienicn1 "'Ennon1os' oznaczonego. Moty
lc 1naj~ skrzydla zfJbate, lub t\vorz~ce wyrazny 
.naroznik na tylnym brzegu skrzydel: tylnycb; nie 
roz · zerzaj~ ich na plask, jak to u najwi~kszej ilosci 
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micrnik6\V napotykamy, -lecz kieruj~ je ku g6rze, 
jak u motylo\v dziennych. 

G~sienice maj~ postac a nawet i kolor ga!~zek 
drzewnycb, i zasklepiaj~ si~ ( przeobrazaj~ si~) w 
lekkiej tkaninie mi~dzy posprz~ganemi wsp6lnie liscim. 

Jednym z najwi~kszych nie tylko w tym gatun
ku ale nawet w posr6d europejskich, jest leszczy
niak, Ennomos prunaria u Hubn: fig. 1 a) sami
ca; fig. 1 b) san1iec; fig. 1 c) odmiana inna sami ... 
cy; fig. 1 d) g~sienica. 

Motyl do tego gatunku nalei~cy rozmaicie przed
stawia nam si~ ubarwionym: najcz~sciej napotyka
my go ubarwionego tak, jak na fig. 1 fig. a) fig. 
1 h) na fig. 1 c). Po<fstawq., zasadnicz~ barw~ bywa 
kolor cien1no·brunatny; zoltawo-zielone nakropie
nie pierza jest zywszem u same a, bo koloru niemal 
pomaraiiczowego. Bl~dnie uwazano t~ odmian~ za 
osobny gatunek pod nazw~ Ennomos corylaria. Je
den i tenze sam spos6b zycia tych istot i ich g~
sienic dowodzA niezbicie tozsamosci obydw6ch ich 
ksztalt6w. Gqsienica ma 15 linij dlugosci, jest bla
do-brunatnego, lub popielatego koloru, i ma na 
6smym pierscieniu dwie wielkie, mi~siste narosle. 
We wrzesniu i pazdzierniku jest w polo,Yie swoje
go wzrostu; przep~dza zim~ pod mchem i liscmi, 
a w kwietniu lub w pocz~tkach maja nast~pnego 
roku dochodzi do zupelnej , ostatecznej wielkosci 
swojej. Najcz~sciej mozna j~ napotkac na drzewach 
sliwkowych i tarnkach; nie mniej jednak na brzo
stach i leszczynie. Zasklepia si~ ona 'v nadzwy
czaj delikatnej tkance mi~dzy liscia1ni, z kt6rej 
w czerwcu wymyka si~ nadzwyczaj upowszechnio
ny, mimo to jednak nigdy nie za liczny motyl. 

Dereniak (Ennomos illustraria. Hubn) fig. 2 a) 
rna nadzwyczaj mile barwy; na kazdem skrzydel
ku jest jasna, p6lksi~zycowa plama. Rysunek obok 
zal~czony daje nam poznac z latwosci~ tego mo
ty la: jest jednakze jeszcze inny, do niego nadzwy-

czaj podo bny, rzadziej jednak napotykany kali
niak (Ennomos lunaria), kt6ry nas z latwosci~ 
w bl~d wprowadzic moze. U kaliniaka jednak tylne 
skrzydla s~ daleko silniej wyci~te, a owe cztery 
plan1ki polksi~iyco\ve s~ przezroczyste, bez lusko
watego pokrycia. G~sicnica dereniaka fig. 2 h) jest 
koloru brunatno-szarej kory, z ioltym i bialym, sla
bym, niewydatnym zarysen1. iyje '" dw6ch genera
cyach; pierws~a w czerwcu, druga we wrzesniu i paz ... 
dzierniku, na tarkach, osikach i wierzbach. Motyl zja
wia si~ w k\vietniu, potem zn6w w lipcu i nie rzadko 
napotykanym by,va 'v wi~kszej cz~sci okolic En
ropy srodko\vej. 

Glogownik (Ennon1o~ crataegaria llubn.) fig. 3 a't 
odznacza si~ \vposr6d innych sw~ cytrynow~ barw~ 
i bial~ plain~ w posrodku skrzydel, tudziez poma
ranczowemi plamkami na brzegach przednich swych 
skrzydel. G~sienica (fig. 3 h), kt6ra przedstawia 
si~ juz to zielon~, juz to czerwonawo·szar~, Jub 
szarawo-czarnq, rna pr6cz zwyklych n6g brzusznych 
jeszcze dwie inne, ktore podlug woli wyci~gac lub 
wci~gac moze. Na sz6stym pierscieniu stercztl dwa 
ze sob~ razern zrosle guzy. Zyje ona we wrzesniu 
na glogu i tarnce. Motyl pojawia si~ na wiosn~, 
oraz w lecie, i pra,vie w~ z~dzie znajduje si~. 

Fig. 4. przedstawia nam rdestniaka (Geom. uma
taria) nadzwyczaj swietnego motyla, ktory szeroko 
na ok6! spotykany bywa, nigdzie jednak~e w nadt(} 
wielkiej lic.zbie. 

Bar\va skrzydel jego je ' t blado-i6lta; przez prze
dnie i tylne biegn~ w poprzek dwa czerwona
we paski; obr~bek czyli kraj skrzydel jest r6zowy 

Pojawiaj~ si~ zwykle d'vie generacye: jedna 
w maju, druga w lipcu. G~sienica jest koloru bru
natnego, z cie1nniejszemi pr~zkami, i najdokladniej 
daje si~ poznac po nadzwyczaj grubym czwartym. 
pierscieniu. Zyje ona w czerwcu, potem znowu w sier
pniu i wrzesniu, na szcza.wiach i rdestach. 

RYS 0 LAPONCZYKACH 
I I C H 0 BY C Z A. J A C H. 

Okolo godziny 10 przybylismy do Wadsee, stano- na koniec fiordu, ztamt~d dostac si~ l~dem do rzeki 
wi~cego granic~ dla zeglugi parowej. Mielismy za- Tana a nast~pnie doplyn~wszy po niej w kierunku 
miar wsi~sc tutaj na lodk~ i doplyn~c do Niborga ujscia do:nordu Tana, spodziewali~my si~ zastac tam 
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statek parowy. Lecz poniewai bylo jt1Z dosyc p6zno, 
a wiatr bardzo slaby i-jak nas og6lnic zapewnia
no, niepodobienstwcm bylo przywicsc nasz zamiar do 
skutku z powodu braku czasu, wysicdlistny wi~c na 
l~d dla p1·zep~dzenia na nim dnia. Wadsee jest mie
scina maj~ca 800 lnieszkanc6w, z dosyc plytk~ lecz 
bezi>ieczn~ przystani~, oiywion~ rybackietni lodzia
Dli i statka1ni ro syjskich kupc6\v z 1norza Bialego. 
Zbudowana jc t na pochylosci gory, na ktorej nio 
tylko nie \vidac drzew i krzak6\Y, ale na,vet ani 
.Zdzbla tra,vy. Jcdyna \vofl ktora tu \V lecie czuc si~ 
dajc, jest zapach suszonych ryb. vV ogr6dkach przy 
dw6ch albo trzccb domach, kilka n~dzn) ch odrosli 
rzodk,vi i kartofli osmielilo si~ "rychy lie z zie1ni; nie 
moina bylo jednak spodzic"'ac si«2, zeby zak\vitly. 
W pocz~tkach bowien1 jeszczc lipca, ~nicg pokrywal 
ulicc na cztery topy 'vysoko, a za szcsc tygodni 
no\vy juz byl spodziewany. Po obiedzic \vyszedleni 
na 1 paccr dla przenicsienia na }Hlp ier tutejszych 
okolic, lecz zaled,vie rzucilcn1 l>icrw zy szl{ic, gdy 
zerwal si£ tak zi1nny i przejtnujtlCY 'viatr, iz Zll1U
szony bylcn1 l)O,vr6cic do do tnicszkania, ktore zaj~
lismy w domu piekarza l1UZ\Viskieln Aa . Do naszej 
stancyi trzeba bylo przechodzic przez izb~, l<t6r~ 
zajrnowala jego familija, przez kuchni~ i piekarni<t, 

z okien zas naszych widac bylo przeci"'legl~ karcz
m~, z kt6rej na p6l pijani Laponczycy wychodzili 
spiesznie jedcn za drugim. w miesi~cu lipcu naj
cz~sciej, z\vykle odbywa si~ \vesele u Laponczyk6w, 
podczas naszej \vi~c bytnosci w W adsec moglibysmy 
widziec wicle mlodych IJar, kt6re przybyly do mia
sta zc swemi rodzinami w swi~tecznych, najparad
niejszych sukniach ~i przechadzaly po ulicy z wyra
zem jakiegos dzi\vnego zadowolcnia na twarzach. 
Letnia odziezLapo:6.czyk6w, sklada si~ z dlugiej, su
kiennej, faldzistej sukni ja no-zieloncgo koloru, ob
szytcj pod szyj~ i na r~kawach purpuro\vemi i z6l
temi wst~zkami, oraz z oryginalnej, podobnej troch~ 
do l1elmu czapki. Czapka ta by,va z czer,voncj nla
tcryi, z z6ltc1n albo nie bieskiem obszyciem. 

Lapo1l.czycy w og6le n1aj~ twarze swieze, rumia
nc, oczy jasnc, niebicskie, wlosy cicmne, policzl\:i 
wydatnc i usta nadz,vyczaj szerokie. W zrost ich jest 
cokol\vick mnicjszy od srednicgo. Jako fakt chara.
kteryzuj~cy ich obyczaje, dodac tu jcszcze \vypada, 
ii \vszyscy, kt6rych \Vidziale1n, byli pijani, nalogo
\vie bowien1 i bez zadnego wstydu oddaj~ si~ pijan-
s twu, o ile ty lko hu na to fundusze pozwalaj~, uic 
'"i~c dzi wncgQ ze bardzo l{r6tko zyj<!. 

ZY CIE Z \V I.ERZECE 
NA P6~ OCNYCH KRA~CACH EUROPY. 

• 

' Na koi1cu 1)rzyl~dka oddzielaj~cego Porsangcr ksz~ arkad~ skaly, cala t\vierdza zatrz~sla si~, z ta
fiord od Lexe fiordu przedstawily si~ oczom naszym kim ogluszaj~cym, dziwnym i przerazaj~cym · lo· 
coraz bardzh~j ur,viste, jakby sztuk~ porozlupywa- skoten1, ze odglos jego dot~d jeszcze brzmi w mo:
ne slmly. Ogromne massy, kt6re z wierzcholk6w I ich uszach. Krzyk rozlegl si~ na wszystkie strony, 
~iEJ oberwaly, otaczaly dno przepasci, n1aj~cej ksztalt a nast~pnie z s~umem, podobnyrn do burzy w lesie, 
foremnie sklepionej jaskini i sluz~cej za scbronienie wzniosl si~ z rozpadlin bialy, jakby dyn1u, oblok i 
dla nier.liczonego mn6stwa czajek. aprzeci"' przy- w przeci~gu sckundy powietrze napelnilo si~ uiezli
htdka wznosila si~ skala S wergolt-I{lub, podobna czon~ ilosci~ ptak6w. Drugi wystrzal takiez same 
do zburzonej t\vierdzy. Sciany jrj staly na trzech spro,vadzil skutki. Krzyki wzn1ogly si~. Liczba 
ogromnych arkadach, l{t6rych piono"'C fundan1enta kr~z~cych nad naszemi glo\vami ptakow dochodzi
podpieraly pochyle skaly \V ksztalcie kontrfors6w; la nieza\vodnie do 50,000, a pewno drugie tyle sie
waly n1iejscami zachowaly si~ jeszcze 'v calosci, dzialo ich na po\vierzchni skaly i \V gl~biach roz
miejscaini zas obruszyly si~, i zdawalo si~, jakby padlin. Nigdy jeszcze- mou'i au tor - nie zdarzylo 
'v rozpadlinach tych kolosalnych kamiennycb mass, mi si~ bye na takhn in{/ignation rneeling, lecz i tu 
znac bylo slady kul i bomb, ktorc je rozbily. Tysi~- podobnie, jak na \Vielu, ktore widzialem, chwila sto
ce spi~cych bialych czajek siedzia{o na odlan1ach sowna do dzialania pierwej nlinfJla, nitn postano
skal, lecz postano,vilismy przerwac hu s pok6j. Z pa- \Yiono, co dziaiac 'vypada? 
rostatku huku~la armata, "'ycelo,vana na najwi~-
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0 ZWL~ZKU ZWIERZ~CEJ I DUCHOWEJ NATURY CZLOWIEKA. 
( DOKONCZENlE) • 

§ 15. 
P r z y k l a d:J. 

Cbroniczne gl~bokie bole duszy, zwlaszcza gdy 
in1 towarzyszy mocne nat(Jzenie mysli po1ni(Jdzy kt6-
Te szczeg6lnic zaliczam powolny gniew, nazwany 
oburzeniem (indignation), r6wniez podkopuj~ pod
stawy ciala i wysuszaj~ zywotnc soki. Tacy ludzie 
wygl~daj~ wychudzeni i bladzi, a sn1utek ich zdradza
j~ zapadle i gl~boko lez~ce ich oczy. ,,Po,viniencm, 
m6wi Cezar, miec w okolo siebic ludzi tlustych, lu
dzi z okr~glen1i policzkan1i i spi~cych w nocy. Ten 
Kassiusz rna t'varz wycienczon~ i zglodnial~, za 'vie
le on mysli, tacy ludzie s~ niebezpiecznyn1i." Bo
jazn, niepok6j, zgryzoty sumienia, rozpacz, nie wiele 
odmicnnit3j dzialaj~ jak zaJ)alna gor~czka. Scigane
mu zgryzot~ Ryszardowi zbywa na wesolosci, kt6r~ 
posiadal, a kt6r~ mniema odzyskac ze szklank~ wi
na. Nie sa1no jednakze cierpienie duszy odstrasza 
od niego wesolosc, robi to takze pochodz~cc z gl~bi 
machiny uczucie niedomagania, a wlasnie takiez sa
me uczucie zwiastuje zlosli \VC gor~czld. Ci~zko o bar
czony wyst~pkami lvioor, kt6ry nicgdys byl ta.k do
wcipnym, ze przy rozczlonkowy\vaniu \vyobrazen, 
wszystkie uczucia ludzkosci w nicosc rozpraszal, zry-
wa si~ teraz wsr6d snu okropnego, blady, bez tchu, 
z czolem oblanen1 zimnym potem. Wszystkie obrazy 

· przyszlych kar, kt6re moze w latach dziecinnych 
wyssa!, a b~d~c m~zem w sobie uspil, napadly ze
mglony snem jego umysl, sensacye zanadto s~ zmie
szane zeby powolniejszy bieg rozumu m6gl w nie 
znowu wnikn~c i roz,viklac potrafiJ. W alczy on je
szcze z fantazy~ a duch ze straszydlami mechani
zmu 1

) . 

Moor. Ni~, ~a nie _dri~. MialZeby to tylko byC 
~en. Umarl1 n1e wstaJ~.- Kto m6\vi ze ja dri~ i ie 
Jestem blady? Mnie tak lekko, tak dobrze! 

Be~ .. Je~tescie bladzi jak trup, glos wasz niepe
wny 1 J~kaJ~cy. 

1
) Life of, Moor. Tragedy by Krake. Act v. Sc. L 
KSilJOA. Swu.T~, Cz. n. R. IX. 

• ' 

• 

.1Jioo1·. ~am gor~czkEJ. Kaz~ so bie rano krew pu
sc1c. Pow1edz tylko ksi~dzu! jak przyjdzie, zo mam 
gor~czk~. 

Bed. 0 jestescie pra,vdziwic chorzy. 
Moo1· .. Tak! zapewne, zapewnc i nic wi~cej;- a cho 

rob a .m1~sza rozum i plodzi szalone, dziwne sny 
~n.y n1~ nte znacz~-pfc, pfe, co za niewiescia boja
zh\vosc! ~ny pochodz~ z brzucha, sny tei nic nie 
znacz~-Inialern wlasnie przyjemny sen. 

(Pada w omdleniu.) 
1,u staj~cy nagle caly obraz snu, porusza caly sy. 

stemat pos~pnych wyo~razen, i wstrz~sa razem cal~ 
posad~ organu myslcn1a. Z og6lnej summy powsta-
~~ cale nadzw~c.zaj z~oion~ uczuc~e ?olu, wstrzl)ssa
J~Ce ,dusz~. w JeJ gl~b1ach 1 parahzuJ~ce zapo1noc~ 
wspolczuc1a (per conscnsum), cal~ budow~ nerw6w. 

Strachy przejmuj~ce tego, kto wychodzi na doko
nanic zbrodni~zego czynu, albo tego, kt6ry tylko co 
go \vykonal, n1czem i~nem nie s~, tylko tymze samym 
dre~zcz~u1, .w~trz~SaJ.~cym chore go na gor~czk~ albo 
tak~ego Jaki s1~ dosw1adcza po przyj~ciu wstr~t obu
dzaJ~cego ~ekar~tw~. Nocne rzucania si~ dr~czonych 
zg~yzotam1 sum1enia? a kt6rym zawsze towarzyszy 
go1~cz~ow,e uderzen1e pulsu, s~ prawdziwemi gor~
cz~ami ktore wzbudza wsp6lczucie (consensus), ma
chiny z dusz~, a lady Makbet chodz~ca we snie, ma
rzy takzc gor~czkowie. Juz samo udawanie uczucia 
robi aktora chorym i Garrick po odegraniu roli Le
ara lub Otella, przep~dzal kilka godzin na l6zku 
w konwulsyjnych poruszeniach. Zludzenia takze wi
dz6w, wsp6lczucie ku sztucznym nami~tnosciom, by
walo przyczyn~ przestrachu, paralizu, omdlenia. 

Ni~ jestze najwi~kszym nieprzyjacielem swego 
zdr~w1a te~, kogo dr~czy zly humor, kto ze wszy
stkich okohcznosci zycia czerpie trucizn~ i z6lc· al
bo_ zb:odniarz_ Zyj~~y _w nieustannym chronicz~ym 
gn1ew1e lub ntenawtsci, lub zazdrosnik kt6rego dr~
czy wszelka doskonalosc jego bliznich? Nie mialaz
by z br_odnia. bye dose odstraszaj~c~, gdy wra.z ze 
szcz~sc1em n1szczy takze i zdrowie? 

14 
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s 16. 
w 1 j. t k J. 

Lecz i przyjemne uczucia takze zabijaly, nieprzy
jemne zas ~udownie uleczaly. J ednego i drugiego 
uczy doswiadczcnie; mialozby to zmieniac grauice 
ustanowionego prawa? 

Radosc zabija gdy dochodzi do stanu zachwycenia 
(extasis), natura nie znosi tego wzniesienia si~, do 
jakiego w jednej ch wili dochodzi cala nerwowa budowa; 
poruszenie m6zgu juz nie jest l1armonij~ ale staje 

,. si~ konwulsy~, najwyzsz~ momentaln~ sil~ przecbo
' dz~c~ wnet w ruin~ machiny, gdyz przest~pila gra
niczn~ linij~ zdrowia (albo,viem ijuz "'. samem wyo-
brazeniu zdrowia miesci si~ wyobrazenie pewnej 
temperatury przyrodzonych ruch6,v): nawet radosc 
znil\:omych istot rna swoje granice, kt6rych r6wniez 
przest~pic nie moze, bo inaczej musi zgin~c. 

Co si~ tycze drugiego przypadku, mamy wiele 
przyklad6w, ze umiarl\:owany stopien gniewu, b~cl~cy 
w sile swo bodnie \VY buchn~c, zni6sl dlugotrwale za
tkania; ie naprzyklad przestrach pozaru usun~lna
gle zastarzale bole i niezliczone paralize. Lecz i dys
senterya usuwala takze zatkania zyly wrotnej, i kro
sta uleczala melancholije i 'vscieklizny-czy dla te
go krosta rna mniej bye chorobq, albo dyssenterya 
ma bye dla tego zdrowiem? 

§ 17. 
Gnus nose duszy, robi poruszt'nia machlu1 gnusnl~jszeml. 

Jezeli wedlug s"'iadectwa Hnllera, czynnosc ducha 
podczas dziennych zatrudni en, zdoln~ jest do przy
spieszenia wieczornego pulsu, rlla czcg6z jej powol
nosc ni~ moze go 08labic, dla czegozby jego nieczyn
nosc lllC mogla go zupelnie przyt~pif? Bo chociaz 
poruszenia l<rwi nie zdaj~ si~ tak bardzo zalezec od 
duszy, nie bez zasudy jednak n1ozna ,vnioskowac ze 
serce bior~ce za,vsze wi'JkSzf1 cz~sc s\vej sily z ~6-
zgu, mus~ koniecznie ponosic 'vicll\~ jej utrat~ gdy 
dusza nze podtrzy1nuje porusze7t 1no:.gu? Tempera
ment flegmatyczny poci~ga za sob~ leniwy i powol
~y ~uls, k!~ew staje si~ wodni~t!1 i ~i~gnf!c~ si~, kr~
zenie krw1 w dolnym brzuchu Jest utrudnionem. 

Glupowaci, kt6rych nam opisal ~iuzell 1) oddychali 
powolnie i ci~zko, nie mieli z~dzy ani do jedzenia i 
pi cia, ani ~o naturalnych wydzielen, uderzenie t~tna 
bylo rzadl{Ie, wszystkie funkcye byly oci~zale i sla
be. Odr~twieniu duszy od przestrachu zdziwienia 
i t. d~ towarzyszy czasami og6lny upad~k wszelkiej 

. l) Muzell,-lekarskie cbirurgiczne postrzezenia .. 

fizycznej czynnosci. Czy dusza, czy tez cialo bylo 
przyczyn~ tego stanu, kt6ry j~ 'vprawil w odr~twie
nie? Lecz materya ta wprowadza nas w subtelnosc 
i dla tego tez nie powinna bye tu roz bier an~. 

§ 18. 

D r o g i e p r a w o. 

Teraz zas to co, si~ powiedzialo o przeniesieniu 
duchowych uczuc na zwierz~ce, stosuje si~ takze d~ 
od\vrotnego przypadku przeniesienia uczuc zwierz~
cych na duchowe. Choroby ciala, b~d~ce po wi~kszej 
cz~sci naturalnemi nast~pstwami niewstrzemi~zli
~vosci, nios~ juz kar~ samym zmyslowym boletn, lecz 
1 tu takze dusza musiala bye dotl\:ni(Jt~ we wlasnej 
istocie, azeby podw6jny b6l tern mocniej wrazil jej 
ograniczenie z~dz. Dlatego tez i do zmyslowego za
dowolenia 'vzgl~derrt cielesnego zdrowia ntusialo 
przyl~czyc si~ subtelniejsze uczucie duchowej po
pra wy, azeby tern bardziej podniecic czlowieka do za
chowania swego zdrowia, w dobrym stanie. I takie 
tez jest drugie prawo pol~czonych natur: ie ze 
swohodnq czynnosciq otganow, lqczy si~ swobodny 
zoyp lyu; uczuc i l1Jyohraien, i ie z 'l'ozsb·ojeniem ta
kowyc!t zoirgie si§ ro:strojenie 1nyslenia i uczucia. 
Czyli krocej: :e ogolne uc:ucie zwierzccej harrno
ni~ je.st Z~·?dlem. du~h~w.ij przyjenmoSci, a zwierzcca 
p1 z,lJkros~ nzu~z bye z1·odlem umyslouJej przyk1·o.§ci. 

Sluszn1e WI~c pod wszystkie1ni temi wzgl~rlami 
1nozua ~usz~ i cialo por6wnac do dw6ch, jednakowo 
nast rOJ?nycll , blisko s iebie polozonych muzycznych 
narz~d~1. Dotkn~\vszy si~ naprzyklad, pewnej stru
ny na Jednyn1 z nich i wyda wszy pe\vny ton, taz 
satna struua zadzwi~czy i wyda takiz sam tvlko 
cokolwiek slab~zy ton na drugim. I tak, ~6;,i~~:c 
przez por6,vnan1e, wesola struna ludzkiego ciala obu
dza rowniez wesol~ W dnszy, tak SlllUtny ton W pier
~szyln .wy'v~luje podobniez sn1utny 'v drugiej. Taka 
Jest dzr\vna 1 godna uwagi sympatya zlewaj~ca r6-
znorodne pierw iastki czlowieka jakoby "' jedn~ isto
t~;_ c:lowiek nie jest jedynie dusz~ i cialem, jest on 
naJSCislejszem ztnieszanie1n obu tych substancyj. 

§ 19. 
Nastroje ducha id~ za zastl'ojami ciala. 

Zt~d-to J)O przeladowaniu zol~dka i po naduzyciach 
wszelkich .z1nyslowych uciech, nast~puje oci~zalosc, 
brak mysh, nad~sany humor; zt~d dziwne dzialanie 
win.a u ,taldc~, kt?rz!, go; ~miarkowan~em uiywaj~J:. 
,,K1ed) s. wyp1l w1na mow1 brat Marcin ,jestes we· 
wszystk1em podwojonym; dwa razy r6wnie lekko 
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mysl~cytn, dwa razy r6wnie lekko przedsi~bierczym, 
dwa razy r6\vnie pr~dko 'vykonywaj~cyn1." Zt~d to 
dobry hun1or i zadowolenic w czasie jasnej i zdro
\rej pogody, opieraj~cy si~ wpra,vdzie z jednej stro
ny na l{ojarzcniu si~ wyobrazen, po wi~kszej cz~sci 
jednak zalcz~cy od S\vobodnicjszego odby"rania si~ 
przyrodzonych czynnosci. Tacy ludzie zwykli po
wszechnie uzywac nast~puego wyrazenia: czuj~ ze 
mi je t do brze; i \V tymze czasie zdolnicj5zyn1i s~ oni 
do wszystkich prac utnyslo,vych i ot,vartc 1naj~ scr
ee dla uczuc 'ludzkosci i do \Vykonania 1noralnych 
obowi~zk6\v. Toz san1o takze stosuje si~ do narodo
wego charaktcru lud6\v. Mieszkuncy po ~pnych oko
lic smuc~ si~ z otaczaj~c~ ich natur~; czlowick dzi~ 
czeje \V dzikich burzli\vych strefach, usmiecba si~ 
pod przyjazuem nieben1 i czuje syn1paty~ \V czy
stenl po,vietrzu. Pod greckie1n tylko nieben1 znalazl 
si~ Horner, l)lato i Fidyasz; tam tylko powstaly nlu
zy i gracye, gdy n1glista Laponija, zaled,vo czlowie-

}{a, nigdy zas nie \Vyda jeniuszu. \tVtedy, gdy Niemcy 
byly je~zcze krajem lesistyn1, dzikhn i bagnistym, 
Niemiec byl strzclcen1 tak dzikim jak zwicrz~, kt6re
go sk6r~ na S\ve baeki zarzucal. Skoro zus praco\vi
tosc ztnienila postac jego ojczyzny, odt~d zacz~la 
si~ epoka jego uksztalcenia. Nie chc~ utrzyn1y\vac 
ze klimat jest jedynem zr6dlem charaktcru, lecz nie
zuwodnic dla oswiecenia pewnego ludu, za gl6wny 
~wzgl~d przyj~c potrzcba zlagodzenie jego nicba. 

Zniszczenia w ciele mog~ takze przy,viesc do nie
P orz~dku caly system at moralnych uczuc, i utoro
'yac drog~ najgorszyn1 nan1i~tnoscion1. Zuzyty roz
pust~ czlo\viek, lat,viej przywiedzionym zostanie do 
ostatecznosci, nizeli ten kto zdro"·o utrzymuje S\ve 
cialo. Jest ·to \Ylasnie szkaradnen1 narz~dziem tych 
kt6rzy psuj~ mlodziez, a 6w werbownik bandyt6,v, 
ruusial doskonale znac czlowiel\a, kiedy powiedzial 

~, trzeba zepsuc cialo i dusz~. '~ Katylina byl wprz6d 
rozpustnikiem nim zostal zb6jc~ i podpalaczem, a Do
ria ci~zko si~ mylil s~dz~c ze uie nalezalo o ba wiac 
si~ roz\vi~zlego Fieska. W og6lnosci postrzega si~ 
to, ze zlosliwosc nlieszka cz~sto w chorych cialach 

ympatya ta \V chorobach by,va jeszcze dobitniej
szq. W szystkie "razniejsze chorohy, z\vlaszcza te, 
kt6re nazywaj~ zlosliwemi i kt6re pocbodz~ z eko
nomii dolnego brzucha; obja\viaj(}: si~ mniej wi(Jcej 
szczeg6lniejsz~ rewolucy~ w charakterze. Gdy si~ one 
jeszcze w cichosci, w skrytym zak~tku machiny czol .. 
gaj~, podkopuj~c zywotn~ sil~ nerw6w, w6wczas juz 
dusza, w ciemnych przeczuciach zaczyna uczuwac 
upadek swego towarzysza. Jest-to wielki pier\via ... 

stek (ingrediens) tego stanu, kt6ry nam wielki lekarz
pod imieniem dreszcz6w (horroris) \V mistrzowskich 
skreslil rysach. Zt~d u takich ludzi rodzi si~ t~
sknota kt6rej nikt nie u1nie naznaczyc przyczyny, 
zmiana ich sklonnosci, niesmak do wszystkiego co 
niegdys bylo im najprzyje1nniejszen1. Jjagoduy ~taje 
si~ kl6tli,vy1n; zabawny ponuryn1, a gubiqcy si~ przed
tctn w gwarze zatrudnionego S\viata, unika ludzkie
go spojrzenia i lrryjc si~ \V pos~pn6j, n1elnncholicznej 
ciszy. Pod ty1u zdradliwyn1 pokojen1, gotuje si~ cho
roba, do sruiertelnego wybuchu. Og6lne za1ni~szanie 
machiny \V czasieja,vnego,szalonego \vybuchu choroby 
da.je nau1naj,vy1no,vnicjszy do\v6d o dzi,vncj zaleznosci 
duszy od ciala. Og6lne uczucie upadku organ6w, zlozo
ne z tysi~ca innych bolesnycb, sprawia \V systcmacie 
jej ducho,vych uczuc straszne zatnieszanic. Najstra
szniejsze 1nysli znowu odzywiaj~. Zbrodniarz, kt6re
go nic nie poruszylo, nlega pod przewag~ zwierz~
cych strach6w. Utuieraj~cy Winchester ryczy w sza
lonej rospacz). Dusza umyslnie zdajc si~ ch,vytac 
tego co j~ 'v gl~bsze jeszczc \Vtr~ca cietnnosci, i 
z szalonytn \vstr§tcm cofa si~ ocl \vszelkich srodk6w 
pociechy. Glos nieprzyjen1nego uczucia stajc si~ pa
nuj~cyin, a ze ten gl<Jboki b61 duszy powsta! z za
mieszan 1nachiny, pomaga on nawzajem do uczynie
nia tych zamieszan mocniejszemi i po,vszechniej-

• szem1. 
§ 20. 

Ograniczenle tcgo co po1• rzedzllo. 

Codzien jednak mamy przyklady chorych, kt6rzy 
pelni n1~stwa \vznosz~ si~ nad cierpienia ciala, jako 
tez i utnieraj~cych, kt6rzy wsr6d udr~czen walcz~cej 
machiny zadaj~ pytanie: 0 smierci! gdziez t\v6j ko
lec? Mialazby, powie ktos, m~drosc nie wystarczac 
do uzbrojenia SiEJ przeciwko slcpym stracho.m orga
nizmu? Mialazby, co jeszcze wi~c6j znaczy niz m~
drosc, mialazby religija tak malo ochraniac swoich 
przyjaci6l przeci,vko nagabaniom znikomosci? Albo 
tez, co \vlasnie najedno wychodzi, nie idziez tu o po
przedniczy stan duszy? i o to, jak ona przyjmuje 
zmiany zy,votnych porus zen? 

'fo wlasnie jest niezaprzeczon~ prawd~. Filozofija, 
a jeszcze bardziej smialy i religij~ 'vsparty umysl, 
zdolnemi s~ calkowicie oslabic wplyw zwierz~cyc h 
uczuc, oblegaj~cych umysl chorego; a dusz~ jakby 
od wszelkiego zwi~zku z matery~ oderwac. Mysl 
o B6stwie r6wnie jak JlO wszechswiecie tak i nad 
smieroi~ s~ unosz~ca, harmonija przeszlego zycia. 
i przedsmak wiecznie szcz~sliwej przyszl~sci, rozle
waj~ pelne swiatlo na wszystkie ich poj~cia, gdy 
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dusza glupca lub niedowiarka od wszystkicb tych 
ciemnych uczuc mechanizmu zaslonion~ zostaje. Gdy
by nawet mimowolne bole zwalily si~ na cbrzescija
nina lub m~drca (bo czyz nie mniej przeto jest on 
czlowiekic1n?) on sam za1nienilby na roskosze, uczu
cie zrujnowanej swej machiny. 

'rhe soul secur' d in her existence, smiles 
At the drawn dagger, and defies its point, 
The stars shall fade away, the sun himself 
Grow dim \Vith age, and nature sinl{ in years, 
But thon shalt flourish in immortal youth, 
Unhurt amidst the war of Elements, 
The 'vruk of Matter, and the Crush of Worlds. 

(Dusza bezpieczna w S"'em istnieniu, usmiecha 
si~ i stnje smialo przeciw ostrzu wymierzonego szty
letu; gwiazdy znikn~, slonce nawet przycmi si~ od 
starosci, a natura pochyli si~ latatni, lecz ty kwi
tn~c b~dziesz nies1niertel nie n1lodym , nietkni~ty 
wsr6d walki zywiol6w i ruiny swiat6w). Podsta'v~ 
tej niezwyklej we solosci sn1iertelnic chorych, by,va 
nicraz fizyczna przyczyna, a dla praktycznego le
karza jest bardzo wain~. - Spotyk::uny j~ cz~sto 
w towarzystwie sn1iertelnych hipokratesowych zna
k6w, nie 1nog~c j~j sobie "TytJumaczyc jakiln
b~dz poprzcdniczem przc ilenie1n ( crisi ); taka \VC

solosc jest zlcj wrozby. Nerwy przy podniesieniu 
gor~czki, b~d~c do IUtj,vyiszego stO})Uia podniecone
mi, utracily juz s"·~ czulosc; cz~sci zapalonc, jnk 
o tern do brze '"ie1n y, gdy przcchodz~ "' zgorzelin~ 
przcstaj~ bolec, lccz zgubn~ byloby n1ysl~, winszo
wac so hie ze si~ juz przebylo zapalny pcryod. Dra
zliwosc opuszcza zan1arle ner,vy, a s1nierteln~ nie
czulosc zwodzi "rzgl~dcin pr~dkiego \vyzdro,vienia. 
Dusza pozby"rszy si~ dlugotr"·alego bolc\.; uego uczu
cia, doznaje zludzenia 'v przyjen1nem. "? olnf! ona 
jest od bolu nie dlatcgo zc ton jcj narz~dzi przy,vr6-
conym zostal, lecz dla tego ze juz nie czuje niezgo
dnosci. W sp6lczucie ustaje, j ak t~ lko rozrywa si~ 

zwi~zek. 

§ 21. 

Dalsze pogl~dy co do zwl~zk u. 

Gdybym teraz cbcial gl~biej 'vnikn~c- gdybym 
mial mowic o szalens twie, o sennosci, o odurzeniu, 
o padaczce i katalepsyi i t. p ., 'v kt6rych wolny i 
rozumny duch ulega despotyzmowi dolnego brzucha, 
gdybym w og6le cbcial zapuscic si~ na obszerne po
le historyi i bypochondryi; gdyby mi wolno bylo m6-
wic o temperamentach i wsp6lczuciacb, b~d~cych 

otchlani~ dla lekarzy i filozof6w, - slowem, gdybym 
prawdziwosci tcgo co si~ dot~d powiedzialo, chcial 
dowodzic przy l6zku chorycb, b«Jd~cym zawsze wiel
k~ szkol~ dla psycbologa, przedmiot m6j rozci~gn~l
by si~ do nieskonczonosci. Teraz zdaje mi si~ do
statecznie dowiedzionem jest, ze natura zwierz~ca 
calkiem si~ miesza z duchow~, i ie to zmieszanie 
jest doskonalosci~. 

Zjawiska cielesne zdradzaj~ poruszenia dutiha. 
§ 22. 

Fiz1o~oomlka uczuda. 

Ta wlasnie scisla stosunkowosc obojga natur, da
je podpor~ calej nauce fiizyognomiki. Przcz ten
to zwi~zek nerw6w, kt6ry jak slyszymy, luzy za 
podstaw~ udzielaniu si~ uczuc, najskrytsze poru
szenia duszy obja'\\riaj~ si~ na powierzchownosci cia
la, a na1ni~tnosc przenika nawet zaslon~ obludy. 
!{aide uczucie rna swoje wyl~czne oznaki, i ze tak 
powiem wlasciwy sobie j~zyk, po kt6rym si~ tez po
znaje. A na'\vct jest to godnc podziwu prawo m~dro
sci, ze kazde szlachetne i zyczliwe uczucie upz~ksza 
cialo, kazde zas nikczeinne i nienawistne przeradza 
jc na hydl~ce l~sztalty. In1 bardziej duch oddala si~ 
od pierwot\voru Bost"·a, tern wi~cej zewn~trzny utwor 
zdaje si~ zblizac do bydl~cia, i to zawsze najblizej 
do maj~cego z nin1 jednako'\v~ skionnosc. I tak la
godna powierzchownosc przyjaciela ludzl<osci, zach~
ca potrzebuj~ccao pon1ocy, gdy groznc spojrzenie 
gniewli"·ego, kaidego odstr~cza. Jest to niezb~dna 
w kazowka 'v towarzysJdem zyciu. Godn~ uwagi 
jest rzecz~ jak \Viele podobienst"ra maj~ cielesne 
objawy z nczucian1i. Bohaterska odwaga i nieustra
szonosc'l wle\vaj~ zycie i sil~ 'v zyly i mu kuly; iskry 
t.ryskaj~ z ocz6w·, piers si~ w~nosi, 'rszystkie czlon
ki jakby gotowc s~ do walld, czlowiek rna poz6r ru
n1aka. Strach i bojazn gasz~ ogien oczu, czlonki 
opadaj~ bezsilnie i ci~zko, zdaje si~ ze szpik skrze
pn~l \V kosciach, li:re\v taje si~ dla serca ci~zarem,. 
po"rszechne o .. labienie paralizuje narz~dzia zycia. 
Wielka, smiala, '"zniosla 1nysl znie\vala nas stawac 
na p alcach, "'znosic w g6r~ glow~, rozszerzac nos i 
usta. Uczucie nieskonczonosci, widok rozleglego o ... 
t\vartego horyzontu, morze i tympodobne r. wyci~ga
j~ nasze r~ce; chcielibysmy si~ rozplyn~c w nieskon
czonosci. Na gorach chcielibysmy si~ podniesc do 
nieba, uniesc si~ 1. wicbrami ina falach; strome prze-· 
pasci zawrotem glowy str~caj~ nas wgl~b; rownie 
tez nienawisc objawia si~ na ciele odpychaj~c~ sil~, 
gdy przeciwnie nasze nawet cialo w kazdem sci-
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snieniu r~ki, w kazdem obj~ciu, chcialoby przelac si~ 
w cialo przyjaciel3 jak gdyby dusze barmonijnie 
z sob~ si~ 1nieszaly; duma w miar~ tego jak si~ du
sza wznosi wyprostowuje cialo; malodusznosc opu
szcza glo"'~, czlonki obwisaj~; niewolnicza bojazn 
wyraza si~ w pelzaj~cym chodzie, 1nysl o bolu "ry
ciencza nasz~ twarz, gdy roskoszne o brazy rozlewaj~ 
po calem ciele pewny wdzi~k; tak tez i gnie\v rozer
\val najsilniejsze w~zly, a potrz e ba zwyci~zyla pra
wie niepodobienstwo.. Teraz m6glbym zapytac: za 
pomoc~ jakiej dzieje si~ to mechaniki, ze wlasnie te 
poruszenia przypadaj~ na tez same uczucia, ie wla-
~ nie te organa wci~g ni~te s~ temiz uczuciami? Nie 

jestze to samo, jakbym ch cial "·iedziec dla czego 
takie obrazenie blony spejn ej (Bandbau t) czyni nie
ruchom~ nizsz~ szcz~k ~? 

Jezeli uczucie obudzaj~ce talde sympatyczne po
ruszenia machiny, cz~ sto si~ po,vtarzac b~dzie, jezeli 
ten rodzaj uczucia stanie si~ dla duszy zwyczajnym, 
talriemi tez stan~ si~ te poruszenia i dla cialn. Je
~eli tak wyro bione uczucie stanic si~ trwalynt cha
rakterem, to i te wsp6lczule rysy gl~biej si~ wycisn~, 
a jesli sn1iem uzyc wyrazenia patologo"', zostan~ 

deut~raepeutycznemito nakoniec stan~ si~ organiczne
tni. Tym 'vresz cie sposobe1n ksztalci si~ stala, uwie
cznia.j~ca si~ fizy ogno1nija czlowieka, ze latwiej pra
wie potem zmienic nawet dusz~, anizcli jej utwor. 
W tern przeto roz umieniu, nic b~d~c nawet zwolen
nikiem Stahla, rn ozna po"'iedzicc ze duf\za l{sztalci 
cialo, a pierwsze lata n1lodosci moie na calc iycie 
naznaezaj~ rysy t\varzy czlo\vicka, tak jak \V og6le 
s~ one podstaw~ jego moralnego charakteru. Nie
czynna i slaba dusza, kt6r~ nigdy nie owladn~ly na
mi~tnosci, nie posiada zadnej fizyognomii, jeieli wla
snie ten jej brak nie jest fizyognomi~ prostoty. Gl6-
wne rysy, kt6re takim os obon1 nadala natura a do
konczylo kar1n ienie, trwaj~ nadal nietkni~te. Twarz 
okazuje si~~ gladk~t, gdyz dusza \YCale na niej nie gra
la. Brwi zachowuj~ doskonaly luk, gdyz go zadne 
dzikie uczucie nie rozerwalo. Cala postac posiada 
okrqglosc, gdyz tluszcz spokojnie leiy \V s\vych ko· 
1n6rkach; twarz bywa regularn~, mozc na,vet bye 
pi~kn~: co do mnie jednak, zaluj~ duszy. lTizyogno
mika organicznych cz~sci: np. l\sztaltu i wielkosci 
nos a, oczu, ust, uszu i t. d., koloru \Vlo SO\Y, dlugo
sci szyi i t. p., moze nie jest tak dalece niepodobn~, 
nie moze jednak tak pr~dko wyst~pic na jaw, cho
ciazby Lavater jeszcze chcial marzyc w drugich lOu 
tomach in 4to. Ktoby chcial uklassyfikowac dziwa
czne igrzyska natury, ksztalty, kt6remi ona jako ma-

• 

tlra obdarza, podj~lby si~ wi~kszej rzeczy nii Lin
neusz i powinienby si~ bardzo miec na ostroznosci, by 
wsrt~d niezmiernej zabawnej rozmaitosci oryainal6w 
. 0 
1 sam jednym z nich nie zostal. 

(J cszcze tu jed en rodzaj sympatyi zasluguje na 
uwag~, b~d~cy "'ielkiego znaczcnia w fizyologii: chc~ 
m6wic o \vsp6lczuciu }Jewnych uczuc z pewnemi or
gananli, od kt6rych 'vzi~ly pocz~tck. Pewny kurcz 
zol11dka wzbudza w nas uczucie nudnosci, powtarza
nic tego samego uczucia, sprawia na odwr6t tenze 
sam kurcz. Czemze si~ to dzieje?) 

Takie i zniienie natury zwierz~cej jest irodlem 
doskonalosci. 

§ 23. 
Zdaje sl~ jej ono przeszkadzae. 

Mozna jeszczc powiedziec, ze jezeli z wierz~ca 
cz~sc czlowieka daje ty le wielkich korzysci, o kt6-
rych dotq,d mo,vilisnly, pod innym jcdnak wzgl~denl 
zawszc jest do odrzucenia. Mianowicie dusr,a jest 
tym sposobem z czynnosciami S"'oich narz~d zi nic
wolniczo Z\Vi~zan~, a peryodycznc zwolnienie tych 
ostatnich, \V kazujc jej nieczynn~ przcrw~ i jakby 
peryodycznie j~ ni zczy. Rozumiein tu sen, kt6ry, 
jak tcn1u zaprzeczyc niepodobna pozbawia, nas przy ... 
najmniej trzeciej cz~sci naszego istnienia. Dalej, 
nasza sila myslenia jest bardz o zalein~ od praw 
machiny, tak, zc zwolnienie ostatniej, \vstrzynluje na
o-Je bieg naszych n1y ~li, kieuy wlasnie znajdujemy si~ 
na prostcj i ot,vartej droclze ku prawdzie. Niech ro
zum zatrzyma s i~ coko\ wiek nad jak~ mysl~, a po
wolna materya zaraz go opuszcza, struny organu 
myslenia slabiej~, gdy zaledwie cokolwiek nat~zone 
zostaly; cialo opuszcza nas tam gdzie go najwi~cej 
potrzebowalismy. Jak zadzi\viaj~cemi krokami, po
wie kto, post~powalby czlowiek w udoskonaleniu 
swoich zdolnosci, gdyby z nieprzerwanem nat~zeniem 
m6gl si~ oddawac mysleniu? Jakzeby kazde wyobra
zenie potrafil on rozebrac na ostateczne pierwiast
ki, jakby kazde zja\visko sledzil do najskrytszych 
zr6del, gdyby m6gl je ci~gle trzynlac przed obli
czem swojej duszy? - Nie tak si~ jednak dzieje i 
dla czeg6z nie tak? 

§ 24. 
Konleczoosc zwolnlenla. 

To co nast~puje, naprowadzi nas na slad prawdy. 
1. Przyjemne uczucie bylo potrzebnem dla pro- . 

wadzenia czlowieka do doskonalosci i dla tego tylko 
jest on doskonalym, ze przyjemnie czuje . 
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2. Natura znikomej istoty nieprzyjen1nc uczucie 
robi nieuniknione1n. Zle nie wyp~dza si(J z najle
pszego swiata, a filozofowic chc~ w ten1 nawet zna-
lesc dosl<onalosc. 

3. Natura zJnieszanqj istoty koniecznic przynosi 
j~ z sob~, gdyz po 'vi~kszej czEJsci na ni<~j si~ ona za-
sadza. 

A wi~c: bolcsc i roskosz s~ potrzebnctni. 
4. J{azdy bol \vzmaga si~ wcdlug s'vcj natury, 

tak jak kaida przyjcmnosc, \vzrasta do nio kof1czo-
, . 

nOSCl. 
5. Kn.zdy b61 i kazda przyjc1nnosc zn1ic .. zanej isto-

ty, zmierzaj~ do jej zniszczenia. 

§ 25. 

sci, a zatem koncz~ si~ one z calkowitem zniszcze
niem machiny. Pod wzgl~dem przeto bolu, dowie
dzionem jest, zc zmierza on do stnierci subjektu. 

Lecz poruszcnia nerw6'v w c2asie stanu przyje
tnncgo uczucia s~ tak harmonijnc, trwaniu rnachiny 
tak sprzyjaj~cc; stan naj,vi~kszej roslroszy duszy 
jest razem stanctn naj,vi~kszego cielesnego dobra;
nien1ialozby nawzajem przyjemnc uczucie przedluzyc 
kwiatu ciala do nicslronczonosci'?- ten 'vniosck jest 
zanadto pospicszny. W pe\vnym stopniu umiarkowa
nia, tc 11oruszenia nerw6\v s~ zbawicnnc i stanowi~ 
pra\vdziwc zdrO\ViC. W ZllOSZf!:C i~ zas po za ten sto
pien, mog~ bye 'vpra,vdzie naj"·yzsz~ czynnosci~, 
najwyzsz~ ch,vilo'v~ doskonalosci~, lccz 'vtenczas 
s~ nadzniare1n zdrowia, wtenczas nic set juz zdro-

0 b j as n i e u i e. wiem. Zdro,viOIH nazywamy tak~ tylko dobrCb "rla-
Mianowicic zas trzeba to tak roztunicc: wiado1ne snosc naturalnych dzialan, w kt6rych ~najdujc si~ 

jest pra,vo }{ojarzenia wyobra~cn, ze l{azdc uczucie podstawa przyszlych podobnych, to jest utwierdza
jakicgobftd~ rodzaju, chwyta natych1nia~t drugie in- j~cych, nast(Jpuj~cych po nich dzialan; a zatem ozna
nego rodzaju i tym porosten1 si(J po\vi~ksza. Im ono czenic trzvalosci nalezy istotnic do wyobrazenia 
wi~kszcn1 i rozmaitszem, tern \Vi~ccj \Ve 'v ·zystkich 

1 
o zdrowiu. I tak naprzyklad cialo najbezsilniejszcgo 

kierunkach organ6w myslenia obud~a podobnych, az ros)(o .. znika w ch,vili rozpusty dosi~glo naj\vyzszej 
p6ki stopniami nie stanie i~ panujqcen1 i uie ogar- wojej har1nonii; jest ona jednak tylko ch"'ilO\V~ 
nie calcj powicrzchni duszy. W edlug tcgo kazdc a na tEJpne, tern \Vi~ksze oslabienie, dostatccznic uczy 
uczucic wzrasta samo przez si~, kazdy obecny stan ze nat§.Zenic nie by!o zdrowien1. l\1ozna wi~c slu
wladzy czucia zawicra pod ta'v~ do nast~pnego, po- sznio utrzy1uy,vac zc prze adzona sila (vigor) fizy
dobnego, silnicj ·zego. Jasuen1 to jc t samo przez siQ. cznych czynnosci r6\vnie prr,yspiesza 81nicrc jak naj
'['eraz jak wicn1y, l\azd~ ducho,ve nczucic sto,varzy- 'vi~ksza dyshannonija lub najg,valto\vnicjsza choro
szonc jest z podo bncm jcn1u z'vicr~~cctn uczucictn, ba. 'l'ak 'vi~c i b6l i przyjen1nosc ci~gn~ nas ku 
to jest inne1ni slo,va1ni: Jn1zdc uczncie z\vi~zane jest nieochybncj smierci, l\iedy nic nic rna co by jc 'vprost 
z mniej ·zen1i lub wi~ksze1ni porn ,zcniruni nerw6\v, ograniczalo. 
ktore si~ 'vcdlug stopnia ich sily i rozszerzcnia kic- § 26. 
ruj~. A zate1n, \V miar~ wzra tania. uczuc ducho-

, . . 
,vych, tnusz~ tez })OJnnazac 1~ poru "zeuul. nerwo-
\vego ukladu. I to tal(ze nie 1nniej jest ja neiD. 'fe
raz zas uczy nas patologija, ze zadcn ner'" nigdy 
~am jcden nic cierpi, i mo,vic ze tu jest nadtniar si
ly, znaczy to samo co mo,vic zc tan1 jest brak sily. 
A zaten1 kazde poruszenie ner,v6w 'vzrasta samo 
przcz siQ. Nadto, po\viedzialo si~ \Vyzej: ze porusze
llia syste1natu nerwo,vego oddzialywaj~ na dusz~, 
i 'vzmacniaj~ UCZUCia duchowe, \VZffiOClliOne zas 
uczucia ducha pomnazaj~ i wzn1acniaj~ zno,vuz po
ruszeniu nerw6w. Jest tu wi~c kolo: i uczucie musi 
ci~glc wzrastac, i poruszenia nerwow musz~ w ka
zdej chwili bye powszechniejszemi i g\valtowniejsze
mi. Wiemy teraz ze poruszenia machiny sprawiaj~ce 
uczucie bolu, przeciwi~ si~ har1nonijnemu tonowi, 
kt6rym si~ ona utrzymuje, to jest ze s~ chorob~. 

Lecz choroba nie moze wzrastac do uieskoiiczono-

Do konalosc tego zwolnienia. 

'ro wlasnic teraz sprawia o'vo zwoluienie zwierz~
cej natury. To 'vlasnie ograniczenie naszej zniko
mej 1nachiny, kt6re zdawalo si«d poda,vac naszym 
przeciwnikon1 tak mocny zarzut przeciwko jej do
skonalosci, po,vinno bylo poprawic wszystkie zlc na
st~pstwa, kt6re z innej strony mecbanizm nieuchron
nemi czyni. Wlasnic ten upadek, to oslabienie orga
n6w, na ktore tak si~ uskarzaj~ mysliciele, staje na 
przeszkodzie, azebysmy w kr6tkim czasie nie zostali 
zniszczeni \v{asn~ uasz~ sil~, i nie pozwala naszym 
UCZUCiom, \V Ci~le \VZrastaj~cym StOpniu, UfOSC na 
nasz~ zgub~. W skazuje ono kazdemu uczuciu pe
ryody jego wzrostu, jego wzniesienia si~ i jego 
uspokojenia, jezeli nie zginie w calkowitem opa
dnieniu ciala, daj~cem czas wzburzonym duchom do 
odzyskania harmonijnega swego tonu, organom zas 
do pokrzepienia si~ nanowo. Dlatego tez najwyzsze 
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topnie zachwycenia, przestrachu i gniewu s~ tez 
same, mianowicie znuzenie~ slabosc i omdlenie. 

, Teraz musial on cbyba w omdleniu upasc. "-Wi~
cej jeszcze sprawia sen, kt6ry, jak m6wi nasz Sze .. 
lcspir: ,rozwija kl~bek spl~tany trosk6w, b~d~cy k~
piel~ zranionej pracy, urodzinami kazdodziennego 
zycia, i drugim pochodem wielldej natury." W cza
sie snu zywotne duchy znowu si~ ukladaj~ wt~ zba .. 
wienn~ r6wnowag~, kt6rej tak bardzo wymaga trwa
nie naszej istnosci; wszystl{ie te kurczowe wyobra
zenia i uczucia, wszystkie owe wyt~zone czynnosci 
kt6re nas przez caly dzien dr~czyly, rozwi~zuj~ si~ 
teraz w powszecbnem oslabieniu czulowiszcza (sen .. 
sorium), harmonija dzialan duszy znowu si~ ustala, 
a przebudzony czlowiek, spokojnie 'vita nadchodz~cy 
poranek. 

Pod \vzgl~dem takze urz~dzeuia calo~ci, nie moze
my dose podziwiac \vartosci i waznosci tego zwol
nienia. To \vlasnie urz~dzenie J)OCi~gn~lo za sob~: 
ze niekt6rzy nie mniej maj~cy bye szcz~sliwymi, po
swi~ceni zostali og6lnemu porz~dkowi i los ucisnio
nycb dostal si~ im w udziale. R6wnie tei 'vielu, kt6-
rym moie nieslusznie zwyklismy zazdroscic, tnusia-

• 
lo, dla ut.rzymania w pokoju calosci, dr~czyc \V nieu-
stannen1 nat~zeniu swoj~ duchow~ i cielesn~ sil~. 
Tak tez robi~ chorzy, tak i nierozun1ne bydl~. Sen 
jakoby piecz~tuje oko trosk6'v~ wlewa w iyly chore
go .iywotn~ sil~ a spok6j w rozw art~ jego dusz~; 
zdejmuje on z panujf!:cego i czlowieka stanu brze
mi~ zarz~du; na\vet wyrobnik nie slyszy juz glosu 
c iemi~zcy a udr~czone zwierz~ unika przezen lu-

• 

dzkic h tyranstw. Sen zagrzebuje wszystkie troski 
i ci~zary stworzen, wszystko sprowadza do r6wno
wagi, kazdego uzbraja w nowo powstale sily dla 
znoszenia radosci i cierpien nast~pnego dnia. 

§ 27. 

Rozet·wauie zwiazku. .. 
Nakoniec tedy w tym peryodzie, w ktoryrn duch 

wypelnil 'v tym zakrcsie eel swojego istnienia, jakas 
niepoj~ta 'vewn~tr7;na 1nechanika uczynila tal\ze jego 
cialo 11iezdolncn1 do sluzenia za narz~dzic. Wszy
stkie urz~dzenia sluz~ce do utrzy1nania k\viatu cie
lesnego t~j ty1l{o zdaj~ si§ si~gac epoki; "'edlug mnie 
wszechm~drosc zakladaj~c fizyczn~ nasz~ natur~, ta
ln~ zacho\vala o~zczednosc, ze pomirno cj~glcgo wy
nagradzania za \vsze jednak zuzycic ( consumptio) 
utrzymuje przc,vag~ ze swohoda nadniycia mecha
nizrtnt, s1nie1·c za.§ IJ'ozwij"a sif} z zycia jakby ze swe
go za1·od/ca. Materya rospada si~ zno\vu na swe 
ostatnie zy,violy, kt6re teraz w odtuiennych postr"
ciach i stosunkach i do innych sluz~c cel6w, unosz~ 
si~ po panst,vach natury! Dusza nie przestaje po 
innych Rferach uiywac swej sily myslenia i Z innych 
stron przygl~dac si~ \VSzech~\viatu. Moina smialo 
po wi edz iec ze tutejszej bynajmniej on a jeszcze nie · 
wy czerpalai ic mogla j~ byla doskonalsz~ opuscic 
ale czyi \viadomo ze ta sfera dla niej juz jest stra
con4. Otlkladamy teraz nie jedn~ ksi~zk~ na bok 
ktorej nie rozumiemy, n1oze j~ p'o kilku latach le
piej zrozumien1y . 

OD TLUMACZA· 

Nie zupelnie bezuiytecznem zdalo si~ nam bye du, samctn napisanien1 niniejszej rOZ})rawy, orygi
przedsi~wzi(jcie tej malej wagi pracy, dla oznajo- nalnej co do tresci, w kt6rej przy trudnem do roz
mienia czytelnik6w naszych z najwczcsniejsz~ epo- wi~zania zagadnieniu, blyskaj~ niel{t6re gl~bol{ie 
k~ biografii, powszechnie znanego i chociaz nie na- mysli i pi~kne obrazy , zdradzil swe poetyckie 
rodowego, r6wnie jednak u nas, jak 've wlasnym zdolnosci i rodzaj prac, do kt6rych przez nic skie
kraju cenionego pisarza, tej umyslowej pot~gi i je- rowanyn1 zostal. Wiadomo z zyciorysu Szyllera, ze 
niuszu, kt6ry zawsze wzniosle uczu.cia duszy w ideal bEjd~c syne1n Jekarza i sam tez na koszcie ksi~cia 
poezyi oblekac umial. W tym pierwszym peryodzie Wirtemberskiego uczyl si~ medycyny w lekarskiej 
Szyller sposobi~c si~ do prozaicznego, z jego umy- akademii w Sztuttgardzie, i ze po napisaniu i obro
slowem usposobieniem nie zgadzaj~cego si~ zawo- nieniu niniejszej .ciekawej rozprawy, w przytomno-
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sci samego ksi~cia otrzymal ::;topien i lnicjsce le- karzem w prakt.yce, smialym idealist~ lecz nie zbyt 
karza przy pulku Auge. Lecz ten zaw6d dla poe- szcz~sli,vym w leczeniu. A chociaz tresc jego pra
tycznej jego duszy okazal i~ za ciasnym, a gdy cy, stano,vit1ca 'vazne zadanie dla filozof6'v i leka
dla zaj~cia si~ \vystawieniem na tcatrze napis anej rzy i 'vymagaj~ca gl~bokiej fizycznej i moralnej 
przcz sicbic tragcdyi ,Rozb6jnicy'' por~uchvszy slu- znajon1osci czlo\vieka, rozbieran~ byla przez nie
zb~ uciekl zc Sztuttgardu do Manheimu, w czasie wiclu wyzszych zdolnosci pisarzy, s~dz~ ze nie po
samych uroczystosci przyj~cia Wielkiego Ksi~cia winna bye oboj~tn~ dla tych ostatnich, bodajby 
Rossyjskiego rawla 1782 roku, oddal siQ calkien1 tyll\o przez wzgl~d na zaszczyt, jaki przynosi na
nowcnlu S\VClllU powolanin i na h~j jui no"rej dro- leienic do ich korpora.cyi tak swietnej slawy. Z po
dze jeniusz dojrzn! i najswi.etniej si~ rozwin~t 1ni~dzy pisarzy jcden tylko Cabanis gl~boko i ob
Sama rozprawa jeszcze w 1780 roku byla druko- szernie, chociaz bez ostatecznego roz,vi~zania roz
'van~t pod tytulcm: , 0 zu;iq:lru :.zvierzgcej natury \vin~l ten przedmiot, 'v znakomitem s\vojem dzie
czlowieka "' duchozvq, kt6r~ '" obecnosci JO. Ksi~- le: 0 stosnnkac!t (lzycznyc!t i ?llOJ'alnych czlowic
cia })Odczas publicznych akadc1nicznych cgzami- Ira, kt6rego literatura polska dot.~d nic posiada, 
now, Ina bronic J. Chr. ~Fr. Sz) llcr, kandydat Ine- a przy terazniejszem 'vzbogacaniu si~ jej po,vainiej
dycyny ksi~z~ccj wojsl{o\vej akademii," a przez je- szemi o bcen1i i 'vlasnetni dziela1ni, mozc bye poz~
go syn6w w o5tatnien1 zupclnc1n \vydaniu dziel danetn, tak ie i nan1 daje zach~t~ do probo,vania 
pon1icszczon~. Tak \V zalozcniu, jakotcz 'v myslach sil w lasnych w przekladzie: quid t·aleant huJJteri 
i 'vyrazeniu, przebija si~ \V nicj charakterystyczny quid fe1'1'e ?'ecuent. 
idealny duch poet.y~ takim tcz jak pisz~ byl on le-I Dr. K. D . 

• 

, 
ROZMAITOSOI. 

Stou;nikarstwo polskie - Wiadorno powszechnie, czyst~, do zacnych oby\vateli, kaplan ow i ·wszy
ze Liudego praca, nie·odpo\vicdnia \vszelkim wa- stldch 'v og6le Polak6w, aby spisywali wyrazy i 
runko1n Icxykografii narodo,v6j. Bogactwa mowy wyraieuia w roznych stronach kraju naszego kr~
polskiej s.p. A. Osiilskiego; leiC1 w bibliotecc W. Ba- z~ce n1i~dzy luden1 i zbiory swe nadsylali do Re-
worowskiego. No\ve wydanie 1\vowslde Slownika dakcyi Biblioteki Warszawskiej. Zaraz \V nast~
Lindego, nic \Viele, na"'et prawic nic nic powi~- pnyn1 zesz:ycie Biblioteki, k'voli temu, p. Waga u
kszone, odpo\viedziec nic potrafi potrzebotn dzi· miescil spis abecadlowy Iudowego j~zyka w okoli
sicjs=t;ytn. W roku 1843 redaktorowie Przegl~du each Eo1nzy, Wizny i przyleglych. Tym sposobem 
N~ukowego H. Skinlboro,vicz i E. D. wczwali pro- moic kiedys ujrzymy zupelny Slownik polski. Skr6-
spcl\tem jEJzykoznawc6w naszych, do zbierania pro- cenia bowiem podobne jak Slownik jEJzyka polskie· 
'vincyonalizm6 w polskicb. Zgro1nadzone z tego wzgl~- go, S\vieio koncz~cy si~ w Wilnie, sluzyc tylko mo .. 
du zasoby Dra Ton1ickiego, spoczywaj~ dot~d w r~- g~ jako podr~czniki, a filolog6w nie zaspokoj~. 
kopismie, podobno u pozostalego syno\vca. Teraz Z tego tez \Vzgl~du wielka. szkoda ze si~ tak po
~wie7.o Stanislaw Mikucki, pracuj~cy przy Biblio- spieszono z przedrukiem Lindego, gdy za te sum
tece gl6wnej 0. Nauk. War. oglosil w Bibliotece my, moznaby dobre bylo wyda wac czasopismo, we-
Warsz. (zesz. Xlll. 1860 r. str. 530-533) i w in- dlug mysli J. M. Ossolinskiego. 
nych czasop smach odez\v~ do miluj~cych mow~ oj- R . 

• 

• 

• 
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. (z RYCIN..-\ SZTYCIIOWANJ\. Z JEGO OBRAZU). 

Sn1utne bylo zycie wielkiego, pierwszcgo mozna 
})Owiedziec, mistrza szkoly holendersldej. J ego pel
ne wdzi~ku, z nadzwyczajn~ prac~ wykonczone obra
sld, nie mialy dose P.owodzenia za zycia artysty. Wu
werman bowiem urodzi! si~ r. 1620, wlasnie wtedy, 
kiedy Rubens doszedlszy do switu slawy, nie m6gl 
prawie nastarczyc .i~danych przez monarch6w !Janu-
j~cych i innych amator6w, obraz6w. By!y to dwie od-
dzielne, a raczej przecivvne sobie szkoly; Wuwerman 
za1nkn~l si~ \V jasnym obr~bie krajobraz6\v przed
stawiaj~cych polowania, targi na konie, lub jakie 
z dawn ego rycerst\va sceny, albo narescie, jak to wi
dzimy na przylQ;czonym tu sztychu, jakie zbiory siel
skie, siana, i t. p. Zas Rubens malowal sceny history ... 
czne, gdzie osoby naturalnej wie'lkosci, pelne prawdy 
i zycia pocif!galy patrz~cycb, wady \V rysunku i grubosc 
p~dzla przebaczaj~cych dla milo sci uroku jaki obudza 
obraz z figur naturalnej wielkosci zlozony. To tez 
kiedy do bijano si~ o o brazy Rubens a, a ten p6zniej 
doszedlszy starosci, oplywal w bogactwa i we wszy
stkie zaszczyty jakic daje rozglos sla\vy; rnlody Wu
werman, \Ytedy z niedostatkien1 walcz~cy, mieszkaj~c 
na cz\vartem pi~trze w ciasnem mieszkaniu, malowal 
swoje pelne uroku, wykonczenia, wdzi~ku, obrazki, 
i sprzeda\val tanio iydowi, s pekulanto\vi, kt6ren wy
wozil je za granic~: jakkolwiek za podw6jn~ sprze
dawal cen~, jednak nie tak \vielk~ do jakiej doszly te 
arcydziela cierpliwosci i sztuki, po sn1ierci swego 
tw6rcy. 

Zrazu Wuwern1an Inalo,val sceny domo\ve. Zda
wal mu si§ ten rodzaj \vlasciwszy do jego taleutu niz 
krajobrazy, jakkolwiek te pi§l{ne obrazki znalazly 
wielbicieli, kt6rzy je sprawiedliwie ocenic un1ieli 
wszakze nast~pne, przedstawiaj~ce polowanie, zbio
l'Y rolnicze, dziewcz§ta cyganskie i t. d. bez por6-
wnania wyzej przez zna\vc6w cenione byly. W nich
to mistrz rozwin~l swoj~ peln~ wdzi~ku fantazj~. 
W nich n1ial obfi.te pole do urozmaicenia tych seen, 
wprowadzaj~c r6zne osoby, strojne w malownicze 

Ks~t.t..i\ S,ri.A.T~\., Cz. II. lt IX. 

wpra wdzie, lccz nie dose prawdziwe a raczej fantazyj
ne kostiumy, kt6rc tak biegle umial wykonac, ze 
kazde pi6rko u kapelusza pi~knej damy towarzysz~
cej mysli,vemu, mankiety tejze, r6wniez jak ubranie 
u konia, (bo w zttdnym szczeg6le nie zaniedbal si§) 
obudzaly najwyzszc podziwienie. Patrz~cy z uwag~ 
zapytuje w zach,vyceniu: co to za lekka, delikatna r~-
ka, mogla tak drobnc, z tak~ poczj~ odn1alowac szcze
g6ly? jal{ie bystre oko zdolalo to 'vykonac? kto wy
trwac n16gl, wsr6d tak m~cz~cej pracy? A przeciez nie 
znuzony prac~ \vsr6d tak ci~zkiego zywota artysta, 
tak \Viele zdolal wydac vodobnych dzicl. J akiez ich 
mn6stwo rozeszlo si§ po cal6j Europic! W Petersburgu 
jak t'vicrdz~jcst ich 50, w Dreznie 55, w Monachjum 
17. Licz~ si~ tu ty lko te, l\:t6rc si~ 'v wi~kszej razem 
znajduj~ ilosei lecz opr6cz galeryj w wi~kszych mia
stach, jak \V Wiedniu, Wenocyi i t. p. majfb po kilka, 
tudziez wszystkie znaczniejsze pry,vatne zbiory; zda
je si§ wi~c, zc nic na dziesi~tki, ale na sta Iiczyc by 
mozna pozostalc dziela pracowitego artysty. 

Znrnvcy, mianowicie bez,vgl~dni amatorowie szkoly 
flamandzkh~j a szczeg6lni6j jej mistrza, Wuwermana, 
do\vodz~, ze go nasladowac w dzisiejszytn wieku nikt 
juz nie bylby w moznosci; ze zaden z dzjsiejszych 
artyst6w nie zdolalby oddac tych pi~knych figur, z 
kt6rych kaida wykonana jest z tak% stosownosci~, iz 
najn1niejsze po1narszczenie sk6ry, wlos odstaj~cy, 

wilgoc zrenicy, r6wniez jak <lrobiazgi w ubiorze, z ta
kf!z sam~ oddane s~ akuratnosciq; ze nadto zaden 
nie potrafi nadac obrazowi tego, cechuj~cego dziela 
Wuwern1ana, kolorytu. Slysz~c podobne clowodzenia 
znakomity nasz artysta Jan ... S.,jakkolwiek nigdy w 
podobnym rodzaju nie malo,val, zapragn~l spr6bo
wac p~dzla swego,zarazem dogodzic \Vesolemu USpO

sobieniu i zrobic jak to m6wi~ figla. M6wi tedy je
dneinu z pierwszych znawc6w i milosnik6w sztuki, 
ze zdaje n1u si~, iz b~dzie m6gl dogodzic jego upo
dobaniu i dostac za nie wielk~ cen§ Wuw. ze zbior6w 
dawnej familijnej galeryi J. W. K., z kt6rej cz§sc o-

. 15 
• 

• 

• 
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braz6w jako uszl\odzonych gdzies na skladzie na 
strychu spoczywa, bo mi~dzy niemi jest bez zadnej 
w~tpliwosci prawdziwy oryginal .Wuwermana. Ura
dowany znawca, ze sw6j pi~l{ny zbi6r powi~kszy tak 
cenionem przez sie bie dzielem, ciqgle przypomina i 
dopytuje si~ Pana S. kiedy dotrzyma obietnicy? Ten 
zapewnia, ze j1:1z znalazl, ze ty lko odwernixowac go 
trzeba, ale ze tak pr~dko ani wydobycicm obrazku 
ani oczyszczeniem zaj~c si~ nie mog~c, prosi amato
ra o cierpliwosc. A tymc:Zasem> zasmarowawszy do
brze drze\vo tak, ze zupelnie cechy starosci nabralo, 
nadto zrobiwszy w niem dziur~, kt6r~ starannie za
prawil, malujc nasz artysta obrazek zupelnie w ro· 
dzaju Wuwern1ana. Naturalna, ze wyko:iiczenie szcze
g6l6w wiele mu zabiera czasu, i amatora cierpliwosc 
wystawia na pr6b~. w koncu staje sliczny, z ciemna
wym kolorytem obrazck, przedstawiaj~cy seen~ do
mow~, gdzie dw6ch czy trzech przyj aci6l cz~stuje si~ 
na.pojem. Ubiory, twarze szklni~ce od dobrego bytu 
i ciepla w skutek uzytego trunku; cale otoczenie, na
czynia, sprz~ty, zgola wszystko, tchnie szkol~ ulu
bionego przez amatora mistrza, tak dal ece, ze w ra
dosci, w zachwyceniu, powta.rza autorowi obrazku 
to, co nie raz otrzymal: ,,Niccbze kto z dzisiejszych 
porwie si~ na cos podobnego?,, Uradowany artysta, 
ze mu si~ figiel udal, zaledwic m6gl ukryc sn1iech do 
jakiego pobudzaly go poch,valy i radosc amatora. 
W koncu nie chc~c w oczach swoich wlasnych ucho
dzic za zwodziciela, nabawiwszy si~ w gronie przy
jaci6l, I{t6rzy widz~c obrazek ostatni podzi\viali cier
pliwosc i sztuk~ z jak~ wywiqzal si~ z zadania, wyznal 
podst~p sw6j amatoro"ri i przeproshvszy zn. ten nie
winny zart, odebral obrazek, kt6ren dzis znajduje siEJ 
w pi~l\nym zbiorze obraz6\v pani 1(. Jakkolwiek 
niezarozumialy znakomity nasz artysta, do dzis dnia 
utrzymujc, ze nie zdolal by naslado\vac czyli wyr6-
wnac mistrzowi holende rskiemu, ze amator zna\vca, 
gdyby 11ie gor~cc pragnienie vVuwermana i wyi~cz
ne zamilowanie w rodzaju jego, bylby po odbytym na 
zimno examinie rozpoznal r6znic~; to za\vsze chlu
bny-to do,v6d, ze nasz artysta, jako pra"rdzi\vie wyz
szym obdarzony darem, zdolal przej~c si~ zupelnie 
innym jak jego rodzajem, i to tak dobrze, ze znawca
amator zludzonym zostal, a obraz znalazl miejsce 
pomi~dzy innemi arcydzielami sztul{i. Powazylismy 
si~ bez upowaznienia opowiedziec to zdarzenie jedy
nie w ch~ci oddania naleznej czci krajowemu talen
towi do pierszorz~dnycb nalez~cemu. 

• 

Wsp6lczesni Wuwermana nie byli jeszcze wcale 
wszechstronnymi amatorami sztuki: takjak by oddaj~c 
pochwaly pi~knemu pos~gowi z marmuru bialego, nie 
mozna juz bylo ocenic nalezycie drobnej, lekkiej z kosci 
sloniowej wyrobionej fi.gurki. Oni, jakiesmy to wyzej 
powiedzieli tylko wielkie obrazy szkoly Rubensa po
dziwiali, i chociaz n1onarchowie dobijali si~, wraz z mo
znymi, nie tylko o dziela artysty, ale i osob~ jego, tak, 
ze na kilku dworach przep~dzallata i obfituj~c we 
wszystko, co zycie uprzyjemnic moze, do p6znej do
szedl starosci, toW u \verman, w niedostatku zaledwie 
lat 40 przezyl. Tembardziej zadzi wiaj~c~ jest praco
witosc i obfitosc niezmordowanej niedostatkiem wy
trwalosci jego, zeby w tak kr6tkiem zyciu, tyle 'vy
konczyc arcydziet 

Dopiero po smierci artysty potomnosc zacz~la spra
wiedliwiej oceniac utwory jego, a uwielbienie stopnio
wo si~ podnosilo. Gdy zrazu po 3,000 zlp. je sprze
dawano, potem Maxymiljan Bawarski ubiegaj~c si~ 
za niemi, tak podni6sl ich cen~, ze w r. 1794 jeden 
z obraz6w jego zostal: sprzedany za 37,000 frank6w, 
zas ksi~zniczka Ba,varska r. 1824 prawie tylez zapla
cila zajeden zjego pi~knyeh obrazk6w. Gl6wne cechyt 
charakteryzuj~ce obrazy Wuwermana, opr6cz wypra
cowania szczeg6lo,vo kt6rych wyiej wspomnielismyt 
stanowi jcszcze koloryt bronzowato-zlotawy, lubo nie 
dose do natury zblizony, przeciez dodaj~cy jakiegos 
uroku, co wprowadza patrz~cego jakby w inny swiat 
pelen zludzen romantycznych, w S\Viat balad minstre
lowych o rycerzach i pi~knych damach. Zdaje si~ pa
trz~cemu, ze istotnie kiedys 6w s\viat istnial, ze go 
mistrz wiernie pochwycil i uwiecznil na pl6tnie. 

Dzisiejsi niekt6rzy arty ~ ci, oddaj~cy si~ r6wniez 
rodzajowi krajobraz6w, zarzucaj~ W uwermano\vi ze 
konie jego, (a kazden prawie jego obraz konia mie
scic 1nusi), s~ nie dose ksztaltne, ci~zkie, z grubemi 
nogami, lecz widac malarz flamandzki \Vzory do ludz
kich postaci bral z '\vyobrazni swojej, i dla tego iadna 
pi~knosc, nie podobna do kucharl{i, nie rna czerwonej 
grubej plci, zas konie malo,val z natury. Napatrzyw
szy si~ na ci~zkie nien1ieckie konie, nie pojtnowal, ze 
i zwierz~ta do idealu podniesc 1nozna, ze w ksztal
tach arabczyka, \V jego lekkim biegu, najpierwszy po
et a moze znalesc temat do piesni swej, konia wi~c 
nie ociosal z jego grubej holenderskiej natury, ani 
go nie wynaroda \Vial. 

S. 
, 

• 
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ZEBRAOY W STAMBlJLE. 

• 

Pomi~dzy ciekawosciami, o jakich podr6zni wspo
minaj~, wymieniaj~ w Stambule zebraczk~, kt6ra nas 
wi~cej zaj~la z po"'odu, ze si~ zowie Baba. Wiado
mo, ze pra-ojcowie nasi, maj~c tak cz~ste z turkami 
stosunki, przyj~li nie tylko niekt6re rzeczy do ubio
row sluz~ce od swoich wschodnich s~siad6w, ale i 
wyrazy r6zne jak n. p. dywan: takze i Baba nasza o-
znaczajqca star~ kobiet~, ztamt~d przybyla. Zda-
je si~, ze ten wyraz w tureckim j~zyku · oznacza nie 
tylko obowi~zek koniecznosci siedzenia na miejscu, 
ale takze i str6j wi~cej ci~zki, owini~ty, przywi~za
ny,nl jest do niego; albowiem kupiec czy li sprzedaj~
cy turek. ktoren na nogach na krzyz zalozonych sie-
dzi niezmordowanie od rana do wieczora; (gdyz po
kazywanie towar6w jako podrz~dne zatrudnienie zle
~a Grekom lub Ormjanom, utrzymywanym do tego,) 
kupiec ten zowie si~ Ali-Baba, ubrany jest ci~zej jak 
inni, gdyz rna ogromny turban na glowie i siedzi na 
mi ejscu nieporuszenie. 

Lecz \vr6cmy si~ do naszej Stambulskiej Baby. 
W cz~sci miasta 'v sklepy, w rozmaite dla chrze~cjan 
blyskotki obfitujf!cej, wspominanej przez podr6.inych 
Galata zwanej, pewnie jest znan~ star a Baba zebra
~zl\a; jej ubi6r ch~dogi, zwyklc bialy, powierzcho
wnosc bardzo przyzwoita, obejscie si~ z kazdyln po
'vazne i pewn~ godnosci~ (kt6r~ turey tak umiej~ 
przybrac} nacechowane, czyni~j~ prawdziwie zagad
kow~ istot~, tern bardziej, ze chytre, bystre i prze
biegle spojrzenia jakie si§ jej wymykaj~ z pod owi
ni~tego czola, z pod spuszczonycb na poz6r powiek, 
zdradzaj~ 'vyzsze, obszernil~jsze stanowisko niz pro
stej zebraczki. R6zne tez o niej cbodz~ powiesci. 
Jedni tak j~ wysoko stawia.j~, iz twierdz~, ze Baba 
majqc sposobnosc przesuwania si~ vomi~dzy rozmai
temi czlonkami Ambasady kt6rzy na niq niez\vraca
j~ uwagi, zbiera rozmaite slowka z kt6rycb w danym 
~zasie czyni, za s owit~ nagrod~, uzytek.- Jeknakze 
to zdanie za najrnniej zasadne i podobne do praw· 
dy liczyc mozna. Drugie, zdaje si~ najwlasciwsze, 

najpowszechniej za takie uwazane m6wi ze Baba rna 

• 

stosunek i z handlarzami niewolnic i gdy napotka 
jakiegos na kt6rego worek liczyc moie, jest posre
dniczk~ w tym szatanskim handlu, lubo jej pozorna. 
godnosc, cichosc, dobroc, nie czyni j~ podobn~ do 
koczotki frymarcz~cej dusz~ i cialem nieszcz~sliwych, 
to jednak zdaje si~ ni~ bye. I nic dziwnego! wszak 
wsz~dzie, spotyka1ny zle, pozorem dobra pokryte, i 
slusznie ktos powiedzial: ze tcraz niejszy szatan tak 
w Turcyi jak Europic, starannic chowac umie nogi 
i OJ on, a zamiast nam pokazy\vac pazury, wyciqga do 
nas dlon, mi~kk~ i picakn~ r~kawiczk~ powleczon~. 

Baba stambulska gdy chce zwr6cic uwag~, a ro
zumic si~, ze chce zawsze, spiewa rozmaite piesni 
zasiadaj~c na schodkach do bogatych sklep6w pro
wadz~cych: wyb6r tych piesni, zastoso\vanym jest za
wsze do osob jakie nadchodz~; czasetn s~ to hymny 
poboznc, a czasem zupclnie przeciwne, niekiedy na
'vet bardzo dw6jznaczne piosnki. W szyscy, od naj
bogatszych bankier6w, do ubogich kupczyk6w znajq, 
Bab~, maj~c dla niej pe\vne wzgl~dy.-Twierdz~, ze 
zabawiajqc si~ lat ~'ielc tern rzemioslem; zebraczka 
z naczny maj~tek zebrala, i ze nie jed en kupczyk roz
poczynaj~cy handel, od niej zapozyczyl pieni~dzy ina
turalnie zawdzi~czaj~c, opr6cz procentu, placi jej ta
jenlnic~, poch'\\ral~, obudzeniem \VSp6lczucia dla niej 
u obcycb. Baba wi~c coraz wi~ksze gromadzi kapita-
ly-Zwyczaj bowiem dawania proszf!cymjest powsze .. 
chnym w Stambule, jako nalei~cy do przykazan Ko
ranu; lubo zebractwo nie jest liczne, zapewne z po
wodu, ze tak latwo wyzywic si~ mozna w kraju, gdzie 
kilka fig i suchar pszenny wystarczaj~ na calodzien
ne pozywienie, gdzie rodzaje rozmaitych sorbet6w 
s~ nader tanie, gdzie maly datek zalecony jako re
ligijny obo\vi~zek, wystarczy obdarzonemu na nasy
cenie jego pierwszych potrzeb. To tez zebractwajest 
bez porownania mniej jak w Enropejsl\ich miastach, 
a ci co si~ znajduj~, podobniejsi s~ do spekulantow, 
tym sposobem grube interesa robi~cych, niz do bie
dnych-( ci widziec si~ tylko daj~ po ulicach zamie
szkalych przez cudzoziemc6w lub ucz~szczanych 
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przez nich i s~ szczeg6lni w swoim rodzaju, przecbo
dz~cy w oszustwie, pokrytem pobozn~ godnosch!, 
wszystkich innycb.-Obrazek takiego zebraka spot
kalismy w opisie podr6zy po wschodzie jednego z tu
ryst6w Angiclsldcb, i w skr6ceniu go przytaczamy. 

Autor opisuj~c ulice Stambulu tak dalej 1n6wi: 
,,Kiedy jui mialem opuszczac plac targu koni i 

zwierz~t, przedstawil si~ oczom mohn '\Yidok, kt6-
ren zrazu wzif1lem za przywidzenie.- Byl to stary 
malego wzrostu turek, sk6r~ Inial z6lt~, powieki po
czernione, siedzial z nogami na krzyz przed podstaw
k~ drewnian~, na kt6rej lezala rEJka mart\Va-rEJka 
jego samego, jak to wnosic moglen1 po \vyrazie twa
rzy jego, pelnym zadowolenia, gdy spostrzegl 1noje 
przej~cie si~ mimowolne na widok tak straszny. Ry
sy jego zdradzaly rodzoj dumy, gdy patrzyl na cu
dzoziemca kt6ren wpadl w siec przez niego zasta
wionf1, w kt6rej ponctc oplacil kosztem \vlasnego ra
mienia! Jak \Vpra"rny \V lowieniu na WEJdkEJ rybolo
wiec , dal mi czas jak rybie do poch\vycenia silnie 
baczyka, a potem zawolal: ,Oby B6g rni dal, o co 
go prosilcm, Jeden jest B6g i ~1ahomet, Jcgo Prorold 
Oby ten nicwierny, zmarl pr~dko! cierpi~c piekielne 
IDEJl{i!" Tal{ie i tyn1 podobne \vyrazy ~ ly zalem z ust 
jego, gdyz zcbracy turcccy n1aj~ zwyczaj glosno mru-
czyc, a ten nic domyslal si~, ze ja 1noglcm rozumiec 
mow~ jego.-Potem widzialem jak czynil przygoto
wania do stosownego zaczepienia 1nnie, poprawil 
trupi~ r~k~, ukladaj~c '"r spos6b najkorzy tniejszy, 
przybral \vyraz sn1utny i po\vazny, jak czlo,viek kt6-
ren swiezo bolesn~ oclbyl operacj~ , i pogladzi,vszy 
brod~, t~ jcdyn~, kt6ra 1nu pozos tara, r~1G1, wyrzekl 
tonen1 Ba zy, slowa grzeczonsc "'schodni~ oznacza
j~ce: Salamet ultaninl (iyj 'v pokoju ultanie!) 

Ci oszusci wscbodni mogli by impono\vac Europej
skim; gl~bok~ jest ich sztukn, godnoBc niczen1 nie 
zmieszana i przyznac trzeba, ze szarln.tn.n tnrecki po
dobniejsz.ynl jest do kaznodziei A!elofl!Jsl(no jak do 
kogokol\viek innego. Ten, o l\t6ryn1 1n6wierny, z po
wazn~ tnin~, polozyl r~k~ na sercu, potem ni~ dot
kn~l czola, a \VZnioslszy oczy w uiebo z uclan~ wdz i~-
cznosci~, rzekl do mnie: ,Przybyles zdr6'v tutaj, a
bys tal{ samo odjechall 0! ci walcczni Anglicy! 
0 Panie! u~ywaj dni dlugich! To wszy tko 1n6wil dla 
otrzymania Qd niewiernego kilka centy1n6w. 

J a tyn1czasem rozmyslaletn, czy rna1n siEJ wydac, 
ze umie1n po turecku, co by bylo niekorzystnem, 
stracilbym moznosc lepszego zbadania charakteru 
oszusta, gdyz naturalnie pilnowal by si~.-Szcz~li
wy wypadek dopom6g! mi w tym razie.- Pokazal 

mi siEJ mlody .iydek Benjamin, znany w botelu Pera 
gd?;ie si~ ksztalcil na Figara, uzywany jako tl:umacz 
i przewodnik podr6znych, kt6rych got6\v prowadzic 
nie tylko tam gdzre chc~, ale i gdzie by cbodzic nie 
powinni. Doktor nie maj~cy praktyki zostawszy za
wolanym do bogacza chore go, nie biegnie z wi~k
szym pospiechem, jak Benjamin biegl do mnie, uwa
zaj~c ze go potrzebujEJ.-Gdy nadszedl, aby wazn~ -
rol~ tlumacza obj~c ,wsp6lne zadowolenia spojrze
nie zamienili z turkiem jak dwa psy, kt6re maj~c jut 
zaj~ca pod nogami, mysl~ tylko jak by si~ nim po
dzielic.-Obydwa nie domyslali siEJ zebym m6gl zro
zumiec ich nast~puj~c~ rozmow~. 

Benjanzitl. - No! m6j stary Eski-beski.. dalej 
z twoj~ historj~ dla tego niewjernego-alc naprz6d 
powiedz mi ile ja mog~ zarobic? 

Tu1·e!c: Niech Ci~ B6g blogoslawi m6j synu! jeden 
piastr zdaje 1ni si~ dla ciebie dostatecznym, trzeba 
go z work a tego niewiernego wyci~gn~c, kt6rego, oby 
zoraza pochlon~la! powiedz mu zem stracil r~k~ 
\V sluzbie znamienitego Baszy i ... 

Ja. wytlurnacz mi Benjaminie te slow a jego. 
Benjallzin. On zyczy aby Jasnie Wielmozny Pan 

zyl dlugie lata, aby n1ial pi~kne zony, i licznc syny; 
m6wi, .ie l{iedy ujezd.ial konia dla Jego U'ysokoscz 
w blis l;:osci kolumny przy kt6rej l{onstantyn Wielki 
tyle zlotyr h i sre brnych zakopal skarb6w, dziryd 
zolnierza udcrzyl konia, kt6rcn si~ pod nirrt kr~cil, 
uni6sl go, wiergal nogami w tak straszny sposob, ze 
uderzenia kopyt jego zostawily slady na murze me
czetu Sultana Achmeda, a w koncu zrzucil jezdca i 
ten r~k~ zhunal!- Wprawdzie ranajego mogla byla 
z czasem \vygoic siEJ, m6gl by nie utracic r~ki lecz 
Derwisz jeden kt6remu on odm6wil jahnuzny, prze
kl~l go w imi e Allah a, odt~d r~kajego i ran a coraz
byly gorsze tali", ze koniecznosci~ bylo odci~c rnu j~, 
co tei uczynili, i oto lezy. ,Chwalmy za wszystko Bo
gal rzek.t 'furek." 

Udalem ze to tlo1naczenie mi \vystarcza, i bi or~c 
r~k~, ktora podobnt1 byla do kawala mutnii, OZ\valem 
si~ do Benja1nina:- Jak to "\Viele rn6wic potrzebowa
les, zeby 'vytlun1aczyc kilk•1 sl6\v po turecku wyrze
czonycb.-Odpowiedzial mi nato z po,vag~ slowa, 
]{t6re 1ni przypomnialy sztuk~ Moljera. ,,w~zechmo
cny dal temu ludowi j~zyk, kt6ren \vyraza wiele w kil
}{U slowach! --Zapytaj tego czlo\vieka, powiedzialem 
mu, za ile piastr6w chcial by n1i sprzedac r~k~, }{tore} 
go wszecbmocny pozb aw i!. 

, Tntaj rozpoczEJla si~ pomi~dzy mymi dwoma oszu
stami p6lglosem rozmowa, w kt6rej cz~sto obijaly si~ 

• 
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o moje uszy slow a elli (50) i gu1" (sto ). Poczem Be- statecznego sw~atla wewn~trz pokrytej ze wszech 
njamin rzekl do mnie: , \V tym roku bogaty Pasza za- stron budy, dolozywszy nieco zimnej uwagi, po chwili 
trzymawszy si~ wlasnie w miejscu gdzie Jasnie Wiel- rozpoznac mozna, ze ten straszny potw6r jestzwyczaj
mozny Pan; ofiarowal mu 500 piastr6w, ito nie pa- nym czlowiekiem, biednym najpewniej niewolnildem, 
pierami, ale srebrn~ monet~b lecz ten zacny czlowiek ztnuszonyrn '\V taki spos6b zarabiac na \Vlascicie
nie chcial sprzedac swojej r~ki.-Za cal~ odpowicd.Z la.- Ob .. zyty w 'vclniane, szarcgo koloru, wlochate 
wlozylem w 1nartw~ r~k~ 3 l)iastry turcckie wartu- koldry, z przyczepionemi rogan1i, szklannetni ocza1ni 
j~ce 12 sold6,v, jedne go rzucilem Benjanlinowi i po- i dziob e1n s ~pa; ntoze na pier,vszy rzut oka zadziwic, 
szedlem dalej.-Dwaj oszusci o1nyleni 'v swoich na- a lat"'owierni krajowcy patrz~ zc strachem, m6wi~c: 
dziejach zaczfJli spluwac na ziemi~, co u nich jest ,Pau B6g Wielki. '' 
wielkiego oburzenia znakicm i glosno 'vykrzykiwali Wsz~clzie oszust,vo, zebractwo, 1nniej Iitosci a wifJ-
nazywaj~c ,niewiern ym wieprzem." cqj wstr~tu obudza; zdaje. si~ natn jcdnak, ze to osta ... 

Do zebrak6w tego rod zaju moznaby policzyc o- tuie \Ve Wloszech rr1ni~j jes t niz gdziekolwiek b~dz 
szust6w zbieraj~cych pienhtdze za pomoc~ oszuki- odrazaj~ce.-Uczucic pi~kn a rozlanc \Ve wszystkich 
wania ludzi, podniecaj~c ich cieka,vosc, r6incmi oso- klassach spoleczenstwa, nie do~wala im szpetnemi, 
bliwosciami jakie im pokazywac obiecuj~, zupelnie na przykremi dla oka sposobami \Vy\\rolywac Iitosci.
wz6r paryzkich ogloszen, na kt6re cudzozierncy si~ Kiedy gdzieindziej pokazuj~ na pol nagie dziccko 
tak latwo da.j~ lapac. - Zachodzi tylko r6inica piszcz'bce, z wykr~con~ lub poranion~ r~k~, tam Iubo 
'v mniej lub wi~cej naturalnych i dobrego maku takze zle odziany ale ch~dogi chlopczyk usmiecha 
przedmiotach, spowod owana wyzsz~ i nizsz~ cywili- si~ wdzi~cznie, skacze przed przechodz~cyn1 , kt6ren 
zacyj~ tych dw6ch narod6w.-I tak w Paryzu figlar-

1 
dla milosci ladncj jego twar~yczki i zr~cznych ru

ny francuz zastawia teleRkop, zar~czaj~c, ze kazden ch6w przebacza 1nu t~ natr~tnosc ;-nawet w.iekiem 
zdzhvionyn1 b~d~ie gdy wei1 spojrzy, ae go czeka zu- pochylona s taru ~ zka, stoi natarczy,vie i doprasza si~ 
pelnie najkompletniejsza niespodzianka - J~;bliza si~ o wsparcie; nic rna odrazaj~cej powierzchownosci, 
ciekawy przechodzen, kilka sous nie zrujnujc go; spoj- cz ~ t o ubrana i ponczoeh~ robi pilnie jakby na swia
rzenie. tylko w teleskop, nie zabierze czasu-spieszy dectwo, ze nie jest pr6zniaczk~.--l{alek, z poranio
wi~c, placi naprzod, zagl~da, spodzie\va si~ naprz6cl ncmi czlonkami, wykrzywionemi palcami, nie spoty
ze zobnczy cos, a tu nic nie widzi! 'V Sta1nbu- ka si~ tam-Dotkni~ci takicn1 nieszcz~sciem znajdu
le nie udalaby si~ taka w~dka; tu trzeba koniecz- j~ 'vidac pon1ieszczenie 'v zakladach dobroczynnych; 
nie zadziwic jak~s cudownosci~h tu wi~c n. p. l)rzy- l{torych tam jest tak ·wiele: te' zabezpieczaj~ ich nie 
budynku na })r~dce ustawionym i przenosic si~ mo- tylko od fizycznej ale i od moralnej n~dzy, jak~ jest 
g~cym, stoi ogromny Grek przystrojony w s·wiecidla lu- wyludzenie datku przez wzbudzenie wstr~tu do ka
bo cz~sto w podartej sukn i, i muzyl{~ na d~tym ja- lect\va, kt6re kazden czlowiek nie wynaturzony, pr~
kim instrumencic, uwiadamia przecbodni6w o cieka- dzcj ukry,vac ~tarannie anizeli produkowac got6w. 
wosci jak~ im pokazac za opla t~ gotow. Pon1i~dzy nieliczne1ni zebrakatni Starnbulu spot-

,Prosz~ Pan6\v! - wola do zblizaj~cych si~ na od- kac 1nozna kar{6\\r; jeden z nich najbardziej zajmu
glos muiyki -pokaz~ warn dwa potwory, a raczej j~cy, a te1n san1em najwi~ksze zbioraj~cy jalmuzny, 
jakby d w6ch szatan6w, pochwyconych zywce1n w pu- jest nadzwyczajnej malosci, miniahu·q czlowieka 
styniach Anatolii. Wiele nas koszto,valo piastr6w i przez podr6zuj~cych nazwany; grek, nazwiskicm Pu
trud6w, za nim zclolalismy sprowadzic ich za pozwo- pizillo, jest tak ma{y, izby go moina w pudelko od 
leniem Jego \JVysokosci az tu do Stambulu.- Jest kapelusza zmiescic-potomek upadl~j dawnej grec
to rodzaj ludoierc6w, kt6rych matny nadziej~ zwol- kiej rodziny. Pupizillo, rna oczy czyli wejrzenie bar
na przyswoic." Po takiej zach~cie Grek klania si~ dzo roztropne, cienki, piskliwy glosek-glow~ za du
zaciekawionemu przychoclniowi i 'Yprowadza go za z~ do tak malego korpusu; n6g zas prawie ze wcale 
kortyn~, gdzie istotnie czeka go \Vidok zadzi,viaj~- nie posiada; nie cbodzi wi~c, tylko go nosz~ w koszy
cy.-Jest tu w ldatce jakby na srogiego lwa zrobio- ku na miejsce, lrt6re sobie do dziennego siedzenia o
nej, straszydlo kosmate, szarego koloru, z nogami bier a: uklon jego rna pewien wclzi~k i przyzwoitosc 
Bajwol€mi, z nosem s~pa, z duzemi, zielonemi, swie- a w v.'yrazie twarzy, nie przebija si~ gorycz, niecier
c~cemi oczyma; przechadza si~ po swojej klatce, jak- pliwosc, tak zwyczajna w uposledzonych od natury 
by si~ cbcialo z niej wydobyc-pomimo braku do- istotach; przeeiwnie, humor bardzo wesoly, rozmowa 
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jego dose zajmuj~ca-nie jest zonaty lubo rna juz 3llat chow ali dawne upodobanie w karlach, tak zawsze 
przeszlo, jednakze nie traci nadziei, ze si~ znajdzie wielk~ grajqcych rol~ w da wnych arabskich powie
kobieta, ktora rada b~dzie przybrac nazwisko Pani sciach.-Do dzis dnia spotkac mozna cz~sto malego 
Pupizillo. Ma onjeszcze ojca-jak m6wi, bardzo dobre- karla obok czarnego Eunucha poprzedzaj~cych pow6z, 
go i moze dla tego zacho\val wolnosc, i nie zostal na- w kt.6rym zamkni~te Odaliski udaj~ si~ na przejazd.Z-
bytym przez jakiego z dostojnych Basz6w, kt6rzy za- k~ dla odetchnienia swiezem powietrzem. S . 

• 

STEPOVVKA. 
(Pterocles.) 

, . 
• 

(z RYCIN_t\ KOLOROWAlfJ\.) 

Rozwazywszy ksztalt Step6wek, kt6re niemcy pia
skowemi lctn~karui zowi~h slusznieby 1nozna te ptaki 

• 

poczytywac za szczebel przejsciowy n1i~dzy kur~ a 
gol~biem. Step6wka bowiem rna w so bie \Viele podo
bienstwa do obu tych ptak6\v.- Ch6d jej taki jak 
kury, a lot do gol~bia zbliiony. Ul{lad i ksztalt dzio
ba, glowy i nog do kury podobien zupelnie, skrzy
dla zas i ulozenie pi6r rna jcdnakie z gol§biemi; 
,vszystko wi<JC razem tworzy powierzcho\vnosc dose 
udatn~.- Sklad i cechy Step6wld s~ nast~puj=1ce: 
dziob 1na l{r6tki, okr=1glawy , troch~ przy koncu . 
zakrzywiouy; nogi takzc dosyc krotkie, od gory az 
do palc6w zarosle pierzen1 mi(Jkkie1n i nie dlu
gien1; trzy palce przednie s~ male, ale silnie zbu
dowauc ; trzeci tylko by,va \vysoko obsadzony, 
bardzo 1nalyn1, ale za to silnie opatrzonyn1 pazurem; 
skrzydla dlngic koncz~· si~ spiczasto; skladaj~ si~ 
zas z 10 lub 12 ster6wek, z ktorych d\vie srodko\ve 
zwykle wystaj~. Barwa ich rozn1aita by\va, za"rsze 
wpada \V brudno-z6ltawy odciefi, niekiedy i popiela
tawy; w ogolnosci bardziej jasny niz to zwykle bywa 
u ptak6\v w piaszczystych pustyniach przeby,vaj=1-
cych. Trudnoby rozwi~zac ow~ zagadk~, czy-to skut
kiem pozywienia? czy tez przez \vply'v za patrywa
nia. siEd ci~giego na z6ltaw~ i szar~ za,vsze powierz
chni~ ziemi, podobnego nabieraj~ koloru? Na grzbie
cie bywa ta barwa ciemniejsz~ i ~akby w luki zary-
sow an~. • 

Stcp6wki za1nieszkuj~ strefy gor~ce, piasczyste, 
puste, lubo wiaclomo, ze zywi~ si~ i zbozem. Afryka, 
Ameryka, Azja, posiada ich w cz~sciach poludnio
wych. Naturalista Nau1nann w dziele S\Vojem pod 
tytule1n: ,N aturgeschichte der Land-und W asservo
gel" etc. wspomina, iz w 1801 roku w sierpniu oka
zala si~ para tych kurek w ksi~stwie Anhaltskiem 

• 

kt6re tak opisuje: ,ta para ptak6w zerowala na 
wzg6rku, kwacz~c zupelnie jak kury wodz~ce kur
cz~ta. Byly ty le smiale, ze lubo widzialy strzelca 
tak nie uwazaly na niego, ze m6gl si~ do nich zbli
zyc. W znosz~c si~, to jest podia tuj ~c, tak zupelnie 
jak gol~bie klaskaly skrzydlan1i. Samiec ubity rnial 
wole napelnione ziarnem soczewicy, pszenicy i j(Jcz
n1ienia, 1ni~dzy kt6remi znajdowalo si~ kilkaowad6w." 

Szkoda prawdziwa, ze ten strzelec rozdzielil par~ 
kt6ra 1noze z dalekich krajow przybywszy i znalazl
szy dla siebie latwy zer, gotow~ byla pozostac, rozple
nic s i~, i moze dzis bylyby nan1 znane jak inne pta
ki przyswojone do klimatu, lubo pierwotnie z innvch 

"' 
stref przybyle. Lecz gdy zabito j edno, drugic zape-
wnc sploszone, osierocone ptasie, uszedlszy \V swoje 
strony, wi~cej o oddaleniu si~ z nich nie pomyslalo.
Gatunek tej w~drownej pary nazywal si~ podlug 
N aun1anna: Tetrao arenarius. - T\vierdz~ iz par~ 
gatunk6w tychze samych step6"'ek znajduje si~ na 
Ukrainie, dalej ku wschodowi za Dnieprem i Don em. 

Para Step6wek opisana przez Naumanna stanowi 
\vidac \vyj~tek co do usposobienia od\vaznego gdyz te 
ptaki s~ uwaza.nc za bardzo l~kliwc, ostrozne i dla 
tego tak ci~zkie do upolowania. Napr6zno sililby 
si~ mysliwy, gdyby je chcial w pustyni dostac, czekac 
1nusi i wypatrzyc miejsce, do kt6rego rano lub w 'vie
czar przylatuj~ pic: wtedy w czasie zerwania si~ do lo
tu strzela, i tyle tylko skorzysta gdy za jednym st.rza
lem ubije; powt6rnie bowiem juzby mu si~ nie uda
lo, bo daleko odlatuj~. -A jak twierdzi naturalista 
S.zmid, A.nglik, nader szybki lot n1aj~- skoro si~ do 
nich kto zbliza, wzlatuj~ i kr~z~ j ak gol~bie, a potem 
prostopadle prawie spadaj~ na miejsce jakie sobie o
bi or~. 

Zywi~ si~ te mieszkanki piask6w i skal bardzo 
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skromnie, troch~ ziarna, kt6rego wyszukanie wiele 
im trudu i czasu zabiera i troch~ owad6w, wystarcza 
im do nasycenia si~-pic jak kury potrzebuj~ konie
cznie. Na·drzewach nie siadaj~ jak kuropatwy. -
Za gniazdko wystarcza im maly dolek w piasku, tam 
samica znosi 3 lu b 4 jajka ksztaltu ow ala podluzne
go, na obu koncach jednakowego, kolor icb talcze 

0 

z6lto-brunatny, ciemnemi plamkami nakrapiany. -
Piskl~ta zaledwie wyjd~ z jaj, biegaj~ po ziemi i s~ 
pokryte nie zwykh~j mi~kkosci i gatunku pucbem. 

Step6wki na t~j tablicy przedstawione s~ z rodza
ju Pterocles Setarius. Rodzajow~ jej nazw~ Francuzi 
nadali Ganga albo Gelinotle; ta ostatnia nie prawdzi
wa; - Niemcy zas Sand-huhn. 

, ' 
JEDEN Z POETOW SLOWIANSI{ICH. 

W zeszlym poszycie ,Ksi~gi Swiata, dalismy wia
domosc o zyciu poety i wyj~tki w przelrladzie proz~, 
z utwor6w jego pocz~tych pod gor~cem poludnia nie
bem. 'feraz umieszczamy wyj~tki z wiersz6w pel
nych natchnienia Slo\vianina, mieszkanca p6lnocy. 

Zapewne damy kiedys jego zyciorys; tymczasem 
zas, przytaczamy wyj~tki z poematu, nakreslonego 
we Wloszech pod nazw~: 

ZARYSY RZYMU . 

,, Tu, w czasach starozytnosci, zwolennicy Epik ura 
posr6d marmur6w, przy szumie w6d spadaj~cych, 
przy dzwi~ku Iir, na czesc Bachusa i Amora, wypra
wiali uczty, pod wspaniale1n rozlegaj~ce si~ sk:lepie
niem. Tlumy niewolnic, strojnych w r6ie, pl~saly 
na okolo uwienczonych kosciotrup6w, dop6ki w ich 
czarach blyszczalo \V ino, do p6ki milosc we krwi o
gnistej grala i dop6ki kwitly wience, kt6re milosc 
dla nich uplotla. Ciz sami to i teraz, synowie Auzo
nii! Uczta ich brzmi i teraz piesni~ nadobnych dzie
wic, posr6d zwalisk-kosciotrup6w, bluszczem i mir
tem ognistej wiosny u wienczonych. Podczas, gdy 
Smierc i zrzeczenie Si~ SWiata Z\Viastuj~ pos~pne 
ch6ry bractw zakonnych, gdy wre pod ziemi~ lawa 
zniszczenia,- tutaj b lyszczy wino, spiewa wesola u
czta i kr6lujc bogini rozkoszy." 1

) 

,0, jakze lubi~ }1rascati podczas swi~ta w lecie! 
Tu, na ciemnyrn nieba lazurze, na bladych szczytach 
g6r-tak jaskrawo si~ maluj~ i laur, i bujny cyprys 
i krzaki r6z, i mirt, i d~b stuletni. Organy brzmi~ 
powaznie. Katedra w girlandy przystrojona. Z okien 
dom6w czerwieni si~ szkarlat kobierc6w. Tu, po uli
cach, poprzedzone chor~gwiami, id~ processye za
konne; tam si~ tlocz~ gwarnie tlumy ludu, a zioty 
slonca promien, przedarlszy odwiecznej alei skle-

1) Pisal to poeta M. w r. 1844. 

• 

pienie, nagle bias kjem nieznanym oswieci gl6wk~ 
mlodej c6rki poludnia. Obraz pelen zachwycenia! 
Dla przychodnia jest on snc1n czarownyrn! 

,,Lubil {l;O Wlodzimierz. Szedl zwolna. Ale wsr6d 
tlumu i g\varu, zwykle zaj~ly go dumania. Cz~sto 
zwracal wzrok sw6j na g6ry sniegiem okryte, i chwy
tal 'viatr z ich szczyt6w wiej~cy, jakby chlodne west
chnienie dolin rodzinnycb. Nie raz, posr6d uroczej 
poludnia przyrody, wspominal szun1 swojej d~browy 
i szybldc nurty rzek rodzinnych, i mrok tajemny la
s6w odwiecznych. « · 

(Po spotkaniu si~ poety z rodakiem, toczy si~ roz
mowa:) 

1/rabia. , J ak si ~ n1asz, przyjaGielu! Powiedz-ze 
mi, gdzie si~ obracasz? Od tygodnia prawie tu je
stem i ci~gle ciebie szukam. Bylem u ciebie, alem 
nie ~astal ani razu. Czys wst~pil do zakonu? Zdr6w 
zes przyn~jmniej? •. Ale pozw61, ni~chze ci przedsta
wi~ pana X ... mojego towarzysza: jechalismy razem 
do Rzymu. 

Wlodzz"mie1'Z. A ..• jestem rad bardzo ... 
- Mam honor -ja- radca stanu, Lew Iwanycz 

Tarakacki, Z kimze mam honor? 
W lodzi1niet z. - ***- -
Lew Jwanycz.-Ranga.? Sluzyles pan? 
Wlodzimietz. - Sluiylem. 
Lew Jwanycz,- Dymissyonowany? 
Htabia. E, dajze pok6j, Lwie Iwanyczu; zostaw na. 

p6zniej badania. No, jakze ci si~ powodzi? 
Wlodzimie1"Z. - Sam jestem, jak widzisz; powodzi 

mi si~ niezle. 
llrabia. Czy znales ksi~zn~ Donskf1? Onajest tutaj. 
vV l odzimiettz. Nic mi~ to nie obchodzi. 

H1·abia. Znalazlem tu krewnych,hrabin~ Terentjew~. 
W lodzz·mie1'Z. Wiesz przecie, ze w swiecie odda

wna nie bywam. 

• 
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H1·ahia. Alez nie; \vszakzc tu 'vcalc inaczej iyje- staje artyst~, staje si~ innyrn, duszlb i cialem: Ruszaj 
my. Ja dzis nic tancz~. pan do Wenccyi: tam, gdzie Doza ... 

Wlodzi1uierz. A tuz czemu? Zostalcs <ly}Jlomat~? Lezv lu·anyc:. Pojad~ niezawodnie, alcz powiedz 
Jlrabia. vV cale nie to. Zgl~bia1ny tutaj nauk~ sta- 1ni pan, pod jakiln \vzgl~dem rna bye tak ciekaw~ 

rozytnosci. 1 uzyna, ja, ksiEJzna, mr. Fcrtcau, })ewien W enecya? Coi tam szczeg6lnit~j na uwag~ zasluguje? 
francuz, \vszyscy raze1n -ogl~damy, czyta1ny, sprze- U7lodzi17lie1'"· R6znc s~ usp osobienia. Pan a tam 
czamy sig. Ooz to za sliczny ten Rzy1n, \V tym zwla- zaciekawi~, bye moze, gondole, szalase ua Rita di 
szcza 1nicjscu, gdzie J{olizcunl, i Tern1y l{arakali. Istna sciavoni, pajazo, doktorzy, szarlatani, albo \Vicczora
poczya! 'fo, bracie, - nie finsl{ie skaly. Jaka szkoda, mi na placu spiewaj~cy; wszystko to jest rzecz~ 
ze Bajron utnarl! Zabralibys1ny z nhn znajomosc, barclzo przyjc1nn~. 
bez WQ:tpirniat Z Bajronen1 raze1n iyczyl by1n, pod- Lew lwauycz: (tajemniczo). Wszystko to s~ zabyt-
czas nocy, z'vicdzic l{olizeutn i posluchac, coby tez ki rzeczypospolitej, rozumien1. 
powiedzial on 'v tern n1icjscu, tylc \YSltnvioncn1 przez 1/rabia. A kobiety? jak pi~kne! 
wielkosc staroiytnych? Byloby to rzccz~ cudownq) Lezv /u;anyc:... Dla kobiet juzcm za stary, juz nie te 

WlorlziJuier:. Tyn1cza~ en1, <lla braku Bajrona, ra- !atka ... czas do domu, do zony i dziatek. 
dzilbyn1 posilac si~ seren1, popijac lakrynut, gapic 1/rabia. Calkiem siEJ znudzil nasz Lew Iwanycz: 
si~ w rrardenonie i t:u'lczyc z hrabinaini na balu u r\vic si~ ci~glc do swoich g~sek, kokoszck. 
Torlonicgo, a <lac pok6j S\viatu staroiytncn1u. Lew lwanycz. Juzen1 si~ takhn urodzil, i przero-

Jlrahia. Alei, okrutnyn1 jestes i nie znasz 1ni~ bic 111i~ truduo. r1zase1n tak nJi siQ t~skno zrobi! Na 
weal e. J{si~ina Doliska-jcst to aniol dobroci... Al- honor oddalbyn1 'vszystko, za s \Voje ogni · ko rodzin
boz do tyla zlosliwy1n jcstes? Czyi n1y ~ lisz, 11a pra,v- nc, cloino\vy sanlo,var, kapusniak z przy})ra\v~ wczo
d~, ie 1ny nic czujen1 calcj pi§kuosci Italii? Natura rajsz~, za la1niqc~ kosci par~ ruskiej lazni! I c6z na 
i sztuka budz~ 'v nas tutaj wcale othnicunc uczucia. to, 1n6j panic? A saneczki nnsze, a koniki r~c%e? ... Rad 

Lezo lwalllJC::. Zmilujze sig pan. J)o ~ ,viaclczylen1 jcstc1n, zeu1 obce .1nviedzilkraje, ale kraj 1n6j rodzinny, 
tego na sobie san1y1n. Zap<nvne, zc dla nnlie daleko chocby najgorszy nawet, za"~szc 1nijest najn1ilszym. 
jest lcpicj lnicszkac w rodzinnym l~rnju, 'v domu- W!otlziJnier:. vVybornic. Podajci e rni l'0kQ \YaSZCI: 
ani slo,va: znajon1osci, pokre,vic1lst\vo, l\utjcra, sza- L\vic Iwano\viczu! 
cunck... ale tn czlo,vick Btnje si~ zupcluie innyn1, i Leu' Iu anyc:. A co, 1n6j panie, zat~skniJ:cs? 
nieraz przychotlz~ takic lll}Sli, 0 jakich aniby Si(J snic Jlrabia. Ot6z lni slicznie!. . Ledwie kraj s'voj barba-
tnoglo kicdykol,viek. Ganig tu nick tore rzeczy, j a.k 1 rzy11ski scyto,vic porzucili, gdy jui i placz~ po nim 
Ill)· brnk dOllH\,tOrst"ra, zycic "' caj{;; ale 'vic]u przy- 0 ~cytyzn1! 
jen1nosci gdzicindziej znale~c niepodobnn. Nic lubi~ Jif1lotlziJuicr:. rrak, scytami jcstesmy ... ZaprawdEJ, 
Tors6w, Apollinow; ale za to, jakiez n1i si~ podoba- nic n1alo scytyjsldch posiadamy przymiotow. 
j~ tutaj obelisl\i! U nas 'viecznie tci satne kolu- 1/rabia. IIyperborejczyko,vie! Z "Taszen1 do laso\Y i 
n1ny •.. jui obmyslilen1, jakim sposoben1 kolumny stcp6'v przy\vi~zanietn,-na 'vieki ella 'vas obc~! Eu-
111og~ bye przcz obeliski zastq.pionc; 1nan1 r.amiar o ropa pozo tanic. Nie! czlowiek istotnie rozumny,jest 
tc1n pisac do Pctersburga; przedstawj~ projekt-naj- lrosn1opolit~. J ego clusza zachw·yca si~ 'vsz<Eclzic roz
l)rz6d, rozu1nie siEJ, osobon1 blizkiln ... wyznacz~ ko- \vojcm, post£pen1; IJOstrzeg?- z radoschb jak ci~gle 
ILissy~: jak zbudo\vac portyk O})arl zy go na o beli- wick nasz ntt]JJ':otl i ?Ul)Jl'::oll d~iy, i ta1n ojczyzn~ 
skach? .. No, jakze si~ panu pocloba. 1ny~l 1noja. znajdujc, gdzie jc t po t(Jp. Sa1nej tylko sta.gnacyi 

JVlotlzbnier:;. Cudowny pon1ysl! zkoda, 2e ko 'ciol nicnawidzi. Szkoda, ie teraz nic 1nan1 czasu; zacze-
Jzaal\a juz jest nQ. uk-onczeniu. kaj troch~, nons di couterons- rozstrzygnierny, roz-

1/rabia. rrak, pra,vda. bicrze1ny to })ozniej. Alei, dzi,vna rzecz, czys za gra-
~Jllodzi'Jnierz. Szkoda, pomys! zginic. nic~ nie porzu~il jeszcze s\voich idei patryotycznych? 
Lew /u;anycz. Ot6z, widzisz pan, ja.ki \vply\v na MTtod:.intier:.. ..Ie moglem na zaden spos6b: we 

umysl wy,vicraj~ Wlochy! n1uie jeszcze silniej ... 
Natychmiast tu si~ przeistacza1ny. 1/rabia. W zystko glupstwo! Wierzaj 1ni, ze skoti-
Wlodzirnz"erz. 0, tak! Wply'v fatalny! Student, rad- czysz w szpitalu obl~kanych ... Faut, que jete quitte, 

ca stanu, jcncral, zaledwie oddychac zaczn~ po,vie- zegnam ci~, scyto! 
trzem Buonarottego, gdy-oto juz kazdy z nich zo- Wlodzbnierz. Bywaj zd~6w-kosmopolito! 
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PIEinVSZY PODR6iNIK EUROPEJ~ KI "' DEGE-LA MHORA, 
CZESCI ~ROD~O\VET AFRYKI. 

Nieszcz~scia u1lodego Maizana porucznika tnary· 
11arki francuskiej, kt6ren pier\vszy z Europcjczyk6\v 
udal si~ z Zanzibaru przcz Dege-Mhora do srodk()
'vcj Afryki, s~ jednym z licznych do,vod6\v przel<o
ny"raj~cych o tcj pra\vdzic: ie do wszystkich przed
~ic"rzi~c opr6cz od\\ragi, \vytr,vnlosci, zapalu, po
trzcbna jest rostro pnosc i ostrozno~c. Ta ostatnia, 
ponie"rai graniczy z l~klhvos ci~, cz~stokroc nic dose 
1na uznania dose j~ cenir i odr6zni6 od prostcgo 
tch6rzost,va un1iej~ mlodzi i tyu1 spo obcm nhvecz~ 
najlc11Szc zamiary, jak to zobaczymy w nast(J puj~
ccm zdarzcniu, kt6re jako pra \Vdziwc i tnaj~cc gl6-
'vny Z\Yi~zek z tak zajtnuj~ce1ni dzis odkryciatni 
vv srodko"'ej Afrycc, ze 'vszystl<icn1i szczcgolami 
utnie ·zczan1y. 

Roku 1 :!4, l\f aizan porucznik marynarki francu-
skiej, da\vny uc~e1l. politccl1nicznej szkoly, 1)rzybyl 

do Zanzibar, upo\vazniony od rz~du S\vego do czyn
nosci maj~cych na celu odkrycie jezior \V srodkowej 
Afryce. Za.led\vie lat 26 liczyl mlodzieniec, a juz 
nie omal posiadal \\rszystlde wiadotnosri do podo
bnego zatniaru potrzebnc: uadto opatrzony1n byl 
we \vszy tkic narz~rlzia jakichby w padobnyn1 razie 
do spelnienia po\virrzonego n1u zadania 1n6gl zapo
trzcbowac.-Nawct \Vszystl<ie sprz~ty i rzeczy jakie 
po ·iadal n1ialy zbyt bogat~ powierzcho\vnosc, nlog~
c~ sci'1gn~c u wag~ clzikich, z kt6remi si~ mial za .. 
poznac, i obudzic \V nich lal{omst,vo naturzc ich 
,vlasciwe. Co istotnic, jak \Yidac~ tak by!o, gdyi p6-
.Zniej widzia.no u naczelnika ich, pudeleczko zlote, 
zawieraj~ce chronon1etr, przcrobione czyli uiy\vane 
zan1iast tabakierki, a guzy zlote do podtrzytny,vauia 
nan1iotu jako ozdoh<d szyi jego, ktor~ nosil jak \Yi

dac na wz6r akselbant6'v europejskich, potnilno ze 
ich nie widzial nigcly. Tak to zc s1nutkiem v'yznac 
nam przyjdzie, ii dzicy cz~stokroc spotykaj~ . i~ 
z na1ni ·w upodobaniach swoich co do ubior6"T' a na
wet niekiedy i co do zabaw. 

Przestrzegano n1lodego podr6zuika, zach~cano 
aby jak najskromniejsze n1ial z sob~ rzeczy, ganio

Ksi~oA Swi4.\.TA, Cz. II. R. IX. 

no zc wszystkic sprzCJty kuchcnnc byly z blyszcz~
ccgo n1ctalu - nie Z\Vr:\cal na to uwagi, nic s~dzH: 
aby to rnoglo jakiekolwick sci~1g11~c nan ni(~SZCZ~
scio, kt6re istotnie i innemi okolicznosciarui spo
wodo,vane bylo. Twicrdzono bowicn1, zc }"'rancya 
chciala sprob owac, czy jej siQ nic udaloby zalozyc 
pe,vn'1 osiadlosc \V Pangani, lub jakicn1 i nnctn 111i~j
scu \vybrzeia. Nato przypuszczcnie, wszy tkich na
rodo,vosci kupcy osiedli w Zanzibar, przestraszcni 
o handel sw6j, kt6rcgo zysl\i znacznie w takim ra
zic ztnnicjszycby sig tnogly, %acz~li rospuszczac 
rozn1aitego rodz~ju pogloski po1nicadzy micjsco,vy1ni 
nlics7.kailcami na niekorzysc \Vypra \vy, a ci, tei po
glosl<i p0111i~dzy dzikie1ni opo,viadali. 

Napr6ino pan Brochant konsul francuski \V Zan
zihar o~trzegal n1lodego przc,v6dcg 'vypra\vy, ie 
czlowick l\torcgo wzi~l zta1nt~d do pon1ocy i kt6-
rctnu zamiary s'vojc po,vierzal, nic byl godnytn zan· 
f<tnia jcgo. Pulkownik IIatncrton ostrzegal go zc 
s'vej strony, jako 1naj~cy wiQccj doswiadczonia, iz 
\Vs2ystkie sprzgty jcgo, zwracajf1CC uwag~, a miano
wicie roz1naite zlotc paczki, kt6rc \V n1uiemaniu dzi
kich, nie do scho\va.uia pot.rzcbnych bussollub chro
uonlctr6w, lecz na dolary przeznaczonc i niemi na
pclnione bye tnogly, naraz~ ~o na nicbezpieczen
st,va. Gluchym byl na tc wszy .. tkic przcstrogi lnlo
dy porucznik, i jakby naun1yslnic trzy razy zwiedzil 
brzcgi, zaniln na nich \V.}'Siadl, i tyn1 sposobem, dal 
czas dzikim patrz~cytn nan zclala, do uknowania 
szkodli,vego zaruiaru . 

1'Ilody 1narynarz, jak zdajc sig, gardzil wszelk~ 
ostroinosci~, moie j~ za zbytni'1lgkli,vosc uwazaj~c, 
tak dalcce, ze opr6cz 'vyicj po1nicnionych uchybieft, 
ktorc nierostropnosciatni nazwac mozna, popelnil 
jeszczc \YifJksz~, a tc1ni byly: ufno8c i rodzaj brater
st,va jakiln si~ zwi~zal z czarnytn U nyamvesi, cze1n 
obrazil na siebie Arab6\v, i opuszczcnic Zanzibaru. 
Nie czekal on na obiecan~ eskort~ przez sultana, kt6-
rego powolnosc zniecicrpliwila go. N adomiar, na uko-
.ronowanie rzec tnozna S\Vej smialej, nieogl~dnej od-
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wagi, Maizan przyj~l goscinnosc naczelnika czar
nych z tak zupeln~ ufnoschh iz si~ w zadn~ bron 
nieopatrzyl. Nie jeden, jak swiadcz~ podr6zni, poni6sl 
przcdwszesn~ smierc \V Indyach z po,vodu tego fal· 
szywcgo punktu honoru! Nie jeden dla uniknicnia 
falszywych zarzut6w pod tym wzgl~de1n, przez ply
tkie umysly ci skanych, z1narnowal odwug~, niedoko
nal przc<lsi~wzi~cia z bral\u potrzebnych i koniecz
nych ostroznosci. 

Tak ~Iaizan po deszczach roku 1845 spadlych, 
nic poczcl{awszy na czterdziestu muszkieter6w przy
obiecanycb, i wykomendero,vanych dlai1 do eskorty, 
opuscil Zanzibar i tylko ze swoim slnz~cyn1 Frydc-
rykiem, rodem z Madagaskaru, z kilko1na Beludzy
stanli i do pilnowania i prowadzenia osl6w ze S\VO

im murzyncm z Unian1vesi 'vysiadl 'v Baga1noyo, i 
wbrcw rady swego no,vego przyjacicla czarnego, 
udal si~ z niemi 'v od,viedziny do posiadlosr,i De
ge·la Mhora, do PJ1azi-1\1azungiera naczelnika kla
nu Wazaram6\v. Zas rzeczy S\YOjc zostawil 'v mia
steczku jalden1 jest Bagamoyo, pod straz~ Beludzy
st6w. 

Nhn przyst11pimy do rozwi~zania tego smutne
go drama.tu, powiedziec slow Jdllnt 1nusin1y o Beln
dzystacb, z po,vodu ze ten rodzaj najemnik6w, przy
pomina nnn1 znanych l(urd6,v, Baszy-buzuk6w it. p. 
oddzialy zbrojne, w jakich uie koniecznie sluz~ ci, 
kt6rych naz"'~ nosz~; ta1n s~ i inni chcrtCY w ich stro .. 
ju i pod ich prawatni pclnic 'voj 1\ow~ sluzb~. Dzi
siejszy sultan Zanzibaru, nasladuj~c poprzednika 
swego, kt6ren pier,vszy po,vzi~l n1ysl zast~picnia 
swoich Arab6\v milicj~, obc~ platn~, trzy1na na szczu
plym ioldzie oddzialy z tak Z\vanych Beludzystow, 
lubo oni nie wszyscy pochodz~ z Beludzy. tanu, i s~ 
po wi~kszej cz~sci z innych Azyi pro\vincyj. To dzi
wne, ron1antyczne, nieprzymuso,ve wojsl\o, nie lubio
ne przez }{rajowc6w, i przez mieszl{a{lc6"r Zanziba
ru, bo jako milicja, z poloienia S\Yego cz~sto stawa 
w sprzecznosci z niiui. Wojsko to j~st bardzo n1alo 
platnc, ale za to dozwolony 1nu rabunek kiedy jest 
w sluzbie czynnej. ~1lodzi oddaj~ si~ cwiczenionl cia
la, na wz6r kurd6w, starzy z Hiwemi broda1ni ryce
Tze, lubiC1 opowiadac cudowne historye zdarzone da
wnemi czn.sy o strasznych gorach, sniegac h i chwa
lic dziwnej bujnosci i lodkosci plody jakie wydaje 
Beludzystan. Dow6dzcan1i icb s~ starsi jakby office
rowie, }{t6rzy, jak twierdz~, okropnie kradn~, i rz~d 
co placi i zolnierzy kt6rym plac~. Ci zas l{t6rzy nie 
s~ uzyci do sluzby czynn6j, co nie s~ zbrojni, naj
DlUj~ si~ do rozmaitych poslug, miano,vjcie do prze-

noszenia rzeczy i do prowadzenia osl6w. Takich-to 
wlasnie zosta,vil przy bagazach swoich z karawan~, 
w miasteczl{u nasz biedny podr6zny, kiedy powzi~l 
zamiar zapoznania si~ z dow6dzc~ niepodleglego 
klanu W azaramo\v, w ch~ci zapuszczenia si~ w gl~b 
l\raju. 

Zrazu naczclnik byl pelen uprzejmosci dla Euro
pejczyl{a, kt6ren byl pier,vszym z tak daleka w po
siadlosci jego gosciem: zdaje si~ ze 1\rlaizan najzu
pelnh~j falszywej jego goscinnosci zawierzyl- bo gdy 
w kilka dni potem, kicdy juz dziki Mazungiera os~
dzil za1niar S\v6j dojrzalym do wykonania, i gdy 
wezwal Europejczyka aby przybyl do Chaty jego, 
ten bez najmniejszej oba"ry, san1 z Fryderykiem swo
im przybyl. Ma~ungiera powital go ostrcmi wyrzu
tatni ie innyn1 naczelnikom ldanu rozmiite poczyni{ 
podarunki, a }{rzycz~c coraz mocniej na zdzi\vione
go i przcl~lilego goscia, wpadl we wscieklosc i sil
nym zawolal glosem: , Umrzesz natychmiast. '' Na 
to haslo, uRta,vieni na czatach dzicy wpadli do cha
ty. :Fryrleryk uczepil si~ odzienia zony naczelnika, 
co widac podlug krajowych obyczaj6w chroni od nie
bezpieczenst\va, i zacb~cal s'vego pana aby toz sam(} 
uczynil, ale nieszcz~sli wy n1lodzieniec, nicposluchal 
go; strachvszy przyton1nosc umyslu, stal oslupialy .. 
"'-tedy dzicy przyniesli chva l{awaly grubego drzewa, a 
zloiy,vszy je na krzyz, przykr~powali biednego podr6-
inego. Nast~pnie \vyniesli go opodal od za.budowan 
i oparli tak przy,vi~zanego o drzewo. Wtedy okru
tny l\Iazungicra uzbrojony w ogromny n6z, zadawal 
nl«Jczenstwa odcinaj~c 'vszystkie czlonki ciala, roz
kazawszy poprzednio swoim dzikim bic 'v b~Jben i 
spie,vac pie '1'i wojenn~ na znak zwyci«Jztwa. M~
czarnie te zada,valinu 'v ch~ci dowiedzenia si~ gdzie 
ul\rylhogactwa S\voje; lecz na grozne zapytania nie
szcz~sliwy mtodzieniec nic mu nie odpowiadal, za
nosil tylko do Boga tnodlit"'Y o przebaczenic grze
chow, i wspo1ninal imiona os6b kt6re go ostrzegaly 
o nie bespieczcflst\vie, ialuj~c , ze rady ich nie slue hal. 
Nareszcic ol{rntnik nie m ogq.c si~ nic dowiedziec,. 
chcial skonczyc z ofiarf}: s'voj~ i przyst~pil do odci~
cia gl:owy, lecz postrzeglszy ze n6z jego nie byl juz 
dose ostry, z flegtn~ wyostrzyl go i oddzielil glow~ 
od karku! Tak zgin~l mlodzian pelen wyk ztalcenia 

. ' nauki, obdarzony nader przyJemn~ pO\Yierzchowno-
sciq) Takim to l~osztem zdobywaj~ Si§ odkrycia. 
krain przez dzikich zatnieszkalych. Szcz~sliwy ]{to,. 
'v })rzedsi~bicrst,vie poclobnem, rostropnosci ostro
znosc pol~czy z odwag~. Omylony dow6dzca w na
dziejach swoich, chc~c koni ecznie a by mu ofiara za-
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mordowana bezkorzystn~ nie byla, zamierzyl zabrac wodu smoka, a raczej ogromnego w~za, kt6ren nie 
bagaze podr6znego przed Beludzyst6w w Bogamoyo jest czem innem, jak duchem za1nordowanego biale
strzezone, lecz mu si~ to nie udalo. Chcial nako- go. Nadto lubo zab6jca zdawal si~ ustrzedz spra, 
niec stac Ri~ postrachem dla karawan, i z nozem kt6- wicdliwosci ludzkiej, nie ochronil si~ od sprawie
rym swiezo dopuscil si~ okrutnego morderstwa, sta- dlhvosci Bozcj, jak twierdz~ znaj~cy mieszkanc6w 
nq): przed karawanami, wymagaj~c daniny. Ale przy- podr6zni. Okrutny Mazungiera za zdradzieckic za
tomny, maj~cy doswiadczenie Arab, kupiec z Mu- n1ordowanie czlowieka bialego, kt6rcn mu zaufal, 
szkatu, tak mu umial zaimpono"rac, ze okrutnik z te- i przyj~l goscinnosc jego, cicrpi ci~gle niepokoje; 
mi ktorych czul w mocy swcj, stal si~ pokornym, gdy jakby widn1o trupa zam~czonego straszylo go ci~gle; 
uczul wyzsz~ nad sob~ wladz~. co bylo tak mu nieznosn6m, ze az uciekl z kraju 

Fryderyk powr6cil do Zanzibaru wkr6tce po za- swego. Nadto Klan jego, moze 'v skutek scigania 
b6jstwie na panu dokonanem i zostal w fortecy i rosproszenia, upadac zacz~l i dot~d upada. Przy
uwi(Jzionym, zk~d p6zniej uszcdl. Sq,dz~ ze gdyby znac nalezy iz rz~d francuski szlachetnie si~ zna
ucieczka jego nie nast~pila, okropny zamach a ra- lazl, upominaj~c si~ tak uporczywie o zadosycuczy
czej spisek m6glby bye pr~dzej odkrytym, gdyz wno- nienie za popelnion~ zbrodni~ na jego wyslancu; 
sic mozna ze rn6gl byl dostarczyc r6znych szczeg6- wyzszym si~ stol~roc okazal od rz~du angielskiego, 
low, wskazac rozmaite osady, z kt6rychby nic do kt6ren w podo bnych wypadkach zachowujc zupelne 
strasznego kl~bka wywin~c by si~ dala. Z tej ucie· rnilczen1e. Dow6d to nieludzkosci, oboj~tnosci du
czki i z ukry\vania si~ Fryderyka pod imieniem rnnej Anglii, kt6r~ nie obchodz~ tak 1nalc wypadki. 
arabslden1, poczyniono wnioski ze sultan Zanzibaru Np. zab6jstwo porucznika Strogan uszlo bezkar
byl w zmowie z Mazungierem,jako z was salem swoim, nie, pomi1no, ze troch~ star an i kill< a dolar6w byly
co bylo zupelnym falszem gdyz Mazungiera we ale by wystarczyly na \vymierzenie sprawiedliwosci zbro
nie byl poddanym sultanowi; byl bowiem naczelni- dniarzowi, kt6ren dot~d najspokojniej przechadza 
liienl niepodleglego kiana Wazaram6w. si~ po ulicach Borberah. 

W rok potem 1846 r. bryk francuski ze stacyi Kapitan marynarki angiclskiej Burton w 12lat p6-
Burbon zawin~l do Zanzibaru domaga.c si~ ukara- znicj zwiedzal tamte okolice, a jes~cze patni~c mor
nia popelnionego na maryn~rzu rz~du francuskiego derstwa, a razem oba,vy zemsty za nie, przejmowala 
morderstwa. Sultan tlumaczyl si~ ze Mazungiera mieszkanc6\v tak dalece, ze Burton chc~c zwiedzic 
nie jest pod \vladz~ jego, lecz ponie\vaz widziano sn1utne miejsca teatrem dramatu bEJd~ce, nie m6gl 
wkr6tce · po n1orderst"'ie, tego osta.tniego na brze- namowic towarzysz~cych mu Arab6w i czarnych, a by 
gach tamtejszych, rz~d francuski nie wierzyl w szcze- na przep~dzenie nocy zajechaii do Dege-la Mhora. 
rose tlumaczen sultana, kt6ren w koncu nie mog~c w tak liczn~ opatrzony eskort~, podr6zny nie mial 
si~ oprzec oaleganiom, "'yprawil oddzial zbrojny przyczyny jak mu si~ zdawalo miec zadnej obawy, 
z czterechset tnuszkieter6w zlozony, dla schwyta- a nadto, chcial wlasnie tak mieszkancom miejsco
nia zab6jcy. Oddzial ten Rpotkal Wazaram6w, kt6re· wym jak swojej karawanie dac dow6d odwagi. Lecz 
mi dowodzil syn Mazungera, potykal si~ z niemi nie znaj~c n1iejscowosci, zostal oszukanym przez 
przez dni pare, a rosproszywszy icb, zmusil do ucie- Arab6w i ci zaprowadzili go do innej wioski, opodal 
czki, raniwszy kul~ w nog~ dowodzc~ i poch\vyci- od Dege-la Mhora polozonej. Dopiero nazajutrz ra
'vszy murzyna, kt6ren b~bnil w czasie zadawanych no, \vydalo si~ podejscie, i gdy na rozkaz kapitana 
m~k nieszcz~sliwemu Maisan. Zrazu murzyna tcgo, podjecbali pod posiadlosc W a.zaram6w, znalezli j~ 
polityka afrykan~ka udala za Mazungera; u\vi~ziono do kola opalisado,van~. Dow6dzca klanu, syn po
go wi~c w Zanzibar, okuto, tak ze po dw6ch la- przedniego okrutnego Mazungiera, dowiedziawszy si~ 
tach niewoli zycie zakonczyl. przez uciekaj~cych s~siednich mieszkanc6w o z bli-

Po smierci porucznika ~Iaizan }Jrosta drogaz Zan- zeniu si~ cudzoziemc6w, zebral ludnosc swoj~ do 
gomaro przez osad~ Dege-la Mhora dlugo opuszczo- obrony. Widac s~dzil ze to s~ jeszcze rodacy nie
n~ byla. Czarni krajo\vcy, ktorzy widac jak wszy- szcz~sliwego zamordowanego Europejczyka, chc~
stkie, ludy wierz~ w nadprzyrodzone zja"·iska, du- cy pomscic smierci jego. W szystkie kobiety i nie. 
cby albo pokutuj~ce, albo l\arz~ce przytomnosci~ dorostki wgl~b za palisadami w chatach pochowa
swoj~ tych co zbrodnie na nich popelnili, utrzymu- no; zas mlodziany, kt6rych powierzcbownosc nawet 
j~ dodzisdnia, ze droga ta jest niebespieczn~ z po- bardzo byla ujmuj~c~, stan~li rz~dem ze spokojn~ 

16. 
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odwag~, zbrojni w piki, luki i strzaly, gotowi na 
pierwszy wystrzal odpo,viadac licznemi pociskami 
strzal swiezo zatrutych. Dowiedziaw~zy si~ Hembe 
~e cuclzozicrricy nie maj~ zamiaru uderzac na nich, 
'vyst~pil sam otoczony ldlkoma zbrojnemi, i poro
ztunial si~ z tlttmaczem, ktoren mu obiecal kilka 
list6'v polecaj~cych go do naczelnik6\v wybrzeza, 
gdzic IIcinbc mial zamiar poslac dla zakupienia 
prochn. 

Nic raz to pierwszy mial spotkanie z temi 'vale
cznemi dzikietni l{apitan Burton; w tejze okolicy, 
gdy si~ przesuwali scieszk~ 'vsr6d b lotnistych miejsc, 
oddzial Beludzystan6,v, kt6ren ich poprzedzal z ofi
cerem na czele, zatrzytnanym zostal przez pi~cdzie
si~ciu Wazaram6w, kt6rych strzaly pod lJlasl{iem 
sloiica tnigaly szkl~cym, czarnym kolorem, co zna
czylo, iz swiezo byly plyne1n zatru tym napuszczone. 
Postawa spokojna dzikich sn1utn~ stanowlla sprze
cznosc, z przerazenien1 niespol~ojnen1 Beludzystow. 
Oficer- lubo blady z przerazenia, zdolal ich uspo
koic datkan1i z materyi roinych i n~szyjnik6\v. 

Otrzymawszy tak~ danin~, oddalili i~ pol\ojnie. 
Podr6z l\apitana Burton, z kt6r~j przytoczylistny 

tu tc 'vyj~tki, jest bardzo cieka,venl dzielen1 \V d\v6ch 
to mach 11od tytu1ctn: ,,Jcziora srodko,vej Afryki, ' na
der obfitc1n w zajn1uj~ce opisy tniej co,vosci tak j e
szcze n1alo dzis .'lnanych, tudziei rozn1aitych odcieni 
jakic zachodz~ w charakterach i z\vyczajnch lud6w 
tamtcjszych. Cicka,Ye to zai te . ~ tc rozn1aite po
kolenin. sroclko,Yej Afryld! Znpelnic dzil<ienli naz,vac 
ich nic n1oina; 1naj~ bo,vien1 pier,votn~ cy\vilizacj~, 

kt6r~ si~ 'vidzi 'v roztna.itych rozhudz onych potrze
bach, 'vygodach zycia, obcych ludon1 dzildtn. Lecz 
ta cy\vilizacyja przcz .Arab6'v niegdy" iln przynir.sio
na, n1a pc,vn~ oryginalnosc oJznacz aj f1C~ ich od in· 
nych p6l-cy,vilizowauych Indyan 1\n1cryki lub roz
maitych 'vysp, kt6rzy od osadniko'v europejsldch 
daleki pron1y k swiatla zaczerpn~li. 

l{aideu z dzi iej. ·zych podr6inych, nanczony smu
tnynl ko:iiccn1 zbyt nieostroinego n1iodzieiica, dzis 
jui \VSZelkich niywa srodkO\V, aby podr6z jego, ocl 
napadu czarnych krajo,YCO\Y zabczpieczo n~ byla. To 
tez kapitan Burton opu ~ cil Zanzibar, zaopatrzony 
przez })anuj~cego tam dzis sultana w 1nocno zbudo
\van~ kor\ve t~ o siedrnnastu dzialacb, na kt6rej 
oprocz d'vudziestu majtk6w, znajclo,val i~ n1aly od
dzial Bcludiyst6'v, kilku ludzi do uslug, a mi~dzy 
nie1ni · niel~t6rz)' byli roden1 z osad portugalskich, 
a niekt6rzy czarni l\rajowcy, azeby nt ogli sluzyc za 
tlumaczy i przewodnikow. Towarzyszyl tej wypra-

wie znany w zawodzie odkryc i marynarld pulko
wnik Hamerton, konsul kr6Jowej--kt6ren chcial to
warzyszyc kara ·wanie az do wy l~dowania na brze gi. 
Wkr6tce potem kapitan Burton z bolesci~ dowod7;il,. 
ze lronsul, kt6ren dla slabosci nie rn6gl1nu dalej to
warzyszyc, zmarl zaraz po po,vrocie do Zanzibar. 
Wspomniclismy ten wypadek z powodu ic przy tej 
okolicznosci dowiadujemy si~ jak prugnostyl{i, za
bobony, wsz~dzic, we wszystkich cz~sciach swiata, 
przyczepiaj~ si~ do umysl6w ludzkic h, siln~ i swia
tl~ nie ozywionych \Viar~. I tak, gdy z t~ 'viadomo
sci~ wyprawili gonca do llliejsca gdzie i~ kapitan 
Burton znajdowal, sluzba nie chciala mu o tern po
wiedziec, bo Azyatycy, jakimi byli Beludzystowie, 
nie cbc~ nikomu doniesc o smierci, uwazaj~c to za 
zle. Donosiciela zlej no,viny moze nieszcz~scie s po
tkac, nie wiedzial \Vi~c z pe,vnosci~ nic o losie kole
gi kapitan, dopiero Arab mi~szaniec, kt6rego n1u s ul
tan dodal na gl6,vnego przewodnika, przyszedl zar~
czac go ze pulkownik nie zyje, Inial bowicm 0 tern 
najgl~bsze llrzckonauie oparte na nieomylnym zna
ku. Szczury pogryzly kawal czer\vonego sukna! po
dlug nicgo byl to nieomylny prognostyk, jakiego ko
loru jest sukno na.pocz~te przez tc zlo\vrogie Z\vie
rz~tl\a, taldcgo narodu czlowieka. sn1ierc polkn~la, 
a zc tytn razetn ukno bylo kolorn czerwonego, 
oznaczalo 'vi~c zgon anglika. 

Cieka\vy i nie bez pe,vnej korzysci jest z\vyczaj po
'vszechny n1i~dzy 1\rabatni, a 1niano,vicie Ini~dzy te
n1i kt6rzy na. ,yyspach Zanzibartl osiedli, IU.tzy\vac 
ludzi sto o'vnie do ich charakteru. Jakkohvick to 
jJ1':ezzoislro nie 'vplyw-rt na popra\Y~ indy,vicluin, kt6-

• 

re go nosi, nic w~tydz~c sit: 'vcalc, to dla drugich 
jest jakby ostrzezenie1n, bo odkry,ra usposobienie 
czlowieka, z l\t6ryn1 si~ n1a do czynienia. I tak se
kretarz sultana Zn.nzibaru nazy,val i~ vVajhayxe 
czyli JJOtlloojne oblicze. I Inial bye istotnic falszy
\Vyin. J alds nr:gdnik z kt6rym Inial do czynienia 
podr6zny kapitan, no il naz,vi ~ko JrJlielkiego C:lo-
1Dielca-przydomcl~ nader "'zo·l~dny 'v znaczcnin czyli 
\V roztunicniu, rnoina.by go bylo nazwac po naszetntl 
wielki czlo,viek do nutlych rzcczy; gdyi istotuie 
miejsce jakie zajino,val, nie na '"'tr~czalo spo obnosci 
do okazania 'vielkosci cbarakteru; zu'v ·ze byl to czlo
wiek kt6rcn nic za nzkodzil nic podro2nyiu, owszetn 
odpo,viedzial ich zanfaniu. 

Zc smutkicn1 'vyznac naleiy, ii \Vszy. tkie trudno
sci, przcslado,vania a nawet zab6jstwa~ na jakie by
waj~ wystawieni dclegowani od rz~du francuskiego 
a nawet angielskiego, do zwiedzania srodkowej Afry-
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ki, spowodowane s~ przez kupc6w angielskicb, osia
dlyeh po miastach stalego l~du i 'vybrzezach. Ci 
ludzie jedynie 1naj~cy na celu interes wlasny, unlie
j~ za pomoc~ znajomosci mi~dzy mieszkancami, roz
puszczac potworne, przestraszaj~ce pogloski pomi~
dzy krajowc6w, aby pobudzic ich do po,vstania prze
ci,vko bialyn1, maj~cyn1 zamiar wydrzec in1 ich po
siadlosci i t. p. Czyni~ to w pod w6jnych cclach, raz 
z obawy, z za,visci, aby jm nowi przybyli jakiml{ol
wiek sposobem nie zaszkodzili w ich bandlu, czy to 
zakladaj~c nowe osady, czy tez rozrzucaj~c rozinai
te artykuly, kt6rych istotnie wiele musz~ miec z so
b~, aby niemi okupywac sobie u krajowcow dobre 

• • 
przyJ~Cie. 

Drugim powodem i moze najwazniejszym, jest 
obawa tycb nieludzkich spekulant6w, aby irn nie 

przeszkodzono handlu niewolnikan1i, kt6rcn potaje
mnie prowadz~, a na kt6ren A11glija, w innych ra
zach tak umicj~ca spr~zyscie dzialac, nie moze do
t~d wynalesc srodka zaradczego. l{apitan Burton 
z oburzcnicn1 opisuje, jak nickt6re okolice 'vylu
dnione s~ z po,rodu tego, o pon1st~ niebios \volaj~
cego, bandlu. Pory,vai~ bicclnyc h 1nie zkaf1c6w wio •. 
sek, bandy .Arab6\v upo,vaznionc czyli rnczej b~d~
ce \V zrno\vie z kupcami; kapitan Burton n1ial szcz~
scie odbic raz tych nieszcz~sli 'vych, kt6rych ,v no
cy napadli, pokrcapo\vali i zabra.li provvadz~c na sprze
daz. I jakiemiz lzatni dzi~ko,vali ci nicszcz~sliwi za 
wolnosc 'vyba,vcy swcmu! ~danictn jego, tylko jeden 
kupiec, agent do1nu 'v Marsylij osiedlony 'N Zanzibar 
byl wolny1n ocl \vszystkich nieuczciwych zarzutow. 
J ako Francuz nie trudnil si~ handletn nie\volnik6w. 

W 0 DOS PAD WIKTO RJil 
AFRYCE POLUDNIO\VEJ. 

-- . 

Z dziela znakotnitego podr6znika angielskiego, czy sarnej, \vyobrazano sobic przedte1n Afryk~ polu
doktora Dawida Livingston'a, pod tytulem: ,Prace dnio"vf1, jakn r6wn~, piasczyst~ pustynifJ, przeci§t~ 
missyonarskie i .poszukiw ani a w Afryce poiudnio- ldlku zaled\vic rzekami ginqcemi w piaskach; z nie
"1ej" obejn1uj~cego szczcg6lowy opis pobytu i podr6- wielldctni, r~;adko rozrzuconemi oczami i mal~ ilo
zy jego, w tej malo dot~d znajomej CzfJsci ziemi, da- sci~ jezi6r, zasluguj~cych rn czej na nazwanie blot; 
jemy tu wyci~g. Living stone, jako missyonarz i le- teraz zas dzi~ki odkrycion1 I1ivingston'a, wiemy: ze 
karz, przybyl na przyl~dek Dobr~j-Nadziei w r. 1840; wi~ksza cz~sc wnEJtrza Afryki jest plaszczyzn~ zna
do roku 1856 przebiegal wzdluz i wszerz poludnio- cznie nad powierzchni~ n1orza wznie sion~, z\volna 
w~ Afryk~; po lat kilk a przeby,ral posr6d dzikich ku poludnio,vi znizaj~c~ si~ , wilgotnf1, blotnistfb i 
plemion ta1n osiadlych; bral czynny udzial \V ich mn6st\vem rzck poprzezynan~; ze obfituje w lasy, 
zatrudnieniach, polo\v ani ach i wzajemnych zatar- urodzajn~ zie1ni~ i zaludnione ol{olice; slo,vcm, dzie
gach; nawracal i lec7; yl, oswiecal i 11om a gal; lecz co io jego przyczynilo si~ znakomicie do rozjasnienia 
naj\vainiejsza, zbadal nliejsco,vo5c, do kt6rej, jesli stanu miejscowosci, zajmuj~cej nie mal~ pr6zni~ 
nie on pierwszy z Eur opcjczylc6w dotari; to bezw~t- \V kartach jeograficznych i o pisach naszego planety. 
pienia pierwszy podal czytaj~cej publicznosci, dokla- J ednem z najcieka wsz ych odkryc Livingston' a 
dniejszc o niej 'viadomosci. Dzielo tez jego, przed w Afryce poludniowej, jest wodospad, nazwany prze
wyjscienl z druku, liczylo juz 13,800 prenumerato- zen na czesc kr6low6j angielskiej, wodospadem 'Vi
row, a 'v przeci~gu n1iesi~ca po wydrukowaniu, ro- ktotji. vVspaniale to zja\visko natury, znajduje si~ 
zeszlo si~ 'v wiclu tysi~cach cgzen1plarzy. Wyznac na rzcce Zambese, i dot~d z wiesci n~nvet nie bylo 
naleiy, ze ani spos6b opo,viadania, ani styl Dra J..Ji- znanem uczonemu swiatu, chociaz pod wielu \vzgl~
vingston'a, nie wplynfJly na tak ogromn~ wzi~tosc; dami godniejszem jest u wagi niz slynny wodospad 
owszem, jak sam zapew nia, r~ka jego bardziej przy- Niagary, tylekroc przez r6znych podr6znik6w opisy
wykl~ d~ \Vladania toporem lub ~pis~, niz pi6rem I wany. Spodzi~\vamy si~. przeto z~obi~ prz_y~lug~ na
podrozopisarza; sam tylko przedm1ot, Jako malo do- szym czyteln1kom, podaJ~C kr6tk1 op1s L1v1ngston'a. 
t~d znajomy, tyle ciekawosci i zaj~cia obuclzil. I w rze- ,Gdysmy si~ zblizyli do miejsca, zk~d mielismy 
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~wr6cic kierunek naszej podr6zy \V stron~ p6lnocno- z odleglosci n1il dziesi~ciu, zk~d r6wniez slyszyc 
\vschodnhh })Ostanowilem zwiedzic wodospad, zna- mozna i szum \vody. Las, okrywaj~cy brzegi i \vyspy 
ny u tutejszych mieszkanc6\v pod naz'v~ Mozioa- rozrzucone po rzece, dziwnie pi~knie grupowal sit} 
tundza, lub da,vniejsz~ Szongui, o kt6rym, od przy- w drzewa rozlicznych gatunk6\Y, g~stym k\viatem 
by cia naszcgo \V te strony, bardzo 'viele slyszalem. osypane; tu, z pomi~dzy wszystkich. wznosi si~ wy-
Scbituan (jcdcn z naczelnik6w plemion tutejszycb) soko ogromny i nieksztaltny baobab, kt6rego kazda 
zapytywal n1i<J: ,czy w waszej zie1ni jest dym, wyda- gal~z, bylaby \V Europie uwazan~ za pieD. najwi~
j~cy lluk?" Ponicwaz krajowcy nie odwazyli si~ je- kszego drzewa; obok tego olbrzyma las6w, rosn~ 
szcze zbliska. przypatrzyc si~ \vodospadowi, n16wi~c k~pami lekkie i ksztaltne palmy; ich pierzastc liscie 
przcto o wznosz~cych si~ slupach pary i szun1ie wydaj~ si~ jakby narysowane na cicmno-szafirowem 
spadaj~ccj wody, 'vyrazajf! Ri~: ,n1ozi oa tundza," tle nieba; tam, srebrzysty mogonono, maj~cy w stre
to jest: dyn1 spra,via szum. Dawniej nazywano \VO- fie podzwrotnikowej ksztalt cedru liba:iiskiego, od
dospap Szongui; co wlasciwie oznacza ten wyraz? rzyna si~ od ciemnej zielonosci podobnych do cypry
nic moglen1 si~ dowiedziec, lecz ze nazwa garnka su motsouri, obci~zonych jasno-czerwonyn1 o\vocem; 
w j~zyku In·ajowc6w, brz1ni podobnie, bye wi~c mo· inne z drzew przypominaj~ podobienstwem nasze 
ze, iz Szongui znaczy l{ociol kipi~cy, lub co podo- d~by, wi~zy i kasztany. Caly ten widok, nie da si~ 
bncgo. B~d~c przekonanym, ze jestcn1 pier\vszym porownac z niczem, co mozna widziec w Anglji; ni
z Europejczyl{6w, kt6rzy zwiedz~l\iedys brzegi rzeki gdy jeszczc wzrok Europejczyka nie poil si~ tak~ 

Za1nbese 'v srodkowej cz~sci jej przebiegu i ze tu pi~knosci~ natury; zdaje si~, ze aniolowie, w prze
nlianowicie jest granica potni~dzy znancn1i i niezna- locie swy1n po nad ziemitt, powinni zatrzymac siEJ i 
jomctni jej okolicami, po"razylem si~ 11adac wodo- popatrzyc na t~ czaruj~c~ okolic~. Brakuje tylko je
spado\vi angielsk~ nazw~, czego dotychczas nic po-- dnej rzeczy, to jest g6r na o tatnin1 planie obrazu; 
z'valale1n sobie przy odkryciu jakirjkolwiek nowej wodospad bo\vicn1 otoczony jest z trzech stron rz~
n1icjsco,vosci." dami pag6rko\v na 200-400 stop \vysokosci, pokry-

,,J ak 1nalo wiedziano dot~d \V Euro pie o rzece tych las em, z pomi~dzy drzew kt6rego przegl~da 
Zambcse, przekonac mozc nast~puj~ca okolicznosc: gdzieniegdzie czcrwona,va zien1ia. 
,v tyro sa1nyn1 c~asie, gdyn1 1n·zcz n1orzc Czcrwone ,Na p6l mili od wodospadu, przcsiadlem z l6dki 
po\vracal do li.Juropy, pe,vien au tor, kt6ry "fl)ra,vdzie . na kt6rej przybylis1ny, do innej, nier6wnie lzejszej, 
nic podrozo,val nigdy, lccz 'vi~1c z~ cz~sc zycia po- kiero,vanej przcz ludzi, dobrze obznajn1ionych z pr~
s,vi~cil: na dol{ladue poznanie jeografii Afryki i I)rze- dami rzeld; 'vyplyn~lismy na srodek i puscilismy si~ 
czytal wszy tko to, col{olwiek napi ano \V tyn1 przed- za biegien1 rzeld, kt6ra to kr~cila si~ t\vorz~c 'viry, 
miocie od czasow Ptolomeusza, zapewnial w A the- to scisniona skalami, plyn~la cicho i spokojnie. '\\7ysa
neu1n: ze ta w pauiala rzeka, to je "' t Liambe, nie dzono mi~ na wysp~, znajduj~c~ si~ \V po ~rodkn rzeki, 
n1a zadncgo z\vi~zku z Za1nbese, lecz plynie ponizej na samyn1 kraju przepasci, w kt6r~ rzuca si~ woda. Na 
pustyni l{ulagari, a nast~pnie giuie \V ziemi. Tym- drodze ktor~ dopiero przebyli 'my, podr6zny narazony 
czasem zas slo\Ya ,Zarnbezi i Liatube' s~ jednozna- jest na niebezpicczenstwo uniesienia w przepasc po
cznc w j~zyku krajo,vc6\v, a lniano,vicie znncz~: tol<ami \v6d plyn~cych bardzo bystro i z 'vielk~ 
rzel~a " sil~t po obu brzebcracb 'vyspy. W czasie 1nei b''tnosci .,, \ • 't 'J J 

Na d\vadziescia 1ninut drogi od !{alai, po raz tutaj, 'voda na rzece byla niska, i dla tego dostali-
pier,vszy ujrzelismy slupy pary. Nazwa ,dymu szu- smy si~ szcz~sli\vie; lecz przy \vysokinl stanie wody, 
mi~cego,' nadana wodospadowi przez krajo\vc6w \V zaden spos6b nie mozna przebyc drogi przez nas 
jest bardzo trafnf!:; gdyz z odleglosci 5-6 mil an- odbytej. Lubo tan~lismy na wyspie.. 'v miejscu, za-
gielskich, slupy pary podobne s~ zupelnie do dy- ledwie na kilkadziesi~t stop oddalonem od kraju 
m6\v wznosz~cych si~ nad zielcniej~cemi pol ami. przepasci, tak, ie jed no s pojrzenie })O\Yinuo bylo 
Slup6'v tych jest pi~c, kt6re chyl~c si~ w kierunku roz,vi'l:zac zagadk~, nic nam jednakze nie objasnialo 
wiatru, to zakrywaly, to zn6w odslanialy lez~cy za jeszcze, co stanie si~ za cbwil~ z t~ ogromn~ mass~ 
niemi brzeg, ~~st~ roslinnosci'l: pokryty; od dolu bia· wody; zdawalo si~: ze rzeka ginie nagle \V zicmi, 
le, a ku g6rze coraz ciemniejsze, zdawaly si~ wierz- gdyz przeciwlegly brzeg rozpadliny 'v kt6r!! rzuca 
eholl<ami S\vemi oblok6w dosi~gac. Podczas 'vyso- si~ rzeka, zalcd\vie na 80 st6p·byl od nas oddalo
kiego stanu \vody na rzece, slupy te widziec si~ daj~ nym; ja przynajmnie.j, nic nie moglem poj~c, dop6ki 
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nie przype!zlem drz~cy na sam kraj przepasci i nie spadaj~ wody rzel\i, wyzlobiony jest dzialaniem wo
zajrzalem 'vgl~h' szerokiej rozpadliny, ci~gn~cej si~ dy na dnie do trzech stop; miejscami, wychylaj~ si~ 
od jcdnego do drugiego brzegu ogromnej rzeki; wi- z niej \VierzcboU{i ogromnych odlaffi6w kamieni; 
dzialem 'vtenczas, iz rzeka, maj~ca do 3000 st6p brzr.g przeciwny zas ci~gnie si~ w linji prostej az 
szerokosci rzuca siEJ na dol cal~ mass~ "r6d swoich clo zagi~cia rozpadliny, nad kt6r~ sterczy ur\visko 
z wysokosci 100 st6p, wre, kipi, burzy si~ i Z\v~za i cz~sc sl{[tly bliska ober~'ania si~. W og6lnosci,. 
na jnkie 50- 60 st6p. Caly 'vodospad, jest rozpaclli- rozpadlina tn. od chwili utworzcnia siEJ swego, nie 
n~ w twardej sl\ale bazaltowej, ci~gn~c~ si~ \V po- ulegla znacznyn1 odmianotn; l{amie:ii skladaj~cy jej 
przek rzeki od prawego jej brzcgu ku lew emu i sci any, jest l\oloru ciemnego, ocl dolu tylko na ja
dalE~j, na RO 1ub 40 tnil 'vgl~b' kraju. N iechaj czy- kie dziesi~c st6p, zn1ieniony nieco przez wod~, kt6-
telnik \vyobrazi sobie ze Tamiza ponizcj tunnelu ra corocznie, podczas wysokiego stanu rzcld pod
az do Grewzcndu (Gravesend) otoczona jest nie- nosi si~ do tcj, lub wi~kti zej je ... zcze 'vysokosci. Po 
wielkiemi pag6rkami pokrytemi lasem; ze dno jej, lewej stronic \vyspy, widac dokladnie mass~ spada
nie jest pokryte ilem londynsk' m, lecz zlozone j~cej \vody, t\Yorz~c~ w tem miej~cu jeden z pi~ciu 
z twardej massy bazaltowej; ze \V t61n dnie znaj- slup6w pary; tu 'voda przerzuca si~ luko,vato przez 
duje si~ p~kni~cie od jednego do drugiego konca skalist~ scian~ i njc dotykaj~c jej 'vcale, jak ogro
tunnelu wzdlui gornej linii s;klepienia i ci~gn~ca mna, bez zadnego faldu opona, spada na dno prze
si~ od strony le,v6j na trzydziesci mil rlalej; ze roz-· pasci blyszcz~ca bialosci~ snieg6w. Ta sniezna opo
padlina ta gl~bsz~ jest niz dno tunnelu wzgl~dem na \V ch\vili upadku, rozbryzguje si~ na niczliczon~ 
dna Tan1izy, a brzegi jej, oddalone s~ od sicbie ilosc percl, z kt6rych wytryskuj~ krople blyszcz~cej 
na st6p 80-100; niechaj czytelnik wyobrazi sobie piany, tak an1o jak pryskaj~ iskry ze stali pal~cej 
dalej, ze Tamiza rzuca siEJ nagle w t~ przepasc, siEJ \V k\vasorodzie; m6wi~c innemi slo\vy, cala ta opo
a zmuszona tym sposobem zmienic kierunek swe- na zdaje ~ i~ bye ~lozon~ z nieprzeliczoncgo mn6-
go biegu, zwraca si~ na lewo i wr~c i burz£1C si~, stwa urobnych ko1net, p~dz~cych w jedny1n kierun
plynie gwaltownie pomi~dzy stromemi brzegami. ku i cif1gn~cych za sob~ miotly blyszcz~cej piany. 
Gdy czyte]nik wyobrazi sobie to wszystko, \v6w- Nie pomn~, azeby podobne zjawisko bylo dostrze
czas dopiero b~dzie mial przyblizone poj~cie o zja- zonetn w innem gdziekol\viek miejscu. 
wi~ku, jeduem z najwspanialszych jakic 'vidzialem , , W spotnnialetn wyzej, ze z tej zadziwiaj~cej prze
w Afryce. pa '·ci 'vzno i si~ pi~c slupow pary; z nich dwa, b~-

,Patrz~c z g6ry w rozpadlin~, przedstawia SiEJ d~ce na pr~nvej, lt drugi po lewej stronic wyspy,. 
z prawej strony wyspy bialy i g~sty oblok, na kt6- znacznie s~ 'vi~ksze od trzech innych. Liambe, 
rytn rysuj~ si~ dwie swietne tEJcze: z obloku tego, podczas naszego na niej pobytu, stala nisko, mimo 
wznosi si~ do g6ry slup pary, \vysoki na 200 lub to jednak miala od 1500 do 1800 stop szcrokosci, 
300 stop, u \Vierzcbu zgEJszczony i ciemny jak dym, a do trzech st6p gl~bokosci na brzegu przepasci. 
spadaj~cy na d6l gwalto,vnym deszczem, kt6ry w je- Pisz~ to \V nadziei, ze p6zniejsi podr6znicy wi~cej 
dnej c bwili przemoczyl n:ts do nitki. Deszcz ten odemnie 'vpra,vni \V oznaczaniu odleglosci od oka, 
skrapia obficie przeciwlegly brzeg rozpadliny, nad zwiedz~ ten wodospad i podadz~ wymiary, kt6rych 
kt6r~ w odleglosci zaledwie kilku lol\ci rosnie g~- ja nie robilem. Mniema1n nawet, ze po,vyzej wodo
sty szpaler drzew wiecznie zielonych; z korzeni ich spadu, rzeka dochodzi 3000 st6p szerokosci. Ma
i konar6w, s~czy siEJ \V przepasc tysi~ce drobnych I kololo m6wili mi, ze dalej ku wschodowi, rozpa
strumyk6w; lecz w tej samej chwili, gdy po spadzi- l dlina staje si~ gl~bsz~, i ze tam s~ miejsca tak 
stej scianie ptzepasci na dol sciekaj~, zn1ywa je malo stron1e, ze przyzwyczajeni do tego, mog~ zsu
slup pary \Vznoszqcy si~ od dolu, poch wytuje i u- wac si~ na dol, ale raz, scigaj~c uciekaj~cych nie
nosi <.lo g6ry; tym sposobem, strumyki te ci~gle ku I przyjaci6l, 'vidzieli, jak zbiego,vie niemog~c zatrzy
dolowi splywaj~, nigdy jednakie nie dosi~gaj~ dna ' mac si~ w rozp~dzie na brzegu przepasci, spadali 
przepasci. Z le,vej strony 'vyspy, widac jak w glEJ- w ni~ i ginEJli na dnie; zapewniali mi~ nadto: ze 
bi rozpadliny, wocla, podobna do bialej, wrz~cej rzeka zdawala si~ w tych miejscach podobn~ do 
massy, plynie korytem zaginaj~cem si~ w poblizu. ,bialej nitl\i" i tak gl~poko plyn~c~, ze dostawali 
Sciany tej olbrzymiej rozpadliny s~ z jednolitego zawrotu glowy patrz~c na ni~ i musicli odpelzn~c 
kamienia i zupelnie prostopadle; brzeg, przez kt6ry spiesznie od kraju przepasci.. 
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Chociaz bieg rozpadliny, przez kt6ry rzuca si~ j nast~puj~c~: ,Liambe! nikt ci~ nie pojmuje, nikt 
woda, wyzlobiony jest nic wi~cej jak na st6p d wie, nie wie zkqd przybyles i dok~d idziesz;" - tam, 
do trzech i nie zdaje si~, aby woda podmywala gdzie tworzy si~ t~cza, rna bye miejsce pobytn te
podsta"'~ sciany przeciw]eglej, w kazdym razie je- go bozyszcza. 
·dnak, podmywanie to jest mozebnem i zapewne Nasyciwszy si~ wspanialym widokiem 'vodospa-
cz~se przepasci zaj~ta "'od~, szersza jest od tej, du, po\vr6cilem do Kalai i oznajmilem Sekeleto,Yi 
jak~ zapelnia ,hiala nitka," na powierzchni; pr6cz (w6dz plen1ienia) ze zjawisko to przcwyzsza \\'szy 
tego, muszf1 si~ znajdowae inne jcszczc poboczne stlde w swiecie wodospady; zaciekawiony mojem 
p~l{ni~cia, przez l<t6re cz~sc w6d odplywa. Bior~c opowiadaniem, postano\vil nast~pnego zaraz dnia 
na uv.rag~, ze brzeg sl\aly podwodnej bardzo malo udac si~ tan1 \vraz zc rnn~. Naun1yslnie wybralem 
jest \Vyilobionym, '1niosl\owae nalezy, iz p~kni~cie noc do wyjazdu naszego, aieby lJrzy po1nocy ksi~
ziemi litorv dalo pocz~tek wodo8pado,vi, nic zbyt zyca oznaczyc polozenie miejsea. Vv odospad ten 
odleglych si~ga czas6w. Zaluj~, ze nie mialem sro· lezy pod 17° 51' 54" szeroko.Sci p6lnocnej, a 25o 
dk6w do 'vymierzeuia szerokosci rozpadliny u wo- 41' dlugosci zachodniej. Przy powt6rnej bytnosci 
dospadu, azeby z czasen1 1nozna bylo rozstrzygn~c na "ryspie, jeden jeszcze przedmiot zwr6cil 1noj~ 
pytanie: czy przcpasc ta rozszcrza si~ lub nie?- U\vag~: dostrzeglem, ie brzegi \vyspy pokryte by
zdawalo 1ni si~ tylko, zc przez ni~, 1nozna prze- ly nasionami drze\v przynoszonemi przez fale z od
rzucic z \vyspy drze,vko paln1o,vc. J ezeli p~kni~cie leglych stron p6lnocnycb, zebralen1 wiele z tych 
rzeczy~viscic si~ rozszerza, dowodziloby to, ze oko- ziarn i niedaleko od brzegu przepasci posialem na 
lica osusza si~ sa1na pr:lez sifJ i n1ozna. spodzie- stosownetn miejscu ze sto pestek brzoskwiniowych 
wac si~ ze z cza ein Afryka poludniowa stanie i Inoreli, i tyle.l ziarn ka\vowych; lllaln nadziej~, 
8i~ zdro\v~ dln. ludzi krain~. W kazdyn1 razic, je- zc jesli dzicy zostawi'1 ten 1n6j sad w spokoju, b~
ziora afrykanskic znaczny1n zmianon1 ulegly '" o- dzie on praojccn1 \vszystkich ogrodow, kt6re kie
statnich cza~ ach. dys n1oze bEJd~ zaloione 'v tych no\vych dla nas 

Przewodnicy n1oi oddali na tej 'vyspie ofiary bo- krainach. ' 
zyszchu Z\VanenlU Barinlo; przyczetn spic\vali piesn E'. M. 

JOZEF JEDRZEJ ZAL USKI. 
c. 

• 

. .. Piasto,vauych godnosci, stopni i urz«Jd6w szereg 
His saltern aceumulem donis ~ ut fungnr inu.;..i mozna przytoczyc nie n1aly. Oto tytuly: O})at He-

1\Iunerc. 'riRG. 

• • • • • • .. manibus dabo l ilia pleni s 

Man1y napisac zy,vot Zaluskicgo. Zadanic "r dzi
siejszyn1 czasie dose trudne i 'v 0 bee zrodel, kt6-
rych nic 1nozcmy uiyc z cal~ su1niennoscit1 biografa, 
niezbyt zupclnie daj~ce si~ rozwi~zae. W szakze "re
dlug moznosci obecnej, b~dzien1 si~ starali z zalo
.Zenia naszego j ak nnjzupclniej si~ wywi~zac. 

J6zef J~urzej na Zalu kach Zaluski, herbu Juno-
sza, urodzony 2 sicrpnia 1701 roku z Teressy Po
tkanskh~j i Aleksandra 'vojewody Rawskiego~ "rysla
ny byl w mlodo 'ci za granic~ dla ksztalcenia si~ 
w naukach. "\Vr6ciwszy do ojczyzny, "Jybrany zostal 
jako deputn.t na trybunal koronny \V roku 1725. Zo
stawszy k~i~dze1n, rozliczne przechodzB: stopnie. 

bdowski, archidyakon Pu ltu ki, pro boszcz "r arsza-
wski, opat W ~chocki, assystent tronu Papieza, ka
nonik Krako,vski, \Yielki jaln1uznik kr6la Stanisla
'"a Leszczynskiego, radca parln.n1entu Divionskiego 
i NanRejskiego; Opat v~illarienski i Fontanellski 
('v Lotaryngii); opat Joutancnski (\v Burgundyi); re
ferendarz koronny (okolo r. 1729); \V grudniu 1758 
roku dostaje bi~l\upst,vo Kijo\vskie i Czerniechow
skie. ~1ianowany byl na"ret 1733 jeszcze roku przez 
l\r6la Leszczy1l.skiego biskupetn Chelminskim 1) ale 
na tym urz~dzie, z wiadomych przyczyn, utrzyrnac 
si~ nie m6gl'. 

1
) Obacz biskupa ~~towskiego /{atalog T. IV s. 283 

i 285. 
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Kt6z nie wie, ze w owy ch czasach dwa stronni
ctwa walczyly, jedno trzymalo si~ dawnego podania 
wladc6w z krwi polskiej, drugie bylo za domem nie
mieckim Sas6w. Zaluski pozostal na stronie pierw
szych. Wierny Leszczynskien1u, wydalil si~ z ojczy
zny razem ze swym kr6lem i o biskupstwie wtcdy 
wcale nie n1arzyl. 

Temu m~zowi, kt6ry cale zycie s·woje pos\vi~cil 

naukom i usludze ojczyzny, kraj polski bardzo wie
le winien. On po,vzi~l mysl wydania w jednym zbio
rze praw polskich, 1) ktore swiezo \Vyszly teraz W po
wt6rnem odbiciu u J6zefata Ohryzki v,r Petersburgu. 
Dla latwiejszego \vyszukania praw "r tych ~'oluJni
nac!t Legu1n, przejrzal, poprawil', dopelnil i wydal 
w Lipsku inwentarz konstytucyi i pra'v przaz Ea
dowskiego jeszcze 'v r. 1685 ulozony, 2) w Lipsku 
1733, w formacie arkuszowym. 

W skromnen1 mieszkaniu w Warszawie, w tyl
nych gmachach klasztoru ksi~iy Karmelit6w z kra
kowskiego-przedmiescia przebywaj~c w latach 1731 
i 1732, jak najczynniej zajmowal si~ wytloczenie1n 
Volumin6w praw. Obok tego, najczynniejsze prowa
dzil zycie. Zbieral ksi~zki w najskrytszych zaka
n1arkach, pod strychami starych domost\v i w komna
tach mozno-wladc6,v. Pclno go bylo i w izbach s~
dowych ina zebrania ch kapitul ina posieuzeniach 
konsystorskich. Literat, bibliofil, starozytnik, bisto
ryk, prawnik, nic op uszcza nigdy sluzby koscielnej 
i kazalnicy. Czasem po d\va razy 'v dniu jednym 
tnie,val mowy i nauki w domach Bo.iych. 3) Instal
lacye, pogrzeby, reassumpcye publiczne, a navvet go
dy i zebrania domo,ve oby,vateli, uie obchodzily si~ 
bez jego obecnosci. Cz as mial na wszystko. Posia
dal bowiem pracowitosc pszczoly, a skrz~tnosc mr6-
wl{i. Obok uslug publi cznych, i prywaty niezapomi
nal. D la tego sluszni e o nim wyrazil si~ jedy ny 

1
) Patrz o bszerny arty kul wyl~cznie poswi~cony te

mu wydawnictwu \V ,Przeglrtdzie Naukowyrn" w War
szawie 1847 \V Nr. 20. 

2) Bentko\vski, a raczej Bandtke w II tomie historyi 
literatury polskh3j na str. 1 7 2, m6wi~c o tej pracy, ty
tltl obszerny opuszcza. 

3) Oto poczet niekt6rych przem6w ksi~dza Referenda
rza: Kazaru e na passyi 27 marc a 17 3 2 w Kollegium u s. 
J ana \V W arszawie. Kazanie w tymze kosciele po kon · 
sekracyi ks. Lipsldego na biskupa ~uckiego, miane 25 
maja 1732 r. Kazanie na zalobnem nahozenstwie w Kra
kowie p. s. biskupie Szaniaw skim (zalozycielu konwiktu 
biednej mlodziezy w ~ukowie), miane w lipcu 1732 r. 
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z mlodszych badaczy naszycb, ii jego dzieje byly 
miljonow~ wprawdzie czt1stk~ dziej6w Polski, ale 
zawsze czqs tk~. 

W obcc kr6la, na s~dach Jrurlandzkich 27 marca 
1732 r. "'yst~pnjc z n10\Y~. 'fcgoz roku (6 lipca) na
jeidza _~~; bratetn S\vytn Marciucn1 sekrctarzcm Wiel. 
J(. kapitnl<J krnko\Ysk~ po skonic biskupa Fr.liksa 
Szania\vskiego. Bcrwi~c przcz micsi~c w dawnej sto
licy, z polcceniu krola s'vego ~wiedza pomniki naro
dowe i zamek na 'Vaw elu, spisuje szczeg6lowy 'vy
kaz lustracyjny, z anszlagiem koszt6\v potrzebnych 
na napra,vy. \'Trocbvs~:v do Warsza,vy 5 sierpnia 
1732 r. jest obecny ina ka1npcrnencic sasko-polskim 
i na sejtnic. Zbicra tu i owdzic stronnik<'>w dla kr6la 
Leszczyilsldego, kt6ry nicbawcm znowu rna powr6-
cic na tron polski. A mimo to wszyst.ko ciekawe ko
deksa i r~kopistna, \Ylasn~ objasnia rQln.~, pisze lub 
tlumaczy sztuki dramatycznc, drukuje polemiczne 
rozprawy rcligijne, zbiera prenumerat~ na Volumina 
Legum i cal~ ad1ninistracyjn~ cz~sci~ tcgo wydania 
zajmuje si~. 1

) Posluszny Augu~towi Mocnemu choc 
dusz~ oddany Stanisla wo\vi Leszczynski emu, jedzic 
'vraz z innymi 2) na j"ene1'al-przedsejrnowy do Mal
borga "r koncu sierpnia 1732, a w pocz~tkach wrze
snia szuka \V Gdansku rzadkosci bibliografijnych, bo 
jeneral-scjmik zostal zerwany. 

Ale trudno tu jest i prawie niepodobna wyliczyc 
wszystkie drobniejszc zaj~cia si~ i czynnosci Refe
rcndarza l{oronuego. Ograniczymy si~ wi~c tylko 
na wazniejszy~h. 

W czasie scjm6w roku 1766 i J 767 3
) jak najsil

niej \vyst~puje biskup katolicki przeciwko r6inowier
com. Latwo si~ tego moina bylo spodziewac po au
torze: ,I~\v6ch miecz6\v przeciwko Dyssydentom 
w l{r6lestwie P olskie1n, wydo bytych 1731 w War
szawie.' W 1-ej cz~sci tej pracy powstaje na prawa 

1) Tom pierwszy Wolumin6w praw, vvygotowal na 20 
\vrzesnia 17 32 r., jednakze nie m6gl ci~gle przyldadac 
r~ki do tej pracy i dla tego j~ powierzyl znanym Pijarom 
ks. Konarskiemu i Raciborskiemu. Wydanie Kozuchow
skiego bylo odmienne i drozsze; lecz ie on wlasny maj~
tek na tak szlacbetny eel poswi~0il, wi~c otrzymal na
grod~ publiczn~, a Zaluski •.. tylko nasz'}: wdzi~cznosc. 

2
) Z Czapskiemi, W oje\vodami Chelminskim i Pomor· 

skim. 
3) :Eukaszewicz, a za nim ksi~dz T. Kilinski i inni, kla

d~ falszywie rok 17 68, gdyz wtedy Zaluskiego nie bylo 
juz w Polsce. Opuscic bowiem musial kraj 13 pazdzier-
1767 roku. Wr6cil do Warszawy 12 marca 1773 r. 

17 
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Dyssydento m nadane i do"'odzi ich nicosci; w dru
gi6j cz~sci wyjasnia i obszerniej 'vyklada ich kon
stytucjc, a \V trzeciej, jako bibliograf, \VY licza szcz e
g6lowo \vszystkic dzic1a o nich, a gl6wnie na prze
ciw nich wydane 1

). 

Nie us:lla n1u bczkarnie ta gorlivvosc o wiar~ i 
zbytnia odwaga cywilna. Wsr6d chwiej~cych si~ 
pods ad krajo,vych, za S\Ve pra"'fLd\vC obyw atelst\vo 
i niez}otnno~c charaktcru, bli sko przez I at szesc nie 
m6gl ba,vic \Ve \vlasncj ojczyznic. Ale tego czasu 
umic pozyt.ccznic uzyc dla kraju s we go. ZakUI)i{ bo
wien1 \Vtedy trzy tysi~cc ksiQ:g dla bihliotcki warsza\v
skicj; opisal 'vier zero 2

) rozne ~ \Ve przypadki, kt6-
re mu si~ trafily od 1767 do 1773 roku; a co najwa
zniejsza, z pami~ci nakrcslil, jako nnn1i~tny biblio· 
graf, nic mog~cy iyc bez 1\si~zck, ogromny r~kopisn1, 
obejmuj~cy prawdzi"'~ Bibliotekc historyk6,v, poli
tyk6\v, prawnilt6w i innych autor6'v polskich lub o 
Polsce pisz~eych. Dzi\vic si~ tu wypada i nad eru
dycy~, i nad harte1n umyslu, nad pami~ci~ i nad za
milowanicm do tzeczy ojczystycb, a szczcg6lniej nad 
bibliofilst\venl zacnego bi kupa. R~kopisn1 ten bar
dzo cicka\vy, dostal si~ po skonic Zalu 'kiego, przy
iaciclo,vi J ozcfo,vi Epifaniemu ks. 1\1inaSO\Yiczowi, 
kanonikowi kijowskien1u, kt6ry nieomieszkal po 
bokach opatrzyc przypiskanji odnosz~cctni si~ do sci
slo8ci bibljo1naiiskicj, a 1nianowicic lat, \vyda1t, for
mat6\v lcsi~zck i ty1n podobnych drobinzg6w. Z ta
kiemi tlopclnicnian1i SWCini k . nfina "O"'icz darO\Val 
ow autograf Bibljotcce war~zaw kiej ksi~iy Pijar6w, 
od kt6rych \vydobyl t(J }Jatni~tk~ 'fadeusz Czacki. 
Z l{si~gozbiorem poryckiin, 1nu iala ta ,Bibljoteka 
Zaluskiego" przejsc do Pulaw, a nast~pnie do Sie
niawy i Paryza. ''"szakze r~kopisn1 ten kilkakrotnie 
J>rzepisy\vano, bo nie bylo \vtedy jeszczc zadnej hi
~toryi litcratury polskicj; u'vazano 'viec t«d prac~ za 

1) Obszcrnioj tenzc przcdn1iot traktO\Yal i wyclal p6-
iniej Idli11ski Eljasz od 8-go Franci --zka 17 3G r. Zdaje 

.si~ ie Zalu ki Inial pod rek~ manu krypt jego . ·crutiJtitt1n 

Ju1·is. 
2

) Wierszcm pod7'0ZlllJilt 'v Regnowic, jak m6wi Mi
nasowicz, opisane 177 3 r. w broszurzc 6scn1kowej o str. 
52. Zalusld nie ln·eslil tego do drulnt; ale Minasowicz, 
opatrzywszy ten r<Jkopisn1 swemi cpigran1n1atami ad hoc 
zastosowanemi, oglosil drukiem przed satnyn1 niemal 

skonem autora. Opr6cz \Yielu ciekawych szczeg6l6w, 
rzadka ta dzisiaj ksiqzoczka, (z powodu n1alej ilosci od
bitych cxemplarzy), za,vicra obfite zasoby genealogiczne 
do rodziny Zaluskich sci~gaj ~ce sie. 

najlepszy katalog polski, dop6ki nie wyst~pil Bent
k O\vski ze s w oim spisem. 

Opiszemy tu, z kilku powod6w, ten manuskrypt. 
BibJjoteka glo\vna okr~gu nauko\vego warsza\\rskie
go, posiada pi~kny r~kopism, wlasnor~eznie przez 
Referondarza Chyliczkowskiego sporz~dzony, i tego 
gl6·wnie trzymac siEJ bgdziemy. 

Oto jest tytul calko,Yity, r6iny od tych, jukie po
daj~ Muczkowski i Bcntko"'Sl\i. 

,,Polska, w obszernych wiaclo1nosciach S\Voich skr6-
cona, z podzialem na trzy cz~sci, z ktorych: I. Opi ... 
sanie Polsld topograficzne i cywilne, II. Histotj~ 
polsk~ literack~, III. Historj~ polsk~ ducho\vn~ w so
hie zawiera. Rzecz cal a przez JW. s. p. I1nci ksi~
dza J6zefa Andrz~ja Zaluskiego biskupa kijowslde
go i czerniecho"rskicgo, Tronu papiezkiego assysten
ta, Opata W~cbockiego w Polsce, Fontanecldego 
'" Burgundyi, Willaryjskiego w Lotaryngii it. d. it. d., 
kawalera Orla bialego, zebran:1 i 'vierszami techni
cznen1i dlalcpszej pami~ci uloioua R. P. 1768. Z "'uli 
zas jego ostatniej przez J oz. Epifauiego MinaSO\Vicza 
ka nonika 1\n.tedry kijo"·skicj, pastersldcgo testatnen
tu naznaczonego exekutora, przejrz~na, popra,viona, 
w niekt6rych tniejscach dopelniona i drukicn1 na \Vi

dok publiczny podana. Opu5 Posthumutn 'v Warsza
w i e R. P. 1 7 7 4. '~ 

R~kopism ten, jak 'vskazuje nadpis Minasowicza 
do druku przygoto\vany, dotrtd \V calosci na swiat 
nie wyszcdl. Znamy tylko wytloczone d\va \V.)'jf1tl\i, 

• • • a mianowicie: 
,J6zefa J ~drzcja Zalu kiego biskupa kijowskiego · 

i Czerniecho\vskiego, Bibljoteka historyk6w, prawni
k6w, po1ityk6\v i innych autoro\\' }Jolskich lub o Pol .. 
see pisz~cych, :z; przypisami J6zefa Epifaniego J\fi
naso\vicza, lianonika kijowskiego. No\vemi przypisa
mi pomnozyl i \vydal J. Muczl\owski. l{rak6'v 1832 
str. 188 w C\viartce .. , 

To "'ydanie uczonego s. p. bibljotekarza uni wer
sytetu Jagiello1lsldego, jest tylko drug·(/: czesci~ po
wyzej przytoczonego r~kopisnu1, poczynaj~c od str. 
89 do 207 . 

. ,Zycia Arcybi ~ kup6"· polskich bfbdz \Y og6lnosci, 
b~dz uickt6rych z osobna opisane~' wyj~tek z trze .. 
ciej cz~sci r~kopistnu sporz~dzonego l)rzez Chylicz
ko,vskiego, od stronnicy 239 do 250, umiescil Leon 
Rogalski \V dziclku pod napisem: ,,Pami~tka czyli 
zbi6r pistu i zd.af1 religijnych przykladami wspartych'· 
(Warsz awa 1856, od str. 243 do 254.) 

,Pisma autor6'v polskich o r6inych zakonach 
w Polsce k'vitn~cych-i autorowie o Swi~tyniach 
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Paiiskicb w Polace, alias miejscach cudami i laskami 
wslawionycb,"- drugie dwa wyj~tki tamze drul{O· 
wane przez L. Rogalsldego od str. 254 do 271. 

,,Miejsca wslawione cudami obraz6w Matki Bos
ldej;-zakony w Polsce m~zkie i zakony panicnskie' 
wydruko,vane w tejze pamiqtce od str. 271 do 291. 

Z trzeciej wiEjC cz~sci manuskryptu Zaluskiego, 
odpis anego przez Chyliczkowsldego, tlotqd jeszcze 
do ogloszenia drukiem pozostaje: 

a) Rozdzial I i roz dzialu II cz~stka pierwsza od 
str. 209 do 239. Z tego wszakzc wytloczyl L. Rogal· 
ski urywelt w paJJziqtce od str. 214 do 217 r~kopismu. 

b) ,S!crypta za 1'eligjr{/' etc. od str. 250 do 253 
manuskryptu J. Z. 

c) Rejestr SS. blo~os}a,vionych, 'vielebnych i po
boznych Polak6w r6znego stanu plci obojej'' od str. 
284 do wl~cznie str. 334, na kt6rej jest doko1tczenie 
czworowierszem lacinskim. 

d) Protestacja przed smierci~ kazdoroczna. Wiersz 
JW. autora pisany 176 9 r." -od str. 335 do 337. 

e) ,,Przypisld edytora (Minasowicza} wyrazaj~ce 
kr6tko niekt6re okolicznosci" -od str. 339 wierszem 
strof dziesi~c, po rzymsku liczbo\vanych. 

f) Epilog lacinski znanego bibljotekarza Zalus
kich, ks. Janockiego do Minasowicza Epifaniego, na 
odwrotnej stronicy karty 337, datowany 5 marc a 
1773 r. 

g) ,Historja polska Cywilna/' czyli cala CZEtSC 
pierwsza r~kopismu od str. 1 do 88 wl~cznie. 

h) Wrescie znajduje si~ na czcle nieliczbowany 
wst~p, z nadpisem: Autor do czytetnika, oraz przed
mowa Edyto1·a (J. E. Min.) do czytelnika oznaczo
na III liczbami rzymskiemi. 

Caly manuskrypt, bardzo starannie i wyraznie 
okr~glym charakterem przepisany r~k~ samego Re
ferendarza Chyliczkowskiego, jest w formacie cwiart
ki wielkiej (in 4to majori), ma nieliczbowanych stron· 
nic 3, oznaczonych zas numera1ni arabsl{iemi 341 i 
rzym slderni III. 

Napis, objasnia jakim sposobem ten r~kopism do
stal si~ do bibljoteki dzisiejszego Okr~gu Naukowe
go: , Do bibljoteki U niwersytetu kr6l ewskiego \var
sza,vskiego zlozyl Jan Cbyliczkowski, w zamian za 
Postyll~ Reja." Data przepisania MS. pierwszego 
przez Minasowicza, 14 k'vietnia 177 4 roku, (a za
tern \V 14 tygodni po skonie autora); drugiego zas 
przez ref'erenclarza J. C. 15 sicrpnia 1822 r. 1) 

1) Sprawdzalismy i cz~sc drug~ r~l{opismu Zalusltie
go, nosz~c~ tytul: ,Opisanie Polski co si~ tycze literatu-

Zatrzymalismy si~ nieco dluzej uad tym r~kopis
mem juz dla sa1nej jego waznosci, juz z tego powodu, 
iz moze kto przeczyta\vszy te szczeg6ly, postara si~ 
o calkowite ogloszenie drukic1n. Bylby tego nieza
'vodnie dopelnil s. p. ~Iuczkow~ki, jak nam to powia
dal za :tycia, gdyby Inial lepszy odpis pod ·r~k~. Nie 
jcclen zas Z llllliCj swiadomycll, ZO baCZJ\VSzy W kata
logach lub bibljotcczcc jakiej druko,van~ ksi~zk~ Za
luskiego w l{rako\vie, wzgardzilby jui r~kopismem, 
ktory 'viele micsci \V sobie ciekawych rzeczy. Dla 
tego Iuoie by kt6ry z naszych n1ilosnik6w pan1i~tek 
ojczystych (jak np. \V. Ba,voro\vski, Dzieduszycki 
Wl.) lub kto z rodziny bisl{upa Zalnsldego, postaral 
si~ o no we, zupclne 'vy<lanie tcj pracy, tnk dlugo tu
laj~cej si~ po przepisy\vaczach i przcz nich uszka
dzanej z rozlicznych wzgl~d6w. 
Wi~ksz~ jednak zaslug~ s. p. bisl\upa kijowsldego 

od 'vsze lkich pistn drukowanych i nie \vytloczonych, 
bylo zebranic kolosalnego ksi~goztioru. Na tern 
wi~ksz~ czesc nasz~ ten m~z zarobil, iz ujmowat 
nieraz koniecznym zycia potrzebo1n bylc tylko ze
brac skarby tnnyslo\ve dla narodu. Wysoki dostoj
nik kosciola, przesta\val bardzo cz~sto na k~sie su
chego chic ba i ka. \Valku sera, a by o zcz~dzic grosza 
na zakupieuic dziel rzadkich. Chociaz znaczne po
siadal dochedy, ale i za nie, tak wielkich i tak wielu 
osobliwosci zgromadzicby nie podolal, gdyby mu dro
gi ku tetnu nie ulatwialy liczne stosunki, jakie w ca-

ry" z wydrukowanym przez Muczkowskingo exempla
rzem, i znalezlisnty, ie talc odpis F. Bentkowskiego, jak 
i kral{owskiego bjbJjotckarza, r6zne byJy od kopii Chy
liczko\vskicgo, kt6ry na najwifJksz~ zasluguje wiar~, ja
ko pedant \V tyn1 wzglfJdzic i przepisuj~cy z autografu 
Minasowicza. Niekt6re r6inice podajemy, nie chc~c dro .. 
biazgami bibljografijnemi nudzic tu niewta.jemniczonych 
w podobne szpcrania czytolnik6w. Chociaz wi~c znale
zlismy dosyc 0d1nian, \Vyliczamy jednak tylko nast~pnc: 
Na stronicy 125 wiersz 10 z gory, u Muczkowskiego: 
,Pretensye etc .. winno bye Przestrogi i t. d. Na str. 164 
wydania krakowskiego, przypisck nie zrozumialy przez 
autora-wyda"rc~, tak oznaczony: 1. 2. Baran 4.. 5. 6. 7 .. 
8. 9. 10. 11. Bcllovae (lege sis) Villariac Betnaci etc." 
Na str. 168 Jluczk. przydatek o Polkach \Vierszopiskach 
przelozony: tu przed ,Autorami o akademijach polskicb. '' 
Na str. 172 u Muczkowskiego, 'v 2 wierszu z g6ry odsy
lacz do przypislcu /Jocznego naleiy, nie zas do tego, co u 
dolu. W r~kopismie Chyliczkowskiego dodano przy kofi .. 
cu tej ksi~gi: ,Fin. 26 Febr . . Ao ut supra." Charakte .. 
ryzuj e to skrupulatnosc przepisywacza. 

17* 
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lym kraju ci~glc zawicral, 1naj~c za\vszc na mysli 
skarby u1uyslowe dla narodu. W Jut tci trzydzitlsci, 
zebra.l tak hogaty \V rzadkosci ksiQgosl\lad, na jaki 
gdzicindzicj \vicld sig silic n1usialy. 1\lk byl do tcj 
pamiqtki narodowcj zacny biskup przy\vi~zany, zc 
utrzy1nrwal, iz cbociai \vloski jalds pytryota \vies 
sprzc<lal dla kupienia r~kopisnnt Lhviuszn., on, nic 
oddalby za 'vicJc \Vlosci trzcch na. t«Jpnych unikato,v, 
przczci1: }>Osiudanycll, oryginalucc;o lllUllnskryptukro
niki ICadlubka, rQkopisinu tatutu lite\vl..! kiego i pon
tyfikalu czy li rytuulu koronacyi pannj~cych polsl\ich. 
'fen o~tntui, \vykouauy byl na pnrO'arninic, przed \VY

nalazkicnl j 'szczc druku, od r~ki koloro\vany i illu
strowauy: SZCSCSCt \Y niln figur, \,;ZCZCl' 111 zlotClll po
Ci~gniQtych bylo i \vysta,vialo da,vnc obrzgdy i ccrc
monijc pr~y l\oronacyjach kr616,v i ]{rolo,vych na
szych. 1) Nic tu tuicjscc opi .,y,vac 'vszystkic oso
bliwosci bibliotcl.;i Zalusl-..iego: slad 0 r~kopi .. llUlCh 

m:nny "r od<lziclncj a S:laCO\Ynej pracy Janockicgo. 2
) 

N njo bfici6j zasilal ksiQgoz bior biskupa ldjo,vsk o
czcruiccho\Y .. kicgo, brat jcgo, biti k up krnJ;:o,v~ld · nic
tyll\o \VSZy~tldc S\VC k 'l~liki, i 6\Y \VY 2cj \YSpOlllllia
ny I>Ontyfikal ofiaro\val, ale i \viel inuych kru!rtJlD 
hia~IJCh, jak na przyklad dziela. pozo~talc po krolu 
Janie Sobic kiln i J)rynla ic Ol. zo'Y ""kiln. Dla tcgo 
tez \vdzi~czny brat, nic chcial aby on fUll figuro,val 
jako zbieracz i da\vca. bibliotcki dla uarodu~ cho-
ciaz ,v ni~ naj,vi~k ... z~ cz~sc zycia, a IH1\Yet 1noznaby 
powicuzi('c zc i cz~stl\e duszy ~vloiyl. Ofiuro,val S\ve 
bogact,va ojczyznie in1icuie1n Zalu. ld ch, i ot\vorzyl 
Bibliotcl\~ publiczn~1 17 45 r. \\' unlJ 'lnic dla uiej 
przygoto\Yauynl gnutchu a) przy nlicy DanHlo,vi-

1) Cickawc o t6n1 zczcg6ly poclnjc Ton1asz wi~ck 

w hi~torycznych pa1niq,tln1ch ton1 II "tr. 343. 
2) Tytul tcj pracr na tfilHly: ,. pcci1nen catalogi i co .. 

die tun n1anuscriptoru1n Bibliotecn.c Zalu ciannc a J. D. A. 
J anozki Can. Scarbiluiricnsi.... cxhibitutn ~, 17 52 roku 
\V Drcznic in 4.to druko"·any ko ztcn1 Zalu ... ldccro bi ~ku11a 

krako\v kicgo, str. 1 G5 z widokien1 cr1nachu bibliotcczne
go na tytulc. 

3) Gnutch ten rozliczuc })Oteln przcchodzil kolcjc. 
Sladu dzi inj na,Yct, jak byl za Danillowicz6'v i Zalus
kicgo, nic ma, gdyz zgorzal '" r. 1 '07. Jcdyna panli~t
ka zo tala ua rycinic 'vydanej \Y Dreznic. Po odbudo,vaniu 
g6rncj cz~sci, dom ten byl 'vlasnosch1 Sza1nbelaua o
wakowsldogo, jcgo spadko bierc6w, nast~pnie Jenerala 
wojsk polsldch Lowil'1skiego Jak6ba. Od lat 4-ch micsci 
si~ tu zakon nowy Felicyjanek reguly tejzc samej co i 
Kapucyni. Drukarnie Bentkowskicgo {brata autora) i 

• 

czo,vskiqj, i nad nim nast~pny kazal polozyc nadpis: 
Civiunz usui perpetuo 

ZaluscoruJJz fratrlun perilluslre dedica?}it 17 45 a. 
Tak ot\vartc dla pow ·zcchnosci polskiQj i obcej bo

gactwa tunyslo\ve, byly pod sterem J anocldego i 
Wulfersa. Dopicro na scjmic 1764 d arowal bibliote
kg Rzplitcj, a lu bo ta ofiara nie zbyt 'vdziecznic 
P rzyj~t~ byla, choc w nicj lire\v i lzy s\vojc odda,val 
czcinajgodni 'jszy bisknp, min1o· to I low a swcgo nic 
cofn~t J) 

Bibliotcka Zaluskich byla \V "\Varsza wic do roku 
1795 i liczyla \Vtcdy 2b2,640 ksi~g, oraz przeszlo 
24,500 rycin. 2

) Przcwicziono j~ potctn do Peters .. 
burga i 'vcielono do publiczncj Bibliotcld. Zc spra
\Yozdall drnkownnych, oraz przewoduik6w \Y kilku 
j~zykach \vyda\vanych, dowiadujc1ny siQ, iz \V salach 
togo ksi~go2 bi oru, \Vi z~ do dzi8 dnia portrety 
d w6ch biskupo\v Zalu kich, o ktorych spra\vozda\vcy 
,v -·ponlinaj~, iz s~ zaloiyciclan1i publiczncj bibliote
ki peter ·burgskiej; naj,vi~k ~za bo\vicu1 CZQSC zbio
ro\v tan1tcj\.lzych, sklada i~ z ksi~zek po Zaluskicb. 

ie ginic nigdy, cokolwiek tylko ". szlachctnych cc
lach czyuionc by"~a: iluz bo,viem i dzi iaj ziomko\V 
n a zych korzystu z panliC1tck nctgr onutdzonyc h tro
sl:lhrosci~ bi kup6w kijo\v~kicgo i krako\vsldego! 

Ni.c sto ·o,vnc tu micjscc ro zbierac \Vszy~ tlde pra
ce litcracko-<lzicjo,Yc s. p. biskupa, t61n hardzh3j, zc 
byly 'v znacznej cz~~ci po lacinie pisane. 'Vszakze 
\VZiniank€J przynajn1niej o nich \vypada u czyuic 'v tym 
iyciory ic. 

Str~b ·ldogo dlugi czas byly czynnc \V tyn1 dotnu, kt6ry 
do dzis dnht 'v u tach ludu zo,vi6 si~ bihliotekre Zalus
lcich, luh pod krdlanli. 

1
) Opis . zczcg6lo,vr los6'v biblioteki Zalu ldch znaj-

dzic czytclnik cickawy 'v ~zacownem dziclc: Bibliografi-
cznych l\SiQ:g d·wojc przczJ. L." Wilno i IVarszawa 1823. 
Nic chccmy bo,vicnl clziejruni zakladu Zn.lu ldch przedlu-
. , . . . . . 
zac llllllCJ ""ZCgO Z} ClOl'J" "" U. 

~) 1: ajboga.t zy dzi "iaj zbi6r rye in pol ldch ~I. Pal\·li-
kowskiego ( yna. s. p. Gwalbcrta) we Lwowic, liczy zale
dwie 30,000 sztuk. Po uiln id~ gabincty rycin: J. J. Kra
·zewskicgo, })isarza· Bato,v.·kiego ''e L'vowic; H. kim-
borowicza 'v 'Var"'zawie, E. Rastawieckicgo 'v Dolhoby
czowie i \Varsza"rie; Jcucralowej N. Kickicj; 1i1nbroze
go Grabo\vskicgo 'v Krakowie: Bibliotcld imienia Osso
li1lskich we L\VOWic; se,v. Uruskicgo \V 'Varszawie i t. d. 
Po Adolfie Cichocldm najwi~c6j nabyl Wladyslaw Czar
toryski, kt6rego zbi6r, co do cennosci, do pierwszorz~
dnych za granic~ nalezy. 
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Niewiadomo nam z pewnosci~ 1) gdzie si~ znajdu- riae A. 1762 in folio str. 614 (beztytulu). Przypisane 
je ogromny dziesi~ciotomowy jego r~kopism, nazwa- to dzielo Papiezowi; w dedykacyi Zaluski m6\vi, iz 
ny przez samego autora: ,Magna bibliotheca polona posyla niniejszc statuta do Rzymu przez ICassyana 
universalis." Byl to prawdzhvy kl~jnot bibliografii I\orczyi1skiego i prosi o nadanie odpustu w Zytomie
polskiej, nad kt6r~ zawsze za\vodne ci~z~ losy. 'frcsc rzu na dzien Sgo Jozefa. Data poswi~cenia tego w r. 
nan1 tylko t~j pracy zostala, wlasn~z Zaluskiego 1773, a \Vi~c na rok przed smierci~. Nast~puj~ potcm 
skreslona r~k~ w tnanusl{rypcic wyzej przytoczonym na XXX stronach Ho1niliac Synodales,--Statuta Dioec. 
i cz~sciowo juz druko\vanyn1. Picrwszy i drugi to- l(ijoviensis;-spis pupie.io\v i kr616w polskich;-wy
my wiel!riej hiblioteki zawieraly abecadlo,vynl ulo- kaz wszystkich synod6'v polskicb;- spis biskup6w 
zone porz~dkiem wyliczcnia rQl{opistnow i dziel o }{ijowskich;-Supplemcntum Synodi D. kijoviensisna 
Polsce traktuj~cych. Od trzeciego do 'vl~cznie sz6- str. 41po polsku;-Serics ecclcsiarum ct cleri Dioec. 
stego ton1u umieszczeni byli r6zni pisarze z Polski, J(ijov. a. 1767. Uonsecrationcs ecclcsiorun1 et episco
Litwy, Pruss, Inftant i Kurlanrlyi, jako zie1n ongi do porutn a J. A. Zalnski peractae; -series proccrum se
Polski nalez~cych, lub j6j holduj~cych. Tom VII za- natorum et officialium Dioec. Kijoviensis." 
wieral naszych Szl~zak6w. Osmy tom byl wykazem Dzielo to bardzo waine, n1usialo bye albo \V nie
sporz~dzonym nic wedlug auto row, lecz podlug na- wielu odbite exetnplarzach, albo uledz jakowcmus u
st~pstwa tytul6w ksi~zek. Dziewi~ty poswi~cony sa- szkodzeniu, gdyi dzisiaj do rzadkosci nalezy. Dru
mym r(Jkopismotn, na trzy dzielil si~ ez~sci: w pier- kowalo si~ az trzy lata. 
wszej byly wykaza.ne tc, ktore po~iadal san1 Zaluski 0 zamyslach Zaluskicgo co do wyd ani a cztcrech 
(Janocki ich spisal tylko 499);-w drugiej opisal rna- dziel, \vyzej przy\viedzionych, dowiadujemy si~ z cic
nuskrypta przez si~ widziane; - w trzeciej zas podal kawej jego broszury, przelozon~j na j~zyk lacinski 
to, 0 cze1n tylko polski61n znala~l wztniank~ w dzie- przez Jerzego Piotra Szulca professora w 'foruniu 
lach b~dz juz wydanych, b~dz jeszczc nieogloszo- r. 17 43, a wydanej po pol sku \V W arszawie przez re
nych drukiem~ Ostatni tom, nicgotowy jc~zcze wtcdy fcrendarza w roku 17 42 o 56 cwiartkowy ch stronni-
do wydania, bye prostynt indeksem. each, z tytulem ty lko lacinskin1: 

Zamyslal jeszcze Zaluski wydac nast~pne dziela: ,Programma litterarium ad Bibliophilos, Typo-
1. Slownik historyczuo-biografijny wszystkich au- theta :> et Bibliopegos, tum et quosvis liberalium ar

tor6w, ,v r6znych j~zykach o rzeczach pol skich kie- tium a1natores." 
.dykolwiek pisz~cych. W dzielku: ,Bib liothcca poctarum polonorum qui 

2. Spis manuskryptow polskich, rozproszonycb po patrio sermone s cripserunt" in 4to str. 100 w War-
r6znych bibliotekach w kraju. szawie 1756 roku, 1

) podal k~. biskup bardzo su-
3. Kodeks dyplon1atyczny Polski i podleglych jej 1 mienny /catalog, jak powiada Bent.kowski, gniewaj~-

prowincji. cy siEJ az do s1nierci za to, ze Mickiewicz nazwal ka-
4. Dykcjonarz dziejowy polski na wz6r podobnych talogien1 jego 1/istory~ lite1lalu1'y. 

prac Morerego i Hoffmana, w6wczas za najlepsze u- Zdaje si~, zc ,Bibliotek~ poetow polskich, kt6rzy 
wazanych. ojczysty1n pisali j~zykiem" ukladal Zaluski razem 

5. Collectio legum ecclesiasticorum Poloniae ine- z ksi~ciem Jablonowskim z Lachowiec, takze litera
ditorum, tum et editorum quidem, sed rarissime ob- tern, r6,vniez jak dzielko: ,Anecdota singularia eels. 
viorum. Tej ostatnh~j pracy zapowiedzianej prospe- Jablonoviorum don1us" 1755 in 4to w Warszawie. 
ktem (Conspectus nocae collectionis etc.) drukowanym R6\vniez ulo.iyl rodow6d Pawla ze zlotego Potoku 
w Warsza\vie u Pijar6w l744 o str. 79 in 4-to, zdaje Potockiego, senatora polskiego, kasztellana kamie
si~, ze jui cz~sc zacz~l byl drukowac. Znajdujemy niecko-podolskiego, i niekt6re jego pisma tlumaczyl 
bowiem w Cbl ~ dowskim 2) nast~puj~c~ wzmiank~: na j~zyk lacinski i wydal17 47 roku. 2

) 

,Synodus dio~cesana Kijoviensis, celebr ata Zitomi-

') F. Bentkowski domyslal si~, ale to tylko do11~y.~lal 
.si~, ze 6w r~kopism posiadl byl T. Czacki (Hist. lit. pols. 
Tom I str. 34). 

2) Spis Dziel opuszczonych lub zle oznaczonych w 
Bentk. hist. liter. Pols. Lw6w 1818 str. 66 i 67. 

1) Rozbi6r szczeg6lowy tej pracy podalismy juz daw
niej \V naszym Przeglqdzie nauJcowym z r. 1843; T. I[ 
od str. 160 do 164. 

2
) Szczeg6lo1vy az nadto~ bo calostronnicowy, drobnce 

kursywq tytul, znalezc mozna w Bentkowskiego historyi 
liter. pols. tom II str. 766 i 767, oraz w tomie I str. 36. 

• 
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Jui to w6wczas genealogije cieszyly si~ nadzwy
czajtl~ wzi~tosci~. Zalozyciel towarzystwa lipskiego, 
druko\val wielkin1 kosztem w Norymberdze slawne 
swoje ,Tabulae J ablonovianae" a Zalusld sam wspo
mina w r~kopisie wytloczonym w cz~sci przez Mucz
lrowskiego, iz wicle podobnych taulic rodowodowych 
dla r6znych ulozyl dom6w polskich. Jakkolwiek zje
dnej strony, czas tylko wypada o to obwiniac i tryb 
wycho,vywania szlacbeckiego; tak z drugiej strony 
zaprzeczyc nie mozna, iz podobne badania wielcc si~ 
przyczynily do dziej6w pojedynczych os6 b, lrt6 .. 
rych w~tku, nieraz napr6znoby szperacze szukali. Za 
ostro wi~c i nie po literacku wyraza si~ w podobnym 
wzgl~dzic Jul. Bartosze\vicz 1n6wi~c iz: ,ch~tn~ r~
k~ podawal zupelnie oszolomiony nie po biskupie-
mu uczony zalozyciel biblioteki warszawskiej do ty
tul6w i splendor6w rodzinnych. 1) 

Rzecz dziwna, i~ tenze sam referendarz, kt6ry ja
ko biblioman zdaje si~ \vierzyc w kronik~ Nakorsu 
Warmisza za kr6la Wizimierza napisan~, pierwszy 
niemal w XVTII wieku, jako pisarz dziejowy, toruje 
drog~ do krytyki dziejo\vej. W dzicle bo,viem: ,Speci
men historiae polonae criticae (1733) zbija falszywe 
przez Koludzkiego gloszone mnietnanie o istnie
niu rokoszu glinianskiego. W tejze satncj pracy, su
miennie i rozbiorowo zastanawia si~ nad panowa
niem kr6la polskiego Ludwil\a. 

Pisal tah:ze podr~cznik o bezkr6lc,viach w Polsce 
(Manuale de interregnis Polonine), kt6ry od r. 1733 
do 1764 w r~kopismie pomi~dzy szpcraczami i uczo
nymi kr~zyl. Tlumaczyl owe dzielko Duclos naj~zyk 
francuzki w Warszawie 1764 r. 

wierszy. Byl wtedy zwyczajjeografij~ i arytmetyk~ ry
mo,vac; wi~c Zaluski napisai bibliografij~ wierszem. 
W tytulach dziel, nie mozna szukac poezyi, a wi~c i 
za zle wielkie tej ch~tki rymotw6rczej poczytac tu: 
nie wypada. Ale Zaluski o ile mial sprytu badaw
czego w dochodzeniu zr6del i sledzeniu rzeczy oj
czystych, o tyle przeciwnie niedostawalo mu wcale 
weny prawdzi,vie poetycznej. 

Co gorsza, i dramaturgii wrota chcial dla si~ otwo
rzyc. Mamy tego dowody w pi~cio-tomowem: ,Ze
braniu rytm6'v pr zez wierszopis6w zyj~cych" od 
1752 do 1756 r. · 

Pierwszr tom tego zbioru poswi~cony na poezye· 
Druzbackiej, 4 i 5 na wiersze J. Epifaniego Minaso
wicza. Tom II i III miesci same dziela Zaluskiego a 

• • • mianow1c1e: 
Kazimierz s. kr6lewicz polski, trajedya. Witenes, al

bo o pomscie Boskh~j nad zelzycielem Przynajswi~t
szego Sakrantentu. Trajedya. 

J 6zef zaprzedany, trajedya bez osoby niewiesciej. 
0 s~dzia ostatecznym, trajedya, nad wszystkie CQo 

ich bylo, jest i b~dzie traj edyj, najokropniejsza, z la
cinskiego przelozona (Tucci). 

Katylina albo Rzym wybawiony (z Woltera). 
Edward III czyli milosc Dobra Pospolitego, traje

dya cz~sci~ z francuzkiego, cz~sci~ z angielskiego 
przelozona. 

Oddzielnie drukowane jego roboty rymowe s~: 
Ludz/cosc litujqca si{} czyli ohraz ncdzy ludzkiej 

tragikomedya w 5 aktach, wydanie Miclera 1768 r. 
Nakladen1 literat6w, przedrukowana 1795 \V War-

• szaw1e. 
Proba piora nowego poety w trzec!t starych saty-

7'aclt (Boileau) 17 53 w W art;za wie. 
a(lJra z Boala, 1754 \V Warszawie w druk. kol. 

Jezuit6,v. vVielu osobo1n ta ostatnia, a raczej czwar
ta satyra nie podobala si~, gdyz zwrot6w szukano 
do osobistosci. Zalu ki nie tylko, ze tego za przyje
mn~ rzecz nie uwaial, ale nawet mn6st,vo nieprzy-

Gdy Augusto"'i II kr6lowi polskien1u, papiez Be
nedykt przyslal czapkEJ i miecz pos,vi~cany, \Vtedy 
acz mlody, ale juz goni~cy za uczonosci~ Zaluski, 
popisal si~ ze sw~ erudycy~ 1721 \V bro zurce cwiart
kowej pod tytulem: ,Analecta historica de sacra, in 
die natali Domini a Roma.nis Pontificibu quotannis 
usitata ceremonia Ensenz et Pileu1n cbristianis Init
tendi." Nie tylko S\vego czasu sl ynf1l Zaluski jako 
zbieracz, pisarz i badaez, ale zarazem i jako \Vyda w
ca. :Eozyl on n~klad na wiele dziel polskich i tym 
sposobem do zamilowania pismiennict\va polskiego 
w massach wielce si~ przykladnl. I tak oglaszal pi-

jemnosci z tego powodu doswiadczyl. , , 

. sma G6rnicldego, J~drzejaKochano\vskiego, Elzbiety 
Druzbacldej, J6zefa Epifaniego l\1inasowicza, i t. p. 

Mial szanowny bisl{up nawyknienie do pisania 

1) Obacz przypiski do ,Pami~tek historycznych T. 
Swi~ckiego, tom n str. ~54. 

Krotka 1'elacja ltistoryczna o 1ncczeflstwie . obu-
watelow Prynzusa i Felicyana. W 8-ce b. rn. tl. i. 1\ 

Manuale juris publici Poloniae etc u 1\ficlera 1764 
(t. j. Podr{}cznik prazva public:nego Polski). 

Widzhny z tych wyliczen, jak rozlicznym pracom 
pos,viEJcal si~ niezmordowany tnnysl Zaluskiego_ Owe 
jednak zaj~cia si~, nie przeszkadzaly Inu trudnic si~ 
i robota1ni wi~cej materyal nemi. Z polecenia stryja 
S\vego, stawia mury szkolne dla Jezuit6w. Sam po
rz~dkuje i uklada dziela w bibliotece, sam pilnuje 
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drukow, san1 rachunki utrzyn1uje. Zdaje sifJ wifJC ze 
zadna chwila. zycia jego, bezuzyteczn~ nie byla. Dla 
dyecezyi S\vej \Viele bardzo zrobil. I c6z dzi,vnego, ze 
.zgon takiego 111~za powszechny zal obudzil? Zasn~l 
w Panu 7 stycznia 177 4 roku. 1) 

Biskup ~~towski 2
) podaje swiadect,vo gorliwo

sci pasterski6j Zaluskiego, kt6ry od,viedzal sw~ dye
·cezy~, parafije regulowal, od,viedzil i l{ij6'v gdzie z 
wielk~ czci~ byl przyjmo,vany od 1\fetropolity i gu
bernatora. Ustanowil archidyakonat Czcrnicchowski, 
zebral na Suffragana 70,000 zlp. i u talil go; a na 

·seminariurn pi~tnascie tysifJCY zlotych. Z\volal wre
scie Synod dyecezalny do Berdyczowa. 3) 

Zaluski opr6cz innych pi~knych czyn6\v i pomy
-sl6,v, mial tcz i zamiar wydawania zr6de! dziejowych 
polskich, oraz innych rza dkicb pism naszych. Po
cz~l od kroniki Baszka p. t.: ,Boguphali II. ... chroni
£On Poloniae ..•. 17 42; p. 169 in 4to. Mysli tcj j~l ai~ 
~Iicler i wiele dziel ex musaeo J. Z. R. R. oglo ·il. 

Chcial, aby w Bibliotece, kt6r~ odda! na uzytek 
publiczny, odbywaly si~ konk ursa o napisanic i bro
nienie rokrocznie 3ch najlepszych rozpra,v, z teolo
gii, bistoryi polskiej, krasom6wstwa, oraz rymopistwa 
naprzemian, to je~t w jednyn1 roku z Wy1nowy, w 
drugim z poezyi. Trzy medale, (kazdy wartosci 25 
{1 ukat6w), mialy bye nagrod~. 

N a teologijnej medalowej nagro dzie, un1yslil s. p. 
Biskup takie dac hasto (jak sam powiada), czyli na-

• I)lS: 
, FIDE ~ PERAND.ARIDI SUBST .AN'I'IA RERUM." 

Medal za history~ krajow~, tnial no sic godlo z W ir
gilego: 
,, VINCIT AliOH. P A'l'RJAE LAUDUl\IQUE I~DIE ..:1A. CUPIDO'' 

Trzeciego pieniqd:a haslo, jak 'vyraza Zaluski we 
\vlasnor~cznym S\vym ]JroJ·ekcie, 'vzi~te b ylo z Owi
dyusza: 

,QUIS DUBITAT NOMINA TANTA 1 EQUI?'' 

Rozprawa miala bye po pol sku, i broniona })rzez 
pol godziny. Kazdemu wolno bylo konkuro,vac, czy 

1) Bartoszewicz Jul. i inni, bl~dnie podaj% dzie D. 9 
.zgonu. 

2) Katalog Bisk. T. IV str. 120, 268 i 292. Krak. 

j) W J anockiego Catalo gi speci7Jlen na str. 114 czy
tamy. , Codex Singularis. Sennones ab illustr. Com. Za
lusciis, yariorum negotiorum causa publice dictos con
tinet. Dzis ten ciekawy dla biografa volurnen, znaj duje 
si~ w Petersburgu. Biskup Zalusld pisywal kazania i 
po francuz ku. 

Polako\vi czy Cudz ozien1cowi; temu ostatnie1nu 'vy
znaczono j~zyk lacinski. Najlepszc rozprawy polskie 
miano tluma.czyc ua mow~ Rr,ytnian S tarozytnych, 
aby za posrednict\vem powszechnego j~zyka, calcinu 
swiatu byly znane. S~dziowie skladac si~ tnicli z lite
rat6w 'varsza \vski ch per plu?·alitatellt vo!01'1t7n, na 
to \v Bibliotecc zgromadzonych ,v dzicn s. J 6zefa, 19 
marca. A jezcliby dzie!1 nie ,vystarczal, wtedy mo
gly rozpra,vy toczyc si~ i dui czt6ry lub 'vi~cej. Co
rocznc ,,dyskursa, b~de"b zbierane i do druku podawa
nc ad perpctuan1 rei mcmoria1n;" jak napisal s. p. 
uczony i S\viczo sponie\vierany, wraz z inny1ni, za
cnosci pelnymi 1n~iami w pamflecic literackilu J. Bar
toszc,vicza, ochrzczouyn1 szumn~ ,1-Iistoryi litcra
tury polsldej '' naz\v~. Zamiast z bij ani a dro bnos tko
wcgo szczeg6l6w pana J. B. s~dzilismy, ze najlcpsz~ 
odpo,viedzi~ b~d~ic napisanie oddzielnego zyciorysu 
obszcrnicjszego, bcz z6lci, gnicwu i poniewierania 
przcszlosci. 

w <lzicn llO\Vego rokn (1774) oupra\viaj~c Bisl<up 
Zaluski naboicnst,vo, zazi~bil si~, a w szcsc dni, zy
cia dokonal. Przyton1nosc jak n~j,vi~ksz~ Inial do 
san1ego skonu. a godzin~ przed srnierchh kazal 
sobic podac tcstan1ent zrobiony jcszcze 1769 roku, 
i wlasn~ r~k~ dodatki poczynil. Taka trzezwosc u
myslu, az do ostatniej chwili tchnienia, byla wyply
\Vein prawosci zycia. Wykonawcami ostatnicj woli 
S\Vojej , uczynil J 6zefa Szania,vskiego kan. krak., 
Adama Dun ina W ~sowicza, }{ustosza kijowskiego 
audytora Curiae £pl~'C. J ana And. J aneckiego, pre
fekta biblioteki publicznej i J. E. Minaso,vicza, kan. 
katcdry kijo,vskicj, sekretarza Jego Kr6le\vskiej Mo
sci. N aznaczyl takze czterech protelctorow do pilno
wania, a by kazdy punkt .testamentu byl 'vykonanym 

• 

a 1nianowicie: arcybiskupa l\vowskiego Wacl. Siera-
kowskiego; biskupa przemyslskiego J6zefa Kicrskie
go; biskupa s1noleilskiego Jerzego Ililzena i l{si~cia 
Sie,vicrskiego, koadjutora biskupa chelminskiego, 
Krzysztofa Sze1nbeka. Nast~pc~ zosta\vil koadjuto
ra swego Frauciszk a z T~czyna Ossolii1skicgo. 

Gdy skonczy l zycie w stolicy, poe ho,vano go w Kolle
giacie, ale z~dal przed smierci~, a by scree jego zlo
zono \V Katedrze Zytomierskiej, kt6ra mu wiele bar
dzo winn~ byla. ,Gdzie skarb tw6j, tam i serce Two
je ,, czcinajgodniejszy biskupie! 

Gazeta 6wczesna, taki tresciwy pod ala jego nekro
log: ,Gorliwosc, cnota i umyslu stalosc tak w szcz«J
sciu, jak i nieszcz*Jsciu, oraz wysoka nauka i m~drosc, 
calej Europie byly wiadome. J ego, akademije: berlin--
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ska, petersburgska, rzymska, bononska, florenska 
(sic), lipska, nansejska, jenenska, grypswaldenska i 
inne za towarzyszaswego przyznaly. Wiadomoscau
tor6w tak da\vnychjak i pozniejszych kt6rzy w jakich-

kolwiek ma~eryach pisali, wielka byla w tym wiel
kim 1n ~zu. '' 

C6z do tych slow wi~cej dodac mozna? 
H Skimhorowicz. 

0 PIENI~DZACH DAWNYCH POtSIHCH. 

Moznaby wieJe wypisac rzeczy na pot~pienie pie
nicdzy, tej pol{usy do wszystl{iego ziego otwieraj~cej 
wrota, tej zwodniczej ma1nony, prowadz~cej ludzi do 
zagubienia w sobie wszystkich wyzszych 'vladz i 
atrybucyi czlowieczenstwa. Przeciez n1irno wszyst
kiego zlego co o tym bozyszczu poniewieranem na 
poz6r, a czczonem w gruncie powiedziec mozna; przy
znac nalezy, ze 1noneta czyli pieni~dz \V szln.chetniej
sz~ tylko przybrany sukienk~, najgl6wniejsz~ gra 
rol~ w cywilizacyi ludzkiej, i bezw~tpienia jest wiel
kim dla badacza historyi polem dostarczaj~cem mu 
najwa:~niejszych z odleglycb wiek6'v objasnien. Dzie
je kazdego l{raju SCisle S~ Z\Vi~zane Z histolj~ ffiO
net, kt6re Sf.1 najdawniejsze1ni pOlllllikaini, swiadcz~
cenli o wylrsztalceniu mniejszem lub wj~kszem; o roz
wijaniu si<a sztul\i w rozmaitych 'viekach. To tez nu
mizmatyka czyli opisanie monet wraz z tl6n1aczeniem 
praw podlug kt6rych byly bite, jest pra,vdziwie 
wielk~ i nader uzyteczn~ nauk~, potrzebn~ koniecz
nie do gl~bszej nauki historyi. 1\:iedy, \Y ja.kim kraju 
zacz~to najpierw uzywac monet? niewiaclon1o. Kto byl 
pierwszym \V obmysleniu, azeby dla ulat\vienia zamia
ny produktow, dla zachowania od strat, zamkn~c 
wartosc tychze 'v rzeczy jakiej, nie pot rzebnej do u
iycia, a 1nimo to maj~cej wartosc wewn~trznf}:, t rwa
l~, jak~ jest metal srebrny lub zloty? tal\ie niewia
domo. Najdawniejsza wzmianl\a o pieni~dzach znaj
duje si~ w ksi~dze Mojzeszowej, gdzie l{r6l Abime
lech daje 1,000 sztuk srebra. W drugh~m znow miej
scu pisma jest: jak Abraham kupuje miejsce w skale 
i pole porl llebron na gr6b dla Sary za. 400 sykl6\v 
srebrnych kt6re oddat pod wagq Efrono,vi-nie mo
zn~ tych sykl6w uwazaG za pewien rodzaj uksztalto
wanej i maj~cej stal~ wartosc monety, lccz jak twier
difh bylo to nazwisko wagi metalu, gdyz nigdzie \V pi
smie nie spotyl{amy okreslonej bez wagi, wartosci 
sztuki srebrnej. I tak gdy bracia J6zefa, odniesli mu 

jako rz~dcy Egiptu pieni~dz e, musieli je zlozyc pot! 
takq zoagq pod jak~ im byly oddane. Tak tedy uzy .. 
wanie sztuk srebra. mniejszej lub wi~kszej wagi do
oplacania niemi produkt6w, zdaje si~ powstalo na 
tysi~c osiemset dziewi~cdziesi~t kilka lat przed Chry- • 
stusem 'N okolicach zami e szkalych przez pokolenic
Protoplasty Izraela.-Albowiem n~jdawniejsi piewcy
a razem i historycy Gre cy jak Hezyod i Homer ni
gdzie \Vzmianki o tern ulatwieniu zamiany produk
t6w nie czynif!, owszem Ho1ner w Iljadzie S\vojej pi
sze, ze Glaucus zbroj~ swoj~ zlot~, wartuj~c~ sto· 
wol6w zamienil z Diomedesem za miedzian~.-Nie
kt6rzy przypisuj~c wszystkie wielkie czyny Tezeu
szowi twierdzili, ze on pierwszy kazal bicrodzaj nlo
nety \V Grecyi, ze znakiem lba wolu, i ze Homer 
wspominaj~c o 'volach, m6wi o monecie tak j~ prze
zywaj~c, z powodu wizerunku tego zwierza.-Choc
by to przypnszczcnie bylo .-·pra wdzi,ve, zawsze by 
Izraelici wyprzedzili o kil kaset lat bobatera A ten
skiego. 

Wiadotno, ze Rzymiani e je£zcze p6zniej przyszli 
do tego 'vynalazku. -- S~ podania, iz Rzymianie dop6-
ki nie znali n1onet srebrnych, inne tworzyli znaki,. 
lecz \vielu badaczy historyi starozytnej, zaprzeczylo 
stanowczo jakoby Rzymianie 1nieli uiywac ldedykol-
wiek pieni~dzy ze sk6r. Zdaje si~ jednak, iz tego fa-· 
ktu bezwarunkowo zaprzeczyc nie mozna, bo kiedy 
dzis jeszcze przy tak rozpowszechnionem uzyciu r6-
znych monet, spotkac mozna w niekt6rych okolicach. 
Tataryi monety podobnego rodzaju, dla czegozby 
dla ulatwienia zamiany, w pocz~tkach cywilizacyi 
nie miano takzc tworzyc sobie zjak~s fikcyjn~ warto
sci~ znak6w; l{t6re mogly tylko sluzyc dla pewnej 
cz~sci mieszkanc6\v, pod rz~dem pierwszych konsu-
16w zostaj~cycb.-Podlug swiadectwa Pliniusza,Rzy
mianie nie mieli jeszcze pieni~dzy srebrnych podczas 
wojny z Pirusem, trudno wszakze przypuscic aby nie. 
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mieli zadnych ulatwien w koniecznej zamiauie pro 
dukt6w; mogli \Vi~c robic je ze sk6ry, lub drzewa. 

Zagl~bienie si~ w dawnosc lub pocz~tek monet 
ktore w rozmaitych krajach przybieraj~c r6zne zmia
ny pojawiac si~ zaczynaly, przechodzi zakrcs niniej
:szego artykulu: wr6cim si~ przeto do zapowiedzia
nych na pocz~tku monet polskich, wspomniawszy 
znamienitszych IJisarzy, kt6rzy na tern polu praco
wali. Pierwszym kt6ry opisal historye 1nennictwa w 
prusach i polsce byl niemiec Braun w dziele, kt6re 
wyszlo \V Elbl~gu ruku 1722. Nasz Biskup Krasicki 
ktoremu i ta gal~z nie byla obc~, pisz~c o monetach, 
twierdzi, ze ten przcdmiot mial bye bardzo pracowi
cie i dokladnie obrobiony przez Szambelana ~ojko, 
kt6remu Stan. Poniatowski polecH: napisac historj~ 
monet w Polsce, ale na nieszcz~scie przedwczesna 
·s1nierc zaskoczyla Autora, kiedy zalcd\vie byl \V po
lowie swej pracy. Uczeni nasi historycy jak Naru
szewicz i Bandke, tal\ie ten przedtniot obrabiali, a 
p6zni6j Czacki, kt6ren mozna powicdziec pierwszym 
byl gl~bszym i obszerniejszy1n praco\vnikiern na 
tej niwie. Lecz jak pocz~tek dziej 6 w naszych tak 
r6wniez i poczf1tek monet tak grub~ pon1rok~ jest po
kryty, iz nie 1)odobna jej dat~ bylo rozjasnic z braku 
potrzebnj'ch zr6del, na kt6rych nam brakuje. W na
szym nieszcz~sliwym, narazanyrn na tylokrotne zni-

-szczenie przeztluszcze poganskie, kraju; nie 1nogly 
si~ przechowac dawne zbiory naukowe, n1og~ce bye 
kluczem do skarbca odleglych dziejowych pami~tek. 
Tak wi~c Czacki, lubo z wjelk~ pracf1 podal nam ob
szerne i grunto\vne wiadon1osci o stanie mennictwa, 
objasniwszy razem i pochodzeuie \Vielu monet, to 
jednak z pocz~tko,vych wiek6w nic dokladnflgo is ta-
no\vczego zebrac nie zdolal. P6zniej nast~pni bada
cze starali si~ rozjasnic t~ pierwotn~ pomrok~, lecz 
-niezwalczone spotykali trudnosci, mianowicie z po
wodu jedno-imiennych Monarch6w panuj~cych u nas 
i w Czechach.-I tak gdy znaleziono pieni~dz z wi
zerunkiem i podpisem Boleslawa, trudno bylo twier
dzic, ze to Boleslaw nie Czeski tylko Polski tam 
:figuro,val i ze pieni~dz ten byl zabytkiem z czas6w 
.Boleslawa smialego. 

Lelewel dopiero rozjasnil wiele zawilosci w histo
Tyi numizmatyki, nie tylko polskiej, o kt6rej obszer
nie m6wi w swojem pracowitem, erudycyjnem dziele 
pod tytulem: ,Numismatique dumoyen age, conside
ree so us le rapport du type." Paris 1835,- zas do 
pieni~dzy polskich najwi~cej dostarczaj~ objasnien 
dziela jego nast~pujf1ce: pod tytulem Sta1'e pieniqdze 
wykopane w T1·zebunz·u, najpierwsze w tym rodzaju 
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wydane r. 1826 w Warsz., i ostatnie wyszle za granic~ 
r. 1841 pod tytulem: Notice sza· la rnonaie de Pologne. 

Opieraj~c signa Lelewelu i innycb zr6dlach z kt6-
rych on czerpal, twierdzic mozna, ze nie podpada za
dnej '"~tplhvosci, ze w Polsce od X wicku istniala 
n1oneta, to jest od \Vprodzenia chrzescijanstwa, amyl
nie twierdz~ nickt6rzy kronikarze, zc jej przcd Wa
clawcnJ, nie bylo we ale.-Przecie l{adlubck przyta
cza naduiycia menuiczne za czas6\v pano,vania Mie
czysla,va starego . - Z rozn1aitych ·wykopywanych 
picni~dzy 'v kraju naszym, nosz~cych ccch~ X i XI 
\vieku, przekony\vamy si~, ie uzywanic monet roz
maitych bylo nuder rozpowszechnionem. Polska mia
la stos unki cif1gle z Zachodem od zaprowadzenia 
chrzescijanstwa. Picrwsi Biskupi sprowadzani byli 
z Wloch i Niemiec, gdzie nic tylko nauki ale prze
mysl k'vitl jui; nicpodobna przypus~ic, aieby w kra· 
ju o kt6rcgo zamoinosci, 1nianowicie za Boleslawa 
Wiclkiego ty lc pisz~ kronikarze, gdzie si~ jui han
del swobodnie roz\vijal, nie bylo odtlawna w kurs 
wprO\Vadzonej lnonety wlas nej. Slusznie twierdzi 
Czacki, ze gdy by bi cic 1nonety dopiero wpro\vadzil 
Mieczyslaw I z pO\Yodu zaslubin D~bro,vki, kt6raby 
ten zwyczaj z Czech dopiero wpro\vadzic 1nogla, to 
kronikarze nie byli by pomin~li jeszcze i tego do
brodziejstwa spadlego na kraj z powodu zaslubin Mo
narchy, kt,6remu gl6wnie zwykli przypisywac uor
ganizo\vanic Polski \V panstwo, na wz6r innych 
panstw europejskicb. Jakkolwiek wi~c nic rna do\vo
d6w, ze moneta bitf1 byla u nas jeszcze w czasach 
przedchrzescijanskich, zdaje s~~ wszakze, ze temu 
nie mozna zaprzeczyc, ani o tern Wf1tpic. 

W og6lnosci numizmatyk~ dziel~ na 3 pe1jody, 
z kt6rych kaiden ma swoje odmienne menniczne pra
\Va. Pierwszy perjod jest zwany dena1·owym: pocz~
tek mu daj~ od X 'vieku do pierwszej polowy czter
nastego. Zawiera on ·w sobie prawie wszystkie pano
wania Piast6w i wtedy do mennicznych wyrob6w tyl
ko czyste srebro lub mi~szane uzywano.-Drugi pe
rjod z\vany groszowym, liczy si~ od 14 do 17 wie
ku.-W tym pe1jodzie juz uzywano zlota obok sre· 
bra, a grosz, rozumie si~ srebrny, uzywany byl za gl6-
wn~ pods taw~ liczenia.-Ostatni pe1jod poczynajf1CY 
si~ od 1620, do 1795 r., naz,vany jest zlotowkowym, 
gdyz wtedy zloty mial swoj~ nominaln~ wartosc, a 
grosz wykluczonym b~d~c ze srebrnych monet ra
zem z szel~giem, przemienil si~ na miedziany. Juz 
w pierwsym perjodzie poczyna si~ zwolna wyrabiac 
narodowy typ i stopa czyli miara wlasna, r6znif1ca 
s i~ od niemieckiej i czeskiej, a zblizaj~ca si~ wi~cej 
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do w~gierskiej.-Od 1070 r., zwykle na denarach u
mieszczaj~ z jednej strony wizerunek pa nuj~cego, a 
z drugiej S-go W ojciecha.-Znak6w m onarszych r6-
znych uzywaj~:-z pocz~tku s~ berla, potem chor~
gwie, potem miecze, a czasem i wl6cznie w r~k~ kla
d~. P6zniej okolo 13 wieku spotykac mozna monar
ch6w w calej postaci, na koniu, lub pieszo z chor'!
gwi~ i tarczf! w r~ku. 

Nie ci~gle te denary byly jednakowej miary, albo
wiem po podziale Polskiprzez l{rzy,voustego, wroz
nych miejscach zacz~to wybijac monety. Panuj~cy 

w Krakowiemial swoj~Mennic~,-ksi~z~ta Mazowiec
cy mieli takze swoj~, jak o tern przekonac si~ mozna 
ze znajduj~cych si~ dot~d moneta w z bioraeh. Nad
to niekt6rzy Biskupi bili takze monety. Z tych tedy 
powod6w zacz~to zmieniac stare denary, zmniejsza-
j~c je znacznie, a w koncu pocz~to nasladowac nie
miecki rodzaj malej monety, nazywanej h1·a!rteaty, 
kt6re si~ znacznie r6znily od denar6w; byly bowiem 
z cienkh~j bla zki, i nie mialy stem pia po obu stronach 
jak denary, tylko z jednej wypukle wybicie. W Niem-
czech w XII i XIII wieku 1nn6st,vo 'vybijali takich 
brakteat6\v z gorszego srebra i nie liczono ich na 
sztulti tylko na kopy, gdyz byly tak male i liche, iz 
niepodobna bylo pojedynczo ich liczyc. Bye moze, 
ze takie brakteaty byly juz za Mieczy lawa i ze to 
wlasnie te lie he pieni~dze In~zecho\valy si~ az do na
szych czas6\v: o tatnie s~ bite za pauowania l{azi
mierza J agiclo1'lczyka \V l(rako,vie i innych pruskich 
1niastach. Mitno uzywania. upowszecbnioncj 'v lrraju 
n1oncty, czy to denar6w, czy brakteat6'v, uiywano 
'v handlu futer w znst~pst,vie n1onety, kt6ra jak zda
je si~ nie \Yystarczuj~c~ byla, i te futra racho"rano na 
spos6b picni~dzy jak np. gr:ylcna kun to jest ilosc 
kun \Vynosz~ca grzywn~; kuny bowien1, popielicc i 
gronostaje byly nader w drogiej cenie, a n1iano,vicie 
miano uzy,vac n1ordk6w i lebk6w tych zwierz~tek w 
handlu, jako ulatwienie zust~puj~ce picni~dze. Dzis 
jeszcze przckonac si~ moina o \vaznos ci roli jak~ 
mialy wiewi6rki za czas6\v pano\vania l{rzywoustego; 
znaj duj~ si~ bowiem dowody z panowa.nia tego kr6-
la, gdzie Opactwo Tynieckie Ina sobie przyznan~ da
nin~ ze sk6rek wiewi6rko,vycb. 

Lclewel opisal szczegolo"ro z wlasciw~ so bie pra
cowitosci~ r6zne rodzaje denar6w -- z wyszczeg6l
nienicm z jakich czas6w,- to jest z jakiego pano
wania pochodzily. Nie tu miejsce przytaczac te jego 
opisy; wspomnimy tylko o jednym, jako o wi~cej, cha
rakterystycznym: jest to denar bity w mennicy kra
kowskiej za panowania Boleslawa K~dzierzawego, 

ma on na stronie gl6wnej p6l osoby z mieczem w r~
ku, za$ na od,vrotnej 3 osoby siedz~ce za stolem, o
znaczaj~ce zapewne trzech braci Boleslawa w in
nych dzielnicach panuj~cych; to jest ~fieczyslawa, 
Henryka i Kazimierza. Twierdz~, ze stol oznacza-
j~cy rad~ i zebranie panuj~cych, dal pocz~tek nazwie 
stolicy;(st6l, stolica, .r;tolec) i odt~d cz~sto si~ na mo
netach spotyka. 

Brakteaty jako blaszki na jednej tylko stronie wy
bite, nie tak wiele objasnien, z jakiego panowania i 
wieku pochodz~? dostarczyc mog~,-przytoczymy tu 
tylko jako zadziwiaj~cy jeden z nich. Wystawiono 
na nim zwierz~, na ksztalt lwa, w okolo napis hebraj
ski. Mesko melec!t polski, co znaczy Mieszko lc7'ol 
polski. Trudno zrozumiec dla czego z hebrajs~im 
napisem s~ te pieni~dze? jedni s~dz~, ze w braku min
carza innego, Mieczyslaw Ill uzyl zyda, a. ten nieu
miej~c laciny i alfabetu lacinskiego, w swoim j~zyku 
wybijal napisy.-Drudzy twierdz~, ze za panowania 
tego kr6la, mennica byla pod zarz~dem zydowskim,. 
i dla tego to Kadlubek po,vstaje na jej nieprawe czyn
nosci, na cz~ste przerabianie i t. d. W p6zniejszych 
czasach to przetopienie tak 'veszlo w uzycie, ie az 
Innocenty III 'v liscie do Leszka bialego uzala si~, iz 
clenar S-go Piotra oplacany dopiero na koncu roku, 
dochodzi wtenczas, kiedy przez przetopienie osta
tecznenlu zn1niejszeniu ulegnie." Podsta 'v~ wedlug 
kt6rej czyniono redukcy~, co do jej wartosci jest 
grzylona, z~nvieraj~ca \V sobie 8 uncyi czyli 16 lu
t6~v. Z takiej grzywny bito w Polsce zrazu 450 a po
tenl 540 denar6,v. Kiedy rlenar przyszedl do 'vielkie
go zmniejszenia, nazywano go obolenz; albo llale-
7'eJn, co n1ialo znaczyc, ze nazwa wzi<Jta z niemiec
ldego miasta IIalli- i znaczy pol denara. Czwart~ 
cz~sc grzy"~ny zwano \viardunek, z nicmieckiego tak
ze viirtd.-Grzy,vna pra"rie do ostatnich czas6w u
trzyiny,val:a si~. Denary czy to w pierwiastkowej 
'vielkosci z rozmaitemi cz~sto figurycznemi odbicia
mi, a p6zniej z wyobrazenien1 wyraznicjszetn panuj~
cych, czy tcz zn1nicjszone, byly jedyn~ monet~ kra
jo'v~, az do powstania geoszy, kt6re stano,vi~ epok~ 
drug~ 'v historyi monetarnej. 

Grosze weszly w uzycie od r. 1333 do r. 1620.
Zrazu grosze Pruskie zacz~ly kursowac po kraju; po
tem powstal wlasny grosz za Kazimierza Wielkiego, 
kt6ren nie tylko pra\va ale i monet~ chcial w kraju 
us tali c. Grosz mial zrazu wartosc, podlug dzisiejszej 
rachuby groszy 40; lecz w r. 1350 znizyla si~ wartosc 
jego, gdyz \VY bijano nie 60 z grzywny ale 7 0, byl wi~c 
wart 34 Y2 -a w koncu pan owania jego, doszedl d() 
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wartosci dzisiejszej zlot6wki.- Za Wladyslawa Ja- 1 mcnnicznych, utrudniaj~ opisy dziejowe rnonet z tego 
gielly jeszcze nizej spadly grosze, gdyz ich bito perjodu.-Jan J{azhnierz w naglej potrzcbi e zacz~l 
90 z grzywny. To zepsucie monety przyszlo z s~sie- uzywac 1niedzi dopiero w 1666 roku: to ustalo, lubo 
dnich kraj6w: z jcdnej strony l{rzyzacy chc~c sobie zn6w r. 1750 \Vpro,vadzonem bylo. 
nagrodzic straty wojenne, bili liche pieni~dze, z dru- Jak zrazu denar gral wielk~ rol~, b~d~c jedyn~ 
giej w Czechach Cesarz Zygmunt zl~ wy bijal1uonct~. }{ursuj~c~ 1nonct~, tak potem grosz, z t~ r6znic~, ze 
P6zniej ,v Warszawie i Szl~sku \vszcz~lo s i~ falszer- ten przc,vyzszyl go w znaczeniu, albowicm slusznic 
st\vo. - Za Kazimierza Jagielonczyl{a bito na tak twicrdz~, ze z grosza jak z pnia rozrodzily si~, roz
mal~ stop~ picni~zki, ze az z1nuszano us taw~ scjmo- gal~zily inne pieni~dzc; gdyz z pol~czenia rozmaitej 
w~ do brania ich. Lubo prawa1ni falszerstwo kara- ilosci groszy, powstaly r6zne pieni~dze, tak srebrne 
ne bylo, trudno bylo uchronic sig jcdnej Polsce od jak zlotc. Truduo ol<rcslic czas, w kt6rym powstal 
tej powszechnie ,von czas 'v s~sicdnicb lrrajach sze- zloty 'v rzeczywistosci, byl on bowio1n czas dlugi tylko 
rz~cej si~ zarazy, 1nianowicie \V czasie 13-letniej woj- nominalnym. Z san1cgo naz\visl\a widac, iz zlote byly 
ny IJruskiej, l{iedy nie ty lko zakon krzyzo,vy, ale i z najdrozszcgo kruszcu- nazywano ich zrazu flore
ksi~z~ta, Austryjacki, Bawarsld, oraz sa1n cesarz nami od 1niasta Florencyi zk~d pocz~tck \Vzi~ly a p6-
i kr61 W ~gierski, chc~c si~ bogacic zlemi sroclkami, zniej dopiero dukatat.ni. W koncu w Nicmczech przc
podle pieni~dze wypuszc1,ali z mcnnic. Zla moneta mienil si~ na srcbrny- i zt~d zapewne powstala u
austryjacka bran~ byla pod nazv-,riskiemScltinrlel'ling. nas nazwa cze1'U'Ony zloty, dla odr6znienia od zlo
Tak psuj~c si~ grosz polski po wojnie prusldej mial tego, kt6ry lubo si~ tak nazywal, nie byl ze zlota. 
tylko '\vartosci 20 groszy dzisiejszych, bito ich bo- Dopiero roku 1620 za panowania J ana l{azimicrza 
wiem 120 z grzywny. zacz~to wybijac zlot6wki-Zygtnunt I zacz~l talary 

Zwyl{le na groszach 'vybity by~ z jedncj strony bic skladaj~ce si~ czyli wartuj~cc 30 groszy-a za 
orzel, a z drugicj korona, napi sy i miecz panuj~cego Zygmunta Augusta na,vct 'vybijano liczb~ XXX ozna
a nie zawsze wartosc n1oncty, czasen1 Podskarbio¥;ie czaj~c~ 'vartosc jego.- Zyg1nunt I takze najpierw 
dodawali swoje herby lub pocz~tkowe litery s'vego zacz~l bic dukaty polskie-Oglgdny na wszystkie 
nazwiska. Pod Zygmnntami zmienil si~ stem pel i potrzeby kraju Zyg1nunt Z'\Vr6cH: uwagEJ swoj(J na Pru
nastala wi~ksza rozn1aitosc monet; okazalo si~ po- sy polskie bij~cc na wz6r Niemc6'v licb~ monet~, udal 
piersie kr6la albo cyfra jego.-Pod Aleksandremza- si~ wigc do Gdansk a i w tym celu zwolal stany. Wte
cz~to umicszczac pogou a na odwt'otnej stronic orla dy to jako deputo\vany Biskupstwa Warminskicgo, 
na n1onetach litewskich. Za ZygtnuntaAugusta san1 Mikolaj Kopernik przedsta\vienie zlozyl, w kt6rem 
tylko herb litewsld, kolumny, pogon, alb0 oba te her- tlowotlzil, ze moneta we wszystkich krajach powin
by widziec si~ daj~, a z drugicj strony popiersie al- na bye jednostajn~, a zatem potrzcba jest miaston1 
bo cyfra kr6le\vska.- Za Batorego,po ostatniej unii, pojedynczym odj~c wo1nosc bicia monety; a ustano-
zawsze jest pogon z orlem zl~czona, a kolumny, herb \vic jedn~ po\vszechn~ dla calych Prus.- Ustano\vil 
lite"rski, juz si~ nie ol,azujl!· Miasta posiadaj~ce przy- Zygn1unt \V Toruniu 1nennic~ \vlasn~ i tam na pieni~
wilej bicia moncty byly: Gdansk, Torun, Elbl~g, Ry- dzach wybijano z jedncj strony wyobrazenie kr6la, a 
ga i Lw6w; uinicszczaly swojc herby z jednej, a z dru- z drugiej berlo ziem pruskicb,- z napisem: Sigis: 
giej wizerunek panuj~cego i tytul jego. Byly takze Rex Pol. Dominus totz·us P11ussie mimo to jednak 
mennice za Zygn1unta ill \V Poznaniu, Malborgu, wi~ksze n1!asta, jak Elbl~g i Gdansk, nie przestaly 
Wschowie, w ~obzowie i tc umieszczaly pocz~tko- bic monety z tymze napisem z jednej, z herb em mia
we litery nazwiska 1niejsca, opr6cz Poznania i W scbo- sta S\vego z drugiej strony. 
wy, kt6re herby swoje kladly. Zas w I\rako,vie by!a 0 ile n1oznosci Polsl{a bronila siQ osciennemu nie
mennica koronna, w Wilnie litewska, \V Toruniu godzi\vemu zwycz~jowi wybijania zlych monet, jako 
prus polskich. publicznej krzywdzie, ale mimo to jak choroba po-

Trudno jest oznaczyc w kt6rych roku wzi~la pocz~- mimo ostroznosci gdy jest zarazliwa, \Vkradnie si~ 
tek zlot6wka poczynaj~ca trzeci perjod. Twierdz~ i do na:jlepiej strzezonych dom6w, tak i ta choroba 
badacze bistoryi n1onet, iz rok 1620 jest stanowczym, moralna, tu i owdzie przyjtnowala siEJ u nas, mimo 
z powodu ·wyraznie oznaczonego stosunku zlotego pot~znych str6zy jakimi byli prawdziwi 1nilosnicy 
do dukata.-Wiellde zmiany, zami~szanie \V czasie dobra publicznego. 
tego perjodu zachodz~ce w prawach i zwyczajach Wydawane na sejmacb postanowienia karz~cc ostro 

lS* 



- 140 

mennicznych, podskarbi6w, zgola wszystkich przeko
nanych o udzial w rozprzestrzenjeniu zlej monety, 
nie dose zapobiegaly zlemu.-Jak to zwykle bywalo 
ostre srodki tylko na papierze a nie w wykonaniu 
zaprowadzone, nie mialy dose sily do IJOwstr7.ytnywa
nia nieogl~dnych, nie zastanawiaj~cych si~ nad dal
szemi zlemi skutkami, nie wyksztalconych, nie my
sl~cych, czy to szlachty, czy kmieci, i bez zadnych 
wyrzut6w sumienia spr~edawali dobre srebrne talary 
za Iiebe cudzoziemskie pieni~dze, na tej zasadzie ze 
kiedy /cu1"s majq to na nich straty niema. Wyzej tylko 
wyksztalceni, pojmuj~c strat~ jak~ kraj ponosi na wy
wozeniu srebra, groznie powstawali i wywolywali na 
sejmach powt6rzenia tych samych ostrych zakaz6w 
kt6re w wykonaniu slably. 

Roku 1645 podany na sejtn 'v malej broszurce o
pis stanu n1onety ~v Polsce tak si~ 'vyraza, jak widae 
z gl~bokim zalem: ,,0 mila Ojczyzno nasza! Jal\ow~z 
dzis miar~ zamiany i handle nasze pro\vadzimy? K~
dy owe stare monety, ozdoby kr616w, pan6w twoich? 
Nie Inamy zadnej, wszystkie do postronnych powy
wozono kraj6w, a 1ny cudz~ pi~dzi~ mierzyc si~ Jnu
simy. Ta.k wie1kie i szerol{ie kr6Iestwo s\vej monety 
nie rna! Talary kt6rych troch~ kujemy led,vo za pr6g 
mennic wyjd~, przez zyd6w wykupione albo za ll10-

rze, albo do wyzszych nien1iec "'ywozone bywaj~. 
Cudzoziemskicb nieznajomych pieni~dzy taki beztniar, 
ze Z drobniejszych nie 1nan1y tylko krajcary, greszle, 
pi~taki, helery, tulacze, z grubszych tylko lewko"re 
talary, monety panstw, ksi~z~t pan6w roztnaitych na
szy7zcorn nieslychanych. Co ktora "razy? nie wiemy
czyjaby byla? nieznamy. "-Taki byl smutny stan pod 
wzgl~dem poloienia bandlo,vego za panowan ia nie
szczEJsliwego Jana l{azimierza, a stan ten jeszcze 
pogorszonym zostal slawn~ wojn~ ze Szwedamirozpo
cz~t~ 1646 r. Po zawarciu pokojunie bylo juz ratunku 
i sposobu polepszenia monety, 'v tak zupelnem wy
cieilczeniu skarbu publicznego, i wsr6d tych strasz .. 
nych kl~sk, poczynaj~cych zupelny upadek kraju. 
Stan menniczny, kt6rego zywotne1n cia!em kraju na
zwae mozna, w smutnym byl upadku. 

Chc~c ratowae skarb, uchwala sejmowa wypusz
czaj~c mennic~ Liwjuszowi Boratyniemu roku 1650 
chociaz obwarowala sobie pe\vny dochod, to Boratyni 
umial na swoj~ korzysc zyski ci~gn~c; wybijal miljo
ny szel~gami miedzianemi, i pozornym zyskiem zby
wal skarb, a starych pieni~dzy resztki przetapiaj~c 
na nowo, ostatecznie wycienczal kraj.-Takie dzier
zawil mennic~ Andrzej Tympf rode1n z Torunia. On 
to w Poznaniu wybijal r. 1663 monet~ lichej wartosci 
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z numerami XXX, co znaczylo, ze rna wartosci w sobie 
30 groszy i to dopiero mozna nazwac prawdziw~ pier
wsz~ zlot6wk~. Napis wyryty na niej byl taki: dat 
prretiurn se1'l'ata salus potz·orque metallo est. Od na-· 
zwiska n1incarza nazwano je tympfami; Inial taki 
tymf 12 groszy rzeczywistej wartosci. - Wkr6tce 
tytnpfy wywolaly powszechne oburzenie a zwalajf1C 
wszystko zle na nieszcz~sliwego kr6la napisy na 
tympfacb, to jest wyryte litery pierwsze z nazwiska 
kr6la J. C. R. (Joan. Casimi. Rex) '"rytlumaczono w po
t~piaj~cy kr6la spos6b to jest: Incipit calamitas Re
gni.- Mimo tak powszechnych krzyk6w na minca· 
rzy, prowadzili oni jeszcze czas jakis bezkarnie swoje· 
rzec moina niegodziwe handle, az w koncu oszusiwo
Tympfa tak si~ stalo widoczne, ze go do wi~zienia 
wtr~cono, zk~d znalazl sp os6b umkn~c.-Boratyni 
zas tyle mial wplyw6,v, iz unikn~l wszelkich prze
sladowan i dopiero w r. 1663 gdy juz zabraklo srod-· 
kow polepszenia monet, zamkni~to 1nennic~ i przez 
przeci~g lat czterech od 16~7 i 1673 ·wcale prawie 
nie byla czynn~. Dzisiaj pozos tale gdzie niegdzie 
monety, bite za panowania Michala Korybuta, do naj
'vi~kszych nalez~ rzadkosci. Tylko 6wczesny podskar
bi ~lorsztyn kazal 'vybie 5,000 dw6zlot6wP.k. na 
ktorych wedlug zwyczaju od Zygmunta I. powstalego) 
kazal utniescie sw6j herb. 

I(r6l Michal przedstawil Stan om potrzeb~ bicia 
pieni§dzy, ale 1niasta pruskie sprzeciwialy si~ te
mu, pragn~c aby tylko u nich byly bite pieni~dze, a 
polskie mennice zeby na zawsze zamkni~te pozosta
ly. Jednakze za Jana Sobieskiego otworzono men
nice, a przez nie daro\vane poblazli\vosci i slabo
sci, zn6w na zarz~dc~ wzi(Jtym zostal Boratyni. Lu
bo ie wychodzily dukaty i talary i inne pieni~dze 
pr6cz zlotego, kt6ry przez niena\visc dla Tympfa za
niedbanym zostal, to jednak nie mogla kwitn~c men
nica pod takim chciwym zysku przew6dzc~, ana do
miar zlego, gdy zrEJczny Boratyni przestal bic mie
dziane tnonety, to w nagrod~ oddano mu zysk z 
mennicy.-Opatrzy! si~ wczesnie kraj, a aie 1n1g~c 
czyli raczej nie umiej~c inaczej sobie zaradzic, upo
minaj~c si~ napr6z11o o szkody, po smir.rci Boraty
niego zamkn~l nieszcz~sn~ mennice r. 1685 przez u
staw~ sejmow~, z powodu, iz zadnej nie przynosila 
korzysci. Przeniosla si~ tedy tnennica za granic~ 
Polski, gdyz August razem kr6lem polskim i Elekto
rem saskim b~d~c, uloiyl monet~ wsp6ln~ dla Pol
ski i Saksonii nadaj~c jej znaki obu tych panstw. 
W czasie najscia Szwed6w i podczas kr6tkiego pa
nowania Leszczynskiego 6wczesny podskarbi koron-
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ny Pociej, kazal bic monet~, to jest sz6staki pod imie- liczby, w wielkien1 poszukiwaniu i jako rzadkosc 
niem Augusta II z herbami, jak za tamtego, Sa.skim i tympf taki jest uwazany. 
Polskiln- dodal do tego wedlug dawnych zwycza... Przyznac trzeba Stanislawowi Poniatowskicmu iz 

' j6w swoj~ cyfr~ L. P .- Ze Pociej byl stronnikiem z godnoschb nic 1nysl~c o wlasnym zysku, otworzyl od 
znanym Sas6'v, ze jakby chcia1: upra,vnic rz~dy nie- osiemdzie ·iecin lat zamkni~t~ 1ncnnicg w kraju, czem 
na·wistnych ludo\vi Sas6w, t~ cyfr~ wi§C powszechnie takze zyskal sobic 'vielk~ przychylnosc nawet 1nal
wytlumaczono: Ludzi ptacz. kontcnt6\v.-Stany zlozyly pra,vo bicia moncty w r~-

Brano sz6staki pociejowskiernz" zwane, ale mimo- ce kr6la, kt6ry zobo,vi~zal si~ pakta1ni uiyc tego 
to wywolaly one straszne oburzenie na Podskarbiego, prawa tylko dla dobra kraju. Dopelni1: przyrzecze
ze bcz zezwolenia rzeczypospe>litej bic po,vazyl si~. nia swego i podlug podanego planu }Jrzez Komissyj~ 

Z powodu niedostatku pieni~dzy scjm r. 1717 po- Skarbu tL tanowilroku 1766 no\VCI: stop~ monety.
dni6sl wartosc dukata do 18 zl.-Alez tonic nie po- Wzi~tc grzy"'HQ z czystego srebra. za 1niarQ, i usta
moglo- przeciwnie zmieniony stosunel{ rebra do no,viono bic z niej 0 zl.- Pocz~to takze bic \vcdlug 
zlota przez podwyzszenie go, otworzyl pole zydom zagranicznych zasad zlote pieni~clzc, ua ]{t6rych by! 
i obcym spekulantom do wykupywania srcbrnych ta- nap is: l\Ioneta a nrc a Poloniac ad legc1n imperii. 
lar6\v, za monct~ zagraniczn~, l\t6ra w braku swo- Dukaty zra.zu hyly pojedyncze jak holendersldc, p6-
jej kursowala po kraj u.-Brak pieni~dzy coraz siEJ znicj dopiero okolo 1794 rol\u bito potr6jnc i pulto
silniej tak uczuc dawal, ze az wojsl{O z\vin~c mu- raczne. Talary byly osmio-zloto,ve, a p6ltalary czte
siano-bo placic go cze1n ni e bylo.- Czyniono ode- ro-zlotowe gdyz tylc 'vazyly; takzc dopicro 1794 i 5 
zwy do Augusta III. Stany naglily, zeby ot\vorzyc zacz~to bic szcscio-zioto,ve. Wkoro tala1:a byl na
mennic~ krajow~, ale w kraiu tak bczrz~dnie nisz- pis fidei publicae ]Jignus, zakiad pitblicznego zaufa
czonym, nie hylo spr~zystosci; do wykonania korzy- nia 1 apis ten odpowiadal wartosci 1noncty, kt6ra 
stnych dla ludu zan1iar6w, nie bylo energii-August istotnic byht bardzo dobr~ i z togo po\vodn \Vykupy
III na wz6r S\vego ojca bil w Lipsku talary i inne wan~ byla i po ·zuki,van~ za grunic~. Zacl~to bic 
n1onety \V znacznej ilosci i cif.hgn~l dla siebie z tego takic n1onet~ z polskim napise1n:-na trojakach bo
wicllde korzysci, gclyz gatu nek jej byl gorszy jak po- \vi em byl napis 1/·~jalc z nziedzi k1'ajozvej, kt6r~ isto
przednich. Nadto August III zn6w miedzianc pieni~- tnie 'v G6rze-micclzianej pod l{ielcami kopano.
dze bic dozwolH; powstalo 1nn6.two trzechgrosz6"rek Przcd zamkui \}cictn mennicy polskicj i ostatccznym 
i szel~g6,v-i zno\v bezskuteczne lubo ogolnc oburze- upadkien1 krnjn, \vybito w 1795, znaczn~ ilosc roz
nic \V kraju nn t~ monet~ po"·stalo.- Dopicro gdy 1 maitego rodzaju srl'brnych i zl:otych pieni~dzy. 
Fryderyk II poclczas wojny siedmioletniej \vtargn~l Lit,va przcd pol~czeniem si~ z Polsk~ nic miala 
do Sal~sonii, przestano tam 'vybijac monety polskie: jeszczc swoich picni~dzy. W potrzebie, gdy szlo o 
erz co gorsza, .iyd naz wiskiem Efrain1 nn. korzysc wilJkszc wyplaty, ktorych za1niano,vym sposobem za
Augusta wybijal monet~ w Lipsl<u i V\'Trocla\viu; z je- latwic nic 1nozna bylo, uiy,vali srebra \V ka,vn.lkach, 
dnej strony bylo popiersie krola, a z drugiej nasla- mial to bye jakby okr~gly waleczck srebra, ci~ty na 
do,val herb polski, razem z brandeburgskictni i pru- kawalki ina koncu 1naj~cy ste1npel, a ze je r~bn.no 
skicmi znakatni pomieszany.- Umieszczal na niej r. naz\vane zostaly 1'uhlami (1·ubac, 1'uba1'e) - kazden 
1753 lubo j~ "Nybijal w lat kilka poznh~j, umyslnie zlotnik i pry,vatny obywatel mial wolnosc wyrabia· 
zeby j~ zmi~szac z poprzednio bitemi pieni~dzmi po- nia takich r~banych rubli, ale kara za falszerstwo 
dw6jn~ \vewn~trzn~ wartosc maj~ce1ni, albowiem srebra byla ostra.-Statutem litc"rsldm by{ skaza
Efraima byly w najpodlejszym gatunku -Te jego ny falszerz na spalenie.-Za Jagielly rube! wart byl 
zlot6wki nazywane tympfami dla lichej waznosci, 100 groszy pruskich.-Monarcha ten wraz z bracmi 
gdyz zaledwie 18 groszy wa rtosci mialy, powsze- swymi pocz~l wybijac monet~, zwan~ p6lgroszki, 
cbnie b~kami mianowano, w Saksonii efraimitami.- wi~ksze o czwart~ cz~sc jak byly polski e. Wybijano 
Gdy tak coraz gorsz~ monet~ \Vybijal Efraim a zydzi na nich herb to jest pogon; grosz ten mial stosanek 
j~ po kraju na~zym rozpuszczali, wykupuj~c poprze- do polskiego jak 4 do 5. Gdy raz wprowadzono t~ 
dnio bite, trzeba bylo redukcy(J pieni~dzy zapro\va- r6znic~ utrzymywala si~ ci~gle, choc nieraz byla przy
dzic.-Podskarbi Wessel przyst~pil do redukcyi- czyn~ zatarg6w mi~dzy Polakami a litwinami pomi
na t(J pami~tk~ wybijano tympfy w Elul~gu majqce mo coraz scislejszego zbratania si~ tych narod6w.
na sobie napis: Secundum Reductione, dla malej Zygmunt August ci~gn~c za wsze za Litw~, nawet prze-
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ni6sl po smierci ojca mennic~ do Wilna, gdzie po
przednio, jako ksi~z~ litewski, wybijal r6zne monety 
z pogoni~ i kolumnami. Zawsze pod lug miary "r Li .. 
twie przyj(Jtcj, bil wi~ksze dla Litwy a mniejsze dla 
Polski, zt~d litwini liczy li na kop~, swoich groszy 60 
a polskich 75. -Podczas uklad6w w czasie pami~

tnej Unii, domagali si~ Polacy i o r61vnosc 'v mone
cie, z czego powstaly zatargi, i zacz~to wybijac w Li
twie szcsciogroszniaki z napisem wyj~tyn1 z psalmu: 
, Qui habitat 'in coetz·s ?)'1'idehit eos" kt6ry zdawal si~ 

wymierzony do Polak6w: oburzyli si<J \vi~c przeciw 

tej monecie, nawet Zyg1nunt August,fkt6ry widzial w 
tern jakby sprzeciwianie si~ jego tak gor~cemu pra
gnieniu i pracy do zupelnej Unii wiod~cej, i kazal 
przetapiac trojaki.-Na koncu nast~pila swi~ta uni
ja: nie praktykowane w historyi zlanie si~ dobrowol· 
ne w imie milosci·Chrystusowej dw6ch narod6w w je
dno; wtedy juz i monetarna stopa zr6wnan~ zostala, 
i odt~d jak wszystkie kl~ski, tak i pomyslnosci, czy 
to zewn~trz, czy wewn~trz Polski zachodz~ce, juz 
'vsp6lnie Litwa dzielila jak jednej matki dziecko. 

s. 

ALEl(SANDER I1RABIA W r\LEWSI\1. 
(z DRZEWORYTEM ODDZIELNYl\1) • 
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Pisac zycie dyplomaty~ ministra~ i jcszcze ministra 
Cesarz a Francyi, Napoleona III-go przechodzi zada
nie, zakrcs pisma i n1oznosc nasz~.-Charakterysty
ka, przytuioty lub wady podobnych lurlzi, zawszc s~ 
rodzajem zagadki, kt6r~ dopiero p6zniejsza poto
nlnosc roz,vi~zy,vac n1oie. Ograniczyc si~ nan1 'viec 
wypada tutaj na skreslcniu pokr6tce niektorych szczc
g6l6w, odlcglcjszej IJrzeszlosci dzisiejszego Ministra 
Stanu, tycz~cych si~. 

Alcksander hr. Walc,vski urodzil r. 1808 w War
szawie.-Przyjscie to na swiat dzieci~cia 'Yielk~ spra
wilo radosc dostojnemu ojcu, kt6ren nie n1aj~c dotf1d 
szcz~scia miec poto1nst,va, cieszyl si~ nad wszelki 
wyraz, gdy piEJkna polka udarowala go synem. -l\1lo
da matka, kt6ra nie 1nogla zwalczyc milosci jak~ 
w niej obudzil otocr,ony aureol~ slawy caloswiato
wej i jej kraju bohater, r6wn~z z nim upojona by{a 
rado§ci~.-Lecz kr6tko tr\vnly te jej cb,vile szcz~scia: 
bohatera uniosly zdala od niej wazne sprawy Europy, 
kt6rej w6wczas prawa dyktowal. :Niimo-to jednak nie 
2apo1nnial on ani n1atki, ani pier,vorodnego syna; 
'vez,val j~ do Francyi i znacznie syna uposazyl. Tu
nawet przez J 6zefin~, \V rozl~czeniu juz z m~zen1 zy
j~c~, mile przyj~t~ byla; poj~la bowien1 cesarzowa 
jakim silnym urokiem dla mlodej polki byla milosc 
Wielkiego N apoleona. Zawsze mile j~ widziala 
w Malmaison, piescila dziecko, nazy,vaj~c go maly1n 
.aniolkie1n, a matk~ hiedneul dzieckienl. Maly Alek-
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sander coraz rzadziej cieszyl si~ wejrzeniem ojca.
Cesarz zaj~ty wojn~, a po nh3j nowem ozenieniem, 
nie myslal o dawnych stosunkach-a przyjscie na 
swiat kr6la Rzymskiego, ten1 bardziej go oboj~tnym 
dla starszego syna uczyn1lo. 

Po sko11czonych dniach chwaly dla 'vielkjego mo
carza, gdy n1usial opuszczac ziemiEJ francuzk~, po
n1i§dzy garstl\f! wiernych, zcgnaj~cych go i chc~cych 
dzielic los, ujrzal "1e lzach InatkEJ 1nalego Aleksan
dra, trzy1naj~c~ dzieci~ ·za r~kEJ. Rozrzewniony, u
sciskal raz ostatni dzieci~, nie przyj~! ofiary i pozo
stac j~j kazal', polecaj~c z pcwnytn rodzajen1 pocie
szania i pociechy 'vychowanie syna. 

Do smierci matki, Aleksander byl pod jej przewo
dnictwem, p6zniej otrzymywal wychowanie publiczne. 
Od roku 1828 wydawal juz d\vud~iestoletni mlodzie
niec gazet~ wieczorn~ JJ!essager. 

W roku 1830, W alewski odwiedzil rodzinn~ zie
lni~. Odt~d ci~gle przebywal po zagranican1i Fran
cyi, az do obj~cia rz~d6'v przez clzisiejszego cesarza. 

'Vtedy najpierwej uzyty1n zosta! jako posel fran
cuzki do Florencyi. P6zniej coraz wiEJksze zajmowal 
posady, a w ostatnich konferencjach po wojnie W scho
dniej, wiadomo, ze jako Pclnon1ocnik Francyi 'vy
st~po,val, prezyduj~c na powszechnie znanym kon
gresie. Od roku 1851 byl ministrem spraw zagrani
cznych. Wyniki ostatniej wojny wloskiej, w kt6rej 
Francya niepOSIJOlit~ grala rol~, usun~ly go na czas 

-
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niejakis od steru dyplomatycznego. W roku biez~
cym, na nowo powolal go cesarz na Ministra Stann i 
oddal mu pod zarz~d Teatra i Zabawy publiczne. 
Napisal bowiem niegdys dla sc~ny (podobno okolo r. 

I 

1841} komedy~ pod tytulem: ,L'ecole du monde." 
Jako polityk, skreslil jeszcze w roku 1837: ,Un 

mot sur la question d'Afrique" (Pa1·is), oraz wiele 
innych broszur i artykul6w do pism czasowych. 

.. 

NIEKTORE OBRZEDY U KIRGIZOW. 
(0pisane przez naocznego swiadka) • 

• 

Zycie Kirgiza jednostajne i bezcelne. W szystkie 
jego starania zwr6cone s~ do terazniejszosci. Smierc 
przecinaj~c jego pr6zniacze istnienie, niewiele mu 
zabiera, Kirgiz straci rodzin~ i stado; lecz i dla. ro
dziny nieczul on silnego przywi~zania; religja jego 
obiecuje mu w przyszlem zyciu liczniejsz~ rodzin~ 
w kt6rej b~d~ 'vszystkie zony,-nie takie jak kitgiz .. 
ki, - cud a pi~knosci! a do tego wiecznie 1nlode, 'vie
cznie dziewiczel W ostatnich chwilach zycia, w kir
gizie cierpi najwi~cej uczucie zachowania samego 
siebie; za to i \V pozostaj~cych przy zyciu nie wzbu
dza on wielkiego zalu. Wszelako istnieje u kirgiz6w 
obrz~d oplaki wania. 

Po wydaniu przez kirgiza ostatniego tchnienia, do 
kibitki zmarlego zbieraj~ si~ kobiety z calc go au lu 
zaczynaj~ nad nhn lamentowac i wyrzekac strasznie 
krzycz~c. N ajblizsze krewne zmarlego szczeg6lniej
sz~ okazuj~ gorliwosc w wyrazeniu zalu po nim: roz
puszczaj~ wlosy, wyrywaj~ je, drapi~ paznokciami 
twarz do krwi, zapalczywie bij~ si~ pi~sciami w pier
si, i przedstawiaj~ tak szczerze swoj~ rol~, jak gdyby 
rzeczywiscie byly ogarni~te zapami~tal~ rozpacz~. 

Nakrzyczaw·szy si~ dosyc, to jest tyle, ile wedlug ich 
stosunk6w do zmarlego, koniecznic wypadalo, przy
bieraj~ napowr6t zwykl~ min~, jak gdyby nic nie 
zaszlo, i odchodz~ do przerwanych zaj§c. 

Zwycz~j obowi~zuje m~zczyzn~, azeby nieszcz~scie 
spotkal z hartem i oboj~tnosci~. Nie powinien on 
plakac jakkol\viek by lab y wielk~, ci~zk~ i smutn~ 
jego strata. 

Kirgiz milczy, ulg~ czyni~c chwilowo rozzalonej 
piersi, ci~zkiem'westchnieniem~powtarzaj~c: oj .A.lla. 1) 

1
) Wyj~tki musz~ si~ koniecznie przytrafiac; tu m6-

wimy o zwyczaju. 

W ksi~gach napisano, m6wi~ kirgizi, ze ,,lzami i 
wyrzekaniem czlowiek obraza Tego, kto kazdemu 
wyznaczyl kres zycia i smierci.-Co inn ego baby
placz ich zaj~cie. ~' 

Mullo"rie tal\ze gani~ z'vyczaj plakania, na wet su
rowo zabraniaj~, \vmawiaj~c we wszystl{icb, .Ze to jest 
\Vielki grzecb. ,~2y, n16wi~ oni, w przyszlem zyciu 
t'vorz~ wielkie morze d1a zmar!ego i gdy wi~cej ich 
tu \vy le,v t~j~- t en1 ci ~iej tam ni eb oszczy kowi. "
Czemze, jezeli nie lza1ni okazemy zal})O zmarlym? 
powiadaj~ kobiety. Jezeli nie b~dziemy plakaly, to 
pomysli, ze nan1 go nie zal. 

Po oka:taniu pierwotnego zalu, przygotowuj~ nie
boszczyka do pogrzebu: zamykaj~ mu oczy, podwi~
zuj~ pod brod~, rozbier~j~, myj~, prostuj~ r~ce i no-

• 

g1, })rzeno sz~ na praw~ stron~ kibitki i ubieraj~. 
M~zczyznie klad~ trzy biale ba welniane lub plocien
ne, byleby nie jed\vabne, koszule smiertelne, bez r~
kaw6w (raczej worki): pierwsza dluga jest od szyi 
do kolan; druga cokolwiek dluzsza, trzecia zakrywa 
cale cialo z glow~. Otw6r zawi~zuj~ lub zaszywaj~. 
Na zmarl~ zas kobiet§ klad~ pi~c takich lroszul, je
dn~ dluzsz~ od drugiej. 

Kirgizy zawsze spiesz~ z pogrzebaniem ciala .. Dla 
czego? oni sami o tern niewiedz~; odpowiadaj~jednako
wo , takie prawo, tak da wniej robiono." La tern, ubra
nego nieboszczyka wynosz~ na otwarte powietrze, a 
w zimie- do oddzielnej kibi tki; mulla odmawia nad 
nim modlitw~ i wtedy zaczyna si~ pogrzeb. Zwloki 
klad~ na keregi czyli koszm~ 1) a krewni w towa-

1
) Eukowate dr~zki, zlozone na ukos i polfbczone z so

b~ rzemieniami, dla tego ze by je mozna bylo rozsuwac i 
skladac. Keregi rozsuni~te tworz~ r6wnoleglobok wkl~
sly. Kilka takich kereg zwi~zanych razem i ustanowio-
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rzystwie mully 'vioz~ lub nios~ one na cmentarz. 
Tam wykopane juz bywaj~ dwa groby, jeden zwyczaj
ny, drugi na dnie l)ierwszego, wielkosci trupa. Zwy
czaj miec chce, .zeby nios~cy byli dobrego zycia, a 
r6wniez zabrania lrobietorn isc za pogrzebem. W tyn1 
razie wyj~tck istnieje tylko dla starych kobiet, ktore 
juz nie n1og~ n1icc dzieci, i o kt6rych kirgizi naiwnie 
m6wi~, ze to ani baby, ani 1n~iczyzni. Dawni~j, za 
zalobnym konwojcn1, jak utrzymuj~, wieziono odziez 

. kt6r~ nicboszczy k nosil, a jesli on byl: , ba.tyr" 1) i 
bron jego i 'vszystko to na miejscu przy grobie roz
dawano: odziez mullom i ubogin1 sieroto1n, a or~z 

dasom 2) nicboszczyka i ludzio1n znanym z dzielnosci, 
kt6rzy mogli by go z honoren1 uiywac. Zwyczaj ten 
za naszych czas6w wyszecll z uiycia; teraz rzeczy 
zmarlego rozdaj~ znajomym po pogrzebic, j ak o tern 
nizej b~dzic mowa. 

Na grobic 1nulla odma '\via ostatni~ 1nodlitw~; cia
lo z po'dsciolk~ klad~ na dnie clrugiej j[uuy i zakry,v
szy j~ deskan1i, koszn1~ lu b chru tetn 3

) spiesznie za
lropuj~ gr6b i wszyscy, nieogl~daj~c si~, uciekaj~ do 
aulu, gdzic na nich czeka juz stypn. na pan1i~tk~ 
z1narlego. 

J{irgizy wicrz~ ie po zakopaniu grobu, natychmias t 
do zmarlcgo zbicgaj~ si~ duszc ludzi da,vniej zmar
lych, ze no,vy Inicszkanicc gro bu Ieka sig nicznane · 
go towa.rzystwa i ze strachu rozpacznc1ni krzykami 
wola na l)Omoc pozostalych krc"'ll)'Ch i przyjaci6l. 
~1nie1nanic to uderza s\voj~ szczeg6Iuoscif1. Dlugo 
rozpytywalcn1 mieszkanc6'v tcpu o objQsnienic jego 

• 

znaczenia; lecz ani jed en tutejszy mQdrzec nie umial 
mi o bj asnic. Przypuszczac nalezy, ze po'\\'odem takie
go mniemania by{ jakis nieszcz~sny zywcem }Jogrze
biony kirgiz, kt6rego juz w grobie ktos uslyf.zal. 
Przypuszczenic to jest tern podobniejszem do praw
dy, ze kirgizy za wsze grzebi<! zmarlych w dzien 
sn1ierci. . ' 

Rozprawiaj~c pewncgo razu z si\vobrodyn1 naju-
czenszym mull~ w calym stepie rzeklem: 

- Wy zbyt spiesznie grzebiecic Zlnarlych; moze 
siQ wydarzyc, ze czlo\viek pozornie tylko u1nrze; za 
dzien lub dwa })rzebudzi siQ, lecz juz \V grobic. 

- J ak to pozornie umrze, kiedy cialo zupelnie 
os tygnic i czlo\viek uie oddycha? Czyliz dusza opu
sciwszy raz cialo, 1uoze znowu powrocic? W naszych 
ksi ~gach nie1na o te1n, odrzekl mull a. 

- J cclnakie, nie trafilo ci siQ slyszcc nliQdzy kir
gizanli zcby z1narli wracali do zycja? zapytalc1n. 
· - Slyszalctn; szejtan \vst~pi w ciaio i przyjdzie 
na zic1ni~, a Bozej <luszy lepiej na ta1utyn1 swiecic. 
Raz utnarl jalds kirgiz z dalekich stro u Diurtkara, 
czyli inny. 0 b1nyli go, ubrali jak naleiy i poniesli 
grzebac; ctucntarz byl daleko, zanoco\vali \Yigc w dro
dze. Ot6i, oko!o p6lnocy, slysz~ ze w arbie gdzie Ie
zal unutrly, cos stuka i j~czy... l{irgizy do niego, a 
ten si~ podnosi i kr~ci 'v s\vynl worku... Dopra\vdy 
bylo jakies licho! wszyscy si~ })rzcstraszyli, na· kon 
i w nogi. Po\vrocili do aul'u, rozpo,viudaj~, zc zn1ar
ly ozyl, 'vszyscy mysleli ze to zart; a i jaki to by 1 zart? 
na drugi dzie11, 1noze troch~ poiniej i sam on powr6-
cil do aulu •.. taki chudy, blady. Oddal s"·oj~ dusz~ 

nych \V okr11g, tworz~ sciane a raczrj dolny zrqb kibitki, SzejtallOWi, \Vi~C tez po Smierci nie znaJ Spokoju. 
kt6ra })rzykrywan~ bywa \VOjloknmi i podobna jest do - I zyl? 
czary odwr6conej dncm do gory· - Po"riadajf!, ze dlugo jeszcze zy l, ale i coz to za 

1) Batyr, zuch, dzielny nujezdnik; kto Ulllie strzclac, zycie bylo! nikt go znac nie chcial, \VSzyscy od niego 
odwazny w b6jce, zuchwaly, ten zostajc \V stepie batyrem uciekali, a co opo\viadat o sobie,-to warto bylo po-

2) Poj~cic przyjaciela bardzo sla.bo objasnia to zna- slucbac. 
czenicjakie ma \Vyraz ,,dos" u kirgiz6w. Dosy s~ to d\vaj - C6i on rozpo\viadal? 
ludzic, kt6rzy przysiEJgli sobie do stnierci nic miec nic Durzyl nar6d, ze duszajego bujala na tamtym 
oddzielnego: stada, kibitka, zona i rodzina. jednego na- swiecie, widziala grzesznych i sprawiedli\vycb, wi
lez~ do drugiego; 'vszystko maj~ w p6lne, nawet 'v razie dziala Boga ... 
potrzcby jcdcn za drugiego 'vinien zycie poswi~cic. .r ie A moze i w san1~j rzeczy \vidziala? 
dosyc na tern; zwi~zku tego nawet smierc nie przery- · - Nie-poprostu Pan Bog go opuscil: dusza gdzies 
\va i 'v przyszlem zyciu za grzechy jednego odpo,viada zostala, a w cialo \VSt~pil dzin (zly duch). To jeszcze 
takze i drugi. jego szcz~scic, ze wstal dop6ki go niepogrzebali. 

3
) W zimie gdy trudno wykopac gl~boki gr6b, lub Zwylde kibitk~ w kt6rej umarl kirgiz przestawia-

wiez6z\\rloki na cmentarz cz~stokroc odlcgly od koczo\vi- j~ na inne miejsce, dalej od aulu; a nastgpnie po 
ska zimowego, kopi~ plytki dol, azeby \Yilcy lub psy nie uplywie jednego lub dw6ch dni, ca!y aul szuka in
dostali, nierozszarpali trupa przyldadaj11c chrustem;gdy zie, nego koczo\viska. J ezeli kirgiz umrze na osp~, cho
mia odtaje, przewoz~ zwloki na cmentarz i tam grzebi~. ler~ lub jak~ inn~ zarazliw~ chorob~, wtedy kibitk~ 
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i wszystko co tylko mial okolo siebie rzucaj~ w ste ... 
pie, aul zas nie pozostaj~c ani chwili na swem miej
scu, spiesznie zmienia koczowisko. 

Pogrzeb kirgiz<Sw poleglych w walce z nie-muzu!
manami, zaslugt~je na uwag~. Nar6d nazy\va ich sze
gidami i czci jak swi~tych 1n~czennik6w za wiar~, 
-chociazby nieboszczyk by! wierutny zlodziej, zabity 
w pogoni przez kozak6w. Nie szyj~ dla niego smier
telnej koszuli, nie obmywaj~; zdcjmuj~ tylko z niego 
wierzchni~ odziez i grzebi~ w tern samen1 spodniem 
~d.zieniu, w ktorem zostal zabity, a to w tym cclu, aby 
na ostatecznym s~dzie widac bylo kre:w przelant}: r~
kami niewiernyeh dzegidy, wedlug slow mully, z kt6-
cym zwiedzalem ich cmentarz na uroczysku. Sunaly, 
w zachodniej cz~sci Zarz~du Orenburgskiego, s~ naj
mHsi prorokowi; w przyszlem zyciu stan~wszy przed 
obliczem Bog a, b~d~ wybrani jako najdostojniejsi. 
Nar6d zwie ich S\Vi~tymi (awlia). 

Po smierci ltirgiza, zony, siostry i blizszc krC\Vlle 
zmarlego czyni~ slub oplakiwania go przez uplyw 
40; 60 i 100 dni,- \Vi~C ej zas nieutulone i przez rok 
ca~v .. Przez ten przeci~g zaloby, matka i zony niko-.. 
mu nie ukazujC} si~ inaczej jak z zakrytemi t\varzatni, 
a siostry, siostrzenicc i inne krewnc, zp6l zakryten1i. 

U niektorych pokole£1 wi§cej oddalonych od linii 
granieznej, \V czasie zaloby robi~ lalk~ podobn~ do 
nieboszczyka i posta,vi'v szy j~ w k~cic kibitld, co
dziennie oplakuj~ Przy zmianic koczo\viska sadza
no j~ na. konia najlepszego, kt6rcgo pro,vadzil jed en 
z krewnych, trzy1naj~c VI r~ku znak Sin utku, czarn~ 
chustk~ na liiju. 

Po skonie kirgiza obo\vi~zkie1n 'vszystkich jego 
znajomych a nawetkazdego, ktokol,vickby sifJ WO\V· 

czas znajdo\val w aule, odwiedzic cal~ rodzin~ i 
'v obec niej uczynic 'vspomnienie o duszy jcgo i po
modlic sifJ za ni~. Nie dosyc na tem,-kazdy przy
tem 'vinien z sobC1 przyprowad~ic sztuk~ bydla, we
dlug moinosci; 'velbl~da, konia, kro\v~ lub barnna. 
Kre\vni nawzaje1n odarowuj~ ofiaruj~cego rzcczami 
i ubraniem pozos tal em po nieboszczyku. Biedny moze 
przyjsc i z pustemi r~kami, bylcby tylko dopelnic zwy
czaju i powiedziec sieroto1n slowo pociechy i wsp6l
czucia; lecz a by niezgrzeszyc przeci\v prawdzie, winie
nem dodac, ze dla kirgiza daleko przyjemniej znajdo
wac wsp6lczucie nie z pr6znemi r~kami. .. Odwiedza
nie takie trw a przez caly rok do ostatnich wspominek. 

'\V spominki bywaj~ kilka razy: pierwszy raz w trzy 
dni po smierci, nast~pnie w tydzien, cz terdziesci, sto 
dni, wreszcie w rok. Ostatnie nacecbowane S1b zbyt
kiem i wystawnosci~ i ci~gn~ si~ szczeg6lniej u boga-

Ks~o.A. SWUTA) Cz. n. R. IX. 
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tych przez dwa lub trzy dni. Zaprosiny z tego po 
wodu rozsylane bywaj~ tylko krewnym i znakomit
szym osobom; reszt~ uskutecznia rozglos, kt6ry roz
chodz~c si~ odjcdnego aulu do drugicgo, w kilka dni 
roznosi wicsc o uroczystos ci pomi~dzy cal~ okoliczn~ 
ludnosci~, kazdy rna prawo przybyciem swojem okazac 
czesc rodzinie zn1arlego. Goscic, przybywaj~cy z wla
snej woli, bcz zaproszcnia, naturalnie 'vioz~ z sob~ 
sab~ pcln~ knmysu i tursuk ajranu 1). Nabyc podo
bne zapasy do cz~stowania ogromncj lic~by gosci, 
mozna tylko przez dobrowolne ofiary; nie rna bo
wiem zwyczaju kupowac onych i obrz~d wzajemnych 
dobrO\VOlnycb ofiar, scisle by"'a wypelniany. 

Uroczy tosc zaczyna si~ od wyscig6w. Z pocz~tku 
puszczaj~ zrebi~ta, nastfJpnie konie, a czasami i wiel
bl~dy. Po wyscigach nast~puj~ zabawy: kirgizi bior~ 
si~ do r6znych gier: tu mocuj~ si~ z sob~, tam do
swiadczaj~ twardosci czaszki i cicmienia i gorliwie 
tluk~ si~ lbami; dal~j tancuj~; tam skoczki pokazuj~ 
sztuki lamane. Podchmieleni kumyscm, pobudzeni o· 
becnosci~ licznego zgro1nadzenia, kirgizi odst~puj1b od 
s\vej flcgmatyczncj natury, ozywiaj~, siQ, i staj~ si~ wy
nalazczymi w pon1ysiach; tlum widz6'Y pochwalami lub 
zartanli i 'vysn1ic"'anicm pobudza w nich zycie. Zaj~
cic \vzrasta: 'vszyscy halasuj~ i ciesz~ sig, niezwa
zaj~c zupclnie na ol\olicznosc, b~d~c~ powodem ich 
zebrania. 

Cza. ami dzi0"·cz~ta bior~ udzial w zabawach m~z
czyzn; lccz kobiety prawic zawsze zbieraj:t si~ w oso
bnych kibitkach, powaznie zasiadaj~ wokolo i zaia
d~j~c stepo,ve !akocie, bawi~ si~ rozmowq.; na tat:;1teh.:: 
lub drewnianych talerzach zasta,viaj~ konfitury) pieF, 
niki, ka\valki 'v~dlonej dyni chi,v1jskiej, ziat .. na ty":' 
kwy, arbuza, slonecznika, orzechy rozmaitego ga
tunku, wreszcic ccbul~ i czosnek pokrajane na. dro
bne kawalki. W szystkie te slodycze, przeplatane~ 
cebul~ i czosnkiem, dostatec znie zadawalpiaj~ nie .. -
wybredny s1nak stepo,vych pi~knosci. Jednakze ko·
biety niedlugo zostaj~ bez m~zkiego towarzystwa; do 
grona icb gwaltem wciska si~ kilku z mlodziezy, 
lerz t~ odwag~ drogo oni musz~ oplacic. Zalcdwie 
bowiem smialek odwazy si~ ukazac w kibitce, spo ... 
tyka go grad uderzen i szturchanc6w; damy stepo
we z wesolym smiechem gonifJ: go za pami~tale. Lecz · 

1
) Dwa napoje uzywane przez kirgiz6w -kumys-ko

byle mleko kwaszonc-zas a}ran, takiez mleko krowie~ 
Saba, wielki worek sk6rzany gdzie si~ kumys kwasi i 
zachowuje. Tursuk- naczynie ze sk6ry konskiej, zdj~tej 
z nogi i wyrobionej wlasciwym sobie sposobem. 

19 
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nasz zuch nie trac~c odwagi i nieobrazaj~c si~ za ta-
kie nieprzyjazne przyj~cie, przebija si~ prz ez tlum 
i dopi~wszy swego, zawlada miejscem lub ni e zwal
czywszy przeszk6d, powraca ze wstydem, scigany 
glosnemi przycinkami. Wypelniwszy o ile moina 
bylo obowi~zek mnicmanej wstydli'tvosci, kobiety we
solo przyjmuj~ w swoje grono ocl,vaznego, kt6ry wy-· 
walczyl sobic miejsce n1i~dzy niemi i w towarzystwie 
m~zczyzn staj~ si~ przyjemniejszemi i rozmo \V niej-

• szem1. 
• 

Lecz jcdnoczesnie, gdy cale to\varzyst,vo kibitki 
bez przymu.:u wesolo smieje SiQ i g\varzy, daj~ si~ 

slyszec j~ki i krzyki rozdzieraj~ce; to jcdna z kirgi
zek, \V Jc~cie kibitki, odwr6chvszy si~ plccan1i do ca
lego towarzystwa, glosno szlocha ... Zapc,vne, pomy
slisz, ze to nieszcz~sliwa, osierocona matka lub zona, 
oplakuj~co. syna czy m~za i ze nie wlasciwa \veso-
losc otaczaj~cych nieprzyje1unie jf1 razi. Z wsp6lczu
ciem zatrzymuj~ na placz~cej swoj~ uwag~. Krzyki 
i lkania ci~gle trwaj ~: 1nija kilka minut, placzf1ca 
opuszcza swoje miejsce, poprawia ubranie i siada 
w kole. Gdziez jej lzy i smutek? zaled\vie u iadla a 
juz stnieje siEJ i iartuj e tak jak inn e. Poprzednie jej 
miejsce zajinuje inna i znowu zaczyna t~z sa1n~ ko-
medy~··· 

- To krewna zrnarlego? pytan1 kirgiza swego 
s~siada. 

- Nic, przyjechala 'v goscin~. 
- Czcg6z ona tak placze? 
S~siad spogl~da na mnie zdzi,vioncnl okicn1, nie 

przypuszcz~j~c, byn1 nie wiedzial o rzeczy tak prostej. 
- Dzis wspo1ninki- caly dzicn trzeba plakac za 

zmarlego. Krewnym lez nie starczy, a nawet i cza
su nie maj~. Go sci dosyc, "'i~c obey p on.:1agaj:}. 

Gospodf\rz 'vsz~dzie jest obecny, cz~. tuje kunly
srun, herbat~. W bok od aulu znajduje si~ kilka ld
bitck w kt6rych na tuj (uczt~, obiad) w olbrzymich 
k6lkach gotujq dziesi~tki koni, kr6\v i t. p. 

Na roczny as (\vlasci\vie jedzcnie, lJOkarm) po 
zn1arlym suJ.tanie wladcy wschodni6j cz~sci ordy, 
Ach1nedzie Dzantiurynie zebralo si~ okolo siedmiu 
tysi~cy gosci. Na pomieszczenic ich \Yysta\viono 
okolo trzcchset kibitek. 1) ... a uczt~ z as zabito: 90 
koni, 30 kr6\v, 260 baran6w i uiyto 60 pudow ryiu. 
Do gonitwy na d\vudziesto-werstowej przestrzeni, 
naprz6d puszczono trzyletnie ogiery, lcunany. Na
grody dla zwyci~zc6w byly nast~puj~cc: pierwsza 

• 

1) W braku wlasnych kibitek, pozycza si~ ich z s~sie-
dniego aulu. 

nagroda-wielbl~d i 'osm koni; druga i trzecia-kon 
i osm rocznych byczk6w, czwarta-kon i osm cha
lat6w; pi~ta-kon i osm kawalkow maty 1); sz6sta 
chalat i dwa kawalki maty; si6dma-cbalat i p6lto
ra kawalka maty; 6sma-chalat i jed en ka\valek n1a
ty; wreszcie dziewi~ta- chalat i osm arszyn6w plu
szu. Nast~pnic, na przestrzen cztcrdziesto-pi~cio
werstow~ wypuszczono 255 koni. Nagrody tym ra
zem byly: pierwsza- czterdziesci koni i dzie\vi~c sk6r 
wydry; druga i trzecia- wielbl~d, os1n koni i 9 rs.; 
czwarta i pi~ta-wielbl~d i osm koni; sz6sta i si6-
dtna-wielbh~d i osn1 byk6,v; 6sn1a i dziewi~ta, wiel
bl~d i os1n rocznych byczk6w; dziesi~ta, jedenasta, 
d\vunasta i tr~ynasta-kon i osm takichze bv czk6,v· ., , 
czternasta i pigtnasta-kon i osm chalat6w; siedm-
nasta-9 rs.; os1nnasta i dziewi(Jtnasta-kon. Sk6ry 
z bydl~t zarzui(Jtych na uczt~ nalezaiy do mull6\v, 
kt6rzy odpra\viali modlit,vy. 

Mialem raz sposobnosc osobiscie znajdowac si~ na 
podobu6j uroczystosci: opo,viem wi~c con1 "'idzial, 
W lecie 184 ... roku ja i moj kolega sluzbowy K. pi
lisiny 'v stepic kumys. Nap6j ten uzywany by\va 
przez 0 bcych jako lekarstwo. Przy kuracyi tej, ko
nieczny1n jest "rarunl<iem zastoso,vac S\voje zycie do 
zycia l\irgiz6\v, t. j. nic nie robic, o niczem nie myslec, 
jesc, spac i n1ieJc jak naj,vi~cej ruchu. Popr6inowac, 
napiwszy si~ k::unyzu do syta, bylo by przyjemnie 
gdyby w stepic byla jaka taka rozrywka, lecz przy
jemnosc ,leienia." nader pr~dko nam dokuczyla. 
W pierwszych chwilach zajtno\vala nas dosyc nlalo
wnicza n1iejscowosc \V kolo naszej ldbitki; ldrgizy; 
co do nas przychodzili podczas obiadu i berbaty w 
nadziei uraczenia si~ resztkami naszych potraw; nie
zgrabne kirgizki i ich dzieci naprzykrzaj~ce si~ tat
ty ( cukru); lecz wkr6tce wszystko to utracilo dla 
nas powabnosc. Na dobitkEJ, m~czylo nas nieznosne 
gor~co stcpowc, bezustannie pozba\viaj~ce nas mo
zuosci uzycia przechadzki albo jakiegob~dz innego 
zajEJcia. Prze\vracalismy si~ z boliu na bok \V ldbit
cc i traszniesn1y si~ nudzili. Step tak si~ na1n uprzy
krzyl, ze choc uciekac. Rozutnie si~ "ri~c, zc kazda 
sposobno ~c ja.kicjb~dz rozrywki, byla dla nas nie-

• ocen1ona ... 
Raz rozeszla si~ 'v aule pogloska, ze w s~sicdz

twie rna bye obchodzon~ rocznica czyjegos zgonu. 
K. uradowal SiEJ t~ "rie 'c1~ i poslal: po Biscmbe, 

kt6ry cz~sciej jak inni bywal u nas z odwiedzinami. 
Bisembc nie dal: na siebie czekac. Bez koszuli 

1) Licha tkan ina ba welniana. 
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w narzuconym na glow~ chalacie, leniwie wtoczyl 
si~ do aulu i usiadlszy w kuczki kolo drzwi zapytal: 

- Kto wola? 
- Gdzie u was b~d~ wspo1ninki? zapytal go K. 
- W aule Dzytybajki, odrzekl. 
- A ja zk~d mam wiedziec co to za Dzytybajka? 

M6w, daleko zt~d? 
- A to aul za aulem, b~dzie oka, a za ni~ zno

'\VU aul, ztamt~d zas do Dzytybajki niedaleko. 
- Kto ciEJ tam zrozumie z twemi okami i au{ami! 

lie wiorst? 
- Kto si~ tam zna na twoich wiorstach? n1oze 

dziesi~c, moze wi~cej albo tnniej. My si~ na wior .. 
stach nie znamy ... 

- A na co tobie wspominki? 
- ChcEJ popatrzec. Czyz tego od razu niezrozu-

miales? 
- J edz, patrz: b~dzie tam dosyc ludzi, b~d~ i dzie-

wcz~ta. A przecic ty je lubi sz? 
- Potem o ten1 ... tylko wprz6dy dostan mi do-

brego konia ... rozumiesz? 
A gdzie tw6j tabun boju? (bagarzu) zapytal Bi .. 

sem be z hytrym usmiech~m. 
- Ty wiesz, ze ja tabuna dzok (niemam) wybierz 

wi~c ze swego. Ja ina twoim koniu pojad~ i dam ci 
za to akcza (pieni~dzy). 

- Mnie nie trzeba pieni~dzy. 
- Zobaczymy! -I rzuciwszy mu pol rubla K. 

m6wii dalej:-wez pieni~dz 1
) i marsz z kibitki, a 

jak b~dzie potrzeba, zeby }{on byl got6w i osiodlany, 
by tylko wsi~sc i pojechac. 

Bisetnbe z ukryt~ radosci~ podj~l monet~ popa
trzyl na nhh pokr~cil, obr6cil w palcach i rzucil na
powr6t ku K ... mu. 

- PlujEJ na twoje pieni~dze: dobry czlowiek i bez 
nich odemnie dostanie. 

- Widac, ze ci zamalo,- trzebaz bylo od razu 
powiedziec-masz drugiego i wi~cej nie marudz. 

Bisembe zno\VU wzi~l pieni<}dze do r~ki, potrzy
mal jakby si~ namyslaj~c czy rna wzi~sc lub nie i 
znowu je rzucil ku daj~cemu. 

- Chcesz wi~cej? nie rna za co. ZnajdeJ ja konia 
i bez ciebie. Pot em b~dziesz si~ klanial: , b~dz la-
skaw daj akcza"-nie dam. · 
Mrugn~lem na I{. i zacz~li~my m6wic o czem in

nen1, a tymcz as em niedaj~c poznac zwaialismy na 
Bisemb~. Tak uplyn~l jaki kwandrans. 

1
) Kirgizi nie obznajmili si~ z pieni~dzmi i nie oznaczaj~c 

ich wartosci nazywaj~ je og6lnikiem: moneta i pieni~dz . 

• 

Innym razem kirgiz by juz dawno odszedl; alejak
ze tu odejsc niewzi~wszy ofiarowanych pieni~dzy? 
Siedzial 'vi~c i niecierpliwil si~, spogl~dal to na mnie, 
to na K ... wreszcie nie wytrzymal. 

- Ilej, za\volal, ile 1n6gl najniedbalej spogl~da
j~c na K. 

Ten obr6cil si~ ku nien1u z 1nin~ pytaj~c~-Bisenl
be w milczeniu wyci~gn~l rgk~. 

- A przeciezes zasmakowal w pieni~dzach, cze
muzes nic wzi~l jak ci da,vano? Malo bylo? 

- Zartowa.lcm; mnic teraz pieni~dzy nie trzeba: 
dla ciebie dam darmo. 

- Dzi~kuj~ . Wi~c ni6ma o czem m6wic. 
K ... znowu zacz~t rozmo\v~ ze mn~. 
- Wyszukam dobrcgo konia, ci~gn~l dal6j Bisem· 

be: - ty bEJdziesz si~ zapcwne scigal: to trzcba b~dzie 
konia na d\va dni owscm podkar1nic. 

- Rozumicm, nie masz owsa i trzcba go kupic za 
1noje pieni~dze. W ez, wez, rzekl J( ... podaj~c mu ru
bla-a na przyszlosc nie droi si~, 1niej sumienie. 
l(iedyz wy b~dziccie podobni do ludzi? 

W oznaczonym dniu z rana, l{. na naj~tym, ja na 
wlasnym koniu, skoczylismy na siodla. Slonce tylko 
co zaszlo i powietrze pelne nocnego chlodu, bylo 
mile i swieze. Jechalismy wcsolo. Step zawsze je-

• 

dnostajny i pusty, niczwyczajnic si~ ozywil; tlumy 
kirgiz6w w rozn1aitych jaskrawych szatach, ze wszy
stkjcb stron ci~gn~ly ku celowi naszej podr6zy. Star
si, zebrani w gromaclki, jechali stEJpo; mlodzi zas po
strojeni, na najlepszych koniach, przybranych w su
te rz~dy, pEJdzili po stcpie, scigali si~, rozbiegali na 
wszystkie strony, osadzali konie na 1niejscu i znowu 
puszczali si~ dah~j. Na wielbl~dach siedzialo po kil
ka kobiet, kiwaj~c si~ jednostajnie pod miar~ cbodu 
zwierzeJcia; a obok nich pod okiem matek dzielnie je
chaly wicrzchem na koniach dziewcz~ta i kilinczyk 1) 

Tyln~ straz trzymaly \vielbl~dy dzwigaj~ce ladunek, 
dzieci, ktunys i t. p. 

Na uroczystosc spieszyli wszyscy, starzy, mlodzi, 
dziewczEJta i dzieci- azeby popatrzyc na tuj, a gl6-
wnie zeby siQ najesc. 

S~siednie auly opustoszaly. 
Przyblizywszy si~ do aulu, ujrzelismy na wzg6rzu 

tlum. Cicerone nasz objasnil nam, ze to widzowie 
czekaj~cy powrotu koni wyscigowych. 

1
) Kilinczyk, - mloda kobieta zam~zna, lecz kt6ra je

szcze nie miala dzieci. Po pierwszem dzieci~ciu traci 
ona t~ interesuj~c~ \V stepie nazw~ i przybiera nazwisk() 
, katycz" kobieta. 
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Przestrzeii do wyscig6w, u kirgiz6w wyznacza si~ 
nie w okr~g lecz na wzdluz. Jezdzc6w odprowadzaj~ 
na wyznaczone miejsce, ustawiaj~ w szeregu i pilnu
j~ zeby wszyscy wyruszyli razem. Na dzokiej6w wy-

bieraj~ dzieci, azeby o ile mozna najlzej bylo ruma
kom, dla tego nawet nie daj~ im siodel, lecz tylko 
arc~ak, drzewce od siodla. 

(Dokonczeaie nastflpi). • • 

• 
• 

. . ' 
• ' 

• • 
• 

KOSZATKA 
• 

(Myoxus). 
• • 

(z RYOIN-'\ K.OLOROWAN~). 
• 

• • 

Szczeg6lne te zwierz~tka uwaiac-by mozna za sen .zimowy, a jak wszystkie prawie tego rorlza-
trzymaj~ce srodek mi~dzy wiewi6rk11 a mysz~~-Zr~- ju pozbawione jest grubej kiszki-u n6g tylnych ma
czna, z latwosci~ pn~ca si~ na drze,vo koszatka, z dlu- j~ 5 palc6w u przednich 4, a zamiast wielkiego palca 
gim ogonem, przypomina wiewi6rk~; rna nawet wsp61- s~czek bez pazurka, u innych zas paz~rf bywaj~ ostre, 
ne z ni~ upodobania, gdyi lubi orzechy, buczyn~, kt6remi tern latwiej czepiaj~ si~ kot·y, wlaz~c na drze
owoce le~ne.-ICsztalt zas pyszczka, pochylo~cgzbie- \VO.- Z~b6w przednich (zwanych 'siekacze) w obu 
bietu, kolor popiclatawy, czyni~ j~ do duzej myszy szcz~kach majl} po 2, a gl~biej w szcz~ce posuni~tych 

. podobn~ i wsp6lnie z ni~ lubi cho,vac si~ w norach; maj~ po 4. Oczy majfb cluie, uszki okr~glawe, malo 
wyjada zboze, zgola niety lko podobienstwo powierz- obrosle, wystaj~ce z futra; ogon dluiszy od cal ego 
chownc ale i gusta rna 'vsp6lne z tcmi dwoma zwie- zwierz~tkajest okr~gly, pokryty dwu-calowym wlo
rz~tkami. A przecic zastanowiwszy si~, zbadawszy sem-pyszczek konczasty. Caly dzien przesypiaj~ a 
blizej ich natur~ i bud ow~, przyznac trzeba, iz jc !la dopiero ze zmrokiem staj~ sig ozywione, zwinne i wy-
inny, za osobny rodzaj uwatac naleZy, r6zai~cy si~ biegaj~ na zer. · · 
zupelnie od myszy i \vie,,dorki. Wielkosc ich najcz~sciej wynoai 11 cali, z kt6rych 

Koszatki dziel~ si~ na cztery gatunki: na przy1~- 6 naogon odrachowac nalezy.- W miesi~cu pazdzier
czonej tu tablicy jest przedsta,viona para z\vyczaj- niku chowajf!: si~ w nory, gdzie odbywaj~ sen zimowy 
niejszych koszatck, kt6rc znajduj~ si~ w srodkowcj az do n1aja.-Sk6rki ich dla mi~kkosci wlos6w bywa .. 
Europie, to jest we Wloszecb, we 1Trancyi, 'v Niein ... j~ czasem bardzo poszukiwane w handlu; kolor ich 
czech. P6lnocne kraje, jak Nor'\'\,.ergja , a nawct iAn- najcz~sciej bywa niebieskawo-popielaty z wierzchu, 
glia, nie znaj~ ich 'vcale.-bubif! one przebywac w I a- a bialy pod brzuchem. 
sach lisciowemi drzewa1ni zaroslych, n1ianowicie d~- Zr~czna koszatka zupelnie innym sposobem jak 
bowych, bukowych, lub tez ",. gaja~h blisko ogrod6\v wszystkie zwierz~ta nasyca pragnienie, siada na brze
owocowych i p61 zboicm zasianycb, gdyz jakiesmy gu strumicnia, macza lapki 'vwodzie i pije z lapki.
to wyzej powiedzieli i w zbozu, jak myszy, szkody ro- Pliniusz i inni pisarzc starozytni wspominaj~ iz Gre
bi~. U nas malo gdzie spotkuc n1oina koszatk~, je- cy i Rzytnianie jadali 1ni~so z koszatek, w kt6rem 
dnak2e niedawno zlapano w Podlaskie1njedn~ 1.nich takie micli upoclobanie, ze ich hodo,vali stawiaj~c im 
kt6ra otuliwszy si~ ogonem, kt6ren przeci~gn~la pod umyslne do tego budynki (jak n. p. :Francuzi dla kr6-
brzuchem, a koiicem jcgo zal{ryla sobie pyszczek, r lik6w,) w kt6rych gniezdzily si~, obfituj~c we wszyst
zwini~ta w klEJbuszck, wl\opana \V. 1nech, spala w wy- kie wygody.-Dzis lubo znajduj~ si~ \V Grecyi i we 
dr~zonem drzewie: byia koloru czer,vonego jak wic- Wloszech koszatki, nie nalez~ do zwierzfbt uzywa-
wi6rka, nie miala wi~cej jak 4 cale. nych na kuchnie; przysmak tenjakwiele innych przez 

Zwierz~tka tc nalez~ do ss~cych i odbywaj~cych 1 starozytnych poszukiwany, wyszed{ widac z mody • 

• 
• 
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SWTE;TA RODZINA. 

( OBRAZ MURILLA. ZE STALORYTJ4J~1). 

Przed oczy stawiamy naszych czytelnikow ,,Swi~tc~ I otoczoneg~ ubogiemi, kt6ry mu ogromn~ slaw~ i 
rodzin~ ,, Murilla, w nader szcz~Sli\vie trafionym szty- mn6stwo spro,vadzil zam6wien, kt6re byly tak przez 
chu, kt6rego slawny oryginal w Luwrze si~ znajduje. zaklady publiczne jak i przez pry,vatnych czynione. 
Dodajemy przytem kilka rys6w o mistrzu, ktorego Tu si~ tedy konczy epoka niedostatku i Murillo m6gl 
Rafaelem swego wieku mieni~-jako tez o niekt6- si~ dobryn1 cieszyc byte1n, 1n6gl siQ o r~k~ ukocha-
rych jego arcydzielach. Bartlomh~j-Esteban lVIurillo nej (Donna Beatrix de Cabrera) oswiadczyc, z kt6r~, 
urodzony 1618 w Sewilli, otrzymal najpierwsze o si~ w 1648 r. })Ol~czyl. 
sztuce poj~cia od krewnego rodzic6w swoich (Juan W geniuszu Murilla ,zchodz~ si(J, (jak Franc. Ku
de Castillo); towarzyszyl mu do Kadyxu, i w kr6tkim gler pi~knie si~ wyrazil), wszystkie promienie hisz
przeci~gu czagu, niezwyklym obdarzony talentem, za- panskh~j sztuki \V jed no potEJine bla~kicm swiatlo." 
dziwiaj~cy postEJp na tej drodze uczynil. Vv .. 6wczas Ci, dla kt6rych nasladownictwo natury jest najwyi-
juz, jako chlopiec maly potrafil z malarstwa korzysc szym sztuki eel em, przenosz~ go nie tylko nad wszy
wyci~gn~c; bo sztuki, kt6r~ mial zacmic mistrz6w stkich hiszpai1skich, ale nawet i nad \vloskich mala-

, 

swego kraju, uzywal teraz na malowanie obrazk6w, rzy, nie robi~c z Rafaela nawet wyj~tku. Zawsze 
kt6re za mal~ zaplat~ nabywali kramarze, sprzeda- jednak 'vyzcj stac b~dzie 6w, co bozkosc samoistnie 
j~cy je na targach jarmarcznych. St\\·arza, jak ten co j~ tylko nasladuje. Dla tego tez 

Niekt6re dziela Piotra Moyas wpadly mlodemu wdzi~ki natury, s~ sfer~ Murilla; zas niezr6wnane-
chlopcu pod oczy i uczynily na nim tak silne wra- go Rafacla sfer~ jest urok idealu. Postacie hisz
zenie, ze zrodzila si~ w nim ch~c gwaltowna wy- pans]{iego mistrza nie s~ to pierwo-wzory przeinie
ksztalcenia swego talentu przez nasladownictwo sla- nionej ludzkosci, ale oddychaj~ najpi~kniejszem, cu
wnych artyst6w. Brakowalo mu srodk6w na udanie downem zyciem ziemskiem i l~cz~ je bezposrednio 
si~ do Madrytu lub Wloch6w krainy: na pomoc pie- z niebieskieJn.-Murillo okazuje nam si~ w dawniej
ni~zn~ z zadnej nie m6glliczyc strony. Wtedy przy- szych s\vych dzielach, (kt6re pros tot~ w 'vykonaniu i 
szla mu mysl do bra, kt6ra si~ poszczEJscila; kupil jak~s szorstk~ sil~ od p6zniejszych si~ r6zni~,) jako 
pl6tna, pokrajal, przyrz~dzil i malowal obrazy swi~- naturalista; ale jego poetyczna poboznosc i urok kolo
tych, kt6re p6zniej prowadz~cym handel z Sudjanami rytu ukazuj~ narn nosz~cych wod~, lub prowadz~cych 
zby,val.-Wkr6tce znikl Murillo z Se\villi nikomu osiolki bohater6w jego, jako ksi~z~t rodzaju ludzkie
nic nie wspominaj~c (1643); udal si~ do Madrytu i go; jego naiwne scwilskie uliczniki cies~~ si~ szczEJ
kopjowal tam przez dwa lata z wielk~ wytrwalosci~ sliwem zadowoleniem z losu, pod andaluzyjskiem 
dziela Titiana, B)ubensa, Van Dycka, a nadewszystko niebem; a jego bosk~ milosci~ przepelnieni swi~ci, 
Ribera i Velasqueza. Ten ostatni przej~l si~ nim usposabiaj~ dusz~ do poboznego wzniesienia ducha. 
bardzo i wyrobil mu pozwolenie na kopjowanie obra- To bezposrednie nasladownictwo natury, zabez
z6w ,v kr6lewskich z biorach i w Eskurialu.-R6wnie piecza scislosci~ sw~ od pospolitosci i czczosci. 
niepostrzezenie pom6cil mlody malarz w roku 1645 W pozniejszych jego dzielach panuje lagodna mi~k
do Sewilli, gdzie sifJ powszechnie dziwiono obra- kosc i delikatnosc, kt6ra w pojedynczych obrazach 
zorn, kt6re on w klasztorze S-go Franciszka wykony- staje sifJ slabsz~ manier~ (slabszym stylem). Naj
wal, bo nikt poj!}c nie m6gl jakim sposobem mlody wi~ksz~ zaslug~ Murilla upatruje wielu w cudownej 
artysta, bez nauczycieli i wzor6w, doszedl do tego mi-l zr~cznosci z jak~ silne przeciwnosci swiatla i cieniu 
strzowskiego stylu i wkr6tce stworzyl obraz w ro- umial zlac w harmonj~ i w mistrzowsko oddanych 
dzaju Velasqueza przedstawiaj~cy S-go Dyonizego kontrastach swiatla dziennego z nadziemskiem swia-

. KiDJGA SwiAT A, Cz. II R. IX. 20 
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tlem, kt6re obrazom jego prawie magiczny chara-
kter nadaj~.-Gl~bol{ie znaczenie jego postaci zwol
na dopiero si~ widzow'i objawia, co czyni, ze za
cbwyt, w miar~ wpatrywania si~, wzmaga, jak 6w 
kt6rym Murillo nadaje wyraz najwyzszego, niedosci
glego oczarowania, zacliwytu. Zaden malarz tej bo
skiej czystosci jego nie si~gn~l. Jednakze jako hisz
pan, nie m6gl . si~ Murillo nadjak~s cz~stk~ materya
lizmu podniesc, i dla tego tez najcudniejszy kwiat ide
alnej pi~knosci nigdy mu dost~pnym nie byl. History· 
cznych lub swiatowych przedmiot6w nigdy prawie nie 
malowal; przedstawianie nagosci nie bylo w6wczas 
rzecZf!! przyj~t~, owszem nawet surowo bronion~, ami
tologicznycb,przedstawiefl we ale nie rysowal. W i~c tez 
podw6jnie byl zdeterminowany do obrania sobie tych 
przedmiot6w, w kt6rych katolicki hiszpan m6gl swym 
gor~cym marzeniom dogodzic, dla tego-to najmi1szemi 
mu byly obrazy poboznosci Franciszka czy Magda
leny. PodobniejakRubens rozwin~l Murillo ogromn~ 
obfitosc; zaden malarz tylu do du~zy przemawiaj~cych 
dziel nie zostawil i wiele zachowano pr6bjego p~dzla. 

Przytem, trzej najznakomitsi jego uczniowie, po
trafili z tak~ wiernosci~ dziela mistrza nasladowac, 
ze najwprawniejszych s~dzi6w oszukiwali. 

Do uajznakpmitszych dziel mistrza tego, nalez~: 
Widzenie S-go Antoniego Padezvskiego. 
Osm obraz6w przedstawiaj~cych uczynki milosier-

dzia, kt6re ~iurillo do kosciola przy szpitalu de la 
Kazidad odmalowal, a z ltt6rych si~ tam tylko te trzy 
z nich znajduj~, kt6re przed o bl ~z eniem n1iasta 
przez francuz6w pod przewodnictwe1n slawnego sztuk 
milosnika marszalka Soulta, do J{adyxu od"riezione
mi zostaly. 

Mojzesz Iask~ cudown~ 'vod~ ze skaly budz~cy, 
obraz peleu zycia i energii, pod miane1n La sed, 
(pragnienic) znany. , 

Zywienie pi~ciu tysi~cy przez C!trys !usa i Swi~ty 
Jan kt6re1nu aniol dopotnaga do przeniesienia cbo
rego do szpitala. , 

Swigta Elzbieta, kr6lo,va Portugalii, jako opiekun-
ka zebrak6w i tr~dowatych wystawiona, gdzie obrzy
dle rany ze straszn~ oddane prawdth a wsr6d tego kr6-
lewska swiEJta odziana nie biansk~ pi~knosci~ i slo
dycz~, z d~iecinnem poddaniem si~ spelnia obowi~zek. 

Ob1·az Swi(}lej Anny kt6ra malej Maryi lekcy~ czy
tania daje. Czarown~ jest przekony\v aj~ca matki po · 
waga, i odbijaj~ca si~ mysl rozutni i wyzsze poj«Jcia 
na twarzy dziecka. 

RozmarzoueJ· we snie rnlodej parze ukazujqca si~ 
Madonna; odwiedziny tejze pa1'lJ u. Papieia, kt6ry 
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sen tlun1aczy, ze na zalozenie kosciola Santa Mag
giore w Rzymie dac trzeba.~ 

Straszne wrazenie rohi Swi~ty Bonawentura, kt6-
ry powstaje z trumny, i z szklannemi oczyma i okro
pn~ z6lt~, trupi~ twarz~, siada przy stole i pisze pa
mi~~niki. 

Swi~ty F1·anciszek obejmuj~cy, z najswi~tszej mi· 
los~i zapalem, do krzyza przybitego Chry~tusa. 

Swiety Tomasz <de Villanueva) podaj~cy zlot~ 
sztuk~ n~dznemu kalece. W takich milosc i litosc 
budz~cycll obrazach jest Murillo najbogatszym·i naj
szczytniejszym. Dla dania poj~cia o ile obrazy te s~ 
naturalnemi, powiemy ze na nich nawet kurz i Rkwar 
letni widocznemi odbijaj~ si~ rysy. 

Cudnemi tonami uderza 1nistrz w obrazie: ,Po
cz~ciem" zwanym. 

W zabytkach sztuki przeciw stawic mu si~ da je
dynie Sykstynska Madonna. Oto najednym np. Mat
ka-dziewica dotyka nogarni p6lksi~zyc przez anio
l6w niesiony: jest-to obraz najswi~tszego a tyle cza
rownego przemienienia, jakby z woni czystej lilli 
stworzony. Rozemglone, oczarowane oczy Maryi to
na \V widomej chwale Panskh~j; czolo i lie a swiatle
mi otoczone wlosy, przedstawiaj~ bladosc natchnie-

' nia i namaszczenie swi~tosci; caly ksztalt, odbicie 
wyrazu, czyni~ prawdziwie niebianskie zjawisko.- . 
Najpi~kniejsze te obrazy staly si~ wlasnosci~ mar .. 
szalka Soult, a to nader dzi,vnytn sposobem. Chcial 
on dw6ch zdrajc6w wojennych, kwestarzy powiesic lub 
przynajmni~j grozi{ tym mnicbom; a oddal ich klasz
torowi za okupem slawnego obrazu. 

R6wnie silne wrazenie czyni pami~tny obraz Wnie
holozigcia Dfaryi. Andaluzyjska dziewica ',v skro-
mnem bialem ubraniu, nie idealnie pi~kna, ale z naj
\Vyzszynl 'vdzi~kiem SWi~tosci, stoi Z krzyzowanemi . 
r~kami na kuli ziemskiej, a \V~z pod stopami si~ wije; 
duchy anielskie powiewnie unosz~ si~ w kolo niej; 
ona z wyrazen1 boskiej i swi~tej t~sknoty ku Niebu 
spogl~da, zk~d j~ zlocista opromienia swiatlosc. 

Posr6d Swi~tych rodzin Murilla, ta kt6ra jest 
w Luwrze, nalezy, chocby satnym wdzi~kiem kolory
tu, do najwyzej cenionycb obraz6w tego 1nistrza. 

Marya siedzi na darniowej laweczce, w ciemn~ 
przyobleczona sukienk~, ana kolanach stoi przez ni~ 
trzymany Chrystus-dzieci~, do kt6rego Elzbieta 
przy kl~kn~wszy przyprowadza malego swi~tego Jana, 
trzcinowy mu krzyzyk podaj~cego. 

Madonna ta z wielkim wdzi~kiem i powabem,jest · 
tak~e ziemsk~ pi~knosci~. Szlachetn~ i wyrazist~ 
twarz~ odznacza si~ s~dziwa Elzbieta. Znacz~cemi. 
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s~ glowki dzieci, kt6re Murillo zwykl oddawac z ta
k~ pi~knosci~ i zyciem; postacie tego mistrza zdra
dzaj~ zawsze wzrokiem i twarzy wyrazem n1ysl gl~
biej tkwi~c~, po za wdzi~kiem sztuki; widz musi siEJ 
jeszcze owej gl~bokosci dopatrzyc, przejEJty Jakien1s 
niewyl)OWiedzianetn uczuciem; dla tego tei tak to, 

jaki kazde dzielo sztuki, wzbogaci zdolnych do przyj
mowania wrazcn budz~c~ RiEJ samoistnosci~, kt6r~ 
obdarzeni, dopiero czaro dziejstwo sztul{i poj~c mo
zeruy. 0 uportretowaniu tych cztercch gl6w nic 1na 

juz co i 1n6wic. U gory chwala w swej culcj ~wiatlo
sci: B6g Ojciec z aniolkami i spuszczaj~cym Si(J du-
chem swi~tym. u n6g Madonl1Y SJJOCzy,va baranek. 
Najwi~kszym trytunfem, ba! cudem pra\vie, jest U\va
zany koloryt i, magiczne swia tlo otaczaj(1ce ten obraz 
Tzadkiej pi~knosci. 

Osobistosc Murilla bywa przez wsp6lczcsnych bar
dzo sympatycznie przedstawio na; portrety znajdu
j~ce siEJ \V Lu wrze, okazuj~ go nam idealem ~zlache
tno-zmyslowej, poludniowo-energicznej natury. Wy-

chwalaj~ og6lnie jego latwy, tnily i przckonywaj~cy 
spos6b przyuczania mlodziezy do nasladownictwa 
natury. On jest takze zalozycielem Akade1nii malar .. 
skiej \V Scwilli, kt6ra dopiero w 1660 roku otwartq, 
zostala. 

Ostatnic dziclo wielkiego hiszpanskiego 111istrza, 
przedstawiaj{!cc zar~czyny S-tcj l{atarzyny, a ofiaro
\vanc do oltarza l{apucynck w I{adyxic, nie zostalo 
ukot1czoncn1. ~furillo spadl z ruszto\vania, przecho
rowal to bardzo i juz nigdy dobrem zupclnie nie cie
szyl si<J zdrowic1n. U1narJ: 1682 w Sc\villi. Jeden 
z syn6'v jcgo by! ducho,vnytn, a jcclyna c6rka donna 
Franciszka zyla jako zakonnica, \V klasztorze Matki 
Boz6j \V ~fadr ycic. 

I\furillo pozosta,vil dose znaczny 1naj~tck i mi~dzy 
inncmi obrazami, sw6j wlasny portrct. In1ic jcgo sto
sunkowo te1n b~lo wsr6d malarzy, czc1n hnic !{aide
rona de la Bark a, kt6ry \V tym san1y m czasic jal\:o pier
wszy dramatyczny hiszpanski poeta holdy odbieral, 
-mi~dzy dramaturgami. 

NIEKT6RE OBRZEDY U KJ:RGIZOW 

Opjsane przez naocznego swiadka. 

(DOKONOZENIE.) 

Na pierwszem miejscu do kt6rego winni byli do
biedz scigaj~cy Si(J, stali S~dziowie, kt6rych obowi~z
kiem bylo uwazac kto najprz6d dobiegnie mety i wy
znaczac nagrody. Tu zwykle zawsze zbiera si~ wiel
ki tlum ciekawych. Wyscigi, u kirgiz6w nalez~ do 
najlepszych zabaw; z gorl!czkowem nat~zeniem zwra
~aj~ na nie cal~ swoj~ uwag~. Przestrzen do wysci
g6w tym razem wyznaczona byla trzydziesto-wior
~towa. Nagr6d bylo pi~c: pierwsza dwa barany; dru
ga-baran i kozle; trzecia- chalat; czwarta arszyn 
~zerwonego pluszu; pi~ta- ty lei czarnego pluszu. 

Czekalismy blisko godzin~. Slonce podnioslo si~ 
wysoko i pieklo tak, jak zwyklo piec tylko iW stepie, 
gdzie niema ani cieniu, ani wody, ani wietrzyku. 

W reszcie tlum si~ poruszyl, zabrz~czal i posun~l 
si~ naprz6d. 

,Jad~, jad~JJ" rozlegl si~ krzyk. Na widokr~gu 
ukazal si~ tuman ledwo dojrzaly okiem, nareszcie za
~z~l si~ powi~kszac coraz bardziej az nakoniec do-

szly uszow krzyki i zach~cania koni. Zm~czone, znu
zone, ze ~puszczonemi lbami, koniska z trudnosci% 
dobiegaly do celu. Jezdzcy nie przestawali ich za
ch~cac krzykami, pracuj~c gorliwie jednoczesnie na
hajkami i pi~tami po wychudlych bokach SW)ich bie
gun6w. Do mety pozostalo tylko kilka s~zni. Nie
kt6rzy kirgizi, zapewne wlasciciele koni, nie wytrzy
mali i w yskoczyli z szeregu na przeciw nich, chociat 
to bywa zabronione, azeby im dopom6dz. Jedenpo-
skoczyl \ schwyciwszy konia za uzdziennic~ ci~gn~t 
go swoim swiezym koniem jak na linie; drugi biegl 
obok swego i krzykiem oraz razami pobudzal osta
tnie sily zm~czonej szkapy. Kazdemu slawajegoko-· 
nia byla drog~. Nakilkaminut powstalo zami~szanie 
w calym tlumie, wszyscy krzyczeli i halasowali ale 
nikogo ni'3 mozna bylo zrozumiec. Lecz gdy s~dziowie 
zacz~li wyznaczac nagrody, krzyk wzm6gl si~ d() 
tego stopnia, ze nie bylo sposobu wytrzymac. Je
den twierdzil ze jego koii wprz6d dobiegl- druKi 
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utrzymywal toz samo o swoim: Sp6r rozstrzygany 
bywal now~ gonitwEJ:, na ktor~ wyznaczono niewiel
k~ przestrzen-wiorst~ lub mniej. Nagroda przyzna
wana bywala koniowi, kt6ry tym razem zostal zwy
ci~zc~. 

Dla kirgiza wiele znaczy miec dobrego bieguna i 
slawa dobrego konia roznosi si~ daleko po stepie 
bo przedewszystkiem glaszcze milosc wlasn~ jego 
wla~ciciela i znakomicie pod \vyzsza cen~ konia; al
bowiem w stepie, gdzie dzielny biegun cz~stokroc wy
swabadza zuchwalcgo batyra z niebezpieczenstwa, 
ocala mu zycie, dobry kon bardzo jest ceniony. 

Nast~pilo rozdawanie nagr6d. l{irgiz kt6ry wy
gral dwa barany, odebral je z oboj~tnosci~, po
wi6dl spojrzenie po tlumie, a ujrzawszy sultana 
z wyrazem ,aldial i z nisl{im pokloue1n przyprowa
dzil baran6w ku niemu. Sultan kiwn~l na to glow~. 
Ja i K. stali~my obok niego; wi~c sultan przez grze
cznosc ofiarowal nam t~ nagrod~. Rozumie si~ odm6-
wilismy, z czego sultan byl bardzo zadowolniony. 
Barany przy nim zostaly. 

Zdoby\vca drugiej nagrody ujrzal 'v tlun1ie 1niej
scowego naczelnika 1) i przypro\vadzil ku niemu ba
rana i kozl~. Ofiara zostala przyj~t~. Ty1n sposo
bem wszyscy co otrzymali nagrody, bezzwlocznie 
poczynili z uich podarunki znakomitszym kirgizom. 

D1a czeg6z wi~c 1n~czyli swoje l{onie? Objasniono 
mi, ze kazdy kirgiz \vszystko co tylko znajdzie, lub 
otrzyma w nagrod~,- slowem co tylko nab~dzie 
przypadkowym sposobetn, winien aatychmiast da
wac sultanowi, a 'N jego nieobecnosci l\omub~dz ze 
starszych. Zwyczaj nakazuje, aieby otrzymuj~cy po
darune]{ ofiaro\val go innej nizszej osobie, ta jeszcze 
nizszej, i azeby tym sposobem podarunek dochodzil 
do najbiedniejszego, kt6ry znajduje si~ \V najwi~k~ zej 
potrzebie. Zwyczaj ten mialby przesliczne zastoso
wanie, lecz tnagnaci stepowi wykony,vaj~ go o tyle, 
o ile im to korzysci przyniesie. Przyjn1uj~ ch~tnie, ale 
dalszego zwyczaju i znac nie chc~. Za to prosten1u 
kirgizowi nigdyby nie przebaczyli gdyby odst~pil 
od starozytnego zwyczaju. 

Po rozdaniu nagr6d kirgizi rozbiegli si~ po stepie 
i rozpocz~li rozmaite igrzyska. Tymczasem w rozlo
zonych dla gosci kibitkach, wielkie drewniane misy 
zapelniaj~ plowe1n (pilaw) i mi~sem. Nadeszla chwi
la obiadu i wszyscy zasiadlszy w kibitkach zacz~li 
2e stepowym apetytem zmiatac co popadlo pod r~k~. 

J) Naczclnik kilkudziesi~ciu aul6w, 40 do 100 koczu
j~cych w jednej okolicy. 

Dla znakomitszych przygotowany byl samowar; ko
lo niego lezalo kilka ka\valk6w cukru. Kirgizi pij~ 
her bat~, patrzqc jeno na ni~. Herb at~ bardzo lubi~; 
lecz poniewaz jest ona zbytkiem od kt6rego mozna si~ 
wstrzymac, wi~c nie wielkie na ni~ ponosz~ wydatki. 
Wreszcie nie s~ oni od tego azeby nie 'vyprosic u ko
go z rossyan cukru i herbaty. 

W og6lnosci kirgiz z natury swej jest sk~py. Nie
kiedy, ust~puj~c koniecznosci, staje si~ hojnym lecz 
tu i w samym zbytku przebija sknerstwo. Na uczcie? 
gdzie wychodzi tysi~ce sztuk niekupionego bydla, 
brakuje przyprawy kt6rej mozna dostac za rubla. Na 
sukni z nader drogiej materyi, daj~ si~ widziec laty 
z prostej bawelnianki. U kirgiz6w istnieje tylko pre
tensya odznaczenia si~, zadziwic przyjaciela; do oka
zania gustu nie d~z~. Rozumie si~ samo przez si~, ze 
to nie da si~ zastosowac do wszystkich mieszkanc6w 
stepu: znajduj~ si~ sultanowie, u ktorych, wrazie po
trzeby wszystko podaje si~ na srebrze i u kt6rych 
wszystko b~dzie przyzwoite,u az do wyszukania, je
sli okolicznosc tcgo wymaga. 

Gospodarz usilnie nas prosil do obiadu, lecz prze
lozylismy rol~ badaczow i odm6wilismy udzialu w o
biedzie. 

- Aj, aj, mirzo! mirza nie jest sk~pym dla gosci,. 
toz tu ze sto baran6w zarzni~to? rzekl K. do gospo
darza. 

- Bij~c bydlo nie rach~jemy, odrzekltenze z we-· 
\Vn~trznem zadowoleniem. 

- Tylko trzeba, zeby wszyscy byli ugoszczeni ... 
prawda beju? m6wil dalej K. przybieraj~c ton gospo
clarza. 

- Prawd~ n16wi~, bij~ tyle, zeby \Vscyscy byli 
nasyceni, zeby nikt niepo,viedzial, ze bydle drozsze 
dla mni e od bra.ta. 1

) 

- A wiele zarzn~les? Przyznaj si~. Jak pojad~ 
do Orenburga, to powiem kommissyi 2), ze ty takf 
bej, ze u-u! 

Nie rna o czetn m6wic, o drzekl on, polglosetn na
chy liwszy si~ do ucha K ... 

Dowiedzielismy si~ e na obiad zabito 8. koni 3. 

1
) Wlasnie 'vtedy obchodzon~ byla pami~tka smierci 

brata gospodarza. 
2) Wielu jeszcze z kirgiz6\v u wazaj~ kommissy~ nie 

za wladz~ lecz za oso b~. Pewnego znakomitego mie~z

kanca stepu przyprowadzono do kommissyi i ,poka~anO> 
'Wszystko," Kirgiz wydawal okrgyki podziwu lecz ci~gle 
jeszcze na cos czekal. M6\vi~ mu, ze juz wszystko wi
dzial. "Akemmissyi czemuzescie minie pokazali?" 
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krowy i do 30. baran6w. Gospodarz nie byl bar
dzo bogaty. 

W ypiwszy po :filizance herbaty wyszlismy z kibi
tki. Dla gosci wystawiono 20 kibitek; w kazd~ z nicb 
napchalo siEJ tyle os6b, ze gdyby weszla jeszcze je
dna, :wi~zanie kibitki w zaden spos6b nie mogloby 
wytrzymac. Ci co si~ nie mogli pomiescic, obiado
wali pod golem niebem. Obraz patryarchalnej liczby 
Iudzi, niepol~czonych zadnemi um6wionemi warun
kami przyzwoitosci, byl w calej pi~knosci; wszyscy 
jedli i pili, nierobi~c sobie zadnego przymusu. Pelne 
misy mi~sa i kutnysu, wnoszone przez sluzb~ w je
dnej chwili bywaly wypr6zniane; nawet kosci ogla
dzano tak sztucznie , ze na nich nie zostalo nawet 
wspomnienia o mi~sie. 0 godzine drugiej po poludniu 
bal ubonczyl si~ i nasyceni kirgizi zacz~li si~ tlum
nie rozjeidzac. Dzigity, (mlodziez), rozsypali si~ po 
~alym stepie: scigali jeden drugiego , to mocowali 
-si~ z sob~ na koniach; kladli si~ w p~dzie na grzbie
cie konskim, w jednej chwili wstawali i stoj~c ze
skakiwali na ziemi~, potem szybko przesuwali si~ 

pod brzuchem kons.kim i kilka ch wil znowu E edzie
Ii na koniu t\varz~ do ogona, niekt6rzy chwytali 
konia za ogon i chcieli go zatrzymac. Kirgiz na ko
niu tak jest spokojny jak na ziemi. W ich wszyst
kicb bystrych poruszeniach bylo tyle ~mialosci i zr~
cznosci! nie 1nozna bylo si~ nasycic widokien1 tego 
s'vobodnego tltunu, igraj~cego tak nieprzyn1uszenie, 
i z takiem zaj~cietn. 

Caly widnokr~g zasiany byl kirgizan1i, juz jad~
cymi konno, lub na 'vielbl~dach, juz idqcymi pieszo. 

Ja i K. wracalismy do siebie. Gwag~ nasz~ wkr6tce 
zwr6cili dwaj kirgizi, kt6rzy jechali razem i,- o ile 
mozna bylo domyslec si~ z ruch6w, spierali si~ o cos. 
Zacz~li si~ }{u nim zblizac i inni: wkr6tce uzbieral 
si~ znaczny tlum ludu. Krzyki wzmagaly si~ i sp6r 
widocznie robil si~ gor~tszyn1 

Nagle w powietrzu zakr~cila SiEJ nahajka , za ni~ 
druga i zacz~la si~ bitwa. Wjedn~j chwili wszystko 
rzucilo si~ do walki , a z po bliskiego aulu- jed en 
z tycb, co wszcz~li kl6tni~, byl jego mieszkancem~ 
wybiegly baby, dziewcz~ta i dzieci uzbrojone czem 
kto 1n6gl, dr~gami, kijami, toporami i t. p. i wszy
stko to wmi~szalo si~ do bitwy. 

Ujrzawszy to , my bez namyslu i niezastanowiw
szy si~ nad tern co robimy, spi~lismy konie i prze
darlismy si~ w sam srodek tlumu. 

Starszyzna przerazona i zdziwiona naszym po
st~pkiem i boj~c si~ o nas , przybiegla za nami i za
cz~la rozdzielac walcz~cych. Jakkolwiek podchmie· 

leni i rozgrzani kumys em kirgizi powsci~gn~li si~ i je
d en po drugim zacz~Ii si~ usuwac z tlumu ; niekt6-
rzy, gor~tsi, pozos tali na n1iejscu i dalej si~ lajali, 
pomagaj~c sobie od czasu do czasu nahajk~. Szcze
g6lniej baby byly zapami~ta!e. Bitwa zupelnie juz by
la przerwan~, kirgizi rozjechali si~, a one uie uciszyly 
si~ i pory\valy si~ jedna na drug~ z gr6zbami. Na 
polu bit\vy lezal kirgiz i ci~iko j~czal: jedna strona 
jego t\varzy byla strasznie s puchni~ta i pokrwawio
na. Zaniesiono go do kibitki. Rozpytawszy si~ 
o pow6d sprzeczki, dowiedzialem si~, ze sprawca.tni 
jej byli dwaj mullowie, ktorzy odprawiali modlitwy 
za nieboszczyka i niernogli si~ podzielic baraniemi 
skorkarni. 

N a zako:llczenie, powien1ldlka sl6\v o cmentar zach 
ldrgizkich. 

Pojedyncza mogila nazywa si~ ,oba", pewna ilosc 
mogil razern-,mazarkami" (cmentarz). Mogila bo
gacr.a i ubogicgo jednakowe i odznaczaj~ si~ od sie
bie tyll\o pomnikami. Zwykle te bywaj~ kamiennc, 
wysokosci okolo dw6ch lokci. Wyrzynaj~ na nitu 
w\ersz z koranu, imi~, nazwisko i pochodzenie zmar
lego, ile mial lat i czern sig trudnil. 

Naprzyklad na jednym z pomnikow widzialcm 
na t~puj~cy napis. ,Umarl bo tak si~ podoba{o Naj
'vyzszernu; z pokolenia Tabyskiego, z oddzialu Dziem
beta, l(uszkun1baj Dzytybajew, zyllat 35 i byl batyrem .. 

Bogatsi zamiast takiego ka1nienia buduj~ nagrobki 
\V ksztalcie dotn6w lu b meczet6w , drewnianne lub 
z cegly ziemnej, wyrabianej przez kirgiz6w. Na gro
bie klad~ znaki wskazuj::tce rzemiosla lub wiek zmar
lego; np. na grobie batyra-drewnian~ wl6czni~; 
na grobie n1yslhvca, luk i strzaly, wyobrazenie psa; 
na grobie mully -kij i turban; na grobie dziecka
kolebk~ i t. 1). 

Biedni, niemaj~c moznosci kupienia nagrobka, kla
d~ na grobie kamien i kresl~ na nim odpowiedni 
znak. -

W og6lnosci kirgizi n1aj~ mogily 'v poszanowaniu. 
Nie mijaj~ ich nigdy, bez odm6wienia modlitwy. 
Wzruszaj~cy jest widok gdy oni podjechawszy ku 
cmentarzowi, zeskakuj~ z koni i uwi~zawszy je, kl~ka· 
j~, odmawiaj~c modlitwy za dusze zmarle. 

Niekt6re crnentarze s~ nader obszerne i z odle
glosci, w skwarny dzien! 'vygl~dai~ jak ogromne 
miasta. Szczeg6lniej odznaczaj~ si~ obszernosci~ 
te, na kt6rych pochowani s~ ludzie uwazani przez 
kirgiz6w za swi~tytb (awlia). Kirgiz uwaza za szcz~
scie bye pochowanym najednem miejscu ze swi~tyrn. 
Wie]u z nich za zycia przykazuj~ to swym spa.dko· 

• 

• 
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biercom, chociazby dla wykonania tego zyczenia 
trzeba przewozic cialo 200, 300 lub 'vi~cej werst. 
Przekonani s~ zc modlitwy swi(Jtcgo zbawi~ ich 
d.u~zc. J czeli na mogile swi(Jtego wyrosnie drze\YO, 
to zna.kie1n jest niew~tpliwcj wielkiej laski proroka 
dla ztnarlego. Drzewa te nader starannie piel~gnu
j~ i czcz~ jako plod kosci swi~tych. Kaidy kirgiz, 
l)rzcjczdiaj~c obok, po1nodliwszy si~ ua grobiP., odry
'va kawalek S\vego odzienia i zawiesza na drzcwie, 
'V t6m przckonaniu, ze SWi~ty, na S~clzic ostatecznym 
\Yspornni o S'Noiln ofiaroda,vcy i b~dzic jcgo or~dow
nikicnl. Na drze\vach tych, opr6cz niczliczonej ilosci 
kawalk6\v tkanin, chustek, \vlos6'v kobiecych, koii
skich, wielbl~dzich i t. p. znajdujc siQ jeszczc ldlka 
gl6w konsl{ich; wdzi(Jczny pan po s1nierci szlachet
nego zwicrz~cia, kt6re moze nieraz dziclilo z nhn 
nicbezpicczenstwa i trudy, zuwicsza jcgo glo"r~ 11a 
drzc,vie, azeby i jC1 przez to uczynic uczestniczk~ swi~
tosci. 

l{azdy 1uaj~cy o co prosic Boga, przychodzi nlo
dlic si~ o to namogile (a,vlii) i uiy,vacjego posrcdnict
'va; tu przychodz~ cborzy z n1odlarni o zdrowie;
bezdzietni- o dzieci;-ci co utracili mienic- o po
pra"'~ bytu i t. p. 

Przep~dzaj~ po kilka dni na n1odlit\vie i poscie, 
na lDOgilach tych SWi~tych. 

Raz bylcm z sultanem M. na grobic Kazybeka, 
uwazanego w stepie za swi~tego. 

,Po,viedz sultanie!jakiemi zasluga1ni \Vasi swi~ci. 
poci~gaj~ nar6d do tego gl~bokiego poszano\vania, 
ze po smierci wyzej ich czcz~, jak zwyklych ludzi?'' 

- Otoz jestesmy na grobic Kazybeka, odrzekl 
sultan. Przez cale zycie kirgiz ten nigdy nie skla
mal, nic popelnil zadnego falszu. Dozyl on do gl~
bokiej starosci, szanowany i kochany przez wszyst· 
.kich; umarl zas z wewn~trznego niepokoju, z powo-

du ze wykonal pr~ysi~g~ w sprawie, o kt6rej sln
sznosci nie byl przekonanym. 

Oto jest tresc tej spr awy. J eden z kirgiz6w baj
ulil1sl{iego plemienia, do kt6rego naleznl i Kazybek, 
zacz~l si~ starac o zon~ z l)Okolenia kitynskiego. 
Dziewczyna Inial a kochanka zc swcgQ pokolenia i za 
obcego szla niech~tnie. Intercs doszed:l: juz do tego 
stopnia, zc narzcczony, nacieszywszy si~ przyjcmno
sciami nocnych schadzek, przyjcchalna. we~cle, azeby 
poh~In zabrac 1nlod~ zon~ do swego aulu. N a nieszcz~
scie, w czasic gdy goscil u swego tescia, na aul napa
dli nieprzyjaciele, ograbili i wielu zabili.. lVIi~dzy za
bityini znajdowal si~ pan 1nlody. J{re\vni jego za-
cz~li do\vodzic zc to kochanek korzystaj~c z zami(J
szania, zdradzieck-o zamordowal \VSp6lzawodnika 
i wyn1a.gali za krew okupu. Sam l{arataj s~dzil t~ 
sprawg. Gcly oskarzyciele nic mieli do\vod6\v na 
poparcic S\Ycj skargi, stan zadecydowal, azeby na po
parcie oncj kt6s \Vykonal przysi~g~. Wiadomo ze 
w takich razach do wykonania przysi~gi wybieraj~ 
n ajzacniejszego i najbogobojniejszego czlowieka i ze 
wyb6r jego zalezy od strony przeciwnej. Los pad! 
na J{azybeka, kt6ry byl posrusznyn1 i przysiqgl. 
Lecz \v~tpliwosc czy sprawiedliw~ bylajego przysi~ .. 
ga i czy si~ nie stal krzywo-przysi~zc~? nie dala mu 
pokoju. Modlil si~, dr(Jczyl niepokojetn sumienia 
i wkr6tce umarl. 

Nar6d uwaza go teraz za sWi(Jtego. 
0 ile opowiadanie to jest prostodusznem, o tyle 

i pocieszaj~cem. W narod~ie, wposr6d kt6rego byli 
Iudzie, o tyle ceni~cy cnot(J i umieraj~cy z samej 
mysli, ie moze bye popelnili czyn nie sprawiedliwy, 
wiele jest zarodk6w przyszlosci-bo narod kt6ry 
umie ocenic tak wysok~ cnot~, sklania do przypusz
czen, ze wsr6d niego wiele znajduje si~ moralnosci; 
czys to sci i do brego . 

N A R K 0 1 Y K :A C H . 

. We w_szystk.ich ludac.h w og6l~osci widzi~! wiel-1 jes~ stanu ~wierz~c~go, !e~ mu la.twiej .przes~ign~c 
k1e zam1lowan1e do roshn odurzaJ~cych, upaJaJ~cych; 1 zw1erze w Jego nami~tnosciach. Zw1erze 1d~c niewol
czy to one s~ przerobione na nap6j, czy tez w inny niczo za prawami przez Stw6rc~ wskazanemi, nie mo
spos6b do uzytku przyrzf!dzone. Im dzikszy jest stan ze z nich zboczyc; jego instynkt zachowa\vczy chroni 
czlowieka, tem silniej poddaje si~ temu wplywowi go od wszelkich naduzyc prowadz~cych jego do zni
zab6jczemu. Smutno pat.rzeC, ze czlowiek im bliZszy szczenia lub do skarlowacenia. Czlowiek zas nie-, 

• 
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kr~powany niczem, jako Pan stworzenia woln~ wol~ 
uposazony; nie potrzebuje instynktu slepego, bo rna 
rozum, kt6ry mu wszelkie nast~pstwa naduzyc jego 
lepiej niz zwierz~cy instynkt wykazuje: lecz nie chce 
go sluchac, nie chce nawet przyznac, ze \vtedy niz
szym jest od zwierz~cia kt6rem poniewiera, ze do
browolnie tej wielkiej, l~cz~cej go ze Stw6rc~ attrybu-
cyi, jak~ jest wolna wola, na zle uzywa. Nie powin
ny oburzac nas ludy dzikie wpadaj~ce w zwierz~cosc, 
tern bardziej, ze same bez skaz6wki do dobrego lub 
zlego, bardzo rzadko przechodz~ granic~, jak~ im 
natura wytkn~la. Ale jakiez slowa okreslic mog~ 
oburzenie, na ich starszych w cywilizacyi braci, kt6-
rzy dla zysku, dla zapewnienia S?bie zbytkowych po
trzeb, staj~ si~ prawdziwymi kusicielami wzgl~dem 
tych biednych dzieci natury, kt6rym niby oswiat~ 
nios~c, rozbudzaj~ w nich zamilowanie w napojach. 

Dzicy I ubi~ narkotyki, ale te nie prow adz~ ich do 
zguby, rzadko bo wiem dopuszczaj~ si~ naduzyc; wpa.
daj~ w nie tylko ci, kt6rym europejczyki dali pozn ac 
upajaj~ce trunki. Wiadomo, ze narkotyki czy to palo
ne, (jak tytun kt6ry tal{ze do ich llczby nalezy), czy 
to w ustach zute jak betel, coca i t. p. nigdy tak nie 
podkopuj~ sil zywotnych, i nie psuj~ organizmu, jak 
kiedy w nap6j przemienione. Dosyc jest znac naszych 
nieszcz~sliwych 'v6dczanych pijak6w, koitcz~cych 
nie podobne do ludzkiego zycia, z powodu nalogu 
swego, aby uznac t~ pra wd~. To tez roinica sily 
i czerstwosci jal\~ posiadali slowianie przed zapro
wadzeniem gorzalki, nie da si~ por6wnac z niedol~z
twem dotkni~tego skrofnlami, a nawet i idjotyzmem 
dzisiejszego ludu nas zego. 

Oprocz og6lnie znanych i uzy·wanych roslin nar
kotycznycb, kt6re uzyte w miar~, staly si~ niejako 
potrzebnemi ludzi om, jak np: kawa, herbata, tyton; 
ka.iden nar6d rna sobie wlasciw~ roslin~, w kt6rej 
wi~cej niz w innych sn1akuje, a upodobanie w Jej odu
rzaj~cej, podniecajf!cej wlasnosci, jest tak wielkie 
i powszechne dzisiaj, ze zaden handel, czy to zbozo
wy, cr.y bawelniany nie jest tak waznym, rozleglym, 
jak handel narkotyk6w w rozmaitych cz~sciach swia
ta na r6znorodne produkta i pieni~dze zamieniany. 
Z tych licz~ pi~c rodzaj6w za powszechnie znane 
i gl6wn~ gal~z przemyslu stanowi~ce na globie ziem
skim, a temi s~: Tyton, konopie, opjum, koka i be
tel. Tytoniu uzycie wiadomem nam jest, nie wspo
mnimy wi~c o nim.-Opjum, nie za sam srodek lekar· 
ski jest uwaiane, ale nadto ja.ko wolna trucir.na 
przez chrzescijanskie pot~zne Panstwo, poddawane 
na zgub~ biednych w ciemnocie jeszcze zyj~cych bli-

znich! vc.r edlug wyrachov~~ania, mniej wi~cej czterysta. 
miljon6w ludzi spozywa na zgub~ swoj~, ana korzysc 
bandluj~cych t~ trucizn~, niszcz~c~ ich wladze umy
slowe i fizycznet Wyci~g z konopi zwa.ny Haszysz, 
malo jest u nus znany, o tyn1 wi~c poniiej wspomnie
my obszerniej. Coca, (krasnosok Peruwiaiiski, zwana 
Erythroxylun1 peruvianun1) r6wniez jak Erytbroxy
luin coca, rosnie w "\vilgotnych dolinach And6w . 
Z tych dw6ch roslin razem, to jest z popiolu pierwszej, 
a z lisci drugiej, domieszaniem troch~ niegaszone
go wapna, sporz~dzajfl: krajowcy rodzaj cygar, kt6 _ 
rych nie kurz~ Jecz zuj~ w us tach; mocna won wydzie
laj~ca si~ z tych roslin, w spos6b taki uzywanych, ma 
miec szczeg6lne i nader wazne wlasnosci; mianowi
cie dodaje mu sil n1uskularnych tak dalece, ze mimo 
braku pozywienia, nie trac~ one swej dzialalnosci.
Betel jest znana w cieplarniach naszych pi~knie 

kwitn~ca Str$lmonja; (Xantium Stramonium) nad kt6-
rej kwiatem unosz~ si~ milosnicy. Roslina ta z Indyi 
W schodnich, ro\vnie jakJpoprzednia jcst.uzywan~, lubo 
niema tak waznych przymiot6w. Indjanie skr~caj~jej 
liscie zmi~szawszy z wapnen1, i ci~gle je prawie zuj~. 

Oprocz tych pi~ciu gl6wnych, bo przez najwi~ksz~ 
ilosc ludzi uiywanych, jest wiele innych roslin nar
kotycznych w rozmaitych krajach i prowincjach zna
nych, rozmaite wlasnosci maj~cycb, i stosownie do 
swych przymiot6w, mniej lub wi~cej uzywanych. 

W A1ncryce P6lnocnej i Europie znane jest bagno 
(Lcdum), Woskovvnica (Gale), Szalej (Hiosciam:) i t.p. 
U nas mianowicie na wsi, wiejskie kobiety jako ro
dzaj lekarstwa uzywaj~ rodzaju grzybow szczeg6lnej 
powierzchownosci. Nazyw aj~ go mieszli:ancy nadBu ... 
giem denna !tuba, rosnie w mokrych 1niejscach mi~
dzy lasami, lodyg~ czyli pien rna na cwierc lokcia 
wysoki, Riatko,vaty, purchowaty i tak mocny wydajq
cy zapach, iz ten zupelnie odurza: ususzony w pie
cu ina proch starty, lubo traci wie1e S\vej woni, zaw
sze jeclnak silnie dzia!a. Ba bki wiejskie daj~ pic ko
bietom, mocne bolesci cierpi~cym, ate twierdz~, ze 
nie tylko czuj~ ulg~ w cierpieniach, ale nadto spro
wadza im to sen i marzenia nader mile. Zdarza si~, 
ze niekt6re doznawszy blogich skutk6w, tak s~ po
tem zapachcm n~cone, ze radeby jak najcz~sciej uzy
wac tego odurzajf!cego nektaru; szcz~sciem denna 
!tuba nie latwo sica daje znalesc i nie rosnie w obfi
tosci. Gatunek Datury (Bielun) znanej pod nazwi
skiew. Pomme epineuse rosn~cej na g6rach Hima
laja i w nowej Grenadzie, rna miec .podobn~ wla
i'nosc jak denna huba, a raczej stokroc wyisz~; bo 
nie tylko ze sprowadza marzenia, ale uzyty w wi~k-
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~zej ilosci, tak podnosi do extazy wladze duchowe 
czlowieka, tak je 'vyzwala ze \vszystkich warunk6w 
zycia materjalnego, iz Indjanin upojony Dzi~dzierza
w~ czuje si~ bye przeniesionym do innego swiata, oby
wa si~ bcz pokarm6w, rozmawia zducbami przod
k6w swoich, krcwnych, przyjaci6l. Patrz~c na podo
bne fenon1ena, uczeni podr6zni zawodowi lekarskie
mu oddani, a t61n samem najmniej sklonni do imagi
nacyjnych wrazen czyli urojen, 1nusieli wszakze przyjsc 
do rezultatu, kt6ren najlepiej slo\vami pocty okreslic 
mozna: ,iz jest wiole rzeczy \V niebic ina zie1ui o kt6-
rych si~ filozoforn ani snila., 

W ogolnosci dzialanie narkotykow jest \Vzgl~dne 
nie tylko do indywidualnych usposobien, ale gl6wnie 
do klimatu. Inaczej one dzialaj~ na W schodzie, na 
Poludniu, a inaczej na P6lnocy. Wplyw narkotyku 
na anglikajest tak maly,jak twierdzi dokt6r Krystjan 
w dziele swem 0 truciznach, iz jezeJi anglik po uzy
ciu go nic zachoruje mocno, to tyle tylko, ze jego 
zwyczajna ponurosc i apatja dozna pewncgo wstrz~
snienia i b~dzie troch~ ruchawszyn1 i roztnowniej
szym. 

W og6lno~ci p6lnocne a na wet W schodnic narody 
nie uzywaj~ narkotyk6w w ch~ci podniesienia \V so
bie wladz pc"rnych, wprowadzenia si~ \V stan za
ch\vytu lub marzcnia, albowiein tytun, J1erbata, l{a
wa, nicpostrzezenie clzialaj~c na zdro\vycb, tylko po
dniebicnic ich lecbc~; zas w organizn1ach w~t1ych ner
\VO\vych szkodz~ zdro\viu, tak dalece, ze w zbytniej 
ilosci uiyte zupclnie niszcz~ ily. I ""idziec mozna 
lubownik6\V ka\vy z trz~s~c~ glo\v~ i r~kozna, Iecz oni 
uzy,vali tego napoju, jedynic w cb~ci dogodzenia snla
kowi S\vemu, a nic dla wpro,vadzcnia i~ \Y stan nad
naturalny, w jaki wpadajft Indjanic po uiyciu Datu
'ty, Chh1czycy po Opjutn, Arabowie po haszyszu. 

Znane s~ u nas pospolicie skutki Szaleju, alez do
browolnie nikt go nie uzy,va; jest jakas o ba,va, ja
kies mozc wyzszc rozumu ludzkiego uszano\vanie, 
kt6re nie dozwala \Vprowadzac si~ \V stan w jakim 
pozbywa si~ go czlowiek, za pomoc~ rosliny, nie ma
j~cej przywilejlt jak up1·awniona, USWiCCOJla UJOdka, 
kt6r~ po wi~kszej cz~sci pij~ w falszy,vej mysli po
silenia si~, wzmocnienia sil zw~tlonycb, a nie w pro
stynl zamiarze postradania zmyslow. To tez lud nasz 
znaj~c wlasnosci Szaleju nie uzywa go dla przyje
mnosci, dla wprowadzenia si~ w stan jakiegos szalu, 
lecz t)~kQ _zadajq go drugim, czy to ~~eby si~ pomscic 
za jak~s przykrosc, czy tez zeby si~ zaba wic kosztem 
cudzym.- W pierwszym wypadku daj~ go w wi~k
szej ilosci, tak· ze niekiedy zapalenie m6zgu d smierc 

sprowadzic moze. w drugim zas, w mniejszej, tyle ze 
czlowiek po zjedzeniujakh~j strawy zmi~szanej z Sza
lejem, wpada w prawdziwy szal na czas jakis -
krzyczy, skacze, az znuzony w koncu zasypia, po 
czem nast~puj e bladosc i bezwladnosc na czas jakis. 
Ze smutldem wyznac trzeba, ze w skutek braka 
oswiaty religijnej, lud nasz mianowicic \V prowincy
jach ruskicb, uzywa tak zwanych b·utek, jako srodka 
bardzo prostego, nienagannego do pomszczenia swej 
krzywdy, do zadosyc-uczynienia jakh~j innej nami~
tnosci, lub do nakazania milczenia w sprawie jakiej, 
za kt6r~by do odpowiedzialnosci })Oci~gnionym bye 
mozna. Skrzywieni e poj~c religij nych do takiego do
chodzi stopnia u tych ludzi, iz czlowiek kt6renby nic 
zabil nikogo, bo wie, ze zabijac nie powinien, ho to 
sz"@ nie godzz", 1na za rzecz zupelnie godziwq zadac 
trucizn~ po kt6rej po dlugich dolegli\VOSCiach smierc 
nast~puje- i \V slepocie s wojej nie rna si~ za morder
c~, nie wicrzy ze gorszym jest od niego, bo nie od 
razu, ale zwolna, w m~czarniach odbicra zyrie! I nie 
rna prawa kt6reby zapobiedz temu zle1nu 1nog!o, bo 
nia rna sposob6'v na odkrycie i dowiedzenie zbrodni: 
jedynie tylko rozszerzenie oswiaty, a t6m samem i 
wplyw religijny moze zapobiedz zlemu. 

Z pomi~dzy wszystkich narkotycznych roslin naj
'vaznicjszemi, najwi~ksze maj~cemi \vlasnosci s~: 
Opjum, konopie czyli tak slynny na Wschodzie ha
szysz.-Pierwsza, jest to wyci~g z rodzaju n1ak6wek, 
Opjum znane u nas odda,vna nie tylko z medycy
ny, ale z opisn podr6zuj~cych po "vV schodzie znany 
narkotyk jako uzywany tamze, do podniecenia zapa
lu w dzieciach lVIabometa.-~16wht, iz przed \vyst~
pieniem do walki, Turcy z"'ykli byli uzywaG tej sztu
cznej pomocy do obudzenia w sobie od,vagi. Na szcz~
scie; silniejszy organizm i przepisy l(oranu, zacho
waly ich od naduzyc, w jakie wpadly Chiny. 

Dzialanie Opjum jest po cz~sci podobne do tego 
jakic sprawia haszysz, i jak to ostatnie, rozmaity, 
stosownie do klimatu Z\vyczaj6w i natnry ludzkiej 
\Vply\v wywiera. - Haszysz stokroc silniejszy, w po
dobny jednakze stan szalu wprowadza Indj~n, Arab ow 
ijak Opjum Japonczyk6w. Azeby miec wyobrazenie, 
do jakiego stopnia zapan1i~talosci oni docbodz~, 
przytoczymy tu \vzmiank€J jak~ robi Lord Makartnej 
w podr6zy swej ao Japonii. 

,Uzycie ofjum dodaje im (Japonczykom) sztuczn~ 
odwag~ do takiego stopnia, ze kiedy s~ pod wplywem 
bolesci lub przeciwnosci, napadaj~ nie tylko na tych 
kt6rzy s~ celem ich nienawisci, lecz na kazdego ko
go tylko sp~tkac i.~ si~ zdarzy w ch~ci zamordowa-
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nia go koniecznie, az wkoncu sami ulegn~ smierci 
z r~ki zmuszonej bronic zycia swego. l{iedy s~ w tym 
izale, wypadaj~, rozpoczynaj~c rozb6j krzykicm \VO

jennym: Amuk! Amuk! to jest zabij! zabij!-
Pochodz~ te wyrazy od Runnig A1nuk (leci jak 

szalony). Istotnie jakby do stanu szale11St\va dopro
wadzony czlowiek mordujc zapami~tale, kogo spotka. 
W podobnym · stanie b~d~cy Japonczyk 'v Bata,vii, 
zabiwszy juz kilka po drodze id~cych os6b, spotkal 
zolnierza, kt6ren w obronie swojej nastawil pik~ 
tak, ze ta w cialo szalonego weszla; rozdrazniony 
jeszcze bardziej tym oporem, nie czuje bolu, a racz6j 
zapami~tala ch~c zabicia przeci,vnika, przewyzsza 
b61, tak dalece, ie do bywszy sil ostatnich, posu,va 
si~ tak, ze pika przechodzi na wylot ciala, a on tym 
kosztem zbliza si~ do zolnierza, zadaje mu cios 
smiertelny puginalem, po czem obie ofiary padaj~ 

bez zycia!- Takie to okropne skutki na wschodzie 
i pod r6wnikiem z uzywania opjum i haszyszu! 

Upajaj~cy pierwiastek zawarty w konopiach, bar
dz o slabo siQ rozwija i w malej znajduje si~ cz(Jsci 
w tej rosl~nie w Europie rosn~cej i w taldej obfitosci 
uprawianej,-· nie mozna zaprzeczyc zeby go ona 
wcale nie miala, gdyz won jak~ wydaj~ kwitn~ce 

konopie, jest, lubo w slabem przypomnieniu, toz samo; 
sprawia odurzenie, jesli kto dlugo wsr6d niej pozo
staje. 

Dow6d wi(Jc ze rodzaj konopi naszych jest tenze 
sam, co slawnych z wielkosci swej bimalajskich--tylko 
naturalnie, gatunek gruntu i klimatu w jakim rosn~ 
skarlowacial, zn1ienil ich natur~ a raczej nie m6gl jej 
rozwin~c. Z soku kr~z~cego w calej roslinie, maj~ cego, 
w sobie rodzaj balsantu zy,vicznego, robi~ narkotycz-
ny wyci~g, uiy"rany do napoj6w lub do kurzenia ra
zem z tytunien1,-dzis coraz bardziej na 'vscbodzie 
rozpowszechniony, a Z\vany llaszysz. J{onopie naj
bardziej obfituj~ce \V ten balsam rosn~ 'v Indjach, 
Persyi, Afryce a mianowicie w Egip cie-W niekt6_ 
l·ych Iniejscach jak np: 'v Indjach srodkowycb jest 
tak 'v nich "rielka obfitosc balsamicznego soku, ze 
tenze wydobywa si~ na Z\Yierzchnie cz§sci rosliny; 
"rtedy Indjanie, opatrzeni w sk6rzane fartuszki, zr~
cznie wstrz~saj~ gal~zie, zbicraj(}:C w fartuchy drobne 
kropelki iy,vicznego soku. 

Konopie uiywane widac byly jako narkotyk od bar
dzo dawn ego czasu. Herodot bowiem opi~uj~c obrz~dy 
pogrzebowe u Scyt6w, m6wi: ze po dopclnionym 
obrz~dku, obmy,vszy sobie starannie ciaio i glow~ 
i wysuszy,vszy, bior~ trzy dr~gi i wbijaj~ je wziemi~ 
pochyl~ tak ieby u gory .koiice ich si~ schodzily; te 

KsqG.A. Swu.TA, Cz. II. R. IX. 
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obslaniaj~ hertnetycznie wclnianen1i pl·atami- zro
biwszy w tal\i spos6b rodzaj namiotu, klad~ w srod
l\u jego rozpalonc kamienie, na kt6re w obfitosci rzu
caj~ ziarna z pe,vnego gatunku konopi.- Para ja
k~ \Vydaj~ tc ziarna jest nadzwyczaj mocnego za
pachu: upojeni nifb Scytowic \vydaj~ ci~gle krzyki 
uniesicnia.-Gallen takzc wspo1nina zc konopie, jako 
srodck lekarski, zaspakajaj~ bolesci, zapewne uzy
te \V spos6b jaki i u nas jest znany:- Plinjusz 'v spo
lllina je jako narkotyk, rnaj~cy \Vlasnosc usypiania 
sil zy\votnych. - W c udownych powiesciach 'rysi~c 
nocy i jedna, tal{ze rna bye wzmianka o haszyszn pod 
imienietn ha1'k. 

ajciekawsze \vspomnicnic o tym narkotyku, 
znajduje si~ 'v historyi naczelnika slawn6j w srcdnich 
wiekach sekty Izn1aelczyk6w. Okrutny dowodzca 
tcj sekty, straszn6j dla Muzulman6w i dla krzyiow
c6w, znany pod naz\viskiem !area z Gor, a wlasci
wie Alladyna nosz~cy imie, wielkich dokonywal dziel, 
nie posiadaj~c licznych zast~p6\v. Za pomoc~ ha
szyszu zdolal tak silny wplyw wywierac uad pod
wladnemi Scidami~ iz istotuie slusznie twicrdz~ ze 
zaden smiertelnik przed niln podobnej nie posiadal: 
n1ocy nad czlowickiem. Gdy !Ienryk hrabia Szampanii 
odwiedzil tego strasznego Naczclnika, Sta1·zec z Gor 
zaprowadzil go na wierzcholek dose wysokiej wiezy, 
gdzie na platfornlie znalezli zgromadzonych bia~o 

poubieranych, nalcz~cych do Sckty jego, ludzi ,Nie 
zdaje n1i si~- rzekl Alladyn do hrabiego- azebys 
m6gl miec r6wnie pos;luszuych zolnierzy," to powie
dziawszy, skin~l r~kft na dw6ch stoj~cych na strazy, 
kt6rzy natychmiast z zupeln~ spokojnoBci~ wysko
czyli z wieiy i roztrzaskani zostali \V upadku 

• 
S'VOlm.-

Ra,;u jednego dow6dzca pot(Jzny nieprzyjaci6l 
Starca z G6r, z kt6rym pro\vadzil wojn~, przyslal do 
niego pelnomocnika aby si~ poddal. Alladyn zawo
l:al jcdnego z zolnicrzy i w przytomnosci wyslatica, 
}{azal mu zabic si~- co .iolnierz natychmiast ze 
sk"'apli\vosci~ 'vykonal. ,,Po\vicdz swemu Panu
rzckl dumnie Szeik do poslannika- .ie ja mam 
60,000 ludzi, z kt6rych kaiden to samo got6w jest 
uczynic." 

Podobny wply\v nad ludzmi, ktorzy nie w chwili 
upojenia narkotykiem, nie \V ch,vili pobudzaj~cego 
ich szalu, id~ na smierc z gotowosci~ ochotn~ nie 
dla obrony wodza swego, ale dla dogodzenia jego 
kaprysom; zdawalby si~ istotnie bajecznym: wzi~sc 
by go mozna za jakies czarodziejskie (ascynaeje gdy
by nie wyjasnienie, jakiego w tej okolicznosci do-
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starczyl, znany, jeden z pierwszych w wiekach sre· 
dnich podr6znik6w wschodnicb, Marko Polo. Opo
wiadali mu muzulmanie o Starcu z G6r, jako o nie
dawnym bohaterze okolicy, nast~puj~ce szczeg6ly. 

Wielki Szeik bylnaczelnikiem Izmaelczykow, kt6-
rzy dumni ze swego pochodzenia, (gdyz wy,vodzili 
r6d sw6j 'vprost od Izmaela, cbcieli owladn~c 
wszystkich machometan6w i krwawemi drogami szli 
do celu swego), wybrali za dow6dzc~ m~za zwanego 
Starcem z Gor a nosz~cego imie Alladyna, odpo
wiednich zdolnosci czlowieka. ·- Opr6cz odwagi, 
ol{rutnego i zimnego charakteru, l~cz yl Alladyn 
wielk~ przebieglose.-Pomi~dzy dwiema g6rami w u
krytem miejscu obral sliczn~ dolin~, 'v l{t6rej zasa
dzil pi~kny, woniej~cemi kwiatami i krzewami napel
niony ogr6d: tam powystawial rozmaite ozdobne 
kioski i palacyl{i, w kt6rych sciany r6znemi malo
waniami przyozdobil. 1'am nad czystym strumieniem 
przechadzaly si~ najpi~kniejsze z jego Haremu dzie
wice, a drzewa o'voco,ve, slodkie daktyle, figi, ana
nasy, rosly wsr6d kwiat6w, wsr6d sztucznych wodo
spad6w i fontan, mi~dzy kt6remi byly i takie, z kt6-
rych mi6d i wino wytryskalo. - Nikt pr6cz Szeika 
nie mial wst~pu do tej oazy. Id~c za nauk~ mahome
ta, kt6ren obiecuje w nagrod~ wiernym Raj, gdzie 
pi~kne huryski przechadzaj~ si~ wsr6d zr6del mle
kiem i winem plyn~cych- Alladyn staral si~ prze
konac swoich adept6w, ze v,r mocy jego jest poslac 
ich do tego obiecanego przez Machometa Raju. 
A gdy mlodzi ludzie, l{t6rych mial na d\vorze swoitn, 
byli juz dosyc z wiar~ 'v szcz~scie Raju Proroka 
obeznani, wtedy dawal im nap6j zmieszany z ha
szyszem a zape,vne i z opjum, po kt6rym gdy zasn~li 
snem t'vardym, niewolnicy przenosili ich do wr6t 
czarownej oazy. Tam zbudzeni mlodziency, olsnieni 
zlotem zbyt obfitem w pi~knych palacykach, upo
jeni woni~ i rozkosz~, s~dzili si~ istotnie bye w Ra
ju. Lecz wkr6tce w smacznych napojach zadany nar
kotyk usypial ich. Wtedy zn6w ich por ywano i nie
siono na miejsca gdzie poprzednio zasn~li.- ~atwo 
sobie wyobrazic mozna zal mlodzienc6w, ze niepo
zostali w Raju, ze si~ zn6w do zycia i swiata zwy
czajnego powr6cili!- Wtedy szli do Starca z G6r 
korz~c si~ przed prorokiem, a pelni wiary, w jego 
moznose poslania ich do Raju, kt6ren im na chwil~ 
pokazal, pragn~li zasluzyc na lask~, na szcz~scie do
stania si~ tam najpr~dzej. On, jak s~dzili, pozwolil 
im na chwil~ zajrzec do Raju, bo jako zyj~cy nie mo
gli w nim pozostac, nie zasluzyli jeszcze nato przez 

-~mierc i bolesc--a wi~c tylko trzeba smierci, a smier-
• 
• 

ci z jego rozkazu aby tam zostac na wieki! Wiecz
nosc wsr6d woni kwiat6w, wina i pi~knych hurys ek! 
c6z moglo bye pon~tniejszego dla zrnyslowych dzieci 
wschodu, nie pojmuj~cych przesytu jaki ogarnia czlo
wieka cielesnosci oddanego.-Pragn~c, goni~c za ta
k~ wiecznosci~, biedni wygl~dali tylko chwili szcz~
scia, w kt6rej ukochany Prorok zechce ich odeslac do 
niej. Naturalnie, ze Alladyn byl wyzszym od Macho
meta-ten tylko opisywal Raj i wierzyc kazal wen; 
a ten zas kosztowac go dozwolil.-Biegl wi~c na 
smierc z radosci~ kazdy na kt6rego zawolal pot~zny 
dow6dzca, a im trudniej bylo t~ smierc zdobyc, im 
wi~ksze towarzyszyly jej m~czarnie; tern wi~ksza pe
wnosc, ze po kr6tkiej m~ce, wieczna nast~pi rozkosz. 
Zapytanie,-jakim sposobem pozby,vszy si~ ciala, 
czuc b~d~ mogli cielesne uciechy? nie przyszlo im 
do mysli. Z takich to ludzi skladalo si~ wojsko gro
znego naczelnika Izrnaelit6w, kt6rych slusznie na
zwali francuzi Les Assassins, a kt6rych wlasciwe 
miano mialQ bye haszyszen. Nie bylo nic trudne
go do wykonania; kazde nakazane morderstwo, czy 
to przez ch~c zemsty, czy dla postrachu nieprzyja
ciela, wykonywali natychmia st. 

Historycy arabsey, podobne jak Marko Polo, o stra
sznym starcu g6r, podaj~ szczeg6ly. 

Wiadomo, ze uzycie narkotyku wydobytego z kono
pi znane bylo u starozytnych, lecz nie wiemy jakim 
sposobem przyszli do odkrycia tej wlasnosci jego.
Dzis mahometanie, jak opiewaj~ poeci arabscy, jak 
opisuj~ kronikarze, za wdzi~czaj~ zapoznanie si~ 
z tym 1na1~zenio-dajnym srodkiem Szeikowi Haider. 
Mial to bye naderwielkiej poboznosci machometanin,. 
zyj~cy w odoso bnieniu, 'v ci~glych modlitwach. Ten 
razu jednego z wielldem zadziwieniem swoich towa
rzyszy klasztornych, stal si~ rozmowny, wesole ma
j~cy spojrzenia, a gdy go zapytali, jakaby mogla bye 
przyczyna tak wielkiej w nim zmiany? odpowiedzia.l: 
Ze gdy poszedl na przechadzk~ i przygl~dal s i~ r6 · 
znym roslino1n, u waza!, ze kazda z nich byla jakby 
na p6l zywa, zdr~twiala z powodu ogromnego gor~
ca, z braku najlzejszego ruchn w powietrzu; jedna 
tylko w posr6d nich kolysala si~ rozkosznie na gi~t
kiej lodydze swojej, jakby byla upojona winem. Ru
cby jej swobodne tak mu si~ podobaly, ze przyst~pil 
do niej i pocz~l jesc liscie jej, i wkr6tce potem ogar .. 
n~la go jakas 'vesolosc. 

Znakomity francuzki Orientalista Sylwester de Sa
cy tlumacz~c wiernie z arab skiego, te szczeg6ly w pi
smach swoich zamiescil, r6wniez jak i tlumaczenie 
Ody poety Arabskiego mahomeda Dimashki, w kt6-
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rej wspomina Haidera jako wynalazc~ tego narkoty
ku. Przytoczytny tu kr6tki ust~p z tej Ody. 

,Porzuc wino! zast~p go czar~ Haidera, kt6ra \VOn 

ambry wydaje: nigdy wino nie spra,vi takiej rozko
szy jak~ daje ta cudowna czaral-Zatkaj uszy przed 
szalence1n co by ci chcial ganic ten nap6j'' i t. d. 

Inny poeta arabski IIalebi, r6wniez I-Iaiderowi 
przypisujc 'vynalazek haszyszu - a 'vlasnosci jego 
w taki spos6b wychwala: 

,, T~ mlod~ pi~knosc, lekk~, wysn1ukl~, kt6r~ za
wsze widywalem gotow~ do ucieczki, kt6r6j twarz 
miala zawsze dla mnie wyraz okrutncj \vynioslosci; 
dniajednego sputkalem z t\varz~ usmiechni~t~, w slod
kim i latwym humorzc, z calyn1 wdziEJkicm lago
dnego, poufalego obejscia si~. 

,, Oswiadczylem jej wdzi~cznosc, ze w koi1cu po tylu 
nielaskacll, nast~pilo uprzejme przyj(Jcie. 

,Nie za wdzi~czaj-odpo·wiedziala 1ni- charaktero
wi kt6ren odebralem od natury-dzi~kuj raczej temu 

kto ci wzglEJdy moje wyjednal-tym jest wino n~dz
nycb, baszysz, ziele rado5ci. 

,Czy chcesz na lowach zostac pan em l~kli,vej i mlo
dej gazelli? staraj si~ azcby pierwiej w lronopiach 
pasc si~ mogla." 

Jak wsz~dzie, tak nawet i u pelnych wyobrazn 
Arab6w, medycyna sprzecznc rna z poczy~ zdanie 
J eden z ich lekarzy 'v taki spos6b wyraia si(J o tym 
narkotyku: 

,Nie bl&kaj si~ po scieszkacb wytkni~tych przez 
ludzkie bl~dy. Prawda nan1 dowodzi i e nie rna nic 
szkodliwszego dla natury ludzkiej jak to ziele. " Alla
dyn syn N episa n16wi: ,Za pomoc~ mego dlugiego 
doswiadczenia, lH~zekonaletn si~, ze uiycie tego le
lrarstwa, rodzi zle sklonn0sci i poniza dusz~. W szyst
kie wladze ludzi, kt6rzy go u.zy,vaj~, nikczemniej~ i 
w koncu trac~ zupelnie wszystkie atrybucye czlowie-
czenstwa. " 
s~ dowody, iz byl czas, w kt6rym uiywanie haszy

·szu bylo uwazane za upadlaj~cy czyn i nawet karano 
go tak ostro, iz winowajcy, to jest przekonanemu 
~ jedzenie go, 'vyrywano \vszystkie zEJby; lubo p6zniej 
jak swiadczy j eden z pisarzy ara bskich, ,, uzywanie 
tego narkotyku tak si~ upowszecbnilo, iz najdostoj
niejsze osoby nie wstydzily sifJ wzajemnie go sobie 
udzielac. Zt~d wyniklo powszechne spodlenie uczuc, 
wstyd i skromnosc znikn~ly zupelnie, ludzie z cyni
zmem przechwalali si~ ze swoich wyst~pk6w i rzec 
mozna, ze im, z czlowieczenstwa, tylko zewn~trzny 
ksztalt pozos tal.'' 

Kilku podr6zuj~cych lekarzy rozbieralo wlasnosci 
haszyszu, probuj~c go wlasnem doswiadczenictn, 
i \Vszyscy zgadzaj~ si~, ie stan 'v jakim si~ czlo\vick 
znajduje, wzi~\vszy go \V dozie jaka spro\vadza ro
dzaj 1naligny, zwan6j (antazjq, zupelnie jest podo
bny do pocz~tko\vego obl~kania, w kt6remto czlowiek 
nic traci jeszczc swiadon1osci o cborobie i sam si~ 
spostrzega na pomylkach w jakic \vpada umys! jego. 
To tci przez sztucznc wprowadzenic \V to sztuczne 
obl~kanic, 111ilosnicy haszyszu, koiicz~ niem; i w szpi .. 
talach o bl~kanych na W schodzic, czwarta cz EJSC cho
rych j cs t z tego po\vodu. 

Mi~dzy inncmi P. llcrthault Inial najjasniej opisac 
wszy tl\ie dzialania na ducha i 1natcry~ tego narko
tykn.-Po' r6d r6inych fenomcn6,v, opisujc \vlasne 
zdarzenie kt6rc przytaczamy: l{azu jedncgo 'vzi~
wszy wiEJksz~ dozg haszyszu, wlasnic w tenczas lde
dy tcnze dzialanic S\voje rozpocz~l; pod ol{nami 
przcchodzil pulk dragon6\v i grac pocz~to. Dot~djak 
twierdzi autor, nic znal rnuzyld, nie rozumial jcj, 
Wladze jego zmyslowcgo pojrno\vunia, \V tej chwili, 
do tak wielldcj sily doszly, iz rozr6znial najwyra
znicj ton kazdego osobno instrumentu, tak, ie zadcn 
dyryguj~cy orkiestr~ ntuzyk nie byl w stanic slyszcc 
tego. Nadto doznawal szczeg6lnego fenomenu u~tny-
slowicni a n1ysli, zmatcrjalizo\vania idei, kt6ren zdajc 
si~ bye wlasnie gl6wnym skutkiem haszyszu w wi~k
szcj Hosci uiy\vanego. I tak, dz\ViQki harmonii kt6r~ 
slyszal, przybieraly ksztalty n1ieni~cych si~ r6zno-
bar\vnych 'vst~iek, kt6re si~ roztaczaly, mi~szaly 
i zn6\v zwija!y w najfantastycznicjszy spos6b. W od
wrotnym sposobic artysta jeden, b~d~cy talrzc pod 
w plywem baszyszu, doznal podobnej metamorfozy. 
u niego zn6w kolory, przybieraly rozmaite tony, kt6-
re slyszal silnie drgaj~ce \V po,vietrzu. Wkr6tcc 
wprzywidzeniach P. Bcrtaulta zaszla zmiana je
szczc bardziej dotykalna; albowicm wst~zki, urocze 
tony, zarnienily si~ \V kwiaty: ilc bylo dzwi~k6w, ty
le kwiat6w kt6re si~ ukladaly 'v girlandy, 'v grupy, a 
harmonja kwiat6w przcdstawiala barmonj(J muzyki: 
kwiaty ust~pily drogim kamienio1n kt6re jak wodo
tryski, 'vznosz~c si~ w g6r(J, opadaly, rozpryskuj~c si~ 
na okolo. W tern muzyka rozpocz~la inn~ sztuk~; za
grala walca, natychmiast zc zmian~ muzyki, zmie
nilo si~ widzenie i P. Bertault znalazl si~ 'v sali naj
pyszniej oswietlonej, z olbrzymi~ r6znobarwn~ kry
sztalow~kopul~, wspart~ na tysi~cznych kolumnach. 
Wkr6tce to sklepienie ust~pilo inn emu, jeszcze wi~k
szemu i wspanialemu-poczem niezliczona liczba par 
walcuj~cych nagle si~ przedstawila w tym wspania-
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, ym, p~dz:tc w szalonym zap~dzie i tworz~c jakby po
stac ol brzymiego w~za .. 

Po licznych doswiadczeniach na sobie ina drugich, 
Bertault przyszedl do przekonania, ze skutek zwy
czajny haszyszu, jest podniesienie do przesady po
j~c zmyslowych, r6wniez jak uczuc duchownych ja
kiekolwiek one sq; i dla tego jak twierdzi, uzycie je
go nie tlumi zalu, ale go zwi~ksza. To zdanie po
twierdzi zwyczaj a r6wniez jaki maj~ ffiieszkancy, 
W scbodu, uzywac go w chwilach zadowolenia, w cbwili 
uciech, do ~zego im zycie zmyslowe dostorcza spo
sob6w. 

Pod wplywem tego piekielnego narkotyku, gdy si~ 
uzyje w chwili niezadowolenia, lekki gniew zamienia 
w zlosc gwaltown~, wcb~c zemsty ktor~ nasycic mu
si, i zt~d tyle seen krwawych ~o jakich wyzej wspo
mnielismy .-Zgola kazde uczucie przybiera rozmia
ry szalonej namitJtnosci-nawet kobiety przy zbiera
niu konopi wpadaj~ cztJsto w stan okropny, banbi~cy, 
kt6rego opisywac nie podobna. 
· Uiycie haszyszu w malej ilosci, zupelnie prawie 
w przeciwny dziala spos6b, jak to zwykle bywa ze 
wszystkiemi narl\otyl{ami, ale tez milosnik6w jego 
nie zadowalnia, jak nalogowyrn pijakom nie wystar
cza uzycie trunku, dop6l{i jeszcze czuje si~ przy zdro
wych zmyslach.-W malej dozie uzyt.y haszysz za
miast podniecic wladze nerwowe, zd~je si~ usypiac 
je; stan blogi, potrzebuj~cy nieczynnosci, zmienia, 
skoro czlo\viek przymusi si~ do jakiejs czynnosci 
u1nyslowej, chocby najlzejszej, choc do napisania listu. 
Jcden z p0dr6iuj~cych opisal dwa doswiadczer!ia 
przezjakie sam przeszedt- Raz picrwszy w malej 
doz1e uzyty narl\otyk podc~as podr6zy jego po Nilu, 
sprowadzil stan nadzwyczaj blogi :fizycznie, a weso
!y moralnie. Zach~cony t~ pierwsz~ prob~ podr6zu
j~cy amerykanin, przybywszy do Datnaszku umyslil 
wzi~sc znaczn~ doz~, co tez i uczynil nam6wiwszy 
dw6ch towarzyszy podr6iy, Anglika, i wsp6lrodaka 
swego, aby razem z nim zazyli narkotyku, lecz nie
swiadomy przesadzil doz~, jakiej si~ uzywa dow pro
wadzenia w fantazjtJ-i wpudl 'v rodzaj pra"rdziwej 
halucynacyi, w l\t6rej jednakze ani na ch,viltJ niestra
cil swiadomosci stanu S"\Yegn, owszem czuljakby dwo
jakie istnienie, dwojakie dzialanie rozumu.- Kiedy 
bowiem posluszny sile narkotyku, oddawal si~ z ca
l~ swiadomosci~ wszystkim szalenstwom wyobrazni 
druga wladza rozumu, jakby przechowana w zdrowej 
cz~sci mozgu, uwazala, rozbierala krytycznie gr~ 
fantazyi, smiej~c si~ z jej fantastycznych wybryk6w, 
a przeciez nie opieraj~c im si~ wcale. 

Zazywszy dobr~ doz~ haszyszu, amerykanin wraz 
z dwoma swymi przyjaciolmi, siedzial w gabinecie 
mieszkanca swego, gdy nagle napiwszy si~ filizank~ 
cieplej herbaty uczul skutki narkotyku, przez gwal
town~ gor~cosc w dolku zol~dkowym, przez gwalto
wne uderzenie pu1s6w, bicie sere a- zdawalo mu si~ 
zrazu, ze cala jego smiertelna obslona ptJkla i ze si~ 
w eter rozplyn~t-Za dlugo bylobyopisywac wszyst
kie przywidzenia, wszystkie symptomata coraz zwi~k
szaj~cego si~ obl~du biednego amerykanina; przyto
czymy jednak, niekt6re wlasnemi jego opisane slowa
mi, od chwili, w kt6rej jak sam m6wi; uczul si~ w po
siadaniu szatana haszyszu: 

,Bylem na lasce jego zmuszony isc wsz~dzie gdzie· 
mnie prowadzil. Plywalem w Oceanie swiatlosci, 
'v kt6rym igraly harmonijne kolory t~czy.- Chcia
lem wyj~kac moje uczucie dwom przytomnym towa
rzyszom kt6rzy jeszcze nie byli pod wplywem napoju,. 
a patrzyli na mnie w oslupieniu. Nagle ujrzalem si~ 
u st6p wielkiej piramidy. Kamienie z6ltawe z kt6rych 
si~ sklada, wydaly mi si~ zlote przy bla.sku slon ca, 
a szczyt jej ton~l w niebiosacb; zapragn~lem wejsc 
na jej wierzcbolek, azaledwie pomyslalem o tern, juz. 
si~ tam znalazlem. Przypatruj~c si~ budovvie gmachu 
ujrzalem z zadziwieniem, ze nie byla z wapiennego 
kamienia, lecz ze si~ skladala jej calosc z samych 
suchych lisci i lodyg tytuniu! Wtedy smiech mnie· 
porwal." 

Dalej opisuje jak wsr6d piasczystych pustyn, ply. 
wal w lodzi z per!owej macicy drogiemi kamieniami 
wysadzanej, wsrod zlotego piasku, najcudniejszej wo
ni i najpi§kniejszej tnuzyki; tak, ze wszystkie zmy
sly jego uiywaly zadowolenia.- Lecz gdy narkotyk 
coraz silniej dziaiac pocz~l, zmienily si§ rozkoszne 
uczucia na przykre. ,Wizje co raz stawaly sitJ brzyd-· 
sze, karykaturyczne-dozna\valem przykrego uczu
cia w calym systemacie nerwowym. Zostalem zamie
niony w 1nasstJ lodowat~, przezroczyst~ bryl~ lodu, 
kt6r~ pasztetnik usilowal napr6zno wpakowac w wy
robion~ forn1~.- Rzucilen1 siEJ z krzesla na. ziemi~ 
i pocz~lem siEJ najokrutniej wykrzywiac, aby moje 
przezroczyste cialo w lise moglo w formEJ, ale zale
dwie z wielk~ prac~ dokonalem dziela, zaledwie caly 
oprocz jednej nogi ujrzaletn si~ schwytany; przynie
siono inn~ forn1~ daleko sztuczniej wyrobion~ i zno\v 
si~ zacz~la ci~zka moja praca.--Smiesznym byl za
pewne 'vidok dla przytomnych, kiedyln wsr6d dziwa
cznych kontorsyi, dopelnial me go lodowateg o prze
znaczenia; alez dla mnie byio z nadzwyczaj przy · 
krem pol~czone uczuciem. Zdrowa cz~sc istoty mo-
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. jej smiala si~ az do lez z tej smiesznej pracy a kazda 
lza zamieniala si~ w bulk~ chleba i spadala na st6l 
eklepowy do jednego piekarza w Damaszku. Smiechu 
mego nie moglem wstrzymac a razem i lez, z kt6rycb 
tak ogromna massa chleba zebrala si~ \V sklepiku 
piekarza, ze go j uz z po za niej widziec nie mozna 
bylo. , Ten czlowiek mo ze bye przyduszonyl wola
lem-ale chocby mial umrzec z tego, ja smiechu me
go wstrzymac nie mog~."- Nareszcie poj~cia moje 
coraz sit} stawaly slabsze-czulem, zem si~ stal pa
stw~jakiejs olbrzymh~j sily, a resztk~ mego razumu 
poznalem groz~ce mi niebezpieczenstwo i zatrwo
zylem si~ bardzo; caly bylem rozpalony, a ogieii ten 
mial gl6wne siedlisko w zol~dku; garlo i usta zda
waly sit} suche, jak z bronzu, a j~zyk 1nialen1 jakby 
szyn~ zelaznt!." 

Czas jakis zosta wal w tym okropnym stanie nasz 
amerykanin, mimo to jednak m6gl troch~ rozr6zniac 
co si~ w kolo niego dzialo i m6gl slyszeckrzyk prze
razliwy temi slowy: , Wielkl Boze! jestem lokomo-
tyw~l't -poczem smiech nast~pil. Krzyk ten wydal 
ziomek jego, kt6ren pod wplywem haszyszu wpadl 
w rodzaj halucynacyi kt6rej musial si~ poddac pomi
mo, ze sam si~ smial z siebie--wyprawial smieszne 
skol{i, wykr~caj~c r~ce i nogi jakby chc~c naslado
wac kola.-Stan taki trwal przez dwie lub trzy go
dziny; przez ten czas biedny op~taniec haszyszu, ze 
wszystkich sil S\voich dobywal tchu na sapanie, na 
rzucanie si~ po pokoju i wykr~canie czlonk6w. Usta 
mial spiekle, cale cialo rozpalone. Chcf!C szukac ul
gi, ochlody w cierpieniu, zblizyl si~ do karawki z wo
d~, ale w chwili kiedy j~ do ust Inial poniesc, stawia 
na powr6t wolaj~c i smiej~c si~ chorobliwie: ,Jak .. 
ze mozna wprowadzic 'vod~ do 1nojego kotla nie wy
pusci wszy pary pierwej?"-Podczas kiedy przyjaciel 
jego m~czyl si~ najokropniej w swojej metamorfozie 
w lokomotyw~-nasz amerykanin, przeszedlszy, jak 
powiada Raj baszyszu, czul si~ najzupelniej w piekle 
jego - ,Krew moja w zylach plyn~la gwaltownie, tak 
ze slyszalem jakby ryk potoku w jej biegu, rzuci~a 

mi si~ do oczu i nie widzialem-potem uderzyla w u
szy i szum okropny ogluszyl mnie; uderzyla do ser
ca i zdawalo mi si~, ze cialo spada ze mnie. Poci~
gn~lem r~k~ po czole, ale jakiegoz strasznego dozna
lem wrazenia, gdy pod r~k~ moj~ czulem tylko kosci 
trupiej glowy, cialo zupelnie opadlo!-uczucie ze je
stem szkieletem, przej~lo mnie tak straszn~ zgroz~,
iZ jednym skokiem znalazlem si~ na ganku, wycho
dz~cym na podw6rze-sp ojrzalem do kola. Ksi~zyc 
swiecil w calym blasku- Pierwsza mysl moja byla 

zeby si~ rzucic na d6l-lecz pomimo okropnego sta
nu w jaki mnie to obl~kanie 'vprowadzi~o i kt6ry 
srozszym byl od smierci; przeciez nie przez obaw~ 
tejie wstrzymalem si~. Jakas moe "rewn~trzna za
trzymala Innie- jakhy niewidzialn~ r~k~ odepchnit}
ty od ganku, powr6ciletn do sal onu, w ucisku nie do 
opisania. ~, 

Mysl o smierci nie tak byla straszna dla tego bie
dnego czlowieka, jak obawa, nie ledwie pewnosc 
obl~kania, w kt6re zdawalo mu 8i~ ze wpada; coraz 
bardziej bowiem czul ubytek wlasnej woli, rzucil si~ 
na lozko i wtedy byl w najokropniejszym roztroju, 
w walce konania sily umyslowej i fizycznej, gdyz czul 
dr~twienie we wszystkich czlonkach.- ,Widzialem 
ze odbywaj~ca siEJ walka 'v kruchej obslonie mojej, 
zbliza mnie do wiecznosci, a mysl ze wlasnie w chwili 
tak uroczystej, opuszcza mnie roznm wraz z wol~, 
wprawila mnie w rozpacz, kt6rej opisac niepodobna. c 

Wtedy wlasnie przyjaciel i rodak jego coraz mo
cniej piekielne skutki narkotyku czuj~cy, cierpial o
okropnie, ale w tej chwili zupelncgo roztroju, wszel
kie wyisze uczucia t~piej~. Na glos bolesci przyja
ciela, nasz amerykanin niecierpli wil si~, jak to san1 

. 
'vyznaJe: 

,Czego on mi przeszkadza?-m6wi!en1 sam d0 sie
bie.- W ola ze umiera, to i c6z wielkiego? Czemze 
jest srnierc w por6wnaniu z obl~kaniem?- Niech u
miera-tysi~c smierci nie wyr6wnaj~ torturom jakich 
doznaj~. "-Nagniew~wszy si~ na konan1e przyjacie
la, 'vpadl w koncu w zupelne odr~twienie. Bylo wla
snie oko!o 5u godzin jak haszysz dzialanie swoje 
rozpocz~l. -J edn~ z waznych w lasnosci jego jest 
takze, ze przedluza czas, tak jz nim upojeni, kilka 
minut przep~dzonych w (antazyz" bior~ za dnie. C6z 
musialo si~ dziac naszemu biedakowi, kiedy kilka 
godzin znajdowal si~ w tym szcz eg61nym stanie!
Gdy nast~pila odr~twialosc, zostawal w niej przez 
caly dzien nast~pny i przez cal~ noc.-M6wil mu slu
i~cy jego, ze w przeci~gu trzydziestogodzinnego snu 
swego, pr6bowal wstawac, wypil duz~ filizankEJ czar
nej kawy i zn6w padl, aby snem letargicznym zasn~c, 
lecz o tern wszystkiem zadn~j nie mial swiadomoscL 

Przyjaciel jego, ktoren widac mniejszej uzyl dozy, 
lub tez byl silniejszym, pr~dzej przyszedl do sil i 
przytornnosci; za wi6zl go wi~c do k~pieli. 

,Staralem si~ (m6wi nasz upojony)-wszelkiemi si
lami zachowac choc na zewn~trz jak~s swiadomosc 
ale wpadalem mimo woli w marzenie i przechadza· 
lem si ~ po nieznanych mi odleglosciach; nareszcie 
gdy w kilka minut, ujrzalem si~ z wielkiem zdziwie-
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niem w r~kach Syryjczyk6w. kt6rzy mi rozcierali 
pulsa, dali mi si~ napie szklank~ sorbetu zapra
wionego kwasem, poczem uczulem si~ dose dobrze. 
Mimo to ocza7"owanz·e zupelnie jeszcze nie min~lo-

. przez trzy dni pot6m miewalem chwile, \V kt6rych od
chodzilem od przyto1nnosci i nic wiedzialem co si~ 
w l{olo mnie dzialo.-Cz(Jsto przechodz~c si~ po uli
cach Damaszku, zdawalo mi si~, zc jestem gdzie in
dziej. Przed tern wydarzenien11nielisn1y zamiar zwie
dzic Palmir~ -lecz juz oboj~tny bylem na urok tego 
imienia i romantyczn~ przejazclzkEJ; nic mialem juz 
ani odwagi, ani energii i 1nusialcm opuscic Damaszek 

,Jednakze mimo nicbezpieczenst,va przez jakie prze
szedlem, nie zalujfJ uczynionego doswiadczenia, kt6-
re wtajetnniczylo mnie w roskosze a razem w udr~
czenia, w cierpienia o jakich nie bylbyn1 mial nigdy 
poj~cia. Nadto nauczylem si~ sznno,vae majestat ro ... 
zumu i woli ludzkiej w najsla bszyn1 czlowieku i zgl~
biac ogromn~ strat(J, na jak~ narazic si~ n1ozna, 
przez podobne naduzycia, a raczej dos\viadczenia." 

Rodak i przyjaciel naszego amerykanina nic tak 
dlugo i mocno cierpial.-Co do Anglika, kt6ren ra
zem z nimi zazyl haszysz.u, ten zaraz udal si~ do 
swego pokoju i nigdy nie zdal sprawy o "rra7.eniach 
jakich doznal.-Byc moze, ze podlug zdania doktora 
na pocz~tku tego artykulu un1ieszczonego, taki byl 
skutek, iz ponury syn Brytanii zwa~wi6j o ltonforcje roz
prawial, lub tez doza byla tak "'iclk~b ze jej zol~dek 
nie zni6sl i symptomata nast~pily jak po innej tru .. . , . 
-ciznie. 

Wszyscy zgadzai~ si~, ie uzycia haszyszu przez 
-cudzoziemc6w w ch~ci czynicnia dos,viadcze:6, mu
sz~ bye w wi~k.szej dozie, niz go bior~ krajowcy. In
-djanie zwyczajnie bior~ go w n1alej ilosci, kt6ra po-
dnieca jak mocna hcrbata lub k<:nva: mieszkancy 
Wschodu gl6vvnie uiywaj~ go w celu osi~gniecia fan
tazyi, kt6r~ latwh~j im, niz innym otrzymae, choc go 

I 

w malej uzyj~ dozie. W og6lnosci rzadko Europejczy- . 
cy wpadaj~ w ten stan poz~dany przez arab6w. Do
ktorzy po licznych doswiadczeniach twierdz~: ze na 
lOciu Europejczyk6w bior~cych haszysz, jeden do
zna fantazyi a inni wpadn~ w odr~twienie, spazmy, ka
talepsj~ i t. p. nerwowe cierpienia; poczem nast~pu
je zupelne oslabienie kt6re r6wnie jest udzialem i 
dla, tych kt6rzy fantazyi doswiadczaj~. 

Uzycie baszyszu zaczyna coraz bardziej rozpowsze
chniac si~, jako srodek lekarski, ". chorobach nerwo
wych, uzywany pod naz"r~ lacinsk~: Cannabis in
dica. Bye moze, ze z czasem i 1\. nas uzywany u~
dzie, czego wszakze nie mamy sobie co zyczyc, bo 
1nimo wszelkich tlumaczen i uspra wiedliwien lekar
skich, co do uzycia w malej ilosci tego narkotyku, 
nie mozna zyczyc sobie, a by do tylu trucizn maj~cych 
uzdrawiac coraz w~tlejsz~ natur~ ludzk~; wszedljesz .. 
cze i ten pot~zny dzialacz na wyobrazni~, na m6zg; 
na nerwy, kt6remi to wladzami nie moze wstrz~sac 

bez zostawienia na nich smutnyeh slad6w. Leka
rze angielscy twierdz~, ze uzycie opjum w Chinach 
niejestgorszemzlemfak uzycietrunk6wu nas (wAn
glii, bo to pisze doktor Makferson i inni) J eden z nich 
Catwell tak konczy swoje dowodzenia: ,lroncz~ m6-
wi~c, ze brakuje dowod6w t wierdz~cych, iz opjum 
szkodliwszem jest od trunk6w; dodac przytem mog~, 
ze skutki z uiycia opjum mniej s~ szkodli we, czy to 
dla ofiary, czy tez dla spoleczenstwa, jak skutki z u
zycia spirytus6w." Gdy bysmy obok tych zdan leka
rzy angielskich, przytoczy li opi sy podr6zuj~cych po 
pa.nstwie niebieskien1, przedstawiaj~cych nam okro
pne skutki z uzycia opjum, pro'\vadz~ce do zupelne
go oglupienia culych pokolen, inny wniosek z tego 
wypro"radzic by mozna: ze pijanstwo w Anglii musi 
bye okropne, kiedy jesr.cze gorsze i szkodliwsze n~
st~pstwa na spolecznose wywiera, niz opjum w Chl-
nach. S. 

HETMAN MAZEP A. 
Zaden z hetmanow ukrainskich nie cieszyl si~ ta

kiem zc strony Moskwy zaufanien1, jakiego uzy\val ro
zumny i uksztalcony starzec, Jan Mazepa 1). Piotr W. 

1) Przypominamy tu, dla wiadomosci czytelnik6w, kil
ka szczeg6l6w z zycia Mazepy. 0 pocbodzeniu i miejscu 
urodzenia nfazepy, sprzeczne po kronikarzach kr~z~ po· 

calkiem mu zaufal, nie dawal wiary rozruaitym na 
niego doniesieniom, i rzeczy"riscie, podlug swiadec
twa ludzi, najbardziej do hetmana zblizonych, Ma-

dania: j edni mieni~ go polskim szlachcicem, rod em z Po-
. , . . , . . . 

dola, drudzy ukra1ncem ; Inni znow naznaczaJ~ za mieJ-
sce urodzenia, wies Afa-zepince, pod Bial~ Cerkwi~. 'Pier-
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zepa byl wiernym cesarzowi. W r. 1705 stal Mazepa Leszczynski ego. Mazepa slucha spol{ojnie \Volskie
-obozem pod Zamosciem; tu przybywa don potajemnie go, ale po wysluchaniu, oddaje go natychmiast pod 
z Warszawy Franciszek Wolski, z korzystnemi dla straz urz~dnikowi carskiemu Annenkowowi, kaze 
niego przelozeniami od }{r6la polskiego, Stanislawa 'vzi~c na tortury, nast~pnie w kajdanach odsyla do 

wsz~ o mlodosci Mazepy, ·wiarogodn~ znajdujemy wzmian- j~cy z rozkazu Piotra, Augusto\vi II. Tu prze~ jezuit~ 
k~ w PamiFJtnikaclt Jana Ch1·yzosto1na Paska, pod rokiem Zal~skiego, a bardziej j eszcze przez Ann~ z Chodoro-
1662: ,Byl to kozak nobilitowany, pokojowy kr6lewski. wsldcb, ksi~zn~ Dolslr1!, wdow~, n1atk~ ksi~z~t Janusza i 
J ednego czasu przyszedlem przed pok6j, przed ten ostatni, Michala Wisznie·wieckich, mialy si~ rozpocz~c pierwsze 
gdzie kr61 byl: zastalem tam Mazep~; nie bylo tylko kil- stosunki hetmana z kr6lem Leszczynskim i Szwedami. 
ku dworskich; przyszedlem wtedy dobrze podpily, i m6- W listach do Stanisla\va (z r. 1708) przyrzel{al przyl~
wi~ do niego: , Czolen~ !Janie Assawulo!" On tez zaraz, czenie Malej Rusi i Smolensl{a do Polski, sam zas mial 
jako to byla sztuka napuszysta, odpowie: , Czole1n l'anie zostac udzielnym ksi~ciem na Witepsku i Polocku, na 
Kapral!" (z tej racyi, ze mi~ to Niemcy wartowali w Gro- prawach ksi~zt1t kurlandzldch. - Po bitwie pod P6ltaw~, 
dnie), a ja nie wiele mysl~c, wyci~em go pi~sci~ w g~b~, Mazepa nie opuscil rannego Karola XII. i z garstk~ ko· 
a potem odskoczylem zaraz, on si~ porwal za r~kojesc, ja zak6w ulatwil mu na Dnieprze przepraw~. W Benderze 
tez takze; dworscy skoczyli i wolaj~: ,Sto.j, stdj, /Jo krdl upadl na silach i we dwa miesi~ce po bitwie p6ltawskiej 
za d1·zwian~i!« Kr61 jednakze nie bardzo uj~l si~ za dwo- zycia dokonal. Pochowany w Warnicy pod Benderem.
rzanina swego, owszem nie mniej laskawie Paska przyj~l, Imi~ Mazepy pod ali potomnosci : Adlerfeld (Histoire mi
a p6zniej zawola"'szy Mazep~, 4azal im si~ ucalowac i litaire de Charles Xll.), Voltai1~e (Histoire de Charles Xll.), 
przeprosic. - M6gl miec wtedy Mazepa lat 18; gdy zas Bantysz- /(aJJtienski i A!a1~kiewicz (llistorya Malt!j Rusi 
podlug swiadectwa Adle1felda, dziejopisa wojen Karola w j~zyku rossyjskim. B. Kamie11ski korzystal gl6wnie 
XII, Mazepa Inial w r. 1709 (w kt6rym nmarl) lat 64; z Archhvum Kollegijum Spraw Zagranicznych w Moskwie; 
prawdopodobnie zaten1, m6gl si~ urodzic okolo r. 1644. Markiewicza d~ielo p6znicjsze, wyszlo 'tV pi~ciu tomach 
Ojciec Mazepy mial imi~ S'tefan, gdyz jego samego lwa- r. 1842.). A. Przezdzieclci skreslil \vybornem pi6rem zy· 
ne1n Stepanowicze1n nazywano; matka Afa171a Magdalena, ciorys Mazepy, kt6ry wraz z jego portretem, fac-simile 
byla p6zniej przelOZOll::}: ldasztoru zenskiego w Kijowie; podpisu i kilku listami oryginalnemi, zamieszczony ZO· 
siostra Alelcsandra byla naprz6d za Obidowski1n, nast~p- stal \V Athenaeuut Krasze\vskiego z r. 1842 (Tom L str. 
nie za Jane1n Wojrta1·ows/ciu~, s~dzif1 kijowslriin-- Poraz 25-41.). Wierszem opiewali przygody Mazepy: Bajron 

• 
pierwszy Mazepa ukazuje si~ na scenie politycznej \V r. (polski przeldad poematu Bajrona ,Mazepa" drukowala 
167 4: sprawowal \vtedy poselst,vo od hetn1ana polskiej Biblioteka Warsza\vska), Bohdan Zaleski (Dumka o Ma
Ukrainy Doroszenki, do hetmana maloruskiego, Samoj- zepie) i A. Puszkin (poemat ,P6ltawa")- Wr. 1834 wy
lowicza w celu poddania si~ Moskwie, co jednak do skut- szedl w Warszawie przeklad polski przez Korwella ro
ku nic przyszlo. Tegoz roku dostal si~ \V niewolt1 moskie- mansu historycznego ,Mazepa" przez Tadeusza Bulha
wsk~, ale na prosb~ hetmana Samojlowicza, dozwolil mu ryna po rossyjsku napisanego. Najswiezsze studyum dzie
car Aleksy zamieszkac z ion~ i dziecmi \V Malej Rusi. jowe o Mazepie napisal Sergiusz Solowjew, b. professor 
(Tam zapewne musial zon~ i dzieci utracic, gdyz zadnej uniwersytetu moskiewskiego ( Goniec (Wiestnik) rossyjski, 
w czasie p6zniejszym nie rna o nich wzmianki).- W roku 1860 roku N. 15.), z kt6rego tez obecnie korzystalismy. 
1683 byl juz Mazepa generalnym Assawul~; hetman Sa- Towarzystwo historyi i starozytnosci w Moskwie, w pi
mojlowicz posylal go roku 1686 do car6w Iwana i Piotra smie swojem ,Odczyty" (Cztenija) z r. 1859 zamiescilo 
do Moskwy, dla narad wzgl~dem przymierza z Janemill. ,zr6dla do historyi Malej Rusi od r. 1691-1722, przez 
kr6lem polskim i Leopoldem cesarzem.- Gdy w r. 1687 D. Bantysz-Kamienskiego zebrane." Opr6cz mn6stwa li
wojna z Tatarami, pod dow6dztwem ksi~cia Wasila Goli- stow, akt6w rz~dowych, doniesien i t. d. zastanawia szcze
cyna prowadzona, poszla niepomyslnie, cal~ win~ na Sa- g6lniej ,,Duma," przez samego, jak Koczubej utrzymuje,. 
mojlowicza zlozono: zeslano go na Sybery~, a dobra na Mazep~ ulozona. W ,zr6dlach do bistoryi Malej Rusi'" 
rzecz wojska kozackiego odst~piono; Mazepa, za kt6rego nast~pny ma tytul: ,Duma pana hetmana Mazepy, w ko
porad~ mial bye Samojlowicz obwiniony, otrzymal bula- toroj znacznoje iprotiw dierzawy wielikaho hosudara oka
w~ hetmansk~. Mial wtedy lat okolo 43. Rz~dzil nast~p- zujet protiwlenije. '" Dajemy tu ow~ dum~, jako doku
nie Ukrain~, skarbi~c sobie coraz bardziej lask~ Piotra. ment dziejowy: 
Bawil w Polsce z wojskiem przez dwa lata, jako poailku-
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Kijowa, do wojewody tan1tejszego, ksi~cia Dymitra 
Golicyna, a listy \vyprawia do cara. Ale 'viernosc 
hetmana narazouo na pokus~: w Dubnic, gdzie stal 
on na lezach zimowyeh, odbiera dlugi list od hetma
na nakazncgo, pulko,vnika przylucl{iego, Dymitra 
Gorlenl{i, stoj~cego z pulkiem swoim i ldjowskim, 
pod Grodncm. I-Ietman 'vola pisarza Orlika i kaze 
mu list odczytuc. Orlik czyta same gorzkie skargi: 
Gorlenko opisujc po szczeg6lc wszystl{ie krzywdy, 
pohanbienia, ponizenia, przykrosci, zabranie koni i 
razv s1niertclne zadane kozakom, od \Vielkoruskich 

tl 

naczelnych i podwladnych ludzi. ,1\fnic, hetmana na-
kaznego, - (pisze Gorlenko) - z konia zrzucono, 
z podemnie i z pod innych ze starszyzny, konie na 
podwody pozabicranol' Tenie sam gonicc, co list od 
Gorlenki przy,vi6zl, podal drugi, od pulkownika Jana 
Czernysza, takzc w Grodnie bawi~cego; Orlik rozpie
cz~towal i znalazl kopij~ z ukazu carskiego, kt6rym 

• 

, W ~i pokoju szczyrc })rahnut', 
A nie 'v jcden hui tiahnut', 
Toj na })rawo, toj na lewo, 
A wse bratia, to to diwo! 
Nie masz lubwi, nic masz zhody 
Ot Zowtoi wzia,vszy 'vody; 
Prez niezhodu wsi propali, 
San1y siebie zwojo,vali. 
Ej bratiszcza! pora znati, 
Szczo nie wsim nam pano·wati. 
No \VSim dano 'vsejc znati, 
I rcczami kiero"'ati! 
N a korabel pobladyn1o, 
Mnoho ludej poleczy111o: 
Odnak stcrnik sam kierujct, 
Wes korabel uprawujct; 
Pcz6lka biedna matku nutjet, 
I onoje posluchajet. 
Zalsia Boze! Ukrainy, 
Szczo nie w kupie majet' syny! 
J eden zy,viet iz poganr' 
Kliczct: , siudy ata1nany! 
Idem 1natki ratowati 
Nie dajmo jej })Ohibati!" 
Druhij lachom za hrosz sluzyt' 
Po Wkrainie i toj tuzyt': 
,1\iaty n1oja starenkaja! 
Czom ty "reln1i slabcnkaja? 
Rozuo tc be rozszarpali, 
Gdy az po Dniepr Turka1n dali, 
W se to fortel szczo b slabiela, 
I az w koniec sil nie miela!" 
Tretij Moskwie juz boldujet, 
I jej wiernie uslugujct; 
Toj na matku narekajet, 
I nie dolho proklinajct: 

niby kazano bylo, azeby pulki kijowski i przyluck 
szly do Pruss rlla nauki i przeformowania na regu
larne pulki dragonskie. Wyslucha\vszy listy .. Mazepa 
si~ odezwal: , Czeg6z wi~c dobrego spodziewac si~ 
na przyszlosc man1y, za naszc wierne sluzby, i kt6z
by n1ia! bye takim jak ja, glupim, aieby si~ dot~d 
ku przeciwnej stronie nic sklonil, na takic warunki, 
jakie do tnnie Stanislaw Leszczynski nadeslal?" -
Nie dlugo potern, przy byl do Dubna, do Mazepy, 
sam Gorlenko, oznajmiaj~c, ze udal cborego ze stra
chu, azcby go z pulkami do Pruss nie poslano i na 
dragon6w nie przerobiono: ,Oburzylbym przez to 
na siebie cale \Vojsko, pra\vil Gorenko- wszy
scyby m6wic pocz~li, ze odemnie dopiero dragonstwo 
u nas pocz~tek wzi~lo; ot6i ja udalem chorego i wy
robilem dla siebie u generala Renna, urlop niby do 
don1u, daro\vawszy mu za to dobre konie, a w dodat
ku 300 e(i1nkou;. '~ 

,Lepsze bulo nie roditi, 
N ezli w takich hiedach zyti! 
Ot \vsich storon worohujut', 
Ogniem, mieczem ruinujut', 
Ot 'vsich nie masz zyczliwosti, 
Ani slusznoj ucztiwosti: 
Muiykami nazywajut', 
A poddanstwom doriekajut'. 
Czom ty bratow nie uczyla, 
Czom ot siebie ich pustila? 
Lepsze bulo prob6wati, 
W kupie licho otbuwati! 
J a sam biednyj nie zdolaju, 
Chyba tylko zuwolaju: 
Ej, panowie jenerali, 
Czomuz jeste tak ospali? 
I wy, pa!1st,vo p6lko·wniki, 
Bcz zadnoi polityki, 
Oz1nietesia wsi za ruki, 
Nie dO})Ustiet' horkoi 1nuki 
Matce s'vojej bolsz terpieti ! 
Nute wrahow, nute bJ'ti! 
Samopaly nabuwajte, 
Ostrych szabel dobuwajtc, 
A za wieru chocz umr6tc, 
I 'volnostej boronicte! 
Niccbaj wieczna budet sl:nva, 
Ze prcz zabli mujem pra,va! " 

• 

• 

• 

,Duma" ta, zdanicnl naszen1, }JOWiada J. Sz. (\V Biblio
tece do czytania, z 186~ r.) posluiyc n1oze za najlepsze 
objasnienic post~powania hetmana 1nalorusldego, oraz 
powod6,v, jakic t61n post~powaniem kierowaly. 

'v zbiorach po s. p. S\\idzin5kim, Dln6stwo zr6del ty
cz~cych sie Mazepy, rna si~ znajdo\vac. Kiedys wi~c ta 
postac jeszcze "'yrazniej w historyi da siQ odmalowac . 

• 



• 

165 

W tym czasie, gdy hetn1an niepokojony byl opo
wiadanien1 i skargami Gorlenki, krako,vski wojewo
da, ksif!:Z§ Wisznie wieclci zapraszal go do Bial~j 
Krynicy, na ojca chrzcstnego S\Voj~j c6rld; matk~ 
chrzestn~ Iniala bye n1atka ksiEJcia, k · i~zua Dolska. 
Mazepa ucztowal przez dni kilka na chr~cinach, a 
za l)Owrotcm do Dubna, kazal Orlikowi Hapisac list 
dzi~kujC1CY do l{ si~znej Doh;kicj, a za razen1 i lducz 
CJfro"'Y do l)rzyszlej korrespondencyi. Odpo" iedz 
nadeszla bcz zwloki; "' dni ldlka przynos%~ od ksi~
znej piSIDO W cyfrach: ,ju.Ze111 posiala gdzie \Vypa
-dlo, Z ZU 'viadOinieniein 0 SZCZCl'Cj przyjazui \VUSZej '"

pisala }{ Si~.Zna . vV r. 1706 b~d~c \V lVIin ·1\u, l\Iazepa 
odebral od Dolskicj drugic pismo \V cyfrach, z zawia
doinieniein, ic pcwny kr61 pisze do niego. ](icdy Or
lik list przcczytal, Mazcpa sica zas1nucil i po\vicdzial: 
, Co za glupia baba! chce 1n·zczctnnic carsk~ n1osc 
u~wiesc, aioby O})Usci\vszy kr6hi Augusta, przyj~l 

pod S\voj~ protekcy~ Stanisla,va i dopon16gl mu do 
ustalenia si~ na polskim tronic, a za to przyrzeka 
kr6l posilkowac caro"ri " r 'vojnie sz\vcdzldej; juze1n 
o temjej bzdurstwie m6wil caro\vi, i jcgo carska n1ose 
nasmial si~ dosye." Ale uda,vac dlugo przed Orlikiem 
bylo nie podobna; do l{ijo\va przyszedl trzeci list 
od Dolsldcj: ksi~ina pisala " rprost, azeby Mazepa 
zaczynal uloion~ spraw~ i mial 11adzicj~ na pomoc 
od calc go \vojska szwedzldego ; niech by takze byl 
zape,vniony, ic \VS:&ystkie .iyczenia jego spelnione 
b~d~, do czcgo por~czenia od kr616w szwcdzkiego i 
})Olskiego przyslane mu zostan~. l{icdy Orlik prze
czytalli t, Mazepa powstal z l6zka z wielkim gnie
'vem i wrzcszczee pocz~l: Przekl~ta baba, Z\Varyo
'vala! przed ten1 prosila nd~' aicby carsl{a mose 
przyj~l Stanislawa pod S\Voj~ opiel{~, a teraz co in .. 
nego pisze, bies j~ chyba op~tal; chcc rnnic szcz,va
nego lisa (\v oryginale: zvprrnvnego ptaka) \Vy,viesc 
'v pole; zgubilaby mnie calkiem baba, gdybym jej 
1nial uslncha.c; c~yz to poc.lobna do 1n·a,vdy, azeby 
porzuciwszy iyj~ce, szukac tego, co jui umarlo, a 
odplyn~'vszy od jednego brzegu, nie przybie do dru
giego. Stanisla"r j • am nie n1a nadziei 'v Polsce kr6-
lowac; rzeczpospolita podzielon~ jest na dwoje, ja
kaz tedy uicrozs~dnych tnvodzen tej l{obiety 1na bye 
zasada? Zestarzalem si~, sluz~c \viernie carskh~j mo
sci, i ojcu jego i bratu; nie uwiedli mi~ ani lo·ol pol
sl{i Jan, ani chan krymski, ani kozacy donscy, a teraz, 
na schylku \Vieku mego, kobieta cbce mi~ oszukae! 
Mazepa s pali! list Dolskiej i kazal Orlil{owi tak~ 
napisae odpowiedz: ,Prosz~ wasz~ l<si~i~c~ n1osc 
2ostawic t~ korrespondency~, kt6razgubicmnie moze 
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na iyciu, honorzc i substancyi; nie miej nadziei, ani 
1uysl o ten1, i'ebytn ja na starosc, \Yiernose 1noj~ ku 
carski~j n1osci sz,vankowal." Dolska rzeczywiscie 
zaprzcstala pisn.nic na caly role 

Ale \V r. 170G ~darzylo si~ kilka wypadk6w, kt6re 
da\vn~, pon1igd~y kurne1n a kutn~, wzno,vily korre
spoudcncy~. Car Piotr przy byl do l{ijowa. IIctlnan, 
na czc~c jcg'O, snt£1 "'ypra,vil uc~t~; faworyt carski, 
1\fensz)·ko,v, ktorc1nu \Yino, j~zyk rozpl~talo, wzi~
'vszy, po ul{Oi1czcuiu bieaiady, za rgk~ hetmana, po
sadzilna la,vic obok sicbie, a nachylaj~c siQ ku nic
nlu, po,vicdzial rnu do ucha, ale tak glosno, zc obok 
stoj~ca star::>zyzua \vszystko slyszcc n1ogla: ,I-Ietma
nie Stcpano,viczu! pora jui teraz brae si~ do tych 
\vrog6,v! '" Starszyzna i pulko,vnicy postrzcglszy, ze 
ulubicniec carski cbcc pro,vadzic z hetmane1n taje-
11111~ roz1no'vQ, znbicrali si~ juz byli do odcjscia, kie
d y Mazepa da·l itn znak r~k~, azeby pozos tali, i od
rzekll\ienszyko\VO"'i, takie do ucha, ale glosno aze
by \vszyscy slyszcli: , Nie pora ! " - Menszyk6w na 
to: ,Lops1:ej pory 11ie trzeba, kiedy tu san1 jego car
ska 1nosc z g16wn~ ar1nij~ s \voj~. '' - Nicbczpieczna 
rzccz, nie uko1lczy,vszy jednej 'vojny z nieprzyjacie
lenl, rozpoczynac drug~ don1o'v~. - , Czyz wrog6w 
tych 1~knc si~ n1an1y i oszcz~dzac, - ci~gn~l dalej 
halasli wy Mcnszyk6,v: jak~z z nich jcgo carsl{a mosc 
n1a kor~ysc? 'I'ys wicrny stale n1onarsze, ales powi
nien \viernosci t6j dowody okazac ja\vnic i pami~c 
chlubn~ po sobic, na \vieczne czasy zosta,vic, azeby 
i 11astQpni n1onarchowie wiedzieli, i imi~ twojc blo
gosla\vili, ie oto byl taki \vierny hetman I"ran Ste
pano,vicz Mazepa, kt6ry tak~ rzccz dobr~ panstwu 
uczyuil." vV tynl CZti:---ie po,vstal Piotr z ll1iejsca swe
go i Jn·zer,val ro21nowca. Odpro\vadziwszy cara, Ma
zepa 7.aprowadzil starszyzn~ i pulko,vnik6w do dal
szcgo pokoju i zapytal: , Czyscic slyszeli wszystko? 
Ot6i zawszc 1 ak~ mi spiewaj~ piosnk~, ina Moskwie, 
i na kaidcm n1iejscu ; nie <lop usc im tylko, Panie! 
. pelnic to, co za1nyslaj~. "Mi~dzy pulkownikami silne 
po,vstalo szen1rauie . 

l'ot~d betlnan osobiscic zagabni~ty nie byl; ale 
oto zn6\v si~ pojawia taz sama kusicielka, ksi~zna 
Dolsl<a; nadchodzi list ze Lwowa, cyfran1i pis any; 
ksi~zna opisuje, jak byla u lrogos tam cbrzestn~ 
n1atk~ razen1 z feldtnarszalkietn Borysen1 Szereme
tiewytn; siedziala u stolu pomi~dzy nim a generalem 
Rennetn, a roz1nawiaj~c z tym ostatnhn, wspotnniala 
przypadkowo imi~ Mazepy z pochwal~. Renn na te 
jej wyrazy, r6wniez przychylnie o Mazepie si~ ode'
zwal, dodaj~c: ,Zlituj si~ Boze ! nad tym dobrym i 
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yozumnym panem! On biedny nie wie, ze ksi~z~ 
Aleksander Danilowicz Menszyk6w, dolki pod nim 
kopie, i chce, uwolniwszy go, sam zostac hetmanem 
na Ukrainie." Szeremetiew mial niby potwierdzic 
slowa Renna; Dolska zapytala: ,Czemuz to nikt 
z dobrych przyjaci6l, nie uprzedzi betmana?" -
To nie podobna, odrzekl Szeremetiew; - wiele rze
czy i sami znosic musieroy cierpliwie, ale c6.i robic? 
trzeba milczec. Kiedy Orlik odczytal pismo cyfro
we, Mazepa rzekl: , Wiem ja i bez tego bardio do
drze, co o was i o mnie oni mysl~: chc~ mnie ukon
tentowac tytulem ksi~cia Rzymskiego, a hetmanstwo 
ode brae, starszyzn~ wszystk~ powybierac, miasta 
pod swoj~ wladz~ zagarniac, i wojewod6w albo gu
bernator6w w nich poogadzac, a jakby si~ temu sprze
ciwiano, to za W olg~ przep~dzic, a swemi ludzmi 
Llkrain~ osiedlic . . Samiscie slyszeli, jak Menszyk6w 
do ucha mnie m6wil: pora teraz wzi~sc si~ rlo tych 
wrog6w! Slyszeliscie to, jak tenze Aleksander Dani
lowicz upraszal dla sie bie o ksi~stwo czernihowskie, 
a przez nie sciele sobie drog~ do hetmanstwa." Po
~~czywszy tym sposobetn spra\v~ \vlasn~ z dobrem 
og6lu, przerzuciwszy bojazii sw~ na cal~ starszyzn~, 
Mazepa rozgadal si~ o 'vlasny<!h krzy,vdach. , Oto, 
m6wil: car poslal Menszykowa z konnic~ na W o
lyn, a mnic wslad za nim isc kazal i spelniac jego 
ksi~z~cej mosci polecenia. Nie tylc mialbym jeszcze 
krzywdy, gdyby mi~ pod dow6dztwo Szcremetie\va, 
albo innego znamienitego i od przodko\v zasluzo
nego czlo,vieka oddano, ale pod komend~ ~fenszyko
wa 1 Tenze Alel{sander Danilo,vicz um6,vil si~ ze 
mn~ o wydanie siostry swojej za sio trzenca n1ego, 
W ojnarowskiego: czekalem na to I at kilka, nie swa
talem panny dla siostrzenca, a kiedyn1 'vreszcie przy
pomnial Menszykowowi o umowie, odrzel{l mi, ze 
teraz jui niepodobna, dla tego ie jego carska mosc 
sam z jego siostr~ oienic si~ rna zatniar. '~ 0 ile to 
wszystko prawd~ bylo? o ile car sam bral udzial 
w planach s'vego, chciwego wladzy i honor6w ulu
bicnca, i o ile zyczeniom jego uledz byl zdolnym? 
Pytan tych nie zadal sobie ani ~Iazepa, ani Orlik; 
zaden tez z nich nie zapytal: ,I c6i, alboz ~Ienszy
k6w otrzyma! byl ksi~stwo czernihowslde? alboz si~ 
car ozenil z jego siostr~?"- , Ucho,va.j mnie, Boze! 
od ich panowania!'~ tak sl{argi s'voje zakonczyl Ma
zepa, poleciwszy Orlil<owi napisnnie odpowiedzi do 
ksi~znej Dolskiej, z podzi~l{owaniem za zycz1iwosc i 
ostrzezenie. 

A tym czasem dla Ukrainy ci~zkie nadeszly cza
sy: straszliwy nieprzyjaciel byl blizko; wszcz~l si~ 
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silny ruch : szly oddzialy rekrut6w, snul i si~ ludzie 
naczelni, ci~gn~ly rz~dem dlugim furgony, w Kijo
wie spieszono si~ z ufortyfikowaniem. Pulkownicy 
wpadali nieustannie do hetmana ze skargami, ze ko
misarze przy budowie fortyfikacyj, kozak6w kijami 
wal~ po glowie, uszy szpadami obcinaj~; ie kozacy 
porzuciwszy domy swoje, sianoz~cie i zniwo, znosz~ 
na sluzbie carskiej skwar i wszelkie niedostatki, a tym 
czasem ludzie wielkoruscy, lupi~ ich do my, rozbie
raj~ i pal~: zony i c6rki zniewazaj~, konie, bydlo i 
wszelki dobytek zabieraj~, starszyzn~ smiertelnemr 
ol\ladaj~ raza1ni. Mocniej od innych rozlegaly si~ 
glosy pulkownik6w mirgrodzkiego Apostola i przy-· 
lnckiego Gorlenki: ,Oczy wszystkich ku tobie si~ 
zwracaj~,- odezwal si~ do Mazepy pulkownik mir
grodzki,- nie dopusc, Panie Boze! na ciebie smierci:: 
wtedy w takiej zostaniemy niewoli, ze nas kury na
wet zagrzebi~." Silniej jeszcze przylucki przema-· 
wial: ,My i dzieci nasze przeklinac na \vieczne cza
sy dusz~ twoj~ i kosci b~dziemy, jesli nas po zgonie
s,voim, w takiej zosta\visz niewoli." 

W roku 1707 car zebral rad~ wojenn~ 'v Z6lkwi; 
hetman wojska zaporozkiego obecnym byl na radzie 
i wr6cil pos~pniejszym od chmury: do cara na obiad 
nie pojechal, \V domu dzien caly nic nie jadl; co ta
kiego tam bylo na radzie, nikt o tern nie wiedzial; 
Mazepa nikomu nic nie m6wil; powiedzial tylko: 
,Gdybym Panu Bogu tak wiernie i gorliwie sluiyl, 
najwi~ksz~bytn otrzymal nagrod ~, a tu chocbym si~ · 
w aniola przen1ienil, nie m6glbym, za sluib~ i wier
nose lllOj~ zadnej odebrac wdzi~cznosci." Drugiego 
czy tez trzeciego dnia, przyniesiono ~1azepie pismo:. 
byl to rozkaz od Menszyko\va do pulkownika kom
paniejsldego, azeby z pulkiem S\voim szedl do niego. 
Mazepa zer\val si~ z miejsca jak szalony i zawolal: 
,, Czyz moze bye wi~ksze pohanbienic, szyderstwo i 
ponizenie dla mnie! Codzieil ksi~ze Menszyl{6w wi-~ 

duje sig ze mn~, kazdego czasu ze 1nn~ rozmawia, a 
teraz nie po,viedzia \vszy mnie o tern uprzednio ani 
slowa, bez \viedzy mojej i zezwolenia, wydajc rozka
zy ludziotn, mnie pod,vladnym! I kt6zby tatn Tan
skiemu, bez tnego rozl<azu, wydac m6gl pensye tnie
si~czne i pro,vijant? I czyzby n16gl on, bez woli mo
jej, i~c gdziekolwjek z pulkier11, kt6re1nu ja zold 
plac~? A gdyby poszedl, kazalbym go jak psa roz
strzelac. ~f6j Boze! Ty widzisz krzywd~ moj~ i po
nizenie 1" W tym czasie, jakby na umyslnie, zjawia 
si~ ksi~dz jezuita Zal~ski z propozycy~ przejscia na 
stron~ niezwalczonego kr61a szwedzkiego ; Mazepa 
rozpoczyna z nim tajemne narady; wybiegly, szczwa-: 

' 
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.ny lis, hetman nie jest z Moskwy zadowolony, ale si~ 
Piotr a l~ka; boi si~ tez jcdnoczesnie i Karola, nie 
spodziewa si~, azeby Piotr jemu podolal, i chce si~ 
przetnkn~c, nieopalony, pomi~dzy d\v6ch ogni. 

A tym czasem coraz bardziej szemranie pulkowni
k6w si~ wzmagalo. Wr6ciwszy do l{ijowa, Mazepa 
otrzymal ukaz carski o urzf1dzeniu kozak6w w piq-
iaki, na \Vz6r pulk6w slobodzkicb; bylo to juz jakby 
stopniem do przerobienia kozak6\v na dragon6w i 
zolnierzy; powstal silny szmer, niczadowoleni zgro
madzali si~ u oboznego lomiko,vskiego, gl6wnie zas 
u pulkownika mirgrodzkiego, naradzaj~c si~, jakby 
nieszcz~sciu zapobiedz, a swobody S\voje obronic. 
Mazepa aie bral w t.ych naradach zadnego udzialu. 
Dnia 16 wrzesnia, p6zno wieczorem przyniesiono mu 
list od ksi~zny Dolskiej, oraz list od kr6la polskie
go Stanislawa Leszczynskiego. Po przeczytaniu li
·stu, Mazepa ze strachu, upuscil go z r~k i za w olal: 
.,,Przekl~ta babal zgubi mnie!" Dlugo siedzial potem 
milcz~cy, w gl~bokiem rozmyslaniu, nast~pnie do 
Orlika przem6wil: ,}jami~ glow~ nad tern, czy mam 
ten list do car a posy lac, czy nie? o tem si~ jutro na
radzimy, a teraz idz do swego mieszkania i modi siEJ 
do Pana Boga, azeby t~ spraw~, podlug woli swojej 
urz~dzil: bye moze, iz twoja modlitwa przyjemniej
sz~ Bogu b~dzie, niz moja, bo zyjesz po chrzeRcijan
sku. B6g widzi, ze nie dla siebie to robi~, ale dla 
was wszystldcb, dla zon i dzieci waszych !" Mazepa 
i Orlik mieszkali w monasterze Pieczerskim. Orlik 
wr6ciwszy do swego mieszkania, \Vyj~l dwa ruble i 
wyszedl dla rozdania pienifJdzy starcom, zebrakom i 
l\alekom, l\t6rzy \V szalasach lezeli na ulicy, i 'v szpi
talach pieczerskich mieszkali: pisarz mial nadziejEJ, 
ze przcz ten dobry uczynek przeblaga Boga, azeby 
uratowal go od okropnego nieszcz~scia, i sercc Ma
.zepy od przedsiEJwzi~cia djabelskiego odwr6cil. Dru· 
giego dnia rankien1, Orlik przyszedl do Mazepy: za· 
.stal go sicdz~cego przy }{oncu stolu, a przed nim 
stal krucyfiks z cz~stk~ krzyza swi~tego; postrzegl
szy Orlika, hetman tak zacz~l: ,,Gdy sprawa moja 
1vczoraj przez list od Les.zczynskiego, przed tob~ 
si~ wykryla, tedy \V obliczu Wszechmog~cego Boga 
wyznajEJ i przysi~gam, ze ja nic ella prywaty mojej, 
nie dla honor6w 'yyzszych, nie dla "ri~kszego zbo
gacenia siEJ, ani tez dla innych jakich b~dZ zachcen; 
ale dla \vas wszystkich, dla zon i dzieci \vaszycb, 
dla dobra po,vszecbncgo matki tnojej ojczyzny, bie
dnej Ukrainy, calego wojska zaporozkiego i ludu 
maloruskiego, dla pod wyzszenia i rozszerzenia pra w 
i swob6d wojskowych, chc~ przy po1nocy Boskiej, 

tak zrobic, azebyscie ani od mo~kiewskiej, ani od 
szwedzkiej strony nie zgin~li. A gdybym ja dla ja
kicb b~dz prywatnych zachcen moich, zrobic to si~ 
od\vazyl, skarz mnie Panie Boze, przez nicwinne 
Chrystusa m~ld, na duszy i na ciele!" To powiedzia
wszy, Mazepa ucalowal krucyfiks, a nast~pnie zn6w 
si~ do Orli1ra zwr6cil: , Ufam mocno, ze ani sumie
nie t\vojc, ani cnota, a11i wrorlzona krew szlachecka 
nic dopuszcz~ ci~ zdradzic mnie, pana twoj~go i do
brodzieja, jednakze dla lepszej konfidcncyi, tJrzysi~
gnij. , Orlik \Vykonal przysifJg~, ale wstrzymac si~ 
nic mogl, azeby nie powiedziec: ,Jezeli victo1'ia przy 
Szwedacb pozostanie, wtedy wielmoznosc \vasza i my 
wszyscy szcz~sliwi b~dziemy, ale jesli przy carze, 
to i sami zginie1ny i nar6d zguhiemy." - ,J aja nie 
s~ m~drsze otl ]{ury," odrzckl Mazepa: ,albozem 
glupi, azeby1n przed czasem, bez potrzeby konie
cznej, mial si~ odl~czyc? Wtenczas do Szweda przy
staniemy, kiedy zobacz~, ze carskic wojsl\o nie tyl
ko Ukrainy, ale i swego panstwa od szwedzkiej po
tencyi bronic nie b~dzie w stanie. M6wilem w i6J
k\vi carowi: jezeli kr61 szwed~ki i Stanislaw z woj
skami swemi siEJ rozdziel~, i pierwszy z nich do pan
stwa moskie"'skiego p6jdzie, a drugi na Ukrain~, 
wtedy nie b~dziem w stanie bronienia si~ z naszem 
slabem wojskiem, ty1~ wyprawami zm~czonem; pro
silem cara, azeby nam cbociazby z 10 tysi~cy swego 
regularnego wojska zostawil; i c6z mi na to odpo
wiedzial? ,,Nic tylko lOciu tysi~cy, ale i lOciu ludzi 
dac nie mog~; broncie si~ sami jak n1ozecie!'' To 
miEJ wi~c z1nusilo \vyprawic ksi~dza trynitarza, ka
pelana ksi~zncj Dolskiej, do SakRonii ~ aieby tam 
wid2~c niejak~ moj~ ku sobie inclinaC!J{} (przychyl
nosc), nie obchodzili si~ z nami po nieprzyjacielsku. 
Jednakzc \Vierno8c moj~ ku carskiej mosci przedlu
zac b~d~ az do czasu, nim zobacz~, z jak~ potencyre 
(sil~) Stanislaw do granic ukrainskich przyjdzie, i 
jakie b~d~ prog1·essy (po\vodzenia) wojsk szwedzkich 
'v panst"'ie moskie,vskienl, a jezeli bronic Ukrainy i 
sa1nych siebic nic b~dziem \V stanie, poc6z \vtedy 
sami do zguby leciec ma1ny, azeby zgubic ojczyzh~. '' 

Zgodnie z ty1n planem dzialan, Mazcpa dal odpo
\Viedz kr6lowi Stanislawowi dnia 18 \Vrzesnia, ze 
spelnic rozkazu jego, ani tez zadnych spra'v rozpo
czynac, dla nast~pnych po"rod6w nie 1nozc: 1) Ki
j6w i iune fortcce na Ukrainie obsadzone Sf1 mocne-
mi zalogami, pod kt6ren1i }{ozacy, jak przepi6rki 
pod jastrz~biami, gl6w swych podniesc nie mogf! • . 
2) W szystkie sily juz s~ w Polsce, niedaleko Ukrainy 
skonc~ntrowanc. 3) Na Ukrainie, naczelni i podwla-
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dni ludzie, duchowni i s\vieccy, podobnie jak kola 
rozmaite, zgody nie maj~ jednomyslnej : jednym do
brze jest pod opiek~ moskiewsk~, inni sklonni s~ 
do protekcyi tureckh~j, trzecim si~ podoba, podlug 

otrzymal bonory? Hetman Samojlowicz po-zbawil go 
posady pisarza, \vygnano go z Ukrainy, i wsz§dzic, 
przez caly przeci~g zycia czynili mu 'vyrzuty i za
wstydzenia tak swieccy jak-tez i duchowni ludzie, a 
najwi~cej z nich arcybisl{up czerniho,vski, ~azarz 
Barano,vicz, l{t6ry wsz~dzie, gdzic ty lko Mokryjewi
cza napotl{al, czy to \V cerkwi, czy w goscinie, pro
sto mu w oczy, a na glos dla wszystl\:ich, nazy\val 
Judaszem, zdrajc~ pana swego, rodzajem jaszczur
czym, a gdy mu dawal po nabozenstwie antidor, 
zwykle mawial: ,i Chrystus Judaszo\vi chleb dal, 
a po ehlebie wszedl wen szatan., Wreszcie Orlikowi 
i to do glo,vy przychodzilo, ze podlug kodeksu wiel
koruskicgo, dla donosiciela- pierwszy knut. W tym 
czasie, gdy si~ tak wahal, roztrzygni~t~ zostala 

. wrodzonej do Polak6w antypatyi, pobratymstwo ta
tarskie. 4) Samus 2) z reszt~ pulkownik6w, lEJkaj~c 
Si~ Z po,vodu swiezych buntow, ZC111Sty od wojsk pol
skich, w~tpi~, azeby si~ do Rzeczypospolitej sl\:lonil, 
dla tego wi~c trzeba naprz6d dokladac starania, aze
by \Vojsko i lud wszystek po obu stron_ach Dniepru 
·do jednej tnysli przyprowadzic. 5) On t. j. Mazepa, 
ma przy sobie stale kill{ a tysi~cy 'vojska regularnego 
wielkoruskiego, kt6re na wszystkie jego sprawy by
strenl patrzy okiem. 6) Rzeczpospolita polska jest 
rozdwojon~. _:.._ Mazepa przyrzekl tylko, nie szko
dzic w nicze1n intcresom l\r6la Stanislawa i wojska 
szwedzl\:iego. 

Mysl, ze stosunki jego z nicprzyjacielen1, skutkiem 
nieostroznosci Stanislawa, sta!y si~ 'viadome cho
ciaz jednc1nu czlowiekowi na Ukrainie, niepokoila 
Mazep~; na przysi§dze jego nie polegal zupelnie, i 
dla tego probowal jeszcze dzialac naft pogrozkami: 
,Pami~taj Orlil{u, 1n6,vil do pisarza generalnego, 
,dotrzytnaj 1nnie "'iernosci; "'ie z, 'v jakich ja u cara 
lasl\ach zostaj~, nie pomieniaj~ 1ni~ t~un na ciebie; 
jam bogaty, a tys biedak: ~fosk"'a grosze lubi; tnuie 
nic si~ nic stanie, a ty zginieszl, I>ogr6:lka podzia
lala na Orlika; z drugiej strony z'vi~zany on byl 
przysi~g~, dn.nf1lVIazepie: ci~glc n1u tez stal na my
sli nicbo~zczyk l\Iokryjewicz, ktory b~d~c podobniez 
jak Orlik, pisarzen1 generalnyn1, ob,vinil hetmana 
Den1jana ~fnohogrzcsznego o zdrad~, a jal\ie za to 

• 

2) Sauut.~ z r[unicniu Jana ITI nazuaczony bylna bet
mana l<ozackicgo po Mikule; 'v r. J GtHJ 1uic~zkal 'v \Vin
nicy, i z bandQ: zaporozc6w, napndal na krnj tatar ki, 
oswubad7nl "\Vi~zni6\v chrzescija11skich, a tatarskich w da
rze kr6lovvi polski emu i carowi mosldewskic1nu posy lal, 
wiclkic nagrody od nich bior~c. P6zni~j obr6cil or~i na 
PolslH~, dobrrnvszy sobie to\varzysza Paleja 'v roku 1703 
zaj~l Bogusla\v, l(orsun, Niemir6w i Berdycz6w, ·wyrzy
naj~c wsz~dzic szlacht~ i zyd6,v. Napr6zno . karzyl si~ 

. nan August II. caro,vi Piotrowi I, sprzymicrzcncowi swe
mu. Samns i Pah~j niesluchali nikogo. Ale 'v tymze 1703 
roku, Mazepa oslrariyl Paleja przed care1n, sch,vytal go 
podst~pem 'v Berdyczowie i odeslal na Sybery~, a Samus 
poddal si~ i zostal pulkownikiem bogushnvskim.- Pod 
dow6dztwcm Mazepy, \vszedl Samus do Polsld, na pomoc 

sprawa J{oczubeja, i-Mazepa otrzymal -w carskim li
scie do niego pisanyn1, a nast~pnie w publicznych 
l1ramotach, laskawe zape,vnienie, ii iadnytn ua wier
nose hettnana potwarzom, nie b~dzic 'viary dano, a 
kazdy potwarca, nalezne otrzyma ukn:ranie. Zape
wnienie to carslde, odwr6cilo Orlika stanowczo od 
n1ysli o doniesieniu . 
• 

lVlazcpa zba,vienie swe w chytrosci, tajemnicy i 
oczekiwaniu pokladal; ale starszyzna spokoju 1nu nie 
dawala, pobudzaj~c nieustannie do dzialan bardziej 
stanowczych. 'V Bialej Cerkwi przyszli do niego obo
zny lomik:O\VSki, pu!kownicy lnirgrodzki, przyJ.ucki 
i lubien~Jii, nalcgaJ~c, azeby radzil o swojem i po
wszecbncnl bezpieczenstwie, i przyrzeka1i ·stac za 
niego az do kr,vi przelania, za pra\va S\voje i S\vobo-· 
dy, na co tci i przysi~g~ wykonali; 1\tlazepa przysi~gl 
im tak san1o i 'v tych lo,vaGh, jak Orliko:wi "' Ino-
nasterze Pieczerskitn: Otoz ella czego, kicdy car d.o
tnagal si(J liilkakrotnie, azeby hetluan, podejrzan~go 
Inn pulkownika n1irgrodzkiego aresztowal, l\fazepa, 
broni~c go \Yszclki etni silan1i, rozkazu nie spelnial. 
Ci~gle tnialnadziejfJ, ze burza przejdzie, ie Ul\raina 
woln'1 od rlziala!1 wojennych zostanie, a hetman nie
b~dzie Inial potrzeby odwazac si~ na krok straszli
'vy }Jier"·cj, nin1 si~ po,vodzenie na tej lnb o'vej oka
ze stronie; ale oto \viadomosc przychodzi, ze l{arol 
XII od Su1olciisl{a z\vr6cil si~ na Ckrain~: ,Dj~bel go 
chyba tu niesie!" rzel\l na to ~iazepa,- , wszystkie 
~nteresa n1oje przewr6ci, wojsko 1nosk·iewskie wpro
wadzi w slad za sob~ \vew·n~trz Ul\:rainy, na ostatni~ 

. ..Augustowi II. i llajdamackim z\vyczajem kraj caly rabo
wal. (A. Przezdziecki w Athenaeum, 1842 I, 27.). 

jej ruin~ i na zgub(J nasz~." Oczeki"'ania si~ spel
nily :· nadchodzi ukaz carski, azeby hetman szedl 
z \Vojskiem dla pol~czenia si~ z generalem Inflan-· 
tein, wyslanym dla spalenia miast nieobronnycb,. . 
wsi, stod6l i mlyn6w w pulku Starodubowskim. Ale 
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Mazepa, podejrzH,vy zawszc, a dzis do strasznej po
czuwaj~c si~ sprawy, zrozumial ukaz inaczej: po
myslal~ ze ehc~ go zwabic do Infianta, azeby do r~l~ 
wzi~c tern lacniej. Kazal wi~c pulkownikom lnir
grodzkiemu, przyluckiemu i lubieiiskiemu zebrac si~ 
u oboznego lomiko,vskiego, i posla! do nich Orlika 
z zapytaniem: jak 1nysl~ oni, czy rna isc hctlnan dla 
pol~czeni~ si ~ z Inflante1n? W szyscy odpo,viedzicli, 
ze isc nie powinien, a niech posyla natychtniast do 
kr6la szwedzldego z prosb~ o protekcy~ i niech po
l~czyc si~ z nim na granicy usiluje, azcby wojsk 
wieloruskich do Ukrainy nie wpuscic; przyten1 upra
szali hettnana o zawiadomienie, czego 0d szwedz
kiej protekcyi spodziewac si~ maj~, i na jakich fun
damentach cal~ t~ machin~ zalozyl? Mazepa roz
gniewal si~ na te ich z~dania, i za pierwszetn si~ 
z nie1ni widzeniem, powiedzial do nich: ,,Po co warn 
o tern wiedziec przed czase1n? Zaufajcie sun1ieniu 
memu i podlcmu rozu1now1; nie I~kajcie si~ : nie 
sprowadzi on \vas z dobrej drogi; jeden ja, z la ki 
Boiej, \Vi~cej 1nam rozumu, jak wy wszyscy; u cie
bie lomil<owski, juz si~ rozu1n zestarzal, au ciebie 
Orliku, zbyt tnlody jeszcze; a do l\rola szweclzkiego 
wien1 ja dobrze i bez was, kiedy mam posy lac." N a
st~pnie \vyj~l z szkatuiki uniwersal kr6la Stanisla
wa, przez Zal~sldego przyniesiony, i kazal go od
czytac Orliko,vi; ·wszys cy zadowoleni z obietnic kr6-
1e"rskich zostali. . 

Poloienie het.1nana, skutkie1n jego oczcki,va{t, co ... 
raz sig bardz;it~j trndniejszen1 sta,valo. ?: Glucho,va, 
gdzie si~ d'v6r znajdo,Yal, nadcho,lzily do niego, jc .. 
den po drugiln, listy, azeby zdal komend~ nad woj
skienl jaldemu zaufanen1u czlo\;iekowi, a sam naj
spieszniej do Gluchowa przyby~ral; ale Mazepa, 've
zwania te za sanlolo,vk§ u'vaial, tern bardziej, ie 
z Polski wiadomosc nadeszla, iz tam wszystkim juz 
o stosunkach jego z kr6lem Stanislawem wiadomo. 
Mazepa wi~c, azeby do Gluchowa nie jecbac, udal 
chorego. 

Pewneg6 razu nad wieczore1n, w jesieni 1708 roku, 
posl:al Orlika do lomikowskiego, u kt6rego si~ pul
kownicy zebrali, z zapytaniem: czy rna do kr6la 
szwedzkiego posylac, czy nie? Lomikowski, w imie
niu wszystkich odpowiedzial: skarga1ni na powolnosc 
i niedbalstwo hetman a: ,Nie bacz~c na ci~gl:e prze
kladania nasze i prosby,- m6wil obozny,- nie udal 
si~ do kr6la na granicy i przez t~ opieszalosc swoj~, 
wszystkie sily wielkoruskie wprowadzil do Ukrainy, 
dla spustoszenia i rozlania krwi calego ludu; a te
raz, kiedy Szwed.zi tuz s~ na: karku, - zwleka, nie 

, 

wiedziec dla czego." Samolubny Mazepa, kt6ry sie
bie za rozumniejszego od wszystkich uwazal, n1ocno 
si~ na to rozgnie,val: , Wicm ja, - rzekl do wraca
jf!:cego Orlikn,- ze to vvszystko ten lysy czart lomi
ko\vski rozgaduje; zawolaj ich tu do mnie!'' Starszy-
7:na nadeszla. ,~ \~ y nic radzicic nic, .:._ s potkal ich 
te1ni slo\ry 1Iazepa, - a ty lko o 1nnie przegaduje
cic; niechby \Yas czart porwal! Ja, zabra\vszy z so
bfl: Orlika., pojad~ do jcgo carsldej 1nosci, a wy 
gif1cie tnt~j!'' Starszyzna Inilcznla, ~fazcpa uspokoil 
si~ nieco, potcm zapytaJ: Czy mam do kr6la posy
lac, czy nic? ., -- A jakiei nic vosylac J - odczwali 
si~ \vszyscy : z"'lekac nic rna po co! - Mazepa 
natychmiast zawolac~ kuzal Bystrzyckicgo; gdy ten 
SifJ zjawil, 'vczwal go do \vykonania przysi~gi na za
cho\vanie tajen1nicy; Orlikowi kazal napisac dian 
instrukcy~ do hrabj ego I)ipera po lacinic; aptekarz 
hctmaiiski przetlu1uaczy I j~ na j~zyk niemiecki, i 
z tym przcl\ladctn, bez podpisu, bez piecz~ci, By
strzycki udal sie nazajutrz do obozu szwedzkiego. 

W instrukcyi tej Mazepa oswiadczal wielk~ radosc 
z 11rzybycia jego l{r6lewski6j mosci na Ukrain~, bla
ga1 o protekcy~ <lla siebic, o U\volnienin 1NOjska za
porozkiego i calcgo narodu od cigzkiego jarzma mo
skie\v~kiego, obja~nial polozenie swoje, prosz~c o 
niez,vloczne przyslanic 'vojska na pomoc, dla kt6re
go przeprn.,vy, przygotov1ac protny naDesnie, w przy
stnni ~iakoszy!1skiej, przyrzekal. Bystrzycki wr6cil 
z ustn~ odpo,vieclzi<.J;, ie kr6l san1 obiecal pod~zyc 
do t6j przyf->tani \V przysz}y pi~tek, t. j. dnia 22 pa
zdzicrnika. l\Iazepa '\V nicspokojnen1 oczekiwaniu, 
stal w Borznie, zk~d kancellist~ wojsko\vcgo Bolbota 
poslal do Gluchowa, niby z listami, a w rzeczy sa
mej dla do,vicclzenia si ~, jak tez tam 0 nirn trzyn1aj~? 
Kiedy Bol bot wrocil, Mazepa oznajn1il wszystkiej 
starszyznie, ze jeden z 1ninistr6\v carsl{icb, a drugi 
z kancellaryi, iyczliwi jego przyjacielc, ostrzegali 
go, aieby do d'voru nie jezdzil, a pomysla!by o bez
picczcnstwie "rl:asnem i calego narodu ukrainskiego, 
gdyz car, widz~c wahanie si~ na Ukrainie, zamierzyl 
o hetmanie i o calyn1 narodzie cos niedobrego. Ale 
byl to falsz: w p6zniejszym bowiem czasie, w Bu
kareszcie, Bolbot, przc<l \Vst~pieniem do zakonu, 
oswiadczyi Orliko\vi, ze nic podobnego' \V Gluchowie 
b~dqc, nie slyszal; O\vszem, ksi~z~ Dolhoruki po
l wiedziec kazal ~fazepie, azeby si~ niczego nie l~kal 

przybywal najspiesznicj do Gluchowa, daj~c i du
s~~ i sumienie swoje w zaklad, ze car najmniejszego 
o 'viernosci jego nie rna zw~tpienia, i zadnych na 
niego doniesien nie slucha. 

• 
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Min~l dzieii 22 pazdziernika: o kr6lu szwedzkim stan~c po stronie Szwed6w, pierw~j, nitnby stanowcza · 
zadnej wiesci nie bylo. Dnia 23 przybywa do Bor- przewaga ich or~za nast~pila. Kiedy si~ dowiedzial 
zny Wojnarowski, oznajruiaj~c, ze potajemnie opuscil o zdobyciu i spaleniu przez Menszykowa Baturyna, 
Menszykowa, }{tory nazajutrz stanie w Borznie na zawolal: ,,Zle i nieszcz~sliwe pocz~tki nasze! Wiem, 
obiad, i ze ni~jaki oficer niemiecki m6wil do inn ego, ze Bog zamiaru 1nego nie blogoslawi; teraz wszyst
w micszkaniu Wojnarowskiego: ,Zlituj si(J Boze! nad kie sprawy p6jd~ inaczej, i Ul{raina z powodu Batu
temi ludzmi: jutro b~d~ w kajdanach!~' Mazepa ,,zer- ryna przestraszona, b~dzie si~ bala stan~c z nami 
wal si~ jak wicher;" tegoz dnia p6znym wieczorem byl w jednymze celu. « . 

juz w Baturynie ; drugiego dnia rano przeprawil si~ Ziscily si~ przewidywania , bywalca, szczwanego 
przez Sejn1, nad wieczorem przybyl do Koropu, gdzie lisa," jak siebie nazywal Mazepa: Ukraina, juz nie 
przenoco,vawszy, nazajutrz, dnia 24 pazdziernika z przyczyny Baturyna, ale moze Inysl~ o zwi~zku 
bardzo rano przeprawil si~ przez Desn~, a w nocy, z Polakami i Sz~redami przestraszona, nie stan~la 
po za Orlowk'!, dopadl pierwszego pulku szwedz- z Mazep~ razem, i pod P6ltaw~ Karol XII przegral, 
kiego, stoj~cego na lezach we wsi. Zt~d wyprawil 4'a ·Szwccya utracila pierwszorz~dne na p6lnocy zna
do kr6la ~omikowskiego i Orlika, a w slad za niemi czenia. Mazepa r6wniez betmanst\va kozackiego po-
sam ·si~ udal. z bawiony zostal. 

Widzielis1ny, jak niech~tnie Mazepa odwazyl si~ · · J. S. 
' 

• • • • 
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• 

• 
( z widokiem Rozbicia Okr~tu na stali) . 

.. 
• 

Patrz~c na pi~kn~ twarz mlodej szcsnastoletniej 
Julii, na bialosc i r6zowe na wyzszych policzl<ach 
jakby p~dzlem zarysowane rumience, na usta kora
Io"re, wprawdzie zbyt czasrm cie1nno szkarlatne; 
niktby nic powiedzial, ze dla tego poczynaj~cego 
zycie k'vi~tka, ostatnia min~la 'viosna, ze drugiej 
spodzicwac si~ trudno. J ak mnh~j wi~cej 'vszyscy 
sucbotami zagrozeni, tak Julja nie prze,vidywala 
blizkiego dla siebie 1\onca; a co gorzej ze matka jej 
pelna byla nadziei pomin1o ~vidocznych gorszych 
oznak. 

Od dw6ch -Iat jak porzucila kraj, zeby odmiana 
klimatu skutecznie wplyn~la na rozwijaj~ce si~ 
w 14tej wiosnic suchoty. - Doktorzy, coraz to inne 
miejsca, jako zbawienne, 'vsl{azy~wali 1nlodej chorej.
Najpierwej wyjechaly do Wenecyi, ale tam kr6tko 
zabawiwszy, udaly si~ do poludnio,vych Wloch. -
1,am l{limat sluzyl jak si~ zda,valo; nie sluzyli leka
rze, jak siEJ pewnie takze zdawalo. Udaly si~ 'vi~c 
z wiar~ do Paryza, gdzie najslawniejsi, najwi~cej 
uzywani lekarze, kazali zim~ w poludniowej prze
pEJdzic Francyi, zk~d, podlug umowy, nadal listow
nie miala si~ odbywac kuracja.- Gdy J?O sp~dzonej 

zimie w Marsylii i po wodach w lecie, zdano doklad
ny raport Eskulapom Paryzl<im, ci zdecydowali, ze 
klimat za ostrym jeszcze byl, nie st6sownym i kazali 
nast(Jpn~ zim~ w Algierze pTzep~dzic. Taki wyrok za
trwozyl biedn~ matk~; pierwszy raz zacz~la w~tpic 
o sztuce lekarskiej, a nadto podr6z do Algieru zda
"'ala si~ jej a\vanturnicz~, nazbyt trudn~ do wyko
nani-a. Jcdnakze napisala do n1~za, bogatego wlasci
ciela zyznych l)odola okolic, azeby jak najspieszniej 
przybyl do nich. ,Bez ciebie niepodobna nam my
,slec o takiej podr6zy, zawsze miales jechac tej zi
,my do Paryza, zeby Stasi a odwiedziec: najlepiej jak 
,, przyspieszysz podr6.i, zabierzesz Stasia, kt6remu 
, na gruczoly skrofuliczne takze radz~ cieply klimat. 
,Nie zaluj dla niego straconego czasu, jak b~dzie 
,zdr6w t.o go nagrodzi: ja takie juz zt(Jschnilam si~ 
, bez niego.- Przyjezdzaj, zaklinam Ci(Jl jezli ci zy
" cie nasze 1nile. '' 

Pan Medard odebrawszy list taki, musial bye po
slus~nyrn lubo nie zawsze nin1 by\val; ale to co in
nego w don1u, 'v rzeczach kt6re byly swiatu nie wia
dome, a co innego w wypadku tak waznym, jak za
dosyc-uczynienie rozkazom lekarzy Paryzkich. Jak-
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kolwiek nie mial wielkich nadziei i zimniejszym m~z- razistej twarzy, podobn~ byla do kobiet wyzszycb, 
kim rozs~dkien1 obrachowal, ze wszystkie zabicgi i pojmuj~cych powolanie swoje, pojmuj~cych zadanie 
koszta nie wstrzymaj~ tak silnie rozwijaj~cych si~ zycia, cenif}:cych tylko co wzniosle, co szlachetne. 
suchot, nie chcial sprzeciwiac si~ zonie, nie chcial To tez Oktawija lubo nie uderzala pi~l{nosci~; w my
okazac si~ sk~pym i w rodzinie zony stracic opinj~ sl~cy1n, czuj~cytn sercetn m~zczyznie, latwc zaj~cie 
11ajlepszego rncia. Dbal zas o rodzin~, bo nie maj~c a nawet 'vi ~cej niz zaj~cie obudzic zdolala. Skoro on 

. wielkichantenat6w, tylko miljony, poslubil hrabiank~ raz byl pod urol{ien1, juz go nic stac bylo na s~d 
z wysokiego rodu. Uczynil jak chciala.- Trzynasto- wlasci\vy, juz sprzccznosci dojrzec nie m6gl- a 
letniego Stasia odebral z pensyi Paryzkiej - mia·l gdy w ko!1cu doznal zawodu, gdy jakis post~pek Okta
on bowiem przekonanie, ze chocby nawet jak matka wii byl wprost przeczeniem jej zasad, nie umial so
s~dzila, nienagrodzil czasu straconego, przez trzy bie tego wytltnnaczyc, zrzucal z niej odpowiedzial
miesi~czny pobyt w Algierze, to mu wystarczy to~ co nose, obwiniajqc jej przybran~ ntatk~, kt6ra w istocie • 
b~dzie umial do zostania bogatym i poszukiwanym nic nic byla \vinn~. Byla to bowiem dobra, cicha 
konkurentem, przez jeszcze dawniejsz~ jak jego zona kobieta, kochaj~ca Stefanj~, uznaj~ca jej wyzszosc, 

. rodzin~, tern bardziej ze S tas na ladnego zanosil si~ a tern same1n, bez zadnego na ni~ wplywn. 
cblopca. ,No! i jal<ze to bylo?- zapytac kto got6w- Oto 

Wielka byla, rozumie si~, radosc z przybycia ojca tak bylo, ze Okta\vija miala rozum i pojmowala rozu
rodziny, kochanego m~za, ojca i stryja, gdyz razem mcm wszystko co pi~knc i wzniosle, a to co rozum 
z pani~ Medardow~ byla panna Oktawija, dzie,vi~- pojmo\val, odbijnlo si~ \V wyrazistej twarzy. Wyzsz~ 
tnastoletnia dziedziczka licznych wlosci, jedyna spra \V~ ducha '\Vego nie tylko pojtnowala ale nawet 
c6rka po rodzonym bracie pana Medarda , kt6ra czula pi~kno tnoralnc. Lecz mimoto, sl{lonnosci miala 
straciwszy rodzic6'v w dziecinstwie, u stryjostwa si~ 'vprost przeciwne- a Oktawija nie \Valczyla nigdy, 
cho,vala. Zasmucil siEJ ojciec, znalazlszy mizno k\vi- bo chciala mice zycie lat,ve. Jedncm slowem byla 
tn~cego koloryt u t"'arzy J ulii, znaczn~ 'v niej zmia- podobn~ do poety, kt6ry po za poe1natcm s'voim, pel
n~.- , Wolalem j~- myslal- blad~ a z })elniejsz~ nym \\'Znioslych i gl~bokich mysli, jest czasem zu
twarz~, niz z tctni rumieiica1ni I to zly znak 1 " Ale pelnic zwyczajnym i malym czlowiekiem. - Lubo 
pocieszyl siEJ patrz~c na syna, kt6ren byl bardzo dopiero 19 lat liczyla, bogata, zajmuj~ca Oktawija! 
czerstwy lubo istotnie skrofuliczny, i icby byl bliz¢j n1ialct \viclu staraj~cych si~ o jej r~k~, kt6rych po-

' n1atki, odebranym byl z }Jensyi \Varsza,vskh~j , ra- zbyla ~iEJ roz1naiten1i sposobatni, czasem nawet mi-
zctn z ni~ pojechal za granic~ i w Paryzu utnieszczo- n1owolnie. - J eden, 'vidz~c w niej ~przecznosc, wi
nyn1 zo tal. dz~c zin1niejszc na balu jak w domu obejscie si~, 

Wkr6tce po przybyciu pana l\fedarda, un1yslono powicdzial sobie: ,,Napr6zno! Ona mimo rozumu 
puscic i~ w dalsz~ podr6z: byl to juz pocz~tek li- nie n1a sa1nodziclnosci; widocznie stryjenka chce j~ 
stopada, trzcba bylo.jak najspieszniej wi~dn~cy k'via- 'vydac za S\vego kuzyna, 'ViEJC nie myshny o tern.'
tek na gor~tsze promienie slof1ca wysta\vic. - Julja Drugi widz~c z jakien1 zajEJcienl drogocenne z przy
nadzwyczaj cieszyla Si~ podroz~; a ile matk(J jakies bran~ lnatl<~ \Vybicrala stroje, pomysla{ SOOiC: ,stry
okropnc przejmowaly tr\vogi, ktorc za zlowrogie jenka j~ do takich zbytk6w przyzwyczaila, ona tak 
braly przeczucia, o tyle Julja cicszyla si~, obiecuj~c jcj ulega, ie janie 1naj~c maj~tku, nie mog~ myslec 
sobie nie tylko polepszenie zurowia, ale tysi~c in- o niej, a na\vet nie oddalaby mi jej.'' Na mysl mu 
nych przyjemnosci z podr6zy, nie zpowszednialej nie przyszlo ze Oktawija samaby si~ nie tvydata. 
juz i po znanej Europie odbytej.- l\1atka bala si~ Trzeci t~ dwoisto.§6. panny Okt.awii oplacil, bo opl&
choroby morskiej, ale Julja uspokoila j'1 przypomi- cil z\v~tpieniem o wszystkiem co pi~knc i szlachet
naj~c ze w czasie, kiedy plyn~ly ~ Trjestu do Ankony, ne, gorzk~ bolesci~, kt6ra go malo o smierc nie przy
morze bylo bardzo 'vzburzone, a przeciez ona wcale prawila. 0! bo on j~ kochal pierwsz~, czyst~, go
nie chorowala, a matka bardzo malo. r~c~ milosci~- A ona?- Ona widac lubila z nim 

Oktawija takze posmutniala po przyjezdzie stryja, rozma,viac; jego mlodzienczy pogl~d na swiat, na 
zdawalo si~ jakby kogos jeszcze opr6cz niego i rna- ludzi zajmowal j~; umiala go oceniac- byly nawet 
lego Stasia spodziewala si~. Dziwn~ a przeciez bar- chwile, ze szczere, dobroduszne dla niej uczucie, ja~
dzo zajmuj~c~ istot~ by1:a mloda Oktawija; rozumem, kie siEJ coraz silniej w nim budzilo, znajdowalo od
dowcipem, wi~cej, bo nawet gr~ nie pi~knej ale wy- -powiedz w jej sercu.- Wtedy biedny Marcelli, nie-
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1nysl~c ja~i przedzial1naj~tek n1i~dzy IJieJui uczynil, to hrabst,vo nie hylo rlawnej daly; byl bogaty, przy
jasni<3j si~ tlumaezyc pocz~J- nie zostai odcpchni~- stojny i nie zby,valo mu na lekkiln, salonowvm do
tym - tak jak pierwej, przyja~nic przy pozegnaniu wei pie. - Czyby to byJ:o dosyc dla kobiety ,;yzszej, 
podano 1nu r~k~, nawet zda,va!o mu si~ jak~s rze,v- a przynaj1nniej un1iej~cej cenic wyzszosc jak Okta
nosc w oczach jej dostrzedz. wja ? Niewiadorne s~ tajniki tern bardziej kaprysy 

Odjecbal Marcelli do domu pclen nadzici, a do,vie- serca i natury ludzkit~j, kt6rych zrozun1iea ani tez cal .. 
dzi<t\vszy s i~ ze z po,vodu l)Ogorszcnia ~drowia Julii, lde1n 'vytlumaczyc nie 1nozna. Dose nan1 ,viedziec ze 
wyjechaly te panic do Wenecyi, zk~d wkrotce zna- Okta,vja przyj~la os\viadczyny pana Alfonsa; ale 
lazly si~ w Rzyn1ie; biedny mlodzicniec nie tylko slow a uie dala, n16\vi~c jak to Z\vykle w takich ra
przez uczucie, ale na'\'Ct })rzez obo,vi~zck spicszy zach, ze potrzehujc bliiszogo poznania. I)an Alfons 
za niemi, ieby iin bye pomoc~, 1·ad~ l gdyz pan Me- tedy jako przyznany konkurent, 'vkr6tce pospieszyl 
dard jechac z nie1ni nie n16gl.- Ale jakiez zadziwie.. za niemi do Marsyli, gdzic bn,vil pare miesi~cy, sta
nie, gdy za przybycie1n Oktawija nie "·ychodzi do raj~c si~ lvszelkiemi sposobami uprzyjen1nic, rozwe
niego -- przyjn1uje go zc z'vykl~ grzecznosci~ stry- sclic pobyt tych pan wsr6d nieznanego 1niasta i to
jenka, nie rn6wi prawie o siostrzcllicy, tylko o cbo- warzystw.- Pan Alfons byl bogatyn1 i lubil zeby 
robie c6rki. Lubo zc scisnion6n1 sercem- idzie na- go za takicgo n1iano; nie zalowal wi~c wydatk6w, 
zajutrz, i - nie zastaje- ,to fatalnosc!'' - m6,vil tern bardziej ze nie byl z natury sk~py. 0 ile wj~c 
eszczc. Za trzeciln raze1n rzel{llokaj: , Pani bar- poz,valalo zdrowic Julii, zawsze nam6wil na jal\~S 
dzo przeprasza, ale nic przyj1nuje nikogo, bo panna cieka w~ przejazdzk~, gdzio czekala niespodzianka 
Julja gorzej po lekarst,vie, wiEdc si~ pakuj~ i wyjez- czy to z n1uzyki, czy z zastawionych przys1nak6\v, 
dzaj~ do Paryza." , To juz nie fatalizm ~,- pomyslal a cudne kwiaty, cukry, zwyczajn~, codzienn~ byly 
Marcelli. Domyslil si~ ie to od1n6,vna odpo,viedz na grzecznosci~. Czy uzycie podobne pieni~dzy bylo 
jego przy poiegnaniu OS\viadczyny - Znaj~c dobrze zgodne z nznanie1n Okta\vii, kt6ra ale pojn1owala 
stryjenk~, czul ie on a \V t61n nic nie za,vinila , a obo\vi~zki obywatela kraju? nie wiemy; to tylko pe
przeciez tak 111u trudno bylo \vytlumaczyc post~po- 'vna, ze nigdy nie zganila narzeczonego za wyrzuca ... 
wanie Oktawii, tak nie rad byl obwiniac jcj, odrzec nie pieni~dzy, zc brala to jakby za jak~s pl'zyjenznrg 
j~ z calego uroku wyzszosci, ze zrazu na pani~ Me- koniecznos6. 
dardo\V~ powsta,val. Lecz l\:r6tko 1n6gl si~ utrzyn1nc Po sp~dzonych tak dw6ch Iniesi~cacb, pan Alfons 
\V tym bl~dzic. Przypornnial sobic \vszystkie \vi~ksze zastanO\Vi\vszy siEJ, uznal potrzeb~ \vr6cic do domu, 
i n1ale w dzicjach n1ilosci S\vojej \Yypadki - i uczul 'vydawszy przeszlo sto tysi~cy, obrachowal ze z in
ze gdyby istotnie stryjenka byla n1u przeci,vn~, byl- traty dluzej za granic'1 si~ nie utrzyn1a,- a jak przyj
by to odlla,vna postrzegl. Lan1i~c sobie glo'v~ na od- dzie ekwipowanie si~ i 1nontozoanie don1u, tak znow 
gaclnienie iyj~cej zagadki jak~ byia Okta,Yija, Mar- dlug nowy i znaczny zaci~gn~c "'ypadnie. Do1nagal 
ceDi rozchoro,val si~ s1niertelnic.- Okta\vija nie }JO- si ~ wi~c slow a i _postano\vil ·wr6cic do domu, choc 
s~dzala go o to, bo i nie 1nyslala o nim byl on si~ nic nudzil obok Oktawii, bo mu si~ podobala na 
si~ jej istotnie podobal bardzo, ale nie tyle, zeby prawd~; lubll jej to"rarzystwo, kiedy uie \vpadala 
mu cokol wiek pos\vi~cic, chocby mnlostk~ swiato~'£1, w gl~bokie rezono,vanic. 
ehocby nawyknienie - moze na,vet zdobycby si~ Widz~c ze nie n1ozna inaczej, Oktawja przyrzekia 
nie chciala, i nie mogla na zadne; - uznala wi~c mu ~nv£1 r~k~, nie bez zalu, kt6rego sobie przyznac 
potrzeb~ zerwania zupelnego z ?nlod:ie7tCen~ ?'Oman- nie cbciala, bo jakzesz kobieta rozun1na, pojmuj~ca 
~ozoy11t. s\vi~tosc malzenst,va, moglaby przyznac, ze 'vybrala 

W Paryzu, poniewaz stryjenka zaj~ta slab~ cork~, czlowieka, l\torego \volalaby bydz narzeczon~, niZ 
nigdzie by wac nie n1ogla; prosila S\vojej kre\vnej a by zon~?- Pan Alfons jcdyny do ukladania przejazdzek, 
Oktawij~ 'v s'viat wprowadzila. Bywala wi~c wszEJ- do urz~dzania niespodzianel{, do ba,vienia siebie i 
dzie, a z pon1i~dzy mlodziezy kt6rej nie zabraknie drugich dowcipatni, nie byl jednakze czlowiekiem 
11rzy bogatej a do tego przystojuej pann!e, zwrocil kt6remuby l\:obieta oddajctc r~k~, powiedziec mogla: 
jej uwag~ mlody pan Alfons, dla czego?- niewiado- ,Idzmy mysl z ruysl~, r~ka z r§k~, wzajemnie si~ 
mo a przynajn1nh~j Oktawija nie chciala brae pod wspieraj~c przez drog~ zywota; a czy r6ze czy cier
scisly r6zbi6r powod6'v dla czego jego lepiej od in- nie spotykac nam wypadnie, d~iyc b~dziem zawsze 
nych widziala. Pan Alfons mial tytul hrabieg9, lubo , ku dobru i pi~knu dla podniesienia dusz naszych .. '~ 
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Oktawja poj1nowala takiego rodzaju zwi~zek, uzna
wala go, ale mimo to dala dobrowolnie slowo panu 
Alfonsowi, b~d~cemu o 1000 mil od podobnych 

, 
marzen. 

Mlodziutka Julja, jej siostra i jedyna towarzyszka, 
byla jak aniol dobra, lagodna, a lubo zdolnosci miala 
bardzo nie wielkie, ale 'viele rzeczy sercem pojmo
wala i rozumiala nawet. Kochala Oktawj~, czasem 
widziala w niej sprzecznosci, choc zdawaloby si~ ze 
w jej wieku i wyksztalceniu domyslac by si~ ich nie 
powinna. Ona przeciez przeczuciem dobro odgadu
j~c, a do zlego czuj~c wstr~t, najcz~sciej nie chciala 
go dopatrzec; kochala Oktawj~ w poj~ciach jej -
a dop6ki sprzecznosci zbyt j~ nie razily, tlumaczyla 
je so hie.- Lecz gdy poznala puna Alfonsa, uczula 
caly oddzial moralny, jaki byl n1i~dzy siostr~ a nim. 
Dziwila si~ ze mimo-to Oktawja przyjtnuje go tak 
dobrze. - Pytala matki, dla czego kiedy ona pewno 
za niego isc nie zecbce, tak z nim jest, jak by przyj
mowala jego zamiary?- ,Oktawja lubo nie dala 1nu 
jeszcze slowa, ale zdaje si~ ze to uczyni, wida.c po
dobal si~ jej, bo tez roily, grzeczny, dobrze wycho
wany''- odpowiedziala matka. 

,Alez moja n1amo, czyz Oktawja go n1oze ko
chac?- Oktawja taka rozumna?" , Zabawna jestes 
moja Julciu, zapewne ze Oktawja rna wi~cej od nie
go i gl~bokiego rozumu i sq.du o wszystkiem, wi~c 

tez to dobrzc; on j~ tak ccni i kocha to b~dzie si~ 
st6sowal do jej woli - Zreszt~, tys jeszcze dziec
ko, wi§C o takich rzeczach nie mozesz s~dzic. « 

Na tak~ odpowiedz matki nie odrzekla nic Julja
ale po raz pierwszy uczula, ze si~ jej drog:a matka 
myli, ze ona maj~c lat szesnascic nie jest dzieckiem 
nie mog~cem s~dzic o tyclt ?"zeczac!t, i postanowila 
m6wic z siostr~; ale tymczasem ona, w tymze dniu 
przyrzekla nalegaj~cemu panu Alfonsowi. 

Dowiedziawszy si~ o tern Ju]ja, mocni<~j kaszlala 
i mniej w nocy spala, a nazajutrz skoro si~ znalazla 
z Okta wj~, rzel\la do niej: · 

,Smutno mi si~ zrobilo gdym si~ o twojem przy
rzeczeniu dowiedziala, ale 'vidz~ ze i tobie kochana 
Oktawciu nie wesolo. No! c6z wi~c? chcesz isc za 
niego?, Na co, z p6l-usmiechem, zmi~szana Oktawja 
odpowiada: ,Jakas ty dziecinna moja Juleczko! czyz 
ty-bys inny zrobila wyb6r? powiedz mi jaki? kogoz
bys wybrala moja sluszna panno?"- Oktawja m6-
wila szybko, zeby pokryc wrazenia, pomimo ze zwy
kla uwazac znacznie mlodsz~ Julk~ za dziecko i 
malo sobie jej slowa cenila. 

,Zapewne zem juz sluszn~ pann~"- odpowie p6l 
. Ksi~11A s,\'"1~\..T.A, Cz. n. It IX. 

zartem Julka, jui troch~ zniecierpli wiona stan em 
dziecinstwa z kt6rcgo osf:1dzila ze czas wyjsc juz by
lo; poczem m6wi~c jak zwykle, wolno i spokojnie~ 
rzekla do Oktawii: ,Czy ja bym wybrala dla ciebie 
pana .Alfonsa? tego jeszcze nie \Viem, lubo 1ni si~ 
nie zdaje; ale to 'viem pewno, ze gdybyn1 tob~ byla 
nie poszlabym za niego, wolalabym kogo innego." 

,l{og6z? ciel< awan1, powiedz J ulko." 
,Zdziwisz si~ moze jak ci powiem, mozes juz o nim 

zapomniala - oto wolalabym pana Marcelego, tyle· 
tylko ze nie bogaty, ale tal{i rozumny jak ty- a on 
ci~ tak lrochal. '' 

,Zabawna- przerwala smicj~c si~ najnaturalniej
szytn smiecbem Oktawja - ,prawda ze si~ dziwi~, bo 
zk~d ci si~ to "rzi~lo? zkq,d wiesz o jcgo dla mnie 
uczuciach? przeciez ty wtenczas w najlepsze uczy
las si~ grammuty }{i z pann~ Lis an, }{iedy on u nas 
bywal." 

,Wlasnie zen1 si~ uczyla grammatylri, toscie nie 
uwazali na tnnie, a ja dobrze wszystko uwazalam, 
rozumialam, i wtedy chcialam si~ ciebie spytac, czy 
p6jdziesz za nicgo? ale wygadalam s i~ z tern przecl 
pn.nn~ Lisan, a ona mi zakazala o tern m6wic." 

, Nie tylko n16\vic, ale wiedziec nie powinnas, czy 
kto si~ o kogo stara" rzel{la do mnie - ja tez cicho 
bylan1. - A ona sama bardzo go lubila, bo i kt6zby 
go nie lubil? Taki mily, dobry, jakby przy lepka, wi~c 
jakzeby wa1n dobrze razem bylo! Choc bywaliscie 
czasen1 go clzinami, tys inacz~j wygl~dala, inaczej pa
trzyla gdy on przyjechal do nas; a on, kiedy co m6-
\vilas, to tych poczci,vych swoich oczu oderwac od 
ciebie nie m6gl. 0 zcbym ja byla w Rzymie nie tak 
bardzo chor~, tobym byla prosila mamy zeby go 
przyjmo\vala, ale ja si~ dopiero potem dowiedzialam. 
J a nie rozumien1, jak tys si~ mogla tak zmienic dla 
niego?" 

,Moja Julko! doprawdy juz zanadto sluszn~ pannfJ 
udajesz, ani wiem zk~d ci si~ wzi~lo? widac zdro
wsz~ jestes, to chwala Bogu!- ale rozmawiaj o czem 
innem, nie zas o uczuciach; wszystko inaczej widzisz 
i pojmujesz. Slysz~c Ci~ ktoby myslal zem ja zla
mala jaldes przyrzeczenie~ zem zdraclzila nieszcz~sli
wego mlodzienca; mama nie daje czytac romans6w
a to widac nie pomaga i twoja glowka nabiera ja
kiejs fanlazyi romansowej: daj sobie pok6j moje 
dziecko drogie, jezli chcesz zebym si~ nie gniewala.'' 

Julka raz si~ rozgadawszy, raz postanowiwszy wy
walczyc sobie przejscie z dziecka na dorosl~ pann~, 
nie zostawila bez odpowiedzi sl6w siostry, szybko 
z porni~szaniem wym6wionych. 

28 
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,Nie mozesz ~i~ gniewac Okta"rjo, bo ja m6wi~ 
dla tego ze ci~ kocham i chcialabym zebym mogla 
i szwagierka mego kocbac; tymczasem tak nie b~
dzie.- Wierz 1ni ze i ty choc lubisz si~ z nim ba,vic, 
nie kochasz go bardzo, zesmutnialas ...... " W ejscie 
Matki z lis tern od m~ia i krewnych, przerwalo roz
nlow~ z wielk~ radosci~ Oktawii, unikaj~cej p6zniej 
sposobnosci prowadzenia jej dah~j. 

Istotnie zesn1utniala ona, lubo ani przed sob~ ani 
przcd nikim przyznac si~ do tego nie chciala ; 
wkr6tce na"ret przestalo to bydz widocznem - tak 
si~ bowiem zaj~la wypra"·~, tak jezdzila za spra
wunkami ze stryjenk~h dla kt6rej nic dose pi~knego, 
dose stosownego dla ukochancj Sla1lszej Co1·ki jak j~ 
zwala nie bylo; ze patrz~c na nie, kazdy by widzial 
uradowan~ matl\~ i r6wniez szcz~sliw~ z wyboru 
c6rkfJ. - Czy Oktawja na prawd~ byla szcz~Rliw~? 
nie wiadomo. l{iedy podr6z do Algieru na trzy zimowe 
miesi~ce juz postanowion~ byla, zdawalo si~, ze pan 
Alfons razem z panem Medardem przyjechac byl 
powinien. Okta\vja obiecywala sobie r6zne nicspo
dzianki a moze i podr6z razem z nimi. Zdziwila si~ 
wi~c gdy pan Medard zadncj nie przywi6zl o nim 
wiadomosci, a to zdzi wienie, niezadowolenie, troch~ 
do smutku i t~sknoty bylo podobne; tak ze pr6cz 
Julii wszyscy j~ o to posC}:dzali i zalowali w cichosci. 

Nie b.ylo czasu do tracenia i zaraz po przybyciu 
pana Medarda pakowac si~ poczfdto, czekano tylko 
na odbicie statk6w. - Dwa okr~ta udawaly si~ do 
Algieru, jedQn duzy }{Upiecki zaglo\vy, drugi lekki 
parostatek francuzki - na ten ostatni trzeba bylo 
dni l<ilka czel\ac- tamten zas zaraz odplywal. Pan 
Medard wi~c na nin1 zakupiltniejsca, raz, ze wcze
sniej odchodzil, a powt6re ze pan Medard zawsze 
lubil oszcz~dzac kiedy byl pe,vnym ze tej oszcz~dno
sci nikt si~ nie domysli. 

,Szkoda kochanie- znowila pani Medardowa
ze nie parostatek; ci~zki kupiecki okr~t wolni<~j 
idzie." 

,Prawda duszo, ale najpierw ten lekki francuzki 
parostatek, na kt6ren musielibysmy czekac moze i 
pare tygodni, wydal mi si~ mni~j bezpiecznym. -
Wiesz jaka jest marynarka Angielska w og6le, ka
pitan okr~tu Irlandczyk, pelen doswiadczenia, nad
zwyczaj mi si~ podobal.- Przypominasz sobie jak 
nam m6wil pan K. ze w dalsz~ podr6z morsk~ pu
szczaj~c si~, zawsze wybieral okr~t zaglowy; bo po
wiadal: ,wol~ miec z jednym zywiolem do czynienia 
niz z dwoma; bo jak macbina p~knie, to juz ratunku 
nie rna, ol{r~t spalic si~ musi; - tu zas ty lko burza 

grozic moze" - a te, bardzo rzadko zdarzaj~ si~ 
w tej okolicy morza; a nadto, jest to miejsce tak cz~
stych komunikacyj, tyle po niem kr~zy w r6zne stro- . 
ny okr~t6w, ze nawet w razie br6ii Boze niebezpie
czenstwa, dawszy tylko znak z dzial, w kt6re jest 
opatrzony, mozna bye pewnym pomocy." 

,01 niechze nas Bog broni, zcbysn1y jej potrzebo
wac mieli" zawolala wzuioslszy do Nieba oczy, zona. 

,Alez b~dz spokojna, nawet niepot.rzebnie ci to 
m6wi~, jedynie, zeby ci~ zapewnic, iz nawet w naj
gorszym razie ratunek nam zostaje, gdy tymczasem 
taki parostatek w razie p~kni~cia maszyny, nie rna 
ratunku, musi p6jsc na dno; bo nigdy dose pr~dko 
w takim razie pomoc przyjsc nie moze. « 

,,Dobrzes zrobil m6j drogi Medziu, chocby dla 
tego ze jeszcze bysmy czekac musieli, a tu co dzien 
zdaje n1i si~ chlodniej, wczoraj nawet Julii juz do 
ogrodu nie smialam puscic." , 

N azajutrz potetn, kiedy juz wszystkie rzeczy za
palrowane byly, gdyz o poludniu odbijal wspanialy 
wielkosci~ swoj~ JJilord,.- z wielkiem zdziwieniem 
i radosci~ wszystkich, ujrzano wchodz~cego pana 
Alfons a; kt6rego naturalnie zarzucono pytaniami.
Przyczyn~ sp6znienia jego byl list na poczcie za
legly. 

,Dobrze si~ sta{o - rzekla pani Medardowa
bo przybywaj~c na pozegnanie przed naszym wy
jazdem, pan nas juz nie opuscisz." 

,Naturalnie, - b~dzie nas dw6ch m~zczyzn ku 
obronie waszej"- dodal smiej~c si~ pan Medard i 
sciskaj~c Alfonsa. 

Tym usciskiem zaslonil go przed Oktawjf! i nie 
myslQ:c o tern, wielk~ mu wyrz~dzil przyslug~, gdyz 
nie widziala zach \Viani a i mimowolnego skrzywie
nia jakie si~ na jego twarzy odbilo; powsci~gn~l 
go szybko, mo,vi~c ze smutkiem: 

,Na prawd~ wolalbym zim~ sp~dzic z })aniami 
w lrraju, bylby to znak zupelnego polepszenia zdro
wia panny Julii, i szczerze si~ zmart"'ilem ze az 
w Algierze kaz~ jej go szukac. '' Po,viedziawszy to, 
zarzucil pytaniami pani~ Medardo"'~, ktora scisn~
'vszy go z rozrzewnienia za r~l\~ - zaspokoila tro
skliwosc jego. Pan Alfons po s'vojetnu kochal Okta
wj~, ale mimo swego dla niej uczucia wolal by byl 
sp~dzic zim~ w Warszawie, gdzie nawet wiele po
czynil obstalunk6w, kt6rych rad bylby sam dopz"l
nowac, zeby nie byly sp6znione na slub' maj~cy 
si~ odbyc w Maju. Widzqc jednak niepodobienstwo 
cofni~cia si~ przed podr6z~, kt6ra i dla niego nie 
byla bez wdzi~ku, zgodzil si~ z ni~, pocieszaj~c 
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si~ mysl~, ze zabawiwsy sifJ troch~ z Olimpj~, obej
rzawszy razem z ni~ wszystko co tam warte widze
nia b~dzie; skorzysta z pierwszego parostatku d~
z~cego do Francyi, i :pospieszy do kraju, zeby cze
kac niecierpliwie przybycia narzeczonej. 

Wszyscy tedy przy jasnych i dose jeszcze cieplych 
promieniach poludniowego slonca, w wesolem uspo
sobieniu, zaj~li miejsca w Afilordzie, kt6rym sifJ bar
dzo cieszyly Oktawia z Juli~; pierwszy raz bowiem 
znajdowaly si~ na duzym zaglo\vym okr~cie, \V tak 
wielldej liczbie r6znego kraju i wieku podr6znych. 
Polacy mniej s~ sklonni do choroby morskicj, cale 
wi~c towarzystwo nasze, pr6cz pani Medardowej 
uniknfJlO choroby, a nawet poprzedzaj~cych j~ mdlo
sci; wszyscy na poklad wyszli dla orzezwienia si'J 
powietrzem i nacieszenia si~ majestatycznym wido-

. kiem morza, promieniami slonca ozloconego. 
Zaledwie pare godzin tam byli, gdy nagle pan Me

dard kt6ren pocz~l przechadzac si'J i rozpatry,vac 
po pokladzie, zawolal po polsku: ,Co ja widz~! g6ra 
z g6r~ si~ nie zejdzie jak czlowiek z czlowiekieml''
Zwr6cily wzrok na ten wykrzyknik kobiety, i zdzi
wione ujrzaly jak pan Medard sciskal serdecznie 
mlodego blondyna, klaniaj~c si~ wysmuklemu bru
netowi, kt6rego jakby mu pierwszy przedstawial, -
ciszej po pierwszym wykrzykniku rozma,vial z nimi, 
tylko z gest6w domyslec si~ mozna bylo, ze ich na
mawial ieby si~ do reszty jego to\varzystwa zbliiyli, 
a oni jakby ubiorem podrozny1n wymawiac si'J zda
wali. Narcszcie jakby zniewoleni, zblizaj~ si~ wszy
scy trzej razem, a zmieszana Okta,vja poznaje pana 
Marcel ego; kt6ren skloniwszy si ~ jej, przysun~l si~ 
do J ulii z matk~ przy niej siedz~c~ - wypytuj~c si~ 
o zdrowie.- W kr6tkiej rozmo\vie dowiedzialy si~, 
ze pan Marceli spotkawszy \ve Francyi swego da
wnego koleg~ Uniwersytetu, Pana Gusta,va kt6rego 
ojciec pulkownik G. b~d~c w \vojsku francuzkiem 
obecnie znajduje si~ w Algierze, dal si~ nam6wic 
na odbycie razem z nim tej podr6.iy. - Zdziwione 
panie, za,volaly razem zwracaj~c si~ do mlodego bru .. 
neta: ,Wi'JC ojciec pana jest w Algierze? 

, Tak jest - odpowiedzial - nic to dziwnego 
spotkac naszycb rodak6\v w r6znych cz~sciach swiata. 
J\f6j ojciec jest teraz w Tunis, od czasu jego tam po
bytu, juz raz drugi odwiedzam ten pi~kny, bogaty 
kraj i na1n6wilem mego przyjaciela, kt6remu s~dz~ 
zc bardzo na zdrowie posluzy, taka podr6i." ,,Czy 
to Pan chory?- zapytala pani Medardowa- widac, 
bo pan bardzo zmize1~nial i dla tego nawet nie po
znalam go od razu." 

• 

,Bylem chory, ale dzis jestem zupetnie zdrow -
odrzekl nadaj~c pewien przycisk ostatnim slowom, 
i gdyby nie zamilowanie podr6zy, nie ciekawosc spoj
rzenia na inn~ cz~sc swiata, tobym dla zdrowia nie 
potrzebowal jej odbyc. '' Pornimo coraz mocnicjszych 
mdlosci pani Meda.rdowej, rozmowa byla ozywion~ 
gdyi mn6stwo nastr~czalo si~ pytan, o miasto do kt6-
rego d~zyli, a kt6re juz bylo znanc mlodemu podroz
nikowi. . Wszystko, co iin m6wil, cieszylo ich bardzo, 
a mianowicie ie tam nie sami b~d~, ze mi~dzy inne
mi znajd% pana 1{. pana N. ktorzy tam zim~ przep~
dzaj~ od lat kilku. 

Pans two }ledardo,vic nie mieli przenikliwosci swej 
mlodej c6rki, nic domyslali si~ 'vi~c jak dalekie za
szly znajomosci mi~dzy Oktawj~ a mlodym Wolynia
kiem, .ie Si'J to az smierteln~ jego chorob~ skonczy
lo bardzo si~ wi~c ucieszyli z tego spotkania i 
cbcieli bydz ci~glc razem. - Ale ci panowie posze
ptawszy z sob~ cos po cichu- pozegnali towarr.y
st,vo, m6wi~c ze zajmuj~ mal~ kabinfJ w kajucie 
z kilk~ podr6inymi, kt6rzy wlasnie prawie wszyscy 
s~ cborzy, \Vi~c jako zdrowi musz~ si~ niemi opie
ko,vac. Pan Medard prosil ieby koniecznie przyszli 
kolo lOtej pic kijowsk~ herbat~, do kt6rcj tak byl 
przyzwyczajony, ze wsz~dziezapasy jej wozil z sob~
Nie zupelnic przyrzekaj~c, poiegnali si~. - Malo 
had a wcze nawet oko widz~c odchodz~cego pan a Mar
cel ego, 'vyczytaloby w calej jego postaci tc slowa: 

,Ach! przecic \\·yrwalem si~ z tej gor~cej lazni!" 
Zapraszaj~c na herbat~, nie wicdzia} biedny pan 

Medard co go jeszcze przed herb at~ spotkac mialo
w godzin~ gdy ol{r~t co raz silniejszym ulegal rzu
tom, wszyscy prawie, pr6cz bardzo oswojonych po
?r6.inik6w morskich, zeszli do kajut z pokladu, gdyz 
1m radzono, .ie w takich razach lezenie na-wznak 

' najwi~cej zabczpiccza od choroby.- Biedna pani 
Medardowa cicrpiec mocniej zacz~la, a rzuty okr~tu 
tak pocz'JlY bye silne, ze nie wprawni do chodzenia 
na statkach, nie mogli si~ utrzymac na nogacb. -
Zatrwozony pan Medard chcialby si~ byl dowiedziec, 
ale nie podobna mu bylo wyjsc po wschodkach. -
Wtedy 'vszedl jeden z podr6znych, francuz, i oznaj
mil ze niebezpieczenstwa zadnego nie ma, ze wiatr 
nie wierzcltnu ale spodni (jak marynarze zowi~) 
rzuca silnie okr~tem; tyle tylko ze jezli nie ustanie, 
przedluzy to podr6z.- Wkr6tce po francuzie, jeszcze 
gwaltowniej pi'Jtrz~ce si~ balwany miotaly okr~tem, 
a przytem swist wiatru, szum balwan6w i jakby st~
kanie maszt6,v, jak~s piekieln~ muzyk~ tworzylo. 
Pan Alfons zbladl i usilowal wyjsc, zeby si~ przeko-

23* 



• 

176 

nac i zaspokoic panie - a wtem przybyly kapitan 
okr~tu, juz nio mlody, z twarz~ peln~ szlachetnego 
wyra~u i odwagi, mial sobie za obowi~zek zaspokoic 
podr6znych, kt6rzy jak si~ domyslal musieli bye za
trwozcni. Obcjrzawszy czy lampy dobrze przymoco
wanc, czy wszystko w porz~dku, zaspokoiwszy wszy
stkich ze tylko rouzaj 'viatru jest przyczyn~ tak lllO

cnycb ruch6'v okr~tu, ze to nawet nazwac nie mozna 
burz~ morsk~, w por6,vnaniu jakie n1u si~ w lecie 
spotykac zdarzaly; zostawil uspokojonych nieco po
dr6znych i pospieszyl z\viedzic inne cz~sci okr~tu. 
·Oktawja ch~c miala v1yjsc na poklad, lecz nic tnogla 
opuscic cicrpi~ccj stryjcnki.- Pan Alfons zabawial 
z pocz~tku panic dowcipkujqc koszten1 licznych to
'varzyszy podr6zy; lecz })otem un1ilkl, sp~dzai~c na 
b61 glowy milczenic; zgola nie 'vesolo bylo \V k6lku 
naszych znajomych, gdyz i pan Medard bardzo ZI)O-

s~pnial. 
w p6l godziuy po odejsciu kapitana, wsr6d rzu-

cania si~ okr~tu, dal si~ slyszec loskot pod kajut~, 
\V tak zwanej pi\vnicy okr~towej Wkr6tce potem 
mimo szumu wody, swistu, loskot6w; jeszcze jal\iS 
nowy balas, krzyki, g'.var, obil si~ o uszy strwozo
nych- potem \V po,vietrzu dusznosc jakas dziwna 
czuc si~ dala Wszyscy przcrazeni cisn~c si~ do 
wschodk6\v wiod~cych na poklad pocz~li, pytaj~c: 
Co si~ stalo?! ,,Pozar w okr~cie 1 m6wi l\tos -- i 
bylo tak istotnie. Bcczki ze spirytusetn spadly z li
gar6\v, jedua z nich rozbil~ si~ .. czlowiek pr~yswie
cajqcy dwom innym przyt\vierdzaJ~cynl bec~k1, Ilrz~z 
silny rzut okr~tu obalonym zostal - padaJ~C rozb1l 
Iatark~, ogien doszedl do spirytusu, nie bylo juz 
srodka ratunku! beczl\i jedna po drugiej p~kaly, a 
plyn ognisty rozszcdlszy si~ po pi,vnicy, po~niecany 
O'waltownen1 liolysanienl okr~tu, \Vyinykal SI~ otwo
;a1ni i chwytal co tylko niszcz~cy plomien jcgo m6gl 
dosi~gn~c.- vVidz~c to kapitan. zbl_ad~, ale jeszcze 
nie tracil nadziei ratunku- ,I-leJ dz1ec1 ! - zawolal 
na majtk6w- Modlitwa do ust, a pompy, liny, wio
sla do r~k! ratowac najpicr\Y kobiety i dzieci!" Za
'varczaly pompy, zasl\rzypialy odkr~cane liny a by })O 

nich spuszczac podr6znych; a razen1 rozlegl siEJ \V po
wietrzu Ilymn tr,vogi,- Iliesn majtk6\Y: 

0! St,v6rco 1!1d6w i m6rz! 
Ty wladco grom6'v i burz! 
Przed nami przepasc, ton! 
Ty nus od zguby bron! 

,Niech ci ludzie w milczeniu czyni~ po,vinnosc swo
j~--=- zawolal do kapitana kupiec Angielsl{i, gl6wn~,. 
czlonek kompanii kupieckicj, do kt6rej nalezal Mz-

lord- kaz inl pan zamilczec' bo te spiewy dodaj~ 
trwogi." ,,Komu w zyciu swiecily gwiazdy na niebie 
a nie blask zlota; kto zycie s p~dzil z niemi jak 
z ludimi, ten modlitwie nie nakaze milczenia" odrzekl 
szybko, trz~s~cyn1 z oburzenia glosem kapitan. -
Ruszyl kupiee ran1ionami, mrucz ~c przez zEJby: ,Nie 
bylby Irlanczykiem!"- a zmierzywszy kapitana pel
nym pogardy wzrokiem, patrzyl spokojnie na dym 
zaczynaj~cy si~ przez pulap kajut dobywac- po
czem scisn~wszy sk6rzan~ torb~ przez plecy za,vie
szon~, jakby chcial m6wic , ,choc tan1te strac~, to ta 
mi \vystarczy." Krzykn~l na poslugaczy o lin~ a 
uj~wszy j~ w silne ra1niona, spuscil si~ pierwszy do 
szalupy. 

,,Kapitanie!- zawolal glos jakiegos marynarza-
mamy tylko jedno cz6lno i jedn~ szalu})~- inne wiatr 
oderwart'' · 

,Dac ognia z dzial na znak niebezpieczenstwa
odparl kapitau- przed wypadkiem widzialem GlorJ~ 
parostatek Genuenski - musi on bydz nie daleko
moze B6g doz,voli ze nas uslyszy. '' 

J akiez to pi6ro opisac zdola okropnosc pal~cego 
si~ statl\:U w czasie wichru przeszkadzaj~cego ratun
kowi! 'l'u poeta nie potrzebowalby dodawac z \vyo
brazni jasnicjszych 1 ub ciemniejszych niz 'v naturze 
kolor6w, do odtnalowania tych zywy~h dramat6w, ja
kie si~ w tej strasznej ch\vili mi~dzy podr6znemi od
rrry,vaj~. Tu m~z· wyci~ga rEJce, zaklinaj~c aby mu 
kto zcmdlon~ podal zon~ do kt6rej dojsc nie tnoze; 
tatn zn6'v inny odpycha zonEJ, aby si~ sam m6gl za
czepic; 6wdzie 1uatka nie porusza si~ z niebezpie
cznego miejsca p6ki dzieci nie odda: a zewsz~d j~k, 
krzyk poparzonych, placz, 'vsr6d rozmaitych drogich 
in1i0n rozpaczli,vym wywolywanych glosem, wsr6d . 
przeklenstw lub n1odlitwy! · 

C6z si~ stalo z podr6znemi, nan1 znajomemi? za-
pytac kto moze. · 

Gdy dym clusz~cy napelnil icb kajut~, starali \VY-

dobvc si~ z niej, co nie bylo lat\vem 'vsr6d cisnqcych 
si~ ~·azem- Najpicr,v, w cb~ci (jalc pou:iedzial)
dowiedzenia si~, co si~ stalo, wydobyl SICJ pan Al
fons- pun Medard ci~gnie zen1dlon::t zon~, oddaj~c 
j~ poslugaczo,vi kajuty wraz ~~ sztuk~ zlota - P?
daje potcm r~ce Julii i Oktawn; w koncu puszcza Je, 
bo go dym i tlok dusi .. - Gdy si~ cudo\v~ym praw~e 
sposobem wydobyli z tcgo strasznego p1eca, gdz1e 
dusz~cy spirytusowy gaz \Vraz z dymem, pozbawil 
slabszych przytomnosci- plomien jakby czekal na 
ich wyjscie, ogarn~l t~ cz~sc okr~tu, tak ze si~ juz 
na wierzch czarne kl~by dymu z iskran1i dobywac 
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pocz«Jly.- Kto si~ chcial rato"'ac, cisn~l si~ na dru
g~ stronEJ pol\ladu w tyle olir«JtU b~d~c~- ale ja
kiez ci~zkie tam przejscie! Oktawja nicstracila 
przytomnosci, a raczej odzyskala j~ po obwianiu po
wietrzetn; znalazla obok chlopczyl{a pi~cioletniego, 
lez~ccgo bez zycia u n6g jej i obok J ulii, na l{t6rej 
nogi padla opalona deskR, tak ze si~ ruszyc nie mo-
fSla. - Oktawja zdolala zepchn~c w n1orzc desk~ i 
gdy si~ odwraca aby poci~gn~c Julj~, widzi jak trup 
blad~ kobiet~, cisn~c~ si~ z krzykic1u w plomieniu i 
wolaj~c~: ,,l{arol! n16j Karol!'' Okta,vja poznaje 
matk~ dzieci~cia francuzk~, z kt6r~ plyn«Jly; pory\va 
chlopczyka i z sil~, kt6r~ ty lko w takich \vypadkach 
znalesc mozna, ciska przez glowy innych dziecko 
w r«Jce matki - porywa kobieta zdo bycz drog~, lecz 
bylaby razem z ni~ padla na trzaskaj~c~ pod nogami 
jej desk~, gdyby nie silne m«Jzlde ran1ie, kt6rc uni6sl
szy matk~ z dzieckiem, oddaje 1najtkom spuszczaj~
cym po linach kobiety, a sam wraca aby 01\tawii i 

"innym nie~c pomoc.- Przy swietle plomieni poznaje 
okopconego dymem, z poszarpanemi sukniami Marce-
1ego; pokazuje mu nie mog~c~ si~ utrzymac na zra
nionych nogach Julj~. - Marceli porywa j~ na bar
ki; a Gus taw w tej chwili docisn~wszy si~ do przy
jaciela, ci~gnie jedn~ r~k~ Oktawj~ a na drug~ bie-
rze chwiej~cego si~ o siwych wlosach stare a. - Ah! 
Mama gdzie!- zawola Julja ,Juz jest \V szalupie" 
odparl MarcelL W chwili kiedy nasi dwaj mlodzien
·cy oddawali zdobycze swoje majtkom, przy\vi~zuj~-
cym je do lin dla spuszczania w szalup~ - z okrop
nym trzaskiem run~ly dwa opalone maszty i prz6d 
-okr~tu stal sig pastw~ plon1ieni! Kapitan stoj~c na 
cz~sci niezaj«Jtego jeszcze pokladu, wydawal rozka-
~y i nie pozwalal juz podroiny?n brae si«J do ratunku 
innycb. ,,Zostawcie to moim marynarzo1n szlachetni 
ludzie! to icb powinnosc'' wolal- byleby z ognia 
1vyszli, to z wod~ dadz~ sobie rad~ - a dla was i 
on a straszna." Tak wi~c nasi przyjaciele, r6\vnie 
jak inni im podobni, o swoim ratunku myslcc zacr.~li 
i w kr6tce do szalupy si~ dostali, razem z wiejsl{~ 
dziewczyn~ z poludnio\vej Francyi, kt6ra uratowa
wszy matk~ zony zolnierza do kt6rego obie plyn~ly; 
jak twierdzili nasi przyjaciele, kilka os6b odurzo
nych dymem 'v6dki i poranionych spadaj~cemi de
skami, wyci~gn~la z pozaru. A gdy si~ znalazla w sza
lupie, jeszcze silnem ramieniem podawszy wioslo 
ton~cemu, razem z towarzyszk~ wci~gn~la go na 
stat~k. 

Tak si~ jakos stalo ze pan Medard znalazl si~ juz 
w szalupie, gdy mu pan Marceli zemdlon~ zonfd spu-

szczal - lecz ona nic nie uwazala, pami~tala tylko 
ze na jego r~kach stracila przytomnosc 'v kajucic i 
ze ot\vorzywszy oczy, najpierw ujrzala twarz m~za 
splakan~. Stas, zr~czny gimnastyk, sa1n si~ na sza· 
lup~ dostal. ,Gdzic pan Alfons?"- niesmialo zapy
tala Oktawja. - Milczal Pan Marceli; lecz Gus taw 
rzekl ~mialo: ,Nicch pani b~dzic spokojna, widzia
lem go jak jcdcn z I>icrwszych spuscil si~, i oto tam, 
niech pani ·pojrzy, teraz kjedy luna oswietlila cz6l
no, to widzicc go mozna stoj~cego po srodku; od.zna
cza go rr1aly kapclusz wsr6d tych duiych turystow
skich Angielskicb. A widzi pani tego, kt6ren1u na
pr6zno podaj~ wiosla.? co si~ uchwyci to si~ obsu
nie?"- ,Ach nieszcz~sliwy!"- zawolala Oktawja.--
,, Tak, ale ion wiclu narobil w zyciu nicszcz~sliwych. 
To kupiec Angiclski, gl6wny czlonek kompanii do 
kt6r6j nalcial pal~cy si~ okr~t, czy \V skutek wla
snego ciEJzaru, czy zlota, kt6.rego rna duzo przy so
hie, urwal si~ i z kawalkiem liny wpadl do morza, 
zk~d si~ nie dob~dzie. Szkoda zlota kt6re z niln to
nie" rzckl jeszcze Gustaw.- ,,Gorzej bys zalowal 
nieszcz~sliwycb, kt6rychby tern zlotem zakupil, bo 
on i niewolnikami handlowal'' - odpowiedzial pan 
MarcelL · 

,,Ach! widz~ jeszcze trzy osoby, 'valcz~ce z fala
mi ! '' za wolala J ulja. 

,, Tym nic nie b~dzie, one si~ trzy1naj~ lin, jeszcze 
jest dla nich nadzieja. 

Gdy tak rozma wiaj~ nasi podr6zni, krzyk arab a., 
raczej do wesolego spicwu niz do 'vyrazu trwogi po
dobny, zwr6cil ich uwag~- Arab \vycif1ga z fal r~
ce - podali mu wioslo, pochwycil je i '\vyratowa
nym zostal; a patrz~c na niego, rzckl by l\to ze on 
z jakiegos raju a nie z otchlani n1orsl\ich wraca -
bo Arab polkn~l dobr~ doz~ haszyszu, chc~c pobyt 
na okr~cie fantazj~ sobie umilic.- Coraz to wi~cej 
odrato,vanych przybywalo do szalupy. A nasi zna
jotni tak si~ przej~li los em okr~tu, iz radzi by li jak 
najp6zniej oddalic si~ od niego. Dzielny l{apitan i 
majtkowie naj\vyzsze w nich obudzali zaj~cie. Gdy 
juz szalupa dostatecznie obladowan~ byla, ujrzeli 
z wielk~ radosci~, iz widac 'v skutek dane go znaku 
rozpaczy z dzial, parostatek Glorja wypra,vil kilka 
szalup swoich, przy ustaj~cym wietrze polyskuj~cych 
bialemi zaglami i p~dz~cych ku nim. 

,Bog nam zsyla pomoc - B6g nas nic opuscil'' 
Ozwaly si~ krzyki pozostalych na pal~cym si~ okr~
cie marynarzy, kt6rzy, jak wiadomo, kln~ w posr6d 
malych sprzecznosci, a w wielkich niebezpieczen
stwach Boskiej wzywaj~ pomocy.- Ta, nadeszla im 



• 

• 

178 • 

w sam~ por~. - Szalupy zblizyly si~ , a zr~czni 
majtkowie jak ptaki wieszaj~c si~ po linach i resztki 
rannych podroznych zabieraj~c, ocalili prawie wszy
stkich. N a koiicu. spuscil si~ sam kapitan, jedynie 
przez uczucie religijne ratuj~c zycie, gdyz jako ty lo
letni dow6dzca okr~towy, wolalby byl nie przezyc 
swego Milo1~da. Parostatek zabral wi~kszf! cz~sc 
rozbitk6w. Nasi podr6zni nie s~dzili si~ jeszcze bez
piecznemi, lubo szalup~ kiero,val sternik Milorda, 
kt6rcn po spaleniu si~ steru, z rozkazu kapitana 
tam si~ spuscil.- Jednakze pomimo ze kolo p6lnocy 
wiatr ustal, a sternik uznal si~ bye blisko brzeg6w, 
to jednak nie m6gl wiedziec gdzie rnu dobic wypa
dnie. Moglyby jeszcze tysi~czne najsmutniejsze przy
gody spotkac naszych podr6inych, gdyby nie Opa
trznosc, ktora im powt6rny w dniu tym zeslala ratu
nek. Okr~t plyn~cy z Sycylii do Neapolu znalazl 
si~ na ich drodze; po danych znakach z biednej sza
lupy, po lunie, kt6r~ byl zdaleka. widzial, domyslal 
si~ kapitan ze to rozbitki potrzebuj~ce goscinnosci; 
zwolnil biegu, przyblizyla si~ szalupa i cz~sc wi~k
sza podr6znych znalazla przyj~cic na statku Re
szta nie pragn~ca zmienic miejsca, wytrwalsza na 
morsk~ podr6z, zostala na szalupie do okr~tu przy
czepionej. J ulj~ przeniesc musiano, nogi jej bowiem 
tak byly spuchni~te i p~cherzan1i okryte, ze st~pic 
nie mogla - Znalazl si~ n~ goscinnym okr~cie Do
ktor, chlodz~ce, uspakajaj~ce dal lekarstwo i do ka
juty przeniesc chor~ polecil. - Wkr6tce biedaczka 
zasn~la. Gdy nasi znajomi znalezli si~ juz raz w spo
kojnem i bezpiecznem miejscu, gdy po wichrze, jak 
to cz~sto bywa, najwi~ksza nast~pila cisza, duzy pa
rostatek tak plyn~J r6wno ze na. "'et pani ~ledardowa 
cierpiec przestala; zacz~ly si~ r6ine pytan1a a na
wet po,vitania, z osobami z kt6re1ni, niebezpieczen
st"'a dzielily. ,,Nie wiem jak si ~ to stalo, ze ja zupel
nie nie pami~tam gdzie pana Alfons a zostawilismy?''
zapytala pani Medardowa. 

• 

,, Teraz mogfJ pani obszerniej jego napowietrzn~ 
podr6z opowiedziec rzekl pelen zy,vo~ci Gustaw
Zaledwie dym si~ okazywac pocz~l, ten 'vysoki lord, 
kt6rego moze panie uwazaly z ogromnym pudlem na 
pokladzie, oplacil majtka i kazal dobrze pudla swe
go przymocowac, a nad nim siebie; pan Alfons tak
ze przysuwa sifJ i chce do tej samej liny uczepic si~, 
anglik nie dozwalal - Lecz gdy lin~ spuszczali, 
pan Alfons zr~cznie wskakuje na grzbiet ogromnego 
pudla i tak jedzie- Patrzylem, bo bale1n si~ zeby 
go anglik w zlosci nie zrzucil, ale czy mu o pudla 
.chodzilo, czy go ten oryginalny koncept zabawil -

• 

ale widac przebaczyl mu, - bo lubo nie mialem po
tem czasu patrzec na dol, juz p6zniej przy swietle 
ognia, pokazywalem paniom, w towarzystwie innych, 
plyn~cego Alfonsa cz6lnem." Oktawja zbladla, slu
chaj~c tego opowiadania, nie z bolesci ale ze wstydu 
ze mogla byla zostac zon~ takiego czlowieka. Je
dnakze, lubo pan Gustaw m6wil prawd~, nie dodal 
tego czego nie widzial, a co sprawiedliwosc powie
dziec nam nakazuje.- Pan Alfons znalazlszy si~ jut 
w cz6lnie, opatrzonem w silnych 'vioslarzy, zalamal 
r~ce spojrzawszy na kl~by dymu, dobywaj~ce si~ z ka
juty.- ,Zgin~la nieszcz~sliwa! - rzekl do siebie
j a zaraz zmiarkowalem ze zostaj~c przy nich, i jej 
nie wyratuj~ i sam zgin~" poczem spojrzal raz je
szcze i zakryl sobie oczy obiema r~kami. Juz p6-
zniej nie obracal si~ w tamt~ stron~- a gdy si~ do
stal na Glorja chorowal, w Genui lezal czas jakis. 
na febr~. Poczem przypi~wszy czarn~ krep~ do ka
pelusza, wr6cil przez Paryz do Warszawy, gdzie opo
wiadal okropne wypadki i strat~ swoj~. 

Mi~dzy Gustawem a panetn Marcelim siedz~cym 
na przeciwko Oktawii- umiescil si<J mlody, szcze
biotliwy francuz: znajomosc zabrana z nim w kajucie 
Milorda, scislejsz~ si~ stala, gdy si~ spotkali rownie· 
dzialaj~cymi w niebezpieczenstwie, wi~c przedstawili 
go panion1. Gustaw r6wnie zywy i wesoly, \vyci~gal 
francuza na r6zne uwagi i opowiadania. 

,U"razaj~ Panstwo te smutne dwie postacie w k~
cie siedz~ce? to brat z siostr~, moi rodacy; wystaw
cie sobie jak ich obojga zar6wno los dotkn~l - On 
straci{ zon~ wsr6d pozaru, a ona m~za." 

, Czy podobna?- zawolala Oktawja- pan zartuje,. 
ja pami~tam ze ta n1loda kobieta z m~zem siedziala 
w naszej kajucie i widz~ tegoz samego pana obok 
niej, wpra 'vclzie bledszego." 

,, To nic nie dowodzi, istotnie on zyje, ale nie dla 
niej; tak jak jej brata zona, ta, 'tV k:}.cie, zakwefiona, 
siedz~ca da1na, takze zyje, ale nie dla niego; gorzej 
niz gdyby owdo\vieli!" 

,,Nie rozumiem'' w roztargnieniu odrzekla Oktawja. 
,Opowiern \Vi~c jak to bylo.- Dla Pani J. 1n~z 

byl (co wpra"rdzie rzadko si~ zdarza) idealem, nie 
tylko pi~knosci, (istotnie jak widzicie panie przystoj
ny), ale idealem wszystkich przymiot6w, a mianowi
cie milo sci malzenskiej:- w I at trzy tego szcz~sli-· 

wego pozycia, dostaje on jak~s znaczn~ posad~ przy 
rz~dzie naszym w Algierze, gdyz stracil sw6j maj~
tek. Zona, kt6raby w pieklo za nim poszla, plynie 
z nim razem, troch~ tylko zaluj~c zimy Paryzkiej .. 
Tymczasem pozar si~ wszczyna, wybiegaj~ z k&juty-
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ale m~z blady wcale si~ na ni~ nie ogl~da, ona wi~
cej o niego niz o siebie dbaj~ca, nie uwaza na to.
Wpada n1ajtek maj~cy rozkaz ratowac l{obiety; chce 
j~ razem z inn~ juz pochwycon~ por\vac, ale ona do 
m~za tylko wyci~ga r~ce wolaj~c: ze bez niego nie 
'vyjdzie.- M~z nie mogqc sic utrzymac na nogaclt, 
czepia si~ silnie majtlG.t, nie mog~cego trojga za
bra6, kt6ry spiesznie wyprowadza - a ona zosta-
je I - i bylaby si~ stala pastw~ plomieni, gdyby jej 
ktos inny do szalupy nie spuscil. - Tcraz co m6wi
lem o siostrze, niech pani slowo w slowo do brata 
jej zast6suje- to jest, ideal m ~za na zonEJ zamicni
Koniec tylko inny; ona wyrwala si~ z r~k unosz~ce
go j~ m~za, aby podac r~ce mlodemu lruzyno,vi, pod 
kt6rym zalamala si~ deska, wlasnie w ch\vili kiedy 
sig do ni6j przedzieral raz uchwyciwszy rEJk~ mlo
-dzienca, nie obejrzala si~ wi~cej na n1~za, lrt6reg o 
tlok z ni~ rozdzielil, i dopiero w szalupie 'vszys tko 
troje si~ znalezli.- A c6z czy nic powicdzialem pra
'vdy? czy on nic stracil zony a ta m~ia? Oh 1 chwila 
tak uroczysta, niebezpieczenstwo nie przewidzianie 
.spadaj~ce, to prawdziwy Kamieft p1·ohierczy wszy
stkich uczuc, bolesna pr6ba 1 - Nu1ty morskie nie 
jednego pozbawily skarb6w drozszych od zlota, bo 
jm strat poniesionych nic juz nie wr6ci.'' 

Przez cnJy ci~g opowiadania francuza, a raczej 
od chwili kiedy si~ znalezli w spokojnej kajucie, gl~b
szy badacz fizjognomij mialby obszerne pole, patrz~c 
na wyrazist~ gr~ twarzy Oktawii, wyczytac mysli i 
uczucia, jakie si~ wewn~trz jej odbywaly. Widocznie 
cos nadzwyczajnego dzialo si~ w jej duszy: czy to 
racbunek surnienia? czy wyrzuty? czy zal za grze
chy, a razem ch~c postano"rienia odrodzenia siEJ? nie 
'viadomo! Gdy sko:Uczyl francuz : 

,A ja niegodna tyle zyskalaml'- rzckla do siebie 
niedoslyszanym glosem Okta\vja- Slowa lyle zy
.skalam, doszly uszu pana Marcelego. Podni6sl oczy 
i przy blasku lampy wisz~cej 'v kajucie, spotkal 
spojrzenic Oktawii, tak m6wi~cc, tak wyraziste, ze 
nagle dwa lata jakby si~ wymazaly z zycia jego; 
okr~t zamienil mu si~ w Kij6w, kajuta w salon pani 
Medardowej, a twarz jego opromieniona nadziej~ , 
stracila poprzedni~ bladosc i \vyraz t~sknej zadu
my. Pan Marceli s~dzil ze juz jest zupelnie 'vyleczo
nym ze swej dla Oktawii milosci, moze nawet nie 
zupelnie si~ mylil: alejego 1ni~kka, kochaj~ca natura, 
ulegla na nowo i z wi~ksz~ jeszcze sil~, pierwszemu 
uczuciu. Zapomnial o slusznym zalu, jaki mial do 
Oktawii, zdawalo si~ jakby si~ odrodzila w sercu 
jego tak~h jak~ j~ poznal. Nie b~dziemy opisywali 

pelnej zycia rozmowy mi~dzy Oktawj~ a panem Mar
celim, ani tez wesolej gadatliwosci francuza z Gu
stawem, kt6r6j ani sen J ulii, ani chrapanie pan a Me
darda i Stasia, ani drzymanie jego zony, zwolnic i 
powstrzy1nac nie zdolaly. Powien1y tylko ze wszyscy 
razcm nie postrzegli si~ jak ruch spokojny okr~tu 
wy\volal ich z }{ajuty na poklad. i jak oczJ ich jakby 
w nagrod~ za strudzcnic, patrzaly na czarnc kl~by 
dymu micszaj~ce si~ z brudno zielona,vcmi balwana
lni morza, tworz~c cudown~ sprzecznosc z blaskiem 
'vschodz~cego slonca, na majestatyczn~ pi~knosc 
miasta, rozlozoncgo w p6l kole po nad n1orzem. 

,Ah! co za cudowny widok! zawolali wszyscy -
Zachwycenie Oktawii i pana Marcelcgo nie mialo 
granic - przer\val go francuz m6,vi~c: ,Sluszne 
jest Neapolitan6w mniema.nie, ie gdy si~ Stw6rca 
znudzi w Niebie, otwiera okicnko na Neapol, aby na 
tern arcydziclc natury i sztuld, spocz~ly zrzenice 
Jego." 

Bierlna J ulja nie mogla dlugo cieszyc si~ pi~knym 
'vidokicm; nieopatrr,one rany tyle jej zadawaly bole
sci, ze mimo cicplych promieni slonca, febra j~ trz~
sla widocznie. 

Udano si~ wi~c do miasta, bo niepodobna juz bylo 
myslec o podr6zy do Algieru ; najfdtO mieszkanie na 
zim~. - Zapewne wszyscy znajomi nasi t~ zim~ 
w Neapolu przep~dzon~, za naj1nilsze zycia cbwila 
dot~d poczytuj~. Dzi,vnym bowiem fcnomenem, tak 
\vielkie zranienie nog na kt6re J ulja przez ldlka ty
godni cierpiala, wyleczylo j~ zupelnie z choroby 
piersio,vej, tak dalece, ze przez dalszc pare lniesi~cy 
rozkwitla si~ jak w pelni roia i na sliczn~ zamienila 

• 
s1~ pann~. 

Poj~c latwo rodzic6w radosc patrz~cych na t~ 
codzienn~ zntian~. - A lubo na przyszl~ zim~ po
plyn~la do Algieru, to jedynie dla odwiedzenia ojca 
m~za generala G.- Sklonnosc jak~ wesoly; zywy 
Gustaw powziql do powolnej, zimnego powierzcho
wnie usposobienia Julii w Neapolu; w gl~bokie si~ 
uczucie zamienila, a w kilka mi~si~cy potem, uwien
czon~ zostala. Rodzice wprawdzie truchleli ze Ju
lja zaledwie wyszla z dziecinstwa,- ale sprzeciwiac 
si~ dziecku, kt6re niedawno za stracone 1nieli a dzis 
odzyskali, odplacic niewdzi~cznosci~ wybawicielowi, 
nie bylo podobienstwe1n; zezwolili - a szlub si~ od
byl 'v rocznic~ poznania si~ na MiloTdzie. 

C6z Oktawia? ktos zapyta moze jeszc,;e zdra-
dzila nadzieje kochaj~cego j~ Marcell ego?- J uz 
nie.-Widok nieuniknionej, jak si~ zdawalo, smierci, 
nauczyl j~ inaczej na zycie i ludzi zapatrywac si~ -

, 
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rozegrzal j~j ozi~bione swiatowemi inalosciami ser
ce; oddala je z peln~ milosci~ szlachetnemu mlo
dzianowi, i dot~d z dzi~kczynnem ku Niebu spojrze
niem, okropn~ na okr~cie przygod~ opowiada. 

Tak to widac, na wiekie choroby moraine, groz~ce 
kalectwem i nieszcz~sciem calemu zywotowi czlo
wieka, potrzeba ran nie wielkich i en ergicznych le
karstw. Niestety! dzis juz i o te coraz trudniej, i gdy
by taka panna Oktawja, jak~bysmy latwo znalesc 
mogli, chciala dzis do Algieru plyn~c ; to pocztowe 
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parostatki kt6re od roku cod1.ien z Marsylii tam cho
dz~, tak s~ dobrze urz~dzone, ze taden z nich nie 
chcial by si~ palic.- A c6z pan Alfons? spyta kto
Stcacili&wy go z oczu; wiemy tylko ze gdy po roku. 
od przybylego marszalka z Podola, uslyszat o mal
zenstwie panny Oktawii; zar~czal, ze to musi bydz. 
,jakas krewna lub siostra jego narzeczonej, gdyz 
tamt~ - dodal z westchnieniem - sam widzialem 
w plomieniach! 

Podobny wypadek zdarzyl si~ i na okr~cie Kent. 

• 

WSPOMNIENIE Z RA(jJBORZA. 

W zniesienie si~, oraz wi(Jksza cz~sc po boznycb fun
dacyj Baciborza datuj~ si~ od czasu dojscia miasta 
do politycznego znaczenia. Wladyslau, 1

) bowiem 
ksi~ze G6rnego Szl~sl{a, przenioslszy tutaj z Cieszy
na (Teschen) rezydency~ sw~, zalozyl nietylko kilka 
kosciolf5W i klasztor6w, lecz pr6cz tego odbudowal 
miasto spalone przez olomunieckie"o Biskupa, daro
wal mieszkaiicom, az po dzisiejsze czasy, drzewo bu
dowlane i opalowe, a uwalniaj~c ich z lennictwa pol
sl\icgo, nadal im przywileje 1nieszczan niemiec kich. 

W p6zniejszym czasie za Przemysla'\va syna jego, 
wlasnie w tym roku, w kt6rym ksi~ze 6w slubowal 
zalozyc klasztor zen ski; obywatele miejscy za przy 

1) 1flladyslaw bylpoton1kie1n Bolesla"~aKrzywoustego p0 

Jllieczyslawie; -lllieczyslaw byl, o ile si~ zdaje, najmlodszym 
·z braci; najstarszy1n Boleslaw \vysok i, po kt6rym linja 
ksi~z~t Dolnego i Sredniego Szlftska, nast~p nie w czwar
tem pokoleniu na Wroclawskicb, Lignickich, Glogowskich 
i Swidnickich rozrodzona, pochodzila; srednim bratem 
zas byl Konrad laskonogi zmarly bezpoto m nie; a ksi~
stwa jego sredniego Szl~ska, prawem dziedzictwa otrzy
mal Boleslavv wysold. Konrada laskonogiego mi~szac nie 
trzeba z Wladyslawem laskonogiln, okolo lat trzech n a 
tronie Polskim IJanuj~cym, a synem Mieczystawa III sta
l"ym zwanego: wnuku jego, a synu Wladysla,va II-go 
ksi~ciakrakowsldego, narodzonego 1104 roku, 'vygnanego 
z Polski 1148, a w r. 1159 zmarlego; z Agnieszki, Kry-l 
styny siostrzenicy K o nrada II Cesarz a, malzonl{i tegoz 
Wladyslawa II zrodzonym. Z niego bowiem linja Piast6w, 
ksi~z~t G6rnego Szl~szka, nast~pnie na Opolskicb, Cie
szynskich, Oswiecimskich podzielona. r6d sw6j wywodzi 

zwoleniem jego, obrali pr6cz dawniejszych radn ych 
now~ z pi~ciu burmistrz6w i siedmiu lawnik6w zlozo
n~ rad~. 

Obaj ci ksi~z~ta Wladyslaw i Przemyslaw szcze-· . 
rze byli do ludu swego przywi~zani, godni sluzyc za 
przyklad nast~pcom. 

Gdy po smierci Wladyslawa w roku 1286 G6rny 
Szl~sk na trzy ksi~stwa to jest Cieszynskie (Teschen} 
Opolskie (Qppeln), i Raciborskie rozdzielonym zo-
stal, Przemysla w odziedziczyi to ostatnie; zalozyw
szy \vi~c rezydencj~ w Raciborzu, mieszkal w starym 
juz 'vtedy zamku na przeciw 1niasta polozonym, prze-
dzielonym od niego rzekf1 Odr~ oblewaj~c~ mury-
• Jego. 

Wiadotnosci o tym ksi~ciu do naszych czas6w do
szle, poch8dz~ po wi~kszej cz~sci zjego wlasnych r~
kopisn16w, lub z tycbze 'viarogodnych kopii; w kaz
dym czynie jego podziwiae potrr.eba gorliwosc, sta
rannosc i wspierania silne nowo rozkwitaj~cego siEJ· 
tutaj zycia.-Dzialal zas jako zupelnie niezawisly 
wladca, nie potrzebuj~c, jak wi~ksza cz~sc 6wczes
nych ksi~z~t, z uszczerl{iem wlasnej powagi, pomocy 
1\t6rego z kr616w lub cesarza.-Choc wojownicz~ by
la mlodosc jego, choc w drugich walecznosc szano
wal i nagradzal; to doszedlszy do wladzy, nad dzikq 
wrzaw~ wojny, przeciw 6wczesnemu zwyczajowi po
l{6j przelozyt-Dla pogodzenia zwasnionych Raci
borskiego i Opawskiego don16w, oddal Ann~, naj-· 
mlodsz~ cork~ sw~ z Zofii ksi~zniczki Mazowieckiej 
malZonki swej zrodzon~, w malzenstwo Mikolajowi 
ksi(Jciu Opawy (Troppach). Nie dlugo po swojem na 
tron wst~pieni u udzielil miastu wlasn~ jurysdykc je, 
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darowal pr6cz tego w r. 1290 ksi~z~cy obok lez~cy 
las, wraz z innemi jeszcze gruntami, zapewnil zgro
madzeniu kupieckiemu wolnosc handlu i zawarowaJ 
miastu nast~pnego roku podatek drogowy, oraz za
twierdzil w r. 1305 wszystkie przez ojca swego nada
ne mu przywileje wraz, z dol~czeniem no,vych swob6d. 

R6wn~ gorliwosc i pi eczolowitosc jak o dobra 
ziemskie pokazal on i w u trzymaniu chwaly Boski6j. 
Zaled\vie do rz~d6w doszedlszy obdaro\val wspaniale 

Raciborsl{i kosci6l zamkowy, zalozyl przy nim kolle
giat~ 1

) i ufundo"ral mi~dzy 1292 a1295 rokicm, zakon 
Krzyzacki na przedmiesciu Odrzansldem ( oder-V or
stadt) pol:ozony; nakoniec zalozywszy ldasztor zensld 
pod wezwaniem Ducha S. wkr6tcc poten1 pobozny 
zywot sw6j zakonczyl. 

Powodem tej ostatniej fundacyi byla Zofija-Domi
cella najstarsza c6rka ksi§cia.- Najczystsza pobo
znosc wszystkich cn6t od najmlodszych lat zdobily 
serce ksi~zniczl{i, azadne uciechy i powaby tego swia
ta, oderwacniemoglyjej duszy~od stalcgo po&tanowie
nia poswi§Cenia Bogu swi~tobliwcgo zywota. Gdy ksi~
zniczka doszla zaled\vie dwunastego roku zycia swe
go, syn ksi~cia Brunszwickiego, czy tci ~Iargrabiego 
Brandeburgskiego, zaz~dal jej r~ki, lecz odpowiedzia
la mu z niezlomn~ stalosci~ ze: ,,J uz wyzszego, pi~k
niejszego i rnocniejszego wybrala sobie Oblubienca." 

W czasie owym pokusy, jak twierdzi podanie, szu
kala ksi~iniczka umocnienia w swem postanowie
niu w iarli,vych do Bosl{iego Oblubienca zasylanych 
modlach, na kt6rych nieraz bczsennc tra,vi~c noce 
na kruiganku zan1kowym 2

) od strony Odry poloio
nym, z obszernem i wspanialem na 1niasto i jego 
swhttynie widokiem; nast~pne razu jednego miala 
'vidzenie: Zdalo si~ jej, jakoby caly Majestat Boski 
przed jej cielesnemi ukazal si§ oczyma, z 1Josr6d 
chmur ujrzala jasne trzy promicnic nad kosciolem 
S-go Ducha, a mi~dzy niemi, bialego jak snieg go
l~bka, na niego z g6ry si~ puszczaj~cego. - Od tej 
pory w duszy, swi~tem widzeniem przej~tej ksi~zni
czki, powstala pobozna mysl zaloienia pod wezwa
niem S-go Ducba, l{lasztoru zenskiego, niedlugo po
tem, gdy do klasztoru ksi~zy Dominikan6w pod wez
waniem S. Jak6ba jeszcze przez Wladyslawa \V Ra-

1) Ta p6zniej w r. 1416 do miejskiego farnego koscio, 
Ia przeniesion~ zostala. 

• 
2) Kruzganek ten, na pami~tk~ poboznej ksi~zniczki, 

nast~pni zamku posiadacze starannie utrzymywali; nie
dawnemi czasy dopiero wraz z cal'~ jego cz~sci~ zawalil 
si~ w Odr~. 

Ks~GA SwiATA Cz. n. R. IX. 

ciborzu w 1'. 1258 fundowanego, zjechal z Polski na 
kapitul~ Prowincjal tychze zakon6w Zdzislaw z l{l~a
kowa, do skutku doprowadzon~ zostala. 

W uroczystym dniu llistopada 1299 roku, ksi~ze 
wraz z cal~ fan1ilj~ obiado~al w kJasztorzc; gdy wi~c 
przy stole powt6rzyla ksi~iniczka blagaln~ i sorde
czn~ do ojca prosb~ o zalozenie klasztoru zenskiego 
przy kosciele S -go Ducha, pobozni zakonnicy z calej 
sily .i~danie jej poparli.-Usluchal ksi~z~ i tego dnia 
jeszczc wyznaczyl obszerny plac na gmach przyszle
go zakonu i nalcznc do niego budowlc; a zdejmuj~c 
(jak powiada wlasnor~czny r~kopism jego) ksi~i~cy 
sw6j biret z glo\vy, polozyl go przed prowincjalem, 
na znak ze n1u prawo do tegoi placu odst«Jpuje i ma
j~cy si~ budo"'ac na nim klasztor 'v opiek~ oddaje. 
Pr6cz placu,jak dokumenta fundacyjne z dnia 9 kwie
tnia 1306 r. okazuj~, darowal jeszcze Przemyslaw 
klasztorowi fol\va.rk Ottily, wraz z dwoma mlynami 
na Nowem miescie (N~jsztadt), oraz dwa rybol6w
stwa; uwolnil go od wszelkich lennosci i podatk6w, 
nadaj~c mu, przez wzgl~d, czy na slabsz~ plec, czy 
tez c6rk~, kt6rej to posagie1n bylo, daleko wi~cej ni~ 
innym, 'v jego ksifJst,vie znajduj~cy1n si~ l{lasztorom, 
przywilej6w. 

Z przyczyny jednak tego tnalego zrazu uposazenia 
nie wielk~ byla z pocz~tku licz ba w nim znajduj~cych 
si~ zakonnic, kt6re sprowadzone z Polski od ksi~
zniczld, w regule S. Augustyna, podlug ustaw S. 
Dominika cwiczf1c j~ i nauczaj~c, do przyszlego sta
nu sposobily. W r. 1306 przybieraj:}:c imie Eufemii, 
nie tylko przez czesc dla znancj na w scbod~ie swi~
tej, lecz i na pami~tk~ babki swej po ojcu, fundator
ki Opactwa Benedyktyn6w w Or!owie, (Orland) i Do
minikaflskiego kosciola w Cieszynie (Tesch en), przy
wdziala ksi~zniczka sukni§ zakonn~ i jednoczesnie 
przez siostr~ sw~ na przelozon~ zostala obran~. 
Pi~kny obraz przedstawiaj~cy przyjfJcie przez ni ~ 

sukni zakonncj znajduje si~ do tej pory w l{aciborzu 1). 

Po lewej r~ce spostrzegac si~ na nim daj~ trzej ksi~
za regu!y S. Dominika, w pontyfikalnych ubiorach, na 
stopniach Oltarza tegoz S-go stoj~cy. Klecz~cej przed 
nimi w bialej szacic czarnym przewi~zanej pasem 
8-ej Eufen1ii, jed en z nich zawiesza szkaplerz na ra
miona; obok na podlodze lez~ tylko co przez ni~ zrzu
cone ziemskiej wspanialosci godla, jako to: koszto
wna szata, bogate klejnoty, korona, pierscien i nie
bie~kie jablko. Oboje rodzice znaczni po }{si~z~cym 

1
) Wkoscielefarnym, w niemieckiej kaplicy, po prawej 

stronie tegoz kosciola b~d11cy, w naroznym Oltarzu. 
24 
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stroju i rozczulonem ku uko cbanem u dziecku zwr6-
conem obliczu; stanowi~ srodkow~ grupp~ malowi
dla; po prawej r~ce dw6ch swiadk6w, zape\vne naj
blizszych kre,vnycb, oraz sluzba, dopelniaj~ calosci 
obrazu, na kt6rym wiara, nadzicja i tuilosc: z ca
i~ ich nicbiansk~ roskosz~, dan~ nam w zamian za 
znikomosci i pr6znosc ziemsk~, z uczucicm s~ oddane. 
Owe w g6rze na obrazie wsr6d oblokow wyobrazone 
graj~ce anioly, zdaj~ si~ rozrzewnionemu i zludzonemu 
oku, r aczej rzeczywistosci niz sztuki bye dziclem. 1) 

Wkr6tce po ukonczeniu klasztoru, Przemyslaw pobo
zny zywot sw6j zakonczyi, oznaczyc jednak z pewno
sci~ kt6rego roku, nie mozna; przcz kilkakrotnie bo
wiem powtarzaj~ce si~ pozary, miasto Raciborz stra
cilo Ratuszowe Archiwa, akta. zas od najdawniej
szych czas6w znajduj~ce si~ w zamku, gdy ksi~stwo 
to przeszlo w posiadanie PP. Wilczk6w, przez niego
dne lckcewazenie do palenia ·w piecach uiywano. Do
knmenta jedynie tycz~ce si~ ldasztoru Dominikanek 
zdolano ocalic, oraz zlozono je w Archiwum Narodo
wem wWroclawiu. Wiadomemjest tylko, ze o miej-

1) Istnicj~ takze podania o przejsciu podziemnem pod rze
k~ OdrfJ, l~cz~cem niegdys klasztor Dominikanek z zam
kiem; zbudowanem zas dla ulatwienia 'vidywania si~ kla
sztorn~ krat% od swiata przedzielon6j juz S-t.6j Eufemii 
z ojccm swoim, z kt6rego £ypjaln6j komnaty, do podzie .. 
mia owego mialo bye \vejscic. Tajemnica o niem powie
rzon~ przez 8-t~ Eufemj~ jednej zaufancj siost•·zc zakon
n6j, kt6ra zwykle w owych \vycieczkach jej to\varzyszyla 
i pochodni~ przyswiecala' dopiero po smierci jej, na lozu 
smiertelnem takze przy spo\viedzi przez t~z siostr~ zakon
n~, poboznemu kaplano\vi wyznan~ byla, kt6ren zapcwne 
uznaj~c tego potrzeb~, nast~pnie o ni6j U\Viadon1il prze
lozon~. Komnaty nalez~ce do ksi~cia Przcmyslawa, za
temi ta 'v kt6rej bylo komunikacyjne \Vejscie, znajdo,valy 
si~ w cz~sci zawalonej zamku.- Wogrodzie zamko\vym 
dzis ·widzie6 si~ daje jeszcze otw6r, jalroby od owego przej
scia podziemncgo pochodz~cy i na nim stoi ka pliczka 
S-go J ana N epomucena. 

scu pocllowania zwlok tegoz ksi~cia, powstaly spory 
mi~dzy l{azimierzem i Mieczyslawe1n bracmi jego, 
zakonczone sn1iertelnych szcz ~tk6w jego zlozeniem 
w klasztorze owych przez nieg o fundowanych zakon-

• 
DlC. 

Byl nawet, w p6zniej budowa nym kosciele klasz
tornyin nagrobck jego, Iecz r6wniez przedniodawnym 
czasem, to jest okolo 1822 r. nim jcszcze kosciol ten 
gminie cwangielicki<~j przcz kr6la podaro\vanym zo
stal, swi~to kradz1{~ r~k~ zniszczono. 

Syn i nast~pca Prze1nyslawa, Leszek, zr6wn~z jak 
ojciec byl dla klasztoru poboznych dziewic przychyl
nosci~. W r. 1307 darowa{ im trzy \Vlold gruntu 
obok S-go J ana na z alozenie folwarl\u, ogrodu, ja
tekidw6ch piekarni; 1313r. dal zn6w wics Proszowi
ce, a 'N 1317 pozwolil wybudowac kosciol ldasztor
ny.-Kiedy ze smierci<1 jego w r. 1340 linja m~zka 
Piast6w w Raciborzu panuj~ca wygasla, odziedzi
czyla G6rny Szl~sk najmlodsza siostra Leszka, An-
na, Inalzonka ~fil{o{aja ksi~cia Opawy (froppan) 
w osobie kt6rego uzyskal klasztor r 6\vniez laskawe
go i przychylnego, jak poprzednicy Piasci, protekto
ra i dobrodzieja. C6rki swe Agn jeszk~ i Elzbiet~ 
(Elka) z Anny zrodzone, oddal ksi~ze Stej Eufemii na 
wychowanie; i te~ po niejakiin czasie, wraz z zosta
j~c~ przy nich nauczycielk~ Kunegundq,, przywdzia
ly sul{nie zakonne; r6wniez jak jedna z c6rek Zie
mowita ksi~cia Mazowieckiego 1

), jakotez wiele bo-

1
) Linja ksi~zt:1t Mazowieckich pochodzUa od Kazi

micrza Spra\vicdliwego ksi~cia Sandomierskiego, pi~tego 
syna Bolesla.\va Krzywoustego r. 1138 z malzonki jego 
Salomei c6rki hrabiego Berga, zrodzonego, a kt6ry tez 
ksi~stwa po bracie swym Henryku, \V \VOjnie z Prusakami 
za czas6\v Bolcsla\Va K~dzierzawego okolo r. 1167 po
leglym, odzicdziczyl i nast~pnie podlug ojca })rzepo\viedni 
Kr6lestwo Polskie \V calosc zl~czyl i tron jego posiadt 
Z syna togoz Kazilnierza i Heleny ksi~zniczki Belzkiej 
i Ruskiej urodzonego, a po dwakroc na tronie Polskim 
panuj~cego Leszka Bialego, mlodszego brata Konrada, 
ksh}}~~ta Mazowieccy rod sw6j ·wiedli. Konrad 0\V pier

Wejscie zas od strony klasztoru niegdys, gtnachu Gy- wszy, zabezpieczaj~c si~ od napasci Prusak6,v, \Yez\val 
mnazjalncgo dzisiaj, znajduje si~ w nizszym dziedzincu na pomoc Krzyzak6w okolo 1228 r. i naclaj~c im na lat 
{Unterhof) tegoz gmacbu; dojs6 niem nawet mozna do po- 20 nadgraniczny po,viat Chelmiuski, tylu zgubnych i 
lowy ogrodu gymnazjalnego, lecz clusznc powietrze, jako- morderczych stal si~ dla Polski przyczyn~ 'vojen .. W \Voj
te.Z zawalone \V niekt6rych miejscach sklepienie podzie- nie takzc z Ilenrykiem Brodatym lrsi~cicm 'vroclawskim 
mia, czynif! nio tylko niebezpieeznem lecz i nicpodobnem o pra,vo opieki nad syno\vcem swoim Boleslawcm Wsty
przekonanie si~ o rzeczywistosci owego tunelu, kt6ren dli wyn1 })rowadzonej, uzywal Konrad pomocy dzikich 
na. owe wieki,. barbarzy:D.skiemi przez nas zwany, bylby ' hord Prusak6w, JadZwing6w i Litwin6w, otwieraji!JC im 
dz1elem sztuk1 stokroc VYi~cej od dzisiejszego na uwag~ przez to, do p6zniejszych napad6w na kraj Polski, drog~. 
zasluguj~cem. Mial on dw6ch syn6w, ci byli: 

• 
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gatycb i biednych szlacheckiego rodu panien, kt6re 
w klasztorze S-tej Eufemii mlodosc sp~dzi\vszy, po
s,vi~calo w nim i nadal pobozny zywot sw6j Bogu. 

Dlugi czas przyjmowano tylko do klasztoru tego 
san1e szlachccl{iego pochodzenia i znako1nitego rodu 
dziewice; dopiero Papiei Grzegorz XIII osobnym 
swym listem pozwolil wst~powac do uiego pauno1n 
z gminnego i mieszczanskiego stanu; po1nimo tego 
jednak trafialo si~ to bardzo rzadko i p6~niej. 

S-ta Eufemja przez s Wfb poboznosc i cnoty, po
dniosla klasztor w krotkim czasie do wysokiego zna
czenia. l{si~z~ta i bogaci panowie, jako-tez nujbie
dniejsze kmiotki, przez czesc i u'vielbienie dla przc
lozonej, na wyscigi skladali swe dary: dobrze zas zro
zumiana jej oszcz~dnosc, starannosc i pieczolo\vitosc 
dlugi byt mu zapewniala. 

W roku 1316 darowal IIymiauus dwom c6rkom 
swym \V klasztorze zostaj~cym polow~ wsi Bogunic, 
kt6ra po i ch smierci na tenze klasztor spasc miala. 
W r. 1331 ze swych oszcz~dnosci kupila S-ta Eufc
mja cz~sc Berdziakowa (Bieskau), w tymze samym 
roku sze\vc Theodoricus darowal ogr6d na gruncie 
Starej wsi (AI ten Dorf). W r. 1333 mieszczanka 

Pierwszy Ziemowit, po kt6rym rozrodzila si~ linja ksi~ .. 
z~t Mazowieckich na Plocku, Sochaczewie, Warszawie 
i Czersku, ostatecznie po mieczu za Zygmunta starego na 
Janaszu i Stanislawie braciach, a synach Konrada wyga· 
sla, po kt6rych Mazowsze do korony Polskiej przyl~czo

ne zostalo, pomimo roszczonego do niego pra\va sukcesyi 
przez Odrow~za WojewodfJ Ruskiego, .Anny ksi~zniczld 

Mazowieckiej zmarlych ksi~zfbt sio~trr, malzonki. 
Ksi~z~ta ci: Janusz i Stanislaw ,,przyjemnosci~, lago

dnosci~ i wielkomyslnosci~ tak sobie uj~li serca ludu, ze 
po ich smierci zal jego do rozpaczy przyprowadzony po
SWifJCil okropn6j zemsc ie kilka niewinnych ofiar, pos~
dzanych o zadanie l{si~z~tom trucizny." Pochowani w War
szawie, gdzie w katedralnym lrosciele S-go Jana, dw6ch 
uzbrojonych lez~cych rycerzy wyobraiaj~cy nagrobek, 
dot~d istnieje. 

Drugim synem Konrada byl Kazimierz; synami zas je
go po zmarlym bezpotomnie wraz z zon~ sw~ S-t~ Ku
negund~ Beli VI kr6la W fJgierskiego c6rk~ po Bolesla
wie W stydliwym na tronie Polskim pannj~cy mifJdzy 
1279 i 1289 rokiem Leszek czarny, takze bezpotomnie 
ze~zly, i ow w dziejach Polski pamifJtny, po trzykroc 
z kr6la wygnaniec i tulacz Wladyslaw IJokietek, ojciec 
Kazimierza W. na kt6rym w r. 1376 skonczylo siEJ linii 
mEJzkiej Piast6w na tronie Polskim okolo p6lpi~ta wieku 
juz trwaj~ce panowanie. 

imieniem Gertruda zapisala takze ogrod wraz z pie
lrarni~. W tymze sumym roku Papiez Benedykt XI 
u \Yolnil klasztor od \Vszelkich podatk6w i dziesi~cin 
duchownych. V\r r. 1337 kupila S-t~ Eufcmia za 400 
grzywicn Zauch,vitz od ksi~cia Miko!aja; 1339 r. na
byla Autiszkau i polowEJ W ur1nuntowa; 1340 r. po sl\o
nic ksi~ciaLcszka, }{upilaza 650 grzywien miasto Ba
uer\vitz z wsian1i: Zilicho\viczc, l~iglan i CzirmgavHb· 
(Tschirmgau).- Baucrwiczanie jcdnak stali si~ dla 
klasztoru ci~glcgo klo11otu przyczyn~; akta wzmian
kuj~ cz~sto o zaszlych szczcg6lniej in puncto robo
tharuin, processach i rokoszach. W r. 1343 knpiono 
zn6w wies Benko,vicc, w nast~pnytn zas roku, Pa
piez l{lemens potwicrdzil klasztorowi wszystkich 
tych d6br posiadanie. W r. 1352 dokupila S-ta Eufe
mja reszt~ Berd~iakowa (Bieskau), 1354 r. daro\val 
ksi~ze 1\iikolaj przez klasztor placonc mu dot~d ro
cznie 15 grzywien. W r. 1358 czuj~c S-ta Eufetnja, 
zc wkr6tce z doczesnego siostr swych zgromadze
nia \Viecznosci b~dzie powolana progi, z uczuciem 
wdzi~cznosci obcjrzawszy skarby i dobrodziejstwa 
kt6ren1i Bog j~ obsypac raczyl, zaj~la si~ mysl~ przc
kazania i zapewuienia posiadania ich najdrozszcmu 
s\vemu klasztorowi, kt6re to rozporz~dzcnie zrobi
wszy, zasn~la w Panu dnia 17 stycznia nast~pnego 
roku. 

l{r6tkosc tego opisu zaledwie kilka rys6w z ostat
nh~j j~j woli tutaj zamicscic dozwala.- Gl6wne zapi
sy byly dla d\v6ch w klasztorze zostaj~cych ksi~zni
czek Agnieszki i Elzbiety. Przcznaczyla iln cztery 
wioski z prawej strony Odry polozone, to jest: Liis
sek, Pogrzebin, Lubom i l\'Iarkowice; rocznie zas za
pisala im z kazdej z dziesi~ciu jatek w miescie Sop
ran po p6lpi~ta kamienia czystego loju, po jednej 
polskiej grzywnie 8 skud6w wynosz~cej z kazdego 
sklepu, po Szesc skud6w CZJllSZU Z kazdego lllOrga 
gruntu przy miescie Raciborzu poloionego, oraz od 
komornik6w szerokiej ulicy, walu i swinicgo .targu 
po kopie groszy.- Pr6cz tego dala im jeszcze wies 
Bojan6w wraz z przyleglosciami, miasteczlro Bauer
witz wraz z g6rami i od dawnych czas6w nalez~ce
mi do niego wsiami: Dziel~gowem, Czerwonk~ i Sol
kowem. Wsp6ludzial w tern miala miec Anna ksi~
zniczka Mazowiecka w tymze czasie w klasztorze b~
d~ca. Wies Berdziak6w (Bieskau) otrzymaly tylko 
same Elzbieta i Agnicszka, polOWCJ zas Zauchwitz z 
wsi~ Uczykowem, folwarkatni Warmuntowice i Ma
zurowem dla samej Elzbiety przeznaczone zostaly.
Pr6cz czterech wiosek po pra,vej stronie Odry polo
zonych, odziedziczyc to miala Anna na przypadek 
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gdyby ElzbietfJ i Agniesr.k~ przezyla, a z ni~ wsp6lnie 
posiadac miala te dobra c6rka ksiEJcia Jana, gdyby 
mial jak~ z malzenstwa zrodzon~; a jesliby ta kla
sztorne sluby wykonala, to po niej dopiero ostatecz
nie to wszystko na niego spasc mialo. - Tym spo
sobeln umieraj~c S-ta Eufemja okazala do fundowa
nego i przez 52 lat bogobojnie przez siebie zarz~-
dzanego klasztoru, stale swoje przywi~zanie. W osta
tnich chwilachjeszcze, pr6cz modl6w o jego pomysl
nosc do Boga zasylanych, troszczyla SiEJ 0 stale za
pewnienie mu tego, coby naprzyszlosc zabezpieczyc 
go moglo od igrzyska losu i rachuby ludzkiej. 

Nie mozna wiedziec z pewnosci~ gdzie jej kosci 
pierwszy znalazly spoczynek, ani tez o czasie zalo
zenia kaplicy S·go Dominika, na boku l{lasztornego 
kosciola polozonej, ani o wieku p6zniej tam zrobio
nego grobu.-Z tego tylko, ze koscijej zamkniEJte by-· 
ly w naczyniu olo,vianem zaledwie pollok cia dlugiem 
wnosic mozna, ze p6zniej w niem zamkniEJte byly. Kil
kakrotne przebudowania, oraz powtarzaj~ce siEJ po
zary, zatarly slady pierwszego kosciola i klasztoru; 
z resztek tylko pozostalej architektury o ich wieku 
i czasie s~dzic mozna. 

Z wdzifJcznosci~ czcily pobozne dziewice wspo
mnienie swej dobrodziejki.-Ona zdawala SiEJ dla tego 
tylko za znikl~ ich oczom, zeby jako jasna i niebian
ska opiekunka czuwac nad niemi z troskliwosci~, a 
ducha ich podnosz~c do Boga, do nasladowania zna
komitych swoich cn6t zach~cac mogla. Gr6b i obraz 
licznemi dlugi czas slyn~ce cudami, byly najwiEJksz~ 
klasztoru swi~tosci~, najdrozszym jego skarbem. 

Niezbadane jednak s~ wyrol{i Boskie! choc za dlu-

giem byloby opowiadac tu dalsze tegoz klasztoru kole
je, ze smutkiem wspomniec muszEJ, jak wszystko na 
swiecie po dlugiej i trwalej pomyslnosci, przez nieprze. 
widziane nieszczEJscia, nieumiejEJtnerz~dy i wojny do u
padku chylic si~ musi, tak i klasztor zacz~l; a postano
nietn z r. 1810, ostatecznie w bardzo smutnym stanie 
juz b~d~cy, skasowanym zostal.- W nast~pnych wo
jennych latach, obszerne gmachy jego sluzyly na la
zaret; w koncu gdy kr6l zalozyl Gymnazjum Ewan
gielickie w Raciborzu, mury jego z odpowiedniem 
przerobieniem, na pomieszczenie tegoz zakladu nau
kowego przeznaczone zostaly, kosci6l zas oddano 
gminie ewangielickiej. 

Wprz6dy nim zawaleniem groz~ca kaplica S-go 
DominU{a rozebran~ zostala, znalezione w grobie 
tejze kaplicy, posr6d licznie tam spoczywaj~cych siostr 
zakonnych zwloki S-tej Eufemii, do kosciola para
fialnego katolickiego \V dniu 11 maja 1821 r. prze
niesione zostaly, ze wspanial~ processj~ przy odglo
sie dzwon6w, assystencyi swieckiego duchowienstwa 
jako tez i konwent6w m~zkich i zenskich w Racibo
rzu jeszcze bEJd~cycb, oraz urzEJdu Municypalnego 
i licznego mieszkanc6w zgromadzenia. 

Nast~pnie mury klasztoru zwalono i na fundamen
tach dw6ch gl6wnych skrzydel, Gymnazjum wznie-

• 
SIODO. 

Tera.zniejszy nadgrobek S- tej Eufemii, wyobraza
j~cy lez~c~ zakonniCEJ w otwartej trumnie na marmu
rowym sarkofagu postawionej, znajduje si~ w Pol
skiej kaplicy, w kosciele parafialnym w miescie Ra
ciborzu. 

BABIRUS (SUS BABIRUSA.) 
(z RYCIN4 KOLOROWANJ\) • 

• 

Francuzi to szczeg6lne z\vierz~ nazywaj~swiniojele- du przedluzonego ryja, m~i~cego gi~tkosc i rucho
niem (Cochoncerf), gdyz istotnie, wielkosc, szy bkosc w mosc, wi~ksz~ niz u S\vin, z powodu stercz~cych do 
biegu,nogi szczuple i wysokie, oraz ich ksztalt tudziez g6ry wlos6w na karl{u i falduj~cej siEJ sk6ry, mozna
kolor z6ltawo-szarawy, wszystko-to przypomina je- by takze niejakie podobienstwo w nim do morskiego 
Ienia. Glowa zas z przedluzonym ryjem, uszy w tyl konia i do slonia upatrzyc. W'szelako mimo tych po
polozone, szerokosc szyi i szcz~ki, niemal zupelne zornych podobienst'v jest to zwierze tak od innych 
ze swini~ daje Babirusowi podobienstwo.-Z powo.- r6zni~ce si~, ze sluszne podziwienie szczeg6lnosc 
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jego tak w starozytnych naturalistach j ak i w dzisiej
szych obudza mianowicie z powodu skladu z~b6w 
czyli kl6w. Niew~tpliwie jest to karyl{atura kazde
go zwierz~cia, do kt6rego podobnym jest cokolwiek 
biedny Babirus; a mianowicie, wspanialej postaci 
jelenia nader uchybiaj~ ci, co go por6wny\vaj~ z o-
wym ci~zkitn tnlowem, na jego cienkich i zwinnych 
nogach umieszczonych z nieksztaltn~ glowq,, kt6rej 
()Zdob~ zamiast pi~knych jego rog6w, • s~ kly zwierz
~hnie w ksztalcie baranich rog6w mi~dzy oczami i 
do g6ry pozakr~cane u samicy s~ bardzo male i nie 
zakr~cone. Ten rodzaj z~b6\v,jakich w zadnych zwie-

• 

rz~tach nie mozna spotkac, zwr6cil U\vag~ Greko\v 
i Rzymian; ci wiele opis6w tego zwierz~cia zostawili, 
wszak~e dopiero dzisiejszym podr6znikom francuz
kim zawdzi~czamy dokladn~ znajomosc Babirus6w, 
z kt6rych par~ do Europy przywieziono. 
Gl6wn~ siedzib~ araczej ojczyzn~ tych zwierz~ts~ 

wyspy na Arcbipelagu, I ubi~ one bowiem w mokrych 
miejscach, w zaroslach z trzciny i innych wodnych 

krzew6w przeby"'ac.-Do innych szczeg6lnosci na
tury swojej l~cz~ i to, ze lubi~ V\'od~ i zanurzaj~ si~ 
w niej, plywaj~c wybornie. Babirus jest lagodnem, 
l~kliwem zwierz~ci em i nader latwo tSi~ oswaja, gdy 
si~ uda pochwycic go w mlodym wieku. Nie moze 
bye latwo mnoz~cym si~ i zt~d tak cenajegojestwy
soka. Twierdz~ podr6zni, ze krajowcy, gdy im si~ uda 
sprzedac to poszukiwane dla swej osobliwosci zwie
rze, bior~ za sztuk~ po 3,000 frank6w.- Wedlug na
turalist6w gl6wne cechy Babirusa s~ nast~puj~ce: 
ksztalt ciala dose wysmukly-obrosly nie szczecin~ 
ale sierci~,-ogon dlugi, w koncu kiciasto-zakr~co
ny, wcale nie tak nikly jak u swini. N ogi \vysoki e, 
szczuple, cztero·kopytkowe. Glowa szczupla, dluga, 
z przedluzonym ryjem; konchy uchowe konczyste, ma
le, w g6r~ podniesione. Z~b6w rna po 6 w obiedw6ch 
szcz~kach. Kly spodnie przedluzone, zwierzchnie 
ciensze, okr~gle, jak rogi baranie w slimak zakr~co
ne-trzonowych ~~bo\v 1naj~ po pi~c.-Mi~so rna bye 
nader smaczne. 

JERZY OSSOLINSKI. 

Urodzil si~ w pami~tnym Unij~ roku 1595, 15go p6ki do s~k6l niep6jdzie: Znac przewidywala iz maly 
Grudnia, o kilka tylko miesi~cy po kr6lewiczu Wla- Jerzy, obdarzony zarodem wielkich zdolnosci, na zle 
dyslawie (urodzonym w Czerwcu): synem byl Zbi- ich uzyc moie pod niebacznym lub poblazliwym do
gniewa na Ossolinie, Kasztelana Zarnowskiego, p6- zorem. A 1noze tez obawiala si~ zbytniego przywi~
znil3j starosty Drohickiego, a w miar~ zaslug wojewo· zania Zbigniewa do tak wiele obiecuj~cego dzieci~
dy Podlaskiego i Sandomierskiego, m~ia slawnego cia?- c6zkolwiek b~dz to pewna iz poleciwszy m~
z wymowy, przywi~zania do Zygmunta IIIgo, oraz zowi obojga Mlodnickich w testamencie- szatni~ 
obywatelskich zaslug. sw~ rozpisala mi~dzy sluzebne w upominku. Szara-

Matka jego Anna z Firlej6v.', poslubiona w 1594 fan czarny kunami podbity, letnik czarny aksa1nitny 
roku, byla drug~ Zbigniewa zon~. Opr6cz Jerzego i tak~z czapk~ z bobrem przeznaczyla dla Mlodni
miala ona jeszcze trzech mlodszych syn6w Piotra, ckit~j, drozsze szaty aksamitne pannie respektowej, 
Mikolaja i Jacka; ten w 1601 r. urodzony, kilka zale- krewnej jegomosci (m~za)- lichsze, jako to: letniki, 
dwie zyl godzin; a w tydzien po nim- w Sando- tabiny z scygrynu lub muchajeru, kazala rozdac slu
mierzu, i Anna oddawna chora, cierpi~ca na skira zebnym nizszego stopnia; poczem wymieniwszy ile 
w piersiach,-przeniosla si~ do wiecznosci. kazdemu ze sluzebnych i pacbolk6w jeszcze si~ na-

Troskliwosc jej macierzynska i ogl~dnosc dobrej lezy i dawszy jakis kazdemu naddatek, o starszym 
gospodyni, przezyly j~ w jej testamencie, kt6ry za- synku to zamiescila polecenie: 
praw<l~ jest zabytkiem nader ciekawym dla naszych ,Prosz~ Jegomosci, aby gdy Jerzy podrosnie, przy 
czas6w. Bogata Firlej6w dziedziczka przed smierci~ sobie go niechowal, i powierzchu mu ch~ci nie bardzo 
zakl~la pod nieblogoslawienstwem bozem poufn~ sw~ pokazowal." 
Jadwig~ Mlodnick~ a by wraz z m~zem Hieronimem Dziwne ze strony matki poleceniel a przeciez zwa
czuwala nad jej sierotami, a szczeg6lnie nad Jerzym f zaj~c na to, ze maly Jerzy mial siostr~ i braci przy-

• 
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rodnich-oraz ze jeszcze m6gl si~ spodziewac ma
cochy, rozs~dne, i przenikliwosci umieraj~cej dowo-
dz~ce. 

z pierwszej zony Zbigniewa na Ossolinie, Siemin-
skiej Jadwigi wojewodzianki Podlaskiej, zostalo 
dw6ch syn6w Krzysztof i Maxymilijan, oraz c6rkaHe
lenka... Ci dwaj synowie doszli juz lat mlodzieuczych 
gdy dziesi~cioletni J erzy wyslany zostal do Pultu
ska w 1605 r. do J{ollegium XX. Jezuit6w.- Tam 
maly synek odznaczyl si~ pilnosci~ w naukaC;h p~d
czas dwuletniego pobytu, lecz gdy w 1607 zaraza 
morowa na·wiedzila Polsk~ i doszla do Pultuska, 
ojciec odebral go ze szk6l - i wraz z najstarszym 
syncm Krz,-sztofem, uclaj~cym si~ na dw6r Arcy-xcia 
Ferdynanda odeslal do Gratzu, do l{onwiktu XX. 
J ezuit6w J uz wtcdy Piotr i Mikolaj bra cia rodzeni 
Jerzego- nieiyli. 

Surowe pod6wczas bylo wychowanie mlodziezy; 
przyszlycb tn ~z6w senatu przyzwyczajano z lat n1lo
dych do ewangelicznej pokory, do wyzucia si~ ze 
swego ja, pokonywania szoej woli, tej woli nicrozu
mnej a wyuzdanej, kt6ra cz~sto niewiedz~c czego 
chce, zdroinosci si~ dopuszcza. I n1lodziez stoso\vala 
si~ do tego trybu, czesc starszych poczytywala sobie 
za swi~ty obowi~zek ludzkien1i i bozem i prawy zule
cony - a korz~c si~ pod surow~ rodzic6w wol~, 
\V milczeniu znosila wymagania i kary nauczycj eli. 
Nadmienia o tern Jerzy w S\vym dyaryuszu, w \vyra
zacb nast~puj~cych: 

,.Zyiem tam (\v Gratzu) szczuplym kosztem 
w wielkiej skro1nnosci, 1naj~c przy sobie tylko Anto
niego Papokorta W estfalczyka z Paderborn, czlo
wieka dose uczonego ale grubego i zjadlego; od kt6-
rego cz~stokroc ci~zkie a niewinne razy cierpliwiem 
znosil. ,, 

:Widac, ze cierpliwosc i pokora, tak dzis malo od 
wszystkich a. najmniej przez ml6dz wykonywane, nie
'"yzuly Jerzego z.uczucia osobistej godnosci, ani tez 
zdolnosci do nauk w nim niestlutnily. Chlubnie skon
czyl trzy wyzsze klassy.; tak zwan~ poetykEd, ietorykEd 
i filozo:fij~. - vV tej ostatniej napisal t!tes es i stryjo
wi swemu Henrykowi Firlejowi dzielo to przypisal. 
W czasie od nauk wolnycb bywalu Arcy-Ksi~z~t ba· 
wi~cych pod6wczas w Gratzu, - zapoznal si~ tez 
z wieloma pani~ty niemieckiemi; a w 17 roku zycia 
ukonczywszy nauki, w 1612 do Polski z bratem l{rzy
sztofem powr6cil. 

Wtedy wlasnie gorsza od morowej zarazy wojna 
domowa srozyla si~ w kraju. Niebacz~c na postron
newrogi dr~cz~ce rzeczpospolit~, Zebrzydowski pod-

• 

ni6sl rokosz i w 1613 pola Janowca o malo krwi~ 
siEd bratni~ niezlaly. Ale Zygmunt Illci miai nie wy
czerpan~ cierpliwosc i nadludzk~ zaporninania uraz 
cnot~, przeto dal si~ ublagac trzem przyjaciolom 
zgody i pokoju: byli to Zbigniew Olesnicki, podlaski 
wojewoda, Alexander Chodkiewicz, trocld i Adam, 
Czarnkowski, lEdczycki- ich to pros by powstrzy1naly 
acz niedlugo bratob6jcz~ wojn~. Ulagodziwszy umy
sly rokoszan, - ~bigniew pojechal do Kliunmtowa 
poJerzego, przywi6zl go na sejm Warsza\vski-a gdy 
si~ sejm ukonczyl, na dalsze do Lowanijum wypra
wil nauki, przyda wszy m u 1.a starszego ( nauczyciela) 
Michala Possodarego, bardzo bieglego w obcych j~
zykach, oraz juz nam znanego Papokorta. 

Ciekawe s~ rady na pismie Jerzemu od ojca da
\Vane. Zaleca on synowi bogobojnosc, pilnosc w na
ukach, skromnosc- zycie w 1niernosci (lubo wiel
kich dostatk6w byl dziedzicem po matce)- zlych 
towarzystw zakazuje, pilnego cwiczenia w }{raso
m6stwic doradza; poprzysi~gaj~c przez milosierdzie 
boze aby powr6cil swiatlym i cnotliwym, a nieza
\vi6dl nadziei ojca i spoiecznosci. Nic tez dziwnego 
ze· przywi~zany i pobozny syn, przez rok pobytu 
w Lowanijum \Vi~cej skorzystal, niz inni po kilkole
tniem nauk sluchaniu. W 1614 roku udal si~ do An
glii, Hollandyi i Paryza;-tanca i matematyld wyu
czyl si~ w stolicy Francyi, w nast~pnym zas roku na 
rozkaz ojca pojechal do Wlocb, zwiedzil Pad'v~, 
Rzym, Wenecy~ i Neapol, zk~d po 3-ch-letniej nie
bytnosci-na wezwanie ojca stawil si~ w Krakowie 
w 1616 roku. 

l{r6lcwicz Wladyslaw, dos\viadczaj~c mlodych sil 
swoich, zabieral siEd w6wczas do wojny; hetinanem i 
glow~ tej wyprawy byl Jan l{arol Chodkicwicz, 
a mn6stwo sere mlodych i gor~cycb, oraz duzo r~k 
pochopnych do or~za, kupilo siEd kolo kr6lewica, 
a by uczestniczyc w jego niebezpieczenstwach i slawie. 

Jerzy zapragn~l takie skoszto\vac zolnierskiego 
chleba; pr~eto cboc Zygmunt III, dla jego wczesnej 
roztropnosci oraz, zaslug ojca, cbcial go miec przy 
swoim boku,- mlodzieniec wypraszal siEd od tej la
ski, i ty le przez wplywy krewnyeh dokazal, ze go 
w orszaku kr6lewica policzono. W ezwany 14go Mar
ca 1816 r. na pokoje kr6lowej, zastal Konstancy~ 
w towarzystwie kr6la oraz jej ulubienicy Urszuli Me
jerin,- kr6lowa Konsiancya uczyniwszy do Wlady
slawa rzecz po niemiecl{u, oddala mu Jerzego za po-
kojowca, poczem oboje krolestwo upominali Jerze
go, aby wiernie i cnotliwie swemu sluzyr panu. 

Slouce dworskie niezbyt pogodnie swiecilo J erze-
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mu; roztropny, smialy, uczony i uprzejmy, niepodobal 
si~ ulubiencowi kr6lewica, mloden1u Stanislawowi 
Kazanowsldemu. Bal si~ zapewBe Kazanowski wsp6l
zawodnictwa Jerzego, i zazdroszcz~c mu laski kr6-
lewica, coraz no we z J erzym mial niesnasld. N a
pr6zno Plichta, kasztelan Sochaczewski, maj~cy za
rz~d nad calym dworem Wladyslawa oraz i nad woj-
skiem az do przybycia kt6rego z hetlnan6w,- utrzy
mywal stron~ Jerzego, sprzeczki ustawalyna chwil~, 
by z wi~ksz~ wyb.uchn~c zajadlosci~. Duma i prze
waga calego Kazanowskich rodu wszystkim prawie 
w obozie b§d~cym stawaly si~ nieznosne,-lecz Wla
dyslaw maj~c sobie danego za mistrza w sztuce wo-

jennej Zygmunta Kazanowskiego, Kokenhawskiego 
starost~, ojca Stanislawa, kochal ten r6d caly; milu
j~c swego mistrza kt6ry rzeczywiscie znamienitym 
byl m~zem, w dzielach rycerskich bieglym, i cal~ du
sz~ do krolewica przywi~zanym. 

Bylby wifdC Jerzy zgubiony przez tak pot~znych 
przeciwnik6w i tyle wplywu na umysl jego panama
j~cych; bronila go wszakze powagahetmanska. Chod
kiewicz, stryj Jerzego, lagodzil p6ki m6gl te spory, 
lecz gdy l{azanowscy i jemu bruzdzic zacz~li, kl6tnie 
w przedpokoju. kr6lewica wszcz~te oparly si~ az 
o Warszaw(J- i Zygmunt Illci powag~ ojca i pana 
wdac si~ w to wszystko musial. 

Zdarzylo si~ raz, ze gdy hetman sprawial pulki 
do boju-a Marcin brat Zygmunta Kazanowskiego 
wydal niekt6rym chor~g\viom rozkaz przeciwny zu
pelnie poprzednim rozkazem hetmanskim, obrazony 
Chodldewicz i karnosci wojskowej swi~cie strzeg~cy, 
rzucil w gniewnym zap~dzie buzdygan za Kazano
wskim tak, ze czapk~ z glowy zerwal. Na ten widok 
chor~gwie nieposluszne p~dem blyskawicy przebiegly 
na stanowisko przez hetmana wyznaczone, Marcin 
Kazanowski przestraszony, umkn~l przed gniewem 
hebnanskim, - sam kr6lewicz si~ przel~kl, ale na 
tych domowych rozterkach czas uplywal: Chodkie
wicz kazd~ sprzeczk~, ]{azdy op6r jego hetmanskiej 
wladzy stawiony, odchorowac musial,-wyprawa szla 
niedosc pomyslnie-a sam tylko sahajdaczny Kona
szewicz walczyl ze swymi Zaporozcan1i, i zwyci~ial. 

Po zdobyciu jednego miasta i kilku dose szczEJsli
wych utarczkach, w kt6rych Jerzy odznaczyl si~ wa
lecznosci~ - zacz~to wchodzic w urn ow~ z nieprzy
jacielem i w 1618 r. stan~l pokoj rni~dzy stronami 
wojuj~cemi; to skr6cilo zolniersk~ i dworsk~ sluzb~ 
Jerzego. 

Jeszcze w 1617 roku gdy bufce Wladyslawa ci~
gn~ly przez wojew6dztwo Belzkie, niekt6re chor~-

gwie stan~ly u Uchanskh~j wojewodziny Belzkiej, 
wdowy po slawnymz poselstwa do Stambulu-Pawle . 
Uchanskim. 

Przy wojewodzinie bawila wtedy ukochana jej 
wnuczka, cnotli wa i znamienicie pi~kna Izabella 
Danilowicz6wna, c6rka Mikolaja podskarbiego koron. 
T~ gdy zobaczyl Jerzy, uczul ze nie ma tarczy 
przeciw milosci pocisk6w, a gdy rozkochany, babce 
Izabelli ch~ci swe oswiadczyl i wojewodzina mile te 
oswiadczenia przyj~la, zwierzyl si~ swych zarnyslow 
przyjacielowi swemu Jalt6bowi Sobieskiemu synowi 
lubelskiego wojewody, id~cemu pod6wczas na wojen
n~ z Kr6lewicem wypraw~; oraz Krzysztofowi bratu 
swemu. List jego pisany do brata, wpadl w r~ce 
Zbigniewa Ossolinskiego - kt6ry boj~c si~ aby te 
amory niepowsci~gnfJlY mlodzienca od sluzby i zol
nierki, listownie zgromil jego uczucia. Przecie nie
zrazony tern Jerzy, gdy po dwuletniej wyprawie 'vr6-
cil wierny swej ulubionej-ojciec dal si~ jakos prze
blagac i opr6cz pieni~znej pomocy, niczego mu, co by 
do swat6w pomoglo nieodm6wil. 

Jednak mn6stwo innych trudnosci mial Jerzy do 
pokonania. 0 r~k~ ukochanej, szedl na przeb6j przez 
bogaty wojewod6w, senator6w, nawet i ksi~z(}:t-or
szak. Najstraszniejsi jego wp6lzawodnicy byli: Jan 
Zolkiewski Hrubieszowski starosta, syn hetmanski
Jan Wyszkowski, starosta Nowomiejski-a p6zniej Ja
nusz xi~ze Ostrogski- .kt6ry bylby niezawodnie uzy
skal r~k~ Izabelli, gdyby go smierc niebyla zasko
czyla w Lublinie, jad~cego juz w os,viadczyny do 
Uchan.- Niesmial Jerzy p6ty si~ rodzicom panny 
oswiadczyc, p6kiby niemial j akiego wlasnego k~cika; 
ust~pil mu wreszcie Stanislawowskiego starostwa 
ojciec,- a mlody starosta pewniejszy juz swego szcz~
scia, bo mu i panna statecznie sprzyjala, oswiadczyl 
si~ Danillowiczom i przyj~ty zostal. Czy przewidy-

• • 

wal pod6wczas iz te zwi~zki tak blisko tronu go po-
stawi~-ze zaslubia ciotk~ bohatera i kr6la? Siostr~ 
Izabelli stryjeczn~ byla owa slawna m~zkim duchem 
Teofila, zona Jakob a Sobieskiego; ich synem, Jan III. 

Gody weselne Jerzego zaszczycone byly obecno
sci~ Zygmunta Illgo oraz jego malzonki, a po ukon
czeniu onych, wzi~l go kr61 do swego boku i swym 
podkoniuszy,m uczynil. 

Podeszly juz w latach Zbigniew Ossolinski, widz~c 
ie syn jego najmlodszy mysli 0 swem postanowieniu, 
zamierzyl uczynic dzial · maj~tko"'Y' ale pragn~c 
utrzymac zgod~ i milosc bratersk~ mi~dzy dziecmi 
swemi, chcial im wszystkin1 po r6wnej cz~sci wy
dzielic. Czterokrotnie zonaty z dw6ch tylko pierw-
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szych zon mial potomstwo; lecz rna tka Jerzego pi~c-

. kroc wi~cej wniosla m~zowi od wojewodzianki Po
dolskiej.- Niestnial ojciec naklaniac najmlodszego 
syna do swoich zamiar6w, wszakzc dowiedzial si~ 
Jerzy od krewnycb, o ch~ciach ojca - na rowny po
dzial zezwolil- i tylko prosil aby oclwieczne gnia
zdo pr.zodk6w- Klimunt6w, gdzic byly groby ro
dziny Ossolinsldch, clostaly mu si~ w podziale. Przy
zwolil na'V\ret na to, aby dozywocie ojca na jego bylo 
maj~tnosciach, wierz~c po chrzescijansku ze t~ sy
nowsk~ powolnosc B6g mu wynagrodzi ; tak o te1n 
w dyaryuszu swym pisze: 

,,Milosc ta 1noj a ku ojcu i braci, sowicie si~ mi wy
nagrodzila od Boga hojnem Jego blogoslawienstwem, 
za lask~ boz~, a mojem poczciwem staraniem w tna
j~tnosci i och~d6stwie domowem pr~dkom braci mych 
przescign~l; choc po tak dostatniej rna tee ani jedne-
go spienia nie wzi~lem." . 

1\lEJska pod Cecor~ przej~la trwog~ nar6d caly; 
sejm v; Warszawie 1620 r. uchwalil kilka poselst\v 
jako to: do GrzegorzaXVgo, doFcrdynanda IIgo, do 
ksi~i~t rzeszy n. oraz do kr6la angiel. Jak6ba llgo, 
z prosb~ o posilh.i przeciw pot~dze Ottomanskiej. 
Lubo Jerzy Ossolinsl\i niezasiadal jeszcze w senacie 
przeciez poselstwo do Anglii (jedyne kt6re si~ udalo} 
jemu Zygmunt IIIci po,vierzyf. W owych 'viekach 
urz~d poselski wymagal nie tylko rozumu i nauki, 
ale i 'vielkiej t~gosci ducba, oraz odwagi osobistej i 
bojnosci. 

Posel wlasnym koszte1n zwykl byl odprawiac po
selstwo; prowa.dz~c z sob~ liczny dworzan poczet, 
\vozy ladowne skarbami, konie co najwyborniejsze, a 
to wszystko aby swietnosci~h bogactwem, uj~c serca 
tych, do kt6rych byl wyslany, takze aby dac dobre 
wyobrazenie o bogactwie i pot~dze swego narodu. 

Trzeba wi~c byio na przyzwoite odprawienie po
selstwa pieni~dzy nie malo; Jerzy Ossolinski nie 
mial ich podostatkiem- ale go zasilil niemi Danil
lowicza ojciec jego zony, i 27 Stycz. 1621 puscil si~ 
nasz posel w drog~ do Anglii. Stanfbwszy 22go Lu
tego w Hamburgu, wspaniale od radnych miasta 
podejmowany, nie zwaial na topniej~ce juz lody Elby, 
przebyl je, a potem Ren kr~ okryty - w Marcu sta
n~l w Antwerpii, gdzie zatrzyn1awszy si~ dni kilka, 
dw6r sw6j przystojnie oporz~dzil i orszak poselski 
przy braniem liczniejszej sluzby powi~kszy l. W si adl 
potem na okr~t w Flissingen- w tej przeprawie 
straszna zaskoczyla go burza; juz nawet lEJkano si~ 
rozbicia okr~tu, gdy przecie morze ucicblo i Os
solinski szcz~sliwie za win~l do Gravetyngi. 

Przybyl tam:wkr6tce Robert Stuart na powitanie 
posla imieniem swego dostojnego krewnego Jak6ba 
kr6la Anglii- swietny orszak towarzyszyl przyby
lemu- a 27 Marca posel nasz wsiadl na lodzie kr6-
lewskie bogato zlocone, i kosztownemi, w zloty haft 
zdobnemi, dekatni pokryte - i tak wplyn~l do Lon
dynu. Na brzegu Tamizy juz go czekal otoczony ba
ronami i pan ami dworu, hrabia Warwick i do karety 
kr6lewskiej zaprosil - kilkadziesi~t innych karet 
czekalo na towarzyszy posla. 

Przez ci~g swego kilkomiesi~cznego w Londynie· 
pobytu, zamieszl{iwal posel ze swym orszakiem je
den z palac6w kr6lewskich- przy czem byl kosz
tem kr6lewsl\iln podejmowany. 

Najwazniejsze punkta, o kt6re mial Ossolinski 
umawiac si~ z gabinetem londynskin1, byly nast~-· 

• 
pUJ~Ce: . 

Jak6b llgi mjal pozwolic Zygmuntowi Illmu na 
zaci~g iolnierzy w krajach W. Brytanii~ i wlasnym 
kosztem pi~c tysi~cy takiego wojsl{a az do Gdansk a. 
dostawic. (Zaci~gi takie z ludzi obcego narodu na 
obron~ malo im znanego kraju, bywaly w owych wie
kach powszechne w Europie). 

Proszony tei byl kr61 Anglii o posrednictwo mi~
dzy Szwecy~ vv wojnie na6wczas b~d~cej o Pol
sk~, - oraz aby Zygmuntowi do odzyskania korony 
szwedzkiej drog~ nklad6w - dopom6gt -;-- Nawza
jem Zygmunt IIIci - przyrzekal wstawic si~ do 
swego krewnego FerdynandaJ llgo Cesarza Niemiec , 
aby Fryderykowi Fulcgrafowi Renu zi~ciowi Jak6b'B 
IIgo, kraj dziedziczny powr6cil z kt6rego Ferdy-
nand cesarz wyzul Falcgrafa karz~c go za przyj~cie 
korony czeskiej. 

Przyjazn Jerzego Ossolinsldego z ksi~ciem Buc
kingham ( Jerzym Willars) ulubionym Jak6bowi 
Ilrnu wiele si~ przyczynila do szczEJsliwego zawarcia 
tych uklad6w. Pami~tal nasz posel i o przesladowa
nych przez Kosci6l anglikanski Katolikach, kt6rym 
nieco ulgi wyjednal - a ukonczywszy swe posel
stwo, do Polski pospieszyl, tern skwapliwiej ze pra
gn~l w wyprawie na Turk6w miec udzial. Ale przy
byl juz zap6zno, r6wnie jak i zaci~gi w Anglii zbie
rane. Juz albowiem skonczyla si~ wyprawa. Jak 
Karol Chodkiewicz, slawny bohater z pod Kirnhol
mu, choc mocno chory i smierci juz blizkii tak m~
drze okopal si~ w 1621 pod Chocimem, i tak dziel
nie cz~stemi wycieczkami trapil ob6z turecki iz 
przelamal pot~g~ Osmana; i lubo walnej bitwy nie
stoczyl- umarl zwyci~zc~ w tej wojnie Chocimskiej .. 

Ossolinski powetowal sobie wkr6tce zaw6d jakie-
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go doznal w ·swych wojowniczych zamyslach. -
Wojna bowiem nie ustawala- granice kraju coraz 
to z innej strony zagrozone, nigdy za nadto niemo-
6lY miec obronc6w. Straszniejszy od innych przeci
wnik Gustaw Adolf najechal Inflanty w 1621; prze
ciw niemu uzbroil Ossolinsl\i wlasnym kosztem cbo
r~giew i liczne dowody m§ztwa dawal na jej czele. 
Gdy pozniej przyszlo do ug6dy ze Szwecy~, kr61 wy
znaczyl Ossoli:6skiego komissarzem, i po ukonczo
nej Altmarskiej umowie, prac~ jego podstolstwem 
koronnemnagrodzil. 

Wladyslaw IV zasiadlszy w 1632m na tronie, pa
mi~tny dawnych Ossolinskiego uslug, wdzi~czen za 

. popieranie jego elekcyi, wybral go na posla do Rzy
mu. Szlo kr6lowi o zagodzenie sporu akademii kra-
kowskiej z Jezuitami, o jakies .dziesi~ciny i zape-
wne o pieni~zn~ pomoc na wojn~ tureck~ o kt6-
rej przemysliwal Wladyslaw IVty. 

To poselstwo odbylo si~ w 1633m. Slawne prze
pychem- i zt~d powszechnie znane, wi~c tez go tu 
nie opisujemy. - Z Jezuitami podobno cos wsk6ral 
·Ossolinski u ich prowincyala w Rzymie: zasilek pie
ni~zny nie \Viemy czy otrzytnal, wojna bowiem nie 
przyszla do skutku. Lecz to wiemy ze zachwycil 
oczy i wyobrazni~ Wloch6w- a jego slawny wjazd 
do Rzymu przez wsp6lczesnych p~zlem, sztychem i 
drukiem uwieczniony- opiewany przez poet6w wlo
skich, moze jeszcze po dzis dziefi zdumiewa podr6z
nego, na scianie jakiej ubogiej karczemki w Apeni
nach, lub w ustach ludu wloskiego brzmi jako legen· 
da.- Bo tez zakrawa na tysi~c nocy i jedna- po
wiesc o kilkuset rycerzach strojnych w dyamenty, 
purpur~, zloto. 0 gubi~cych umyslnie zlote podkowy 
koniach, o jezdcu, ktorego wierzchowiec na zlotym 
byl munsztuku i kt6ry tak sprawnie toczyl koniem, 
ze 6w munsztuk w kawalh:i poszarpany, ludowi na 
lup rozrzucil. Tym jezdcem byl Cieklinski sekretarz 
kr6le\vski. 

A sam posel blyszcz~cy od dyament6w i pi~kny 
jak Apollo, a wymowny Jak Cycero- obok tego ka
tolik gorliwy, bo w kill{a dni po S\vem u Ojca Sgo po
sluchaniu; poboznie obchodzil mimo dni zimnych i 
niepogodnych wszystkie koscioly w Rzymie. A owe 
cudne arabskie rumaki - lub czystej polskiej rassy 
wierzchowce - najlepszej z rass europejskich. -
Italija w rzezbie tylko widziala takie ruma.ld, tak 
szybkie- tak sprawne! 

Urban Vill dawszy Ossolinskiemu poslucbanie, 
nadal mu dyplom mianuj~cy tytulem kshtz~cynl dzie
dzic6w Ossolina; taki sam tytul i tegoz roku otrzy

Ks~GA. SwaT_., Cz. II R. IX. 

mal Ossolinski od Ferdynanda llgo w powrocie 
przez Niemcy. - Widz~c jednak ze szla~hta sarka 
na te swiezo nadane tytuly- a moz~ przeswiad
czony ze byl wielkim i bez mitry, ksi~z~cego tytulu 
nigdy nie uzywal. 

Doswiadczywszy Wladyslaw IVty jak sprawnym 
w ukladach z obcemi mocarstwy byl Ossolinski, wy
slal go w 1636 na sejm, kt6ry Ferdynand Ilgi zwolal 
do Ratysbony, 'v celu obrania kr6la rzymskiego. 
Ossolinski mial popierac wyb6r Ferdynauda Karola 
w~gierskiego, syna Cesarz a Niemiec, tudziez pro sic o 
r~k~ Cecylii Renaty c6rki Ferdynanda IIgo- przy. 
tem upomniec si~ o jak~s Brunswick~ za~tarzal~ juz 
spraw~, (kto wie czy nie o sched~ Zofii Zygm. Igo 
c6rki, ksi~znej Brunswickiej?) Niech~tnie udal si~ 
Ossolinskido Ratysbony, przewidywal trudnosci wiel
kie ze strony ksi~z~t rzeszy, jakoz si~ i nie 1nylil --
powoli bardzo zjezdzali si~ na ten sejm elektorowie: 
nie wszyscy przybyli, bo wojna 30letnia zatrzymy
wala ich na polu bitwy i pochopniejsi byli do or~za 
niz do rady~ Kr6la Rzymskiego nie obrano- w spra
wie Brunswickiej nic Ossolinski nie wyjednal dla 
"rladyslawa IV go- same tylko powiodly mu si~ 
swaty, i arcyksi~zn. przyrzeczono w malzenstwo 
kr6lowi. Skorzystaly jednak Niemcy na · bytnosci 
Ossolinskiego w ich l\:raju- uspokoil bowiem Liso
wczyk6w, kt6rych osmiotysi~czny hufiec wyslany 
Cesarzowi w posilek, przeszedl Ren, gromi~c zast~py 
Francuzkie. Ze jednak od roku nie byli platni ., 
a duch kozacki nie m6gl si~ zgodzic z niemieckim; 
powr6cili wi~c do Czech i tam, 6wczesnym zolnier
skim obyczajem, zold wybierali. Do nich to napisal 
Ossolinski grzeczny lecz w mocnycb wyrazach list
przeklad$1j~c im ze niepost~puj~ jak na chrzescijan
skich rycerzy i syn6w Rzpospolitej nalezalo - a na 
rozs~dzenie ich, o zold nie odebrany zazalcn, wyzna
czyl sel\retarza kr6lewskiego Torbesa; poczem opu
scil Niemcy otrzymawszy od Ferdynanda llgo wiel
kiej przychylnosci dowody- od Wladyslawa zas IV go 
W ojew6dztwo Sandomierskie. Kiedy po zgonie To
masza Zamojskiego zawakowalo kanclerstwo ko- . 
ronne w 1638 - Ossolinski otrzymal piecz~c mniej
sz~, we dwa lata p6zniej, gdy kr61 na biskupstwo Kra
kowskie posun~l Piotra G~bickiego kanclerza, str6-
zem wielkiej piccz~ci Ossolinskiego uczynil. Usta
nowienie poczty w 164 7 r. kraj winien Ossolinskiego 
namowom. On, po zgonie Wladyslawa w 1648 r. po
parl Jana Kazimierza elekcy~ a gdy w owych 
krwawej pami~ci czasacb- Chmielnicki hard~ pod
nioslszy bulaw~ - smierc i pozog~ ni6sl w nasza 

25 I 

• ' 



• 

190 

granice; owdowiala zas kr6lowa Marya Ludwika nie
obeznana j es1.cze z niebezpieczenstwy chciala_ ucie
kac z Wars~awy do Gdanska- odwi6dl j~ od tego 
zamiaru Ossolinski. 

, W szyscy rzekl- straciliby serce - na widok 
Twej bojazni kr6Iowol Czego si~ masz l~kac?- przy .. 
dal- Kazdy tu z nas got6w na Tw~ obron~."- Kto 
wie czy t~ mow~ nierozniecil pierwszej iskry owego 
zapalu, kt6ry w p6zniejszych niebezpieczenstwach 
ozywial dzieln~ Mary~ Ludwik~. W czasie wyprawy 
Jana Kazimierza pod Zbor6w Ossolinski mianowany 
zostal gieneralnym regimentarzem wojska - jego 
rady wybawily kr6la i rycerstwo z niebezpieczen
stwa, gdy otoczony od Tatar6w, smialym listem do 
bana Islam Giereja przez Ossoliitskiego ulozonym, 
kr6l przeci~gn~l go na sw~ stron~ - i Chmielnic
kiego do uleglosci naklonil.- Znajqc go m~zem do
brej rady, umyslil Jan Kazimierz wyslac Ossolin
skiego na nowe do Rzymu i Wiednia poselstwo. Nie 
rad byl tej drodze Ossolinski - zn~kany, juz to za
wisci~ moznych przeciwnik6w a mial ich wielu w se
nacie i w kraju; bo glosno przyganial magnat6w za 
ich post~pki samowolne z kozakami - wrescie, uko
cbanej malzonki zgonem - oraz smierci~ jedynego 
syna Franciszka, starosty bydgoskiego, strapiony. Je
dnakze podj~l si~ tej nowej dla kraju poslugi ; a na-

, 

pisawszy testament- i starostwa, kt6re trzymal za 
zezwoleniem kr6lewskiem, na trzech zdawszy zi~
ci6w - Alexandra Lubomirskiego, Denhoffa i Kali
nowskicgo - w pocz~tkach Sierpnia otrzymal poze
gnalne posluchanie u kr6lestwa obojga, i nazajutrz 
potem w dzien do wyjazdu wyznaczony- apoplexy~ 
tkni~ty umarl- w Warszawie w 1650 roku maj~c 
lat 55. · . 

Przezyly go pobozne jego dziela. Wystawil w Cz~-
stochowie oltarz z hebanu srebrem powleczony
do fundacyi XX. Kamedulow na Bielanach znacznie 
si~ przylozyl- w Bydgoszczy zalozyl Kollegium i 
szkoly Jezuickie, kosci Sgo Piusa m~czennika do 
Ossolina sprowadzil Przemilczamy mn6stwo innych 
kosciol6w tak w Warszawie jako tez w jego dobrach 
zakladanych; lec.z nadmienic musimy o szpitalu 
w Klimuntowie dla zebrak6w przeznaczonym: tam 
ubogich zgromadzal - cz~stowal - i odziewal -
odkladaj~c nate wydatki, swoje kanclerskie docbody. 
Na zadn~ wi~c potrzeb~ wsp6lrodak6w nieszcz~dzil 
swego maj~tku, r6wnie jak zdrowia i pracy dla po
slugi kraju- a obok Achilles6w, Dyomed6w, Aja
ks6w- otaczaj~cych tron Zygmunta Illgo i Wlady
slawa IV go, Jerzy Ossolinski, najbardziej nam Ulis-

• sesa prr.ypom1na. 

• 

JOZEF STEFANI. 
(Z wizernnkiem na kamieniu, podlug fotografii) , 

Do znakomitszycb artyst6w muzycznych polskich 
bez zaprzeczenia nalezy J6zef J~drzej Stefani, syn 
znanego powszechnie Jana Stefaniego, tw6rcy , Kra
kowiakow i Go1~atz"" oraz wielu innych oper. 
, Uwazamy za obowi~zek podac czytelnikom Ksz"cgi 

Swz"ata szczeg6ly zywota Stefaniego, tern bardziej, 
ze w dziele W ojciecba Sowinskiego (Les musiciens 
polonais, 1857. Paris), znalesc mozna bl~dy i nie
dokladnosci. Nasz wi~c artykul uzupelni chlubn~ 
wzmiank~ W. Sowinskiego i posluzy, do obszerniej .. 
szego zyciorysu w powt6rnem wydaniu szacownej 

• pracy Jego. 
J6zef Andrzej Stefani, urodzony 16 kwietnia 1800 

roku w Warszawie, zyje w niej dot~d jako wysluzony 
dyrektor orkiestry teatr6w warszawskich, a niechc~c, 

• 

mimo emerytury, bezczynnym zostawac, przyj~l nie
dawno obowi~zki Inspektora w nowym Instytucie 
muzycznym, maj~cym nam zast~pic dawniejsze kon
serwatorium. Widzielismy go jak z zapalem, choc 
najstarszy z artyst6w wiekiem, podejmowal liczne 
trudy w urz~dzaniu i wykonywaniu kilku wielkich 
koncert6w dawanych na doch6d utworzyc si~ m~j~
cego zakladu muzycznego. Slyszelismy niedawno 
jego utwory w koscie)e swi~tokrzyskim spiewane i 
grane w pami~tnycb dniach pogrzebu i nabozenstwa 
za poleglych .2 i 9 marca 1861 1

). 

Zawsze bye czynnym, wsz~dzie ochotnie niesc swe 

1) Requiem wykonywali uczniowie nowego Instytutu, 
muzycz. kt6remi dyrygowal sam autor . 

• 

• 
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uslugi gdzie tylko dobro wymaga og6lu, bezrozglo· pod sterem samegoz autora. Oprocz tego przewodni
snie i bezinteressownie poswi~cac si~ dla drugich - , czy rok rocznie muzyko1n wielkopi~tkowym, kt6re 
oto za~zczytne przymioty, kt6remi odznacza si~ be?;
stronny artysta, oto cechy prawego charakteru, kt6re 
smialo mozna przyznac zacnemu Nestorowi dzisiej
szych muzyk6w warszawskich,. Stefaniemu. 

Jeszcze byl dzieckiem Stefani, kiedy juz ucz~sz
czal na ch6ry koscielne ksi~zy Pijar6w i jak umial, 
chwalil niewyrobionym glosem Pana nad Pany. 
W roku 1814, zaledwie wst~puj~cego w wiek n1lo
dzienczy, umiescil ojciec w ch6rze opery ~eatru na
rodowego. Nast~pnie przeniesiony do orkiestry sce
nicznej, tnaly J6zef pelnil najprz6d obowi~zl{i Tim
panisty, a nast~pnie kontrabassisty. Jednoczesnie 
takze byl korrepetytorem spiewu do rol r6znych 
w operach. Tym sposobem, smialo rzec mozna, iz 
od samego dziecifistwa ksztalcil si~ juz na pozyte-
cznego krajowi artyst~. · 

Oprocz obowi~zk6w w teatrze narodowym, kt6re 
jak najsumienniej zawsze wykonywal, "' 'volnych 

. cbwilach od powinnosci publicznej, dawal lekcye 
prywatne. Iluz-to uczni6w, a zwlaszcza uczenic, dzis 
juz znakomitych artyst6w i artystek, zawdzi~cza 
Stefani emu nie tylko W arszawa ale i kraj caly? 
Wyliczac ich tu nie mozemy, bo szereg bylby za 
dlugi. W spomnimy tylko redaktora pisma pod tytulem: 
,,Ruch muzyczny « pan a J 6zefa Sikorskiego, kt6rego 
pi~knemi, bo z serca plyn~cemi slowy, zakonczymy 
wspomnienie nasze o zasluzonym J6zefie Stefanim. 

Uczen Elsnera z bylego Konserwatorium warsza
wskiego, zostal sam wkr6tce mistrzem i nast~pc~ 
swego n~uczyciela. Od lgo wrzesnia 1827 rolKu 
o bj~l dyrekcy~ orkiestry teatralnej i zarazem korre
petytorstwo muzyki baletowej. Od lgo zas stycznia 
1835 roku byl nauczycielem w szkole spiewu przy 
obu Teatrach warszawskich, Wielkirn i Rozmaitosci. 

Choc na wlasne z~danie otrzymal uwolnienie 15go 
kwietnia 1854 r. mimo-to zostal przy teatrach do 1. 
kwiet. 1858, wysluzywszy si~ scenie polskh~j lat 45. 
Za ·2 lata, doczeka si~ 50letnicy zawodu swego. 

Mlodziez szkolna takze mu wielk~ winna wdzi~
cznosc. we trzech bowiem zakladach naukowych 
dawal Stefani lekcye spiewu, a mianowicie: w b. Li
ceum warszawskiem od 3 marca 1825 roku do 25 
grudnia 1832 roku; - oraz w gimnaziach warsza-
wskich: realnem i filologicznem (czyli gubernialnem). 

W wieluz-to swi~tyniach Pafiskich przewodniczyl 
· ten czcigodny artysta spieworr1 b~dz swych uczni6w, 
b~dz lubownik6w? Po najwi~kszej cz~sci wszystkie 
utwory jego koscielne, wykonywane bywaly zawsze 

tylu poboznych sci~gaj~ zwykle sluchacz6w do do
~6w bozych. . 

A c6z dopiero m6wic o utworach swiatowych Ste
faniego? Kt6z ich nie gra i gdzie ich w Polsce nie 
znaj~? Stnialo rzec mozna: iz ten kompozytor spo
pularyzowal si~ juz u nas zupelnie.. Szczeg6lnit~j 

mniejsze jego prace, tance i spiewki, znane s~ od 
najubozszego domku az do przepelnionych swietn~ 

wykwintnosci:}: sa1on6w. Z tego wzgl~du, Stefani ego, 
smialoby mozna nazwac, godnym Kurpinskiego na
st~pc~. 

Poraz pierwszy pocz~tkowe utwory Stefaniego 
grane byly publicznie 28 lutego 1823 na scenie na· 
rodowej; napisal bqwiem wtedy muzyk~ do tancow 
panien Palcr.ewskich na ich benefis. Tegoz roku, 
ze s. p. Damsem ulozyl muzyk~ do koopery w 1 akcie 
p. t .. : ,Dawne czasy" kt6re 26 pazdz. grane byly w tea
trze narodowym i z zapa.lem przyj~te zupelnym .. 

Odt~d t'cena, zasilan~ byla coraz cz~sciej utwora
mi polskiego muzyka. Mielismy jego kompozycye 
do balet6w : ,Apollo i Midas''- ,Pi~kna dziewczyna 
z Gandawy" 1848, (muzyka Adama z niekt6remi 
przerobieniami i dodatkami Stefaniego)- ,Okr~zna', 
1840 - ,,Markietanka'' - ,Pocztylion" (1850) -
,Katarzyna, c6rka Bandyty',- Taniec w~gierski do 
baletu: ,Djabel rozkochany;" m. do bal. /{upidynek. 

Muzyki do opery: ,Lekcya Botaniki" do me-
lodrammat6w: Eugeniusza Sue w 14 obrazach p. t. 
, Tulacz;'' Dwaj wi~zniowie z Galer; Kobiety z Ka
mienia; P~ast (z kt6rej · tylko uwertur~ znamy); -
do balet6w: Stach i Zoska; Kolej; Powr6t Wenery 
do Olin1pu; Palac krysztalowy; Swi~to r6z, i wielu 
Pas oraz Dive1~tisements. 

Kantata iegnaj~ca s. p. Karol a Kurpinskiego, gdy 
ten zasluzony artysta opuszczal seen~, oraz marsz 
zalobny z r. 1855 zasluguj~ tu na wzmiank~ szcze
g6lniejsz~. Z wielkim takze talentem napisane ,, Te 
Deum Laudamus'' z towarzyszeniem orkiestry, po
wszechnie grywane nie tylko w Warszawie, ale i 
w innych 1niastach wi~kszych Polski. Oto poczet in
nych licznych jego utwor6w koscielnych: 

Msza na cztery glosy, z towarzyszeniem organ6w, 
wykonywana zwykle u PP. Wizytek warszawskich. 

Msza (Nr 2) spiewywana przez uczni6w szkoly na 
Lesznie w kosciele ksi~zy Karmelit6w. 

Msza (Nr 3) z mi bemol z towarzyszeniem instru
mentow d~tych, wykonywana przez uczni6w gymna'-' 
zyalnych. 

• 
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Ysza (Nr 4). 
Msza (Nr 5) spiewana niejednokrotnie w kosciele 

ksi~zy Pijar6w. 
Msza (Nr 6). • .. 
Msza si6dma, wykonywana u Wizytek przez ucz

ni6w pod dyrekcy~ autora. 
Msza Sw. na uroczystosc s. Stanislawa obchodzo

D~ u ksi~zy Pijar6w, napisana. 
Msza poswi~cona nast~pcom, spiewaua w kosciele 

ksi~zy Bernardyn6w warszaw. (Nr 9). 
Msza s. na glosy m~zkie wykonywana w kosciele 

ksi~zy Kapucyn6w z towarzyszeniem instrument6w 
d~tych. 

Msza zalobna na trzy glosy z towarzyszeniem 
organ6w. 

Msza in Es pierwszy raz wykonana 1850 r. 
Msza 13sta spiewana u ksi~zy Bernardyn6w ·na 

· Krak. Przedmiesciu. 
~ Msza in G. na 5 glos6w z orkiestr~. 

Msza na ch6r, solo i orkiestr~, dzielo 15 (Ruch 
mu~. z 1858 s. 95 i 375). (Wszystkich XVI.) 

Spiewy ~religiJ'ne wydane 1841 roku w Warszawie 
nakladem autora, u s. p. Zaleskiego. 

No we offertorium, wykonane poraz pierwszy w ma
ju 1838 podczas obcbodu trzeciej rocznicy od wyje
dnania placy emerytalnej dla wysluzonych artystow 
warszawskich. . 

Ave Maria na glos sopranowy z towarzyszcniem 
skrzypc6w. 

Veni C1·eato1· wykonywane w kosciele ksi~zy Mis
syonarz6w (u s. Krzyza). 

Benedietus na 4 glosy z ch6rami, spiewane 8 maja 
1841 u ksi~~y Pijar6w. 

Hymns. J(azz·mie1'Za na czesc s. Stanislawa (1666 
xoku przez D. Caton'a) ulozony i wykonany w ko-
8ciele pijarskim 8 maja pod dyrekcy~ Stefaniego. 

Zdrowas Panno Ma1·yo! ·wyd. u Spiessa i Frie
dlejna w Warszawie. 

Salve Regina napisana i wykonana na pogrzebie 
Antoniego Lesznowskiego 1859. 

Stahat Mater dolorosa (patrz Ruch muz. Nr. 3 
z 1857 i N. 17 z r. 1859. 

Requiem na 3 glosy m~zkie, z towarzyszeniem in
strument6w dEJtych, z tekstem polskim i lacinskim 
(p. R. Muz. N. 22 z 1857 r.) 

0 saluta1 .. is Hostia! z towarzyszeniem orkiestry, 
spiewane w czasie processyi Bozego ciala w palacu 
}{azimirowskim. 

Pange lingua angelorum wykonywane przez ucz
Di6w gymnazialnych pod przewodnictwem autora. 

-

· . Antiphonae ad Vesperas de Beatissima virga Ma-
ria - musica composita per J. S. . 

Antipbonae ad vesp. de S. Saeramento Altaris ;: 
mus: comp. per Josepbu~ S. 

Antiphonae vesperae de Apos to lis. 
Sub tuum praesidium {Pod Twoj~ obron~) spiew 

trzyglosowy z towarzyszeniem organ6w (nie wyd.) 
Stala si~ nademn~ r~ka Panska- Spiew kosciel

ny (Solo). 
Spiew m~zki czteroglosowy, z towarzysz. organ6w~ 

slow a J. S. J asinskiego. 
Marsz zalobny na smierc K. J. P. 
B6g z pomoc~ w sam czas przybywa, spiew z to-

warzyszeniem fortepianu. 
Spiew z towarz. fortep. na 22 czerw ca 1854. 
Opatrznosci wiernych Swi~ta Maryo! (Adagio). 
Ojcze nasz! na 3 glosy z tow. organ6w. . 
Trzy spiewy religijne, 3 i 4 glosowe ofiarowane K. 

Kurpinskiemu 1826 r. 
0! quam tristis! Quartetto per il due soprani -

Kwartet smyczkowy. -
Skowronek Poezja W. Pola na spiew i orkiestr~. 
Souvenir d'amitie- Polonaise et Mazurka dedies. 

a M. G. Winkel (Francfort sur Main). 
Graduale (Haec dies quam fecit Dominu~) na 4ry 

glosy i skrzypce. 
Veni Creator i Te Deum Laudamus w jezyku pol

skim na3 glosy. (Nakl. R. Friedleina) w lit. Kressego. 
W tej cbwili, kiedy t.o piszemy, pracuje szanowny 

emeryt nad Szkol~ Spiewu jak donosi ,,Ruch muzy
czny.'' 

Niepodobnaby tutaj bylo wyliczyc wszystkie dro
bniejsze kompozycye pana Stefaniego; przeto ogra
niczamy si~ na znanych na m i powszechniej grywa
nych, jako to: 

Polonez skomponowany na cal~ arkiestr~ a ulozo
ny na fortepiano i poswi~cony A. Glinskiemu 1823· 
w Warszawie wydany. 

Wspomnienia karnawalowe (naklad autora) za-
wieraj~ 3 mazury, galopad~, Zapateados i spiewki. 

Polonez poswi~cony Fijalkowskiemu. 
Poiegnanie Berlina, 1845 polonez w Warsz. wyd~ 
Szesc nowych kontradans6w z motyw6w baletu 

,,Pi~kna dziewczyna z Gandawy" 1848. 
Polonez militarny na orkiestr~ i fortepian przypi

sany marszalkom szlachty w kr6lestwie polskiem 
1850. 

Muzyka do komedyo-oper: ,,Talizman" (u Frie- · 
dleina); Figle Panien; - Babunia; - Chlopiec 
okr~towy i t. p. 
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Mazurek z Talizmanu (tamze). 
Koteczku zle! zarcik spiewka, z wier. Stefani ego. 
W esele w Ojcowie ze spiewem i slowatni tak jak 

jest przedstawianym, muzyka r6znych autor6w, uklad 
na fortepian J. S. 

Ku pami~ci Julii K·. - wiersz i muzyka J. Stefa-
• Diego. 
Zbi6r spiew6w z opery Paula czyli Ducb zdradzo

nej, muz. F. Flotowa ukladu z towarz. fortep. J. S. 
w W arszawie u Klul\owskiego (numer6w 4). 

Gwiadzka spiew, na fortepian1854, wierz i muzyka 
Stefaniego (nie wyd.) 

Spiew z towarzyszeniem fortepianu 1852 i 1853 
(lutego 2.) Wiersz i muz. J. S. 

Obertas- Mazur ua ustronin (nie wyd.). 
Spiew mazurkowy, poezya Adam a Pstrokoiiskiego, 

w litogr. Fajansa. 
Spiew mazurkowy na solo, bas i sopran z towarz. 

fort. wiersz Kar. Kucza (u Klukowskiego) litografia 
Mull era. 

Spiewki z obrazku dram. FZoryna ukladu i kom
pozycyi na fortep. J. S. 

Andante i mazurek do spiewu na fortep. Wiersz 
Jana Jasinskiego (w litog:rafii Flecka (naklad R. 
Fridleina). 

Povera cantatrice, spiew ulozony dla J. K. 1844 
(nie wyd.). 

Hej strazaki! Tr6jspiew na m~zkie glosy. 
Pie~111 matki przy kolebce dziecka, wiersz Jana 

Koutrymow_icza, z muz. na fortep. 
Przyjdzie czas ! wiersz tegoz z muz. J. S. 
Na Bielanach, wiersz W. Pola (nie wyd.) 
~iewacz, mysl Szyllera, przeklad J. N. Kamin-

skiego z muzyk~ na fortep. 
Krakowiak, taniec ze spiewem. 
Pi~kny czas! Idzmy w las! (na 3 glosy). 
Warjacye dla Julii K. (nie wyd.) 
Pi~kne serce j~ zdobylo! ~piew. 
Nad igraj~c~ fontann~ (spiew). 
Spiew na dzien 2 lutego 1858 r. 
Maria- Polka (nie wyd.) 
Pelne radosci zablyslo swi~to! (spiew). 
Tailce dla dzieci. 
Julia- Polka (nie wyd.) 
Spiewki z Krotochwili: Okropnosc czyli nowa La

Farge, wiersz B. Halperta z muz. na fortep. 
Gonatir (nie wyd.) 
Dwie spiewki z melodrammy ,,Kwiat Prawdy" uloz. 

na fortep. (wyd. nakladem Klukowskiego w form. 
podluznym). 

• 

Muzyka do operetty ,Piorun." 
Spiewy do komedyi: Chlopiec olrr~towy litografo

wane w zesz. 10 Lutni wydanej przez F. Bryknera. 
(oblong.) 

Jestem sobie pan, slow a W ojc. Szymanowskiego 
z muz. na fortep . 

Kwiaciarka wiersz Maryi Borowskiej z muzyk~ na. 
fortep. 

Krakowiak i Mazur do baletu: , Stach i Zoska." 
Marsz zalobny na pami~tk~ ofiar poleglych w dniu 

25 i 27 w Warszawie (w r~k.) 
Solo-spiew z chore1n z towarzyszeniem arf, wio

lonczell i kontrabas6w. 
Wszechmocny Panie! z towarzyszeniem organ6w 
Jubilat Mazur kompoz. na orkiestr~ i ukladu na 

fortepian. Wydal G. Sennewald ojciec (w litograf. 
warsz. Flecka). 

Mazur wyd. u Klukowskiego (w lit. Mullera). 
Marsz zalobny dodany do Ruchu muz. z r. 1857. 
Mazur grywany w Pomaranczarni, ulozony na or-

kiestr'2 i fortepian (Warsz.) 1850. 
Drugi mazur grany w Pomaraiiczarni, (tam!e, te

goz roku wyd.) 
Polka z baletu: ,Katarzyna, c6rka bandyty" lit .. 

1850 w W arsz. 
Polka Skierniewicka (taiilZe, tegoz r.) 
,Konstan·cya" Polka-mazurka z baletu ,Katarzy-

na, cork a bandyty." · 
1\Iazur grywany w ;tazienkach kr6lewskich w cza· 

8ie wystawian.ia baletu: , Wesele w Ojcowie'' J 858 
(na fortepian) .. 

Spie'v mazurkowy na sopran, bas i ch6r lub solO> 
sopran (wyd. u Gebetnera i Wolfa w Warszawie). 

Wielki Mazur z baletu: ,Hrabina i Wiesniaczka"" 
(tamze). 

Tance w~gierskie z baletu p. t. ,Zimowe zabawy" 
(tamze). 

Mazur grany na balu szlacheckim w Warszawie 
(tamze). 

Mazur augustowski (Nr. 19.) 

Polonez grany w teatrze Wielkim 20 wrzesnia 
1859 r. (nie wydany). 

Do mlodej dziewczyny, slowa Leona Potockiego, 
muzyka dol~czona do N ·ru 27 Ruchu muzy cznego
z 1859 r. 

Osm dwuspiew6w dla poczynaj~cych nauk~ spie
wu, dol~czonych do tegoz czasopisma i z tegoz roku 
(Nr. 51 z grudnia). 

Hymn pobozny z solo tenorowem, raz pierwszy 
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wykonany na pierwszym koncercie danym na rzecz uzytecznemi ziomkom, dla kt6rych, uslugi i prace 
Instytutu muzycznego 1860 r. calego zywata swego, poswi~cil. 

Paradisi gloria (chwala na niebiosach), na ch6r, Znany ze swych zaslug, wydawca i gl6wny reda-
solo zbiorowe i orkiestr~, wykonane na drugim kon- ktor ,Ruchu Muzycznego" zawsze na tytule arcypo
cercie danym na doch6d zawi~uj~cego si~ Instytu- trzebnego i jedynego u nas tego organu, wypisuje, 
tu muzycznego r. 1860. ie wydaje dzicnnik sw6j ze wsp6ldzialaniem arty-

Hymn do S-ej Cecylii, wykonany 22 listopada 1858 st6w, w kt6rych liczbie drukuje rokrocznie i miano 
u ksi~zy Bernardyn6w dodany do Ruchu muzycznego J 6zefa Stefani ego. Ze si~ przyczynil szanowny ten ar .. 
z tegoz roku. tysta, kt6remu poswi~camy slow kilka, do ozdobienia 

Marsz zalobny wykonany w czasie nabozenstwa swen1i pracami Ruchu muzycznego, to rzecz p~wna. 
zalobnego z~ dusz~ Ant. Lesznowskiego ·R. G. W. Bierzemy tu znaczenie wyrazu Ruch, w podw6jnem 
sztycbowany u Otto 1859 r. w Warszawie. rozumieniu i og6lnego ruchu muzycznego w calej 

Muzyka pogrzebo,va na pochowanie resztek cial Polsce i Ruchu, jako dziennika muzykalnego. 
zebranych w jedno z cmentarza ksi~zy Reformat6w, Ale tez i szanowny redaktor Ruchu umial bye 
wykonana w czasie st'Osownego nabozenstwa ( 1859). wdzi~cznyin swemu dzis koledze, a niegdys nauczy-

Nie do nas nalezy wchodzic w rozbi6r krytyczny cielowi. Za przypisane mu w dow6d przyjazni od 
kompozycyj p. Stefaniego. S~ nato oddzielni znawcy Stefaniego osJn dwuspiewow, wytloczyl J6zef Sikor
i wyl~czny organ muzykalny, kt6ry r6wniez ze wszy- ski w numerze 51 Ruchu Muzycznego z r. 1859 prze
stkimi recenzentami jak najchlubnh~j zawsze wyraza sliczny list, wybornie charakteryzuj~cy obie strony: 
si~ o naszym znamienitym autorze. W wy liczeniu i szlachetnosc ucznia i zacnosc nauczyciela. Cieka
nawet bibliograficznen1 prac zasluzooego k.ompozy- wych czytelnik6w odsytamy 4o przywiedzionego wy .. 
tora, zpewnosci~ nie jedno, szczeg6lniej z mniejszych zej pisma. Ale nie mozemy si~ wstrzymac, abysmy 
dz1el, opuscilismy. Zawsze atoli d'va razy niemal wi~- tutaj na zakonczenie tej pohieznej wzmianki, chockil
cej przytoczylisn1y tutaj prac jego, niz Sowinski, lru urywk6w z owego serde cznego pisma nie przyto-
kt6ry, zwlasciwemsobieznawstwem, dorywczemisio- czyli. Z nich bowiem, latwo czytelnicy calosc odga
wy ocenia wa~~niejsze utwory swego wsp6lzawodnika. dn~ i prawdziwosc slow naszych potwierdz~. 
M6wimy spolzawodniku, bo Sowinski znany jest Oto niekt6re wyj~tki: 

.. z wielu dziel tresci religijnycb, w kt6rych tak g6ruje ,Zycie twe, skromnie uplywaj~ce w tak pozytecz-
nasz Stefani. nej zwykle, zawsze milej d]a bliznich i dla ciebie sa-

Kto wie, czy nawet w tej chwili kiedy kreslimy te n1ego, czynnosci, uczy mnie, ze cicha zasluga zaro
slowa, nie pracuje zacny Stefani nad jakim utworem, bic moze na .szacunek, skoro go doznajesz zewsz~d
lub czy nie rna jakiego ukonczonego dziela, a dot~d . i ze pragn~c uznania, 'vlasnemi zdobywac je potrze-
swiatu nieznanego je5zcze? ba silami." 

Wszystkich utwor6w Stefani ego liczba wynosi , Ty zacny m6j przyjacielu! zyj tyle przynajmnit~j 
okelo 200 numer6w. bys mi tw~ piesni~, ostatnie od ziemi dal pozegnanie! 

Wiele z prac bylego dyrektora, dot~dlezy nie wy- Twoja-to piesn, (ze n1atczynej nie wymieniam) pier
danych; wiele zas z tych, kt6re byly juz ogloszone wsza wzbudzila we mnie niewyslowione uczucie roz
dawno wyczerpane zostaly z obiegu. Konieczn~ wi~c koszy, jak~ muzyka daje;-niech twoja piesn takze 
jest rzecz~, azeby uskutecznic jeszcze za zycia duchowi memu oslodzi bolesc rozstania si~ na czas 
szanownego autora zupelne wydanie utwor6w jego jakis ze wszystkiemi, kt6rych kocham! '~ 
podzielone na dwie cz~sci, to jest muzyk~ koscieln~ ,Czy przyjdzie ten blogi czas kiedy, ze piesni=1 
i powazniejsze utwory swiatowe, jak polonezy, mar- ludzie ludzi prowadzic i nauczac, a moze i ludy po-
sze, spiewy i t. d. wodowac si~ b~d~?-trudno przes~dzac. Trudno obli- ' 

Podobnego zbioru, m a prawo wymagac powszech- czac ileby si~ charakterqw poprawilo, usun~lo zdro
nosc polska. Wydawca latwo znalesc by si~ powi- znosci, pohamowalo zlych nami~tnosci, przyczynilo 
nien. Znamy bowiem szlachetnosc, bezinteressownosc swiatu szcz~scia, upowszechniaj~c piesn, pods yea· 
i milosc dobra krajowego, jakie ozywiaj~ zacnego j~c wrodzony czlowiekowi do niej pop~d. My wiemy, 
Stefaniego, kt6ryby niezawodnie zadnego nie z~dal chc~ powiedziec, ty wiesz, szanowny mistrzu! co ona 
honora1'jum, byleby tylko jego utwury, mogly stac warta;-ty masz w ni~ wiar~. Dla tego-to piesn 
si~, za spraw~ jakiegokolwiek pomocniczego srodka, w r6znych postaciach, a najwi~cej dla mlodziezy pi-

• 
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sana, splyn~la z-~wego pi6ra,-z serca twego, chc~ 
m6wic. Wierzajl nie jedno cicbe blogoslawienstwo, 
splywa za ni~ na ciebie;-a jesli wdzi~czne serce po
trzebne, by blogoslawienstwu temu dac rozglos pu
bliczny, to ci ofiaruj~ moje, jako twego tez wycho-

wailea. Przyjm je w zamian za dobro, kt6re rni swiad
czyles,-za serce, kt6res rni okazywal tyle razy!'' 

Te, z przepelnionych w sercu uczuc, plyn~ce wy
razy znanego z prawosci Sikorskiego, iluz .. to ludzi 
w Warszawie i w kraju, powt6rzycby moglo? H. S. 

-PAMIETNIKI JOANNY ZUBR. 1

) 

Urodzilam si~ w miescie Berdyczowie w Gubernii 
nateraz Wolynskiej, z rodzic6w ojca Jana Paslaw
skiego, herbu J astrz~biec, porucznika Kawaleryi N a
rodowej i Anny z Piaseckich matld, w roku 1786. Do 
lat15 bylam przyrodzicach i w tyn1ze roku poslubiw
szy sobie Jana Domuslawskiego porucznika bylego 
w Regimencie Gwardyi Miroskh~j, poszlam na sw6j 
chleb do Zytomierza, gdzie m~z m6j sprawowal urz~d 
przy s~dzie powiatowym.-Jan, przezy\vszy ze mn~ 
lat 8 umarl i w temze miescie pogrzebanym zostal. 
Ja zas b~d~c owdowial~ prze~ rok, weszlam w po
wt6rne zwi~zki z m~iem terazniejszym, Maciejem Po
nlianZubr, kt6ry trudnil si~ interesami prawnemi przy 
Mecenasie Dobielewskim i trudnil si~ tlomaczeniem 
z j~zyka Polskiego na Ruski, az do czasu, nim do
szly proklamacye Cesarza Napoleona wzywaj~ce mlo
dziez do zaci~gania si~ og6lnego pod sztandary woj
skowe. Natenczas marszalek powiatu Latyczoyskiego 
b. major, Imci P. Kaminski dodawal ducha rnlodziezy 
rozsylaj~c wsz~dzie zach~caj~ce odezwy. Zebrawszy 
znaczn~ liczb~ ochotnik6w, przeszedl granic~ z r~k~ 
zbrojn~, a my op6zniwszy si~, niedoscign~wszy tego, 
udaj~c si~ sladem do W arszawy przeslismy przeszko
dy, nast~pnie udaj~c si~ przez Poczaj6w za grani
c~ Austryack~. Po kilku dniach podr6zy pr zyjecha
lismy do Poczajowa i stan~lismy u gospodarza na 
wsi i temusmy si~ zwierzyli, ze chcemy przejechac 
granic~, zeby si~ dostac do Podkamienia, bo tam rna
my ksi~dza stryja bardzo bogatego, a za tydzien po
wr6cimy; obiecujemy mu wielk~ nagrod~, aby nas 
przeprowadzil przez luk~ kozak6w, kt6rzy stali na 
granicy. Tam chlop dal nam rad~, ie niby jedziemy do 
swi~tego miejsca i abym udala bardzo cbor~, a tym 
sposobem, i zadobr~oplat~, moze si~ uda. Jakoz stalo 

1) Joanna Zubr, ozdobiona . krzyzem polskim vi1ltuti 
militari, kt6rej tu . wlasnor~czne pami ~tniki, z malemi 
opustkami druknjemy, otrzymala od Cesarza i Kr6la 
Polskiego Aleksandra 1. plac~ dozywotn~. P.R . 

• 

si~, ze za ~ilka rubli danych kozakom i flasz~ w6dki 
przejecbalismy granic~, o biecuj~c powr6t za tydzieit. 
Wistocie bylam bardzo slaba, moze bye z niespokoj
nosci, bo bardzo bylo trudno z kozakami. Gdyprzyje
cbalismy do Podkamienia, musielismy kilka dni ba
wic; nawet prosilam mego m~za, aby mnie zostawil 
w Podkamieniu, ale on w zaden spos6b niecbcial 
mnie zostawic i w kilka dni, cokolwiek by lam zdrow
sz~. Udalismy si~ do kosciola, podzi~kowac Matce 
Boskiej, za przebycie granicy.- Poci~gn~lismy do 
Lwowa, bo nam t~dy drog~ wskazali i juz bylismy 
niedaleko Lwowa 'v wiosce Winniki: stan~lismy na 
popas i tam by{ s~dzia cyrkularny ten sam, kt6ry 
nas zaaresztowal i odeslal do Lwowa z konwojemt 
Nieinaczej ten, co nam dodany byl na assystenta, byl 
zlodziejem, bo nas sam doprowadzil do stancyi i do
radzil, ze najlepiej nocowac w stajni, bo nie rna oso
bnej stancyi, a tam pelno pijak6w i pani slaba; tu 
b~dzie najspokojniej. Sam byl bardzo usluzny,i obral 
nam miejsce do spania, sam nam poscielal. My si~ 
pokladli i swoj~ garderob~ polozylismy za glowami 
s~dz~c ze najbezpieczniej; a tam byla dziura w scia-· 
nie i wszystko nam zabrano, tak, ze ani grosz nam 
nie zostal, bo m6j m~z wszystkie pieni~dze mialz pu-. 
gilaresem w kieszeni surd uta; ledwo nam si~ zostala 
bielizna, garderoba, co bylo w tlomaczku i w brycz-. 
ce gdzie spal cz.lowieknasz. To naszenieszcz~scie za-. 
czynalo si~ rano; trzeba bylo isc do policyi z tym ze· 
assystentem, co odprowadzil m~za nawet i niewst~
pil do mnie z zawiadomieniem co si~ stalo. Ja cze
kam kilka godzin niespokojna, nie wiem co si~ stalo; 
pewna b~d~c, ze nikogo nie rna znajomego, aby si~ 
z kim zeszedl, a przytem i grosza przy sobie nie mial .. 
C6z mam pocz~c? przedaj~ napr~dce par~ r~dli, aby 
gl6d zaspokoic i wzi~wszy co grosza, id~ szukac m~
za, ale sama nie wiem gdzie? Bo to bylo dose daleko 
z przedmiescia I.yczak6w do srodkamiasta, gdzie by
la policya. Przyszlam: juz bylo na zmroku, zastalam. 

• 
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mego m~za w pi~knej kompanii, bo tni~dzy aresztan- czy miec ulana zonatego. Odpowiedzialam, ze ja wi
tami r6znego gatunku, tylko Bogu dzi~ki, ze nie dz~ miasto Lw6w, a nie las; aby tylko m~z m6j byl 
w kajdanach. Zacz~lam okropnie 'plakac. Lecz ofi- przyj~tym to japozostan~. Kapitangdypowiedzial po 
eer stoj~cy na warcie, b~d~c bardzo grzecznym, wprz6d nie1niecku pare slow wachmistrzowi, wyszlismy-Za 
mnie uspakajal i koniecznie m6wil, abym szla do drzwiami powiada do mnie wachmistrz, ze wszystko 
stancyi, na co mu odpowiedzialam, ze m~za nie odej- dobrze; ja wywdzi~czaj~c si~ mu, zdj~lam z palca 
d~ i nie trafi~ do kwatery bo juz p6zno. Dobrodusz- pierscionek wartuj~cy kilka dukat6'v i dalam \vach-
ny ten oficer dal nam osobny pokoik i kazal dac mistrzowi. Natenczas do mnie grzecznie przemawia: 
wi~zk~ slomy: cal~ wiec t~ noc przep~dzilismy na · , niecb pani idzie wolniutko do stancyi, 1ny tam zaraz 
rozmyslaniu dalszego z nami post~pienia. Nazajutrz przyjdziemy.'' Wzi~wszyzesob~szesciu ulan6w,przy
rano kaza.no mi odejsc, a m~za zosta,viono: powraca- sz~dl jakby mnie nie znal'. Juz zastalam mego m~za 
j~c z odwachu poszlam do garnizonowego kapitana, w stancyi z dwoma assystentami, kt6rzy z ciopasem 
prosz~c a by m~za mego przyj~l do szereg6w. Kapi- mieli odprowadzic na granic~ Rossyi. Wachmistrz ob
tan ten byl czlowiek niemlody, mial zon~ i dzieci, st~piwszy mego m~za ze swemi ulanami rozebrali . . ' 
oswiadczyl, ze mEJia mego wezmie za ordynansa, a szybko z jego garderoby i wlozyli mundur ulafiski, 

· mnie za piastunk~. Nie by lam zadowolnionfb z takie- kask i palasz przypi~li, ze ci assystenci niepostrze
go projektu, ale w takim razie zezwolilam i zaraz ten gli co si~ stalo. Wtenczas zawolal wachmistrz nasz, 
poslal ze mn~ feltfehla aby mego n1~za przyprowa- · i powiadaj~c: ,prezent~j~ pani 1n~za ulana i upe
dzil, lecz ja widz~c chor~giewk~ na dachu duzego wuiam pani~, ze tu nie zostaniesz-i zaraz nas za
domu, pytam si~ przechodz~cychludzi, co to znaczy? brali ze wszystkiemna swoj~ kwater~, z koiimi i bry
a dowiedziawszy si~ od tych, ze to jest werbunek, za- czk~, kt6r~ zaraz sprzedalismy, a w pare tygodni 
raz pobieglam. Wchodz~c do tego domu uslysza- wymaszerowalismy do Jaros{a,via. Teraz myslelismy 
~am muzyk~ i zobaczylam duio tancuj~cych ulan6w jak si~ od nich wywin~c aby dojsc do celu jakismy 
z Regimentu ksi~cia Karola i pelno dymu od fajek. przedsi~wzi~li. Niemozna bylo innym sposobem jak 

' Zaraz mnie porwal jeden ulan do tanca. Ja mu od- znowu dzialac z wacbmistrzem, kt6remu ot\varcie 
powiadam, zem nie przyszla do tat1ca, ale mam inte- powiedzialam, ze m~z m6j nie chce bye z wami, zmiluj 
res. ,Powiedzcie mi kto tu u wasjeststarszy?" Do pro~ si~t radz jak mozesz, aby nas uwolnic. Odpowiedzial 
wadzil mnie ulan do stolu przy kt6rym wachmistrz mi, ,jezcli macie pieni~dze tojeszcze tu moina wszy .. 
siedzial rozparty; na stole bylo pelno flasz z w6dk~ stko zrobic, bo jalr przyjdziem do sztabu, to juz wszy
i niiodem, kieliszk6w i szklanek, a te trunki plynEJly stko przepadlo. Nie mielismy innych pieni~dzy tylko 
po stole na podlog~. Przem6wil ulan: ,,panie wach- zakonie i bryczk~, bo co bylo, to z ulanami m~z m6j 
mistrzu! ta pani rna do pana in teres" a to taki, abyscie przehulal: opowiedzialam men1u m~zowi wachmistrza 
panowiemego m~za przyj~li do siebie. ,Cha, cha! sly· zqdanie. ,Chociazby bez groszazostac,wszystko oddac 
szycie katnraci? musi bye bardzo dobry dla zony bo go a by tylko od niemc6w odczepic si~ ,, -odpowiedzial 
sam a oddaje, a tu s~ takie co swoich wykupuj~." Odpo- m~z, i tak si~ stalo. Po uwolnieniu przez kapitana, 
wiadam: niech si~ pan nie dziwi, bo jak opowiem, sam nic nie zostalo si~, jak tylko a test uwalniaj~cy dla ka
uznasz, ze inaczej bye nie moze." W ysluchal mnie, lectwa-Wyszlistny wi~c z J aroslawia, staraj~c si~ 
przyznal ze mam racy~ tego z~dac, ale sam tego nie jak najpr~dzej opuscic tych ulan6w, do kt6rych pra
moze zrobic, bo trzeba siEd udac do kapitania, kt6ry wie z przymusu m~z m6j wkroczyl-dla braku fun
tym werbunkiem dowodzi. Prosilam go a by chcial ze duszu sprzedalismy niektore rzeczy, gdyi nie bylo 
mn~ p6jsc, obiecuj~c wynagrodzenie za fatyg~. Nie- za co zyc, ani fury naj~c. Odjechalismy pare mil od 
odm6wil swej grzecznosci. Nazwisko tego \vachmi- Jaroslawia i wypytywalismy si~ o nazwiska pan6w 
strza Muszka; byl to Czech, 1kapitan zas byl Polak w tych okolicach; nadmieniono nam o Sokoloskich 
Chylinski, do kt6rego przyszedlszy, zacz~lrozmawiac i o Runowskich \Ye \VSi Silnicy: zablysnqJ. nieco pro
po niemiecku, a ja nie rozu1niej~c czekalam rezulta- myk szcz~scia, gdyz Runo\vski b~d~c w Zytomierzu 
tu. Poznalam tylko ze kapitan byl niech~tny, wyma- za in teres ami, winien pozostaltn~zowi rs. I ,000, na 
wiaj~c si~ ze Ina juz komplet ulan6w. Odpowiedzia- kt6re mielismy przy sobie rewers. Udalismy si~ wi~c 
lam, ze jed en ulan nie zepsuje kompletu, wreszcie pros to do niego, ale na nieszcz~scie niezastalismy, lecz 
my mozemy swoim kosztemzyc .Rachowalam napa- dowiedziawszy si~ o przybyciu naszem dziadek Ru
r~ koni i bryczk~. Na ostatku powiada mi, ze nie zy- nowskiego, maj;}CY lat 112; Sokolowski, po wybada-
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niu nas w jakim interesie przybyli$my, ubolewal mo- ze to juz jest granica Polska, duch wes9ly wst~pif 
cno, ze wnukjego marnotrawny i ze za niego par~- wnet w nasze serca, i kazal nam ucalowac t~ Polsk~ 
kroc-sto tysi~cy dlugu juz pooplacal, a w koficu zie1ni~, do kt6rej d~zywszy, przeslismy dosyc cier
poczciwy staruszek, ulitowawszy si~ nad naszym pien. Czekalismy na komorze polskiej w kosza
stanem, dal nam renskich 400, z kt6remi udalismy si~ rach na J\:upca, gdzie pisarze tej komory z goscin
do miasta Ulanowa wcelu, a by z jakim kupcem mo-- nosci~ wlasciw~ Polakom przyjmowali nas, a wostat
zna dostac si~ do Warszawy. Przybywszy do Ulano- ku nadjechal i nasz l{upiec, z ktorym zabrawszy si~ 
wa, dowiedziawszy si~, zc kupiec ze sliwkan1i i orze- przybylismy do Warszawy. Naj~lismy sobie stancj~ na 
cbami, nazwiskiem Kociolek, rna galarami odplyn~c Rybakach tymczasowie, nim m~z m6j upodoba sobie 
do Warszawy, zgoclzilismy go i odplynfJlismy; pod jaki pulk; lecz nie widz~c kawaleryi udal si~ do placu 
Pulawami gdy przystan~ly galary dla kupienia dla gdzie natenczas byl komendantempulkownik Kamin
oryl6w zywnosci, wyszlismy sob~e przyp~trzyc s~~ f ski: zameldowawszy si~, gdy komendant oswiadczyl 
Pula worn: spostrzezono nas pewn1e dla ub1oru ulan- ze kawalerya organizuje siEJ 'v Poznaoiu, a on nie miai 
skiego i doniesiono ksi<Bciu, przed kt6rym sta- funduszu dostania si<B, "ri~c pozostal w Warszawie. 
n~wszy, opowiedzielisn1 y wszystko i nasze zamia- Przez ten czas dowiedzial si~, ze rna swego stryja 
ry. J Ksi~ie nas hojnie opatrzyl- i jego ko1ni- w dobrach Szymanowskiej Regentowej Koronnej, we 
sarz podobniez. Zlozywszy dzi~ki za to opatrznosci wsi Leszno, kt6ry byl Kanonikiem warszawskim,Dzie
wsiedlismy na galary i odplyn~li, lecz przyplyn~w- kanem Blonskim i SfJdzi~ pokoju. Udal si~ wi<BC do 
szy do Ryczywola i stanf!wszy na nocleg, Wisla tego maj~c dowody swego pochodzenia; gdzie przy
tak marzn~c zacz<Bla, ze w zaden spos6b galary isc bywszy, po wylegitymowaniu, X. Pralat zaprojekto
nie mogly: czekalismy par~ dni na galarach, po uply- wal, ze mego m~za umiesci przy ministrze t.uszczew
nieniu }{t6rych, ledwo dobiwszy si~ pod Magnusz6w, skim. ~foze tern i obrazil Pralata; bo odpowiedzial: 
Wisla zupelnie stan~la. Natenczas kupiec musial nie przybylem uczyc siEJ pisaa ale bic si~. Po rozmo
fury najmowac i towary na te pakowac, a kupiec byl wie i ucalo\vaniu si~ z swym stryjen1 Mikolajem iu
obowi~zany do Warszawy zawiesc, ale, ze fur pr~d- brem, wepchn~l1nu stryjaszek w lap~ pare iadunk6w 
ko nie rn6gl dostac, a bardziej iz galary przecbodz~c dosyc sporych. M~z rn6j myslal, ze to s~ dukaty, bo 
granic~ Austryi, musialy by bye rewidowane i mo- w naszych stronach na Wolyniu dukaty tylko w ru
glibysmy bye aresztowani, ella tPgo zabra,vszy z ga- Iety zwijaj~; ucalowal nogi stryjaszka. Spieszyl si~ 
laru nasze manatki, uclalismy si~ piechot~ do miasta pozegnac, bo i stryjaszek za par~ dni mial przybyc 
Magnuszowa Tu, zastalismy buzar6w zielonych tam do W arszawy i o losie pomyslec.- M~z zniecierpli
kwateruj~cycb, lecz od widzenia tych unikaj~c, za- wiony, jak wy biegl od ksi~dza, roz~rwal za wini~te pie .. 
szlismy do chaty gospodarza, kt6rego prosilismy, ni~dze a znalazlszy same dydki pruskie, spuscil nos 
aby nas przyj~l na nocleg. Poczciwy gospodarz jak j~dor i spieszyl z powrotem do Warszawy, pelen 
z ch~ci~ zezwolil, a widz~c nas uprzejmych i w6dk~ niespokojnosci, ze nie mial za co dostac si~ do ka
po kilka razy nie tylko gospodarzy ale i r.zeladz cz~- waleryi. Z niech~ci~ wi<Bc zaci~gn~l si~ do pulku 2 
stuj~cycb, zostal tak wylanym, iz co tylko mial wszy- piechoty Stasia Potocki ego, gdzie przyj~tym zostai 
stkh3m nas feto,val. Widz~c go tak dobrego oswiad- na kaprala do kompanii 7 kapitana Slupeckiego. 
czylismy, ze chcemy dostac si~ za Pilic~. Odpowie- Przyszedlszy do mnie w mundurze, zameldowal si~; 
dzial, ze bardzo trudno, gdyz straz graniczna ci~gle ja sama nie wiedz~c co mam z sob~ zrobic, idEJ na 
pi1nuje i ci~gle patroluj~ i ze nawet strzelaj~ jezeli Grzyb6w, kupic ubi6r m§zki; wlosy obcinam, przebie
kto chce dostac si~ za granic~, a to by~o w r. 1806. ram si~, id~ do sztabu gdzie by~ major Cybulski i 
Jedn~kowoz na nasze prosby przystal i os,viadczyl, zaci~gam si~ jako Wolonter do tego samego pulku 
ze o godzinie 12 w nocy obudzi; co i dopelnit Udaw- i ko1npanii jako kadet. Przystrojona w mundur przy
szy si~z tymna sankach, przybylismy dorzekiPilicy chodz~ do m§za i podobnie si~ melduj~ tak jak on 
ale ta tylko zasklepila si~ i przejsc nie moina bylo, mnie. Zdziwiony moj~ determinacj~, kompletnie byl 
lezelismy wi§c w krzakach az zacz~lo switac; nasz zadowolony tern usposobieniem i rzekl iz chyba kula 
przewodnik dostawszy lodzi, zQ,bral i zaczl!ll6d cienki jedna rozl~czyc potrafi.. Ze zas natenczas mundury 

· ~amac. Ale gdy odplyn~l od brzegu kilkadziesi~t kro- byly robione tak jako kaftan, ja umiej~c krawiec
k6w, straznik nadjechawszy strzelil bezskutecznie. czyzn§, przerobilam najprz6d mundur m~zowski bar
My przybylismy na drugq stron~ Pilicy. Uslyszawszy dzo zgrabnie. Pulkownik lustruj~c pulk, podoticerom 
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i kapralom kazal wyst~pic naprz6d; w n1oment kilka 
krok6w m~zowi kazal odmaszerowac i zrobic pare 
obrot6w; chwal~c zgrabnosc munduru i postaw~ zol
nierza, zapytal si~ go kto robil? m~z odpowied~ial ze 
brat. Po oddaleniu si~ pulkownika, kapitan Slupecki 
zaraz kazal mnie zawolac i przerabiac dla cah~j kom
panii tnundury, dodawszy zolnierzy do pomocy umie
j~cych krawiectwo. Placil mi od przerobienia mun
duru po gr. 40. Pr6cz kompanii swojej robilam i dla 
innych nie tylko furazerki, mundury~ ale spencerki 
slowem ze 1n6j zold z zarobkiem wi~cej wynosil za, 
tydzien, jak m~za mego za miesi~c. Dla tego tez m~z 
m6j ode1nnic CZ'JSto pozyczal a nigdy nie oddawal. 

W koncu stan~lismy w koszarach urtyleryi: zawsze od 
obowi~zk6w sluzbowych pozostaly czas oddawalam 
si~ robocie. l{iedym potrzebowala nici, jgiel, tasie
mek, guzik6w lub co tylko potrzebnego, bralam zaw-

Wkoncu wyruszylismy hie Austryaka i pierwsze mo
je pole bylo pod Raszynem, gdziem uslyszala kule 
armatnie gwizdz~ce i huk armat. Nabrawszy ducha 
nad l~kliwym Austryakiem, z zimn~ krwi~ spieszylam 
doganiac pierzchliwego zolnierza, lecz po zginieniu 
pulkownika Godebskiego! uczulam niespokojnosc 
w duszy, a bardziej jeszcze gdy rejtero\vac pocz~li
smy do Warszawy. Stan~wszy w okopach, widz~c ar
maty na walach i ludu pelno uzbrojonego, duch na 
nowo ozywil si~. Oczekiwalam co moment walki z nie
przyjacielem. Lecz nad wieczorem, gdysmy ujrzeli, ze 
armaty sci~gaj~ i wojska zabieraj~ si~ do wymarszu 

. . ' opuszczaJ~C waly, powszechne nast~p1lo przekl efi-
stwo, placz i krzyk, ze sprzedano nas i zdradzono! 
W koncu zrejterowalismy w najwi~kszym nieporz~dku 
za Prag~ a z tan1t~d do Modlina, z Modlin a do Sero
eka, a z Serocka pod G6rEJ, gdzie potrzepav;szy Au
stryakai zabrawszy armaty, duch nanowo ozywionym 
zostal i dodal m~ztwa. Z pod G6ry ruszy lismy przez 
Lublin pod Zamosc i stan~lismy z tej strony brainy 
Szczebrzeszynskiej, kolo mlynu, gdzie m~z m6j juz 
b'Jd~c furierem mial komend~ nad zolnierza1ni w mly
nie pozostawionymi. Nazajutrz rano przybywszy szef 
Suchodolski poslal mego m~za z 12 zolnierzami na 
mostek ku zachodowi, gdzie armaty przechodzic mia
ly. Wtedy kapitan Hiz zastal w domu kozaka, kt6-
renlu w alei lrula armatnia glow~ urwala. Ztamt~d 
cala kompania 4 Krasnod~bskiego byla poslana od 
bramy Lwowskiej i tam naprz6d spalilismy przed
miescie.- P6zniej gdy przybyly nam granatniki i ar
maty z kapitanem Bogdai1skim, przypuscilismy fal
szywy attak: choc cala sila Austryak6w na nas ude
rzyla, lecz kilku straciwszy tylko zolnierzy, stan~lam 
na walacb Zamoscia, otoczon~ b~d~c w moment mymi 
wsp6lkolegami. Wyruszywszy z Zamoscia do miasta 
Szczebrzeszyna, pulkownik wszystkich podoficer 6w 
i zolnierzy odznaczaj~cych Si'J w tyn1 szturmie zwo
lawszy na podwieczorek, pil ich zdrowie i winszowal 
wynagrodzenia l\rzyzami: w liczbie tych i ja bylam
W dalszy marsz puszczaj~c si~, przyszlismy pod San
domierz: tam pod ''rrzuwami i Pniewem, trocb~ po
trzepawszy si~ z Austryakami poszlismy do, Krakow a 
a zwyci~zywszy wszelkie przeszkody, przyszlismy do 
miasta i stan~lismy obozem. W l{rakowie stoj~c pa
r~ niedziel, przeznaczon~ byla ko1nmisya do przyzna
nia krzyz6w dla odznaczaj~cych si~ w bitwach, lecz 
obiedwie komissye przedstawily ksi~ciu J6zefowi, ze 

sze w jednym sl{lepie, gdzie pani kupcowa byla ka
leka, garbata i krzywa a do tego, i stara, lecz bardzo 
grzeczna, gdyz nietylko czasem na kredyt to wary da
wala ale i sniadaniami, piwem i w6deczk~ cz~stowa
ia, i zawsze abym bywala. prosila. Na,vet i m~za me
go nieraz na t~ fet~ przyprowadzilam. Gdy zas ode
bralismy rozkaz do pochodu na Austryaka, poszlam 
do rrtoiej pani kupcowej pozegnac si~, a o kt6rym wy
marszu juz dowiedziala si~ i mo,vila: ,,~lacie rozkaz 
do marszu?" odpowiadam: ,zeby jak najpr~dzej!'' ,A tys 
kontent z tego?" Odpowiadam, ze tak.-,A wszakto 
na wojn~idziecie. Tern lepiej.-,,Ajak zginiesz?"-,To 
zgin~!" ,,J a ci podam spos6b uchronienia si~." ,Ja
kim spos o bern?" ,,J ak b~d~ wychodzili przyjdz do 
mnie, a ja ci~ przecbowam; na wyn1arszu nie b~d~ 
szukali, a nikt ci~ tu nie pozna, bo ciebie przebior~, 
ale pod tym 'varunkiem abys byl moim przyjacielem 
dozywotnin1, to jest m~zem. « Stan~lam przel~kniona 
niewiedz~c co odpowiedziec, bo widzialam bab~ przed 
sob~ maj~c~ kolo lat 70, i to do tego kalek~ chodzic 
nie mog~c~ ina glowie maj~c~ poduszk~ wielkosci ka
mienia tnlynskiego.-Widz~c mnie, ze ja nic nie od
powiadan1, rzekla: ,,czegoz milczysz nic nieodpowia
daj~c? widzisz! to jest cala n1oja kamienica, jestem 
praw~ dziedziczk~, a do tego jestem panna; po smier
ci mojej wszystko twoje." Odpowiedzialarn, ze musz~ 
si~ poradzic. , W szak m6wiles ze nie masz nikogo tu, 
a takie glupcy jak ty jestes, to ci pewnie odradz~! 
Poradzic si~ musz~ mego serca-,Tak! s'vego serca 
si~ poradz i przychodz w wili~ wymarszu." Powra
cam do koszar i opowiadam m~zowi i kolegom ca~~ 
seen~ mego romansu, kt6rzy przez ciekawosc zapro
wadzeni, zdaleka przypatruj~c si~, pluli i uciekali-

jako kobiecie korzystn!ej b~dzie dac wynagrodzenie 
pieni~zne. W zgardzilam nikczemnem proponowaniem. 
bo ja nie walczylam za pieniqdze, ale za honor ojczy-. . . .. 
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znyf walczylam jako Polka, ale nie jako najen1nica; t~ do Zamku gdzie ija by lam. Szef Pruszynski b~d~c 
chociaz nie dacie krzyz a, sluzyc b~d~ i 1niec krzyz w zamku, oswiadczyl pannom Grudzinskim, ze ja je
b§dEJ." Gdy zas w wilj~ imienin Napoleona zawiado- stem na \Varcie; te go poprosily aby mnie zaprezen
miono, ze krzyze b~d~ rozda wali na paradzie to ch oc i to wal. \V m o1n ent szef kazal mnie o bluzowac i z bro
m~zowi n1en1u byl przyznany jal\jeszcze byl w stopniu ni~ sta,vic si~ na pokoje. Weszla1n jal\: zwykle, wzi~
felclfebla krzyz zloty i sierzantowi Pomianowsldemu wszy za bro:ll, i czekam rozkazu. Szef zakomendero-
takiz, ale oba zadnego nie dostali. Dla tego zniech~-- wal: marsz, pote1n st6j, ton, tuj, eel, pal! Skalka 
cilismy si~ zupelnie do tego pulku i staralismy si~ ognia dala-a panny pouciekaly-Wyszedlszy, szef 
o tranzlol\acj~, Jecz pulkownik nie dozwolil. Prosi- powicdzial: ,id.Z zdejm lederwerki i zostaw bron; po
latn wi~cksi~cia J6zefa o urlop dla nas obojga, kazal wracaj; masz bye na obiedzie." Gdytn po,vr6cila, wzi~
wydac i dal dukatow 10 na drog~ i darowal mi broil ly mnie panny mi~dzy siebie, robily mi r6zne za
szturmakiem zwan~. Udalisn1y si~ wi~c przez Pul[nvy pytania, a szef da \Val mi zalety w pclnieniu sluzby 
do ~faciejowic gdzie organizowal pulk pod imieniem 6 az powiedzialatn, ie pelni~ obowi~zki furyera, a brae 
francuzko-galicyjski, pulkownik Ilornowski dawniej- zold zolnierski to nie najlepiej. Zaraz wi~c za intere
szy nasz major. Lecz przybywszy do Pula\v, stan~lisn1y 8owanietn Grudzinskicb awansowalam na furjera, a 
w oberzy, a widz~c zolnierzy i oficer6w nowo orga- marszalek Bronnicc, na galonki 5 dukat6w ofiarowal. 
nizowanych z pulku ks i~cia Konstantego Czartorys- Kilka niedziel stoj~c w W arszawie, wyszlismy do Mo
kiego. wyszlis1ny im przypatry,vac si~, gdzie my jako dlina; z Modlina do Plocka, a p6zniej do Torunia, 
starzy zolnierze mile by lismy \vitani od nowo formu- gdzie pracowalisn1y okolo fortyfikacyj.-Natenczas 
j~cycb si~ zolnierzy. Ksi~zna dowiedziawszy si~ o zjcchal jeneral-inspektor Fiszer dla zlustrowania kil
naszem przybyciu, przyslala kamerdynera prosz~c ku pulk6w zebranych pod miastem Torunie1n, gdzie 
nas na obiad.-Przyszlismy wi~c i zastalismy tarn mialy bye odbytc manewra z ognicm. CnJydzien byla 
ksi~cia starego i ksi§zn~, ksi~cia Konstantego i pa- ulewa i caly dzieftl)ulki w polu. Nas zas furjer6w wy
ni~ Zamojsln!· Zapytata si§ ksi~zna: gdzie my idziemy? slano po 'vsiach a by kwatery dla zolnierzy i oficer6w 
opowiedzielismy w jakim celu udajemy si~ do Horno\v- kompanii przysposobic, mnie zas wskazano wies 
skiego. Wnet lrsi~ze oswiadczyl aby pozostac w Pu- Przysieki, za Toruniem mila. Ale ze w miescie fur 
la,vach w jego pulku, w stopniu podporucznika m~za nam nie dawano, rozeszlismy siEJ piechot~. Przy
bo byl feldfeblem; lecz pani Zamojska nicdoz"'olila szcdlszy do \YSi Przysieki, do dworu~ zam6wic kwate
pozostac ale kazala wy brae pulk pod in1icniem Za- rEJ dla kapitana, n1ilen1 byla przyj~ta; rodzice i pan
moyskich i zaraz napisala do n1inistra wojny Heb- na bardzo byli grzeczni; zaprosili mnie na obiad. Po 
dowskiego, ekzystuj~cego w Lublinie, aby memu m§- obiedzie bawilam si~ z pann~ a~ do nocy niepomy
zowi udzielil nominacy~ na oficera. I stalo siEJ tak. slawszy o ko1npanii. Wtem 'vpada feldfebel i powiada: 
Tym sposobem uzyskawszy tranzlokacy~ opuscilismy ,pan fu1jer romansuje a kompania pewnie bl~dzi po 
pulk, gdzie pra,vrlziwe zaslugi polozylistny i przy- lesie; odnioslem sztandar do pulku, ale oni pewnie 
bylismy do MaciejQwic , gdzie pulk Hornowskiego w lesie bo slychac b~ bnienie i strzelanie." Kapitan 
}{Onsystowal: m6j ITI~Z jako oficer a ja jako .iolnierz. ZOStal W ruie SCie a m~z moj kompani~ prowadzil
Przykro 1ni jednak bylo, ze odbywszy kilka batalij Zolnierze zmocz eni i caly dzien niejadlszy zacz§li 
nieawansowalam, a byli feldfehlami i sierzantami ta- z sob~ szemrac: ,,zeby to kto inny zrobil, to wiemy ~ 
cy co pisac nie umieli, ale dobrzy instruktorowie .. I to jakby mu bylo, aleze to zona, to zawsze nam bieda" 
mi dokuczalo, ze stoj~c na szyldwachu za broil M6j m~z to doslysza.l. Gdyprzyblizylam si~ na strza
przcd mlodemi oficerami brae i furazk~ zdejmowac, ly i b~bnienie, z ogniem i przewodnildem, ujrzawszy 
musialam. z Maciejowic wymaszerowalismy do War- mnie, zacz~l szpad~ walic i m6wic: ,,przeb~j~ ci~ jak 
szawy, a w koncu tam, gdziesmy byli, nie bylo pisem· psa, dlaczegos nie wyslal przewodnika. ,,Ale przeciez 
nycb, wyslano wi~c mnie za kwaterami i dopelni- podoficerowie ulitowali si~ nademn~, zacz~li prosic o 
lam polecenia z zadowoleniem sztabu pulkowego- uspokojenie si~; ale ja par~ dni nie moglam glow~ 
w Warszawie zas kompanja nasza zaei~gn~la na war- ruszyc, bo mi karkunakr~cil. (d. n.) 
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0 POCZ4TKACH CYWILIZACYI 'V ANGLII. 
t • 

Smialo twierdzic mozna iz Anglja, wi§cej niz wszy .. im poznac swiatla wiary, w celu azeby ich jako nie
stl\ie inne w Europie panstwa winna wdzi~cznosc godnych odtr~cic od drogi do wiecznego zbawienia. 
chrzescjanstwu, a szczeg6lniej stolicy Apostolskiej, Nieslnszny wszakze wydaje si~ ten zarzut; czyz moze 
gdyz wyl~cznie z niej pierwsze swiatlo cywilizacyi uciemi§zony, odarty z \Vszelkiej moznosci dzialania 
czerpac pocz(Jla.- Byla to bowl em jedyna \V Euro- krajowiec, wplyn~c na okrutnego najezdnika, kt6ren 
pie p1·owincja, w kt6rej wszclkie slady pier\votnych nie tylko ze niszczy dobytek jego, rozlewa krew bra
chrzescjanskich pojfJc, zupelnie przez hordy barba- ci, ale targa siEJ na to wszystko, co on za swi~te 
rzynskie zatartemi zostaly. Bretony b~d~c pod ze- uwaza? Czyzby nauka tnilosci i przebaczenia znala
Iazn~ rEJk~ poganskiego zepsutego Rzymu, jak wszy- zla byla przyst~p do dziczy natenczas giermanskiej, 
stkie kraje p6zniej podbite i dalekie od stolicy, z kt6- pragn~cej wlasnie zniszczyc j~ w podbitym naro
rej z razu zaczerpni~ta od Grek6w oswiata szerzyla dzie? Istotnie, czyni~cy poclobne zarzuty Bretonom, 
si~ do podbitych lud6,v, n1alo z niej korzystac mo- nie zastanowili si~ nad polozeniem ucisnionego, j~
gli, ulegaj~c tylko lupieztwu i wszelkich rodzajow cz~cego pod obc~, dzik~ przemoc~ narodu. 
naduzyciom, jakich si~ dopuszczali "'yslannicy tyra- Anglo-Saksoni byli najdzikszym, najokrutniejszym 
n6w Rzymskich. ze 'vszystkich teutonskich plemiou ludem.- Osiedli 

Twierdzili niekt6rzy dziejopisarze iz w pierwszyn1 w piaskach i bagnach p6lnocnej Giermanii, nie znali 
wieku, Apostol Pawel juz byl 'vpro\vadzil nauk~ Mi- wcale nie tylko swiatla chrzescja:iiskiego, ale nawet 
strza swego do pogat1skiej Bretanii, lecz to przypu- cywilizacyi jak'! Rzym w zdobytych krajach rozsie
szczenie dla braku dowod6w, sa1no z siebie upadlo; wal, Gier1nanja bowie1n zawsze si§ opierala po.dbo
a liczne pozostale Epistoly tego swi~tego, s\viadcz~ jom tych wladzc6w swiata i nigdy calkowicie ujarz
o jego pracy w innych zupelnie krajach podejn1owa- n1ion~ nie byla. Z natury i polozenia ~nvego dzicy i 
nej i zadnej nie ll1a do ludu Bretanskiego. Nadto okrutni, powi~kszyli jeszczc n~logi RWe barbarzyn
Bretanja, kt6ra nigdy nie ulegla calkowicie najezdni- side rozbojami morskiemi, pelni~c okrutne rzemio
kom swiata, w ci~glej z nien1i b~d~c walce; byla slo Pirat6w .- Obrz~dl\i religijne Anglo-Sakson6w 
w6wczas teatre1n 1nord6w; Apostol \Vi§c nie m6glby nacechowane byly, jak icb obyczaje, okrucien
w takiej chwili, ani szukac ani znalesc prozelit6w stwent- 1ni~dzy innemi zbrodniarzatni, wyznaniem 
dla nauki swojej.- Wkr6tce jednak w koncu wieku uswi(Jconym byl zwyczaj, zabijac na ofiar~ bogo1n 
drugiego, chrzescja:iistwo zacz~lo si§ tam przyjmowac, zdobytych je1l.c6w. Nap ad wi§c tak okrutnych i dzi
dowodem m~czennicy za Djoklecjana i Maxymiljana, kich hord; niszczyc musial wszystkie zarodki cywili
·z pomi~dzy kt6rych znan)7ffi i za pierwszego uwazany zacyi, moralnosci i pocz~tkowego wyksztalcenia. To 
jest Sty Alban um~czony roku 287go.- Nie,viaclomo tez pozostali w l\raju Bretonowie, w par§ wiek6w 
przez kogo najpierw to ziarno nauki Chrystusowej, podobni si~ stali do najezdnik6'v swoich; ci<}:gia wal
rzuconen1 bylo na ziemi~ dzikich Breton6w, wiemy ka, ci~gla podsycana bezprawiami nienawisc; nisz
tylko ze nie wiele wydalo plon6w i zc te bardzo czy{a pomi(Jdzy temi dwoma plemionami wszelk~ 
kr6tkie mialy istnienie, albowiem najscie lud6w gier- ffiOZDOSC porozun1ienia Si§ i dzialania chocby nieu
manskich zwanych Anglo- Saksonami, staralo si~ dolnego na drodze prowadz~cej do oswiaty. Ducho
wyrwac z korzeniem zaledwie krzewi~ce si~ chrze- wienstwo Bretonskie schronilo siEJ w g6ry do Galii 
scjanstwo. Nieprzyjaciele \vszelkiego rodzaju cywi- lub do Szkocyi, zadnego nie uroniwszy slowa z na
lizacyi, nie tylko przybytl{i katolickie, ale i wszyst- uki swojej na pozytek najezdnik6\v. Do zadzialania 
kie przez Rzymian powznoszone gmachy, zmietli nate barbarzynskie, przycmione umysly, trzeba bylo 
z biednej krwi~ krajowc6w skropionej ziemi. Zarzu- innego niz z ujarzmionych piersi wychodz~cego glo
caj~c Bretonom jakoby oni przez rodzaj fanatycznej su, i takim byl glos mnicha wyslanego z Rzymu. 
zemsty nad najezdnikami, nie usilowali wcale daC / Grzflgorz wielki, wkr6tce po wstlbpieniu na stolic~ 
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Piotra, zapragn~l zaszczepic swiatlo wiary w Wiel
kiej Brytanii, kt6ra w6wczas jedynym byla krajem, 
z kt6rego udalo si~ dzikim najezdnikom, zetrzec zu
pelnie slady nauki Chrystusowej. Na dopelnienie 
tego wielkiego groz~cego nie bezpieczenstwem dziela, 
wybral Gregorz prostego Zakonnika, nieodznaczaj~
cego si~ zadnemi sz czeg6lnemi zdolnosciami, tylko 
znanego z wielki~j poboznosci i silnej wiary. Tym 
zakonnikiem byl Przeor klasztoru Benedyktyn6w 
w Rzymie, Augustyn Sty. Z razu zw~tpienic o do
brym skutku podr6zy, do barbarzync6w znanycb 
z okrucienstw, ogarn~lo Augustyna, ale 'via~ta i 
przekonanie ze z woli Bozej do tego wielk1ego po
slannictwa powolanym zostal, powr6cilo mu odwa
g~ i energj~ jak~ go natura obdarzyla. Puscil si~ 
w podr6z w r. 596tym i szcz~sliwie na wybrzezach 
kr6lestwa Kent wraz z kilkunast~ towarzyszami 
swyn1i (r6wnie jak on z zakonu Benedyktyn6w) wy-
l~dowal. 

Ethelbert panuj~cy w6wczas w Kent, poj~l byl 
za malzonk~ Berth~, wnuczk~ Clotair'a a c6rk~ Oa
ribet'a kr6la Paryzkiego - slyszal wi~c od zony o 
jakh~js innej wierze, o wielkiem i wspanialem mie
scie, w kt6rem mieszkal nast~pca Bozkiego Mistrza. 
Skoro wi~c oznajtniono 1nu, ze przybyli wyznawcy 
tej wiary nowej ze wspanialej stolicy; bez zadnej tru
dnos_ci, przej~ty ciekawosci~, lrazal sobie przypro
wadzic ludzi niemaj~cych zadnych w r~ku narz~
dzi, ktoreby do jakiejkolwiek broni przyr6,vnac mo
zna bylo.- Jednakze, jak kazden dziki czlowiek, 
k-r6l pelen nicufnosci i zabobon6w, nie l{azal wpu
szczac obcej wiary ludzi, do drewnianego palacu 
swego, boj~c si~ czar6w, kt6re wedlug poj~c jego 
na wolnem powietrzu nie n1a.j~ sily.- Nios~c krzyz 
srebrny i obraz przedstawiaj~cy Chrystusa i spie
waj~c piesn pobozn~, zblizyl si~ wraz z zakonnika
mi A11gustyn do kr6la, skladaj~c mu w ofiarze te 
dary.- Nie widzial w zyciu swojem Ethelbert po
dobnych r1.eczy i ludzi z tak ujmuj~c~ powierzcho
wnosci~ i tak~ lagodnosci~ w twarzach ; przyj~l 
wi~c mile dary i zapragn~l zapoznac si~ blizej z na
uczycielami nowej wiary.- Zycie skromne, wzaje
mna n1ilosc zakonnik6w, modlitwy ich rzewne i uro
czyste spiewy, uzdrawianie cborych, zadziwialy nie 
tylko panuj~ccgo ale i poddanych. Wkr6tce nau
czony wiary przez Augustyna, kt6remu Bertha ula
twiala cz~sty do m~za przyst~p, Ethelbert przyj¥ 
chrzest, a za nim wielka ilosc poddanych. Gorliwosc 
Apostola zwi~kszona tak szcz~sliwym pocz~tkiem, 
nie miala granic - rozsylaj~c w. r6zne cz~sci kraju, 

I 

r6wnie jak on przej~tych zapalem towarzyszy swo
ich, szybko dokonywal dziela.- Mianowany przez 
Grzegorza Metropolit~ Bretanii, osiadl w Cantor
beri jako najstarszy biskup, urz~dzil hierarchj~ du-
chown~.- Maj~c nie osobiste, lecz wyzsze, swi~te 
cele, nie trzymal na wodzy gorliwosci swojej Augu
styn, i bylby wpadl \V zbytek szkodliwy w naj
s,vi~tszych nawet zamiarach, gdyby nie posluszen
stwo Zwierzcbnikowi, kt6remu jako zakonnik pod
dawal si~ skrupulatnie. - Grzegorz wielki, maj~c 
opr6cz r6wnej mu gorliwosci wyzsze swiatlo, szer
S?;e o naturze ludzkicj poj~cia; powstrzymywal Apo
stola swego, daj~c mu zdrowe, pelne umiarkowania 
rady- z woli jego nie rozwalal, nie burzyl jak byl
by chcial Swif!tyn poganskich; lecz je poswi~cal, 
zamienil w przybytki chrzescjanslde, zdobi~c w dzie
la sztuki przysylane z Rzyn1u i w godla zbawienia. 
Opr6cz tych drewnianych, bez poj~cia sztuki zbu
dowanych swi~tyn, wzni6sl pi~kne gmachy, na wz6r 
tych w jakie obfitowala stolica swiata. Tym sposo
bem Anglo- Saksony zwolna nabicrali upodobania 
do sztuk pi~knych. 

Kazden biskup w pocz~tkach byl przesylanym 
z Rzymu, lecz nizsze duchowienstwo, z wolna z kra
jowc6w skladac si~ pocz~lo; prawie kazden z nich 
palal gor~c~ ch~ci~ zwiedzenia tego pelnego uroku 
miasta, zk~d im nowe przyszlo swiatlo. Biskupi nie 
wstrzymali tej tak naturalnej ciekawosci; wielka 
wi§c Iiczba podr6znik6'v wracala olsniona wielko
sci~ Rzymu, zk~d po kilkoletnim pobycie, wyksztal
ciwszy si~ w rozmaitych gal~ziacb nauk, przyjez
dzali szczepic nauki w kraju. Nieszcz~sciem to 
szerz~ce si~ s\viatlo nauki wiary, zakl6cone bylo 
niczgod~ mi~dzy jej wlasnen1i dziecn1i. - Ducho
wienstwo Bretonskie, kt6re jakesmy to wyzej wspo
mnieli, za najsciem Anglo-Sakson6w schronilo si~ 

cz~sci~ do Galii a mianowicie w g6ry Szkockie, prze
konawszy si~, ze wyslannicy Rzymscy dobrzc przy
j~ci, szerz~ nauk~ wiary mi~dzy Anglo • Saksona .. 
mi, zapragn~li co rychlej za \Vrzec z nimi stosunki, 
wr6cic do ziemi naddziad6w i rozpocz~c swoje takze 
dzialania w kraju. Augustyn r6wniez chcial pol~cze
nia, lecz nie byl wolnym od czynienia im zarzu
t6w; nie m6gl bowiem zrozumiec w gorliwosci swojej 
o rozszerzeniu 'viary, zbytniej oboj~tnosci duchowni
k6w bretonskicb, kt6rzy s~siaduj~c z Anglo-Saksona
n1i, nie zapragn~li rzucic mi~dzy nich nauki Chry
stusowej. Nie m6gl m~z pojmuj~cy zasady milosci 
bratniej, zrozumiec tej wzajemnej podbitego z napa
dnikami, przekazywanej z pokolenia w pokolenie nie 
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swego propagator, przez kosci6l rownie jak Augu
styn swifJtym dla cn6t swoich uznany.- Wspomina
my tu o nim jako o pierwszym z rodu Anglo-Sakso
n6w dygnita.rzn duchownym, jako o nast~pcy S-go 
Augustyna. Wilfryd syn Thana z Warthumbergii ~ 
dla nadzwyczajn6j pi~knosci swojej i slodyczy cha
rakteru, mia{ wielkie powodzenie u d worn panuj~ce
go. Porzucil jednak mlodzieniec dw6r i ulegaj~c go-
r~cemu pragnieniu nabycia nauk, udal si~ do klasz
toru, gdyz w pocz~tkachzapro,vadzonej 'viary i oswia· 
ty, tam tylko nauk mozna bylo zaczerpn~c. Po kil
ku latach poswi~canych naukom, zapragn~l mlody 
Wilfryd zwiedzic Rzym: udal si~ do panuj~cej kr6lowej 
Nortumba, gorliwej Z\VOlenniczki \Viary swi~tej,opa
trzuny lis tern, do kr6la K entu, kt6ren ulatwil mu 

nawisci, stanowi~cej wszelkie zblizenie si~ niepodo
bnem. Wszakze ten ostry s~d dlabiednychBretonow, 
byl si~ zmienil w bratersk~ milosc, gdyby oni nie 
byli dali drugiego powodu do niezgody. Oddaleni od 
stosunk6w z Rzymem, otrzymawszy niekt6re obrz~d
ki przez Metropolit~ greckiego, odmiennie odbywali 
'vielkanocn~ uroezystosc-Augustyn trzymaj~cy si~ 
co do litcry rytual6w rzymskicb, powstawal na te 
ich odmiany. A1e biskupi bretofiscy opierali si~ przy 
swojem. Wtedy Augustyn przej~ty gorli,vosci~ i \Viary 
i SWi~tOSCJ~ SWej Sprawy, 0SWiadczyf1 iz CbCe CU
deffi przekonac ich o prawdzi,vosci zasad swoich. Na 
zwolanej radzic duchownej, w obec obydw6ch stron
nictw, przyprowadzaj~ slepego, znanego takim od 
przytomnych-Augustyn przywraca n1u 'vzrol\: w imie 
Cbrystusa; mimo to jednak bhskupi bretof1scy po
zostaj~ przy swojem: wtecly oburzony Augustyn, 

na swoim okr~cie dalsz~ podr6z. Staje szcz~sliwie 
Wilfryd w Lugd~nie i od biskupa l)elphinusa, naj
lepszego doznaje przyj~cia-tym razem powolanie 
jego zakonne na wielk~ narazo ne r.ostaje pr6b~.
Biskup i siostrzenica jego naclzwyczajn~ pi~knosci~ 
i milem obejsciem si~ mlodzienca uj~ci, radziby go 
zatrzymac. Biskup cbcegoprr,yj~cza syna, oddacmu 
siostrzenic~ za zon~ i powierzyc zarz~d s wiecki nad 
prowiucj~ swoj~-Wilfryd nie zacbwial si~-gor~
cej od wszelkicb dostojenstw i szcz~scia ziemsl{iego 
pragn~l on zwiedzic Rzym, przywdziac sukni§ du
chown~, i wr6cic do kraju, aby w nim obowi~zki 
Apostola spelnic. Przyby,vszy do Rzymu, widok ar
cydzie! sztuki o jakich Anglo·Sakson m6gl marzyc 
tylko, widok gmach6w i swi~tyn, napelnia go rado
sci~ i nagradza odrzucone ziemskie dostojenstwa: 
zawsze trwaj~c w po wolanin duchownem n1lody Wil
fryd, poswiEJca czas na oswiecaniu si~, naby,vaniu za
sad wiary i innych nauk. - Poczem otrzymawszy 
blogoslawienstwo Papiez kie i s'vi~te relikwie spie
szy do kraju. W Lugdunie biskup Delphinus, rzy to 
dla wypr6bowania mlodego ochotnika, czy tez dla 
dogodzenia siostrzenicy, pon owi{poprzednie ofiary
lecz Wilfryd podzi~kowal za nie, a natomiast prosil 
o zakonn~ sukni~ i tonsur~. Otrzymal je, i jak do oj
ca do biskupa przy,vi~zany, b~d~c przy nim przez lat 
par~, o malo ze nie zakonc zyl s1nn tnie zycia, kt6re 
tak uzytecznem bye mialo w ojczyznie jego. Biskup 
Delphinus oczerniony przed dworem w padl w nielas
k~ u kr6lowej Batyldy i razem z innymi duchownymi 
ulegll{arze smierci.-BEJd~cy przy nim Wilfryd, juz 
razem z nim prowadzonym na smierc zostal; lecz 
nadzwyczajna pi~knosc jego uderzyla kata, zapytal go 
o nazwisko i pochodzenie; a gdy si~ okazalo, ze byl 
cudzoziemcem, pozwolono mu wr6cic do kraju. (D. n.) 

pocz~l im. czynic gorzkie wyrzuty, co do oboj~tnosci 
ich z jak~ patrzyli na barbarzynskie poganstwo s~

sieunich Anglo-Sakson6w, nie sprobowa\vszy nawet 
czyby slo\vo nauki Chrystusowej nie moglo n1iec do 
nich przyst~pu-Jakby za kar~ tego oderwania si~ 
od posluszefistwa Rzymowi, przepowiada im og6lny 
Anglo-Sakson6w podb6j, co naturalnie spra\vdzic si~ 
musialo, w skutek sily jak~ juz mieli w r~kach swo
ich zdobywcy. 

Ten pierwszy rozejm w pocz~tl\ach swietnego roz
woju cywilizacyi Rzyn1sko· chrzcscjansldej nie byl 
bez smutnych nadal skutk6w: raz rozpocz~to zatar
gi, 'v skutek nich rozbudzoue za,visci, zazdrosci, 
w rozmaitc przybieraj~c si~ kolory, prowadzily do 
ciqglych niesnask mi~dzy duchowienstwe1n.- W szak
ze wedlug swiadectwa autora Angielskiego ~Iilinana 
opisuj~cego w znalromitem swem dzicle ,historyala
cinskiego chrzescjanstwa" z bezstronnosci~ wyzszemu 
pisarzowi wlasciw~, zaprowadzenie tego chrzescjan
stwa i wszystkie przejscia jego, twierdzic n1ozna, iz 
te wewn~trzne walki duchowienstwa nieszkodzily 
dobru og6lnemu jakie splyn~lo na kraj caly-,6w .. 
czesne sprzeczki i niezgody mi~dzy duchownemi (jak 
pisze Milman) nie wycbodzily po zaobr~b zgromadze
nia duchownych, kt6rych wplyw na zewn~trz naj
zbawienniejsze wywieral skutki, tak co do moralno
sci ludu, jak co do szczerosci tej og6lnej w kraju 
oswiaty." 

Po smierci Augu styna na szersz~ skal~ rozpocz~
ly si~ niezgody, gdyz nawet dosi~galy wyzsze glo
wy duchowieiistwa, narazaj~c je na przesladowania. 
"kt6rego nie doznal pierwszy Apostol Bretanii, a kt6-
remu nieszcz~sciu ulegal Wilfryd, znakomity czasu 

• 
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STELLA 
,. 

<Z "WYDARZEN VV VVENEOYI.) 

I. 
Jako Anglik i pan miljonowy, sir John Hallifax, 

byl jednym z najwi~kszych w swiecie dziwak6w, ale 
zarazem dziwakiem zarozumialym i tkliwym, nie
smialym i wspanialomyslnym. 

Zwiedzaj~c pewnego razu pracowni~ Marianiego, 
znakomitego malarza-artysty w W enecyi, spostrzegl 
tam sliczn~ gl6wk~ m}odej rzymianki, prawdziwy typ 
pi~knej rassy transteweranskiej. 

, Czy to fantazya, czy portret?" zapytal mala
rza. 

- Portret,-odrzekl artysta,-portret mlodej, za
cnej Stelli, znanej jako model wszystkim malarzom 
w Rzymie. Zrobilem szkic tylko w c~asie ostatniej 
podr6zy mojej i mysl~ go z natury przerobic na rna-
donn~. · 

,Zamawiam dla siebie ten obraz, ale pod jednym 
warunkiem: bierz si~ pan cze1n pr~dzej do ro boty, 
abym niedlugo prac~ pansk~ zabrac m6gl: z sob~, 
z \\. enecvi. '' .. 

- I wtem powiedzial, ze zamiar rna z natury 
Stell~ malowac, a Stella w Rzymie mieszka. 

,Sprow adz j~ pan z Rzy1nu: plac~ koszta podr6zy 
i wszystkie posiedzenia." 

- Nie jest to rzecz~, do spelnlenia niepodobn~: 
Stella rna krewnych w Wenecyi, z kt6remi si~ zoba
czysz, zapewnie przyjemnieby dla niej bylo, Alez ko
go po ni~ wyprawimy? 

Starego slug~ mojego, Williama: wypelni on roz
kaz swi~cie i rzymiank~ przywiezie-za to r~cz~." 

I sir John za"ro!a!: ,, William!" 
Na zawolanie to ukazal si~ William, jakby auto

mat, s pr~zyn~ poruszony. Pan wr~czyl mu list od 
Marianiego i kies~ ze zlotem i banknotami. 

,J edz do Rzymu. '' 
- Yes, sir (tak, albo: slucham, panie!) 
, Wyszukaj tam mlod~ dziewczyn~, ot co jest na 

tym portrecie namalowana, i oddaj jej ten list." 
- Yes, sir! 
,Przywiez j~ tutaj i bez niej nie wracaj." 
- Yes, sir. 

• • 

II. 

W dni dziesi~c potem, Stella siedziala juz w pra
eowni Marianiego. Jakim sposobem William spelnic 
rozkaz pana swego zdolal, pozostalo to jego tajemni
c~, }{t6rej nikt zbadac nie ·potrafil, gdyz opr6cz 
dw6ch wyraz6w: yes, si1·, nigdy ani slowa wi~cej nie 
m6wil. 

Kiedy sir John Hallifax mlod~ zobaczyl rzymian
k~, podziw jego w zachwycenie si~ zamienil, i od
t~d juz z praeowni malarza nie \vychodzil prawie. 

Stella mieszkala u stryjecznej siostry swojej, Te
resy, powabnej kwiaciarki, kt6rej straganik z kwia
tami stal nad brzegiem kanalu. Wszyscy podr6zni
cy znaj~ Teress~, w jej ubraniu oryginalnem: w su
kni z wolantami, w pantoflach z kokardkami, w na· 
szyjniku na piersi spadaj~cym i \V kapeluszu, w ko· 
ronl\i i wstqzki zdobnym. 

Sir John kupowac zacz~l u Teressy ogromne mas
sy kwiat6w dla Stelli, a za kazdym razem Teressa, 
dor~czaj~c Anglikowi bukiet, dawala kilka dzwon
k6w polnych (symbol Stelli), kt6re sama do p~tlicy 
surd uta jego przypinala. 

W tymze czasie, sir John mial ze sluz~cym roz
mow~ nast~pn~: 

, William! kup uj co ranku u 'reressy bukiet za 
dwadziescia szylling6w." 

- Yes, sir. 
,Z bukietem tym ruszaj do Marianiego." 
- Yes, sir. 
,,Czekaj tam na Stell~." 
- Yes, sir. 
, J ak przyj dzie, dor~czaj jej bukiet." 
- Yes, sir. 
Posiedzenia Stelli, wczesniej jak za miesi~c ukeii

czyc si~ nie mogly: wystawciez wi~c sobie, co to za 
ogr6d kwiecisty powstac u niej byl powinien. Rozu
mie si~ samo przez si~, ze rozmowa anglika z rzy- , 
miank~ daleko kwiecistsz~jeszcze byla. Mogli roz
mawiac z sob~ jednym z dw6ch j~zyk6w, podlug 
upodobania: czy wloskim, kt6rym sir John wla
dal jak wloch rodowity, czy tez francnzkim, kt6ri 

• • j 
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dla Marioniego i Stelli, znanym byl r6wniez jak 
wloski. 

III. 

Gdy ukonczon~ juz byla glowa madonny, a ul{on
czon~ po Inistrzowsku, sir John wszedl pewnego po
ranku do malarza i rzekl don tonem najpowazniej
szym: 

,Nie tylko obraz panski, ale tez i oryginal chc~ 
zakupic." 

- Jakto? zakupic Stell~!-zawolal Mariani: alez, 
na milosc Bogal ws1.akzesmy nie w Anglii, ani w In
djach, sir J ohnie! we Wloszech kobiety si~ nie sprze
daj~ ... jezeli tylko nie jestes pan ani 'vdowcem, ani 
kawalercm .. 

,Jostem kawalerem, i zyc bez Stelli nie mog~. 
Ona jest ubog~ i utrzymuje si~ z rzemiosla modelu; 
jakzez pan myslisz: wiele o:fiarowac jej powinienem, 
azeby si~ zc mn~ do Londynu udala? Mieszkac tam 
b~dzie podlug swego upodobania, z 'vszelk~ nalezn~ 
jej czcifJ: i poszanowaniem; wyprosz~ tylko u niej dla 
siebie pozwolenie, popatrzec na ni~ raz na dzien tak 
jak w praco'\\'ni panskiej przez caly miesi~c patrz~." 

- Wyznaj~,-odrzekl artysta,-ze post~powanie 
pansl\ie jest rycerskie, ale tei i niezwyczajnc; radz~ 
azebys sam zrobil jej podobn~ propozycj~. 

,Sprobuj~,-odpowiedzial anglik,-wszystkich sil 
moich uzyj~ na to; a jezeli 1ni odm6wi, -pain~ sobie 
w Jeb przed jej portretem." 

IV. 
Przez dwa dni, sir John suszyl sobie glow~ nad 

napisaniem listu do Stelli. 
Na trzeci dzien zawolal sluz~cego. 
,Sluchaj, William!" 

Yes, sir. 
,I{up bukiet kwiat6w ladniejszy dziesi~c razy, jak 

poprzednie." 
- Yes, sir. 
,Zanies do Stelli, do niej samej." 
- Yes, sir. 
,,Dor~cz jej, wraz z bukietem, ten pugilares, i ten 

list., 
- Yes, sjr. 
"Bez odpowicdzi, wlasn~ jej r~k~ pisanej, nie wra-
• caJ. • 

- Yes, sir. • 

v. 
Nim kwandrans czasu uplyn~l, William juz byl u 

Stelli: wyszla dopiero co ze sw~ kuzyn~. Czekal 

wi~c do wieczora, nieporuszenie stoj~c u drzwi przez 
siedm godzin, jak gdyby za szyld\vacha. 

Gdy Stella wr6cila, dor~czyl jej bukiet, pugilares 
i list. 

List zawieral 'v sobie propozycj ~ jechania do Lon
dynu, oraz przysi~g~, .ie sir John IIallifax roztrzaska 
sobie glow~, jeieli za dwa dni odm6wn~ otrzyma od
powiedz. 

W pugilare?ie znajdowalo siEd dziesi§c tysi~cy fun
tow szterling6w. 

Stella zatrzymala u siebie bukiet i list, a pugila-
res zwr6cila Williamowi. 

- Czekam na odpis,-rzekl sluz~cy. 
I usiadl najspokojniej na wschodach. • 

Stella mysl~c, ze William wr6ci do domu, weszla 
do swego pokoju. 

Ale wieczorem, udaj~c si~ na s poczynek, on a i jej 
krewni poslyszeli na wschoclach 1nocny halas, wy
biegli Wi§C czem pr~dzej dla dowiedzenia Si~, coby 
takiego tam si~ stac moglo. 

Lol{atorowie do:nu, spostrzeglszy nieznajomego
anglika, kt6ry si~ na dobre na wschodach rozgoscil, 
usilowali go wyrugowac zta1nt~d dobrowolnie albo 
przemoc~. 

William bronil si~ z sil~ herkulesow~: 1 zwalil jui 
czterech napadaj~cycb, ana 'vszelkic przekladania 
blagania i pogr6zki, '"odpowiadal sta nowczo i nie-

• wzruszen1 e: 
- Yes, sir, jak odpowiedz na pismie otrzymam. 
Stella w przel{onaniu, ze przeciez skonczyc si~ mu-

si kiedykolwiek up6r anglika, zostawila Williama, 
zwyci~zc~ wszystkich nieprzyjaci6l, kt6ry usiadl, 
w plaszcz owini~ty na pierwszym stopniu wschod6w. 

Ale 1,eressa, kwiaciarka, ulitowala si~ nad nhn, a 
s~dz~c, ie pewnie nie jadl o biadu, zapytala go czy 
by nie chcial posilic si~ czem -kolwiek. 

--· 0 yes, sir, odrzekl William. 
Teressa przyniosla na tacy butelk~ wina, dwu

funtowy chleba bochenek, cwiartk~ baraniny, szynk~h 
owoce, ser i karafk~ z \vodk~. 

- 0 yes, sir, powt6rzyl anglik. 
Baranina, chleb, ser, szynka, owoce, wino i w6dka 

znikly, jakby na skinienie laski czarodziejskiej, w zo
l~dku atlety. Statki same i kosci tylko pozostaly. 

Podzi~kowawszy Teressie wykrzyknieniem: ,0 yes 
sir," William otulil si~ w plaszcz, polozyl na podlo
dze, i glosno na caly dom zachrapal. 

Drugiego dnia rano, Stella znalazla go na tem sa
m em miejscu: podal jej pugilares, ze zwykl~ sw~ fra
z~: ,0 yes, sir, odpowiedz na pismie!c 



• 
" 205 

Stella postanowila zadnej nie dawac odpowiedzi; 
ale juz si~ sprzykrzylo jej to istne oblEJzenie, wyszla 
wi~c ~ krewnymi do kosciola. · 

Gdy po n1szy, wr6cily do domu, William stal ci~
gle na warcie, wyci~gaj~c j edn~ r~k~ z pugilaresem, 
a drug~ prosz~c o odpowiedz. 

Na szcz~scie, czy tez na nieszcz~scie, Teressa pa
mi~taj~c o stu bul{ietach, po zlotej m onecie kazdy, 
przynosila jedzenia i napoje dla oblegaj~cego, i Wil
liam w ,vylomie swoim na dobre si~ rozlokowal, jak 
czlowiek, co powoln~ blokad~ prowadzic postanowil. 
Min~l dzien; za nadejsciem nocy, powt6rzyly si~ 

wczorajsze s~siad6w wycieczki. Ale wszystko bylo 
napr6zno. 

VI. 

Trzeciego dnia,-Stella wspon1nial'a z przerazeniem 
o dopisku sira Johna Hallifaxa: 

,Po dw6ch dniach si~ zastrzel~, jezeli !pani mi 
odm6\visz!" 

Pobiegla czem pr~dzej do Williama, z bojazni~ za
pytuj~c: 

,Czy pan tw6j zdolny jest pogr6zkfJ sw~ wyko
nac?" 

- 0 yes, sir, odrzekl sluz~cy. 
Stella spojrzala na zegar i zadrzala. Wsr6d walki 

wewn~trznej , kt6ra si~ na jej twarzy nadobnej od
bila, wzi~la pi6ro i napisala pr~dko: 

,,Przychodz pan, sir Johnie, i nie umieraj!" 
Oddawszy list Williamowi, wzi~la z r~k jego po

gilares, a nie spojrzawszy nan, padla na kolana przed 
obraze1n Matki Boskiej, blagaj~c o pomoc. 

Sluz~cy znikl, wym6wiwszy ostatnie: yes, sir i po
lecial jak strzala po W enecyi. 

Zastal sira John' a, nabijaj~cego pistolet przed por-
tretem Stelli. 

XII. 
W p6lgodziny potem, anglik jak dzieci~ uradowa

ny, wbiegl do pokoju 1nlodej rzy~ianki. 
Na widok jego, Stella ukryc n1e mogla swego za

dowolenia, gdyz si~ op6znic bala z odpowiedzi~. 
Sir John blady byl, jakby umarly: ledwie mial si

ly dotkn~c si~ r~ki dziewczyny, i upadl na krzeslo, 
slabyn1 wytn6wiwszy glosem: ,dzi~kuj~ '' 

Po kilku ch \vilach, zapytal: 
,Kiedyz jedziem do Londynu?" 
- Najprz6d obejrzyjmy troch~ Wenecy~-odrze

kla Stell a. Chciales pan umrzec, sir J ohnie! poka
z~ panu, jak drogicm jest zycie panskie. Nie znamy 
si~ jeszcze z sob~, ale za godzinfJ b~dziem znajomi. 

Ks~G.A. SWIATA, Cz. n. R. IX. 

• 

Sir John, nie pojtnuj~c tych sl6\v, udal si~ za Stel
l~, a poszedlby za ni~ na koniec S\Viata. 

Z pocz~tku zd~zali, w towarzystwie kuzyny, (kt6-
ra do zmowy nalezala) na plac najblizszy, gdzie si~ 
statua Matl{i Boskicj znajdo\vala. 

Madonna przystrojon~ byla w bukiety kwiat6w. 
,Czy poznajesz pan te kwiaty?'' zapytala anglika 

rzyn1ianka. 
Sir John spojrzal na ni~ z zadziwicniem. 
,S~ to dwa pierwsze bukiety, kt6res mnie pan ofia

ro\val. Zwi~dly one wpra wdzie, ale s~ przez kr6lo
w~ anielsk~ uswi~cone.- P6jdzmy teraz zobaczyc, 
gdzie uzyte zos taly pieni~dze, kt6res pan co dzien za 
kwiaty placil." 

T~ raz~ Teressa udala si~ z niem w ciemn~ ulic~ 
do chaty ubogiej, g<1zie matka z dzieckiem nowona
rodzonem byly. 

,Lezaly one na slomie, rzekla Stella, panes, sir 
John, posciel dla nich kupil. Przyjmij wi~c od nich 
wdzi~cznosc i blogoslawienstwo. '' 

Bieuna matka powstala, zraszaj~c lzami rfJk~ cu
dzoziemca, kt6ry i sam zaplakal, patrz~c z uszano
wanieJn na Stell~, a wychodz~c, dwie sztuki zlota na 
stole nieszcz~sli \vej zos ta wil. 

,Idzmy dah~j » m6wila mloda dziewczyna; wiadomo 
panu, zem sto bukiet6w od niego otrzymala ... 

- I ozdobilas niemi sto madonn, nie prawdaz? 
-za,volalsir John w zachwyceniu. 

,I urato\valam, w imieniu panskiem, stu nieszczfJ
sliwych, "-dodala rzynlianka. 

- Chc~ ich wszystkich zobaczya, zawolal sir 
John, \vzruszony uczuciem, kt6rego dot~d nie do
swiadczal .. 

Poszli w!~c po najubozszych Wenccyi dzielnicach, 
odwiedzali chorych z prostego stanu, starc6w bezsil
nych, dzieci opuszczone, wdowy, srodk6w utrzyma
nia pozbawione; 'vidzieli wszystldc kl~ski, wszystkie 
cierpienia, wielkim wsp6lne miastom, a wsz~dzie lzy, 
modlitwy, okrzyki radosci i dzi~kczynienia spotykali. 

Anglik byl zachwycony. Stella aniolem mu sifJ wy
dala. 

,Szukales pan szcz~scia, sir J ohnie!-zaczfJla zno
wu rzymianka: dumna jestem, zem don wskazala ci 
drog~. Alesmy nie skonczyli jeszcze; wr6cmy do do
mu, do mojej kuzyny. 

VIII. 
Stella wyj~la z komody pugilares z dziesi~ci~ ty

si~cami funt6w szterling6w i bukiet ostatni. 
27 
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,Bukiet ten zachowam dla siebie, rzekla,- jesli 
si~ zgodzisz pan na uzytek, jaki z pieni~dzy jego 
mam zrobic?'' 

Anglik juz dluzej nie m6gl bye panem siebie. 
Ukl~kl przed dziewczyn~, blagaj~c o przebaczenie, 
ze jej nie poj~l, ze siEJ z ni~ obszedl jak z prost~ mo
delk~; ze j~ obrazil propozycj~, uczuc jej niegodn~, 
a w koncu blagal o przyj~cie r~ki jego, bogactw 
• • • • 
1 1mien1a. 

,Zam~zcie?" odrzekla Stella z usmiechem, podno
sz~c uprzejmie sir Johna: ,o tem wlasnie pom6wic 
mialam z pan em. Prosz~ za mn~." 

Rzymianl{a zaprowadzila anglika do malego po
koiku na innem pi~trze tegoz domu. Wieciez co tam 
anglik zobaczyl? 
Kobiet~ letni~, mlodziana i mlod~ dziewczynfd sie-

dz:}:cych przy stole. 
¥atka upadala, jal{ si~ zdawalo, pod ci~zarem bie· 

dy, kt6ra jej sily przewyzszala. Mlodzi ludzie j~ po
cieszali, ale i sami s pojrzec na si~ bez lez nie mo
gli. Widok ten razil tem bardziej, ze tak mlodzie· 
niec jal{ dziewczyna, w calym blasku, sil~, delika
tnosc i pifJl\nosc posiadali. Dziewczyna, do Teressy 
podobna, powabniejsz~ jeszcze od ni<~j byla. Mlodzie
niec, twarzy sniadej, z duzemi czarnemi oczyma, 
z wlosem w pierscienie na ramiona spadaj~cym, w u
braniu marynarza bez obuwia, przypominal najlep
sze typy Dawida i Leopolda Roberta. 

,Sir John!« rzekla powaznie Stella: mam zaszczyt 
przedstawic panu ciotk~ moj~, l\uzyn~ i jej narzeczo
nego. J6zefa i Mario. najszcz~slhvszemi byliby ludz· 
mi w calej W enecyi, gdyby sifJ na wieki pol~czyc 
mogli; lecz ojciec Mario i~da w posagu trzech gon
dol, kt6re na wasz~ monet~ angielsk~, pi~cset fun
tow szterling6w kosztuj~. Ciotka moja zadnego nie 
posiada funduszu; J 6zefa trudni si~ szyciem bielizny: 
pomyslec nawet nie mog~, aby summ~ tak~ uzbierac 
kiedy mogly. Mario postanowil, szukac jej na koficu 
swiata. Jutro do Kalifornii odplywa. W czasie po
dr6zy b~dzie majtkiem; na miejscu, zostanie g6rni-

, 

kiem i albo umrze, albo pieni~dze przywiezie. J ezeli 
umrze, kuzylla n1oj a go nie przezyje. Czybys nie zy
czyl pan sobie, azebym ich uratowala. Myslales pan 
o niepodobnem zamfJzciu; zl~cz lepiej dwa serca 
kochaj~ce: zostanie panu jeszcze dziewi~c tysifJCY 
pi~cRet funtow szterling6w i wdzi~cznosc moja do
zgonna, «-dodala Stella, zwracaj~c anglikowi pugi
lares. 

- Gdziez wi~c i kiedy , pani~ zobacz~? zapytal 
Hallifax, rozrzewniony, zwyci~zony, wzruszony nad
zwyczajnym duszy nastrojen1. 

, W Rzymie, u matki mojej, kt6ra na mnie czeka 
i kt6r~ rzemioslem modelki utrzymuj~, w ka.tdym 
razie kiedy si~ panu spodoba i kiedy pojmiesz cal~ 
pociech~ milosierdzia chrzescijanskiego." 

Sir John, odwr6ciwszy si~ dor~czyl caly pugilares 
J 6zefie. 

Stella i wszyscy jej krewni upadli na kolana. 
- 0 yes, sir! powiedzial w tej chwili William, o

twieraj~c drzwi: konie s~ gotowe i obraz ·, signora 
Mariani ego, stosownie do rozkazu pan skiego, juz jest 
zapakowany. 

,Zostaje 1ni portret przynajmniej!" zawolal anglik, 
tlumi~c lzy i wybiegaj~c na wschody. 

X. 
W miesi~c potem Mario ozenil si~ z J6zef~, a za

miast trzech, zakupil szescdziesi~t gondol, kt6re 
stu dwudziestu biedakom dadz~ utrzymanie. 

Stella zabrala z sob~ ostatni bukiet sir J ohna do 
Rzymu, gdzie dot~d, ku radosci wszystkich artyst6w, 
za model sluiy. 
Powiadaj~ jednak, ze wkr6tce rzemioslo to porzuci, 

gdyz w gaze tach tzymskich zamieszczon~ bylaw tych 
dniach wiadomosc nastfJpna: 

, W miescie tutejszem m6wi~ wiele o zaszlym nie
dawno wypadku. Maj~tny anglik, sir John Hallifax 
wr6cil na lono kosciola Rzymsko-katolickiego. Oj
cem chrzestnym jego byl znakomity malarz wene
cki Mariani, matkf!, zas mloda Stell a~ pe11lq Rzy-
mu przezw ana.'' J. S. 

' 
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RYBOLOWCY Z WYBRZEi6W MALABARU. 
(z RYOIN.f\ KOLOROW AN~) , 

Indjanin, czy to jako mieszkaniec Azyi, czy Arne- nie przedstawiaj~ nam ani w obyczajach, ani w pra-
I .. yki poludniowej, dlugo dostarczac nan1 b~dzie zajtnu- wach, zadnych raz~cych okruciefistwami obraz6w; 
j~cych obrazk6w, tak dla podr6znych, jak dla wszel- przeciwnie, lagodni, spokojni, przestaj~cy na malem, 
kiego rodzaju pisarzy. M6wi~c o ostatnich, mn6stwo mogliby zgod~ swoj~ i wypelnianie1n obowi~zk6w 

nastr~cza si~ materyi do zaciekawienia czytelnika, religijnych zbudowac nie jedn~ Europejsk~ osad~. 
czy to obrazem las6w dziewiczych, nieprzejrzanych Wyznawcy Budyzmu, a tern samem nie rozlewaj~cy 
dot~d, a mimo to swiadcz~cych, ze przed wiekami krwi zadnego zwierz~cia i nie jadaj~cymi~sa, byliby 
tniejsca te nie byly dla stopy ludzkiej niedost~pne, cz~sto na straszny gl6d, odejmuj~cy im sil~ do 
.ze ona tam nawet pozostawila pewne slady niezna- pracy, narazeni, gdybynie r6znica zachodz~ca mi~
nej, niezbadanej cywilizacyi; czy tcz opisem licznych dzy zwierz~cierr1 a ryb~. Wiadomo, ze prawodawca 
zamieszkuj~cych te obszary plemion, tak r6znych Indjan-Budyst6w, Sakjamuni, przyj~wszy za podsta-
usposo bieniem, obyczajami, a przeciez posiadaj~cych w~ wiary, za nagrrod~ i kar~ przechodzenie duszy ludz
na dnie ducha, t~z sam~ iskr~ ze swiatla w poda- kiej w zwierz~ta, ptaki, robaczki, zgola wszystkie zy
niach religijnych istniej~cego, kt6ra niekiedy lubo j~tka na powierzchni ziemi znajduj~ce si~, nie kRzal 
~rubym jest przysypan~ popiolem i zwierz~c~ na po- ich zabijac pod grzechem bratob6jstwa: szcz~sciem 
z6r pokryta obslon~; swiadczy wszakze o inszosci nie dose jasno wyrazil siEJ o rybach. Wpra,vdzie in
i o wyzszosci natury czlowieka nad zwierz~c=1, r6- ni wyznawcy Budy, lepiej zrozumiawszy mysl jego, 
wnieijak o J·edno plemiennosci jego. J ezeli zas zwr6- nie odtr~cili i ryb od tej wielkiej rodziny two row bra
cimy uwag~ nasz~ na Indje Wschodnie, na urocze tnin1 stosunkiem,pocz~wszy od czlowieka, az do ro
krainy wodami Gangesu skropione, ilez tu zn6'v n1a baczka, spojonej: lecz Indjanie o kt6rych m6wimy, 
wdzi~ku ta kolebka rodu ludzkiego, przemawiaj~ca rozebrawszy podlug swoich poj~c stanowisko ryby, 
donas pelnych prawd odwiecznych Samskrytem, pra- uznali ze: poniewaz rna krew inn~, poniewaz nie rna 
~zykie1n wszystl\ich swiata djalekt6w?-Jakze boga- n6g, a mianowicie poniewaz w innym zyje zywiole, 
tern jest pol em do zbierania gl~bszych postrzezen ta dusza ludzka przyzwyczajona do powietrza, nie mo
ojczyzna pelnego poezyi filozofa Indyjskiego Sakja- glaby przejsc w ryb~ i bye pozbawion~ zywiolu, kt6-
muni, pierwszego Budy! To tez w wieku na.szym a rego uzywa najlichszy robaczek pelzaj~cy po ziemi. 
mianowicie w czasach obecnycb, nie rna czasopisma, Tak tedy, jako zupelnie odmienna istota, ryba, po· 
kt6reby nie zamieszczalo rozmaitych o tych, nie dose mimo wsp6lnego wyzszym zwierz~tom, wlasciwego 
nam jeszcze znanych, krainach, opisu. Jest to nie wy- instynktu, uznan~ zostala za rzecz mog~c~, jak owo
czerpana dot~d kopalnia dla podr6znych, goni~cych ce drzew i jarzyny, sluzyc za pozywienie czlowie
nie za zlotem, ale za ciekawosciami, kt6remiby za kowi. Wtedy mieszl\ance wysp i brzeg6w morskjch 
powrotem obdarzac wsp6lbraci mogli. lub rzek, r.zucili si~ do rybol6stwa, kt6re nie tylko 

Mieszkancy Malabaru jako nie dopiero od Europy jest dla nich jako pokarm pozyteczne, ale stanowi 
znani, nieraz juz dostarczali dawnym podr6zopisa- najwi~ksz~ gal~z ich przemyslu. 
rzom, w11tk6w do osnucia smutnych i okropnych po- Biedni rybacy nasi doznaj~ wielkich trudnosci w ze
wiesci o pi~knych wdowach pal~cych si~ na dow6d braniu licznych ze swej pracy plon6w, jakich nie do
milosci malzenskiej; o naduzyciach Bramin6w lub swiadczaj~ ich koledzy odmiennego wyznania b~d~
o m~czarniach Derwisz6w. My nic podobnego w ni- cy. Ogromna massa ptak6w wodnych, zywi~cych si~ 
niejszym artykule skreslac nie zamierzamy. Biedni rybami, wsp6lubiega si~ z niemi o zdobycz. Zmysl
rybacy, zamieszkuj~cy wybrzeza MaJabaru i male ne te stworzenia, nie doznaj~c nigdy ze strony czlo
przylegle wysepki, pr6cz obrazu n~dzy i ci~zkiej pra- wieka zadnego napadu, nigdy przez niego nie splo
cy, z kt6rym niestety az nadto jestesmy obeznani, . szone, tak si~ oswoily, ze gdy rybacy zaci~gaj~ sie-
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ci, one kr~z~ po nad ich glowami i wyrywaj~ 'vtedy . rym wisi siec, spuszczaj~ coraz nizej a ludzie trzy
z sieci ulowione jak najlepsze ryby. Podw6jn~ wi~c maj~cy sznur od sieci, dla latwiejszego wyci~gnienia 
prac~ maj~ ci biedni ludzie, nie tylko ulowic w siec ryb, zwalniaj~c go w koncu wpuszczaj~ w wod~. 
ryby, ale nadto, zeby zr~cznie, nie uszl\odziwszy Wtedy polozenie biednego strachoptaka nie jest do 
brata ptalca odp~dzic go, i nie dopuscic do uchwyce- zazdrosci, pelni on jednak s\voj~ powinnosc, trzyma
nia zdobyczy. j~c si~ dlugo dr~ga, na kt6rym siec wisi: gdy ryby 

W tym celu z niewielk~ sieci~, a raczej jak u nas napelni~ si~c, ci~gn~ j~ na brzeg, zk~d juz latwiej 
zowi~ kloml~, to jest z kawalkiem sieci dokabl~k6w odgonic ptaki. Mimo tych sztucznych staran, nigdy 
drewnianych przyczepionej, idzie nat~ wypraw~ pi~- caly pion nie dostanie siEJ rybakom: pragn~ce gl6d 
ciulub szesciu sllnych, poswi~caj~cych si~ ryba,ctwu nasycic a oswojone z ludzmi ptastwo, zdola zawsze 
Indja~. Wbijaj~ trzy koly w ziemi~, kt6rych g6rne pochwycic jak~ zdobycz. 
konce silnie razem \vi~z~, na wierzcholek tych kol- Ul ubion~ ryb~mieszkancow nadgangesowychjest 
k6w zwi~zanych, zr~czny i lekki Indjanin wylazi, rodzaj ryby, ksztaltem swoim podobnej do sledzi, 
utrzymuj~c si~ cz~sci~ na nich, a cz~sci~ na grubym malo co wi~kszej od nicb, mi~kkiej i dose tlustej, ale 
prEJcie, do kt6rego przymocowan~ jest klomla utrzy- nazywanej przez krajowcow Aujana. Lecz tej nie lo
mywana przez innych. Obowi~zkien1 jego jest odga- wi~ wyspiarze, tylko mieszkance brzeg6w stalych, 
niac r6zg~, bez sl{aleczenia, ptaki cisn~ce si~ juz i gdyz ona potrzebuje wody slodkiej. Gdy j~ obsusz~ 
zbiegaj~ce si~ zewsz~d na widok sieci. Sl{oro musi~ a niekiedy obw~dz~, pakuj~ w beczki-tak urz~dzo
uda, po dlugiej pracy i usilowaniach, krzykiem i r6z- na rozchodzi si~ po calych Indjach i staje si~ korzy
g~ odstraszyc nieproszonych gosci, tak ze na ka- stnym przedmiotem handlu krajowego. 
bl~kach sieci zaden juz nie czatuje; w tedy kij na kt6- S . 

M ..._!:-'JA SOMERVILLE-

Czytaj~c opis mlodzienczych lat tej slawnej wieku kt6re na wycienczonym wyrosly gruncie.- Tak bylo 
naszego kobiety, nie jedni rodzice w~tpi~cy o wyz- z umyslem naszej astronomki. 
szych zdolnosciach dzieci swoich, trac~cr nadziej~, Marja Somerville, c6rka oficera marynarki angiel
azeby te do nauk zamilcnvanie powzi~sc mogly; po- skiej Fairfax, urodzila si~ w Szkocyi, przy koncu 
cieszyc si~ i zaspokoic po\Yinni. Uczona maten1aty- zeszlego \vieku. Rodzice umiescili j~ w zakladzie 
czka, kt6rej Humboldt przyznalwyzszosc nad innymi naukowym panien, nie daleko Edimburga b~d~cym, 
maten1atykami; dowodem jest, jak mylne s~ cz~sto- gdzie latkilka pobierala nauki, i gdzie tyl!co lagodno
kroc wniosl{i czynione, oparte na braku lub zasobach sci~, cichosci~, skrotnnosci~, odznaczala si~ mi~dzy 
zdolnosci, objawiaj~cych si~ w mlodocianych umy- innemi uczcnnicami. Nic nie zapowiadalo w niej wyz
slacb; kt6re stosownie do organizacyi, wczesniej lub szego umyslu; nie celowala wi~c wcale naukami, ani 
p6zniej rozwijaj~ si~. Jakze cz~sto z tych malych J zamilowaniem w nich. - Pozniej dopiero wr6ciwszy 
Salomonk6w, Cyceronk6w, ktorych rozun1ne nad wiek do domu, wpadlo jej w r~k~ kilka dziel powaznej 
zdania i pi~kny spos6b wyrazania si~, powtarzaj~ naukowej tresci, kt6re z zaj~ciem przeczytala. Miala 
rodzice i przyjaciele - wyradzaj~ si~ pospolici, a zwyczaj bye obecn~ gdy profesor matematyki wykla
czasem mniej jak pospolici ludzie; a przeciwnie t~pe dal ten przedmiot bratu jej, i z\volna, coraz silniej 
z razu umysly dzieci, w calem znaczeniu tego wyrazu, zajmuj~c si~ sluchaniem tych \Vyklad6w, o5wiadczyla 
latwe do zabawienia si~ lada drobnostlHh latwe do mloda dziewica ch~c gor~c~ uczenia si~ matematyki. 
zwiedzenia, okrzyczane za nieroztropne, nie :r;ozwi- Nauczyciel brata, na wypr6bowanie mlodej adeptki, 
ni~te; z wiekiem przychodz~ do 'vladz umyslowych, dal jej do czytania dziela Euklidesa, kt6re z zaj~
rozwijaj~ si~ coraz wyzej i jak ziemia odlogiem czas ciem i korzysci~ przeczytawszy, juz sama starac si~ 
jakis lei~ca, wydaj~ plony stokroc obfitsze nad te pocz~la o podobne utwory; a przyjaciele, znajomi, 
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widz~c tak wielkie jej zamilowanie w tego rodzaju 
dzielach, dostarczali ich obficie. Po przeczytaniu 
najznakomitszych czasu swego dziel o algiebrze; mlo
da Marja oddala si~ z calym zapalem badaniom 
symbolicznych liter x, Y: z, wielkie na tern polu robi~c 
post~py. 

Gdy skonczyla lat 20. weszta w iwiat jak to m6-
wi~, i zacz~la bywac w towarzystwach Stolicy. Wte
dy w Edimburgu wlasnie kilka kobiet odznaczalo si~ 
wyzszem uksztalceniem.- Do ich grona weszla. Ma
rja, nalez~c ochotnie do nauczaj~cxch rozm6"r, ami
mo to odznaczaj~c si~ skromnosci~ i niezarozumie
niem. Cala jej rodzina, a mianowicie znakomity pro
fessor Playfair, zach~cali j~ do nieustawania na nau
kowej drodze; ten ostatni 1n6wil do niej: ,Wytrwaj 
w swojem oddaniu si~ nauce, a zr6dlo szcz~scia 
w niej znajdziesz, albowiem zawody spotykaj~ si~ 

wsz~dzie, ale nie znajdziesz ich w szukaniu, w do
ciekaniu prawdy." 

Gl~boka, prawdziwa nauka, nie raz~ca ani pedan· 
tyzmem ani zarozumialosci~ ; przeciwnie, pol~czona 
z mil~, peln~ wdzi~ku powierzchownosci~, zjednala 
Maryi og6ln~ sympatj~ ziomk6w, tak dalece, ze ostry 
krytyk kt6rego 6wc~esni postrachem zwali, z powo-
du uszczypliwo~ci, jak~ byl nacechowany dowcip 
jego, slawny dziennikarz Jeffrey - nie tylko ze ni
gdy swej ostrej broni krytyki przeciwko niej nie uiyl, 
ale raz na wet smialo w jej obronie wyst~pil w nast~
puj~cem zdarzeniu: 

Jeden ze znajomych dziennikarzy, pisz~c do niego 
zartobliwie, wyrazil si~ o mlodej uczonej, nazywaj~c 
j~ has hleus. Na to odpowiedzial Jeffrey: ,Dama, o 
kt6rej m6wisz, moie nosi niehieskie poflczochy, lecz 
suknia jej tak jest dlug~, ze icb zupelnie nie mozna 
widziec." 

Widac ze w Szkocyi, nawet przed 40st~ laty, ko
bieta uczona nie byla postrachem, ani smiesznosci~; 
gdyz mloda Marja znalazla wielbicieli - mi~dzy 
kt6remi byl pan Greig, oficer marynarki, kt6remu 
oddala r~k~.- Czlowiek ten wysoko wyksztalcony, 
wiele si~ przyczynil do rozwini~cia zdolnosci jej 
naukowych, mianowicie dopom6gl jej wiele w roz
wi~zywaniu n1atematycznych zawilosci. Zdaje si~ iz 
wkr6tce stracila pierwszego m~za, i potem poslubila 
Doktora Somerville, kt6ren r6wniez wszelkich staran 
dokladal, azeby jej dostarczyc sposob6w coraz wyz
szego ksztalcenia si~ w rozpocz~tym naukowym za-
wodzie. , 

Pierwszem dzielem, kt6re wydala pani Somerville, 
a kt6re pods taw~ jej slawy autorskiej nazwac by mo-

• 

ina by{o jest : Afechanika Niehz·eska. Zasada dziela 
tego rna bydz wzi~ta z la Plasa. Autorka ze zwykl~ 
sobie skromnosci~ wyrazala si~ o niem: ,Ja tylko 
przetlumaczylam j~zyk algebry na pospolit~ mow~." 

Co wlasnie zdaniem uczonych, bylo zadaniem nader 
trudnem dla silnego n1~zkiego umyslu, a tern bar
dziej dla kobiety. Herszel byl niem zachwycony. 
,,Jest to dzielo dla potomnosci"- wyrazil si~ o niem. 
Zgola wszyscy uczeni podziwiali umysl tej kobiety. 

Pani So1nerville b~d~c w Paryzu na proszonym 
obiedzie, posadzon~ zostala obok la Piasa; t~n chc~c 
jak widac stoso,vn~ rozpocz~c rozmow~ rzekl do niej: 
Ja pisz~ ksi~zki kt6rych nikt czytac nie moze. Rzecz 
dziwna, ze dwie kobiety kt6reby mogly je czytac, s~ 
Szkotki, jedna jest pani Greig a druga pani. Uczony 
nie wiedzial ze te dwie byly jednq, nie slyszal ze 
pani Somerville byla poprzednio za panem Greig. 

Azeby dac obraz zycia domowego tej zajmuj~cej 
kobiety, przytoczymy tu wyj~tek z podr6iy jednego 
Amerykanina, kt6ren w roku 1858 znajduj~c si~ we 
Wloszech, pozna{ we Florencyi pani~ Somerville, 
z powodu slabosci 1n~za tam mieszkaj~c~. ,Pra
gn~lem poznac t~ slawn~ kobietEJ - 1n6wi podr6z
nik - do kt6rej mialem list zalecaj~cy od dawnej jej 
znajomej Lady Herszel, siostry astronoma. Przyby
wszy do Florencyi do jej mieszkania, oddalem list i 
wizytow~ kart~ sluif1cemu, a sam czekalem w duzym 
salonie, gdzie po kilku minutach, wyszedl do mnie 
czlowiek stary, slusznego wzrostu; byl to p:;J.n So
merville. Po wszystkich, rozpoczynaj~c ych znaj omosc 
grzecznosciach, zacz~l m6wic o zonie swojej. Amery
kanie - rzekl do mnie - ,obudzaj~ wielkie w pani 
Somerville zaj~cie, s~dzi si~ ona bydi spokrewnion~ 
z rodzin~ ~r ashingtona, Laorence poslubil Ann~ 
Fairfax z familii Szkockiej; kiedy ojciec pani Somer
ville, w6wczas porucznik okr~tu, przybyl do Amery
ki, Washington napisal do niego, zapraszaj~c, a by 
jako krewnego odwiedzil. --. Porucznik Fairfax pro
sil starszego o:ficera o pozwolenie, lecz ten odm6wil 
mu go i \Vashington nie widzial si~ z nim nigdy 
z \Vielkim zalem pani Somerville, a list ten, r~k~ W a- . 
shingtona pisany, zagin~~ ! Rodzina Fairfax z Wirgi
nii jest z tegoz samego pochodzenia, i d.la tego przy 
zdarzonej sposobnosci, jeden z nich udal si~ do Szko
cyi a by od,viedziec famili~.' ' Gdy tak rozmawial zelmn~ 
z wielk~ grzecznosci~, pani Somerville zona jego 
weszla. Zdawala mi si~ o 10 lat mlodsz~ od istotne-
go wieku swego- twarz bardzo mila, czolo jej lubo 
nizkie ale szerokie, oczy ciemno-niebieskie, rysy tak 
regularne, iz popiersie jej bardzo szcz~sliwie przez 
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Chantrey wyrzezbione, przedstawia bardzo pi~kn~ Gl~bokie zaciekanie si~ i rozmyslanie jakich wyma
kobiet~. W mowie jej bardzo si~ przebija Szkocki gala nauka, kt6rej si~ oddala, nie zatarla w niej 
akcent;- niekiedy z wielkiem ozywieniem m6wila. przymiot6w wlasciwych kobietotn salonowym. Czas, 
Wtedy wlasnie pisala swoj~ geografj~ fizyczn~, m6- poswi~cany naukom, nie byl zdobyty kosztem za
wila ie z r6wnym zapalem pracuje jak za 1nlodych niedbania powinnosci zony i matki. Rozum oddany 
lat, tylko ze teraz wi~cej j~ m~czy praca. Poswi~ca ci~zkim matematycznym odkryciom, nie stracil ,via
jej godziny ranne, zas po obiedzie przyjmuje odwie- ry w prawdy, kt6rych cyframi dowiesc nie mozna. 
dziny. Wspo1nniala ze do pierwszego dziela swego, Nie w~tpi~ - rzekla do mnie m6wi~c o cialach nie
niezliczon~ liczb~ poczynila rachunk6w; m6wi~c to bieskich - w innym stanie przyszlego istnienia na
zerwala si~ zwawo i przyniosla z przyleglego pokoju szego, miec b~dziem o tern wszystkiem, daleko szer-
mn6stwo rEdkopism6w zapelnionych liczbami, kt6rych sz~ wiedz~ .. " ~ 
widok sam nabawicby m6gl b6lem glowy nie jedn~ Dwa dziela p. Somerville n~ibardziej popularne 
kobiet~.- Rozmowa jej, nacechowana prostotf!, do s~: 0 zwif!Zku nauk fizyeznyc!t {Connection ofphy
poufnej gaw~dki podobn~ byla. Dotkn~la swiezo po- sical Sciences) wydane 1834 roku. Jest. to, pod skro
czynionych odkryc w Chinach, kopalni w Kalifornii mn~ powierzchownosci~, prawdziwy Cosmos, gdzie 
i skutk6w jal\ie produkcja ich poci~gnie; m6wila o liczne zasoby materjal6w, zebrane i ulozone z wyz
cialach mglistych (nebuleuses) kt6re coraz bardzh~j szym o rzeczach s~dem, przedstawiaj~ jakby obraz 
b~d~ rozpozna,va11e, dodaj~c wszakze, ze pozostanie naukowego swiatla. Zasluguje to dzielo na wi~ksz~ 
jeszcze materja niestala, tnglista, nierozpoznanf!, uwag~, iz na 20 lat wyprzedzilo Humboldta. Drugiem 
z jakiej skladaj~ si~ ogony komet i satelity, posiada- dziele1n- jest geografja fizyczna (Physical Geogra· 
j~ce podlug niej inne wlasnosci niz te, kt6re im przy- phej) wyszla 1848, o kt6rej wspomina wyzej amery
pisuj~. Powolywala si~ na zdanie pana Whewell kanski podr6znik. Jest to historja ziemi uwazanej ze 
utrzymuj~cego ze po1ni~dzy planetami, jedna tylko strony materjalnej organizacyi, zycia zwierz~cego i 
ziemia nasza, zamieszkal~ jest, dowodz~c ze inne roslinnego. Oba te dziela odznaczaj~ si~ podniesieniem 
planety mog~ bydz zapelnione przez istoty, wyiszej mysli, kt6ra wsr6d tajnik6w swiata i przyrody, zwra
nizeli nasza, natury." ca zawsze umysl czytaj~cego do najwyzszej m~dro-

'' W p6zniejszych odwiedzinacb, kt6rycbnie raczyla sci Stw6rcy. 
mi odmawiac, wiele m6wila o Ameryce, zaluj~c ze Pani Somerville rna troje dzieci, syna z pierwsze
z niej ma~o odbiera naukowych artykul6w; wspom- go maizenstwa i dwie c6rki z drugiego. W mlodosci 
niala z wielkien1i pochwala1ni imiona porucznika oddawala si~ muzyce, do kt6rej 'vyisz~ miala zdol
Maury, Doktora Bowdich, profess ora Peirce i pi~kn~ nose; c6rki odziedziczyly po niej ten talent. Mieszka 
fotografj~ g\viazd pana Whipple. Jjatwo poj~c z jak we Florencyi. }jadny ogr6dek napelniony r6zami i 
milem wzruszeniem slyszalem wymieniane te nazwi- innemi krzewami sluzy jej za miejsce do przechadzki 
ska, ja, podr6znik, miljona1ni mil od kraju mego i do wypoczynku }JO naukowych pracach.- Z wielk~ 
oddalony! ... Opuscilem t~ znakomit~ kobiet~ pelen przyjemnosci~ pokazuje odwiedzaj~cym~ za jej stara-
uwielbienia tak dla zdolnosci jak i dla jej osoby. I niem rozrastaj~ce si~ kwiaty i krzewy. S. 

0 MALARSTV'VIE . 
, 

MOZAJKI, MALARSTWO NA PJ:.OTNIE, NA DRZEWIE; SZKOLA WENECKA, FLAJ\1MANDZKA ALBO HOLENDERSKA 

I FRANCUSKA. 

Jeden z m~drc6w greckich powiedzial, ze malar
stwo jest siostr~ poezyi i wymowy: to zdanie, prze
kazywane od wicku do wieku przez retoryk6w, przy
szlo az do nas, dzi~ki pisarzom, kt6rzy uwazaj~ za 

rzecz najwygodniejsz~ uzywac podan literackich i fi
lozoficznych z czas6w staroiytnosci. 

Pi~knosci wszakze poezyi lub wymowy i wrazenia, 
jakie sprawia malarstwo, inaczej niekiedy dziala-

• 

' 
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j~.-Deklamujcie najpop~dliwsze filipiki Demostenesa, cow, nim bic si~ zacz~lo dla slawy rozb6jnik6w, uno
najszlacbetniejsze mowy Cycerona,najgwaltowniejsze silo siEJ nad galeryami obraz6w Heliogabala w Rzy
odezwy, kt6re mial Mirabeau, przed dzisiejszym lu- · ~ie, ! Iustynianina w Ko?stantynopolu: przed posta
dem Londynu;-powtarzajcie glosno przed zebrane- ciami aktor6w lub szerm1e~zy- b.o ~zc1lo .to, co ko
mi Huronami Irokiezatni i Samojedami, najwznio- chalo.-Malarstwo symbohczne 1 b.Ieroglrficzne dlu
Slejsze Tybull~ albo Parnyego, najpi~kniejsze gdy go juZ znane bylo przed bajk~ o Dybutadzie u Chi:D.
Pindara, Horacyusza, lub Jana Baptysty Rousseau, czyk6w. W Egipcie, zaez~lo rozwijac si~ za rz~d6w 
najdramatyczniejsze sceny z zycia Polyuekta, Cynny Hermesa Trysmegistesa, a za Faraon6w juz nawet 
i Atalli, a zobaczycie czyta massa zwierz~t o dw6ch Mojzesz daje nam najoczywistsze dowody o istnieniu 
nogach bez pi6r (wedlug definicyi Platona), nie sta- tej sztuki, nie pozwalaj~c ludowi s·wojemu, naslado
nie si~ zupelnie oboj~tn~? Ale pokazcie tymze sa- wac malarstwa, pochodz~cego od dawnych jego cie
mym Huronom, IrokiezQm albo Samojedom, kilka mi~zycieli. Arabowie znali takze wybornie t~ sztuk~; 
malowidel, wyobrazaj~cych jakies wypadl{i history- ~elow~ll oni w n1a.lowaniu kwiat6w, owoc6w, drzew 
czne lub religijne; pokazcie ich niepoj~tnym oczom: 1 rosl1n. 
Zdj~cie z krzyza-Rubensa; Sqd ostateczny -Micha- Grecya, ta kraina od l\1uz ukochana, gdzie bisto
la Aniola; cierpz"enia S. Gerwazego-:- Lesuera; ko- rycy, poeci, m6wcy, filozofowie, artysci i bohaterowie 
muni~ S. Hie1·onima Dominikina; Bitw~ pod San Kri- wycbodzili na swiat jak zolnierze z z~b6w w~za Ka
stino-Salvatora; Rewolucj~ /(airu-Girodeta, a zo- dmusa, byla ojczyzn~ Zeuxisa, Parhaziusa, Apelesa, 
baczycie te postacie ludzkie dziwnym blyszcz~ce za- Asklepiodora, Pamfiliusza, Tymanthesa, Klezidyusza 
pal em. i Protogenesa, kt6rych imionu, nigdy zapomniane nie 

Geniusz malarza, urok p~dzli, cudne dobranie ko- b~d~~:, a choc prace nie doszly do nas, nie mozna 
Ior6,v, zdola silnie poruszyc nerwy tych barbarzyii- w~tpic o ich istnieniu, bo czytamy wielkie pochwaly 
c6w, kt6rzy byli nieczulymi na mowy Demostenesa, historyk6w o ich utworach.- Zreszt~, mozajka, ta 
Cycerona lub Mirabeau-na lagodne piesni Tybul- jakby litografija starozytnosci, otworzy!a nam oczy; 
}usa i Parnyego, na grozne wyrazy l{orneliusza. na gcniusz malarz6w greckich. W Pompei i Herku-

Grecy, kt6rzy ubarwiali wszystko w kwiaty po- Ianum znaleziono bardzo pi~kne szcz~tki starozy
ezyi i wyobrazni, opowiadaj~, ze pewna dziewi- tnosci. Wezuwjusz chcial zakryc przed barbarzyn-· 
ca z Koryntu, imieniem Dy butada; w momencie, gdy cami wiek6w srednich, przez czternascie stuleci bo
oddalala si~ od swojego narzeczonego, kt6ry jechal na gactwa starozytnej oswiaty greckiej i rzymskiej. Oby 
wojn~, wyrysowala na murze profil jego i od tego tylko nowi barbarzyncy, nie przylozyli swi~tokradz
czasu niby malarstwo bylo znane w Grecyi.- To kh~j r~ki do tych rzeczy tak cuciownie zachowanych! 
zdarzenie jest bezw~tpienia bajk~" bo na kilkaset W Pompei, w domu Fauna, znaleziono mozajk~ 
Iat przed tern, uprawiano malarstwo w tym kraju. przedsta\viaj~c~ bitw~ Issus, wedlug obrazu rnala
Ta bowiem sztuka, jak wiele innych, rodzi si~, wzra- rza greckiego Filoxena, ucznia Nikon1aka, a w Her
sta, kvvitnie, upada i umiera z instytucjami politycz- kulamun, szasc innych mozaijk, wystawiaj~cych o
nemi, moralnemi i religijnemi narod6w, u kt6rych brazy Arystydesa, Nikomaka, Klezidyusza i Filoxe
bywa w powazaniu. J ezeli jaki nar6d jest od wazny, na.-Te ci~gle odkrycia pokazuj~ nam, ze malarze sta
waleczny, szcz~sliwy, przywi~zany do Boga i praw rozytni umieli wykonywaczar6wno krajobrazy, glowy, 
swoich;-malarstwo jest energiczne, pelne wiary i kwiaty i owoce, jednem slo,vem wszystkie gal~zie 
natchnienia; przeci wnie zas, jezeli jakie towarzystwo tej sztuki. 
skalane, zepsulo o byczaje ludu, instytucye, tradycye Szcz~tki arcydziel, kt6re do nas . doszly, s~ nast~-
i honor jego, wtenczas malarstwo odbija zepsucie o- puj~cych mistrz6w: Zeuxisa-Penelopa i Helena. 
g6lne; jest ono, jakby szalone, niemoralne, ploche, Apellesa-Wenus. 
fanatyczne, albo sprosne. Protogenesa- Ialissa, (malowidlo, kt6re wybawilo 

Od uszanowania dla Boga, dla ojczyzny, dla boha- miasto Rbodos od gniewu Demetriusza) 1) 

ter6w, od tego wysokiego szczebla, na kt6rym stac 
· winno, zniza si~ ono do wydawania wszystkiego, 

co nieszlachetne, brzydkie i nieludzkie. 
Posp6lstwo (populus) Rzymu i Konstantynopola, 

w czasie, w kt6rym nienawidzono okrutnycb wlad-

1) Przyjaciel Apellesa i Arystotelesa, Protogenes uro
dzil si~ w miescie Kona, na wyspie Rbodos. Talent tego 
wielkiego mistrza tak byl znany, ze Demetriusz Polior
cetes, zaniechal miasta oblegac, boj~c si~ a by jego zolnie-
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Tymantesa- Ofiara Ifigenii: Arystydesa- Uiisses U nas zas- nad~tych pych~ i zarozumialosci~, 
n_a morzu, i Filoxena-Apollon 'v postaci Pasterza. u nas-kt6rzy smiemy glosic przewag~ nad starozy-

Horacyusz tak uczcil malarst"'O i snycerstwo: ,,Di- tnymi, u nas gdzie wierz~c m~drco1n, chc1nja uczynila 
l ile 1ne scilicet arliu1n, Quos aut Pa1'rhasius aut tak ol?rzymie post~py, ze mozna by processowac si~ 
Scopas. (Dla czego tak ubogin1 jestcm, ze nie posia- z Bogiem samym, u nas- powtarzarn jcszcze, dzic
dan1 arcydz1eJ: Parhaziusa i Skopasa) a Pliniusz si~c lat \Vystarcza, a moze i mniej n~ ,vet, azcby far-

, gdzie~ napisal: Piclo1', qui 1'ei connuunis ter1·arum by spelzly na obrazach. 1) Zalecl,vie znalezlismy 
erat (malarz do cal ego swiata. naleiy). dwoch albo trzcch mistrz6w zeszlego stulecia szkoly 

Malarstwo nie bylo uprawianc 'v rzeczypospolitej flamandzkiej lub francuzkiej, kt6rych malowidla mo- · 
rzymskiej, gdzie sztuka \Yojskowa i wyn1owa w Ka- . gf! zachwycac oko \vidza,. ale p6l wieku jui uplywa 
pitoliun1 i Forum \vyzej byly cenione niz Parnas jak niebo Europejskie nie ujrzalo zadnego arcy
i llelikon u Greko,v. dziela. Malarze te'razniejsi wykonywaj~ obrazy bez 

Na lat 450 prze<.l Romuluscm, Rzymianin ],abiusz czucia i natchnienia, a pl6tna ich wystawiaj~ twarzc 
Pictor, 'vymalo\val kilka obrazo'v (nie\viadomo czy mart,ve, bez uroku i wdzi~ku. 
na drze,vie lub plotnie), kt6re umiescil w swh1tyni. Od August6w do Konstantyna, cala Italia ·byla 

W tymze sarnym czasie, Appelles i Protogenes u- matk~ sztuk pi~knych. Ale zbytek, \Vi~cej niz za1ni
tworzyli swoje arcydziela, i n1iasto Ateny posiadalo lowanie, duma wiiJcej niz szczerc poswi~cenie si~ 
600 roz1naitych obraz6w w s'vi~tyni Minerwy i wielu pracy, przewodniczyly artystom. Mozajki i wyrzyna
innych gmachach. Poeta dramatyczny Pakuwius i nia na rozmaitych metalfach, ust~pily miejsca malo
Klaudyusz Pulcher wymalow~ali raze1n dekoracje do 'vidlom na I)lotnie. ~Ialarze greccy opuscili Rzym 
teatru wRzymie, alejegomieszkancynieznalirzeczy- i Itali~ wraz z Konstantynem W. i zn]ozyli znim no
wiscie i nie protegowali sztuk pi~knych. Mummiusz w~ stolic~ pan.stwa-Konstantynopol. Koczuj~cy ci 
po zburzeniu Grecyi przywi6zl ztamt~d dla swietno- artysci zachowali prawdziw~ znajomosc tej sztuki 
sci swojego tryumfu wszystkie skarby artystyczne przez wieki barbarzynstwa, mi~dzy zalozeniem ce
rzeczypospolitych podbitych i zwyci~zonych. Quin- sarstwa wschodniego (330), zburzeniemRzymu, (476J 
tus Pediusz, b~df! c niemym od urodzenia, musial n1i~dzy To till~, kt6ry dokonczyi jego ruiny i Karolem 
prosic Augusta o pozwolenie 1nalowania. Od tego \"\Tielkim, ktory si~ korono~al na cesarza Zachodu. 
monarchy az do Antoni now, jcdynymi rzymskimi · z,vyci~ztwa tego monarchy, z jednej strony, z dru-

. malarzami, byli Grccy, wygnani ze · swojej ojczyzny; giej zas-zniszczenie zupelne nierozwaznej i szalo- · 
ograniczali si~ oni tylko na · upi~kszaniu })rywatnych nej sekty Ikonoklast6w, to jest niszczycicli obraz6w, 
dom6w konsul6\v i obywateli rzymskich kt6rzy chcieli zamienic oswiat~ 6wczesn~, na bar

J akkohviek zgniecione bylo okowatni nie\voli, lub barzyiistV\ro stokroc razy gorsze nizli Hunn6w, Go
ponizone \vygnania 1nianem, jal\kohviek zhanbione t6w lub Gepid6w, przyc~ynily si~ do rozwini~cia 
bylo \V swoim upadku, bo-po wykony,vaniu cu- si~ sztuk pi~knych. ~ 

. dQych utwor6w do swi~tyn greckich i paiac6'v bo- Ujrzano "'tenczas, tak jak po przesladowaniach 
hater6w, malo wac dekoracje dla popis6w aktor6w lub Chrzescijan przez Neron6w, l{alligul6w, Diokle.cya
kuglarzy, jest hanb~ i wstyden1- jednakze malar- n6w i innycb okrutnych Wladc6w, kapian6w chrze
st,vo greckie tworzylo arcydziela i \V Rzymie. Sta
rozytni posiadali sztuk~ zachowywania malo\videl 
przez dlugi przecif1g czasu. Przez wiele to tysi~cy 
lat, n1alowidla Hindus ow, Pers6w, Egipcjanow, Chin
czyk6w i Grek6w zachowaly pierwotny swoj blask i 
koloryt! 

rze nie popsuli ar<1ydziel·Protogencsa, a dowiedziawszy 
si~, ze mieszkal o mil kilka od wyspy Rodas, pojcchal tam 
i zapytal si~ go: ,czy si~ czuje dose bezpiecznym od jego 

• 

zolnierzy? , Tak panie" odpowiedzial malarz, albo·wiem, 
• 

ani taki \vodz jak ty, ani tacy zolnierze jak twoi, nie wy-
powiadaj~ wojny sztukom-pi~knym. ': 

1) Jest nie zupeln~ prawd~, zeby dzisiejsze malowidla 
tak pr~d~o pelzly. S~ dziela Vt·loskich artyst6w z XYI 
·wieku, Hiszpan6w i Flamand6w z XVII wieku, kt6re dzis 
jeszcze jak S'Yicze 'vygl~daj~, a kto 'vie CZf })Ompejan- , 
skie bylyby dotrwaly w takioj czystosci, gdyby przez tc ' 
blislio dwa tysi~ce lat nie byly pozbawione przyst~pu po
wietrza i wszclkich odmian temperatury, kurzu-i odin-

• 

nych wypadkowych uszkodzen nie byly uchronione.-Co 
do zupeln ego braku nowozytnych ~rcydziel; , galerya Lu-· · 
xemburga, Luwru -koscioly i muzea Monachium i Berli
na, wystarczaj~c~ s~ na to odpowicdzi~, zaprzeczaj~C% 

zdaniu autora. 

• 
; 

' 
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scjanskich wychodz~cych na swiat ze skrytych ka- wraz z Andzelikiem, swoim przyjacielem, zostal 
takumb rzytnskicb, tak teraz ujrzano tlun1y artyst6w najlepszym malarzem wloskim. Byl on zarazcm i 
powracaj~cych do p~dzla lub dluta z tychze samych wielkim przyjacieJem Danta, a papieze: Benedykt II 
katakumb. 'l'~ raz~ Grecy wzno\vili \VC Wloszecb i .Klemens V, przypuszczali tego artyst~ do wiel-
malarstwo. - kiej zazylosci. · 

W dzie,vif1tym wiekn ," prawnuki uczni6w Zcuxisa Cymabue przedstawial typ grecki, Giotto - to- , 
i Protogenn.sa wywierali jeszcze przewag~ nad rna- skanski, a Gio-vani- typ chrzesciaftski. _ Cala przy- · ' 
Iarzan1i rzyn1skimi. szlosc, i przeznaczcnie sztuki by ly wcielone w tych 

Zajscia rozliczne mi~dzy stolic~ apostolsk~, i ce- trzech 1n~z6w. ~ 
sarzami niemiecl{imi, a szczeg6lniej 1ni~dzy papie- W tymze satnytn czasie Hollandya, Flandrya i. 
zen1 Grzegorzem VII i Henrykiem IV, wstrzytnaly Niemcy, czynily ogromne post~py w malarstwie, 
zmartwychwstanie tej sztuki.- Ale malarstwo, cier- rzezbiarstwie i budownict,vie stylu bizantynskiego. 
pliwe jak cnotliwy czlowiek, czekalo w milczeniu, i Szkola hollenderska, i szkola fiorencka uznaly za 
'v kr6tkim czasie rzeczpospolite wloskie Piza, Flo- matkEJ - szkol~ bizantynsk~. 
rencya, Genua i Wenecya; wsp6lzawodniczki po- We dwa wieki p6zniej, trzy rodzaje 1nalarstwa, 
t~gi, bogactwa i chwaly, otwarly bramy miast swo- stworzone przez Cymabuego, Giotto i Giovani, po
ich sztukom pi~knym, kt6re wi~cej niz ich floty, l~czyly si~ w jedno, i malarstwo wyszlo z granic 
wi~cej niz handel, wiEJcej niz skarby, wi~cej nawet cietnnych i niepewnych. 
niz pi~knosc B ucentaura; zaszczycily ich imiona, i Verrochio 1

) tworzy Leonarda da Vinei ; Gher-
pozostawily wiekopomne pami~tki. · lando Michala Aniola; I)erudzio - Rafaela. 

Wtenczas cywilizacya zostala jeszcze raz zbawio- Nastaje malarstwo srednich wiek6w, do kt6rego 
na, i teraz Italia a nie Grecya oczekiwala z nie- jakby sam B6g po,viedzial: ,,Kroku dalej nic po
cierpli,vosci~ powrotu gol~bicy i ukazania si~ ~czy. st~pisz. '' Szkola, zalozona przez Verrockiego i jego 

Pod }{oniec XIIIgo wieku, trzech slawnych rna- slawnych uczni6w, tak si~ rozpowszechnila ze j~ 
larzy zajasnialo we Florencyi: Cimabue, Giotto i uprawiano nie tylko w Italii ale i w Hiszpanii, Ni
Giovani z Fiezoli, przezwany Fra-Andzeliko. derlandacb, Francyi, oraz calych Niemczech. Wlo-

Fra-Andzeliko, zakonnik z klasztoru Dominika- chy liczyly siedemnascie slawnych szk6l, a Jan 
n6w; slawnym byl tak z talentu, jak i z cn6t swo- z Bruges (albo Vaa-Dyck) wynalazl malarstwo olej
ich.- Papiez Mikolaj V, kt6remu wymalowal ka- ne, i przekazal go szkole kolonskiej, po kt6rej 
plic~, ofiarowal mu arcybiskupstwo Florenckie, kt6re- nast~pila szkola niemiecka, maj~ca Alberta Durer a 
go, przez swoj~ skromnosc nie przyj~l: Andzeliko za naczelnika i prawodawc~. Je'inakze mozna og61-
umarl w 68 roku zycia maluj~c i modl~c si~ az do nemu malarstwu przyznac dwie szkoly: wlosk~, 
skonu. Cymabue, malowal cudownie, byl uczniem 1 kt6ra rozdzielila si~ na szkoly rzymsk~, florenck~, 

· mistrz6w greckich i zjednal sobie sl~wEJ, godn~ weneck~, lombardzk~, pizansk~ i t. d. i fiamandzk~ 
geniuszu. Karo~ I, kr6l Neapolitanski, odwiedzaj~c albo holendersk~. Do tej ostatniej, wslawionej imio- · 
go, chcial przez swe obietnice zrnusic artyst~ do nami Rubensa i Van-Dycka, przyl~czaj~ si~ szkoly: 

_ mieszkania w stolicy. ,Kr6lu 1 « odpowiedzial Cy- niemiecka, angielska i niderlandzka. 
mabue; jestem Florentczykiem i umr~ nim. Gdy Do szkoly Wloskiej nalez~ Hiszpanska i Francuz
uznajesz 've mnie talent kr6lu 1 zapewne wiesz i to, ka. Szkol~ Hiszpansk~, jak wiemy, cudne arcydziela 
ze musz~ go uzywac dla moich wsp6lrodak6w. Opu- 1\furyllego zr6\vnaly z wlosk~; francuzka zas zalo
szczaj~c ojczyzn~, stracilbym tw6j szacunek a bar- zona przez Rossiego i Primatisa, kt6rzy przyniesli 
dzo o niego stoj~, i mog~ go Waszej kr6lewskiej w. XVI wieku tradycye sztuki wloskiej, w wiek po 
Mosci ofiaro\vac."- ,,A wasz~ przyjazn"?- zapy- .. 
tal Karol, sciskaj~c za r~k~ n1alarza ,I j~ takze 'vam 1

) .Andrzej Verrochio, slawny malarz, biegly zlotnik, 
ofiaruj~, a b~dzie ona pierwsza i najszczersza z mo- dobry jeon1etra, rzezbiarz, architekta, muzyk, chemik, 
ich przyjazni. '~ Niewiele nam obraz6'v pozostalo poeta i dyplomata, jednem slowem Polymat, najslawniej
po tym slawnym malarzu. Giotto byl uczniem Cy· szym byl z ludzi XV wioku, kt6ry wydal tyle geniusz6w. ' 
mabuego, kt6ry, spotkawszy go w polu rysuj~cego Dzis nigdzie nie mozna spotkac czlowieka., przynajmniej 
na piasku przy trzodzie jak~ pasal, uwi6zl go w cz~sci jakiejs podobnego do owych wielkich m~z6w, od 
z sob~. Giotto wst~pil w slady mistrza swojego i kt6rych uwazamy siebie za wyzszych r 
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swojem zalozeniu, liczyla mi~dzy slawnymi mistrza- I da-Dow, Mierisa, Tilberga Teniersa Rubensa iVan- · 
mi Pussina i Lesuera. Przez szczeg6lniejsze zrz~J:- i Dycka *). Jedna tylko Fr~ncya od 'xvi wiek~ liczy 
Clzenie nieba, szkola ta przetrwala szkol~ wlosk~ wielu slawnych malarzy, jak Filipa Champaigne, 
i flamandzk~. Joureneta, Lebruna i wielu innych. 

Ojczyzna Rafael6w, Michal6w Aniol6w, Dominiki-
n6w, Karaczj6w, Tycyan6w, i Koredzij6w nie wyda
wala nowych mal~rz6w, bo nar6d dlugo w wi~zach 
zostawaJ. Hollandya i Niderlandy, posiadaj~ tylko 
zimne prochy Alberta-Diirera, Rembrandta, Gierar-

• 

*) A'!tor zapomnial! ze przeciez Belgija dzisiejsza 
rna swo1ch Gallet6w; N1emcy ,Hessa, Lessinga, Sznora. 
Kaulbacha i Korneljusza, francuzkiej szkole zatem 
tak bardzo tamte narody zazdroscic nie potrzebuj~ . . 

. GIRAFA WE LWIEJ PRZEMOCY. 
• 

• 

(z RYCIN4 KOLOROW AN_r\). 

Przyl~czony tu rysunek, nader smutny przedstawia umiej~ zwyci~ztwo. Plodne Giraffy zamieszkuj~ 
nam obraz, nie walkfJ lecz morderstwo, bo zwyci~z- tez same co ich nieprzyjaciele okolice Afryki; cz~sto
two sily nad slabosci~. I kt6z-by si~ ~podziewal kroc w jednemze stromieniu gasz~ pragnienie swoje. 
ze Lew, kr61 zwierz~t, o kt6rego wspanialosci i od- I wtedy kiedy si~ znajduj~ nad wod~, Slonie napa
wadze, tyle legend podaj~ nam podr6zni, a nawet daj~ na nie i staraj~ si~ pochwycic z rozbieglego 
naturalisci, ze ten mocarz nieprzebytych las6w, tak stada slabsze lub l~kliwsze, nie mog~ce min1o szyb
Jatwo mog~cy nasycic gl6d sw6j drobnemi, wpadaj~- kosci wbiegu ujsc przedst1aszn~nieprzyjacielamoc~. 
cemi mu nie ledwie w paszcz~ zwierz~tami, poswi~ca Lwy, widz~c ze przy strumieniu Giraffy napadni~te 
drogi czas sw6j, juz nie zeby spotkac godnego siebie od Sloni bywaj~, zbieraj~ si~ gromadnie i opodal 
nieprzyjaciela, lecz azeby podejsc I~kliw~ pi~kn~ Gi- wkrzakach, zwszelk~ ostroznosci~, przestrzegaj~ si~ 
raff~! bo krew jej jest przysmakiem lechc~cym pod- obieraj~c za punkt miejsce kt6rem, s~ pewni iz Slonie 
niebienie jego. Nie gl6d, nie potrzeba, prowadzi go ci~gn~c nie b~dfb. Gdy nadejscie ci~zkich zwierz~t 
ku temu, ale lakomstwo, ch~c zmiany we zwyklych zbli.ia si~, Giraffy maj~ce sluch i w~ch czujny, prze
pokarmach, zl:iytek. Dla jego milosci, z natury szla- straszaj~ si~, trac~ zr~cznosc, przytomnosc, rozbie
chetny, sklonny do otwartosci zwierz, staje si~ cby- gaj~ si~ po lesie w przeciwnym kierunku, zk~d si~ 
trym i podst~pnym. zblizaj~ slonie, i tym sposobem niechfJtnie spotkac 

Giraffa nalezy do najwi~kszych zwierz~t, to jest mu£z~ ukrytego bowojowego nieprzyjaciela. Jeden 
do najwyzszych; trzyma bowiem najcz~sciej 20 st6p Lew poradzil by Giraffie nie maj~cej ani pomocy 
wysokosci w vrzedniej cz~sci ciala; ale pomimo silnie zbrojnej w kly, ani pazur6w do obrony. Gdy potrze
zbudowanych czlonk6w, nie jest ona ani odwazn~ buje pozyw.ienia, lub walczy z Tygrysem i Wilkiem 
ani drapiezn~. Ana nieszcz~scie, mi~so jej, kt6re rna san1 jed en wyst~puje, ale do bezprawia i on potrze
dla ludzi bardzo niemil~ won, tak ze go niepodobna buje towarzyszy jezeli by sam jeden nie mial dose 
uzywac, dop6ki czas jakis w slonej nie polezy wodzie, smialosci. Zbiera sifJ ich w cien w kilku i rzucaj~ si~ 
jest smacznym k~sem dla Slonia i Lwa, i dla tego te za biedn~, nie czyni~c~ im oporu ofiar. - A nasy
dwanajsilniejsze, najzmyslniejsze zwierz~ta ubiegaj~ ciwszy swoje lakomstwo krwi~ jej i mi~sem, odcho
si~, wydzieraj~c, a raczej wykradaj~c, so bie biedn~ dzf!: bez zadnych wyrzut6w sumienia, obiecuj~c sobie 
()fiar~, kt6ra najcz~sciej staje si~ zdobycz~ lw6w. nie raz jeszcze podobn~ uczt~.- Zwyczajnie jak 
()n bowiem z wi~~sz~ przebieglosci~ zapewnic sobie zwie rz~ta! 

• 
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URYWKI JEDNEGO Z POETOW SLA WIANSKICH. 

I. SEN. 

,Kiedy cien przezroczy spada na z6lte niwy, sno
pami pokryte, na lasy sine, na J~l ... zielonosc wilgo
tn~; - kiedy po nad jeziorem bielej~ obloki pary, i 
w rzadkit~m sitowiu nadbrzeznem spi ~ab~dz snem 
czujnym, o"dbijaj~c sw~ postac na w6d zwierciadle, 
wtedy id~ do mej chatki rodzinnej, slom~ pokrytej, 
w cieniu akcyj i' d~b6w, i tam, z usmiechem wdzi~
cznym na ustach, w \Vianku z gwiazd jaskrawych i 
mak6w ciemnycb, ukazuje si~ mi Bogini spokoju; 
zlewa swiatlosc na g~ow~ moj~, spokojn~ dloni~ za
krywa mi oczy, a odgarn~wszy sploty swych wlo
s6w, caluje me usta i oczy w cichosci." 

II. z'v .t\TPIENIE. 

,Ni~ch sobie m6wi~: ze poezya- to marzenie, go
r~czka serca; - ze swiat jej pr6zny i falszyw;y -
ze juz dla zeglarzy m6rz odleglych, nie rna wi(jcej 
syren niebezpiecznych; ze po lasach g~stych nie
mieszkaj~ Dryady; ze w strumykach krysztalowycb 
niema Najad zlotowlosych; ze Zeux nie rzuca juz 
potoku rai~cych blyskawic, i w nocy Helios nie 
zst~puje do palacu purpuro\vego Thetydy. Niech i 
tak b~dzie! Ale jakze jest tajemniczym szelest lisci 
w poludnie! jak slodko dzwi~czy szmer strumienia, 
jak pelnym bywa gl~bokit~j zadumy szum morza 1 
Z jak~z milosci~ gl~bie morskie tul~ do swego lona 
ozywczy promien sloiica! jak jest melancbolicznym 
blask ksi~zyca! W sz~dzie w naturze serce slyszy 
mow~ tajemnicz~; wsz~dy, mimo woli, pi~tnem zycia 
ocuca te zjawiska, wierz~c czy nie wierz~c tym slod-
kim, tym czarownym zludzeniom." · 

III. OKTA w A. 

,Boskicb harmonij poezy~ tajemnicz~ nie mysl ze 
z.ksi~g m~drc6w odgadniesz! Na brzegu w6d spo-

kojnych bl~kaj~c si~ samotnie, sluchaj tylko dusz~, 
jak szumi trr.cina, jak gwarzy d~browa: uczuj i poj
mij ich dzwi~k niez,vyczajny, a w harmonii, jakby 
wiersz6w onej mimowoli z ust twych miarowe po
plyn~ oktawy; oktawy tak dzwi~czne jak muzyka 
d~browy." 

IV. SZTUKA. 

, Wyci~lem dla siebie trzcin~ na brzegu morza 
szumi~cego. Niema, zapomniana, lezala ona w bie
dnej chatce mojej. Raz zobaczyl j~ starzec w~dro· 
wny, na nocleg do chatki naszej przybyly. Starzec 
to byl niepoj~ty i dziwny w naszem pustkowiu. Ob
ci~l lodyg~, poczynil ot\vory; przylozyl do ust, i 
ozywiona trzcina wnet wydala cudowne dzwi(jki, po
dobne do tycb, jakie czasem zefir na brzegu morza, 
nagle musn~wszy jego wody, i dotkn~wszy si~ trzci
ny, dzwi~kiem powietrze napelnia. 

• v . 
,Dzieci~ moje! min~ly juz blogic dnie; juz prze

szla pora bzu, lilij i wonnych lip; nie spiewaj~ slo
wiki, nie slycbac juz glosu wilgi. Wszystko min~lo. 
Nie b~dziesz pi~knej splatala girlandy, ani stroila 
gl6wki w wience z blawatk6w; nie spotkasz juz po 
rannej rosie jutrzenki i w p6zny wiecz6r nie b~dziesz 
patrzyla z upodobaniem, jak wstaje po nad jeziorem 
ciepla para' i jak gwiazdy si~ w jego zwierciadle 
przegl~daj~! Nie bluszcz i kwiaty na skale si~ wij~, 
ale mech w szczelinach wczesnym pokrywa si~ snie
gienl. A tys, o moja droga, zawsze taz sama hoza 
i zwawa. Jakze ja lubi~, gdy zgrzana i bieganiem 
zm~czona, wlatujesz) wiej~c cblodem, do mojej chatki 
samotnej, otrz~sasz ze splot6w snieg, smiejesz si~ 
glosno i calujesz mi~ d.Zwi~cznie, czule." 

A.M. 

. . 

0 POGRZEBACH W. DA WNEJ POLSCE. 
Mylne jest mniemanie jakoby u Slowian powsze- micy, iz umarlych ciala grzebano nienaruszone w zie

cltngm bywal zwyczaj palenia cial zmarlych- S~ mi~; mianowicie zwyczaj ten przechowywal si~ na. 
Slady w r6Znych okolicach rozlegtej slowiailskiej zie- Ukrainie i Wolyniu, tudzieZ w prowincjach Czarnf. · 

. 
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Rus stanowi~cych. W nasz'ym wieku odkryto w No
grodzkiem, }{olo Nowogr6dka, w lesie nalei~cym do 
Hrycianki, d6 br Bialopiotrowicz6w, kami en na kto
rym dawnemi gloskami wyryte byly nast~puj~ce 

• w1ersze: 
Tut Iwan Siemiaszko leiyt, 
U nohach czarny sobaka tuzyt, 
U holowach flaszka horylki stoit, 
U rukach ostry tniecz derzyt. 

Ho! hot bo! 
Szczoz komu do toho? 

Podobny spos6b wyrazania si~, a raczej odzywa
nia si~ do przechodnia, tak przeciwny chrzescjan
skim obrz~dorn, kt6re wlasnie ztnarlego wspom Ilie
niu i modlitwie polecac nakazuj~; byl widac bardzo 
powszechny; w innem bowiem tniejscu na Rusi zro
biono podobnyz napis: 

Tut lezyt Martyn Jjopec, 
Prekrasny molodec 

Ho! bo! bo1 
• 

A szczo tobi do toho? 

W rozkopanej mogile pod Nowogr6dkiem, w pro
wincyi, kt6ra niegdys stanowila Czarn~ Rus a rz~
dzona byla przez Starost6w, a potem r. 1500 na W o
jew6dztwo Nowogrodzkie zamienion~ zostala-zna ... 
leziono resztki kosci czlowieka, psa, zelaza od sza
bli i troszk~ w6dki niezmiernie mocnej: dzi wno, ze 
si~ zachowac mogla, widac naczynie bylo z bardzo 
scislej gliny, dobrze zatkane a gr6b ciasny niedopu
szczaj~cy powietrza. Byla to pewnie 'v6dka, ,kt6r~ 
cz~stowano nieboszczyka, lub tez ta, l{t6r~ on na po
zegnanie, cz~stowal, gdyz s~ slacly 'v starych opisach 
ze nawet i u Polak6w byl zwyczaj, iz na pozegnanie, ,, 
gotuj~cy si~ na smierc, cz~sto\val mioden1lub piwem 
zgromadzonych, w okolo smiertelnego loza, krew
nych. 

Jeden z rycerzykrzyzackich, Piotr Dasburch, opi
suj~c wyprawy swoje, wspomina zwyczaje pogrzeb6w 
jakie widzial "\V Czarnej Rusi do Lit,vy nalez~cej, 
w nast~puj~cy spos6b: , Obmywszy umarlego w lazni, 
ubierano go w koszul~ bial~, sadzano na stolku i 
zdrowie jego spijano, m6wi~c: J a do cicbie pij~ mily 
przyjacielu! i czemus umarl? wszak masz swoj~ mil~ 
oblubienic~, dziatki, bydlo, pr7:yjaci6l i wszelki do
statek. '' 

Stryjkowski opisuj~c pogrze by na Litwi e tak si~ 
wyraza: 

Pili obecnie do zmarlego nadobra-noc, kazali mu 
pozdrawiac krewnych na tamtym swiecie, ludzko 
.z niemi si~ obchodzic; ubierali ich w szaty, przypa-

• 

sywali im kord lub siekier~, obwi~zywali kolo szyi 
r~cznik, 'v kt6ry kladli kilka groszy i w gro bie sta
wiali chleb z sol~ i konewkEJ piwa. Prowadz~c zwloki 
wolali, ,gejgejte begaite Pi/cole: uciekajcie, biezcie 
precz djabli i m6,vi~c to, or~zem 'vywijali, albo nozem, 
azeby zic duchy odstraszyc. 

W Inflantach przy pogrzebie w tr~by graj~c, spie
wano: Idz nieboze z tego nEJdznego swiata, pelnego 
ucisk6w roz1naitych, na swiat lepszy, gdzie ,vesele 
wieczne, gdzie ani herby niemiec, ani drapiezny Lej
sycz (zapewne Litwin) nie b~dzie m6gl ciebie krzy
wdzic. Nie Giermani tobie, lecz ty im rozkazywac 
b~dziesz; masz oto pokarm na drog~ i or~i." Tak 
to wsz~dzie spotykan1y si~, z tern poczuciem duszy 
ludzkiej, od pocz~tku swiata w ca.lej ludzkoscl obja
wiaj~cem siEJ; jz jej Stw6rca wyzsz~ gotuje przysz
losc, ie opusciwszy cielesn~ kr6tko·trwal~ powiok~,. 
wchodzi ona w inne zycie, stokroc szcrsze. Wszyst
kie rozr~ucone po calej kuli ziemskiej tak dzilde jak 
ucywilizo,vane Judy, t~ wielk~ prawd~ czuj~, jakkol
wiek rozmaitemi j~ pojmuj~ sposobami, stosownie 
do wyznan religijnych i cy\vilizacyi. A przeciez mi
mo tak wielkiego swiadectwa, znajdowaly si~ i znaj-· 
duj~ dot~d umysly pyszne i nieprzetrawion~ nauk~ 
zbl~kane, kt6re jej zaprzeczac gotowi. 

Wiadomo ze zwyczaj przedchrzescijanski cz~sto
wania na pami~tk~, raczej na pomyslnosc zmarlych 
na ich mogilach; dot~d miejscami Judy chrzescijan
skie obchodz~. W niekt6rych okolicach, mianowicie 
w prowincyach Wielko- rossyjskich, literalnie si~ 
tego zwyczaju trzymaj~. Niosf1 jadlo na cmentarz 
w dzien l<u obchodo,vi zmarlych przeznaczony. Zas 
'v pro,vincyach Polskich na W olyniu, Ukrainie a na
wet w bliskiem nas Lubelsl\iem, skladaj~ na t~ pa
mi~tk~ r6zne jadla w kosciele, kt6 rem \vedle woli 
Proboszcz ruski rozporz~dza, zawsze cz~sc jego 

• 

uboghn rozdaj~c. 
Pomi~dzy obrz~dami religijnemi 'v poganstwie,. 

tak widoczn~ sprzecznosc tworz'1cemi, z duchem mi
losci i braterstwa dopiero przez chrzescijanstwo 
wpro,vadzonyrn; byl barbarzyiiski z'vyczaj palenia 
na jednym stosie z panem, ulubionego sluz~cego 
jego, wraz z koniem i innemi przedn1iotami w kt6-
rych z1narly 1nial za zycia upodobanie. Zwyczaj ten 
istnial gl6wnie w Litwie; swiadcz~ o nim dawni 
dziejopi5arze. - Spotykamy dow6d tego w opisie 
pogrzebu Gedymina, z kt6rego tu kr6tl{i wyj~tek 
przytaczamy: »Tam gdzie Wilejka do Wilii wpada~ 
przygotowano stos wielki ze smolnej sosniny. Gdy 
wszyscy synowie Gedymina zjechali si~, ubrano go 

• 
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w szaty i odziez ksif!Z~C!}, kt6re za swego zywota 
· najwi~cej lubil; dino mu szabl~, wl6czni~ i sajdak 
z lukiem, sokolow i chart6w par~, konia ~zywego 
z siodlem i slugfJ najwierniejszego zwi~zano z nim, 
na stos polozono, z wielk~ zalosci~ zgromadzonego 
rycerstwa drwa w okolo zapnliwszy, miotuno na ogien . 
paznokcie rysi~ i niedzwiedzie, jak zwycznj staro
dawny kazal, bron i cz~sc lup6w nieprzyjacielskich, i 
trzech niemieckich zbrojnych wi~zni6w zywcem spa
lono. Popi6l i kostki ksi~z(Jcia, slug, l\onia, i char
t6w, zebrawszy w trumn~, zaszpontowano i w zie
miEJ na miejscu onem pochowano. 

Lecz porzucmy pogafiskie opisy smutnych obrzEJ
d6w, azeby w tej po bieincj 'vzmiance wspomniec je
szcze o wspanialosci p6zniejszych chrzescija1tskich 
w kraju naszym pogrzeb6w, jakiemi byly chowania 
cial }{r616w polskich i innych zasluzonych ojczyznie 
~~ZOW. Jak~z-to Wirlzitny \V nich czesc dla zaslugi? 
Jak gl~bokie zalu poj~cie?- Te pi~knc uczucia nie 
byly wlasnosci~ pewnej t.ylko klassy ludzi. Pojmo
wal je caly lud -:- i wyrazal podobnez mysli w pro
stych obrz~dkach swoich. 

Tak naprzyklad - gdy w gmachu wspanialyn1 
wznoszono olbrzymio-przepyszny katafalk z godlami 
dostojenst\v Wielkiego Hetmana, a przy spuszczaniu 
do grobu, kruszono kopije bohatera o wieko trumny 
i la~ano buficzuki zdobyte przez niego na wro
gach; - wtedy jednoczesnio, \V u bogi6j chacic wie
sniaczej pozostala wdowa, przy wyno;.;zeniu zwlok 
m~za, lamala z krewnymi nieboszcr.yka te narz~dzia 
l{t6ren1i zgasly kmiotek pracowal: uj~wszy w drz~ce 
z zalu r~ce garnek gliniany, tlukla go na progu, bo 
kruchosc naczynia z zien1i ulepionego, byla symbo
lem znikomosci zycia ludzkiego! 

Wiadomo powszechnie, ii na znak zalu i godno
sci za zycia posiadan ych, przy pochowaniu zwlok 
rycerzy, jakiesmy to juz napotnkn~li, ]{ruszono ko
pije, strzaly, lub inn~ broil zmarlych. Miaskowski, 
opisuj~c pogrzeb Zamojskiego 'v 1622 roku tak si~ 
wyraza: 

,Sierdziwszy drudzy, 've 'vszem krusz~ skoku 
Kopij e gladkie i sza ble od boku 
Mice~,- i ostry palasz leci w r~ku 

W ialo bnym brz~ku." 

Dla dania wyobrazenia o 'vspanialosci pogrzebafi 
kr616w naszych, przytaczamy tu opis wierszem po
chowania zwlok Zygmnunta Igo: 

,,l\Iar w r6znych zlotoglowach trzydziesci niesiono, 

' . Trzydziesci takze koni turskich pro\vadzono, 
• 

• 

A chor1-};zowic ziomscy za nicmi jcchali, 
Ci si~ wszyscy ~w kirysy zalo bne przy brali; 
Na tych chor~gwiach herby ziemskie rozmaitc, 
Zwyci~zt'wa Zygmuntowe byly znamienite: 
Przed niemi jechal z orlem chor~zy koronnym, 
Na bialym konin siedzial, na bardzo pozornym 
A przed ciulem Jan Tarlo 'v ldrysie powoli 
Pojezdzal, miecz do siebie przylozyw&zy goly, 
Sceptru7lz, miecz a koron~ i jabllro niesiono, 
Potcm cialo z swiecami g~stcmi wieziono. 
Za cialcm Zygmunt August zc \vszcn1i poslami, 
Szedl w zalo bie z d worzauy i 'viel~ pana1ni, 
Ksi~ze Praski z margrahim prowadzil kr6lowf!:, 
Szli wszyscy do lrn.plicy za spraw~ takow~, 
Arcybiskup Gnicznienski takzc z biskupami, 
Odprawo"\\ral IDSJ~;Q swi~t~ z zalosnemi lzami, 
A kazanic uczonc m~dry Maciejowskl, 
0 slawie Zygmuntowej mial biskup Krakowski. 
Gdy zas pacierz spiewano, Jan Tarlo we zbroi, 
Przy ciele wesp6l z giermkicm w pogotowiu stoi, 
Potem zas orna1nenta na oltarz zlozono, 
Helm, tarcz~, miecz i drzewo, w ziemi~ uderzono, 
Kirysnik upadl z konia, a zaB d?;grtitarze 
Zygmuntowe piecz~ci tluk~ piecz~tarze. 

W opisie pogrzebu Zygtnunta Augusta takze jcsz
cze widzimy zachowany zwyczaj kruszenia kopij i 
lamania drzewc6w.- Opuszczamy pocz~tkowy opis, 
111nh~j-wi~cej zbliZony do poprzedniego; przytaczamy 
zas to, co 0 tym obrz~dku stary pami(Jtnik wyraza: 

,Wyszlo duchowienstwo i zakony, Poslowie za
graniczni w ljczbie os1niu, panowie, szkoly, selnina
rja, bursy, biskupi, arcybiskupi, do tysi~ca ludzi 
w zalobie, ze swiccami: 30tu chor~zych na koniu 
z chor~g,via1ni' woje,v6dztw, chor~giew kr6lestwa, 
30sci koni pod al<samitnemi kapami nioslo tarcze 
pogrzebowe; dworzanie w ubiorze kr6lewskim, rep1'e
zentujqcy osob~ kr6la na koniu, za nim krajczy ko
ronny na pysznym zbrojnym.koniu jechal, caly zbroj~ 
kr6le,vsk~ okryty. Niesli senatoro,vie miecz, jablko, 
berlo, koron~; w6z z cialem otaczalo 50 dworskich 
ze swiecami; poslowie zagraniczni, lnjantka; odspie
wano msz~ zalobn~, po niej cialo z katafalku zdj~to 
i do grobu spuszczono. Gr6b ten wspanialy przed 
26ciu laty, Zygmunt Iszy wystawil. Na olo"·ianej 
trumnie przez Gdanszczan6w darowanej, dano napis. 
Nazajutrz tymze porz~dkiem, pr6cz wozu, na miej
scu kt6rego mary byly, szla processja z zamku do 
innych kosciol6w: WW. ~~hvi~tycb, P. Maryi, Sgo 
Franciszka, S. Anny, S. Szczepana, S. Tr6jcy; po-
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wrocila potem do zamku. 'Frzeciego dnia exekwiJ·e. w m~zu, tak w senacie jak w obozie pier_wszym; -
Chor~zowie na koniach z chor~gwiami .Przed koscio- gdy husarze o trumn~ polamali bunczuk i chor~gwie 
lem stan~li. 30 koni przykrytych calunem z pogrze- przez niego zdobyte; to trumna, na kt6rej wszystkie 
bowemi tarczami wprowadzono do swi~tyni. Przed godnosci oznaki zlozone byly, zapadla si~ w zie
wielkim oltarzem katafalk czarnym aksamitem przy- mi~ - na znak znikomosci doczesnej chwaJy. 
kryty, na nim korona i inne znaki dostojnosci kr6le- Rzewnym by! zwyczaj, za obowi~zek chrzescijaii· 
wskiej. Po kazaniu wzj~l kasztelan Kaliski helm, ski slusznie uwazany, przepraszania w imieniu zmar
wojewoda E~czycki miecz, kanclerz tarcz~, przybli- lego lub umieraj~cego, wszystkich przytomnycb kre
zyli si~ do wielkiego oltarza, oddali poslom zagra- wnycb i przyjaci6l; zwycza:j ten byl takze w calym 
nicznym: Cesarskiemu hel1n, Francuzkiemu tarcz~, kraju powszechny- wi~c kr6Ijako czlowiek najstar
W ~gierskiemu miecz; ci przed oltarzem zlozyli je szy z: tej wielkiej Rodziny na1·odem zwanej, nie byl 
na ziemi. Mniszech, caly w kirysie, p~dem w jechal wyj~tym z tego prawa. - Czytamy w opisie smierci 
na koniu, przy katafalku z trzaskieru spadl na zie- Zygmunta lllgo jak gdy przyszlo do przeproszenia. 
mi~; wojewoda Iirakowski po kr6tkh3j przemowie, za wszelkie, jakie m6gl popelnic, ucbybienia a razem 
zlamallask~, ka.nclerz skruszyl piecz~c. do proszenia aby nar6d dziecioin jego nie odm6wil 

• 

Na pogrzebie Anny Jagiellonki, znajdowalo si~ przychylnosci; w tedy stary kr6l konaj~cy, bez siln~, 
1500 ubogicb, ubranych w za.lobne szaty, kt6rzy drz~c~ r~k~ si~al po czapeczk~, aby w pokorze 
<>pr6cz zywnosci w dniacb za cialem, gdy juz te do chrzescijanskiej ukorzyc si~ przed narodem, przed
·katedry Krakowskh~j zaprowadzone bylo, dostali po stawionym przez dygnitarzy panstwa i duchowiefi-
dwa ta1ary. stwo. · 

Na slawnym pogrzebie J6zefa Potockiego Wgo Po wsiach, po odbytem naboze:ristwie, czy byla 
Hetmana koronnego a kasztelana Krakowskiego, nauka. powiedziana przez ksi~dza czy nie, wyst~po
przez pi~c dni podejmowano z wielk~ wspanialosci~, wal jed en ze starszych gospodarzy, · w prostych slo
opr6cz biskupow i suffragan6w, kt6rych razem bylo wach dowodz~c: Ze przeciez nieboszczyk nic takiego 
dwndziestu, tysi~c kilkaset ksi~zy. Wydano 4,700 nie popelnil, czegoby mu jeszcze i po smierci prze
kamieni prochu, gdyz przez 5 dni, ze 100 armat baczyc nie tnogli, a jezeliby si~ kto znalazl chowa
spizowych, wlasnosci~ domu Potocl{ich b~d~cych, j~cy do niego zal jaki, niech mu przebaczy, nie ob
dawano ognia. ci~za i nie zam~ca pokoju duszy jego.- Zdarzalo 

W jednym z opis6w, czytamy pi~kn~ wzmiank~ o si~ ze w braku m~zczyzn i kobiety niekiedy odzy
pogrzebie ukochanego od narodu Jana Tarnowskie- waly si~ z tak~ przemow~.- Sladu tego prawdziwie 
go. - Gdy biskup Uchanski w slowach pelnych chrzescjanskiego zwyczaju, nie znajdujemy u oscien-. 
uczucia, wyrazil wielk~ strat~ jak~ kraj poni6sl nych lud6w. 
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• SPIS PRZEDMIOTOW 
ZA WARTYCH W CZ:FJSCI PIERWSZEJ KSIFJGI SWIAT A . Z ROKU 1860. 

\ 

Str. · Str .. 
:Margaritha Benedetta (powiesc z rycin~). . • . 41 Wies I tor na wyspie Rankauri w Nikobarach (z drze-
Niekt6re rysy osw!aty Chinczyk6w i ich zwyczaj6w- worytem) . . . . • . . . . . • . • 12 9 

(z 2 drzeworytami). . . . • . . • . . 6 Maroko. . . . . . • . . . . . . . . 131 
Tajemnice Oceanu. . . • . • . . . . . 9 J. K. Ajwazowski. . . . . . . . . . • • 136 

• 
Kr6tki rys stanu wloscian w wiekach srednich we Roslinnosc, zwierz~ta, ptastwo i owady na wyspie 

Francyi (artykul oryginalny.) . • • . . . 20 Cejlan. . • . . • . : . . . . . . 139 
Z niedrukowanych r~kopism6w Albertrandego: Brazylijskie Mucholowcy (z rycin~ kolorowan~). • 147 

Westeras . . • • . • • • . • . • • 28 Szyller i Gete o A.rystotelesie ( wyj~tek z list6w wy-

Arboga, Orebro, Wadstena . • • • . . . 28 danych w Stntgardzie). . • . . • . • • 148 
Czapla, Slepowron, B~k . . . .. • . . . . 80 Ojciec z XVill wiekn opowiesc z prawdziwego zda-
Spontini i Kurpiftski (z 3 drzeworytami). . • . 32 rzenia. . . . . . . . . .. • • 14~ i 211 
Kolumna Zygmunta ill i wodoci~gi w Saskim ogro, Zamczysko w Brzezanach i slowo o Sieniawslrich. • 159 

dzie (z 2 rycinami). • . • • •· . . . • 86 Malwy (z rycin~ kolorowan~). • • • • • . . 162 
Zdarzenie nad jeziorem Brienz. • . . • . . 45 Bytnosc kr6lowej Nawarry w Kotere. . . . • • 163 
Giserstwo, zecerstwo i preserstwo w og6lnosci (ze Bandurzysci ukrainscy. . . . . . • . • . 17 4 

trzema drzeworytami). . . • • • • • • 57 T. G. Szewczenko • . . . . • . . . . . 17 6 
Jelen i lani kanadyjskie. • . • • • • • . 60 Drukarstwo w Polsce • • • . • . 180 197 i 250 
Franciszek Rymkiewicz, Godebski, Liberadzki • . 61 Ryby na szczeg6lniejsz~ zasluguj~ce uwag~ . • . 181 
Kobiety na wschodzie. • . • . . • . . . 67 Widok bieguna P6lnocnego • • • • . • • • 182 
Zwaliska miasta Agrigentu w Sycylii. • • . • 69 Klimat. . . . . . . • • • • • • • . 185 
Cezary Cantu (z rycinq). • • • . • • . • 71 Morze u bieguna . • . . • • • . • • • 187 
W spomnienie o Mali each • •. . . • • . • . 7 3 Cztery gatunki kot6w (rycin~ koloro\van~). • • 191 
Turcy {z rycinq). . • . • • . • • • • 77 Nowy bulwar 'v Paryzu (ze stalorytem). . • . • 195· 
Canowa rzezbiarz (z 'l'lJCinq). • • . • • • • 80 Zygmunt Krasinski (z wizerunkiem). • • . • • 203 
Macaulay (z drzewo1•y tern) . . • . . • • • 83 L6d u bieguna . • • . • • • . • • . • 203 
Opis letnich kwiat6w (z rycinq). • • • • . • 86 Messyna (ze stalorytem). • . • . • • . · • 209 

Ubiory szwajcarslde (z rycinq kolorowanq). • • 88 Kr6tka wiadomosc o zyciu i pismach M. Gogola. • 216 
Katarzyna Jagiellonka obrazek historyczny. . • • 89 Kanal przecinaj~cy mi~dzymorze Suez i l~cz~cy m. 
Wspomnienie o Malicach (dokonczenie). . . • . 99 Sr6dziemne z m. Czerwonem • . 225 i 4 Cz~sci II 
Boettger wynalazca porcelany saskiej • . . . . 101 Wydra (z rycin~ kolorowan~) • . • • • • . 235 
Wspomnienie z pobytu w mJescie S-tej Marty w Gre- 0 Galileuszu. . • . • • • • • • • . • 237 

nadzie. . . • . · · · • . . • . . 105 Mendelsohn filozof (z drzeworytem). • • • : • 241 
Kopalnie w~gla w Anglii i Francyi. • • . . · • 109 
Idjoci. . . . • . . . . . • • . . 111 CZFJSC DRUGA. 

Lud wik .Ariosto (z rycin~). • . . . . . • • 116 Bl~kitn! Palac Hr. Ordynat6w Zamojskich w War-

Wulkanizacya oleju. . . . . . . • . . . 113 szawie. · • · • • • • • · • • • • 1 
Rozmaitosci . . . . . . . • . . • . . 119 Podr6z do Afryki srodkowej doktora Edwarda Vo· 
Starozytny zamek mi~dzybozski (z widokiem lito- gel (1853-1856) • • • · · . . . . . 16 

f ) 121 Zarysy Meksyku. . • . • • • • • . . . 16 gra owanym . . . . • . . • . . . . 
Goluchowscy (z rycin~). . . . . . . • • . 124 Antoni Wawrzyniec Lavoisier. . • • • . • . 19 
:Mal borg (z drzeworytem). . . . • . . . . 126 Gaskonja (z rycin1b kolorowan~) • • . . • • • 24 
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G6ra Pilat (z dwierna rycinami). • • . . .. . 27 
Bulgarowie ( z rycin~ czarn~). . . . . . . • 30 
Niekt6re zwyczajc i obrz~dki wyznawc6w Budy . • .. 33 
Karol Napier (z wizerunkiem na stali). . . . . 40 
Pargameu z pod,v6juem pismem. . . . . • . 42 
Biesiada S~pO\V \V N ubii Poludniow6j . . . . • 43 
Dinant (z rycin~) . . ... . . . . . • . . • 47 
0 zwi~zku zwjerz~cej i Duchowej natury czlo\vieka 

przez Szyllera. . . . . . . . . . 46 i 105 
Antoni Franciszek :B,onrcroy (z drzeworyten1). . . 57 
Czarno-g6rcy (z rycin~ koloro,van~) . . . • . 58 
Dora d'Istria i j6j dziela (z drzeworytem wizerunku). 60 
0 Mormonach . . . . . . . • . . • • . 63 
Bawarya G6rna (z rycin~ kolorowan~) . . . . 66 
Szczudliki (z rycin~ kolorowan~) . . . . . . 71 
Wu\verman (z rycin~ czarn~ z jego obrazu). . . 113 

I 

Upadanie Chrystusa Pana pod krzyzem (z rycin~ 

Str. 
Zycie zwierz~ce na p6lnocnych Europejskich kran-

cach. • • . . . . . • • • • . . • 104 
~lownikarstwo polskie. . . . . . • . • . 112 
Zehracy w Stambule . : . . . . . . . . 115 
Stcp6·wka ( z rye in~ kolorowan~) . • • • • . 118 
Jedcn z poct6w slowianskich . . . . . • . 119 
Pier\VSZY podr6znik europejski w srodkowej Afryce. 121 
Wodospad Wiktoryi . . . . . • . · . . . 125 
J 6zef J ~drz6j Zaluski przez B. Sk. . . . . . 128 
0 pieni~dzach dawnych polskich. . . . . . .. 136 
Aleksauder hr. W alewslri ( z wizeruukiem) . . . 142 
Niekt6rc obrz~dy u Kirgiz6w . . . • . 143 i 151 
J{oszatka. . . . . . . • . . . . • • 148 
Swi~ta rodzina (ze stalorytem) . . . . . . . 149 
0 Narkotykach. . . • . . . . : . . • 154 
Hetman Mazepa . . • . . . . . . • . 16 2 
Kamien Probierczy (z widokiem na stali.) . . . 170 

wysta\viaj~c~ obraz Rafaela) . . . • • . . 
Wyhowski hetman . . . . . • . . • • • 
Polowanie murzyn6w na hippopota1na. . . . . 
Organizacya 'vcwu~trzna posiadlosci angielskich 
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82 Babirus (z rycin~ kolorowan~) . . • • . • • 184 
8 9 J erzy Ossolinski. . . . . . • . . • . . 185 
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