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· V'VYPADEK NA LOWACH 
OBRAZEK Z 16-go WIEK U. 

, 

Wielka zachodzi r6znica mi~dzy dzisiejszem polo- nockit3m. Byl to bowiem czas gdzie starostwa daw
-waniem, a dawnemi lowami. Dawniej mlodzian sta- niej nie liczne, mnozyly si~, bo gdy kr6lowi przyby
j~c do walki z niedzwiedziem, turem, lub dzikiem; walo ziemi swiezo wykarczowanej i nowemi osadni
uczyl si~ zr~cznosci, m~ztwa, rozwijal sily. Dzis kami obsadzonej, trzeba bylo urz~dnik6w, kt6rzyby 
chodz~c niemal dzien caly za bekasami, rozwija za- pieni~dze czynszowe odbierali, i wypelnienia powin
milowanie w pr6zniactwie, pokrytem niby uzyteczn:}: nosci, jakie przy tern byly, pilnowali, tak, zeby skarb 
.zabawk~; a zamiast wzmacniac sily, traci je oddy- kr6lewski nie ucierpiat Takimi urz~dnikami byli 
·Chaj~c wilgotnem powietrzem, brn~c w biota czasem starostowie, kt6rzy za t~ opiek~ nad dobrem kr6le
po pas, i potem dla ogrzania nie jed en kieliszek wskiem, opr6cz tytulu, dos tojenstwa, mieli znaczne 
·w6dki wychyJaj~c.- Pra-ojcowie nasi takze na ptaki dochody, jako to: dziesi~ty grosz od pieni~dzy kr6-
polowali, ale to bylo na inn~ skal~. - Za pomoc~ lowi nalezqcych, danin~ w zbozu od kmieci i t. d. ---. 
krogulc6w, sokol6w, calemi stadami lowili kuropa- Opr6cz starostwa i folwarki Sokolniki kt6ry byl je
twy, cietrzewie i r6zne ptastwo. Ulaskawienie soko- go wlasnosci~, posiadal jeszcze znaczny maj~tek sta
l6w bylo tak wazn~ rzecz~, ze niekt6re osady nie rosta, tak ze fortuna jego pomi~dzy wi~kszemi w Sa
mialy innych powinnosci, jak ukladac do polowania nockiej ziemi racbowan~ byla. To tez dworno, ch~
te pi~kne ptaki; i zt~d mn6stwo wsi wi~kszych i dogo i dostatnio by!o w modrzewiowym dworze w So
mniejszycb, z kt6rych nie jedna na miasteczko z wie- kolnikach, gdzie rezydowal starosta. Z powodu bli
kami wzrosla, nazywaj~ si~ Sok.niki, Sok6lki, skich las6w obfituj~cych w zwierzyn~ i rybnej rzeki 
Sokoly. San, kt6ra po pod dworem plyn~la.; polowanie i ry-

W jednej z takich wsi, kt6ra z niewielkiej osady bol6wstwo byJy ulubion~ starosty zabaw~- ,kiedy 
powstala w duzy folwark, 1nieszkal starosta zwany: czlek- mawial- nie darzy si~ bic Tatar6w i Wolo
Pan z Sok6lnik, chociaz rzeczywiste nazwisko jego ch6w, to niech si~ choc z turami i niedzwiedziami 
bylo Drzewiecki, byl on bowiem potomkiem rodziny zabawi." 
do kt6rej nalezal Maciej z Drze\vicy herbu Ciolek Obok wielkiego m~ztwa, odznaczal si~ starosta nad
z ziemi Sandomierskiej, kt6ren obok duchownej go- zwyczajn~ roztropnosci~, kt6r~ zwykle naturalnym 
dnosci, piastowal dose dlugo urz~d Podkanclerzego rozumem zowi~; dar ten rzadki odziedziczyl on po 
koronnego. Dalszy potomek jego, dzisiejszy nasz sta- dziadku swoim Ostafim Daszkiewiczu; slawny ten i 
rosta, zamlodurowniez ziemi~ Sandomiersk~ zamie- rzec mozna pierwszy organizator Zaporozkich koza
szkiwal, lecz zwyczajem 6wczesnym b~d~c dworza- k6w, byl rodem z Owruckiej ziemi i poddanym Kon
ninem u hetmana Tarnowskiego, po bitwie pod Ober- stante go Ostrogskiego. Roztropny, energiczny kmiec, 
ynem gdzie si~ odznaczyl, dostal starostwo w Sa-· .. widz~c napady Tatarskie co raz smielej, co raz cz~-
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sciej niszcz~ce nad-Dnieprzanskie okolice, zacz~l zd6w diiel~c z niin niebezpieczenstwa wojny i we
bez· niczyjej pomocy lub rady, zbierac ml6dz z wio- solosci uczty. Cudzoziemcy nie mogli pojmowac u 
sek, a uorganizowawszy j~ w pewien szyk wojenny, nas tego braterskiego stanowiska })ana z dworzani
z najlepszym skutkiem, kilkakrotnie odp~dzil Tata- nem; i jeden Anglik znalazlszy si~ w Polsce, w opi
r6w.- Z tej to mlodzi p6zniej potworzyly si~ sotnie sie swoim o zwyczajach kraju naszego, nadzwyczaj 
kozaokie. Ostafi za nagrodEJ tak wielkich dla kraju podziwial szczegolr~:y ~rodza} slug, kt6rzy razem 
uslug, dostal od Zygmunta Igo starostwo Czerkaskie z panem zasiadaj~ do stol6w, tez same zajadaj~ po
z zameczkatni polozone1ni nad Dniepre1n. Taki to trawy i wypr6zniaj~ dzbanki. 
pocz~tek rodziny Daszkiewicz6w, jak i wszystki<~j Pomi§dzy mlodziez~ cwicz~c~ si~ w lowach, zaba
szlachty Polskiej, kt6ra nie tak jak gdzieindziej, na- wach rycerskich i t. p. szlacheckich zaj~ciach, znaj
szedlszy kraj, przodkowala obcemu piemieniu przy- dowal si~ od roku mlody Jan Sluszl{a, synowiec pod
wlaszczywszy sobie to przodownictwo przemoc~ - · komorzego wielkiego; pana licznych nad Sanem wlo
lecz z jednej powstawszy ziemi, szla zaslug~ od sci.- Jan straciwszy rodzic6w za mlodu, chowal si~ 
pluga do or~za, od or~za do bulawy. u stryja, kt6ren os~dziwszy, ze czas mu dac poznac 

Starosta odziedziczywszy przymioty przodka swe- chleb obey, zawi6zl go do starosty. Nie mial on 
go, l~czyl wady jemu i drugim szkodliwe- byl nad- z nim blizkit~j znajomosci, lecz wiedzial ze starosta 
zwyczaj pop~dliwy, czyli jak nazywano wielki impe_ rna dw6r zlozony z dobrej szlachty, ze sam mlodosc 
tyk a nadto pelen milosci wlasnej, kt6rej obrazic u hetmana Tarnowskiego przep~dzil, ze mianowicie 
nie dopuszczal nigdy - i dla tego, choc w zap~dzie zn.ano go, iz nalezal do wszystkich 'VYIJraw wojen
gniewu wydal jaki rozkaz niesprawiedliwy, nie sto- nych i byl dobrze od monarchy uwazany. - Dziwili 
sowny- nie cofn~l go, choc na tern cierpial wewn~- si~ dworzanie starosty, ze w przyj~ciu podkomorzego 
trznie; zdawalo mu si~ to koniecznem do utrzymania byla jakas r6znica-nie bylo tej goscinnosci otwartej 
swej godnosci; a zalowac nad tern co min~lo, nie mial serdecznej z kt6rej od blizszych znajotnych byl znany;. 
czasu- zycie bowiem jego bylo bardzo czynne. ia- a w jej 111iejsce nast~pila wysoka grzecznosc, cos przy
dna wyprawa na nieprzyjaciela nie odby~a si~ bez musowego w sobie maj~ca.--Podkomorzy nie znaj~c 
niego - a wr6ciwszy z niej, pilnie i gorliwie prze-- blisko st'B.rosty, nie dostrzegl r6znicy; rad byl jako. 
strzegaj~c pra w kr6lewskich w po,vierzonem n1u sta- dworak z ceremonialnego obejscia si~; tylko zdziwil 
rostwie, swoj~ osob~ byl wsz~dzie.- Nadto podlug si~ nie po malu, ze gdy n1u przedstawil synowca, 
6wczesnego zwyczaju, lowy na '\Vielk~ skal~ prowa- zamiast przyj~c z otwart~ r~k~ opiek~ nad tak do
dzone, potrzebowaly nadzoru i przewodnictwa pan- ~tojnej rodziny mlodzianem, star?sta zmieszal si~ 
skiego; albowiem opr6cz sk6r kt6re bogactwo kraju widocznie; dopiero jakby zmiarkowawszy si'§- po
stanowily; mi~so z grubej zwierzyny, jak z dzika, lo- tarl czolo i gdy mu podkomorzy wywodzil prost~ Ji ... 

• si, jeleni i t. p. solono, pakowano w beczki i potem nj~ mlodego synowca od J ana Sluszki Litewskiego 
w czasie wojny, kt6ra w owym wiel\u nie byla nigdy pana, kt6ren jeszcze za kr6la Wladysla,va Jagielly, 
rzecz~ nadspodziewan~; t~ przygotowan~ wczesnie przy Unii Litwy z Koron~ otrzymal herb Ostoja, sta
zywnosc prowadzono za wojsl{iem, a by nie tylko je, rosta ozwal si~: ,Zaszczytnie to dla domu naszego, 
ale i okolic, przez kt6re ci~gn~lo; nie ogladzac. Cz~- ze tak dawnej, znakomitej rodziny szczep do niej si~ 
sto wi~c, mianowicie ku jesieni, bywaly u starosty garnie, acz nie pierszyzna to nan1, boc u s. p. dziada. 
z Sokolnik lowy; opr6cz licznych dworzan, zjezdzala mego lVIacieja z Drzewicy Arcypiskupa Gnieznien-
si~ na nie z przyleglych wlosci szlachta. skiego byl na dworze nasz hetman Tarnowski.~' 

Stosownie do fortuny i rodu, dw6r starosty pelen ,,Ale na co mi bylo wywodzic rod nasz, kiedy jak 
byl dworzan i panien dworskich. Za Zygmunt6w, nie pomn~~ starosta ~ojewski a rodzic bratanka mego 
sami ma.gnaci otwierali domy swoje dla mlodziezy, z mlodosci znanym byl waszej milosci?" 
kazden zamozny szlachcic, poniewaz sam za mlodu Przyswiadczyl slowonl tym starosta, i zwr6cil roz
byl dworskin1 u s~siada, przyjmowal ch~tnie mlo- mow~ do czego innego, ktoraby byla trudno i leniwo 
dziez na dw6r sw6j. W braku szk6l publicznych byl szla, gdyby nie obiadowa pora.- Wkr6tce wi~c roz
to jedyny srodek dla mlodziezy do nabrania doswiad- warly si~ podwoje do jadalnej ogromnej izby, gdzie 
czenia, do zapoznania si~ z kolezenskiem i publicz- juz przy pozastawianych stolacb, Jejmosc Staroscina 
nem zyciem.- Dworzanin bowiem nalezal razem z cork~ Barbar~ i liczny szereg dworzan i pan6w 
z panem, u kt6rego si~ znajdowal, do wszelkich zja· czekali na gospodarza i goscia . 
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Przy obiedzie, podkomorzy, kt6ren z obowi~zku nych zdarzen, tycz~cych si~ zycia ulubionych boha
swego na dworze kr6lewskim wi~ksz~ cz~sc roku ter6w wnet nieupo,vszechnialy; starsi byli zyw~ dla 
przep~dzal, un1ial zagaic rozmow~, kazdego stoso- mlodych lrroni]{~; opowiadania ich nauczaly, podno
wnem zaczepic slow em, a wiedz~c c~em zaj~c mo~e siiy ducha, obudzaly czesc dla ludzi godnych jej, 
gospodarza, pocz~l wspominac zgaslego przed 8m1~ budzily chcac do nasladowania. Podkomorzy takze 
Iaty, a zywego w pami~ci rodak6w hetmana Tarnow- opowiadac zacz~l o dworze nieboszczyka kr6la, o 
skiego, i jego swietne dla l{raju uslugi. · ksi~z~tach i dostojnych Europejskich gosciach, kt6-

Gdy przyszlo do bitwy pod Obertynem, nasz sta- rych wedle obowi~zku Wielldego Podkomorzego, do . 
rosta rozgrzany puharem, kt6rym pil zdrowie dostoj- komnat kr6lewskich wprowadzat 
nego goscia, pocz~l opo,viadac szczeg6ly bit':y, z_ ta.. Po skonczonym obiedzie, pozegnal, zadowolony 
kim zapalem jakby nie 39 lat, ale zaledw1e ktlka z przyj~cia gospodarza, Podkomorzy, zostawiwszy 
miesi~cy, od tej wiellriej ubieglo chwili! ,Mily mlodego J ana. Byl to gladki z ciemno- bl~kitnem 
Boze!"- dodal, skonczywszy opowiadanie- ,c6z okiem mlodzieniec, charakteru tak latwego, tak 
to za powitanie czekalo nas w Krakowskim Grodzie! szczerej i otwartej wesolosci, ze wkr6tce zdawalo 
jakbym patrzal na hetmana, gdy od mogil~ ~o Kra: si~ paniczom dworskim, jakby juz od lat kilku z nim 
kowa si~ zblizal. Rada l\oronna, Duchow1enstwo 1 zazylosc mieli.- Kiedy si~ tak podobal panon1, dzi- · 
wszystek Krakow jedno i pieszo przeciwko niemu wic si§ nie mozna, ze i panny dworskie wzi~ly go na 
wyszedl witaj~c. Toczono najprz6d dzial kilkadzie- oko i ze, czy to do zabaw, czy do uslug drobnych 
si~t, na kt6rych byly herby polski~, (kt6re kr61 01- pan Sluszka byl wybierany. - Bo tez dziwn~ mial 
bracht stracil na Bukowinie ), wi~znie i Rad~ W olosk~ do wszystkiego zr~cznosc.-Gdy si~ bawiono w strze
przed nim wiedziono. Lud palcami na dziala i wi~z- lanie, w gonitwy - nikt tak nie gonil, nikt tak do
nie pokazywal, rzek~c: ten jest Logofet kanclerz brze z kusz 1) grot6w nie ciskal jak on, nikt tak 
2iemi Woloskiej, ten hetman Moldawski- a wolali: zr~cznie nie tanczyl skocznego Golarda, ktorego nie 
,,B~dz ze tobie Boze chwala!" i ty b~dz zdr6w Tar- wszyscy d\\'orzanie dobrze umieli, bo lubo go krolo-
nowski! b~dz nam szczEJsliwym hetlnanem! Tak wa Bona wprowadzila, nie byl dose rozpowszechnio
w tryum:fie gdy na zamek wjechal, najpierw w ko- nym.- Zgola Jan celowd we wszystkiem; lubionym 
Sciele gl6wnym przed oltarzem pad~sz~ na kola.na, 1 byl od wszystkich, pr6cz od starosty, tak przynaj
gor~co dzi~kowal Bogu. - Po modhtw1e. cho~fbgie~ mniej Sfbdzic moznaby, gdyz widocznie unikal bliz
ziemi Woloskiej z wie.lk~ bawol~. glow~ I z .1n~em1 , szego z nim spotkania - chociaz gdy J ana chwalili 
chor~gwiami na grob1e Sgo Stamsla wa zawi~sil..- z urody i zr~cznoSci, nie przeczyl; dodaj~J:C tylko Ze 
Wyszedlszy z kosciola udal si~ do ~r6Ia_ z Wielk1m jeszcze nie wiadomo czy r6wnie zr~cznie jak w tan
tlumem ludzi. Gdy na plac wch~dz1l, meb_os~cz!~ cu, umialby z nieprzyjacielem broni~ wywijaC. -
kr61 Zygmunt t~ czeSC hetmano~1 ":y:z~dZll ~akieJ , 0 mlokosie, co jeszcze ani z Tatarzynem ani z W o-
jeszcze Zadnemu; albowiem, on W1elk1eJ po~agi, st_a- lochem harc6w nie odprawial, nie mo.ina nic powie
teczny kr61, z miejsca swojego powstal 1 p~z:Ciw dzieC." _ Starosta kt6ren do kazdej krajowej musial 
niemu . ai na ganek wyszedl. Tam Tar~owski Jal~o nalezeC wyprawy, gdzie si~ zawsze wielkiem odzna
hetman, jako podd~ny, kr6la sweg~ z Wiell{l}: ucz~I- czal m~ztwem, u ktOrego idealem byl Tarnowski a 
woSci~ wital, dzi~ki Bo_gu. za zwyc1~ztw~ skladaJ~C potem Roman Sanguszko, walecznoSC w boju cenil 
a pokornie krOla napommaJ~C: ~by ~1·ugz 1'~Z Boffa nadwszystko. Mialby sobie za hallb~, gdyby opuScil 
1zie kusil, malo ludu ~rzeclw wzelkzemu nzeprzy;a- w zyciu choC jedn~ wypraw«i) i mawial: ze chyba 
cielowi na hare_ sa~owz~c.- I prawd~ ,rzekl, bo nas z najsroZszej ltary Boiej, kt6r6j si~ nie spodziewa, 
bylo tylko do pi~cmtysi~cy, a Wolochow 24,000, ~0 spotkaC by go mogla irma SmierC, jak na placu bi
nie ramieniem naszem, ale Duc~em, lask~. Bo~l! twy Iub z ran odniesionych. 
wspartym, zwyci~ZyliSmy. 0 SWOJC~ m~ztwie .~1~ ,Chybaby mi B6g z gOr~ sto lat .iyC kazal- m6-
kr6lowi nie wspominaj~c, pocz~l o Innych m6w1c 1 
Rycerstwo przesta wowac. '' 

Tu zamikl starosta zmarszczywszy czolo, jakby 
mu zn6w jakies natr~tne wspomnienie, w~te~ _opo
wiadan przerwalo. Zatnilkl, a wszyscy sluchah Jesz
cze, albowi~m w owych wiekach, kiedy pisma waz-

• 

1) Kusza byla rodzajem tnachiny ze spr~zyn~, kt6r~ 
ciskano groty; zdaje si~ ze mozniejsi panowie sprowa
dzali je z Krakowa, gdzie jak wiadomo od niepami~tnych 
czas6w, ustanowion~ byla Szkola Strzelecka. , 
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wil starosta to wtedy wol~ Boz~, mozebym jak ze z pomi~dzy miodziezy, kt6r~by do pretendent6w 
baba na 16zu umierac musial." polic.zyc mozna bylo, widocznie odr6inial pana Zy-

Jan dorastal w tych kilku latach tak rzadkiego u gmunta kasztelanica Belzkiego. Czy to ze wysokie 
nas pokoju i dla tego jeszeze nieprzyjacielowi si~ kolligacje mlodziefica pochlebialy Staroscie, czy ze 
nie przypatrzyl; ale gdy starosta opowiadal o swo- nadewszystko lubillowy i wielk~ w tej rozrywce by
im dziadku Daszkiewiczu; lub tez r6zne wyprawy, od wal Staroscie pomoc~, czy tez bliskosc stykajf):cych si~· 
najpierwszej pod Obertynem do ostatniej pod Ulfl:; z Sokolnikami wlosci kasztelanica, a tern samem r~
z zapalem, a r~zem z zalem przysluchiwal si~ im kojmia, ze na starosc b~dzie mial obok siebie koch an~ 

· mlody Jan, doznaj~c jakby upokorzenia - gdyz do c6rl{~- zgola niewiadomo jaka z tych i wielu innych 
tej ostatniej, gdyby nie wola Podkomorzego, kt6ren przyczyn, sklaniala wyb6r jego do dostojnego s~sia-

. go wtedy do kr61a wyprawil, m6glby byl nalezec. - da; to pewna, ze mu widecznie sprzyjal. Staroscina, 
,0 czemuz tak srogi los- m6wil sam do siebie- lubo sobie nie umiala zdac sprawy ze wstr~tu jaki 
nie dozwolil mi dac si~ poznac wsr6d nieprzyjaciel- w niej obudzal ulubiony m~za gosc; lubo ani jemu, 
skich szyk6w staroscie! wtedy m6glbym ! ... « tu nie ani m~zowi nie da wala tego uczuc, modlila si~ do
koficzyl dalej, tylko rzucal okiem na 17sto-letni~ opieki Matki Boskiej, zeby zachowala Basi~ od tego
pann~ Barbar~, c6rk~ sta1~osty.- Czasem zdarzalo zwi~zku. ,Jemu (m6wila do siebie)-przystalo tylko 
si~ ze i Basia w t~ sam~ patrzyla stron~ i oczy ich za nied.Zwiedziem si~ uganiac, z Tatarami si~ bic,. 
si~ spotykaly. ale nie do takiej si~ dzieweczki zabrac." Istotnie·ka-

Mloda Basi a byla sliczn~ czarnobrew~ dzieweczkfJ:, sztelanic pon1imo ze byl przystojnym, mial cos nie
mila, zwawa, wesola, umiala sobie od dziecka zje- zr~cznego, szorstkiego w obejsciu si~: nawyknienie 
dnac serca wszystkich. Starosta lubo niby przenosil do low6w, na kt6rych wi~ksz~ cz~sc czasu przep~
syna jako nast~pc~ swego, jako przyszlego obywa- dzal, uczynilo go nadto na str6j niedbalym; tak, ze· 
tela lrraju, przeciez widoczniej okazywal a(ekt dzie- wsr6d strojnych v.r czasie jakiej uroczystosci, dworzan, 
weczce, l\t6r~ szczehiotkq nazywa.l.- A gdy starszy on, mimo wysokiego wzrostu, czarnych w~s6w i ru
od nh~j o lat kilka brat, pan Michal, wedle owcze- mianych policzk6w, nie sci:~gal nigdy na siebie las
snego zwyczaju, pojechal na dw6r pana Sieniawskie- kawego wejrzenia plci pi~knej. Basia nie odr6zniala 
go do Brzez an; Basi a tedy pozostala jedyn~ rodzi- si~ od swoich towarzyszek i lubo mu nie przypomina
c6w a mianowicie matki swej pociech~. Staroscina la jak onelatek; stronila o ile moznosci od niego. Nie 
zwykla byla m6wic: ze to dziecko od urodzenia ni- straszyly j~ jednak wzgl~dy ojca dla kasztelanica, 
gdy nie bylo zadnej przykrosci przyczyn~, bo nawet bo ufna w swoj~ nad ojcem wladz~, nie w~tpila, ze 
nie cborowala nigdy. Istotnie Basia byla uosobionem gdy mu padnie do n6g a rozplacze si~; ojciec jfb uwol
zdrowiem i swobod~. Bo i c6z moglo sprowadzac ni, te1n bardziej spokojn~ byla, ze kasztelanic nie 
trosk~ lub chmurk~ na jej pogodne czolo?- Jezeli zdawal si~ bye ni~ zaj~tym, a nikogo tez w swoim 
przez sluzebne doszla j~ wiesc o niedostatku lub interesie nie przysylal. Tak rzeczy staly, gdy przy
chorobie w jakiej chacie, natychmiast rad~ nato zna- byl Jan Sluszka-przy kt6rym jeszcze gorzej wyda-
lazla. Jezli ojciec jako 'impetyk w groznym byl wal si~ kasztelanic. 
hun1orze, co trwozylo cich~ i lagodn~ matlr(J; Basi a N adeszla zima, a z ni~ ulubiona w Polsce, a jak 
pewn~ byla ze zdola gniew jego rozbroic i zawsze m6wi~ za kr6laPopiela jeszcze znana zabawa lculik .. 
si~ jej to udalo. Zgola byla to mala czarownica, Nazwa tej wesolej, zal{onczonej tancami przejazdzki, 
rzucaj~ca urok na wszystkich co j~ otaczali, to tez jak zdaje si~ pocz~tek swoj wzi~la, ocl laski w ro-
ledwie 17 rok skonczyla, nie jed en z okolicznych dzaju bulawy z kullcre na koncu, kt6r~ rozsylano po 
mlodych s~siad6w zajezdzal w dziewosl~by do pi~k- dworach, niby lapi~c nat~ zmowionq ocltol~, Z pra
nej i posaznej Staroscianki.- Lecz ojciec m6wil, ze wdziwem zaj~ciem czytamy opisy z wiek6w tamtych 
nie pilno mu mil~ sercu dziewk~ za dom oddac.- kulilcozv. Zaba,vy te bez przygotowania a mimo to 
Basia zas zar~czala rodzic6w, ze jezli oni tylko po- pelne wesolosci, gdzie nie przesadzano w strojach, 
zwol~, to ona wcale za m~z nie p6jdzie, bo pewnf! gdzie prawdziwie szczera goscinnosc na przyj~cie· 
jest .Ze nigdzie jak W domu tak jej wesolo i swobodnie 1'0ZSZe1·zata sciany, gdzie przyjffiOWano tem CO dom 
nie b~dzie. - Starosta istotnie niech~tnie myslal o mial; byly prawdziwym obrazem charakteru, uspo
koniecznosci oddania za lat par~ jedynaczki, kt6ra sobienia narodu, kt6ren jakby si~ za jedn~ uwazajf):c 
mu zawsze umiala pos~pne umilic chwile - jednak- rodzin~, nie potrzebowal ce7'emonii, fan(aronady, kt6-
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rych to wyraz6w w j~zyku nawet swoim nie posiadal. 
i z cal~ otwartosci~ przyj~t~ w rodzinie, otwieral ra
zem z sercem dom sw6j, zasoby jego; ani tei dbal 
wcale o to, ze goscie kt6rychprzyjmuje, daleko wi~k
sz~ posiadaj~c {o1·tun~, mogliby k~rzywo patrzec na 
skromniejsze jak u nich sciany i potrawy-nie trosz
czyl si~ o to; bo goscie nie patrzeli krzywo-bo r6-
wniez jakby do ubozszych krewnych przejezdzaj~c, 
cenili wesole, otwarte przyj~cie. Nawe.t ta odmiana 
w potrawach, cz~sto apetyt zaostrzala; a trudnosc 
wygodnego pomieszczenia si~ z powodu szczuplego 
mieRzkania dodawala wesolosci. Czy bogatszy czy 
ubozszy ze szlachty, tych samych uzywaj~c preroga
tyw, ~~czyc si~ lubil czy to w zabawie czy w radzie. 
Goscinnosc wi~c i grzecznosc nie tylko w charakte
rze, ale z polozenia wzajemnych zaleznosci byla po
trzebn~; bo wedlug starego przyslowia: 

,, Czapk2}, papklb i sollb, 
Ludzie ludzi niewol~." 

Taki kulig postanowiono w lutym, w srodku za-
pust odprawic z Sok6lnik do s~siada za lasem o mil 
pare tnieszkaj ~cego. Pan Brzoska siedzial na jednej 
wiosce, a mial si~ dobrze, bo mu ta wystarczala na 
utrzymanie zycia skromnego ale wygodnego. Mial 
trzy c6rki, hoze dziewoje i dw6ch syn6w podlotk6w 
-zon~ zwaw~, dobr~ gospodyni~, domek acz nie wiel
ki ale ch~dogi; czeg6z wi~cej trzeba a by goscie smia
lo do niego zajechac mogli?-Pewne wi~c serdeczne
go przyj~cia i wesolej zabawy, zamierzylo cale towa
rzystwolicznie zamieszkalego dworca w Sokolnikach, 
zajechac na pierwsz~ stacj~, pierwszy nocleg do bliz
szycb s~siad6w, a zabrawszy ich z sob~, jak to zwy
kle kulig robi£, udac si~ do Krasiczyna, gdzie na 
dluzsz~, bo nacalodniow~miano si~ zatrzymac ocho
t~.-Starosta chEJtnie nalezec chcial do ulubionej za
bawy i wydal rozkazy koniuszemu swemu aby sa
nie, konie, woznicy byli dobrze wybrani i w dery dla 
koni, a w futra dla ludzi opatrzeni. 

Zajechalo w dzien naznaczony dwanascie safi 
z rozmaitemi ozdobami; losy ci~gniono poprzednio 
kto z kim rna jechac-kazden z wyzszych dworskich 
radby byl pomieszczenie obok slicznej Basi znalesc, 
ale los nadspodziewanie udarowal mlodego Jana, 
z czego widocznie starosta rad nie byl, ale prawa ku
ligowego odmienic nie m6gt 

J echano w malowanych saniach, na przodzie kt6-
rych z bialemi skrzydlami lab~dz podnosil zakrzy
wion~ glow~ az do r~k woznicy, a ogromnemi skrzy
dlami od sniegu kopytami konskiemi ciskanego osla
nialy Ze wszystkich san w Murzyn6w, Turk6w, 
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sfinksy przybranycb, te z pi~knym lab~dziem byly 
najozdobniejsze i dla tego wsiadly w nie staroscina 
z c6rk~ i uradowany lubo niesmialy pan Jan. Nie b~
dziemy, dla szczuplosci zakresu artykulu, opisywali 
tej wesolej szlichtady, kt6ra przybywsz"y do pana 
Brzoski i wytanczywszy si~ tam nalezycie, po nocle
gu wybornym, na wonnem sianie makatami pokrytem, 
po sniadaniu na kt6rem opr6cz Sinacznego kapusnia
ku, bylafaramuszka (gramatka zpiwa, z seremi chle
bem) i famulka z cukrem i winem, a do napoju mi6d, 
wino, piwo, bo w6dki jeszcze og6lnie nie uzywano 
u nas w 16-ym wieku;-zabrawszy z sob~ gospoda
rz6w, hoze c6rki wraz z synami, do Krasiczyna ku
lig si~ udal, gdzie lubo nie bylo jeszcze palacu, przez 
Stanislawa Krasickiego w 30 lat p6znh~j wystawio
nego, byl ogromny dworzec, gdzie z t~z sam~ wesolo
sci~ lubo w odmiennych jak u szlachcic6w scianach 
zabawiwszy si~, pojechano dalej.- W dni 10 do do
domu wracano, gdyz starosta spieszyl si~ na lowy. 

Wspomnielistny tu o kuligu, z powodu, ze ta oko
licznosc najwazniejsz~ si~ dla starostwa stala.-Po
wazne a pelne przepis6w skromno~ci obyczaje 6w
czesne, nie dozwalaly blizkiej znajomosci mi~dzy 
mlodziez~ plci o bojej. Uradzone przez rodzic6w zwi~z
l\:i, ukladaly si ~ najcz~sciej bez wiadomosci mlodych, 
kt6rzy do.piero po przyrzeczeniu, mieli czas zapozna
nia si~ wzajemnego. Nie b~dziemy si~ wdawali w }{ry
tyczny rozbi6r tych zwyczai; powiemy tylko, ze w o
wym czasie nie byly one tak ok1'utne jakby dzis s~
dzic mozna. Czesc dla woli rodzicielskiej a mianowi
cie gl~boka wiara i czesc dla Sakramentu byly. Zona 
w owych barbarzynskich czasach, przez Boga prze
znaczona, kt6rej m~z przed Oltarzem zaprzysi~gl 

milosc dozgonn~, przedmiotem byla trwalszego przy
wi~zania niz ta, kt6ra w cywilizowanym wieku, szalen1 
tylko chwilowym lub in teres em zostala wybran~ a for
m~ religijn~ pol~czon~.- Rodzaj zabawy kuligowej 
w owych ·wiekach, by£ jednym srodkiem do zapozna
nia si~ blizszego, do zawi~zania blizszych mi~dzy 
mlodziez~ stosunk6w, mianowicie z towarzyszem ja
d~cym w jednych sankach, i mysl~cym o bezpieczen
stwie pan swoicb: zabawa taka nastr~czala wiele 
chwil uroczycb, na cale zycie wplyw wywieraj~cych. 

Po kuligu wr6ciwszy do Sokolnik, Basia z wiedz~ 
matki przyrzekla J anowi, ze jesli ojciec pozwoli, odda 
mu r~k~-,A jak nie zezwoli?- m6wi£ Jan drz~cy, 
tyll{okasztelanica." ,Niekonczcie! nigdy na slub z nim 
nie przystan~-przerwala Basia- pr~dzej wykonam 
slub zakonny" dodala cichym, smutnym glosem.
Dziwnie te slow a zabrzmialy w uszach mlodzienca-
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'Spojrzal- a suknia zakonna z twarzyczk~ Basi tchn~
c~ zyw.~ wesolosci~h zdawala mu si~ tak sprzeczn~, 
iz westchn~l i gl~bo1Ii niepok6j, niepewnosc, serce mu 
przeszyla. Basia jal{by odgadla skryte zw~tpienie 
jego, zaspokoila J ana r~cz~c, iz ojciec tak j~ koch a, 
tak zawsze on a umie, naco ty 1ko zechce go, naklonic 

' tern bardzicj w tej waznej szcz€2scia swego sprawie, 
pewn~ jest wygranej.-Jan znaj~c sil~ usn1icchu Ba
si, uwierzyi i zaspokoil si~. 

Przygotowanie do low6w w Sokolnikach czyniono 
~ogromne.-Starosta po ukonczonych lowach, wybie
ral siEJ na zapowiedziany sejm do Lublina, potem spo
dziewal si~, ze go do walki z nieprzyjacielem kraj po
wola-chciai "riEJc przysposobic nie tylko sk6r ale 
i mi~siwa dla wojska,-pragn~l jaknajwi~cej grubego 
zwierza polozyc-Wtedy nie braklo na takiej zwie
rzynie w gEJstych lasacb nie przetrzebionycb. 

Basia tymczasem upatrywala SIJosobnosC, zeby 
nadmie.nic, wypr6 bowac, czy z byt wieJ kie jej zamiar 
spotka trudnosci?-Matl{a t~ spra WEJ jej zostawila, bo 
lubo starosta byl bardzo dobry1n n1~zem, ja nie raz 
daj~cjej dowody prawdziwego przywi~zania i uwaia
nia, staroscina lEJkli"\\'a, niesmiala z natury, od czasu 
kiedy si~ c6rl\~ wyr~czyc mogla, o nic sama mfJza 
nie prosila. Basia obrachowala w glowie swojej, ze 
trzeba siEJ U\vin~c przed zacz~tem polowaniem, raz 
ze na nim kasztelanic ca{~ dusz~ lubi~cy lowy, znaj
dzie sposobnosc do wyrz~dzenia rozmaitych przy
slug ojcu, a ten1 samem zniewolenia go dla siebie-
powt6re, ze j ak ojciec na rozpoczEJty jui sejm wyje
dzie do Lublina, rzeczy si~ przeci~gn~, ze gdyby 
ztamt~d na wypraw~ jak~ n1yslal siEJ udac, got6w by 
nie wiedz~c o niczetn, min1o jej .. woli rozporz~dzic 
losem, a potem raz postanowionego zamiaru juzby 
nie cofn~l; znala z tej strony charakter ojca. Pewne
go poranku w wigilj~ tych slawnych low6w, zda,va-
1o si~ Basi, ze oblicze ojcR bylo weselsze, swobo-
dniejsze niz kiedy- nadzieja rozry\vl\i z uzytkiem 
pol~czonej kt6r~ lubil, zdawa{a si~ dobrze go uspo
sabiac. Basia przyniosla ruu san1a polewkfJ z piwa 
kt6r~ O'tVCZesnym obyczajem na sniada.nie pijal i przy
rz~dzila n1u jak s~dzila n~jlepi<~j, a kiedy posilac si~ 
zacz~l, uczynila mu pare zapytan, too hetmanie Tar
nowskim, to o pradziadku swoiln Daszkiewiczu.-Sta
rosta rad jej odpowiadal; byla to zwykla sniadanna 
godzina, kt6r~ wr6ciwszy juz z konnej przejazdzki 
sp~dzal z zon'h i c6rlnh rozmawiaj~c czy to o donlo
wycb, czy o publicznych sprawach, gdyz wiadomo, ie 
dla kobiet polskich nie byly one oboj~tnemi, ie cz~
stokroc 'v niebytnosci m~z6w czynny ndzial w nich 

braly .. Tego poranku umyslnie staroscina wyszla 
z pokoju zeby jej zostawic moznosc n16wienia z oj
cem .. Basia wsr6d rozmowy przybieraj~c ruchy nad
skakuj~cej sluzebnej, pytala ojca czyby jeszcze dru
giej tniarki polewki nie rozkazal sobie · ofiarowac a 
ona mu jak najlepiej przyrz~dzi i natychmiast przy
niesie. , Co to mi tak dzis wasze sluzysz? ja nie mam 
czem takich sluzebnych oplacic, cos to w tern jest!"-· 
rzekl ojciec z usmiechetn. 

,,Oh jest!-:Zawolala Basia-ja cale zycic fpragn~ 
waszej milosci sluzyc, ja pragn~ bye stusz/cq Naj
drozszy ojcze, ja niechc~ zadnych tytul6w, zadnych 
godn osci, bylebys mi pozwolil bye sluszk~."-Po ru
miencu Basi, przymuszonym jej usmiechu, pocz~l si~ 
domyslac starosta, ale jakby nie wierzyl sobie, zer
wal siEJ z siedzenia i zawolal: ,Co ty chcesz powie
dziec? co znacz ~ te za.rty? Uznala Basia, ze tu bez o
gr6dki tlumaczyc si~ trzeba, ze zart byl niewczesny. 
Blada. i drz~ca padla ojcu do n6g m6wi~c: , Przebacz
cie n1i ojcze ie bez zezwolenia waszego oddalam ser
ce moje i smiem prosic abyscie mi dozwolili poslubic 
J ana." -,,.Nigdy!- IC!zykn~l przerywaj~c staros ta
nie wiesz czego pragniesz ploche dziecko!"- to m6-
wi(}C odtr~cil c6rk~ i szybkim krokiem chodz~c po 
komnacie cos mruczal do siebie-a biedna Basia nie 
w staj~c z ziemi, oparlszy glow~ na stolku z kt6rego 
powstal ojciec, w cichosci plakac zacz~la. Z gnie-
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wnych sl6w kt6re do siebie ojciec m6wil, doszly tyl-
ko do uszu jej te wyrazy: Kara Boska, nz"eszcz~scie! 
i przejEJlY j~ trwog~ i zadziwieniem. Uwazala ona 
ze Jan nie posiadal lask ojca, ale nigdy nie s~dzila 
zeby jej prosba tak wielkie spotkala trudnosci. Ni
gdy ojca nie widziala tak zagniewanego. Przestra
szona, zakrywaj~c sobie oczy obr6ciia si~ ku niemu 
a przysun~wszy siEJ na kolanach wyj~kala lkaj~c
, Przebaczcie mi ojcze! o ja nieszczEJsli wa! '' 

Czy widok bolesci c6rld kt6r~ l\ochal, czy jaka in
na przyc~yna zadzialala na s tarost~? niewiadomo.
Zamilkl, wolniej przecbadzac siEJ pocz~l~ a stan~
wszy w l{oncu przed kl~cz~c~ c6rlu~, rzekl do niej: 

Slusznie ze placzesz i twarz zakrywasz- wsty
dzic si~ winnas takiego wyboru! mlokos kt6ry nie 
tylko z nieprzyjacie1em, ale na,vet z niedzwiedziem 
nie spotyl\al si~ dot~d! lalka do niczego! i takiegos 
wybrac smiala? ,On nie winien-cicho odpowiedziala 
ze si~ jeszcze nie bil z nieprzyjacielem; bo nie mia{ o
ka?;yj -,Milczl Krzy kn~:l zn6w rozdrazniony odpowie
dzi~ c6rki-Nie mial o ka7.yi bic sifJ z Tatarem I Llb in
nym? to niechjutro Jedzie na niedzwiedzia! Dose o tem 
niekarna dziewko!-zaniechac tej plochoscija kaz~. 
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Taki byl: rezultat rozmowy biednej Basi, ktora otarl
szy oczy, stosownie do cha.rakteru nienawyklego do 
utrapien i zawod6w, powiedzi~la sobie: :nMoze to 
jeszcze da si~ zrobic .-ja za l\asztelanica nie p6jd~ i 
basta, a tymczasem nie trzeba martwic matki!'' I po
biegla do niej-Matka zas slysz~c podniesiony glos 
m§.Za, po~pieszyla do poblisldej ko1nnaty, uslyszala 
ostatnie jego uttz·matum i zalana lzami rzekla do 

. wchodz~cej c6rki: ,.Biedna Basiu mojal jakZe sobie 
wyrzucam, zem dala otuchfJ waszym zamiarom nie 
porozun1iaw~zy si~ z m~zem! s.~dzila~, ze k~e.dy ni.e 
tylko o~obie Jan.~, a!e ur~dzemu, .maJ~t~owi 1 koll~
gacyi n1c zarzuc1c n1e moz~a... ,N~ech s1e ~a~za ml
losc uspokoil Kochana moJa matenko! - .1a Jeszcze 
n.ie trac~ nadziei -ptzerwala Basia.- ,Oh! nie ludz 
si~ nadziej~ moje dzieckol-nie znasz ojca-Jak c~ 
tak ostatecznie zapowie, to juz nie rna rady.-Mus1 
on miec jak~s tajemn~ przyczyn~ o kt.6rej my nie 
wien1y, bo na prawd~ przekonalam si~, ze on bez 
przyczyny nie upiera si~ przy swojem, musi miec slu
sznosc-a ty Basienku staraj si~ tw6j smutek ukoic 
i Bogu ofiarowac to pierwsze umartwienie twoje, a 
B6g ci~ pocieszy. Nie \Viem kogo ci za dozgonnego 
towarzysza przeznacza i choc dzis placzesz, mozesz 
bye jeszcze szcz~sliw~". ,,Oh nie m6wcie tak maten
ko moja-rn6wila placz~c-jak nie p6jd~ za Jana, to 
za nikogo nie p6jd~." ,,A c6z zrobisz moje dziecko?
,P6jd<a do klasztoru-odrzekla mocniej p!aCZfl:C-
Basienku do klasztoru? co ty mo\viszl z zalu wiel-, 

kiego nie wiesz sama co m6wisz-uspok6j si~ tylko, 
oddaj si~ Bogu i Matce najswi~tszej."-Basi a nie mo
gla bye dlugo bez nadziei, bo jej to zbyt wielk~ spra
wialo bolesc. Otarla oczy, odgarn§la spadaj~ce na 
czolo wlosy, pcdniosla pi~kn~ gl6"'k~, potrz~sn~la 
ni~ jak wietrzyk kwiatkiem po burzy i rzekla: ,Tak 
droga matl<ol modlic si(J b~d(J i s~dz~, ze Bog mnie 
wyslucha i dobr~ 'vol~ ku mojemu zamiarowi nat
chnie rodzica mego." Staroscina powstala, pocalowa
la c6rk~ w czolo w n1ilczeniu--a gdy ta odeszla, rze
kla do siebie smutnie kr~c~c glow~:--,n1usi on miec 
jakies powody, o kt6rych my nie wicmy:" 

Nie b~dziemy opisywali ruchu jal{i byl nazajutrz 
w Sokolnikach jal\o w dzien przeznaczony na rozpo
cz~cia l ow6w. Patrz~c na tysi~ce ludzi z okolicz
nych wsi zcbranych, na przew6dzc6w zbrojnych w o-
szczepy, rusznicc, strzaly i t. p. bronie, na waznosc 

z jak~ te tlumy 'v te i owe stanowiska wyprawiano, 
pr~dzejby to mozna bylo wzi~sc za wypraw~ wojenn~, 
jak za lowicck~ zabaw~; tern bardziej, ze tak wiellde 
na grub ego zwierza polowanie, bez straty obejsc si~ 
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nie moglo: nie jeden wr6cil kalek~t, a nie jeden nie 
w1·6cil wcale- bo ogromne lasy czasem nadspodzie
w anie wi~ksz~ niz s~dzono, niz wytropiono liczb«d 
niedzwiedzi, tur6\v i dzik6w, dostarczaly. Gdy juz 
wszyscy s~siedzi i d'vorscy posiliwszy si~ gotowi 
byli, starosta ostatecznemu oddzialowi 'vydaj~c roz
porz~dzenia, rzekl do stoj~c6j przy nim w stoso
wnych strojach Inysli,vsldch mlodziezy: ,,Mamy opr6cz 
innycb juz wytropionycb, czterech wielkich niedzwie
dzi, z kt6rych dw6ch starycb w przeszlych uszlo nam 
lewach-macie tcdy waszmoscie pole do harc6w, bo 
i dzik6w, tur6w do 100 si~ znajdzie; kt6ren wi~c 
z waszmosci6w niedZwiedzia chce poloiyc, to si~ uda 
na naznaczone stanowisko. Kasztelanic na zeszlych 
lowach ubil. ogromnego bialoszyj~, powinien dzis in
nym tej satysfakcyi ust~pic; ~owczyc, Czesnikiewicz 
polozyli bartnik6w .-Dzis waszmosc macie pierw
szenstwo." To po,viedziawszy sldn~l r~k~ na prawo, 
gdzie stal Jan i kilku innych-,Wasz1nosc tedy
rzekl do Jana staniesz przy Te"·epach bo z tamtej 
kniei nap~dz~ starego niedzwiedzia -a waszmosc 
wedle opal~zelisk, w miejscach k~dy 'vam lowy 
wskaz~. "-Dalcj starosta innycb dworzan wyprawial 
w podobny spos6b na zasadzki, czy to na tury, czy 
na dzi ki, kt.6rych legowiska i slad, z powodu w wi
gilj~ pr6sz~eego sniegu, latwo sluzba lesna wytropila. 

Ruszylo cale zgromadzenie, \Vysluchawszy Mszy 
swi~tej kt6r~ sprowadzony z Sanoka ksi~dz J{orneli 
franciszkanin odprawil w kaplicy, do srodka kt6rej, 
poniewaz si~ niezmiescil lud zgromadzony, sluzba 
lesna i ch!opi; przy otwartych tedy drzwiach, do ko
la pokl~kn~wszy na duzym dziedziiicu, na odglos 
dzwonka tajemnice Mszy swi~tej zwiastuj~cego, padali 
na kolana.-A ksi~dz Korneli po skonczonej ofierze 
wyszedlszy, wszystkich swi~con~ wod~ pokropil i 
przezegnal. 

Um6wionem bylo, ze nazajutrz; je~li ranna pogo
da sluzyc b~dzie, }{obiety za uwiadomieniem okolo 
poludnia, wyjechac mialy na miejsce wskazane i bez
pieczne, zeby ~i~ przypatrzec lowom. Ze istotnie 
u nas zony i c6rki br aly udzial \V tej m<dzkh3j spra
\Vie, dowoc16w mamy wiele; a mi~d~y innemi, "·ypa
dek kr6low~j Bony, na kt6r~ gdy wypadl niedzwiedz 
wystraszony, o niebezpieczn~ przypra\vilj~ chorob~. 
R6wniez IIelena zona Aleksandra przykrej doznala 
przygody: na altan~ przyrz~dzon~ dla niej w kniei, 
rzucily si~ nap~dzone zubry, rozgruchotaly altan~, 
gdzie wraz z kr6low~ byl caly jej Fraucytner. Sta
roscina wraz z Basi~. Lubo wiedzialy o glosnym kr6-
lowej Bony wypadku i wielu jemu podobnych-bez 
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obawy zadnej. rade wybieraly si~ na obiecan~ im mlodych panicz6w zabrac pr~dko dla ratunku, gdyz 
lowieck~ ochot~. Mimo to jednak Basi, gdy nadeszla ich niedzwiedzica smiertelnie pokaleczyla.- Biedna 
godzina wyjazdu, serce mocniej bilo, moze z nadziei staroscina na t~ straszn~ wiesc, zaJamawszy r~ce 
ze spotka Jana, ze on zapewne nalezec b~dzie do tycb, wznioslszy oczy w niebo, zk~d zwykla byla czerpac 
kt6rzy dla nich wygodny szalas obmyslac b~d~; mat- sil~ i ratunek, wraz. z zaplakan~ Basi~ udaly si~ na 
k~ zas widoczny jakis smutek opanowal. miejsce nieszcz~sc.-Tam czekal ich okropny widok 

Gdy przezegnawszy si~, wsiadla w duze · sanie jakiego dzisiejsze panie nie maj~ wyobrazenia. N~ 
z Basi~ i kilkoma pannami, ozwala si~ do nicb:, Nie ziemi czarn~ posok~ zbroczon~j, najpierw ujrzaly 
pierwszy to raz w zyciu jad~ na ulubio n~ starosty dw6ch lez~cych ogromnych szarych niedzwiedzi-da
ochot~, zawsze i mnie bywalo we&olo na niej, a dzis lej psy, kt6rych nikt zwolac nie pomyslil, szarpaly do
nie wiem czemu jakby strach, wstyd m6wic, a pr~- gorywaj~cego dzika i zdala slychac bylo kwiczenie 
dzej jakbym Boze broil! czego zlego spodziewac si~ jego zmieszane ze szczekaniem ps6w- Tu i 6wdzie 
tam miala."-Wyjechawszy na do lin~ g~stemi drze- grupy mysliwych rozmait~ zwierzyn~ drobniejsz~ 
wami okolon~, znalazly nasze mysliwe panie przygo- .obladowanych, stalo w oslupieniu i czekalo na zbli
towany szalas, ldllra }{16d okrytych kocan1i, urz~- zaj~cy si~ jakby jakiegos dziwnego rodzaju pogrzebo
dzony st6l z dlugich desek, mog~cy kilkadziesi~t po- wy orszak.-Na noszach na pr~dce z gal~zi zrobio
miesci6 os6b, na nim w nieladzie postawione kosze, nych niesiono nieszcz~sliwych rannych.- Najpierw 
kt6re .. ,vidac przyniesiono z woz6w, azeby jadlem ja- blade oblicze starosty i krwi~ zbroczone suknie ude .. 
kie zwykle mysliwi na kilka dni z sob~ brali, zasta- rzyly w oczy i serca biednej zony i c6rki.-Ta osta
wic st6l i razem z przybylemi goscmi poludniowac. tnia, wlepiwszy oczy w ojca, nie smiala juz spojrzec 
Lecz jalriez bylo zdziwienie starosciny gdy, zamiast na inne mary-widziala tylko, ze dw6ch jeszcze za 
jak si~ spodziewala zastac kilku dworskich czekaj~- ojcem nios~ rannych, ale tak si~ bala poznac w je-
cych na ni~ i sluzby dworski<~j, znalazla tylko kilku dnym z nich Jana, iz drz~ca, jak smierc blada, nie 
wiesniak6'\v z palkami stoj~cych dla strazy szalasu oderwala wzroku swego od starosty. 
zeby zwierz jaki nie napadl.-Zapytani ludzie gdzie-, Nie b~dziemy si~ rozszerzali nad opisem zalu sta
by byla sluzba-odpowiedzieli, zejakies nieszcz~scie rosciny i sprowadzeniem ranionych do Sokolnik, 
stalo si~ pomi~dzy panami, wi~c wszyscy dowie- winnismy tyllro wyjasnic wypadek- Wiadomo, ze 
dziawszy si~, porzucili kosze i zamiast ustawiac po- wtedy panowie, nawykli do niebezpiecznych z niedz
biegli do oparzelisk; bo z tamtej kniei podobno wy- wiedziami zapasow, zwykle chcieli mieG uciech~ w po-
gnano na raz dw6ch niedzwiedzi, samica rzucila si~ konywaniu wlasnem ramieniem strasznego nieprzy
na mlodego jakiegos pana, za piers uchwyciwszy ci- jaciela, i dla tego pan stal na stanowisku z przybo
sn~la nieiywego i dalej pobiegla; samiec takze ko- cznymi mysliwymi a wytropionego niedzwiedzia 
gos pochwycil, dose ze tam strasznc nieszczfdscie!- w kniei, wypfddzono na oczekuj~cego spotkania si~ 

t • Mozna sobie wystawic co si~ dzialo z kobietami gdy z nim pana.-Zdarzylo si~, ze nadspodziewanie, nie
te niedokladne wicsci zebralf. Staroscina natych- d.Zwiedzica zostawiwszy male, wyszla z kniei - a 
miast wsiadla w sanie wraz ·z Basi~ i kazaia wiesc poslyszawszy glosy ludzkie, przestraszona o dzieci, 
sifd do oparzelisk, azeby si~ zblizyc do teatru wyda- chciala si~ do nich wr6cic-i tym sposobem wlasnie 
rzen. Gdy podjechaly blizej kniei, wi~kszym zalem kiedy nap~dzano na starost~ wytropionego niedzwie
i trwog~ przej~te zostaly; spotkaly bowiem jednego dzia, kt6rego on oszczepem powalil a inni dobijali-. 
ze sluzby p~dz~cego na koniu, kt61~en spostrzeg~szy wpadla z tyro niedzwiedzica i rykiem gin~cego prze
je zsiadl z konia, zblizyl si~ m6wi~c: Ze cbyba Pan razona, rzucila si~ na starost~, porywaj~c go za ra
B6g cudem swoim ich sprowadza wJ:asnie wtedy, kie- mi~. 
dy on spieszyl do dworu po sanie, zeby pan a i_dw6ch (D. n.) 

• 

• 
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ZADANIA I1,ILOZOFICZNE Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODZONYCH. 

Niejednokrotnie w dlugich godzinach samotnosci 
i ciszy, trawionych na rozczytywaniu Si§ W zrodlacb 
nauk przyrodniczych, uderzony jakim rysem ·chara -
kterystycznym, jakiem wielkiem prawem przyrody, 
jej pi~knosci~ wieczno trwal~, bo z wlasnych odra
dzaj~c~ si~ popiol6w, snulem w~tek pogaw~dki, roz .. 
whtzywalem t~ delikatn~ nic sytnpatycznego porozu
mienia, mi~dzy nauk~ i naszyrui czytelnikami. Wtedy 
to zaciekawiony silniej gl6wnetni punktami przeci~c 
ducbowej strony ludzkosci z rnatery~, t~ walk~ pro
wadzon~ przez czlowieka zawsze z r6wnym zapa
lem, staralem si~ wypadki poszukiwan zebrac i zwi~
zac w prac~, kt6rej ukazanie si~ moze bye na dobie, 
tern wi~cej, ze wielkie zadania spirytualizrnu, dot
kni~te juz zostaly, lubo z inn ego stanowiska, w na
szem pis1niennictwie. S~dzimy, ze usluzym dobrej 
sprawie, przedstawiaj~c je z punktu, z jakiego za
patruje si~ filozofia nauk przyrodniczycb. Starania 

Przedmiot WiEJC pogadanki naszej, lubo scisle okre
slony, z natury swojej nie jest rozwi~zany,- za obo
whtzek wi§C poczytujemy sobie doprowadzic czytel
nik6w do punktu, na jakim stoi ta wazna sprawa; 
w zamian zas czytelnicy poswiEJc~ nam kilka chwil 
uwagi i sluchac b§d~ z dobr~ wol~ i poblazaniem) 
jal\ie si~ nalez~ kazdemu pisz~cemu w takim no
wym i trudny1n zakrcsie. 

• 

I. 

Starozytna czesc naturze.- Sily niewidzialne.
Duch i Dusza.- Demonologija.- Grecka i sred
niowieczua isychologia.- Czas odrodzenia si~ nauk 
przyrodzonych. - Niezmiennosc praw natury. -
Filozofia osmnastego wieku- Realizm.- Kryzys 
jego.- Post~py nauk przyrodniczych.- Nowocze
sni materyalisci i ich przeciwnicy. 

nasze nie 1nalo ulat,via zawzi~ta walka toczona Po wszyskie czasy czlowiek przeciwstawial wla
w Nien1czech przez kilkanascie lat ubieglych- mi~- sne, wewn~trzne, nabyte wyobrazenia, nie tylko ze-4 
dzy nowoczesnymi zwolennih:a1ni n1ateryalizn1u w na- wn~trzn6j naturze ale i swemu cialu, i zawsze mnh)j 
uce, a stoj~cytni przy da wny1n sztandarze podan wi~cej scisle odr6znial c.zynnosc badania, od wszyst .. 
spadkowycb. - Powoli w walce tej przyj~li wsp6lu- kich innych poznawanych zjawisk. Bylo Ii to 
dzial przedstawiciele nawet najdrobniejszych odcieni sprawiedliwie albo nie? spierac si~ nie b~dziem; 
wszystkich szkol filozoficznych, na jakie rozpadl si~ pewnikien1 jest jednak ii natu1'§ uwazal jako ze
wielki szczep umnictwa w Ger1nanii. Kazdy z v.,ry- wn~l1·znosc:.- Wieczysta 'valka z przyrod~ stanowi 
st~puj~cych szermierzy, wypowiedzial mnit~j wi~cej history~ ludzkosci.- Zwycitastwa s~ epokami roz
jasno przekonanie tycz~ce si~ wazniejszych pytan woju. ;tatwo pojn1ujemy ze krwawy ten spor naj~ 
metafizyki, juz to odnosnie do przyrody i sil wlad- trudnjejszym byl dla pierwocin spoleezeustwa. -
n~cych swiatem, juz to pod wzgl~dem ciala i ducha, j Zjawiska przyrody trwoiyly czlowjeka i rzaclko je 
pochoclzenia i przyszlego losu czlowieka. Pocz~tko- zwalcza{, a cz~sciej usuwal si~ przed niemi.- Uzna
wie walk~ nJ~cily stronnicze nami~tnosci; spierano j~c w sobie moznosc ruchu i poznawania, nieroz
si~ bez wyboru broni; gniew i szyderstwo, obwinie- dzielnie ze sposobnosci~ przyjn1owania wrazefi od 
nia o zl~ wol~ i pos~dzenia o ograniczonosc, sypaly zewn~trz, kochania i nienawidzenia, oszcz§dzania i 
si§ ze wszech stron, glusz~c niejednokrotnie zdrowe karania, pomagania i odmawiania wsp6luczucia, prze· 
zasady rozs~dku.- Powoli jednak wzburzenie uspo- nosil czlowiek te przy1nioty na wszystko, co tyll\:o 
koilo si§, krancowi przeciwnicy zacz~li z swych prze- w okr~g niego porusza!o si~ i dzialalo.- Dzis je
konan czynic ustf2pstwa, a wi~kszosc szukac punktu szcze dzieci~ daje nam przy klad tej d~znosci do 
srodkowego. Taki zwrot pozwala nam spokojniej uosobiania przedmiot6w zewn'Jtrznych, a dzicy mie
spojrzec na t~ walk~, okreslic glowne jej pytania szkancy wysp, jak r6wniez ludy nieuobyczajone i 
i punkta, kt6re na dlugo jeszcze, jezeli nie na zaw- w wieku mEJzkim zachowaj~ te poj~cia mlodziencze. 
sze, pozos tan~ spornemi i l~:t6rym przeznaczono nie Wyobrazenia zmienily si~ w wiar~: wszystko c,o 
raz jeszcze stan~c na porz~dku dziennym. nas otacza, sprzyja nam lub grozi, jest pozyteczne 

Ks~GA Swi.A.TA, Cz. I. R. X. 2 
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lub szkodliwe- i tym sposobem czlowiek tworami 
wlasnej fantazyi zaludnial swiat zewnEJtrzny, nadaj~c 
przedmioton1 wi~ksze lob n1niejsze znaczenie, sto
sownie do odebranego wrazenia. 

Lecz mi~dzy wieloma przedmiotami czci, szcze
g6lniej uderzyly umyslludzki sily niewidzialne, oto
czone nieprzebyt~ tajemnic~ i nie ujEJte w zadne 
formy. Slyszal czlowiek swist, czul silEJ, patrzal jak 
chwiej~ si~ lasy, padaj~ drzewa wyrwane z korze
niami, widzial jak straszne balwany huczf! po po
wierzchni morza, lub rzek,- ujrzal z bolesci~ jak 
jego wlasny szalas zostal rozwalony, lecz nie wi-
dzial gdzz·e i klo posiacla t~ olbrzynli~ sil~. Byla 
to dla niego pierwsza pr6ba odszukiwania i roz
wi~zywania tajctnnicy; - klaniaj~c siEJ niewidzial
nernu wichrowi, czcil on ukryty duch przyrody. 

Wyobrazen nabywan1y przez por6wnanie; z jed
neln 7.jawiskie1n l~czy si~ zawsze drugie.- Czlo
wiek mordowal zwierz~ta na polowaniu, wroga 
w bitwie, a najlepszyn1 dowodem iz uszlo juz zycie, 
byl brak oddychania. - Oddychan~e ustalo i zy
cie, ruch, clzialanie, wola, przerwane byly; w od
dychaniu \ViEJC zacz~l umysl ludzki szukac przy
czyny sily ozywiaj~cej i poruszaj~cej.- Oddychanie 
stalo si~ szczeg6 lnf1 istot'1, spo~obnfb ozywic ciala 
sw~ obecnosci(:} i uczynic go martwem rozl~k~. -
Przez analogi~ jak na dzisiejsze czasy dose grub~, 
wniesiono iz duch jest przcdn1iotem jednorodnym 
z duchem, kt6ry burz~ objawil si~ w przyrodzie.
Bylo to sanskrytskie atnza, zydowskie 1·uach, grec
kie pneuma, rzymski spiTitus, niemiecki geist i 
nasz slowians ld duclt albo dusza. Poet.yczna fan
tazya W schodn, stworzyla teoryEJ dusz przechodzf!
cych i wszecbmog~cych duch6w natury. - Agu
ramazd~, boga wszystko wiedz~cego i Angramani
jusa, pana zle myslqcego, ot.aczaly zbrojne legiony 
duch6w.- Podobne istoty kupily siEJ okolo tron6w 
innych bog6w Azyi. Tysi~c aniol6w przy nowym 
stanEJlo Izraelu. Walka o duS7.EJ za\-vrzala miEJdzy 
niewidzialnemi wrogami u kolebki i mar pogrze
bowycb.- Den1ony, koboldy napelnily natur~. -
Zaklinanie duch6w; czarna magija - staly si~ 
dogmatami i obrz~dl\ami rozmaitych religij starego 
swiata.- Tymczasem r6wnoczesnie z demonologi~, 
w Inniejszosci ukszta{censzych umysl6w, zaczEJla 
rozwijac si~ teorya duszy ludzldej. Greccy filozo
fowie usilowali pogodzic teory~ tEJ i utworzone przez 
siebie prawdy ze zjawiskami zycia ludzkiego. Te 
prawdy docieczone, .zostaly po raz pierwszy wypo
wiedziane filozoficznie w badaniach natury dw6ch 

giganto"r greckiej mysl i: w Platonie boskim i Arysto
telesie. - Dla pierwszego dusza jest n1ateryaln~, 
niewidzialn~, warunkujfl.c~ glownie nasz byt a po
dlega jej materyalne cialo. 

W szystkie wlasnosci jakie jej prz.vznawal Pia ton, 
s~ odjen1ne i zar6wno mog~ si~ dotyczyc przedmiotu 
nieistniej'1cego.- Arystoteles utworzy{ dla tego od
jemnego wyobrazenia zagadkow~ naz\v~: entelech(ja 
pierwias tku, l<t6ry wyraia si EJ cielesnem dzialaniem, 
ale w naturze swej jest nieuj~ty. 

Nast~pcy Arystotelesa powtarzaj~c niewolniczo 
jego slowa, nie wnikali w mysl jak~ wyraiac mialy. 
Badauia nad zjawiskami iycia, prowadzily jednakze 
inne szkoly greckie do \vi~cej materyalnych okreslefi. 
duszy.-Anaksirnenes, Pytagoras, Empedokles, ICse
nofont, Parmenidas, Heraklit, definio\vali dusz~ jako 
powietrze, cz~sc eteryczn~ albo pohtczenie czterech 
eletnent6\v. - Den1okryt i Epikurejczycy s~dzili iz 
tworz~ j~ drobniuchne atom~. Nowoplatonisci i my
sliciele pierwszych wiekow chrzescijanstwa i srednio
\Vieczni filozofowie, trzy1nali siEJ Arystotelesa, albo 
raczej tego, co w6wczas 'ltu,aiano za mnielnania ge
nialnego m~za starozytnosci. - Azeby zastosowac 
si~ do rozlicznych zjawisk ciala, przyjmowano kilka 
dusz w czlowieku: zywi~c~, czuj~Ct!, poruszaj~c~, 
l\ieruj~Cf! i rozun1uj~c~; mi§dzy niemi ostatnh~j tylko 
przyznawano niesmiertelnosc. - Lecz o tt~j liczbie 
dusz nie bylo zgody powszechn6j, jedni przyznawali 
wi~ksz~ a drudzy mniejsz~ ilosc; nadto pierwsi pi
sarze chrzescijanscy, r6znili si~ co do wyobrazen o 
pochodzeniu duszy: niekt6rzy przyjmowali byt duszy 
przed narodzenjem si~ czlowieka, inni przypuszczali 
jej tworzenie w chwili rodzenia sifJ, a nakoniec byli 
i s~rlz~cy iz rozwijanie si~ dusz nast§puje z duszy 
Adama i na pojEJcie to nie maly wywieral wplyw do
gmat spadkowego grzechu.- Lecz z ugrunto,vanietn 
si~ sredniowiecznego dogmatyzmu, coraz wiEJcej wy
laniala si~ d\voistosc "'prowadzona w mjsl ludzk~ 
nowemi pogl~da1ni.- Przyroda i czlowiek, albo sci
slej, zjawiska fi:lyczne i lllOralne, ukazuj~ SiEJ jako 
dwa przeciwne swiaty, r6zne w samej istocie, na po
dobienstwo panstwa zlego i dobrego w religii Zo
roastra .... ;Eatwo poj~c ze ta droga badania natury 
prowadzila bezposrednio do teoryi czlowieka, w kt6-
ryrn pierwiastki niesmiertelnego ducha i grzesznego 
ciala nie mogly bye jedno-imienne, ale z natury prze
ciwne.- Hugo de St. Victor utworzyl poj~cie mate
ryalnej duszy, skladaj~cej si~ z ognia i powietrza, 
mieszcz~cej si~ w sercu, sk~d przechodzi do m6zgu, 
przynosz~c niesmiertelnej duszy wyobrazenia otrzy-
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mane za pomoc~ piEJciu zmysl6w, a zatem mate
ryal do rozmyslafl tej duchowej, nieuj~tej.- Pomysl 
ten przyj~ty zostal przez Alberta Wielki€>go i innych 
6wczesnych n1yslicieli, silnie si~ rozszerzyl i tak 
wkorzenil w nauk~, iz uzis na.,vet zmodyfikowany 
znacznie wedlug nowszych poj~c :filozoficznycb, sta
nowi teory'J zasady o duszy tak nazwanych spiritua
listow. - Lecz ta dwoistosc przeniesiona z teologii 
w gl~b dociekan nauk przyrodniczycb, zrodzila na
tychmiast zapytanie: jakim sposobem te dwa r6zne 
swiaty istniej~ \V sobie i wzajemnie na siebie oddzia
lywaj~?- i w jal{i spos6b nast~puje zupelna zgoda 
tych dw6ch pierwiastk6w, w dzialaniach czlowiel\a 
zdrowego? 

Dla rozwi~zania tej trudnosci scholastycy poda
wali najrozliczniejsze kom binacye: zesrodkowanie 
sit, fizyczne przyci~ganie n1i~dzy dusz~ i cialem i 
t. p.; inni zas trzymali si~ mniemania Arystotclesa, 
przyblizaj~c si'J to do podan Platona, to ku materya
listycznemu pogl~dowi d w6ch szk6l starozytnosci. 

W szystkie teo rye o kt6rych m6wilismy; teorya 
duch6w natury, stanowi~ca u starozytnych religijne 
poj~cia, a w srednich wiekach demonologij~; rozli
czne poj~cia duchowego pierwiastku czlowieka wyni
kly z wyobra.ienia o wlasnowoli przyrody.-- Nast~
powal czas inny, zacz~l si~ wiek XVII. - Byla to 
epoka wielkich ludzi w dziedzinie nauk przyrodni
czych, a zurazem period ksztaltowania si~ filozofii 
no,vszych czas6w.- W 1543 r. umarl Kopernik, rzu
caj~c t~slrno ostatnie spojrzenie na pierwszy egzem
plarz niesmiertelnego swojego dziela.- Szybko na
st~pnie w ci~gu jedenastu lat (od 1561 do 1572) uro
dzil si~ Bakon, l{oepler i Galileu~z.-Ostatniego ro· 
ku szesnastego stulecia nad stosem, na kt6rym fana
tyzm spalil Dziordana Bruono, zajasniala now a gwia
zda w Konstelacyi ~ab~dzia, jedna z tych 1) jal{ie 
sama natura wysyla na posty wieszcz~ce o nowym 
stanie rzeczy-- Gwiazda ta podczas jedenastoletnie
go pobytu na firmamencie, widziala wynalazel{ mi
kroskopu i teleskopu, trzech praw plane tarn ego ru
chu l{oeplera, widziala jak Galileusz opisywal udziel
ny swiat satelit6w towarzysz~cych Jowiszowi, falo
wania Wenery, szczeg6ln~ budow~ Saturna i plamy 
na sloncu. - Ona swiecila nad Rzymem kiedy sy
stem Kopernika str~cony zostal ana tern~; swiecila 

• 

1
) Godnem uwagi iz w ostatnich 2000 lat ze spostrze

!onych 21 nowych czasowo swiec~cych gwiazd, trzy wi
dziano w Europie w kr6tkim przeci~gu 32 lat, mi~dzy 
1572 i 1604. 

nad Angli~ wtedy, l{iedy Bakon Werulamski pisat 
wi~kszfL .cz~sc swych dziel niesmiertelny ch, wiod~
cych filozofi~ na stanowisko doswiadczenia i obser
wacyi; nad Paryzem gdzie Hervey 2

) wykladal poraz 
pierwszy na swoich lekcyach o krwi obrocie. -
W rokn jej zjawienia si~ wyszlo w Paryzu dzielo 
Gilberta przeczuwaj~cego dzisiejsz~ fizyk~. Przy jej 
swietle Galileusz i Huygenius polozyli zasady me
chanilri. - Zagasla ona w tym roku, w l\t6rym oj
ciec filozofii nowszych czas6w, Desk art opuszczal 
sluzb~ wojenn~, azeby swobodnie oddac si~ roznly
slaniotn, jakich wypadkicnl byla znakomita jego 
,Metoda."- Po jedenastu latach od tych wypadk6w, 
a w d \Va po smierci l{oeplera, wielki Galileusz pod 
nacisl\iem tortur inkwizycyi, wypiera{ siEJ wiary 
w system Kopernika i we wlasne doswiadczenia 3) 

lecz w tymze roku urodzil Si'J Spinoza i Locke.
Osleply Galileusz n1ogl jeszcze slyszec przed smier
ci~ pierwsze przeklady Deskarta 4

) a zmarl w tym 
roku, w lrt6rym urodzil si'J wielki prawodawca nie
bios Newton i kiedy pierwszy ~ nowoczesnycb mate
ryalist6w Hobbese pisal svvoje dzielo o Paflstwle 
(1672). 

1,egoz roku co i Galileusz, un1arl Kardynal Ri
chelieu. - J ezeli por6wnamy polityczn~ history~ 
Europy, z lat stu ubiegaj~cych od smierci Kopernika. 
do zgonu Galileusza, z dziejami rozwoju mysli ludz
kiej w tym periodzic, mimowolnie przychodzi nam 
zapytac: gdzie ohja\via si~ silniej duch ludzkosci, 
czy w krwawych wojnacb religijnych we Francyi? 
trzydziestoletniej walce w Niemczech? i smutnych 
kolejaGh nieustaj~cego sporu mi~dzy godlem chrze
scijanstwa i p6lksi~iycen1 na W schodzie? W fanaty
zmie Filipa II, Maryi Tudor, Ksi~cia Alby? w za
borach i kazniach Iwana Groznego? albolitez w po-

2) Hervey zacz~l sw6j wyklad w ~ 615 a wydrukowal 
go dopiero w 1628 r. 

3) Galileusz padl ofiar~ zawis ci. - J eden z J ezuit6w 
doni6sl Urbanowi Papiezowi iz on to (papiez) wyst~puje 
pod nazwiskiem Simpliciusa w rozmowach napisanych 
przez Galileusza o systemie Kopernika.- Bylo to gl6w
nym powodem przesladowan znakomitego uczonego. -
Uchwycono go w 1632 r. a wyparcie si~ jego datowane 
dnia 22 Czerwca 1633.- Pytanie czy Galileusz byl m~
czony tortur~? dotychczas nierozwi~zane.- Biot po sci
slej }{rytyce nie przypuszcza go, inni pisarze przyjmuj~ 
bez najmniejszej w~tpliwosci. 

4) Deskartowskie ,Essays philosophiques"' zjawily si~ 
w 1636 r. a Afeditationes w 1641. 

2* 
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t~znej mysli Bakona, Koeplera, Galileusza, Bruno, 
Deskarta, w fantazij Schaekspira, Lope de Vegi, Rem
brandta, Poussena, Palestriny?- Kogo przyszly bi
storyk ludzkosci postawi na pierwszym planie: czy 
tycb, kt6rych nazwiska tylko cosmy wy1nienili, czy 
Henryka IV, Elzbiet~, Gustawa-Adolfa, Richelie
go?- Nazwieli on ten peryod er~ powstania, a przy
najmniej odrodzenia si~ nauk przyrodniczych, czyli 
tez okrese1n wojen religijnych i \VZlnoienia monar
chicznej wl'a<lzy? - Zapewne jedno i drugie stanowi 
cbarakterystyk~ epoki, lecz w pewnym cyklu histo
rycznego prz~biegu, dzieje odrzynaj~ si~ od tla og6l
nego jak pojcdyncze cbaral{tery, gl6wnym cechuj~
cym je rysem, na kt6ry skladaj~ si~ niezwitc juz 
cz~stki przeszlosci, ale iywe nasiona I)rzyszlosci. 

Lecz w pocz~tkacb siedmnastego wieku, rzeczy
wiscie rozpocz~la si~ nadzwyczaj wazna dla ludzko· 
sci rewolucya. - Nie byla-to przen1iana polityczna, 
lecz zawierala w sobie ziarno wszystkich, jakim 
w nast~pstwie czasu ulegla Europa, prze\vrot6w.
Byla to \vojna w dziedzinie m}~sli zbyt lckko ocenio
na przez powjcrzchownych badaczy, gdyz zwyci~ztwa 
jej i przegrane, rozlegaly si~ tylko w zaciszy gabine
t6w, ,v gl~bi niepokonanego ducha, w audytoryacb 
uniwersyteckich.- Bobaterowie jej 'valczyli broszu-
1·ami, foliantami dziel, formulan1i 1natematycznemi, 
n1ikroskopijnen1i badaniami.- M~czennicy tej walki 
nie byli to Monttnorency, Egmonty, Anny Boleny; 
ale \V tym trudzie wyrabial si~ wielki historyczny 
pierwiastek: Prawo P1·zy1'ody podlega staty1n i nie
zmiennym prazvom. - Byla to tresc niB zawsze ja
sno wypowiedzianych prac Bakona, Galileusza, l{oe
plera, Deskarta, Newtona, Lejbnica.- A jednak tyl
]{O na tej zasadzie mog!a si~ podniesc nauka przy
rody. Lecz reformatorowie umiej~tnosci przyro
dniczych nie mogli sobie jeszcze wyobrazic, jak 
wielkie korzysci osi~gnie wiedza z przyznania nie
.ziniennosci prawom natury. 

Pierwszym skutldem tych wyobrazen bylo szybkie 
oczyszczenie nauki od bl~dnych podan magii, astro
logii i t. d. kt6re scisle \vi~zaly si~ z nauko,vemi ba
danian1i XV i pocz11tku XVI wieku. Zape'\vne wiara 
w tajemne sily pozos tala w spoleczenstwie: gdzie nie 
gdzie w XVIII jeszcze stuleciu spalono czarownic~, 
a stukaj~ce duchy dotychczas przesladuj~ adeptow; 
Iecz }{r~g 'vierz~cych zmniejsza si~, a glos nauki o 
niezmiennosci praw przyrody silniej przeraza demo
J16w naszych czas6w, niz bojazn dawniejszych eg
zorcyzm6w.-, J11 naturze nieistnieje zvlasna wola." 
Jak tylko mysl ta ustalila si~, znikn~ly natycbtniast 

wszystkie czatownice, czarnoksi~znicy, magowie .... , 
i wszystkie istoty dla tego tylko zyj~ce, aby naru
szac niezmiennOSC praw przyrody, dla S\VOjej korzy
sci lu b natni~tnosci. W szystlde tajemnicze ust~py i 
da wne oltarze gdzie wyznawano i palono ofiary czci 
przyrodzie, mogly bye wywr6cone jedny1n zama
chem, jak tylko godlo niezmiennych praw natury, 
wznioslo si(J przed oczan1i spolecznosci, rozsiewaj~c 
w okolo j asnosc i rzucaj~c no we swiatlo w dziedzinie 
utuiej~tnosci przyrodniczych.- Nie dlugo trzeba 
bylo czekac na pracownik6w. - Anglia i Francya 
dala falang~ myslicieli, z obszernen1 obczytaniem, 
z biyszcz~cym talentem i z gryz~cym sarkazmem. 
Podania stawiano oko w oko z \Vypadkien1 nauki; 
kazdodziennic czytano ze srniechem lub przestra· 
cbem napasci na jakikolwiek punkt podania.- Na
pastnicy byli po wi~kszej cz~sci nie doscigni~ci. -
Odrzucaj~c drobnostki w tym samym czasie upew
niali o s"'ojem poszanowaniu dla pozostalego, czy
ni~c to niekiedy taktycznie, a po 'vi~kszej cz~sci 
szczerze. - Najznakomitsi bojownicy strzegli siEJ 
starannie wypowiedzenia systematycznie S\vojej n1y
sli; z\vykle poprzestawano na krytyce zasad przeci
wnik6w, rzadko tylko i to urywkami wykladaj~c 

wlasne mniemania o dodatniej stronie spornych py
tan. Tak~ to drog~ post~powala wi~kszosc .A.n
gielskich uczonych tej szkoly,- i na niej zaprawia{ 
si~ Wolter, D'Alembert. - Lecz w koncu czuj~c 
swoich przeciwnik6wznurzonemi, postanowila szkola 
ta wypowiedziec wlasne swoje ideje i poj~cia, utwo
rzyc teory~ przeci wnfb teoryi nieprzyjaci6!. - N aj
smielszy ze \vszystkich w tY.m wzgl~dzie ukazal si~ 
nakoniec : ,SysteJn Natury« przypisywany Haulba
chowi i Dideroto\vi. - J ednoczesnie poja wily siEJ 
Helveciusa: , 0 ~rozztnzie" (De l' esprit) i ,o Czlo
wieku \t i bez por6wnania niisza tal en tern Lamestrie
go ,Czlowielc rnacllina" i tym podobne.-Naturalnie 
wolni jestesmy od wyszczeg6lniania olbrzymiej licz
by najrozmaitszych broszur, powtarzaj~cych i korn
mentuj~cych slo,va przewoclnik6w szkoly, cz~stokroc 
nie bez wsteczn~j 1nysli i uwalania si~ \V blocie pa
szkwilu. - Nic tak nie zaszkodzilo materyalistom • 

XVIII stulecia, jak ogon p6lm~drk6w, wyroslych 
na niwie paryskiego spol'eczenstwa, kt6rzy nie prze
bierali w sroclkach aby "'ypowiedziec tylko swoje 
marzenia, i cz~stokroc szalenstwo i nicna,visc oso
bist~. - Lecz ani Haulbacha ani Helveciusa nie 
mamy pra,va podejrzy,vac w szczerosci ich wiary 
w \Vlasne 1nniemania, albo tez aby liczyli na skan
dal, lub inne nieprzystojne cele.- Osobistosc tych 
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ludzi, tak jak przechowaly j~ pami~tniki, nie pozwala 
na podobne przypuszczenie, i nie mog~ oni odpo
wiadac za to, co pisali ich nasladowcy.- Obaj ci 
m~zowie szczerze wypowiedzieli swoje mnien1ania, 
OtO i wszystko, CO WSp6lczesne swiadect\Va dowodz~, 
ze byly to zdania og6lne i nader rozpowszechnione: 
,Wypowiedzial on tajemnic~ kazdego" odzywa si~ 
.Dudevant o Hehoniusie. 

Ponizej b~dziemy jeszcze mieli sposobnosc spot
kac si~ z zasadami pisarzy, o kt6rych m6wimy, gdyz 
ich principia zgadzaj~ si~ niemal zupelnie z nauk~ 
{)becnych 1nateryalist6w.- Ogromna r6znica mi~dzy 
jedne1ni i drugiemi, lezy gl6wnie w poj1nowaniu teo
l'"etycznej i praktycznej filozofii w obu naukach. Dzi
siejsi materyalisci malo dotykaj~ spoleczenstwa, po
lityki, obyczaj6w, unikaj~ oni tego przedmiotu, albo 
tez pragn~ dowiesc, iz ich po1ityczno- obyczajowe 
wyobrazenia, zgadzaj~ si~ z panuj~cemi liberalnemi 
zasadami praktycznego zycia. - Gl6wnie polemika 
-obecnych materyalist6w, kieruje si~ w dziedzin~ 
metafizyki, dotyka zasadniczych poj~c teoretycz
nych. Autor ~,Sily mate1'yi" jeden ze skrajnych 
materyalist6w naszych czas6w, wyhtczyl z ostatnich 
wydan swego dziela za smiale teorye sp6lczesne, po
~z~tkowo wprowadzone przez niego w rozdziale o 
czlowieku.- Zupelnie inny byl pogl~d rycerzy 

. myslicieli w XVIII wieku. - Przed niemi jak twier
,dz~, wznosil si~ nieco nadpruchnialy, pochylony, 
praktyczny systemat, opieraj~cy si~ na tysi~cznych 
przywyknieniach, naszpikowany foliantami czczych 
eytat, osnuty na pra\vach, kt6re w skutku cz~stego 
uzycia zatraeily sw~ tresc. - Praktyczna ta strona 
uderza oko na pierwszym planie; metafizyka byla 
tylko hroni~; dla tego tez kazda metafizyka znajdo
wala zastosowanie: materyalizm Haulbacha, rozbio
rowy deizm W oltera, deizm uczucia Roussa, deizm 
·obyczajowy Kanta. 

Dla tego tez we wszystkich ich pismach, na pier
'Wszym planie stoi polemika przeciwko istniej~cym 

prawidlom, przeciwko danemu porz~dkowi spraw.
Pisarze ci pozostawili XIX "'iekowi, rozbi6r spo-
·lecznego znaczenia tekst6w; dla nich dostatecznem 
bylo szyderstwo, smiech, rozerwanie na cz~sci. -
Obyczajowa strona stala si~ dla nich gl'6\vnyin przed-
.miotem sporu, gdyz ona stanowila godlo na chor~g
wiach przeciwnik6w ..... i j~ nalezalo zgniesc na
prz6d.- Dowodzono np. ze w czlowieku nic nie pa
nuje pr6cz egoizmu. - Prowadz~c zycie skromne i 
lubuj~c si(J przedewszystkiem tworami rozumu i wy
-obrazni, przepowiadano zwyci~ztwo uczuciom. -

Dow6dcy partyi byli ostrozniejsi pod tyn1 wzgl~dem; 
starali si~ oddzielic obyczajo,vosc od przekonan, ale 
i w nich pytania praktyczne staly na czele. Przy 
calym sensualizmie Helveciusa, trudno nam powie
dziec, byl-li on materyalist~, w znaczeniu w jakien1 
przyjrnujemy t~ teory~?- Dla wielu jest to rzecz~ 
w~tpliw~, gdyz odrzuca on wplyw fizycznej J)Olowy 
czlowieka na jego moraine przyinioty.- Najblizsi 
b~dziem zdaje si~ prawdy, s~dz~c iz I-Ielvecius nigdy 
nie pornyslal o tern na seryo. - Dla niego r6wniez 
jak i dla innych, gl6wne pytanie lezalo \V obyczajo
wej stronie spolecznosci i niem on zaj~l si~ \vylf!cz
nie. - Polityczne zasady sci~gn~ly na prace jego 
anatema arcybiskupa Paryzkiego, Papieza i Sorbo
ny, a nast~pnie w skutku uchwaly parlamentu spa
lenie dziet nast~pilo publicznie.- Jan Rousse, po
cz~tkowo rzucil si~ na prac~ Helveciusa, lecz spa
nialon1yslnie wstrzymal si~, poslyszawszy o przesla
dowaniu autora.- Pozostal jako pamhttka egzem
plarz dziela , 0 1~ozunzie" zapisany na marginesach 
wlasnor~cznemi uwagami Rousseau'ego. W ,,Syste
mie natu1~y" autorowie zawarli to wszystko co kr~
zylo rozrzucane w niezliczonej massie broszur, lecz 
chwiejnosc ich materyalizmu, wybitnosc politycz
nych idei, i napascie nawet na samego Fryderyka, · 
zdawaly si~ zbyt srnialemi przedstawicielom chlod
niejsiej partyi zdrowego rozumu. Nawet Wolter po
wstal przeciwko nim i ganil zbyt wybitn~ metafizy
k~ i nier6wny, to drwi~cy, to zbyt napuszysty, styl 
w d w6ch artyl{ulach ,Dieu" i ,Style" swego filozo
ficznego Slownika. D' Alembert r6wnie oglosi! si~ 
na ich przeciwnika.- Fryderyk napisal usprawiedli
wienie, kt6re uczynilo sam~ ksi~zkEJ jeszcze slaw
niejsz~ i popularniejsz~, tak iz stala si~ symbol em 
wiary skrajnej partyi XVIII wieku.- Podanie zo
stalo podkopane w swoich podstawacb.- Wolterya
nie tryumfowali ; lecz w tymze samyn1 czasie plemie 
giermanskie powstalo w obronie moralnych pierwia
stk6w bez zwi~zku z podaniami.- Wtedy to ware
nie bojowej zjawil si~ przeciwnik sensualizmu -
idealizm. - Pocz~l si~ on pod pi6rem Deskarta i 
scharakteryzowal a raczej wyrazil w scislym syste .. 
macie Spinozy, w mytycznych budowach Malebran
sza, w zywych monadach Lejbnitza, w wszechmoc
nosci osobistego zbadania Fichtego, w natchnionej 
dusz~ przyrodzie Schelinga, w historycznym rozu
mie Hegla, \V isychologicznych dociekaniach Szko
ckich uczonycb, w politycznyn1 elektyzmie nowej 
Francuzkiej szkoly.- W teoryach tycb, obyczajowe 
i polityczne wymagania sp6lczesnosai zaspokojone 
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zostaly, gdyz wiele z nich utworzono umyslnie w tym 
jedynie tylko celu.- W alka o sporne punkta prak
tycznej teoryi, ci~gn~la si~ mi~dzy rozlicznemi szko
lami, a nawet cz~stokroc wyznawcan1i "'sp6lnych 
zasad metafizycznych, idealistami, a moralnosc sen
sualist6w zda,vala si~ najzupelniej zbyteczn~ dla 
nowego pol{olenia myslicieli.- Wychodz~c z jedne
go i tego samego punktu widzenia, mozna bylo na
dawac zupelnie odmienntL stosunkow~ wartosc: oso
bie, rodzinie, sp6leczefistwu, powinnosci, prawu, 
naturalnym instynktom, cnocie i t. d. W alka przeci · 
wko podaniu toczona z talu~ zawzi~tosci~ przez W ol
teryanist6\v, skoncentrowala si~ we wn~trzu ideali
zmu. Scholastyczne credo quo absurdurn nie wielu 
juz liczylo adept6'\\', lecz starano si~ do niego wpro
lvadzic loiczne poj~cia: rozumowanie. Jedni w po-

. daniu chcieli widziec bezwarunkow~ prawd~ .... kt6r~ 
mozna bylo wydysputowac rozumem; - drudzy wi
dzieli w nim historyczn~ pra 1vd~ nie zawieraj~c~ za
dnego filozo:ficzne~o pierwiastku; inni nakoniec u wa
zali je za mysl, albo utwor swobodnej fantazyi. -
Czyni~c zadosc praktycznemu nastrojowi ducha, 
idealisci tryumfowali 'vszEJdzie, jedni i wyl~cznie 
sami zajmowali wszystkie niemal stanowiska; oni 
jedni ci~gn~li dalej walk~ swych poprzednik6'v z o
statkami politycznej i religijnej scbolastyki, z teo
ryami kt6re utracily wszelkie znacz enie, a jednak 
nie chcialy umrzec.- We wszystkich szkolacll ide
alist6w bczustannie m6wiono o duszy, o ludzkim i 
przyrodnym duchu, o Bogu, o idei, o rozumie, lubo 
nie przeszkadzalo to przeciwnikom obwiniac jed-

. nych o panteizm, drugich o ateizm, a wszystl{ich 
o brak istotnej religii.- Rzeczywiscie teorye te po 
wi~kszej cz~sci df!iyly do zamiany chwiej~cych si~ 
podan zachodniej Europy, nowym systematen1 zbada
nych dogmat6w. W skutku rozlicznych postronnych 
okolicznosci w wieku XIX, rz~dy Niemiec i Francyi 
widzialy dla siebie korzysc w popieraniu tego l{ie
runku a przynajn1niej niekt6rych jego gal~zi. . Tal\: 
np. w Prussach Heglianizm, w Bawaryi Szylingizm, 
we Francyi nauka Cusina, dlugi czas znajdowaly 
wsparcie w najwyzszych sferach. - Lecz wypadki 
a z niemi ludzie i czasy zmienily siEJ: socializm ze 
wszystldemi niedogodnemi pytaniami zja"'i! si~ przed 
zdumionemi oczyma polityk6w Europy. - Rz~dy 

zwr6cily si~ ku reakcyi.- Wypadl{i 1848 roku prze
szly burz~ po Europie, wykazuj:}c niestalosc ludzi, 
niepelnosc teoryi.- Wi~ksza cz~sc idealist6w prze
razila si~ widokiem dziwacznego sfinksa i nie mo
gla odpowiedziec nat~ zagadk~.- W szystkie f;zkoly 

filozoficzne stracily sw~ slaw~ i znaczenie. - Sr6d 
babilonskiej mi~szaniny j~zy k6w, nad glosami rny
slicieli nie pojmuj~cych jed en drugiego, wznosily si~ 
tylko szyderstwa F'eurbacha i Proudona.- Wtedy 
to wyst~pili nowoczesni materyalisci z dumn~ dewi
z~, kt6r~ Biiichner polozyl na czele swej znamieni
tej ksi~gi ,Dla dyalektyka sw'iat jest pojcciem -
dla douJcipnego UJidza- obrazem- dla nauczyciela 
snem,-- tylko dla badacza, p1·awdq." 

W samej rzeczy uczeni badacze rozwin~li szeroko 
gruntown~ znajo1nosc przyrody.- Ocl czas6w New
tona, wszechswiat przedstawil si~ czlowiekowi jak() 
jedno olbrzymie zadanie mechaniczne.- Analitycz
na mechanika, i analiza pra\vdopodobienstw, staly 
si~ matematycznemi zasadami nauki.. Mechanika nie
bios powi~zala w organiczn~ calosc wszystkie od-· 
krycia astronomii i dowiodla niezmiennosci jej praw • 
Jedna sila ci~zenia zwi~zala wszystl{ie ciala wszech
swiata.- Slonce i gwiazdy u tracily swoj~ nierucho
mosc.- w oddalonych mglanych obloczl\acb, czlo
wiek badal powstawanie swiat6w z materyi kosmicz
nej, i \Vyrachowywal miliardy lat tej przedczlowie
czej historyi. - Matematyczne formuly wskazaly 
uczonemu miejsce na niebie gdzie on powinien szu
kac nowej planety.- Fizyczne zjawiska zgrupowaly 
si~ w nicrozdzieln~ calosc, przechodz~c jed no w dru
gie, zjawiaj(}:c si~ naprzemian, to jako przyczyna, t<> 
jako skutek i popychaj~c stopniowo czlowieka ku 
jednosci sil fizycznycb.- Optyka i akustyka znala
zly scisle matematyczuc okreslenie.- Zagadkowe 
fenotnena elektrycznosci i magnetyzmu, rozrosly si~ 
w zjawiska galwanizmu, elektrogalwanizmu, i mag
neto- elektryzmu, termo- elektryzn1u, muskularnego 
magnetyzmu, diumagnetyzmu.- Ostatnie lata XVIII 
stolecia \Vydaly ze skupienia r6znorodnych, od mn6-
stwa fantastycznych hypotez, oczyszczonych spo
strzezen, now~ nauk~, dum~, i ulubione dzieci~ umie
j~tnosci przyrodniczych naszego czasu- cbemij~.-
Ona to tchn~la nowe zycie w technologi~, w r6wnym· 
stopniu z sil~ pary i galwanizmu; ona zastosowala 
swoje prawa do rozwi~zania tych pytan, kt6rycb nie 
mogla dotkn~c si~ fizyka mechaniczna.- Opieraj~c 
si~ na stalycb zasadach fizyki i chemii, uzbrojona. 
skalpelem i mikroskopem, rosla fizyologia, opowia-· 
daj~c z pomoc~ por6wnawczej anatomii, zjawiska 
fizycznego zycia czlowieka wraz z fen omen ami zycia. 
istot organicznycb, l~CZ1lC zycie pocz~tkowe ludzkie 
z roslinnem, rozkladaj~c organizm na system tka
nek, sledz~c za rozwojem zarodku w embriologii; 
odkrywaj~c, ze w teratologii kalectwa nie s~ wyj~t-
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"kami, ale dowodem praw og6Inych~ i dochodz~c 
wszelkiemi drogami do zjawisk karn1ienia si~ roslin; 
jako od fenon1enu pierwszej dzialalnosci czlowieka 
}{ujednemu piel'Wiastkowi, zagadkowej granicy dw6ch 
swiat6w- zywej kom6rce; Fizyologia stala si~ 
tern. czem juz jest o becnie. - Razen1 z zywemi or
. ganizn1ami, powstal przed XIX " 'ieldem caly szereg 
dawno zaginionych istot, skielety kt6rych svviadcz~ 
o bistoryi kuli ziemsldej, o tajernniczych przewro
tach, przemianach lub zjawiskach, o kt6rych nie 
mog~ wspon1inac zadne pami~tniki ludzkie.- Geo
logia i paleontologia ·stanowif! wspanialy wst~p, do 
ogolnej historyi zien1i.- Nakoniec scislejsze zbada
nie systemu nerwowego w sta.nie zdrowia, slabosci, 
spostrzezenia nad idiotami, rozwini~cie doswiadczen 
i badan nad zyciem i obyczajami zwierz~t, zblizyly 
isyhologiczne zjawiska z fizyologiczuemi; fizyczne 
zboczenia znalazl echo w moralnych slabosciach 
i duchowe wstrz~snienia uznano za jedn~ z potQi-, 
nych przyczyn wplywaj~cych na cialo.·- Nie1nal za
wsze zmiany w 1n6zgu odpowiadaly przemianom umy
slowycb przyn1iot6w; w czynnosciach zwierz~t do
:strzeg{ czlowiek analogij~ ze swemi, i surowi badac7.e 
nie zawsze mog~ odpowiedziec, kto stoi wyzej, pies 
czy kretyn w rz~dzie istot obdarzonycb wyobraze
niem? Na tych zasadach dzwignQli nowsi rnateryali
.sci swoj~ bud ow~.- Przy zburzeniu wiary oswieca
nej podaniami, przy rozdrobnieniu i bezsilnosci me
tafizyk idealist6w powt6rzyli slowa swych poprr,ed· 
nik6w materyalist6w XVIII wieku: nauka dostate
cznie jest siln~, aby nie potrzebowac zadnych po
dan ..... zadnej metafizyJd. - My nie tworzymy i nie 
wierzymy, ale umie1ny i dowodzimy.- Nasi przeci
wnicy w samym sporze dowodz~ niewiadomosci, nie 
,stawiaj~c j€dnej nauki w zwi~zku z drug~, odwracaj~ 
najwi~ksze dobro XIX wieku- scisl~ na.uk~. 

Zobaczymy, jest-li to prawd~?- Nie pierwszy to 
raz juz wyst~puje szkola filozoficzna z pretensy~ 
przeciw-stawienia dobrowolnej fantazyi naukow~ bu
dow~, glosz~c, ze w niej i to w niej jednej zawiera 
si~ prawda; dowodzi tego mniemania najscislej, a 
nie widzi cz~stokroc, ze wszystkie te do,vodzenia 
oparte s~ na hypotezach. - Nie tylko ze ten wypa
dek tnial miejsce w historycznym rozwoju ludzkich 
przekonaii, ale powtarza si~ on za kazdym razem, 
kiedy tylko jaka nowa metafi.zyczna teorya wyst~puje 
w swiecie. -- Ostatnia zawsze starala si~ objf!c cal~ 
sp6lczesn~ 'viedz~, i upewnic ze w niej tylko si~ 
miesci nauka; lecz ludzkosc szla naprz6d, a jedna 
teorya upadala za drug~, slui~c jako materyal dla 

innycb, albo tez ulegaj~c zmianie, stosownie do po
trzeb i ducha czasu. Dla tego tez i dzisi~j nie rno
zemy juz \vierzyc na slowo uczonym obroncom no
wej t@oryi i ZlllUSZeni jestesmy Z uwag~ zbadac ich 
gl6wne zasady, \V celu upewnienia si§ o ile w nich 
przyjn1uj~ udzialu rzeczyv.riscie scisle nauki a ile 
dopelnia fantazya . 

Nie mamy 1noznosci, potrzeby a nawet obowi~zku, 
przegl~dac calej ogromnej literatury broszur i k~i~g 
najrozliczniejszych tytul6w, jakie ukazaly si§ trak
tuj~c o tym przedmiocie; gdyz nie nalezaloby si~ 
ograniczac niemieck~ z ]at ostatnich, ale trzeba si~
gn~cby i do Francyi, gdzie znajdujen1y jej odgal~zie
nia w Montpelierskiej szkole witalist6 w, w szeregu 
broszur o rozumie u zwierz~t, tudziez slady i wAn
glii w teoryach jednosci sil fizycznych, nakoniec 
w uczonej literaturze geologicznej, fizyologii nerw6w 
i antropologii.- Pocz~tkowo zasady materyalizmu 
ukazuj~ siEJ jako oderwane, naukowe da.ne, a auto
rowie prac zawieraj~cych podobne fakta, zdaj~ si~ 
nie przeczu\vac \vlasciwego ich znaczenia.- Zaj~ci 
odkryciami i scislemi badaniaini' najznakomitsi 
przedstawiciele dzisiejszej nauki, mimocbodem kuj~ 
or~z dla teoryj coraz si~ wi~cej rozszerzaj~cej. -
Widzin1y wi§c ze nauka ta . tworzy si~ CZ§SCiowo, 
szczepi si~ bez walki w skutku slabosci wszystkich 
innych teoryi, rozszerza si~ mi~dzy z~rolennikami 
nauk przyrodniczych (do tego czasu odniesc nalezy 
sp6r mi~dzy Ma1eschotem i Liebigien1) a nast~pnie 
przechodzi do og6lu i nag1e obroncy dawnej teoryi 
ujrzeli z przerazeniem ·ze w oczach icb utworzyla si~ 
pot~zna szkola.- Wt.edy to rozpoczyna si~ walka o 
kt6rej wspomnielismy na wst~pie naszej pracy, walk a 
ta zawrzala w szczeg61nosci Yv Niemczech.- Wtedy 
to na Gietynskiern zebraniu naturalist6\v (18 Wrze
snia 1857 r.) Rudolf Wagner zaprojektowal uznanie 
swej teoryi o obecnosci duszy i stworzeniu czlowie
ka, pragn~c tym sposobem zadac stanowczy cios 
n1ateryalizmo\vi.- Lecz w lono zgro1nadzenia wkra
dla si~ herezya; wniosek zostal odrzucony; pomi~dzy 
Wagnerem i F'lottem rozpocz~~a Si§ walka na bro
szury .- Obroficy podania rzucili si~ do boju w jmi~ 
dawno drzem.l~cego godla.- Buchner wydal ,,Sila i 
mate1'ya'' dzielo kt6re w ci~gu kiku n1iesif2CY docze
kalo si~ trzecb wydan (obecnie podobno juz liczy 
pi~te). - Wtedy w arellQ sporn~ weszli przedstawi
ciele wszystkich szk6l filozoficznych, jakie pozostaly 
po wielkich idealistach zeszlych czas6w.- Schopen
baner, Tichlle mlodszy, Appelt, Stelfericb, Feuen
sztedt~ Lotze, Carus z cal~ falang~ na8ladowc6w 
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wystftpili, aby juz t() w osobnych dzielach, juz w ro
ilicznych artykulach podeprzec chwiejne godlo ide
alizmu, pobic obie strony, czyni~c jednej i drugiej 
niejakie ust~pstwa.- Nawet sam Buchner w najno
wszem dziele ,,Przyroda i Duch" z daleko mniejsz~ 
pewnosci~ wypowiada swoje mniemania jak poprze
dnio. - W ostatnich czasach trudno by bylo zacy
towac cbociai jedn~ niemieck~ prac~ dotycz~c~ :filo
zofii lub og6lnej fi.zyologii, kt6raby nie zawadzila 
pytania o materyaliz1nie.-Od naukowego ,Badania'' 
Scblejdena do Kazan pastora swobodnego zgroma
dzenia Balcera, wszEJdzie sypi~ si~ odpowiedzi na 
obecn~ kwesty~.- Wyst~pienie tylu znakornitych 
pisarzy ze stron obu musialo wplyn~c jezeli juz nie 
na rozwi~zanie, to przynajmniej na objasnienie spo
ru.- Idealisci, mianowicie zas tegoczesni wyznawcy 
Kanta, dostarczy li najwi~kszej korzysci scisle okre
slonemi znaczeniami wyraz6w i wyrazen, po za kt6-
remi spierali si~ naturalisci z obroncami podania.-

• • 

Jedni i drudzy cz~stokroc odbiegali od przedn1iotu, 
nie pilnuj~c si~ scislej analizy wyrazen i nie wiedz~c, 
ze nie zadanoby wielu bardzo pytan z historyi ludz
kiej mysli, gdyby ich autorowie poddali kazde slowo 
swoich mniemall scislemu logicznemu rozbiorowi.
Szkola idealist6w jakkolwiek bardzo cz~sto sama 
odst~powala od tego prawidla zasadniczego, wsze
lako wi~cej nad inne panowala nad dyalektyk~. - · 
Dla tego tez jej krytyczne napasci na materyalizm, 
zada waly bez por6wnania silniejsze ciosy, anizeli 
podjazdy obronc6w podania ; naturalnie nie mozna 
tego powiedziec o ich \Vlasnych teoryach. Dzi~ki te
mu sporowi, materyalizm wyspowiadal si~ we wszy
stkich swoich zasadacb, i teraz dopiero mozen1y obej
rzec jasno cal~ jego dodatni~ i ujemn~ stron~. Jezeli 
nie we wszystkich punk tach przedstawiciele jego zga
dzaj~ si~, to w kazdym wypadku przedstawia zaokr~
glon~ i zwi~zan~ syste1natycznie calosc. 

(D. c. 1~.) 

BAKOZYSARAJ . 
• 

• 

J eszcze wielka, juz pusta Giraj6w dziedzina 1 
Zmiatane czolem basz6w ganki i przedsienia, 
S ofy, trony pot~gi, milosci schronienia, 
Przeskakuje szo.rancza, obwija gadzina. 

Skr68 okien roinofarbnych powoju roslina, 
W dzieraj!i-C si~ na gluche sciany i sklepienia, 
Zajmuje d~ielo ludzi w imi~ przyrodzenia, 
I pisze Baltazara gloskami ,, Ruinn." 

W srodku sali wyci~te z marmu\'u naczynie, 
To fontanna harerou, dot~d stoi calo, 
1 podowe lzy s~cz~c, wo1a przez pustynie: 

Gdziez jestes, o milosci, pot~go i chw~Jo! 
Wy macie trwac na wieki, zrod.to szybko plynic: 
0 hanbol wyscie przeszly' a zr6dl'o zostalo. 

A. MICKIE,VICZ. 

(Sonety K 1-ymskie. Son. VI). 

Bakczysaraj, niegdys Giraj6,v, cban6w krymskich 
stolica, piEJkny przedstawia widok: lezy w dolinie, 
ze wszech stron g6rami otoczonej ; na dnie doliny 
plynie rzeczka Czuruk-Su, a po obu jej brzegach li
czne si~ pi~trz~ zabudowania .. Woda zr6dlana obfit~ 
tryska strug~ z fontan, w rozmaite basseny kamienne 
zdobnych. Don1y s~ z kamienia, nizkie, o dachacb 
plaskich; ulice lrrzywe i wqzl{ie. Zalozone na po
cz~t.ku wieku XVI. miasto zachowalo dot~d wszyst
kie prawie cechy, kt6re swiat muzuhnan6w, od cbrze
~cijanski.~go wybitnie odr6zniaj~. Pozostale pot~gi 
dawnej szcz~tki: palac, meczety, k~piele, fontanny, 

• 

gdzie marmuru uiyto podostatkiem, swiadcz~ wy-
mownie o stanie kwitn~cym Bakczysaraju, za pano-
wania wladzc6w tatarskich. A czyliz inaczej bye 
moglo? Stolica takich ksi~z~t pot~znych, jakiemr 
niegdys chanowie krymscy byli, nie mogla do siebie 
nie zwabiac wszelkiego stanu ludzi, architekt6w, _ 
kupc6w, rzemieslnik6w, kiedy wojny i na kraje s~. 
siedzkie napady., bogatych dla mieszkanc6w Tauryki 
dostarczaly lup6w. 

N ajbardziej ozywion~ cz~sc Bal{czysaraju stancnvr: 
gl6wna ulica szeroka, przez cale miasto id~ca: przed
stawia niejako rodzaj bazaru ogromnego. Po obu jej: 
stronach ci~gn~ siEJ warsztaty i sklepy rozmaite;. 
w kt6rych si~ caly przemysl i handel mieszkanc6w· 
skupia. Tu si~ snuj~ od rana do wieczora ludzie-· 
wszelkiego stanu: przebiegaj~ jezdzcy, skrzypict ar- . 
by (wozy dwukolowe); warsztaty w ci~glem zaj~ciu: · 
tu kuj~ wozy i konie, grempluj~ i zwijaj~ baweln~; 
robi~ siodla, pasy, sakiewki; tocz~ z jasminu lub· 
czeresni dlugie cybuchy; 6wdzie sprzedaj~ drogie · 
tkaniny i r6zne przedmioty zbytkowe; obok sklep6w
kuznia, dah~j id~ kucharze, pasztetnicy, cyrulicy, 
rze.Znicy; slowem ruch, gwar, zycie w calej tu sile 
panuje. W pozostalych zas Bakczysaraju dzielnicacb. 
zadnego prawie nie widac ruchu: sklep6w .nie rna ; 
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. niekiedy si~ tylko zenskie przesuwaj~ postacie, gdyz 
mEJzka ludnosc tatarska przep~dza caiy czas sw6j 
_prawie na gl6wnej miasta ulicy, czyli bazarze. 

Bakczysaraj liczy obecnie 13,000 przeszlo miesz-
kafi.c6w, wyznawc6w gl6wnie religii Macbometa; do 
skladu ludnosci nalez~ tei Karaici, Orn1ianie i Gre
cy. Liczba fabryk i zaklad6\v przemyslowych ogra
niczon~ jest nadzwyczaj. Z tych na wzmianl{~ zaslu
guj~ fabryld sk6r, na kt6rych si~ safijan wyrabia, 
oraz fabryki tyt6niu tureckiego, majqcego tu odbyt 
ogromny. Handel ogranicza si~ na sprzedazy nie
zb~dnych dla 1nieszkanc6w przedn1iot6w, kt6re juz 
to si~ na miejscu wyrabiaj~, juz to z dalszych miejsc 
kraju i z zagranicy sprowadzaj~, i caly prawie w r~
ku Karait6w zostaje. 

Najwi~ksz~ Bakczysaraju ozdob~ stanowi zamek 
czyli palac wladc6w krymskich, na wschodnim mia
sta koncu, po za rzeczk~ Ozuru-Su polozony. Jest 
to g1nach ogromny, w stylu wschodnim, z kilku nie-
jednostajnej wielkosci zabudowan skladaj~cy si~. 
Niekt6re z sal palacowych w tym samym prawie do
chowaly si~ stanie, w jal{im za czas6w dawnych 
istnialy. ,Gdy opisz~ ci jednfJ z sal wyzszego pifJtra 
(powiada M., autor Pod1YJiy po K1,ymie), bcadziesz 
mial wyobrazenie o wszystkich innych, r6tnhtcych 
sifJ mi~dzy sob~ ozdobami sciennemi. Poniewaz fa
cyata budowy nie jest w prostej, lecz w lamanej linji, 
naprz6d wi~c uwazac trzeba, ze gl6wne sale z trzecb 
stron s~ oswiecone, to jest ie wszystkie sciany wy
datne wci~z maj~ okna. Innego wejscia do sali nie 
rna, opr6cz drz,vi bocznycb, ukrytych mi~dzy pila
strami w arabskim guscie, IDifJdzy kt6remi wzdluz 
sciany niemaj~cej okien takze ukryte szafy si~ znaj
duj~. Nad niemi szkla (w lepszych salacb) wewn~trz 
i zewn~trz do samego sufitu, mi~dzy niemi posta
wione ozdoby ~ gipsatury, jako to: w:azony ·z owo
cami, kwiatami, krzewami, z sztucznie wyrabianemi 
ptaszkami. Sufita, r6wnie jak i sciana niemaj~ca 
okien, stolarsk~ robot~ ozdobne; s~ to delikatne, 
wyzlacane kratki na lakierowanem tie karmazyno
wego koloru: na podlodze widzialem znane mi hisz
panskie estery, to jest rohoze sztucznie plecione ze 
trzciny, rodzaj genista i uzywane zamiast dy,vana na 
podlogach ceglanych lub kamiennych. Azeby pro
mienie sloneczne nie wkradaly si~ do pokoju ze 
trzech stron oswieconego, uzyte s~ oprocz okiennic 
szyby kolorowe z r6zne1ni rysunkami, ulubiona ry
cerskich zamk6w ozdoba, bez w~tpienia przez Euro
pejczyk6w wzi~ta od wschodnich narod6w, za cza
s6w wypraw krzyzackich. Jezeli dla uzupelnienia 

Ksns(JA Sw·u~. TA, Cz. I. It X. 

tego opisu og6lnego przedstawisz sobie sof~, to jest 
poduszki, niegdys z jed\vabiu tkane, na podlodze do 
kola przy Scianach opr6cz nie maj~cej Ol\ien lez~ce, 
b~dziesz mial wyobrazenie lepszych salon6w pala
cu." W znanym poemacie: Fontanna w Bakczyse-
1'aJ.1t (przeklad A. W.- Warsza,va, 1834.) nast~pny 
palacu opis czytamy: 

, Skoro p6lnocy opuscilem strony, 
Z niemi uczt natlok, miasta szumne gwary, 
Spieszylem chan6w zwiedzic zamek stary, 
W cichych ustronia cieniacb pogr~zony; 
I sr6d palacu milcz~cych przechod6w, 
Tam si~ bl~kalem, gdzie plaga narod6w 
Dziki tatarzyn wyda wal biesiady, 
I ukonczywszy okropne napady, 
Gdzie na pr6zniactwie trawil zycie swoje, 
Nim go ch~c lupieztw zn6w wiodla na boje. 
J eszcze dotychczas tchnie da wna pieszczota 
W pustych pokojach, podw6rzach, ogrodach; 

I sciany dot~d swiec~ si~ od zlota, 
Sypi~ si~ perly w igrajfbcych wodach; 
Winogron lozy, r6z milosne 'kwiaty 

Dot~d sifJ czepi~ u zrdzewialej kraty, 
Za kt6r~ zony wzdychaj~c po cichu, 
Licz~c koronki, mlodosc sw~ p~dzily. 
Widzialem chan6w samotne mogily, 
Ostatnie swiadki wladzy i przepychu. 
Nadgrobne slupy, wznosz~c swoje czola, 
Wienczone rzni~tym zawojem z kamienia 
Zda si~ zero slyszal losu przeznaczenia 
Wyrazn~ mow~ glosily do kola: 
Gdzie wielkich duma? gdzie hare1n? gdzie chany? 
Sn1ierc swoje smutku roztoezyla cienia, 
W szystko zagarn11l jui sen nieprzespany ..... 
Lecz kr6tkie byly tych uczuc marzenia, 
R6z slodkie wonie, szumi~ce fontanny, 
Mysl pogr~zaly w letarg zapomnienia, 
Rozum niech~tnie ulegal wzruszcniu, 
I posr6d gmach6·w w lataj~cym cieniu 
W dzi~czna przedcmn~ jasniala dzicwica! ..• " 

Dzie\vic~ t~, ladn~ chrzescijank~, miala bye, po
dlug podania ludowego, polka, Potocka Marya. Sm~
tne tu on a wiodla dnie, pelne lez i goryczy: i zwi~
dnial kwiat ten rajski w samym zycia poranku. Ke
riln-Giraj wysta 'vil dla niej pomnik gro bowy: jest to 
sliczna budowa w guscie wschodnim, okr~gl~ przyo
zdobiona kopul~; wznosi si~ na wzg6rku, po lewej 
stronie tarasu g6rnego. Wieszcz litewski poswi~cil 

s 
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pami~ci Potockiej jeden z najpi~kniejszych sonet6w 
swoich: 

,., . 

W kraju wiosny, pomi~dzy rozkosznemi sady 
U wi~dlas, mloda r6zo! bo przeszlosci chwile, 
Ulatuj~c od ciebie jak zlote motyle, 
Rzucily w gl~bi sere a pami~tek owady. . 

Tam na p61noc ku Polsce swiec~ g~iazd gromady: 
Dla czegoz na tej drodze blyszczy si~ ich tyle? 
Czy wzrok tw6j ognia pelen, nim zgasnf!:l w mogile, 
Tam wiecznie lec~c, jasne powypalal slady? 

Polko! i ja dni skoncz~ w samotnej zalobie; 
Tu niech mi garstk~ ziemi dlon przyjazna rzuci. 
Podr6zni cz~sto przy twym rozmawiaj~ grobie, 

I mnie wtenczas dzwi~k mowy rodzinnej ocuci; 
I wieszcz, samotn~ piosnk~ dumaj~c o tobie, 
Ujrzy blizk~ mogil~, i dla mnie zanuci. 

Na uboczu harem si~ znajduje, wynioslym opasa
ny murem; za pon1oc~ korytarza l~czy siEJ z palacem. 
w baremie slady przepychu dawnego pozostaly: sale 
marmurow.e, k~piele, pokoje, w kt6rych niegdys zo
ny chanskie mieszkaly, pustkami stoj~; gdzie nie-

gdzie tyko widac dawnych ozd6b szcz~tki: w oknach 
kilka szyb kolorowych ocalalo, na scianach kilka 
zwierciadet Fontanny same dodaj~ tylko wdzi~ku 
pewnego opuszczonemu rozkoszy wschodniej schro
nieniu. Po za meczetem lezy cmentarz chan6w i ~ul
tan6w panuj~cego domu Giraj6w: tu, pod bialemi 
z marmuru nadgrobkami, w cieniu topoli, drzew mor
wowych i innych strefy poludniowej, spoczywaj~ 
Mengli, jego ojciec, pot~gi chanstwa krymskiego 
zalozyciel, i inni domu tego wladzcy, i ich zony i 
krewni. W poblizkich dw6ch budowach lei~ trumny 
bez ladu zwalone; byly one niegdys bogato wybite; 
dzis stercz~ nagie deski i szmaty calunu. W spomnie
niom z Pod1·oiy Krymskz"ej A. Mickiewicza poswi~cil 
XVIII. sonet6w. Zakonczymy ust~pem z jednego p. n. 
Mogily Ha1~emu (So net IX.): 

0 wy, r6ze edenskie, u czystosci stoku 
Odkwitn~ly dni wasze pod wstydu lisciami, 
Na wieki zatajone niewiernemu oku. 

Teraz gr6b wasz spojrzenie cudzoziemca plami, 
Pozwalam mu- darujesz, o wielki proroku, 
On jeden z cudzoziemc6w pogl~dal ze lzami. 

• 

0 HANDLU MURZYNAMI PROWADZONEM PRZEZ CHRZESCIJAN. 
Pierwszy wiadomy rozglos o Murzynach czyli Ne

grach rozlegl siEJ na 9 wiek6w przed Chrystusem, 
wyszedl zas od Bomera, kt6ry ich nazwal (Odyssea 
ks. I. w. 23) Etyopami, Hithz'opes, to jest ludzmi 
z opalonemi od slonca do czarnosci obliczami: wy
raz bowiem grecki aitlzo znaczy opalam, ops zas obli
cze. Jakoz przez Etyopi~ rozumiano dawniej wn~
trze Afryki, to jest Nigrycy~ czyli Sudan, a zabytek 
owej dawnej nazwy wn~trza Afryki trw a dotqd w na
zwie morza Etyopskiego, kt6re stanowi najwi~ksz~ 
zachodniej Afryl{i zatok~ Gwinejsk~. E1tzebius, oj
ciec dziejopis6w Chrystusowego kosciola, wspomina 
pod rokiem 332 o Etyopach, d\vojako dzielonych i 
najdalszych tnieszl<ancach, kt6rzy skladali poklon i 
dary cesarzowi l{onstantemu W., przez dwojakich 
zas Etyop6w trzeba zapewne rozumiec zachodniej i 
wscbodniej Afryki Murzyn6w. A zatem przez 9 wie
k6w przed Chrystuse1n a przez ~8 po Chrystusie, ra
zem przez 27 wiek6w przynajmniej czekali Etyopo
wie czyli Murzyni na przysposobienie siebie do ciala 
rodu ludzkiego. To ich przysposobienie stalo si~ 

przez wykl~cie, pot(Jpienie, zabronienie i zniesienie
handlu prowadzonego nimi przez Chrzescijan. 

0 Etyopach i nawet o calej Afryce zapomnieli 
Europejczycy od upadku panstwa rzymskiego. Por
tugalczycy, po odniesionych nad Arabami w opano-
wanym przez tych o!'}tatnich Pirenejskim p6lwyspie· 
zwyci~ztwach, zacz~li r. 1415 scigac ich w Afryce,_ 
mianowicie pod Ceotq, na marokofiskiej ziemi. Oni 
r. 1420 odkryli 'YYSPY Mader~ i Kanaryjskie, a roku 
1433 ozeglowali przyl~dek Non, tak go nazwawszy 
pierwszem ze sl6w non plus 1tltra, kt6remi chcieli 
wyrazic ze ich tnorskie odkrycia juz nie si~gn~ dalej 
za r6wnoleznik sp6lny owym wyspom i poludniowym 
krancom marokanskiego kraju. Poznana w6wczas 
i do zeglugi uzyta wlasnosc magnesowej igielki, przy
szla im w pon1oc o tyle, ze spuszczaj~c si~ ku polu
dniowi, trafili na przyl~dek Bojad01\ dalej na bialy 
czyli Blanco i zielony czyli Verdo: jeszcze da.lej na 
ujscie rzeki sw. Jana, a r. 1450 rzeki Senegalu. Na
st~pnie r. 1493 Portugalczyk Balrtolomeo Dz"az od
kryl cypel poludniowej Afryki, nazwany od owego 
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czasu przyl~dkiem Dobrej Nadziei, a jego ziomek hyly Tumbuktu i Gwinea, a za kt6remi, jak powia-
Vasco de Ga1na ozeglowal go r. 1497. dal miallezyc kraj podobniejszy do chrzescijanskie-

Te odkrycia staly si~ bodzcem dla Chrystofa Ko- go niz do mahometanskiego lub poganskiego. Ten 
lumha Genuenczyka do szukania now6j CZfdSCi zie- kraj wzi~li Portugalczycy, za 6w od dawna zajmu
mi czyli nowego swiata. Jakoz znalazl go w latach j~cy ciekawosc Europejczyk6w kt6rym mial wlada6 
1492-1498. I oto straszliwa epoka od kt6rej Eu- tak nazywany ksi~dz Jan. Odtt!d tedy ten lrsi~dz 
ropejczycy z.acz~li wyt~piac ludnosc tego nowego Jan stal si~ gwiazdfb przewodz~c~ dalszym Por-
8wiata, Ameryk~ dzis nazywanego, i zarazem stare- tugalczyk6w odkryciom. Szul\aj~c jego kr6lestwa 
go to jest Afryki, wyprowadzaj~c Murzyn ow z tej zdobyli wiele geograficznych o Afryce wiadomosci, 
ostatniej, kt6rych jako przedajnych niewolnik6w, lecz te zalegly w ich archywach i s~ dot~d tajem
okrutne wyludnienie przez Hiszpan6w podb6jc6w nic~ dla oswiatowej Europy. Nie trafiwsay do po
swoich, chlon~la Ameryka. Tak powst~l handel Mu- szukiwanego k .. 16lestwa, zanicchali swych zap~d6w 
rzynami prowadzony przez Cbrzescijan. do takiego celu wymierzonych, puscili si~ gl~biej ku 

Zaloiycielami tego handlu s~ tedy Portugalczycy; poludniowi i znalezli Gwine~ wyzsz~ i nizsz~. Tym 
oni tez najdluzej, bo nawet po zniesieniu i oglosze- sposobem objawila si~ Europejczykom zachodnia 
niu go za zbrodniczy, nim si~ bawili i z niego sro- Afryka, z kt6rej oni przez trzy wieki potem wybierali 
motny ci~gn~li zarobek. Naprz6d roku 1440 powle- skazane na niewol~, na handel, plemie murzynskie. 
kli do Liz bony Murzynow, schwytanych na spornnio- Dzis wyzszf! Gwine~ skladaj~ nast~puj~ce pobrze
nych wyzej, odkrytych przez siebie pobrzezacb. We za- a) Sier1·a Leona z osad~ wolnych Murzyn6w, 
dwa lata potem krewni okupHi schwytanych innymi zalozon~ przez Anglik6w, licz~c~ okolo 18,000 mie
biedniejszemi niewolnikami murzynami i piaskiem szkanc6w, kt6rej miasto gl6wne F1·eetown; h) po
zlotym. Nast~pnie Portugalczycy obwarowawszy si~ brzeze P'iep1·zowe z osad~ Lz.heria wolnych Murzy
na odkrytej r. 1452 wyspie A1~guin, przy njsciu spo- n6w, zalozon~ przez p6lnocnych Amerykan6w, kt6-
mnionej dopiero wyspie s. Jana, zacz~li przcz wyda- rej n1iasto gl6wne blontovia o cwierc mili od ujscia 
wane ztamt~d nakazy pobierac od czarnych Afryki rzeki Mesuradosc; c) pobrzeze kosci sloniowych; d) 
pokolen zloto, kosc sloniow~ i niewolnik6w. pobrzeze zlote, gdzie oswiata Murzyn6w zajasniala 

Jedno z tych pokolen, osiedlone mi~dzy rzekami obok s~siedzkiego kraju srogich Aszant6w, sklada
Senegal i Gambi~ czyli w Senegambii, Jolo(fami j~cych milijonow~ ludnosc; e) pobrzeze 1~iewotnz·kow, 
zwane, zepchn~lo swego kr6lika z tronu. Zepchni~ty gdzie mi~dzy killi~ udzi.elnemi krajami, odznacza 
kr6lik, nazwiskiem Bemoj, zbiegl do Portugalczy- si~ dospostyczne pafistwo Dahornelt. Co si~ tyczy 
k6w na wysp~ Arguin i zaz~dal od nich zbrojnej po- nizszej Gwinei, w kt6rej Portugalczycy maj~ naj
mocy przeciw zrol<oszonym swoim poddanym. Por- wi~ksze posiadlosci i najwi~cej rozszerzyli religi~ 
tugalczycy odeslali go do Lisbony, a tu kr61 Jan II chrzescijansk~ mi~dzy Murzynami; ta, przerzni~ta 
oswiadczyl mu ze tylko pod warunkiem przyj~cia rzek~ Zair~ czyli Kongo, sklada si~ z kraj6w zwa
chrztu moze odzyskac utracony sw6j tron. R. 1489 nych Loango, Kongo, Angola, Matamba i Benguela. 
w miesi~cu Listopadzie kr6lik J oloff6w byl juz chrze- J ednym z gl6wnych bodzc6w do odkrycia tych 
scijaninem, a kr61 Portugalski mianowal go grandem kraj6w stala si~ l\r~z~ca pod 6wczas o dopiero spo
swego kr6lestwa, jako takiemu nadal herby i ode- mnionym ksi~dzu Janie gawenda, kt6ra na nast~pu
brawszy od niego holdownicz~ przysi~g~, wyslal go j~cych dziejowych czynach polega. Szukaj~cemu ra
pod zaslon~ odpowiednej sily do utraconego pans twa. tunku Temudiynowi, p6zniej w 12 i 13tym wieku 

Przy ujsciu Senegalu dok~d przybyla flota Por- przez swe rozboje i podboje rozstawionemu i Czyn
tugalska, jej dow6dzca Pero- Vaz, por6zniwszy si~ kis-cllanem nazwanemu, podal byl r~k~ zbawcz~ 
z kr6likiem Joloff6w, pozbawil go zycia. Wybuchle Onk-cltan, wladzca kraju Kara-kataj w Mongolii 
po tern morderstwie morowe powietrze wyt~pilo wi~k- Chinskiej i ozenil go z c6rk~ swoj~. Mimo to wszy
SZf! cz~sc sily zbrojnej Portugalskiej; fiota jednak stko por6inili si~ z czasem ci dwaj tatarscy naczel
utrzymala swoje stanowisko przy ujsciu Senegalu. nicy, a Temudzyn w zaszlym mi~dzy nimi boju zn~-

Podczas swojego w Lisbonie pobytu badany o stan kal swego dobroczync~ i tescia, blisko rzeki Ke1·lon, 
i szczeg6ly 'vn~trza Afryki ten nieszcz~sliwy kr61 jednej z trzech skladaj~cych si~ na wielk:JJ rzek~ 
Joloff6w, wymienil Portugalskiemu bogate kraje, A1nu1', kt6ra wpada do Ochockiego morza. Onk
kt6re nazwal Tunguhulo i Guine, kt6remi zapewne chan, uciekaj~c po. swej kl~sce, wpa<ll w r~ce naczel-

• 
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nik6w innej tatarskiej bordy, kt6rzy go zamordowali: 
i on to byl owym zagadkowym kr6lem i ksi~dzem 
Jan em. Desguignes w swojej llistoire des Huns et 
des Tarrta1·es.- Paris 1767 (T. IV. 19-20) pisze o 
tym. nieszcz(Jsliwym wladzcy tatarskim, ze zostal 
chrzescianinem \vedlug zasad Nestoriusa, biskupa 
J{onstantynopolskiego z wieku 5go, odosobniaj~cych 
dwie w Chrystusie natur~ bosk~ i ludzk~, i ze na 
cbrzcie dostal: imie Jan: dalej ze go kr6lem Janem 
nazywa Grzegorz Ahulfa1'adz, kronikarz, Arab, bi· 
skup Alepu z 13go wieku i nakoniec ze dawana mu 
nazwa ksi~dza Jana zt~d zdaje siEJ pochodzic ze Ne
storyanie, jak wszystkim z~daj~cy1n tego od nich, 
tak jemu nadali tytul Mathieu ksi~dza. Warto jesz
cze wiedziec: ze Mathieu Pa1·is, kronikarz angielski 
z 13go wielru umieszczonemi 'v swem dziele listami, 
jakoby tego monarszego ksi~dza Jan a, dal pow6d do 
rozglosu mnogich a zwodniczych o nim powiesci. 

Ten monarcha ksi~dz Jan, i 6w odkryw~a Ameryki 
Chrystof Kolumb, kt6ry w ostatniem swej woli roz
porz~dzeniu kazal si~ pogrzebac na wyspie San-Do
mingo, \V tycb samych kajdanach, w kt6re za zycia 
okuto go spotwarzonego, i jeszcze Bartolomeo Las
Casas, najcnotliwszy z Hiszpan6w, kt6ry towar~y
sz~c Kolumbowi do nowego swiatn, pierwszy tam 
zasial z godnosci~ apostolsk~ ziarno zbawczej reli
gii Chrystusa; czy to ci trzej i im podo bni Judzie s~ 
winowajcami wyt~pienia ludnosci Arnerykanskiej, a 
skazania afryktn1skiej na 'viekuist~ niewol~? Nil{t o t~ 
zbrodni~ nie obwini pierwszego z tych trzech ludzi 
i wypada tylko rozpoznac spraw~ dw6ch ostatnich. 

Kolumb podczas trzeciej swojej z roku 1498 do 
Ameryki wypra"ry, trafiwszy na zaburzcnie w zalo
zonej przez siebie w San-Domingo osadzic, chwycil 
siE2 zaradczych srodk6w, lit6rych jego sumienie lub 
cluch chrzescijafiski nie mogly pochwalic: to jest, 
zapobiegaj~c brakowi robotnik6\v, podzielil owfb osa
dE2 na okr~gi a 'v tych wydal mieszl\anc6w na samo
wolnosc ich pan6,v, i tak dal pocz~tck o'vej w nowym 
swiecie niewoli, kt6ra az do clni naszych przetrwala. 
Jezeli ten zarzut, wziE2tY na uwag~ ze wznioslemi 
duszy jego przymiotami, upada; tedy mylnieby rozu
miano ze Kolumb siebie, jal{o zalozyciela iliewoli 
Murzyn6w, skazal na te same po smierci s'vojej kaj
dany, nakt6re za zycia byl niesprawiedliwie skazany. 

Niewoli Murzyn6w ogolnie, a prowadzonego nimi 
bandlu szc~eg6lnie s~ rzeczywistymi zaloiycielamj 
Portugnlczycy. Temu bandlowi, gdy go od nich prze
j~li Hiszpanie, na pr6zno sprzeciwial si~ poznany 
wyzej kardynal Ximenes. Z osad, kt6re w Afryce 

mieli, przywiezli Portugalczycy roku 1503 po raz 
pierwszy Murzyn6w na przedai do posiadlosci kt6re 
Hiszpanie mieli w Ameryce. Roku 1516 Bartolomeo 
Las-Casas Dominikan, powr6ciwszy z Ameryl{i, wy
m6gl na Karolu V, wst~puj~cym pod6wczas na opr6-
.Zniony po Ferdynandzie katolickim tron Hiszpanski,. 
nakazy lagodnego obchodzenia si~ z mieszkancami 
nowego swiata. Ale te nakazy nie mogly wzi~c skut
ku dla tego samego ze Karol V w rok potem upraw
nil handel prowadzonyafrykansk~ czarn~ ludnosci~, 
dawszy pozwolenie swojemu dworzaninowi flamand
czykowi Leb1~esa 'vywiezc co rok z Afryki 4000 Mu
rzyn6w na przedaz do osad kt6re Hiszpanie mieli 
w Ameryce. Lebresa przedal to pozwolenie ziomkom 
odkrywcy Ameryki, Genuenczykom, a ci, sprzecznie 
z republikanckim a jeszcze sprzecznit~j z chrzescijan
skim duchem, ci~gnE2li z niego szpetny zarobek. P() 
Hiszpanii, Anglia za panowania kr6lowy Elzbiety 
(1558-1603), a Francya za panowania Ludwilca 
XIII (1610-1643) zacz~la prowadzic handel Murzy- · 
nami. l{azdy Murzyn przedany do Ameryki, kt6re
mul{olwiek z panuj~cych tam mocarstw europejskicb, 
stawal: si~ tam na cale zycie niewolnikiem.- Prze
razaj~cy tego zgorszenia przyklad dali Hiszpanie, 
ubarwiwszy go zwodniczym pozorem: ze latwiej nie
wolnik6w niz wolnycb, nawr6cic do chrzescijanstwa .. 
Ty1n wlasnie pozorem skloniono niedol~znego Lud
wika XIII do podpisania postanowienia, przez kt6re 
Murzyni francuzkich posiadlosci w .A.meryce by1i 
obr6ceni na niewolnil{6w. ,Louis XIII se fit une 
peine extr6me de la loi qui rendait esclares les Ne
gres de ses colonies. Mais quand on lui mit dans 
I' esprit que c'etait la voie la plus sure pour les con
vertir; il y consentit" - m6wi Montesq uicu Esprit 
tle.s loiw, L. XV. Ch. 4. to jest: Ludwik XIII byl bar
dzo przeciwny postanowieniu kt6re obracalo Murzy
n6w osad jego na niewolnik6\v: ale gdy mu wysta
stawiono ze to jedyny posrodek nawr6cenia ich do 
wiary chrzescijnnskiej, zezwolil na nie. - Ksi~dz 
Ruyual w swoim dziele Histoire des etablissements 
dans les deux Indes, Geneve 1781. T. IV. 270, nad 
prawdziwem zr6dlem handlu prowadzonego niewol
nikami rozwodzi siE2 nast~puj ~cemi, tu spolszczone-
mi s{o,vy: ,Niegdy niesyta chciwosc zlota dala po
cz~tek najszpetniejsze1nu z handl6w, handlowi nie -· 
'volnikami. Ludzie lubi~ rozprawiac o zbrodniach 
przeciw Bogu i czlowieczeilstwu, a do ich poczetu 
nie policzaj~ tej ostatniej najokropniejszcj. Zhanbila 
si~ ni~ wi~l{sza cz~sc europejskich narod6w. Podla. 
chci\vosc zysku st!umila w nich uczucia, jakie czlo-

• 
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wiek rna wzgl~dem czlowieka. Ale bez tych r~k nie
wolniczych, powiadaj~ nam ci chchvcy, kraje, kt6-
rych nabycie tak drogo kosztowalo, lezalyby odlo
giem. Przeb6g! niech lei~ odlogiem, jezeli dla na
rlania im wartosci trzeba do stanu bydl~cia przywo · 
dzic i tego czlowieka kt6ry kupuje, i tego l{t6ry 
jest przedawany., 

Lubo handel prowadzony Murzynami i ich niewo
la, zbrodni~ obrazonego czlowieczenstwa, w ostat
nich, kt6re z kolei poznamy, tral{tatach mocarstw 
europejskiego p6lwyspu, a wyt~pienie ludnosci no
wego swiata ci~zy gl6wnie na Hiszpanach; znalezli 
si~ jednak mi~dzy tymi ostatnimi ludzie, kt6rzy si~ 
wysilali na odwr6cenie od swego kraju tak wielkiej 
hanby, a od Afrykanskicb i Amerykanskich pokolen 
najzgubniejszej z kl~ski.-Poczetowi tych wybranych 
ludzi przyswieca spomniony wyzej Bartolomeo Las
Casas. On, opowiadaj~c poganszczyznie w San-Do
mingo i Meksyku zbawcz~ Ewangieli~, przypo1ninal 
zarazem wladzcom europejskim tych krain zalecon~ 
przez Chrystusa po milo sci Bog a milosc blizniego. 
Nie skutkowaly na wladzcab te jego przypon1nienia 
i tem samem malo skutkowalo jego apostolskie po
swi~cenie si<2 sprawie zbawienia krajowc6w: za czem 
poszlo ze Hiszpanie okrutnie wyt~pili cale pokolenia 
nienawr6conych. Jan Ginez de Sepulveda, kanonik 
z Salamanki, historyograf Karola V, a jeden z nau
czycieli Filipa Ilgo uspra,viedliwial wyt~picieli t~ 

w ksi~zce swojej p. t. DemocTates II se1t de Justis 
belli causis roz bier an~ zasad~ ze ze wzbraniaj~cymi 
si~ przyj~c religij~ chrzescijanslr£1 nie inacz~j wypa
dalo post~pic. Gdy Karol V nie pozwolil oglosic 
w Hiszpanii pisma takiej tresci; tedy je ogleszono 
w Rzymie i rozrzucono po Hiszpanii. I przeto moglo 
si~ stac, tak jak podaj~ dzieje, ze w 10 latach wyt~
piono 15 milijon6w ludnosci amerykansko-pogan· 
skiej. Odpowiadaj~c na owo pismo Sepulvedy Bar
tiomiej Las-Casas, wydal na swiat w Sevilli roku 
1552 ksi~zk~ p. t. Btez:z·ssz"rna 1-.elatz·on de la desl1'uc
cion de las /ndicas in 4°, kt6r~ z hiszpailskiego wy
tl6maczono na kilka innych j~zyk6w, mianowicie 
w Frankfurcie nad Men em r. 1598 na lacinski. Ame
rykanie czyli zachodni Indyanie, do kt6rych jako ich 
Apostol przeprawial si~ 12 razy z Europy Las-Casas, 
mianowany w Chz'apa miescie Meksykanskiem, czcili 
go i kochali jak opiekuncze b6stwo. Od roku 1551, 
w kt6rym powr6cil byl do Hiszpanii, i gdzie r. 1566 
zakonczyl zycie w Madrycie, juz go wi(Jcej nie ogl~
dali wsr6d siebie nawr6ceni przez niego Meksy ka
nie, Antoni Het .. 1·e1'a, historyograf Filipa II, spomina 

w swojej Historyi Indyi zachodnich, :t;e poswi~cenie 
si~ Las-Casasa sprawie zbawienia Indyan zacbod
nich dalo pow6d do pos~dzenia go o poddanie mysli 
Hiszpanom aby mieszkanc6w nowego swiata w ich 
pracach po osadach zast~pili Mur~ynami, zk~d n1iar 
wynikn:tc prowadzony tymi nieszc~(Jsliwymi handel. 
Biskup francuzki w Bloz·s Henryk Gregoi1'e, autor 
kilku szacownych pisn1, mianowicie ksi~zki z roku 
1808 p. t. De la litterat1t1~e des Negres, i innej p. t. 
De la tq·aite et de pesclavage des Noi1'S et des Blancs· 
z r. 1815, ow~ na Las-Casasa rzucon~ potwarz zbil 
w rozprawie p. t. Apologie de Ba1·tltelemy Las-Casas
umieszczonej w 4tym tomie des memoi1'as de la 
classe des Sciences mo1·ales et politiques de Institut. 

Zwr6cmy teraz uwag~ na niekt6re szczeg6ly pro
wadzonego Murzynami bandlu. 

Slowo hiszpailskie Assiento oznacza pozwolenie 
udzielone przez kr6la hiszpanskiego innym panstwom 
na kilkoletni~ dostaw~ Murzyn6w do osad hiszpan
skich Ameryki, za pewn~ do skarbu biszpanskiego 
oplat~. Od czasu jak I.~udwik XIII podpisal niewol~ 
Murzyn6w w osadach francuzkich Ameryki; Francu
zi roku 1637 po raz pierwszy, roku 1697 po drugi 
zrobili n1orsk~ wycieczk~ do okolic ujscia Senegalu, 
gdzie od kr6lik6w murzyflSl{ich byli dobrze przyj~ci. 
'fak powstala ich sp6lka mor~ka, zwana Gwinejsk~, 
jej zas celem bylo frymarczenie Murzynami. 

Roku 1696 Portugalczycy otrzymali od Karola II 
l\r6la hiszpai1skiego Assiento (pozwolenie) za dostar
czenie w 5 latach do osad hiszpanskich Ameryki 
25,000 Murzyn6w, na co wyliczono im z g6ry dwie 
trzecie umowionej za t~ dostaw~ summy. Karol II, 
ostatni potomek Karola I, kr6la hiszpanskiego, czyli 
Karola V, Cesarza nie1nieckiego, umarl w Madrycie 
dnia 1 listopada r. 1700 naznaczywszy swoim na
st!Jpc~ na tron hiszpanski Filipa, wnuka Ludwika 
XIV kr6la francuzkiego. Ten Filip z przydomkiem 
pi~ty, wst~piwszy na tak przeznaczony sobie tron, 
przelal Assienty, po wyjsciu spomnionycb pi§ciu lat 
Portugalczykom, na sp6lk~ Gwinejsk~ francuzk~, 
kt6ra obowi~zala si~ dostarczac od ro]{U 1702 przez 
lat 10 do osad hiszpanskich Ameryki co rok 4,800 
Mutzyn6w. Te 10 lat byly okresem krwawej i zaciEE
tej wojny toczonej mi~dzy sobf! przez zachodnie eu
ropejskie mocarstwa z okolicznosci przyj~cia przez 
spomnionego Filipa v. korony hiszpanskiej, o kt6r~ 
dobijali si~ inni panuj~cy ksi~z§ta. Roku 1711 w u .. 
trechcie doszly mi§dzy Francj~ i Angli~ przedugo
dne warunki pokoju, mianowicie, iP. Gibraltar zosta
nie w rCJkU Anglik6w kt6rzy zdobli t~ twierdz~ i ze 
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ci otrzymaj~ od kr6la hiszpanskiego Assz"ento na lat nia ducha chrzescijanskiego zniosly ten handel 
30 z temi samemi korzysciami jakie po 6w czas mieli europejskie mocarstwa, a z ludzkosci chrzescijanskh~j 
sobie zapewnione Francuzi. Do poczetu tych korzy- zdj~ly kl~tw~, zasluzon~ taldem przez trzy wieki za
sci nalezalo ze sp6lka a~sientowa angielska mogla robkowaniem, za zbrodnicze w ostatnich traktatach 
co rok wyprawic do osad hiszpanskich Ameryki o- ogloszonem. 
kr~t 500 beczkowy z wszelkiemi towarami i te przedac Po roku 1750 dopiero spomnionym, przej~l po 
tam na rocznym targu. Zatwierdzono owe dwa przed- sp6lce angielskiej dostaw~ Murzyn ow do osad jeden 

· ugodne warunki w zawartym ostatecznie Utrecht- z kupc6w londynskich, kt6ry mial sw6j zaklad w Bu
skim dnia 13 lipca r. 1713 pokoju z tym dokladem enos-Ay~res, miescie poludniowej Amerylri lez~cem 
ze przyznane Anglii na lat 30 assiento rna bye liczo- nad rzek~ Srebrn~ czy Rio de la plata, pod6wczas 
ne od dnia 1 maja r. 1713. hiszpanskim, gdzie na tym handlu stracil cale sw~je 

Nast~pnie r. 1716 dnia 15 maja w Madrycie sta- mienie. Taka san1a kolej bylaby przyszla na zawi~
n~la mi~dzy Anglij~ i Hiszpanij~ umowa wyjasnia- zan~ w Madrycie r. 1765 w celu dostatczania mu
j~ca artykul pokoju Utrechtskiego tycz~cy si~ assien- n6w sp6lk~ kilku dom6w handlowych hiszpanskich, 
to. Moe~ tej umowy pozwolil Filip V, kr61 hiszpan- francuzkich i genuenskicb, gdyby upadaj~cej nie 
ski sp6lce angielskiej i zbywac w Peru lub Meksyku podzwign~l hiszpanski minister Skarbu zlagodziw
towary kt6rychby nie zbyla w Afryce zakupowanych szy r. 1773 zbyt ci~zkie warunki bylego szpetnej pa· 
tam niemi Murzyn6w: 2. Obiecal naznaczyc staly mi~ci Assiento. 
dzien targowy na przedaz Murzyno"' i o tern spo- Od nastania az do skonania handlu prowadzonego 
mnion~ sp6lk~ uwiadomic przez swego posla przy Murzynami, gl6wnie podzegali do niego europejczycy 
dworze Londynskim.- W koncu opiewa urn ow a ile murzynscy kr6likowie na przedazy bowiem ich pod
sp6lka jest dluzna kr6lowi hiszpa:6.skiemu; bez wzgl~- danych polegal ich doch6d. Gdy wi~c przy schyl
du za strat~ jak~ poniosla przedawszy za bezcen ku 18-wieku odezwaly si~ w Anglii glosy przeciw 
~sadom angielskim Murzyn6w sprowadzonych przez z grozie takiego zarobkowania i zaz~daly jego znie
ni~ dla biszpanskich, a kt6rzy dla tego ze skarbu sienia; w6wczas przerazony temi glosami kr6lik kra
hiszpanskiego nie bylijej zaplaceni, ze ich nie dosta- ju Dahome, lez~ccgo na pobrzezu niewoluikow wyz
wila na czas naznaczony. szej Gwine, i wyprawil do Lis bony poselstwo, zlozo-

Takie umowy o dostaw~ Murzyn6w, podobne do ne ze swego brata i syna, w celu przewiedzenia 
dzisiejszych um6w o dostaw~ koni lub wol6w, poci~- z Portugalj~ uklad6w o utrzymanie prowadzonego 
gn~ly za sob~ naduzycia i przemycania, kt6re r. 1739 Murzyn ami handlu. Ten kr6lik otaczal si~ straz~ 80 
staly si~ powodem do wojny n1i~dzy Anglij~ i Hisz- zolnierzy i tyluz zon. Do jego nadwornych rozrywek 
panj~. Tej wojnie polozyl koniec zawarty w Akwis- nalezaly smiertelne ofiary na kt6re ten zadnym ha
granie (Aix la chapelle) roku 1748 dnia 18 pazdzier- mulcem nie wstrzymany afrykanski. despota skazy
nika pok6j. Artykul16 tego pokoju opiewa, ze-ugo· wal swoich niewolnik6w. Jego tez palac, w stolicy 
da assientowa, to jest dozwaJaj~ca handlu Murzyna- zwaneej Aborny, byl przystrojony ludzkiemi czasz
mi, podpisana w Madrycie dnia 26 marca r. 1713 od- kami. Takiemi srogosciami czarnych wladc6w Afry
nawiac si~ dla sp6lki angielskiej na lat 4 przez kt6- ki byloby usprawiedliwione odwieczne ich poddanych 
re byla przerwana wojna. wywozone przez chrzescijan prowadzone, gdyby ci 

• 

Ten artykul pokoju Akwizgranskiego zast~piono ostatni po chrzesciansku podejmowali wywozonych, 
-potem umow~ zawart~ w Madrycie dnia 5 pazdzier- a jakkolwiek przeraza owa afrykansko-Inonarsza 
nika :toku 1750, przez kt6r~ sp6lka Angielska zrze- srogosc, jest ona mniejszym niz europejskich chrze
kla si~ prowadzenia handlu Murzynami dozwolo- scjanskich frymarcznik6w grzechem i to tamtym nie 
nego jej moe~ tak zwanego Assiento, za to zas skarb zabrania, tym zabrania religja tak k.rzycz~cej obrazy 
biszpanski mial jej wyplacic 100,000 funt6w sterlin- czlowieczenstwa: opr6cz tego fatysze takh~j afrykan
:g6w. skim kr6likom wzgl~dem swoich poddanych srogosci 

A zatem przed sto laty umowy o handel i niewol~ podobnie pozwalaj~ i jak Talmut pozwala a nawet 
Murzyn6w byly rokowane i zawierane tak jawnie i zaleca zydowskiemu plemieniu zyc nienawistn~ wiel
,czelnie jak te kt6remi w ostatnich czasach obudze- kiej reszty rodu ludzkiego. 
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Na brzegach Gwinei, zapuszczaj~c si~ o 40 mil go od roku 1807. Ten ostatni zaklad gl6wnie d~zyl 
w gl~bi~ tego afrykanskiego kraju bytowaly tar.gi do zniesienia handlu prowadzonego Murzynami. Ale 
na kupno i przedaz Murzyn6w dokonywane wi~cej zniesienie tego handlu bylo wyl~cznym celem towa
za cacka i wyroby europejskie niz za pienhtdze. Li- rzystwa l{t6re roku 1796 zalozyl zyj~cy od r. 1734 
czba Murzyn6w wywiezionych z tychgwinejskich tar- do 1813 Anglik 61·anville Sha1'P· On temu celowi 
gowisk do Ameryki wyniosla 40 miljon6w przynaj- poswi~cil cale zycie swoje: on wszczeg6lnosci sklo
mniej, w trzech wiekowym okresie. Podczas ich prze- nil roku 1772 s~dy wielkiej Brytanii do przyj~cia 
prawy, zwykle okutych w kajdany i pokotem zapy- zasady, ze ka.zdy niewolnik stawal si~ wolny na ziemi 
chaj~cych okr~towe ciemnice, grub~ od sta wybiera- Angielskiej: za jego jeszcze przewodem wniesiono 
la lichw~ smierc. Rozpacz prr.ywodzila nieszczEJsli · pierwsz~ r. 17 83 do parlamentu prosb~ o zniesienie 
wych do umorzania si~ glodem, a gdy biciem zmu- prowadzonego ~Iurzynami handlu. 
szono ich do przyj~cia pokarmu; wynalezli spos6b ze stanowiska zaslugi tego rodzaju uwaiany prze
zadawania sobie smierci przez polykanie j~zyka. wyzsza Granville' a Sharp'ajego rodak Tomasz Clark
Targowiska amerykanskie na dowiezionych byto\va- son. Ten wszelkierni mozliwemi wysileniami, nie raz 
ly w Barbados jednej z malych antylskich wysp; dla tego naraziwszy si~ na utrat~ zycia, chcial oku
w Ballia miescie Brazylii; w llawannie miescie wy- pic zniesienie prowadzonego Murzynami handlu. Aby 
spy Kuba. Tam cena jednego Murzyna byla od 80 zebrac i zgromadzic wiadomosci odnoszfbce si~ d<> 
do 85 funt6w sterling6w. Kupionym i naj,vi~cej do tego handlu, ~wykle przerazaj~ce ~w~ okr0pnoscif!-, 
plantacyi kawy cukru obracanym, Murzynom nabyw- objechal kilkakrotnie Anglj~ i Francj~ i ozeglowal 
cy wypalali rozpalonem zelazem pi~tno na ciele, a by wiele m6rz. Za jego gl6wnie staraniem wzi~li na sie .. 

... nie bylo niepewnosci czyj~ oni s~ wlasnosci~. bie spraw~ zbawienia Murzyn6w William Wz"lbe(o1~ce 
Narodowi angielskiemu kt6ry, jako gl6wnie w no- czlonek parlamentu od r. 1780, najgorliwszy tej spra, 

wym i starym swiecie handluj~cy Murzynami, naj· wy orendownik, tudziez ministrowie William Pz"tt 
wi~cej ze swego lona wydawul swiadk6w i sprawcow (1759+1806) i Charles James }ox (1746+1806). 
seen tyle przerazaj~cych tego frymarku, nalezy si~ On sklonil pierwszego z tych ministr6w ze r. 1787;. 
chwala, iz ze siebie i z innych chrzescijanskich 1ud6w a drugiego ze w kilka I at potem wni6sl, lubo bezsku
zmazal odwieczn~ takiego zarobkowania hanb~. tecznie, do parlamentu t~ spraw~. Clarkson jeszcze 

W drugiej polowie 17 go wieku dwaj Anglicy Jerzy byl tej sprawy tlomaczem r. 1818 na zjezdzie mo
Fox, i Williatn Penn, mianowicie ten ostatni, zalo- narch6w w Akwizgranie przed s. p. cesarzem i kr6· 
zyciele tak zwanych Kwakr6w wyznania, celuj~cego lem Aleksandrem.-Wilbeforce, Pitt i :Fox dokazali 
zacnosci~ chrzescijanskiego charakteru obok nieda- wprawdzie, ze Izba nizsza parlamentu angielskiego 
j~cych si~ usprawiedliwic dziwactw, pierwsi zasieli oswiadczyla si~ r. 1792 wi~kszosci~ 19 glos6w za 
na ziemi Ameryki p6lnocnej, czyli dzisiejszych sta- zniesieniern handlu Murzynan1i po uplywie lat trzech: · 
now zjednoczonych, ziarno ewang~1ickiego ducha ale Izba wyzsza odrzucila taki wniosek tamtej. Tym
holduj~cego prawom czlowieczenst~va bez wzgl~du czasem pod dniem 4 lutego r. 1794 oglosil 6wcze
na bialosc lub czarnosc ludzkiej lepianki. Sp6l,vier- sny republikancki rzt!cl francuzki wolnosc murzy-
cy Foxa i Penna zniesli w sto lat potem, to jest roku now w swoich amerykafiskich osadacb. Wilbeforce 
1751 handel czarnym Afrykanskim ludem prowadzo- tedy wni6sl na nowo r. 179(3 spraWEJ Murzyn6w do 
ny. Z innej strony wywarcie, za posrednictwem Izby nizszej, z~daj~c a by od dnia 1 marca r. 1797 
oswiaty, zbawczego na ten lud w jego rodzinnej zie- frymarczenie tym ludem bylo na zawsze zniesione, 
mi wplywu, nalezalo do gl6wnych cel6w Afykan- i aby frymarcz~cy nim byli karani czternastoletniem 
skiego towarzystwa, African Associonation, kt6re od 1 wygnaniem do Botany-hay, tak nazywanej Zatoki 
roku 1788 w Londynie zacz~to dzialac; i Afrykan- w nowej Holandyi. Pitt i Fox silnie poparli ten wnio
skiego zakladu, African /n,stitution, tamze czynne- sek: jednak Izba ocll:ozyla do p6zniejszego czasu 
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swoje nad nim oorady. Az tedy dnia 10 czerwca r. 
1806 tninister Fox uprzedzil Izb~ nizsz~, ze imie
niem vVilbeforce'a wniesie do nicj spraw~ kt6ra ca
;t~ ludzkosc obchodzi, a kt6rej ten dostojny m~z jest 
nieustannie czuwaj~cym str6zen1. ,B~d~ stracone, 
powiedzial w6wczas Fox, 40 lat politycznego zycia 
me go, jezeli teraz nieprzewiode tej spra wy." Zaz~dal 
dopiero aby Izba handel prowadzony Murzynami 
oglosila za rzen1ioslo niecne, ze sprawiedliwosci~, 
1udzkosci~ i zdrow~ polityk~ sprzeczne, i aby nie
zwlocznie przedsi~wzi ~la posrodki na zu pelne jego 
zniesienie. Milno op6r niekt6rych czlonk6w prze
szedl w Izbie nizszej ten zbawczy wniosek wifJkszo
sci~ 114 glos6w przeci'v 15. Tego samego roku 1806 
w przcdedniu uroczystosci podwyzszenia Krzyza 
Chrystusowego, to jest w 13 dniu wrzes., umarl Fox, 
a l{r6l i czlonkowie Izby wyzszej ozywieni duchem 

jego zan1ienili swem zatwierdzeniem w dniach 5 i 6lu
tego r. 1807 w obo\vi~zuj~ce prawo od d. 1 stycznia 
r. 1807, znosz~ce handell\iurzynami, wniosek Wil
beforce'a i Foxa, vrzez Izb~ niza~~ przyj~ty. P6zniej, 
to jest dnia 4 maja r. 1811 doszlo na takh3j samej 
drodze prawo skazuj~ce winnycb prowadzenia handlu 
Murzyn ami na 14letnie wygnanie lub na CifJzkie pr ac~. 

W okresie od roli:u 1783 do 1811 uswietnionym 
takiemi wysileniami, przez lud i rzt1d angielski po
<lj~temi, na rzecz wybawi enia czarnej cz'bstki rodu 
ludzkiego, czyz· co odpowiedniego stawiaj~ przed na
mi dzieje Francy i? Czyz jej tryumfy juz to republi
l{anckiej juz ces arski6j przyniosly czarnym lub bia
lym sp6lludziom jakie b~dz oswobodzenie? Obraz jej 
dziej6w z tego okresu og6lnie, a sprawa Murzyn6w 
wyspy San-Domingo szczeg6lnie, jest przecz~c~ na 
te pytania odpowiedzi~. 

W koncu r. 1492 odkryi t§ wysp~ Chrystof Ko
lumb, a r. 1506 spoczfJly na niej zwloki jego az do 
T. 1796, w kt6rym je przesiedlono do Kuby. Wylu
dnion~ z pierwotnych swoich mieszkanc6w a p6iniej 
prawie opuszczon~ przez Hiszpan6'v objfJli Francuzi 
w srodku 17 -go wieku, i nastfJpnie zaludnili dowozo
nynli z Afryki Murzynami, }{t6rzy dla tego przyswo
ili mo'v~ francuzk~, dzis dla nich macierzynsk~. Ro
ku 1795 dnia 5 kwietnia w Bazylei stan~! traktat 
mi~dzy Hiszpanj~ i Francj~, kt6rym pierwsza na 
rzecz drugiej zrzekla si~ praw swoich do wyspy San
Domingo. Podobnie jak ta, inna wyspa, zwana Isle 
de F1~anse, lez~ca na .wsch6d Afryki, do Francyi po
d6wczas nalei~ca, byla zamieszkana przez Murzy
n6w kt6rzy r6wnie jak w tamtej i w inuych amery
kanskich posiadlosciach Francyi byli skazani na nie-

wol~. Zostawszy w koiicu roku 1799 naczelnikiem 
Francyi pod nazw~ pierwszego konsula Napoleon 
Bonapa1·te pochodzenia italianskiego, rodem z wy
spy Korsyki, obiecal vr tym samym czasie \volnosc 
Murzynom wyspy San-Domingo, juz od roku 1792 
pokuszaj~cytn si~ dopi~c jej z broni~ w r~ku, w kt6-
rym dawal pochwaly bialym 1nieszka11com \v.yspy lste 
de F1'anse za utrzymanie tam niewoli czarnyc~. 

Dnia 9 lutego r.1801 w Laneville miescie Lotaryn
gii, stan~! mi~dzy Bonapart~m, pier,,rszym Konsu
lem rzeczypospolitej francuzkiej, z jednej; a cesa
rzem niemieckim z drugiej strony traktat, kt6rego ta
jemnym artykulem obowi~zal si~ tam ten zwin~c hufce 
cudzoziemskie, kt6re w6wczas podzielaly z wojskiem 
francuzkim trudy bojowe. Wlasnie w tym samym 
roku d. 24 pazdziernika pod przewodem sp6lmurzyna 
Touissaint Louverture powstali czarni mieszkancy 
wyspy San-Domingo, chc~c sifJ dobic owej wolnosci 
kt6r~ im byl obiecal pierwszy konsul rzcczypospoli
tej francuzkiej. Dla stlumienia powstania wyslala 
rzeczpospolita nat~ 'vysp~ 25 tysi~czne wojsko pod 
dowodztwem Wiktora Lede1'S szwagra Napoleona 
Bonapartego. Cz~sci~ tego wojska byly owe cudzo
ziemskie hufce, niedawno skazane na zwinifJcie ana
st~pnie pod Liworno zmuszone przemoc~ poplyn~c 
nat~ wypraw~. Dnia 1 maja r. 1802 poddal sifJ Fran
cuzom Toussaint Louve7'ilt7·e, a dnia 6 czerwca t. r. 
byl odeslany do Francyi, gdzie jako '\Vi~zief1 doko
nal zycia. Podczas tego chwilowego podboju wyspy 
kazal pierwszy konsul R. Fr. wz~1owic w osadach 
francuzkich nie\vol~ Murzyn6w i prowadzony nimi 
handel. Eustachy B1·uiz rodem z 'vyspy San-Domin
go, minister morski ( zmarly r. 1805) powiedzial: 
z tej okolicznosci La liberte de Rome s'entourait 
d'esclavles i plus douce parminous elle les relegue 
au loin:- to jest wolnosc rzymska otaczala si<J nie
wolnikami: lagodniejsza wsr6d nas wysyla ich w da
lekie strony. Kto inny do czczosci tych 'vyraz6w za
stosowal na~t~puj~ce prawozna,vcy rzyn1skiego z 3go 
wiel'u Ery Chr. Do1nitiusa Ul]Jiana:- ,Servitutem 
mortalitati fere comparamu. '~ -Dnia 1 listopada r. 
1802 juz nie zyl jenera! Leclers. Zabilo go morowe 
powietrze wyspy: wojsko francuzkie niedobitkowe 
opuscilo j~ w koncu tegoz miesi~ca i roku, a owe 
hufce cudzoziemslde, tak jak zatnierzy! by! so bie 
pierwszy ltonsul, znalazly w niej gr6b, z bardzo ma
lym wyj~tldem kt6remu winnismy takie oddane 
prawdzie;swiadectwo. Nast~pnie Murzyn Dessalines 
oglosil niepodleglosc swoich czarnych rodak6w, kt6-
r~ oni dot~d utrzymuj~, a kt6rej okazaliby si~ go-
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dniejszymi, gdyby z lepszej niz francuzka byli wy
szli szl\:oly. 

W celu ostatecznego stlumienia handlu prowa
dzonego Murzynami pozawierala Wielku Brytanja 
od rol{u 1810 do 1833 z mocarstwami Europy iAme
ryki nast~puj~ce traktnty. 

Naprz6d w Rio-Janeiro dnia 19 lutego r. 1810 
zawarty z l{si~ciem Rejcntem Portugalii traktat opie
wa (§ 9) ze wladc a Brytanii nie za prowadzi Inl{wi
zycyi do tego poludniowej Ameryki kraju, kiedy j~ 

zni6sl w Portugalii: i (§ 10) ze stopniowo znosic b~
dzie pro,vadzony w jego krajach handel Murzynami. 
Oto brzmienie tego artykulu:- ,ksi~z~ Rejent por
tugalsld, z gruntu przekonany o niesprawiedliwosci 
i braku polityld w prowadzeniu handlu Murzynami, 
a zarazem o \vielkich uszczerbkach pochodz~cych 

z potrzeby nieustannego przerzedzania licznej a konie
cznej ludnosci dla rozszerzania pracy i przemyslu 
w jego krajach poludniowej .Ameryl\i, postawil sp61-
nie 7; kr6lem W ielkiej Brytanii dzialac na rzecz ludz
kosci i sprawiedliwosci przedsiebior~c najsl\utecz
niejsze sposeby na stopniowe zniesienie w jego kra
jach handlu Murzynami. Powodowany t~ zasad~ 
obiecuje iz zadnemu z jcgo poddanych nie b~dzie wol
no prowadzic w przyszlosci handlu murzynami w kra
jach nie nalez~cycb do Portugalii a w kt6rych taki 
handel jnz nie bytuje. Zastrzega tylko dla swycb pod
danych prawo zakupowania Murzyn6w i prowadzenia 
nimi handlu "' krajach Afryki, kt6re do korony por
tugalskiej nalez~." -Byla to wi~c tylko zapowiedz ze 
strony Portugalii i Brezylii zniesienia handlu, kt6ry 
wyszedl z!ona tych panstw i kt6ry, mimo p6zniejsze 
traktaty, ony najdluzej hodowaly: bo jeszcze w roku 
1852, w kt6ry1n niniejsz~ prac~ piszemy, obiecal 
w mowie tronow~j wladca Brezylii, ze 6w handel b~
dzie ostatecznie w jego krajach zniesiony. 

Traktatem z Anglj~ zawartym w Stokolmie dnia 
3 marc a r. 1815 o~owi~zala si~ Szwecya dostawic 
30,000 woj.ska przeci w sp6lnemu nieprzyjacielowi 
(Napoleonowi Bonapartemu) pod wodz~ nastfJpcy 
tronu Szwedzkiego (Bernadotte'a, bylego marszalka 
francuzl{iego ), za to zas mia}a bye wynagrodzona: 
1. Wcieleniem Norwergii do Szwecyi, kt6ra to Nor
wegja nalezala pod6wczas do Danii: 2. Miljonem fun
t6w sterlingow i Guadalup~, wysp~ jedn~ z Antyl
skich. Artykulem dodatkowym obowiqzal si~ kr6l 
Szwedzki szanowac zapewnione tej wyspie swobody 
w ugodzie z dnia 5 lutego r. 1810 jej poddania si~ 
Anglii po wyrug owaniu z niej sily francuzkiej, tu
dziez zakazac dostaw~ Murzyn6w do tej wyspy i do 
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innych posiadloAci Szwecyi w Indyach Zachodnich. 
Przeciw temu rozporz~dzeniu wysp~ Guadalup~ se
nat 6wczesny francuzki wydal dnia 14 pazdziernika 
1813 nast~puj~ce oswiadczenie, podpisane przez 
Mary~ Lud\Yil\~, austryaczk~, ion~ Napoleona Bona
partego, 6wczesn~ rejentk~ Francyi: 1, nie moze bye 
zawurty pok6j ze Szwecj~ p6ki ta nie zrzecze si~ 
posiadania wyspy francuzki<~j Guadalupy: 2, zabra
nia si~ pod utrat~ czci Francuzom, mieszkancom tej 
wyspy, skladac przysi~g~ na wiernosc rzf!dowi 
Szwedzkien1u. 

Danja z okolicznosci takiego rozporz~d;r.enia, zna
lez~cenl do niej kr6lestwem Nor'\vegskiem, wydala 
pod dniem 3 wrzesnia r. 1813 wojn~ Szwecyi. Ale 
t~ wojn~ odwr6cily dwa traktaty zawarte w miescie 
~leswickiem Kiel dnia 14 stycznia r. 1814, pie1·wszy 
mi~dzy Sz,vecj~ i Danj~, przez kt6ry Danja przyst~
pila do Z\Vi~z}{U przeciw 6'vczesnemu cesarzowi 
Francuz6w, Napoleonowi Bonaparte1nu, i zrzekla 
si~ Norwergii na korzysc Szwecyi, miala zas otrzy
mac Pomeranj~ Szwedzk~ z wysp~ Hugen (dzis mo
e~ traktatu 'viedenskiego z d. 4 czerwca 1814 r. na
lez~c~ do kr6la Prusl<iego ); d1·ugz" IniEJdzy . W. Bry
tanj'1 i Danj~, kt6rym pierwsza powr6cila drugiej 
osady morskie, i miala wyplacic 400,000 funt6w 
sterling6w za przyst~pienie do spomnionego zwi~z
ku z 10,000 posilkowem wojskiem; druga zas to jest 
Danja, przyloiyc si~ do zniesienia handlu prowadzo
nego Murzynamj i zukazac go swoim poddanym. 

Kr6l niderlandski, traktatem londynskim dnia 13 
sierpnia r. 1814 z W. Brytanj~ zawartym, obowi~zal 
si~ wplywac a by handel na pobrzezu afrykanskiem 
prowadzony Murzynami ustal zupelnie, poprzednio 
wydawszy 'v dniu 13 lipca r 1814 zakaz wyselania 
z jego port6w lub 'tvpuszczania do jego gwinejskich 
posiadlosci o kr~t6w sluz~cych do przesell{i niewoJ ... 
nik6w. 

y..r Madrycie dnia 5 lipca r. 1814 byl podpisany 
traktat przyjazni i przymierza 1ni~dzy kr6le1n an
gielskim i l'e1·dynandem VII hiszpaiisl\im: dnia zas 
28 sierpnia t. r. nast~puj~cy 90 dodatkowy artykul:
,Kr6l J ego Mosc arcykatolicki podzielaj~c zupelnie 
spos6b myslenia J ego Wielko brytanskiej Mosci 
o niesprawiedliwosci i nieludzkosci prowadzonego 
niewolnikami handlu, obmysli, z ogl~dnosci~ na stan 
amerykansldch swoich posiadlosci, tryb post~picnia 
w tym razie zgodny z takim duche1n jego myslenia. 
Obiecuje nadto zabronic swoim poddanym uczestnic
twa w prowadzeniu handlu uiewolnikami i dostarcza
niu innym wyspom i posiadlosciom opr6cz nalez~cych 
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do Hiszpanii: tudziez niedopuscic przez skuteczne 
srodki i rozporz~dzenia a by cudzoziemscy po cf za
slon~ flagi hiszpanskiej mieli si~ bawic takim fry
marl\iern." 

W Gand miescie Be1gii, dnia 24 grudnia r. 1814 
mi~dzy Anglj~ i Stanami zjednoczonemi p6lnocnej 
Ameryki stan~l tral\tat, kt6rego artykulem 9 obo
wi~zaly Stany powr6cic pol\oleniom tak zwanych 
Indjan, to jest pierwotnych tamtejszych mieszka-6-
c6w, posiadlosci i prawa jakich ten lud uzywal przed 
rokiem 1811 rozpocz~cia wojny; artyl\ulem zas 10 
przylozyc si~ najczynniej do zupelnego zniesienia 
handlu prowadzonego Murzynami. 

Po opanowaniu Paryza przez wojska sprzyn1ie
rzone, stan~l dnia 30 maja r. 181·4 'v tem miescie 
mi~dzy Ludwikiem XVIII a W. Brytanj~, traktat, 
l{t6reg9 dodatkowy artylrul opiewa co nast~puje:
l{r6l JMC. atcychrzescjanski dziel~c nieod~olalnie 
(Sans reserve) zasady jakich wielko·brytanski trzy
ma pod wzgl~dem na handel sprzeczny z uczuciatni 
wrodzonej sprawiedliwosci i z os,viat~ czas6w dzi
siejszych, o bowi~zuje si~ pol~czyc na przyszlym 
zjezdzie 1nonarcb6w swoje starania ze staraniami 
Jego W. Brytatiskiej Mosci w celu sklonienia wszyst
kich mocarstw chrzescjanskich do takiego zniesie
nia bandlu prowadzonego 1\1urzynami, do jakiego 
obowi~zal si~ kr61 J~IC. francuski postanowiwszy 
wylduczyc go w przeci~gu pi~ciu lat ze s'vych posia
dlosci. W tym okresie nikt z bandluj~cych niewol
nikarni nie ~b~dzie m6gl ich wyprowadzac na prze
daz do innycb l\raj6w, jak tylko do osad tego, kt6re
go jest poddanym. 

Po upadku N. Bonapartego jako Cesarza Francu-
z6w, Henryk Robert Sleu,aTl, od roku 1805 lordem 
Castle1·eaglt, od roku 1821 Markizem Londondery 
nazy,vany i w tym roku zrnarly, byl 5ternil\iem po
lityl\i Angielsl\iej og6lnie, sprawy Murzyn6'v szcze
g6lnie. Po zrzeczeniu si~ \vladztwa i przyj~wszy nie
zawi$le na ·wyspie Elbie schronienie, N. Bonaparte 
opuscil j~ w koncu Lutego roku 1815, a od dnia 20 
Marca t. r. dni 100 byl znowu panem Paryza i Fran
eyi. W ci~gu tego studniowego panowania zni6sl on 
znpelnie handel Murzynami po 6w czas przez Fran
cuzo"\v prowadzony. W tym razie Lord Castlereaglt 
z obawy aby Kaprowie francuzcy, po zupelnym N. 
Bonapartego upadku i po wywiezieniu go na 'vysp~ 
S. Heleny, nie wznowili handlu Murzynami, napisal 
pod dniem 27 Lipca r. 1815 do Karola Maurycego 
Tujleyranda, pod6wczas Ministra Spraw ze,vn~trz
nych przy Ludwiku X VIII, przypominaj~c mu dopiero 

spomniony traktat paryzki. Talleyrand, byly biskup, 
byly filar zamach6w napoleonskicb, odpisal na trzeci 
dzief1 lordowi Ca.stlereagh nast~pujftcemi slowy: 
,,J'ai l'bonneur d'annoncer a V. E. que Ie Roi a don
ne rles ordres pour que de la part de la France le 
trafic des escla~·es cesse des a JJresent pa1·tout et pour 
toujour·s. Ce qui a ete fer ita cet egard par l' Usztr
pa1·teur, etait d'abord nul comme tou& ses actes: et 
de plus lui avait ete dicte vis iblement par des motifs 
d'interet tout personnel et par des esperances, que 
cet ho1nn1e n'aurait point concu s'il aut ete capable 
d'apprecier le gouvernement et le parole britanni
que. Cela n'etait par consequent et ne pouvait etre 
d'aucun poids pour Sa majeste."- W koncu tl6ma
czy Ludwika XVIII z odwloki do 5 lat zupelnego 
zniesienia handlu Murzynami. 

Nast~puj~ce mocarstw chrzescijanskich oswiad
czenie przeciwko frymarczeniu Murzyn ami bylo oglo
szone \V stolicy Austryi, Wiedniu, pod d. 8 Lutego 
r. 1815.- Pelno1nocnicy mocarstw kt6re podpisaly 
traktat Paryzki z dnia 30 Maja r. 1814, zebrani we 
Wiedniu, zwazy,vszy, ze prawi i swiatli wszystkich 
czas6w ludzie poczytywali frymarczenie afryl,an
skimi 1\1urzynan1i za sprzeczne z powszechnemi ludz
kosci i tnoralnosci zasadami - ze szczeg6lne okoli
cznosci i zawady niedozwalaj~ce raptownego wstrzy
rnania w swyn1 biegu tego frymarku mogly przez ja· 
kis czas pokrywac szpetnosc jego, lecz ze nakoniec 
teraz w krajach kosztuj~cych blogiego oswiaty owocu 
powstal przeciw takiemu frymarkowi powszechny 
glos z naleganiem o niezwloczne jego zniesienie, -
ze od chwili jak poznano bardzo zl~ stron~ tego fry
marku, jedne rz~dy postanowily zniesc go, drugie 
uznaly potrzeb~ zniesienia,- ze przez osobny n.rty
kul ostatniego traktatu Paryzkiego Anglija i Fran
cya obowi~zaly si~ sklonic na kongresie Wieden
skim 'tvszystkie chrzescijanslde mocarstwa do osta .. 
tecznego pol~czoneu1i sila1ni zniesienia handlu pro
"radzonego l\1urzynaini; z tych powod6w pelnomoc
nicy mocarstw na. tym kongresie obecni, przekonani 
ze nie mog~ godniej uswietnic s we go poslannictwa, 
oraz wypelnic sw~ powinnosc i objawic z~sady kt6remi 
si~ powoduj~ ich monarchowie, jak oglaszaj~c w ich 
imieniu ch~c polozenia raz na zawsze tamy pladze, 
kt6ra tal{ dlugo wyt~piala Afryk~, hanbila Europ~, 
trapila cal~ ludzlrosc, postanowili rozpoczl!c zlecone 
sobie poszukiwanie sposob6w na osi~gni~cie tyle 
zbawiennego celu od uroczystego obja"rienia zasad 
kt6re w tak podj~tym wielkim trudzie nilni kiero
wa1y. Oswiadczaj~ tedy przed cal~ Europ~ ze, uwa-
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zaj~c powszechne zniesienie prowadzonego Murzy
natni bandlu za zadanie, kt6re przedewszystkiem 
po,vinno zaj~c ich uwag~, jako odpowiedne duchowi 
wieku i wznioslym swych monarch6w d~zeniom, pra
gn~ zaj~c si~ najszczerzej i z cal~ gorli,vosci~ jak 

.najrychlejszem i najzupelniejszemjego rozwi~zaniem. 
Pochlebiaj~ tedy sobie ze inne rz~dy, te Inianowicie, 
kt6re juz zniosly u siebie taki handel i ten1 samem 
objawily pozqdany sposob myslenia, dadz~ si~ na
klonic do poparcia ich swoim glosem na korzysc 
przedsi~wzi~tego dziela: tern bardziej ze ostateczny 
tryun1f obecnej sprawy Murzyn6w b~dzie najpi~k
nicjszym po1nnildem wieku, kt6ry si~ ni~ zaj~l i kt6-
ry j~ przcprowadzil." 

(Casttereag!t na czele 12 podpisow) .. 
'fa swictna do calej ludzko~ci odezwa poprzedzila 

poczet traktatow w celu zniesicnia handlu prowadzo
nego Murzyn ami zawartych przez Anglij~ z· innemi 
chrze~cijanskien1i mocarstwami, a naprz6d z Portu
gali~ i I-Iiszpanij~, z kt6rych d\v6cb, jako ze zr6dla, 
wynikn~l ten pieldelny frymark i w ktorych najdlu
z~j i najuporczy,viej przetrwal. 

Poznalismy wyzej traktat, r. 1810 dnia 19 Lutego 
w Rio-Janeiro za\varty mi§dzy Anglij~ i Rejente1n 
Portugalskiin, jako wladzc~ Brazylii, gdzie ten osta
tni w artykule 10, obiecal cz~stkowe zniesienie fry
marku, o l{t6ryn1 tu mo"'a. 

Sp6lczesuic z ow~ odezw~, to jest dnia 22 Stycz
nia r. 1815 '"c Wiedniu, mi~dzy Anglij~ ocl kt6rej 
stawal Lord Castleteagh, i Portugalij~, kt6r~ wyo
braial Don Pedro de Sousa Holstein hrabia Pal
rneta, doszedl traktat, zabraniaj~ cy w artykule pier
wszynl pro\vadzenia handlu Murzynami Portugal
czykom na pobrzezach Afryki lei~cych, w stronie 
p6lnocnej r6wnika. Z tego powodu w artykule do
datkowyru pozwolono Portugalczykom wyniesc si~ 

ze sw~ murzy1J.::;k~ sluzb~ z p6lnocnej strony r6wnika 
do innych kt6rychkolwiek posiadlosci portugalskicb. 

Jeszcze mi~dzy Anglij~ i Portugalij~ d. 28 J.Apca 
r. 1817 w Londynie byl zawarty traktat, w kt6rego 
artykule 2gim s~ wymienione l{raje afrykanskie do
zwolonego i niedozwolonego w nich Portugalczykom 
prowadzenia handlu Murzynami. Tego traktatu ar
tykul 3ci opiewa, ze pod zadnym innym, opr6cz por
tugalskiego, pawilonem nie b~d~ do Brazylii dosta· 
wiani niewolnicy murzyni. Artykul 8, ze b~d<b usta
nowione dwie kommissye z Anglik6w i Portugalczy
k6w, jedna w angielsldej, druga w portugalskiej po
siadlosci, do s~dzenia okr~t6w winnych przewozenia 
niewolnik6w. Artykul 10: ze z uznania tych kom1nis-
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syj b~dzie ze skarbu angielsl{iego wynagrodzona 
osoba niewinnie poszkodowana z przyczyny zatrzy
mywania podejrzanych okr~t6w: Artykul II : ze 
z tegoz skarbu b~dzie wyplacona summa 300,000· 
funt6w sterling6w dwiema polowicznemi ratami wla
scicielom schwytanych okr~t6w . Artykule1n dorlat
kowym zastrzezono, ze ten traktat rna bye wr.zny 
przez lat 15, do konca r. 1832, jako do czasu w kt6-
rym nast~pi og6lne i zupelne zniesienie prowadzo
nego Murzynami handlu. 

Jal\:o drugi po zawartym roku 1814 traktacie,. 
spomnionym wyiej, podpisuno \V Madrycie dnia 23 
Wrzesnia r. 1817 1ni~dzy Anglij~ i lliszpaniJre trak
tat, kt6rego cztery pierwsze artykuly opiewaj~, ze 
1° Jego Katolicka Mosc obowi~zuje si~ zniesc han
del niewolnikami ·w calem swojem panst\\·ie biszpan
skiem, poczynaj~c od dnia 30 Maja r. 1820, tak aby 
od tej epoki nie bylo wolno zadnen1u Hiszpanowi ku
powac lub przedawac niewolnik6w na J\t6rem b~dz 
afrykanslden1 pobrzezu i pG>d jaldrn b~dz pozorem: 
2° Ten zakaz rozci~ga si~ tylko do kraj6w lez~cych 
na p6lnoc wzgl~dem r6'vvnika: 3° Osobie upowaznio
n~j do tego przcz Hiszpanskiego kr6la b~d~ie wy
placona duia 20 Lutego r. 1818 \V Londynie ze skar
bu angielskicgo su1nma 400,000 funt6w sterling6w: 
4° Ta summa b~dzie uiyta na wynagrodzenie os6b 
kt6re poniosly straty skutkiem niniejszego traktatu. 

Po za\vartyrn w Londynie dnia 13 Sierpnia r. 1814 
doszedl drugi dnia 14 Maja r. 1818 w Iladze mi~dzy 
Anglij~ i kr6lem Nidertandzkirn traktat, kt6rego dwa 
pierwsze artykuly opiewaj~, 1° ie w 8 miesi~cy od 
zatwierdzenia traktatu kr6l Niderlandzki przedsi~
wezmie silne srodki zapobiegaj~ce prowadzonemu 
Murzynami bandlowi i ie na nowo zakaze go swoim 
poddanym: 2° ie obiedwie umawiaj~ce si~ £trony 
b~dt:1 mogly nawzajem przetrz~sac podejrzane o ta
ki ha :1 del okr~ty, zatrzymac te, na kt6rych znajd~ 
niewolnik6w i oddawac je pod s~d wlasciwych try
bunal6w . 

Widzielismy wyiej ze handel, o kt6rym mow a, mial 
zupelnie ustac w posiadlosciach hiszpanskich z ro
kiem 1820, w portugalskich z rokiem 1822. Wlasnie 
w tym ostatnim roku uj~l s~er polityki Angielskiej 
minister Jerzy Canning, urodzony w Londynie dnia 
11 Kwietnia r. 1770. Or~downik usamowolnienia 
katolickich mieszkanc6w W. Brytanii i Irlandyi, 
przeciwnik moznowladztwa, tw6rca niepodleglosci 
bylych hiszpanskich kraj6w w Ameryce a Grecyi 
w Europie, Kanning w szczeg6lnosci przeprowadzil 
r. 1824 w obiedw6ch izbach parlamentu angielskie-, . 
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go, l)rzez kr6la dnia 31 Marca t. r. za obowi~zuj~ce 
prawo przyj~ty wniosek, aby od ow~j daty scigano, 
tak jak rozb6j morski, handel Murzynami prowadzo
ny. Zn1arly dnia 8 Sierpnia r. 1827 pod Londynem 
jako ofiara pos\vi~cenia si~ sprawie usamowolnienia 
nie tylko czarnych ale i bialych pokolen, J erzy Can
tzing stano\vi epok~ w dziejach post~puj~cej ll:ldz
kosci. 

Wszakze milno te wszystkie tral{taty frymarczono 
jeszcze Murzynami na afrykanskich Angoli, Kongo 
i Mozanbiku pobrzezach, a targowiska tego frymarku 
bytowaly w l{ubie i Brazylii. Po zakladane w osa
dach trybunaly dla os~dzenia winnych tej zbrodni 
nie uiszczaly si~ ze swego powola.nia tyle, ile byly 
powinny. Szczeg6lnie rz~d portugalski podsycal pro
wadzony Murzynami handel. Opr6cz Portugalczy
k6w, Iliszpanie i Francuzi, bez wzgl~du na zabra
niaj~ce traktaty, dostawiali co rok z Afryki okolo 
100,000 Murzyn6w. Zawarty za ministerstw~ Kanin
ga tni~dzy Anglij<1 i Brazylij~ dnia 23 Listopada r. 
1826 w Rio-Janerio traktat, n1oc~ kt6rego takie do
stawy 1nialy zupelnic ustac w Brazylii od dnia lOgo 
Lutego r. 1830, nie byl wykonany. 

z tych powod6w Anglija zawarla d. 30 Listopada 
r. 1831 w Paryzu z Francy~ traktat w celu poha
mowania zbrodni frymarczenia Murzynan1i (traite 
re1atif a la repression du crime de la traite des No
irs ). Oto wst~pne tego traktatu wyrazy: ,Les Cours 
de France et de la grande Bretagne, desirant rendre 
plus efficaces les moyens de repression jusque a pre
sent opposes au trafic criminet connu sous le nom 
de la traile £les Noil·s, ont juge convenable de nego
cier une convention pour atteindre un but si saluta
ire; '' - to jest, dwory francuzki i Wielkiej Brytanii 
pragn~c uczynic skuteczniejszetni posrodki hamul
cowe dotqd stawiane przeci\v zhtodniczennt frymar
kowi, znanemu pod nazw~ ltandtu prowadzonego 
'Alutzynami, uczuly potrzeb~ rokowania i zawarcia 
umowy dla osi~gni~cia tak zbawiennego celu. -
Artykul lszy tej umo\vy opiewa ze przegl~du i prze
trz~sania okr~t6w, podejrzanych o taki frymark, 
pozwalaj~ sobie wzajemnie dwa rz~dy, ale tylko 
w miejscach i na morzach oznaczonycb umow~; 3ci, 
ze do t6j czynnosci b~dzie uzyta pewna liczba o]{r~
t6w tak, aby liczba okr~t6w jednego mocarstwa nie 
byla dwa razy wi~ksza od liczby okr~t6w drugiego. 
Po przepisach, \vedl'ug kt6rych rna. si~ odby,vac 
przetrz~sanie okr~t6\v kupiecldcb, nastcapuje Artykul 
7my, wedlug kt6rego okr~ty uznane za winne fry
marczenia Murzynami, b~d~ wydane pod s~d narodu 

do kt6rego nalez~. Opiewa dah~j Art. 8my ze okr~ty 
wojenne nigrly podlegac ni e b~d~ przetrz~saniu: 
9ty ze statki Kaproskie, uzyte do czatowania na 
okr~ty kupieckie, b~d~ mialy swoje hasla, na kt6re 
si~ zgodz~ dwa rz~dy. 

Ze strony Anglii 61·anville, ze strony Francyi Ho
race Sebastiani podpisali ten traktat: ogloszono 
zas go d. 26 Stycznia r. 1832, i 31 Sier1)nia r. 1833. 

Rozwini~to go i rozszerzono przez dodatkow~ 
umow~ zawart~ \V Paryzu dnia 22 Marca roku 1833 
pod tytulem Convention 'relative d ta fepression du 
C1

1inle de la traite des noi1"'S. S~ ni~ zapewnione wy
nagrodzenia za pos~dzenie i poszkodowanie pos~
dzonego okr~tu; a zabronione naduzycia jakich Ka
pro,vie mog~ si<J dopuscic wzgl~dem przytrzyma
nych okr~t6w. Artyl{u{ 11 opiewa ze niewolnicy zna
lezieni na przytrzymanych okr~tach b~d~ uiyci, jako 
ludzie 'volni, do sluzby lub do rzemiosl: a 12sty ze . 
okr~t wyl~cznie do frymarczenia ludem murzyiiskim 
urz~dzony, b~dzie, po schwytaniu go, rozbity na ka
waly, aby nigdy wi~cej nie m6gl bye uzyty na ten 
zbrodniczy eel. 

I kt6zby teraz spodzial si~ ze takie \vysilenia 
Anglii, takie, za jej przewodem, przedsi~\vzi~te 
srodki okolo zatamowania raz na zaw sze frytnarku 
sp6lludzn1i, powi~kszyly w niekt6rych stronach jego 
miar~ i zgroz~? Brazylija, kt6ra ro){u 1792 n1iala 
600,000 niewolnik6w czarnej barwy, liczyla ich roku 
1835, wedlug urz~dowego spisu 2,000,000: odpowie
dnio zas wzmogla si(J srogosc podejmowania ich 
w przeprawach z Afryki do Ameryki i zt~dpochodz~ca 
ich smiertelnosc. Portugalija, Inatka powt6rnego 0 

kt6ry1n m6wimy handlu, nie dotrzymala podpisa
nych przez jej wladzc6w r. 1810 i 1815 traktat6w. 
Taki sam zarzut ci~zy na Brezylii za Inimo-pusz
czenie traktatu z roku 1826. Minister portugalski 
Vasconcelos smial oswiadczyc Angielsldemu r. 1837 
ze kr6lestwo portugalskie bcz frytnarczenia Murzy
nami ostac si~ nie moze. Po taldem oswiadczeniu 
Lord PalmerstQn w liscie swoin1 r. 1838 do ministra 
portugalskiego napisanym, wyrazil si~ nast~puj~ce
mi slowy: ,bez wzgl~du na traktaty wladze portu
galskie nie chc11 wiedziec ze :flaga ich narodu i rz~du 
hanbi si~ oslaniaj~c "'yrodk6w czlowieczenst\Ya, kt6-
rzy fry1narcz~ sp6lludzmi., - Gloszono w6\vczas 
ze wi~ksz~ liczb~ nieszcz~sliwych Murzyn6w wywo
zono z Afryl{i po dojsciu tral1tat6w a zatem bezpra
w·nie; niz, niby pra"'nie, przed dojsciem tych trakta
t6w. Jakoz \V koncu 18go wieku wywozono z Afryki 
co rok 80,000 Murzyn6w; roku zas 1840 \VY"riezio-
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no ich 150,000. Liczba 300 Murzyn6w dostawionych okropny wydzial muzulmansko-murzynskiej niewo
Ameryce, kosztowala AfrykfJ 1000; to jest z 1000 li? I oto okropnosci kt6remi byly wywolane, roku 
wywiezionych z Afryki ginEJlo 700, a dostawalo si~ 1840 doszle, mi~d zy Anglij~ z jednej, Rossyq, Au
do Ameryki 300 Murzyn6w. A ie roku 1840 dostala stry~ i kr6lem Pruskim z drugiej strony traktaty 
Ameryka 150,000 Murzyn ow; wi~c ta dost3wa mu- w celu silniejszego i sl{uteczniejszego niz ldedy 
siala bye oplacona smierci~ 400,000 innych Murzy- zapobiezenia tak zgroznemu frymarczeniu 1udem 
n6,v. A ilez opr6cz tego ofiar chlonie sp6lczesnie afrykanskim. (D. n.) 

PROCESSYA BOZ~~GO CIAtA ~V W ARSZA WIE . 
• 

• (Z.RYCINJ\.) 

Dajemy tu obraz Professora Szkoly Sztuk Pi~k- ktorym sam l\rol, wojsko i najznal{omitsi panowie 
nych p. Marcina Zalewskiego, \vedlug przerysu p. towarzyszyli;- wszystko to razem wzi~te, majesta
Ccglinskiego przerobiony. Stare Miasto, nalezy do tyczny tworzylo widok. Wejnert pisze, ze w r. 1580 
najdawniejszych i najpi~kniejszych pamifttek War- na Boze Cialo i w oktaw~ wystrzelano szesnascie 
szawy. Fizyognon1ija tych don16w, 'vlasciwem nace- funt6w prochu. Processya wychodzila z kosciola S. 
chowana budownict,vem, dala przedmiot dose obfity Jana i szla przez Stare Miasto az do kosciola N. P. 
jednemu ze sp6lczesnych pisarzy (Borkowskiemu), Maryi, kt6ry wtedy byl juz za miastem. 
do 'vlozenia w powiesc p. t. ,Zemsta panny Urszu1i" W oktawEJ Bozego Ciala byl zwyczaj, iz processya 
oryginalnego opisu, po kt6ry ciekawych czytelni- odby"'ala siEJ w okolo rynku Starego Miasta. Tal{~ 
k6w odsylan1y do dziela: ,Prace literackie ' wyda- odby\val z ludem Jan Kazimierz 27 czerwca 1668 r. 
nego w ''riedniu przed 20-tu laty. Lud takze z rusznic niekiedy podczas processyi 

Do Starej Warszawy, nie tylko nalezy Stare Mia- snac strzelal, bo znajduj~ siEJ slady zakazow tego, 
sto, ale i cz~sc ulicy Freta, poczynaj~c od kosciola pod kar~ 14 grzywien (r. 167 4). -Zdaje si~, ze po 
s. Ducba, ulica Gol~bia, Sto-Janska, Piwna i inne wzbronieniu strzal6'v w czasie obchodu religijnego 
drobne 1

). 
1 zacz~to dawac ognia z rusznic przed processy~, bo 

Uroczystosc Boiego Ciala przeszlo od szesciu ok6lnik prezydenta miasta do cech6w w r. 1694 opie
wiek6\v obchodzona publicznie w katolicyzmie (od wa, aby nic \vazyli si~ strzelac tak przed processy~, 
1264 r.), r6wniei wspaniale, jak w innych krajach, jakotez podczas samej processyi: ,po jej skonczeniu 
a kto wie czy nie daleko wspanialej niz gdzieindzh~j, zas wolno iin b~dzie strzelac, jednak bez naruszenia 
obchodzon~ by,vala i w Polsce, a szczeg6lniej \V Kra- bliznicgo i pokoju pospolitego ... Ten, co strzelac b~- . 
kowie, Warsza,vie i Wilnie. Za Zygmunta IIIgo, Je- dzie, zapcwne wiez~ i grzywnami karany bEJdzie, bez 
r.uici, dla wspanialosci zewn~trznej processyi, lud wszelkiego respektu ktokolwiek to skazanie prze
i mlodziez uczqc~ si~ rozdzielali na ldlka orsza- st~pi. Wpra\vdzie doznalem wielkie po Waszmosciach 
k6w r6inobarwnie przel:Jranych i wyobrazaj~cych posluszenstwo w r. 1691, na z~danie i prosbEJ moj~ 
rozliczne figury biblijne. w tejzc materyi; i teraz nie w~tpiEJ, ze pokazecie si~ 

Magistrat starego grodu Warszawskiego, odby- W aszmosc bye lud.Zmi kochaj~cymi w rz~dtie dobrym." 
waj~cy swe posiedzenia w ratuszu , ( stoj~cym nie- W latach 1699 i 1701, prezydent przepisuj~c zwy
gdys posrodku Starego Miasta) na caly tydzien przed kly porz~dek, powiada w obiegnikach, a by strzelby 
processy~ Bote go Ciala, juz sifJ zajmowal jej przy- do szabel przepasywane byly i wedlug da \Vnych zwy
goto\vaniem. Najdawniejsze slady tego na pis1uie czaj6w aby kazdy szedl pod swoj~ chor~gwi~ i po
si~gaj~ lat 1604 do 1617. Najprz6d czyszczono dzia- rz~dkiem cecb, po cecbu. 
la i hakownice do strzelania. Milicya miejska b~- W roku 1722 do dawnych polecen przydano, aby 
bni~ca, tr~bacze l\r6l~wscy wyst~puj~cy w calej pa- w domach luznych zyd6\\' w czasie tej processyi nie 

. radzie; spiew ludu przy odglosie kotl6w i dzwon6w, przechowywano. 

• 

przy huku armat; tlumy poboznych calego miasta, Za czasu Sas6w, czytamy (1729) aby stawili si~ 
mieszczanie, gospodarze i ich czeladz przystojnie 

1) Kamienic i dom6w w Starej Warszawie r. 1660 bylo przybraoi z strzelb~ do szabel polscy, a cudzoziem-
tylko 184. cy (zapewne Sasi) do szpad przypasanl!· 

• 

• 
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Z gazet pisanych, kt6re przegl~dal s. p. Tymote-
usz Lipinski, podajemy tu opis d'v6ch proce ssyj Bo
zego Ciala z r. 1724. 

,Processya solenna w Starem Miescie odbyla sjEJ 
na dniu dzisiejszym (22 czerwca) kt6r~ solennizowal 
Imc. ks. biskup poznanski. 

W rynku byly wystawione trzy oltarze, czwarty 
w zamku adornowany owem rzeczypospolitej obi
ciem Potop nazwanem, l<t6re Imc. Pan podskarbi W. 

. Kor. Jan Przebendowski wykupil od sukcessor6w 
s. p. pana Gutry." 

Sollenna proce ssya odbyla si~ w niedziel~; z·n ar
ea (na tarassie} przed palacem kr6lewskim byl ol
tarz wystawiony na siedmiu gradusach we 4 kolumny 
na kt6rycb byl imperyal, na nim korona kr6lewska, 
w okolo oltarza drzewa pomaranczowe, cytrynowe 
i cisowe, mi~dzy niemi na lichtarzach lane biale 
swiece; od oltarza, ulic~ do samej bramy szpalery 
z drzew pornaranczowych, cytrynowych i cisowych 
w wazach wyrobione. Kolo oltarza in circulo stali 
drabanci we zbroi, regiment zas gwardyi 3ma linja
mi stal z tej i z owej strony za drzewarni wz,vyz 
wspomnionemi. ProcessyEJ solennizowal biskup Ka
mieniecki Hozyusz Stan. kt6rej processyi za rozka
zem krolewskim to\varzyszylo miasto in armis sub 
signis. Gdy processya wychodzila, kr61 wyst~pil 

w assystencyi ksivdza Nuncyusza papieskiego, Jana 
Tarly biskupa poznanskiego, Augusta Adama Wes
sla non1inata-biskupa Inflantskiego, ksiEJcia wojew. 
krakowskiego Janusza Wisniowieckiego; kasztelR
n6w wilenskiego i li:ujawskiego~ kanclerza podsl\ar .. 

. biego W. !{. podskarbiego nad\vornego, podczasze
go, kuchmistrza W. K. pisarza polnego W. X. L. 
praeeunte z laslu~ marszalka W. K. J 6zefa Mnisz
cha i szedl do samej bramy, kt6ra siEJ styka z publi
czn~ drog~ Krakowskiego-Przeclmiescia i tam czekaJ 
sam, z otoczeniem wspanialem, za kt6rem szedl: ze 
s'viec~ krol i wszyscy dygnitarze takze ze swiecami. 
P.rzy wejsciu processyi do bramy, ze dwunastu a.rmat 
dawano ognia, takze i z r~cznej strzelby drabanci i 
gwardya. Po przespiewanej ewanielii znowu dawano 
ognia; przy 'vyjsciu processyi takze... Po processyi 
cechy prezentowaly si~ kr6lowi z wywijaniem cho
r~gwi •.. J{r61 kontent byl z tak wielkiej frekwencyi 
ludzi, kt6rych wielka moe byla na proccssyi. 

Kitowicz kR. opisuje, iz za panowania Augusta III 
Sasa, kr6la Polskiego, assystowaly processyi Boze
go Ciala konfr·aternie kupieckie z cechami, tow pol
skim, to w niemieckim stroju, jaki kt6remu byl 
wla8ciwy. Dowodcy pierwszych niesli bulawy i kol-

paki sobole; drudzy (sasi) mieli szpontony, szarfy i 
kapelusze z pi6ranli strusiemi. Kazda kompanja 3 
razy dawala ognia, a za kaidym razPm salutowano 
chor~gwiami. Celowali niemcy zr~cznem wywija
niem znamionami, Polacy zas regularnem strzela
nieln. Za Stanislawa Augusta (jak pisze ;t. GolEJ
biowsl\i) wzbroniono strzelania, ze siEJ obawia~y da
tny; wspanial.t jednal\ze byw ala uroczystosc Bozego 
Ciala. l{r6l i u XX. Missyonarzy i w l\ollegiacie 
sam si~ znajdowat Pierwsi mieli strojne oltarze 
w niedziele \V palacu Malachowskiego marszalka 
sejmowego (dzis dzieci Zygmunta Krash1skiego), 
w koszarach kadeckich (dzis w Kommissyi Wyznan 
Re1igijnych i Oswjecenia Publicznego); 'v palacuksiEJ
cia podkomorzego (dzis Seweryna Urusl<iego) i Ty
szkiewicza (teraz hr. Augus~6w Potockicb):-drudzy 
z kosciola s. J ana odbywali we czwartek processyEJ do 
oltarzy bramy zamkowej i na rynku Starego M. Pi~
kny bywal widol< wszystkich cech6w z cbor~gwiami,. 
urz~du miejskiego, mlodziezy szkolnej, kadet6w, wszel
kiego rodzajuzakonnego iswiecldego duchowienstwa 
w uroczyste przystrojonego szaty. Prymasa albo bi
skupa nios~cego Przenajswi~tszy Sal<rament wspie
rali 1narszalkowie sejmowi albo inne dostojne osoby. 
Post~powaJ: i kr61 pod malym okr~glyrn baldachi
n1en1; otoczony urz~dnika1ni dworu, tninistrami, Se
natem calym i najpierwszerni w kraju n1oznowladca-· 
mi plci obojga. Od natloku bronil czworogran gwar
dyi J{onnej w bialych mundurach, zlote slonca rnaj~c· 

na pierf;iach. Po bokacb i w calej przestrzeni nie
zmierna bywala ·mnogosc ludu." 

Kuryer Warszawsl{i z r. 1736 takipodaje opis ol
tarza zamkowego: 

,Na srodku dziedzinca przed palacem (a WiEJC jui. 
nie na taraRie jak w r. 1724) cztery kolummy wspie
raly baldachim bogato przyozdobiony; ten byl aksa
nlitny, karmazynowy, galone1n i fr~zl~ zlot~ obsz:;ty, 
in sun1mitate kt6rego zloiona byla na poduszce kar
ma7.ynowej z aksamilu, korona. Bol\i okryto szpale
rami rzeczypospolitej; na pawimencie byl oltarz bo· 
gaty, I>iEJkn~ nader 'vysta\viony symetry~, suknem 
karmazynowem obity, do kt6rego stopnie zielonem 
suknem uslane, dwa wierzchnie czerwonem akkomo· 
dowane, pi~l\n~ czynily proporcj~. W okolo oltarza 
festony w wazach byly umieszczone. Kamienice 
wszystkie przyozdobiono pi~knemi obiciami, ulice 
umajono i tatarskiem zielem zarzucono; dwa regi
menta kr6lewicza Ksawerego i gwardyi koronnej 
d\viema linjami po miescie calem rozstawiono. Kr6-
lestwo processyi assystowali ; wojsko z r~cznej 
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strzelby ogniem biez~cym, artyllerya bukiem z ar
mat kilkakrotny dala applauz. Przez cal~ olrta'v~ 
Boiego Ciala, }{r6lowa u ks. Rcformat6w na ran
nem i nieszpornem bywala naboiefistwie." 

W palacu Kaziinierowskim, przy kruzganku bibljo
teki gl6wnej, od lat czterdziestu z g6r~, gustownem 
przystrajaniem oltarza w dzien tak uroczysty, b~
d~cy srodkien1 tygodnia poswi ~conego czci Przyn~j
snri~tszego Sakratnentu. zajmuje si~ szano,vny bi
bljotekarz K. Sumifisl<i. 

Processya na Stare Miasto przestala uczcz~szczac 
naprz6d od r. 1837 do 1840 r. wl~cznie, z powodu 
odnawiania archikatedry swi~tojanskiej pod kierun-

Idem budowniczego Idzkowskiego. Od wl~cznie 1841 
<lo 1844 r. processya od s. Jana znowu wychodzila 
na rynek Starego Miasta. Potem gdy od roku 1844, 
w rynku tatntejszym pocz~to odby\vac wykonania 
wyrok6w na kryminalistach SGldownie przekonanych 
0 zbrodnie, "'tedy i obrz~dy swi~te przeniesiono 
tam, gdzie juz przcz cztery lata od 1837 do 1840 
obchodzono oltarze, to jest na Krakowskie-Przed
miescie, przed kosci6l ksi~zy Bernardyn6w. Od r. 
1861, kiedy exekucye kryminalne odbywac si~ po
CZCJlY na placu muranowskim, znowu Stare Miasto 
ujrzalo S\vietn~ processy~ w dniu Boiego Ciala. 

DERK' AO Z 
(z RYCIN-\ KOLOROWAN.t\. ) 

Tam dcrkRcz wrzasn~l z ll}ki, szukRc go daremnie, 
l3o on szybuje w trawie, jako szczupak w Niemnic. 

(A. MIGKIEWICZ. -P. 1adeusz) . 

i zwinny, a przeciwnie lot w powietrzu kr6tki i ci~z
ki, z nogami w d6l zwislemi. Karrni~ si~ owadan1i i 
roslinami. W jesieni od nas w cicplejsze odlatuj~ 

Ile razy w cieply letni wiecz6r zdarzy siEJ nam, przez kraje. Pra wie \vszystkie zyj~ w wielozenstwie. -
buj ne, wilgotnym mglistym tum an em pokryte l~ki,prze- Gniazda bez 7.adn~j starannosci, ze szcz~tek zescb tych 
chodzic lub opodul nich si~ znajdo,vac-za\vsze daje traw, na blotnych l~kach lub przy wodach buduj~ i 
nam si~ slyszec bardzo donosny, skrzypi~cy, mono- w nich 6 do 12 lsni~cycb, przyjemnie ubarwionych, 
tonnie po razy l\illra powtarzaj~cy si~ glos, kt6ry od marmurkowo upstrzonych jaj skladaj~.- Samice {za
\vszystkich wieczornych przyrouy szmer6w ochnienny, wsze cokolwiek od samc6\v wi~ksze , malo si~ 
nie z wysokosci po,vietrznych, ani z \vierzcholk6\v zkf1d in~d od nich r6zni~. ,_ Mlode powszechnie 
drzew, lecz "ryraznie z przylcglych trawnik6w donas odznacz~i~ sifJ od starych tylko mniej 'vyrazniej sz~ 
dolatuje. Po niejakims czasie, gdy si~ ucho nusze i cietnni~j s z:} barw~. Chociaz d\va razy do roku si~ 
z tym dzi 'vnym oswoi ton em, rozpoznajemy, ze to jest pierz~, nie wy,viera to wszakze zadnego na ich ubar
glos ptaka. - Lecz napr6zno ogl~damy si~ do kola wienie wplywu. 
aby ptaka tego dostrzedz, napr6zno, slysz~c go odzy- Z rodziny Chru.§cieli (Rallidae Vig.) kt6re, we 
'vaj~cego si~ nieraz tui obok siebie, szukarny go 'v wszystkich cz~sciach swiata s~ rozpostrzenione, u nas 
trawie! Nie daje on si~ bynajmniej z niej wyploszyc znajduj~ si~ tylko trzy nast~pne rodzaje: 1. Rattus 
lecz tylko raptownic zarnilka i przebieglszy z nie- Lin. (Chrusciel wlasci,vy). 2. Galtinuta Briss.-Syn. 
zr6wnan~ szybli:osci~ kilkaset krol{ow, za chwil~, juz C1·ex Bechst. Lath. Tcmm. (Kurka albo Derkacz) i 3. 
gdzies daleko od nas krzykliwic sifJ odzywa, jakby //utica Briss. (~yska). 
najgra wajC}C si~ z naszej nieudolnosci spostrzezenia Ptaki do rodzaju drugiego, jedynie uas tu zajmuj~
lub schwytania go. Tym ptakiemjest, na. dol~czonym cego, nalei~ce, odznaczaj~ siCJ, opr6cz og6lnych, tylko 
tu wizerunku przedsta wiony, powszechnie ~ znujo1ny co \Vymienionych, calej rodr.inie wsp6lnych cech, jesz
Derkacz, o kt6ryn1 sl6w kilka zamierzamy powiedziec. cze tern, ze maj~ dzi6b kr6tki, przy l{oncu schy lony, 

Naleiy on w zoologicznym ukladzie do rz~du pta- ze szczytem mniej lub wi~cej wzniesionym, pulce 
k6'v tak naz,vanych podlcasa!ych, albo hrotlzqcyclt, \V~sko-o br~bione, ogon kr6tld, l{lino,vaty, lotkfJ 3-ci~ 
albo hlotnych (Grallatores) i do tychie rodziny Chru- lub 4-t~ najdluisz~ 
scieti (Ralli<lae Vig.) ktora tetn si~ mianowicie od- Z rodzaju tego obfitego "' gatunki, my mamy ich 
znacza, ze obejmuje w sobie ksztalty ptak6w stano- u nas tylko cztery: 1. Gattz'nuta porzana Lin. (Kur
wi~cych przejscie od blotnych do /{u1· (Gallinacei). ka wo dna), 2. Gat. pusilla Lin. (Kurka zielonl{a), 3. 

Wszystkie chrusciele maj~ dzi6b kr6tld, albo tna- Gat. chloropus Lath. (Kurka albo l(okoszl\a zielono
lo co dluzszy od glowy, mocuo scisniony, t\vardy, noga) i narescie 4, Gatlinuta (C1 .. eX} pratensis. (Der
przy nasadzie grubszy. Nozdrza \V br6zdach umie- kacz wlasci wy) kt6ry najwi~cej z kurami podobien
szczone, na wskr6s otwarte. Nogi kr6tkie, ob6,viem stwa okazuje. 
tarczowato-siatkO\Vatem pokryte. Palce w liczbie Grzbict derkacza pokryty jest pi6rami z61to-po
cztercch, dlugie, platl\O\vate lub w~zk~ blonk~ obr~- pielatemi, z posrodkarni ciemno-brunatnemi. Skrzy
bione. Palec iylny (ksiuk) pozion1y.-Zyj~ one przy- dla rdzawe. Brzuch posrodku z6ltawo-bialy, z czer
i na 'vodach, nie towarzysko, ukryw~j~c si~ zwyczaj- \Voniawo-brunatnen1i poprzecznemi pr~gami po bo
nie w g~stych sit.owiach i trawach. Plywaj~ i nu- kach. Boki szyi i piersi popielatawe. Nogi brudno
rzaj~ si~ doskonale.-Bieg ich po l~kach i roslinach 1 cieliste. Dlugosc ciala cali 9-10. Zakres rozpo
po"·ierzchni~ wody pokrywaj~cych jest bardzo r~czy strzenienia si~ ptaka tego jest bardzo rozlegly, obej-
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muje bowiem cal~ Europ~ ina Wsch6d az do Azyi, przyzwyczaja do pokarm6w mieszanych, zlozonych 
na P6lnoc do Szwecyi, Norwegji i Szkocji si~ga. z marchwi, bulki i mi~sa odgotowanego, do kt6rych 
U nas i w calej umiarkowanej strefie Europy jest on jeszcze od czasu do czasu dzdzowniki lub inne ro
bardzo pospolity.-Jako ptak prawdziwie w~drowny baki dodawac nalezy.-cEatwo si~ przyswaja i spo
przybywa do nas tylko wtedy, kiedy w przyrodzie ufala, zachowuj~c jednak zawsze niepohamowa
wszystko do przyj~cia jego jest gotowern, t. j. kiedy n~ sl{lonnosc do chow ani a si~ w miejscach ukrytych. 
tra,va na l~kach do takiej dorosla wysokosci, ze Zamknif2cia do klatki nie znosi i tylko swobodnie 
moze go ukryc i kiedy wiosenne powietrze, g~sien- w pokoju hodowanym bye moze, a poniewaz cz~sto 
nice i owady, sluz~ce mu za pokarm, do zycia po- pije i ochoczo si~ k~pie, naczynie obszerne z wod~ 
wolalo. Jeieli wiosna bardzo jest ciepl~ i wczesn~, zawsze dla niego przygotowanem bye powinno. 
wtedy juz na pocz~tku 1maja glos derkaczy daje si~ Przy koncu czerwca albQ na pocz~tku lipca der
slyszec; zwyczajnie jednak, dopiero w polowie miesi~- kacze samice nios~ jaja. - Gniazdo ich, zawsze 
ca tego, a wrazie bardzo chlodnego i niepomyslnego pomi~dzy bardzo g~stemi i wysol{iemi trawami, 
powietrza, zaledwie pierwszycb dni czerwca, u nas posrorlku na dzialanie slonca wystawionych i nie 
si~ zjawiaj~ - Niedlugo wszakze pomi~dzy nami zbyt mokrych l~k, umieszczone jest to prosty bez za
goszcz~, bo juz podkoniec sierpnia na poludnie w cie- dnej osobnej budowy w ziemi wygrzebany i {odygami,. 
plejsze i w lepsz~ strawfJ obfi.tuj~ce kraje odlatuj~. korzonkami oraz innemi szcz~tkami zeschlych tra
Gl6wny ich ci~g trwa przez caly wrzesien i nawet wiastych roslin wyscielony dolek. - W nim znaj
w polowie pazdziernikazdarza si~ niekt6re sp6znio- duje si~ 7-9, rzadko 10-12 a czasem tylko 5--6 
ne napotkac indywidua.-W~dr6wk~ swojq odbywa- jaj, kt6re w stosunku do samego ptaka \Veale s~ 
j~ derkacze w nocy.- Przez dzien siedz~ w trawach wielkie, bo wynosz~ 18 cali dluzyny a 12 cali szerzy .. 
ukryte i nie odwazaj~ si~, bez niezb~dnej konieczno- ny. Skorupa ich drobno-ziarnista, blyszcz~ca, rna 
s·ci, "rzleciec lub wybiedz na miejsca otwarte. zielono-bialawe, cz~sto w ochrowo--z6lte mieni~ce si~ 

Ulubione miejsca przebywania derkacza s~ latem tlo, na kt6rem male i wi~ksze cyn~monowego kolo
suche, bujne, wielu kwiatami ubarwione l~ki, lub ru kropki i plamy s~ rozrzucone, przyczem, w gl~pszej 
tez pola zbozem nisl{iem porosle. W jesieni, kiedy jej warstwie osadzone podobne kropki, fioletowo
si~ l~ki skosz~ i zboze z p6l si~ zbierze, przenosi si~ szarawo si~,przeswiecaj~.- Samica. trzy tygodnie sie
on na pola konopianne, koniczynowe i nawet karto- dzi na jajkach i tak wielk~ przytem okazuje wytrwa
flowe. - Bagnistych i jalowych, roslinnosci pozba- lose, ze nie zlatuje z nich na\vet za zbli~eniem ~i~ 
wionych miejsc, unika zupelnie; a chociaz zwyczajnie czlowieka, przez co nieraz pada ofiar~ kosy tra w~ 
trzyma si~ dolin, jednak, \V czasie przelotu nawie- scinaj~cej.-Mlode (jak to \vidzimy na dol~czonym 
dza wyzej polozone tniejsca, by leby tylko zawiera- tu "rizerunku) s~ bardzo !adne ptasz~ta, kt6re juz 
ly w sobie warunki dobrego dla niego schronienia. i w par~ godzin po wykluciu si~ z jaja wesolo do kola 
dostatecznego p okarmu. matki biegaj~ a za zblizaj~cym si~ niebezpieczen-

Poruszenia derkacza s~ lekkie, zwinne i bardzo stwe1n pod skrzydla jej si~ kryj~. Raptownie zas 
zmienne, bo raz staje pros to wypr~zony z wyci~gni~- sploszone, niby myszl{i na wszystkie strony id~ w roz
t~ do g6ry szyj~-to znowu post~puje powaznie zgra- sypk~,szukaj~c czempr~dzej dogodnej krj'j6wki pomi~
bnie gl6wk~ kiwaj~c-to narescie skurczony szybko dzy trawami, i tam w dolku jakim, mocno do ziemi 
umyka pomi~dzy krzaczkami i lodygami traw.- Na przytulone, nie lat,ve s~ do znalezienia.-Przycho
l~kach, na kt6rych stale przeby,va, mozna dostrzedz dz~ one na swiat prawie zupelnieczarne i puchem 
pewne chodniki przez niego w tra,vie utorowane; co g~stym pokryte.- Po kilku jednak dniach okazuj~ si~ 
dowodzi, ie najcz~sciej temi samerni chodzi drogami. na czole, na bokach ciala i na grzbieeie pier\vsze 
Na drzcwa, ploty, zerdzie i inne 'vyniosloscie nigdy pojedyncze pi6rka, kt6re dalej mnoz~c si~, stano
nie siada, ani z ukrycia swego nie wychodzi, tak ze wi~ narescie pierwsze jesienne ich opierzenie, n1alo· 
tylko, jak juz 1n6wilismy, krzykiem S\vym donosny m sifJ juz od opierzenia doroslych derkaczy r6zni~ce. 
daje nam o sobie wiedziec-co, jednak nader mu si~ Polowanie na derl<acza jest nadzwyczaj utru-
cz~sto zdarza, bo zdaje si~ bye nie zm~czonym w tym dzaj~ce, bo pozostaj~c jak najdluzej w trawic ii 
nieharmonijnym dwusylabowym spiewie.-Zwyczajnie mog~c niezmiernie zwinnie i szybko w rozmaitych 
rozpoczyna go ku 'vieczorowi, z malemi przestankami, si~ poruszac kierunkach, m~czy nieslychanie skra
przeci~ga az do poznej nocy.-Po kr6tkim 'vypoczyn- daj~cego si~ do niego wyila i strzelca, kt6ry z nie
ku,o pierwszej lub drugiej po p6lnocy na nowo si~ odzy- cierpliwosci~ zjawienia si~ jego wygl~da. - Na roz
wa i tylko, za nadejscierrtrannego zmierzchu, umilka. leglych mianowicie l~kach, chocby z najlepszym 

Pokarm derkacza stano·wh~:, wiosn~ i latem, zwyczaj- psem, nieraz wielogodzinne usilo\v ani a, a by zmusic 
nie g~sienice i poczwarki o\vn.d6w, oraz motyle, koni ... derkacza do wzlecenia, pozostaj~ plonnemi. - Z tej 
ki polne, zuki, dzdzowniki i t. p.-W j esieni, gdy juz przyczyny nie stanowi on w myslistwie przedmiotu 
malo jest owad6w, karmi si~ on ziarnami posianego osobnych low6w, lecz bywa zwyczajni e podczas po
zboza, oraz nasionami i mi~kkierrli cz~stkami roslin. Iowan na kuropatwy i bekasy ubijany. - Sl\oro bo
W og6le nie brak mu pokarmu, bo w jesieni ubity wiem tylko z trawy si~ wyrwie, lot jego ci~zki, wol-
jest niezmiernie tlusty, i za doskonah~ w6wczas u- ny i 'v prostym kierunku naraia go na strzal pewny 
chodzi zwierzyn~. Trzymany w niewoli, bardzo si~ a tern samem na smierc niechybn~. K. 6. 
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WIE 0RKA. 
• 

(z RYCIN.-\ KOLOROWANJ\.) 

,Blizej siedzi wiewi6rka, orzech w lapkach trzyma 
Gry~ie go; r~awiesila kitkfJ nad oczyma, 
.J ak pi6ro nad szyszakiem u kirasyera; . 
Chociaz tak osloniona do kola spoziera, 

• 
Dostrzeglszy goscia skacze gaj6w taneczmca, . 
Z drzewo. na drzcwo miga sifJ naksztalt blyskawtca; 
Nakonicc w niewidzialny otw6r pnia przepada 
Jak wrn.caj\ca w drzewo rodzime Driada.'' 

(A. MICKIEWICz-Pan Tadettsz.) 

Jakze trafnie, niesmiertelny nasz wieszcz, skre
slaj~c mistr~owskiem swem pi6rem czarowne obrazy 
las6w litewskicb, nazwal wiewi6rk~: ,.gajozo tane
czn1.CQ; "! N ale~y on a. rzeczywiscic do najzwinniej
szycb, w lekkich S'\vych ruchach i skokach najbar
dziej zgrabnosci~ odznaczaj~cych si~ zwierz~tek . 
Kt6z jej niepodziwial', gdy usiadlszyna tylnych swych 
lapkach i osloniwszy swe cialo w luk zgi~te puszy
stym naksztnlt kity ogonem, przedniemi do gory 
wzniesionemi lapkami, donosi orzech do pyszczka i 
ostremi z~bkami zwawo go rozgryza, dla wydobycia 
czcrn pr~dz6j poiywnego ziarna? Kt6z si~ nie zdumie
wal nad jej ogromnemi skokami, cz~sto przcstrzen 
12-15 cn.li obcjrnuj~cemi, kt6re przcnosz~c sj~ z drze
'va nn. drzcwo 'vykonywa? -I{ to si~ narescie nie za
stano\vil nad jcj instynktem i lat\vosci~ z jak~ daje 
si~ przyswoic, przywykaj~c rychlo do miejsc sluz~
cych jcj za schronicnie i do os6b j~ piel~gnuj~cych?
Wszyscy j~ zaiste lubimy wszystkim nam uprzyje-
mniala ona nie jcdn~ chwil~ dziccinnego wicku 1-
Dla, tego tei zatnierzamy tu w kr6tkich zarysach 
obezuajomic blii6j naszych czytelnik 6w z tern zwie
rz~ciem u nas najpospolitszem, a kt6ry nawet z 'vie lu 
wzgl(Jd6w m6glby zasluzyc na nazwanie domowego. 
· "\Viewi6rki, w ukladzie zoologicznym, nalcz~ do 
wielkiego odgal~zienia zwier:f!;tkr~~owyclt (Anima -
lia vertebrata) do gromady zuiet~qt sscJcyclt (]}fam
malia) i do rz~du tejze gromady obejmuj~cego zwie
rz~ta, nazwane przez jednych naturalist6w szczuro
tDaLe (Glires) przez drugichgryzqce (Rodentia).-To 
ostatnie nazw'anie wzi~te jest od sposobu rozdrabiania 
pokarm6w, kt6re one, nie mog~c je rozk~sic, ei~glem 
gry1-.ieniem niby piluj~, i tern sposobem najtwardsze 
nawet ciala przegrysc s~ w stanic. Sluz~ im de tego 
4 z~by przednie, przeciw legle, 2 w g6rnej i 2 w dolnej 
umieszczone szcz~ce. - Te z~by silne~ dlugie, l~ko-

Ksn~Gj. Swij.T.A., Cz. I. R· X.. 

wato-zgi~te, ze szczytami nozycow.ato zaostrzonemi, 
pozbawione b~d~ckorzeni, rosn~ nieprzerwanie; przy-

. czem jednak zachowuj~ jednostajn~ dlugosc, bo w 
miar~ rosni~cia ze spodu, scierajf}: si~ o ty lez u g6ry, 
Do tego sam ego rz~du nalez~ ze zwierz~t najbardziej 
nam znajomycb, szc:ztr.lJ, mys:;y., bobalci, susty, za
jqce, /crotilci, 1norswinki ibobry.- Irarmi~ si~ one po-
wi~kszej cz~sci roslinami i owocami, chociaz i po
mi~dzy niemi s~ niekt6re wszystko-zerne. 

Wiewi6rki, wesp6l z kilku innemi z niemi spo
krewnioncmi rodzajami, stanowhh w rz~dzie gryz~
cych, oddzieln~ rodzin~ zwierzqt wieloio1·kowatyclt., 
(Sciurina), kt6re si~ mianowicie nastEJpnemi odzna
czaj~ cechami:-Z~b6w, opr6cz jui wymienionych 4 
przednicb, maj~ one trzonowych, koronkami poprzecz
nie kn.rbo\vaneini~ opatrzonych 5 w g6rncj a 4 w dol
nej szcz~cc {5/-t)· Z potni~dzy g6rnych tych z~bO\V po
cz~tko\\'Y czy li pier\vszy zawsze je~t zdrobnialy, sla
bo rozwini<Jty i nawet \Vypadaj~cy.- W miejscu zas 
kl6w, kt6re im brakuj~, znajduje si~ przcdzialka po
mi~dzy przedniemi i trzonowemi z~bami.-Tylne lap
ki n1nj~ po 5, przednic po 4 palce i po jcdnym s~cz
ku w n1icj:cn palca. 'viclkiego. Cialo i ogon prawie 
zawszc g~stcmi, 1ni(Jkkicmi wlosami pokrytc a oczy 
duze, wypukle.- Gi6wny rodzaj tej rodziny jest wie
wiorkct (Sciurus Lin.) odznaczaj~cy si~ tern, ze wszy
stkie do niego nalezf}:ce gatunki maj~ ogon dlugi, ku
dlaty i d\vurz~dny, to jest pokryty wlosami na obie 
strony rozcbodz~cemi si~-przytem, ze pazury ich s~ 
ostre i szponiaste, ze s~czek zast~puj~cy wielki palec 
pokryty tci drobnym pazurkiem, ze warga g6rna 
przeci~ta, pysk spiczasty, cialo ·wysmukle i ze nie 
maj~ torcbek przyzuchwowych. 

Wie\vi6rl(i rozpostrzenione s~ na p6lnocnej i polu
dniowej p6lkuli naszej zicmi, wyj~wszy Now~ Hollan
dj~ na kt6rej si~ nigdy nie znajduj~.-Zyje zwycz~jnie 
na drze\vach i karmi~ si~ orzechami, zol~dziami i in
nemi suchemi plod ami roslin, z kt6rych tez robi~ za
pasy na zin1~, w ci~gu kt6rej pewne tylko ich gatunki 
w snie letargicznym pozostaj~. Nadzwyczaj liczne 
opisane gatunki wiewi6rek s~ jeszcze bardzo niedo
kladnie od siebie rozr6znione; poniewaz te zwierz~ta 
wielkiej zmiennosci w ubarwieniu podlegaj~, s~dzimy 
ze po blizszem ich poznaniu, z 60 teraz przyj~tych ja-

5 
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koby stalychgatunk6w, polowa przynajmniej zespisow uszkodzenia si~, co jest rzecz~ wielcc zadziwiaj~c~. 
zoologicznych wykreslon~ i za odmiany tylko innych Karmi si~ wiewi6rka nasza, jak i wszystkie inne z nh~ 
gatunk6wuznan~ b~dzie.-U Jlas jeclcn tylko mamy pokrewne, rozmaitemi suchemi owocami roslin-ale 
gatunek, a nim jest, na dol~czonym tu wizerunku, najwi~kszyn1 dla niej przysmakiem s~ u nas orzechy 
z dwiema od1nianami czarn~ i bial~, przedstawiona: i drobne oleiste ziarna, w szyszkach drzew iglastych 

Wiewiorka }Jospolila (Sciurus vulgaris Lin.) Ma ona zawarte.-Ilez razy, rozsypanemi pod jodl~ pustemi 
glow~ z bok6w sciesnion~, ku wierzcholkowi wyda- wyluszczonemi szyszkami, obecnosc swoj~ 'viewi6r
tn~.-Warga jej g6rna znacznie przcci(Jta, dolna bar... ka nam zdradza? Wkrada si~ te.z cz~sto on a do sa. 
dzo skr6cona; oczy wielkie, czarne, bialo obrzezone, d6\Y, gdzic dla wydobycia ziarna z jablek, gruszek, 
dlugie czarnc. Wf1Sil\i i wielkie podluzne, mianowicie nawet moreli, obrywa owoce, ogromnc przez to spra
w porze zimo"rej p~tlikowate uszy.-Z~by przednie, wuj£1c szkody. Nien1niej tez jest szkodli w~ na wiosn~ 
gryz~cc, s~ bruuatno-z6lta "re; ogon 'viell\i, kudlaty, w lasach, niszcz~c mlode pf1czki wielu drzcw, w dale
dwurz<Jdny, jednakowej n1asci i dlugosci z cialem, ko wi~kszcj ilosci, anizeli jej do nakarn1ienia s i~ po
kt6ra od 7-9 cali \vynosi. trzebuje.- Czasen1 staje si~ na wet n1i~sozcrn~ i 'v6w-

Zwyczajne ubar\vienie tych \vie,vi6rck jest z wierz- czas ra.buje gniazda malych ptak6\V, zabieraj:tc jaja 
chu cze1~wono-1'utle., ceglaste, lub czerwono-sniade, lub mlode piskl~ta na spozycie.- Trzymana w nie
zc spodu na brzucbu biale.-Pod wplywen1 jcdnak woli, lubi bardzo migdaly slodkie, kt6re jednak od 
klimatu, p6r rol\u i rozmaitych innych przypadko- gorzkich, jako 81niertelnie jej szkodliwycb, dobrze 
wych przyczyn ulegaj~ one rozmaitym odn1ianon1 rozpoznaje.-W jesicni robi wiewi6rka, y..,r dziuplach 
w ubarwieniu.- I)otnijaj~c to, zc "\V porze zimo"rej sta.rych drze\v lub na zien1i pod opadlemi lisciami, za
dostaj~ one wszystkie duzo wlos6'v szarych, odmia.ny pasne sklady wyboro\vych orzech6w, zol~dzi i t. p. 
nast~pne po\vszechnie si~ dostrzegaj~: I) ltasztanozcate ktore jej w zimie slui~ za pokarm, albowicm nie ule
pod spodcm bialc, 2) zupelnie biale ale ty lko \V stanie gaj~c jak innc niektore wie\vi6rki i gryz~ce zwierz~
albinizmu, to jest, ze w6wczas i oczy s~ czerwone, 3) ta zimowemu letargicznemu snu, ci~gle potrzebowac 
rrude, bialo upstrzone, 4) czarne z hr:uchenz bialynz, zywnosci musi. 
kt6rych jcdnak nie trzeba uwaiac za jedno z oddziel- Na wiosn~ w marcu l~cz~ si~ wiewi6rki par ami, 
nym ,v AmeryceP6lnocnej okolo New-Yorku zyj~cy1n poczem samica buduje pewien rodzaj gniazda albo 
gatunkien1 zupelnie czarnyn1 i nazwanym zvieloiorkq prosto w wydr~ieniach starych drzew, albo tez po
czarnq (Sciurus niger Lin.).- Ta bowiem ostatnia mi~dzy gal~ziami sredniej wielkosci drzewa jakiego. 
rna do 13 cali dlugosci, ogon r6wnicz dlugi uszy bez Gniazdo takie, kuliste, z suchych gal(Jzi mchu i z ze
p~zelk6w i brzucb, opr6cz kilku 'vlosk6\v bialych, schlych lisci ut,vorzone, zawieszone jest swobodnie, 
zupelnie czarny.- Narescic, 5) zuajdujc1ny jeszcze i n1a tylko maly do wejscia otworek.- Opr6cz tego, 
jedn~ piekn~ odtnian~ 'viewi6rek naszych,- S~ one niin si~ potonlst,vo narodzi, rodzice zwyczajnie jesz
latem z wicrzchu }JO]Jielate, w zimie bl§kitna\vo-po- cze jcdno lub kilka gniazd zapasnych przygoto,vuj~
pielate a pod spodem biale. - Ta odmiana u nasi czy to dla zmylcnia swych nieprzyjaci6l, czy tez dla 
w calej strefio un1iarkowan6j Europy bardzo rzadka, tego, a by wrazic niebezpieczenstwa mieli gdzie mlo
pospolita jest na Syberyi gdzie jako Popielica (Sciu- de swc od nicgo uchronic.-Ten ostatni eel najbar
rus vulgaris, varictas Sybirica) czyli wiewi6rka sybc- dziej 'vydaje si~ na1n prawdopodobnyn1; 'viemy bo
Tyjska, uzy,vu si~ na futra i przezto "\Vazny prze- "riem z pewnosci~, ze skoro rodzice clostrzeg~, iz kto .. 
dmiot bandlu stano"ri. kolwiek byl przy gniezdzie, w kt6r61n mlode si~ 

Wiewi6rka pospolita zan1ieszkuje 1nianowicie czy- znajduj~, bior~ jo ostroznie w z~by i przcnosz~ do 
sto-iglaste lub z lisciowemi pomiesza.no lasy calej drugiego gniazda. Przy koncu kwietnia lub w po
Europy i Syberyi.-Dzien przeby,va spokojnie, sie- cz~tku maja rodzi samica 4 do 6, rzadko 7 malycb.
dz<1c najwi~cej na wierzcholkach naj\vyiszych drzcw; Przez dni 9 wie\vi6rki s~ slepe i nieudolnc.-Po kil
z rana zas i "\Vicczorem wychodzi na zer, skacz~c zwin- ku tygodniach zaczynaj~ juz z rodzican1i po drzewach 
nie z drzewa na drzewo, z gal~zi na gal~z, i tylko lazic, lecz do zupelnego wzrostu dochodz~ zaledwie 
rzadko na zien1i~ zst~puje. Jesli czlo,viok, 'vlazlszy po uplywic 7 -u n1iesi~cy. 
na drzewo, usilujc j~ schwytac, w6wczas nie maj~c Aby je przyswoic najlepiej wyj~c je z gniazda. kiedy 
innego ratunku, spuszcza si~ pros to z drzewa na zie- maj~ tylko 10 do 12 dni, a w6wczas, szczeg6lnie kie
mi~, czascm z wysokosci 100 stop i zawsze pada bez dy ktos si~ niemi ci~gle zajmuje, sttaj~ si~ nadzwyczaj 
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laskawe i potulne.- Samce jednak, doszedlszy do mieszkanc6w domu, punktualnie z podw6rza przycho
wieku dojrzalego staj~ si~ najcz~sch~j b~r?zo zlosli- dz~ i w6wczas, smialo wskakuj~c na stoly jadalne, po
wemi i silnie k~saj~ gdy kto 1ch rozdrazn1. Uwaz- dane sobie orzechy lub migdaly najspokojniej spozy-
nie hodowane i dobrze karmione dochodz~ swojskie \Vaj~. Potem znikaj~ na noc call1 i tylko z rana 
wiewi6rki do lat 6 i wi~cej; w stanie zas zupelnie w podobnycb posilku porach znowu si~ w pokojach 
swobodnyn1,jeszcze dluzej zapewnie zycmusz~. llosc zjawiaj~. Zdarzylo mi si~ samemu posiadac 
wiewi6rek wsz~dzie w naszych lasach i ogrodach tak~ wiewi6rk~.-Lecz nie dlugo nj~ si~ cieszylem, 
jest bardzo wielk~, chociaz plodnosc ich jak widzieli· bo te regularnie powtarzaj~ce jej na,viedziny trwa
smynie wyr6wnywa plodnosci zaj~cy, kr6lik6w, szczu- ly tylko okolo tygodnia.- Pewnego dnia, gdy raz 
r6w i t. p . .Pochodzi to z tego, ze czlowiekowi nie slu- z domu mego wyszla, juz wi~cej do niego nie wr6cila .. 
z~ one ani na pokarm ani na zaden inny uzytek, a po· Nie s~dz~ wszakze, a by pasc miala ofiar~ kt6rego 
mi~dzy zwierz~tami malo maj~ nieprzyjaci6l opr6cz ze swych nieprzyjaci6l; mnsiala r!lczej zdziczec, oswoi
tylko s6w i kun, kt6re nocami do nich skradaj~c si~, wszy si~ powoli z otaczaj~c£1 j~ przyrod~, kt6rej od 
niemalo ich wyt~piaj~. . I dziecinstwa pozbawion~ byla, i gdzies tam daleko 

Powolnie w pokojach, nie w klatkach, trzymane od mieszkan ludzkich do las6w swych rodzinnych 
wiewi6rki dajf}: dowody nast~pnego podziwienia go- si~ przeniesc. Zapewne lichy jaki i niedostateczny 
dnego instynktu, co juz nieraz dostrzezonem bylo. lesny pokarm, ale swobodnie spozyty, lepiej jej 
W cieple letnie dni, korzystaj~c z otworzonych smakowai, anizeli nasze wytworne przysmaki, ob:fi
drzwi, lub okien, wymykaj~ si~ z domu i ukrywaj~ si~ cie 'vprawdzie dawanc, lecz przypominajf}:cejej za,v
przez dzien caly w pobliskich szpalerach lub gajach. sze niewol~, z kt6rej ty lko pozornie i w cz~sci wy-
Pod wiecz6r, o dobrzeim wiadomychgodzinach posilku I swobodzon~ si~ czula. K. 6. 

0 POCZ~TKACH CYWILIZACYI VV ANGIJI. 
(Do lconczenie.) 

J{r61Nortumbergiize czci~ przyj~l mlodego Wilfry- tnu; i tak np. sla\vny autor F abljoli lrardynal Wise
da, kt6ry nietylko, ze zwiedzil odlegle kraje, lecz man gcly udal si~ ztamt~d do niouorganizowanqj 
1v Rzymie otrzymal blogoslawienstwo Papieza i szkoly Angielsldej w Rzymie, wyplyn~l 2-go paz
S\Vi~te relik\vie, kt6re zupelnie obronily go od sromo- dziernika a stan~l w Liwerpool, dopiero w polowie 
tnej smierci, podczas tracenia biskupa Delfinusa; grndnia~ dos,viadczywszy w dlugiej podr6zy s'vojej 
nadal mu rozlcgi~ cz~sc zierni gdzie zalozyl klasztor r6znych wypadk6,v, jak palenia si(J okr~tu, braku 
w kt6rym przelozonyn1 zostal, a potcm powolanym slodkiej wody i t. p. 
na wakuj~ce z po\vodu smierci biskupa, na Nor- Nasz biskupjeszcze przykrzejszym uleglwypadkom. 
tumberlandzkie biskupstwo: Lecz ponie\vaz z powo- Okr~t kt6ry1n ply11~l, burza zagnala na brzegi kr6-
du panujf!:cego w6\vczas w tcj cz~sci l{raju powie- lestwa Sus ex, do kt6rcgo jeszcze swiatlo wiary chrze
trza, biskupstwa opr6znione zostaly obsadzone przez scjansl{iej i cywilizacyi nie byly doszly.-Dzicy mie
ducho\vnych szkockich, r6zni~cych si~ w obrz~dach szkancy brzeg6w, nwazali jako zdobycz swoj~ kaz
z rzymskiemi; Wilfryd nre chcial aieby ciz ksi~za, po- den statek zagnany w ich strony; zwykle zabie~ali 
dlug niego w herezyi b~d~cy, na biskupa wyswi§cali, I wszystko co tylko si~ na nim znajdowalo, a ludzija
udal si~ do Francyi.-Tam znany ze s·wi~tobliwosci ko wiasnosc nalez~c~ do siebie, za niewolnik6w u
Wilfryd byl z zapalem przyj§ty, i dwunastu biskup6w wazali. Napadli wi§C na okr~t, lecz bed~cy na okr~
zj:chalo ~o Compie~?e na s.'vi~cenie jego. Po odby- cie ludzie bronili si~ przeciw temu , nvapadaniu tern 
t~J solenn1e ce~~emonu, posp1eszyi z powrotem nowy smielt~j, ze okr§t, nie byl uszkodzonym.-Artysta ja
b~skup do kraJu swego. Tyro czasem morska podr6z ki m6glby byl zajmujq,cy zro biC obraz napadu tego, 
n1e byla dl~ niego szcz~sliwfb i nic dziwnego, kiedy odznaczajf}:cego si~ wybitn1} sprzecznosci~ jaka za
w n~szym. JUZ wieku bez wypadk6w i niebezpie- chodzila mi~dzy napadaj~cemi a broni~cemi si~
czenstw n1e mozna bylo dostac si~ z Anglii do Rzy-1 pierwsi, w dziwacznych strojach, gwaltownie nacie-
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raj~cy, mieli z sob~ duchownego poganskiego, kt6ry zywienia i do takiej dochodzili rozpaczy, iz zdarzaly 
w czasie ich natarczywego nacierania, rozmaite czy- si~ samob6jstwa w spos6b okropny wykonywane; 
nil Eakl~cia i czary, cbc~c temi ruchami sprowadzic zdarzalo si~, ze takich kilkunastu zglodnialych bie
pomoc duch6w.- Drudzy odpierali nap ad spokojnie, dak6w, wzi~wszy si~ za r~ce, raze1n rzucalo sifJ w mo
ogl~dnie, a swi~tobliwy Wilfryd duchowny chrzesci- rze. ~owienie ryb byloby dla nich zbawieniem, brzeg 
janski, pomi~dzy niemi kl~czqc na pokladzie, ze Inorski byl miejscami przyst~pny, lecz oni nie umieli 
wzniesionemi do Bog a r~koma, \vzywal z wiar~ w I1nie robic sieci.-vVilfryd nie oszcz~dzal pracy a by ich 
Zbawiciela pomocy Jego. nauczyc tego sposobu, wkr6tce z pomyslnym skut-

Osz cz~dzila Opatrznosc potrzcbnego dla tychze kicm zapuszczone sieci dostarczyly pozywienia ludo
samych barbarzync6w, Apostola; obroniwszy si~ wj, kt6ren Apostola swego za opatrznosc U\Vazac za
okrfJt, korzystal z uspokojenia fal morskich i 'v dal- cz~l. I tak ostatnia pro wincja Anglii, zosta.la prac~ 
sz~ puscil si~ drog~. i poswi~cenietn si~ jego, do wiary i cywilizacyi powo-

Powr6ciwszy Wilfryd, nie zastal juz wakuj~cego lan~.-W nagrod~ nadany mu zostal p6lwysep Sej
biskupstwa, w skutek op6znionego, przcz smutne s~j, gdzic zaraz zaj~l si~ wystawieniem kosciola i 
wypadki w podr6iy powrotu , inny Szkocki biskup klasztoru. 
zaj~l miejsce jemu przeznaczone. Nie spieral si~ o Nic tylko w roznych cz~sciach Anglii na poganskich 
t~ dostojnosc swifJtobliwy kaplan i 'vr6cil zaj~c da- mieszkancaeh wplyw Wilfryda byl nadzwyczajny; 
wne miejsce Przeora w klasztorze zalozenia swego ale gdy w jednej ze swych podr6zy, kt6re wiadomo 
w Ripon. Dopiero w lat kilka dostal biskupst\vo jak byly cz~ste, wracal z Rzymu; zaniesiony burz~ 
w Yorku. na brzegi lTryzyi, pierwszy tamtejszym mieszkancom 

Nie kresl~c tu bistoryi calko"'itcrro zycia S\v. Wil- E\Yangelj~ opowiadac pocz~l i otworzyl drog~ innym 
fryda, nie b~dziemy n16wili o dalszych zmianach losu p6zniejszym missjonarzom, kt6rzy w nast~pnym wie
jego, o przesladowauiach jakich doznawal \V skutek ku na\vracali p6lnocne Niemcy. 
zarliwego obstawania za obrz~dan1i rzyn1skiemi, kt6- Tak w kilkadziesi~t lat P0 S-ym Augustynie pier
rym za,vsze sprzcciwiali si~, mianowicie w obchodze- wszytn Apostole Bretanii, caly kraj z balwochwalstwa 
niu swi~t Wiell~icjnocy, ducbo\vni szkoccy, od Bre- wyswobodzonym zostal; a uprawa roli, budownictwo, 
tan6w t~ z1niant1 zarazeni. Powicn1y tylko o waznyn1 nabyly pi~tna cywilizacyi wyzszej. - Nie tylko bo
wplywie jaki ou i jego zakon \Vywarl na Bretanj~; wiem Augustyn i niezmordowany '\Vilfryd wznosili 
kt6ra za po~rednictwem jego, calkowicie od poga:D.- gmachy, do lrt6rych ten ostatni sprowadzil ze stolicy 

swiata dziela sztuki; ale r6wniez jeden zakonnik Bestwa u wolnion~ zostala. 
nedykt, to,varzysz podr6zny \Vilfryda, znakomite 

W czasie przesladowan, gdy 'Vilfryd uchodzic mu- przyslugi tego rodzaju oddal rodakom swoim.-Uda-
sial z Nortun1bergii, opusciwszy biskupst\Yo Yorku, wszy si~ do s~siedniej Galii, sprowadzil malarzy 
chronitlc si~ kolejno w r6znych pro,vincjach vVielkiej i fabrykant6w 5zkla kolorowanego i wzni6sl wspa
Bretanii; a nie mog~c dla trudno ~ci porozun1iec si~ nialy l\osci6l w W eyn1outch - tudziez przywi6zl 
z Rzy1nem "r tak pr~dkim jakby nalczalo czasie; udal z Wloch nieznane dot~d jed,vabne szaty do sluiby 
si~ do pro,vincyi Sus ex, gdzie tak lriedys 'v spos 6b koscielnej, kt6rych haft obudzal podzi,vienie. Epok~ 
niegoscinny byl przez mieszkaf1c6'v ·nadbrzeznych w kt6rej zyl i 1)racowal Wilfryd, nast~pca Augustyna, 
przyj~ty.-Byla to jedyna cz~sc kraju, w Irt6rym je- slusznie nazywaj~ historycy angielscy pierwszym 
szcze wcale nauka wiary cl1rzescjan kiej nie byla perjodem cywilizacyi chrzescianst,va lacinskiego.
znap~. l{r6lowa wprawdzie "·raz z malzonkiem Swoj~ wytrwalosci~, niezmordowan~ milosci~, S-ty 
chrzest byli przyj~li, lecz nie pr6bo\vali nawet na- Wilfryd wyszedlszcz~slhvie ze wszystkich przeslado
wracac mieszkaiic6,v w lasach, skalach, bez zadnej wan, tak ie pra,vie kazden z gl6wnych nieprzyjaci6l 
cywilizacyi tnieszkaj~cych, jakby raze1n z dzik~ natu- jego, albo si~ z nim pojednal za zycia, albo przy 
rf! w jednych warunkacb zyj~cycb. "\Vilfryd })elen smierci dr~czony wyrzutami sumienia; jak np. Arcy
cb~ci podzwignienia biednego ludu 'v ciemnocie po- biskup Teodor metropolita Kantorbergyi, kt6ren nie 
gr~zonego, staje mi~dzy niemi, a powierzchownosc uwazaj~c odezwy Papieza uniewinniaj~cej Wilfryda, 
jego, glos,' mowa pelna slodyczy, wywiera swi~ty zl~czywszy si~ z nieprzyjaciolmi jego, pozbawil go 
wplyw. Bylo to wlasnie 'v roku, kiedy biedni miesz- wszelkich dostojenstw; dopiero na lozu s1nierci za
kance z powodu wielkiej suszy, pozbawieni byli po· pragn~l pojednania i chcial swi~tobliwego m~za, na 
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swojem miejscu obsadzie; czego Wilfryd, nic pragn~
cy wywyzszenia, nie prz.yj'1l· 

Konczqc ten pobiciny i kr6tki rys pocz~tkowej cy
wilizacyi, dzis tak 1)ot~zn6j Anglii, przytoczymy jesz
cze zdania pisarza j6j narodo,vego Milmana-kt6ren 
1nimo dzisiejszowicczncgo roz bratu Anglii z Rzy1nem 
i UJlrzedzcn przeciw ducho,vicnst\vu katolickicmu, 
t\vierdzi: ,zc wszystkic niezgody ducho,viell.stwa 6w
czesncgo gin~, "' obcc niC})rzcliczonych dobro
dziejstw j n.kie przodko1n naszym z na uk~ chrzesci .. 
jai1sl\~ "'prowadzili; zawdzi~czamy, jedynic ducho
'vienst.,vu 6\vczcsncmu, cn1ancypacj~ nie\volnik6w, tu
dzic~ znicsienic poddanstwa w dobrach kosciolom 
nadanycb; kosci6l bowicn1 za wsze liczyl pomi§dzy 
naj'wi~ksze n1aj~cc zaslugi uczynki, oswobodzenie 
,.,i~zni6w. A przy t6m tak przeciwnicy jak zwolenni
cy \ ilfryda, nieprzcstannie pracowali nad wprowa
dzenicnl literatury starozytnej, do nieznaj~cego jej 
'vcalc narodu. Tak arcybiskup Teodor, zalozylw Can
torbcry szkoly, w lrt6rych uczono jfJzyka greckicgo, 

• 

b~d!!cego rodzinnyn1 j~zykiem mctropolity.- Nadto, 
opatrzyl O\Y zaklad w rozmaite rgkopisma greckie, 
rui~dzy kt6ren1i znajdowala sig pi~kna kopja pocnla
t6w IIomera. '' 

Slusznie autor twierdzi, ze sprzcczki mi~dzy du
ehowienstwem nie przeszkadzaly og6lnemu dobremu 
wply,vowi jal{i 'vy,vieralo, te sprzeczki bo\viem 'vy
})lY"'aly jedynic z r6inicy "' obrz~dach. Zupelnie 
inaczej bylo z duchowienst,vem 've Francyi i bye 
musialo inaczej,-bo zastawszy zepsutego Rzymu 
IH·awa, obyczajc; zastawszy powicrzchown~ pogan
sl\~ cywilizacjg, zwolna, dalo si~ samo jcj opano\vac, 
tak dalecc, ze duchowienstwo francuzkic licz~ce 
.Przed stu laty caly szereg swi~tych, w6,vczas stalo 
si~ gorsz~cem, zgangrenowanem cialen1, razem z pa
nan1i feudalnymi, dopuszczaj~c si~ sromotnych wy
st~pl{ow, 1) i tylko 'v p6lnocnej stronic Galii, tylko 
111i~dzy zakonnikami missjonarzan1i, przechowy,vala 
si~ czy tosc wiary i obyczaj6~'. Dla togo S-ty Boni
facy kt6remu 11iekt6rzy zbytek surowosci 'vyrzucali, 
domagal si~ od Papicza ~vladzy, doz\valaj~c6jnlu ostro 

1
) Dziwnym zbiegiem okolicznosci, 1nimo tych od

miennych pocz~tkowych \Vplyw6w, Francja dot~d jest 
katolick~-gdy Anglja odda,vna odszczepila si~ od ko
sciola. 

karac rozpuszczonych duchownych i nowych mia
nowac biskup6\v. Inaczej bylo z duchowienstwem an
gielskh~m; te z gorliwosci~ i czystosci~ uczuc, jalde za
\vszc cechuje Apostol6''' gotowych na niebczpieczen
stwo dla milosci wiary, przybylo do ludu barbarzyn
sl{iego, suro\vego jeszcze; san1o przynioslo mu nie 
tylko nauk~ rcligii ale wszelk~ cywilizacj~, zatrzymalo 
\VifJC charakter duchowny, n1oralny i dla togo wplyw 
jego zawsze pozostal dobrym; bo \vszyscy pragn~li 

dla ludu oswiaty wyzszcj, kt6rej prawdy dowodem 
jest wyzej 'vspo1nniony metropolita 11eodor. Temu 
oprocz nicprzyjaznych przeciwko Wilfryrlowi dzia
l'an, nic nicmoralncgo zarzucac nie mozna. Mylnieby 
kto s~dzi}, iz Teodor jako grek, byl zarazonym przez 
sekt<J obrazoborc6\v i dla tego byl nieprzyjazny Wil
frydo,vi; 'vcale nie o tym Tcodorzc tu mowa-Albo
\Viem sel{ta ta dopiero po smierci jcgo i Wilfryda 
rozwijac sifJ pocz~la.-Prawdziwie nic wyilumaczo
no jej pocz~tku,jakby duch zlego, chcqc podkopac je
dnosc, wyrzucil z lona swego cesarza Leona zwane
go Izoranskin1, z pow odu, ze si~ w Iz aurze rodzi~; 
szczeg6lny ten czlowiek, nagle, czy przez dziki wstr~t 
do sztuki, czy jak inni t'vierdz~, w sk utek zabobon
nej \Viary W przcpowiednie jakiegOS zyda, kt6ren mu 
40 lat panowania S\vietnego obiecywa}, je.Zli obrazy 
zniesie; wyst~pil jako przesladowca wszelkich pos~
g6w i obraz6w, a z calym despotyzmem 6wczesnych 
wlauc6w wdzicral si~ \V rozporz~dzenia duchow.aych. 
niszcz~c ludowi jego mile, oparte na tradycjach, ob-· 
rz~dki-nie dozwalaj~c zrazu zbierac si~ l)rzed ulu-, 
bioncmi pos~ga1ni, a potem obalaj~c jc, niszczyl wra~ 
z wszclkicmi obrazami. Na prozno papieze przed
stawiali, ze czesc oddawana pantiqtce, syrnbolowi., 
nie jest balwoch,valcz~-Leon i nast~pcy jego glu
cbymi byli na pros by i grozby Rzyn1u, gdzie wlasn'ie 
tak szczeg6lnie rozwijala si~ sztuka na poj'Jcia.ch 
cbrzescjai1skich. J aldei to wojny domowe, jakie m~
czenstwa i przcsladowania ccsarza obrazeborcy i ich 
nieszcz~sliwe narz~dzia, spro\vadzili na kosci6l!
pierwsze odl~czenie grek6w od Rzymu iluz kl~sk by~ 
lo p owodetn? Leon nie nalezy wcale do materyi ro·z
pocz~tej historyi tych smutnych wojen- wspomni,e
lismy o nim mimowolnie, chc~c tyll{o wykazac, ze 
sprzcczki Teodora Greka z Wilfrydem, wyprzecbily 
o lat kilkanascie tfJ niszcz~c~ w pocz~tku ~«ie-kll 
\ 'III cpok~ i zc nie byly wcale tej natury. 

, 
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• \VZMIANKI 0 SIENNIE . 
(z RYCIN~ SZTYCHOW.ANJ\ ODRAZU.) 

Nie mozna dose podziwiac zamilo\v ani a w artyz- 1\~ takze a moze wyrownywaj~c~ tym dwom 1nistrzom 
mie i wszystkiego co si~ poezj~ zwac moie, jakie zaslug<a polozyl w tej pracy Matteo di Giovanni.-
1V piQknej l{rainie Italii slusznie lrolebk~ sztnki na- I tak, pierwszy wpadl na mysl rysowania zelazem 
zwanej, roz,vijalo si~, wzrastalo 1nin1o krwa,vych seen, na n1al"murze i zapuszczania mastyksem czarnym. 
milno tak 'vaznych przeszk6d, jakie nieustan ne 'voj- Drugi lvlatteo di Giovanni, wpro:wadzil uzycie do te
ny domowe stawiaJy im tak obficie, Dwie ku temu go r6znobar\vnych kamieni znajduj~cych si~ w oko
pop~dowi do cstctycznosci, wydaj(t si~ nam przyczy-· licach Sienny, tak azeby obok rysunku byl i koloryt 
ny; jedn~ naturalnie pi~kna przyroda, b~d~ca zaw- zacho,vany.-Zas trzcci Beccafumi, wynalazl spos6b 
szc dla czlowicl\a ksztalciciclkt} stnaku: drug~, S$ napuszczania koloratni tychze kamieni, zeby cienio
pojEJcia wyiszc o pra,vacb, o goduosci czlowieka, wanie, gra swiatla, byly doskonalsz~. Istotnie z rfbk 
kt6re 'vedlug tychze poj~c, orgauizo\valo lrsztalt rz~- tych trzech artyst6w wyszlo to zajtnuj~ce czyli zadzi
du, nnjwi~ccj sprzyjaj~cy do rozwini~cia cy,vilizacyi wiaj~ce arcyclzielo, jakiego nie posiadajf1 inne Inia
wyzszej, a ten1 sarnem rozwini~cia uczucia pi~l{na. sta 'vloskie, a te1n sam em inne stolice kraj6w, gdzie 
Widzilny 'v historyi jak w czasach zawi~zy,vania si~ sztuki na tak wysokim stopniu nie staly nigdy.- Po
rzcczypospolitych 'vloskicb, roz,vijaly si~ sztuki, po- sudzka ta })Okryta jest deskami, kt6rc czasem na 
wstnly pi~l\:tle ginachy, n1in1o okropnych \valk, 1nimo prosby z'viedzaj~cych odkry,vaj~ cz~sciowo, a tylko 
dw6ch silnych partyj, jakietni byly: stronuict\vo Gi- w. bardzo wielkie uroczystosci zd~jmuj~ je calkowi· 
belin6w ze strony cesarst\va-a przcciwne mu stron- cie.-Artysci, z pomi~dzy obrazow przedstawianycb 
nictwo Gwclfo\v ze strony ]{osciola, proteguj~ce nn, tej posadzce, chwal~ mianowicic: Ofiar~ Abraha .. 
'\Vzrastajqcc rzeczypospolite. Jie :tn6w·iq:c o znncznycb rna i l\fojzesza na g6rze Syn ai. 
miastach, znanych po\vszechnie 'Y his to ryi-,vspo- Wytnienilismy tt1 tych trzech artyst6,v, z powodu, 
mnirny l\r6tko o .. icnnie, kt6ra zalcdwie 20,000 liczy iz dzielo ich jest w swoitn rodzaju jeclyne; za~ lnala
mieszkanc6,v; nigdyona sil~, s'vjctn0sci~ nie jasniala rzy \V kt6rych tak obfituj~ Wlochy, budowniczych, 
a tnhno to 1no.Znaby jQ: naz\vacjcdn~ zc znac~niejszych rze.Zbiarzy nic \Yyinieniamy wcalc, m6wimy tylko 
kolcbe k sztuld, n1iano"·icie ·co do bu<lo,vnictw·a i y.,r og6lc, zc arcyclzicla ich cr.y ~o po pal a each miasta. 
niepor6\vnauej sztuki ukladania obraz6\Y z n1alych czy po ko.': ciolach znajduj~ce si~, nie ustQp uj~, ow-
czqstek r6inobar\vnych li:ainieni, 1nozajk~ z"ranej. szen1 prze,vyzszaj~ innych; ze szkol~ Siensk~ slusz· 
~V cztcrnastytn \vieku, kiedy hi edna rzcczpospoli- nic z'vac n1oina jedn~ z dorodniejsr.ych ga.l~z i pi~knej 

ta Sicnska po1nhno In~zt,va, zbyt Ina ln., n.by siQ pot~- toskai1skiej zkoly, o kt6rej z tak'b znajomoscilb rze .. 
zuiejszym s~siaclo1n oprzcc kutecznic 1nogla, 'v cic1- czy rozpisnJ si~ nasz znakomity ziomck, au tor podr6-
glych byla z nilui walkach-,vzno iJy si~ w n1iescie zy do vVloch (J6zef Kremer) swiezo wydanej. 
arcydzicla bndo\vli, odznaczali silJ najsla wnicjsi ar- Sienna nie tylko wydala urtystow i poet6w zna-
tysci. Calnjc ona rzezblmi zclobif1CCtni front czyli kon1itych; jeduoczesnic prawie ukazali si~ w ni6j i 
f~sa .. dg l\osciola, a szczegolniej IJOdlog~, li:t or~ stusz ~ poeci czynu, ludzie kt6rych kosci6l nagradzaj~c swi~
nic arcydzic!en1 jcdyn6m w swoim rodzaj u nazwac toblhve uczynki, w poczet s~i~tych policzyc kazal.
mozna. 'V Sicnnie bowien1 tylko uzy"rano spo so bu Do tych naleiy znana Katarzyna S-ta, Siensk~ zwa· 
rycia na ka1nien.iu i napusz?zania tycbze rys6\v cznr- na; tudzici S-ty Bernard; pierwsza nadz,vyczajnej po
nym kolorcn1, Jak to czynu~ na blachach micdzia- boznosci a ruzem energii, w kr6tkiem swojem zyciu 
nyc~· oddala wiele 'przyslug, wptywaj~c na za \Vzi~te prze-

Pierwszym t'w6rc~ tego rodzaju 1nozajki byl Due- ciw sobie stronnict,va-bylo to bo,viem w ,vieku 
c?; slaw~ za~ za. ost~te~zne udo. konalenie tej sztu- czternastym, \vsrod najwi~kszych mi~dzy Gibelinami 
ln, nalezy s1~ Wielkiemu artysc1e Beccafumi; wiel- a Gwelfami wojcn-wymow~ swoj~ peln~ slodyczy i · 
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1nocy, I\atarzynn zdolala ])Ogodzic Florentczyk6w tego obrazu I)rzedstawiac 1naj~ rodzin~ S·go Bcrnar
z Grzegorzem :1 I. Zas S-ty Bernard z'vany z Sicnny, da; zas mloda dziewczynn w zan1ysleniu siedz~ca, 
z pow·odu, ie '" t6n11niescic ksztalcil sica i rozpocz~l jest Petronella siostra jego, p6zniejsza przelozona 
ducho,vny s'v6j za,v6d, r6wnicz by~ znakomit yin 'vic- klarystck. 
lnt s'vego n1~ic1n. Da,vallicznc do\vody pos,vi~c~nia i 0 l>fi ta \V pi~kne paJace i koscioiy, acz nie,vielka 
1nilosci blizniego, czy to 'v~piernjq,c nieszczQslhvych, Sienna, slynie zc zdrowego powictrza- przyczyn~ 
czy tei podczas szerzqccgo siQ \V l\raju powictrza· tego jest zape,vne jej polozcnic topograficzne, lciy 
Syn znacznej to~]\ailski ~j rodzin r, odznaczal Si<J bowicm na trzcch ·wynioslosciach i ksztait rna niby 
z dziccinst"wa szczcg6lneu1 uspo obienien1 n1oraln6n1. , gwiazdy. Aieby opatrzec miasto '" 'vod~, kt6rej 

idoczna sklounosc do naboze!1 t\va kazala. si~ \V nim z polozcnia s'vego nie posiadala, ogromne zaprowa
spodzic"'ac przy %lcgo ducho,vncgo.- Obraz z kto- dzono \Yodoci~gi; kt6re jak twierdz~, si~gaj~ cza-
1' go . ztych tu przyl'l!czan1y, prz0dstawia dzicciuny SO\V rzytnsldch, bo to tylko Rzymianie nie szcz~dz~c 
,viel{ ~ -go Bcrnarda-On to jest oddany w chlopczy- pracy uic,volnik6w, n1ogli wykony\vac na wielk~ ska
ku calujqcyn1 z uczucicn1 r~k~ odwiedzaj~cL!go ro<lzi- I ca l)Odobne dziela,jakicmi S'J: kilko-milo\ve wodoci~gi. 
n(J j go ksi~dza-J{si~dzcnl tym Ina bye sia\vny Ge- Pi~knc SQ: n1alo,vania 'v palacu rz~dowym, wykona
roniino Restori.-~{lodszy zas Bernarda to\varzysz ne w polowie XIV \vicku, llrzez sla wncgo tamtejszc
. e~t p6znicjszyjencral franciszkan6\v, Niccolcto-ko- go mi strza Ambrogio di Lorenzo: tc pelne bogatej 
bicta podaj~ca ~~6iCJ starszemu l{sigdzu, rna bye 1nat- fantazyi utwory, wyk onane z wdzi~kietn, najlcpiej 
]{a Illalcgo Bernarda, Albizzczi z !\foss w Toskanii, swiadcz~ czeln byla j uz w o'vych wickach, obfita 
gdzic \ iQ Bernard urodzit Zgola 'vszystkic osoby w mysli gl~bsze i w uczucia s~tuka w Siennie . 

• 

• 

ROZMAITOSOI. 

• ·ordkaJJ i Golfllrorn.· na.-Gdzie polowa ludnosci pada ofiarC1 szkorbutu, 
. . . . . gdzic duchowni z poludnio\vej N orwegii nie mog~ 

.. n1.a 2~ l.I~ca z :ana zarr,uc1hsn1y kot.wic~ 'v 'v~z-1 przezyc i roku, gdzic nic rosnie ani jed no drzewo, 
JiH~J CinAninic, po1n1~dzy stalym lf!,de1n 1 \vysp~ 1fa- nic ,vschodzi ani jedna roslina, gdzie nakoniec okro
gero6, kt6r6j p6ln~cny. przyhtdel~ naz_wano . :rordl\ap. pne burze ze wszystkich stron morza Lodowatego 
Po obu stronach ciaSniny wznos1ly SI~ urw1stc brze- niszcz~ ostatni-i tak juz \V~tly znak iycia;-tam 
ai i nagic skaly, gdzieniegdzie tylko mchem albo czlo~vick, jakby naprzek6r wszystkim prawo1n natu
drobn~ porosni~te traw~ i poprzerzynanc szerol{iemi ry, sam jed en upornie zabezpiecza sobie byt, zaopa
szczelinami zasypanctni snic~icm . try,vauym b~d~c cudownym sposoben1 r~k~ opa-

. JiO'dzie nie widac b!lo ani. drzc\v~, ~ni krz~ku~ trznosci \V d\va tylko niczb~dne artykuly to jest 
an1 nawet sladu ludzlnego tn1e~zkan1a; Jednosta.JllCJ zywnosc i opal. l\Iorze i fiordy przepclnione s~ ryba
powi~r~~hni w6d nic oi~'vial na\vet ~agiell6dld r~- mi, kt6re dostarczaj~ nic tylko pozywienia ale i pie
backi~J 1 tylko krzyk czaJek kr~z~cych po nad u.rw1- ni~dzy; Golfstron1 zas p~dz~c 5,000 mil angielskich 
skam1, przery,val od czasu do czasu po\vszechn~ c1sz~. przez ca{y Ocean Atlantycki, ginie tutaj w walce 
. , Dopiero wyp~ywajq,c na w~c~6d z _ciaSniny t~j.rze- z P6lnocnem murzem i w yrzuca na brzeg bogat11: 

b ~Y w polu_dm~w~-w~chod~I6J stron~e WJSlJY_lodk~J zdobycz zwrotnikowych las6w. Czy.Z wi~c nie zadzi
dqz~c~ do w~osln KJelvig, ktor~ wystaJ~cy tutaJ przy- wiajqc~ jest rzecz~, ze na biednem ognisku p6lno
l!!~ek ~a~lamal przed naszym wzrokiem. Miejsce to cnego rybaka plonl'b palmy z Haiti, maho:6. z Hun
z"·Iedzil J;~zcze 'v. 1807 r. Leopold von Bucb, a "\Via- durass i pyszne loclygi nadbrzeznycb roslin rzeki 
rogodnosc Jego op1su dotttd niczem nie jest zachwia- Amazonki i Orinoko? 
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: Hammerfest, miasto najdalij na pOlnoc kttli D~a. czeego.i, 6w sl~wny my~liciel zapiecz~towal 
zz"ernskieJ~ sw6J zywot fataln~ k~1~g~, kt6ra samajedna utkwila 

Zwiedzaj~c Hammerfest przed tygodniem, wyda- w.pa~i~ci ludzkosci? napisal ,Ksincia." Jego to bla.sk 
walo ~i ~i~ to miasto najpos~pnie~szem miejscem pieki~l~y zaC,~il i ,Korrespondencye" i ,Komenta1'Z 
na swiecie, lecz teraz w por6wnan1u z tem co po ~o Lzwzusza, a potomnym przedstawil autora ty1ko 
niem widzialem wydalo mi si~ nieledwie przyjem- Ja~o antychrysta. Jak m6gl napisac tak~ ksi~g~ Ma: 
nym zak~tkiem ziemi. Wst~piwszy dzisiaj do pewne- chi~ wei? Pyt~n~e. to, st~ razy zadawane przez roz
go kupca, z radosci~ ujrzalcm w jednym z s~siednich ~ait~ch mysl~cie~I, :adaJe ~ ko~ei Lamartine i usilu
ogrod6w dosyc urodziwy jesion na 8 st6p \vysoki. Je .nan .odpowi~dziec. Zdan1em Jego Machi a wei repu
,,U nas tutaj dosyc jest drzew-rzekl mi kupiec, z pe- b~Ilranin usun_I~ty z ':ido~ni politycznej przez r.wy
wnym rodzajem dumy-a tam wdolinie zobaczysz ~~~stwo partyi przeciwneJ, w 50 roku zycia ukluty 
pan nawet las," Jakoz rzeczywiscie, wyszedlszy od z~dlem ~ych~, zapragn~l odegrac rol~ w o:ficyalnej 
niego, znalazl:em las o ktorym m6wil;-drzewa byly komedyi: napisal ted~ ,Ksz~cia," azeby dac Medy
na 6 stop wysokie i niekt6re grubosci r~ki. ceus~owi ~r6bk~ swo1ch zdolnosci, a zarazem dow6d 

Na malym placu przed dome1n kupca lciala gro- poswi~ceni~. bez skrup~l6w. Myslal, ze tym sposo
mada pijanych Laponczyk6w, kt6rzy si~ uraczyli pa- bern zw~~6ci ~ego uwag~ I zostanie powolany do Wta
skudn~ w6dkfb Z uprzywilejowanej to jest posiada- dzy. W.Iedzia{ takze, ze najmilszem pochlebstwem 
j~c6j monopol szynkowania karczmy. Dluga ulica dla taki~go czl~wie~a, jaki~ byl Medyceusz, jest 
z pokrytych darnin~ chalup,-o mieszkancach kt6- chwaleni.e wlasnle naJgorszeJ stronyjego panowania, 
rych powiedziec mozna, iz przed s1nierci~ zst~puj~ nazy,vanie zr~cznosci~ te go, czego nie mozna bylo 
do grobu,-prowadzi po nad brzecriem zatoki do sze- nazwac cnot~. Powyzszy wyw6d jest podobno najle
regu malych rusztowall, z kt6rych rozchodzi si~ won pszem ':yja~nien!em. P?budki, jaka sklonila autora 
suszonego stokfiszu. Dalej zas za temi rusztowania- do napisania teJ ks1~g1, kt6ra w naszych czasach 
mi wznosi si~ nie,vielki, pokryty 1nal~ tr a\v~ pag6- stracila nawet Jedyn~ wartosc s w oj~: wielki rozum 
rek, na kt6ry tylko po kamieuiach i urwiskach wdra- przyznany sob1~ w przeszlosci. Moralnosc jest pier
puc siEJ mozna. Na tym pag6rku stoi katnienny slup wszyin warunk1em natury wsz.elkiej spolecznosci .. 
wbity na pami~tk~ wymierzenia 25° i 20' szerokosci Jestto tak dalece prawd~, ze nawet w jaskini zb6j
luku poludnika od Dunaju do n1orza Podbiegunowe.. c~w ~ers~t. mus.i zapr?w~dz ic pewien rodzaj spra
go, przez rz~dy-austryacki, rossyjski i szwedzki Wiedlnvosci, bo InaczeJ n1e utrzyma bandy. Z tejie 
w latach 1816-1 52 uskutecznionego. Slup ozna- przyczyny w kazdym cywilizowanym kraju; prawo
cza ostateczny punkt wy1nierzonej linii i stoi pod 70o d~\vstwo nie jest czem innem, jeno spisanem uzna-
40' 1,3'' szerokosci p6lnocnej. Wyciosany jestz czer- niein WEJzla towarzyskiego, prze dsta,viaj~cego zaw
wonego polerowanego granitu, podsta"ra zas z sza- sze jczeli nie ideal, to sredni~ sprawiedliwosci. Gdy
l~ego. Na 'vierzchu jego znajduje si~ br~zowa kula by tcraz ksiq:~Machiawela przyszecll 'vzi~sc '' dzier-
maj~ca wyobrazac glob. zaw~ przywary luclzkosci i cbcial exploatuj~c je, pa-

. nowac, w gruncie sprzymierzylby si~ tylko z jeclno-
JfachzaNJet. stkan1i, z zywiolami rozpierzchlemi· og6l ten ocr6l . 

Lamartine w swoim lcursie litera!ury napisal o nim kt6ry dziS wszystko znaczy, pozostaiby m~ urogi'em ' 
obszerne studyunJ, 'v kt6rem przebiega \V szystkie gwalc~c zasady spra,viedliwosci czyli w~zlyspolecz
dziela ~l:a,~ne.go. polityka i utrzymuje, ze lVIachiawel ne, poruszylby przeciw so hie wszystkie sily natury, 
':art WI~CeJ n1z Jego slawa; powiada, ze jak jego s~- prawa Boze, spolecznosci, rozpocz1lby na nowo ,val
Sittd Guhleusz, st\vorz!l on.now~. nauk~, kt6r~ mo- k~ 1,ytan6w z Bogiem i w kon cu musialby przcpasc 
znaby nazwac mechan1k~ h1story1; W koflcu dowodzi W O\VJll1 buncie przeciw nie bu pohlCZOnemu z zie
ZC w c7..~nacb, Ma.chiawel okazywal si~ stokroc lep- l mi~. Prosta logika wykazuje to z gory, a bistorya 
~zym n1z w teory1, czego przytacza licz ne dowody. rachunek jej potwierdza. B. W. 
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ANTONI ALLEG RJ (Conegio.) 
(z RYCIN4 OllRAZU N.A. STALl.) 

• • 

Malo sifJ znajdzie os6b, ktoreby nie widziaJy lub braznia latwo 'vszelkie przyjmuje wrazenia i wply
nie slyszaly o sla·wnym obrazie, znanym pod nazwi- worn ich ulega, zasiadal w6wczas na stolicy apo
skiem: Noc Oorrcgia.- Istotnie, to arcydzielo Wlo- stolskiej Leon Xty, syn Wawrzyf1ca Medyceusza.
sldego n1istrza, odznacza siEJnadzwyczajncmi pi~kno· Znana byla rodzina Medyceusz6w ze swego zamilo
sciami, a mianowicic dzi\vnem, jakby nie ziemskiem \Vania w sztukacb pi~knych, a Leon byl nieodrod
s·wiatleln, kt6rc pocbodzi z boskiego dzieci~tka i nym jej synem .. Zarzucaj~ nawet historycy, ze dw6r 
rozlcwa si~ po calym obrazie.- Mysl pelna prawdy jego raczej do ksi~z~cego, swiatowego 1nilosnika nauk 
i wysokicgo poj~cia o wielkiem chrzescjanskit3m i sztuki, niz do nast~pcy Piotra byl podobnym; i dla 
swietle, przenikaj~cen1, a nie raz~cem gwaltownym t~ego wszystkie nawet nieprzystojne i leklde, byle 
blasl{iein, doskonalc przez artystca oddana, tern wiEJ- z talentem oddane poezye, czy to Arjosta, czy in
cej czyni mu zaszczytu, ze w czasacb, w kt6rych j~ nycb, znajdowaly u niego protekcje.- Rzecz dziwna 
poj~l, nie \vszyscy r6wnie czysto rozumieli poslan- iz jednak w wicku, w kt6rym tyle skladalo si~ wa
nictwo uo,vej Boskiej nauki.- Albowiem Corregio runk6w do sprowadzenia sztuki z wielkiego chrze-
czyli Antoni Allegri urodzil si~ w roku 1494, ksztal- scjanskiego stanowiska; on a przeciwnie, jako nat
cil siEJ wi~c i rozwijal w pocz~tkach szesnastego chniona kaplanka, stan~la na strazy czystych poj~c 
wieku, wsr6d najstraszniejszych religijnych spor6w duchowego pi~kna.- Pod wplywem oslabionej przez 
Lutra i wsr6d 'vojen Francyi, zdobywaj~ cejlub tra- Luteranizm wiary, pod wplywem duchownych odst~
c~cej naprzemian pi~kn~ ojczyzn(J naszego mistrza. puj~cycb od obowi~zk6w wlasciwych wielkiemu po-

Do natchnionego artysty nie mialy pr~yst~pu su- wolaniu swemu, Rafael, Corregio i inni wydali 
che, rozumowc protestantyzmu zasady, i kiedy Lu- arcydziela; gdzie wlasnie jakhy na przekor~ atmos
ter uniesiony gniewem na duchowienstwo l{atolickie, fcrze kt6ra ich otaczala, czerpi~c z wlasnych nat
wyrzucal' obrazy swi~tycb, kiedy silne stronnict\vo chnien zasoby, dawali poznac prawdziwie wyzsz~ 
jego popart.e przez Elektora Saskiego, przyj~te od chrzescjansk~ sztukfJ.- Slawne s~ slowa, kt6re wy
Akadcmii Wirtembergskiej, roslo w sil~ pot~znie; rzekl nasz mlody Corregio, wpatruj~c si~ w obraz 
tak ze spaliwszy bull~ pot~piaj~c~ go, nowy ten od- Rafael a; ,Ja takzc jestem n1alarzem!"-Istotnie byl 
st~pca nieszcz~dzil pism uwlaczaj~cych czci dla nin1 jui w duchu; gclyz lubo jeszcze wtedy nie wy-
iaryi i swiEJtych; Corregio jakby nagradzaj~c to konal nic znan1ienitego i zaledwie umial trocb~ ry

ublizenie, odtwarzal na pl6tnie niebianskiej czysto- so wac, to byl ni1n w uczuciu; bo wsr6d innych pi~
sci l\iadonny-jakby chcial przekonac zachwianych knosci sztuki, umiai czesc oddac temu, co odzna
w wierze, m6wi~c 11~dzlen1 swoim: ,Patrzcie! zk~d- czalo siEJ wyzszem duchowem pi~knem.-Odt~d wr6-
zeby w ludzkiem poj~ciu powstala taka uosobiona ciwszy do domu, oddal si~malarstwu i wykonal mn6-
czystosc i milosc, gdyby byla wcale nieistniala i nJe st,vo dziel, z kt6rych najslawniejsze nosz~ miana: 
przecbowala si~ w tradycyi? - Obraz jego znany Dzien i Nor. • 
pod nazwiskiem 1\1adonny z dziechttkiem J ezus, znaj- Zbyt czEJsto uderza nas sprzecznosc, dwoistosc 
dujctCY si~ w Akademii sztuk pi~knych 'v Par1nie, jak~ spotykamy w artystach, a nawet w jenjuszach ; 
w o'vy1n wieku \vykonczony, istotnie naz,vac-by mo- innym jest poeta, a innym czlowj~k. - W cbwili na
zna dzielen1 holdu i uznania, na jakie zdobyc si~ tchnienia, uznaje czesc dla tego tylko, co mu istotn~ 
moze smiertelnik poj1nuj~cy 'vyzsze, czy~te, wolne moraln~ wyzszosc przedstawia; a po za t~ chwil~, 
od nami~tnosci istoty.- Powszechnie we Wloszech sam zyciem swojem codziennie zaprzecza tej swiEJtej 
dla odr6znienia go od Nocy, dla ocenienia go na r6- prawdzie. Szlachetny Corregio byl jednym z rzad
wni z tem arcydzielem, zowi~: Dnienz Cor1·egia. kich w tym wzglEJdzie wyj~tk6w. Czyste, poczciwe 

Kiedy Corregio rozpoczynal zaw6d sw6j, kiedy f zycie jego bylo r6wnie jak utwory p~dzla, moralnego 
._ w!asnie byl w wieku, w kt6rym mloda, gor~ca v.pyo- pi~kna obrazem. - Ukochawszy w n1lodosci swej 

KsqGA SWIAT A, Cz. I. R. X. ~ · · 6 1 
• 
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szesnastoletni~ dziewicEJ, zrodzon~ w temze co i on 
miescie, poslubil j~, i byl najlepszym m~zem i oj
cem- Religijny, moralny, malo bardzo 'vydawal na 
utrzymanie swojego domu, a co tylko zbywalo rnu od 
zaspokojenia sl\romnych potrzeb, rozdawal biedniej
szyJn od siebie. Byl tez po\vszechnie szanowany i 
lubiony od wsp6lczesnych. 

Roku 1528 ul{onczyl Corregio sw6j slawny obraz, 
z kt6rego tu sztych widzimy; obraz ten byl prze. 
znaczonym dla wdowy oby\vatela Parmy, Bryziedy 
Bergonzi i dziwnym sposobem zaplacony. Przez 
szesc miesi~cy, kiedy si~ zajmowal t~ praci!, wdo
wa dostarczala mu zywuosci - po ukonczeniu do
daJa mu jeszcze dwie fury drzewa, kilka miarek 
pszenicy i tucznego wieprza. - A nad to wyliczy!a 
mu przeszlo 40 cel\in6w, co na nasz~ monet~ uczy
nilo przeszlo 800 zlotych, Stt?llff: 1niedzz·q!- Byl to 
tal{ wielki ci~zar, ze gdy artysta uradowany iz tak 
znaczn~ summ~ przyniesie rodzinie swej, szedl obla· 

dowany do do1nu przyspieszonemi krokami- wr6ci
wszy, dostal silnej gorfJlczki i \Vkr6tce utnarl, licz~c 
zaledwie lat czterdzicsci. Za ten obraz, tak drogo, 
bo zyciem mistrza oplacony, w dwiescie przeszlo 
lat p6znh~j, zaplacil August III l<r61 Polski okolo 
40,000 frank6w. - Nie mozna dokladnie wiedziec 
ceny, z po\vodu iz Franciszek III panuj~c w6wczas 
w Modenie, sprzedal z galeryi tamtejszej za 130,000 
frank6w 100 obraz6w, n1i~dzy kt6remi najwazniej
szem bylo to arcydzielo, kt6re tam w roku 1640tym 
przeniesionem bylo z kosciola Sgo Prospera w Reg
gio, gdzie go lego\va}a wdowa Bergonzi. 

Wlasciwe nazwisko niesmiertelnego mistrza bylo 
Antonio Allegri- lecz poniewaz urodzil si~ w Cor
regio, miasteczku pans\va Modenskiego, nie daleko 
Parmy, gdzie zwyl{le potem przebywal- nadano 1nu 
miano od miejsca urodzenia, wedlug zwyczaju 6w
czesnych wiekow. 

S. 

0 MUZYOE. 

Pochodzenie mnzyki. - Ch6ry staro.Zytnych trauycyj. - ·
Muzycy w Rzymio.-Instrumenttl. muzyczne w XII, X[II, 

i XIV, wieku.-Pienvsze skrzypce. 

Po architekturze, muzyka zajtnuje pierwsze miej
sce jal{o najdawniejsza ze sztuk pi~knych. l{ilku 
pisarzy utrzyn1uje. ze pocz~tek jej byl \V Egipcie, 
tej kolebce wszystldch sztuk pi~knych, filozofii i 'vy
znanreligijnych. Grecy przypisuj~ \Vynalazek Inuzy
ki bogu Dlerkuren11t, kt6ry niby zrobil pier.,vsz~ lir~. 
Niekt6rzy zas poeci greccy, \V s'voich poematacb, 
opiewaj~ Katl1nusa, ojca muzyki, przypuszczaj~c, 
ze on, w czasie sw9jej ucieczki ze cl\voru Fenickiego 
przywi6z! ztamtlld harmonijc, pierwsz~ Sl)iewaczl(EJ. 
Wedlug Plutarcba, Anrfion i Apollon, byli tw6rcami 
muzyki; po nich zas udoskonalali j~: Chiron, Demo
dolcas, Hermes i 01feresz. Nast~pnie Fenicyusz, i Ter
pande1\WSp6lczesni Likurgowi, napisali rcguly otnu
zyce. Narescie Tales i Ta1nirys, s~ uznani nie bez 
przyczyny, jako pierwsi wynalazcy mu zyki czysto
instrumentalncj. Bo muzyka wokalna, czyli spiew, na 
dlugo wyprzedzil instrumenta, kt6re starozytni wy
rabiali z drzewa, z kosci sloniowej, z kamieni, z ro
g6w bajwol6w i z rozmaitych n1etall6w .-Ci muzycy 
zyli przed Homerem, to jest przeszlo na 500 lat 
przed Narodzeniem Jezusa Chrystusa. Lazus, /fermi-

neusis, !rfelnippid es, Filoxenes, Tymoteusz. F1·ines '7 

Epigonius, Lizandes, Simunicus i Diodo1~ ulepszyli 
tEJ arcy-piEJkn~ sztul{EJ, l\t6ra u Assyryjczyk6w, Me
d6w i Egipcyan dosiEJgla do najwyiszego stopnia do
skonalosci, do kt6rego terazniejsi artysci nie zblii~ 
si~ na,vet. Gdy zwiedzaj~ siEJ ruiny Memfis, Suzy i 
Egbatany zadzhNia si~ rozum ludzki, nad zniszczone
mijuz dzisiaj instrumentami, kt6re 'vydawaly niegdys 
potoki dzwi~k6\v, pod sklepieniami olbrzymich swi~
tyn, poswj~conych bogom -i palac6w kr6lewskich. 

Lazus, wsp6lczesny Daryusza Histaspa , byl 
pier\vszynl, kt6ry bardzo · wiele napisal o muzyce. 
E]Jigonius, wyrnyslil instrument o 40 strunach, kt6-
ry nazwal Epigonium, a Simicus o 35 strunach, kt6-
ry zostal nazwany Simmiknm. Diodo1· udoskonalil 
flotro"rcrs dodaj~c kilka otwor6w, Tumoteusz lir~ 
dodaj~c strun~, za co zostal skazany przez Spartan
czyk6w na kar~ pieni€Jin~. 

lnstrumenta starozytnych podzielic 1nozna na, 1) 
instrumenta wydaj~ce odglos za pomoc~ strnn, 2) za 
pomoc~ wiatru lub 3) za pomoc~ uderzenia. 

Instrumentami o strunach, kt6re uiywali staro
zytni, byly: lira,psalterizt?n trigonium,cita7~a, testudo, 
Sirnmikum, i epand1·on. Za poruszeniem rEJk~ lub 
smyczkiem (nazwanym plekt1·um), str6n tych, wyda-
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,valy ouc dzwi~k. - Jnstrurne.nta za \ 'vydaj~ce od- da,vniejszych S"'Yeh pan6w, uprawiac n1uzyk~, kt6-
glo za po,vie,vem 'vi atru, byly: fibia'l fi tula, tuba, rzy mieli dzi "'ne za1nilo\v anie do ulepszenia spie
litius i orrrany hitlraulic:ne. - In.strunl?nta, \V kt6- w6w i.il~s.trument6w muzycznych ze .swi~tyni Jeruza~ 
1·c uderzalo si~ paleczkami drewn1ane1n1, byly: cyuz- lemskiCJ 1 z palacu Salomona, byl1 n1eublaganym1 
haly, bgbenek /crohalunz, tilinnabutu?n i krejJilalru- i okrutnyn1i nieprzyjaciolmi zwyci~zonycb. Miesz
lunz. kancy vVloch, w srcdnich wiekach, by li jedynymi 

teneusz nas naucza, ze u Mcd6,v, Egipcyan i przyjaciolmi xnuzyki, a jednakze dot~d \vstrz~samy 
w rzeczacllpospolitych greckich, 'vszystkie prawa bo- si~ na wspon1nicnie okrutnych wojcn G\vel£6\v i Gibe
skie i lndzkie, '"iado1nosci o bogach i boha terach, ich lin6w, Kapuleta i Montecchi. Wrescie, od lat 20 mu
czyny i iycic, byly opisywane ,v "'ierszach, i spiewane zyka bywa uprawiana \ie Francyi przez 'vi esniak6w, 
ch6re1n przy odglosic rozn1aitych instrn1nent6'v mu- ktorzy \V niej znajduj~ oslod~ i oclpoczynek po pra
zycznych . .l)rawoda,vcy i kr6lo,vic nic 1nogli znalesc cy. Ajcdnakie w tejze san1ej Francyi wielez l<r,vi 1alo 
sposobu \YiQcej skutccznego do utkwienia \V pa1ni~ci si~ podczas 'vojen religijnycb. Jakiz zt~d wniosck? 
za ad 1noraluosci i obowi~zk6'v spoleczenstwa. Nad- Oto, ze n1uzyka rna bardzo slaby wplyw, mozna na
to, pisarzc staroiytnosci ~ r6zni~ si~ mi~dzy sob~ o wet powiedziec, ze zaden, nad dusz~ ludzi, b~d~cych 
"liclc nad 1Jrzedn1iotcm, natur~ i wlnsnosciami mu- \V pewnym stopniu cywilizacyi; ze lew rozdrazniony, , 
zyki. vV og6lnosci, pod imienie1n muzyki dajfL onijej tygrys zglodnialy, gawiedz oburzona, nie mog~ bye 
znaczcnie dalcko obszerniejsze, nizli te, kt6re dzis rozbrojone, strunatni liry, na kt 6rej przegrywalby 
IJozostalo. nawet sam Orfeusz. 

lowo 1/llt..;yka, obcjmowalo da\vniej taniec, spie\v, 1vluzyka od d\v6ch wick6w, nie powiemy zniszczy-
poezj~, a nawet zebranie wszystkich sztuk })i~knych la, ale na wet nie zmniejszyla gniewu lub zemsty jednej 
razem. istoty, knuj~cej zdrad~ dla calej ludzkosci. Ludzie 

1/erJne · J>taton i Pitagores, oznaczaj~ pod tern dzisiejsi s~ takimiz jak i pi erwej. Nerou, zacbwy
inlieniem 'vszystkie nauki, nast~pnie , sztuki pi~l\ne caj~c, si~ widokiem Rzyn1u w plomi eniach, kt6ry sam 
"' Z\vyl\lym porz~dku. Pierwszy utrzymywal, ze zapalil, spiewal z towarzyszeniem liry, a He7'0St1'ates, 
'vszystko, co znajduje si~ w powietrzu, jest muzyk~, a nim spalil swi~tyni~ Efezk~, pod jej portykami im
Platon n1ianowal najlepszego :filozofa, najlepszym pro,vizowal do ni6j ody. 
muzyl<iem. Wedlug 1/ezicltiusa, Atci1czyko\vic da\vali Muzyka, jako ajcnt cywilizacyi, jako spos6b poje
nliano n1uzylri wszystkim sztukom pi~knym \vzictym dnania i zgody, jest fikcy~; ale jako sztuka, jako na
zbioro\vo. uka na,vet, jest jednern z najszcz~sliwszych zwy-

''Tielu poetow i :filozof6w utrzymy,valo, ze muzyl\a ci~stw geniuszu ludzkiego, i najwi~cej zbliza smier
rozbrajala zle sl<lonnosci, i lagodzila obyczajc. Baj- telnik6\v do cuuownych rozkoszy niebianskiej jcgo 
ka 0 07feus~u, usmicrzaj~cyn1 sil~ UZ\Vi~k6w S\VOjej ojczyzny. 
liry dzikosc tygrys6,v, lw6w i pantcr, jest taje1nni- Grccy dol~czali do swycb przedstawien dramaty
cz~ \Yladz~ kr6lcstwa muzycznego nad ludzmi i zwie- cznycb ch6ry, kt6re by ly pol~czone z gl6wnemi czyn
rz~tanli na,vet. Ale poeci ua,vet nie s~ fflozofami, a nosci~uni. Tragiedje E'urypidesa i So(oklesa, a na
filozofo"·ie nie s~ moralistami. Ten cudo,vny wplyw wet niekt6re komedye A1'ystofana, s~ to arcydziela, 
n1uzyki, nigdy nic egzystowal, uie cgzystuje i egzy- do kt6rycb tamtoczesni muzycy dodawali muzyln~, 
to,vac nie b~dzic. i rozwjjali 'Y ni6j cal~ pot~g~ swoich geniusz6w i ca-

Grecy, kt6rzy dali no we zycie i no\ve pochodz enie iy przepych instrument6,v, o kt6rych teraz marzyc 
sztucc, upra wianej przez Chiroua i Demollolcasa, Gre- nie mozemy .. 
C), przez czternascic wiek6w nie zaprzestawali ci~- Rzymianie przybrali zwyczaje sceniczne Grek6w 
glych \vojen; ~vojna domowa, byla stanem normal- tak jak przybrali ich obyczaje, a gdy rzeczpospolita 
nych rzeczypospolitych greckich, a od czas6w jak zostala zniesiona, wpro,vadzono ch6ry do teatr6w. 
szczyty g6r i doliny Peloponezu i Attyl<i przestaly Ezop i Batil; pierwszy aktor tragiczny, drugi slawny 
zle~vac SifJ krwi~ obywateli Aten, Sparty, Teb6w komik, ukazywali si~ na deskach scenicznych, z po
i Koryntu, "'olnosc zachwiala si~, i znikla wraz zn1u- parciem muzyk6w, kt6rzy wykonywali rozmaite 
zyk~, ktora nieraz natchn~la byla greckich mistrz6w. arye greckie. Tragedye Senelci i Iromedye [Jtauta i 

Hebrajczycy, lrt6rych, wcale por6wnywac nie my- Te1~encyusza, byly wzbogacone ch6rami. 
slimy z Grckami, kt6rzy nauczyli si~ od Egipcyan, Chociaz muzyki w Rzymie nigdy tak nie upra-

• 6* 
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wiano jak w Grecyi, jednakze, w wieku Augusta, za 0 narodzie nielitosciwyl szanuj w dniach twojego 
rz~d6w Antoniuszo\v, miala ona swe zlote czasy. gniewu, chociaz re~ztki dawnej oswiaty. Niszcz koro
Bogate domy rzymskie, kt6re juz nie byly ani Emi- ny i berla mocarz6w twoich, lecz zlituj si~ nad or~
lji, ani Kornelli, kazaly na swych zabawacb prze- zem zolnierzy twojego krajul 
grywac na fiotrowersie lub arfie, i ogromnie drogo Antoni Stradywa1'yus, kt6rego skrzypce dot~d ist-
placily mnzykom. niej~, i s~ poszukiwane przez slawnych artyst6w, 
. Konstantyn Wielki przywi6zl z sob~ na brzegi byl jednym z ostatnich uczni6w braci Amati. 
Bosforn, gdzie wznosil si~ gr6d, maj~cy bye odtf!d W XII, XIII i XIV wiekach instrumenta muzyczne 
rywalem Rzymu i metropolij~ swiata calcgo, kraso- byly w bardzo maiej liczbie w Europie; skrzypce 
m6wc6w, kuglarzy, grammaiyk6w i muzyk6w, lecz o trzech strunach, dudy, tambur, kt6rego wysokosc 
Konstantynopol nie byl ani grecldctn, ani rzymskiem wynosila 4 1

/ 2 stopy, a szerokosc 3 stopy, fiotrowers 
miaste1n, a sztuki pi~kne tam przeniesione nie roo- kt6rego forma przecbowala si~ dot~d. 
gly juz kwitn~c. Kate dry francuzkie, do towarzyszenia spiewom gre-

Muzyka przebyla tenze sam los, co rzezba i rna- goryansldtn, mialy organy, kt6rych pot~ga glosu, po
larstwo, upadala powoli i znikla narescie pod pur- siadala n~jrozmaitsze zmiany, i instrumenta w~zy ko
pur~ sprzedajn~ nast~pc6w Konstantyna, w blocie wate, sluz~ce tylko do podtrzymywania glosu spie
zwodniczym legij honorupozbawionych, we wrzawie wak6w. 
narodu zuchwalego i przeniewierzaj~cego si~, w ana- Muzylra religijna, dopiero od lat kilku poprzesta
temach szyzmy i berezyi; w najsciu narod6\v barba- ta bye tak powazna, pelna godnosci i majestatycz
rzynskich, goni~cych cien Rzymu, az za ubogiego nosci. Po muzyce religijnej narod6w, nast~puje ich 
pustelnika w Romanii i od roku 1245 do 1565, ta muzyka WQjsko\va. Wszyscy zapewne wiedz~ przy 
lira odwr6cona (wedlug por6wnania mieszkanc6w Ita- jakiej muzyce post~powaly falangi macedonskie i Ie
lii) odbierala male i nic nieznacz~ce ulepszenia. Bra- gjony rzymskie, lecz nie wszyscy wiedz~ przy odglo
cia An1ati ukazali si~ na swiecie i skrzypce w arty- sic jakich instru1nent6w maszerowali sredniowieczni 
stycznych ich r~kach staly si~ cudownym narz~dziem. i nowozytni rycerze. Jedynemi instrumentami muzy-

Dzi~ki ich pracy, skrzypce 1nog~ okazywac milosc cznemi uzywanemi we Francyi i w Niemczech, byl 
i nienawisc, szcz~scie i rozpacz, raj i pieklo, burze tambur, b~ben i flotro\vers. 
niebai burze nan1ifJtnosci, mow~ Aniol6\v i mow~ ludzi. Muzyka, jak wyzej powiedzielismy, co chwila robi 

Bracia Amati zapelnili swiat caly S\Vojemi arcy- zadziwiajqce post~py, szczeg6lniej \Ve Francyi. Ilosc
dzielami dzis zniszczonemi od czasu, lub przez r~- to coraz powi~kszaj~ca sifd fortepian6w, kt6re zaj~ly 
ce ludzi, nieraz od czasu okrutniejszych. Francya, miejsce malei1kich klawikort6w, i kt6re moze z cza
wi~cej niz kt6rykolwiek z innych narod6w posiadala se1n btJd~ zamienione na inne, podobne, tylko do
tych arcydziel. Andrzej i !'Iikolaj An1ati, zrobili do skonalszc, instrumenta, przyczynila si~ do tak ogro
kaplicy Karola IX, dwadziescia cztery skrzypiec mnych post~p6w w muzyce. 1'eraz fortepian znajdu
ozdobionych rzezbami, malowidlami najsla\vniejszych jc si~ wsz~dzie, w kr6lewskim zamku i w szlachec
artyst6w ,vloslrich. Pierwsze szesc wystawialy wa- kin1 don1ku; w bogatym palacu i w skro1nnej cbatce, 
zniejsze wypadki z zycia Dawida; drugie szesc zy- Jest to den1okracya dzwiEJk6w, dopro\vadzona do sa
cie l{arola Wielkiego, kr6la Roberta i S. Ludwika; mego szczytu. Niemcy s~ to muzycy tylko z professji~ 
nast~pne szesc, stworzenie swiata, a ostatnie z nich wlosi pr zez nasladownictwo, a Francuzi dla kaprysu 
zycie czterech doktor6w kosciola swi~tego: S-go Lecz kraj, kt6ry wydal takich muzyk6w jak: Hale
Augustyna, Hieronima, Grzegorza i Ambrozego. vy, Auher, Lessueur, Ada1tl i Vieux Temps, {m6wif!c 
Skrzypce te mogly przetrwac dziesi~c wiek6w, ale tylko o muzykach naszej epoki) moie z odwag~ isc 
tr,valy dwa tylko. Byly one polamane, poniszczone, w zawody z ojczyzn~ Picciniclt, Wehe1'ozv, GluckouJ 
w bloto rzucone or~zem walecznego Dugneselin. Palestrinow, Hu,tnlow i Mejerberow! 
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I 

URYWI\I Z DZIEJ 0 vV '~rENECYI. 
(z li.A.PP .1\·) 

Sprawy Wschodu w niezbyt szczfJSliwym byly sta
nie. Kto cbcial trudnic si~ handlem w krajach Sul
tana\ musial nabywac to prawo zbyt drogo, bo za 
1'600 czerwonych zlotych rokrocznie. Nic nie zabez
pieczalo Rzeczypospolitej W enecli:iej ( okolo r. 1415) 
od chciwo8ci tych lud6'v nienasyconych: sudan Ba
bylonu zniszczyl ich Kantony w Damaszku; a Tur
cy rozci~gaj~c panowanie swoje nad Grecj~, uie mieli 
zadoych wzgl~d6w dla posiadlosci rzeczypospolit6j. 
Wyspa Negrepont zostala spustoszon~ przez nich, 
wiele okrfJt6w kupieckich zabranych i zrabowanych; 
Kandji nawet zagrozili i uklady w tym przedmiocie 
zawi~zane zadnego nie otrzymaly skutku. Wtenczas 
to W enecja widziala si~ w koniecznosci wyslania na 
Archipelag floty, nios~cej zarazem wojska i posl6w, 
azeby jednoczesnie walczy<l i ukladac ~i~. Loredano, 
kt6remu powierzone gl6wne dow6dztwo, mial ofia
rowac pok6j lub wojn~. Turcy gluchymi pozostali 
na te przelozenia, i dwie floty spotkawszy si~ przy 
wysokosciach Galipoli, rozpocz~ly krwaw~ walk~, 

w kt6rej W enecjanie odniesli zwyci~zstwo. Lecz ja.k 
gdyby okrucienstwo zacmiewac zawsze n1ialo icb 
ch\val~, nie udzielili prze baczenia chrzescjanom znaj
uuj~cym si~ na okr~tach nieprzyjacielskich: Genuen
czycy, Katala:6.czykowie, Sycylijczycy, Prowansale, 
wszyscy wymordowanemi zostali. Kandyjczyk6w, ja
ko poddanych rzeczypospolitej cwiertowano, a czlon
ki ich zawieszano na przodzie galer. Podobnego sy
stemu zemsty, kary tak straszliwej, kt6r~ pot~
pialy na,vet najbardzh~j barbarzynskie narody, Lo
redano nie rumienil si~ wykonywac w imieniu swego 
rz~du. 

Zmusiwszy Turk6w do za,varcia pokoju i pozy
skawszy od ksi~cia Morei, zawsze przerazonego 
wzrostem pot~gi ottomanskiej, ust~pienie waznego 
miasta Koryntu, W enecja bron swoj~ zwr6cila znowu 
przeciw Zygmuntowi, kr6lowi W ~gierskiemu, kt6ry 
llo1~czyl si~ z patryarcb~ Akwilei w zamiarze ode· 
brania jej rozmaitych cz~sci posiadlosci juz w Dal
macyi, jui na p6lwyspie italijskim (1419). Smieli ci 
przeciwnicyniczego nieszcz~dzili, zeby pokonacrzecz
pospolitl! w tej nowej walce: rozlegle powstanie zr~
cznie ulozono, wielu jeneral6w : rzf1dc6w przekupio-

no lub uj ~to. Picr,vsze jednak dzia!ania wypadly na 
korzysc Wenecjan, gdyz Zygmunt, zaj~ty w Czcchach 
walk~ przeciw Hussytom, sprzymierzencowi swoje
mu wysylal nieliczne posilki. Jednak, \V roku na
st~pnym, znn.kon1ita artnja przybyla z W ~gicr, zale
dwie nie zniweczyla wszystl{ich nadziei senatu. Ar
mjf1 t~ dowodzil Dyonizy, ksi~z~ slowiansl{i, a z nim 
post~powali Maryolio de Corrara, Frydcryk d'Ort
henburg i Ricoluccio da Prata; lecz jakkolwiek wiel
k~ byla walccznosc jeneral6w sprzymierzonych, tym 
jeszcze raze1n rozbila si~ o zr~czne rozporz~dzenia 
ldlipa d' Arce1li, dowodz~cego wojskami wenecl{iemi. 
'V ~grzy, przeraieni tak silnym oporem, opuscili na
tychmiast Friul, do l{t6rego si~ wdarli, a odst~pie
nie ich, zupelnem zniechQccniem przej~lo sprzynlie
rzenc6w Zygrnunta. Dla tego tez, skoro tylko armja 
wenecka skierowala si~ ku Felbre, to miasto nie 
smialo opierac si~ i okupilo si~ od rabunk6w cen~ 
dziesi~ciu tysi~cy dukat6w; Filip d' Arcelli wszedl 
<lon tryumfalnie w dniu 14 marca 1420. Belluno r6-
wniez musia1o kapitulowac, a Udino otworzyJ:o bra
my. Zadne miasto, zaden pan w calym Friulu, nie
pozostali niepodleglemi; patryarcha nawet, niegdys 
najmoiniejszy z wl'adc6w koscielnych Italji, po bi
skupie Rzymskim, uznal si~ szcz~sliwym, ze, w sku
tek traktatu, zdolal zatrzyn1ac Akwile~ i zamki San
Danielo i San-Vettor. Hrabia Gorycji, kt6ry lennosci 
swoje az dot~d posiadal od 11atryarchy, oswiadczyl 
ie chce zostac wassalem rzeczypospolitej. 

Skoro W enecja upokorzyla tych nieprzyjaci6l sta
lego l~du italijskiego, poniosla bro:6. swoj~ do Dal~ 
macyi: Trau zdobyto szturmem; Spalabro poddalo 
si~ bez oporu; to samo stalo si~ ze wszystkiemi wy
spami Dalmaeji od Brazza az do Cursola; nakoniec 
Cattaro, kt6re na6wczas bylo mal~ rzecz~pospolit~, 
przerazone post~pem pot~gi ottomanskh~j, i nie wi
dz~c skutecznej obrony w opicce kr6Ja w~gierskiego, 
przeszlo pod panowanie Wenecjan. W ojna ta zakon
czyla si~ podbiciem Sactori, Drivasto i Ducigno 
'v Albanji. Tyle zwyci~ztw po sobie nast~puj~cych za
pewnily rzeczypospolitej posiadanie calego wybrzeza 
Adrjatyku, od ujscia Po, zacz~wszy od Wenecji, 
Friul, Istrj~ i Dalmacj~, az do Albanji, Korfu i Negre · 
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pont, jak r6wniez cal a przestrze:ri pomi~dzy ten1i wy
spami: do niej nalezala; mogla byla gdyby chciala 
zawiadn~c More~, gdyz miasta Mod on i Co ron juz 
znajdowaly si~ \V jej posiadaniu; lecz niccbcf):c nara
zic si~ Turkon1 rzeczpospolita odrzucila ofiary wo
dz6\v greckich, kt6rzy uznacsi~ chcieli j6j wassalami. 

W tym to czasic zwyci~zka W enccja nakazala obra
chunck ludnosci swcj stolicy; naliczono tam 190,000 
micszkaf1c6w, z kt6rych tysi~ce szlachty uzy\valo 
od czterech do SZCScdzicsi~ciu tysi~C)' dutat6'v do
cbodu; jej kupiccka n1arynarka zaj111owala "1iEJcej 
anizeli 25,000 n1ajtk6w. Zecca (n1ennica) wybijaia 
corocznie miljon dukat6w zlotych, dwaktoc sto ty
si~cy sztuk srebra; nakoniec, \V ci~gu lat dziesi~ciu, 
skarb krajowy umorzyl dlug cztcrech 1niljou6\v du
kat6w zlotych; pozyczyl szescdzicsit1t szesc tysi~cy 
dul<:at6w Inargrabictnu Fcrrary. 1'ak zadziwiaj~ca 
pomyslnosc, nie jcst-.ic najpc,vniejszytn do"'odem 
sily i zywotnosci urz~dzcn V\7 enccji, a Z\Ylaszcza gdy 
pomyslimy, zc zalcdwie czterdzicsci lat uplyn~lo 
kiedy zmuszon~ byla bronic fiocie genue11 ldej przej · 
scia do Laguny, ldcdy posiadala tylko trzydzicsci li
chych galer, a cal6n1 jej rozgraniczenienl by la stolica. 

Jcdnalr rzeczpospolita ciqglc " 'ojo\vac byla znlu
szon~: syno\vie Galleazzu. Vis ionti, l{si~cia nledjo
lansl\iego, dorosli; starszy. ~Filip-n1arja, tra."'iony 
byl, jak ojciec, z~dz~ podbicia calej Italji; juz wla
dza jego rozci~gala si~ od gory s. Gotnrda, az do 
morza liguryjsl{iego, i od granicy Picn1ontu az do gra· 
nic Toscha'ujr i Panst,va. ICosciclnego. W spierany 
przez 'valccznych dow6dzc6w, stal 1~ tak }J ot~znyn1, 
ze :Florentczycy, "ridz~c go panenl Gcnui, IUnietnali 
iz got6'v \vejsc do Lukki, Pizy i :Fiorcucyi: tcn1 gro
zncm niebezpieczenstwem przerazcni \Yyslali pOSlO"' 
do W cnccyi, cclen1 ·wyjednania jej n1oin6j opicl\i. 

Doza Moccnigo, kt6ry pa.nowal na6\vcza , okazal 
si~ przcci,vnynl tetnu Z\vi~zl\O\Yi, i odepchn~l go cal~ 
powag~ swego imicnia i starego clos\viadczenia. Prze. 
ciwnie Franciszek Foscari, n16\vil na l\orzy "c Flo
rentczyk6w; \V mo\vie zr~cznie n1iarko\vanej, \vylo
zyl, ze :u lorentczycy bez ich ponlocy upadn~; ze inne 
kraje Italii, kt6re unikn~ly dot~d ncisku \ Tiscontich, 
nieba\vem zagarni~temi zostan~, i ze \Ytenczas We
necja zmuszou~ bEJdzie sam a t;r lko opierac si~ potEJ
znenlu przechvniko,vi, w spos6b niszcz~cy i rozpa~ 
czliwy, gdy teraz if!dano od niej tylko \vsp6ldziala
nia. Mocenigo zbyt byl stalym w S\Yoich zdaniach, 
zbyt upartym w S\voich postano\vieniach, azeby zgo
dzic si~ na rad~ rnlodego p1·okurato1'a pi~tdziesi~cio
letniego; zbijal zwawo Foscarego ina uslugi swojej 

wymowy uzyl wszystkich zr6del jakie sztuka orator
ska posiadala w owej epoce. , Gdyby ksi~ie ~1:edjo
lanu, m6wil stary doza, prowadzil z w ami wojn~ nie
sprawiedJiw~, 1nielibyscie ucieczk~ w Bogu, kt6ry 
\Vidzi \vszystko, i kt6ry obdarzylby \vas Z\Vyci~z
t,vem. Zachowajmy pok6j, i biada 1nu jesliby zaz~
dal wojny! Mlody p1•ol\uratorze, B6g st"rorr,yl Ada
tna m~drytn, dobrytn i doskonalym, i nadal 1nu raj 
zicmski rn6wi~c: l{orzystaj w pokoju z tego wszyst
ltiego co tu si~ znajdujc, lecz nie dotykaj o\vocu z jc
dnego drze\va. Nasz pierwszy ojciec okazal si~ nie
posiusznyn1: zapon1nial ze jest tylko stworzeniem, i 
zgrzeszyl przez dtun ~· B6g wygnal go z r~ju \V kt6_. 
ryn1 pano\val pok6j, a rzucil na swiat przcz wojny 
rof:dzierany. rrak sumo Florentczycy, jesli sluchac 
b~<lQ: glosu swych nami~tnosci, ujrz~ kraj sw6j zni
szczonytn, i 7.anuszeni b~d~ z zonami i dziecmi szu
kac schronienia '" Inie~cie naszem, kt6re, jak arka 
S\Vi~ta, ocalon6n1 b~dzic, jesli 'vytr\va w posluszen
st\vie \voli Paua. I\1y sami, jesli U\vierhymy prokura
torowi Foscari, zn1u~zeni zostanie1ny uchodzic na 
obc(}: zic1ni~. Spojrzyjcie w Stary i Nowy Test~ment: 
ile wielldch narod6w w skutek wojen przyszlo do 
upadku, narodow, kt6re pokoj uczynil silnemi i 
szcz~sli\vemi! Strzezcie si~ isc za radami, jakie \vam 
daj11. Rzym pozos tal wielkim i pot~znym ; zaludnil 
si~ obywatclami bogatymi i m~drymi wtenczas kiedy 
tnial dobry rz~d i pok6j. Mlodzieiicze! nie dosyc jest 
pi~knie m6\Yic, trzeba dos,viadczenia i po"'agi. Do
\viedzzc si~, ze l~lorencja nie jest port em 'V cnecji, i 
ze jest pi~c dni 1nar zu z jej brzeg6\v do na ·zej gra
nicy. Naszym s~ iadem jest ksiqie ~fedjolanu: on to 
l)O\Yinicn bye przcd1niotem naszej uwagi, gdyz \Y ci~
gu nie S})elna dnia jedp.ego przybyc mozna z miast 
nuszych, 'Verony i Kremony, do jego t"lierdzy Bre
scia:' :Foscari 1nusial cierpliwie wysluchac tej dlu · 
giej n1o'vy, kt6r~ 1{r6cilismy o polow~, tak \vielkilu 
byl wply\v starszych 'v radach rzeczypospolitej. Mo
ccnigo mial na6\vczas \Vi~cej niz osn1clzie i~t lat; se
nat poszedl za jego zdaniem: Florencja pozosta,vio
n~ zostala sobic samcj. 

\V roku nast~pnyn1, Florentczycy wznowili pros by 
s\voje, m6\vi~c, ze jezeli ~Venecja nic przyjdzie in1 
\V pomoc, uczyni~ jak Samson, porusz~ kolumn~, 
azeby Z\Valic S,Vj~tyni(J i poci~gnqc nieprzyjaci6l 
w swoim upadku. Mocenigo okazal si~ nie"'zruszo
nym: lecz tym razen1 mowa, n1iana przechv stronni
kotn 'vojny, byla. tak obfit~ w fakta, za"·ierala tak 
\Viele objasnief1 dokladnych i ciekawych o handlu i 
dochodach W enecji, iz senat jednoglosnie poszedl 
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za jego zdaniem. Mocenigo umarl w kill{a dni po- wielkie, gdyz i tym razetn mial dzicsi~c g1os6w. 
tern, oswiadczaj~c1 ze jezeli w jego miejsce wybior~ Tr7.eba tedy nakoniec bylo wy1nienic ilnie Foscare
Franciszka FoEcari, nieochybn~ miec b~d~ wojn~. go, gdyz wielu ·wyborc6\v go przeclstawilo. Piotr Orio 
Nast~pil on po Michale Szem, w roku 1414, i po przypomnia!, io kandydat ten, maj~cy pi~cdziesi~t 
dziewi~cioletnietn panowaniu pozostawil Wenecj~ lat wieku, byl mlodyn1 prokuratoren1, kt6rcgo Mo
w polozeniu najswietniejszem tak zewn~trz jak "'e- cenigo tak strofowal; zc majf1tek jego byl mnicj ani
wn~trz kraju (1423). zeli miernyn1, zc obci~zony byl rodzin~, oieniony po-

Zaledwie Mocenigo zamkn~l oczy, czterdziestu wt6rnie z 1nlodtb kobiet~, kt6ra corocznio obdarzala 
jeden wyborc6w zebralo si~ celen1 wybrania po nhn go dzieckiem, i ze byl stronnikiem ",.ojny. Foscari 
nast~pcy. Wsp6lubiegaj~cymi si~ byli Piotr Loredano, spokojnie odpowiedzial, ie maj~tek jego wynosil sto 
zwyci~zca Turk6w; Leonard Mocenigo brat zmarle- pi~cdziesi~t tysi~cy dukat6w, i ie wystarczal na jego 
go; Antoni Cantorini, prokurator s. Marka; Franci- potrzeby; ze czci Boga, ii tak blogoslawi jego ro
szek Foscari; potem nakoniec, jak zazwyczaj, sta- dzin~, nalioniec, ie nikt wicdzicc nie n1oze, czy uczu
rzy Morino Cavallo i Frabciszek Bembo. cia dozy i uczucia mlodego prokuratora b~d~ te 

Franciszek Foscari, od bardzo dawnego czasu d~- same. 
iyl do wladzy najwyzszej, i liczyl \viell{~ liczb~ swo- Obrady toczyly si~ od dni szesciu, i dziesi~c glo
ich zwolennik6\v, gdyz wydal trzydziesci tysi~cy du- s6w Loredana zaczynaly przestraszac tych, kt6rzy 
kat6w ,vspomagaj~c podupadlycb patrycjusz6w, wy- nie '\Viedzieli o tajemnicy; w dzie\vi~ciu po sobie od
posazaj~c ich c6rki: jednak Loredano, nftjwi~cej mial bytych glosowaniach nikt nie otrzyn1al lroniecznej 
widok6w. , Te charaktery nieugi~te, m6wiono o nim, wi~kszosci; Foscari otrzymal tylko szesnascie glo
ci milcz~cy wykonawcy okrutnych rozkaz6w, najwi~- s6\v. Potrzeba ich bylo lioniocznie przynajmniej dwu
cej zawsze wzniecaj~ obawy i uszanowania." Przy- dziestu pi~ciu. Nakoniec przy dziesifbtem glosowa
jaciele Foscarego, uzyli zr~cznosci, zeby przeprowa- nia, dziesi~c glos6w dawanych niezmiennie Loreda
dzic swojego kandydata: zt~d pokazuje si~, ie pomi· no\vl, lecz przychylnych w rzeczy samej Foscaremu, 
mo kombinacij wprowadzonych w system wybor6w pol~czyly si~ z szesnastu poprzednio otrzymanemi, 
od czasu se1·ata del mazet consiglio, drzwi otworem co podnioslo liczb~ do dwudziostu szesciu, i Foscari 
pozostaly dla naduzyc i interessownych lrombinacij. ogloszonym zostal za doz~. 
W pocz~tl{u dali mu tylko trzy glosy, dodaj~c po je- zczeg6ly te, 'v kt6re wejsc uwazalismy za powin
dnyn1 przy kazdem glosowaniu, i rozglaszaj~c to, co- nose, do\vodz~ jak latwo jest intrydze i zepsuciu za
by moglo szkodzic innym l\andydatom. Cavallowi zarto\vac z praw najn1~drzej uloionycb. W istocie, 
zarzucali zbytni~ starosc, Franciszkowi Bembo nie- slusznie powiedzial jeden z publicyst6w, ie nie in
dol~ztwo; Leonardowi Mocenigo braterstwo z zmar- stytucyi brakuje ludziom, ale ludzi instytucjom. In
Jym doz~, co mogloby si~ stac niebezpiecznym przy- na osobliwosc odznaczyla wyb6r Franciszka Foscari. 
kladem; Cantoriniemu Iiczn~ rodzin~, szczuplosc Od czasu wyboru Piotra Gradenigo zachowano t~ 
maj~tku i mozliwy w skutku jej nep6tyzm. Strzegli for1nul~ uswi~cenia ludowego: ,,Doza jest wybranym 
si~ powiedziec cos przeciw Loredanowi, azeby wznie- jesli go zatwierdzicie; '' w 1423 roku zniesiono j~ 
cic mniemanie, ze jemu oddadz~ pierwszenstwo, a z cal~ otwartosci~, a wypadek glosowania podanym 
przeci\vnicy tego ostatuiego powinni zjednoczyc usi- zostal ludo\vi w tych wyrazuch: ,Doza jest wybra
lowania, zeby go odepchn~c. Loredano san1 sobie nym." Ta nadzwyczajna zwi~zlosc, ta now a forma 
najwi~cej szkodzil: Kandyjczycy i cudzoziemcy stra- 1 ogloszenia, wskazuj~ tlostatecznie, ze wielka rewo
sznie go nienawidzili. Albia Badoer, dziekan zgro- lucja, dokonana w roku 1319, byla obecnie nieod
madzenia i przyjaciel Foscarego, zdawal si~ podej- wolaln~. 

mowac usun~c tego niebezpiecznego wsp6lubiegacza, Ogloszenie exprokura.tora doz~ odzywilo nadzieje 
kt6ry ci~gle mial za sob~ dziesi~c glos6w. Po,vie .. Florentczyk6w, powt6rzyli swoje prosby; lecz roz
dzial on, ze admiral byl czlowielden1 bieglym; lecz s~dek niedozwalal W enecji na6wczas pl~tac si~ 
zbytnie lubionym przez marynarzy; ze dla tego wla- w wojn~. Byla ona traktatem zwi~zan~ z Filipem, a 
snie zacbowac go nalezalo na przypadek niepomysl- traktat ten Fos~ari sam nawet uwazal za koniecz
nych wypadk6w na Wschodzie. Loredano popelnil nose szanowac; armja jej zatrudnion~ byla obron~ 
na6wczas bl~d wyliczaj~c swoje zaslugi; dozwolono Saloniki i podbiciem cz~sci Grecji, kt6r~ Turcy gro
mu m6wic. Po obliczeniu glos6w, zadziwienie bylo zili zagarn~c; morowe powietrze opr6cz tego szerzylo 

• 
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straszne l{l~ski. Z drugiej zn6w strony szlacbta we
necka dzielila siEJ na dwa stronnictwa: jedno prag~ 
n~lo dalszych podboj6w wewn~trz Italij, i zamierzalo 
rozszerzyc swoje panowanie na podobienst\vo daw
nego Rzymu; drugie w tym systemacie zaborczym 
widzialo tylko przyczyn~ nieochybnej zguby dla rze· 
czypospolitej, po,vstalej niejako z gl(Jbi w6d, kt6ra 
ocalenie s wojc zakladac winna na ftocic, a bogact\va 
ci~gn~c z handlu. Te niezgody ustaly wpr~dce na 
glos czlowieka, kt6ry znalazl scbronienie 'v W ene
cyji; czlo,viek ten, wzy\vany da,vnicj do wszystkich 
rad ksi~cia Medjolanu, zape\vnil rzeczpospolit~, ze 
napr6zno odklada wojn~, i czy prcadzcj, czy p6zniej 
nie podo bna jcj b~dzie unikn~c. 

HrabiC\ I~'ranciszek Carmagnola, przcz dlugi czas 
ulubieniec ksi~cia Mcdjolann, kt6rcgo pot~gg niejako 
ut"rorzy~, zosta~ przez niego arloptowany1n i otrzy
n1a~ na,vet ilnie Visconti 1

); lecz od nicjaldego czasu 
})opadl w nielask~; jcgo ogron1ne bogact\va, jego 
wplyw na wojslro, a na\vet WSI>Oinnicnia uslug zbyt 
waznycb, azcby pan niewdzi~czny 1nogl je przyznac 
bcz oba\vy, "rzniecaly za,visc w lTilipic. Obiecawszy 
po,vierzyc Cartnagnoli dow6dzt,vo nad fiot~ geuuen
sk~, "'ojn~ dzialac przeci'v Ncapolo\vi, oddal je Gui
donowi Forello; "rkr6tcc chcial1uu odcbrac do,v6dz
t~'O trzystu jezdzc6w, kt6rych jenera! n1ial pod swe
mi rozli:azatni, jako komcndant placu Gcnui. Carma
gnola napisal do ksi(Jcia blagaj~c go, azeby nie ocl
dalal go od 'vojska '"posr6d ktorego si~ zrodzil i 
wycho\vat Nie otrzyn1a 'vszy oclpo,vicdzi udal si~ do 
A[biate-Grasso, gdzie dw6r si~ znajdo\val; lecz pier
wszy raz \vidzial jak mu zabroniono \\'nij ~cia do po
koj6w S\vego pana, pod 1 ozore1n, ze jest zatrudnio
ny, a jcgo pelnc uszanowania prosb ', zosta.ly bez 
odpowicdzi. vVtenczas to podni6 l o'los tak, aieby 
by~ przez :Fili})U slyszanyn1, zapcwuial o S\voj6j nie-

1) Franciszck Car1nagnola, urod~il ~i~ "' n1icscic tego 
llaz,yiska '" Pictnoncie, z ubogich rodzic6w; picrw~zen1 
rzemioslem jcgo bylo pasanic bydla. K i~ic Filip \ ... i conti 
zwr6cil na niego u wag~, 'v dniu, ldccly z arn1j~ Bcatr.r
czy di Tcncla, 'vdowy Facina Cane, 'valczyl })rzechY jej 
bratu Hcktoro,Yi. l\flody jezdzicc, 'v unie ieniu odwagi, 
dowodzqCClll pragnicnia naglego \VZ11iesionia Si~, SCigal 
Hcktora, az potni~dzy szeregi nieprzyjaci61: bylby go za
billub schwytalnieza,vodnie, gdyby ko11 nic padl pod nim. 
Po bitwic ],ilip po\vierzyl dow6dztwo temu ,yalccznemu 
jezdzcowi, kt6ry nazywal si~ Carmagnola; a ci!}gle staj~c 
si~ godnym laski ksi~cia , Francisz;ek zostal na~oniec 

"'odzcm \Vszystkich \VOjsk jego. 

winnosci, oskarzal zawistnych sobie, w koncu po
przysi~gl iz nie\vdzi~cznik, ktory przed nim w ten 
spos6b drzwi zamyka, pozaluje tego kiedys: i odje
cbal z swojcmi jezdzcami. Zatrzymal si~ dopiero 
w I wrei, w granicach ksi~cia Sabaudji, Atnedeusza, 
kt6rego wassalem si~ urodzil, stan~l przcd nim, i 
wyjawil mu zamiary Viscontego, naklaniaj~c go, 
azeby si~ wzi~l do broni }loki czas jeszczc i uprze
dzil napad S\vojego nieprzyjaciela. Nakoniec prze
szedlszy Sabaudj~ i Szwajcarj~, Carmagnola pod~
byl szukac przytulku w Wenecji. Skoro tylko przy
zyl, rzeczpospolita 'vzi~la go na S\v6j iold wraz z je
go trzystu wloscianami, a on tern bardziej czynil 
zabiegi okolo senatu, zeby si~ zem~cic na ksi~ciu, 
kt6ry si~ ch\valil, ze go tak poniiyl jak i wy,vyzszyl 
Filip, za,viadoiniony o post~powaniu Carmagnoli, 
zabral wszystlde jcgo dobra, przynosz~cc czterdzie
sci tysiEJCY zlotych dochodu. 

J ednalr sen at nie zupelnie ufal zbiegowi Inedjolan-
skicmu; kl6tnia jego mogla bye udan~, kilkakrotnie 
juz tninistro\vie ksitcia uciekali do nieprzyjaci6l je
go, azeby poznac ich ta.jenu1ice i zdradzic. A poten1, 
Secijotja nie chciala stano\vczej udzielic odpowiedzi 
florencldm })O lorn; obawial.a si~ ona zer\vac z Vi
scontim, i oczekiwac chciala na wypadki.. W czasie 
tej z\vloki, co miesi~c dowiadywano si~ o kl~skach 
dozna,vanych l)rzez wojska tej nieszcz~sliwcj rzeczy
pospolitej, i Lorenzo Rudolfii, jeden z czlonl\:6w rz~
du, kt6ry osobiscie przybyl jako J)Osel, zawolal: 
z niccierpli\vosci~ w senacie: , Panowic! zwloka wa
sza uczynila jui Filipa \ ... isconti ksi~ciem 1\fedjolan~ 
i Genui; poS\Vi«dcaj~c nas, czynicic go kr6lem Italji; 
lecz 1ny z kolei, jesli n1amy uledz jcgo wladzy, uczy
nimy go cesarzcm ... , :rakoniec usilo,vania }"'ilipa, zc
by obrac Carn1agnol~ "r Tre,vizie rozproszylo "rszel
kie pow~tpic\vania:, rozstrzygnEJlo niepe"rnosc; wojna 
zostal:a postano\vion~, przytnierze z Florencj~ za
warto \V dniu 27 stycznia 1426. Dwic rzeczypospo .. 
lite, obo\vi~zy\valy si(J wystawic o wsp6lny1n nakla
dzie armj<J zlozon~ z zesna tu tysi~cy koni i osmiu 
tysi~cy piechoty; :Florencja 1niab1 wy~tawic fiot~ na 
morzu genue11skiem, \Venecja za ~ 'vyprawic swoj~ 
\Y g6r~ rzeki Po; nakoniec w ... zelkie zdobycze jakieby 
uczyniono w Lombardji, mialy naleicc do W enecjan. 
1\fargrabia Ferrary, 'vladzca ~fantui, Sionc11czycy, 
ksi.qze A1nedeusz Sabaudzki, kr6l Alfons Aragon
ski weszli do tego zwif!zku; Carmagnola zostal 
miano,vany naczelnym dowodzc(}: wszystkich wojsk 
Z\Vi~zkowycb. Ksi~ze Medjolanu, po\vierzyl obron~ 
kraj6w swoich czterem znakomitym przew6dcom: 
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Mikolajowi Picinino, Guidonowi Torelli, Aniolowi 
de la Pergola i Franciszkowi Sforza, synowi wie
sniaka z I{a.tinioli, potomltowi roclu bohatcr6w, prze
znaczonemu zasiadac na tronie. 

Carmagnola zgromadzil \Vojska swoje 'v krajacb 
Mantui, gdy ty1nczasem margrabia cl'Estc t'vorzyl 
armj<J nad Panaro, a Florentczycy uzupelniali t~, 
l\t6r~ l\1ikolaj de Tollentino, ich jenera{ dowodzil 
w Toska.nji. Carm agnola cbcial rozpocz~c k~unpa
nj~ wziE}cicnl Brescia, gdzic liczyl 'vicln stronnik6w. 
'\V zyscy g\vclfowie, zamieszkuj~cy cyrkul otoczony 
n1urr1n, niczadowolcni byli z clotnu Vi conti; kill{u 
zolnicrzy przyrzeklo nawet \Vpro\vadzic Wenccjan 
do twierdzy; lecz przypuszczac nalciy, iz lc i~z~ do
wieclzia,yszy si~ o spisku, przcdsi~\vzi~l srodki, a%c
.by xniej ca warowne pozostaly 'v jego r~kach, i udal 
ze nie widzi kno\van gwelf6\v, zeby skorzystac z o
kolicznosci, gcly te ja\vnemi si~ okai~, i zabrac hn 
majQ:tld. 

W O\Vej cpoce, Brescia skladala si~ z ldlku cyr
l<ul6w zn.opatrzonych w fortyfikacje niezalezne jedne 
od drugich. n. g6rze, kt6ra panuje nad 1niastem, 
wznosila si~ 'varo\vnia otoc~ona pod\v6jny1n 1nurcm, 
zaopatrzonyn1 '"ieiami "r nicwielldej od sicbie b~dQ:
cenli odleglosciach. Drugi ol\r~g mur6'v powyzej 
pierw ... zego, t\vorzyl drug~ warowni~, zamieszkal~ 
przcz gibelin6w; ponizej i 110 pra wej stronie tejie, 
znajdo\va1a si~ trzecia, ktor~ nazy,vu110 No'"'1 T\vier
dzq, przylcgla do Pilarskiej brnmy; po le\vcj strouie, 
czwarty cyrkul, rozci~gaj~cy si~ na plaszczyzng i 
cz~sc najnizsza Brcscji, nazy,vala sig miastem G\vcl
f6\v. Do tego to cyrkulu Carmagnola \vpro\vadzonym 
zo"' tal: w dniu 17 marca 1426 r. 

Picr,vsza 'viado1no~c o zaj~ciu Brescji, :pruwila 
najzy,vsz~ radosc 'v ~,lorencji i Wenecji; lccz skoro 
dowiedziano s i~, ze w:zystldc 1nicjsca \varowne po
zostaly w rEJl<acb l\si~cia Medjolanu, stracono na
dziej~, ie by na.czelny \r6dz zdolal' si(J tatn utrzymac, 
tem bardziej, ie Guido Torello, I~\·anciszck Sforza i 
~likolnj Piccinino, zblizali si~ aicby "'c. przec ten 
wazny punkt. J ednak, Car1nagnoln. przcz rozwag~ 
swoj~ ztnniejszyl groi~ce niebezpieczenst\vo; za po
moc~ szerokiego rowu, ocldzielil najblizsz ~ twierdz~ 
od cyrJ(ulu I>rzez 1-Jiebie zajmowanego; i z tego pun
ktu 01 arcia, rozpocz~l przy po1nocy :Florcntczyk6w, 
obl~ienie dw6ch warowni. Gdyby l<ondatiero,vie ksi~
cia Mcdjolanu byli porozumieli si~ z sobq, latwoby 
im bylo wyprzec Carmagnol~; niepcwnosc zrodzona 
z niesnask panuj~cych pomi~dzy nimi , zapewnila 

jego powodzenie. Brescianie, .Zle wspierani przez 
KSI:fiOA SwiATA, Cz. I. R. X. 
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wojslramecljolanskie, podpisali 20 listop. poddanic si~ 
Starej Twierdzy, lrt6re dol{onalo upadku tcgo miasta. 

Gdy siQ to dzialo, Papiez ofiarowal swojc posred
nictwo, i na ]{ongrcsie, kt6ry si~ zcbrnl w Ferrarze, 
uloiuno si~ o warnuki za"'rzec sig n1tj~ccgo trakta
tu; Florenczycy odz) skali utraconc po przcdnio przez 
nich posiacllosci; Ojciec S. otrzy1nal miasta Romnnji; 
Dresc1a. tniala dostac si~ Wenecji) a ksi~i~ sabaudzki 
zatrzymal zdo byczc s'vojc \V Pic1noncic. FiJip podpi
sal z nicpoj~t~ lat\vosci~ te \Vszystkic upokarzaj~ce 
w arunki, i po koj za ". arto 'v dni n 20 grudnia 14 26 r. 
hez stoczcnia jccln6j bitwy. Lccz gdy o t n1 lNiado
mosc przyszla do Medjolanu, lud sze1nrac zacz~l 

przeciw s'vetnu 'vladzcy, lrt6ry tracil odV\'UgQ, po 
utrarie jcdnego miasta, rnaj~c jcszczc armj~ z pi~tna
stu tysi~cy pancernych zlozont1, kt6ra na'rvet dot~d 
nie wyst~pow·aJa w pole. Deputacja szlachty udala 
si~ do FHipa., i zaklioala go, aieby zer\val: uklad tak 
przechvny jcgo slawie i bezpieczcnstwu; a.Zeby nie 
opus7.czal zam1{6w w kraju Brescianskirn, }{t6t~y zo
bo,vi~7.al si~ odclac Wenecjanom; iaby nie poz\volil: 
in1 budo,vac szaf1ca prze dmosto,vego na pra,vym 
brzcgu rzcki Oglio; nakoniec, icby nie oddawal z o
ba,vy tego, czego 1nu ila wydrzec nie zclola. Dodali, 
ze jezeli ksif1ze powierzyc si~ zcchcc gorli,vosci i 
prawosci poddanych s\voich, ~1edjolaf1czycy odnios~ 
tryu1nf nad \Vszystkiemijego nieprzyjaciolmi. Viscon
ti u Juchar tych przedstawicf1 tern spiesznicj, ze 
sprzyjaly tajemny1n jego zan1iaro1n i kroki nicprzy
jacielskic rozpocz~ly si~ na \Viosn~ 1427 rokn Jlrzez 
najscie granic hrabiego Mantui. 

v cnecjanie, pragn~cy jak najspieszniej przyjsc 
w pomoc s'voje1nu sprzymicrzeflco\vi, odzyskali naj
prz6d polqczenie si~ z 13resci~b pot61n skicro\vali 
poruszenia S\voje l{u granicom Cremony, zcby si~ 
dostac do ksicaciaMedjolai1skiego. Car1nagnola otrzy
mal rozl\az 'vejscia na ziemi~ 1nantuaftsk~ i parcia 
nieprzyjaciela przccl sob£!, gdy tymczascm flota z trzy
dziestu galer zlozona Fr anciszka Bern bo, udal a si~ 
w g6r~ rzel\i Po, usiluj~c utorowac sobie drog~ do 
Crernony lub Pa\vji. Be1nbo odni6sl stanowcze zwy
ci~zt\VO nad eskadr~ medjolan k~b kt6r~ w cz~sci 
zabral a 'v cz~sci spalil; lecz nie 1naj~c zadnego 
wsparcia ocl strony lqdu, na tern musial ograniczyc 
swoje zwyci~ztwo. Car1nagnola dal si~ pobic pod 
Gottolengo; zr~czuy manewr wynagrodzil to niepo
wodzenie; armja jcgo, zlozona z 37,000 ludzi, prze
Inoc~ przeszla Oglio pod Btna, i rozlozyla si~ obo
zem o trzy mile od Cren1ony. Dow6uzcy nieprzyja
cielscy, za,viedzcni w swojem oczekiwaniu, puscili 
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si~ za nim w pogon; lecz Carmagnola postanowil 
unikac wszelkiego starcia, dop6ki nie znajdzie stoso
wnego miejsca. Dnia 10 pazdziernika, zdobywa wio
slr~ Macalo1 znajduj~c~ si~ w niewielkiej odleglosci 
od Oglio, i oszancowywa si~ w otaczaj~cych j~ bag
nach, pozostawiaj~c jedno tylko do siebie przejscie, 
jakic stanowila w~ska grobla; na kt6r~ nazajutrz 
nieprzyjaciel wpada nieroz\vaznic, tnnieinaj~c ze go 
]_)rzyparl bcz-odwrotnie. Carmagnola dozwala mu 
zblizyc si~, az do tcj chwili dop6ki juz cofn~c si~ nie 
moze; potem nagle zasypuje go z pra,vej i le\vej 
strony gradc1n strzal; jazda lekka i piechota Cartna
gnoli, kt6ry zna polozenie gruntu, rznca si~ 11a jego 
boki, i Mcdjola1tczycy zdziwieni, chc~c odeprzec na
tarcie, zeslrakuj~ z grobli i grz~zn~ \V bagnie, z kt6-
rcgo juz si~ wydostac nie tnog~. Piechota "reneck~, 
korzystajQ:C z nieporzf1dku, jaki po,vstaje w kolumnie, 
wyrusza z \Vioski, wst~puje nt1 groblQ, i przebijajf!C 
brzuchy konio1n, obala jezdc6\v. Przycisnicni ci~za
rem zbroi, nieszcz~sliwi 1\icdjolanczycy, nie 1nog~ si~ 
ani podniesc, ani bronic. Rzcz byla straszli"'a; noc 
tylko zdolala ich ocalic przed zupcln~ zaglad~, a ci 
}{t6rzy jej unikn~li, ueiekli pozosta,viaj<1c bagaze. 

s,vietnc to zwyci~zt,vo "ry,volalo \V 'V cnecyi gl~
bol{ie \Vrazenie; lecz radosc bylaby zupelni jsz~ i 
og6lniejsz~, gdyby nie polit.yka nicspokojna rzt1du, 
lct6ra chn1urzyla i~ na niekt6rc okoJicznosci. Wi
dziclismy, zc d\vie armje gl(hvnie sl\ladaly si~ z naje
mnil~6,v, pod dow6dztwen1 naczclnik6'v n1niej lub \Yi~
cej posiadaj~cych slawy, bcz \YSZY ·tldchpra\vdziwych 
przedsi~bierc6w wojny, obcych kl6tnio1n, uderzaj~
cych na siebie bez narni~tnosci, i jcdynie dbaj~cych o 
to, zeby jak naj1nniej stracic ludzi. Z"'YCi~zcy \V jell
each uwazali tylko towarzyszy broni: wi~k za cz~sc 
sluzyla razen1 w czasie wojen poprzedzaj~cych i za
warla z swyn1i przcciwnikami ch\vilo,vyn1i, z"·i~zki 
przyjazni i 'vojskowcj goscinnosci. Dla tego tei, po 
bitwic pod 1\1acalo, gdzie zabrano 'vielk~ liczb~ jen
c6w, wojsko Carmagnoli poprzestalo na odebranin im 
broni i \vierzcho\vc6w; poczcm, za nadej 'cie1n nocy, 
wi~ksza cz~sc wypuszczon~ zostala n a \Volnosc. N a
zajutrz prowedytorowie przyby 1i do namiotu jenera
la, i \vymawiali mu nieroz\vag~, kt6ra n1ogla ich po
zbawic owoc6\v zwyci~zt\va. Za cal~ odpowiedz, Car
magnola kazal przyprow·adzic jenc6\v, kt6rzy pozo
stali w obozie, \V liczbie okolo czterechset, i rzekl 
do nich: ,Poniewaz zolnierze 1noi dali ""olnosc wa
szym towarzyszom, nie chc~ ust~powac in1 "' szla
cbetnosci: idzcie, jestescie wolnemi! , Prowedytoro
wie odeszli nie okazawszy zadnej urazy; rada dzie-

si~ciu zwi~kszyla nawet grzecznosci wzgl~dem Car
Jnagnoli, lecz od tego dnia glowa jego naznaczona 
byla godlem smierci. 

Z jednej i z drugiej strony bitwa pod Macalo uwa
zan~ byla za stanowcz~; kongres zn6\v si~ zebral 
w E,errarze przy ko1l.cu roku 1427 i uklady, rozpo
cz~te za posrednictwem legata papiezldego, dopro
wadzily do zawarcia pokoju (18 kwietnia 1428 r.). 
Wenerjanic, kt6rzy poprzednio z~dali ust~pienia 
miast Brescia, Bergamo i Cremony, z caletn ich roz
graniczcnicm, poprzestali na dw6ch pierwszych mia
stach i na. cz~ ~ci okr~gu trzeciego; Adda przyznan~ 
hn zostala jako gran ica od strony ~fedjolanu, a Vi
sconti ocldal Carmagnoli jego maj~tek. Za.den z zwi~
zkowych I)ic otrzy1nal zadnych korzysci za zaprze
stanie krok6w nieprzyjacielskich, ani nawet Florent
czycy, l\t6rzy na prowadzenie tej wojny wydali '\Vi~
c~j aniicli trzy miljony dukat6w. Z\vyci~zca z Ma
cnJo przyj~ty byl z niezwykl~ okazalosci~ w Wene
cji. Doza, i Pano\vie wyszli naprzeci'v njego z licznym 
orszakictn; "'pro\vadzony zostal 11a Bucenlaurze i 
zn.j~l pal a c lrupiony kosztem skarbu ; \vyznaczono 
mu plac~ d\vanascie ty~ibcy dukat6w, \V gruntach, 
znajduj~cych si~ w podbitych przez niego posiadlo
sciach; nal\onicc c ala szlach ta chciala n1u towarzy
szyc, skoro na czele swoich pod wl'adnych udal si~ 
do l\oscio~a s. Marka zlozyc chorf!giew, powierzon~ 
n1u przez Seniot:i~ · Lecz tyle zaszczyt6\v i hojnosci 
ukry\valy szkaradn~ pod t~pnosc, gdyz wszystkie 
kroki \Vielkiego WOjownika byly sledzone. 

Chociaz pro\vadzenie 'vojen na stalym l~dzie z'vi~
kszylo dlugi rzeczypospolitej i nadwer~zylo jej kredyt, 
w lonie jcj ~najdo,valo si~ jednak stronnict,vo, kt6re 
szukalo gorliwie sposobno 'ci wznowienia krok6w 
nieprzyjaciel kich przeciw ksi~ciu ltfedjolanu. W tych 
czasach \Venecja znajdowala si~ \V '\Yalkach pra,vie 
ci~glych z 1 urkan1i; handel jej niepokoili korsarze; 
jcj twierdze narlbrzezne w Grecyi byly bloko\vane, 
zalogi ich \Vyrzni~te, a "~szyscy kupcy, 1{t6rzy si~ 
ucieldi pod opiek~ jej :Bagi, "rymordo"rani zostali 
przez barbarzync6\v. Wprawdzie rada dzie i~ciu 
U\Yazala twierdze S\voje na W schodzie jako kantony 
handlowe, przyczyniaj~ce si~ nie juz do pot~gi, ale 
raczej bogactwa ]irajO\Yego, i pocieszala si~ Z ich 
utraty nabytkami na stalym l~dzie; zaniedby\vala 
na"'et marynark~, dawnh~j zaszczyt rzeczypospolitej, 
azeby oplacac najemnych zoldak6,v, i zal{ladala so
bie podbicie Lombardji. Za najlzejszym pozorem, 
rzucano si~ na ksi~cia Medjolanu, i z tern wi~ksz~ 
zaci~tosci~, ze nieprzewidziana okolicznosc osmie-
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lala ich do tego. Gabrjel Condolmieri, poddany we
necki, nast~pil po papiezu Marcinie V (1431), i na
turalnie wnosic nalezalo, ze nowy arcykaplan trzy
mac si~ b~dzie sprawy ojczyzny swojej przeciw ksi~· 
ciu Medjolanu. Taka w istocie byla jej mysl tajemna. 

Trr.ecia ta wyprawa przeciw Medjolanowi po cz~
sci usprawiedliwiontt byla przez udzielcnie niejakich 
tajemnych poBilk6w, jalde ksi~ze mial udzielic Luk
czanom, prow a dz~cym })Od6wczas v.-ojn~ przeciw 
Florentczykom, co sprzeciwialo si~ poprzysiEJzonej 
przez niego neutralnosci. Z wyj~tkiem ksiEJcia Sa
baudji i ksi~cia Aragonu, wszyscy sprzymierzency 
rzcczypospolitej, przyj(Jli udzial w nowym zwhtzku. 
Armja wenecka skladala si~ z 'vojsk najemnych pod 
rozka.zami Carmagnoli, i eskadry na rzece Po, do
wodzonej przez Mikolaja Trevisani: sily te byly na
lezycie we wszystko zaopatrzone, azeby 'v~tpic mo
zna bylo o niepomyslnosci przedsi~wzi~cia. l{si~ze 
Medjolanu liczyl pomi~dzy s'v0jemi sprzymierzenca
mi Genu~, Sienn~, Lukk~ i Jak6ba Apprano, wladc~ 
Piombinu. Chociaz mial na swoje rozkazy armj~ 1~
dow~ doskonal~, cale jednak nadzieje swoje polozyl 
w wojsku znajduj~cem si~ na flocie, stoj~r.ej na rzece 
Po, powyzcj Cremony i l{t6r~ dowodzil Genuenczyk 
Ambrozy Spinola. 

Jakkol,viek swietne nadzieje powzi~li Wenecjanie, 
kampanja rozpocz~la si~ w spos6b dla nich nie ko
rzystny; Carn1agnola, l{t6ry mniemal iz przekupil 
komendanta Sancinu, nieostroznie posun~wszy si~ 
dla zaj~cia tego zamku, wpadl w zasadzk~, 1600 lu
dzi jego dostalo si~ do niewoli; on sam ocalenie 
swoje winien byl ty lko r~czosci konia. N a rzece Tre
visani odni6sl niejakie zwyciEJztwo, kt6re wkr6tce 
mial oplacic zupeln~ przegran~. 

Plan jeneral6w Filipa zalezal na tern, azeby trzy .. 
mac Carmagnol~ o ile moina w oddaleniu od Trevi
seniego, celem przeszkodzenia, aby fl.ota i armja nie 
wspomagaly siEJ wzajemnic; 11mieszczano na gabrach 
medjolailskich naJwaleczniejsze wojska, celem po
stawienia naprzeciw marynarce weneckiej nieprze
lomnej sHy. Plan ten przeszedl wszelkie oczekiwa
nia. Dnia 23 maja, Carmagnola znajdowal si~ o kil
kanascie mil od rzeki Po, maj~c do walczenia prze
ciw lekkim wojskom; Spinola, wspierany biegiem 
rzeki, kt6rej pEJd zwi~kszylo roztopienie snieg6w, 
korzysta z okolicznosci, zeby uderzyc na Trevisa
niego. J ego majtkowie rzucali haki na statki wenec
kie, na kt6rych pomosty wskakiwali pancerni, gdzie 
znajdywali tylko lekko uzbrojonych ludzi. Rzez byla 
tem wi~ksz~, ze W enecjanie uporczywie spierali si~ 

o zwyci~ztwo na zywiole, kt6ry za swoj~ wlasuosc 
uwazali, i ze opr6cz tego widzieli Cnrn1agnol~ na. 
brzegu, kt6ry ich .zach~cal oznakatni pomocy, gdyby 
tylko do l~du zbliiyc si~ 1nogli. Nakoniec, nalcialo· 
uledz; dwadzicscia osm galer, cztcrdziesci clwa statki 
przewozowe, dostaly si~ zwyci~icy; 2500 ludzi t·an
nych lub zabitych zarumienilo krwi~ swoj~ \Vody 
rzel\i. Dziejopis Marino Snnuto zapewnia, ze uzbro
jcnie to, w ci~gu dnia jednego zniszczone, koszto
walo rzeczpospolit~ 600,000 zlotych. Trevisani i 
lrilku jego dow6dzc6\v rato\vali si~ ucieczk~ za po
moc~ szalupy; lecz zbyt rozwazni, zeby wracac mieli 
do vVenecji, udali si~ do Marchji AnkonskiQj. J ednak 
wytoczono im proces, i skazano zaocznie na wieczne 
wygnanie. Prawo krajowe, ogloszone 'N skutek tej 
okolicznosci, naznaczalo kar~ smierci na kazdego 
wodza, kt6ryby opuscillub pocldal okr~t albo twier
dz~ jego obronie powierzon~. 

Nieczynnosc Carmagnoli stala si~ przyczynfb 
skarg po,vs7.echnych; zarzucano mu najwi~kszy udzial 
w utraceniu fioty: i juz nawet oskarzano go ot\varcie, 
ze zdradzal rzeczpospolit~. Piotr Loredano podj~l si~ 
pomscic honor broni weneckicj, i z flot~ z dwudzje
stu jeden galer wyzwal Genueficzyk6w 'v wlasnej ich 
stolicy. Ci odpowiedzieli tej demonstracji wysy~aj~c 
na morze r6wn~z liczb~ okr~t6w pod dow6dztwem 
Franciszka Spinoli, brata tego, kt6ry tak dz;ielnie 
zwyci~zyl eskadr~ Trevisaniego; dwaj admiralowie 
s potkali si~ w zatocc Rapallo, i przys tl1pili do dziela: 
po najwi~kszych wysilcniach, Franciszek Spinola. 
strasznej doznal kl~ski : on sam, wraz z ldlkunastu 
swymi dow6dzcami dostal si~ wr~cc Loredana; wszy
stkie galery \VZi(Jto lub zatopiono. Niespodziewane 
to zwyci~zstwo, nadalo Loredanom wielki wplyw 
w spra wach W enecji; gdy tymczasem Carmagnola, 
prze~iw kt6remu bezustanne wzniecano podejrzenia, 
sam zdawal si~ na nie naraiac. Jeden z jego kondo
tier6w zdolal opanowac bram~ San-Luca w Cremo
nie; z powodu braku posilk6w potrzebnych do zu
pelnego zdobycia twierdzy, nie m6gJ: si~ w niej utrzy
mac. Zaniedbanie to zarzucano zdradzie jenerala: 
bylo to blEJdem; Carmagnola nie zdradzal; lecz, staw
szy si~ juz niezdolnym, zaslugiwat, azeby go odda
lono. Rada dziesi~ciu, kt6ra nieodwolywala swoich 
jeneral6w i wolala ich kazac mordo\vac, uciekla si~ 
do tego ostatiliego sposobu. 

Pole~iwszy Loredanowii azeby trzymal w szachu 
tlot~ medjola:Dsk~, rada zawezwala Carmagnol~ do 
Wenecji, pod pozorem naradzenia si~ z nim nad in
nym planem kampanji. Jenera! ruszyl w drog~ w to-,. 
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warzystwie Jana Franciszka Gonzagi, wladcy Man- wiekiem skr~powanyn1; rozkazuj~ce dr~czyc tego, 
tui. W Mestre zastal dow6dzc6w strazy nocnej, kt6- na kt6rego wyrok wydano juz od osmiu miesi~cy 
rzy wyszli na jego spotkanie, dla czynienia mu ho- bez wysluchania go; tego, kt6ry wczoraj byl ich 
nor6w; os1niu szlachty przyj~lo go przy bramach przyjacielerp, towarzysze1n, przedmiotem ich sza
miasta, i stanowili jego orsza.k az do palacu ksi~z~- cunl\u, ich podcblebst"r, a jak utrzymy"rali, przed
cego, dok~d wszed~ bez obawy. Tam zawiadomiono miotcm wdzi~cznosci; krzyki bolesci uwazaj~cych 
przybylych z nim) iz mog~ siEJ oddalic poniewaz je- za 'vyznania, 'vyznania za do\vody, a poten1 str~
neral dlugo pozostanie z doi~; i bramy palacu zam- caj~cych glow~ znakomitG1, \V oczach Iudu zdzhvio
l\ni~to. Juz bylo 1)6zno: jcneral rozn1a,vial z kilku nego, bez odczytania nawet oskarzenia; zapytuje
patrycjuszanli, gdy tnu doniesiono, zc doin. byl sla- my: jak ludzie '\vysokiego znaczenia 1nogli przyj~c 
by i nie m6gl si~ z niln 'vidziec, lccz jutro udzieli podobne poslannictwo? jak mogli do tego stop~ia 
mu posluchanie, Car1na.gnola, obrazony, zy,vo szedl nicdbac o S\VOj~ dobr~ slaw~, jak mogli poprzcstac 
ze schod6w: ldedy przcchoclzil podworzec: ,,Panie, na przytoczeniu 1Htt6\v na s\viadk6'v bezstronnosci 
(powiedzial do niego jedeu z to\varzysz~cych n1u pa- S\voj~j? Jald~ n1oze bye intercs stara11ia sifJ o tak 
trycjusz6\v,) p6jdz t~dy." - ,,J{iody to nie 1noj a dro- niebczpieczny urz~d? .A.ieby rozkazywac ludziom, 
ga, \ C odpowieclzial tcnzc.-. ,Nic to nie szkodzi," od- otaczac si(J trzcba jak~s curlownosci~, }{t6raby ude-
parl zbyt grzcczny przc\vodnik. 'V tejze sn.n16j chwili, rzala ich \vyobrazni~. W Wenecji cudo\vnosci~ t~ 
zbiro,vie zblizaj~ si~, otaczaj~ Ca.rn1agnol~, i "rpy- byla tajemniczosc; in1 bardzicj ciosy wladzy by~y 
chaj~ go na }{orytarz, pro\vadz~cy do \Vi'dzienia. nicspodze\vanc, nie\vyjasnione, t6m \Vi~cej czynily 
W chodz~c do tego ponurego miejsca, za,volal: ,J c- wrazenia. '' 
stem zgubiony!" Przcp~dzil ta1n trzy dni nie chc~c l{arnpanja roku 1432 byla zupelnie njc nieznacz~
przyj~c zadncgo posilku. Vv zi~ty na tortury nie chcial c~; flota genuenska uderzyia na l{orfu, lecz bez za
przyznac 'viny, jakq; n1u zarzucano. Cbcq,c go do dnego skutku; Ijoredan ze S\Yojcj strony czynil wy
tego z1nnsic, sl(azano go lHt cstrapndCJ 2

); lecz po- cieczki ai na brzegi Ligtuji, i otrzyn1al lekl\fb ran<J 
niewaz min.l r~k~ zla1nanf!: "r uslngach rzcczypospo- przy zdobyciu za1nku Sostri. Dnia 7 kwietnia 1433, 
}itej, a }Jrzcz to ni~ 1116gl bye przy\Vi<1zanynl do bel... poslO\Vie panst"r \VOjUj'}:cych zebrali Sl(J W r,errarze, i 
ld, polozono nogi jcgo na rozzarzonych "'~g1n.ch, i na tyn1 nowym kongresic ulozyli poc1stawy stanow
trzy1nano az dot'l:d, dop6ki cierpicnia, jcsli '\Yierzyc czcgo trnktatu. lrV szystko co zagarni§te zostalo z je-
1nozna katon1 jego, nie \VYl'\valy 1nu wyznania zdra- dnej lub z drugi6j strony, tak przez Wenecjan jak i 
dy. Uwazac jedna.k wypada, ze zaden do,vod przcd- Florentczyk6w, komu nalcialo po,vr6cono; Filip 
stawiony nie zostn.l przcd oczy Italji, do ktorej \Yicl- zrzekl siEJ zwi'l:zk6\v s\voich z Ro1nanj~ i To kanjf!, 
ki ten czlowick naleial, zadno z zcznali jego ogloszo- azeby uniknqc "'szelldcj sposobnosci n1ieszania si~ 
nem niezostalo; wi~c i nie b§dzie pot"l"axz~ dla s~- "T })Olityk~ tych dw6ch krajO\V. Takim sposobem 
dzi6w jego, ze ich uwazac n1usimy za falszerzy i \Vojna nie zwi~kszyla posiadlosci rplitej; sprowadzila 
przenicwierc6,v, Z\Yazy wszy iz takq ol<ryli si~ tnjen1- tylko glad, za.tanlo"'anie handlu, zmniejszenie kre
nicf-1. Dnia 5 nutja "ricczorcn1, w d"·adziescia dwa dyt.u l{rajo\vego; nakoniec, no. uomiar nieszcz~sc mo
dni po wycierpieniu n1~czarni, Carn1agnol~ zapro- rowe powietrze zn6\v si~ ukaza1o. Tyle zgubnych 
,vadzono mi~dzy dwie kolun1ny plaru s.l\Iarka, z za- okolicznosci rozjf!:trzyly lud przeci'v doiy i jego rad
kneblowanr.n1i ustan1i; 'vzni6sl oczy do nicba, jak- coin, kt6rym te 'vszystkie kl~sl\i przypi. y\vano; Fo
gdyby chcial upe\vniac o nie\vinnosci s"~ojej, poczetn scari, ze swojej strony, nie prze taj~c wierzyc iz oea
opuscit czolo, i glowa jego spadla pod trzykrotn6m li! rzeczpospolit~, nie chcial nnrazic sifJ na bardziej 
uderzeniem toporu. jeszcze gorzkie "'J'ln6wki, i os~rlzil iz nadeszla ch\vila, 

P. Daru, do opisu tego morderst\va, dodaje u"ragi w l\t6rej z cb\va1~ m6gl zrzucic z siebie ci~zar wia
nast~puj~ce, kt6re malujf1 "r charakterystycznych dzy: ale stronnictwaztnusily go pozostac na urz~dzie. 
zarysach, 6wczesny rz~d W enecji: ,Kiedy wystawi- Pok6j zawarty w Ferrarze, byl dla ksi~cia Medjo
my sobie wielkie osoby, osiwiale na wysokich urz~- lanu tylko zawieszeniem broni, kt6rego kres chcial 
dach pokoju lub wojny, zan1ln1i~tych z katami i czlo- o ile mozna przyblizyc: jedynem wi~c jego stara-

. niern bylo podburzanie nieprzyjaci6l W enecji. Slu-
2) Przywi~zywano do belki i gwaltownie spuszczano chaj~c jego namowy- patryarcha Akwilei, z~dal 

na ziemi~ ' przywr6cenia posiacllosci swoich w Friulu; roszcze-

• 

• 



• 
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nia jego odrzucono. Wtenczas to wm6wil w ostat- gn~l rzeczy nie zas zysk6w, jakie na6,vczas wojna 
niego potomka Carrary, chroni~cego si~ od lat trzy- pi:zynosila. Papiei Eugienjusz IV. kt6re.mu \vyswiad
dziestu w Niemczech, ze nadeszla chwila odzyskania czyl znakon1ite uslugi, mianowal go \vladc~ Marcbji 
wladztwa Pad wy; lecz nieszcz~sliwy Marciglio glow~ ankonsldej i chorttiYln kosciola; ale nie bylo to do
przyplacillat,vo"riernosc swoj~. syc ella nicgo: spodziewa! si~ osi~gn~c cz~sc spadku 

Senat i doza, oburzeni ten1 niepra,vem postQpo- po ksi~ciu Mcdjolanu, skoro dowioclzic, mnicj anizeli 
~·anien1, po cz,varty raz wypo,viedzieli 'vojn~ burz- w~tpliwych praw Bit~nki-Marji, naturaJn6j c6rki Fi
liwetnu ~'ilipowi-Marji (1437). Wojska icb, pod do- lipa, kt6r6j rek~ oddawna mu przyobiecy\vano. Ani 
w6dztwe1n ~Franciszka Gonzagi, jcnerala bez talcntu jeden pra\vny potomck Viscontich nie pozostawal dla 
i bez prawosci, pobite z pocz~tku zostaly przez obj~cia tcgo dziedzict,vn, a rosr.czenia .Bianki, wspie
Piccinina, \Vojo\vnika najznakon1itsz~ posiaclaj~ccgo rD.ne JH'zcz szcz~sliwcgo iolnierza, nabralyby pcwnej 
sla"T~; lecz dzi~ki od \vadze i zr~cznosci Gata .. ~Ielata, \vartosci. Sforza znal dobrze podst~pnosc, falszy,vo~c 
jednego z jego podwladnych, u11ikn~ly zupelnej a i nicstalosc przyszlego tescia swojego: wicdzial on 
11iczawodnej zguby. l{iedy Franciszck Gonzaga opu- dobrze, iz tylko oba\va wy,volala 1nysl }Jodobncgo 
szczal chor~gie'v s. Mark a i przechodzil pod cbor~- zwi~zku; azeby to przy,viesc do skutku, okazy\vac si~ 
gwie lrsi~cia 1\'Jedjolanu, Gata-Mclata, korzystaj~c naleznJo zaws~e strasznyn1; konieczncn1 wi~c bylo 
z w~wozow, strumieni i g6r, wykona:.t odwr6t naj- dla niego zacho\vauie 'vladztwa Marchji ankonskiej, 
szcz~sliwszy, kt6rcgo \vymagala s:.tabosc Jiczcbna 1 slawy pier\vszcgo jcneraia Italji i dow6d.ztwa swiet
jego \Vojsln1; poczem zn6w rozpocz~l dzialac zaczep- nej jcgo armii, skladaj~cej si~ z sied1niu do <)~Iniu 
nie i zn1usil Piccinina do odst~pienia Brescii. W c- tysi~cy ludzi. Pozostac na zoldzie I~'ilipa, hyloby to 
necja jednak niemniej utracila w cza.·ie tQj \YOjny narazac si'J na rozsypanie jej lub zniszczcnic przez 
cz~sc posiD.dlosci S\voicb ';v'"icenzy, W erony, Brescia, wladc~ zazdrosnego; a jednak Sforza nie byl dosyc 
Bergan1o. }l'lorencja, wycienczona bezustanne1ni wal- bogatym, zcby j~ utrzymywac o wJ'asnyn1 koszcie. 
kami z Filipe1n, nie w lepszen1 znajdo\vala si~ polo- Do tych r6znych przyczyn, sklaniaj~cych go do po
ieniu, co zn1usilo o bie rzcczypospolite do odnowienia l~czcnia si(J z dwien1a rzecza1nipospolitemi, je<lynie 
dawn ego przyn1ierza zarzepnego i odporncgo, i wzi(J- mog~cemi pr~c,vaiyc pot~g(J ksi (JCia ~1cdjolanu, przy
cia na ioJd SV{6j najdzielniejszego kondoticra owych l~czyla si~ inna, pochodz'1ca wprawdzie z milosci 
czas6\v, Franciszka Sforza. Genua, kt6ra przed ldl- \vlasnej, lccz zbyt silna 'N umyslc zol:nierza. T~ 
l\u nliesif!carni zrzucila jurzmo medjola1'1skic, 'veszla przyczyn~ byla uastQpnj~ca: Przcz ci~gle 'vojo\va
do tcgo z"'i~zku, l{t6rego sily tak 'vidoczn ic si~ po- nie, kondotierowic italijscy zdolali ut\vorzyc zasady 
'vi~k zt 1y. Za nim opiszemy now~ t~ 'valk~, zatrzy- swojej sztuld, a znacznicjsi na"·et t\vorzyli sto,varzy
majmy wzrok nasz na czlowieku, kt6ry zaj1nie, ana- szenia czyli s_/roly, w kturych zbieruJa sig \viclka 
1vet zapelni \Vidowni~. liczba do,v6tlzc6w podrz~dnych. W o\vych czasach 

Syn naturalny Jakoba Attendolo, ktory z proste- dwie gl6wne byly szkoly w Italji, obie zaloione, 
go a\vanturnika 'v sluzbie ksi~cia Medjolanu b~dq- przed koiicen1 XIV \Vieku przcz Braccio de Montone, 
cego, \vzni6sl si~ do stopnia jenerala i przybral i J ak6ba Attendolo. Nieprzyjazn, wsp6lzawodnictwo 
przydon1ek Sforza 3

) . Hrabia Franciszck iniH~j pra- dw6ch wiclkicb wodz6\v, nie wygasly wraz z nie1ni; 

3) Jak6 b Sforza, nazwany Wie! ki11t, jest glo'v~ rodziny 
Sforz6w, kt6ra tak znakomit~ rol~ odegrala 'v XV i XVI 
'"ieku. Wydala ona szesciu ksif!,i~t Medjolanu i weszla 
'v zwiqzek z wielu monarchami Europy. Urodzony dnia 
28 maja 1369 w Catignola, malej wiosce Romanji, byl 
synem rolnika, a wedlug Cominines' a, synen1 szewca. 
Riedy oddzial awanturnik6w przechodzil przez Catignola, 

cb~tka n1u przyszla udac si~ na wojn~. Rzucaj~c siekier~ 
\V drzew·o, powiedzial do siebie: ,jesli w niem uwi(Jznie, 
zostan~ zolnierzem!, Siekiera uwi~zla, a ponie,vaz rzucil 
j~ z calej sily, Jakob przyj~l nazw~ Sforza, w miejsce 
Attendolo. . 

• 

przekazali oHi je s\voin1 uczniotn rozproszony1n })0 

r6inych krajach Italji. Szko!a Braccia uzna\vala za 
naczelnika S\vego ~Iikolaja Piccinino, kondotiera 
stale 'viernego ksi~ciu Medjolanu, i to wlasnie do
statecznym bylo po,vodem dla uczni6w Sforzy i hra
biego Franciszka, ie si~ pos\vi~cili uslugon1 dw6ch 
rzeczypospolitych. 

Wsparte tak~ pomoc~ Wenecja i Florencja zobo
whtza:.ty si~ placic co miesi~c po 18000 zlotych kaz
da Franciszkowi. Sforza; a oprocz tego przyj~c na 
S\v6j iold pana Faenzy, margrabiego Ferrary, Pan
dolfa Malesti i Plotra Orsini. Hrabia przyrzekl 
z swojej strony, trzymac pod broni~ przez lat pi~c, 
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trzy tysi~ce jazdy i tysi~c piechoty. Jego slawa wo
jenna. byla tak wielk~, ze Gata-Malata, chociaz juz 
do,vodzil naczelnie, nie uwazal za uchybienie dla 
siebie sluzyc pod jego rozkazami. W chwili rozpo
cz~cia wojny, armja sprzymierzonych wynosila 14000 
koni i 8000 piecboty. 

Sforza, poprzestaj~c na niepokojeniu Piccinina, 
zamyslnl o pospieszcniu na odsiecz miasta Brescia, 
kt6rcgo mieszl\ancy przywiedzcni juz byli do ostate
cznosci. W tym zamiarze, ruszyl na Brandolino, kt6-
rego bronila zaioga n1antuanska, na 'vschodniin brzc
gu jcziora Garda. Przy \VSp6ldzialaniu ldlku stat
k6w, kt6re W cnecjanie tu dosta,vili, spodzie\val si~ 
ze mu przcdsi~'vzi~cie gladko p6jdzie; lecz uprze
dzony przcz Piccinina, }{tory wzmocnil zalogEJ i za
opntrzyl we wszelkiego rodzaju potr7,eby, niebawe1n 
odst~pil od obl~zenia, nie bez straty poniesionej 
w ludziach a spowodowan6j przez palqcc gor~co 
w tych niezdrowych miejscach. Po jcgo oddaleniu 
si~ flotylla wenecka zupelnie zniesion~ zostala. Po
nizony przcz te l<lfJ ski, zmuszony prosbami senatu, 
zeby l)OSpicszal na pomoc nieszcz~sliwym Brescia
nom, Sforza postanowil utorowac sobie drogt} do 
Brescii, okr~zaj~c jezioro Garda, i o powiedziec zwy
ci~zt,ven1 na \viell ie zaufanie, jalde w nim polozono. 
W tym cclu przedarl si~ mi<ddzy urw·istemi skalami 
rozdzielaj~ce1ni rzek~ AddEJ od jeziora Garda, i wpo
sr6d tysi~ca trud6w dostal si~ na lnal~ plaszczyzn~ 
Penedy, przy ujsciu rzeki Sarca. Lecz Piccinino, za
wiadomiony 'v jaldm kierunku post~puje jego prze
chvnik, pozosta\vil margrabiego ~1antui w Peschiera 
i kazal przewiesc przez jezioro \ViCJk z~ cz~sc s"ro
jego \Vojska do zamku Tenna, kt6ry zatnylut t~ do
lin~. Kilka utarczek n1ialo miejsce; Piccinino, maj~c 
Sforz~ zainkniQtcgo jakby \V pulapce, chcial uniknf!C 
stoczenia waln6j bitwy; jednak unic iony wrodzonf!: 
porywczosci~, przyj~l bitw~ w d. 9 listopada. W cza
sie trwania tych zapas6w, n1ieszkancy minsta Bre
scii, wyst~puj~ na spotkanie swojego wybawcy, i 
ukazuj~ si~ w g6rach, po za zandarmami Piccinina 
i staczaj~ na nich odlamy skal. Przernzeni tern na-

. tarciem, chociaz ono ta.k bardzo niebezpiecznem nie 
bylo, zandarmi tnedjolanscy nciekaj~, jedni l<u stat
l\om, drudzy ku t'vierdzy, a inni "r g6ry; i w skutek 
zaslepienia wszyscy pra wie dostaj~ sifd w rfdce nie
przyjaciela, kt6ry ich zabija lub bierze do niewoli. 
Pomi~dzy tymi ostatnimi znajdowal sifd Gonzaga, 
syn margrabiego Mantui, Cezar Martinengo i Sacra
moro Visconti. - Poci~gni~ty przez uciekaj~cych. 

Piccinino zamyka si~ w zamku Tenna; lecz nwazaj~ 

go niezdolnym do dlugiego oporu' obmysla smialy 
spos6b przebycia pola bit\vy a nawet obozu nieprzy
jacielskiego; silny zolnierz niemiecki }{ladzie go 
w worek, bierze na plecy i przenosi go pod zaslon~ 
nocy na brzeg jeziora, gdzie wsiada w cz6lno i przy
bywa do Peschiera. N azajutrz, na czelc mal ego od
dzialu wojska na pr§dce zebranego, podchodzi We
ron~ i przebywa jej mury, kiedy Sforza mniemal, ze 
si~ jeszcze znajduje w g6rach, i kiedy W cnecja przy 
odglosie dzwon6w i wystrzal6w z dzial, glosila jcgo 
upadek. 

Piccinino mial jeclnak do czynienia z wsp6lzawo
dnikiem ro\vnie jak on przedsi~bierczy1n. Zaledwie 
Sforza dowicdzial si~ o wzi~ciu W crony, natychmiast 
tam pospieszyl, rzucaj~c oddzialy w warowni San
Felice i San-Pietro, kt6re od niej zalezaly, a kt6-
rych Piccinino zdobyc jeszcze nie mial czasu, gdy 
tymczusem Gata-Malata na czele swoich wchodzit 
do starego zatnku. Zdoby"''szy takic stano\visko, sil
nie uderza na nieprzyjaciela, i pot~znie wspierany 
przez mieszkanc6w, zmusza go do ust~pienia z pia
cu. W nagrod~ tak swietnej wyprawy, Franciszek 
Sforza miano\vany zostal szlachcicem weneckim, a 
Gata-1\ialata, jego nn.miestnik, kt6ry wkrotce potem 
nagle umarl, pochowanym zostal koszte1n rzeczypo
spolitej. Na gl'obowcu wzniesiono mu pomnik konny 
spizo\vy, celc1n U\viecznienia pami~tki jego uslug. 

Gl6\vne wypadki tej kampanii dokonano w Lom
bardji. NastEJpnej wiosny, Filip, spodzicwaj~c si~ 
ze odci~gnic SforzEJ z widowni wojny, rozkazal aze
by Piccinino naszedt Toskanj~; lecz Sforza, spo
strzcglszy ua pierwszy rzut oka jak zgubne skutki 
spowodo,valby bl~d z jego strony, nie poszedl za 
ni1n weal<:\ Dozwala mu niszczyc Toskanj~, a san1 
przeby,va Oglio, pobija n1argrabiego Mantuji, zuo
by,va Peschicr~; poczen1 przy pomocy no wej flottylli 
wystawionej na jezicrze Garda, staje si~ panem obu 
brzeg6w jeziora, i bcz przeszkody idzie na Brescia. 
Dow6dzcy medjolaiiscy Taliano Furlano i Luclwik 
del Vernie, przerazeni tak naglym post~pem, opusz
czaj~ ziemi~ bresciansk~, i stolica jest os,vobodzon~ .. 
Sforza bylby niezawodnie ruszyl na Adda, ostatni~ 
zapor~ ~1edjolanczyk6w, gdyby Piccinino, l{t6rego 
Filip przywolal, nie byl si~ ukazal z tej st.rony Ap
penin6w. Chociaz jeneral ten nie byl w stanie mie
rzyc si~ z nim , os~dzil jednak za rzecz }{onieczn~ 
zebrac wlasne sily, azeby bye gotowym na wszelki 
wypadek, i poprzestal na zdobyciu kilku twierdz 
mantuanskich, azeby ukarac margrabiego za po
moc, jak~ udzielil ksi~ciu Medjola nu. 



55 

Sforza kierowal temi dzialaniami, kiedy Mikolaj zwr6cil si~ do Sforzy, kt6rego lubil charakter. Sfo
d' Este przybyl do niego z propozycjatni pokoju, rza, uniesiony radosci~, przyj~{ rol~ posrednika, i 
w imieniu Filipa. D'Este przedstawiltnu, ie nie po- cbociaz nie mial zadnego prawa potemu, podpisal 
winien niszczyc bezpowrotnie l{si~cia !\1edjolanu; tejie samej nocy warunki przedwst~pnc z Euzcbiu-
gdyi, cbc~c utrzymac s\voj~ wainosc oso bistq., l\on- szem Caymo, })rywatnynl sekretarzem ksi~cia. 
dotier potrzebowal swoich przyjaciol i nioprzyjaciol, Skoro o swicic prokurator MaJipieri, pelni~cy obo
ul{azal tnu r6,vniei nadziej~ rychlego zaslubienia wi~zki provedytora, 'vszedl na rad~ z gl6wniejszymi 
Bianki Vi conti, dodaj~c, ze na dow6d tej swietnej dow6dzcami, Sforza z us1niechem zawiadon1il ich, 
propozycji, Bianka juz przybyla do ~Ferrary i oddanf1 ze wojna juz skoilczona; potem oddal Malipieremu 
zostanie w jego rfdce natychmiast po podpisaniu tra- Jasady umowy, dajt):C n1u uczuc jak nierozwaznem 
ktatu. Nie zupelnie wierz~c w szczerosc tych obie- byloby oczekhvac zat,vierdzenin. senatu, do kt6rego 
tnic, Sforza poczytal sobie za obowi~zek udac si~ jeclnak od,volac si~ 'vypadalo. Wbrew \Vszelkitn ocze
do "\Venecji, azeby o tern co zaszlo uwiadomic se- ki,vanionl, sen at, zamiast zganic swego jcncrala, dal 
nat, - krok \vielce niebezpieczny ze strony wodza n1u najobszerniejsze do dzialania pelno1nocnictwo. 
w sluzbie takiej rzeczypospolitej b~d~cego. Jak to Oto gl6wne \varunki traktatu, kt6rego stanowcze za
lat\vo bylo przewidziec, wszystkie przedlozenia Sfor- twierdzenie nast~pilo w dniu 24 listopada 1441; 
zy nie podobaly si~ Seiiiorji, i \vydano 1nu rozkaz Bergamo, Brescia, Lonato, Peschiera i Rivadi Tren .. 
zeby "'yjezdial natychmiast. to, z ich rozgraniczenien1, przyznanemi zostaly rze-

Piccinino korzystal z nieobecnosci Sforzy, zebra! czypospolitej;- Kre1nona z czqstk~ okr~gu medjo
armj€d i zacz~l dzialac zaczepnie. Przebyl Acid~, po- lanskiego ut\vorzyla posag Bianki; nakoniec granice 
tern Oglio na czele osmiu tysi~ry jazcly i trzech ty- margrabst\va Mantui, od strony W enecyi, pozostaly 
si~cy piechoty, i rozbil dwa tysi~ce jazdy nieprzyja- \V stanie, w jakim si~ znajdo\valy. 

cielskiej. Sforza widzial niemozno 'c, mimo z zwyklej Pi~c lat uplynEJlo bez zadnego znaczniejszego wy-
gwalto"rnosci, naprawienia tej porazki, gdyz rzecz- padku. Poprzestaniemy na wyliczcniu ich. Fo~cari 
pospolita nie placila mu przyrzeczonych subsidi6w powt6rnie chcial abdyko,vac, przez jalds czas nawet 
i doz,valala niszczec jego jazdzie, nie dostarczaj~c nie bywal na posiedzeniach, lecz musial zmicnic 
koni do zn1iany potrzebnych. Rozpocz~wszy kampa- s\voje postanowienie; ruch ludowy, skierowany prze
nj~ y...r dniu 17 czerwca dopiero, spotkal artnj~ medjo- ciw wladcy Ra,venny, bez wystrzalu ksi~stwo to pod
lansk~ w bliskosci Cignano dnia 25, i silnic na ni~ dal pod pano\vanie Wenecji. l{orzystaj~c z oboj~tno
uderzyl, lecz bez zadnego skutkn. Zwi6dlszy na6,v- sci, jak~ Wenccjanie okazy"rac zaczynali dla handlu 
czas Piccinina; zn6w przebyl Oglio pod Pontaglio i swojego, rozb6jnicy morscy ukazali si~ przy brze
oblegl zamek Marsinengo, kt6ry przecinal komuni- gach Adryj atyl\u; sudan Egiptu, nie widz~c licznych 
kacje mi~dzy Brescia i Bergamo. Zaledwie rozlozyl okr~t6w wojennych ozdobnych godlem sw. Marka, 
ob6z, a jui armja nieprzyjacielska otoczyla go; i przybywaj~cych do port6w jego, wyp~dzil wszystkich 
bylby ulegl nieza\vodnie, tak pozycja nie korzystn~ poddanych weneckich handluj~cych w 1'ripoli, Bey
byla dla niego, gdyby ksi~ze, powodowany uczuciem rucie i Da1naszku; nakoniec sily n1orskie rzeczypo
wlasnego bezpieczeilstwa, nie wyslal oswiadczyc mu, spolitej tak si~ zn1niejszyly, ze kiedy cesarz J{on
ze przebaczy "'szystko, ze odda mu r~k~ c6rki S\VO- stantynopola zai~dal pomocy panstw Zachodu prze
jej, 'vraz z miastem Kremon~ w posagu, i dozwoli ciw muzulmanom, rzeczpospolita zaledwig dziesi~c 
mu zakonczyc wojn€J pod warunl\ami, jakie za "'la- galer dostarc7;yc Inogla. Niszcz~ce wojny, w kt6re 
'ciwe uzna. Podobna wspania.lomyslnosc wyda si~ si~ tak uporczywie rzucala, pozeraly wszystkie skar
moze nadz\vyczajn~; jednak polozenie Filipa dosta- by; a jednak jeszcze j~ ujrzymy post~puj~c~ po tej 
tecznie j~ wyjasnia. Pozbawiony dzieci prawych, zgubnej drodze. 
nie staj~c nigdy na czele ar1nji s\voich, widzial jak Po r6znych kolejach zgody i niezgody ksi~cia Me
jeneralo\vie korzystali z szcz~sliwych okolicznosci djolanu i Sforzy, 'v czasie kt6rcj 'vidziano jak ten 
wojny, zeby obie naprz6d zapewnic udzial \V jego ostatni stawal si~ zaci~tym wrogicm lub wiernym 
dziedzictwie. I tak Piccinino, pewny zwyci~zt,va, z~- sprzymierzencem tescia swojego; juz to zwyci~zal, 
d_al naprz6d \VIadztwa Nauncji; Luigi de San-Seve .. jui to byl obleganym w miescie swojem Kremonie; 
Tino chcial Novyrra, a Alessandro del ' Terruro, Tor- Filip wez,val zi~cia swojego na dow6dzc~ znakomi-
tony. Azeby koniec polozyc tym wymaganiom Filip tej armji, kt6r~ wyslac zamierzyl przeciw Wenecji~ 

• 
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gdyz obawial si~ niewypowiedzianie wplywu, jaki 
codzien wi~cej nabierala rzeczpospolita w Italji. 
, Sen at wenecki, pi sal do Alfons a V kr6la ncapoli
tansldego, lrt6rego wci~gn~c zamierzai do S\Vojego 
l)rzeclsi~wzi~cia ,,stalszy aniieli kaidy z nas w du
mie s'voj~j, dol{onywa przed stu laty powzi~tego za· 
miaru podbicia Lombardji. Udaje ii mnie si~ obawia, 
a ja dt'z~ przed niln. Jezli kiedykol\viek zawladnic 
od Appenin6w do Alp, cialo to, kt6re dotrzymuje lub 
niedotrzymuje slo,vu stoso\vnic do potrzeby, lat,vo 
zagarnic reszt<J Italji. '' 'fa przekony,vajf1ca mow a 
wciftgn~la do zwif1zku papieia Eugienjusza IV i Al
fonsa V; bylby niczawoclnie 'vcit1gn~l do niego kr6la 
Francji, l{arola VII, gdyby nie nagla smierc Papie
za, a wkr6tcc potem sam ego 11 ilipa, nie zniszczyla 
wszelldch l<o1nbinacij i niezrodzila no"rych interes6w. 

Zaled\vie ksi~z~ \V Medjolanu ostatnie \vydal tcbnie-

nie, gdy gromada pretendent6w powstala zeby rzu
cic si~ na jego clziedzictwo. Filip napisal cztery 
testamenta: moe~ najdawniejszego, oddawal kraje 
swoje Antoniemu Visconti, swoje1nu krcwnen1u; p6-
zniejszcin rozporz~dzeniem przeklHdal nad niego in
nego kuzyna imieniern Jak6ba; trzecim testamentem 
n1ianowal dziedziczk~ swoj~ Biank~-:~1arj~; nakoniec, 
na kilka dni przecl stnierci ~, \V ch \vili kiedy pojednal 
si~ z zi~cie1n, czwarty testament wydziedziczal c6r
k~ i rniano,val swoim nast~pc~ Alfonsa V .Arragon
skiego. Na domiar za·wiklau, cesarz Frydcryk III 
dopo1ninal si~ prawa rozrz~dzenia Medjolanem, jako 
lennosci~ cesarst\va; kr61 francuzki popieral rosz
czenia Walentyny Visconti, ·wdowy ksi~cia Orleanu,. 
a "Yenecja upominala si~ o pra\vo zdobyczy. 

(D n.) 

HORACY VERNE'l, I JEGO PllZODI\O,VIE. 
Imie Vernet'6'v od stu lat przeszlo jasnieje na kar

tach dzjej6\v sztuk pi~l{nych. iektorzy bijografowic 
tej artystyczn6j rodziny, utrzy1nuj~, ze Antoni Vernct 
pradziad IIoracego, sp6lczesny Niny de Lanclos, ma
lo\val portret tej glosn6j pi~knosci, w6wczus, l{icdy 
miala lat osmdziesi~t, i gdy wielu tracilo dla niej 
rozum z tnilosci; do,vicdziono jedna]G?;e p6zniej, ie 
Antoni Vernet n ie odclalal sita nigdy z rodzinncgo 
A winijonu, gdzie byl skromnym i 1nalo zuanyn1 1na
larze1n; wiEJC syn jego, l{laudyu ·z J ozef , ... crnct, uro
dzil si ~ w roku 171.:1, artystyczne "ryksztalcenie 
ukonczyl 'v Rzyn1ic i byl tyn1 glo ~nyn1 1nnJarzen1 
'vidok6\V tnorskicb, kt6rc1nu Lurhvik .~..TV rozkazal 
'vymalowac 'vszystkie porty fl'n.ncuz-lde. Przcbywal 
naprzemian we Francyi i we Wloszech, i pozosta'\\'il 
okolo czterystu obraz6w swego p~clzla, z l\t6rych 
godnicjsze u'vagi znajdnj~ si~ '" muzeu1n Lu,vru. On 
to, plyn<1l ruz z Lhvorno do J:.,rancyi, gcly go g\valto-
wna spotkala burza, kazal si~ jak Ulisses przywi~

zac do 'vielldego mn.sztu, a.by przypatrzyc si~ dokla-
dnie calcj okropnosci tej sceny morskiej. Zdarzenie 
to, przecuclnie wysta,vil na pl6tnie wnuk jcgo Ho
racy. 

Klaudjusz J6zef Vernet, ktory od ojca nauczyl si§ 
wladac p~dzlem, byl znowuz pierwszym mistrzem 
w sztucc malarskiej syna swego Karola urodzonego 

r. 17 58. ~flody l{arol czynil z poczcttl\u nadziej~ przc-
"'yzszcnia nauczyciela; ale vokocha\vszy Montbarc 
corkEd bogatego dosta\vcy przy artnii kr6lewskiej, 
z rozpaczy porzucil sztuk~, ktora jcdna mogla przy
niesc ulgEJ zholule1nu sercu ostnnastoletniego mlo
dzienca. Chc~c go ulecz.rc z t6j nami~tnosci, ojciec 
'vyprawil go do Rzyn1u; ta1n Karol Vernet zacz~l 
zno,vu pra co"·ac; otrzymal nawct pjerwsz~ nagrod~ 
konkursow~; lecz 'vkrotce, sn1utek po stracie ulu
bionej tak silnic owladn~l jego clusz~, ze postanowil 
porzucic swiat i sztuk~ i wst~pil do }{lasztortL Uwia
don1iony \vczesnie o t61n J 6zef Vernet, przy byl spie
sznie do Rzyn1u, nie doz\volil n1u oblec sukni zakon
lH~j i przywi6zl do Paryza. ,B~dz lcpiej wielkim ma
larzcn1, anizcli nieznanynl s'viatn zakonnikiem;,-
m6wil do nami~tnego mlodzie11ca pewien opat, przy
jaciel jcgo ojca; l{arol usluchal jego rady, i z nowym 
zapale1n oddal si~ 'v sztuce. W d 'vud.ziestym dzie
wi~tynl roku zycia ukouczyl historyczny obraz try
umfll Pa,vla Emiljusza, za kt6ry, przyj~tym zostal 
na czlonka akademii 1nalarstwa. Ojcu jego, siedm
dziesi~t-trzech-letnietnu starcowi i zasluzonemu ar
tyscie, dostal si~ za. zczyt i roskosz \Vprowadzenia 
do akademi, tak swietne rokuj~cego nadzieje, syna .. 
J6zef Vernet utuarl w roku 1789 i mial jeszcze przed 
zgonem pociecb~ ogl~dania wnuka swego Horacego. 
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W kilkanascie lat p6zniej, 'vielkie sp61czesne wy
padki podaly Karolowi bogate przedmioty do obra
z6w historycznych, przedstawiaj~cych bitwy pod Ri
woli, Marengo, Austerlitz, Wagram i przejscie przez 
g6r~ 8-go Bernarda. Te jednak ogromne dziela, nie 
przeszkadzaly mu w zajmowaniu si~ obrazami cha
rakterystycznemi i szkicami do litografij, w l\:t6rych 
szczegolniej jasnieje nadzwyczajny dowcip i talent 
artystyczny. U1uarl w roku 1836; lecz z smierci~ je
go, nie wygasla dynastya malarzy Vernet6w; talent 
przeszedl w spadku z dziada na ojca, z ojca na syna. 

Syn Karola, Horacy Vernet, urodzil si~ dnia 30 
czerwca 1789 roku, w Luwrze, gdzie od czas6\v Lu
dwika XIII, kr6lowie francuscy 'vyznaczali miesz
kania znakomitym artystom; tam mieli swe praco
wnie dziad i ojciec Horacego. Pierwsze po cz~tki ry
sunku wskazal Horacemu ojciec, od lat wi~c naj
mlodszych mazal zolnierzy i konie po ojcowskich 
pl6tnacb; nast~pnie dopiero rysownik Moreau i oj
ciec matki jego Chalgrin budowniczy hrabiego Pro
wancyi, udzielali mu dalszych nauk. Lecz wkr6tce 
grozne 'vypadki 1793 roku zakl6cily spok6j tej ci
chej rodziny artyst6w; 10 sierpnia Karol Vernet tyl ... 
ko co nie utracil zycia ze swym czteroletnim synem. 
Przechodzili wlasnie przez dziedziniec palacu Tuile
I~ies, gdy lud wpadl do palacu; kula zerwala Hora
cemu czapeczk~ i przeszyla r~kaw sukni ojca pro-
wadz~cego dzieci~ za r~k~. Smutny los pani Chal
grin, sklonil Karola do opuszczenia Francyi; powr6-
cil do niej dopiero za czas6w konsulatu. Pelen do
wcipu, a przyten1 uprzejmosci w pozyciu i skromno
sci az do przesady, Karol Vernet przyznawal zawsze 
nad sob~ pierwszenstwo nie tylko ojcu swemu, ale 
i synowi. ., 0 mnie, powiedz~ toz samo, co niegdys 
1n6wiono o \vielldm Delfinie; (to jest, o synu Ludwi
ka XI,{): syn kr6la, ojciec kr6la, a sam nie byl kr6-
lem" byly ostatnie jego slow a na smiertelnem lozu. 
Lecz potomnosc, sprawiedliwsz~ jest dla niego, nizeli 
nin1 byl sa1n d1a siebie. 

Horacy Vernet odziedziczyl nie tyll\o talent ale i 
dowcip ojca. Maj~c zaledwie osm lat zycia, zachwy
cal gosci pe,vnej kawiarni, do kt6rej go ojciec bra! 
z sob~, niewyczerpanemizartami i figlami. Dzieckiem 
b~d~c, nie rozsta\val si~ nigdy z swistkami papieru 
na kt6rych szkicowal ol6wkiem portrety s~siad6'v, 
lub ust~py z \vojny amerykanskiej, kt6rej szczeg6ly 
poznal, przysluchuj~c si~ pilnie rozmowon1 ojca z to
warzyszan1i Lafayetta; niekt6re z owych dziecinnych 
• 

Jego rysunk6w doszly do naszych czas6w i wykazu-
j~, jak wczesnie rozwij al si~ ten wielki talent. Pe

Ks~t}A s"~I4TA, Cz. I. R. X. 

wnego razu, kiedy \vinszowano ojcu dowcipu syna 
za jak~s now~ psot~ i wzniesiono toast za ich zdro
wie, korek z butelki \vina szarnpafiskiego udcrzyl 
o sufit tylko co odswieiony i zrobil na nim czarn~ 
platn~. Wlasciciel kawiarni j~kn~l zalosnie; ruszto
wania nie byly wyniesione z sali, farby i p~dzlc le
zaly jeszcze; mlody Horacy za\volal wesolo do stra
pionego wlasciciciela: ,,ach m6j Boie! temu nieszcz~
sciu bardzo latwo zaradzic; i w mgnieniu oka po
chwycil p~dzle, i jak wiewi6rka wdrapal si~ pod su
fit, w kilka minut, na miejscu czarnej plamy ukazala 
si~ przeslicznajask6lkaszybuj~ca na tie niebieskiem. 
Min~lo p6l wiel{U przeszlo od owej chwili, a jeszcze 
pokazywano w kawiarni t~ jask6lk~ (odnawian~ ro
zumie si~, ze dwadziescia razy przynajmniej). 

Nieustannie i z wi elk~ pilnosci~ ucz~c si~ malar
stwa, Horacy ucz~szczal na nauki do kolegium des 
Quat1'e Nations i wtedy juz zacz~l slyn~c jako wie
le obiecuj ~cy artysta. 0 ni1n i ojcu jego powiedziec 
moina, ze dokonali \vielkiego przewrotu w sztuce, 
porzucaj~c ubit~ drog~ nasladownict"ra wzor6w szko
ly greckh~j, za kt6r~ szli dot~d wszyscy malarze 
francuscy; w obrazach obydw6ch Vernet'6w znikn~
la wymuszonosc i cz~sto nad~ta uroczystosc fo-rmy. 
,Po co naslaclowac rzezby i pos'1gi dawne, mawiali i 
okrywac je tylko naszemi mundurami?" 

Poswi~ciwszy sw6j talent przedewszystkh~m ma
lowaniu bit'v, 1nlody lloracy plonf1l uwielbieniem 
dla S\vej epoki, patrzal na wielkie sp6lczesne zda
rzenia, poznal wslawionych w6wczas m~i6w, wzrosl 
pod cieniem chor~gwi rewolucyjnycb; widzial i czul 
chwa1:~ Francyi pod apoleonem I, jak prawdziwy 
francuz ubolewal nieraz nad nieograniczon~ ·dum~ 
pot~inego wladcy,- to tez, z tern sa.mem zywem u
czuciem przelal na pl6tno mn6stwo epizod6w tej 
epoki, z jakiem wyspiewal je Berenger. Nar6d, po
znawal siebie w obrazachjednego i w piesniach dru
giego, i z calym zapalem ~obsypywal ich zmianami 
swietnemi narodowego malarza i narodowego spie
waka. 

Utrzymywali niekt6rzy, Ze Horacy Vernet, jako 
sierzant mial udzial w bitwie pod Montmirail i przy 
obronie Paryza przeciw wojskotn sprzymierzonym 
w r. 1814, ale to bohaterskie wyst~pienie na plac bo
ju, mylnie przypisywano nasze1nu malarzowi; Hora
cy Vernet nie czul nigdy ch~ci do dzwigania torni-
stru, nie marzyl nigdy o pozyskaniu wawrzyn6w na 
polu walki; i w tern takze, podobny jest do Beren
gera; obadwa byli przekonani, ze z r6wn~ chwal~ 
mozna sluzyc ojczyznie p~dzlem i pi6rem, jak wie· 
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1u innycb, sp6Jczesnycb, sluzylo jej szabl~ i bagne
tem. Dwukrotnie, a mianowicie w latach 1807 i 1815 
imie Horacego 'lnajdowalo si~ na liscie spisowych; 
ale za kazdytn razem, ojciec dostarczyl za niego za· 
st~pc6\v. W owej epoce wielkicb zapas6w wojennych 
mlody Horacy dzielil swoj czas pon1i~dzy prac~ i we
sol~ rozryw 1{~; delikatna twarz jego, malenka r~ka i 
kszta!tna noga przy kobiecem przebraniu, cz~sto 

mu pomagaly do wesolych zart6w z wielkiemi do
stojnikami cesarstwa., podczas ba16w karnawalowycb. 

Od roku 1811 do 1815, mlody malarz slyn~l juz 
ina d"rorze Napoleona I, bo wymalowal w tym prze
ci~gu czasu wiele obraz6w bitw. Cesarzowa 1\tiarya 
Ludwika i kr61 Hieronim dawali 1nu mn6st,vo zatru
dnieil, plac~c po ostn i dziesi~c tysi~cy frank6w za 
jedcn obraz; wydawcy sztych6w, dobijali si~ o jego 
rysunki i wysoko je cenili. W r. 1814, otrzymal order 
LegiiHonorowej; ale za powroten1 do Francyi Burbo
n6w, oddalonyzostal od dworu. Przyczyn~ nielaski, 
byly jego obrazy, kt6rych przedmiot nio zaslugiwal 
na pochwal~ now ego rz~uu, np.bitwa pod Somosierra 1) 

smierc ksiEJCia Ponia towsldego, iolnierz rolnikiem, 
grenadyer pod Waterloo, bitwa pod Toloz~, pies put
]{owy, koi'1 pol€glego tr«abacza i t. p. Horacy udal si~ 
z ojcem do W~och, gdzie zostali przyj~ci z nicsly
chanym zapaletn. W powrocie do ojczyzny, zwiedzili 
po drodze Awinjon, rodzinne miejsce swych przod
k6w, i na pami~tk~ tej bytnosci, podarowali n1iastu 
po jcdnyiL obrazie swego p~dzla. Od roku 1820 do 
1825, Horacy stano,vczo ugrunto\val slaw~ swoj~ 
znakomite1ni dzielami jak np. rog-atka Clichy, bit,va 
pod Jemappes, gr6b Napoleona, J6zef Vernet przy
wi~znny do 1nasztu 'v czasie burzy, po''lietrze w Bar
cellonie, bit\Va pod nlontmirail, poiegnanie W ~.,011-

tainebleau, bitwa pod Valmy, n1ost pod Arcole j t.. p. 
Ksi~ze Orleanski, p6zniej~zy kr61 Lud wik Filip, 

otwarcie protPgowal bylego 1nalarza d woru; i cif!gle 
zamawial portrety za portreta1ni, obraz za obrazem. 
Przyszly kr61 kazal niel{iedy robic we 'vizerunlti 
w rozmaitych ubiorach i w Jicznych zdarzeniach s've · 
go zycia. Nakoniec, i{ arol .. l "'ez1val IIoracego i po
lecil mu wyn1alo\vac sw6j portret; l{sic1ze Angoule
me posze<ll za przykladetn n1onurchy, i od tej chwili 
podwoje 1nuzeum ot'warly si~ dla dziel Horarego; nie 
bylna\vet w stanie nad~.iyc wykonania mnogich ze
wsz~d zam6wien. Wkr6tce, mianowanym zostnl dy
rektorenl szkoly francuzkh~j w Rzy1nie; liczyl wten
czas okolo 40-stu lat zycia. 

Walka romantyzmu z klassycyzmem, odbila si~ i 
1) Oryginal tego obrazu znajduje si~ w galeryi syn6w 

Zygmunta hr. Krasinskiego. 

w dziedzinie sztuk pi~knych. '\Ve Francyi, Gerica
ult, swoim obrazem ,,rozbicie fregaty Meduzy," od
dawna juz dal haslo do powstania przeci\V szkole 
greckiej; Delacroix oglosB: si~ przedstawicielem no
wego rodzaju, chociaz mniej przyzwoitego, lecz pel
nego smialosci, zycia i nami~tnosci. Horacy Vernet 
id~c za gloscm wrodzonego mu delikatnego smaku, 
z wlasciwym sobie talentem, przyswoil w swych u
tworach wszystlde zalety nowej szl{oly, unikaj~c sta
ranniejej bl~d6w. Filip August przed bitw~ pod Bon
vines, ostatnie lowy Ludwika XVI, smierc Harolda, 
nosz~ na sobie wyrazn~ cecb~ samodzielnosci genju
szu Verneta. Wszystkie te obrazy wystawione byly 
na widok publiczny jeszcze przed jego wyjazdem do 
Rzymu, gdzie pracom szl\:oly francuzkiej dal pop~d 
do wi~kszej nier6wnie dzialalnosci. We Wloszecb, 
wymalowal: rozb6jnik6w z Terracina, wyjazd na po
lowanie na bagna Pontynskie, spowiedz rozb6jnika, 
J udytEJ, W iktory~ Albano, Michal a Aniola i Rafaela 
w W atykanie i t. d. 

Powr6ciwszy z vVloch do Paryza, Vernet nnjla
skawiej zostal przyj~tym przez dawnego mecenasa, 
kt6ry, po upadku starszej linii Burbon6w wst~pi~ na 
tron francuski pod imieniem Ludwika Filipa. Ulu
bieniec nowego dworu, otrzymal z r6inych stron za
m6wienia obraz6w wartosci od trzech do czterech
kroc stu·tysi~cy frank6w. W roku 1836, rozkazal 
ltr61 oddac mu na pracowni~ sal~ zwanacjeu de pom-
1Jles w W ersalu i taln to \V ci~gu nast~pnych lat 
dziesi~ciu, Vernet ukonczyl zuaczn~ liczb~ obraz6w 
kt6rych przcdtniotem byly sceny ~vojenne \V ogolno
sci, zas w szczeg6lnosci czyny armii francuzkiej 
z 'vyprawy algierskh~J. Do tej epoki takze odniesc 
nalczy cztery epizodr zwyci~ztw pod Jena, Friedlan-· 
detu, Wagra1n i Fontenoy. Lud\vik Filip zaz~dal, 
aby san1 Vernet przyozdobil cal~ galery~ muzeum 
Wersalskiego; smialy 1nalarz, nie tylko nie cofn~lsi~ 
przed t3c olbrzymi~ prac~, ale poswi~ci\vszy jej szesc 
lat najpilniej · z~j i zduu1iewaj~cej czynnosci, wykonal 
wol~ n1onarchy. Trzy te ogromnych rozmiar6'v o
brazy, przedstawi ~j~ trzy ust~py zdobycia Konstan
tyny: wycieczk~ zalogi, przekopy oblegaj~cych i 
szturn1 1niasta. Obok tych gl6wnych obraz6w, czte
ry mniejsze, przedsta\viajf1: zaj~cie w~wozu Teniak; 
bit\VfJ pod Habray, botnbar<lowanie Saint Jean d'Ul
loa i zdobycie Antwerpii. iedm malych obraz6\v zaj
tnuj~ przedlialy pomi~dzy ~cian~uni; nakoniec, tro
fea 'vojenne, armatury i figury allegoryczne zdobifb
ce su:fity, slo\vem 'vszystko w tej galeryi, jest dzie· 
lem p~dzla Horacego Verneta. Ul{onczy,vszy te zna
komite prace, w roku 1842 udal si~ do Rossyi. Po 
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powrocie do Francyi, otrzyn1al znowu od Ludwika
Filipa rozkaz odtnalowania zdobycia Smalil w wiel
kim rozmiarze, tak, ze powierzchnia plotna l{t6re 
mial pokryc farhami, wynosila sto szescdziesi~t me
trO\V kwadratowych. Spojrzawszy po raz pierwszy 
na to pl6tno olbrzymie, Vernet pobladl; ale to po
mi~szanie cbwil~ tylko trwalo; w przeci~gu osmiu 
miesi~cy ukonczyl juz z~dany obraz, a w roli:u na
stfJpnym, wymalowal nie mniejszych rozmiar6w bi
tw~ nad Isly. Trudno nawet po1iczyc do klaclnie 
wszytltkie dziela Verneta; w roku jeszcze 1842, Bam 
Horacy ocenial na dwa miljony frank6w obrazy, }{tore 
od roku 1811 wykonal; opr6cz tego, rnalowal por
trety wszystkich prawie 1narszalk6'\v i jeneral6w 
pierwszego cesarstwa i wszystkich monarch6w euro
pejskich. Bior~c wi'JC na uwag~ nieslychan~ liczb'J 
dziel Wi'Jkszych, tudziez, rysowanych przezen winiet 
litografij i szkic6w, niepodobna nawet wytl6maczyc 
sobie, jak wystarczylo nato \vszystl<o, zycie jedne
go czlowieka?- Do p6zniejszych obraz6w jego nale-
2~: J6zef sprzedany przez braci, polowanic w Ma
rokko i Msza obozowa w czasie wyprawy kabylskh~j. 

Niejednakowy jest dot~d s~d o utworach pelnego 
talentu artys ty; krytyka zarzuca 111u pos piech w pra
~y; ale w t6m, nie zawsze jeRt sprawiedliw~ dla wiel
kiego rnalarza; nie wie bowiem, ile on bezsennych 
nocy przep~dza na studyowaniu kaidego obranego 
przedtniotu; jak wnika 'v najdrobniejsze na,vet szcze
g6ly; ile mysli, ile pra.cy poprzedniej kosztuje go kaz
dy obraz. Dla tego to, pomhno pospiechu, napotyka
my '"e wszystldch dzielach 'r ern eta: wiernosc prze
dtniotu, prawdzi\vosc sytuacyi, zgodnosc z dan~ cpo
k~; pomijaj~c j?i tnecbaniczne wykonczenie kaid~j 
oddzielnie wzi~tej cz~sci obrazu. Vernet trzyma si~ 
przedewszystk iem nast~puj~cej zasady: malarstwo 
podobnen1 jest do historyi; gl6wn~ ich cech~h powin
na bye pra wda. 'r ernet stal si~ mala.rzem narodo
wym; bo obrazy jego mog~ sluzyc za buletyny wo
jenne i za dowody historyczne, tak samo, jak kolu
mny 1\fouitora. rie zbyt dawno ktos powiedzial: ze 
Verneta nazwac mozna Rafaelem ludu wojennego. 

Dzialalnosc Horacego, niepodobn~ jest prawie do 
'viary. Nigdy on nie cofnie si~ przed najdalsz~ na
wet podr6z~, skoro tylko znajduje potrzeb~ pozna
nia jakiego szczeg6lu o byczaj6\v, o bejrzenia miej
sc~wosci lub pola bitwy, albo ubioru narodo,vego; 
naJmniej dwadziescia razy byl w Afryce, dla zbada· 
nia na miejscu wojny Algierskiej; w roku nawet 1859, 
starzec siedmdziesi~cioletni, odbyl podr6z do \\loch 
dla zwiedzenia pola "ralk pod Magenta i Solferino. 

Obdarzony przytem zadzi,viaj~c~ pami'JCi~h nie zap o
m ina nic, co choc raz jeden uderzylo wzrok iego; 
twarze ludzlde, poruszenia ciala; najdrobniejsze 
szczeg6ly fal\t6'v, wszystko to dagerrotypowyn1 spo
sobem wyciska si~ raz na zawsze w jego pami~ci.
Zoal\omity ten malarz, lat pi~cdziesi~t cztery zajmo
wal si~ sztuk~; ozdobiony jest orderami wszystldch 
niemal panstw europejsldcb, jest pulkownildem gwar
dyi. Straciwszy w r. 1845 j edyn~ c6rl\:~, ion~ zinar
lego tal\ze malarza De Iaroche' a, bezdzi.etny teraz Ho
racy zakoncza artystyczn~ dynasty~ Vernet'6w. Ale 
dziela jego, przezyj~ swoj~ epok~. 

Podamy jeszcze naszym czytelnikon1 par(J ust~p6w 
z zycia Vernet'a, kt6re najlepiej scharakteryzuj~ 
przymioty jego serca i duszy: 

Wspo1nnielismy juz, ie Horacy Vernet obdarzony 
jest od natury nadzwyczajn~ pami~ci~. Najszczer
szy jego przyjaciel malarz Gericault mawiat: ,,glo
wa mego przyjaciela Horacego, to pra,vdziwa szafa 
z szufladkami; wysunie, spojrzy i 'vszystko znajduje 
na swojem miejscu." - W roku 1841, jcne~al Ra ... 
buss on, bardzo cz~sto odwiedzal Verneta w jego pra
cowni, podczas, gdy ten malowal obraz przedsta
\Viaj~cy jeden z przegl~d6w wojskowych za Napoleo
na I. Pewnego razu, stary jenera! korzystaj~c z chwi
lowego odpoczynku malarza, scbwycil go za r~k~ i 
wskazuj~c siodlo strzelca g\vardyi konuej, zowolal: 
,na ten raz, zlapalem ci~ Horacy; olstra pistoletowe, 
calkiem inaczej byly wtenczas urz~dzone. " - ,Zadzi
wiasz mi~ jenerale, odrzekl malarz; zdaje mi si~, ze 
patrz~ na nie \V tej rh\vili. "- , Ot6z ja ci powiadam 
ze ci~ pamiEJc zawiodla; cale zycie sluzyletn w tym 
pulku i nie mam trgo pan1i~tac?''- , To bye 1noze, 
jenerale; ale ... "- ,J akto? nie dasz si~ jeszcze prze
konac? to za wiele! A wi~c, jad~ w tej chwili do de
pot ministeryutn \vojny, przejrz~ rysunki i wracam 
tu z Z\vyciEJztwen1. "-1\fniej, niz \V godzinEJ, jeneral 
by~ z powrotem w praco,vni malarza. -,I c6i wi~c?" 
zapytal go Horacy .-, A c6i? niech licho porwie, wy
grales-zawolal jenera! wesolo-i czyz warto byJo, 
trzydziesci lat zycia przep~dzic . w obozach i k osza
rach, azeby przy scbylku zycia uczyc si~ formy woj
skowej od jednego znakomitego bazgracza." -Ale 
oto jedno jeszcze godne wspomnienia zdarzenie. Mar
grabia Pastoret spotkawszy si~ z Vernetem, zdzi
wiony zawolal: ,,C6z si~ z tob~ dzieje? m6j drogi; 
nigdzie si~ nie pokazujesz; ilez to lat juz niewidzia
lem ci~! czy nie jezdziles do Indyi?" - ,,Zartujesz 
margrabio-odrzekl Horacy, nie rna jeszcze i p6l ro-
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ku, jak spotkalem si~ z panem." -,,0, r~cz~ ci, ze 
si~ mylisz; i gdziez to?~' -,W ogrodzie Tuilleries;
odparl z pewnosci~ malarz-szedles pan wtenczas 
z jalu~s nieznan~ mi dam£1. '' -,Przysnilo ci siEJ m6j 
IIoracyJ-Jakto, z dam~?" ,, Tak jest, z dam~, i to 
nawet z bardzo pi~kn~. Ale, pozw6l mi margrabio 
jcdn~ chwilk~, a zaraz ci j~ odrysuj~;"-to m6wi~c 
Vernet, wydobyl pugilares, ol6wek i szybko rzucil 
na papier kilka rys6w. - ,A co, czy poznajesz pan 
t~ osob~?" -zapytal, wydzieraj~c kartk~ i podaj~c 
j~ margrabiemu.-,Jakze nie mam poznacl wszak 
to ksi~zna V. -zawolal zdumiony margrabia.- Rze
czywiscie odprowadzalem raz ksi~zn~ do jej palacu 
na wybrzezu W oltera i przechodzilis1ny wtenczas 
przez ogr6d Tuilleries. Alez ja1dm sposobem, ty sza_ 
tanie-artysto mogles po uplywie p6l roku czasu tak 
trafnie odrysowac twarz, posta"r~, ubi6r nawet, kie
dy jt1 tylko w przechodzie widziales?" -n16wil coraz 
bardziej zdziwiony margrabia, wpatruj~c si~ w rysu
nek.-,0, to rzecz bardzo prosta, odrzekl z usmie
chem malarz. «-,Pros tal bardzo prosta; ale gdybys 
to zrobil w poczfLtkach czternastego wieku, splon~l
bys nieza\vodnie ua stosie czarownik6w. «- Przed 
kilku laty jeszcze, Iloracy Vernet narysowal z pami~ci 
miejscowosc, kt6rt1 ogl~dal w roku 1816. 

Cz~ste stosunl{i z arabami, gruntowne poznanie 
ich obyczaj6w i ci~gle czytanic biblii utwierdzily 
w Vernecie nicwzruszone przekonanie, ze \VSzyscy 
przed nim artysci, \V obrazach biblijnej tresci, fal
szywie malowali ubiory os6b. ernet dowodzi tek
stem pisma swi~tego, ze da '"ni zydzi ubierali si~ tak 
samo, jak arabowic nowszych czas6w; i ze ci ostatni 
zachowali mn6stwo zwyc~aj6w, o kt6rych wspomina 
kazda nie1nal stronica ksi~gi Exodus. Pod wplywen1 
tego przekonania, Ternet nie bacz~c na ostre przy
cinki krytyk6w, odmalowal: Rebekk~ przy studni, 
Abrahama i Agar~, placz Jeremijasza, litosciwego 
Samarytanina i t. p.-Podr6ze po Afryce p6lnocnej 
stanowi~ dlail najwi§ksz~ -przyjen1nosc; plemiona. 
arabskie ub6stwiaj~ go, ana obrazy jego spogl~daj~ 
z takiem uszanowaniem, jalrby na dzie!a nie czlo
wieczej r~ld; tak silnie podobienst\1 o przedmiot6w 
dzia~a na pro8t~ i otwartq, natur~ araba. Za to tez, 
nil~t lepi6j uad Vernet'a nie m6gl ugoscic starszyzny 
beduinskiej \V czasie ich bytnosci w Paryzu w r.1845. 
Artysta zaprosil ich do ~ 'vej pracowni, kt6rej cala 
posadzka wzdluz i wszerz zaslan~ byla nie kobier 
cami, lecz sk6rami I wow, tygr ys6w i panter; po k~
tacb i na scianach, staly i wisialy jatagany, kindza-
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ly, szable, dlugie strzelby, siodla zdobne drogiemi 
kamienmi, fajki i cybuchy kosztowne. Beduini, zna
lezli tu, jakby czarodziejsldej r6szczki skinieniem 
zgromadzone wszystlde przedmioty swojej ojczyzny
pustyni. Prawdziwie beduinskie przyj§cie dopelnil'o 
zado,volenia p oludnio\vych gosci; po kus-kusie, ulu
bionej potrawie arab6w, przyniesiono baranl{a upie
czonego w calosci, podlug zwyczaju arabskiego, a be-· 
duini usiadiszy na skrzyzo\vanych nogach, \\' okolo, 
rozebrali pieczyste r~kami. San1 gospodarz podawal 
im nargile, a pani Vernet nalewala mol{k~.- Nalezy 
nam wspomniec w tem miejscu, ze pracownia Hora
cego, jest cudem gustu i zbytku. Opr6cz szaco\vne
go zbioru broni wszelkiego rodzaju i ubior6w r6z
nych narod6\v, znajduje si~ tu takze mu6stwo por
tret6w familijnych pEJdzla san1ego Verneta i obraz6w 
podarowanych mu przez jego przyjaci6l artyst6w; 
tam takze, przechowuje w kosztown~j szkatulce or
der Legii Honorowej, otrzymany z wlasnych r~k ce
sarza Napoleona I i promien 'vlos6w z glowy wiel
kiego wi~znia na \vyspie s. Heleny, odj~ty przy o
twarciu jego 1nogily. 

Dwa lata bawil w Rossyi: Z obraz6w kt6re wykonal 
dla dworu tamtejszego, znan2 nam s~: Przeglqd wojslc 
przez Napoleona I w Tuitle1'ies Zdohycie, Woli 1), ka-
1'uzel, Scena nahiu,aku, Du·och, grenadyerow, z kto
rych jed en strzela, a drugi pad! raniony. 

Prawdom6,vnosc, szczera wesolosc, uprzcdzaj~ca 
uprzejrnosc i najwyszukansza grzecznosc, skladaj~ 
gl6wne rysy charakteru \Terneta. Pra\vda, ze dla 
dowcipnego sl6wka, nie zalowaluy i rodzonego ojca, 
ale ta wada, 'vsp61n~ jest \Vszystkim fl'ancuzom, 
zwlaszcza takin1 wsz~dobylskin1 jak Horacy. Chara
kter cziowieka maluj~ najlepiej ust~py z jego zycia. 
Oto kil ka z ni ch. 

Krol Ludwik-Filip odwiedzal cz~sto pracowni~ 
ulubionego swego artysty. Po ukonczeniu ga-Ieryi 
wojen algierskich, o kt6rej m6wilis1ny wyzej~ Vernet 
pracowal nad obrazem przed. tawiaj~cym obl~zenie 
Valeciennes; kr61, obja,lial kilkakrotnie zyczenie,. 
aby po1niescil Ludwika XIV jako uczestnicz~cego 
przy szturmie. Cbc~c z jednej s trony uczynic zadosc 
\VOli S\Vego ukoronowanego opiekuna, Z drugiej zas, 
nie uchybic prawdzie, Vernet przerzucil wszystkie 

1
) Rycina ta un1ieszczon~ byla i w dzienniku parys

kim p. t. L'illustratiotl, a nasz s. Oleszczynski, wybor
nie jfb skopjowal, wynalezionym przez si~ sposobem prze
nosnym . 
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kroniki XVII stulecia, aby si~ upewnic o osobistej I Horacy uszczt}sliwiony byl ze skutku swego nie
walecznosci wielldego Lud,vika; poszuldwania te je- winnego podej 'cia. 
dnak, przywiodly go do tego jedynie rezultatu, iz nie Nic pozbyw aj~c si~ ani na chwi1 ~ uczucia wlasnej 
podpadalo najmniejszej w~tpliwosci, ze podczas sa- godnosci w stosunkach z wyiszemi od siebie, Vcr .. 
mego szturmu, kr61 znajdowal si~ o trzy 1nile od pol a net, prawdziwic czaruj~cy jest w obejHcilt si~ z niz
walki, z pani~ Montes pan, gdzie ba wil siEJ pis ani em szemi. Pewnego razu, przejezdiaj~c w 'l'ilbury przez 
wierszy dla swej kochanki. Na drugi dzien, Vernet ulic~ Delfina, zawadzil o woz naladowany lratnienia
z cal~ unizonosci~ oswiadczyl kr6lowi, ze niepodo- mi i zlamn.l dyszel swego pojazdu. Znajduj~cy si~ 
bna mu jest spelnic rozkazu, -,,Alez m6j kocbany, ja w poblizu biedny jalds malarz szyld6w sklepo,vych, 
ci~ zape\vniam, ze takie jest podanie naszej rodziny" kt6ry stoj~c u szczytu drabiny malowal rozmaite 
odrzekl kr61 gniewnie. ,Zaluj~ najmocniej N. Panie, przedmioty rzezniczego handlu, spuscil siEJ szybko 
rzckl Vernet z uszanowaniem, ze podanie to nie zga- na ziemiEJ i zr~cznie un1 ocowal sznurl{ami uszkodzo
dza si~ z historj~ i blagam W. K. Mosc jako o naj- ny pojazd, byle tylko Vernet tn6gl dojcchac do do
wi~ksz~ laskEJ o uwolnienie mi~ od spelnienia tego mu. ernet, wyj~l sztuk~ zlota i ofiarowal j~ mala
rozkazu."-Ludwik-Filip szybko odwr6cii siEJ od nic- rzowi szyld6w.- ,Ah panic Vernct, odrzekl ten 
go i wyszedl z pracowni. Vernet myslal, ze na te1n z pe,vnytn rodzajem wyrz utu; czyi godzi si~ tak 
skonczy siEJ sp6r o walccznosci Lud\vika XIV, gdy ublizac koledzc?'' - , Wybacz, m6j drogi; ale jal~ze 
nagle wpada don dyrektor muze6w, m6wi~c: ,Alcz mam ci si~ odwdzi~czyc za t~ przyslug~?"- ,Panie,. 
panie, to tylko prosty up6r z twej strony! Dla cze- je.Zeli tam, odpowicdzial malarz ukazuj~c na sw6j 
go nie n1asz spelnic woli kr6lewski6j? wszak kr61 ci szyld, machnicsz par~ razy pEJdzlem, to mi~ hojnie 
placi, powinienes wit}C wykonac jego ~ rozkazy. ''- wynagrodzisz.' - Z cal~ ch~ci~; rzekl ernet, i 
,Prawda, kr6l mi placi, odparl Horacy z godnosci~; oddawszy lejce \V r~ce kotegi, pomimo lat swych, 
ale nie za to, aiebym przekr~cal fakta bistoryczne, wbiegl zwu\vo na drab1nEJ i w ldlka tninut wymalo
m6j panie; i obrnzu tego nie b~d~ 1nalowal. ,, Tegoz wal 'vzbudzaj~c~ apetyt najwybredni~jszcgo srnako· 
sam ego dnia Vernet wyjechal na P6lnoc. Wtedy byl i sza, szynk~.- ,Panie Vernet, zawolal biedak up o
w \Varszawie, zwicdzal pracowni~ znamicnitego ro- j ony radosci~; od dnia uzisiejszego nie dotkn~ ani 
dal<a naszego a ucznia swego Suchodolskiego, doma- tego p~dzla, ani tej drabiny, i jak swi~tosc, przekai~ 
lo\"\'al 'vla~nl<1 r~k~ 'vysp~ s. Helcny na obrazie, znaj- je 1noin1 dzicciom .. , 
duj~cym ~i~ dzis u pan a Tomasza Potockiego, a wysta- \Tern eta znaj~ \vszyscy, \Yszyscy go kocbaj~; lud 
Wt~~cy1nApoteoz~ wielkiego \Yojownika i pokutnika. prosty nawct ccui jcgo dziela. Za dow6d tcgo, po-

\V lat }{ilk a po tern zdarzeniu, V crnct obsypany sluzyc n1oze nast~puj~ce zdarzenic, kt6rcm zakon
byl znowu laskami Ludwika-Filipa. Kiedy praco\val czymy juz ten zarys, gdyz nigdy nic skof1czylibysmy 
nad olbrzymin1 obrazem zdobycis~ maali, kr61 od- bijografii tego znakomitego artysty, gdybysmy chcieli 
wiedzal go cz~sto w jego pracowni Wcrsalskiej i opisywac wszystkie godniejsze u'vagi, \vypadki jego 
unosil si~ nad cudnemi postaciami zolnierzy, pon1ie- zycia.- W cza ie rewolucyi luto\vej, Vernet, pelni~c 
szczonemi na pier\vszym p1anie. Wszystkie te figur'y obo,vi~zki pulkownika w gl6wnym sztabie gwardyi 
zdjEJte byly z natury; jeden s~czeg6luiej Rtary zol- naroclowej, \vyjcchal naprzeciw ludu, z jakin1s roz
nierz zwr6cil uwRgEJ kr6la. ,Znam osobiscie tego }{azem do wojska. Miejscc bylo bardzo niebezpiecz
wiaru a; rzekl ernet; tl\vanascie juz !at walczy nem; kule lataly na wszystkie strony. Wtem, z po
w Afryce. "-, Tak, widac to; rna zrcszt~ l<rzyi Le- srodka ludu, ~1ybiega mlody czlowick, zaklina Ver
gii Honoro,vej'' - zrobi~ uwag~ kr6l. - . Ah nie, neta aby si~ natychmiast oddalil, a na,vct przemoc~ 

:r. Panie; omylilen1 si~ mimowolnie, i mu. z~ ten odprewadza Ironia jego na stron~. Niekt6re z os6b 
krzyz zctrzec;" sn1utnie odpo\viedzial malarz biOrftc towarzy z~cych Iloracemu byly juz ranione. W kilka 
P~dzel i maczaj~c go w farbie. Monarcha domysJil dni p6zniej, tcnzc sam mlodzieniec przycbodzi do 
81 ~ pod. t~pn arty sty i zatrzymujqc jego r~k~, rzekl Verneta i przynosi n1u polow~ jego obrazu ,spo
z usmiecbem: ,,Nie psuj obrazu, m6j lrocbany Ho- wiedz rozb6jnika" ocalon~ przezen \V czasie rabunku 
racy; popta,vki zawsze s~ 'vidoczne; jest inny, dale- Palais-Royat. Poznawszy nieznajomego swego wy
ko prost. zy spos6b naprawienia twojej ... no, tak, bawcEJ, artysta nic tylko nie przyj~l od niego obrazu, 
twojej mimowolnej pomylki; nagrodz~ tego zucha." }Iecz darowalrnu go na pami~tk~, i prosil o wskaza-

, 
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nie, czem moze odwdzi~czyc wys \viadczon~ sobie j p~dzli, oznajmnj~c, ze jest pocz~tkuj~cym malarzem 
przyslug~? Zamiast pieni~dzy, niez11ajomy prosil i ie oddawna szukal sposobnosci poznania blizej, 
Vern eta o darowanie jednego z j ego czarodziejskichl ub6stwianego przez siebie artysty. 

VVYPADEK NA LOVVAOH 
OBRAZEK Z16Mgo WIEKU. 

• 

( Dok01&czenie.) 

Mimo grubego losio,vego kaftana, })azury drapie
zne rozora{y rami~ jego, i sil~ obalily na ziemi~. -
Przytomnosc otaczaj~cych go dworsldch i smialosc 
ps6w, uratowa{y, ze na miejscu zycia nie skoi1czyl. 
Lecz rozdrazniona niedz,vicdzica, nim skonczyla, za
dala jeszcze zer\va,vszy si~ ci~zkie rany d\votn pa
noin dworsldm, razen1 ze starost~ z placu niesio
nym - na lrt6rych to Basia spojrzec si~ bala ; gdyz 
Basia jak zwykle kobieta \VSr6d niepokoju o przed-
miot ukochany, nic zastano,vi!a si~ czy mozebn~ 
lub sluszn~ jest obawa. - Zapomniala, ze Jan byl 
w iunej stronie lasu; stano,visko jego bowien1 we
dlug oznaczenia starosty bylo przy lerepaclt o pol 
lDili blizko odleglych.- Taln wprawdzie mogl takze 
uledz nieszcz~sciu, ale niedzwicdz stary, o kt6rym 
starosta nadmienil, nadspodzie~vanie nie wyszedl 
na nicgo; nap~dzono tylko bartnika kt6rego ubil, i 
gdy raze1n z inn~ zwierzyn~, wraz z ko1egami ubit~, 
spieRzyl do oparzeliska jako w bliskosci doliny na 
szalas przeznaczonej, b~d~cego; juz tan1 niezastal 
nikogo pr6cz 'viesniak6w lowieckich, maj(}:cycb roz
kaz pozbierac i pozwozic IJOzostal~ zwierzyn~. 

Przy,vieziono z Sanoka lekarza, byl to W~gier 
przed kilknnastu laty przybyly zion~ Jana Zapol
skiego jako nad worny lekarz, i tan1 zan1ieszkal. -
0 ile mozna, bieglym byl "'SW'ej sztuce, czego wkr6tce 
dal dow6d na dw6ch rannych mlodziencach- jeden 
z nich mial zlaman~ r~k~, drugi nog~ - on jn1 tak 
zr~cznie je \V leszczotki ponasta\vial, ie \V cztery ty
godnie juz wcale si~ 1nieli dobrzc. Przeciwnie bylo 
ze starost~. - Zrazu mu W~gier pr~dl{ie obiecy\val 
wyzdrowienie, a po tern \Vidac bylo ze san1 juz nie 
wiedzin.l co myslec.- Zrazu s~dzil, ze tylko zlama
nie i ran a mocna, i ze z po"rod u starszego 'Yieku i 
rany, nie idzie mu tak dobrze, jak z tamte1ni, kura
cyja- lecz gdy rana zatniast si~ goic szcrzyc si~ za.
cz~la, gdy odlamek kostki wydobyl si~ przez jej 
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otw6r; wtedy W ~gier z"'~tpil i chcialbyl wedlu~ su
mienia ostrzedz i chorego i zon~. - Lecz starosta 
lubo si~ czul chorytn, nie spodziewal si~ smierci. -
,Hot ho!-m6wil-musz~ ja jeszcze z Tatarem lub 
kt6rym innym spr6bowac si~! Ja wiem ze. mi B6g 
nie odm6wil laski, o }{tor~ go prosilem, zebym na 
polu bitwy a nie na lozu umieral; raz nawet pami~

ta.m snilo mi si~ zem na placu upadl, i ledwie mnie 
• 

zywego "'Zi~li." 
,Sen mara panie starosto!"- odrzekl na to lekarz 

kiwaj~c glowq .. - ~fimo takh~j odpowiedzi, starosta 
powt6rzyl: - ,Nie Stbdz~ zeby mnie Pan B6g mial 
tak ci~zko l<arac, zebym na lozu nie z kuli nie
przyjacielskiej mial gin~c, zebym ja nie byl na sej
mie walnyn1 Lubelskim, na kt6rym mam si~ zjechac 
z synem i z panem Brzeian, gdzie tyle o spra"rie pu
blicznej radzic si~ si~ Ina, nic! to niepodobna!" ·
l\1itno naclziei i ch~ci gor~cych starosty, , ran a si~ 
pogorszyla, a on slabl 'vidocznie, co go bardzo nie
cierpliwilo, gdyz coraz bardziej pragn~l rycble~o 

'vstania i wyjazdu na sej m. a potem rozprawy z nie
przyj acielem gdzie jak dowodzil mial smierteln~ 

otrzyn1ac ran~. Zona z Basi~ nie odst.~powaly loza 
jego, tysi~cznemi otaczaly go staraniami. Z pomi~rlzy 
d\vorskich kilku tyll{o czasem przywolywac kazal, 
daj~c itn rozporz~dzenia, lecz z \vielkim zalem Basi, 
na Jan a nigdy nie wypadla kolej, zas przeciwnie, 
kas~telanic codzien znajdowac sifJ musial "r jego 
kon1nacie, a ile razy matka z cork~ spotkaly go, 
zawsze ta ostatnia wynalazla pow6d odejscia, w o
bawie i jakby w strasznem oczeki\vaniu, ze ojciec 
jej go jako przyszlego ma~zonlta przedstawi. - Na
deszly S\vi~ta Wielkiej-nocy, zjechal ksi~dz Korneli 
lektor Franciszkailski z Sanoka- a znalazlszy sta
rost~ nadz,yyczaj zmienionego, i rozm6wiwszy si~ 

z lekarzem, do spowiedzi go namawiac pocz~l Le
karz nie kazal zwlekac, gdyz co chwila prawie oba-
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wial si~ utraty przytomnosci. Co tez niebawem nast~
pilo, z powodu iz gangrena rozszerzac si~ w ranie 
pocz~la.-Jakiet bylo przerazenie zony i c6r1d, gdy 
starosta pocz1tl wywolywac im nieznane imiona; 
gdy wsr6d niezrozunlialych, przery\vanych 0 polo
waniu 'vyraz6w, uslyszalr nast~puj~cc: , Czego chce 
pan Maciej? Zaklinam was kazcie mu odejsc. -
Hetmaniel nie patrz tak su rowo, jam 11ie zdrajca"
a po chwili ZDO\V mowi: ,Przebacz !,ucjo1 przebacz! 
to dziecko twoje, nie zginie! zyc b~dzie - tak ale 
zdaleka - Tak panie Janie! W aszmosc odjedziesz 
natychmiast.- Czy nie dosyc? C6z chcesz ~ucjo?
Cbodz tu Zygn1uncie synu m6j oto masz brata, 
tobie go powierzam'' - i zn6w: - ,Przebacz l1u
cjo!"- Slysz~c podobne, urywane, bez zwi~zku, a 
przeciez daj~ce do 1nyslenia wyrazy ; biedna staro
scina jakby piorunem razona, glow~ sama tal\.ze 
tracila, bo jej si~ dziwne domysly snuly po glowie. 
W wielkim zalu i niepokoju, pytala lekarza, zal\li
nala; zeby m6gl na usmierzenie maligny co przepi
sac, zeby przytomnosc m~zowi wr6cono.- Na tfJ in
tencj~ t"ozmaite poczynila zvota, r6ine odprawiala 
modly.- Basia takieslysz~c wym6,vione imie Jana; 
truchlala, sama nie \Viedzq.c dla czego. - Zgola nie
wiedziano co mysli - pytano, proszono o rad~ ojca 
Kornelego - ten tylko ramionami ruszal, wzdychal 
i modlitwom chorego polr.cal. - Zas lckarz mowil> 
ze jak to z'vyklc bywa, przPd samem skonczeniem, 
'vroci mu przytomnosc, ze z tej chwili spiesznie ko
rzystac trzeba jezli chc~ a by poczynil rozporz~dze
nia, ktorych pier\vej, nie wierzf!c \V bliskosc konca 
iycia S\vego, robic nie chcial. 

ade~zla nakoniec z bolesci~i trwog~ oczckiwana 
chwila - starosta po snie spokojny1n, obudzil si~ 
przytomny, lecz tak oslabiony ie Iedwo n16gl m6· 
"'ic.- ~7idocznie jcdnak chciall\orzystsc z }{r6tkich 
chwil, kt6re raz pier\\' ·zy \V cborobie uwazal za ostat
nie. Najpier\V ojcicc l{orneli przywolunym zostal-
• 
Zona z cork~ czekaly w p obliskicj korrtnacie, azeby 

. zaraz 'vejsc po skonczonej spowiedzi-dworscy takze 
zebrani czekali na ostatnie rozkazy pana. 

Po niejaldm czasie wyszedl Franci zkan ze smutn~ 
uroczyst~ t\varz~, a daj~c znHk zonie i c6rce; postf!
pil ku drz\viom 'vychodo,vym-staroscina s~dz~c ze 
idzie po dworskich, oswiadczyla, ze jui s~ zebra ni 
w jadahH~j izbie. ,Dwoch tylko pan6\v d\vorskicb 
przy\voluje 'vraz z nami starosta, kasztelanica i sta
scica Slu "Zl<~."- Zdzhvieuie kobiet bylo wiellde, 
pod Basi~ ugi~ly si~ kolana i o 1nalo nie padla. -
Vliauomo, ze w owym \vieku z prawdzi,vie cbrzescjan-

sl<im obrz~dem panowie gotowali si~ na smierc -
przed ostatnhn koncem z\vyl~le zwoly~vano 'vszyst
kich, przepraszal ich umieraj~cy z pokor~, z zalem 
czlowiel{a chc~crgo nagroclzic i odpokutowac winy, 
wyznawal je publicznie ku zbudowaniu bliznich.
Zdziwienie wigc starosciny i obawa Basi byJy wiel. 
kie, gdy pr6cz ojcal{ornelego, cz\voro ich tylkt> przy
wolal. 

"Ci~ik~ kar~ B6g spuscil na mnie rzel!l slabym 
glosem starosta, gdy si~ zbliiyli do loza jego -
prragn~lem zginqc w sprawie l\rajow6j, z ran na placu 
bitwy, a nie z przypadku na lo\vach: ci~ika to kara! 
Ale niech b~dzie \Vola J ego swi~ta; azebym lepiej 
odpokuto:\vat z ci~ildch grzech6w moich, wyznaj~ jc 
wain, raz, aby si~ uzna6 lichynt proclteJn, powt6re 
aby zle nagrodzic; potrzecie zebyscic si~ podobnego 
zlego strzegH. -Jed en ci~zki grzech- m6wil dalej 
odpocz~wszy- inne za sob~ pro\vadzi. - I{iedy pod 
Obertynem raz pierwszy mialem szcz~Bcie walczyc 
\V obronie rzeczypospolitej, rzec mog~, ii dusz~ je
szcze jako bursztyn czyst~ mialcm, calkowicie od
dan~ krajowi. [rzeba nieszcz~scia, ic jak przyszlo 
do \valn6j bi.t,vy, rt po pr.,.ypuszczouy1n szturmie do 
obozu gdy nasi puskarze talc Wolocltow parzyli, 
ie Sl~ zacz~li nazad ust~pouJac 1), naznaczyl mnie 
hetman do le\vego slrrzydla husarzy, do oddzialu 
}{t6rym do,vodzil Mach~j Sluszka, kt6rego w zilnie 
bylerrJ poznal \V dornu czesnil<a Belskiego na 1\uligu; 
gdzi e.~ tny si~ ostro przcmo\vili, zc o malo do szabli 
nie przyszlo, o Eucj~ czesnik6wn~.- Ot6z ai ci~zko 
i wstyd 6\vic - Ja ... niegodny syn rzcczypospoli
tej, 'v chwiJi, l~iedy1n tylko j~ 1nial n1iec na mysli, 
wspomnialem t~ moj~ cj~zk~ uraz~ zobaczywszy 
Sluszk~!- A gdysmy zacz~li na dziala uacierac, ze 
nieprzyjaciel musial - i ~ cofac; patrzfJ a Sluszka kolo 
mnie pgdzi, ta ja na cal~ sib~ jak si~ pomkn~, wnet 
wskoczylem na dzialo, poloiy,vszy W olocha, a do 
Sluszk1 l<rzykn~lem slowa, kt6re mi na kuliku po
\Viedzial: A /cto pieru szy! -- i choc mi J,rew ucho
dzila, bo mnie Woloch p1atn~l, prowndzilcm dzialo; 
cieszylem si~, iem si ~ pomscil, zem zdobyl dzialo 
sam bez jego potnocy. - Zrazu nie poczu\valem si~ 
do winy - lecz guy hetman dzi~ko,val rycerst,vu i 
sam im nagrody rozda \Val, gdy zbliiywszy si~ do 
mnie uj~l za rami~ i ozwal i~ z czulusciq: ,Ra
duje si~ serce moje patrz~c na was, taki Inlody a 
taki dzielny t toe to cuda dol\azaliscie i cudownie 
ocaleniscie zotitali - , widac dla tego ze B6g patrzqc 

1) Bielski. 
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na wasz~ milosc ku rzeczypospolitej, chce was do dwiesmy si~ uszykowali, przysyla gonca starosta, 
dalszych dla niej poswi~cen zachowac." prosz~c hetman a a by mu ze swoich licznych rot, 

Gdy sl6w tych sluchalem, mrowki nli przed oczy- ust~pil cboc jednego })ancernego z chor~gwi~ i od- . 
ma biegaly, zdalo mi si~ ze plon~ ze wstydu l\o- dzialem swohn, azeby 'vzmocnic sily lewej baszty, 
lana gi(Jly si(J poden1n~- o malo nie rzucilem si~ gdyz nie n1oze wytrzytnac ataku. - Na to, hetman 
do n6g hetmana wolaj~c: nicgodnym chwaly i na- pyta: kto na ochotnika p6jdzie w pomoc staroscie? 
grody! nie dla czystej milosci ojczyzny tak krwi~ Ja wysun~lem si~, rad staroscie pomagac.- Gdym 
szafowalem! - Ale nie uczynile1n tego, a moje po- przybyl na miejsce ze swojemi, do,viaduj~ si~ ze Slu
mi~szanie \VZi(JtO za skromnosc mlodziencz~; przy- szka strzezc baszty, a jammu \V pomoc przyslany!
j~len1 niezasluzon~ czesc i \vdzi~cznosc rodak6w t Masz pomagac Sluzce, masz bydz pod jego rozka
Zaraz tez ten pier,vszy l\al, jakby tr~d, szerzyl si~ zami? szepn~l mi szatan do ucba i dose bylo zeby 
na duszy mojej i coraz gorszych dopuszczalem si~ gnie'v rn6j zapalic.- I zn6\v zapominam o swi~tosci 
uczynk6w. Po wojnie zacz~lem zn6w do czesnik6w- sprawy i l~alam uczynki moje! - A nie maj~c czola 
nej dojezdiac, bo Ini w oko wpadla, a jak si~ dowie- sam stan~c przed starost~, posylam z ln¥iadomie
dzialein ze zostala przyrzeczon~ Sluszce, postano- niem ze wracam do hetmana, gdyz si~ uczulem nie
wilem j~ porwac i tajemnie poslubic, nie tyle zebym zdolnym do wall\i w scisnionem miejscu. Sluszka za
j~ zbyt 1nilowal, ale na zlosc Sluszcc, kt6rego znie- la1nal r~ce, a starosta wykrzykn~l: ,Zdrajca!" -
nawidzilem jako przyczyn~ 1nego grzechu. Tak n1i Szlachetny Sluszka stan~l w obronie mojej, a staro
Sifd uda1o otumanic biedn~ t,ucjEJ, ze o malo ta rzecz s~a poslal za mn~ zebym spiesznie kogo na miejsce 
sromotna nie przyszla do skutku. Jui byla w r~kach moje przyslal, co tez uczynil za wiedz~ hetmana 
moich, kiedy j~ ojciec dogonil: - potem srodze uka- J~t6ry nie wiedz~c powod6w, mile mnie przyj~l, gdym 
ral.- Wydal za SluszlH~, kt6rego ja jcszcze bardziej go prosil aby mnie na pierwszy ogien wyprawil, bo 
znienawidzilem, i gdyby nie to, zem w wielldej o$1 mi 'vstr~tno dodalem - za murami siedziec. -
niego 1nieszkal odleglosci, toby pewno do czego zle- vVtcdy podaltni rEJk~ i z uczuciem uscisn~r- a 1nnie, 
go mi~dzy nami bylo przyszlo.- Ale nie mialem go jak po pierwszym falszu, ogien na twarz uderzyl. -
na oczach- i dopiero w ostatniej bit\vie pod Orsz~, Wiadomy koniec tej \vyprawy - hetman i starosta 
spotkalismy si~, na zgub~ duszy mojej.- PitJkna to wyszli zwyciEJzko, ja lekko bylem ci~ty, ale Sluszka 
byla ale ciEJzka wypra,va naszych pod tern miastecz- gdy "ryszli i pogonili si~ za nieprzyjacielem, tyle ran 
kiem; tnozna powiedziec zesn1y podw6jnych mieli odebral, ze nazajutrz zycie skonczyl, a wojsko czesc 
nieprzyjaciol, bo z jednej strony oblegal 1niasto mu oddalo. - Ci~zko n1i bylo na tym pogrzebie -:
Kniaz Szujski a z drugiej Obolenscy.- Nasi tei na zal i zlosc n1iotaly tnn~ na przen1ian- szatan prze
d,vie si~ sily rozdzielili; - Pan Kmita starosta Or- m6gl- pomyslalem- ba! juz mi nie stanie wi~cej 
szanski, zan1ku bronil, a Radziwill staral si~ w polu na drodze mojej! obyn1 nigdy nie slyszal imienia 
stoczyc bitw~ i tyle dokazal, ze Kniazia na blonie przez kt6re ztn~cilem czystosc post~pk6\v tnoich!', 
wyci~gn~t - Wszelaki slnga Rzeczypospolit6j rad Po tak dlugiern opowiadaniu wyczerpuj~cem re
spieszyl do Orszy, bo kazdy pami~tal, jak za nieda- sztki sil umieraj~cego, oslabl starosta. Skinien!em 
wnych czas6,v, bo za zycia starego krola ol{ryl si~ przy,volal slucbaczy blizej loza s'vego, a chc£bc brak 
caly kraj chwal~, przez odniesione nie dn.leko tego sil1nimik~ zast~pic - IJokazal na kasztelanica, na 
miasteczka zwyci(Jztwo nad strasznym nieprzyjacie- Basi~ - na stoj~cego o podal jak smierc bladego 
lem; kt6ry ,v6\Yczas 'v tej jeduej bitwic 30,000 stra- Jana. - Przytomni nie rozumieli znaczenia ruch6w 
cilludzi i z calym obozem w nie\vol~ popadl. W 6w- jego. Przeczul to umieraj~cy- wskazal na usta. 
czas dowodzil polakami pod hetrnancn1 Lite\"\'Skim jal\by pic pragn~l- podano mu przepisany elixir.
Ostrogskim, J erzy Radziwill; otoz poton1ek jego 1\ii- Poczetn, a co cz~sto zdarza si~,-dusza odbiedz ma
]\:olaj, dzisicjszy hetman, rozporz~dzil cal~ wypra'v~; j~ca jakby sil~ woli przywolana, wr6cila doii nat~ 
sam si~ rozlozyl z wojskiem na polach, a Kn1icie ostatni~ pozegnania chwiiEJ- "'zni6sl si~ trochfd na 
staroscie Orszanskiemu polecil bronic zamku i n1ia- poslaniu i m6"'il dalej cichym ale wyraznyn1 glosem: 
.sta pod kt6re Obolenscy podstqpili. Jakos tak si~ ,Gdym ujrzal w domu 1noim syna czleka kt6regom 
zloiylo, zem ja z moj~ chor~gwi~ byl przy hetmanie, w obl~dzie za spra\VCEJ grzech6w moich uwazal i nie
lubo starost(J milowalem bardzo, bo zostawal zdawna nawidzil; zn6w ~i krew zakipiala, i cbcialbym si~ 
wielkim przyjacielem domu naszego.- W tem, le- byl pozbyc tego wspomnienia przeszlosci- Nie mo-
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g~em odm6wic tak dostojnemu opiekunowi- zreszt~ cie przeto zlej woli l{u mnie, ze warn· dziewki moj6j 
uczulem ze to grzechem jest we mnie i postanowi- dac nie mog~ - bo i c6zby warn bylo po niej kiedy 
lem zatrzec uprzedzenie - przyj~lem w dom z ch~- innemu serce oddala? n1oglaby, jak biedna ;tucja, 
ci~ nieokazywania wstr~tu a razem zalu, jakie we kr6tkiego uzywac zywota. Wan1 wi~c, panie Janie! 
mnie oblicze mlodzienca, podobne do biednej ~ucyi, powierzam dziecl{o n1oje i blogoslawi~ warn na ten i 
zmarlej zbyt wczesnie, obudzalo.- Zatrulem jej zy- przyszly zywot! Niech czysta wiara w Boga, i czysta 
wot i chcialem zapomniec o tern, a syn mi przypomi- milosc kraju, b~dzic warn skaz6,vk~ post~pk6w wa
nal.- Jeno pocieszalem si~ mysl~ ze przecie za Iat szych, a 11ie zboczycie z prawej drogi. Niech ci Bog 
par~ opusci dom m6j. - Az tu Basia wydaje mi mi- da rycblo stan~c w obronie rzeczypospolitej, niech 
lose ku niemu- piorun uderzyl we mnie!-Sprzysi~- nigdy mysl osobista uslug twoich nie splami! A ty 
gli si~ ojciec z synem na zgub~ duszy mojej! po- dziecko 1noje b~clz n1u wiern~ i kochaj~c~ zon~, a 
myslalem - born zapragn~l aby niedzwiedz w kniei dziatki i czeladl{~ twoj~ ku sluzbie Bozej i kraju 
uwolnil mnie od czlowieka co mi cbce jedyn~ c6rk~ ul\ladaj! ,Gdy tak m6wil, kladl kolejno r~ce na glo· 
wydrzec.- Tak jest - wyznaj~ to zapragn~lem \VY Jana i Basi kl~cz~cych przy lozu jego. 
aby wypadek na lowach przeci~l dni wasze 1 - po- Led\vie skonczyl, \Vyczerpane zycie oczywiscie od
wt6rzyl starosta slabym glosem zwracaj~c si~ do biegac go pocz~lo.- Odsun~li si~ wszyscy, a kaplan 
Jana.- 01 niech mi to B6g wybaczy I i wy mi to 1 modlitwy nad konaj~cemi odroawiac pocz~l: stoj~cy 
przebaczcie 1" Tu wyci~gn:}:l ku niemu r~lH~ kt6r~ w pobliskich kon1natach d\vorscy i sludzy okolili 
z uszanowaniem przykl~l\n~wszy, pocalowal mlo- w milczeniLl loze, a pokl~kawszy, po,vtarzali modli
dzian. ,Alez (m6wil dah~j starosta) nie dalem ku te- twy. - .Raz jeszcze jakby si~ ockn~l starosta, powi6dl 
mu zadnych rozporz~dzen, B6g mnie st.rzegl! lecz oczyn1a i zapytal zmienionym glosem: ,Nie przyje
ch~c staje za uczynek, ci~zko wi~c zaluj~ za ni~- chal?"-poczem pr·zycisn~wszy krzyz na piers.iach 
a sprawiedliwosc Boska daje mi tu jeszcze oclplacic polozony, modlil si~ 'v cichosci chwill<~ -ocletchn~l 
cz~sc grzech6w tnoich- Zawszem pragn~l gin~c za mocniej i ducha oddal. Jeszcze nie ostyglo cialo, kie
spra w~ kraju, gin~ sam z wypadku jaldegom bliznie- dy syn p~dz~c dzien i noc, rzucil si~ do n6g ojca i 
mu zyczyl. Nie dose czyste mialem zamiary w slu- podlug zwyczaju a woli jego, blogoslawienstwa nie 
zbie rzeczypospolitej, nie godny jestcm wi~c w jej skostnial~ jeszcze r~k~ rodzica, udzielil mu kaplan. 
uslugach zycie pol ozyc - nie czyst~ byla rnilosc W tt zy dni zjechala si~ cal a okolica na wielk~ 
moja dla Naszej s'vi~tej Matki, nie miala ze 1nnie sly]JC - a gdy '" koscicle pclnym pan6w i ludu, po 
dose pociechy,- ja tez nie mam pociecby ujrzec raz stosown6J przemo,vie, zacz~to z trzaskiem lamac uzy
ostatni jedynego syna mego I wan~ broil nieboszczyka, placz po,vstal og6lny. -

,Pospiesza pe\vnie-przerwala staroscina tlumi~c To wymowne okazywanie zalu a razem znikomosci 
p~acz sw6j trzech juz wyprawilam gonc6w, a ze rzeczy ludzkich, zawsze wielkie czynilo na przyto-
nic powr6cil zaden, pewna jestem ze dzis syn nasz mnych wrazenie.-Kazden tylko dobr~ stron~ niebo- . 
przyb~dzie- racbujemy ze dzien i noc jad~c, dzis tu szczyka przywodz~c sobiena pami~c,szczerze cierpial 
stan~c musi. <c nad strat~ jego - Byl 'vi~c zal gl~boki gdy starosty 

,Oby nie zap6zno!-drz~cym odrzekl glosem sta- zwloki do grobu schowano, gdy znikly na zawsze 
rosta- ale niecb bEJdzie wola Panska! gdy mnie nie z osieroconego domu drogie szcz~tki m~za, ojca, pa
zastanie, ojciec Lektor moj~ zimn~ r~k~ blogosla- na, kt6ren byl glow~ kieruj~c~ wszystJ{iem i kt6re
wienst\vo mu udzieli - Liej mi zem odkryl n~dz~ mu wiele przyznawano zalet za zycia, a tern wi~cej, 
zywota mego ku pokucie mojej a ku nauce 'vaszej.- jak to jest zwyczajem naszym, po smierci. - Basia 
Nie pokrywajcie swi~tosci~ zawzi~tycb, niegodnych nawet, zywa z natury, niezdolna smucic si~ dJugo, po
mysli 1- jaka prawda w sercu taka na us tach .niech mimo zaspokojenia na przyszlosc, jakiego si~ spo
b~dzie! bo jeden krok obludy do przepasci wiedzie- dziewac mogla, "r dlugiej zalobnej szaaie, zalana 
· Jiezasluzona chwala, zrazu ci~zy kamieniem na lzami, na modlitwie ranne przep~dzala godziny. 
duszy- a gdy si~ ni~ dusza ponizy, sama jej pra- Jan pragn~l jak najpr~dzej ziszczenia zyczen u-
gnie; jak to ze mn~ bylo... mieraj~cego ojca; a poniewaz pan z Brzezin now~ go-

!)Przywolalem was kasztclanicu, zebyscie uznali towal wypraw~ przeciw Tatarom, postanowil udac 
zem zle ch~ci nagrodzic powinien, ze obowi~zkiem si~ z bratem swej przy&zlej do Sieniawskiego, aby 
moim nienawisc w milosc zamienic. - Nie b~dz- walczyc pod jego rozkazami. 

Ks~GA SWIATA, Cz. I. R· X. 9 
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Slub Basi naznaczonyn1 zostal za rok po ukonczo
nej zalobie, nic wi~c nie tamo,valo podr6zy Jana. 
Lubo ze scisnionem sercem zegnal stuutn~ Basi~, to 
jednak n1ysl, iz po raz pierwszy podniesie or~z w o
bronie kraju, dzi\vne1n go przejmowala \VZruszenien1. 

Gdy si~ nieco uspokoil za1 matki - gdy Stani
sla\v urz~dzil troch~ interesa starostwa, kt6renli na 
czas jalds przyobiecal si~ trudnic szlachetny kaszte
lanic; 'vyjechali dwaj bracia, nazwac ich tak ll10iemy, 
gdyz si~ serdecznie lJOkochali, do Lublina, a udali 
si~ tatn z po'''odu, ie \V lasnie wtedy odby\val si~ sla
\vny, lliepami~tny \V dziejach narod6,v, akt dobro\vol
nego pol~czcnia si(J, zlania si~ 'v jedno, dw6ch naro· 
d6w.- Wszyscy dyguitarzc Lit,vy i l{orony znajdo-
wali si~ na zjc~dzic - byl 'vi~c i clzielny Sieuiaw
ski wiell{i hetman koronny, 'voje,voda Ruski, z przy
bocznyn1 dworc1n swoiln, do kt6rego nalczal nasz 
mlody staroscic i na ch,vilEJ go tylko opuscil, zeby 
ostatui~ oddac rodzicowi poslug~. 

Nie b(Jdzietny opisyw ali \Vraze1l J ana, gdy si~ zna· 
lnzl pierwszy raz "' zyciu wsr6d tak liczuego zbioru 
ludzi dobro kraju maj~cych na celu; lecz oprzec si~ 
nau1 trudno ch~ci, un1ieszczonia kilkunastu wie rszy 

<> \viclldm Sejtnie, na kt6ry1n tak 'vydutn~ byla. pot~ga 
uaszcgo narodu i goclnosc krola .. W tym dzis nic zna~ 
cz~cytn Lublinic, slyn~li "T6wczn.s d\vaj znalromic1 

})isarze, Itlonowicz Sebastjan oby,vatellubelski i Ocz
lro lekarz bardzo uczony, sekretarz kr6lewski. A pod
czas tego slawnego zjazdu napclnion6u1 by1o n1iasto 
nie tylko dostojny1ni polskilni panan1i, ale i zagra
nicznemi panuj~cen1i J~si~z~tan1i, kt6rzy holdy 1110-

narsze skladali,jak to opisal 6"'czesny swiadek Gwa
gnin w kronice swojej ... ,,Wszedl krol do jednego 
don1u, przeciwko nlajestato,-vi, nato porzftdnie sposo
bionego i sam si~ w ubior kr6le\vski do takiej spra
wy naleifbCY (kt6ry lacinnicy zo"'i~ 1\estitus regalis 
solennis) jako w sulejaty, w clabuatyk~ i "r pisural 
zJotoglo,vy ubral, koron~ tcz zlot~ kr61ewsk~ slicz
nen1i perlutni i drogieini kan1ieniami ozdo bnie sa
dzon~, na glo\Y~ "'lozyl, i r~kawice koszto\vneini ka
mieniami ozdobioue na r§ce wdzial. Ubra wszy siEJ 
szedl na majestat, a wprz6d i pozad szli pano\vie 
senatoro,vie i rada co przedniejsza duchowna i S\viec
ka: n1iecz goly, na obie strony ostry, Andrzej Zborow
ski n1iecznik koronny, a jabJko zlote ze zlotyn1 krzy
zetn, Piotr Zboro,vski, "roje\voda sandomierski, sce-
ptrun1 zas kr6lewskie ~fyszko,vski "\"\10je"'oda kra
ko,vslii, przed kr6len1 niesli. A gdy kr61 line na ma
jestacie usiadl, czterech przedniejszych panifbt Pru
skich od ksi~cia swego przyszedlszy i dostojnosc 

krolewsk~ pokornie pozdrowi,vszy, jed en z nich ora· 
cj~ wdzi~cznen1i slo,vy imieniem pana swego odpra· 
wowal. Przywolany pote1n ksi~ze l~,ryderyk Albrycht 
ukladnemi slowy wdzi~cznosc swoj~ rozwodzil. Po
tem zaraz przyst(!pil ksi~z~ przed majestat kr6lewski 
bliiej, tan1ze z 'violk~ i po,vazn~ uczciwosci~ za nogi 
kr6la Imc oblapil, gdzie n1u kr61 chor~giew biall!, 
na kt6rej byr wyrazony orzel czarny ze zloten1i na 
piersiach litera1ni S. A. z r~ku S\vych dal-Pierwszy 
raz wtcnczas pozwolono nie tylko ksi~z~tom linii 
Frankoiisldej ale i poslom J oachima II, 1nargrabi 
Brande burgskiego dotykac SiEJ cbor~gwi l{l~cz~ceinu 
Lennikowi 11odanej, a to jak znak nast~pstwa gdy 
r6d jego 'vygasnie;- ten 1nniej na6wczas z\vazany 
obrz~dek, uslal drog~ do przyszlej domu Braude bur
skiego \vielkosci. " 

Stawil si~ takze dlazlozenia holdu, ksi~z~ Ligniclri, 
ofi.aruj~c ·wielk~ osobli"'osc, \V owych wiekach rzadsz~ 
do spotkania niz dzisiaj, d\v.a 1nlode 1 wy.- Zgola na 
tern slawnen1 zgrotnadzeniu nie braklo na rozn1ai .. 
tych do\vodach czci, jak~ skladali przed kr6lem ire
prc~entantalni rzeczypospolitej, silnej we,vn~trznyn1 
rz~dem i dzielnosci~ wojo"rnik6'v zwyci~zaj~cych nie
przyjaci6l. -Pomi~dzy ten1i ostatniemi, kt6rych sze
regu 'vyliczac nie podobna, znajdowalsi~Ron1an San
guszko, kt6rego wspo ·ninamy z powodu, iz wlasnie 
wtenczas 'vr6cil ze z\vyci~stwa pod Ul(};, zdoby,vszy 
to n1iasteczko- 'vjazd sv16j uroczysty w obec kr6la 
odprawil, skladaj~c zdo byte chor~g"rie i wiod~c za 
sob~ jenc6w. Nie obyl si~ bez smutnego i bolesnego 
dla kr6la i zgrotnadzonych obrz~du, ten wielki zjazd. 
vVkr6tce po przybyciu naszych ·dw6ch znajomych, 
syna starosty i mlodego Jana, Sieniawski hetman 
'vielki l{oronny. woje,voda Ruski, na kt6regoJto gro
bie 'v Brzezanach lezy napis lacinski wyrazaj~cy ze: 
, Pod jego straz~ byla Rus szcz~sliwa i od wrog6\v 
bezpieczna '' zapad:t ciEJzko na zdrowiu i zycie 'v 80 
roku zakonczyl. -Sluszka zaledwie przedstawiony i 
przyj~ty na dw6r za1arlego, ten smutny wypadek za 
zl~ ,vr6zb~ sobie poczytal: ci os ten dla kraju smutny 
wszystl{icb przerazil.-Pogrzeb spra,viono jak przy
stalo dla tak " 'ielkiego tn~ia-kr61 Zygmunt August 
chcac uczcic z\vloki czlo\vieka, kt6ry za zycia ani .., 
skarb6w s'voich, ani krwi wlasnej nie szcz~dzil dla 
dobra kraju; sam otoczony senatem, wyprowadzil je 
za miasto; zkftd dah~j do Brzez an, do rodzinnego gro
bu poprowadzone zostaly. - Pospieszyl za niemi 
syn zmarlego \vraz z d\vorsldtni, Mikolaj hetman 
polny, starosta Stryjski. 

Gdy smutny orszak przybyl na miejsce, syn zmar-
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lego dzi~kuj~c za oddan~ czesc zwlokom ojca, prosil tymi rs.nionymi byl staroscic Sokolnicki i mlody je .. 
wszystkich pan6w dworskich, a by raczyli zyczli\vosci~ go towarzysz. Straszna ta wiesc nic nicpodobnego 
swoj~ i jego zaszczycac, a on starac si~ b~dzie za.. w sobie nie n1iala - najlatwit~j bylo popasc w nie
slugi,vac na ni~, wiod~c ich na wypra,vy \V obronie wol~ tatarsk~; \Viadon1o ile to pieni~dzy szlo na ol{up 
rzeczypospolitej. - Wkr6tce zdarzyla si~ l<u temu nie,volnik6w, }{t6rzy sa1ni nie n1ogli si~ \vyl{upic.
sposobnosc. Tatarzy skoro si~ dowiedzieli o smierci Obywatcll\i kraju narazone na podobnc nicszcz~scia, 
swego pogromcy, napadli na granice, zlupili wioski mialy juz odzied~iczonc od prababck In~zt\vo do zno
i pod Brzez any podeszli. Napady talde byly tan1 tak szenia kl~sk takich i przytomnosc umyslu do szuka ... 
cz~ste, ze ich naw et imiennie historya nie wylicza; nia zaradczych sroclk6w. Nie ukrywalwi~c smutnych 
odeprzec tych dzikich nieprzyjaci6l, ode brae im jon- poglosek przed staroscin~ ojciec l{orncli, o\vszem 
c6w, zap~dzic do siedzib aby si~ czas jakis spokoj- pospieszyl z nietni do niej, aby si~ o spos6b ratowa
nie trzymali, bylo zawsze dzielem jednej chwili \VO- nia nieszcz~slhvych um6wic.-Zniosla spokojnie bie~ 
jewody ruskiego, maj~cego na ten eel liczny zast~p dna matka, a. padlszy na kolana, blagala Bog a o wspar
polskiego rycerstwa - i te pare a czasem i kilka ra- cie i pociech~. Ba sia, jako mloda, zywych uczuc dzie
zy na rok, odprawiane z tatarami harce, nie mialy wica, z razu gwaltowne1nu oddala siEJ zalowi.-Lecz 
nawet nazwy stoczonych bitw. - Na jednfd z takich w6wczas placzc, krzyki, zgola wszystl<ie ze\vn~trzne 
utarczek, pospieszyJ zaraz po przybyciu Jan, ocze- oznaki niehamowanego zalu, uchybialy godnosci 
l1uj~cy tylko zdarzenia, w kt6r6n1by si~ m6gl z nie- Polki-chrzescianki.-Ona wi~c takze na g~os prze
przyjacielem spr6bo wac i w buku wojennym zaglu- strogi kaplan a i n1atki, ukoila bolesc, podniosla glo
szyc westchnienia t~skni~cego za narzeczon~ serca. w~, spojrzala \V niebo i razem z matk~ radzila nad 

Basia tymczasem smutne dni wraz z matk~ pr~dkim sposobem dowiedzenia si~ prawdy i zara
w dworcu sokolnickim p~dzila. Zdawalo si~ zrazu bie- dzenia zlc1nu, jc~eli si~ nieodwolaln6m okaze. - Po 
dnej staroscinie, ze m~z tylko na wypraw~ 'vojenn~ dlugim n iepokoju , odebrala nakoniec staroscina 
pojechal i ze wr6 ci szcz~sliwiejak to juz tylekroc by- pisnnie ocl swego jedynaka, w kt6rem rychly powr6t 
lo, lecz gl~boki smutek tlocz~cy serce: czarna szata obiecywal - gdy obydwa z Janem zostali })Ochwy
wdowia, rychlo rozp~dz aly ch\vilowc zludzenia. - ceni przez Tatar6\v, hetman starRl si~ jch odbic, a 
Biedna Basia i tych nawet nie miala. - Star ala si~ jak to si~ stalo niepoclobnem, wykupic chcial.-Sta
jednak niytecznic czas przep~dzac, a by wsr6d pracy, roscic mocno byl r~nny, dlugo znajdo\val si(J n1i~dzy 
t~scbnota mniej si~ czuc dawala. Rano wyr~czala zycie1n a sm ierci~, i to nicszcz~scie oswobodzilo go, 
w zarz~dzie domu matl<~, potem pilnie w krosnach jak donosil, od srozszcgo, to jest dlugiej nicwoli; nic
na pi~knej 1nateryi wyszyw ala na ofiar~ przeznaczo- przyjaciel bowien1 chciwy nadc,vszystko na jenc6\v, 
ne ornaty.-Jak nadszedl wiecz6r, rozmo,va pobo- nie m6gl go "'gl~b kraju uprowadzic i na upomnie .. 
zna i nauczaj~ca ze zgromadzajqcemi sj~ co dnia nie si~ i obietnic~ okupu mjal go w gotowosci. ---
prz~dkami, z ktoremi odbywala na koncu modlitw~; Lecz Jan, jak \vidac mniej ranny, upro\vadzonym zo· 
od kt6rych zawszc o chorych lub biednych we wsi stal', i wszystkie poszukiwania, jak donosil ze smut
za~i~gala wiadomosci, konczyl'a dzien czynn~ prac~ kiem, dot~d okazaly si~ bezskutecznemi - przepadl 
zaJ~ty. W owych wiel<ach, nieznaj~cych dzisiej- jak kamien \V wod~. 
szych ulat\viaj~cych stosunki sposob6w, \viadomo sc Nie rna my potrzcby opisywac bolesci Basi - kaz .. 
o odlcglyeh byla nuder trudn~.-Min~l rok a matka den j~ odgadnic- ,~Dla czegoi, m6j ojcze! - n16wila 
o synu, c6rl{a o bracie i narzeczonym nic \Viedziec do ksi~dza J{ornelego -ten nieszcz~sliwy los padl 
n~e 1nogly; byl to za dlugi tern1in, i w nadzwyczajnej na mego Jana, \Vszak on nie zawinil? wszak mu oj~ 
Die pokojnosci co dzien pilnie przyglf}:daly si~ kaz- ciec m6j blogos!awi/, a m6wi~ zc umierajf!:cym Iu
de~1~ poclr6inemu, kazdemu konno jadqcemu, ,v na- dziom dozwala Bog niekiedy przyszlosc widziec -

,. dzl~l czy nic post aniec od ukochanych przy,vozi im czemuz ojciec tn6j niedopatrzyl nieszcz~scia dziecka 
0 DI~h :Vies.ci. - Nakoniec przcz ojca Kornelego swego? czcmuz tnnie Z\vi6dl, bl'ogosla,vif!:C na1n oboj
dowJadnJ~ SI~, ze jakis braciszek zakonny zdaleka gu?'' -,r ie grzcsz c6rko, pytaj~c o rzcczy kt6rych 
przybyly, oznajn1il: iz T atarzyn w]elokrotnie odp~- ci nie dano i kt6rych tw6j rozu1n po zien1sku tylko 
dzony, znalazl nakoniec spos6b po1nszczenia si~ i rozumie i s~dzi. Kto wie wyroki Boskie?-n1ozc ro
n~p~dl noc~ na Brzezany, ranil wielu \Valczqcych dzic tw6j, na ostatnic oplacenie grzech6w swoich, wi
Silnie; iz ich z sob~ uprowadzic zdolal i ze mi~dzy nien patrzec na nieszcz~scie dziecka swego i pra-
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gn==tc tego czego si~ za zycia obawial; troszczyc si~, 
czuwac nad zyciem tego, li:t6rego zguby za zycia pra
gn~l! kto wie jaklb drog~ duch jego oczyszcza si~? 
kto wie czy jeszcze i ciebie B6g nie pocieszy, tylko 
m6dl si~ w cichosci i pokorze, nie rozbierajQ:c \vyro
k6w Boskich. '~ Ukorzyla si§, pochyliwszy glovv~ 
biedna dziewica, a podwojon~ prac~ i gor~c~ tuodli · 
tw~, starala si~ nagrodzic wybuch zbytnicgo zalu, 
l\t6rym n1ogla 1najestat Boski obrazic. 

Wkr6tce potem ukonczywszy pracowity ornat, 
uczynila ofiar~ picszcj pielgrzyml i na przypadaj~c~ 
uroczystosc Matki Boskiej do Sanolra. - W towa
rzystwie poboznych nie,viast na clrugi dzien po wyj
sciu z Sok6lnik, stanEJly w Sanoku na noc, a nazajutrz 
ksi~dz l(orneli w ornacie, Basi r~k~ usz~t~1~, przed 
oltarzem Matl\i Boskiej, Msz~ S-t~ na JeJ 1ntency~ 
odprawil. - Gdy po nabozen~twi~ , k~if1dz Kor~eli 
udal si~ na gospodEJ, aby odw1edz1ec p1elgrzyn1k1 -
rzekla do!1 Basia; z dziwnym pokojctn rozlanyn1 na 
twarzy:, Rozmyslaj~c dzis nad l)rzeszlosci~ zywo
ta me go, zdaje mi si~, :te te cierpienia j akie mi B6g 
zeslal s~ drogf1, kt6r~ tnnie c bee de zycia inn ego, 
zakon~ego prowadzic. Tak m6j ojcze, my '1~, ze tyl
ko w zakonie znajd~ 1)0k6j, znajd~ spos6b zapomnic
nia 0 czlowieku nad kt6rym jak 'vidnc spe}ni}y si~ 
juz widoki Boskie, o. kt~rym m!~lec ni.e IJowin~an1. 
Mam wi~c postanow1en1e pros1c n1atk1 aby 1m do 
l(ral{owa jechac dozwolila, gdzie obleklszy szaty za
konn~ czuje, ie razen1 z nien1i przyj1n~ pok6j, S\VO
bod~, i ze raz })Ozegnawszy sie z nadziej~ odzyska
nia ziemskiego szcz~scia, oddatn si~ tylko staraniu 
wiecznegot - Blagam wi~c was szanowny ojcze aby
scie serce mojej n1atki ku ten1u mojemu postanowie
niu naklonili, przekladaj~c j6j: ii tak~ jest wola Bo-
~j.a "- Nie wiem c6rko moja - odrzekl ojciec Kor· ll.J • , 

nell - czy taka jest istotnie wola Boza wzgl~de1n 
ciebie i ty jej sama nie widzisz jasno - w braku 
ziemsl~iego szcz~scia, w t~schnocie swojej pragniesz 
lekarst,va; ale to, o jakiem mi dzis 1n6wisz, nie tyl
ko, ze moze nie pom6dz, ale nadto zaszkodziloby za
cnej matce twojej. Zr6b wi~c ofiar~, nie zasmucaj jej 
i czekaj co ci B6g dalej przeznaczyc zechce. B~dz 
najpierw dobr~ c6rk~, nieodst~puj samotnej matki, a 
potem zobaczymy co nam B6g dac raczy. Zamilcz 
wi~c o zamiarach swoich, poczekaj na powr6t brata, 
niech matka choc z jednej strony pocieszon~ zosta
nie. « 

Nie mogla zaprzeczyc Basia slusznym uwagom oj
~a l{ornelego i smutek, zast~pil najej t'varzy, chwi-

lowy wyraz pokoju. - Odglos dzwonu powoJal ojca 
Kornelego na nieszpory, na kt6re i Basi a pospieszy
la. Powr6ciwszy do gospody, spojrzala w okno a wi
dok zachodz~cego slonca ozlacaj~cego wieiEJ koscio
la farnego, zach~cal j~ do 'vyjscia. , Odda,vna nie 
bylnm w tyn1 starym farnyn1 kosciele, w kt6rym to 
nasz kr61 Jagiello slub bral z w dow~ po Granow
skim, protoplascie Hetman6w, na kt6rych dworze 
brat m6j si~ znajduje. P6jd~ do tej kaplicy, pomodl~ 
si~, popatrz~ na stare obrazy. "' Przedstawialy jej to
warzyszki, ze nim zajdzie, zmrok zap adnie i nie zo
baczy obraz6w. Nie posluchala Basia nie mog~ca 
usiedzic bezczynnie na n1iejscu i poszla z dwiema 
niedawno do uslug wzi~temi dziewczynami. Isto
tnie gdy weszla do kosciola juz tylko swiatlo pur
purowych oblol{6w zagl~dalo dlugie1ni oknatni i nie
kt6re tylko os\vietlalo 1uicjsca; leez wkr6tce i ten 
poiyczany blask od zaszlego juz slonca, roztaczajf!:C 
si~ coraz szerzej po widnokr~gu, zgasl zupelnie, a 
w kosciele zaledwie rozeznac mozna bylo przedmiot 
obraz6w. Z zalem, ze tak p6zn~ do zwiedzenia ko
sciola obrala chwilEJ, l{l~kn~wszy przed Wielkin1 
Oltarzem i pomodliwszy Sifd, powstala Basia aby wy
~hodzic - vv tern przypadiy do niej o bie p!'zestraszo
ne dziewczyny, wskazuj~c na dziwn~ postac po za 
fi.larami Oltarza chowaj~c~ si~. -,Ten stary z bro
d~ - n16wila jedna - to chyba ducb jaki bye tnusi; 
dopiero zobaczylam go; wchodzil, patrz§, a on juz 
wedle slupa slania si~, zatacr,a jakby n6g nie mial. '' 
Spojrzala Basi a w tamt~ stron~ a zobaczywszy is to
tnie starego w kaptur zakutanego czlowieka, zbli
zala ku niemu -On post~pil lrilka krok6w, padl i 
jEJkn~l bolesniel --- Przestraszone dziewczyny krzy
knEJlY - Zgromila ich Basia a lubo sama przerazo
n~ byla, polecila, a by 'vyszly i za wolaly dziadk6w 
koscielnych stoj~cych pod drzwiami i czekajf}cych na 
ni~ aby zamkn~c kosci6t Z ch~ci~ pobiegly dziew
czyny, za niemi pospieszyla Basi a. Zr~zu chciala isc 
wraz z dziadkami do kosciola, ale dz1ewczyny pro
sily, zeby siEJ lepiej zatrzymala az go tu przyprowa-
dz~ lub przynios~ - Lecz nie mog~c si~ doczekac, 
niezwazaj~c na ich pros by weszla do kosc1ola, a spot
kawszy ze zdziwieniem samych dziadkow, zapytala 
gdzie si~ pod zial staruszek.- , To jakis widac- od
rzekli biedny podr6zny, niemowa, z glodu czy 
z czego upadl i ledwosmy go podniesli." ,A gdzie 
si~ podzial - zapytala zn6w Basia" - ,,Pokazywal 
na n1igi, zeby go do ksi~zy prowadzic, a ze blizej 
przez zakrystj~, wi~cesmy go zaprowadzili, a sami 
duchem wr6cili, zeby kosci6l zamkn~c. '' - Biedny 
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czlowiek! pomyslala Basia- jak n1u ci~zko podro
zowac z takiem kalectwem. 

Nazajutrz 0 swicie miala Basia \Vracac do donlU 
\Y przygotowanej na ten eel kolebce, lecz ja1dez bylo 
jej zdziwienie, gdy zahieraj~c si~ juz na spoczynek, 
kiedy juz dawno na Aniol Paf1ski w bliskiln franci
szka11skiml{lasztorze przedzwonili; otwarly siEJ drzwi 
i "rszedl braciszek- a oddawszy poklon, prosil in1ie.
nien1 ojca l{ornelego, aby panna staroscianka nie 
wyjezdzala az po Prymaryi, na }{tor~ jf1 zaprasza, 
gdyz n1a jej \vazny polecic in teres. Przystala Basia 
na z~danie- a przej~ta zdziwieniem, jakimsis nie
pokojem, nie pr~dko usn~la. 

Nadszedl oczekiwany ranek -po skonczonej pier
wszej Mszy czyli Primaryi, pospieszy la Basi a do za
krystyi, aby si~ dowiedziec dla czego j~ ojciec Kor
neli za1n6\vil. - ,Moja corko! - rzel\l do niej zm~
czonym, uroczystym glosem - m6\vilem ci, iz zga
dn~c nie mozesz co ci B6g zeslac moze. Przybyl 
tu czlowiek z dalekich stron, kt6ren ci pewnych wia
domosci o Janie udzielic moze." - ,, 0 Janie! - za
wolala z wzruszeniem Basia-wi~c Jan zyje! -,Zy
je nieza\vodnie, ale c6rko moja, przygotuj si~, ze 
nie sa1ne dobre uslyszysz o nim wiesci." -,0 Boze! 
przerwala Basia, czyzby Jan byl dot~d \V niebezpie
czenstwie?"-,, 'I' ego nie m6wi~, tylko upominam ci~, 
azebys si~ nicspodziewala czystej radosci, abys si~ 
uzbroila \V sily do zniesienia tego co B6g ci zesle. "
,,Oh m6j ojcze -m6wila blagalnie Basia - powiedz
cie mi lepiej od razu cal~ prawd~, wiecie jak ja zy
\vosci mojej bamowac nie umiem, powiedzcie na Bo
ga "7 as prosz~, co wiecie o biednym Janie!" - ,Jan 
zyje - odparl z zalem ojciec Korneli; ale zmieniony 
do niepoznania, ale ci~zka niewola, okrutne post~
powanie z nim bisurman6w, nabawily go kalectwa, 
Jan stracil mow«J!" - ,Oh! m6j Boze! r.awolala Ba
sia - az mi Ei~ m~ci w glowic! wi~c to moze ten sta
ry co upadl wczoraj przy filarze? ale nie! - to nie 
podobna, zeby to on nim byl!" , Tak jest, moja c6r
ko, p6jdz za mn~, czeka na ciebie \V parlatorium, 
ale nie mogle1n ci~ zaprowadzic nie przygotowawszy 
pier\Yej do strasznego widoku." Uslyszawszy to Ba
sia, najpierw padla na kolana, przed Oltarzem na po
dzi~kowanie, a razem na uproszenie dostatecznych 
sil, do zniesienia niespodziewanego ciosu! 

Gdy Basi a blada weszla do parlatorium, powstal 
i post~pil kilka krok6w czlowiek w grub em pielgrzy
miem odzieniu, sznurem opasany,przez chwil~ wpa
trywali si~ w siebie. - Jan nie m6gl poznac w wy
smuklej, blade go oblicza po\vaznej niewies cie, mlo-

dej rumianej Basi. Ona w pocbylonym, z zapadlemi 
policzkami, ogorzalym, zaroslym pielgrzymie, nie po
zna\vala pi~knego mlodzienca. Narescie, gdy si~ 
spotl{aly ich oczy:- ,,To pan!"- zawolala Basia
,,Niech bEJdzie Bog poch\valony- zawolal Jan- pa
daj~c na kolana. "-,, C6i to jest? za \Vola! zdzi
wiony ojciec Korncli-zwodziles nas! tal{ si~ uie nale· 
zalo" dodal suro\vo. ,Oh nie! m6j ojczc B6g mi 
swiadkiem, ze od roku blisko, piersi n1ojc nie wyda
ly glosu, usta ani jednego nie wyrzekly slow a. Ci~z
ko mi bylo wydobyc si~ z niewoli, upro,vadzony 
w gl~b, strzczony, obr6cony do pracy jak bydl~, my
slalem, ze mi "'ypadnie urnrzec zdala od kraju, ze 
chyba cud boski wyrwac mnie zdola; i uczynilem 
slub, ze przywdziawszy odziez pielgrzyma, p6jd~ pie
szo o zebranym chlebie, nie przemawiaj~c do nil{O
go ani slo\va, i nie zrzuc~ tej suknj, az p6Iri nie sta
n~ w progach Sokolniekiego dworca, i nic wydam 
glosu, ai p6ki mnic nie pozna narzeczona moja. Az 
tu w kr6tce po wykonanym slubie zsyla 1ni B6g po
moc w osobie mnicha wloskiego zakonu Benedykty
n6w, kt6ren wraz z brac1ni przyszedl nawr6cic dzi
kich Tatar6w. - Nie tu pora opowiadac z jakiem po
swi~ceniem ratowal nas dw6ch niewolnik6w, mnie i 
innego, ojca kilkorga dzieci, kmiecia-dosc, ze przez 
niego wybawiony zostalem, ze, jak to widzicic do
trwalem do konca w slubie moim. W czoraj w koscie
le nie bylen1 pewnym, czy mnie wzrok nic mami, czy 
ta sluszna, wolnym krokiem post~puj~ca dziewica, 
jest narzeczon~ moj~, a gdyin j~ zdawal si~ rozezna
wac, to zn6w te jej dlugie szaty, pokryta glowa, po
waga w calem ruszeniu, nasuwala mi mysl straszn~ 
ze moze juz komu innemu poslubion~ zostalal-mysl 
ta wycienczonego glodem i trudem obalila o ziemi~, 
wtedy 'vyrwal mi si~ j~k gluchy i stracilem zmysly.'' 

,Czyz mogliscie tak o mnie trzymac?" - rzekla 
z wyrzutem Basia, podaj~c mu r~k~. 

,, To juz 3 lata uplyn~lo, kt6re wiel{ami si~ dla 
mnie zdawaly myslalem wi~c sobie, ze jak mnie 
juz zabitym uznacie, to wtedy. .. kto wiel •.. a poslu
chy zadnej o was nic maj~c bo nie m6wi~c do nikogo 
przez caloroczn~ pielgrzymk~ moj~, nie wiedzialem 
o niczem. - Darujcie mi wi~cl - Widac ku wi~kszej 
dzisiejszej radosci mojej, B6g mi t~ mysl nasu wal, 
azeby1n przez wszystkie przechodz~c zmartwienia, 
wysluzyl sobie zywot nie w niewoli, ale na uslugach 
rzeczypospolitej, w towarzystwie zacnej malzonki 
sp~dzony." 

Stalo si~ wedlug wiary Jana. - Nie opisujemy 
s.mutnych przyg6d niewoli i calorocznej do kraju 
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pielgrzymki, ani powitania radosnego starosciny, a chom; niktby nie poznal pochy lonego od dzwigania~ 
wkr6tce i towarzysza a brata Basi. W owych wie- ci~~ar6w, wybladlego pielgrzyma. - Nie jedna to 
kacb obfitycb w nadzwyczajne wypadki i w uczynki byla bitwa w l{t6rej si~ odznaczyl. - Potomko,vie 
wielkiej poboznosci, nie dziwily nikogo ani stras,;na jego sJyn~li z uslug krajowi oddanych, a mianowi
niewola i pelna niebezpieczenstwa ucieczka, ani dzi- cie AleksanderSluszl{a wojewoda, troch:i, kt6ry chc~c 
wny slub; na takie ofiary, na temu podobne sluby, nagrodzic chwilowe odst~pienie od w iary ojc6w swo
zdobywalo si~ n1n6stwo rycerstwa, wsr6d niebezpie- icb, powr6ciwszy do niej, fundowal liczne koscioly, 
czenstw tylko w Bogu szul{aj1tcych ratunku. a w swem dziedziczne1n miasteczku w Stolpcu nad 

Sluszka poslubiwszy wkr6tce po powrocie Basi'2, NiP.mnem, zalozyl kosci6l i klasztor Don1inikan6w r. 
przyszedl do dawnych sil i zdrowia, tak ze w towa- 1623 kt6ry dot~d stoi. Jest takze w Rzymie nagro· 
rzyszu chor~~:gwi pancernej, kt6r~~: dowodzil w lat pa-

1 
bek jednego znakomitego Sluszki. A. Sk. 

r~, wraz z hetman em Sieniawskim, przeci w W olo-

~YCIECZKA N A WIES. 

(z KRAJOBRAZEM KOLOROWANDt). 

Dla mieszczanina, kt6ry wiEJl{SZ~ cz~sc dnia prze- powietrzu ani si~ marzy, a kt6re na plucach naszych 
p~dza przy bi6rku lub warsztacie i co najwi~cej, ze: osadzaj~ prawie tak kamieniste inkrustacye, jak wo
by nie zakisn~czupelnie, pozwala sobie przechadz~I da Karlsbadzkich szprudl6w. 
po ulicach miasta, ktorych nie tylko don1y, ale wszyst- Zeby wi~c przedewszystkim unikn~c kurzu, kt6re
kie porozrzucne na nich znaki skle p6w i innych za- go cz~sc tylko osadza si~ i trzeszczy nam na z~bac b, 
klad6w, zna z ksztaltu, koloru i innych szczeg6lnych reszta swobodnie przechodzi do kanalu oddechowe
okolicznosci, wycieczka na wies cz~sto zdaje sie pra- go, spieszmy ile moznosci na scieszk~ nad strug~, 
wdziw~ potrzeb~, a by zw~tlone, uspione sily ciala i przejdzn1y przez chwiej~c~ si'2 kladk~ pod sklepienie 
ducha, na chwil~ chociaz dozywej harmonji doprowa- cienistych wierzb i olszynek, albo o'v~ dr6zyn~ co 
dzic iprzerwac nuz~c~jednostajnosc dni, kt6re \vbrew mi~dzy k\vitn~ce1ni ogrodami ci~gnie si~ wzdluz falu
francuzl<iemu przyslowiu, 11ast~puj~ }{olejno po so .. 1 j~cych obfity1n klosem lan6w i wysok% traw~ pokry
bie i- zupelnie s~ n1i~dzy sob~ podobne. Przejazdz- tych zielonych l~k, na kt6rych tu owdzie juz st6g 
ka, w kt6rej z ciasnej izby przenosimy si~ do cia- wonnego siana wznosi si~ lub dopiero uklada. Juz 
sniejszego jeszcze powozu, gdzie czlonki nasze jesz- czerwieni~ si~ wisnie a grusze i jablka pokryly si~ 
cze bardziej sztywniej~ i slabn~, nie n1oze wydac po- drobnen1i zielonemi gl6,vkami, z kt6rych p6zui~j miec 
zqdanego skutku; jeszcze mniej przyda si'2 tu po- b~dziemy duze soczyste owoce. Wsz~dzie spotyka· 
dr6z kolej~ zelazn~, gdzie s"robodna Boza przyroda, my tez praco,vicie zaj~tych ludzi; dorodne dziewcz~
w przelocie tylko, jal\ obrazek panoratny, przesuwa ta z potEJznemi wi~zkami siana i twarz~ zarutnienio
si~ przed naszym wzrokiem. Pieszo wj~c, chocby n~ od prncy; dzielni kosiarze zr~cznym zamachem 
z narazeniem si~ nato, ze zaszedlszy znuzony. do jakiej hartownej stali, mi1e dzwi~cz~c~j po l~ce, skladaj% 
s~siedniej wiosJ\i, uchodzic b~dziesz za bolysza, kt6· g~sto pokos za pol{osem, a won sci~tej trawy napelnia 
rcmu kieszonkowe stosunki nie poz\valaj~ uzyc przy- powietrze. Zatrzytnujen1y si~ na bujnym lanie zboza 
jemnosci dorozki lub omnibusa, wybierz sifJ kocba- i piescilny oczy tym pocieszaj~cy1n widol{iem. Prze
ny czytelniku, ile razy czas ci pozwoli, aby rozru- chodz~cy wiesniak spogl~da ua nas i wita uklonem 

' chac sztywne stawy, zm~czyc oci~zale muszl{uly a bez sl6'v rozumie mysl nasz~ i powiadn: ,Nic pi~-
plucom dac skosztowac czystego po"'ietrza, o jakiem kniejszego jak niwa zboiem pokryta, a g~sta jak 
chemicy m6wi~, przyjmujftc w sl{laduej jego kwasor6d, szczotka i r6wnn jakby pod linj~ strzyzona?" Ot6z 
azot i slad k\vasu w~glowego, bo sumiennie zarfJczyc znajomosc zrobiona, jedno sl6wko wyciQ:ga drugie, ~ 
mozemy,ze rozbierajftc powietrze naszycb mieszkan i prosta, rozs~dna mow a wiesniaka, daj_e na1n duzo 
ulic warszawsl{ich, znalezliby znaczne procenta ga- przedmiotu do myslenia. 
z6w, plyn6w i cial stalych, o l{t6rych chemiczne1nu Jeszcze powa.bniejsz~ jest okolica, kiedy drozyna 
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'T~to mi~dzy plotatni, staremi murami i skalan1i, 
na \vzg6rze "'iedzie, potem w~zykiem · przebiega. si~ 
po zaroslej wrzosem r6wninie, albo darniowym l\o
biercu prowadz~c nas do laskukt6rego wst~p zdaje si~ 
bye sztucznytn czy naturalnyn1 parl\iem. Jak orze
zwiaj~ce powietrz€, jaki zach\vycaj~cy \Vidok, ja}{ blo
ga cisza. Tylko ptaszki picsni tu zawodz~. Drozd 
wabi glosny1n S\vistem, dzierlatka przesuwa si~ mi~-
dzy krzakatni tryluj~c delikatn~ piosnk~, dudek odzy
wa si~ monotonnem wolaniem, ana brzcgu lasu kuje 
1najster dzi~ciol. Jak orzez,viaj~ca k:}piel owiewa nas 
swieze powietl'LC lesne pod ciennym, gdzie niegdzie tyL 
ko "'~zkien1 S\viatelkienl, przeswiccaj~cym dachern 
lisci d~bowych igrabo,vych i znowu to sklepienie otwie
si~ i wraca nam olsniewajfbce swiatlo sloneczne. N a 
dolinie rozposcieraj~ si~ powabne \Viosl{i nad rzeczk~ 
albo przyczepione do St1siednich \vzg6rzy, a nad ga-
jein drze\v owocowych, wznosz~ si~ czer\vone dachy, 
i prosta bcz zadnych ozd6b koscielna wiezyczka. 

Blogie uczucie przejmuje nas, kiedy mi~dzy kapry
snie rozrzuconemi chatkatni porz~dnej wioski, oto· 
czonen1i zy\voplotem i ocienionemi nic rzadk~ grusz~ 
lub jabloni~, coraz nowy a zawsze mily oku spoty-
kamy obrazek. Nawet zaplesnialy mieszczuch zapo
n1ina tu o wymierzonym kroku wylozonych flizami 
stolecznych ulic. i swobodnie przebiega niebrukowa

Dd, wiejskie drogi. Liczne studnie z stare1ni z6ra
wiami, otoczone r6znego rodzaju drobiem, rozlewaj ~ 
chl6d I)rzyjetnny, zaprawiony woni~ swiezego siana, 

a na\vet inne mnit1j balsamiczne zapachy, uzupelnia
j~ sielankowe wrazenie calosci. 

Nie sama swoboda i nieprzymuszona powierzcho
wnosc tak nam mile 'viosk~ przcdstawia, nie mniej 
przyjemn~ sercu jest prostota i otwartosc miesz
kanc6\v. Wyzsze stany ludzi wsz~dzie s~ sobie stere-
otypowo podobne; wiesniak do }(t6rego przemawia
my, przedstawia si<J takim jakim jest rzeczywiscie, 
bo nie uczyl si~ panowac nad swemi wyrazami irysa
mi twarzy. Jego zdanie swobodne i otwarte, polega 
tylko na prostem doswiadczeniu, ale przez to samo 
"'lasnie rna jakqs powazn~ cech~ pewnosci. Nie zby
'Ya mu na humorze i naturalnym dowcipie, jezeli 
smak nasz tyle jest zdro"'Y, zebysmy na tej naturalnej, 
cz~sto rubasznej formie, poznac si~ umicli. 

Gospodarz prowadzi nas przez zarosly nieco ogr6-
dek i sadowi n a mi~kl{iej darniowej la wie przed do
mem, przynosz~ cbleb, mleko, maslo i ser; znajdzie 
si~ tez kawalek w~dliny i mi6d w plastrach. Mle
ko a11i podobne do tniejskiej zabielonej wo dy, cbleb 
razowy ale smaczny, maslo wybor.ne, a przytem 

wszystko doskonale s1nakuje, po utrudzaj~cej nieco 
prze chadzce. 

Zbliza sig \Viecz6r i 've wsi coraz 'vi~kszy ruch si~ 
objawia, szczegolnie przy studni, .na przcci,vko kt6-
rej zmiennc co ch wila sceny, stano\vi~cc najbardzi6j 
ozywiony i uroztnaicony widok na wsi, dajll natn 
przadmiot do r6znychu wag. Wicsniaczki przychodz~ 
i odchodz~ zaopatruj~c do1n \V najniezbgdnicjsz~ ze 
wszystkicll potrzeb gospodarskich. 'fu odbywaj~ si~ 
rozmaitc d omo\ve przygoto\vania, 1nyj~ i czyszcz~ 
misy i dziezki, dziewczynka, jeszcze zupelnie dzie
ci~, pokazuje n1lodszyn1 od siebie, jak trzcba szkopek 
od doju czysciuchno \vymyc i wypl6kac. Ale gl6wn~ 
rol~ odgrywaj11 tu cz\voronozni \vsi 1nicszkancy, a 
szczeg6lnie zdaleka juz glosnym rykiem tnelduj~ce 

si~ rogate trzody. Jalo,vizna i ciel~ta korzystaj~ 
zwykle z tej \Vicczornej przechadzki, aby si~ wesolemi 
skoki ucieszyc, i nie jedna na,vet po\vaina kr6wka, 
przypomina sobie te gin1nastycznc cwiczenia n1lo
dego \vieku, nie zwaiaj~c nato, ze swobodne te wy· 
bryki nie zalecaj~ si~ wcale estetycznemuspobieniem. 
Ale ta to wesolosc jest tylko ch\vilow~, bo jakby 
przypotnniala sobie, ze takie zabawy nie przystoj~ 
po,vaznym i uzytccznym matkom rodziny, spuszcza 
glow~ i zaczyna obciuac przydrozn~ trawk~. 

Jak tez to rozmaite usposobienia przedstawia cie
le, kr6wka, w6l i byczek! Ciele nie okazuje zadnej 
intelligencyi; swiat jest mu zupelnie oboj~tny, nie 
patrzy ono ani za siebie ani na stron~ i bezmyslnie 
ci~gnie za starszemi. Jeden racyonalny gospodar~ 
zapewnil nas, ze raz zaj¥ si~ z cal~ gorliwosci~ wy
cho\vaniem dzi \vnie ladnego ciel~tka, ale pelen na
dziei wychowaniec, jeszcze si~ glupszyn1 sta\val przez 
nauk~. Byczek, zwlaszcza kiedy mu juz r6zki zaczy
naj~ rozwijac si~ na czole, \Vi~cej pokazuje poj~cia, 
przynajmniej o uzytku t6j broni, i jesli mu si~ podo
ba nie zupelnie sluchac Maciusia albo Wojtka, co
by go rad prost~ drog~ pognac na pastwisko, dwu
nozny niedorostek zwyl\le ust~puje jako rozumniej
szy, ale tcz jako slabszy. 

Najszlachetniejszemi, a zarazem najposluszniej
s?.etni "rycho,vancami \viesniaka s~ jego koniki. Jak 
one wiedz~ do czego uzyc powinny tej dzielnosci i si
ly, kt6r~ ich obdarzyJa przyroda. Z jak~ po\volnosci~ 
te pi~kne Z\vierz~ta z wysmuklemi maskularnem1 
czlonkami i wielkietn smialem okiem~ daj~ si~ na 
w~th~j parcianej uzdeczce, kt6rzyby jednem targni~
ciem zer,vac mogly jak siec pajfJCZ~, spokojnie pro
'vadzic do wody; i c6z dziwnego, ze malec co oklep 
przylgn~l do grzbietu spr~zystego wierzchowca 
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pyszni si~ z swego tytulu koniarka i z g6ry spogl~da i spiewaj~c, ostrz~c kosy i poj~c si~ wieczornym chlo
na swoich towarzyszy: co si~ ciel~tami i owcami, a co dem. Ale wkr6tce juz tylko s'vietcz co z wozem sia
gorsza nierogacizn~ zaj111uj~. na do wsi przyw~drowal, zacznie .halasowac pod ko-

Sloflce zbliza si~ ku zachodowi, sceny przy studni minem, jakby nigdy nie potrzebowal wypocz~c; za 
mniej juz przedstawiaj~ ruchu. Przed nami porz~dna chwil~ wszystko we wsi spocznie, bo godn~ nasla
porcya drogi, trzeba zatem pozegnac goscinnych dowania zasad~ wiesnial\6w jest: , wczesnie isc na 
kmieci, kt6rzy jeszcze pozostaj~ pod chatami, gwarz~c I spoczynek i wczesnie wstawac z poscieli. ,, 

MASZYNA NOWA DO SZYCIA, ZWANA SZWACZK~ STALOW4. 

Przyszlismy wi~c juz do tego stopnia wydoskona
lonego przemyslu, ze prawie kaid'! robot~ r~ki Iudz
kiej, maszyny zast~pic mog~. 

Wiadomo, iz w Anglii i Ameryce, s~ maszyny kt6-
re prz~d~, zwijaj~ nici, tkaj~ i t. d. Znamy takie dre
wniane robotnice, kt6re pior~; niedaw no zas pozna
lismy si~ z niezmordowan~ szwaczk~, robi~c~ tysi~c 
sciegow na minut~, kiedy najbieglejsz e artystki kra
wieckiej sztuki, zaledwie 40 scieg6'v zdolne s~ zro
bic w tym przeci~gu czasu. 

Ow a nieztnordo,vana robotnica, kt6ra igl~ wytr~ca 
z pulchnej r~ki niewiesciej i z muskula rnych palc6w 
m~zkiego ramienia owa-jak powiadaj~ ameryka
nie, wyswobodzicielka niewiast - zbawczyni mlo
dych na suchoty umieraj~cych, dziewczyn; jest-to 
w ksztalt stoliczka z k6lkiemjak u kolowrotkai z san
dalkami u spodu, lekl{O i zr~cznie zbudowana maszy
na, wysoka na p6ltora lokcia, a 3ft lokcia srednicy 
trzymaj~ca, stalowa, cz~sto ozdobnie srebrem \vykla
dana, slowem mila ku wejrzeniu i nader poiyteczna 
w gospodarstwie spolecznem. Pochodzi zas z fabry
ki pan6w Wheler et Wilson, ten ostatni jest wyna
lazc~ maszyny nabyc jej mozna w zakladach tej 
firmy w Nowym-Yorku (Nr. 343 Broadway Street) 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki P6lnocnej. 

Zaiste, wa~niejszy to wynalazek w dziedzinie me
chaniki niz slawne dzielo Alberta W. arcybiskupa 
Ratysbony (1193 1280). Glo\va kt6r~ zbudowal 
ten znakomity 13-go wieku filozof i mechanik, odpo
wiadala na dane sobie pytania, wszakze nieosobliwy 
musial bye dartej mechanicznej wymowy kiedy uczcn 
Alberta W., S-ty Tomasz z Akvinu, szczebiotaniem 
tej glowy znudzony, pogruchotal j~ w drobne kawalki. 
Gdyby podobnemu nieszcz~sciu uledz mialy wszyst-
kie usta, powtarzaj~ce wyrazy bez znaczenia, widzic
libysmy co chwila, miljony glow zdruzgotanycb. 

Lecz na mlod~ robotnic~ nasz~, zaden swi~ty r~ki 
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swej niepodniesie, owszem poblogoslawi j~ kazdy, 
kto pragnie ulzyc brzemienia pracy tlocz~cego barki 
ubogiego ludu. Dopiero w 1852 roku wynalazek pa
n a Wilsona zacz~l nab}wac wzi~tosci, a dzisiaj cala 
prawie p6lnocna Ameryka, pelna jest maszyn do szy
cia. Wielkie zaklady krawieckie, szwalnie, domy za
moznych rodzin, maj~ u siebie po kilka, kilkanascie,. 
przyn~jmniej par~ takich maszyn, gdyz niezmierna 
szybkosc tego narz~du, mianowicie w st~bnowaniu, 
czyni go bardzo dogodnym i poi~danym. 

Pierwiastkowo pr6bowano maszynjedn~ szyj~cycb 
nitl{~, lecz gdy to si~ niepowiodlo - pan Wilson ule
pszyl ten wynalazek i stalowa szwaczka doskonale 
st~bnuje dwiema nitkami. Jedna idzie od spodu o
br~bka, druga j~ ujmuje i przeszywa; igla na palec 
dluga, uszkiem na d6l obr6cona, z zadziwiaj~c~ szyb
koscj~ wybija S\v6j takt roboczy. Ma si~ rozumiec iz 
obecnosc kra,vca lub sz,vaczki nieodzown11: jest przy 
tej maszynie. Robotnik kieruj11cy maszyn~ pilnuja 
r6wnosci obr~bka, g~stosci scieg6w - siedzi on na 
krzeselku, trzymaj~c nogi w sandalkacb, a lekkiem 
przytupni~ciem takowycb, nadaje ruch k6lku poru-

• 
szaJ~cemu maszyn~. 

Z fabryl{i Wheeler et Wilson miec mozna trzy ga
tunki tal{ich szwaczek. Maszynka mala do muslin6w 
i batyst6w, srednia do tkanin lnianych i bawelnia
nycb, oraz wi~ksza do sukna i kortu. Ta maszynar 
wszystko szyje, tylko r~kaw6w i kolnierzy do koszul 
niewszywa i dziurek od guzik6w dziergac nie un1ie. 

Dzienniki New-Yorkskie z zapalem powitaly ten 
wynalazek. Z kazalnic sypn~ly si~ blogoslawieiistwa. 
i pochwaly, poezya osypala swym kwiatem stalow~ 
robotnic~, slow em wszyscy wielbi~ wszyscy si~ cie
sz~, mianowicie zaklad) na wielk~, skal~ wynosz~ 
pod niebiosa pomysl pana Wilson; milcz~ tylko-ro
botnice. Lecz ze ubogi zwykle niesmie podniesc pu
blicznie glosu, na wet wtedy gdy o wlasn~ obron~ 

• 
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idiie - ze chocby si~ odezwal, nikt na niego nieu
waza -a ekonomija polityczna niewyjasnita dosta
tecznie o ile machiny pomagaj~ lub szkodz~ pra
cuj~cej ludzkosci i my w tym przedmiocie nie smie
D1Y naszego o bja wic zdania. 

Widzielismy gorsy do koszul n1C2Zkich st~bnowa
ne w drobne gakladki, a odrobione \V przeci~gu je
dnej godziny; taki gors zwyczajnic zajmuje dwa dni 
pracy, dobrej sz\vaczce rC2cznej. 

A "'i~c dla og6lu l\orzysc - bo taniosc nadz,vy
czajna w zamoznych szwalniach bye musi-albowiem 
stalowa szwaczka: niejada, nieswi~tuje, niechoruje 
i nieodpoczywa. Ale ... ale ... czem si~ zajm~ r~ce ro
botnic, wprawione z dziechistwa do tej a nie innej 
roboty? co uczyni~ ubogie szwaczki, prac~ swych pi~
ciu palc6w zywi~ce licznq, rodzi nEJ? 

,, Wynajtl~ sobie inne zatrudnienie - powtarzaj~ 
ch6rem dzienniki New-Yorkskie, rzuc~ si~ na drog~ 
innego przemyslu, a odt~d juz biedne kobiety nie b~
d~ nabywac suchot, siedz~c pochylone dzien i noce 
nad igl~, niezwi~dn~ przed czasem w klopotach nie-
ustannej pracy, niestrac~ oczu sl~cz~c przy bladej 
lampce nad szyciem cienkiej bielizny. Kobieta odt~d 
z niewolnicy staje si~ wyzwolonq - maszyna za ni~ 
pracowac b~dzie, a ona ... on a kwiat i kr6lowa przy
rody, zakwitnie na nowo swobodna, wesola." 

Daj to Bozel po"\\rtarzamy, niech odiyje swobodna 
i wesola; niech odt~d wolno b~dzie ubogh1j, miejskiej 
l'Obotnicy, odetcbn~C swieiem powietrzem; UZJC po 
ogrodzie przechadzki - spojrzyc nie przygaslem od 
pracy okiem w jasny bl~kit nieba, zyc i uzyc krot
kiego zycia, bez obawy smierci glodowej lub upadku 
~a drodze cnoty. Daj to Bozel ale gdzie~ jest owa 
praca nie zatnieniaj~ca czlowieka w maszyn~ a da
j~ca.nlu chleb i dach? Gdziez? wynajdzcie j~ pauowie, 
dobroczyncy ludzkosci - a b~d~ was blogoslawic 
ubogie rzesze. 

Amerykanie, do taktu szyj~c~j machinki, doro
bili muzyk~ i wyrazy, kt6re tu w dowolnem ·tloma· 
czeniu, przytaczatny: 

Jam \vytrwala robotnica 

• 

Inuym szwaczkom w uszacli dzwoni 
Glodnych dzieci straszny krzyk ... 
Mnie, DfJdza niezw~tli dloni, 
Za wszc pospieszny m6j scieg. 

Ub6stwo mifJ uieprzcstrasza, 
Obelg - grozb, nie l~lcam si~. 
• 
Zwa,vo, zwawo! praca nasza 
Galopowyrn ~ciegiem - mknie. 

Pocbylona, z bladem czolem, 
Wyt(Jzaj~c slaby \Vzrok; 
Szyje z drobn~ dziatw~ spolem 
Biedna szwaczka, caly rok. · 

Spiew radosci - smiech wesela 
Milknie wsr6d pon urych sci an ... 
I nie znalezc przyjaciela 
Tam gdzie klopot - w podzial dan. 

Gdy ja swietna, uwielbiana 
Ze stalow~ sil~ sw~, • 
Zasiadlam w salonach pan a; 
Innc wtenczas z glodu mr~. 

Lecz wyz"rolenia dzien swita ... 
Ja, znst~pi~ r~ce mdle. 
Odt~d juz, 'v~tia kobieta, 
W macbin~ - nie zmieni si~. 

• 

• 

0 by si~ spelnily ostatnie tej piosnki \vyrazy; aby 
odtf!d dla og6lu i dla jednostek, praca stala si~ 
tern, czem j~ B6g miec chcial dla czlowieka: zaj~
ciem milem robotnikowi, uiytecznem i dla tych kt6-
rzy je wykonywajQ: i dla spoleczeftstwa - nie zas 
tortur~, wysysaj~c~ ostatnie zywotne sily, m~cz~c~ 
cierpli\vosc, 'vypalaj~c~ do reszty zbolale oczy robo
tnik6w. 

Zc scisnionen1 scrcem ogl~dalismy tyle razy tear
cydziela r~ki nic,vicsciej, te hafty drobne a cudnej 
pi~knosci, te perelko\ve roboty, wyszywania wlosami 
i tym podobne sztuczne wymysly, umyslnie prawie 
na to wynalezione by czlowiekowi odebrac wzrok 
przed czasem, a zbytek chwilow~ obdarzyc ozdob~. 

I nieraz staia nan1 na mysli uboga ro botnica, utru
dzona sama nad })rae~ siedzeniem; pozba\viona swia
tla i powietrza na poddaszu lub \V suterrynie, kt6ra 
tul~c placz dziecka lub sluchaj~c j~k6w chorej mat-A. :rieznam co to sen, co trud; 

W pracy niewi~dnf& me lica, 
~ez mi nie wycisnie - gl6d. 

Bo stalo,ve czlonkf moje 
Silnicjsze ni1; ko~6 i krew, 
0 spoczynek ja niestoj~, 
Szyj~c, ci~gle DUCfJ spiew. . . ~ 

... , ki, brata, ojca - wykoncza pospiesznie ,vytwoJ·n~ 
rob6tk~, by za n~dzn~ swej pracy zaplat~, }{upic le
karstwa i chleba. Niechze tan1 kilka scieg6w szycia, 
kilka listk6w haftu nie b~dzie tak jak naleiy! co to 
go.rzkich wyrzutow, co ostrych napomnieii uelyszy 
od nabywcy. Strojna· i .. rozbawiona pi~knosc, nie 

Ksn~oA SwiATA, Cz. I. R. X:. 
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spojrzynaubog~odziei i wybladle oblicze-wytwor· 
ny pan nie oszcz~dzi jej nagau ani drwinek. Za ubo
g~, nikt si~ nie ujmie -ubogiemu wszystko jest las
k~; na\vet rzetelna zaplata za ci~zk~ prac~ - bo on 
zawsze jest w st.anie zawislosci, jemu brak zawsze ... 
powietrza, swiatla i cbleba. 

0! zacne panie, szlachetni panowie; prosimy was 
nie tylko o dobroczynnosc, lecz zarazem i o milosier
dzie. Nie tylko o jalmuzn~ niedbale rzucon~, lecz 
zarazem o poczucie tej niedoli blizniej, kt6ra dla te
go wlasnie, iz warn nieznan~, na wszelkie od was za
sluguje wzgl~dy. Poblazania, milosierdzia, wyrozu
mienia dla pracuj~cych- wierzcie mi, to troje wi~
cej znaczy niz jalmuzna ... 

Zdaje si~, ze Opatrznosc, dozwalaj~c dzieciom zie
mi poslugiwac si~ utajonemi w przyrodzie silami, to 
jedyni~ miala na celu aby i czlowiek i zwierz~ nie 
zabijali si~ ogromem pracy. W tem wlasnie zaslu
ga machin. 

, 

• 

· Nasza stalowa szwaczka, musi bye bardzo poty-
teczn~ w licznej rodzinie gdzie to raz wraz, bielizn& 
si~ szyje a rfi,k zenskich za malo - w szwalniach 
na wielk~ skal~ a moze nawet w kazdem wi~kszem 
gospodarstwie rzemieslniczem, oraz we wszelkich 
zakladach dobroczynnych, naukowycb, slowem, wsz~
dzie gdzie mn6stwo os6b wsp6lnemi powi~zanych. 
pol~czonych obowi~zkami, pospiesznej i licznej po· 
trzebuje uslugi. 

Dzienniki New-Yot~kskie zar~czaj~ za trwalosc ta
kiej maszyny, ci~gle dzialaj~cej - na lat par~. Ma 
si~ rozumiec, ze do kierowania maszyn~, potrzebna. 
jest umiej~tnosc i wprawa. Koszt zas w jej nabyciu 
nie wielki wzgl~dnie do pozytku. Widzielismy w skla
dzie pana Aleksandra Flatau przy ulicy Granicznej 
Nr. 966, kt6ry te szwaczki z New-Yorku sprowadza; 
maszyn~ sredniej wielkosci do sukna, drug~ tak~ do
szycia bielizny; pierwsza kosztuje 580 zip. to jest 
87 rubli, druga zas tylko 500 zlp. to jest 75 rubli. 

NIEKTORE CIEKAWE ZWIERl~TA MORSKIE . 
.. 

(z KIU.JOBRAZE:M KOLOROWANYM.) 

• 

Kto tylko iywo zajmuje si~ t.worami przyrody, mi- tek w niej zawartych. Ale i ta droga okazala si~ 
mowolnie staje si~ zbieraczem, znalazlszy przedmiot bl~dnq. i przekonano si~ w koncu, ze dla naukoweg() 
kt6ry go ksztaltem, barw~ lub innen1i przymiotami poznania tej cz~sci historyi naturalnej zwierz~t,potrze
zajmuje, bierze go do do1nu, aby sifd cz~sciej jego 'vi- ba zar6wno zajmowac si~ i zwierz~tkiem ijego skoru
dokiem ucieszyc, a by go dol\ladniej obejrzec, z inne- piast~ pokryw~, a na tej drodze z tern \Vi~ksz~ zacz~
mi podobnemi por6wnac, a i komns drugiemu tez po- to pracowac gorliwosci~, poniewaz przekonano si~t 
dobn~ przyjemnosc sprawic; a 11iech tylko jeden i ze nauka o tychzwierz~tach, niezb~dnf!jest do znajo
drugi taki przedmiot znajdzie i zachowa, to zaraz o- mosci skamienialosci, kt6re w Geologji i Geognozji 
budzi si~ w nim ochota do zbierania ich wi~cej. Naj- tak wysok~ maj~ 'vaznosc. 
pierwszym i najliczniejszytn \V jednych rfdkach zbio- Ale tu przndstawialy Sifd niezmierne trudnosci. 
rem plodow przyrody, byl niew~tpliwie bukiet kwia- Jak bowiem bardzo latwo, nad brzegiem Inorskim 
t6w, ale ze wszystkich wlasci,vych zbior6w cial pHii- w czasie ust~pu w6d, czy nad rzekami i stawami 
stwa z'vierz~cego, najpierwej tworzyly si~ zbiory mu- ·w czasie niskiej wody, zbierac najrozmaitsxe puste 
szli, tak r6znorodnych ksztaltem, tak powabnych bar- skorupki tak zwanych szlimak6w i muszli, tak zn6w 
Wfb i polyskiem, trwalych nie wiele miejsca zajmuj~- trudno i nieraz niepodobna prawie, dostac je wraz 
cycb, a tak latwych do zbierania. Ale to zbieranie z iywem zwierz~cien1, kt6rego natur~ poznac i opi
nie mialo innego celu pr6cz zaba\'\'Y dla oka.. Ze te sac pragniemy. 
pi~kne skorupy s~ tylko mieszkaniem pewnego ro- I tak naprzyklad dopiero przed nie\vielu laty, an· 
dzaju zwierz~t, nato nie zwracano we ale U\vagi. I{ie- glik Bennet, przywi6zl do Europy pierwszy okaz wiel
dy znowu znal{omici badacze przyrody jak Poli kiego slawnego /:;odzika (Nautilus pompilius), a sla
i Cuvier wydal obszerne dziela traktuj~ce z najwi~k- wny koncholog R. Owen, opisal go dol{ladnie. Dwa 
szemi szczeg6latni o mi~czakacll, b~d~cych miesz- dzis tylko mamy gatunki tego rodzaju, kt6ry niegdys 
kancami muszli, zacz~to nie zwazac wcale na skoru- w niezliczonem mn6stwie zapelnial morza pierwo
J>Y i zaj~to si~ klassyfikacy~ samych tylko zwierz~- swiatu i we wszystkich prawi~ formacjach skorupy 

• 
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ziemskiej w 14 7 gatunkach obficie si~ znajduj~ 1) 

Dwa 1;yj~ce dot~d gatunki, znajduj~ si~ w wodach 
()Ceanu indyjskiego i nic Jatwiejszego jak widziec je 
plywaj~ce po morzu, lub skorupy ich znajdowac 
nad brzegiem, ale zlowic je z zywem zwierz~ciem, 
niez1niernie trudno. 

Eodzik perlowiec (Nautz"lus pompilius) przedsta
wiony tu 1?-a fig. 1, ma srednicy 7 do 8 cali, a 4 do 5 
gruboAci. Ostatni skr~t spiralnie zwini~t~j prawie 
kolistej skorupy, jest naj\vi~kszy i w nim miesz
cz~ si~ wszystkie inne. Zwoje s~ gladkie bez linji 
grzbietnej, ani zadnej innej wypluklosci, a otw6r po
dluznic sercowaty, koncha bialawa z brunatnemi 
promieniami lub poprzecznemi pr~gami, wewn~trz 
pi~knie perlowo polyskuj~ca, licznemi po przecznemi 
scianami na liczne kom6rki przedzielona, ale zwie
rz~ mieszka tylko w ostatniej zewn~trznej, najwi~k
szej, inne zas, tak zwane kom6rki powietrzne, 8~ puste 
zupelnie. Przez wszystkie te sciany przedziurawio
ne srodkiem, przechodzi rurka l~cz~ca (Sipho) wzgl~· 
dem znaczenia l\t6rej badacze natury nie zgadzajq 
si~ \V zdaniu. Pi~kny egzemplarz znajduj~cy si~ 
w Warszawskim Gabinecie Zoologicznym, przepilo
wany na dwie polowy w kierunku prostopadlym do 
osi, dokladnie pokazuje wewn~trzn~ budow~ konchy. 
Tu takze widziec mozemy, ze koncha ta sklada si~ 
z dw6ch warstw, po zdj~ciu zewn~trznej, wewn~trz
na okazuje.polysk i kolory t~czo\\'e perlow6j macicy. 
Zwierz~tko to ma cztery skrzele ale nie ma wor

k.a czerni, jakinne podobne mu z powierzcbownosci. 
W tyle ku zaol\:r~gleniu konchy jest t~po zal{onczone 
z przedluzeniem w sk6rko\vat~ rurk~, kt6ra si~ przez 
O\V~ rur~ lewarkow~ az do spiczastego konca konchy 
przedluza. Glowa kolista. a pyszczek opatrzony dwo
ma szcz~kan1i i frendzelkowat~ warg~ oko duze i swo
bodnie stoj~ce. Plaszcz(przedluzenie sk6rkowate ciala 
mi~czaka) stanowi przedluzenie faldziste na glowie; 
jest on podobny do organu ruchomego brzuchopel
z6w (gasteropoda) i sluzy zapewnie do pelzania, a 
kiedy znowu wsuwa si~ \V skorup~, zast~puje miej
sce przykrywki. Po obu stronach glowy i przy sze
rokich wyskokach okolo pyszczka, znajduje si~ po 
20 rami on na cal dlugich, opatrzonych licznemi dro
bniucbnemi mackami. Co si~ tyczy formy, prze
dnia cz~sc ciala jest ciemno-czerwona, brunatna 

1
) Jeden z tych kopalnych gatunk6w znajduje si~ opi

sany w Zoologii specjalnej Edw. Eichwalda, pod nazw~ 
,Argonauta Zborzewscii," na czesc Zborzewskieg o pro fes
sora w Mi~dzyborzu .i Klewaniu. . 

.. 

z bialem pomi~szana, plaszcz zas i inne cz~sci jasno- . 
bl~kitne. 

To zwicrz~tko znajduje si~ przy wyspach Moluc
kich i na morzu poludniowem i wcale nie naleiy do 
rzadkosci. Przy spokojnem morzu licznemi groma
dami plywa po powierzchni, z otworem konchy w g6 ... 
r~ obr6conym, wyci~ga ramiona i wystawia glow~; 
ale przy najmniejszem niebezpieczenstwie wci~ga 
cale cialo w konch~, l6dz siEJ odwraca otworem na 
d6l i opada na dno, gdzie czolga si~ na plaszczu i 
ramionach. iywi si~ zapewnie drobnemi krabami a 
san1 bywa Jupem wi~kszych krab6w, ryb i ludojadow, 
ktore je latwo z skorupy wyci~gaj~, dla tego zwykle 
puste tylko koncby widzimy unoszone wod~, lub zbic
ramy na brzegu. 

Konchy po zdj~ciu zewn~trznej warstwy, uzywaj~ ~ 
na puchary i wazony do kwiat6w, a Indjanie wyra
biaj~ so bie z nieh lyzki. 

Drugi gat unek Eodzik gorej~cy (N. umhilitecatus) 
fig. 2 rna ciensz~ skorupk~, kt6rej zwoje widoczne s~ 
zewn~trz i tworz~ gl~boki tak zwany p~puszek. l{on
cha jest i6ltawa z licznemi rdzawo-czerwonemi na 
grzbiecie, a mniejszemi na zwojach poprzecznemi 
kresami. W ewn~trz pokazuj~ si~ jeszcze pi~kniejsze 
t~czowe blaski perlowej macicy. Ani zwierze miesz
kaj~ce w tej skorupce, ani gl6wna jego ojczyzna nie 
s~ nam znane i nawet w bogatych zbiorach konch, 
egzemplarze takie s~ rzadkie. 
Do licznych jeszcze przez poet6w starozytnosci wy

myslonych bajek, nalezy powiastka, o dziwnych · 
e\volucjach na morzu, mi~czaka nazw an ego papiero
wynl ieglarkietn (a1·gonauta atgo L'ln.) fig. 3, kt6-
ry dwa ramiona jakby za.gle rozposciera a szesciu 
innemi steruje swoj~ pi~kn~ skorupk~, i ze jego to 
przyklad nauczyl mieszkanc6w nadbrzeznych budo
wania lodzi i uzywania iagli. Jest to proste zmysle
nie i zwierz~tko to plywa tylko zapomoc~ szybkiego 
wyrzucania wody nabieranej w lejkowat~ konch~, co 
nadaje jej przeciwny \vytryskowi kierunek. 

Mi~czak ten rna duz~, cienk~ i bardzo kruch~ 
skorup~, dochodz~c~ do 8 cali w przeci~ciu, bruz
dowan~, splaszczon~ w ksztalcie lodzi. Pierwsze 
zwoje s~ bardzo n1ale, ostatni duzy ku przodowi 
wydtuzony; u spodujestjakby belka w statku ze spi
czasterni wyrostkami, od kt6rych poczynaj~ si~ 
bruzdowate zebra. Koncha jest mleczno-biala z ma
t o\vym polyskiem i tak przejrzysta, ze zwierz~ 
wci~gn~wszy si~ wewn~trz, moze przez ni~ wi
dziec. Male zwoje i wyrostki s~ brunatne. 

Z_wierz~ · ~ walcowate po~obne jest do polipow : 
• 
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morskich i czernik6w czyli m~tw. Ma osm ra- cbodz~ce od znanego Piaskarza (Arenicola piscato .. 
mion, opatrzonych dwoma rz~dami brodawek przy. 'rum) fig. 5, tudziez morskie zol~dzie i tulipanyt 
sysalnych, dwa tylne ramiona wahlarzowe s~ roz- kt6re na przestrzeni mi~dzy wysokosciq, wody przy
szerzone. W plaszczu z przodu znajduje si~ lejek st~pu i odplywu morza, stanowi~ bialy chropowa
C7.y1i rurka sluz~ca do poruszania si~. Dziwna ty zdaleka juz daj~cy si~ postrzedz pas, kt6ry na 
rzecz, ze zwierz~tko to moze bye bez szkody wyj~te naszym obrazie widocznie przedstawia si~ w g6rze 
z konchy i na powr6t wlozone. Na dnie morskiem na skale. 
zeglarel{ pelza podobnie jak lodzik _zapomoc~ pla- Grzcbi~c okolo wspomnionych wyzej dolk6w, 
szcza, nios~c }{onch~ nad sob~, wyplyn~wszy na po- znajdujemy 12 do 18 cali dlug~, wcale na pierwszy 
wierzcbni~, odwraca konch~ grzbietem na d6l. · Ze rzut oka nie powabn~ glizd~ ciemno-brunatnej a 
dw6ch szerokich ramion uzywa jak zagli, to jest czyst~ ku koncowi zielonkowatej barwy, kt6rej przedni 
bajk~, ale ze innemi s~escioma wiosluje to dot~d, koniec znacznie jest grubszy niz tylny. W zdluz 
naturalisci utrzymuj~. Za zblizeniem si~ niebezpie- pierscieniowatego ciala, ci~gn~ si~ dwoma rz~dami 
czenstwa r.amiona w ci11gaj~ si~ w konch~, kt6ra na- szczotkowate wyrostki, kt6remi robak zakopuje si~ 
biera \vody i idzie na d no. Najdziwniejszem jest w piasek i nad brzegami przystani morza P6lno
ze samce nie ma j~ wcale konch i musz~ szukac ~nego miljony ich tkwi~ pionowo w piasku, z kt6-
sobie mieszkania w konchach samic, gdzie im nie rego rybacy wykopuj~ je tr6jz~bnemi widelkami 
trudno si~ pom iescic> bo s~ tak male, ze je dawniej i za pon~ty przy lowieniu uzywaj~, zt~d go tez 
za obce pasozytne zwierz~tka u'vazano. piaseczni/ciem 'ryhackim nazwano. 

Zeglarek papierowy pospolity jest w morzu Sr6d- Co si~ tyczy morskicb zol~dzi albo p~kli (Ba-
ziemnem i oreanie Indyjskim, iyje po wi~kszej cz~- lanus), te zwykle oznaczaj~ sredni~ wysokosc wo
sci na dnie, a na powi er zchni wody bardzo jest dy tu i owdzie trzeszcz~ pod nog~ (Balanus miser 
trwozliwy i dla tego trud ny do sch,vytania. Kon- i sulcatus) wi~ksza ich cz~sc nie przechodzi wicl
chy na brzeg wyrzucone rzadko s~ cale z powodu kosci~ orzecha lasko,vego. Najwi~kszy gatunek 
swej kruchosci i dorosle okazy nie uszkodzone licz~ (Ba.lanus tintinnahulunl). Tulipan morski ma dwa 
si~ do rzadkosci w zbiorach. W Gabinecie Zoologi- do trzech cali wysokosci a cal srednicy. Skorupa 
cznym Warszawskim jest kilka duzych i bardzo la- jego sklada si~ z sze~ciu zrosni~tych cz~stek, przy-
dnych, a mnpstwo drobniejszych. krywk~ stanowi piramidka z czterech tr6jk~tnych · 

Tu nalezy takze tr~bka (Spirula Peronii) fig. ruchomych cz~stek zlozona. W czasie odplywu mo-
4, kt6rej dawni znali tylko koucb~ i nazywali rza p~kle pozostaj~ zamkni~te, ale jak tylko przy
Nautilus spirula, az naresci e Peron odkryl samo bywaj~ca z przyst~pem woda przykryje ich wierz- · 
zwierzc w podr6zy na morzu poludniowem. ~ad11a chy, zwierze otwiera ruchomf1: nakrywk~ nierucho
ta koncha jest biala, szklista, rurl{O\vata, cz~sc tyl- mego swego mieszkania i wysuwa czlonkowate ra
na w ciasn~ tr~bk~ zwini~ta. Jest to zwierze z ro- miona, czycha:i~c na zdobycz. Po najedzeniu si~, 
dzaju kalamarnic, cialo jego nie moze ukryc si~ gdy woda opada, mieszkanie p~kJi zamyka si~ i 
zupelnie w skorupie i cz~sc jego za 'vsze wystaje nast~puje czas spoczynku i trawienia. Eatwo bar
na zewn~trz, tylko cienk~ rureczk~ przechodzi az dzo naturalnie sledzic zw:yczaj e tych mi~czak6w, 
do tylnej cz~sci skorupy. Glowa z duzemi oczami umiesci\vszy w naczyniu z wod~ morsk~ jak~ duz~ 
i osmiu kr6tkiemi a dwoma dluis~emi 1nacadelkami. konch~ okryt~ pfll<lami bo te zwierz~tka czepiaj~ 

Spirula w wielkiem mn6stwie czepia si~ skali- si~ nie ty lko skal ale muszli i rak6w i z temi osta
stych brzeg6\v zachodnio-indyjsl{iego oceanu i ni- tniemi tak n1alo robi~ sobie ceremonii, ze nie tyl
gdy prawie nie znajd ujemy w nich zwierz~cia. Dla ko na grzbiecie, ale na nozycacb, nogach a na
badaczy natury Spirula bardzo jest interessuj~c~, wet na oczach ich przytwferdzaj~ swoje miesz
bo pozwala mu s~dzic o podobnych jej, a juz wy- kania. 
marlych obecnie kalamarnic, Loliginea. Ale przypatrzywszy si~ temu wszystkiemu nie 

Przechadzaj~cego si~ nad brzegiem morskim ba- znamy jeszcze dokladnie historyi tych maJych sta
dacza przyrody, uderzaj~ na pierwszy rzut oka na le osirdlonych koloni, to jest ich zadziwiaj~cych 
przestrzeni zale,vanej w czasie przyst~pu morza, przemian. Wedlug postrzezen wielu niezmordowa
niezliczone, do malenkich kretowislt podobne, na- nych badaczy. przyrody, z otworu oddechowego tych 
sypy piasku i ~ui · przy nich ma~e wydrl}~enie, po- zwierz~t, kiedy niekiedy wytryskuj~ promienne dro-
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bne bialawe ziarnka, w kt6rych za pomoc!Js dobrze 1 Maly krajobraz na kt6rym te opisane tu morskie zwie
powi~kszaj~cych szkiel, widac jajka a nast~pnie mlo- rz~ta s~ przedstawione, uzupelniony jest roslinami 
de zwierz~tka, kt6re jal{ tylko opuszcz~ pokrywfJ morskiemi z rodzaju szuwarow ((ucus). Szuwary kt6-
jajka, zaczynaj~ wesolo plywac swemi wioslowemi rych znamy kilkaset gatunk6w, dziel~ si~ wedlug 
nogami. Te male cyklopy maj~ tylko jed no oko na swej barwy na trzy wielkie gruppy: zielone, oliwkowe 
srodku czola, a u czlonkowatych n6g, czyli ramion, i czerwone. Pe prawcj stronie widzimy tu cienlno
dlugie szczoteczki. Nabawiwszy si~ wesolym ruchem oliwkowy szuwar tasiemkowy (Fucus filipomis), po 
tezwierz~tka nalez~ce do rakomi~czak6w, w p6zniej- lewej pi~kny zielony r6znoksztaltny S. palmikowy 
szym wieku osiedlaj~ si~ gdzie b~dz stale i otaczaj~ (F. pal1netta), a w posrodku najpospolitszy na brze
ow~ tulipanow~ skoruplnh kt6rej juz nigdy nie opu- gach europejskich S. skrzydlaty (F. alatus) pi~kne
szcz~j~ i podoboie, jak pewne wyzszej organizacyi go czerwonego koloru). 
stworzenia, bior~ rozbrat z zewnEJtrznym swiaten1. 

I 

0 ZNIESIENIU NIEWOLI ~JURZYNOW W ANGIEijSl(ICII OSADACH .AMERYI\J. 

Gdy ju~ powinien byl ustac w krajach chrzescijan
skicb, bo za broniony i za zbrodniczy ogloszony han
del Murzyn ami, c6z dot~d po osadacb Ameryld, 
dzierzonych przez bialych pan6w, dzialo si~ z czar
nymi ich bliznimi? Oto j~czeli jeszcze w osobistej 
niewoli, skazani na ci~zk~ prac~ w plantacyacb ka
wy, cukru i tym podobnych. Rozniecona tak~ niewol~ 
i prac~ rozpacz, wybucbla r. 1792, plomieniatni za
ci~tego ua smierc rokoszu, mi~dzy Murzynami wyspy 
San-Domingo, kt6rzy,jakesmy wyiej wspornnieli, na 
tern grobowisku wyt~pionycb i \Vyt~picieli og6lnie, 
a ofiar polityki arcywyt~piciela szczeg6lnie, wywal
czyli po rok 1804 swoj~ niepodleglosc, i pierwsze 
w swoim rodzaju zalozyli panst\vo czarnych. Z ta
kiej samej przyczyny zaszlo r. 1831 na wyspie Ja
majce, najwazniejszej angielskiej w Indyach zacho
dnich posiadlosci, powstanie Murzyn6w, kt6re zmu
silo tamtejszy parlament oglosic: ze icb niewola b~
dzie zupelnie zniesiona. Z takiej jeszcze przyczyny 
r. 1835 powstali, lecz bezskutecznie, Murzyni p6l
nocnej brezylijskiej prowincyi Pata. Podobnych wy
bucb6,v widowni~ byly Zachodnio- indyjskie wyspy 
Barbados, Po1·to1'iCO i Jla1ltynika; takie zas wybuchy 
zespolone ze zniesieniem handlu prowadzonego Mu
rzynami, staly si~ powodem do zniesienia, lubo nie 
og6lnego, ich niewoli. 

Najdawniejszy przyklad zniesienia niewoJi afry
kanskich Murzyn6w w Ameryce, dali przy koncu 17 
ina poczf}tku 18\vieku, wspomnieniwyzej Jerzy Fox 
i William Penn, zalozyciele sekty kwakr6w. Drugi 
przyklad daly r. 1776 Stany Zjednoczone polnocnej 
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Ameryki, l{iedy, strzaskawszy wloione na nie jarzmo 
angielskie, zniosly zarazem niewol~ Murzyn6w w sie
dmiu z trzynastu 6wczesnycb stan6w S\voich; po
czenl usamowolnienie reszty tamtejszych niewolni
k6w, poszlo w dlug~ odwlok~, z niemalym tej ·wiel
kiej Rzeczypospolitej za){alem. 

Dzis, juz i na ziemi afrykanskiej bytuje kraik wol
nych Murzyn6w. Ten l{raik nazywa si~ Sie1'1'a-Leona 
(g6ra Iwia), lezy zas na pobrzezu oddzielaj~cym Se
negambij~ od Gwinei. Jest to osada, kt6r~ w Iatacb 
1787-1793 zalozyla afrykanska sp6lka Anglik6w, 
A(1'z"can Institution, na gruntach przez ni~ zakupio
nych od drobnych wladc6w murzynskich. Gl6wne tej 
osady miasto F1leetown, zamieszkali po wi~kszej cz~
sci ci sami Murzyni, kt6rzy podczas amerykanskiej 
wojny, w dzisiajszych Stanach Zjednoczonych, trzy
mali z Anglikami. Zamiarem owej sp6lki bylo wy
kluczyc z okolic osady frymarczenie niewolnikami, 
rozniecac oswiat~ w s~siedzkich Murzynach, przez 
zawi~zywane z nimi stosunki i pokazac iln, ze mog~ 
wolnosci~ zast~pic swoj~ niewol~. J uz si~ rozwin~la 
byla ta osada, kiedy j~ roku 1794 Francuzi naszli 
od morza,zlupili i po wi~kszej cz~sci zburzyli. Odra
dzaj~ca si~, wybudowala r. 1809, odlegle na mil~ od 
morza, miasto Kingstozvn, a r. 1816 inne wazniejsze 
Regentown, w kt6rem dzis sposobi~ si~ na, Missyo
narz6w M urzyni, i twierdz~ Tlzo11nton, w kt6rej si~ 
ucz~ sluzby wojskowej. Rolru 1831 w ludnosci 32000 
mieszkanc6w osady Sierra-Leona, liczono 20000 Mu
rzyn6w,powolanych do uzywania praw czlowieka. 

Od czasu zalozenia tej osady, zmalalo w jej okoli-
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· each frymarczenie Murzynami, a wielu rajfur6w tego 
niecnego rzemiosla, wydalilo si~ zjej okolic. To zma
lenie bandlu na ludzi i imie Wilheforce'a, naczelnika 
przyjaci6lludzkosci, kt6rym Murzyni winni zniesie
nie prowadzonego handl i urozpierzchnienie si~ wspo
mnionych rajfur6w, roznioslo tak~ trwog~ mi~dzy 
handlarzami niewolnik6w, ze kazdemu bialen1u, 
kt6ry si~ mi~dzy nimi pokazal, grozili smierci~, po
czytuj~c go za popieracza zamiar6w Wilbeforce'a. 
Bytuj~cy w Sier1·a-Leuna trybunal przeciw winnym 
takiego frymarczenia i zajmowane tamze od r. 1816 
stanowisko linijo\vych angielskich okr~t6w, poluj~
cych na statki przewoz~ce niewolnik6w, przykladaly 
si~ do zwi~l\szenia zlosliwosci hodo\vnik6w wykl~
tego rzemiosla. 

• 

Do nienawisci tych hodowniko\v przeciw Witbe
(o1'Ce'owi, przylozyl sifJ podany })rzez niego w dniu 
10 Czerwca r. 1816 do Izby nizszej parlamentu wnio
sek, aby niewolnicy Murzyni w osadach angielskich, 
tak jak inni poddani W. Brytanii, byli podejmowani, 
mlode zas ich pokolenie aby bylo "'ychowywane na 
wolnych rolnik6w. Znaczna liczba czlonk6\v Izby 
poparla taki wniosek, lecz ci przeci\v \Vi~kszej licz
bie odrzucaj~cych go zlych duch6w, nie mogli go 
utrzymac. 

Drugim kraikiem wolnych w Afryce Murzyn6w 
jest osada Liberia, na pobrzezu Pieprzowen1 czyli 
Malageta "r Gwinei \Vyzszej, od roku 1821 bytuj~ca. 
Niewola Murzyn6w trwa dot~d ogolnie w Stanach 
Zjednoczonycb An1eryki. Z tych p6lnocne s~ za jej 
zniesienietn; poludniowe zas nie dopuszczaj~ go. 
Potnnikiem zbawiennej ch~ci tamtych jest osada Li
he1'ia; przez to,varzystwo mi~dzy nitni zawi~znne, 
zalozona w celu rozszerzenia oswiaty i chrzescijan
stwa mi~dzy Murzynami. Roku 1833 zawin~lo do tej 
-osady 100 ol\r~t6\v. Roku 1835 zylo w niej 3000 
,volnych Murzyn6w pod prze\vodem na1,naczonego 
przez wspon1nione towarzyst\vo za,viadowcy. Jej mia · 
sto Monrovia, na czesc prezydenta !tlonroe Stan6w 
Zjednoczonych Ameryki (1817 -1825), kt6ry przed
si~bra.l silnc srodki na zniesienie handlu niewol
nikami pro\Yadzonego, tak nazwane, liczylo 1000 
mieszkanc6w zyj~cych z handlu. Najnowsze miasto 
Edina powstalo nad rzek~ San-Juan. 'fowarzystwo 
z kobiet zawi~zane \V miescie atnerykanskiem Fila
delfii, utrzymuje swym kosztem szesc szk6lek dla 
murzynskiej mlodziezy, V..' osadzie Lihe1'ia. 

Ale ci wolni Murzyni kraik6w Sierra-Leona i Li
beria, jakze drobn~ byli Hosch~ wzgl~dem ogrotnnej 
massy ich niewolniczych sp6lplemiennik6w, nim par-

lament angielski wyrzekl roku 1833 iz niewola tych 
ostatnich znosi si~ w osadach angielskich? Wszakze · 
roku 1830: 

1° w ludnosci 12,864,000 Stan6\v Zjednoczonych 
Ameryki, bylo Murzyn6w niewolnik6w 2,009,050. 

2° osady angielsl{ie zachodnich Indyj w ludnosci 
1,808,300 liczyly 738,000 Murzyn6w niewolnik6w. 
W samej Jatnajce bylo ich 322,400 \VSr6d panuj~
cych im wolnych 72,550. 

3° \V osadach francuzkich, obejmuj~c wysp~ Bour
bon, Iei~c~ przy Afryce na wsch6d Madagaskaru, 
w ludnosci 262,400 mieszkanc6\v, bylo 186,000 Mu
rzyn6w niewolnik6w. 

4° w osadach hiszpanskich na 730,550 mieszkan
c6w, przypadalo 242,500 Murzyn6w niewolnik6w. 

5° W niderlandskich, dunskich i szwedzkich osa
dach bylo 169,000 n1ieszkanc6w, a w tej liczbie 
120,900 Murzyn6w niewolnik6\v. 

6° Brezylia n1iala mieszkanc6w 5,130,450, ami~
dzy tym 1,922,000 Murzyn6w nie,volnik6w. 

Inne f>Oludniowe kraje Ameryki n1ialy od kilku
dziesi~ciu tysi~cy Murzyn6w niewolnik6w; ogolowa 
zas tych ostatnich liczba \V obudw6ch An1erykacb 
\vynosila 5,2 0,000, a tej ogron1nej liczbie nieszcz~
sliwycb, moze wyr6wny"ra liczba ich czarnych sp6l
braci, kt6rzy pod nie ben1 Afry ki i Azyi, j~cz~ pod 
jarzmem uswi~conenl przez fetysze i alkoran. 

Zada\VSZY cios smiertelny prO\Vadzonemu Murzy
nami handlowi i zatan1owawszy go na calej ;1{uli 
ziemskiej, tam mianowicie dok~d dosi~glo zbawcze 
Ewangielii S\viatlo, Anglja jeszcze zniosla r. 1833, 
w swoich przynajmniej posiadlosciach, niewol~, na 
kt6r~ w innych tak ogromna massa tego ludu jest do· 
t~d skazana. Aby sklonic czlonk6w parlamentu do 
\Vy\vi~zania si~ z tego wielkiego poslannictwa, jeden 
z nich przem6,vil w6wczas do reszty zgromadzenia 
nastfJpUj£1Cemi slo"ry: 

, Wypada pragu~c, a by dla \vybawienia Afryki 
z jej dotychczasowej n~dzy ciala i ducha, \vzi~ly si~ 
za r~ce n1ocarstwa cbrzescjanskie, wszystkie bez 
wyj~tku. Ale, jezeli ich w takim celu zjednoczenie 
nie przyjdzie do skutku, niechze wie i pan1i~ta na
r6d Wielkiej Brytanii, ze na nim ci~zy, podw6jny, 
z kt6rego koniecznie rna si~ uiscic dlug: jeden wzgl~
dem Opatrznosci, kt6ra go kiedys wybawila z moro
wej otchlani i ciemnoty; drugi wzgl~den1 czlowie
czenstwa, kt6rego godnosc, przez posiadanie nie
wolnik6w, jakoby rzeczowej \Ylasnosci i frymarcze
nie nimi takie samo jak bydlem, on przez dlugi czas 
de ptal, zniewazal, oszpecal:- ze przeto ci~zy na nim 
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obowillzek pt·zeprowadzic wlasnemi silami i wyko
nac tak trudne dzielo, jak zniesienie niewoli Murzy
n6w w jego osadach, a to nie z pobudel\ samocbwal. 
b~ wzniecanych, lubo zreszt~ czeka go za to chwa· 
la niesmiertelna, ani z widok6w zaro bku, lubo st~d 
otworzyloby si~ przed nim niezmierzone okien1 pole 
zysk6w; ale z pobudek politowania do kt6rego wzdy
cba Afryka, tudziez przez milosc i bojazn tego Bo
ga, kt6ry przez organ swego proroka zalecil: ,Sol
re fasciculos deprimentes: dimitte eos, qui confracti 
sunt, liberos, et omne onus dirumpe (Isaias VIII. 6). « 

i pogrozil - , Vae! qui condunt leges iniquas: et 
scribentes, injustitiam scripserant, ut opprimerent 
in judicio pauperes et vim facerent causae humilium 
populli mei, ut essent viduae praeda eorun1 ct pupil
los diriperent (Isaias X. 1. 2)." 

Tak wznioslej przemowie godnie odpowiedzialo 
sp61czucie ludu angielskiego. Podczas rozpraw par
lamentu nad wniesionem do niego zadaniem usamo
wolnienia Murzyn6w w osadach, lud zasypal to zgro
madzenie swoicb wyobrazicieli liczb~ 5~020 pr6sb, na 
kt6rych doliczono si~ 1,309, 711 podpis6\v. Przeciw 
zadaniu bylo wprawdzie 32 pr6sb a na tych 16,463 
podpis6w: lecz te ostatnie prosby z t~ liczb~ podpi
s6w, przewyzszala jedna tylko prosba samych kobiet 
z roinych stron panstwa W. Brytanii i Irlandyi za 
zadaniem, opatrzona liczb~ 187,000 podpis6w. 
Wsr6d tal{iego usposobienia umysl6w, wsr6d tak 
przewazaj~cej wi~kszosci za zniesieniem nie,voli Mu
rzyn6w, mogl John Robinson, dawniejszy minister o
sad, pod6wczas piecz~tarz, hrabi~ Ripon mianowany, 
powiedziec: ,Przyszedl tedy czas, kt6rego zadna 
sila ludzka juz nie zdola cofn~c, czas ostatecznego 
usamowolnienia Murzyn6w. Zniesienie ich niewoli 
b~dzie ulepszeniem praw naszego kraju i niech wi~c 
caly kraj przylozy si~ do wynagrodzenia plantato
r6w, kt6rych maj~tkiem byla niewola Murzyn6w." 

Jakoz dnia 28 sierpnia r. 1833 doszlo i zapadlo 
prawo, znosz~ce we wszystkich posiadlosciach an-

gielskich niewol~ Murzyn6w od dnia 1 sierpnia ro
ku 1840, po lf.t6ry to kres mial si~ ci~gn~c stan 
przechodni. Przy te1n uchwalono i ogloszono, ze 
dzieci niewolnik6w mlodsze od szesciolctnich, b~d~ 
wolne od dnia 1 sierpnia r. 1834, i te1n samem te 
kt6re poczynaj~c od t6j daty, przyjd~ na S\viat; ze 
niewolnicy dorosli i od szescio-letnich starsi, zaczn~ 
wprawdzie od tej takze daty uzywac wolnosci, lecz . , 
musz~ Jeszcze pracowac u swych 6wczesnych pa· 
n6w; nakoniec ze ci pano,vie,.za s've straty w plan
tacyacb ponie ione przez to prawo, b~d~ 'vynagro
dzeni summ~ 20,000,000 funt6\v stcrling6w (to jest 
800,000,000 zlotych polskich). 

Czas pokazal, ze chybili pra\voda,vcy, odlozywszy 
wykonanie swej zbawczej uchwaly do roku 1840: bo 
to jej odlozenie dalo pow6d do zaburzen mi~dzy Mu
rzynami, kt6re sil~ zbrojn~ trzeba bylo poskramiac. 
Gdy roku 1838 minister osad wytkn~l ten usterk, 
na6wczas lordHenrykBrougham, kt6ry r. 1811prze
wi6dl byl w obudw6ch Izbach prawo oglaszaj1}ce za 
zbrodniczy handel Murzynami, a r. 1828 obstawal za 
usamowolnieniem katolik6w w krajach angielskich, 
teraz: to jest r. 1838 zaz~dal aby przyspieszaj~c e
pok~ wolnosci M urzyn6w, przeznaczono na ni~ dzieii 
1 sierpnia r. 1838. Lubo Izby nie przyj~ly tego wnio
sku, jednak sami plantatorowie przez czesc dla cn6t 
lorda B1·ougha1na i jego wzgl~dem calej ludzkosci 
zaslug, usamo~'o]nili Murzyn6w w swoich planta
cyach od cb\vili podan6j przez niego. 

Nie byli tyle szcz~sli,vi Murzyni osad francuzkich. 
Na pr6zno w dniu 18 lutego r. 1838 wnoszono ich u
samowolnienie do Izby Deputowanych, na pr6zno ro
ku 1840 dzienniki paryskie przypominaly Francyi, 
o co w obec wtelkomyslnego dziela Anglik6w wolal 
na ni~ glos tak zwanego point d' honneur. 

W ::;zak:le ten glos, w ni~ wmawiany, zas t~powala 
w6wczas, podobnie jak przedtem i potem, taka sama 
cisza jaka panuje w slawnycb katakombach parys
kicb 

ROZMAITOSOI. 

Sldwko o krdlu Leszczyftski1n i kilka zdan iego. I sluzby wojsl\owej, albowiem zolnierz stoj~cy na war ... 
Wiadon1y wszystkim smutny koniec czcigodnego cie u drzwi jego, pomimo ze slyszal krzyk nieszcz~

Stanislawa Leszczynskiego - kt6ren gl6wnie padl sliwPgo kr6la i czul moen~ spalinizn~, nie m6gl 
ofiar~ 6wczesnej etykiety, a raczej ostrych przepis6w przest~pic praw stoj~cemu na warcie wsltazanych, 
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nie ruszyl si~ z miejsca aby ratunku udzielicf - Nie gielski powiedzial o milosci: ze jest ona kropl~ kor
b~dzien1y opisy\vali szczeg6l6\v tego okropnego wy- dyalu, kt6ra niebo wmi~szala do kielicha tego zy
padku, z powodu wyzej wymi~nionego; wspo1nnimy I cia, dla oslodzenia jcgo goryczy. 
tylko mniej znajome szczeg6ly cecbuj~ce charal\ter Ze wszystkich rzeczy czlowiek najbardziej strz~dz 
pelen pokoju i dclika.tnego uczucia. powinien S\vojej reputacyi; jezeli bowiem raz tylko 

Przed zaszlym wypadkiem, Leszczynski zapadl cos przeciwnego jej zrobi, moze nazawsze j~ utracic. 
na mocny katar z gor~czk~; c6rka jego, l~:r6lowa fran- Jezeli dawnosc rna nadawac pier~szenstwo gene
cuzka odwiedzi\vszy go, przy pozegnaniu, zalecala alogii, tedy \vszyscy jestesmy sobie r6wni, bo \Vszy-
ojcu najusilniej, azeby "'ystrzcgal si~ zilnna, iehy scy si~gamy stworzenia swiata. . 
si{} ba1·dzo cieplo trzymal."- Gdy nieszcz~sliwy po- Zarozumialosc towarzyszy zawsze n1iernym umy-
parzony kr6llezal w okropnych bolesciacb na lozu slom, tak jak skro1nnosc zasludze. 
smierci, chcial przcd ukochan~ cork~ ukryc tnocne Szcz~scie jest "'ybornym trunki em, kt6ry cz~sciej 
cierpienia swoje, zcbral wi~c \Vszystkie sily a by list w glinianyc h garnkach, uiz w zlotych puharach znaj
opisuj~cy wypadek, nie zdrad~il \vielkich cierpieii.;- dziemy. 
dose wi~c lekko 'vspon1ina o nitn i konczy zal'zuca- Nie sama pomyslnosc czyni czlo\vieka szcz~sli-
j~czartobliwie c6rcc, iz zlych mu rad udzielila-,,ka- ale spos6b w jaki si~ z nh~j korzysta. 
zala ' , m6wi, azebyn1 si~ w cicple trzymal, unikaJ zi· Publicznosc jest to echo, kt6re nie zawsze rzetel-
mna, ito wlasnie zlen1 bylo, po,vinnas byla raczej nie glosowi naszemu odpowiada. 
kazac n1i sitJ zbytuiego wystrzegac gor~ca, bylbym sitJ Ten jest dostateczn1e })Omszczony, kto moze prze·-
nie przysuwal do ognia, kt6ren n1nia nadto ogrzal. ,, baczyc. 

'fwierdzfL nicl\t6rzy podr6zuj~cy, ze patui~c tego Nami~tnosci s~ to bozyszcza, I{t6ryn1 palimy ka-
pclnego cn6t i rozutnu czlowieka, dotfLd 'v Lotaryn- dzidla i samych siebie poswi~camy \V ofierze. . 
gyi nie. zagin~la, dot~d n1i~dzy stosami przechowuj~ Nieugi~tosc wielka jest ,vad~ stalosci. 
tradycyjne wiadomosci o nin1 i o jego z\vyczajach Gdyby zawsze na sprawiedliwosc \Vr.gl~d 1niano, 
i przymiotach.- Wiadon1o, ze owczesni monarchowie protekcya nie bylaby Ilotrzebnq. 
niekiedy zasi~gali rad pelnych bezstronnosci i spra- Chytrosc upadla polityk~, tak jak bypokryzja po
wiedliwosci starego lrr6la, lubo nie za,vsze szli za niza poboznosc.-Obie zas nie n1og~ zast~pic tego 
nienli. co nasladuj~. . 

Jedn~zodznaczaj~cych znan1ion charaktertl Stani- Glos jest s~dem, od l\t6rego apello\vac nie mozna. 
slawa Leszczynskiego byla gl~boka, dobrze zrozu- Jezli chcesz poznac charakter jakiego czlo,vieka, 
n1iana poboznosc, pojmownl on clobrze, ze szcz~scie czekaj az mu si~ 'vielka jaka przytrafi przygoda; a 
przyszle i pok6j \V zyciu terazniejszem, jedynie od 'vtedy mozesz poznac cal~ jego wielkosc, albo zupel
udoskonalenia n1oralnego zalezy, do ktorego sil po- n~ slabo§c umysln: 
trzeba zaczerpn~c ze zr6dla milosci i doskonalosci. 'Vielki gadula podobny jest do muzykanto"', kt6-
Dla tego modlitwy przez niego ulozoue, maj~ odtnien- rzy wol~ zagluszac, niz si~ }Jodobac przez wdzi~cz
ny od innych, po,vstalych w owych wiekach, chara- n~ barn1oni~. 
kter. Nien1a tam pr6sb o r6zne potrzeby obficie Chceszli z }Jewnosci~ dokazac tcgo, zeby gadula 
'vymieniane i maj~ce dobra zycia doczesnego na ce- milczal; - przestan go sluchac. 
lu, niema przesadnycb, g6rnyn1 stylem 'vyrazanych Gdyby mozna bylo postawic sitJ zc\vn~trz sa1nego 
af!elctow· s~ to prosby proste, gl~bokiem uczuciem siebie, "rtedy bysmy mogli s~dzic o 'vszystkiem bez-
i pra\vd~ namaszczone, prosby o moznosc, o sil~ stronnie. . . 
opierania si~ zlym sklonnosciom, o podniesieuie si~, Zr6dla nieszcz~sc lub rzeczywistego dobra szukaj-
o udoskonalenie tnoralne. Oto nicl\t6re zdania tego my 'Y przywarach lub cnotach naszych. . 
kr6la-filozofa: Nieinaczej potrafimy przezwyci~zyc nieszcz~scie 

Chc~c ocenic zaslugfJ "'ielkich ludzi, trzeba bye jak przez wytrwale jego znoszenie; sl{ala dla tego 
sam emu usposobionym do wielkosci, geniusz bo\Yiem tylko opiera sitJ burzy, ze wposrodku wal6w mor
do geniuszu tylko przemawia. skich nieporuszona stoi, kiedy przeciwnie okr~t na 
, Mozna powiedziec o nadziei to, co jeden autor an- igrzysko wysta\viony, cz~sto rozbiciu si~ ulega . 

. 
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STEYER_ (S ty.r) 
GNIAZDO NIEMIE~K!IEGO i ELAZA: 

• 
f 

• ( ZE STALORYTEM) • 

Pi~kne miasto Steyer, co jest Birn1inghanen1 dla 
g6rnej Austryi, stolica okr~gu T~un, dawniej rezy
dencja ksi~z~t Styryi, lezy przy zejsciu rzek Styr 
i Ens 'v po,vabuej i zdrowej, otoczonej wzg6rzami do
linie, sklada z; 900 doffiow, liczy 10,500 mieszkan .. 
c6w i zajmuje si~ nader ozywionym przemyslem. 
Wlasciwetniasto,jedno z najstarszych w calej Austryi 

lezy na lewym brzegu rzelri Ens, na prawyn1 jest 
przedmiescie Ensdorf ana obu brzegach.Styru przed
miescie Steyerdorf. Ulice jak v-,re wszystkicb st.arych 
miastach s~ ciasne i kr~te, w wielu domach okna 
-opatrzone s~ kratami, a drzwi zelazn~ blach~ obite. 

Rynek jest obszerny, na nim od strony poludnio
wej kosci6l dominik~u1ski i ratusz z pi~kn~ wici~, 
przy g6rnej bra1nie miasta stara gotJcka katedra 
z wysok~ wiez~, a w bliskosci mostu na Styrze pi~
knej budowy kosci6l S. Michala. Nad miastem na 
stromej skale wznosi sit} zamek, kt6ry w dawnych 
czasach byl siedzib~ ksi~z~t styryjskich. ., 

To miasto jest gl6wnem sie~liskiem austryacki<~j 
fabrykacyi zelaza, stali, broni i wyro ~6'v \Velnia
nych i bawelnianych, kt6rych plody nie tylko zaopa
truj~ targi. austryackie, ale nadto niez1nierny maj~ 
odbyt za granic~ nie tylko Austryi ale i Niemiec, 
v: Rossyi i w Lewancie. Historyczno-pami~tnem jest 
to miasto bitw~ stoczon~ pod niem 7 Maja 1809 roku 
wielkim pozarern, kt6ry je zniweczyl w r. 1842 i ja
ko miejsce urodzenia niemieckiego wierszop1sa Alo
izego Blumauera (ur. 1755, umarl 1796 roku), kt6-
rego gl6wne dzielo E?t~jda trawestozvana, pelne jest 
dowcipu i swobodnego humoru. 

Historya tego miasta, noszf!cego w herbie bial(;b 
panter~ w ziclonem polu, scisle si~ l~czy z history~ 
kraju a szczeg6lnie z dziej ami przemyslu austryac
kiego. W odleglych wiekach mialo w tern miejscu 
mieszkac niemieckie plemie Gessad6,v, kt6re przy 
ujsciu dw6ch rzek, zbudowalo jedno z dwunastu miast 
rzymskich, polozonych w Noryce. W trzynastym 
wieku wiesniacy wykopywali w bliskosci Styru mo-

. nety rzymskiebite, za cesarza Autoniusza poboznego. 
·KSDJG.l. SWI.l.TA.t Cz. I. R. X. 

• 
• 

W i~oku 176 po N. J. Ch. stala w bliskosci Styru Ie-
gja A.u,gusta a gdzie teraz stoi zamek, miala wznosic 
si~ stiaznicza wieza rzymska; wedlug Pliniusza, 
tu bylo dn.wne Auguntum i t.u wyrabiano slawne no
ryjskie miecze. 

i 

Za l(arola Wielkiego po odcgnaniu J>rzoz niego 
I-Iunuo~' w r. 791 od Ens az za rzek~ Raab, Slowia
nie i Wendowie zamieszkali jeden okr~g 'v poblis
kosci Styru, bo \V. akcie darowizny spisanym za je
go syna Ludwikapoboznego, w r 825, wzmianka jest 
o "'si Kronstorf jako polozonej w cz~sci slowianskiej 
albo weudyjskiej. 

Zape"'ne· Styr zostal i przez Hunn6w zniszczony, 
a po ich wygnaniu dopiero cesarz Otto Wielki o
sadzil tu pierwszego margrabiego na 'lJrangowii 
(Traungau·.) · 

N azwa miasta i prowincyi pochodzic Ina od pierwo
tnych wladc6w tej okolicy, ktorzy za herb uzy,vali 
byka (Taurus, Stier) i dla tego od Rzymian nazywani 
byli Taurisci albo Styrii. 

Opr6cz zolaza, w dawnych juz czasach prowadzo
no tu znaczny handel drzewem ,,przyczem jak pisze 
stary jcdeu kronikarz, przed wielu laty nie jeden 
poczciwy Inicszczanin tak pomyslnie drzewem kup
czyl, ze si~ z tego handlu i dobrze 'vyzywic i nawet 
wzbogacic potrafil." Szczeg6lnie weneccy kupcy na .. 
niesli }Jrzed laty mieszczanstwu styryjskiemu wiele 
pieni~dzy i bogact\va, bo tam wywozili szczeg6lnie 
wosk, noze i inne drobniejsze kute zelazo, a za to 
sprowadzali siodkie win a, korzenie, oliwEJ ijedwabne 
wyroby, kt6re z wielk~ korzysci~ dalej na wsze stro
ny rozwozili i rozsylali, bo im jednym sluzyl przy
wilej, przedinioty te z Wenecyi wywozic . . Nie malo 
tez mieszczanie ci oblowili si~ groszem z wyl~cznej 
sprzedazy wina; dop6ki trzy inne stany: pralaci, pa
nowie i rycerstwo zachcieli sami, z niemal~ krzywd~ 
miast, handlem sit} bawic. 

W nast~p.nych wiekach Styr duzo przez wojny 
ucierpial. W roku 1453 Wladyslaw kr61 W~gi~rs.ki 

• 11 
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podbil to miasto i wojskiem swojem osadzil, poczem smial wlasnowolnie wyrokowac w rzeczach kosciel
wkr6tce powstal wielki pozar i wiele szk6d zrz~dzil. nych i dla tego za najwlasciwsze uznal zapytac si~ 

Zaledwie wojna na chwil~ ucicbla, juz zn6w w ro- rz~du w Wiedniu jak zuwi«2zionemi post~pic, dodaw
ku 1460 na nowo wybuchla. Jerzy Stein i Wilhel.cn szy uwag~, ze gmina w Styrze chciwa jest slowa Bo
Puchheim, przybyli z wielkiemi silami pod miasto i zego, a ze tamtejsi duchowni i zakonnicy nie lubi11 
oblegli je. Zamek poddal si~ przez zdrad~ a miasto kaznodziej6w uczonych i jezeli si~ kt6ry taki trafi. 
musialo to samo uczynic. Wkr6tce atoli zebralo si~ przez szczeg6ln~ lask~ Boz~, nie spoczn~, dop6ki 
waleczne wojsko pod wodz~ hr. Ekk i wyswobodzi- si~ go nie pozb~d~, nie mozna si~ przeto dziwic, ze 
lo miasto i kraj caly. sluchanie kazafi Huta bylo raczej zamilowaniem slo-

Najpami~tniejszemi atoli, w historyi Styru s~: in- wa Bozego i prostot~, anizeli skutkiem zlych za
trygi i zatargi znanej w calym swiecie, sekty ana- miar6 w. 
baptyst6w, kt6rzy w Styryi usilawali stale si~ usa- Owczesny pisarz miejski dopisal jeszcze na mar-
dowic. ginesie znane slow a Gamaiela: ,J esli to dzielo 

,, W r. 1524 w dniu Sgo Wita, kt6ry wypadl w so- ludzkie, upadnie samo z siebie, ale jesli to od Boga, 
bot~, wcisn~l si~ do Styru pierwszy anabaptysta, to stlumic tego nie potraficie., 
nazwiskiem Jan Hut, i zaraz znalazl wygodne gnia- Widzimy z tego, ze kazaniaHuta pozostawialy nie
zdo, bo go brat Jak6b, kapelan i kaznodzieja dwor- jakie echa, nawet w glowach czlonk6w m~dreg() 
ski, umiescil wzamku uJana Wausbaiser. Nazajutrz magistratu Styru i dzialania jego znajdowaly lago
zaraz w niedziel~, mial on kazanie w domu niej a- dniejsz~ opinj~, nizby si~ nalezalo spodziewac. 
kiego Pfeffer!. Wl{r6tce znalazl wielu i znakomitych Inaczej rzecz si~ miala w Wiedniu. Rzt}:d cesarski 
stronnik6w w Styrze, a szczeg6lnie ciekawe kobie- bystrzejszem okiem przeniknt}:l te sprawe i os~dzil, 
ty, wy.Zszego stanu mieszczek, przychylnego ucha ze ten wilk w baraniej sk6rze wkr6tce pokazalby 
dla jego nauk nie zalowaly, tembardziej, ze ow brat z~by, gdyby mu si~ udaJo otumanic ludzi rozprawa
Jak6b wsz~dzie go zalecaljako m~za bicglego w slo- mi o posluszenstwie i pokoju. 
wie Bozem i godnego szacunku i przychylnosci. W dniu 20 wrzesnia 1527 roku, nadszedl rozkaz 

Hut nie lenil si~ wyst~powacjak najcz~sciej z kaza- nadaj~cy 1nagistratowi Styru i delegatom szesciu in
niami, l{t6re miewal za miastem i wielu dla swojej nych n1iast nad rzek~ Ens, prawo wyrokowania osta· 
nowej nauki jednal. Jego dzialalnosc musiala wkr6t... tecznie w sprawie uwiedzionych przez Huta, przy
ce zwr6cic uwag~ wladz miejskich. Dowiedziaw- czen1 mianowano adwokata cesarskiego do uloze
szy si~ co si~ dzieje, wydano rozkaz uwi~zienia Huta, nia oskarienia. Obok tego magistrat otrzymal su
ale ten przestrzezony w por~, umkn~l jak wszyscy row~ nagan~ za to, ze nie uwi~zil buntowniczego i 
wichrzyciele porz~dku, kt6rzy obalamuciwszy glowy kacerskiego nauczyciela Jana Hut, kt6ry si~ w miej
ludu i napakowawszy sw6j worek, znikaj~ z horyzon- scu jego wladzy tak dlugo znajdowal i ludzi dobrej 
tu, a ci kt6rych oni w pole wyprowadzili, musz~ po- wiary uwodzil. Zarazem polecono magistratowi uwi~
tem za nich odpowiadac. zic kaznodziej~ dworskiego brata Jak6ba, lub gdyby 

Rada miasta naturalnie zwr6cila si~ ku stron- juz si~ w 1niejscu nie znajdowal, oglosic dokladny 
nikom Huta i kazala wszystkich osadzic w wi~zi~- opis jego osoby i ubrania, zeby go inne wladze scigac 
niu, kt6rzy z nim mieli scisle stosunki lub bywali mogly. 
na jego kazaniach. Jedni usprawiedliwili sitJ, ze Ale brat Jak6b nie czekal tak dlugo i juz dawno 
wprawdzie sluchali nauk Huta, ale ich nie I>rzyj~li umkn~l w bezpieczne miejsce. 
i ci zostali wypuszczeni na wolnosc; ale wi~ksza Po przybyciu prokuratora cesarskie go i delegowa-
cz~sc poci~gni~tych do odpowiedzialnosci, obstawa- nych z szcsciu miast, s~d rozpocz~l dzialanie od po
la przy nowej nauce, kt6ra wedlug nich jest tylko dzielenia oskarzonych na dwie kategorje, stosownie 
czystem objasnieniemnaukiJezusaChrystusa. Wszy- do stopnia ich winy. Do pierwszej policzono tych 
scy oni powiadali, ze Hut uczyl, iz zycie chrzescjafi~ kt6rzy dobrowolnie zrzekli si~ swoich bl~d6w i po 
skie zasadza si~ na sluchaniu slow a Bozego i pos}u .. najwi~kszej cz~sci sami stawili si~ przed s~dem. Ci 
szetistwie dla zwierzchnosci. skazani zostali na publiczn~ koscielnf): pokut~, no-

Magistrat nie wiedzial jak sobie z temi ludzmi po- szenie przez 1~ok pewnego wyznaczonego ubioru i 
radzic, kt6rym nie mozna by~o zadnych wyst~pnych mieli sobie wzbronione wydalanie si~ z miasta, przy 
~amiar6w ani post~pk6w zarzucac. Przytem nie tem nie wolno im bylo nosic innej broni pr6cz noza 
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stolowego z ulamanym koncem; ci wkr6tce wskut
ku podanej do tronu prosby w zupelnosci uwolnieni 
zostali od kary. 

Trudniejsza byla sprawa z drug~ klas~ anabapty
st6w. Smialo bronili si~ oni ustnie i pismiennie prze
ciw oskarzeniom prokuratora, zdajfbc si~ zreszt~ 
na , W szechmocnego Boga i jego swi~t~ wol~." Przy 
wydaniu wyroku glosy byly bardzo niezgodne. Zu
vernumb burmistrz Styru oswiadczyl, ze albo oskar
zeni s~ kacerzami, albo on i jego koledzy s~dziowie, a 
poniewaz nie mysli uwazac si~ za kacerza, wi~c wi· 
docznie o bwinieni s~ takiemi i zasluguj~ na spalenie; 

jednakze przez litosc chrzescjansk~ wnioskuje, zeby 
ich sci(Jto i dopiero potem spalono, dla przykladu. 

Za tern zdaniem oswiadczylo si~ jedynastu czlon
k6w s~du: Michal Widtmer z Linz zabra wszy glos 
po nich, pronowal aby oskarzonym przydano uczo
nych teolog6w, kt6rzyby ich przez dwa 1niesi~ce sta
rali si~ oswiecic, a gdyby i wtedy nic .. zr1:ekli si~ 
swoich bl~dow, radzil skazac. ich na wygnanie, pod 
surow~ kar~, gdyny kiedykolwiek powr6cili. Do tego 
zdania przyst~pilo dwunastu s~dzi6w. Kilku innych 
proponowalo, zeby po dwumiesi~cznej nauce jesliby 
trwali przy swoich bl~dach, byli wystawieni pod pr~
gierzem, pi~tnowani na czole i dopiero potem wygna
ni na reszt~ zycia z kraju, a jcden z s~dzi6w z~dal 
jeszcze zeby im i oczy wylupiono. "rtedy powstal 
umiarkowany, rozumny i doswiadczony s~dzia tniej
ski Jerzy Wischower i w uczuciu milosci chrzescjan
skiej, uwazaj~c oskarzonych jako ludzi kt6rzy si~ 
niewinnie dali na zl~ drog~ wprowadzic, odrzucaj~c 
'vszystkie po,vyzej przytoczone zdania, wnioskowal 
aby tych, kt6rzy nie zechc~ odst~pic od swoich ka
cerskich bl~d6w, odl~czono od kosciola i pozbawio-
no praw gminnych i obywatelskich i aby ich trzyma
no w wi~zieniu dop6ki blfJd6w swoich si~ nie zrze
kn~ i do prawdziwej wiary Chrystusa nie nawr6c~. 

Wszystkie te zdania poslane zo~taly do Wiednia 
i w dniu 21 marca 1528 r. nadszedl stamt~d wyrok 
najwyzszy, skazuj~cy wszystkich nie chc~cych odst~
pic od kacerskich bl~d6w J ana Huta, na sci~cie glo
wy i spalenie. 

w poniedzialek po niedzieli J udica, sci~to szesci u 
a w miesi~cu maju jeszcze innych szesciu i jedn~ 
kobiet~ utopiono, a ciala sci~tych na popi 61 spa
lono; z rozkazu rz~du, domy w kt6rych anabap
tysci odbywali zgromadzenia, mialy zostac zbu-

rzone, ale poniewaz to byly domy wiernych ka
tolik6w, wd6w i sierot, prz: to zostaly oszcz~dzonc i 
tak skonczyl si~ najsmutniejszy ust~p historyi Styru. 

Wkr6tce daleko wi~ksze nicbezpieczenstwo za
grozilo temu przemyslowemu miastu. 'furcy rozci~
gn~li az tu swoje zagony, i przez dlugi czas rabo
wali Styr i jego okolice, morduj~c m~zc, kobiety i 
dzieci, lub w p~tach uprowadzaj~c \V niewolg. 

Wylewy w6d, pozary, zaraza morowa, trz~sicnie 
zie1ni, na\vicdzaly te okolice w ostatnich latacll trzy
dziestu szesnastego wieku. W roku 1595 rozpo
cz~ly si~ zawichrzenia religijne i tak zwana \vojna 
chlop6w. W r. 1600 z rozkazu cesarskiego prote
stantyzm, kt6ry juz wielu mial wyznawc6,v, najsuro
wiej zostal zabroniony, koscioly protestanckie zatn
kni~to lub dla obrz~d6'v katolickich zabrano, a ci 
co si~ nowej 'viary odrzec nie chcieli~ musiali z cale
mi rodzinami }{raj opuscic. Dopiero w r. 1608 oglo
szon~ zostala zupelna wolnosc wszelkicb wyznan i 
protestantyzm na nowo zaprowadzony. . 

Siedrnnasty i os1nnasty wiek nic vrzedstawia za
dnych wazniejszych wypadkow w historyi Styru. 
W biez~cem stuleciu w czasie wojen Napoleona 1-go 
to miasto trzy razy wpadlo w r~ce Francuz6w i do
piero traktat wiedensl\i u\volnil je z r~k tych obcych 
zdobywc6w. 

Pomimo kl~sk wojennych przemysl mieszkanc6w 
tutejszych ci~gle post~powal niezmordowanic; staro
zytna slawa najznakomitszej produkcyi zelaza i roz
ci~glego handlu, utrzymywala si~ jak da\vniej. Coro
cznie przerabiano tu 60 do 65,000 centn. zelaza i stali 
na wszelkiego rodzaju wyroby, a styryjskie kosy, 
sierpy, pily, s~lidry, pilniki, nozyce dla postrzygaczy 
i inne ostre narz~dzia, tudziez bron palna, zelazne 
l6zka, tureckie sztylety i mloty, mialy slaw~ i odbyt 
we wszystkich krajach. Szpadnicy i rusznikarze sty
ryjscy, dobroci~ swoich wyrob6w mog~ wspolzawo
dniczyc z najlepszemi zagranicznemi fabrykantami. 
W innych r~kodzielnictwach nie zaniedbali si~ takze 
mieszkancy tutejsi, a drukowane pl6cienka i bawel
niane ponczochy i szlafmyce, stanowi~ nie 1naly ar
tykul handlu wywozowego. Zegluga na rzece Ens jest 
gl6wn~ pomoc~ przemyslowi styryjskiemu, bo dot~d 
zadna kolej zelazna nie l~czy tego prze1nyslowego 
miasta z gl6wnemi punktami targowemi Inonarchji, 
a najblizsza stacy a kolei wiodqcych do Wiednia i Lin
en, znajduje siEJ pod St. Peter. 

, 

' 
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KAJETAN KOZMIAN. 
• 

Dziwnym zbiegiem okolicznosci, Kajetan Kozmian; zasad rozwijanycb. w szkolach ex-jezuickich Iubel
m1tz stanu i poeta, sekretarz Konfederacyi general- skich, odebral z nich syn6w i umiescil w szkolach 
nej z r. 1812 i au tor Z·iemianstwa - czlowiek suro- zamojskicb gdzie, nauki przez duchownych i w j~zyku 
wej prawosci i stalych zasad, - dot~d u nas nale- lacinskim wykladane byly. Gdy austryacy w szko-
zycie zrozumianym nie zostal. lach zamojskich zaprowadzili sw6j j~zyk i sw6j po-

Zaraz po zgonie jego, kt6ry nast~pil przed cztero- rz~dek, Kozmian przeni6sl syn6w do szk6l wydzia
ma laty, jenera} Franciszek Mora"'ski, przyjaciel lowych lubelskich, i bylby ich nast~pnie poslal do· 
zmarlego, w broszurce wydanej w Poznaniu w r. 1856, akademii kral{owskiej, gdyby nie obawa o religijne 
skreslil zycie przyjaciela, - ale artykul ten raczej "·ychowanie, w czem 6wczesne spory z ksi~dzem Bo
za dlug serdecznej zyczliwosci, anizeli za bezstron- gucickim professorem historyi, nie dawaly r~kojmi;
ne ocenienie zaslug znakomitego m~za, uwazac nale- id~c wi~c dawnym sladem, oddal Kajetana do pale- . 
zy. Nasze pisma dot~d nie wzi~ly na siebie tego stry lubelskiej do mecenasa Podhorodenskiego. Szcze
ciezaru, ale powodu nie szukajmy w lekcewazeniu g6lnym zbiegiem okolicznosci u drugiego mecenasa 

· pami~ci autora ,Ziemianstwa" -nie, -to skutek je- Antoniego Dmochowskiego, urzEJdowal Aloizy Felin
go surowych zasad jego sposobu myslenia, - z kt6- ski; - mlodzi prawnicy nie przeczuwaj~cy swej przy
remi zostal si~ prawie sam jeden wsrod zmienionych szlosci, poznali si~ z sob~ i zl~czyli si~ scislym WEJ
wyobrazen, nie n1og~c, lub nie umiej~c do nich si~ zlem przyjazni, - kt6r~ wzajemnie sobie do osta
nagi~c. - On patrzyl z g6ry na niemov-'l~ce ruchy tnich chwil zycia dochowali. -Dwaj przyjaciele nie
mlodeg~ pismiennictwa, karcil groznie jego bl~dy,- dlugo byli z sob~ razem -- Feliitski wyjechal do 
pismiennictwo odplacalo 1nu wyosobieniem, - nie Warszawy wez,vany przez Czackiego, Kozmian przy
cbc~c puscic bezl{arnie nieuza.sadnionego pod wielo- kuty wol~ ojca do znienawidzonego prawniczego za
ma wzgl~dan1i, lekcewazenia.. wodu, nawet w epoce czteroletniego sejmu byl w Lu .. 

Ze twarde stanie przy raz powzi(Jtych wyobraze- blinie, scigaj~c mysl~ i sercem wszystkie zdarzen1a, 
niach,jest znakomit~pr6b~ hartu duszy, o tem:nie mo. przygotowuj~ce nar6d. do trzezwiejszego bytu. Dopie
zna pow~tpiewac,- ale czy ten dobrze robi kto nie ro gdy konfederacya targowicka zaw!adn~la krajern, 
idzie z pr~dem wichru?- to pyt~nie, na kt6re odpo- usun~l si~do ojca na wies i po raz pierwszy wyst~pil 
wiedzi da\vac nie potrzebujetny. My nie zabieramy publicznie, w ch,vili gdy obrzydiy Mi~czynski, widz~c 
si~ do dziela kt6re przechodzi · nasz zakres, - nie ze wszyscy znako1nitsi obywatele pod r6znemi pozo
przedsi~bierzemy szczeg6lo\vego rozbioru dziel i rami usun~li si~ od zagajenja sejmiku lubelskiego, 
czyn6w Kozmiana, - bo podobne krytyczne rozbio- wez"ral na przewodnicz~cego sejmikowi jego. Kaje
ry nie s~ naszen1 zadaniem; podaj~c jednak jego ry- tan pojechal do Lubllna i powiedzial Mi~czynskie
sy, zamierzamy zwr6cic uVtrag~ czytelnik6w na nie- mu, ze ojciec nie moze przyj~c laskawego zaszczytu, 
}{t6re znakomitsze tego m~za stanu i poety zaslngi. bo chory. Gdy zas Mi~czynski odrzekl mu, ze zna 

Kajetan l{ozmian urodzil si(J w b. wojew6dztwie si~ na tych wybiegach i zagrozil, ze wojskiem kaze 
lubelskiem, we wsi Gal~zowie pod miasteczkiem By- s~dziego do Lublina sprowadzic, - smialy mlodzie .. 
chaw~ dnia 31 grudnia 1771 r., z ojca Andrzeja Koz- niecudal si~ do jenerula ~lilasiewicza i znaJazl u nie
miana pod6wczas miecznika a potem s~dziego ziem- go wi~cej uczucia i wyrozumienia, anizeli u niegoclne
skiego lubelskiego i Anny z Kielczewskich. Rodzina go rodaka. 
Kozmian6w uzywala powazania w lubelskiem, a oj- Gdy Kazimierz ksi~ze Sapieha przywi6zl do Lu
ciec autora ,,Ziemianstw" odznaczaj~cy si~ szczeg6l- blina wiadomosc o powstaniu Kosciuszki w Krako
nem zamilowaniem tradycjonalnych zwyczaj6w, - wie, i zdarzeniach zaszlycb w Warszawie w kwietniu 
mialliczniejsze nad innych kolo zwolennik6w.- To 1794 r., utworzyla si~ zaraz w Lublinie kommissya 
zamilowanie dawnycb zwyczajow, wplyn~lo na spo- pod prezydency~ najprz6d Tomasza Dluckiego pod
s6b ksztalcenia synow, nie podzielaj~c bowiem komorzego, a potem Stanisiawa Kossow skiego sta-
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ro!t~ sieradzkicgo, do kt6rej jednozgodnie na se- z niemczyzny i zapewnic jej lepszy byt i for rz~du. 
kretarza powolany zostal K~jetan Kozmian. Dziclil Obok prac urz~rlowycb, kt6re zyskaly zadowolenie 
on szczerze i gor~co wszystkic losy tej kommissyi naczelnego Wodza Wojsk Polskich ksi~cia J6zefa 
jezdzil do Kosciuszki dla odcbrania rozkaz6w;- tu- Poniatowskiego, Koztnian pracowa~ jeszcze na<l oty. 
~al si~ z ni~ po r6znych stronach kraju,- a po nie- wieniem dncha upadlego pod tyloma. nicszcz~sciami. 
szcz~sliwej bitwie Maciejowickiej, wraz z wszyst- Jego d\vic ody, jedna z okoliczno~ci zdj~cia \V Lubli
kiemi czlonl{ami kommissyi, przeni6sl si~ do tuk nie orl6'v austryackich, - druga na dzicn przy~~
zwanej Galicyi Znchodniej do Szczebrzeszyna miasta czenia Galicyi do ksi~zt\va Warszawskicgo, zyskaly 
nalez~cego Ordynacyi Zamojskiej, gdzie kommissya, 'vielki i zasluzony rozglos,- odpisywano je na tv
z rozkazu rzqdu austryackiego rozwi~zan~ :tostala. si~ce egrcmplarzy, - a ostatni~ przclozyli na j~zyk 

Zniecb~cony tym pierwszy1n a bolcsnym zawodem francuzki, 1\tiostowski i Wielhor ki, a by i nad Sekwan
w sluzbic publicznej, 'vr6cil na wic~ i wzi~l si~ do n~ dostac i~ mogla. - Gdy rz~d ccntralny i kom
gospodarst\va. Imie rodzinne i zasl:ugi obywatelslcie missya lubelsJ,a, z po\vodu przyhtczenia cz~sci Gali
w kommissyi, ot,vorzyly n1u. wst~p \V do my ksi~z~t cyi do ksi~~twa Warszawskicgo, roz,vi~zanc, zostaJy. 
Czartorysldch w Pulawach i ksi~znej kasztclanow~j Koztnian po\volany zostal na refercndarza do Rady . 
Krakowskiej w Opolu,-a bliskie stosunki z Mikola- Stanu ksi~p~t\va tcj naj,vyzsz~j mngistratury, od kt6-
jetn Wolskim szambelane1n i serdccznyn1 przyjacie- rej byt i urz~dzenic kraju zaleiaJo. Wcale nicspo
lem Stanisla,va-Augusta a bok tego uczonym poet~, dziewanie nasz m~z stanu i poeta, znalazl si~ obok 
wplyn~ly znakomicie na jego trsposobienie.- M6wi- takich znakomitosci jak Staszic, Matuse,vicz, Wo
my z umyslu uczonyrrt poetq, - bo za Stanisla\va- ronicz, Eubiel'1ski, ;tuszczewski, Wiolhorski, Sobo
A.ugusta byli tacy poeci, kt6rzy si~ jak kosy \V ldat- lewski, Badeni, W~glensld, Linowski i wielu innycb, 
kach na za,volanie wierszowac nauczyli. Mikolaj a akta Rady Stanu swiadcz~, - . ile \vainych spraw 
Wolski byl uczonym erudytem - poet~ stal si~ krajo\vych przcszlo przez jego r~ce, \V ilu razach jc~ 
z mody. Poznawszy si~ z nim Kozmian, uczul dopie- go zdanie dalo kierunek narodo1n. 
ro caly niedostatek dotychczasowych swoich 'viado- Nadszedl pami~tny w dziejach Europy rok 1812, . 
mosci; i z mlodzicnczym zapalem wzi~l si~ do obe- zwyci~zca z nad Po, Dunaju, Tagu i Szprei, z pod 
znania z Iloracym, Wirgilim, Owidjuszem i innemi ph·amid egipsldcl1, Napoleon I, stanf1l nad brzcgami 
klassycznemi autora1ni. Rozszerzylo to niezmiernie Wisly i Nictnna na czcle p6l-miljonowcj armii. W Po
jego wiadomosci, - ale zdecydowalo raz na zawsze znaniu przywolal do siebie Wybickicgo i Matusewi
o,vo wiernc przy\vi~zanie do klassyczyzmu, przy l\t6- cza obja;;nit irn \V jal<i spos6b nar6d Polski objawic 
rym wytrwale stal on do konca swojego, zycia. W ta- rna s'voje pros by i zarazcm zapytal: jak wicle i jak 
kich zaj~cinch gospodarskich i nau){O"'ych, uplyn~lo pr~dko Polska. dostarczyc nJoie zolnicrzy? Matusc
Kozrnianowi lat 14, - unoszf1c si~ nad staroiytnymi wicz odpo,viedzial, ze zwyczajem dawnym caly na
autorami, zacz~l sam ich nasln.do\vac - pisal r6ine r6d skonfederowany stanie si~ jetlnem cialem. Na
ody i sielanki, - a jedna z nich na czesc Bona par- pol eon nato odrzckl: ,Je ne veux pas de votre pos
tego vier\vszego konsula, zwr6cila U\Vag~ Piramowi- polite,, -dal si~ jcdnak przekonac, ic }{Onfederacyc 
cza i Ignaccgo Potockicgo na 1nlodego autora, - stawaly nicraz w waznych zdarzeniach w obronie 
i byla zach~t~ do probowania sil 'v tym za\vodzie. }Januj~cych, - i ~tf1d powstala mysl kon(edatacyi 

Nadszedl rok 1809 - zwyci~ztwa odniesioncgo generalnej, dla kt6rej wykonania Matuscwicz przybyl 
pod Raclawican1i i G6rf!, a nast~pnie zaj~cie L\vowa do Wars~a,vy. - Zwolany sejm zamienil si~ w kon
przez Polak6,v,- przy\vr6cily do iycia obumarl~ federacyf1, - n1arszalkicm jej obrany zostal ksi~ze 
narodowosc polsk~ w Galicyi, -cz~sc jcj przylqczo- Adam Czartorysld, jeneral ziem podolskich, wice
n~ zostala do ksi~ztwa W arszawskiego, - a Ko- marszalkiem Stani law hr. Zamojski, do Rady powo
.Z1nian stan~l zn6w gotowy do poslug oby\vatelskich lano czlonl{o,v: z Scnatu 2, z Izby poselskiej 6, z Ra
i wybrany · zostal wice-prezescm nowo utworzonej dy .stanu 2, ana sel{reterza tego ciala politycznego, 
kommissyi Lubclskiej. - Wkr6tce sformowal si~ maJ~cego reprezentowac cal~ Polsk~, powolano Ko-, . 
rz~d centralny w Galicyi Zachodniej, pod przewodni- zm1ana. · 
ctwem gorliwego o dobro kraju Stanislawa ordyna- Kto zna wszystl<ie swietne dzialania tej konfede
ta Zamojsldego. Obie te wladze pol~czyly usilowa- racyi, - kto odczytuj~c pisma publiczne 6wcze
nia, - aby oczyscic wyswobodzon~ cz~sc Galicyi sne, zastanowil si~ nad odezwami przebiegaj~cemi 
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cal~ dawn~ PolskEJ, - ten oceni jakie Kozmian w tej 
waznej dla naszej sprawy chwili' oddal krajowi 
uslugi. Wiele z tych m6w i odezw bylo jego pomy
slu,- i smialo powiedziec mozemy, ze gdyby Ko
zmian w dalszym ci~gu swego zycia nic wi~cej byl 
nie zrobil i nie napisal, juz zaslugi jego z r. 1812, 
nadawalyby mu zupelne prawo do pami~ci wsp6l
ziomk6w. 

Obok prac publicznych, podsycal takze ducha pel-
nemi zapalu poezyami,- a gdy po nieszcz~sliwej 
kl~scc Napoleona, konfederacya zmuszon~ byla ust~

, pic do Kral{owa, gdy rezydent francuzki Bignon, 
chc~c obalamucic umysly, wydawal szumne bale, Ko
zmian ton~cy w smutku, napisal wiersz n~ fa1zcujqcy 

. K~ralcow, - i drugi na zgon poezciwego czlozvz·eka 
kt6rego nikt nic odprowadzil do grobu; - ody te 
niezmierne wywa.rly wrazenie, - i byly pocz~tkiem 
og6lnego upami~tania si~. Oda jego p. t. Upadelc 
dumnego, napisana w r. 1814, nalezy do najwznio
slejszych prac podobnego rodzaju. 

W r. 1815 powolany zostal na Rektora Akademii 
krakowskicj,- ale podziEJkowal za ten zaszczyt, nic 
czuj~c si~ zdolnym odpo,viedz iec godnie obowi~z
kom. Po nadaniu Polsce w roku 1815 przez cesarza 
Alexandra I l(onstytucyi, powolany zostalna radc~ 
do Rady Stanu, dalej na prezyduj~cego w delega
cyi administracyjnej, na dyrektora generalnego admi
nistracyi w ministerjum spra'v wewn~trznych, a 
w koncu jako kasztelan, zaj~l miejsce \V Senacic. -
Szczera i gor~ca milosc lrraju - silnc poczucie ho
noru i sprawiedliwosci, przewodniczyly wszystkiem 
jego pracom w ci~gu lat 15 tego zawodu. Wypadki 
1830 r. przyj~l J{ozmian z obaw~, kt6ra chociaz na-

, byta dlugoletniem doswiadczeniem, nie odpowiada
la jednakze gor1icym przekonaniom og6lu. Mimo to
przeciez - spelnial ze zwykl~ gorliwosci~ obowi~z
ki urz~dnika i obywatela,- a po r. 1831 oddalil si~ 
Taz na zawsze do swoicb Piotrowic i tam byl stale 
zamieszkal. 

Tyle o pracach public7;nych Kozmiana,-ajeszcze 
sl6w kilka o jego dzielach literackich. Powiedzie
liimy juz wyzej, ze Kozmian byl stalyminiezachwia
nym niczem w S\voich zdaniach klassykiem. Wszyst
kie dziela jego nosz~ na sobie cech~ tego kierunku. 
Ody zrobily mu slaw~ mi~dzy wsp61czesnemi, rozry
wano je, rozpisywano na tysi~cc exemplarzy. Zar.h~
cony tern powodzeniem napisal poem at Z'iemianstwo, 
pracowal nad nim lat kilka,- trzymal si~ wzor6w 
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Wirgila, - ale nie podziela~y zdania, aby w dziele 
tern nie bylo krajowej barwy. Kto zna ust~py-spot
kanie si~ zolnierza z rolnikiem, - pogrzeb wiesnia
ka-obraz pomoru i t. p. ten z pewnosci:} nie wyda 
tak o5trego s~du jaki spotkal Ziemianstwo. Z pole
cenia W arszawskiego Towarzys twa Przyjaci6l N auk 
kt6rego byl czlonkiem, napisal zyciorysy: Jana-Hen
rryka Dqh1·ozvskiego, Tadeusza Kosciuszki i ksiccia 
Adanza Cza1·toryskz·ego gene1'ata ziern Podolskiclt. 

Po usuni~ciu si~ od spraw publicznycb, wzi~l si~ 
do napisania poematu bohaterskiego }J. t. Stefan 
Cza1·niecki. Siedmnascie lat nad nim pracowal, -a 
jak dalece wywi~zal si~ z tego ogromnego zadania, 
os~dzic winna spra wiedli\va lrryty ka. Dzielo to wy ... 
szlo juz po smierci autora, - prawie jednoczesnie 
z dwoma to1nami Parnictnikow, - kt6re obejmuj~c 
sprawy krajowe od roku 1788 do r. 1815, zawie
raj~ wiele szczeg6l6w nader \vaznych dla historyi.
W pami~tnikach gorzkiemi wyrzuiami obrzuca Ko
zmian tych, kt6rzy w ostatnicb latach odm6wili dzie
lom jego zaslug, jakie poprzednio im przyznawano. 
Prawda, ze w tych wyrzutach wiele jest osobistosci, 
ale tez wiele i prawdy. Pomiatanie zaslugami dla 
tego, ze na innych zasadach byly oparte nigdy do
brycb, skutk6w wywolac nie moze; a autor Od!l z r. 
1809. Ta1zcujqeego K?·akouJa i sekreta7'Z konfede1·a
cyi generalnej z 1·. 1812, kt6rej odezwy poruszyly 
kraj od morza Baltyckiego do Czarnego, od Wisly do 
Dz\viny, - powinien byl bye uszanowanym. Zapo
mnienie i wyosobienie, Kozmian odplacal nowszym 
pokoleniem dzielnemi przytn6wkami. Przytoczymy 
z nich jedn~. - Wiadomo, ze przed dziesi~cio-laty 
kraj caly byl w jakiejs gor~czce muzykalnej, - zjez
dzali si~ koncertanci B6g \vie zk~d, a publicznosc 
spieszyla tlumnie na koncerta. Po jednyrn. z takich 
koncert6w, l{ozmian napisal. 

Zagral byl K. koncert Turkom przed stu laty, 
U gi~l ich na kolana - 'vytr~cil bulaty. 
Dzis K. jak zagral - to wsr6d tlumnych wrzask6w, 
Sluchaczom az r~ce spuchly od oklask6w. 
Ten z klawiszy bral ruble - tamten szabl~ waly, 
Jaki wiek- jacy ludzie- taki rodzaj chwaly. 

Kozmian w podeszlym bardzo wieku umarl w Pio
trowicach pod Lublinem dnia 7 marca 1856 r. Z pier
wszej zony Anny z Mossakowskich, zaslubionej w r . . 
1802 a zmarlej w roku 1806, zostawil jedynego sy
na Andrzeja, - znanego takze z prac literackich. 

A. W. 

-
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, 
RYS DZIEJOW SZKOEY ALEKSANDRYJSKIEJ, 

z RZUTEM OKA NA BIBLIOTEKFJ, MUZEUM I SAMO MIAS TO. 

Przebieg dziej6w szkoly Aleksandryjskiej, jest dla i zdrowszy s~d nii ich poprzednicy wydali ·o zasa-
11as wiadomosci~ potrzebn~ i zajmuj~cq juz-to dla dzie wiekuistej. 
tego, ze ta uczelnia powstala prawie r6wnoczesni~ Szkola aleksandryjska jest zarazem szkol~ misty
z wschodz~cym na swiat cbrzescjanstwem, juz z teJ czn~, el{leltycznq. i panteistyczn~, jakkolwiek zdaje 
przyczyny, ze stala si~ ostatni~ przedstawicielk~ cy- sit} niepodobieilstwem, a by mistycyzm fi1ozoficzny 
wilizacyi i umyslowosci pogailskiej. -On a- to bo- m6gl trwac blisko cztery \vieki. Ifegel zaprzccza zu
wiem stawiala najwi~kszy op6r duchowy nowej reli- pelnie mistycznosci alcksandryjskiej szkole. - Jak
gii, kiedy gdzie indziej spotykal chrzescjanizm op6r kolwiek mistycyzm rna swoj~ uzytecznosc w rozwoju 
zaleclwie tylko materjalnej i bezmyslnej sily; ona je- historycznym; jest wszakze niezawodn~ prawd~, ze 
dna wychodzila w szranki szlacbetne i duchowe , on bywa stanem gwaltownym, najcz~sciej sprowadza
przyodziana w cal~ poezj~ mitycznych podan W schodu, nym rozpaczliwie i nie daj~cym si~ rozbierac rozumo
w caly blask wszechstronnej m~drosci Grecyi, w caly I wo; sprowadzaj~cym anarchj~ do umyslu i najcz~
niezmierny majestat badail i poszukiwait wiek6w. - sciej we wlasnych gin~cym naduiyciach. - Prawdzi
Ale na n1eszcz~scie zlej bronila sprawy.- Poganizm wym mistycyzmem nazwac tnozna tylko ten, kt6ry 
juz byl si~ przezyl, a cywilizacja. jego wyuzdana i si~ rodzi i rozwija na lonie religii; jawnie tego do
rozprz~zona juz, ani na jeden krok nie mogla post~- wioclla aleksandryjska szkola. Wkr6tkim bardzo 
pic dalej.- Dla tego t.ez, mimo niezmiernej wiedzy przeci:}gu czasu, mistycyzm jej wyrodzil si~ w stan 
wir.lkich na sw6j czas mistrz6w, mimo ich wzniosh~j chorobliwy w aberracjiJJ umyslow~ - a nawet wiel
moralnosci i pot~inej cnoty, nic od ustatecznego kich roz1niar6w talenta jak Ja1nblichus, Edeziusz, 
upadku obronic nie moglo, i nie dekret Justyniana Cbryzant Maksym, nie uniknEJli }{oniecznego nast~p
wlasciwie ich zgladzil, ale wlasna niemoc, gdyz bez stwa tego rodzaju mistycyzmu - to jest zludzenia 
tego dekretu oni juz istniec nie mogli byli w zaden siebie i drugich, jednem slowem grubego zabobonu. 
spos6b. Nieszcz~sciem bylo tej slawncj sk~d-in~d szkoly, 

Szkola Alel{sandryjska polozyla jednakze wielkie bez zaprzeczeniastanowi~cej ognisko os\viaty w epoce, 
zaslugi. J ej ci~gl~ i~dz~, jej nieustannym eel em w kt6rej istniala, iz w nieublaganej czy wreszcie 
bylo zgl~bianie tojemnic i natury Najwyzszej Istno- przesadzonej logice, wszystkie wnioski, wszystkie 
~ci. Bo chociaz filozofowie aleksandryjscy, jako swe zasady do ostatecznych konczyn doprowadzic 
eklektyzm przedewszystkiem maj~cy na celu, rozci~- chciala. Zt~d eklektryzm, tak szacownej w kazdej fi
gali swoje poszukiwania do wszystkich cz~sci filo- lo1.ofii, cbc~cej si~ opierac na powadze i doswiad
zofii, jednakZe niezawodnie najwi~cej zajmowali si~ czeniu wiek6w i na tych danych isc pewniej i dalej, 
teologijf1. Za czas6w wif2c istnienia tej szkoly, nauka wyrodzi{ si~ wpr~dce w aleksandryjskiej szkole, 
ta uczynila ogromne post~py i przez-to samo juz w brak poczucia prawdy i zupelny niedostatek s~du. 
Aleksandryjczycy wysoko si~ wzniesli, d~z~c od ra... C6z wreszcie powiedziec o panteizmie tej szkoly, 
zu do celu wszech-bytu, do celu wszech-wiedzy, je- kt6ry byl ostatni% smutn~ jej cech~, jezeli nie to, iz 
dnem slowem, do Boga. - Nie mozna powiedziec wierzyc \Ven .Zadnym sposobem nie mogla; ze bro
aby nie zbaczali czasem z wlasciw ej drogi, wcbo- ni~c go, bronila tylko hellenizmu, z kt6rym on jej 
dz~c na sciezki podrz~dne: owszem rzecz nawet pe- si~ zctawal nierozerwanie zl~czony - Niepodobien
wna, ze zapelniali swe filozofij~ przedmiotami zu- stwem przypuscic, ~eby ludzie tak wysokiej nauki, tak 
pehlie blachemi, ale dla nich zadna poprzednia na- wznioslej cnoty i moralnosci, jakimi byli mistrze 
uka nie byla stracona, bo korzystaj~c z doswiadcze- aleksandryjskiej szkoly, mogli wierzyc w grube ba
nia poprzednich wiek6w, juz widzieli jasniej, lepiej, snie, kt6re sluzyly za podstaw~ politeizmu i od dw6ch 
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blisko wiek6w dla og6lu utracily urok. - Lecz i1n traktat o wstrzeJni~ztiwosci i do niego si~ jak najsu
si~ zdawalo, ze cywilizacja Grecka bez politeizmu rowiej zastosowywat 
zgin~c musi - a oni tak gor~co kochali Hellad~h ze Proklus, ostatnia gwiazda szkoly, odpowiadal 
dla niej nic wahali si~ oni, ludzic mysli i ducha, - . Syriambsowi i Plutarchowi, kt6rzy go widzieli w 26 
sprawowac bezrozun1ne i raz~cc politeizmu obrz~dki, 1·oku zycia chudego, bladego, omdlewaj~cego prawie 
oraz glosic si~ klaplanami religii, ktorej sa1ni najle- z utrudzenia: ,Niech tnnie moje cialo doprowadzi 
piej calft nicosc znali. Tak wi~c pol~czone razem tam, gdzie ja zajsc chc~, a p6znh~j niech umrze." -
sztuki i nauki, filozofi.ja i religja starozytna, mialy Plotinus 'vstydzil sit) r6wnie S\vojego cialajak wszyst
sluzyc za palladizm przeciv{ no\vej Chrystusa wie- kich potrzeb cielesnych- kiedy byl slaby, nie przyj
rze, kt6ra ~wiat juz z1n~czony, bezsilny obejmowala mowal zadnych lekarstw i schowal si~, by umrzec. 
w swe l)Ot~ine ramiona, by go podniesc, uswit)cic i Tak wi~c nie masz najmniejszej w~tpliwosci, ze 
poprowadzic dalej. - Ku ostatecznym celom ludz- oni z zasad s"roich i z otaczaj~cych ich okolicznosci, 
kosci. - M6wilismy juz, ze miRtycyzm, eklektyzm i czerpali moralnosc sw~ i cnot«J a dogmata i na·· 
politeizm glownemi by~y cechami szkoly; zasad~ zas ukt) nojo bficiej brali z Platona, ich prawdziwego i 
jej najpierwsz~ 6w dog1uat troistosci, \V kt6ry oni u"rielbiancgo 1nistrza; \Y kt6ry1n widzieli uosobienie 
wierzyli. 'fen dogmat jako tez wiclka moralnosc ich najczystszej sztuki, i gieniuszu grcckiego.. Ch~c ich 
zasad i cnotliwc iycie, wprO\Yadzila \1Tielu pisarzy na wyplywaj~ca z eklektyzmu; \Vyszukhvania styczno
domysl jako by oni zaczerpy,vali ze zr6del chrzcscjan • sci i powinowactwa mi~dzy jedn~ nauk~ u drug~, byla 
nizmu - Tak jednak nie jest 'vcalc ich troistosc do przyczyn~, iz Jdlka teorJi Platona, daj~cych pole do 

· cbrzescjanskiego dog1natu Tr6jcy S-ej, tylko z nazw.i- poszukiwan i komentarzy, rozszerzyli tnk daleko, ze 
ska byla podobn~. Moralnosc SWQ '"inni oni gl~bokie- je zl~czyli z teo1jami Pitagoresa. Poniewaz zas ten 
mu mistycyzmo,vi a cnot~ \V zyciu szlachetnemu po- ostatni zaczerpn~l niekt6re podania ze W schodu; 
p~dowi szkoly, kt6ra nakazywala \Vprowadzcnie ko- a mianowicie 1\fetampsychozys Indyjsk~, te1n s poso
nieczne w czyn "rszystkich zasad s'yoich. bern dotarltszy az do san1ej kolebki budz~cej si~ nly-

Nie moze bye jednak., zeby tak szkola aleksau- sli ludzkiej - a co wi~cej tym w~zlem pol~czywszy 
dryjska z jednej strony, jak chrzescjanizm z drugicj, U\vielbiauego Platona z myslfuni Wschodu, juz ale
bt)d~c z sob{): w ustawiczn~j walcc, a przez to samo ksandryjczycy czuli si«d panami mysli i ducba ludz
znaj~c doltladnic obustronne zasady, zostac mogli kosci i na tej jak mnien1ali, pott)znej tradycyi, olsnic 
calkietn bez zobop6lnego 'vplywu. Wiele rzcczy cha- chcieli filozofij~, kt6raby byla razcn1 religj~ po"rsze
rakteryzuj~cych tak szl~o}~ aleksandryjskf}, jak i chu~ swiata. 
chrzescjanizm, bylo wtenczas niemal w po,.vietrzu Nie moina zatem calkien1 })rzypuscic aby oni 
swiata, kazdy tez z osobua z powietrzem razem za- chcieli cokolwiek zaczerpn~c od chrzescjan, kt6rych 
czerpywal. Bylo ]{oniecznosci~ \V tym wieku og61- u\vazali za barbarzync6w co cien1not~ swiat chcieli 
nego rozwolnienia obyczaj6w; a by dusze czyste i "TY- za1ac. Chrzescjanie, brae niczego nie n1ogli od pogan 
brane rzucily sifJ 'Vl't)CZ w przeci,vn~ drog~, aby bezboznych, bo wszystko czerpali z ksi~g i podan 
w czasa.ch zbytku; ukocbaly ub6stwo; w \Viekn roz- starego testamentu, co wi~c jest in1 'vsp6lnego, to za
pusty, czy&tosc i l\:iecly chrzescja11stwo organizowa- r6,vno jako zr6dlo, tak szkole jak i chrzescjanstwu 
lo te tak liczne ?;aStEJPY zakonnik6\Y, filozofowie r6- tnusi bye wsp6lne, gdyz lezalojedynie "r duchu czasu. 
zni, szczeg6lniej zas aleksaudryjscy, \vprowadzali Jakkolwiek b6j byl zaci~ty, jakkolwiek ta walka 
w czyn wysok~ moral nose swych zasad: zrzekali si~ z chrzescjaniz1nem i nieroztropna obrona politeizmu, 
nami~tnosci, aby w zupeln.osci oddac si~ nauce a stala sit) przyczyn~ zguby szkoly aleksandryjskiej, 
przez nauk~ trafic do Boga. jednakze na jwi~kszy mistrz jej P lotinus, kt6ry zyl 

Plotinus najpierwszy n1i8trz i najt~zsza glo,va ale- w trzecin~ \vieku ery naszej, nie naleial do niej mo
ksandryjskiej szkoly, jest zu1Jelnyn1 spiritualist~; cia- ze bye dla tego, iz ogromnie przesladowana przez 
lo jego niema najmniejszego w jego oczacb znaczenia cesarzy, nie zdawala siv bye "-'Sp6lzawodniczkf1 nie
i w og6le wszyscy aleksandryjczycy pogardzaj~ zu- bezpieczn~,-ale bye takze moie, iz Plotinus znal je 
pelnie cia~em i 'v tern si~ zblizaj~ do metody Pitago- malo i n1ieszal z tak nazwau~ sekt~ Gnostyk6w. 
resa. Porfir najznakomitszy uczen Plotiuusa, napisal (D. 11.) 

• 
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Z Etyopii i z Babilonskiej czyli Chaldcjskiej ziemi, pii E'vangieli~, zatrzymala ta tylko ,vsr6d tego
jako z dwoch zrzodel, miala kiedys wyplyn~c i po wielkicgo obszaru Afryki lez~en. kraiua, }{t6ra dzis 
Egipcie rozlac si€J oswiata, a z Egiptu przejsc do nosi Abz:r;synii naz'v~. 
Grecyi, od kt6rej przej~la j~ reszta Europy. Nieo-
boj~tne poszlaki dziejo we potakuj~ temu podaniu, J!Jissynitt rhtze.'·cjaft. ·lea. 
chociaz dzis tak Etyopska jak Babilonska ziemia jest Ta1n gdzie ro:lgal~zione zrodla Nilu, tudzici pas-
srogiej niewoli i grubej ciemnoty otchlani~.. rna g6r i epok zastana\viaj~ 'v~dro\vca, ci~gnic si~ 
Pocz~wszy od Genezy, tej pierwszej z pi~ciu ksi~g od zachodu na w~ ch6<1, az do zatold Arabskiej, czyli 

Mojzeszowych, s~ w cal em Pismie S\vi~ten1 spo- do morza Czerwonego, kraj zwany Ilabesz czyli .Ahis
mnienia liczne o Etyopach, liczniejszc o Babilon- syniq, poczytywany za cz~sc EtyopU, kt6ra, wedlug 
czykac11, najliczniejsze o Egipcyanach. Lubo tedy odwiecznych o Afryce napomknirn, rozlegal'a si~ 
o dw6ch tylko ostatnich ludach rozpisaly si€J dzieje zt~unt~d az do 1norza. Etyopskiego, oblewaj~ccgo po
swiatowe, Etyopo,vie jednak musieli nie mniej zna· ludnio\vo-zachodnie pobrzeze Afryld. 1,a to cz~stka 
cz::tc~ jak tamte odgrywac kiedys rol~, mianowicie Etyopii, to jest Abissynia, mialn bye jcducm z dw6ch 
sprzeczn~ z t():, jak~ \V ostatnich wiekach ich pototn· ognisk oswiaty, za drugie bior~c Babiloitsk~ czyli 
stwo, Murzynami lub Negrami nazwane, odgrywalo Cbaldejsk~ 'v Azyi zierni~. I tak 1na siQ rozumiec, 
wzgl~dem chrzescjans kich, a dot~d odgry\va ,vzgl~- O\Va kicdys ~wietna g\viazda Wschodu, juz od dawna 
dem mahomctanskich panstw. zakryta ponurym niewoli i ciemnoty kirem. 

Opr6cz chrzescjansldej, wszystkic inne religje WedlugRitler'a,Erclkunde'' i ,Mitrydatesa
4

'Ac/etun
skazujf1 innowierc6w na nie,vol~. W rozdziale 9 ,f?a, mieszkancy A bissynii nazywaj~ sig ltiopjawan, to 
Dziejo'v Apostolskich czyta1ny: jak 1Zau,et, pod6,v- jest Etyopa1ni a sw6j kraj ~IJ..angestaflopia. Arabowie 
czas mozaista z faryzejskiej scl<ty, tcbn~c nienawi- nazwali go 1/abf'sz, to jest gromad~ lud6w, a Portugal
sci~ ku Chrystusowi, zaz~dal od 'Nielkicgo kapla- czycy t~ arabsk~ nazw~ przckr~cili na Ahassiq, z kt6-
na zydowsldego zalecaj~cych go synngogom miasta rej inni Europcjczycy utworzyJi AhiSS!Jllifl~ 
Damaszku list6w, za pomoc~ kt6rych, tak jak byl za- W kraju abi ·syn~kirr1 Tigrea, lci~cyin 1u~dzy 
mierzyl sobic, Inialstamtctd upro\vadzic chrzescjan do 'vschodni~ odnog~ J. ilu i morzcm Czcr\VOIH~ln, s~ 
jerozoliinskicj niewoli. Ale w drodze, pod owem 1nia- rozwaliny znakomitych gmach6\v, kirdys przybytk6\v 
stem postrzeg{ owo swia tlo i uslyszal 6w glos, kt6rym i s'viadk6w da \vnej tego kraju oswiaty. Do }lOCzctu 
narody s~ winne boskiego do sicbic w Szawle, odtf!d tych przybyt.k6\v i s\viaclk6,v, liczono 1nnogie ldedys, 
Pawlem nazywanego, Apo stola Chrystuso\vego i te1n do cgipskich podobnc, obeliski a.bissynslrie, z kt6-
satnem okupir,iela z tl:ocz~cej jc po ow czas nie,voli. rych d\va przetr\valy do ostatnich cza.s6w, i jedn~ 

Jeszcze Apostolskie dz icje opie\V!j~ \V rozdzialc z grot o kt6r~j jest miejsco\vc podanie, .ie byla gro-
8: jak s .. ty Filip na 'vr6 cil Etyo pa do religii Cbry- beln kr6lowy ah,lj. Jun BPrmutlez, 0 kt6rym l>§dzie 
stusa i ochrzcil, spotk awszy go jad~cego w6zkiem niz~j, powiada \V zdaniusprawy ze S\vego w Abissy
z k i!bikl!l w kt6n3j czytal roz <lzial 53 Izajasza vroro- l ni1 pobytu, prz)'pisanem kr6lowi portugalskiemu 
ka. przepowiadaj~cego niewinn~ m~k~ oczckhvanego z XVI wieku, Sebastyanowi: ic ta l<r6lowa Sa by 
Odkupiciela. vVedlug clziej6\V }{OSCiel nych S. Mateusz ustanowila \V pollldnio,vej abissynskiej krainie Da-
Ewangielista, tudziez S. ~Iatias czyli MaciQj,obrany po mot, panst~·o Amazonek, szanowane od kr6l6\v abis
Wniebowst~pieniu Chrystusa "" miejsce Judasza Iska sytiskich przez 'vzgl~d na za1oiycielk~. !{raj tcj kr6-
ryoty zdrajcy, Apostole1n, opowiadali Ewangieli~ lowy zc stolic~ Saba, u Grek6w Me'riaba, u Arab6w 
Etyopom i w ich kraju odniesli koron~ m~czensk~. Jllol'ab, u Pliniusza AJariaba zwan~, byto,val w Ara-

W samych swoich pierwiastkach gloszon~ Etyo- bii szcz~sliwej. Rozllzial 10 trzecicj ksi~gi J\r6lew-
KsrJEGA SwiA'l'A, Cz. I. R. X. 12 
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skiej Pisma S-go opiewa: ze ta kr6lowa odwiedzila szych w~drowc6w. Nie s~ tez plemiennikami daw
Salomona kr6laJudzkiego, dla podziwiania jego m~- ~ycb Egipcjan, bo ich j~zyk jest zupelnie r6zny od 
drosci; wedlug zas pod an abissynskiego ludu, kr6lo- J~zyka ICopt6w, tego nieszcz«Jsnego dawnych Egip
wie jego pochodz~ ze krwi tego Salomona, przez je- CJan posladu. Spomnienie Herodota (II. 29) 0 wy
go i kr6lowy Saby syna Menitelteka. Jest tez podo- chodztwie wojskowcj kasty Egipcjan okolo rolru 650 
biens two mi~dzy dzisiejszymi Abissynczykami a da- przed er~ chrzescjansk~ za Psarnmetycha ich kr6-
wnymi Hebrajczykami pod wzgl~detn na j~zyk, oby- Ia, do Abissynii, o jej tu przyj~ciu przez miejscowe
czaje i charakter obojga lud6,v, jak siQ wyraia spo- go wladc~ i osadzeniu w okolicach, zrodelnemi ra
mniony Ritter. Nadto kr6lo,vie abissynscy mianuj~ 1 mionami Nilu oblanych, uczy, ze Abissynia juz przed 
si~ ksi~i~tami izraelskiemi, a w ich herbie, kt6rym tak dawn~ epok~ byla kr~jem ludnym i rz~dnym. 
jest lew z krzyiem w szponacb, czyta si~ nap is: Vicit Przed Ilerodotem l/o1ner (Odyssea I. 23), kiedy jesz
teo de trib1t Juda, jak powiada Samuel Pu!fendo7f cze milczano o Galii i Sycylii, spomnial o Etyopach, 
w swojem przygotowaniu do Historyi Po\vszechnej. a przed Homerem-jak m6wi Arnold-Ludwik Heeren, 
Nakoniec lud abissy:iiski, lubo chrzescjanski, dotl!d professor Gettyngski od r.l787, w swoich ldeen II,314: 
obchodzi szabas opr6cz niedzieli i trzyma si~ kilku kapl ani egipscy swoje roczniki, ludy zas azyatyc
obrz~dk6w mojzeszowych. Moznaby tedy po\viedziec kie znad Tygru i Eufratu swoje bohaterskie spie
ze wyznanie Abissynczyk6w wychodzi na wyznanie, wy przeplatali etyopskiemi, to jest, gl6wnie abissy:fi .. 
zawi~zanej w drugim wieku ery chrzescjanskh~j w Pa- skiemi, basniami. - ,Jezeli Abissynczycy, n16wi 
lestynie, sekty Nazarenow, tak nazwanej od miasta Adelung w swoim ,Mitrydatesie '' zowi~ si~ l(jopjau,'an, 
Nazaret, do kt6rego J 6zef i Marya z Dzicci~tkiem to jest Etyopami, to tylko dla tego, ze si~ osiedlili 
Jezus udali siEJ na mieszkanic po po,vrocie z Egiptu, wsr6d Etyop6w czyli czarnych afrykan6w. Wszakze 
l:}cz~cej obrz~dki zydowskie z przepisami Chrystu- oni l111bi~ nazywac si~ Ajazjan, a swoje panstwo 
so\vemi, trzytnaj~cej si~ hebrajskiej Ewangielii S-go Geez, to jest roslinnem, lubo ta ostatnia nazwa jest 
Mateusza, lecz wygaslej okolo IV wieku, w kt6ry1n wlasciwa ich krainie Tigrei." - Z tego czynu wy
wlasnie ustalila si~ religja chrzescjanska w Abis- pada wniesc, ze jezeli wyraz abissynski Ajazjan o
synii. Na zespolenie religii cbrzcscjanskiej z obrz~d- znacza azyan6w, tedy jest czl1stkow:} odpowiedzi~ 
kami iydo,vsl{iemi u Abissynczylr6?{, mogla jcszcze na pytanie: dla czego j~zyk abissynski czyli Geez 
wplyn~a ta okolicznosc, ze wsr6d nich jui przcd er~ nazywa si~ takze u niekt6rych jego grammatyk6w 
chrzescjaiisk~, zamieszkal urywek izraelskiego ludu, chaldejskim? powt6re: czy Etyopja, mianowicie Abi~
p6zni~j rozrodzony w bytuj~ce dot~d l{r6lestwo zy- synia, mogla bycjednem z pierwszych zr6del oswiaty? 
dowskie Talasza, to jest wygnanc6w, \V strornych Mimo takie z Izraelitami i Egipcjanami stosunki 
niedo.stfEpnych, opoczystych g6rach Sarnen, mi~dzy i zetkni~cie Abis~ynczyk6w, przemawia za nimi, ja-
12-tym i 14-tym stopniem szerol~osci p6lnocnej. ko za nadnilowymi rodzimcami (aborigenes) ich da
Sia,vny w~dro,viec szkocl{i, Jakob J]ruce, zwiedzil to wna balwochwalcza dla Nilu i w6d jej rzeki czesc, 
kr6lestwo \V latach 1769-1772. Gdy dawniejszy od przemawia. tez egipska budowa ich mieszkan a pira
tamtego w~drowiec, l{arol-Jak6b Ponce!, lekarz fran- midalna ich nagrobk6w, nadewszystko zas ich ze 
cusl\i, odbywal w latach 1698 - 1700 podr6z na wschodnirn sprzeczny spos6b pisania od le\vej do 
Wschodzie, opisan~ po cz~sci w jego Relation abre- prawej r~ki starozytnemi wlasciwemi, od hierogli
gee du voyage d Ethiopie; polecono mu z ramieuia fowycb i kuficznych r6znemi, gloskami. 
Lud\vika XIV. kr. fr. wybadac istotfE abissynskiego Axum czyli Aksum, dzis male miasto w Tigrei, bylo 
wyznania. W6wczas ich kr6l punuj~cy od r. 1680 kiedys stolic~ Abissynii. 0 dawn6j tegomiasta 'viel
do 1706, Adjam Segued, w pismie swojen1 do 'vspo- kosci, s'viadczy znaleziony na jego gruncie przez an
mnioncgo francuzkiego kr6la dan em, wyrazil, iz ko- gielskiego uczonego w~drowca Henryka Salt, w ro
sci6l abissynski us,vi~cil 5 Sakrament6w czyli, jak ku 1810, kamien z greckim napisem, \vyrazaj~cym 
je na·zwal tajetnnic, to jest: Trojcy SwifEtej, wciclenia dobrodziejstwa przcz kr6la Aizanasa, mianuj~cego 
Syna Bozego, Chrztu, Eucharystyi i Zmartwych,vsta- si~ synem Marsa, zlane na zwyci~zonycb przez nie-
nia zmarlych. go wladzc6w. 

Tak chrzescjanscy Abissynczycy, siebie Etyopa- Ale, co nadewszystko nadaje Abissynczykom pier-
. mi nazywaj~cy, czyi S1! przodkami dzisiejszych Mu- \\Tszenstwo mi~dzy wszystkiemiAfryki ludami a wyz
rzyn6w? Nie s~ wedlug Herodota i wedlug dzisiej· szosc nad Egipcjanami, to ten wzgl~d, iz przynaj-

' 
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mniej od IV wieku dot~d oni wytrwa1i w przyjEJtej chodzi ~e pod przedmurzeicb politycznego bytu, polc
przez nich religii Chrystusa i utrzymali swoj~ nie- gaj~ce na g6rzystosci ich ]{raju, przeplatanej picczara
podleglosc, chociaz, bEJd~c skazani na wieezyst~ mi, podkopuje si~ gl~biej o<l zewn~trznego, wewn~trz
w obronie obojga walkfJ, nie post~pili a nawet co- ny nieprzyjaciel, to jest polityczna nicsfornosc i rcli
fn~li si~ w oswiacie. Frumencyus, w poczecie swi~- gijna kl6tli\VOSC, w8r6d kt6rych \Vladca wiclkicgo }lan
tycb napotykany, jest imiEJ pierwszego ich Apostola. stwa, z tytulen1 lVet{us, majestat jcgo oznaczaj~cym., 
Byl on rodem z miasta syryjskiego 'fyru, z kt6rego stawal si~ wiel<uiscie igraszk~ spornych stronnictw. 
do Egiptu r. 331 a nast~pnie do Tigrei pow~dro\Yal Ale zapcwne \Vi~cej niz samot\vornemu l{raju swego 
i tu, pozyskawszy przycbylnosc abissynskiego kr6- obwaro\vaniu, winni s~Abissynczycy swojQ nicpodle
la, zaszczepi{, a raczej utwierdzil dawniej zaszcze- glosc tcj 'voli N njwyzszcj, kt6ra chciala ich zacho
pion~ religjEJ Chrystusa Od niego pocz~l si~ sze- wac niepodlcglychjakojedynych o<.hviecznych \V .Afry
reg abissynskich biskup6w w miescie Axum, uswi~- ce wyzna\vc6w Chry tu a, i t61n san16m wyobrazi
conem zwlokami tam zmarlego oko~o roku 360 .. By- cieli taki6j samej dobrej strony czlowieczenst\va 
tuj~ce dot~d miasto Frum~ntt, rna od jego imienia w Afrykanach, jak~ \V swoicb Azyanach znicwalaj~ 
sw~ nazw~ . Abissynczycy, mianowicie Tigreicy, uznawac zacni chrzescjanscy Ormianic, a jakiej bo
wsr6d l{t6rych najpierwcj przyj~lo si~ ziarno zbaw.. dajby stali si~ :F.Juropejczycy wzorcm. I oto czyn, za
ezej religii Chrystusa, najch~tniej nazywaj~ si~ Ka- pe,vne zdolny usprawiedliwic nas, iesmy sobie po
sztami, to jest chrzescjanami. Na ichj~zyk juz w kon- zwolili niniejszego o Abissynii i Abissynczykach u
cu IV wieku bylo wytlomaczone Pisrno Swi~tc, jak st~pu, niesprzecznego wreszcie ze spraw~ okup6w 
w swoim ,Mitrydatesie'' powiada Adelung. Pod wzgl~- sp6lludzi afrykai1skiego \vschodu. Z tcgo gl6wnie 
dem zachowania pi~tna dawnej oswiaty i chrzescjan- stanowiska mamy si~ przypatrzyc znakomitszym 
skiego charakteru, odznaczaj~ si~ takze mieszkancy dzicjowym chrze scjanski~j Abissynii \vypadkom. 
najpoludniowsz~j abissynskiej krainy Na1·ea czy li E'na- W Arabii szczQ~li wcj, rni~dzy rzck~ Lapis i mo 
rea. Oni tez najwi~cej s~ cenieni w Kairze,Stambule rzem Czer\vonexn, bytowal kraj /lomerytow, kt6rego 
i Arabii, gdy ich tam~ wojna rozb6j lub polowanie po- stolica nazy\vala si~ Nag1'an, u Ptolomeusza Narra
wiedzie i trybem wscbodnim na wieczn~ skaze niewol~. ra. Do poczetu }{r616w tego kraju jest zapisany 

Otoczon~ w okolo niBprzyjacielskiemi dzikiemi Dunruvas, z pochodzenia zyd. 'fen wyt~pil· wielu 
hordami, por6wnywaj~ Abissynczycy swoj~ ojczyzn~ chrzescjan, \V szczcg6lnosci um~czyl przyswiecaj~cego 
do k\viatn u nich rosn~cego a zwanego Dengelat, im S \vo.i~ poboino~ci~ Aretasa. Oburzony jego srogo
okazalego wprawdzie, lecz okrqzonego tak jak oset sciami /(aleh, 1{r61 Abissynii, wypra,vil si~ roku 522 
kolczystym kielichem. Jakoz slawny orientalista przez n1orzc Czerwone, z pot~g~ 120,000 zbrojnych 
Job Ludol(, rodem z Erfurtu Ct 1705) znawca 25 do Arabii, opanowal kr6lest,.vo Dunau}asa, ana je
j~zyk6\v, a szczeg6lnie abissynskiego, jego gramma- go tronie osadzil syna po swi~tym m~czenniku Arcta
tyki i slownika au tor, slusznie \V swojej !lis Ioria sie. Roku 526 Z\\rloki tego kr6la Kaleba mialy bye po
Aethiopiae powiedzial o Abissynczykach. - ,Cum cho,vane w \Vspomnionej wyzej grocie kr6lowcj Saby. 
his populis, barbaris, perpetuo Iuctant et belli magis Najblizsijego na tron nast~pcy, kiedy Mahomet z mie
quam pacis artcs meditantur."- Ten IJudolf do na- czem w jednej, z alkoranem w drugiej r~ce r6znosH: 
ucEenia si~ j~zyka abisaynskiego uzyl rodo\vite- postrach w Arabii, juzto posilkowali cbrzescjan kra
go Abissynczyka, ksi~dza Grego11ius'a, na kt6rego ju Homeryt6\v, jui da,vali przytulek ucickajt1cym do 
gramatyczne nieuctwo mocno utyskiwal. Z reszt~ Abissynii; panowanie bowiem kr616\v abissynskich 
ten iego nauczyciel, Gregorius, jest autorcm ksi~z· w cz~sci Arabii az do epoki zgro~nego spomnienia, 
ki mow~ abissynsk~ napisanej, pod tytulem: , Tc- Hedz1'f!: czyli hegir~ zwanej, tr\valo przez 70 lat. Byl 
ologja etyopska", w kt6rej powiada, ie licz ba Sakra- to zen it ich pot~gi. W 6wczas cesarze bizantynscy 
men tow, czyli jak je nazywa tajemnic, u jego ziom- J oplacali ich przyjazn podarunkami i daninami, jak pi
k6w nie jest us talon a i ie ty lko te trzy: Chrzest, sze Procopius, historyk grecki z czas6w Ju. tyniana ce
Wieczerza Panska i Spowiedz, s~ u nich niew~tpli· sarza, zmarly ol{olo r. 565 (de bello L. I. c. 19-20). 
we. Widzielismy wyzej, ze co innego w tern w?.gl~- Okolo r. 1000 ery chrzescjanskiej l{r6l abissynski, 
dzie powiedzial Poncet wedlug listu pisanego od abis- kt6rego imie, wedlug s pomnionego wyzej Puffendorfa, 
synskiego do francuzkiego krola. jest Lalihala, wykul w skalach swego 31anstwa i 

Ta niejednostajnosc wiary u Abissynczykow st~d po- zbudowal 24 kosciol6w. Franciszel\ Alva1'ez, ka-
12* 
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pelan posel ·t,va portugalskicgo do kr61a abissyn- piez Eurreuius: obwiesci! po,vszechnosc chrzescjafi
skieO'o z r. 1533, umiescil rysunck tych kosciol6w sk~ i \vez,va1 j~ do brania uczestnict\va \V odpornej 
w skrcslonej przez siebie wiado1nosci o tym lrraju. Ich walce, przcciw n1aj~cetnu pochlon~c chrzcscjanst\vo 
zalozych,l, kr61 Lalibala~ pochodzil z tej rodziny kr6- turko-mahon1etanizmowi. rro obwieszczenie ~ci~gn~
l6w panujq,cych od roku 900 do 1300, kt6ra salo- lo do Florcncyi ormianskich i abis~y1J.skich posl6,v, 
monsk~ zepchnQ1a z tron11. I zno\vu }llen1icnnicy sa- tamtych za Azy~, tych za Afryk~ }Jor~czycieli, ze i 
lotnoi'!sld6j odzyskali tron abissyi1ski r. 1300, a z nich te dwie cz~sci zien1i, n1og~ i chc~ polQ:czyc si~ z Eu .. 
pier\vszy 11azywal si~ Ikon-A1nlach. Za tcgo kr6la rop~ w~zlen1 chrzeHcjanstwa. 
nastal zwyczaj za1nykania n1czczyzn z panuj~c6j ro- ~T Abissyuii pano,val w6wcza::; krol Zara-Jakoh, 
dziuy .. 'r grocie krainy A1uhara, aby ci o tron lub kt6ry opr6cz wojego przez poselstwo udzialu w So
o rozbicranie 1ni~dzy siebie kr6lcst\va nigdy siEJ nie borzc florenckitn, pisywal tchn~ceduche1n cbrzescjan-
pol\uszali. Jego syno,vie i rodzony brat, za tal<~ ski1n listy do swoich w Jeruzalem k i~zy. Polslra i 
wlasnic pokus~, rozpocz~li poczct "ri(Jzionych abis- W ~gry mialy wo"'czas zdzialac za Europ~ to, co 
syf1skich krolcwico\v. Abissy:Uczycr i Orn1ianie z a Afryk(J i Azy~: lecz ro-

Byl to czas \V l\t6ryn1 Europa })icrwsz~ })e\vn~ o ku 1444 pod Warnq, a nast~pnie, z \Viny niezgody 
Abi synii \viadotnosc powzi~la, od slawncgo po }{ra- Grek6w, w 1\onstantynopolu, rozbila sig roku 1453 
jach 'vschodnich w~dro\vca, Afatka-Polo \venecyani- o pot~g~ dziczy turcckiej, spra,va okupu ludzkosci 
nina. 'fen Marko-Polo powiada, "' zdunin sprawy ze og6lnie, \Vyzna\vC6\vChrystusa szczcg6lnie, z niewoli 
s"rych '"~dro\vek, ie r. 12 kr61 bissyf1ski, Ajuba- mahometanskiej. 
sion, chcial odp.rawic })ielgrzytnkQ do s"'iQtego \V J e_ W ty1n zalosnej pa1ni~ci okresie, n1iano\vicie od r. 
ruzalim grobu Cbrystusa. Gdy tej piclgrzy1nce byli 1433 do 1453, Portugalczycy oieglo,vali po rzek~ 
przeci\vni 1noini panst\va, tedy byl zast~piony przez Senegal zachodnie pobrzeza Afryki i ty1n pobliskie 
biRkupa kt6ry siQ uda:lna~hvi~te tuiej ce, ale kt6rego wyspy. Na t~pnie r. 1489 \V Lisbonie ochrzcili Inu
w powrocic zla1>ala i obrzezala sroga kraju Adelu rzyi1skicgo J olofo\V ze Senegatnbii l<r6la, kt6ry ba
dzicz, 11ie bcz wystt\\vicnia si~ na zasluzony ten1 zlo- dany o szczcg6ly Afryld, powicdzial in1 ie slyszal 
czynstwcm odwet. o kraju afrykali kin1, podobniej zym do chrzescjan-

Nie bezzasadnic ut.rzyinujtJ: badaczc uzicjo\v, ~e skiego niz do mahotnetanskiego. Portugalczycy wzi~li 
Marko-[Jo!o (t 1323) dal pop~u do \vynalazl{O\V ta- ten }{raj za 6'v \vtenczas zagadko'\\'Y, kt6rym mial 
kich jak J)roch do strzclania, igla n1agneso,va, wy 'vladac tak naz,vany ksiqd: Jan. Wi<lzielisn1y wyzej 
tlok pisma~ astrolab i ty1n podobnc: on bo\vietn te kogo przcz tcgo n1onarszego ksi~dza Jnna trzeba ro
'vynalazki, lubo nic tak jak dzis }lOd nicbem Europy zun1icc, ale rortugalczycy po"rzi~\vszy wicdz~ o Abis
'vydoskonalonc, \Yidzial '" krajach \V chodnich, mia- synii od S\Yego zion1ka Petlro [(Jt)ilhanz, kt6ry z nich 
nowicic az:y a.tyckich, a za po,vrotenl do s'vej ojczyzny, pier,vszy r. 1490 do tal si~ 1norzen1 do tego kraju, 
udziclil o nich \Viado1nosc. Jego opowicdzi nic '\vie- \Yzi~li "·lade~ abi syn~kiego za O\vego ksi~dza Jana 
rzyli \Vowczn · Europejczycy i ai 'v kilka wick6'v a jego kr6lestwo nazwali Indya1ni. Podejtno\vany 
przckonali si~ o jcj pra\vdzi\"\'osci. No,vy do,Y6d, ic uprzcjn1ie na d'vor7.e kr6lewskin1 Cot·ilha?n, sklonil 
Wscb6d, dzis j~cz~cy pod jarz1nen1 nic\voli i cie- tatntejsz~ kr6lo'v~ 1/elenc, ze w ilnieuiu S\vego 'vnu
mnoty, byl kicdys kolebk~ os,vinty , podobnic jak lra, Dau ida Ill, do kr6la portugalskiego E7Jlanuela I, 
zbawczcj Ewangiclii. poslala Ormianina JJlateus:a, w celu za\Yif!zania 

Od 1\iarka-Polo, az do polo\\'Y ./\, wieku abis- przyjacielsldch i handlowych sto::>unk6w. Odpo,vie
synscy kr6lo"·ie \vchodzili 'v sto unki .z europcjskic- dnie do Abissynii })ortugalskie posclst\\'O \Yysiadlo 
1ni. Byl to okres w kt6rym rosn~ca pot~ga turecka, w miescie Alasua, na pobrzezu 1uorza Czer\vonego, 
przerazula tr\vog~ "·schodnic i zachodnic kraje, a r . 1520. Na d\"\'Orze abi synskim zastalo ono Cot·ilha
cesart;t\vu grcckicmu grozila stnicrtelnyn1 ciosen1. 1na, kt6ry tan1 przez lat 33 do roku 1523 s\vojej 
Z""olany rol\u 1439- 1442 przez Eugeniusza IV smierci przeby\val. Po szescio-letnim w Szoa (Shoah) 
do Florencyi obor, mial podac zbawcz~ r~kfJ za- 6wczesnej ~bi synskiej stolicy pobycie, kapclau por
grozoneinn cesarstwu. Cesarz Jan Paleo log II, pa- tugalskiego posel t"'a, Franciszek All'arez, po
tryarcha Jo=efi "'ielu bjskup6"r grcckicb, przybyli wr6cil ze s'vymi to\varzyszami, zosta\viwszy w stoli
z Konstantynopola na ten Sobor ina nim prze\viedli cy ksifJdza Jana Ber1nude:a, do Lis bony, gdzie od
pok6j wiary. 0 tym nadzwyczajnym "rypadku pa- dallisty spomnionej kr6lowy Heleny, Janowi Ill, na-
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st~pcy Etnanuela I, kr6lowi portugalskiemu. Ten sam 
J11t·a1~ez odpro\vadzil potem do Rzymu abissyn Ide
go posla i tatn ro){u 1533 zdal papiezo,vi J{lemen
sowi VII, \V obec Karola V cesarza, spraw~ zc S\ve
go w Abissynii po bytu,a potem j~ oglosil p. t. ,,Pra w
dziwa wiadomosc o kraju }{si~dza Jan a lurlyjskbn (Fr. 
Al~·arez vcrdadcira inforJnacam das terras do prcste 
Joa1n das !nclias. Li boa 1540 fol.) l{t6rej lacin ·I<ic 
z portugalskiego j<dzyka tl6maczcnic p. t. ,Lcgatio 
ma.gni Indorutn presbyteris ad Eminn.nuelenl, Lusi
taniae,, znajduje si~ (w zbiorzc podr6zy 'vydanyn1 
przcz Jana Ra1nu io, uczoncgo 'venecyanina z .1. VI 
"rieku. . 

Wyt~zonc na Abissynj~ napady przez Adclo\v od 
poludnia i 'vschodu, przez Gallas6\v ocl J)Oluduia i 
zachodu i przcz Turk6w od p6lnocy, gl6\vnie spo
wodowaly wladc6w Abissynii, do zabiegania o przy
Inicrze z Portugalj~ i z Rzymen1. Dos~Jo ono, to 
przymierze, i poci~gn~lo za sob~ stoletnht, lubo 
imienn~ ty lko j ednot~ abissynsldcgo kosciola z rzym
skitn, a tej jcdnosci zakladnikiem byl patryarcha 
abissynsld, n1iano,vany przez Rzym. Picrwszy z tych 
}Jatryarcb6,v, Jan Bermudez vortugalczyk dopiero 
pomniony, przcp~dzil na ten1 dostojcnst\vie 30 Jat 

' 
zakorzeniony monofizysm(to jest uznawaniejcdnej tyl
lro natury z d,voch, bosldcj iludzldcj, \V Jc~usic Chry
stusic) wynil\ly zc zdan Nestoryus---a, patryarchy kon
stantynopolskiego 'v V \vicl<u, a rozszcrzony w VI 
przcz ~ yryjsl icgo 1nnicha Jakoha, od l\torego tnono
fizyczui chrzcscjanic nazywaj~ si~ Jalrohinruui. 0 ten 
n1onofizystn, gdy go, jako sprzcczncgo z zasadami 
'viary lratolicki6j, odprzysi~clz si<J nic chcicli Abis
synczycy, rozbily si~ stoletnic 'vy,·ilcnia Rzymu 
i Lis bony, loione w cclu zcspolenia ko~ciola abis
syn ·Idcgo z po\vszcchnyn1. Od Chalccdol1sldcgo So
boru, zwolanego \V roku 451 z okoliczno~ci zda!1 c
storynsza, by,valo zawszc dw6ch patryarch6'v \V Egip
cie, jed en grecki czyli prawo,vierny ( orthodo .. os), 
drugi egipS}{i czyli lll0llOfizyst6w. rfego ostatnicgo 
utrzy1nali Arabo\vie opano\vawszy Egipt r. 63D i te-
Inn podlegaJ abissynsl\i Abuna. · 

Po spotnniony1i1 Da,vjdzie nust~pilna abissynski 
tron f(laudyus:, kt6rego Jan Bermudez trzytnal byl 
do chrztu. Przcci\v uporowi tego s\vojego chrzcstne
go ·yna i san1ych Abissyl1czyko\v, jako Z\volcnnik6\v 
monofizysmu, \valczyl patryarcha JJerllntde: (jak 
sn.1n po,viada) rzucancmi na nich l{l~t,va1ni. 

w Abissyni, a dzicje tego J)anst,va tak politycznejak Ze on n16gl byl trafic do celu wlasci\vsz~ oswia
religijne, z okresu od r. 1538 do 1568 skreslil \V swo- ty i chrzescjanskicgo ducha drog~, mozna wnicsc 
jem zdaniu spra,vy, zloionem kr6lowi portugalskie- z nast~puj~cych jego wyraz6\V. ,,Na\vr6ccnic Abis
mu Scbestyano,vi. To jego zdanie S!JI'U\VY uczony synczyk6\v przyszloby do skutku ty1n snadnicj, ic 
Francuz 1vlaturin Lacroze, micszkaniec Berlina, \vy- nliEJdzy niini nie masz uczonycb, nadgtych, zarozu
tlomaczyl na j~zyk francuzki p. t.-,,Courte relation n1ialych, upartych, Iecz s~ ludzie dobrzy, poboini, 
de l'an1bassade du patriarcbe Don Jean Be1'murll'z, pokorni, pragn~cy cb\valic Pana Doga \V prostocic 
envoye au tres chretien ct tres zele pour la foi Don duszy, !a two przyjmuj~cy pra\vd~ i do nicj stosujf1CY 
Jean III roi de Portugal, de la part de l'empereur swe spra,vy., Zgodnic z tern S\viadcct\vein /JerJnu
d'Etbiopie, vulgairement appc le le Pretre Jean. Im- deza, uczestnik jcgo pierwszego do Abissynii po
prinu~ aLL bonne l'an 1563-i umiescil w S\VOjej: ,Hi· selstwa, spolnniony \Vyzej Frauciszek A/care-, }>0\Via
. toire clu Chri tianisme d'Ethiopie, c.t la I-Iaye 1739.:, da \V swojcj o tym kraju \viadomosci, zc 'vidziat jak 

'Vyraz Ahuna, od kt6rego 'v abis:ynsldm j~zyl\u tam zakonuicy, po\vodo\vani poboznosci~, zakazuj~ 
poczyna si(J zalecona nam przcz sa1nego Chrystusa i sobie najpotrzebniejszych rzeczy, jak si~ %anurzaj~ 
przez nicgo ulozona modlitwa, oznacza. to sumo co w zilnnych sta\vach na cat~ bcz przer,vy dob<J. P6-
'v naszyn1 j ~zyku ojciec i zarazem tytul naczelnika .Zniejszy od Alvarcza po Abissynii Wfjdro\viec, bo z lat 
abissynskich cbrzcscjan, przysclanego z grona egip- 169 -1700, ztnarly '" Persyi r. 1706 Irarol Jakob 
skich 1nnich6'v przez aleksandryjskiego patryarchfj. Po f Poneet, lekar.t francuzki, jakby 'vtoruj~c ty1n d\von1 
smierci taldego Abuny kr61 abi syliski Dawid oproz- swoim poprzednikom, zawarr 'v swojcj Relation ah1'e
nione tniejsce osadzil Jan em Bernzucle .. enl, }Japiez zas nee dzt voyage d'Elltiopie, nast~puj~cy szczeg6l: 
Pa"·el III tnianowal go r. 1538 patryarch~ abissyn· ,w najslawniejszym abissynskim ldasztorzc pozna
skhn i z togo po,vodu ustanowH: w Rzyn1ie kollegiun1 ien1 71-lctniego starca, kt6ry flrzez 7lat zyl san1cmi 
szk6lne, pod ,vczwaniem Sgo Stefan a, w kt6rem 1nieli liscia1ni <lrze\va oli wncgo, dziko rosn~cego. Otl tcgo 
si~ sposobic na ksi~iy mlodzi Abissynczycy. nadzwyczajnego morzenia si~ dostal plucia krwi, 
Kiedy Jan Bern1udez obejmowal patryarchalw Abis- kt6re duzo mu dokuczalo. Dale1n 1nu lekarstwo i za

synii, wtedy n1i~dzy chrzescjanami tego panswta byl lecilem jagodniejszy pozywiania si~ try b. Byi to 
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czlowiek urodziwy i ugrzeczniony, a brat rz~dcy zadanej wojskom jego kl~sce, przez srogiego krola 
'I'igrei." Adelu. N a rok przed tem Turcy opanowali miasta 

Bolej~c nad niepowiedzeniem si~ swego w Abissy- portowe Suakirn i Jlasua na Abissynczykacb i tak 
nii apo stolowania, daje poznac Bermudez, ile przy odci~li ich od Czerwonego morza. Przyst~pniejszy 
tern stracila pod wzglEJdem bogactw Portugalia. ,Co po tym ciosie kr6l Klaudius, dal nie dlugo przed 
do rzeczy doczesnych, s~ jego slow a, moznaby wi~- sw~ smierci~, posluchanie ksi~dzu Andrzejowi Oviedo 
cej niz w Peru i w Indjach zarobic w Abissynii, przyslanemu z Goa, przezJana Nunez Barreto nazna
przez handel z tern krolestwemprowadzony. Wszak- czonego patryarch~ abissynskim, missyonarzowi, Je
ze w jego krainie zwanej Damot i w s~siaduj~cych zuicie. Ten Oviedo, odprawiwszy z kr6lem dysput~, 
z ni~ jest wi~c~j zlota niz w Peru, a tego zlota mo- rzucil za okazany up6r kl~tw~ na niego i na jego 
znaby nabywac bez wojny i bez takich koszt6w ja- poddanych. Nast~pnie nosil on tytul patryarcby 
kie na ten eel trzeba lozyc w Indjach." abissynskiego, od r .. 1562, w kt6rym umarl Barreto, 

Nie tylko apastolowal ale i obron~ wojenn~ w Abis- do r. 1597, lecz nic niedokazawszy, umarl ze zmar
synii kierowal Bermudez, maj~c najwyzsz~ wladz~ twienia w miescie Frumena, w kt6rem, jakkolwiek 
nad posilkowem wojskiem portugalskim. Bez wzgl~- nieprzyjazni religii rzymsko- katolickiej, nast~pcy 
du jednak na talde jego zaslugi, kr6l/(laudius od- f(laudiusa, pozwolili Jezuitom pobytu. 
st~pil od tej, kt6r~ byl przyj~l, katolicldej rzymskiej Oiywiciel tych misRyi Sebastyan, od roku 1557 
religii, ajego samego zmusil wydalic si~ z Abissynii. kr61 portugalski, przyplacil zyciem i okropn~ kl~
,Przy £chylku 30-letniego w Abissynii pobytu mo- sk~ roku 1,578, swoj~ do Jlaroko wojenn~ wypra
jego (w tej tresci m6wi Berntudez) przyjechawszy do w~. Opanowa,vszy jego kr6lestwo Filip II kr6l hisz
Deharoa, miasta pobliskiego morzu Czerwonemu, za- paiiski, prowadzil dalej dzielo swego poprzedni
stalem tam l{upca \veneckiego, przyslanego od swych ka, nie bez mnogich ofiar, jakiemi w s'vojej do Abis
rodak6w z Kairu, w celu okupienia 40 Portugalczy- synii przeprawie padali Jezuici. Miasto Frumena 
k6w, wzi~tych w niewol~ przez Turk6w, kt6rzy na bylo dozwolonem dla nich w tern panstwie schro
okup z~dali 30,000 skud6w. Z okupionymi i z inny- nienietn. Tam mogJi tedy chrzcic, kazac, odpra
mi Portugalczyl{ami, tudziei z poslem abissynskim, wiac nabozenstwo, lecz nie mieli wst~pu do kr6lew
jad11cym do gubernatora Indji Wschodnich, wsiadlem skiego dworu. Ich i og6lnie katolickiego duchowien
na okr~t w Masua i doplyn~lem do Goa, ~tolicy posia· stwa los w Abissynii polepszyl si~, odk~d kr61 tam
dlosci portugalskich w lndjacb, gdzie przez dziewi~c tejszy Melek Segued, panuj~cy od r. 1563 do 1595, 
z g6r~ miesi~cy podejmowali mnie bardzo grzecznie pobil Turl{OW za pomoc~ posilkowego wojska portu
Jezuici. Z Goa wraca!em do Portugalii przez 'vy- galskiego, a jeszcze bardziej od roku w kt6rym Piotr 
sp~ S-ej 1/eleny, gdzie zabawilem caly rok, wycier- Paez Jezuita Hiszpan, obj~l kierunek missyi, juz za 
piawszy \Viele od glodu i od innych przykro~ci, bo ta pano"rania kr6la Za-Dangel. Ten Paez w siedmio
wyspa nie rna pra\vie zadnego zwi~zku ze S\viatem, Jetniej niewoli, w l{t6rej go trzymali Arabowie, poj
a jej ludnosc stanowi~ sami nieliczni nie\volnicy, kt6- manego podczas jego do Abissynii przeprawy, nau
rzy na ni~ pozbiegali z plyn~cych okolo niej okr~- czyl si~ arabskiego, a potem w klasztorze miasta 
t6w. Chc~c sobie uj~c tych ludzi, os\vladczylem si(j Ji1·uuzena, abissyiiskiego j(jzyka. Tam i w oltolicy juz
im na kapelana, lecz mi odpowiedzieli ze n1aj~ swo- fto kaznodzieil tyn1 ostatnim j~zykiem, juz mlodziez 
jego, a p6zni~j chcieli mi odm6\vic moiclt niewolni- krajo\v~ nauczal tak pomyslnie, ze rozglos slawy jego 
kow. Rol\u 1559 w n1iesi~cu sierpniu ujrzalem siEJ doszedl: do kr6la Za- Dangel, kt6ry dla tego w roku 
pod niebem Lis bony," (tam r.1575 umarl Bermudez). 1603 wezwal go do siebie z kilk~ jego uczniatni. Po-

Poprzednio kiedy dzielo apostolskiej w Abissynii pis naukowy tych uczni6w, zlozony \V przytomnosci 
missyi bylo zagroione upadkiem, chcial na jego po- kr6la i abissynskicb ksi~zy, nast~pnie swietnosc od
dzwignienie wy brae si~ osobiscie do tego kraju, zalo- prawionego rzymskim obrz~dkiem nabozenstwa, oraz 
zyciel zakonu Jezuit6w, wkr6tce po roku 1540, moe i wymowa powiedzianego w j~zyku abissynsJdm 
w kt6rym Pawel lll zatwierdzil byl to zgromadzenie. kazania przez }{Si~dza Paez, uczynily tak silne na 
A ze 1nu nie pozwolono, wi~c wst~p zakonnych syn6w kr6lu wraienie: ze postanowil przejsc na lono rzym
jego do Abissynii przyszedl do skutku ai roku 1559, sko-katolickiego kosciola, i o tern uprzedzic Kle
w l\t6rym Bet·mudez powr6cil stamt~d do Lisbony, mensa VIII Papieia i Filipa II, his~panskiego kr6. 
a jego syn chrzestny, kr6l Klaudius zgin~l w boju, po la. Ale to postanowienie dalo pow6d do okro-
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pnego w kraju zaburzenia. Za-Dangel przeciw zro- Masua i Suakim, kt6re, jak powiedzielis1ny wyzej, 
koszonym swoim poddanym, nie mog~c podolac owladn~li byli Turcy. Odt~d Abissyuia zostaje pod 
srodkami lagodnosci, uzyl w koncu sily zbrojnej lecz Z\Yierzchnictwetn aleksandryjsl{iego monofizyckiego 
w boju opuszczony od wlasnego wojska i tylko przez patryarchy. Z no\vynl Abun~, przez tego patryarch~ 
same portugalskie posilkt>we do konca broniony, go- do Abissyuii przyslanym, przybyl do tego kraju 
dzien lepszego losu, zgin~l d. 13 pazdzicrnika 1604 r. Piotr lleitinrr Lubekanin. ""'r Suakiln zjochal si~ on 

Jeszcze zalosniejsze od tych wypadki zapelniaj~ z Alfonsem Mcndczcm, l<t6rotnu r6wnie }>rzykre jak 
okres z lat 1604-1632, pami~tny \V dzicjach Abis- niewcze · ne nad jego patryarszcmi rz~datni poczy
synii zaci~t~ bojo"\'\,.(} rozpraw~ mi~dzy jej kr6lem nil uwagi. Dobrze \vidziany \V Abissynii, przcz ci~g 
kt6rego Lac1·oze, spomniony wyzej, nazy,va Sellarn 12-lctniego pobytu, byl:by 1/eiling wazne obja,vil swia
Segued lub Susneus, a Jan Eicltlt01'n (w swojej Ge- tu o tym kraju wiadomosci, gdyby po\vracaj~ccgo do 
sclticltle der d1·ei tetzten Jah1·ltunde1·te) ociniu- Europy nic zamordo,val 'v Suakim, naczclnik tam
sem, obstaj~cym za religj~ katolick~ z jednej strony, tejszy 'vladzy tureckiej. Facilides ustalil dzisiejsz~ 
a zrokoszonymi dla tej przyczyny poddanymy jego, stolic~ Abissynii w miescic Gondar prowincyi Dcm
z drugiej. Gdy ten kr61 za porad~ l{si~dza Piotra bea. 
Paez i swego brata Cella Clt1~istos r. 1613 wyprawil Wedlug spomnioncgo 'vyzej Eichhorn' a taki sam 
do Hiszpanii i do Rzymu poselstwo; jego poddani jak Heilinga spotkallos r. 1704 w Senna~r, powra
zwr6cili je z drogi a nast~pnie podniesli rokosz. Po caj~cego przcz ten barbarzyfiski kraj z Abissynii 
usmierzeniu tego rol{oszu przez spomnioneg~ Ce~~~ Francuza Dzt1'01tl, do kt6rej przez !{air i Nubij~ do
Chrislos'a, przybyl r. 1625 .t Rzymu do Ab1ssynu, stal si~ byl jako posel Ludwika XIV, za panowania 
mianowany jej patryarch~ Alfons Afendez Jezuita. w Abissynii kr6la Adjama Segued. 
Pod przewodem tego patryarcby dnia 11 lutego ·Za panowania krola Jasona II, od r. 1729 do 1753 
roku 1626, kr61 z calem dworem przeszedl: na lono wyludnila Abissyni~ mordercza wojna, prowadzona 
katolickiego kosciola, uznal si~ synem 6wczesn6j je- z Judem kraju Sennaar. Ten kr6l roku 1750 dobrze 
go glowy papieza Urbana Vill i wydal postanowie- przyj~l i na swoin1 dworze podejmowal przybyl~ do 
nia nakazuj~ce calemu panstwu p6jsc za jego przy- Gondar missy~, z trzech Franciszl,an6'v zlozon~. 
kladem. Te nakazy i post~powanie patryarchy A-fen· Joos kr6l Abissynski od roku I 753 do 1769 oto-
deza, staJy si~ powodem do now ego przeci \V kr6lowi czywszy si~ Gallas ami, ni ecierpianen1i przez jcgo 
powstania, Iecz to krwaw~ kl~sk~ powstanc6w bylo poddanych, dal pow6d do krwawej \Vojny domowej, 
przytlumione. Nast~pnie kr6l, nie zwazaj~c na op6r kt6rej okropnc skutki ogl~dal Jak6b Bruce, w~dro
inaczej mysl~cego patryarcby, oglosil: ze zosta,via \viec szkocki. 
swoin1 poddany1n wolnosc sumienia i \vyznania, ale Propaganda rzymska nie przestaj~c sposobic Abis
nie dlugo kosztowal owoc6\v po,vr6conej tym sposo· synczyk6w w zalozonem dla nich w XVI wielru przez 
bern spolrojnosci krajowi. Umarl r. 1632 maj~c lat Pawla III kollegium, wyswi~cila r. 1784 na biskupa 
61, a z jcgo zyciem skonala w Abissynii religja rzym- Orduli (n1iasta Auissyn.) wycbo,vanca swego, 1'obia
sko-katolicl{a. ~ sza Gltb1'agzer, Abissyilczyka, i poslal go do Etyopii. 

Jego syn i nast~pca J/acitides czyli Basilides, pa- Ten Ghbragzcr wytlomaczyl na jQzyk etyopski i r. 
nuj~cy od r. 1632 do 1665, patryarch~ Mendeza i 1786 oglosil \V Rzymie ksi~zk~ o nauce chrzcscjanskiej 
Jezuit6w wydalil naprz6d do ~'rumeny, stamt~d kazal (Adelung w Mitrydatesie). 
im udac si~ do Masua, portowego miasta i odbic na Henryk Salt, Anglik, kt6ry \V latach 1805, 1809 
zawsze od I~du Abissynii z tym \Varunkie1n, ze ukry- i 1810 z\viedzil a potem opisal AbissyniQ:, byl upo
waj~cy si~ w tym kraju b~dfb karani smierci~. Jakoi wazniony od swego rz~du za,vrzec z wladc~ tego kra
kllku Jezuit6w, uznanych za winnych nieposluszen- ju traktat handlowy, lecz jego w tym razie, r6wnie 
stwa tyn1 nakazom, padlo roku 1640 swojej reli- jak spomnionego dopiero Jak6ba Brace, usilowania 
gijnej gorliwosci ofiar~. Hieronim Lobo, sp6lzakon- nie wzi~ly skutku. A tak Abissynia, dot~d chrze
nik i pomocnik Mendeza, tudziez sp6lczesny mu brat scjanska, jest dzis mniej przyst~pna dla Europejczy
zakonny Baltazar Tellez, opisali t~ katastrof~, kazdy ko\\', nii byla przed 363 laty, czyli w r. 1490, w kt6-
w skreslonej przez siebie historyi Abissynii. Z opu- rym po raz pierwszy zawitali do ~tego panstwa Por
szczaj~cymi Abissynj~ Jezuitami i ich zwolennika- tugalczycy, a jcgo wladc~ nazwali ksi~dzem Janem. 
mi, srogo si~ obeszli urz._dnicy tureccy w portach Tu miejsce i czas, przypomniawszy sobie cosmy da-

• 

• 



96 

wniej i wyzej powiedzieli o odwiecznem przez AJ~a- Iestw, byJi kierowali t~ spraw~ z wlasciwego stano
b6w i Turk6w, czyli og6lnie przez Mahometan6w na wiska oswiaty i Cbrystuso,vej, lagodnosci i cierpli
ci~zk~ niewol~ sl<azania mieszkanc6w \Vschodniej wosci, spelniliby na Abissynii, a przez to pans two na 
Afryki, gdzie jedynie religja Chrystusa, gdyby tam Afrykanacb wschodnich, wiekopomne dzielo okupie
wsl<rzeszona irozpowszechniona, bylaby zdolna polo- nia tamtej: z odwiecznych utrapien podkopuj~cych 
zyc tej srogiej pladze kres, bo przeciw niej nie mog~ jej polityczny byt, a tych z odwiecznej nie\voli: cie
dot~d, takjak przeciw zachodnio-afrykanskiej pladze mnoty i zdziczalosci. Zle prowadzone dzielo run~lo 
mogly 'vyst~pic curopcjskie mocarstwa, - zabolec tak okropnie, ze w pierwszych latach XIX 'vieku, 
nad takim jakismy tu skreslili upadkicm w Abissynii nie udalo si~ europejskiemu zachodowi u zrazonych 
sprawy chrzcscjail.stwa, i nad zabrnieniem nadal Abissynczyk6w dopi~c tego w imie handlu, o co 
tego paf1stwa w grubej ciemnocic. Gdyby Portugal-~ w XVI i XVII wieku pokuszal si~ w in1ic Chrystusa 
czycy a po nich His~panie i missyonarzc tych kr6- Odkupiciela. 

SZP ADNK alho OSTR OPYSK~ 
' (z ll.YCIN.-\ KOLOROWA.N~). 

Do cud6w morza u starozytnych, to jest do prze
straszaj~cych samym ogromem wieloryb6w i de]fi .. 
n6w, ol{ropnych ludojad6,v, hyen Inor.::;kich i przera
zaj~cej postaci mlot6w morskich, liczono dwa ro
dzaje ryb, straszuych broni~jak11 je natura obdarzy
la. Picr,vsz~ jest pila (Pri lis autiquoru7n) opatrzo
na przcdluzcnie1n g6rnej szcz~ki na 5 do 6 stop dlu
giein, a 4 do 5 cali szcrol\icm, splaszczonem i opa
trzoncm po obu stronach szeregan1i 18 do 24 spi
czastych z~bow; drugi szpadnik (.t I}Jhias gtaclius) 
kt6rego g6rna szcz~ka przedluion~ jest \V dlugi pra
'vic okr~gly i spiczasty dziryt. 

Ten pot,v6r 1norski opisany przcz Plinjusza star
szego, 1{t6rcgo \Vierny obraz podajemy tu obok czytel
nikozn, tna 15 do 18 st6p dlugo~ci i \Yazy 5 do 8 cen
tnar6\V. Go rna jego szcz~ka przcdluiona jest 'v sze
roki z razu a nast~pnic Z\V~iaj~cy si ~ i lel\ko ku 
g6rzc zgi~ty na 4 st6p dlugi dziryt, z liczne1ni broz
daini, tak z'vany n1iecz lub szpad~, kt6rej kanty 
s~ ostrc i nieco z~bko\vanc . . Dolna szcz~ka przeci
\Ynic jest kr6tka, a bezz~bna pa zcza opatrzona tylko 
niezliczonetui ko ~ ciste1ni gruczolami. 'Vielkie oczy 
znajdnj~ si~ \V polowie 'vysoliosci nad g6rnf1 szcz~l\~. 
Dluga stcrcz~ca plet\va grzbieto\va, zn.czyna si~ po
wyzej klapy dychawkowej. Plctwa ta grzebieniasta 
w srodku jest znacznie nizsza i tyll<o u 1nlodych ol{a
/~O\V znajdnje si~ w calosci, jak to widac na naszej 
rycinic, u starych zwykle jest poobla1nywana i ster
czy tylko u pocz~tku i l\onca. Pletwy piersiowe znaj
duj~ sj~ przy dychawkach i maj~ ksztalt kosy, a pie-

twy ogonowe przedstawiaj~ ksztalt p6l ksi~zyca. 
Sk6ra jest szorstka i jakby ospowata. Glowa i miccz 
czyli dziryt St! koloru stalo\vo-bl(Jkitnego; na niebie
skawym grzbiecie i srebrno-bialym brzuchu,pi~knie 
odbijaj~ czerwone pletwy, a cudzoziemcy podziwia
j~ pi~knosc tego znakomitego i dzi,vnego zwierz~cia 
na targach })Oludnio,vych Wloch, gdzie ·szpadnik ob
ficie si~ znajduje i gdzie pr6 cz niego przyjaciel przy
rody 'viele interesuj~cych przechniot6w napot1Gtc 
n1oze. 

Szpadnik znajduje siEJ pra\vie 've "'szy~ tldch 1110-

rzach nie wyl~czaj~c na\vet P6lnocncgo, ale najpo
spolitszyn1 jest w morzu Sr6dziemncm. Przy brze
ga.ch Sycylji polawiano go jui za czas6\v IIo1nera, 
miano\vicie przy dzisiejszym Faro. Przy Sardynji 
n1niej jest po 110lity1n, ale w czasie })Olowu na tln1-
czyki za\vszc ich kilkudziesi~ciu lapiEb. Szpadnik 
i tui1czyk .. i1 jedynie wyj~tkie1n z pomigclzy olbrzy
Jn6w 1norskich, zwylde nie przydatnych na jadlo, bo 
mi~so tych d\v6ch rodzaj6'v bardzo jest s1naczne i lu
bione. Przcdaj~ je na funty, cz~sci brzu. zne i ogon 
s~ najlepsze ale i skrzele solone uzy\\'aj~ si~ na po
karnl. \V Rzyn1ie i Neapolu na spisie potraw u re
staura.tora, zawsze bywa '''pisany szpadnik, \V \Ve
necyi przeciwnic jest on prawie nieznany. 

Pomimo pot~inej broni, szpadnik uwaiany jest za 
bardzo spol\ojne zwierz~. Zywi on si~ "'iEJcej rosli
nami morslde1ni niz ry bami i dla tego nie liczy si~ 
do wlasciwych ryb drapieznych. W zhnie trzyma si~ 
bardziej w gl~bi i na szerokien1 n1orzu, latcn1 przy. 
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brzegach gdzic odbywa tarcie. 1\'Ia on ikr~ bardzo 
drobn~, ale nieslychanic liczn~. Najcz~sciej 'vidac 
go parami pod sam~ powierzchni~ wody, a mary
narz z '\vielkiem zaj~ciem przypatruje si~ zr~cznym 
ruchom t6j pi~knej i zwinnej ryby. 

Chociaz szpadnik nie trzyma si~ gl~bizny tak jak 
tanczyk, cz~sto jednak trafia si~, zc 'vpadnie w tak 
zwane tonnara to jest sieci szerokie i dlugie, obci~t 
zone u dolu olowiem, a u g6ry opatrzone korkan1i, 
i zastawiane w dlugosci kilko 1nilowej przy brzcgach 
sycylijskicb, dla polowu tanczyk6w. Ale wlasciwy 
pol6w na szpadnika odbywa si~ w ten spos6b, ie je
d en z rybak6w stoj~c na wysokiej skale lub si edz~c 
na maszcie, daje znak gdy ujrzy zblizaj~c~ si~ gro
madk~ tych ryb, a wtenczas inni puszczaj~ si~ ku 
nim zcicha na lodziach, uderzaj~ harpunami i na lo
dzie wyci~gaj~. 

Broni swojej szpadnil\: uzywa tylko ku obronie, 

• 

Na poparcie po,vicsci, zc przy brzegach ameryka:ri
skich rozpru\va nieraz brzucll l\rokodylowi, nic ma:
my dose 'viarogodnych swiadectw' jak r6wniei co do 
oko licznosci; zc pownego rodzuju l>ijawki czy picr
sciciicc, wsysaj~c sig w n1i~so t6j ry by, tak jcj dol<u
cza.j~, ze wyskakujc z \Vody i nic.raz spada nn pol\ lad 
statku. Podanic Plinjusza, zc sz1>adnik przcbija bo""' 
ld okr~t6w, u no\vozytnych naturalist6w nic wiele 
znajdujc tal{ZC \viary. Ale nietylko naoczni swiad
kowie zapewniali, zo pownego razu belka. dolna ol{r~
tn zeglujqcego na n1orzu Indyjsldcm zostala przcbit~ 
przez szpadnika na 20 st6p dlugicgo z tak~ g\valto
\vnosci~ ze dziryt jego, prawie az do osady w drzc
wie ugrz~sJ, ale nawet kawal tcj belki z owym wbi
tym dzirytcm, znajdujc si~ w Britisch Muzeum i mo· 
ze badaczowi przyrody posluzyc za miar~ nieslycha
nej sily tych lewietan6w oceanu. 

I I I 

RZUTY OGOLNE 0 PISMIENNICTWIE UI\RAINSl\IEM, 
A w SZCZEGOLNOSCI 

f 

GRZEGORZ KWITKA~ 
POWIESCIOPISARZ. 

I. na si~, jak i 'vsz~dzie, od kronik. Ognisl{iem jej stal 
Literatura ukrainska, od picsni ludowej i klechdy si~ najprz6d l{ij6w, najsilniej wyst~puj~cy w czasacb 

istnienie swe poczyna. Picsn dla ul\rainca, wszyst- XVII wieku, nast~pnie, z pocz~tkiem biei~cego stu
ko stanowi: i poezy~ i gr6b ojc6w. Nazwacby j~ mo- lecia, Chark6w, gdzie pierwszy uniwersytet poludnio
zna historyczn~, gdyz ani na cbwil~ od zycia si~ nie wy otwartym zostat Obecnie Kij6w i Chark6w po
odrywa, i zawsze czasom i wypadkom wiern~ pozo- st~puj~ nierozl~cznie na czele dzialalnosci Ulcrainy 
staje. Jest dIan dziennikiem, kronik~ liryczn~, do literackiGj · 
kt6rej od da,vnych czas6\v sklada wszystko, co tylko Do najdawniejszych j~zyka nkrainskiego pomni-
czul, myslal i czynil. l{lechda ukrainska jest epope- k6w na1ei~, poczynaj~c od XII wieku, Slowo o pulku 
j11 ltldow~. Tu si«a odbij a, jakby \Ve zwierciadle Igora, dyplomata ksi~zf!t wlodzimierskich i balickicb, 
wszelka miejscowosc, wszystlde z'vyczaje, ledwie testament 'Vlodzimierza. Monumacha. W wiekach 
przyslonione odcieniem fantastycznem. Klecbda ste- XV:, XVI i XVII ukazuje si~ j~zyk ten pod przewa
powa, te tylko obrazy i wypadki maluje, lrt6re przed inym wply\vem polskiego'i bialoruskiego, w pismach 
ocza1ni lndu prostcgo przechodz~, ltt6re obudzaj~ Piotr a Mohyly, ~azarza Baranowicza, Antoniego Ra
tw6rcze jego poczucie, nie odrywaj~c pra,vie od pro· dziwillowsl<iego i w przekladacb: Biblii przez dokto
g6w domowych, od ogrodu, sadu wisniowego, stepu, ra Franciszka Skoryn~, oraz kazan Kalixta, patryar
plugu i \Vol6w. Piesn ukraiftska i klechda stanowi- chy konstantynopolskiego. Wi~cej uksztatcony j~
~Y stepow~ w~drown~ liryk~ i epos, na dlugo przed zyk znajdujemy w Statucie Litewskim, w slowniku 
ukazaniem si~ literatury piSmiennej. Ostatnia poczy-1 Pam by Beryndy, w uniwersalach hetmallskich i la-
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topisacb, jak np. Latopis Wieliczki. Tu nalez~ da
wne akta Rusi poludniowej, listy Mazepy do c6rki 
Koczubeja i d'va ciekawe pomniki: Kronika z kroni
karzy starodawnych, przez Teodozego Sofonowicza, 
mnicha monasteru Micbalo~skiego w Kijowie, z ro
ku 1672-1681, i lzhotnik Swlatoslawa, przez dja
ka kijowskiego Jana ulozony. - Kotlarewskiego 
,Eneida trawestowana (perelicowana)" ukazala si~ 
w r~kopismie cz~sciowo w latach 1798, 1808 i 1809: 
byl to wazny dla literatury nabytek, gdyz utw6r ten 
napisany jest w czystym j~zyku ukrainskim ,purita
tis legitimae," w jakim nast~pnie pisal rzadki z au-

. tor6w ukrainskich. W druku Eneida ukazala si~ po 
raz pierwszy roku 1842. Po niej nast~pily dwie ope
ry: Natalka-Pottawka i Jloskal-cza1'YWnilc, kt6re 
r6wniez spoczywaly przez czas dlugi w r~kopismie, 
dopiero r. 1838-1841 wydrukowane ,,w Zborniku 
ukrainskim,'' J. Srezniewskiego. Pomi~dzy Kotla
rewskim a zbieraczami zabytk6w pismiennnych ukra
inskich, na czele kt6rych stan~l roku 1819 ksi~ze M. 
Certelew, ukazuj~ si~ na polu literackiem: Hulak-Ar
temowski, wierszopis, au tor poezyj: , Twardowski" 
(przeklad ballady Mickiewicza: Pani Twa1'dowska), 
Tiuclttij ta Czwanlco; Solopij ta Chiw1:ja, abo ho

roch pry do1·ozi; Pan ta Sobaka; Bat' leo ta syn, i 
przeklad6w, z Gothego: Rybak, i z Horacego (kt6re
go Ha1'aSkCJJ nazywa): Ehelt (ugaces, Poslltunze (oda 
XIV), Co1·nus deorurn vulto1· ( oda XXXIV) i wielu 
innych; list6w poetyclrich, jak np. Doh1·yst' (Do Grz. 
Kwitki) i winnych. Poezyje Hulaka-Artemowskiego 
nie zebrane dot~d, drul\owane byly po r6znych cza
sopismach (np. w Dzz"ennikzt Wa1'szawski1n, redak
cyi J. K. Ordynca); Grzegorz J(witka (od roku 1817), 
o lrt6rym nizej powiemy; Bazyli Gogol-JanovJski, au
tor wielu komedyj, w r~kopismie dot~d pozostalych 
( ojciec slynnego w literaturze rossyjskiej Mikolaja 
Gogola-Janowskiego), i kilku innych. Ksit1ze Certe
lew wydal r. 1819: ,,Zbi6r dawnych piesni ukraili
skich." Pawlowski napisal r. 1818 pierwsz~ Gra?n
matgk~ jczyka u!c1·aiflslriego i zamiescil w niej (str. 
90-93) ust~p z opowiadania historycznego, przez 
niewiadomego autora po ukrainsku napisany. Wkr6t
ce potem ul<azaly si~ Piesni ulcraifzs!cie (Moskwa, 
1826) przez JL Alaksynzowicza wydane. s~ to wla
·sciwie piesni ludowe, przez Zoryana Dotcg~ Choda-
:kowskiego (Adama Czarnockiego) w czasie w~dr6-
·wek jego po Ukrainie zebrane, kt6re wpadly, po 
zgonie Chodal\OWSkiego, do r~k wydawcy, 0 czem je-, 
dnak tenze w pt·zet.lmowie zamilczal. J. Srezniewski, 
poczynajflC od r. 1838 wydal w Charkowie: 1) ,Zbor-

• 

nik ukraiiiski, '' 2) ,Klechdy ukrainskie," 3) ,, Staro
zytnosci ukrainskie i zaporozkie." 

W nowszych czasach imi~ A. D!etliflskiego, pomi~
dzy gorliwemi zbiera.czami zabytk6w literatury ludo
wej ukrainskiej, pierwsze zajmuje miejsce. Znany 
'v pismiennictwie pod pseudonyme1n Amb1·oiego Jfo
hyty, wydal pelne wdzi~ku, poezye oryginalne p. n. 
Dumki tapiesni. J ego ,Zbi6r piesni ludowych ukraiii
skicb (r. 1854) ", pod wzgledem dokladnosci i obszer
nosci, do najlepszych tego rodzaju wydan nalezy. 
Badaniami nad literatur~ ludu ukrainskiego trudni~ 
si~ obecnie: /(ulisz (Pamz~tniki oRusi poludniowej), 
Eukasiewicz, Afanasjew-Czuzhiflski (autot· Stou·ni
lca uk1·ainskiego i wydawca klechd ludou;ych), Ma1·
cinlcowski, synowiec slawnego Jaxy, pod pseudony
mem Ant. Nowosielskiego (Lud U!c1·ainski, w j~zyku 
polskim. Tom6w 2. Wilno 1b56.), Leona1·d Sowinski, 
autor d~iel w j~zyku polskim: 1) Studja nad litera
turq uk1·ainskq. Kij6w, 1860. 2) Ta1·as Szewczenko, 
z dol(/:czeniem p1·zekladu (wierszeni) Ha}damakow. 
Wilno, 1861. Obecnie na widnokr~gu poezyi ukra
inskiej jasnieje samotnie, jak gwiazda pierwszej wiel
kosci, imi~ zgaslego niedawno niesmiertelnego 'vie
szcza ludu, T. Szewczenki, o kt6rym dalismy juz ob
szerniejsz~ wiadomosc w pismie naszem roku zeszle
go, w Tomie 1 od str. 176. Na niwie powiesciopi· 
sarstwa wsp6lczesnefZ:o ukazuj~ si~ liczne imiona 
mlodych literatury ukrainskiej uprawiaczy, mi~dzy 
nietni Ma1'ko Wowczek (pseudonym Maryi }ilarkowi
czowej), niezaprzeczone trzyma pierwszenstwo. Zja
wienie si~ od 1861 roku czasopisma nowego ukra· 
inskiego , wiele blogich dla post~pu literatury 
ojczystej rokuje nadziei. Tu w otwartych szero
ko szrankach pismiennictwa krajowego, nowe obok 
dawnych zajasnialy talenta, i literatura ukrainska, 
dlugo zapomniana, pogardzona, wysmiana nieraz, 
now em, pelnem odrodzila si~ zyciem, chociaz ze zwro
tem tylko jednolicowem. 

II. 

Grzeg6rz Kwitka, urodzony r. 1778 we wsi dzie
dzicznej Osnozt·ie, nalez~cej przedtem do familii Do
niec Zacharzewskich, o pol mili od miasta Charko
wa polozonej, pochodzil . z dawnej szlachty ukrnin
skh~j. W artykule: Zalozenie Cha1·kou:a (ltlolodyk, 
noworocznik na r. 1845, przez J. Bieckiego w Char
kowie wydany, str. 7 i dalej) wyprowadza rod.ow6d 
sw6j romantycznie nieco, jak si~ zdaje, z Ukrainy 
naddnieprsldej; powiada, ze przodek jeg_o, maly bo· 
hater sierota, sliczny jak kwiatek (po ukrainsku 
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Kwilka) stan~l, po wielu przygodach zycia w~drowne- processo\V, kt6rych, jak mowi jeden z dawnych pi
go, nad brzegiem trzech rzeczek, gdzie w owym cza- sarzy u]{rainskich (Daz. Narezny), hyto hez konca. 
sie miasteczko Chark6w powstawalo. W kronikach vVyzszym zal<ladem naukowym w Cbarkowie, bylo, 
pulk6w slobodzkich imi~ K\vitki pojawia si~ po raz Kollegjum Dnchowne." W micscie i jego okolicacb, 
pier\vszy w roku 1666. W r. 1703 pulkownik puiku na kr6tko przcd narodzenien1 autora naszcgo, poja· 
cbarkowskiego, Grzegorz K wi tka, pradziad autora \Vilo si~ pcwne indy\viduum, l<t6rego naulG:t gl~bo
naszego, dokladal wszelldch star an ku obronie Char- l{ie pozostawila 'vrazenie na utnyslach wsp6lczesnych. 
ko\va od napad6w tatarskicl1; wystaw ial w nim no- Byl to oryginalny i dziwaczny, filozof w~drowny, 
we budo,vle, osadzal przybylc6w, kt6rzy w6wczas Diogenes ukrai?tslci, jak go w6\vczas nazywano, 
pod chor~gwie pulk6w slobodzl<ich tlumnie ci~gn~li. Grzegotz Wa1·sawa Skoworoda. 1) Wynikiem nauki 
Syn tegoz Jan, r6wniez pulkownil{ ( od r. 17 43), umarl przczen opowiadanej, bylo, ze wielu przywdziewalo 
r. 1751. 0 synujego, a ojcu naszego autora, J. Wer- ch~tnie suknic zakonne. Skoworoda ukazywal sie 
net powiada: ,Nie widzialem zadnego z ludzi s~dzi- w wielu dotnach w Charl{o,vie. z,viedzal, pomi~dzy 
wych, kt6ryby mu by I podobny uprzejmosci~charakte- inne1ni, dom l{witk6w. Pami~taj~ go jeszcze ludzie 
ru, rzadl<~ obyczaj6w prostot~ i sztuk~ po\viedzenia s~dziwi, kt6rzy dziecmi w6wczas byli. M6gl go za-
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2artem prawd najwznioslejszycb, jak r6wniez zdol- tern widywac i nasz autor, kt6ry mial wtedy wieko 
nosci~ wrodzon~ zastosowania si~ do kazdego wie- lat 14 albo 15, a wiesci, jakie o Skoworodzie po 
ku {Goniec Ukrainski 1817. Cz. VIII, str. 14:8. Aly~ Ukrainie obiegaly, silnie na umysl mlody dzialac 
slt"o~Charkowie). Wyrazy tez naiwn~ wyrzeczone pro- pocz~ly. Mogly tu miec wplyw znaczny i podania 
stot~, maluj~ dose wyraznie postac ojca Kwitki. Czlo- familijne, gdyz nie jeden z krewnych Kwitki byl 
\viek podobny nie m6gl nie wywierac wplywu zba- w zakonie. Oddany modlitwie i samotnosci, Kwitka 
wiennego na mlodziencze lata zycia swego syna. Mat- juz w 12-im roku zycia oswiadczyl rodzicom gor~ce 
ka jego, Marya z Szydlowskicb, byla l<obiet~ swiatl~, zyczcnie wst~pienia do monasteru, jednakze na usil
ale dumn~ nieco i obyczaj6w surowych. Starszy brat n~ ich prosb~, do lat 14 pozostal w domu. Kilka lat 
Andrzej, byl do konca zycia (umarl po roku 1843) nast~pnych poswi~cil, z przerwami do~c dlugiemi, 
w liczbie pierwszych magnat6w charkowskich: b1isko sluzbie wojskowej (w charkowskim pulku kirysjer6w),. 
I at 25-ciu wci~z piastowal chlubnie urz~d marszal- nie wydalaj~c si~ prawie z domu rodzicielskiego. Ma
ka szlachty gubernii cbarko,vsldej. Trzy siostry j~c wieku ]at 23, wst~pil do monasteru kuraiskiego, 
Kwitki, Marya, Elzbieta i Pralrseda byly w zam~stwie o mil~ od Charko·wa, gdzie blisko lat 4 zostawaJ. 
za obywatelami: Zarudnytn, Smirnicldm i Bulawin- W celinowicyusza stal fortepijan, wisial flet na scia
skim. Ojciec autora umarl \V roku 1806; matka zyla nie, i przyszly powiesciopisarz, tworzyl muzyczne· 
jeszcze po roku 1820. Kwitka od pierwszych ch\vil koncerta religijne. Po uplywie terminu cztcroletnie
dziecinst\va, byl slabem i cborowitem dzieci~ciem. go, \V~tly stan zdro,via, a do tego prosby ojca sla-· 
Przez lat pi~c, skrofuly pozba wily go ,vzroku. Wy· bn~cego juz \vidocznie, nie dozwolily mu, pomimo· · 
zdrowienie swe winien byl pielgrzymce poboznej do najszczerszych cb~ci, przyj~c swi~cenia, wr6cil zatem 
iednego z monaster6\v, s~siednich (Jezioranski ego). do domu rodzic6w. Opowiadaj~, ze pod koniec po
Zdarzenie to, gl~bokie pozostawilo wrazcn ie na bytu swego w monasterze, najci~zsze bral na siebie 
umysle dziecka i z post~pem czasu, 'vcsp6l z innemi poslugi; tak np. przyj~l na siebie, pomifJdzy innemi, 
wypadkami (gl6wnie sl{utkiem przyklad6\V familij- obowi~zek dogJ~dania koni monasterskich, gdy tym-· 
nych), spowodowalo, iz we 23-ciin roku zycia wst~
pil do zakonu. Azeby objasnic postanowienie to sta
nowcze w mlodziencu, rzucmy wzrokiem na stan 6w
czesny spolecznosci cbarko\vskiej. Byla ona w owe 
czasy calkiem patryarcbaln~, i zywion~ duchem s ta
rodawnych podan ulrrainskich. 0 literaturze pi
smiennej nie bylo jeszcze wzmianld. Wlasciciele s~
siednich i odleglych wsi przyjeidiali do miasta gl6-
wnego, jaldem hyl Chark6w, na targi i jarm arki, dla 
zaopatrywania si~ w plody poludnia i p6lnocy; inni 
zd~zali tu z urz~du lub, co najwi~cej, dla popierania 

1) 0 zyciu i pismach Skoworody, czytac mozna, pomi~dzy 
wiel~ inuemi: 1) ,w Bulletin du Nord,'' czasopismie· 
przez T. La veau w Mosl{\Vie wydawanem: Gregoire Sko
u:oroda,philosophe del' Ou!craine (tom III, st. 149. 1828}. 
2) Gregor Skoworoda'.~ Lehenswandel und Wirkun.gs
lcreis, oder historisclt CJ'ilische Wiirdung seiner Schri
ften, als Beitrag zu eine1· Geschichte der Slavischen 
Volksweisheit, in Briefen an J. G. Gorres (1881) • 
3) w Ja!tr!JiicheJ· fiir Slavische Litteratur, von Jordan, 
1847 (z wizerunkiem Skoworody). 

13* 
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ezase1n l~kal si~ koni nadzwyczaj. Razu pewnego ale szczuple uni\versytetu fundusze, przesiedleniu 
wyruszyl do Charkowa z wozen1, par~ wol6w zaprz~- ich do Cbarkowa stan~ly na przeszkodzie. - Obu
zonym, naladowanym beczkatni w monasterzc robio- clzilo si~ tedy no,ve zycie i niezwykly ruch umyslo\vy. 
nemi. Byla jesien na dworzfl. Bloto najwi~kszc za- W wicll{iej sprawie, jak~ jest "'yzsza oswiata, pomi
leglo ulice charko·,vskie. Na placu targowy1n w6z jano podrz~dne pewnych form wy1nagania, kt6re 
si~ przechylil i zagrz~zl po satn(}: os w blocie. Na- w czasie p6zniejszym tak wielk~ odgrywaly rol~. Tak 
pr6zno Kwitl{a wydobyc go usilo\vat Chlopal{i zoie- professorowie jak studenci wkladali uniform w wiel
gli si~ wkolo, a poznawszy mloclzieiica, wolac pocz~li: kie tylko swi~ta uroczyste. Na prelekcye kazdy przy
,Kwitka, l{witkal" Kwitka machn~l r~k~, porzucil chodzil, w czcm mu si~ spodobalo. Z6lte fraki, sza
w6z na srodku u1icy i uciekl do Osnowy. Odt~d nie firowe spodnie, niebieskie czamarki, olbrzymie _ka
myslal juz o oddaleniu si~ od swiata. Ale \vrazenia mize1ki, c~apld niezwyl\lych kolor6w i l\sztalt6w, 
dlugiego zycia zakonnego, w pi~knej, malowniczej laski i fajki, wszystko to si~ ukazywalo \V audyto
miejscowosci, na 1nodlitwie i w samotnosci sp~dzo- ryach. Chodzilo o rzecz, nie zas o form~ 1). za,vi~ .. 
nego, na dlugo w duszy jego zostaly, odbijaj~c si~ zalo si~ Towarzystwo rolnicze, pod nazw~ Filotech
w najlepszych jego utworach, gdzie dobrc, s'vieze, pel- nicznego, Towarzystwo Dobroczynnosci; otwarty zo
ne milosci postacie ludowe odznaczaj~ si~ prostot~ stal Instytut dla wychowania panien; zaprowadzono 
niewyslowion~ i duchem religijnym, jak np. bfa1'ysia, wieczory literackie, na kt6rych J(,vitka po raz pier· 
0/csana, Dzieci Boie, Hannusia. w szy wyst~pil z dyl{teryjkami ukrainskiemi; wycho-

Po opuszczeniu monasteru, Kwitka znowu clo swia- dzic zacz~ly czasopisma nauko,ve i literacl\ie (Go
ta przyzwyczajac si~ pocz~l, jednakze \Vi<Jksz~ cz~sc niec Uk1·ainski, Denzokryta i t. d.) 
dnia w samotnosci i na modlitwie przep~dzal. Nie
raz po calych no each przesiadywal w cienistym Osno ... 
·wy ogrodzie, przygrywaj~c na flecie. W koncu mlo
dosc zrobila swoje. Wrodzona zion1ko1n jego weso
losc w nim si~ obudzH:a. Dwoisty ten kicrunck ut,vo
rzyl w charakterze jego n1i~szanin~ kon1izmu nai
wnego i wesolego, z moralnosci~ po,vazn~, wznioslo
religijn~. Nie pozos tal bezczynnym na dlugo. W la
tach 1804-1806 zajmowal si~ muzykfb i grywal na 
teatrzo domowym, dramata i ko1nedye ul\:rah1skie 

· wybieraj~c dla siebie role najtrudnicjszc. 
Otwarty na pocz~tku roku 1805 uniwersytet, ozy

wil i oswiecil cal~ Ukrain~. Pier,vszym kuratorem byl 
· Seweryn hrabia Potocki, kt6ry kocbal nami§tnie 

mlodziez al{ademicki!; to tez z zapale1n \V5pOtuinaj~ 
dotqd o nim wszyscy, dla kt6rych drog~ jest pami~c 
lat mlodych i sprawa oswiaty }{rajo\vej. I\1ianowani 
przezcn professowie, godnie celo\vi odpowiedzieli . 

. dot~d zyj~ W pami§Ci krajo"'C6W in1iona pierwszych 
professor6w, jakiemi byli: Sloj·kowic"-, Schacl (z Mar

III. 

Do pierwszych utwor6w poetycznych Kwitki, na
lez~ (od r. 1817) powiastki ukrainskie i piesni w ro
dzaju ludowym; pozostaj~c przez czas dlugi w r~ko
pisinie, obicgaly pomi~dzy klass~ pismienn~; niekt6-
re z piesni staly si~ ludowemi, jak np. nast ~pna, 
w kt6rej wlasne dzieje maluje: 

Przyjszou Hryc, zazuryus, 
Ta i 'v czency postrygs; 

Hryciu, Hryciu, do Marusi; 
Z araz, zaraz przy berusia! 

Hryciu, Hryciu, do roboty; 
W Hrycia porwany czoboty! 

Hr't·ciu Hr'-"ciu robi chleb· · J , J , , 

Ak.chi, akchi - szczos ochryp! 

'V druku wyszly nast~pne z pism Kwitki: 
1. Po1viesci ukrai1zskie JJ1'Zez Hrycka OsnowJ·anen-

burga do r. 1817 professor filozofii, autor dziela: 1
) Utrzyn1anie bylo tanie nadzwyczaj: za zlp. 300 na 

Sethsthiographie, tom6w 3); Ballin cle Ballue (mrtn- rok mozna bylo tniec st6l i stancy~; termin dla ukoncze
bre de 1' Academie des Inscriptions de Paris), Unzla- nia nauk nic byl ograuiczony, ztl},d uczniowie po kilka, 
1.t(, Szumlafzsloi, Guise, Osipowski (prof. filozofii), De- a nawet kilkanascie Int zostawac mogli na uniwcrsytecie; 
Iavigne; Honorslci, Tym!tOll'Ski, Paq?ti cle Sat'ignie, opowiadaj~ dotqd jeszcze o niejakim Cycurynie, kt6ry 
Du Gourre, Sreznieu,ski. W p6zniejszyJn juz czasie okolo lat 15 na studyach unhversyteckich })rzep~dzil', 
powolany byl (przed rokiem 1812) llulalc-Artemolv- i wtenczas dopiero opuscic go byl ztnuszony, gdy ,vyszlo 
s/ci do !wykladu Literatury Polskiej i Ilistoryi Po- rozporz~dzenie, zn.braniaj~ce wi~cej jak d'va lata na je
wszechnej. Zaproszeni byli z zagranicy La Place dnxm ku1·sic zostawac {po roku juz, jak si~ zdaje, 1835 
i Fichte, oraz slynny bibliograf europejski B1·unne, w kt6rJm now~ dla uniwersytet6w ustaw~ ogloszono). , 
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/c~(pseudonytnl{\vitld).Moskwa, 1834-1837.Totn6w micnto\vski '"spon1ina o lr1·otlriej hisloryi swigftiJ dla 
2.- Wydane powt6rne w Chn.rko\vie roku 1 41, z 5 1udu ukraii1skiego, 1n·zez K"·itk~ napisan6j. - Nic
stalorytami. Zawieraj~ \V sobie: a) Po1·tret zolnier- kt6re z })iSnl jcgo przelozone byly 11a obce jgzyl{i 
ski. b) Marusia. c) Wielkanoc u1nar~1Jclt. d) Rob · (nie tn6,vi~c juz oro syjskitn). W Paryzu roku 1854 
tlobrze, to sig rlobrego spodziewaj. e) Uliedzuza leo- wydano: Oksana ozt l orp;ueit villa{5·eois et se.s Raz~a-
nolojJslca. f) Skarh. ges, ou l'histoire grta)e el veridique tle 35 lcojJecks, 

Po7'lret tolnierski, jest to stnutna history a uci ku ancienue chronique tle l' Uk1'aiur, ]Jar f(zoillca, tra
i \vplywu obcego. -· Alarusia, poemat czysto lu- duit par AI. Charlotte Aloteau de let Aleltiete. 1854. 
do\VY

1 
pelny uczucia rzewnego, tr~caj~cy najdclika.. Paris, in 12o. . 

tniejsze serca str6ny.- Wielkanoc unzarlych. i S!carb l{\vitka byl jednyn1 z gorli\vych rozl{rZe\vicieli 
zawie.raj~ \V sobie mysl gl~bok~. Wytrzezwienie po oswiaty na Ukrainic: zalozyl dziennik ,,Goniec Ul{ra
snie pijanym- oto cal a przyszlosc I udu, a szcz~ ... inski; "otworzy} teatr, 1{t6rego byl dyrektoretn; jego 
~cie jcgo, w milosci ku bliznim i rodzinie. staraniom zawdzi~cza byt sw6j Instytut dla wycho-

'vania panien. Bardzo dlugo w usilowaniach S\vych 
,W 8\vojej chacie - 8\voja prawda, literacldch, na falszy,v6j zosta\val drodzc; powiastki 

~ I sila i wola. ,, jego, anegdoty, dratnata z zycia ukrainskiego, kt6re

Wiedzma konnotopska przedstawia silne oburze
nic autora na odr~twialosc i oboj~tnosc ludzi, kt6rzy 
si~ do biedy juz t)rzyzwyczaili i zapomnieli zupelnie 
o zyciu minionem. W tych ruszajQ:cych si~ automa
tach, nie n1asz ani mysli, ani uczucia, jakby 'vszyst
ko bylo przygn~bione, zamorzone; jakby mrok jakis 
owladn~l umyslami; zamiast zycia tutaj, ci~zka tyl
ko i jednostajna wegetacya. ,,Drzyj, p6ki si~ drz~c 
dajc; szarp, kiedy si~ szarpie; gniec, kogo gniesc mo
zna, nim ci~ sam ego ktos inny zgniecie," oto jest 
stan, kt6ry autor w ,Wiedzrnic" przedstawiJ. 

2. Su;atanie w lloneza1'ozoce. 0 per a w 3 aktach. 
Cliark6w, 1836. Wydanie 2·gie tamze, 1840. 

3. Kozyr-dyloka. Powiesc. Petersburg, 1838. 
4. /lannusia, opo,viadanie. Chark6w, 1839. 

Jest to wizerunek pewnego naczelnika gubernii 
kt6rcgo rzqdy podobne byly zupelnie do gry ''"' sle
p~ babk~:" lito mu si~ pier\Yszy pod r~k~ na win~l, 

· ten byl juz "rinnyn1 bez odwolania; nie pomoglo tu 
nic ani sumienie, ani pra\vo, ani sprawiedli\vosc, bo 
tego nie widzial zgota za stosem papier6'v i rang 
sw\etnosciq. 

5. Li tu do tuheznyc!t ze,nlakouJ. Chark6w, 1839. 
Opr6cz tego, " ' ukrainskich no\vorocznikach lite

rackich, niekt6re z vrac Kwitki zan1ieszczone zostaly. 
W no"'oroczniku ,1\iolodyk" na rok 1843 przez J. 
Bieckiego \vydanym, znajduj~ si~ napisane przez 
Kwitk~ artykuly: 1) Zaloienie Charkowa (podanie 
da,yne); 2) Pidh1·echacz (opo\viadanie).- W nowo
roczniku ukrainskin1 na r. 1848 przez A.mbrozego 
Metlinskiego: Szczera tuhow, abo 1nity do1'oltszy 
szczastia. Dran1at (z prawdzi\vego zdarzenia). Wie
le z prac jego dot~d w r~kopismie zostaje. - Sie-
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mi czasopisma obu stolic napelniaJ, bawily recenzen
t6w, jnko rzeczy pclnc kon1izmu, nie podnosz~c bynaj
mnh~j autora do rz~du })isarzy istotnej zaslugi. Pr6-
zno si~ K witka silil, pr6zno biedzil: niwa obca nie 
przyniosla mu plon6w spodziewanych. A bylo to oblq,
kanie pcwne, kt6remu wielu z zio1nk6\v jego ulcglo 
od da,vna. Po trudach daremnych, trafil nareszcie, 
instynktem wiedziony, na rol~ ojczyst~, i tu chlubne 
zyskal \Va\vrzyny, kt6re skronie jego przed zgoncm 
ozdobiwszy, na zawsze, jakby wiencc niesmiertelni
k6w, nad gro bern jcgo jasniec ht}d~. Picrwszy zatkn~l 
sztandar mowy rodzinncj i nadal jej 1nocn~ podstaw~. 
Pisma l{ 'vitki pelne s~ gl~hokiej filozofii praktycz
nej, przystrojonej \V lDnlO,VDicze Obrazy Z zycia rze. 
czywistego wzi~te; rozczulaj~ do lcz, wieje z nich 
cieplo duchowe, plynie gor~ca milosc dla ludu. One 
to natchugly pra\vdzhvcgo ludu spiewo.ka, Szewczen
kEJ, do przeslania autorowi nast~pnycb, pelnych uczu-
. ' c1a, wyrazo,v: 

Utnij bat'ku, orle sizni, 
Nechaj ja za})laczu, 

N cchaj swoju llJ<:rainu 
J a szcze raz pobaczu. 

N e0haj szczc raz posluchaju, 
Jak te more hraje, 

Jak dy\vczyna pod 'verboju, 
Hrycia zaspie,vaje. 

N echaj szcze raz usmiechnictsia, 
Serce na czuzyni, 

Poki laze w czuzu zeml u, 
W czuzyj domowini." 

Kwitka umarl d. 8 sicrpnia (v. s.) 1843 r. Smutne na 
przy jaciolach zmarlego sprav.·il wrazenie nadeslany 

• 
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z Kopenbagi, we dwa lata po zgonie autora, dyplom 
na czlonka Towarzystwa badaczy p6lnocnych! Slu
sznie o nim Kulisz powiedzial: ,,Pami~c Kwitki po
zostanie na wieki blogoslawion1} mi~dzy nami. On 
samorzutnie zrozumial sercem, co to za dziwo swi~
te - wiesniacy nasi. Dostrzeglszy i przyj~wszy po
ezy~ zwyczajnej mowy ludowej, K witka to samo zdzia
lal dla prozy, co dla wiersza ukrainskiego Szcwczen
ko, uzbrojony piesni~ ludow~. We dw6ch podniesli 
oni literatur~ s·wej krainy do wiekuistej pot~gi, i wy
kreslili jej drog~ dale I{~ i prost~. Szkoda~ nieodzalo
wana szl{oda, ze Kwitka zbyt wczesnie dla pismien-
nictwa swiat pozegnal, a jeszcze wczesniej jedyne 
swe dzielo. Szewczenko zostal po nim jedynowla-

• 

I 

dnym ojcem wsr6d niewielkiego grona pisarzy ro
dzinnych. 1) Nie rna dla nas zakonu nad slowo je
go ..• " {L. Sowinski w dziele: T. Szewczenko, z dolq
czeniem. przekladu Hajdamakow. Wilno, 1861). 

Obszerniejsz~ o zyciu i pismacb G. Kwitki wia
domosc, podali: 1) M. Siernientowski (Illustracya, 
1846. Peters b. Cz~sc III. N r. 4 6. Z portretem K wit .. 
ki); 2) A./{orsun (Gazeta Literackaz r. 1843. Peters b .. 
Nr. 37); 3) G. Danilewski (Pami~tniki ojczyste 1855. 
tom VI.) i 4) P. Kulisz (w pismach rozmaitych). J. S~ 

1) Umarl juz w tych ezasach, w Petersburgu. Pocho
wany na Ukrainie, w miejscu urodzenia. 0 Szewczence ob. 
artykul ,w Ksi~dze Swiata" 1860 r. Tom I od str. 176. 

• PIS~IIENNICTWO NORWEGSKIE . 
Malo u nas jest znana literatura norwegska; dla 

tego dajemy tu przeklad ,Dohrej zony," jednego 
ust~pu ze zbioru powiesci napisanych przez pa
n6w Asbjoernsen i Moe. Sarna j uz tresc i spos6b 
obrobienia, charakteryzuj~ nam prostot~ ludu p6lno
cnego. - Ale przejdzmy do opowiadania. 

,Byl kiedys czlowiek, kt6ry si~ nazywal Gudbrand, 
mieszkal w folwarku odosobnionym, na oclleglym pa
g6rku, i dla tego mianowano go: Gudbrand z pag6rka. 

Gudbrand mial wyborn~ zon~, co osobliwosei~, ale 
wi~ksz~, ze Gudbrand znal wartosc swego skarbu kt6-
ry posiadal: wi~c mnlzenstwo zylo w najlepszej zgo
dzie, uzywaj~c wsp6lnego szcz~scia, oboj~tni na po
wi(Jkszenie majfbtku i lata przyby,vaj~ce. - Wszyst
ko co zrobil Gudbrand, bylo wedlug mysli i zycze
nia malzonki, tak: ze poczciwiec, czego si~ dotkn~l, 
co zmienil, co tylko poruszyl w domu, dzi~kowala 
mu zona - ze on j~ odgadl, ze przewidzial jej zy-

• czen1e. 
Zycie uplywalo in1 bez trosk6w. - Folwark byl 

ich wlasnoscil!, mieli sto talar6w w szufiadzie kre
densowej i dwie dobre krowy w oborze na niczem 
im nie zbywalo- starosc mieli mil~, nie obawi ali 
si~ pracy ani niedostatku i nie potrzebowali o be ego 
politowania nad sob~. 

Pewnego wieczora, gdy rozmawiali o zatrudnie
niach i rozmaitych projektach, zona Gudbranda rze
kla do m~za: 

- M6j przyjacielu przyszla mi mysl, azebysjedn~ 
z naszycb kr6wek poprowadzilna sprzedaz do miasta. 
"fa kt6xa pozostanie, dosyc nam da mleka i masla.-Co 

• 

nam za potrzeba miec zach6d kolo drugiej? Jestesmy 
bezdzietni, matny lez~ce pieni2!dze w szufladzie-nie 
lepiejze ochraniac r~ce na starosc? I tak zawsze b~· 
dziesz mial co robic okolo domu - niezabraknie ci 
sprz~t6w i narz~dzi do naprawiania - a ja cz~sciej 
b~d ~ mogla bye przy tobie z moj~ kf}:dziel~ i wrze
cionem." 

Gudbrand os~dzil, ze zona miala slusznosc, jak 
zwykle, - Nazajutrz, raniutko, poprowadzil krow~ 
na sprzedaz do miasta - ale to nie byl dzien targo
wy, wi~c ku pea nie znalazl. 

Bardzo dobrze! bardzo dobrze! rzekl Gudbrand
mog~ odprowadzic krow~ sk~d j~ wzi~lem - mam 
dla niej siano i podsci6l a droga r6wniez dluga do 
domu jak z domu. 

Po takowej uwadze, spokojny zacz~l wracac do 
swego mieszkania. -Po kilku godzinacb, cokol
wiek utrudzony podr6z~, spotkal czlowieka, kt6ry 
prowadzil do miasta· konia silnego, dobrze osiodla
nego, z uzdeczk~. 

Jeszcze mam kawal drogi a tu noc si~ zbliza, po
myslal Gudbrand, prowadz~c krow~.- Ledwie jutro 
b~d~ 'v domu.- Na koniu, byloby lepiej. Wr6cil
bytn do siebie wspaniale jak jaki rz~dzca prowincyi .. 
Jak moja zona b~dzie uszcz~sliwiona skoro mnie zo
baczy wjezdzaj~cego w tryumfie, naksztalt rzym
sl{iego \vodza.- Po tych uwagacb, zatrzymal han
dlnrza, i pomienial si~ z nim, dajq,c krow~ za konia .. 

Skoro wsiadl, zacz~l zalowac swego post~pku. Gud
brand byl juz w wieku, ci~zki, a kon byl mlody, zy
wy i l~kliwy - Za p6l godziny jezdziec szedl pieszo, 
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z wielk~ trudnosci~, prowadz~c konia za lejce, kt6- I ta zamiana nie byla dogodna. - z g~si mial 
ry rzucal glow~ i wspinal si~ na widok kazdego ka- zl~ towarzyszk~. - Wydzierala si~ na ziemie--dzio-
mienia przy drodze. bala, hila slu·zydlami i nogami. 

Zla zamiana, pomyslal sobie -W tem spostrzegl - A c6z za nieszcz~scie, jak widz~, g~s jest be-
wiesnial\a - a ten p~dzi przed sob~ wieprza tak zecne st\vorzenie, zona moja nigdy nie chcialaby 
tlustego, ze az brzuch jego dotykal ziemi. G'v6zdz jej trzymac w don1u. 
potrzebny wi~c6j wart uiz dyament blyszcz~cy a Z tego powodu w pierwsz6j wsi zatnienir g~s na 
na nic nieprzydatny, powtarza cz~sto moja zona. pi~knego koguta z okazalemi pi6rami i ostrogami. 
Wi~c zamienil konia na wieprza. Z tej zamiany byl zadowolony- Wprawdzie ko-

Byl to szcz~sliwy pomysl. - Lecz poczciwy Gud- gut co chwila pial glosem chrapowatym, ze az 
brand, nie rozpatrzyl si~ dobrze w S\vej zamianie. uszy rozdzieral. - Lecz kiedy mu zwi~zal nogi, 

Wieprzak juz zmordowany, nie chcial si~ da- trzymal go glow~ na d6l, piac przestat 
lej ruszyc z miej sea. - Gudbrand krzyczal, prosil, Wiccz6r si~ zbliial, Gudbrand od switu by I 
zaklinal - wszystko bylo nadaren1nie. - Ci~gn~l w drodze bez posilku i pieni~dzy, co stanowilo nie 
go za ryj, pchat naprz6d, bil na wszystkie boki- mal~ przykrosc. - Zdecydowal Gudbrand bez od
daremna praca ·- wieprz polozyl si~ na ziemi i tak wolania w pierwsz~j karczmie sprzedac koguta, 
obsiadl jak okr~t zap~dzony na skal~. - Gudhrand i wzi~l za niego talara - poniewaz byl dobrze 
bardzo si~ tern trapil. - W tem przechodzi okolo glodny, wi~c co do grosza wszystko przejadl. 
niego czlowiek z koz~i kt6ra z wymieniem pel- Po najedzeniu si~, rzekl sam do siebie: na co 
nero mleka - skakala, biegala, wykr~cala si~ zwa- by mi si~ przydal kogut, gdybym umari z glodu? 
wo i przyjemnie dla oczu. B~dl}c nie<laleko od domu, zacz~l zastanawiac 

Ot, tego mi trzeba! - wyglosil Gudbrand .. - Wo- si~ pan z pag6rka nad wypadkami szczeg6lnemi 
1~ koz~ wesol~, zwaw~ - nizeli to moje zwierz~ swej podrozy. - Nim wszedl do siebie, ws~pil 
podle i glupie. Wi~c zamienial wieprza za koz~. pierwej do Piotra swego s~siada. 

Przez p6ldziny, wszystko szlo dobrze. Koza - A co l\umie, orlezwie si~ Piotr, jal{ warn si~ 
z dlugicmi rogami, budzila ku sobie przywi~zanie powiodlo w miescie? 
w Gudbrandzie, kt6ry si~ smial z jej glupst\v.- - Ni tak ni owak, rzecze Gudbrand - nie mo
Ale kiedy juz komu dawno min~lo lat dwadziescia, mog~ si~ uskariac. -I \Vszystko co mu si~ przy
ten si«a pr~dko zm~czy, drapi~c si~ po skalach za trafilo, opowiedzial. 
koz~ -Gudbrand, skoro spotkal pasterza paSZflCego - rfos si~ t~go spisa{, slicznie ci~ przywita 
trzod~, uwazal za stosown~, zamienic koz~ na owe~. twoja polowica. -- Niech ci~ B6g ma w swojej opie
B~d~ takze mial mleko, pomyslal, sobie - To zwie- ce - nie chcialbym bye w tw~jej sl<6rze. 
rze przynajmniej spokojne, nie b~dzie 1nordowac - Tak, rzecze Gudbrand, interes poszedl mi 
mnie i mojej zony. jak najgorzej, jednak jestem spokojny. Czy ja co 

Gudbrand dobrze s~dzil, o\vca jest bardzo la · zle, czy dobrze zrobi~- czy ja mam slusznosc, 
godna.- Nie miala wybryk6w, nie hila glow~, a.le czy nie - moja zona jest tak dobra, - ze mi ani 
nie chciala ruszyc si~ z miejsca i tylko ci~gle be- sl6wka za to nie powie. 
czala.- Oddzielona od swoich towarzyszek, pra- - Slysz~ co m6wicie s~siedzie i uwielbiam to
gn~la wr6cic do nich i imbardziej Gudbrand jl! od- ale z calem uszanowaniem jakie mam dla was, 
ci~gal, tern bardzh~j beczala zalosnie. nic w to nie wierz~ coscie powiedzieli. 

A niech ci~ licho \Vezmie, _glupie stworzenie! - Zal6z si~ ze mn~, ze to prawda cos styszal.-
odezwal si~ Gudbrand jestes tak uparta i taka Man1 sto talar6w w szufiad1.ie kredensowej, sta
beksa jak zona mego s~siada- Kt6z mnie uwol- wiam dwadziescia~ i wy postawcie tylez z swej 
ni od tego st,vorzenia becz~cego, placz~cego, j~- strony. 
cz~cego? Za jak~ h~dz cen~ pozhylbym si~ go. - - Zgoda! 

- J ezeli chcecie, rzekl przechodz~ry wiesniak, Zaklad stan~l.-Dwaj przyjaciele weszli do do-
wezcie moj~ g~s pi~kn~ i tlust~ -lepsza jest od mu Gudbranda - Piotr zostal za drzwiami pokoju 
upartej owcy, ]{t6ra za godzin~ rozp~knie si~ z zalu. a by slyszec co tez m6wic b~dzie z sob~ malzefi.. 4 

- Zgoda! lepsza g~s zywa jak owca zdechla- stwo. 
i zabral Gudbrand g~ z sob~. - Dobry wiecz6r, moja duszko-rzekl Gudbrand • 

• 
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- Dobry wiecz6r, odpowiedziala kobicina, to ty 
m6j przyjacielu? Bogu dzi~ki zes juz wr6cit - J ak ... 
ze ci si~ powiodlo? 

- Ani zle ani dobrze - przybywszy do miasta 
nie znalazlem kupca na krow~, wi~c jf! pominia .. 
lem na konia. 

- Na konia'( a to wybornie! dzi~kuj~ ci za to 
z calego serca. - Teraz b~dziemy mogli jezdzic do 
kosciola. - Jak to ludzie nam r6wni b~d~ na nas 
z g6ry patrzec. - Ale mozemy trzymac konia kie
dy nam si~ tak podobalo, maj~c go czem ,karmic 
mamy zupelne prawo do tego - wszak nic od ni-

. kogo nie potrzebujemy - A gdziez kon? potrzeba 
go zaprowadzic do stajni. 
~ Nie przyprowadzilem go tu, w drodze zamie

nilem konia na wieprza. 
To dobrze ja bym toz samo bfJd~c na two-

jem miejscu zrobila.- Stokrotnie ci za to dzi~l\u
j~. - Jezeli nas s~siedzi odwiedz~, tak jak gdzie
indziej, b~d~ mogla ich pocz~stowac szynk~. - Co 
nam po koniu. - Powiedzieliby na nas, ie si~ wy· 
wyzszan1i nad tych co pieszo chodzic musz~ do ko
sciola. Ale potrzeba wieprza zap~dzic do chlewa. 

- Nie przyprowadzilem i wieprza -- w drodze 
zamienilem go na kozEJ. 

- Brawol jakis ty Inf!dry i przebiegly. - Zasta
nowiwszy si~ - c6z bysmy robili z 'vieprzem? Wy
tykanoby nas palcami - po trzecie, m6wi~noby, 
oto ludzie, co tylko zarobi~ to i przejedz~. - Koza 
da mi mleko, kozlf!tka. - Zaprowadzze pr~dko 1\o
z~ do obory. 

- Nie przyprowadzilen1 i kozy takze, - w dro
(lze za1nieniletn j1}: na owe~. 

- Don1yslan1 si~, zrobilcs to dla mnie. - Czy 
to m6j 'viel\: biegac za koz~, po g6rach i dolach? 
A z owcy b~d~ miala weln~ i mleko. Zapro\vadz-
ze owe~ do obory. · 

- I owcy ci nie przyprowadzilem - zamienilem 
j~ na g~s. 

- Acb m6j kochaneczku, dzi~kuj~ ci, dziEJkUjEJ ci, 
cobyn1 ja zrobila z owe~? Nie man1 ani kolowrotka," 
ani krosien-tkactwo to dla 1nnie mozolne zatrudnie
nie- a potem utkawszy, potrzebaby bylo krajac, 
wykra\vac, szyc- a to najprosciej kur>ic gotow~ 
odziez, jak zwykle robimy. - Ale miec g~s i do te
go g<Ja tlust~, tego sobie da wno zyczylam - potrze
ba mi puchu na posciel i oddawna marzylam sobie: 
jakby to dobrze bylo miec kiedy g~s pieczonf}: na 
obiad. Potrzeba j~ zamkri~c w kurniku. 

- I g~si nie przynioslem- zamieuilem j~ na 
koguta. 

- Moje serce, tys daleko m~drszy jak ja - ko
gut to sliczny ptak - wi~cej wart jak nasz zegar, C() 

go potrzeba co osm dni nakrfJcac - kogut co rano 
pieje o czwartej godzinie i b~dzie nam przypominal, 
ze juz czas chwalic Boga i zabierac si~ do pracy. -
Z g~si~ co bysmy zrobili? Nie umiem jej dobrze 
upiec -- a za jej edredon B6g zaplac - alboz to nie 
mamy mchu mi~kszego od puchu? Wi~c koguta za
niesmy do kurnika. 

- Nie przynioslem i koguta, bo przy koncu dnia 
tak mi si~ jesc zachcialo, ze wilkabym zjadl. Sprze
da!em wi~c koguta za talara, bo inaczej umarlbym 
z glodu. 

-Bogu dzi~kuj~, ze ci~ Bog natchn~J tak~ mysl~, 
rzecze gosposia - Wszystko co tylko zrobisz, za
wsze jest wedlug mojej mysli wed lug mego zyczenia, 
czyz nam potrzebny kogut? Jak mi si~ zdaje, jeste
snly panami S\vego czasu, nikt nie rna prawa nam 
rozkazywac i mozemy tak dlugo spac, jak nam si~ 
podoba. - Widzisz rn6j kochany ie jestem szcz~
sliwa - pragn~ tylko bye obok ciebie. 

Wtedy Gudbrand otworzyl drzwi. 
- A co s~siedzie Piotrze! czy tak jest jak wam 

powiedzialern? Idzcie po dwadziescia talar6w. .. 
I ucalowal swoj~ star~ kobiecin~ we dwa policzki 
z tak~ roskoSZfb i milosci~, jakby miala doph~ro lat 
dwadziescia. '' 

MIESZKANCY WYSP BORNEO I TIMOR 
(z RYCIN.-\ KOLOROWAN4). 

• 

Do najn1niej znanych okolic "'7scbodu, nalez~ do- Borneo na dwie prawie:r6wne polowy. Holendrzy tna
t~d niekt6re cz~sci Indyjskiego archipelagu, a szcze- j~ na tyn1 archipelagu najrozci~glejszc posiadlosci, 
g6lnie wyspa Borneo, maj~ca 12,700 mil kwadrato- kt6rych jednak nie mozna nazywac kolonjami, bo ani 
wych powierzchni, a zatem najwi~ksza ze wszyst- obecnie ani da wni~j nie bylo osiedlania si~ Europej
kich wysp na naszej ziemi. R6wnik dzieli wyspEJ 1 czyk6w, tak jak to rna miejsce w kolonjach francuz-
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kich p6lno cnej Afryki. lub angielskich na przyl~dku raj~, albo zaci~gaj~ dlugi i staj~ si~ nie\volnil\anri 
Dobrej-Nadziei. S~ to raczej wielkie dobra rz~dowe, n1alaj6w. Dzicy. dn.jal{owic ani ryzu nic uprawiaja, 
zaklady handlowe, w kt6rych na pr6zno szukanoby ani mieszkan nie majq i zyj~ \V g~stych Iasach w srod
kolonisto\v europejskich i w kt6rych nawet urz~dni- ku wyspy. Ubrania nic })Otrzebujq, prawie wcale a 
cy i Zolnierze, skoro ich czas slu.Zby przeminic, nie plachty jakic~i nicl{t6rc cz~~ci ciala oln·ywaj!!-, 'slJJ 
pozostaj~ dluzej. \Vy.rob.em ~{1~a~owyn1; .l)O 11ajwi~l<sz~j cz~sci uzy,vaj~ 

Zachodnie, wschodnie i poludniowe brzegi Bor- on1 mi~klneJ 1 tr\valeJ tkaniny z \vl6lrna kory drzew 
neo, s~ w posiadaniu holendr6w, ale wn~trze wyspy kt6r~ przez mocenie i tluczcnie przygoto\vuj~. Kraj 
pozostaje niezawislem i tylko z niekt6remi ksi~z~- ten dose bogaty jest \V zelazo, ale tylko bli~ej brze
tami Holandja zawarla traktaty przyjazni i handlu. g6\v mieszkaj~ce i rabunkiern trudn i~ce si~ pokole
Koszta administracyi posiadlosci holcnderskich,opla- nia, umiej~ to pic je i obrabiac. 
caj~ si~ handlem z krajo,vcami, chociaz opr6cz soli, Jak prosty jest ubi or dajak6'rv, l<tory u 1n~zczyzn 
tytoniu, nieco zelaza i grubych tkanin ba welnianych sklada si~ z plachty obwiuiQtej okolo biodcr, a uko
malo si~ tam artykul6w wprowadza., a wyw6z stano- biet stano\vi ciasn~ workowat~ do kolan si~gaj~c1}; 
wi tylko . trzcina hiszpanska (Rottang} wosk, smola sukni~, tak znowu dzi\vny i \Vyinyslny jest przyb6r 
ziemna, a od niewielu lat gutapercha. uzbrojenia wojo,vnik6,v; a szczeg6lnie przy\v6dc6w. 

Prawie wsz~dzie post~puj~c wgl~b wy spy, spoty- Nosz~ oni pewien rodzaj kamizoli z czerwonem ob
kamy niezmierne plaszczyzny pol{ryte nirprzejrza .. szyciem i sznuratni, przy kt6 rej z tylu przyczcpiony 
nemi dziewiczemi lasami olbrzymich palmi cesalyJi- jest czworograniasty kawal sk6ry pantcry lub nie
nji, po kt6rych wij~ si~ tysi~ce pn~cych si~ roslin dz,viedzia ((elis ?nac7'ocelis albo Ursus 111alajanus) 
z rodzaju lijan6,v. Dopiero w odleglosci 60 lub 80 przyozdobiony muszlami morskiemi (Turbo i Pro
mil od brzeg6w, zaczyna si~ kraj nieco wzg6rzysty. chus) i p~lrami ludzltich wlos6w. Na wojnie nosz~ 
Drzewa owocowe rzadko si~ tu spotykaj~, pahny ko- jeszcze na plecach 4 do 5 st6p dlngi, a okolo 7 cali 
kosowe znajduj:} si~ tylko w wioskach malajsl{icb, szerokosci ka,val tkaniny ow6j drzown6j, obszyty 
dajal\i zas nie hoduj~ zadnych drzew o'vocowych czerwoncm pl6tnen1 i wysudzony kilku rz~dt1n1i szJi .. 
pr6cz pisangu, bo po kilku latach zwykli swoje osie- fowanych konch wielkosci trzygroszniaka. Najgl6-
dlcnia opuszczac, przenosz~c si~ w inne okolice. wniejsz~ ozdob~ u wszystl{ich poko1en dajak6w jest 

Ludnosc okolo 3 miljon6w dla tak bogato uposa- nakrycie glo,vy, na kt6rem blyszcz~ si~ r6znoba _ 
zonego kraju jest barclzo tnal~t, a sklada si~ z daja- wne duie pi6ra didoborozc6w, s6w, kogut6w i gatun
}{ow, n1alajczyk6w, papuas6\v (negritos) i chinczy- ku Z\vanego argus (argus gyganteus). I\azde pi6ro 
k6w. Dajaki u'vazani s~ za pier\votnych mieszkafi- jest IJewnym rodzajcm pamifbtki zabitego nieprzy
c6w wyspy. W srodkOV\'JCh czesciach "~yspy, dok~cl jaciela. Jedcn Z nowych podroznik6\V "ridzial olbrzy .. 
jeszcze bardzo malo europejczyk6w dostalo si~, lud miego dajaka, kt6ry byl dow6dc:} zbrojnej gromady, 
ten znajduje si~ jeszcze nie pomi~szany z innemi po- i n1jal tylko jedno oko; drugie wydrapal mu lampart, 
koJeniami. kt6rego on bez zadnej broni, r~kami zdla\vil. Zrobil 

Dajaki St1 wysmuklego wzrostu, ksztaltnej budo- on sobie czapk~ z sk6ry odartej z glowy tego zwie
\vy ciala i przyjemnie ciemno-brunatnej barwy, Jde· rz~cia; jako drogocenna ozdoba, IJrzyczepione byly 
dy malajejawancy, maj~ jakis odcieit nieprzyjemny do tegonibyhelmu, bialo, z6lto i czer\vono upstrzone 
dla europejczyka. U manketan cale cialo z wyj~t- w regularne pasy, piora ogonowe dzioborozc6w;· 
kiem twarzy bywa tatuowane, u innych zas pokolen (Buccros rinoceros) a bylo ich dziewi~c. ~ 
zwyczaj ten nie istnieje. Czaszka rna w og6le chara- Broil dajak6w stano\vi palasz, przewierciona trzci
kter rasy malajskiej, tylko ciemie nie jest wkl~sle na, sluz~ca do strzelania, zapomoc~ dmuchania, dro
i kosci policzkowe nie tak bardzo \vystaj~ce. bnych strzal i na przcmian uzywana jako dziryt, i 

Dajaki maj~ wlasciwy j~zyk zupelnie r6zny od rna- nakoniec niezbfJdna do zaslonienia si~ od strzal, tar
laj6\v, ale pisma nie znaj~ wcale, chociaz \Vedlug cza. U r~kojesci palasza, kt6ry pasem plecionym przy
utrzymuj~cej si~ mi~dzy niemi tradycyi, przodko,vie mocowany jest do boku, \Visz~ dlugie promienie wlo
icb znali pismo i n1ieli wielkie ksi~gi. Najucy\vilizo- s6'v zabitych nieprzyjaci6l, kt6re przy uzyciu tej bro
wansi uprawiaj~ ryz, ale tyle tylko ile go do przy- ni obwijaj~ si~ okolo r~ki a i tarcza drewniana na 4 do 
szlych zbior6w mog~ potrzebowac i dla tego gdy si~ 6 st6p wysoka, w r6zne wzory pomalowana, takze tak 
nie obrodzi, nastaje gl6d, od kt6rego strasznie umie- g~sto obwieszona bywa wlosami, ze zdaleka zdaje si~, 
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jakbyJ byla pokryta sk6r~ jakiegos Z\vierz~cia z nad
zwyczaj dlug~ sierci~. U trzciny sta.nowi~cej S\vistu
l~, osadzony jest :Zelazny bagnet lub rodzaj zelaza 

Zradosnym tryumfem wracaj~ zwyci~zcy do domu 
i witani s~ przez wszystkich mieszkanc6w sw~jej wio
ski. W upojeniu i zapale zwyci~sldej uczty, zjadaj~ 
kawalki p6lupieczonego ludzkiego mi~sa, czego \V in
nych razach nie czyni~. D hl slusznego ocenienia te
go barbarzynstw a clodac nalezy, iz podobne napasci 
i rzezie cz~sci~ spowodowane by\vaj~ religijnym za
bobonen1 dajak6,v, cz~scifb zas zwykl~ u nich zcn1st~ 
za krcw, pewnym rodzajem korsykaiiskiej vendetu. 

jak u laney, a u pasa obok palasza, przyczepiony jest 
sajdak pelen strzal, kt6re si~ z o\vcj trzcinowej ru
ry za pomoc~ silnego tchu rzucaj~ Na rycinie \VO

jownik nasz nie rna jednej jeszcze bardzo uzywanej 
i charakteryzuj~cej dzikie pokolenia broni, to jest: 
palki albo maczugi zrobionej z'vykle z twardego 
drzewa, a niekiedy z zelaza, i sl:uif!C6j \Vedlug po
trzeby do uderzenia albo do rzutu. 

Widok takicgo bohatera i jcgo broni, lat,vo daje 
odgadntbc, czego si~ jego nieprzyjaciele obawiac 
od nicgo maj~, ale \vn~trze ich n1ieszkanjeszcze \vy
razniej t~ kwestj~ objasnia. Wsie ich s~ zwykle oto
czone polaJni ryiowemi, a skladaj~ si~ z nie,vielu 
dlugich budynkow stoj~cych na slupach, 15 do 20 
stop wysokich. Po pniu drzewa, zast~pujf!cym wscho
dy, wchodzi si~ do pierwszej cz~sci budynku, stano
wi~cej niby wsp6ln~ sal~. Pierwsze spojrzenie wcho
dz~cego, pad a tu na jedyn~ ale o brzydl~ i straszn~ 
ozdob~, to jest mn6stwo tatuo\vanych 1 pomalowa
nych czaszek ludzkich, stanowi~cych lupy rozb6j
niczych wyci~czck, mieszkanc6w. Druga cz~sc bu
dynku podlielona jest na kilkadziesi~t malych ko
morok, zamieszkanych przez pojcdyncze rodziny. 
Sciany skladaj~ si~ z de£ek lupanych z pni pahny 
Areka, przywi~zanych trzcin~ do slup6\v i oslonio
nych allangien1, wysok~ na kilka st6p traw~, zara
staj~c~ mokrzadla lesne. W dachu s~ .klapy dla 'vy
puszczania dymu. Prosty stol, kilka mat, kilka 
wypchanych slom~ dlugich poduszek, sluzqcych do 
siedzenia i bronic po scianach porozwieszane, sta
nowi~ caly sprz~t domowy. 

Gl6wniejszym celem wypraw \VOjennych, dzildch 
dajak6w, s~ glowy nieprzyjaci6l, kt6rc dla nich s~ 
najdrozsz~ zdobycz~. Otwarty atak nie jest w zwy
czaju, owszem podst~p stano\vi jedyn~ i prawdziw~ 
ich taktyk~. Z zasadzki napadaj~ ani nawet na ko
biety i dzieci, zeby tylko dostac ich glowy. Jesli ulo
Zfl sobie napad na jak~ 'vies lub pojedyncz~ chat~ 
nieraz po tygodniu czychaj~ 'v za sadzce i wysylaj~ 
na zwiady pojedynczycb mlodych wojownikow, kt6 .. 
rzy si~ w trzcinie lub w gf}:szczu gal~zi drzewa ukry-
waj~. Jak tylko wi~ksza cz~sc mieszkanc6w wioski 
uda si~ na pole, owe czaty dajf}: znak, na kt6ry ukry~ 
ta w pobliskosci banda przybiega co pr~dzej, napa
da na mieszkania i pozostalych w nich m~zczyzn 
i kobiety zabila a dzieci 6 do 7 letnie z sob~ upro-
wadza. 

W ro"'nie milym sposobie zawieranc bywaj~ 
u tych dzikich tnalzenstwa. Gdy jaki dajak chcc kt6-
r~ dzie\vczyn~ za zon~, sadowi si~ w pobliskosci s~
si edniego pokolenia w zasadce, przebija dziryten1 
pierwszego lepszego przechodz~cego i odcina mu 
glow~. Skora uzbiera trzy swieze glowy, idzie ofia
ro"rac je w darze tej, kt6r~ sobie wybral. Jesli dziew
czyna, wiedz~ca co ten dar znaczy, przyjmuje go, to 
juz 1nalzenstwo co do najgl6wniejszego punktu za
wartc i odt~d mloda zona, uprawia 1nu !ryi, gotuje 
i przypra wia wszelk~ zywnosc, krz~ta sie okolo: domu, 
podczas gdy jej mt1i, a raczej pan, lez~c na macie 
slomianej zuje betel. 

Waznym art.ykulcm handlu tych dzilrich pokoleii, 
s~ porwane innym pokolenio1n dzieci, kt6re przcdaj~ 
stale osiadlym pokoleniom dajak6w i za nie tyton, 
s61 i zelazo bior~. Dzieci te kupowane s~ nato, zeby . 
je na grobach tunarl:ych kre\vnych nabywcy zabijac, 
ale niekiedy bywaj~ takze przyjmowane do pokole
nia, bo wzajemnie dajakon1 porywane bywaj~ ich 
d6ieci i innym pokoleniom przeda wan e. 

Nie powinnisn1y jednak pomin~c niekt6rych chwa
lebnych rys6w charakteru dajak6w, kt6rym nie zby
wa na pewnym rodzaju dobrodusznosci. Przede
wszystkiem zasluguje na pochwal~ troskliwosc 1natki 
wzgl~den1 dzieci. Gdy id~ w pole, starsze biegn~ oko
lo nich, a najmniejsze jed no lub nawet dwoje, przywi~
zuje on a do siebie pas em nad biodrami. Przyszedlszy 
na pole do roboty, sklada dzieci~ na ziemi~, a gdy 
zaplacze, spieszy do niego nakarmic lub uspic. Da
lej mi~dzy swojemi, dajaki zachowuj~ najscislej usza
nowanie cudzej wlasnosci i kazdy woli wytrzymy
wac gl6d jak najdluzej, anizeli ukrasc choc garstk~ 
ryzu. Zamki u mieszkan wcale nie s~ znane. Najpo
wszechniej jednak chwalona jest ich goscinnosc. Cu
dzoziemiec lub czlowiek z innego pokolenia, wcho
dz~c do chaty dajaka, moze bye pewnym najuprzej
miejszego przyj~cia, zmuszaj~ go prawie do jedzenia. 
i daj~ mu najwygodniejsze w calym domu poslanie, ni
gdy nie uprzykrzaj~c mu si~ zadnemi prtaniami. 
Znana podr6zniczka Ida Pfeifer, kt6ra wprawdzie 
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podr6zowala tu pod protekcj~ Radiaha Brooke, prze
p~dzila nie malo czasn mi~dzy temi dzikicmi hordami 
kt6re same nie mogly si~ wydziwic smialosci tej bia~ 
lej kobieiy. Przeprowadzali j~ oni pod eskort~ jakby 
osobliwosc godn~ 'vidzenia, od pokolenia do pol\olenia 
i nigdy nie dali jej po\vodu do uskarzania si§, a je
dnak ta. nieustraszona niewiasta przyznaje, ze nicraz 
doznawala dziwnej niespokojnosci. Kiedy 'vsr6d ciein
ne nocy spoczywaj~c mi~dzy chrapi~cemi wojowni
kami przy slabym blasku gasn~cego ogniska, pa
trzyla na susz~ce s1~ nad niem i niezbyt mil~ 'NOll 

rozle,vaj~ce ludzkie glowy. 
Dwie inne postacie naszej ryciny, nalez~ do polo

zonej na wsch6d i takze do posiadlosci holenderskich 
nalez~cej wyspy Timor, a "'lasci,vcj dziwnie ubrany 
i muszkietetn uzbrojony wojownik, jest z Amfoang 
prowincyi na 'vyspic Timor, a kobieta z s~siedniej 
\vysepki Rotti. Tilnor jest najwazniejsz~ z malych 
wysp Sunda, kt6re przy brzegach s~ nader gor~ce 
i niezdro,ve, ale w 'vyzej polozonych miejscach, jak 
to uwazamy powszccbnie pod zwrotnikatni, maj~ da
leko zdro,vszy ldin1at; poludnio,vo-zachodnia cz~sc 
'vyspy Tilnor1 nalezy do holendr6w; p6lnocno-wscho
dnia zos do portugalczyk6w. 

W og6lc 1nieszkancy Timoru podobni s~ innym 
pokoleniom malajskim, jakien).i Sf!: Dajaki, Alferani 
it. d. l{olor ich sk6ry jest jasnh~j lub ciemniej bru
natnym. Tatuowanie nie jest u nich w uij'Ciu, ale 
nickt6rzy tnaluj~ cialo r6znetni kolorami. Bog a t~i 
nosz~ narumienniki srebrne lub z kosci ~lonio\vej, 
ubozsi zas z miedzi, kt.6re przystrajaj~ sznurami 
perel i na czer\vono far bow an~ kozi~ sierci~, Ub ra
nie m~zczyzn stanowi~ chusty ·welniane z rysunkami 
k\viat6w i innych ozcl6b, kt.6re zarzucaj~ na plecach 
kamizeli bez r~kaw6\v i okolo bioder obwijaj~. Bo .. 

PIESNI 

gntsze kobiety nosz:} bawelniane kaftaniki z kolo
rowemi sznuratni i obcisl~ czcrwon~ sukni~ obszyt~ 
pstren1i r6znej szerokosci tasmami. Najprostszy str6j 
na glo"ri~ stan ow i czcr,vona albo zolta cbustka, 
u kt6rej z'vicsza siQ nn czolo srebrny p6lksi<Jiyc lub 
ldllu1. perel. 

'V ojny u wszystkicb pokol c1i na 'vyspic Timor 
prowadzone S<b przcz tak z'vanych ~Ieos6w, kt6rzy 
wywieraj~ wielki 'vply\v na stosunki polit.ycznc, ale 
tez 'v kazdej bit,vie, stoj~ na, czelc \Yalcz~cych i za- . 
ch~caj~ S\\roich pod\vladnych do r6\vncgo 1n~ztwa. 
Str6j tych bohater6\v jest bar<lzo d/ji,vny. l{r6tki pa
lasz u ktorego r~kojesci \visi pek czcr\vouych ko
zich wlos6\v, nosz~ tui pod lewetn ramienie1n. Z tyw 
lu za pasem zntkni~ta jest gi~tl{a, ldlku srcbrnemi 
ostrzami zakoftczona trzcina, z \Visz~ccmi ldlku p§
kanli czer\vono farbowanych za po1noc~ gummy na
zywanej krwi~ srnocz~, wlos6'v i z pi6rami papug zie
lonemi lub czerwoncmi, co \Vszystko przez ruchli
wosc gi~tkiej trzciny w chodzie i przy powiewie \Via
tru 'vpra\vione wruch , istotnie uderzaj~cym jest 
widokicn1. Glo\va zwyl\le ob\vini~ta jest r6znobar
\Vn~ chustk'l!, ale cznsem dodaj~ do tego rozmaite 
fa.ntastyczne ozclo by. Wi~kszn. cz~sc '''ojo,vnik6w no-
si dlugie zlepionc i poziotno skr~cone \V~sy. Cz~St() 
nosz~ oni male na tastnie ob\vieszone dzwonki uzy
\vane przy tancach i spicwach IDCOSO\V. Ale najwi~k
sz~ ccn~ przy,viqzuj~ <lo posia<lania broni ognistej, 
ktora jako najwaznicjsze d:dcdzict'vo z ojca na syna 
przecbodzi, ale 1Jro1l ta jakkolwiek pochodz~ca z eu
ropejskich albo ainerylraflskich fabryk, skutkiem nie
umiej~tncgo ich obchodzenia si~ z ni~, w tak zlym 
bywa stanie, ze zaden europcjczyk nie odwaiylby si~ 
jej uiyc. 

LUDU. 

I. we wszystkich j~zykach, przez spiew si~ objawia. 
Ptomien rozg1·yzie malowane dzieje, .1. ajdziksze plemiona jak r6wniez ludy najoswiece:6-

Skarby mieczowi spustosz~ zlodzieje: 
Piesn ujdzie cnlo, tlum ludzi obiega; sze kochaj~ i niena\vidz~, mod!~ Si§ i broni~ prze-
A jesli potlle dusze nie umiej~ ciw silom zlowrogim, cierpi~ i w szalenstwo wpa-
Karmic Jl! zalem i poic nadziej~, dai~., a "'szvstkic tc uczucia prz ez spiew tlumacz~-. 
U cieka. w g6ry, do gruz6w przylega, ~ .. z: J '1: 

I ztamt~d dawno opowiada czasy.'' Spiew ludowy wsp6lczesny jest swiatu i z nim pospo-
Pieslt wajdeloty. lu istniec b~dzie wiecznie. Mysliwy w las6\V g~stwi-

N a calej kuli ziemskiej, przez ludzi zamieszkalej, nie, rybak w s w6m cz6lenku, wojak wsr6d bitwy, mat
okrzyk radosci albo j~k bolesci, po wszystkie czasy, I ka przy kolebce niemowl~cia; syn na grobie ojca, mJo-

• 
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da dziewica, z przyjacielem serca rozl~czona; goscie sposoben1 przedstawil piesni greckie, rzymskie, sy
na uczcie ,veselnej; marzyciel w samotnosci lub pod CjTlijskie, wloskie, hiszpanskie, francuzkie, angiel
g,viazdzistem nocy sklr.pienie~1, \vs~ysc~ porus~e~ia skie, szkockie, niemieckie i slowianskie. Gothe ko
sw<lj duszy w tl:twi~kach ":ylewaJill·. SpiC.w ~est to ~yct.e. rzystal z poezyi i podaltludowych w pi~Jlmych s wych 
Nar6dspiewa, \valcz~c z JednostaJnoscu~ 1 proz~ zyc1a balladach. W no\vszych czasach . Brodzil'lski, Mic
codzicnnego, a spiewa tak, jak 'vieje 'viatr, jak szemrze kiewicz, Odyniec, Zaleski Bob dan i inni szkoly ro
strumyk, pod wplywen1 pot~znej sily taje1n1~iczej. I po- mantycznej poeci, uwili z podan ludowych wience 
eta z czas6w oswieconych, glosz~c, w chwilach zapa- niesmiertelne, zdobi~c niemi oltarz 1\Iuzy Polski<~j. 
lu, prawd!J, podaje nam tylko pieSni pi~rwotnych 0.d· Og6lny pieSni ludowych charakter zawiera si~J w pro
glosy; slucha pilnie dZwi~k6w natury, 1 szt.uczne 101 stodusznem uczuC serca wylaniu, pelnem zapalu,w wy-
tylko formy nadaje. raieniach urywkowych, jakby w przeskokach. Przej-

PieSD. ludu wsz~Jdzie si~ rozlega. Missyonarze Scia od jednej mySli do drugiej zazwyczaj Sill rapto
chrzeScjaD.scy s~yszeli rzewny Spiew Grenlandczyka, wne, bezwiedne; Spiewak rachuje na zwykly do
w lodowatej chatce zgon rodzic6w oplakujlllcego; rna- mysl sluchaczy. Niekiedy sens mowy pochlania cal
rynarze z bliZaj~c Si~J do wysp nn. oceanie poludnio- Idem melodylll; to si~ slyszeC daje sr.czeg6lnie w pie
wym rozsianych, slyszeli wSr6d woni kw~a~6w zwro- Sniach kraj6w poludniowych, gdzie sluch waZniej
tnikowych, smutne. melodye, krwawe clzikiCh uczty szym jest od mySli. Widzimy to w hiszpallskim bo
poprzedzajlllce; na morzu i na lllldzie, z wyZyn skal lero, w pieSniach Sycylii i Kalabryi, w tarantelli 
pos~pnych, na nieprzejrzanym step6w obszarze, po neapolita:D.skiej. Na p6lnocy rzecz inaczej Si!J przed
wsiach i miastach rozlegaj~JJ si~J glosy ludu juZ to la- stawia; tam w pieSniach przechowuj~ si~J wspomnie
godne i ZaloSne, juZ to okrutne i dzikie: jest to lmn- nia i podania ludowe. Takiemi Sl:): sagi Islandyi 
cert niezmierny, kt6ry si~J wsz~dzie odgrywa, jest to i Norwegii; takiemi ballady Brytanii, Zywe podania, 
temat, tysilllczne majlliCY odcienia. Oto jak na wp6l dzieje uosobione; 7. tego ir6dla Walter Scott czerpal 
dziki Buryata, rozpacz miloSci wyraza: ,Na stepach materyaly do swych pi~knych utwor6w. Rzecz go
daurskich kwiatek roSnie cudowny; nie pi~lmy dla dna zastanowienia, iZ we Francyi bardzo jest malo 
oczu, ani tez wonny; blady, zwi~Jdly listek; poz6r rna pieSni starodawnych, bezimiennych, nie wiadomo 
chwastu dzildego, ale drogim jest kwiatem! I wiel- zkllld powstalych. Spotykajlll si~ one w krajacb tyl-
blllld i koza mijajlll go trwoZnie; pszczola ani osa nie ko g6rzystych, pomi~Jdzy mySliwemi, po najwi~kszej 
pij~zell miodu. Nie pozorny, maly, samotny zawsze; zaS cz~Sci mi~Jdzy Baskami, w Wlllwozach pirenej
ale kwiatek cudowny, bo sok ma jadowity! 0! nie skich. w g6rach w og6le, przechowujlll si~J i prze
cbroll si~J w trawie! Nie zerw~ Ci!J teraz: lecz gdy chodzl! do potomnoSci liczne pieSni ludowe. W Szwaj
smutek obwije i SciSni~ pierS biall};, gdy mi Swi~to · C cyi rozlegajlll si~ oryginalne,mPlodyjne Spiewy, w kt6-
odbior!J:, kt6r~ w meJ duszy ukrywmn: . wt.encz~s, rych Zyj~ podauia czas6w ()dd alonych. Tyrolczycy 
w niemej goryczy, bez lez w oczacb, przyJd£ po c.Ie: I zacbowali w cilllgu wiek6w swe prawdziwie ludowe 
bie ScieZklll. potaje~nl!:: 0! r~zpal wtedy pl ~nnen pieSni. Niemcy bogaci Sill w pieSni ludowe: kaidy 
w biednem ctele moJem 1 spal Je na prochy, kwiatku stan, kaZde rzemioslo ma wlaSciwe ·sobie pieSni; 
m6j drogit" . . , . . , . . w niekt6rych dochowaly si~ zabytki staroZytnego 

Herder w zaJIDUJlJICem d~I~lc: .G:o~y ludow (die dyalektu niemieckiego. W naszych czasach, jeden 
Stimmen der VOlker), podztehl., ptesm ludowe po- z poet6w, Hebel, z zadziwiajlJicym talentem to Zyzne 
dlug granic geograficznych l:r~JO\~ Et~r~~Y· ~odal uprawial pole; jego tez pieSni staly si~, SWill kolejlj,, 
nan1 rozleo·a1Rca si~ \vsr6d sn1ego\v })ICsn 1111losn~ 

1 
d . 

o 'J"~ " • , • u o \YCini. 
Lapoiiczyka, glosne okrzyk1, J,toren11 zn1uszn. do 
biegu r!}:CZego jelenia; picsui godO"'e \Vi CSnia}{6\V 
Estonii; ballady litewskie, w l\torych sie opie\va ry
cerz, p~dz~cy po czarnych b agniskach i krzakach 
ziclonych; \V l\:t6rych dzie,,vica 1nloda obja\vja sw~ 
bojazn, wst<apnj~c 'v zwi~zek 1nalzenski; przedstawil 
wreszcie zadzhviaj~c~ piesli n1orlacl{~ o zonie Aslan
Agi (,Co ta1n bieleje na zielonen1 'vzg6rzu? Czy to 
l{awal sniegu, czy stado lab~dzi?) it. d.). 'fynl wi~c 

Piesni cyga1iskie s~ ntalo znane. Cyganie Sf!: pie· 
1nienie1n, obdarzonetn zclolnosci~ Iuuzykalno-harino
nijn~; po,volanienl ich, ". stosunku do pletnion slo
wiansl<ich, jest instrumentowanie n1elodyj slowian· 
skich. Rzecz ta \vylozona obszernie w dzie.Ie slynlle
go Lisz ta, zasluguje na blizsze poznanie. Dla rzad
kosci, podajemy tu parfJ piesni cyganskich, z prze
klade1n doslownym. 
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I. 

,Te zelen duba, te zelenct'1ka, 
Te zelenenka, te dubrowcllka, 
Te ja listija lja, te bumaznc:llke, 
Tejo murici, tejo mutengire, 
Tej korypizo, tej rutewc11ko" i t. d. 

]Jrzeklad: Ty zielony d~bic, ty zieloniutl{i; ty zie
lona, ty d~br6w ko! Czy liz nie jed wabne liscie t\voje? 
czyliz nie pet~lo,ve twe iol~dzie? A samos ty drze
wo, czyz nie calc zlote? -Jest to, jak 'vidac, zwrot
ka cygana do starego d~bu, kt6ry jemu i jego ro
dzinie, dal w czasie burzy schronienie. 

II. 

,Skedente n1e rotnale, skcclentc me czawalc, 
Ke malu skery szatra, tenentu merada, 
En jow diala, urniala, prcsi wone grestie, 
Presi wone grestie, adrelolc czarcstie" i t. d. 

Przeklad: Gromadzcie siEJ starzy, gromadzcie si~ 
mlodzi, do szalasu starosty, na rad~. Jedzie on, p~
~zi na swym koniu bialytn; na bialym koniu, w czer. 
wonyn1 kontuszu. 

III. 
• 

wysoko cenil swe pic~ni, ntrzylnuj1J:c, zc b6stwo dla 
tego na.tchn§lo nicn1i sere a dzie·wic i 1nlodzienc6w, 
azeby jt)zyk narodowy swiezosci sw~j nie stracil; azc
by nar6d w nieszcz~ "ciu nie npadal nn. dnchu, m~o
dzie1lcy zas i starzy azeby zy,vosc uczuc zachowali; 
dbaj~c o swc pi~sni jak r6,vniez o 1nolody~, nieodst~
pnq ich to\varzyszkg. Chociai upadala nicraz lu
d6w slowianskich litcratura, poczya jcdnak zn6w 
j~ do zyci3. budziln, nowych sil dodaj!!iC i z 11icrsi 
prostaczka poety jui to \vzniosle, juz prostc wydo
by\vaj~c piesni. Cypryan Robert, \vyl<ladaj~cy po 
~fickic\viczu w Iustytucic paryzldtn: 11urs literalury 
ludou; stou·ia?iskich, \V artykulc: Le gouslo et Ia 
poesie jJO]ntlaire ties lal'es (Revue des Deux ~Ion
des, z d. 15 lipca 1 53 r.) powiada: ,Slowianin jest 
synen1 s'vcj ziemi. Obey wszelkien1u mistycyzmowi, 
nie sl{lonny wcale do idcal6w, }{t6rc wyobraznia 
tworzy, ale zewn~trzncj ulegly naturze, z zapalem 
koch a O\V~ natur~, c6rk~ Stw6rcy \Vszechs\viata 
i calldetu jej oddany. Oto s~ jego zalcty! Dalcki od 
subteluosci ascetyz1nu, od abstral\cyi mctafi1,yl{6w, 
widzi w tern sam~ tngh~ tylko. Dla tego Slowianin 
nie zna milosci cziczibej6w zacbodnich, owych l~a

walero'v na uslugi pani domu, z cal~ ich udan~ 
,,Aj kerdia ze o czaworo, skro1nnosci~, z uluclnyn1 pozoren1, dla rozdraznienia 
Trin bidy gloszczyny: zmysl6w przyt~pionych \vynalezionyn1. Schiller, Go-
Perwa bida tele czydia the, Byron, kt6rzy 'v taldch czarownych kolorach 
Peskire skarbasa; zachwyt nami~tnosci uksztalconego S\viata maluj~, 

A o "rawir tele czydia, nie poj~temi dot~d pozostali dla \ViQkszosci prosto-
Peskire gadiasa ; dusznych i szczerych syn6w zietni siowian kiej. Dla 
A e trito tele czydia nich zycie na zien1i nie je ~t czystosci pier,votncj 
Pesldrc rotnniasa." · pozhawione. To tei obyczaje slowianskie maj~ cos 

Pr ... eklall: Ach, uczynilie chlopiec trzy biedy w sobie takiego, co Si'J dziwn6tn i niestoRo,vn6m 
~16\vne! Pierwsz~ bh~d~ precz odrzucil przez S\ve w towarzystwach Zachodu wydajc. Zacb6d jednal\le 
ska.rby; drug~ bied§ precz odrzuci~ przez sw6j ro- no,vych sil zy"'otnych zaczerpn~c m6glby w kryty
zum; trzeci~ bied§ precz odrzucil przez S\V~ zonEJ cznych badaniach nad poezy~, obyczajan1i i zwycza
mlod~. jami lud6w slowiaf1skich. Poezya ich i obyczajc obu ... 

dzic w nas (t. j. w narodach Zacbodu) 1nog~ gust do 
pi~ln1ych idea16"r, 'vztnocnic nasz \V~zel rodzinny, 
ozywic oboj~tnosc do spoleczenst\va i narodowosci. 
Swiezosc ohraz6,v, 11iewinnosc i zc tak powie1n, przc
zroczystosc nam1~tnosci plemion Hlo\vianskicb, za
mienic u nas mogt1 uczucia udanP, poezy~ sztuczn~; 
,vys1.ukane, gor~czl{owe duszy poruszenia, przesyt 
i nien1oc wyrazaj~ce. Genjusz s{o,v'tansld, daleki od 

II. 
Piesni slowianskie, jednej matki cory, 
Odmiennc licem, barw~ rozmaite, 
Lecz 'v jcdnej wielkicj przeszlosci powite, 
Na 8niezny1n grzbiccic starowiecznej g6ry, 
Gdzic orl6w gniazda, gdzic gromy chmury; 
Tysi~c was iudu zroclzilo czynami, 
Oh1iczc wasze wypicscit~ slawa; 
Piesni slowianskie, z waszemi falami 
Grzminla i cichla m~z6w czynna wrzawa; 
I wyscic w zyciu staly, jak poranek, 
\V smicrci, jn.k jasny mogilny kaganek. 

J6zef hr. Dunin-Borkowski. 

Piesn byla nieodst~pn~ Slo,vian to\varzyszk~. Slo
''ianin- poganin, pod lug slow Kollar a i W aceroda, 

'zarozumialosci Zachodu, nie ulega tez obl~dom jego 
i. cierpieniom; zachowal 'v utworach swych spok6j 
·pi~knosci idealn6j, jasn~ czystosc form, kt6re cha
rakter starozytnosci greckiej znamionuj~. W szystkie 
pierwotnych czas6w skarby poezvi, znikly nam bez-

• • 
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powrotnie, zostaly tylko w zasadach natury slo
wiaiiskiej. Ot6z jest tajemnica owego przywi~zania 
umysl6w. wybranych ku 'vszystkim kwestyom, byiu 
slowiansldego dotycz~cym, i ot6z dla czego plemi~ 
slowiansl{ie doskonali si~ stopniowo, gdyz istnienie 
jego dla uksztalcenia i oswiaty powszechnej jest ko
niecznem." 

Z pomi~dzy piesni historycznych Europy, serb
skie, pierwsze bez w~tpienia miejsce zajmujq: s~ to 
odglosy uczuc ludu cbrzescjai1skiego, kt6ry przez ca
le 'vieki pod jarzmem jE2czal niewiernych. W pie
sniach Serb6,v, opiewaj~cycb czasy bohaterskie daw-
nej swobody, oraz kl~ski ol\ropne, lrt6re Jud pod pa
nowanie tureckic poddaly, ukazuj~ si~ pocz~tki el)O
pei. Z pol~czenia podobnych urywk6w, powstaly nie-
gdys Iliada i Niebelungi. Serbowie spiewaj~ przy 
dzwi~ku gitary, g~slami przez nich zwanej. Piesni 
ich rozlegajf}s si~ ze szczyt6w g6r, zk~d pasterz trzo
dy swe prowadzi; ozywiaj~ one i iyzn~ r6wnin~, 
i bujne pastwiska, i lasy cieniste. W Scrbii spiewa 
i starzec srebrnowlosy i rozkwitaj~ca dziewica i mlo
da m~zatka i dzielny junak, z po za skaly 1nierz~cy 
do "'roga swego, Turl\a. Zycie to dzielnych ojczy
zny i niezaleznosci obronc6\v, tnalnJe si~ tez dobi
tnie i '\V piesniach kleft6w grcckich, 'vybornie na j~
zyl{ polsl\i })rzcz A. Chod.ZkQ przelozonych. Piesni 
serbskie posiadan1y w 1nistrzowskich przekladach 
J 6zefa Bohdana Zaleski ego i .Ro1nana Z1norskiego. 

Bogatfb jest skarbnica piesni polskich; cz~sc ich 
szczupla zalcdwo swiatu si~ ukazala, krqz~ one po 
kraju Lecbit6w, na dawnycb zictn obszarach do Pol
ski nalei~cych. W zbiorze r~kopismiennym piesni 
ukrainskich przez ZQryana Dol~g~ Chodakowskiego 
zebranycb, znajduje siEJ znaczna dosyc liczba pol
sl{icb, njguzie dot~d, jak si~ zdaje, nie druko\vanych. 
Podajemy tu z nich jedn§: 

Przylecialy 1
) dwa goll!bki, 

I-Iej Lelo, Lelo, d wa gol~bld. 

Siadly 2
) sobie na d~bie, 

IIej Lelo, Lelo, na d~bie. 

Wyszedl pan, chcial ich strzelac, 

H~j Lelo, Lelo, chcial ich strzelac. 

Nie strzelaj nas pyszny panie! 
Hej Lelo, I.Jelo, pyszny panie. 

1
) W r~kopismie: przylecialo. 

2
) W r~kopismie: siedlt. 

Polecimy w swiat daleki, 

Hej Lelo, Lelo, w swiat daleki. 

Przyniesien1y rajskie jabllro, 
Hej Lelo, Lelo rajskie jablko. 

Do tego jablka pierscioneczek, 
Hej Lelo, Lelo, pierscioneczek, 

B~dziesz mial dla kochanki, 
Hej Lelo, Lelo, dla kochanki. 

Polslde piesni ludu ulrazaly si~ w druku po raz 
pier,vszy za czas6\v Zygmunta Augusta. Broszura 
Jana z Wychyl6wld, drukirm goc1dm, pod napisen1: 
,l{iermasz \Viesniacki, albo Rozgwara J{mosia z Bar
toszem na za-Wislu," miesci w sobic kilkanascie pie
sni ludu na kol~d~, mi~sopust i piesni ll1ilosne ludu. 
Tego rodzaju piesni s~ tez rozrzucone, lubo rzadko, 
P? d.a"r~ych ~roszurach z XVI i XVII wieku ( Woj
ClCkt, H1st. L1t. PoL I, 76). Dlugo potem piesn ludu, 
przez dudarzy i lirnik6w zachowana, nie pojawiala 
si~ na "'idok pnbliczny. W r. 1818 Zoryan Dol~ga 
Chodako\VSki (Adam Czarnocl\i), pierwszy zwrocil 
tnvag~ na piesni ludu w rozprawie waznej nadz"ry
cz,aj: , 0 slo"\\'ianszczyznie przed chrzescjans t'ven1. n 

(Cwiczeuia naukozve. Krzemieniec, 1818. Ton1 II). 
~ cz.esni~j jeszcze, b~ w 1:. 1802, X. Hugo l{oll~taj 
Widzial potrzeb~ nap1san1a dziela, kt6reby ob~jino
walo picsni, podania i obrz~dy ludu polskiego (List 
do J. Maja, ksi~garza w Kra]{O\vie, pisany z wi~zie
nia w Olotnuncu, d. 15 Lipca 1802 r.); ale mysl ta 
zacnego In~ia, w r~kopismie ukryta, zaledwic w lat 
kilkadzicsi~t stala si~ wiadom~ narodowi (Hugona 
l(?ll~taja: Listy zo pr:eclmiotacllnaukou,yc!t. l{ra
ko,v, 1844. Tom 1, str. 23). F. L. Czelakowski wy
dal w Pradze Czeskiej r. 1822-27 Zbior slozviafl
skiclt piesni ludoloyc!t ( Slowanske narodnj pjsnie), 
'v 3 tomach; piesni polskie zawieraj~ si§ 'v to1nie II, 
na str. 73-79 i w ton1ie III, str. 86-95.- W dzie
lach ~. GolEJbiowskiego: a) Ubiory u; Polsce C'Varsz. 
1830), b) Lud Polski, jego zu;yczaJ·e, zabobony ; 
c) Gry i Zahawy (l 31), d) Donzy i Dzcory, znajclu
je si~ dosyc znaczna Iiczba piesni polskich i wyj~t
kow z nich, a tnianowicie w IIi III cz~sci. W r. 1833 
Wacla:\v z Olesl<a (Zaleski) wydal we Lwowie ,,Pie
sni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego, z muzyk~ 
instrumentowan~przez Karola Lipinskiego« (w 8-ce, 
str. LIV i 516. Muzyki str. 183). W zbiorze ty1n 
op1·6cz wlasciwych piesni ludowych, mieszcz~ si~ 
wszystkie pra,vie piesni polskie i ruskie, kt6re roz-

• 
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glos 'v narodzie znalazly. Najgl6wniej zachowaniem i piesni r()znej tresci. 3) }Jiesni tudlt ~Viel/cojJolslrie
Inelodyj juz wielu zapomnianych piesni, Wacla'\v ~·o. Zeh1'al i ll'Yflat J. J. Lipi?tski. Cz~sc I. Poznan, 
z Oleska 'viclk~ wyswiadczyl przyslugf2 litcraturze 1 42 (12-ka, str. 216. Z n1uzyln~). 4) [>iesni ludu, 
krajo,vej. Ze zbioru tego Wacla'v Ila.nke;l v;ydal Kra- Podhalan cz.t;li rJ'orali tatrou;ych polskich. Zebrat 
kozviaki z przekladein czesldn1 (Krako,viaky a.neb i u;iarlouzost~ o ]Jodhalanaclt slrrt.~lit L. Zejsz.ner. 
pjsnic naro lnj polsl{e s czesky1n przelozcnje1u, o<l Warsz. 1 45 (8-ka, str. 173). 5) Do{/aleh~ clo .... bio
W. Hanky. W Praze, 1834, 16- ka; str. 114). W r. 1836 1'0lO JJiesui ludu )Jolskieo·o i 1'uskieo·o ]Jrzez. /{. J. 
ukazaly si~ w Warszawie, zobrane przez K. Wlady- Turozvskie&·o. W c Lwo\vic, 1 4G (12-ka, str. 32). 
slaw a 'V 6jcickiego ,Piesui ludu Bialo-Chrobat6,v, Jest to uznpelnicnic zbior6w 'Vacla,va z Olcska 
Mazur6'v i Rusi z nad Bugu ,, (z rycinatni i n1uzyl\~) i iegoty Pauli.- Nqj,vazniejszynt zas z pon1i~dzy 
'v 2ch ton1ach. Z nast~pnych zbior6w picsni pol- wszystkich, jakic 1nan1y dot~d, zbior6\v piesni ludu 
skich, na szczeg6ln~ zasluguj~ wzmia~1k~: 1) Pie.sui polsldego, jest dziclo \Vydane 'v Warszawie r. 1857 
ludu ]Jolskiego 'lV Galieyi. Zebral Zegota Pauli. pod napisen1: ,Picsni ludu polsJdego zebra! i \vydal 
L\v6w, 1838 (8·ka, str. ~34). 2) Piesni luclzt kra- Oskar Kolberg" (8-ka, str. 448). Oprocz n1elodyj do 
kozvskiego. Zeh1·al J. [{.(Konopka). Z rycinan1i i tnu- piesni z \Vielkim truden1 zgromadzonych, dzielo to 
zyk~. 'V Krakowie, 1840 (12-ka, V, 165). Zawiera- przedsta,via najwicrnicj postacic i ubiory k1nieci 
j~ krakowial{i, piesni weselne, I)iesni obrz~dowe pol~kich. J. S. 

0 ZYCIU ANTONILLI I ELEONORY CYRYNLANEI\. 

Antonilla i Eleonora Cyrynianki, urod~ily si~, 

pierwsza r. 17 53, a drug a we dwa lata p6zniej, na 
Ukrainie, we wsi Lemieszach dziedzicznej ich ojca 
Kazimierza Cyryny starosty Taborowskiego -mat
k~ ich byla Anna z br. Krasirkich Cyrynina. Obie 
pod okiem matki 'vychowy\valy siQ w do1nu rodzi-
c6w. Opuscily wraz z rodzicami Ukrain~ \V r. 1768 
i mieszkaly stale w Powiecie Krzemienieckim we 
wsi Podzamczu. - Wowym czasie odzywiaj~ca si~ 
coraz wi~cej literatura narodowa ksztalcila ich umysl. 
Literatura ta byla ulubionem zaj~ciem si~. Ulotne, 
male ich pisemka warte zachowania, po r6znych gi
n~ly r~ku - a autorki nie przywi~zuj~c do nich ce
ny, nic u siebie nie zatrzymywaly. 

W czasie przejazdu kr6la Stanislawa Augusta 
przez Wolyn do Kaniowa, obie siostry powitaly go 
"rierszem mile przyj~tym od uczonego tnonarchy -

1 ten w6wczas drukiem ogloszony, dzis trudnym juz 
jest do odszukania - Antonilla zaslubion~ zostala 
w r. 1784 Stanisla,vowi Modzelewskiemu szambela
nowi Dworn Polskiego, a Eleonora 'v r. 1792 Xawe
remu 1\falczewskietnu. Ostatnia przelewaj~c czasem 
na papier swe mysli, malowala pi~knosc natury, 
uczucia dla dzieci, wdzi~cznosc dla przyjaci6l. Za· 
lowac potrzeba, ze pisma jej mi~dzy oso by, kt6re 
po najwi~kszej cz~sci juz nie zyj~t rozrzucone, przy
padkiem chyba znalezione bye mog~. Miesr,kala naj
wi~cej w maj~tnosci m~za swojego, na Podolu, w mia-

steczku Tarnorudzie i tam iycic w roku 1822 zakon
czyla. 

Antonill~ Modzelewsk~h czy zal czy smutek udr§
czyl, czy ozywila 'vesolosc, wszystkie wypadki zycia, 
wszystkie uczucia, lubila przclcwac na papier. Za
dnego swych pistu nie robila zbioru ·- zachowane 
w r6znych r~ku, 1nog~ zagin~c. Kilka z malej liczby 
znalezionych po stnicrci, umieszczamy. 

fJrzujenluostJ prawdz·iwa. 

Bogclaj z cnotliwym czlo,vieldem mice spraw~; 
Zycic z lagodnym, z rozumnym zaba\v~. 
Nie z~dac 'vsparcia od siostry, od brata, 

Ch~tnie uzyczrc prosz~cym dukata. 
Szcz~sli wy daj e, nieszcz~slhvy 1)rosi 
Walczy z uciskiem nim n~dz~ oglosi. 
Bogdaj uprzedzic potrzebnego prosby 
Kt6re s~ tklhvsze jak bicze, jak grozby. 
Bogdaj 'v miernosci uiyc dar6\v nieba, 
Wszak poczciwemu nie wiele potrzeba 
By byl wspanialy, by byl dobroczynny. 
Tiech ty lko to zna, co 1 udzkosci winny. 

Bogdajby cnota umyslem \vladala, 
Pra·wa spokojnosc scr0e zajmo\vala. 
Dusza, co pelna szlachetnej czulosci 
Mi~dzy przyjazni~ i czulosci~ gosci. 
A znaj~c Boga i natury zwi~zki 
Nie zna, czy trudz~ zycia o bowi~zki. 

• 



Milym usmiechem poci~ga do siebie 
Zartem tych cieszyc kt6rzy s~ 'v potrzebie. 
Bye ciesz~cymi, "rszak to nakaz z nieba 
Smiac si~, lub plakac gdy tego potrzeba. 
Bodaj zyc z temi co zyj~ spokojni, 
Skl}pi dla siebia, dla nieszcz~snych hojni, 
Pogardy okiem nie patrzE}: na brata, 
w szyscy jestesmy, m6wi~, dziecmi swiata. 
Ten z nami igra, na dol, w g6r~ rzuca, 
Cacl{ami bawi, cacl{ami zasmuca. 
J ednemu 'vydrze, drugiemu da skrycie, 
Od picluch zacznie, dr~czy cale zycie; 
I z stoj~cego nad grobem zartuje, 
Jeszcze mamidla jakies pokazuje. 
Bogdaj wielkosci nie zajrzec nikorriu, 
Siedzic w maluskim ale wlasnym domu. 
Bogdaj z cnotliwym czlo,viekiem miec spraw~, 
Zycie z lagodnym, z rozumnym zabaw~. 

Do 1nlode go p1·zyjaciela S. S. 

Nie mile knieje Stasiowi, ale on nicwie dla czego, 
Cos go zachwyca i lowi, obok z niln jest cos milego 
I te cos sen mu utraca, marzenie tylko zostawia, 
W niwecz si~ Stasio obraca, te1n co.s si~ tylko zabawia 

. A to dopiero od lata widzien1y w nim te odn1iany 
I c6z to jest u kata? czy liz do bractwa wez,vany 
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Te zas gbury co pracuj~, 
Dobro na ziemi znajduj~. 
Wiesniak wiezdza do stolicy, 
Z jakiej s lesnej okolicy. 
Dobrze placi wszystko zlotem, 
Bo wydo byl z roli z potem, 
Ceni~ go drozej nademnie; 
Na c6z mam zyc nadaremnie? 
Dowcipne, mile mie _ zarty. 
Malo 'va iy los u party. 
Tego co breczki siej e, 
Wspiera szcz~scie i nadzieje. 
Pr6znujqcy kazden tkliwy, 
Pr6zniakom swiat obrzydliwy. 
Zazdrosc szltlo zwi~kszenia nosi, 
Pr6znosc same fruszki glosi. 
Ten na urz~dnie zasluzyl, 
A choc go wzi~l to zle uzyl. 
Tego kocbanka zawiodla~ 
U tego jest dusza podia. 
U tej matki c6rka zdradna, 
U dn1giej nie bardzo ladna. 
Lub ojciec syna zamyka, 
J ak zloczync~, niewolnika. 
Stryj synowca wygnol z domu, 

• 

Tych co prtnvdzhvic kochaj~, co sztuk nie znajE}: chytrosci, 
Co j~cz~; placz~ i taj~ okrutne b6stwo milosci. 

Zc c6s zrobil pokryjomu. 
Zbiory taldch 'viadomosci, 
Skutkiem s~ leklriej pr6znosci. 

• 

Roz1naite zycia lud:zkiego przeciw11o.~ci . .. 

J eden si~ to pi, drugi si~ zabija, 
Trzeci trucizn~ z rozpaczy wypija. 
A 'vszystkiego rzecz jest jasna, 
Co przyczynEt? milo (6 wlas11a. 
Tcmu Fortuna nie sprzyja, 
Tego Wenus zdala mija, 
A uadzieja balamuci, 
Wi~c niech wszystko smierc ukruci.. 
Wszyscy ludaie na tej ziemi, 
8~ odemnie SZCZfJSli W zen1i. 
U d\voru zadnej zalety 
Nie zrobily n1i kobiety, 

• 

Chociaz kazda t'varz m~ chwali, 
Szpetni ordery pobrali. 
Bywam grzeQ.Zny, bywam n1odny 
Mily j ak dzionek pogodny. 
Z skacz~cemi razem skacz~, 
Gdzie potrzeba tam zaplacz~, 
N a n ic mi si~ to nie przyda, 
Przy mnie bieda za mn~ bida. 

Nasze mylki nadto drobne, 
Do dojrzenia niepodo bne. 
Wi~c zle bylo, jest i b~dzie, 
Tak jak duma na urz~dzie, 
Przy samolubach lakomstwo, 
Przy zbiernych bogaczach sk~psbvo; 
Hojnosc niebaczna rozrzutnych, 
Milosc 'v sercach balamutnych. 
Zatem, na co si~ zabijac? 
Na co trucizn~ wypijac? 
Przestan na tern, czem los darzy, 
Szcz~scie zwykle 'v snie si~ marzy. 
Lotnym p~dem zycie biezy. 
Spokojnose od nas zaleiy. 

Do p6znego wieku Antonilla Modzelewska lubila. 
spoleczenstwo i zachowala naturaln~ spokojnosciwe
solosc. Najtroskliwszem bylo jej staraniem zaszcze
piac dzieciom i wnukom wiar~ i poddanie si~ woli 

· Bogo. Blogoslawi~c je, zakoficzyJa zycie w ro-
ku 1832 10 wrzes. maj~c lat 77, pochowan~ zosta
la na Podolu w Kunie na cmentarzu przy kosciele 
00. Kapucyn6w . 
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DOLIN A CHAMOUNIX . 
• 

(z RYCJN~ NA STALl.) 

wie w polowie j~j rozrit}glosci. Od Sallenches, zas 
az do w~wozu Baln1o, nazywa si~ dolinq Chamounix 
a to z tej prostej przyczyuy, ie przeorat Chanrounix, 
po}oiony W srod]<U tej doliny, dawniej posia.dal Wi~
ksz~ cz~~c jej grunt.u i dzis jeszcze stnnowi naj~na
konlitsz~ para~j~ w tej okolicy. Ale sJ,qd pochodzi 
nazwa Chamounix? Nietlawno jeszcze zaden uczony 
nie w~tpil, ze nazwa ta pochodzi od fraucuzldego 
wyrazu £;hamois, dzika koza - ze zatem dolina 
Chamounix, znaczv dolina dzikich k6z. Ale ·wlasnie .. 
na tern nazwi~ku pokazalo si«J, jak bardzo uczeni 

Trudnoby dzis Rpotl,ac przPz p61 nawet dobrze 
wychowane czternasto-lrtnie dziecl\o, kt6reby o g6-
rze Montblanc, albo dolinie Chamounix nie potrafi
lo tak dokladnie rozpowiedziec, jakhy samo kilka· 
krotnie widzialo to n1iejsce. Przy tern, jak to Jatwo 
i wygodnie mozna tera~ pieszo lub powozem. (kolei 
zelaznej dot~d nie rna, ale pew no b~dzie niedlugo) 
z Gene"'Y, bitym gosch1cem wzdlu2 do liny Arwy, 
przebiedz osmuagto-godzinn~ odleglosc do Chanlou
nix! N a c alej t~j drodze nie brak n1iast i w~i, a w nir.h 
wszelkich potrzebnycb wygod. Cala ta okolica tak 
jest osiedlon~ i upra\vn~, a tak licznie prztlz rozma
itych CUdtoziemc6w Z\Viedzan~, ze pra wie Sffi iesz
nem byloby, gdyby ktos w naszych szcz~sliwych cza
sach uwa!al podr6z do Chamounix za cos szczeg6l
nego. 

mylic si~ rnog~. Przypadek zdarzy~, ?:e angiel~l<i ka
pitan Markham Shervi1l, kt6ry przed czterdziestu 
laty, kilkakrotnie bawil w ChnnJounix, a w r. 1825 
z tej doliny wyprawil Ri~ na szczyt g6ry Montblanc, 
pewnego dnia w archiwutn ldasztoru miejscowcgo, 
robi~c poszukiwania za przyzwolcniem przeora i 
\V obecnosci p. Paccard urz~dnika z Chamonnix, zna
lazl stary kuferek, a w nim odwieczue pargaminy, 
i rni~dzy niemi dobrze zachowany, w j~zyku lacin
skim spisnny, piecz~ci~ na biaJym woBku wycisni~
t~ opatrzony dokument, dostarczaj~cy najdokla
dniejszych wiadomosci o pocz~t]\u i nazwie przeora
tu Chamounix, bo to byl oryginalny akt darowizny 
i fundacyi klasztoru. Akt, ten spisany byl w imieni11 
hr. Aymo z Genewy, kt6ry Benedyktynotn z Cluzes 
i Sallencbes darowal omnen1 ca'OJjJUm munitum to 
jest: cal~ od natury obwarowan~ J>rzestrzen ci~gn~
c~ si~ ex aqua Dionsa usqu ad Balmas. to jest, od 
ujscia rzeczl<i , Dioza do Arwy (pod Servozl, az do 
wzg6rza Balmas. Daty na tym dokomencie nie bylo 
pr6cz slow Papa U~rbano 'l'egente, a Papiez Urban 
(II) panowal od r. 1088 do 1099, w tym czasiezatem 
funuacja ta dokon~n~ bye musia~a. R6wnie jasnym 
hyl tu wyw6d nazwy Chamonnix, bo Campus muni
tus w j~zyku francuzkim, ktorym w tej okolicy od 
niepami~tnych juz czas6w m6wiono, nazywa si~ 
Cllan1p rttttni z czego nazwisko Chamounix powstac 
naturalnie musialo. 

Dzis rzeczywiscie ta podrc>z jest igraszk~; ale 
prz£'d stu laty! Czy przcd stu lat.y, wiedziall\to cboc 
cokolwiek o dolinie Chamounix i gorze Montblanr., 
procz samego nazwiska! Wezmy najobszerniejsze 
dziela geogr,,ficzne i opisy podrozy z tan1tych cza
s6w, c6z w nich znajdziemy, nic, albotyle conic! Na
wet slawny podr6zo-pisarz Jan Scbeuchler, kt6ry 
w r. 1723 wydal op1s podr6iy po Alpach SZ\vajcar
skich pod :'Zumnym tytulem ltinera pe1· Hett·e!iae at
pinas Regiones, zna wprawdz1e nazw~ rz~ki Arwy 
przep1ywe~j~cej okolo Chamounix, ale caly lancuch 
gory Montblanc, tak mu je~t znany, jakby si~ w Chi
nach znajdo,val. 1,yle on o tych g6rach \viedzial, ilf~ 
my dzis 0 zrod}ach Nilu i tylc tylKo 0 nich nJ6wi, ze 
g6ry te znane s~ w Genewie i okolicach pod nazwa
niem gor przel<l~t.vch (les montagnes maudites) aje
dnak najdziwniejszem jest to, ze ta cudowna dolina, 
kt6rej historja niedawno z plesni starych pargarni· 
n6w zostala odgrzeban~, 1nogla tak dlugie wieki jak
by umarla spoczywac, chociaz juz od osmiuset lat 
naleiala do cywilizacyi, rhrystjanizmu i bistoryi. 

Dolina Arwy bior~cej pocz~t('k w w~wozie Balme, 
a pod Genu~· wpadaj~cej do Rodanu, zacz~wszy od 
miasta CluRes, az do St. Mart in i Sallenches zowie 
si~ dolin~ Mnglans od wioski Maglans, lez~cej pra-

Kst~GA SwiAT.&, Ca. I. R· X. 

Tyle pokazywalo si~ z tego alttu darowizny; ale 
opr6cz · niego znalaz~y si~ w tym samym kufrze in-

15 
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ne jeszczc pis rna, zawieraj~ce dalsz~ historyEJ tego 
miejsca. Bencdyktyni z Sallenches uszczEJsliwieni da
retn tak rozci~glych grunto"', zbudowawali l~osci6l 
i Jdasztor i zacz~li \vycinac i karczo,vac las, lct6ry 
w6wczas pra\vic cal~ t~ dolin~ pokry,val, ale jch r~ · 
cc za slabe byly do tego, wzifJli wi~c do uslug mn6-
stwo rozmaitych ludzi, }{torzy sobie okolo kosciola 
zacz~li domld budowac. Tym sposoben1 powstala 
picrwsza osada 'v Chan1ounix. Cala do lin a naleza.la 
do przeoratu, ale przeor rozda \Yal CZfJSCi gruntu 
przybywaj~cym z r6znych stron osadnikotn, za pe,vne 
przyjn1owane przez nich obowi~zl .. i sluzbo\ve i z wa
runl\iem zc rz~dzic si~ 1naj~ wecllug praw przeoratu 
i przeora U\vazac b~d~ za swego zwierzchnil~a, pana 
lennego. 

l{ilka wiek6w przeszlo bez zadnych wypadk6w 
i nic wazncgo tu nie zaszlo. Kolonizacja szla po
myslnie i \vnet na gruntach klaszt oru \Vniosla si~ 
dose znaczna 'vioska. Ale przcor \V Chatnounix nie 
byl samow!adny1n panem i s~dzi~, O\V~zclnl podlegal 
Opatowi w Sallenchcs, a z nim razf?m biskupowi \V Ge
ne\vie; a poniPwaz przeorat w Chatnounix, tak l)O

myslnie w tnaj~tku si~ rozwijal, jednemu z bisku
})O\V przyszla tnysl odwiedzcnia tego najod leglej s ze
go ln~cika dyccezyi. Ten wypadek tnial n1 iejsce 
w r. 1443, a byl to wypa.dek nie z\vykle uder zaj~cy, 
tcu1bardziej, ze 'v6wczas nie bylo jeszczc za dn6j uto
ro,van6j drogi do Cbamounix i cala podr6z z Gene
wy n1usiala bye pieszo odby\van~. Ale biskup bar
dzo szcz~sliwie odbyl t~ drog~ i 'v dniu 4 pazdzier
nika przybyl do l{lasztoru, "' to,varzyst\vie Opata 
z Sa1lenches i kill< a sluzbo,vych klery k6\v, bez zadne
go nie po1nyslncgo przypadkn. Znalazl ·zy 'vszystko 
w n~jlepszyn1 porz~dl\:u i ~aba,vi,vszy caly tydzien 
w Cham on nix, dostojny pralat \Vrt)cil do swojej rezy
dencyi drog~ l)rzez Annecy ( \V Sabaudji). 

Przcz ~to lat nastEJpnych, nie 1namy zadnej 'via
dotnosci o Chan1ounix, ale przez ten czas lndnosc 
musinla wzrosntf:C, bo \Vedtug aktu z d. 3 listopada 
1530 r. ksi~ze Filip Sabaudzki, jal\o lenny Z\vierz
chnik, pozwolil 1nicszkancorn Chamounix odbywac 
corocznie dwa jartnarki, 15 lipca i 30 wrzesnia 
i opr6cz tego naznaczyl cz,vartek na tnrgo""Y dzien 
w }{aidym tygodniu, co dotychczas pozostalo w Z\vy
czaju. Dla podniesienia handlu, uazn aczono rozmaite 
przywileje kUl)COm i kramarzom obcym, przybywaj~
cym do Chatnouuix, i dla wygody ich, koszten1 n1iej
scowego klasztoru i Opact\va w Sallenchcs, zbudo\va
ny zosta! 1nos t na Arwie w bliskosci Servoz, dla pie
szych, konnych i 'voz6w z towaran1i. 

W roku 1S06 30 lipca, przybyl zno,vu do Chamou
nix, dostojny biskup Franc'iszek z Sales i nie tylko 
zwiedzil }{lasztor i 'v nowo zbudo\vanym l<osciele 
skonczonym w 1602 r. sluz~cym za l\osc i6l parafial
ny, nabozenstwo odprawil i mial l\az anie, ale nadto 
zwiedzil cal~ \vies, \vst~puj~c do kazd6j chatJd, da
j~c wsparcie biednym, nios~c pociech~ cierpi~cym 
lub chorytn, a wsz~dzie roznosz~c serdeczne blogo
slawienst,wo. 1'o post~powanie S-go n1~za tak mu 
uj~Io cal~ ludnosc, ze kilka set ludzi to,varzyszylo 
mu, kiedy po kilku ty~odniach "'rocil do Genewy 
i dot~d ilnie jego utrzyn1uje si~ "'e "·dzi~cznej pa_ 
mifJci, a cudzozietncom pokazuj~ w bliskosci teraznh~j
szej wiosl\i Les Ouches skalEJ, na ktorej stoj~c n1ial 
ostanie kazanie do n1ieszkanc6w Chatnounix. 

Znow·u przes:6lo sto lat uplyn~lo; \V dolinie po..' 
wstalo kilka no\vych wsi i osad, z kt6rych dwie, Les 
Ouches i Argcnticre byly tak znaczne, ic sobie 'vla
snc koscioly zbudowaly, ale potnimo to \vszystko, ca
la reszta swiala nic zupelnie nie wiedziala ani o tej 
dolinie i jej pi~knosci, ani o kolosalnych gleczerach 
czyli lodnikach gory Montblanc. Przeciwnic cale to 
czaro,vne miejsce, bed~ce teraz 1\fekk!! i Medyn~ 
\VSzystkich podr6znik6w \V Alpacb, bylo \V6\vczas 
jal\by jald zaczarowany ogr6d, zamkni~te, i zaledwie 
ten i 6~·, spogl~daj~c z jakiego wzgorza w bliskosci 
Genewy, na te olbrzytnie szczyty blyszcz~ce jakby 
krysztalow~ powlok~, zamarzyl o gnomach i kobol
dach, broni~cych kaidenlU smiertelnemu przyst~pu do 
tycb ,g6r zakl~tych ~ ale o zbliieniu si~ do tego za
czarowancgo ogrodu, a tern bardziej o \Ydarciu si~ 

'v jego zakl~te tajniki, nikt si~ nie po,vazyl pon1yslic. 
N areszcie los zdarzyl, ze '\V roku 1141 d \Vaj angli

cy: Windhatn i Pococke spotkali si~ w Gcnewie; 
pierwszy byl badaczem natury, ktorelllU z~dza po
r.nania swiata Alp nieda wala chwili spokojnosci, dru
gi kt6ry tylko co po\Yr6ci:l: z dlugiej pod r6zy \V Tur
cyi i Egipcie, ro~vnie olcazal si~ ChEJtnym do 'vycicczki 
\V nieodkrytc dot~d okolice. Postanowili przeto z\vie
dzic dokladnie lodniki Chamvunix i po1ni1no odra
dzania "'szystkich miejsco,vycb mies7,kai1C6\v, udalo 
iln si~ n:11n6wic cztercch jeszcze anglik6"' i dwoch 
genewczyk6\"\', nato szalcnie prawie zuchwale przed. 
si~wzifJcic. Naj~t.o konie juczne, na kt6re nalado"·a .. 
no zapasy zywnosci, natniot i t. p i w dniu 18 lipca 
17 41 rol{u kara\Yna zloiona z osn1iu podr6znycl1 
i z pi~cill sluz~ccn1i, 'Yyruszyla z Genewy. Wszyscy 
byli dobrzc uzbrojeni i w og6le nie zaniedbano ni • 
czego, co podr6zuj~cym \V pustyni 1nozc bye potrze
bnenl. • 
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Za daleko zajsc musielibysmy chc~c opisac we "~nych nt'\\'Or6w kaprysu przyrody. Ale nasi w~~ro"' ... 
wszystkich szczeg6lach t~ podr6i na odkrycic ,,no- cy nie dali si~ zatrwozyc, o\vsz~nl po~lali po .ludzi 
wego swiata' musimy jednak dotkn~c niPkt6rych ol\o- znanych za najdziclnicjszych mysli,vc6w i g6rnik6\v, 
licznosci, gl6wnie dla wykazania r6znicy miEJdzy te1n umo,vili · i~ z nictni i ugodzili ich zn. przc,vodoil<6\v, 
co bylo da"7niej, a co jest obecnie. Bo tcraz przPby- i do niesicnia ~ywnosci i wina. Dla bez}Jicczciist,va 
wa si~ ta droga pocztowyn1 po,vozcnl w osn1in lub wzi~li tal(ic sickiery, }locbodnic i ln·zcsi,vo, nn przy
dzie\vi~ciu godzinach, na CO 'VO\Vczas pra wie tyle padck gdyby itn }Jrzypadlo \VSrod snicg6w i lod6\V 
dni potrzeba bylo. ' nocownc~ ka~dy przytem Inial n1ocny ostro ielazctn 

W d. 19 czcrwca, bardzo wczesnie, \vyruszyla 'vy- ol\ut.y kij, jakicgo uiywaj~ wszyscy 'v~dro\vcy \V Al
pra\va z Gene,vy i popoludniu przybyla do miastcczka pach. Po przejsciu .A,..r,vy puscili iQ stron1~ dr6zk~ 
Boneville. Poniewaz wszyscy utrud~eni byli osn1io- wiod~c~ przcz g~sty las, gdzie nic raz zntrzy1ny\vac 
godzinn~ d rog~ i o dalszej na ten dzien podr6zy 1ny- si ~ n1usicli, a by odctchu~c i po. ilic siQ lyl ien1 \vina. 
slic juz nic n1ogli, przeto zanocowali w jedyn~j obcr- Za las em znalcili obszern~ pr1;estrzeii zarzucon~ po
zy, w l\t6rQj nie znalezli innrgo poslania pr6cz slo- t~znemi skalan1i, spadlcrni zape\vnic z nicbotycznej 
my. Nazajutrz z rana podr6ini puscili si~ ualej "'~s- gory, a droga tak byla stroma i nicro\vtut, zc nicraz 
k~ drog~ mi~dzy g6r~ i rzck~ Ar\v~, ale zato co n1usieli cal~ sil~ r~k czcpiac si~ sl al, icby nic spasc 
krok spot)'l{a]izachwycaj~ce rozn1aitosci~ krojobrazy, na d6l, tak zc to drapanic si~ w gbrQ, polf!:czonc by
a szczt)g6Jni<= pigkne wodospa<ly licznych rzeczulek, lo z wyrazncm nicbczpicc~enstwu zycia. Po c~tcrcch 
kt6re si~ snicin~ pian~ w Arw~ rzucaj~. godzinnch nicslychanic utrudzaj~ccj <lrogi, do. i~gli 

Tcgo dnia dostali si~ do Scrvoz, wioski z kilku narcszcie \vierzcholl a gory i tu roz\vin~l si~ przcd 
chatcl\: zlozonej, nic znalezli tu zaten1 we ale obcriy, nilni krajobraz, ktory, hu wszystkie ponicsionc trudy 
ale im pozwol ono w stodolc noc przelH~dzic, zosta- bojnie \vynagrodzit Swiat lodnik6'v jnk otwartc 1110 ... 

\viajf!C konie pod golem nieben~ na trawic. Na trzeci rze spoczy\va.l r>rzcd niemi i tak im si~ zdawalo, jak
dzien droga byla pr~ykrzejs7.~ niz dot4d i tak w~zk~, by to, co przed sob~ wiclzieli, przcd ch,vil~ j~szcze 
zc tylko jcden za drugim mogli post~po wac. Po go- bylo i.totnic silnic wzburzoncm morzem z wysoldc
dzinie t£:go pochodu przeprawili si~ jnz to po raz mi \valami, spiQtrzoneini straszn~ burzf1 i jakby to 
trzeci przez Arw~, :\ za ni~znal<'zli tak strom~ skali- wszystko 'v jedncn1 n1gnieniu ol{a \V lod siQ z1nienilo. 
st~ dr6zyn~, ic ledwic konie drapac ~i~ po nicj mo- Upojeni pod1d\VCin spogl~dali przcd sirbic, al
gly i o n1alo obslizgni~cie si~ jednego z ,,vierzchow- nie my~ leli poprzcstac na patrzenin i postanowili pu~ 
cow, nic zrzucilo ich "·szystldch \V ArwEJ; ale jakos scic si~ na lodnild. Najbliiszy 'vydawat bi~ jak dolina, 
sl\oncz)'lo si~ bcz przypadku i po trzech godzinach chociaz niewielc niz(:j lcinl od \vierzchol1ut g6ry, na 
dalszego pochodu, przeszli po czwarty raz przez rzc.. lrtorym stali, a za nic1ni \vznosi{a ~:ig traszna skali
k~, ale tym razem po kamieunyn1 porz~dnym tnoscie. sta sci ann si~gnj~ca do oblokow pra,vic i \viccznytn 
Tu zobaczyli przed sob~ lodniki, a ten nad \vszclki poln·yta bniegic1n. Ten lodnik postano\vili z'viedzic 
opis \VSpanialy "ridok, pozwolilim zapo1nnico "rszyst- j zaraz przyst~pili do 'vykonania tego za1niaru. Ale 
ldch trurlach dotychczaso\vych. W godzin~ p6.Zniej choc odleglosc zda\vala si~ nic dalcka, <.lroga oka
stan~li \Ve wsi Charnonnix, kt6raju% wtedy bardzo byla zala sica nicz1nicrnic ucif}:ili\va i nicbezpicczna a po
zaludniona i dla trgo znalezli juz dose porzf1rln~ obcr- nie"'a7. zicn1ia pokryta byla cz~~ci~ Hnicgicm cz~ ... 
z~. Ale to nie bylo jrszcze krcsenl podroiy, bo na i sci~ lr.rzcmicnnynl z ~vircin, nieraz \Vi~c zdarzylo 
w~dro,vcy pragn~li koniecznie zwiedzic czaro,vne im si~ voslizgn~c i 1ut czworakach posu,vac sig na
tajniki g6r lodowycb, dok~d jeszcze zadna smiertel- prz6d jcdnak po nicjald1n czasie stan(Jli u celu i juz, 
na stopa nie 'vdarta sj ~ dotychczas. mogli stac bczpiccznic, bo 16d byl ostry i chropowa-

Przeor ){toremu i~ z ~\voim zamiarem zwierzyli ty. Tu atoli przrdsta,vil si~ nowy rodzaj nicbezpic
i kt6ry okazal si~ dla nich bardzo uprzejn1ym, odra- I czenstwa, bo co ch,vilaspot.ykali rozpauliny \V lodzic, 
dzal im z najiywszym zapalem, zape,vniaj~c, ze to czasen1 na par~ cali, czascm na kilka stop szerokie 
przedsi~wzi~cie do nieszcz~scia tylko dopro\vadzic a za\vsze do bczdenn4j gl~bokosci si~ga:i~cc; kto nie 
1cb moze. Dotqd nikt jeszcze nie ouwazyl siQ zapuscic dostrzeic takicj rozpadliny, cz~sto snicgien1 pokrytej 
": lodniki, a najsmielsi nawet strzelcy k6z i poszu- nie ominic jej lub nie przeskoczy, ten bcz ratunku 
k1wacze kry~ztal6w gornych i szlachctnych krusz- zgin~c musi, i nieraz si~ juz podobne nieszczEJSCia, 
cz6w, zaledwie odwazaj~ si~ zblizyc do tych cudo- zdarzaly. Zaspokoiwszy ciekawo~c, pomyslano o od-
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wrocie, Z niezmiernym trudem smieli podr6inicy Balmat, puscili Ri~ w drog~, uprzedziwszy dniem pier
wdrapali si~ znowu na szczyt gory, z kt6r~j przed go- wej przeora z Chamounix o swoim zamia-rze i upro
dzin~ spuscili si§ na lodniki; tu wzmocniwszy si~ja- siwszy go aby z dobranem towarzystwem usaduwiw
dlem i napoje1n, puscili si~ z powrotem do Chamou- szy si~ na gorze Brevent i zaopat.rzywszy si~ w do
nix, dol{~d po zachodzie sloiica z wielkim podziwem bre lunety, sl~dzili ich pochodu, dla zaswiadczenia 
wszystkich mieszkanc6w, bez zadnego przypadku o rezultacie wyprawy. Nieustraszeni w~drowcy no· 
zdrowi i cali przybyli. cowali o 9,000 stop nad poziomem morza, na brze-

To by Ia pierwsza wycieczka na lodniki doliny gu lodnika La Cote; o swicie pu5cili si~ dalej po nie-
• 

Chamounix. Klucz do lodowego morza znaleziony ~koficzonych polach lodowych i do godziny 3 popo-
zostal przez wst~pienie na Montavert, bo tak si~ ludniu id~c prawie bez wytchnienia, jeszcze nie do
zwala g6ra na. kt6r~ dostali si~ nasi podrozni, a na szli do celu. Doktor Paccard czul si~ tak oslabio
pami~tl<~ tego smialego i szcz«Jsliwie dokonanego nym, ze prawie zw~tpil o moznosci zwyci~stwa, ale 
przedsi~wzi~cia, p6zniejsi turysci wyryli nazwisl<a towarzysz dodawal mu otuchy i po nadludzkiem 
Windham i Poco eke, na olbrzymh~j bryle protogynu prawie wysileniu, o ~achodzie slonca stan~li na Rzrzy
lei~rej w tern miejscu, do kt6rego ci dwaj anglicy cie Montblanc i w uniesieniu rado~ci rzucili si~ wza
dotarli. Bryl~ t~ nazwano takze skal~ angliJ\ow jemnie w obj~cia. Nie slyszeli glosnych wiwat6w,kt6-
a chociaz p6zuiej jacys zli Iudzie (w 1848 r.), skal~ re im okrzybiwali patrz(}cy na nich z gory Brewent 
t~ proche1u rozsadzili, imiona odwaznych anglik6w mieszkancy Chan1ounix, ale przez lunet~ widzieli, ze 
zachowuj~ si~ wiecznie w sercach wdzi~cznych po. na nich patrzono i powiewano chustkami i kapelu
dr6znych, kt6ryn1 oni otworzyli drog~ do tych wspa- sza1ni. Przez pol godziny \Vypoczywali patrz~c na 
nialych widok6\v przyrody. niezr6wnane panorama rozci~gaj~ce si~ pod ich sto-

Dlugo jednak przyklad Windhama i Pococka nie pami. W powrocie przenocowali znowu tamgdzie po
znajdowal nasladowania i dopiero slawny geolog przedniej nocy; a o godzinie 8 z ran a dnia 9 sierpnia, 
i fizyk IIoracy, Benedykt Saussure zwidziwszy sam stan~li uradowani w Chamonnix, chociaz twarze ich 
bez przewodnika. g6r~ Montavert i jej najblizszy lo- byly do niepoznania opuchni~te, a oczy olsnione bia
dnik, powzi~l nieslychanie zuchwal~ mysl dosta· losci~ sniegu, dlugo nie mogly rozroznic koloru przed
nia si~ na szczyt gory, wspanialego Montblanc. Kil- miot6w. Te wszystl<ie przykrosci wynagrodzila im 
kal<rotne usilowania w tym wzgl~dzi e pozostaly bez mysl, ie oni pierwsi z smiertelnych weszli na szczyt 
rezultatu; pomimo ze na polowie drogi urz~dzono Montblanc. 
z l<amieni schronienie do przep~dzenia nocy w wy- Saussure dowiedziawszy si~ o tej tak pomyslnej 
sokosci wiecznych snieg6w, droga okazywala si~ wyprawie, chcial zaraz sprobowac szcz~scia na tej 
nieiJodobn~ do prze by cia. Dopiero jed en z smialych nowej drodze, ale pogoda zmienila si~, zacz~ly si~ 
alpejskich strzelc6w, nazwiskirm Jakob Balmat, sam deszcze i dopiero 3 sierpnia nast~pnego roku przy
jeden tajemnie wybral siEJ na szukanie innej drogi; szla do skutku zamierzona wyprawa, kt6r~ dowodzil 
w pierwszej tego rodzaju wycieczce b~d~c lekko naturalnie Jak6b Bahnat, a skladalo dziewietnascie 
ubra.ny i nie zaopatrzywszy si~ ani w zywnosc i nap6j, os6b, kilku bowiem ludzi uz.vto do niesienia zapa
doszedJszy do wysokosci 13,000 st6p nad pozion1em sow zywnosci, win a, narz~dzi fL~ycznych do obserwa
morza, zmuszony zakopac siE2 na noc w snieg . zeby cyi, kt6re Saussure zamierzyl czynic i namiotu kt6ry 
nie zmarzn~c, oplacil kilko-tygodniow~ slabosci~ zu- dla niego na kazdym noclegu rozbijano. Nie bez wiel-
chwale przedsi~wzi~cie, ale przekonal si~, ze droga kiego utrudzenia i przykrosci, mianowiciP. z powodu 
kt6r~ obr~, przy nalezytem opatrzeniu si~ w cieple zbyt rozrzedlonego powietrza w tak wysokich pun
ubranie i zapasy zywnosci, moze doprowadzic do ktach, wyprawa dostalasi~ na szczyt Monblanc i bez 
upragniouego szczytu olbrzy1niej g6ry. Jednemu tyl- przypadku wr6cila do Chamounix, a Saussure nie-
ko doktorowi Paccard, kt6ry go w slabosci piel~gno- zmiernie byl zadowolony z postrzezeii barometrycz
wal, odkryl on wynalezion~ przez siebie drog~, zobo- nych i termometrycznycb, kt6re w rozmaitych wyso
wi~zawszy go do zachowania tajemnicy, a by po wy- kosciach gory poczynit Sprawozdanie, ktore napisal, 
~d~owieniu z nim razem ponowic wypraw~ i bye i ktore wszystkie dzienniki naukowe powt6rzyly, 
pierwszemi ludzmi, kt6rzy si~ na szczyt Montblanc obudzilo ciekawosc podr6znych i badaczy przyrody 

r dostab. .. w oajwyzszym stopniu, a podr6z do Chamuunix szcze-
W dniu 8 sierpnia 1786 r. Doktor Paccard iJak6b g6lnie mi~dzy anglikami stala si~ modn~. To tez we 
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dwa lata pozniej,jut w Cbamounix znajdowaly si~ trzy 1 dzis nawet bye uwaian~ za zabawk~ i wymaga wiel
porz~~~~e i obszerne h?t~le a. i w tyc~ nieraz zabra.- ki~j 'vy~r~alosci i smia.losci, a liczba tych kt6rzy j~ 
klo mieJSCa dla znaezneJ hczby cudzoztemc6w, kt6rzy szcz~shw1e odhyli, . nie bardzo jest wiclka. Mi~dzy 
w to miejsce przybywali; dalej przyszly kawiarnie, innemi naj\vi~ccj zasluguje na wsp•.mnienic Marja 
kasyna, sklepy, n~~et magazyny ~6~ i gdyby Saus- Porod is, jako pierwsza niewia~ta, kt6ra udawszy si~ 
sure teraz powroc1l do Cba:nonn1x 1 zobaczyl czem na t~ wypraw~ z swoim m~iem i ldJku innemi po
si~ ta wioska stala, nie uwierzylby wlasnym oczo1n. dr6znemi, s tan~la na szczycic MonbJanc, chociat 
Ale stan Montblanc w niczem si~ nie zmienil i pomi- strudzon~ i zupclnie z sil wycicitclon~, tcnvarzyszc 
mo wygodniejszycb niz w6wczas stacyi do wypoczynku podr6iy od ostatniej stacyi zwanej Grand Plateau, na 
po drodze, wyprawa na szczyt Montblanc nie moze r~kach niesc musieli. Z Polak6w, byl tu Malczc\v~ki . 

• 

' RYS DZIEJOW SZI\OE Y ALEKS1\NDRYJSI(IEJ 
Z RZUTEM OKA NA BIBLIOTEI{}id, MUZEUM I SAMO MIASTO . 

• 

(Dokoflczenie). 

Dopiero Porfir, uczen jego, najzaci~tsz~ zacz~l 
prowadzic wall\~: wtenczas juz sily obu stron zacz~
ly dor6wnywac sobie. Chrzescjanizm zalozyl byl 
w Aleksandryj, u drzwi prawie dawnej uczelni po
gaiiskiej, now~ szkol~ chrzescjans lu~J zwanll Didasca
lq, w kt6rej uczono zasad wiary malych dzieei. 
W Aleksandryi takze powstala jedna z trzech wiel
kieh rezydencyi bisl<upich, a uczeni chrzesejanie jak 
Sty Marek, S-ty Pantenus, Origines i Klernens z Ale
ksandryi: mogli smialo stawic czolo uczonym szl{oly 
poganskiej. 

Liczba wi~c zwolennik6w wiary Chrystusa, mimo 
przesladowan wzrastala co chwila, - cesarze obu
rzeni, ze chrzescjanie nie chc~ ich uznac za bog6\v, 
coraz nowe wynajdywali dla nich katusze. 

Przesladowania pocz~ly si~ jeszcze przed Nero
nero i trwaly pod panowaniami Domcjana, Trajana, 

·Adrjana, Sewer a, Maksimiusza, Dceiusza, Wale
rjana i innych, ale tak ofiary jak katy stali zawzi~
cie przy swojem i mozna juz bylo przewidziec, ze re
ligjanci w czasie r ozwolnionych poganskich obyeza
j6w, tak umiala lu dzi zacharto,vy,vac i wyksztaleac, 
swiat zwyci~zy. Rzymska duma oburzala si~ na 
to: aby nar6d niewolnik6w narzucal swoj~ religj~, 
m, panom swiata; aby smial uwain. c pokor~ za cno
t~; oni co innej zasady nad S\voj~ dumEJ bez miary 
i granic nie znali. Tak tedy ecsarze, panowie i m~dr
cy 6wczesnego swiata, odrzucaH i pogardzali nauk~ 
Chrystusa, kt6ra szla niez.lomna i pewna siebie do
p6ty, p6ki cesarze i panowie nie ugi~li przed ni~ 

kolan, a m~dr~y szkoly znikli bez sladu, n1niej jesz
sze zgn~bieni tryumfem chrzescjanstwn., niz wlasn~ 
swoj~ niemoc~. Prol<lus dopelnil i ostatnic slo\VO 
szkoly 'vypowiedzial; po nim juz koniecznie upa~c 
musiala. 

Niepodobna jcdnakie m6wic o Alcksandryjsldej 
sz]{ole - nie wspon1niawszy sl6w kilka o samej Ale
ksandryi, jcj bibliotece, muzeum, i naukowytn roz· 

• 
WOJU. 

* 

Aleksandrya, stoleczne miasto Egiptu, zaloion& 
przez Aleksandra W -go nad brzegami Nilu, dostala. 
si~ wraz z calyn1 krajem, po smierci zwyci~zcy
wtenczas kiedy wodzowie jego dziclili si~ lupami, 
Ptolomeuszowi Soter, synowi Lagusa. Ptolon1cusze 
z Grecyi rodem, kochaj~cy nadewszystko cywilizacj~ 
greek~, silili si~ na to a by nauki i sztuki Hellady 
szczepic nad brzegami Nilu. Ptolomeusz Soter pier
wszy zalozyl slawn~ bibliotek~ aleksandryjsk~ i na 
ni~ przcznaezyl pyszny budynek, kt6ry za Ptolo
meusza Ewr. rgeta juz nie \Vystarczal; dodano wi~c 
na ten eel swi~tyni~ Serapis. Ptolomeusze tak gor~
co chcieli powi~kszac swoje biblioteczne zbiory i tak 
kr6lewsko plaeili za dziela, ze to 'vlasnie przyczy
nialo si~, ii "'ielc pism falszowano, aby tylko na z~
danie zwoj6w dostarezyc. - Smutny los spotkal bi
bliotek~ aleksandryjsk~ wtenczas wlasnie, kiedy do
szla juz byla ogromnych rozmiar6,v; bo do 400,000 

• 
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. tom6w ksi~zek spalono podczas pozaru floty Cezara, 
w 47 lat. po Chrystusie - Seneka m6wi dose ohojfJ
tnie o tym wypadku, co by moglo wprowadzic na wnio
sek, ze zbi6r ten wi~cej si~ odznaczal ilo~ci~ niieli 
doboretn }{Si~zek. - Strata ta ella Alel{sandryi byla 
powetowan~, gdyz podczas tryumwiratu Marka An
toniusza, dnrowana byla Aleksandryi biblioteka, kt6-
r~ Atala kr6l Pergamu zapisal senatowi, alP. i ta. nie 
le}1szemu od pier\vszej ulegla losowi, bo z burzon~ 
zostala przez Omara, poclczas Z\vyci~ztw Arab6w. 
Drug~ instytucj~ slawn~ i jedyn~ w S\voim rodzaju 

zaloion~ przez Ptolorneusz6w w Aleksandryi bylo 
Muzeum, w l\t6rego gmachu czterdziestu ludzi naj
slawniejszych naul\~, 1nialo ponlieszczenie, zycie 
i towarzystwo krolewskie; wolni oni byli od wszel
kich publicznych ci~zaro\v, zadne pra,vie obowi~zki 
nie byly na nich wlozone. Jezeli zas wykladali nauki 
mlodziezy przychodz~cej do nicb, czynili to wi~cej 
z wlasnej woli i pop~du, niz z obowi~zku. Kursa je
dnal\ie podobne odhywaly si~ pod nadzoren1 rz~du, 
a ten nadz6r byl niekiedy bardzo suro,vy. Moie tei 
lila tego fil ozofja nie zal{\Vitla \V n1uzeum, tam gdzie 
wszystkie inne gal~zie nauki reprezentowane byly 
przez najs1a,vniejRze nazwjska -- a wiell{ie dziela 
byly owocem tych l)rac uiezmiernych. Zeby s i~ do
stac do muzetun, trzeba bylo jednego tylko tytulu, 
uczonosci; "~szystkie innc byly zbyteczne. Narodo
'vosci bowien1 tak ja]{ religje, stopnie spoieczenskie 
tak najwyzsze jal\o tez i najnizsze, wszystl'o to by
lo zmieszanc, ('vyj~wszy jednak .iyd6w, a p6zniej 
chrzescjan). Chrzescjauo1n p6zniej l{onstantyn W. 
otworzyl wejscie do mu zeum, ale juz \vejsc do niego 
nic chcieli. za,vsze pod prez ydencj ~ ksi~dza egip
skiego praco"rali oni a. najwi~cej nad CY"'iJizacj~ gre· 
ck~h ktor~ szczepili w Egipcie. Trudne to wpraw
dzie i niepodobne bylo zadanie; bo owi uczeni z nlu
zeum, wspicrani i obdarzani laskami i hojnosci~ l\r6-
16w, sklada1i si~ tylko z suchych badacz6\v I>elnych 
nauki,- ale nie maj~cycb natcbnienja: nio wzniesli 
si~ oni jak wieszcze Peryklesowego 'vieku, braklo 
in1 bylo na to wszystl<iego: i nieba pi~knej Grecyi 
i tej uroczej attnosfery Hellady, i entuzjazmu jej lu
du, i sere, coby bij~c gor~co, odpowiadaly swem t~
tnenl biciu serca mistrz6\v; o! tego 'vszystkiego 
nie bylo w ponurym i grobowym Egipcie! Ani wola, 
ani skarby Ptolomeusz6w, tego stworzyc nie Inogly
nie podobna bylo nawet mniejsz~j na poz6r dokonac 
rzeczy: to jest zlac w jedn~ calosc rz~d grecki z mass~ 
ludnosci egipskiej. 

Egiptu wjara niezachwiana, zasady stale, chara-

l\ter t~gi i nieprzelomny, nie lat wo do zn1ian mozna 
bylo naklonic. Plocbosc Grel\.6w napelniala ich po
gard~; Egipcjanie przykuci niewolniczo do dyscypli
ny koscielnej, brali za b ezboznosc smialosc fi.lozofi
cznych badaczy. To, co bylo szlachetnego i delika
tnego 'v literaturze greckiej, a co subtelnego i glfJ
bokiego w ich <logmatach, dla nich stawalo si~ bez
celnenl, tego oni nie rozumieli wcale; a co do reszty 
mieli si~ za wyzszych pod l{azdym wzgl~dem, i odda
wali ·wzgard~ za wzgard~ swoim zwyci~zcom. C6z 
znaczylo wreszcie w ich mniemaniu dwa lub trzy 
wieki slawy, jakiemi szczycili si~ Grecy, w por6wna
niu z icb dwudziesto-wiekowemi tradycjami? 

W sp6lnie d w6m ludom podanie glosilo, ze kolo
nja Egipska zalozyla Ateny; to jednakze nie n1oglo 
si~ 'vcale przyczynic rlo pohratania si~ dw6cb lud6w, 
gdyz Grecy powr6ciwszy do pierwotnej ojczyzny, po
gardzali szorstkosci~ o byczaj6w swych ojco,v, Egip
cjanie zas uwazali je za dzieci wyrodne i zepsute, 
szczycili si~ z tego, ze pozostali tern czem byli. Na_ 
reszcie Grecy ust~pili pierwsi, a prawd~ mowi~c, oni 
jedni ust~pili. Charakter I"eligji greckiej byl taki, ze 
rn6gl inne pochlon~c w swoiem lonie nie o<lmieniaj~c 
si~ \Veale; gdy zas przeci wnie religja egipska to nlia
{a do siebie~ ie byla religj~ niewzrus~on~, to jest: 
religj~ rzeczywistsz~. 

Tak tecly, jakjuz widzielism y, filozo~ja nie zakwitla 
w muzeum; pocl pano,vaniem Pto1omeusz6w, dopiero 
przy koncu drugiego wieku ery naszej szkola Ale
ksandryjska wyst~pila \V calym blasku; a zalozenie 
jej przypisujf!: niektorzy Potatnonowi, a inni An1oniu .. 
szowi Sacca, a prze,vaga jej od razu byla wielka, 
r6wnala si~ rozleglemu wplywowi, mozeu1n. 

Szkola ta miala trzy wazne fazy czyli okresy, za 
Plotina byla on a szkol~ mistyczn~ metafizyczn~ ira
cionali~towsk~ zarazem, Porfir, Amelius, i Teodor, 
do niej nalei~h 

Od J amblichusa zaczyna si~ <lrugi rozdzial, wten
czas teurgja zast~puje zachwyt, a sztuka wywolywa
nift. duch6w, demonologja, ~abieri:l miejsce speku
lacjom metafizycznytn, szkola przybiera coraz wi~
cej charakter duchowny, tu nalez~ So pater, Edeziusz, 
Chryzant i ~laksym Sozipatra. 

Nareszcie nast~puje stan zupelnego oslabienia 
szkoly, religja cbrzescjansk a zdaje si~ ostatecznie j~ 
zwyci~za, kiedy niespodzianie jeden z uczni6w ale
}{sandryjskicb, J uljan apostata wst~puje na tron ce
zar6w. Wtenczas szkola wprowadzona w zycie pra
l\tyczne, nabrala kr6tkotrwalego blaskn. Cesa1z filo
zof trzy lata tylko panowal; z jego smierci~ wszel· 
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,}{a powaga szkoly ustala, Edeziusz juz nmart Ma
ksym przyjaciel cesarza najwi~kszemu ulegal prze
sladowaniu, a Chryzant p~dzil ciche zycie 'v ub6st\Yie 
ukryciu. 

0 Potomanie i Ammoniuszu Saccas niepewne s~ 
wiesci, dopiero Plotin (urodz. \V roku 205, zm. 270) 
najwi~kszy blask i slaw~ rzucil na szkol~, man1y 
biografj~ jego napisan~ przez ucznia jego Porfira, 
z kt6r~j dQwiadujemy si~ o ile on bylnie tylko wie1-
kim filozofem, ale zarazem zacnym i cnotliwy1n czlo
'viekiem; niezliczona liczba opiek nad opuszezonetni 
sierotami s~ tego dowodem, a zatrudnieni a jakie na 
niego z tak licznych zaj'JC wyplywac musialy, cz~sto 
go od ulnbionych nauk odrywaly, cb~c jedt:tak u nie
go wiedzy byla tak v.rielka, ze kiedy si~ dowiedzial 
o wyprawie Gordjana na Persy; przyl~czyl si~ do ar
mii w mysli dowiedzenia si~ blizszych szczeg6l6w 
od Mag6w o religii indyjst.iej - ch~c t~ wiedzy dro
go przyplacil, Gordjan byl zabity w Mezopotamii, 
a Plotinowi udalo si~ zaledwie z najwi~ksz~ w swie· 
cie trudnosci~ i po wielu niebezpieczenstwach i tru
dach schronic do Antiochii. 

W czasie kiedy Plotin mieszkal w Rzymie; cesarz 
Gordjan i zona jego Salomina, liczyli si~ do jego 
najzapaleiiszych wielbicieli. 

"Vtenczas opowiadaj~ niekt6rzy, ze przyszla cll~c 
Plotino,vi ziscic marzenia swego u\vielbianego mi
strza Platona, co do jego republiki. - W tym celu 
radzil cesarzowi, a by podniesc jedno z chyl~cych si~ 
miast Kampagnii, zaludnic je filozofami i naZ\Yac Pla
tonopolis. - Ale nie ch~tni Plotinow i od wiedli 
cesarza ocl tej mysli, do kt6rej si~ juz byl zacz~l na~ 
klaniac. 

Plotin tworzyl dziela z tak~ latwoschh ie kto go 
widzial piszfbcym, m6gl go latwo wzi~sc za przepi
suj~c~go - ale pisal bez ulozonego wprz6d planu 
i bez zadnej metody. Najsla,vniejsze s~ jego Enne
ades; zasady jego s~ wznioslcj moralnosci i cnoty; 
a zycic swoje do nich zastosowal. Zach~cat za wsze i 
'vsz~dzie do zoiedzy i rlohra; by tra fie do pierwszej, 
\VHkazywal metod~ dialektycznq; a do drugiego cno
t~. - Mistycyzm Plotina jaki calej aleksandryjskiej 
szkoly, nie wyJ~cza nauki i rozumu, ale zachwyt mi
styczny robi nieja.ko tejie nauki dope!nienie1n, cala 
swietnosc i cala szkola Aleksandryjska jest wi~c, po
wiedziec n1ozna, skoncentro\vana w PJotinie\ tan1jest 
sila, tam jest cal a doktryna, jcgo najsla\Yniejsi ucznio
wie S£!: Amelius i Porfir.-Amelius, kt6rcn1u \V szko
le dano pi(Jkny przydomek szlachetnego, zasluguje 
na U\Yag~ cl1o6by z tego wzgl(Jdu, ze wy,varl 'vielki 

wplyw na przyszlc kolejc szkoly, \Vytnagaj~c od Flo
tina, z kt6rytn zyl w scislych stosunkach przyjnzni, 
ieby wyk·lacl jcgo by! zastosowany do pcwnycb rcgul, 
zcby nic odpowiadal tak l>ez planu na wszyRtkie py
tania: reputacj~ Inial w S\voinl czasic wiclldcgo my
sliciela, ale zlego autora; z tcgo \Vi~c lat,vo n1ozna 
odgadn~c przyczyn~: dla czego \V historyi szl\oly on 
zwykle bywa pokryty milezcuiPtn; 1nimo ic byt \Vsp61-
zawoclnikien1 Porfira. PonicV\raz ani on, ani I)orfir no
wej nic ustano\vili doktryny a rozwij ali ty ll\o zasady 
Plotina, Porfir za~ byl au tor, }{t6ry pi sal jasnie do
bitni.e i clcgancko; a tych zalct antorskich, \vca1c uic 
posiadal A1nclius, zt~d on wiclki filozof, dla \vsp6l
czesnych,- dla poton1nosci, niknic \V zapo1nnicniu. 

Co do Porfira, ten urodzil s iEJ w r. 232 cry naszej 
pod pano,vanieln Aleksandra, S cwcra. Jego ojczyzna 
nie do brze jest znana, najprawdopodobniej, zc byl Fc
nicjan nem urodzonym \V micscie 1'yrze. Wrcs~cie 

w t)'In wzgl~dzie jak najsprzecznicjszc cbodz~ \Viesci 
inni jcgo urodzenie do Syryi przc11osz~, a inni mia
nuj~ go Zydem, - opicrajQ:C si~ na blabcj przy
czynie, zc znal dobrzo l<si(Jg i iydowsl\ic ic chwalit 
ich pra,vodawstwo i ie z 'vielkh~m nszanowanicm 
\vspominal zawsze o sek~ic Ettcnczyk6\v; ze n16gl; 
znac dobrzc ksi~gi zyd o wskie,jcst rzecz~ dose praw-· 
do-podobn~ - on, najzaci~tszy przeciwnik chrzc
scjanskiej religii, musial znac d obrhe ksi~gi, na l\:t6-
rych po,vadze opierala si~ taz rcligja. 

Zywy, pelen cruuycyi, z umyslem latwym i pory
waj~cym, slowem z naj\vyzszytn cntuzjazme1n dla Plo
tina, kt6rego znal . i rozumial gcniusz: nic uclJylaj~
cy si§ i niepodlegly jak czlo\vick pewny siebic, on, 
nie m6gl usypiac snem mistycznym, czynno~ci ogro
mnej, zebral i uloiyl ){si~gi Plotina ale posr6d 
tych prac i zaj~c \V S tr~t niepoj~ty do iycia go ogar
n~l, wicrz~c nieodzo\vnie \V slowa i nauki mistrza, 
cz~l on \vysocc niena witlzic i cialo s we i kond ycye 
czlo,viel{a i postano,vil umrzec, utlal si~ do Sycylii 
i ta1n tak zacz~l uci~rni~zac cialo i odma\viac sobie 
\vszelkiego posilku, ze juz niedalckim byi lroiica, 
gdy Plotin, }{tory si~ o tern do,viedzial, udal si~ do 
niego i on co spro,vadzil chorob~, znalazl i lekar
st\Y o ucz~c go, zc \V~zly cielcsne nie 1nog~ bye 
rozcrvtanc, jak ty lko przez Tego, ktory je nalozyl 
i ze trzeba tak.Ze miec rezygnacj~ w 1nilosci.-Otrz~s! 
si~ Porfir z tcgo omdlenia i za r ad~ mistrza powro
ci{ do zycia i do obo\vi~zk6\v. Oddany nauce, zato- .. 
piony 'v mistycymie, Porfir nic nie znaJ i znac nie 
chcial 1nilosci ziemskiej; ion~ poj~l, byl dla tego 
tylko, zcby si~ m6gl opiel\:owac j6j dziccmi, lrt6re 
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byly dziecmi zmarlego mu przyjaciela i sam mowiJ: nia 'vyzej niz metafizyczne speknlacje go zajmowaJy, 
ze zona jego o tyle byla mu mila, o ile okazywala moze tez dla tego, ie Jamblil< byl tak zupelnie m~
upodobania do filozofii. zem swojego wieku, jak calkowicie wyrazeniem epo-

Dzifla Porfira przeciw cbrzescjanon1 wydane by- ki w kt6rej zyl; jest on bardzo przPz wsp6lczesnych 
ly w Sycylii, zdaje si~, ze po smJerci mistrza, S-ty szanowany i nad zaslug~ cz~sto przed Porfirem, 
.Augustyn wspomina o nim jako o najuczensz)m a niekiedy nawet przed PJotinem stawiany. -Jam· 
z filozof6w; nie mozna jednakze zaprzeczyc, ze dok- blicbus urodzil si~ w Chalcis Syrijsl{iem. 
tryna jego podobna jest do chrzescjailskiej, S-ty Au- Pochodzi on z arystokratycznej i moznej familii. Cu
gustyn poswi~ca artyl\ul jego wspomnieniu w mie- da jego ktoremi cz~sto wspiera! sw6j "'Yklad, ~~ cy
scie Bozen1 (de Civitate Dei). to wane zwykle przez jego uczni, pozwa]aj~ oni je so-

A cbociaz ta wzmianka pisan~ by~a po smierci hie 11iel{iedy tl6maczyc, ale ich nigdy nie zaprzecza
Porfira, jednakze au tor zwraca tu do niego n1ow~ j~. Dziela jego po najwi~kszej cz~ · ci zostaly zatra
w te slow a. ,,I tak Po1 firze! ty widzisz zdaleka i nie- cone, a ztqd metoda nie dobrze zrJana, czego jest tem 
dohladnie krain~, do l<t6rej wszy ·cy d~zymy; ale nie wi ~ksza szkoda, gdyz filozofja jPgo zupelnie si~ od
wiesz drogi jak~ masz zajsc do niej., Nazwisko Por- rozniala od Porfira. To tylko jPst rzecz~ niezawo
fira pod panowaniem pier\vszych cesarzy chrzescjan- dn~, ie od czas6w Jamhlichusa sz){ola opuszcza 
skich, bylo przedmiotem nienawisci publicznej,przeto filozoficzne SJJekulacje: wraca do s\voj(lgo zr6dla i ni
z dziel jego pisanych przeciw cbrzescjanom nic nie ){nie jak najzupelniej w t.eologii. - Po sn1ierci Jam
zostalo. Porfir byl Pitagorejczyldem i tern si~ szczy- b1i1{a, aleksandryjska szl\ola zaledwie, ze juz daje 
~il; zawszc Alel\sandryjsl{a bo\\'iem szkola przy- znal<i zycia, gdy jeszcze si~ zuajdzi~ czasan1i jakis 
j~la doktryn~ Platona w tern, w czem ona jest naj- wyzszy polot, jalds umysl s~tmodzielniejszy; s~ to juz 
blizsz~ doktryny Pitagoresa - to tez Porfir wierzyl ?Statnie jaskrawe polysl·\i gasn~rego ogniska. Takim 
w metatnpsychozys- ale juz uszlachetnion11, tak jak Jest n. p. Teodor z Ar,inei, uczen Jamblichu ~ a, pism 
wrPszcie i sam Pitagores, l\t6ry zapatni~tal si~ jak zadnych \Vpra\vdzie po sobie nie zosta\vil; ale Pro-
powiada w jednyn1 z bohater6w Troi. Porfir wi~c tak- ]{Jus wspomina o nim ci~gle z wielkitn entuzjaz
ze utrzyrnuje, ze dusza ludzlca nie dose oczyszczona mem i l\ladzie go na linii z Porfircm, nazywaj~c go 
pier\vszym pobytem na zien1i po,vraca tlo ni~j,jeszcze po,vszechnie \vielki Teodor, cudny Teodor, nareszcie 
wszakio nie prze1nie .. zki\v a, w ciele zwierz~cem, jak Edcziusz, ~lal{sym, Chryzant, odznaczaj~cy si~ gl~· 

to "' Indjach n1nicmaj~; ale \V ciele czlowieka, kt6- bokim mi~tycyzmem posuni~tytn do zabobonn i nie
rego gusta, sl\lonnosci, \Yi ~cej s~ ku materyi, ]{u na- na,visci~ do cbrzescjan, o nich 'vszystldch nie warto 
turze, niz l\u niebu zwrocone i w te1n jest naj\vi~J<- by bylo wspominac; gdyby nic to, ze jest to wlasnie 
sza jej l\ara. - Porfir, l<t6ry przcciwstawial Po1i· chwila, w }{torej razem ze swoim uczniPm Juljanem 
teizm chrzescjnnstwu, bronil go zapan1i~tale po- apostat~, \vychodz~ na wido\vni~ praktycznego S\Viata 
wsta,val jednal{ze na 'viele ()hydnycll obyczaj6w po- Wla 'chvie po smierci Jam blil\a, szkola aleksandryj
gan kich, pot~piol on szczeg6Jni ej kr,vawe ofiary ska nie byla w Alc~ksandryi; pod panowaniem Kon
kt6re si~ z pr1.cpisan1i moralnosci i filozofii nie zga- stantego bo do Pergan1u si~ przeniosla jak po
dzaly, mowi~c: rzecz~ filozofa jest, aby nie tylko nie wiada Eunape, dla ni~szcz~sliwych czaso\v, ale ci 
pedda,vac si~ Z\vyczajom zepsutym, ale jeszczc sta_ ucznio\vie wyniesli z sob~ zwyczaje i tradycje szko
rac si~ ich wyt~pic. Czystem tylko sercem i ofia- ly i \v Pergan1ie nie przestaje ona bye r6wnie AJe
r~ samego siebie, moina si~ porlobac Bogu. Ale- k~andryjskf!. Ot6z Edeziusz uczen Jamblika, zalo
ksandryjska szl<ola d1J:iyla do religii og6ln6j, wyply- zyl najprz6d szkol~ \V. J{apadocyi, ale j~ opuscil, 
waj~cej z filozofii, a tu wlasnie przeci\vnie n1itologja udal si~ do Azyi do Pergt~mu,jako juz jedynego ogni
z calym orszakiem zabobon6w zawalila szkol~. i~ ska cywilizacyi i literatury, ta1n otoczyli go ucznio
dz~ naj"'yzsz~ szl{oly bylo pol~czenie charakteru wie, Chryzaot, Maksyrn a nareszcie Juljan, nast~pca 
arcy-kaplana z mianem filozofa; p61\i jeszcze wielcy cezarow wtenczas byl je zcze chrzescjanin. Ale Ede .. 
mistrze jak Plotin, Porfir rz~dzili szkol~, zubobony ziusza sily juz zdradzaly i n1usial zostawic innym 
politezmu mniej j~ zalewaly - ich mysl wzniosla to slawne dla szkoly nawr6cen1e. Edeziusza, Eunape 
i czysta g6rowala nad niemi, ale Jamblik (Jambli- stawia wysoko, na r6wni prawic z Jamblikh m: na
cus) nie umial powstrzymac ogolnego pop~du czasu reszcie Maksym magik, kt6ry mial umiec przez za
ku teurgii zwr6conego, a demonologijne wywolywa- klinanie wlewac zycie w statuy z marmuru, nauczyl 
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na apostaty, a p6zniej jego faworyt na dworze ce .. 
sarskim umieszczony, p~dzil tam zycie znie,viescia
lego Sybaryty. - Dopiero kiedy po smierci J uljana 
zacz§to go scigac i przesladowac, i wrzucono do wi~
zienia pod panowaniem Valentai Valentiniana,przy
pomnial sobie, ze jest :filozofem i jal\o taki umarl. 
Juljan cbcial takze miec do swego dworu Cbryzanta, 
ale ten si~ stale od tego zaszczytu wymawial, wzi~l 
byl sobie za wz6r Sokrateofe, kt6rego przypomnial 
slodycz~ charakteru i szlachetnosci~ mysli; umarl 
w zaciszu, w p6znej starosci nieznany i zapomniany, 
otoczony tylko liczn~ familj~ znosz~c do konca z go
dnosci~ wielkie ub6stwo. Tacy byli przedstawiciele 
Alel{sandryjskiej szkoly w chwili, kiedy uczeii icb 
Juljan Apostn.ta, wst~pil na tron cezarow i objawil 
najdokladniej d~znosc zyczenia szkoly, kt6rych wy
razem byl: Hellenizm i religja uniwersalna oparta 
na :filozofii eklekty cznej. , 

i nie uzyc prawaodwetu na bezsilnym nieprzyjacielu. 
Wtenczas wojsko z1·ozun1iawszy zamiary l(onstan
cjusza, a kochaj~c nadewszystko C. Juljana, odm6-
wilo posluszenstwa powrotu i jednomyslnie wykrzy
kn~lo Jnljana cesarzem- Niedlugo tez potem umarl · 
Konstancjusz, a tak, nie bylo juz zadnej zapory 
wstrzymuj~cej Juljana Apostat~ r~ od wst~pienia na 
tron cezarow. Ten ukoronowany filozof U}{azal swia
tu, jak to i filozofi.ja gdy jest wprowadzona w zycie 
praktyczne i zastosowana do wladzy, umie bye nie
uiniarkowan~ i nie toleranck~. Juljan pokazal si~ 
niesprawiedliwym i okrutnym dla chrzescj an: prze
sladowania jakich za jego panowania doznano, mog~ 
bye por6wnane z przesladowaniami Ncrona, ol\ru
tniejsze moze jeszcze niz te ostatnie, gdyz jakas 
szyderskosc bez godnosci, jakis dowcip :cyniczny 
byl do nich mieszany. 

Moina z pewnosci~ powiedziec, ze Juljan,jakkolwiek 
w pierwszych latach iycia byl cbrzescjaninen1, nie 
znal dobrze tej religii, przedstawiaj~cej mu si~ w ce
sarzn Konstanciuszu, kt6ry mu brata zamordowal; 
w pogardzie cywilizacyi Greclriej, ,kt6r~ on nade
wszystko cenil~ strach go ogarn~l, zeby razem z no
w~ religj~ nie zagin~ly slady m~drosci i zdo bytej 
nauki prac~ wiek6w; widzial, 2e ludzkosc choruje aJe 
nie wiedzial na jak~ slabosc i podajfl:C j~j przeciwne 
lekarstwo, o malo ze jej nie zagubil. Historj a tez mi
mo jego wielkich zalet, pot~pifl.la go bezpowrotnie, 
a Panegirycy, ktorych, jako wspomnienie, przyniosl 
nam wiek 17, nie 1nogli go wybawic od ci~z~cej nan 
winy - niepoznania obydw6ch spraw; tak tej kt6r~ 
bronil. jak tej kt6r~ po t~pial: wreszcie niezroznmie
nia wieku czasu i okolicznosci WJakich zyl Nie mo
zna zadnym sposobem, kiedy si~ trzyma 'v r~ku ry
dwan historyi - chciec wstecz cofn~c ludzkosc, 
chciec jej zagrodzic drog~ przyszlego rozwoju bez 
sci~gnienia na siebie przekleiistwa wiek6w. 

Historja Juljana Apostaty znana jest wszystkim 
jego talenta, cnoty i zbrodnie · uwiecznily nazwisko 
tow historyi, Juljan przy urodzeniu nie m6gl miec 
zadnej nadziei panowania nad S.wiatem; po smierci 
stryja jego Kons tantyna, trzej synowie tegoz podzie
lili si~ panstwem, a Juljan o malo zyciem nie przy
placil pokrewienstwa z cesarzami, gdyz chciano si~ 
o ile moznosci pozbyc wszystkich pretenden t6w tr o
nu, Juijan winien ocalenie swoje biskupowi Marko
wi z Aretbynu. Wtenczas on wraz z braten1 swo
im Gallusem udal si~ do Kapaddocyi, gdzie zyl 
w ukryciu, az dop6ki Konstancyusz nie zostawszy 
sam cesarzem i nie maj~c nadziei potomstwa, nie 
wez,val Gallusa do rz~d6w jednej })rowincyi z tytu .. 
lem cezara: niedlugo jednakze kazal go zamordowac 
a Juljan otrzymal ro~kaz aby na czele armii udal si~ 
dt> Ga1ii> gdzie Rzymianie b6j zaci~ty z barbarzyn
cami prowadzili; powodzenia jego jako naczelnego 
wodza byly ogromne; zwyci~stwa szly za zwyci~
stwami, a entuzjazm i milosc wojska wzrastala co
dziennie ku szcz~sliwemu dow6dzcy. ·- Jednakze po- Po smierci Juljana, szkola ostatecznie zwy ci~zo
wodzenia takie nie mogly nie rzucic zawisci i podej- na. Chrze~cjanizm wszechwladnie zapanowal nad 
rzenia do duszy. Konstancjusz zl~kl si~ o tron sw6j, swiatem, a ostatnia gwiazda aleksandryjska, Pro
zadrzal moze o zycie, jednakze nie wypowiedziaw.. klus, nie w Aleksandryi, ale w Atenach nauki swoje 
szy wr~cz mysli swojej, zacz~l powoli odbierac Juli- wyklada. Po smierci Syrianusa, on odziedziczyl 
janowi zaufanych ludzi, l\t6rymi si~ otaczal; nato- ~puscizn~ naczelnictwa filozofii; nazwano go wten
miast przysylal nowych, kt6rycb Juljan nie znal, czas nast~pc~ a to chlubne miano bylo przywi~
a kt6rzy po najwi~kszej cz~soi byli szpiegami: zrzu- zane do jego nazwiska; moze tym Rposobem cbciano 
caj~c nakoniec wszelkie maski~ dal rozkaz odwr otu wyrazic charakter szkoly kt6rej nie chodzi o orygi
armii, zostawiaj~c Juljana odslonionego prze ciw nalnosc ani o nowe wnioski, a jako prawdziwej szko
nieprzyjaciolom, kt6rzy j akkolwiek zwyci~zeni, nie le eklektycznej idzie o rozw6j poprzednich filozofii, 
byli jeszcze tak wycieiiczeni, zeby si~ niepowr6cic dopelnienie i oparcie na silnej tradycyi. To przycho-

Ksqa_.. SWIATA, Cs. I. R. X. 11 

.. 



. 122 -

dzi w historyi jako konsekwencja naturalna prze- rz~dku idei od smierci Juljana, wporz~dku fa.kt6w od 
szlosci. Proklusa-konwulsyjnie tylko jeszcze drgaj~c, swiad

Takjak wPlotinie,iprawiewewszystkichuczniach czy o swem zyciu.-Kt6z nie wie o tej pi~knej i nie
Aleks: Szk: jest dw6cb ludzi w Proklusie: filozof szcz~sliwej kobiecie, jednym z ostatnich jej uczni6w, 
i natchniony, zwolennik Platona i mistyk. wykladaj~cej zasady szkoly, w czasach najburzliw-

Proklus byl ambitny, ale tylko chwaly; porywczy, szychi najkrytyczniejszych, Hipatii?- Hipatia, c6r
ale przyzwyczajony si~ zwyci~zac umiarkowany, ka Teona z Aleksandryi, kt6rej wszyscy historycy 
pelen odwagi, zawsze i ci~gle panem siebie; zlozony jednozgodnie przyznaj~ wielk~ nauk~, porywaj~c~ 
niemoc~ na lozu smierci, kazal sobie spiewaa hymny; wyn1ow~, wznioslfb pi~knosc i cnot~- zostala przez 
spiewal je sam i poprawial swoich przyjaci6l kiedy roznami~tnion~ ludnosc chrzescjansk~ r.rzucona 
si~ mylili; cale zycie zachowywal wstrzemi~zliwosc z wozu na kt6rym jechala, przeniesiona do przysion
Pitagoresa. ku kosciola i tam ukamienowana, a cialo w }{awalki 

Kaplan wszystkich religij, jak si~ sam nazywal pokrajane, roznoszone jako trofea po ulicach n1iasta. 
wszystkie przypuszczal, to jest: aby w szczeg6lnosci Tak tedy Helenizm wycieiiczony dlugo-letni~ walk~ 
nie uznac zadnej. Zyllat 7 0, a przepisy kilku religij i wlasn~ niemoc~, nie umieral jednal{ze bez tra-

• 

skrupulatnie wypelniat giedyi. 
Proklus nie wyszedl wcale z dr6g, jakiemi szla Nareszcie w roku 529 dekret Justyniana zamkn~ 

szkola, on we wszystkich kierunkach dochodzil za- szkol~ Atensk~; stalo si~ to za konsulatu Deciusza. 
wsze do ostatecznych konkluzyj zasad i metod, za- Damascius uczyl wtenczas w Atenach, lzydor de Ga
chowuj~c t~ sam~ szlachetnosc w uczuciach, t~ sa- za w Aleksandryi; ta nieszcz~sliwa uczona plejada 
m~ czystosc we wnioskach moralnych, kt6re najwi~k.. opuszcza ojczyzn~ sw~, w~druje przez polow~ swia
szy zaszczyt przynosz~ szkole. Ta pi~kna postac ja- ta, gdzies daleko na- Wsch6d, do kolebki oswiaty,
snieje, pelna blasku, w ostatnich czasach pogan- Tam gdzie niegdys Plotin szedl za wojskiem Gordja
stwa i oslania je swoj~ szlachetn~ i wzniosl~ slaw~· na uczyc m~drosci Mag6w; oni teraz przesladowani 
Kiedy on znika, mozna powiedziec, ze razem z nim i opuszczeni, idq, szukac schronienia na d\vorze Ko
gin~ na dlugo literatura i cywilizacja. Proklus do- zroesa, kr6la-filozofa. - Lecz tam zupelny i osta
pelnil Plotina, on wypowiedzial ostatnie slowo szko- teczny czekal ich zaw6d. - Na tym dworze gdzie 
ly; w tym kierunku, w jakim oni nauczali, nic nie si~ mial dla nich otworzyc swiat mysli i ducha, zna
bylo do zrobienia. - To tez na Proklusie mozna Iezli - barbarzynstwo zupelne, wolnosc zas w~tpli
powiedziec konczy si~ szkola: kilka jej jeszcze lat w~. - 1'yle tylko otrzymali za posrednictwem Ko
istnienia, s~ to tylko smutne aberracje umyslowe zroesa, ze pozwolono im powr6cic i umrzec na ziemi 
i konwulsyjne konanie, bo przyszlo i do tego, ze filo- cesarstwa. - Tu si~ koiiczy Aleksandryjska szkola 
zofowie Aleksandryjscy zamieniaj~ si~ tylko na ka- ale nie Platonizm, bo idee nie umieraj~ - a te kt6-
plan6w bozyszczy, kaplan6w bez godnosci, bo nie re Aleksandryjczycy zdobyli usiln~ prac~ wi~cej niz 
wierz~ w Bog6w ktorym sluz~. Nareszcie nadcho- czterech wiek6w, maj~ zapewnione sw6j byt i trwa-
dz~ juz jej ostatnie konania chwile, i przesladowana nie w rozwoju dziej6w ludzkosci. 
<>d wladzy, znienawidzona od ludu, zwyci~zona w po- 1 Gr. 

• 

LOBELJA I MOTYLE BRAZYLIJSKIE. 
(z RTCIN~ KOLOROWAN4)• 

Rodzina Loheliaceae blisko spokrewnion, jest te i ksztaltu j~zyczkowego. Charakterystycznym 
z tak zwanemi dzwonkami ( Oampanullaeeae), r6zni dla rodziny Lobelji, jest ostry, mleczny sok, kt6ry 
si~ zas od nich tem, ze nitki pylkowe, czyli pr~ciki u wielu gatunk6w bywa niebezpieczny, u niekt6rycb 

· Sfl z sob~~Jzrosni~te, i ze liscie kwiatowe ma przeci~- nawet stanowi zab6jcz~ trucizn~. Po najwi~ksz~j 
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cz~sci s~ to pi~kne rosliny z kwiatami bl~kitnemi, g6lnie Brazylji. Ich pi~kne barwy i dziwny ksztalt 
czerwonemi, bialemi lub z6ltemi, stanowi~ce dose mianowicie oznaczonych N. 1 i a, nawet dla nie zna
znaczne krzewy i krzaki. Wszystl{ie rosn~ w gor~- w, v na pierwszy rzut oka przedstawiaj~ si~ jak 
cycp. strefach Ameryki. co. szczeg6lnego, nie naszego. 0 liszkach, pocz-

Przedstawiona na naszej rycinie szkarlatna Lo- war}( ch i sposobie zycia tych moty li, nie wiemy ni c 
belja ( Lohetz·a spteudens Wild), jest roslin~ w ozdo- dokla J1(lgo, bo jak wiadomo, owady tych okolic ma
bnych ogrodach i cieplarniach bardzo ulubion~; nie lo jeszct\.· ~ ~ znane uczonym europejskim naturali
wyrasta ona bujnie ani wysoko, ale zaleca si~ trwa- ato1n i histclrja icb rozwoju, Ol"az systematyczne ich 
losci~ i bardzo obfitym kwiatem. Najlepiej udaje si~ pomieszczen1e w szeregach pokrewnych im europej
w tlustej, gliniastej ziemi, i przy obfitem polewaniu. skich rodzaj6w i gatunk6w, przedstawia pr6zni~, kt6-
Jezeli mozna ustawic doniczk~ z t~L roslin~ w blis- r~ powoli tylko zapelniaj~ troskliwe badania nie licz
kosci wody , tak zeby korzenie jej mogly ci~gle nych uczonych podr6znik6w, zwiedzaj~cych te lrraje. 
wsi~kac wilgoc, to rosn~c b~dzie nader pi~knie i sil- Musimy tez poprzestac na przytoczeniu tu tylko 
nie i okrywac mn6stwem wspanialych ciemno-czer- I systematycznych nazwan tych motyli. 
wonych kwiat6w. Ta Lobelja pochodzi z Mexyku Fig. 1. Hetzcopls gnuz·dus. • 

w pocz~tku naszego stulecia sprowadzon~ zostala Fig. 2 a i h. CatOJ!ramma Chlymene. 
do Europy. Fig. 3. Agrautis Julia. 

Motyle umieszczone na tej rycinie, nalez~ takze Fig. 4. Calligona ohrz·na. 
wszystkie do zwrotnikowych 6kolic Ameryki, a szcze- Fi~. 5. Ageronia amphinome. 

ODRODZONA LITERATURA CZESKA. 

• 

I. WAC~AW HANKA. • 

Co zacne w dziejaeh, nie przejdzie be~ sladu; 
Lecz ziarnem Bozem strzeli w pokoleniu, 
I si~d~ kiedys ludzie w tych drzew cieniu, 
I zerw~ kiedys, owoc tego sadu •.. 

Wincenty Pol. 

Odrodzenie narodu czeskiego jest wypadkiem, nie 
ukonc1aonym wprawdzie, ci~gle si~ dokonywaj~cym 
jeszcze, jednakze wypadkiem, maj~cym prawo zaj~c 
miejsce w dziejach Europy i wzmianki godnym tern 
bardziej,ie wslad za sob~ podobne w innych ziemjach 
slowianskich sprowadzil wypadki. Istotnem jest bez 
zaprzeczenia, to odrodzenie narodu czeskiego, obu· 
dzenie w nim uczucia samodzielnosci, oiywienie sil 
do zacbowania i rozwoju swej narodowosci, przebu
dzenie ludu ze snu moralnego do dzialalnosci moral
nej, z martwosci do zycia. S pelnilo si~ ono dla Cze
ch6w rzeczywiscie, lubo nie calkiem jeszcze: nie 
patrz~ juz teraz na nich, jal\o na mass~ ludzi niewia
domego pochodzenia, zamieszkuj~cych p6lnocno-za
chodni~ cz~sc cesarstwa austryackiego, lecz jako na 
osobny nar6d, jeden z narod6w slowianskich . 

• 

Nie tak bylo nie ty lko przed Jaty pi~cdziesi~ciu, ale 
p6zniej daldko, kiedy Czesi sami powiedziec dokla
dnie nie byli wstanie, co s~za jedni? I wtenczas Cze
si byli wprawdzie, temiz samemi Czecbamj, nie tylko 
po wsiach, ale po cz~sci w miastach; m6wili mi~dzy 

• 

sob~ po ozesku, uczyli si~ czytaci pi sac po czesku i po 
czesku do Boga si~ modlili; lecz opinja publiczna, 
wloscianinowi tylko czeskiemu pozostac Czechem do
zwalala; od Czecba zas bardziej uksztalconego, ana
wet maj~tniejszego nieco, przyzwoitQsc spoleczna wy
magala zrzeczenia si~ j~zyka ojczystego, a przyswo
jenia natomiast niemieckiego, kt6ry przynosil z so
b~ poj~cia obce w czasie nauki i takiez na reszt~ 
zycia prawidla. Czesi ksztalc~c si~, wyrzekali si~ 
ludu, staj~c si~ cudzoziemcami, a nawet narodu 
swego wrogami. Powiedziec nie mozna, a~eby wyna
rodowienie to, jednakowym dla wszystkich bylo 
upadkiem moralnym; zgubnie jednak na moralnosc 
wielu dzialalo, przerabiaj~c icb na owych ludzi w~
drownych, dla kt6rych nic swi~tego nie rna na ziemi, 
kt6rzy wszystko dla nikczemnych samolubstwa ko
rzysci i z~dzy nabytku poswifjcic gotowi. Nar6d zo
stawal jednoczesnie bez podpory w uksztalceniu, 
bez szk6l (pr6cz elementarnych), bez literatury i co
raz bardziej si~ cofal: oswi at a rozszerzala si~ w ko
lo, on tymczasem w ciemnocie gnusnial i ub6stwie. 
Na drodze post~pu, nar6d wygl~da zawsze, chociaz 
bez uznania, podpory od tych z pomi~dzy siebie, 
kt6rzy od reszty B~L duchem silniejsi, dla kt6ry~h za
tem jest lacniej brae udzial w post~pach wiedzy my
sli oraz w ich zastosowaniu do zycia. Takich 1udzi 

] 6* 
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Czesi nie mieli prawie, gdyz wszyscy niemal pobie
raj~cy nauki, nie rozwijali swych sil na korzysc swe
go narodu, wyrzekajq,c si~ go calkiem, al~o tez od
dzielaj~c si~ oden w osobne k6lko: zyc1em sw~m 
i mow~ obce dla ludu. Wielu z potni~dzy Czecho": 
bylo uczonych, autor6w, artyst6w, a_jednak Czes1 
bez nauki, bez literatury, bez sztuk p1~knych pozo
stawali. A dzialo si~ 'to tak zwyczajnie, tak natural
nie, iz 3i~ wielu zdawalo, ze tak bye p?winno~ Sta
nowczy upadek narodowosci ludu czesk1ego, n1e~dys 
w XIV -XVII wieku z wysokiej slynnego osw1aty, 
oczel\iwany byl jak wypadek od losu przeznaczony. 
I nast~pilby prawdopodobnie, niedostrze~ony przez 
nikogo, gdyby si~ nie zjawili 1 udzie,. umieJ~cy pol~
czyc uczciwie obowi~zki obywateh ~esa~st,va au
stryackiego z obowi~zkami syn6w kraJu OJczystego, 
i p oprowadzic spokojnie, cicho, dr?g~. pewn~. nar6d 
k u ozywieniu 1noralnemu. Oto w Jakim stan1e zna
lezli nar6d sw6j ci wybrancy od losu, kt6rzy obu
dzi wszy w sobie samych poczucie narodowosci, obu
dzic je mieli w kolo siebie ta k szcz~sliwie, iz taz sa
ma opinja publiczna, kt6ra si~ najgrawala przed
tem z narodowosci, coraz bardziej stawac pocz~la 

· po jej stronie, walcz~c za oswiat~ i ~zesc narodow~. 
W liczbie tych niewielu, kt 6rzy w p1erwszych chwi
lach, wzi~li udzial w mora.lnem narodu cz~sk~ego 
ozywieniu, stan~l Waclaw Hanka. Wszyst~1e Jego 
prace i czyny, cale jego zycie, w §\viet~ym ~ teJ strony 
przedstawiasi~ blasku. Kazde umysluJego 1 serca po
ruszenie do jednego i tegoz samego celu zywotnego 
bylo skierowane, objawiaj~c si~ w czynie, kt6ry tym 
Iub owym sposobem zawsze ku niemu zmierzal. 

Umysl Hanki zwolna si~ rozwijal za mlodu; ale 
Hanka juz przyszedl do Pragi z zacz~tkiem owej d~
znoS"ci kt6ra w nim na cale zycie pozostaj~c, dala 
mu do' spelnienia wzniosle na korzySC ludu czeskie
go poslannictwo. Kochac wszystko czeskie, matka 
nauczyla go z niemowl~ctwa; to tez wspominal o niej 
w starosci z tern samem uczuciem, jakiem oddycha 
pies it jego mlodzieficza, kt6ra si~ nast~pnie ludow~ 
stala: 

Porodila mne 
Moje maticzka, 
Porodila mne 
V krasnevesny den, 
V krasny jarni den, 
V zelenem sadie, 
V zelenem sadie, 
Mezi r6zemi, 
Mezi r6zemi, 

Plnokvetnymi. 
Zahovorzila 
Moje maticzka: 
Gdy bych viediela, 
Moje robatko, 
Ze s tebe bude 
Vierny, zdarny Czech; 
Ovitiula bych 
Tebe r6zemi, 
Tebe r6zemi 
Libo vonnymi. 
Gdy bych viediela, 
Male ro batko, 
Ze s te be bude 
Lichy, zradny Czech; 
Opletla bych tie, 
Krutou rohozi, 
S krutou rohozi 
V trni hodila. 

W braku ksi~zek, Hanka uczyc si~ czytac i pisac 
zmuszony byl na starym z wieku XVII albo XVI r~
kopismie, do r~k jego matki wpadlym przypadkowo; 
na szcz~scie, r~kopism za wieral w so bie czeskie pie
sni ludowe, kt6re w chlopi~ciu milosc i poszanowa
nie dla pami~tek rodzinnych obudzily. K61ko, do 
kt6rego wszedl Hanka, b~d~c w Pradze, wzmocnilo 
w nim dawne uczucia i mysli. Tu blizsz~ zabral 
znajomosc z ksi~dzemDobrowskim, zalozycielem po
wszechnej filologii slowianskiej; pracuj~c dlait gorli
wie, sam w tymze czasie, z wiedzy swego mistrza, 
z biblioteki jego i r~kopism6w korzystal. Dobrowski 
milowal nauk~ dla nauki, kochal j~, ze tak powiemy, 
abstrakcyjnie, nie zas jako sil~ narodow~; ~t~d pisal 
po lacinie albo po niemiecku; m6wil po czesku bar-
dzo rzadko, o motnos ci zas literatury czeskiej, jako 
o marzeniu, urzeczywistniec si~ niemog~cem, myslec 
nawetnie chciat Pomimo tej zdan r6znosci, Hanka po
zos tal uczniem uleglym i z pelnym dla mistrza sza
cunkiem. Ucz~szczaj~c na prelekcje uniwersytecl<ie, 
wzbogacal umysl r6znostronnemi wiadomosciami, 
chociaz wi~ksz~ cz~sc czasu na naul<~ prawa lozyc 
musial i choc z niekt6rych katedr nie tych rzeczy, kt6-
rychby' sobie Zyczyl, sluchaC by~ zm~sz?nym i ni~ tycb 
mysli, kt6re Puchmajera, brac1 NeJedhch, brac1 Jun
gmann6w, Swobody, Purkinjego .i wielu innyc~ ozy
wialy. - Cz~sciq, pod wplywem 1nnych, cz~scu~ za! 
o wlasnych silach, nabyl przekonania o waznym 
nadzwyczaj wplywie, jaki na odrodzenie zycia w na
rodzie, pomniki dziejowe wywierac mog~. Spostrzegl 
wielk~ pod tym wzgl~dem niemoc w Czechach 6w-

• 
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czesnycb; gdyz nar6d prze'lzlo§ci nie uznaj~cy, n ie -uznaje zarazem i swej przyszlosci. Czesi, codzien-
nym tylko potrzeb fizycznycb podlegaj~c wymaga
niom, zapomoieli juz prawie byli 0 swem zyciu ubie
gl~m; spogl~dali nan albo ze wstr~tem, albo jak na 
klechd~ zabawn~, ani pociechy w nictn, ani nauki 
dla siebie nie szukaj~c; wreszcie znac go juz nawet 
nie chcieli, czy tez nie mogli. Dziel historycznych, 
wkt6rycbby Czechom o icb przeszlosci m6wiono, nie
wiele wychodzilo, a i te malo byly czytywane; obce 
czyny ciekawszemi dla nich i wazniejszetni si~ wy
dawaly, a to tem bardziej, ze wypadki z konca XVIII 
i pocz~tku XIX wieku, wszechwladnie dzialaly na 
sp6lczesnych. Czeska na wet piesn ludowa, przestala 
juz kolysac marzenia Czech6w o zyciu ich minio · 
nem:juz nie dZ\Vi~czaly W niej podania ojczyste, gdyz 
w piesniach zolnierskich, jakichs nieznanych ludowi, 
obcych mu zupelnie opiewano bohater6w. Pomniki 
dawne, niczyjej juz ku sobie uwagi nie zwracaly. 
Wskazac wit;c dla Czechow wszystko, co im o zyciu 
ubieglem na pami~tkEJ pozostalo; zach~cic ich do 
uszanowania tych drogich, z dawnych czas6w zabyt
k6w; obudzic w nich milosc ku swej przeszlosci na
rodowej; badac starozytnosci ojczyste, wyszukiwacje, 
opisywac i wydawac tak, a by si~ coraz zrozumialszemi 
stawaly; zach~cac mlodziez i przygotowywac do tej 
pracy: oto zadanie,jakie Hanka wytkn~l byldla siebie 
przed ukonczeniem jeszcze studj6w uniwersyteckich, 
i w tern postanowieniu wytrwal niezlomnie do konca. 

popsuc; przestac zatem nalezalo na z bieraniu tylko 
i zachowaniu takich rzeczy, kt6re warunkom druku 
nie odpo\viadaly. Z tej wi~c i z innych przyczyn, 
czynnosc Hanki, odnosnie do starozytnych literatury 
czeskiej pomnik6w, w cz~sci si~ tyll{o przedstawia, 
liczne bowietn bardzo wskaz6wki, 'v obszernej jego 
ukry,vaj~ si~ korrespondencyi. Nie mniej skutecz
nie dzialal Hanka jako zawiadowca Czesl{iego Mu
zeum Narodowego w Pradze. Nalezal do liczby tych, 
kt6rzy pierwsi powzi~li zamiar zalozenia Muzeum, 
i byl obrany konserwatorem staroiytnosci jego 
i ksi~g, przed otrzymaniem jeszcze od rz~du po
zwo1enia. Wybrany byl dla tego zapewne, ze posada 
podohna nikogo nie n~cila, nie obiecuj~c ani dobrej 
placy, ani swietnych na drodze zycia powodzefi. 

Nie od rzeczy tu b~dzie dodac, ze Muzeum naro
dowe w Pradze nie wydawalo si~ w owym czasie dla 
nikogo, opr6cz prawdziwych Czech6w (pomi~dzy ty
mi byli zreszt~ magnaci), zbiorem czysto-czeskim, 
waznym dla czeskiej narodowosci. Przy zalozeniu 
Muzeum, m~ano na wzgl~dzie, opr6cz plod6w natu
ry miejscowej, nie tyle pomniki starozytnosci i lite
ratury czeskiej, jak raczej pomniki , bohetnskie," t. j. 
prowincyi Bohemii, bez szczeg6lnego odr6znienia na
rodowosci. Czasopismo nawet, przez towarzystwo 
naukowe przy Muzeum wydawane, w niemieckim tyl
ko j~zyku az do roku 1827 wychodzilo. Gdyby posa
dy konserwator6w Muzeum, nie tacy Czesi, jak Han
ka i Pres! (w wydziale przyrodniczym) otrzymali, 
kto wie, czy wszystko, co w niemjest dzis czeskiego, 
nie byloby zarzucone i nieobcem dla wszystkich po-

Nie wyliczaj~c tu wszystkich Hanki odkryc i wy- zostalo? Czeski jego charakter utrzymal w niem 
dan pomnikow literackich (przegl2}d podobny poni- Hanka wsp6lnie z Preslem, i tu jak wsz~dzie dz iala
zej z~miescim~), powi~my t~lk?, z~ nic ani~ anty-

1 
j~c cicho, niepostrzezenie, zwolna, nikogo i nic.zego 

kwarJusza, an1 w kupte rupieci, ani w opraw1e sta- nie potr~caj~c, a tem mniej samych siebie nie wyka
rej ksi~gi, przed bystrym jego wzrokiem ukryc si~ zuj~c. Kto inny na miejscu Hanki nie pozostalby na
nie moglo, i ze wi~ksza cz~sc, starozytnej literatury wet na dlugo przy Muzeum; potrafilby wynalesc do 
czeskiej, pon1nik6w, jego staraniom byt sw6j zawdzi4J- siebie inn~ bardziej uposazon~ i korzystni~jsz~ po
cza. Znalazlo ich si~ dosyc, azeby dac wyobrazenie sad~. Hanka nie doznalby w tern trudnosci, maj~c 
o r6znostronnem bogactwie i rozwoju literackiej Cze- rozlegle stosunki, gdyby tylko kraj rodzinny opuscic 
ch6w dzialalnosci tak w dawnym przed Hussem zechcial; ale dla Hanki, Muzeum bylo swi4Jtosci~ 
okresie, jak bardziej jeszcze w wiekach nast~pnych. i Hanka pozostal w niem na zawsze, na lat czter
Wielu z utwor6w XV i XVI wieku wydac bylo nie dziesci przeszlo. Uczynil je swi~tosci~ i dla Cze
podobna; nie zdaly si~ z nich jedne do druku z po- ch6w. I warto bylo spojrzec na Hank~, jak oprowa
wodu ostrych wzgl~dem Niemc6w wyrazen, inne dla dzaj~c swych ziomk6\v po Muzeum, \Vskazywal im 
swej d~znosci antykatolickiej. Dziel moralnych na- to wszystko, co moglo zywic w Czechu milosc dla 
wet przez czas dlugi drukowac bylo nie mozna dla kraju rodzinnego, uszanowanie i wsp6lczucie dla 
tego jedynie, ze hyly utworem protestant6w, tal\ich swej narodowosci i zycia minionego: .nie zapalal si~, 
gl6wnie, jak Huss, Komensky i im podobni. Wiele nie uderzal pi~knych sl6w doborem, ani wybujalej 
z dziel Hussa dot~d w r~kopismie pozosta.je. Wiel- swobody frazami; pozostawal cichym i skromnym 

· kiej trzeba bylo uzyC ostroznoSci, Zeby sprawy nie jakby zaspakajaj~~:c raczej ciekawoSC juZ obudzon~~:: 
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nie zas j~ wywoluj~c, a tymczasem umial z duszy bylo wyrazem Iub oznak~. Kazdy nowy literatury 
przychodnia wydobyc uczucia, tak, iz ani jeden ojczystej utw6r, kazda czynna na korzysc jEJzyka cze
Czecb nie wychodzil z Muzeum, nie b~d~c nowym skiego vomoc, li:aide usilowanie dla ulepszenia tea
moralnych sil zasobem ozywiony. ,Moina sobie wy- tru narodowego w Pradze, albo utworzenia scenicz
stawic,- powiada swiadek naoczny, J. Srezniewski nych przedstawien w jakiem miasteczku czeskiem 
(Wiadomosci Akad. Petersb. tom IX, str. 222j, - albo morawskiem; kazdy bal narodowy, kazdy nowy 
z jak~ milo sci~ ni6sl cb~tn~ pomoc dla tych, kt6rzy post~p muzyki czeskiej, radowal go jak dzieci~. Nie 
w Muzeum praeowac zyczyli. I mllosc ta byla czyn- wszystko jednakze chwalil, na wiele rzeczy si~ zalil, 
D1J, nadzwyczaj: zaprowadzil nie tylko wzorowy pod o wiele si~ tros~czyl; ale zawsze dobr~ stronEJ wynaj
kazdym wzgl~dem porz~dek w bibliotece i dziale sta- dywal i nie gardz~c niczem ojczystem, slowem i czy
rozytnosci Muzeum, nie tylko ulozyl spisy systema- nem wszystkiego, co dobre, bronil. Nie b~dziem tu 
tyczne i wskaz6wki; lecz dla latwiejszego z biblioteki wymieniali wszystkich przedsi~wzi~c, w kt6rych 
korzystania, przygotowal spis podr~czny, w kt6rym czynny bral udzial; nie wspomniec jednak cbociazby 
oznaczone s~ nawet artykuly gazet, dotycz~ce kaz- pobieznie nie podobna, ze pracuj~c bezustannie, chEJ- · 
dego zadania, waznego dla bistoryka, archeologa, tnie byl got6w kazdemu w pracy dopomodz, zebra-
i literata czeskiego. Nie m6wi~ juz o tern, ile rzeczy nemi przezen, nieraz obszernemi bardzo materyalami. 
i ksi~g, dla Hanki osobiscie darowanycb, zapisano 'fak dopom6gl Jungmannowi, w uk~adzie obszernego 
bylo przezeil na wlasnosc Muzeum w imieniu tych Slownika Czes·kiego; Czelakowsl{iemu, w Zhz'o1·ze 
os6b, kt.6re mu ofiarowaly; Hanka staral si~ jedynie piesni ludow stowianskich; Machaczkowi, w Xtroni-
o wzbogacenie Muzeum; czego mu zatem brakowalo, ce lite1·ackiej; Maciejowskiemu, w Historyi prawo-
a mial to u siebie, ch~tnie ni6sl w darze. Zlal siebie dawstw slowianskich; Szumawskiemu, w ulozeniu 
calkiem z tym zakladem, tak, ze dzis nie mal~ by- powszechnego Stou;nika slowianskiego; Razumowi, 
loby trudnosci~ oddzielic to, co bylo Hanki, a nie w Bibtz·otece staroczeskiej i t. d. Mnostwo mlodziezy 
Muzeum w~asnosci~, gdyby tego potrzeba wymagala." na dobr~ skierowal drog~, jednych lagodn~ porad~, in· 

Nie pr'Jdko kielkuje i wyrasta nasienie drzewa dlu
goletniego; nie pr~dko si~ przyj~lo nasienie, przez 
Hank~ zasadzone, ale zeszlo jw.z i rosnie. Czesi stali 
si~ silnemi milosci~ i poszanowaniem dla swej prze
szlosci i z coraz wi~ksz~ gorli wosci~ zajmowac si~ 
ni~ pocz~Ii. Powodzenie takie zapewne nast~picby 
nie moglo, gdyby Hanka sam dzialal, gdyby go nie 
wspierali w samych pocz~tkach zwlaszcza, m~zowie 
tacy,jak Jungmann, Palacki, Czelakowski, Szafarzyk, 
a potem inni; ale wielu brakowaloby rzeczy, gdyby 
Hanki nie bylo. Zaden z tycb szlacbetnycb wsp6lza
wodnik6w, nie mial takiej obyczaj6w prostoty, takie
go spokojnego przystEJpu i prostodusznej uprzejmo
sci, takiego braterskiego wsp6~czucia dla kazdego 
z ziomk6w, jakie Hanka posiada~; dla tego w~tpic 
nalezy, czyby kto m6gl na miejscu jego dzialac tak 
dobroczynnie. Inni przewyzszali go uczonosci~, sma
kiem, moe~ charakteru; on zas wyzszym byl od nich 
dobroci~, uczynnosci~, zamilowaniem i znajomosci~ 
starozytnych kraju pami~tek. 

Ci~gle zaj~ty mysl~ o ducbowem Czecb6w odro
dzeniu, Hanka musial bez w~tpienia przyjmowac 
nader blizko do serca to wszystko, co ozywienia tego 

nych energicznem wstawieniem si«} Hanka nie do-
konywal swego dziela jakiemis drogami potajemne
mi, ale otwarcie, prostodusznie, zawszejednak ostro
znie. Otwartosc ta i ostroznosc dzialaii. tem koniecz
niejsz~ by~a., im mniejsz~mial nadziejEJ, ze mysl prze
wodnicz~ca nie poj~t~ i zle wytlumaczon~ zostanie. 
Naturalnie, iz usilowania i prace Hanki wywieraj~c 
w przeci~gu przeszlo lat czterdziestu wp~yw wazny 
nadzwyczaj, do pomyslnych doprowadzily rezulta
t6w. 

Wszystko, co tylko moglo, podnosilo si~, ozywia
lo, nabieralo mocy, krzeplo. Z kazdym rokiem no
wi wystEJpowali zapasnicy, czynnosci~ sw~ powi~
kszaj~cy Srodki ku W7.mocnieniu zacz~tk6w oswiaty 
narodowej; rozszerzali stopniowo sfert} dzialalnosci, 
zwiEJkszaj~c wymagania i coraz surowszemi dla sie
bie si~ staj~c. Duch narodu coraz wi~cej zaufania 
w narodowosci swej pokladal; opinja publiczna co
raz wzgl~dniejsz~ byla w uznaniu jego przeznaczen. 
Wiele wprawdzie w przyszlosci zrobic pozostaje, ale 
juz na wiele rzeczy Czech z radosci~ i nadziej~ spoj-
rzec moze, i spoleczne narodu swego uksztalcenie 
por6wnac bez rozpaczania z oswiat~ innych ludow, 
w podobnycb bytu warunkach zostaj~cych. Azeby 
dac dow6d jakikolwiek, przypomnimy, ze zamilowa
nie do czytania i z~dza wiedzy tak si~ pomi~dzy 
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Czechami rozszerzyly, iz zadne wydanie chociazby 
.w cz~sci sp6lczesnym wymaganiom odpowiadaj~ce, 
juz si~ dzis zalezec w ksi~garniach nie moze (ksi~gar
nie, podobniez jak drukarnie wsz~dzie po malych 
nawet miasteczkach s~ obecnie pootwierane). Wy
dania wartosc · powszecbn~ maj~ce rozcbodz~ si~ 
w tysi~cach exemplarzy: tak Encyklopedya powsze
chna (Slovnik nauczny) liczy juz 8,000 przeszlo pre
numerator6w; pisma czasowe, w takiej~e, a niekt6re 
w wi~kszej daleko liczbie exemplarzy wychodz~. Czyz 
tego Czesi spodziewac si~ w6wczas mogli, gdy spra
w~ sw~ rozpoczynali, kiedy sto albo najwiEdcej dwie
scie wyprzedanych exemplarzy za cud prawie po_ 
czytywano, a dzis juz nie jest dziwem spotkac u p~o
stego wloscianina biblioteczk~ ze stu przeszlo dztel 
zlozon~. Szlachta wprawdzie i wielu z urzEddnik6w 
i kupc6w maj~tniejszych nie czytuj~ czeskich ksi~
zek, ale tern wi~ksz~ rna wag~ post~p literatury cze
skiej, bo jest narodow~. 

Nie myslimy wystawiac Hank~, jako gl6wn~ po-
st~p6w ludu czeskiego spr~zynEJ: mialy w tern udzia~ 
i moe ducha czasu, i wynikle zen rz~dowe na korzysc 
oswiecenia publicznego, rozporz~dzenia i zas~ugi 
·wszystkicb pisarzy czeskich; nie mniej przeto prze
konani jestesmy, ze dzialalnosc Hanki, w pocz~tkach 
zw~aszcza kiedy i pracowac bylo trudniej, i praco-' . wnik6w szczuplejsza byla garstka, dla post~pu nie-
zb~dn~ si~ stala. 

Z milosci~ dla ludu czeskiego,palala w sercu Han
ki takaz sama czysta milosc dla wszystkich Slowian 
w og6lnosci, gdyz c~ byli dian dziecmi wsp6lnej oj
czyzny; kazdy Slowianin byl mu bratem. Wie~z~ 
o.tem wszyscy, kt6rzy sifJ don zblizyli: kazdy z n1ch 
przyj~ty byl przezen, jak blizki jego sercu, tak samo 
jak blizko do serca przyjmowal wszystkie wypadki, 
od kt6rych pomyslnosci lub kl~ski dla tego lub owego 
z lud6w slowianskich spodziewac si~ trzeba bylo. 
Dla kazdego ze Slowianni6s~ pomoc bezinteresown~, 
a gdzie potrzeba bylo, stawal si~ obronc~. Uwa
zal ,_zarazem za powinno&c, brae podlug moznosci czyn
ny udzial w kazdem przedsi~wzi~ciu slowianskiem. 

Z pomi~dzy mysli jego powszechno-slowiailskich, 
kt6re w obieg puscil, byla mysl zalozenia katedr 
uniwersyteckich filologii slowianskiej i historyi. By
laona najulubieiiszem jego lat mlodzienczych marze
niem. Wypowiadal j' jeszeze po r. 1820 i nast~pnie 
w listach do r6znych os6b powtarzal nieraz. Mysl 
Hanki dzik~ si~ zrazu wydawala w Austryi nawet, 
• 

nie tylko juz w innych Europy krajach, i dla tego 
urzeczywistnion~ bye pr~dko nie mogla. Nie mial 
w tern zadnych widok6w osobistych: katedry slowian
skiej i~dal dla Szafarzyka; dla siebie za.s zostawil 
usilowania, azeby niedostatkowi temu zaradzic m6gl 
podlug moznosci tymczasowo; posiadaj~c grunto
wnie kilka dyalekt6w sl:owiaiiskich, wykladal je bez
platnie dla mlodziezy; micwal r6wniez bez wszelkiego 
\vynagrodzenia prelekcye uniwersyteckie; drukowal 
pomoce naukowe i rozdawal je uboiszym; dokla
dal starania do nabycia ksi~g w r6znych narzeczach 
slowianskich, azeby je pomi~dzy mlodziez~ upo
wszechnic. 

Ksi~zki pami~tkowe Hanki, w kt6rych dla kazde
go ze Slowian otwarte bylo pole do zapisania swych 
mysH, swiadcz~ wymownie o uczuciu, jakie nim 
w zblizeniu si~ do pobratymc6w kierowalo. Jedni, 
osobiste swe d1a Hanki uczucia wypowiadali; inni, 
a takich najwi~cej bylo, objawiali swe mysli o moral
nem i umyslowem zblizeniu .si~ Slowian pomi~dzy 
sob~. W roku 1822 (dnia 14 wrzesnia) jeden z po
et6w polskich w Albumie Hanki napisal: 

Dokonywaj cos zacz~t Z skutk6'v twojej pracy 
Lepsze kiedys nadzieje powezm~ Slowacy. 
My nie tracim, potomnosc pewnie na tem zyska, 
Jesli jak blizka mowa, dusza b~dzie blizka. 

W czesniej jeszcze, bo w roku 1820 (dnia 14 paz
dziernika) czeski autor duchowny A. Marek nast~
pny dwuwiersz dla Hanki poswi~cil: 

Dostoj, byt' valny czasu proud Czecha k utonu 
chvatil, 

Vszehda nepokosenou Slavie sve oporou. 
(Pozostan, chociazby ci~zki pr~d czasu do zguby 

Czecha porywal, pozostan na zawsze niezwalczon'! 
Slowianstwa swego opor~). 

Uczucia slowia:6.skie Hanki nie przeszkadzaly mu 
powazac wszystko, co bylo dobrem, nie w samych 
tylko Slowianach; ni6sl tez ch~tn~ pomoc Niemcom 
w ich pracach naukowych; uprzejma jego uczynnosc 
i szacunek dla talentu, granic nie znaly, kt6re uprze
dzenie zakresla,. Got6w byl powazac kazdego, kto 
nie przeszkadzaj~c Czecbowi pozostac Czechem, 
ani Slowianinowi Slowianinem, zyl dla ludu swego, 
dla nauki lub sztuki. 

Hanka umarl dnia 12 stycznia 1861 roku, majliC 
wieku lat 69. 

Przejd.Zmy porz~dkiem chronologicznym, wainiej
sze z prac Hanki, dol~c~aj~c nad ich tresci~ kilka 
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uwag pobieznycb. •) 1) Sta~rohyld sklatlanie. Pa- zeJstwj (122-152). d} Rada otce k synu (153-J 78). 
mdtka XIII a XIV 1vieku z negwzdcnegss,ytlt1'ttkopi- e) Podkonj alzak (178-1~8).f)Masticzkarz(198-219). 
60W1JJ!Jdand od Wdclawallanky. Djlprwnj. W Pra- g) MilostnapisenkraleWaclawa(220-227).h) Pr~
ze 1817. We wst~pie wykazane s~ wlasnosci staro- ska przihoda (228-233). i) 0 prawde (233-237)· 
zytnego j~zyl{a czeskiego. Trese: a) Prokop. b) De- j) Pjsen s. Wogtiecha (238- 240). k) kraJ Jan Lu
satero ln1zanie bozie. c) Zclrawas. d) 0 bohatci. cembursky. - 8) Zalmowe a neb zpiewowe s. Da
e) 0 smrtedlnosti. f) Alan. g) Wyssehrad. h) 0 lisce wz'da od G. Sb·eyce Zdb1·zeskeho (XV w). 1827. -
i o czbanu.-2) Sta11ohyla skldddnie. Djl druhy. 1818. 9) Sta~rd powiest o Stogmj1·owi a B1·unswikowi knj
We wst~pie znajduj~ si~ podobniez uwagi nad staro~ iatech czeskych. Pro u•yho1·nou wytecznost gazyka 
zytnym j~zykietn czeskim. Trese: a) Maria Magdale- dle sta~rello 1·ukopisu wydana. Przipogend gest tu 
na (1-47). b) Jan Apostol (47-49). c) Sedmero ra· take pou,esto Walterowi a 6riseldie.l821.-10) Ma
dosti Panny Marie (49-91). d) Nanebewzetj Panny te1· t'erhorum. 1827. (Czasopis Czes. mus. IV. 69}: 
Marie (91-101). e) 0 ssewcjch (117 -125). f) 0 kon- pierwsza wiadomosc o odkryciu czeskich glossow 
selech newiernych (125- 129). g) 0 zlych kowa- w tym waznym r~kopismie lacinsko-niemieckitn.
rziech (129-132). h) 0 sladownjciech (132-135)- 11) K1·alodwo1·sky 1·ukopis. Zhj1·ka sla1·o Ozeskyck 
i) 0 lazebnjciech (135-138). j) Rzeznjk (138-140). spz'evo-p1'awnyclt bdsnj s niekolz'ka ginymi slaro
k) Pel{arz (144). 1) Horze (144). m) 0 przebognj- Czeskyn1i zpiewy. Koniginhofer Handschrift. 1829· 
ciech (144-145). n) 0 wrazedlnjciech (145 -149). W wydaniu t6tn, opr6cz piesni r~kopismu Kr6lodwor
o) 0 lacomcjch (149-151). p) Aleksander (151-264). skiego, zamieszczone s~ jeszcze: a) J.Jibuszin saud. 
g) Wzdechnutj k Pannie Marii (265 268).-3) Sta- b} Milostna pisen pod Wyszehradem. c) Milostna 
rohyld skldddnie. Djl trzetj.1818. Dol~czone s~obja- pisen krale Waclawa. Toz samo w nast~pnych po
snienia niezrozumialych wyraz6w. Trese: a) Dewate- zostalo wydaniach.- 12) Pet1'ohradskd legenda o s. 
roradostj S.'Marie. b) Passige. c) Placz S'.Marie. d) Waclawu.1830.(Czas.Czes. mus.IV.53).-3}Diegi
Hrob boij. Misterya. e) Prawda neb neustawicznost. f) ny czeslce. Ohgasnienj ohrazou. Geschichte Bohmens. 
Smrt. g)Rzeczginochamladebo. h)Rzecz kmetesta- Erklarung der Bilder. 4°. 1832.- 14) Zhj1'1ca ney
reho. i) 0 sedmmezcietma blazniech. j) 0 szesti stu- ddwniegszjch slownikou Latinsko-Czeskych. Vetu
dniciecb. kJ Hwiezda morzska. 1) Dorota panna. ml stissima vocabularia Latino-bohemica. 1833. Na po
Anzelmus. n) Wzywanj Panny Marie. o) Kato. p) Pj- cz~tku dzielu znajduje si~ przegl~d wydanych do
sen s. Wogtiecha. q) Kus legendy s. Apo stolou. t~d pomnik6w; na koncu obszerny wykaz wyra
r) Kus Wykladu. s) List z nebe. t) Veritas. u) Ma- z6w niezrozumialych. Trese: a) Mater verborum 
gowysen.-4) Ru/ropis Kralodworsky. Seh1'an;·tyr'ic- (1-24). b) Bobemarius (27-53). c) Clenii Rozko
ko~epickyc!t nd1·odnjch zpiewou. Sla1·ohylych skld- chany vocabularius (51 104). d) Lexicon parvum 
danj djl zwldsztnj. 1819. Text i objasnienie wyra- vulgo Welessin dictum (107 154}. e) Nomenclator 
z6w niezrozumialych. Przeklad niemiecki przez W. (1,57 --17 4). f) Catholicon magnum latino-teutonico
Swobod~ wyszedl wtedy w oso bnej ksi~zce p. n. Die bohemicus(17 4-179).g)Boemarius minor(179-181 ). 
Koniginhofer Handschrift.1819. 5) Sta1·ohyld skld- h) Anonym us latino-bohemicus (181-182]. i) Voca
ddnie. Djl czwrty. 1820. Dol~czono objasnienie wy- bularia latino-bohemica (183-184).j) Glossae evan
raz6w niezrozumialycb. W ksi~ce jedna tylko rzecz geliorum s. Joannis (186- 208). k} Glossae psalterii: 
si~ zawiera: Tristram weliky rek, basen hrdinska I, II (209-258). 1) Glossae passionalis (258-325). 
(XIII w). 6) Igo1' Swatoslawicz. Hrd'insky zpiew m) Ad glossarium juridicum (325-336). n) Dialogi 
o taien;' p1·oti Polowcum. 1821. Text piso,vni~ Do- Bohemarii (337- 355). o) Sequentionarius Mag. 
browskiego. Przeklady czeskiiniemiecki. Objasnie- Conradi (356:-366). -15) Dohrowsky's Slawin, 
nia. - 7) Sta1·ohyld sktdddnie. Pamdtka XII- XIV Bothscha(t aus Bohmen an alle Slazvischen Volker. 
stoletj. Djl opozdieny. 1823. W przedmowie prze- 2-e verbesserte, berichtigte und vermehrte Auflage 
gl~d og6lny pomnik6w; osobno objasnienie wyraz6w von Wenceslaw Hanka. 1834. Zbi6r artykuJ6w filo
niezrozumialych. Trese: a) Tandariasz (1 - 77 ). logicznycb, arcbeologicznych i etnograficznych. Pier
Magowy sen Hynka z Podiebrad(78-122). c) 0 man- wsze wydanie wyszlo w r. 1806, w drugiem, przez 

Hank~ przygotowanem, wiele rzeczy dodanycb zo-
1) W braku czeskich czcionek, uzywalismy zglosek stalo. Na koncu dziefa (a takZe osobno) dol~czony: 

polskich, jak: cz, sz, rz, ie, o,u i t. d. Der hohnzische Cato (Porown. St. Ski. ill. 15 }. -

' • 
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16) 0 t}Jodnicll legendach Jnincj z tlesateho ?:ie/cu. 1856 .. -41) Bibliografickd S]Jravd o wydanic!t E'zo-
1836 (Czas. mus. 196).-17) Czeske korztnot~aci 1nin- JJOlt•ych ba;·ek (Czas. Czcs. mus. 1848. IV. 337). Jest 
ce. 1837 \Czas. 32! ). - 18) Rodinne mince a nzetlalie to przegl~d najda \Vniejszych wydan, poczynaj~c od 
dount ~ozenhers/cehou' C:echac!t.1837 (Czas. 453).- 'vydania 1480 r. z \vyj~tkami.- 42) Zrneczka 1c pa-
19) !rltuce a rnetlalie hrab. Szlikowskeho. 1838 - leog1·a(iisla1~oslovasnke.1851. (Czas. mus. 155).-43) 
1839. (Czas. J\Ius. 1838: 499. 1839: 433.)- 20). Wy- Polyglot/a lcralorlworskiho rukopisu. 1852. Wyda
klarl niekterych naru;ozt u P. Zydka. 1839. (Czas. nie to, lOte z kolei, t61n si~ od wiclu innych odznacza, 
~Ius. 112. 240).-21). Zprau~a o Slou;anskent E~u;an- ze w nit~rn opr6cz textu i czytania, dol~czone Sf! prze
geliuJJt UJ Re1neszi. 1839. (Czas. 491 ).-22) Prlvotislc klady pie~ni na wszystkie narzecza slo\viauskie, oraz 
Czesk.lJ a ]JJ'UJotisk Polsky. 18!0 (Czas. Mus. 78).- na j~zyk \vloski, francuzki, angielski i niemiccki. 
23) T'ilctorina f{ornelia ze vVszt>ltrtl f{nihy dewal e- Pier\vsza pr6ba taldej cdycyi, nic tyle jednak kom-
1'Y o !jJrawiec!t a szitliech i o tlskdc!t zenle czeske. plctncj, zrobiona byla w r. 1835, druga zas w ro-
1841. W przedmowie podane s~ wiadomosci o dzie- ku 1843.-44) Czeske prlvotisky. 1852 (Czas. mus. 
lei rfJkopismach, nadto przez IT. Palackiego skreslo- III:109. IV:62).- 45). Su;iatojeElvangel(jeJJO Os{lro
na wiadomosc o autorz(~, pisarzu prawnym (przy de· rniroliJOzt spiskou.l853. 46). Nejstarszi dosud zndme 
skach zie1nskich) kr6lestwa Czeskiego od r. 1493 do hexanzetru Czes/ce v Cizi~janu .~¥111 vieka. 1853. 
1497, oraz o waznosci jego pracy.. Na l<oncu dolq- (Czas. mus. 415 ). - 4 7) Bihliogra(ie prl'Oliskouw 
czono spis objasniaj~cy. - 24j Zilvotou'e Slowan- Czeslcyc!t ot/1468 az do 1526. I. 1853. - 48) /lra-
~!rlJCit uc:itelouzo Ayrilla i Methorlia ze slaryclt le- decky zlonzelc Staroslowanskych. nedlelnich evangel ii. 
gend. 1841 (Czas. Mus. 464).- 25} Mince a 1netlalie 1854. (Czas. mus. 65).- 49) Nove o~ja.~nieni 1tiekolik 
Alberta 2vewody l'ritllantlskeho.1842. (Czas. I:Gl).- zastaralyrlt slozv. 1854. (Caas. mus. 267).-50) Ilad-
26) P1·zeltled prarnenou p'l'au,uilt u; Czecltach. 1842 lea dusze s tielenz. 1855. (Czas. 57 i 304).- 51) Mo
(Rozbor staroczeske literatury. 1842. 151).- 27) Cze- tllilebni lrnitlca krdle Laflislava Pohrobka. 1855. (Pa
sky cisiojanus. 1842 (Rozbor. 186). - 27) Vypisky mati{y archeologicke I. 310).-52) Po]JSani i vyohra
.Re1neszskeho a Osh·o1nirskiho evaugeliu11z. (Abhan- ieni Czeskyc!t 'lninci. 1855-1860. (Pamatky arch. I. 
dlungen d. k. bohm. ges. 1843. 209).-28) S1nrti ta- II, III i IV).- 53) Tto}Jar na cze.Yt s. JJ!etodia et s. 
nee. 1843 (Rozbor staroczeske literatury. 1843, 13}. factava. 1856. (Czas. Mus. II. 129). -54) JJydiou;-
29) J(onzedya Czeska o bohatcy a Laza1'ozoy. 1843 szti szevci. 1858. (Czas. 392). - 55) 1/arl/ca clusze 
(Uozbor. 15).- 30) Z1·cadlo 1nautlrosti sw. Cz1'h!J. s tieleut. 1859. {Czas. 480).- 56J //rob s. Vacldva 
1843 (Itozbor. 18).- 31) Jacob Palaeologus i Panzd- na hradie Praiskent. 1859. (Pamatky arch .. III. 82).
tnik Jlatauszi /(olinu z Chotie1'ziuy. 1844 (Rozbor. 57) Dalbnils c!tronik von Bultnze11: Di tutsch chronik 
28).- 32) Czlenie zintnieho czasu. 1843. (Rozbor. von Behemlant. Stuttgardt 1859.- 58) Os!atci Slo-
33). - 33) Tri naboienske tra!ttaty z .t¥V stoleti. u;ia?lskaho hohosluienija on CzeclttJw. 1859. We 
1844. (Rozbor. 43).- Col'respondeuz zwischen Kai- wst~pie podany przegl~d pomnik6w, z niekt6remi 
ser Rudolf If etc. 1845. ( Abhandlungen der k. Bohm. objasnieniami. Zbi6r ten zawiera w sobie wszystkie 
Geselschaft V folge. 46).- 35. 0 s. Kirillu i Metho- znalezione dot~d w Czechach pomniki glagolickie, 
diu. 1846 (Czas. Mus. 5)·-- 36) Sazalvo-Enl'lnausko- \V por6wnaniu, gdzie tnozna bylo, ztextem cyrylskim .. 
}e hlaholviestzvowanje nynie ie Rein2skoje. 1846. 59) Prava Ryc!tnovskyclt soukennikou. 1857-1861. 
Wst~p zawiera w sobie wiadomosc historyczn~ or~- (Czas. mus. XXXIV. 22).- 60) Cztenie NikodeJnovo: 
kopisn1ie ewanielii Rejn1skiej. Dalej nast~puje text co sie ddlo przi uJnuczeni Panfe. 1861. Wydane po
kirylic~, czytanie literami laciilskiemi, u spodu zas dlug r~kopismu Strachowskiego klasztoru, z r. 1442. 
stronnic miejsca odpowiednie z ewanielii Ostromiro- Hanka mial jeszcze pr6cz tego kopije, Mikulowsk~ 
\vej. Na koncu dziela llor6wnanie waryant6w. 37) z roku 1453 i Uniwersyteck~ z r. 1465.- 61) R1"kopis 
OspraL·edlnieni nejnoviejsziclt oprat' Czeskeho pravo- J(ralorlvorsky a Zelenohorsky. Vydanie dvanacte .. 
pisu. 1847. - 36) 1/isturia o cisarzi Karlovi toho 1861. Jest to ostatnia z prac Hanki, na }{r6tkoprzed 
jmena czu;1·tem od M. Proltopa Lupacze z Hladaczo- zgonem jego wydana. 
2/Ja. 1848. Wydano z powodu 500-letniej rocznicy 
uniwersytetu pragskiego.-39) Luhuszino proroclloi. 
1849. (Czas. II. 138).-40) Dalimilo~'a chronica 
cze.~lcd v neJ·dat•niejszi czteni naz,racena. 1850, 1853, 

, 
KsnpaA SwiATA, Cz. I. R. X:. 

Opr6cz prac tycb, waznych pod wzgl~dem filolo
gicznym, Hanka wydal kilka przewodnik6w do na· 
uki dyalckt6w slowiaiiskich. Takiemi s~ 1) P1'avo

l7 
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pis Czesky podte zakladu gt·arnnlatiky Doh1'owske
ho. 1817. Ksi~ika ta miala kilkanascie.wydan. 2) 
Mtuwnice czz·ti saustau)a Czeshello gazyka podle Do
hrowshelw. 1822. Grammatyka czeska przez Do
browskiego pisan~ byla po niemiecku; Hanka wydal 
j~ po czesku, z wiel~ dopelnieniami. Trzecie jej wy
danie wyszlo r. 1849.- 3) A-Jluwnice Pols/cello gazy
lca podte D()hrowskeho. 1839. Drngie wydanie Gram· 
n1atyki j~zyka Polskiego dla Czech6w, wyszlo w re-
ku 1850.- 4) Naczalo suJiaszczennaho Jazyka Slo
wian.1846. Jest to Grammatyka starozytnego j~zyka 
slowianskiego. Drugie wydanie ukazalo si~ w ro
ku 1859. 5 )Pravopis Ruslco-Czesky. 1852. Praca 
wlasciwie Pucbmajera, wydana przez Hank~, z od-
mianami. 

• 

i objasnieniami, oraz sprostowaniem wielu niedokla
dnosci, w czasie korrekty. 4) Najdawuiejsze po
?nniki p1·awodalcstwa slowiaflskiego, wydane p1·zez 
A. /{ucha1·skiego. Warszawa, 1838. Znaczna cz~sc 
dziela tego przez Hank~ przygotowan~ byla, a mia
nowicie: a) Prawa ziemie Czeske (227-278). Jus 
terrae Boemiae (279-335). b) Ondrzeje z Dube 
Wyklad na prawo ze1nske (336-385}. c) Rzad zem
skeho prawa t388-425). Ordo judicii terrae (426 
i 476). - Wydal pr6cz tego: Jaua /!usa, Deerka 
aneh poznd11ie cesty prawe k S)Jasenj. 1825. 

Nie wymienione tu jeszcze pozostaly ani przekla
dy Hanki, kt6rych liczba, w czasie jego czterdziesto
letniego zawodu pisarskiego, byla dose znaczna; ani 
tez poezye, kt6re od lat mlodzienczych az do p6znej 

Bral czynny udzial w wydaniu dziel nast~pnycb: pisal starosci; niekt6re z piesni jego staly si~ ludo-
1) Deutsc!t hohrlfisches Wo1·te1·huck. lle1·ausg~egeben wemi. 
von J. Dobrowsky. Prag. 1821. Tornow 2, in-4o. Obszerniejsze o iyciu i pisn1ach W. Hanki wiado
Pierwszy tom Slownika tego wydal Dobrowski w ro- mosci r.zytac mozna w ,Kapesnim Slovniczku novi
ku 1802; nad drugim tomem pracowal Puchmajer; narskem a konversacznim, przezRittersberga", wyd. 
Hanka zas wydal je z dopelnienian1i, szczeg6lnie w Pradze 1850-51 roku; oraz w ,Zborniku Libusza, 
wyraz6w co do rzemiosl. - 2) Stowanslce nd1·odnj jahrgang fiir 1852, hera us g. von P. A. Klar. ,, Oso
pjsnie, sehrane IFr. L. Czetakou,slcyn1. I: 1822. II: bno 'vyszlo, als manuskrz]Jt ged1luckt: ,,V aceslav 
1825. III: 1827. Hank a przylozyl si~ znacznie do po- Hank a., nach seinem slawistischen Wirken, seinen 
wi~kszenia tego, jednego z najlepszych zbior6w pie- Schriften und seinem Privatleben geschildert, durch 
sni slowianskich. Pierwszy tez tom Hance wyda\VCa I Dr. Legis Gltickselig. ,, Prag. 1852.- Obecnie uka-
przypisal. 3) Slownjk Czesko-niemieclcy Jos. Jun- lalo si~: Wspo1nnienie o Waclawie Hance, przez J. · 
grllanna. r. 1835 i lat nast~pnych. Tom6w 5, in-4to. Srezniewskiego (Wiadomosci Akademii Petersb. 
Dopelnil mnostwem wyraz6w, z licznemi wyj~tkami Tom IX. str. 215-229). J. S. 

j 
• 
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WALI{I BAW010'V Z TYGRYSAMJ. 
(z RYClN-'i KOLOROW.AN~). 

Hiszpanie maj~ walki bykow, normandczycy dzikiemi zwierz~tami, kt6re s~ plag~ Indostanu, Su
szczwanie niedzwiedzi, anglicy walki kogut6w, polo- matry, Jawy i innych wielkich wysp morza indyj
wanie na lisy i wyscigi konne, indjanie zas, tak kra- skiego, i kt6re niebezpiecznemi czyni~ lasy Awy 
jowcy jak i osiedli tam r6znego stopnia urz~dnicy, i Birmanskiego panstwa, ana wet doscjeszcze licznie 
ajenci i sludzy kompanji \Vscbodno-indyjskiej, mog~ utrzymuj~ si~ w poludniowych Chinacb, a wedlug 
bardzo slusznie lekcewazyc te wszystkie rozrywki badan Humboldta, Ebrenberga i raport6w wladz 
europejczyk6w, maj~c wspaniale yolowania i r6wnie miejscowych, niekiedy az do poludniowej Syberji za
zadziwiaj~ce walki drapieznych zwierz~t, kt6rych chodzf!, ale w og6le tylko do Azyi nalez~, najstrasz- · · 
wielkie mn6stwo w g~stych zaroslach obszernych r6- niejszym jest tygrys kr6lcwski, kt6rego tylko dro-
wnin i nad brzegami ·rzek straszne spustoszenia bni pokrewni znajduj~ si~ w innych cz~sciach swiata, 
sprawia i przez napady na trzody, bydla a nawet pod nazv.r~ juguarow i tygryso-kot6w. Tygrys kr6-
na ludzi, wielkie szkody przynosi rolnictwu i w o- lewski albo bengalski, wielkosci~ prawie lwu r6wny, · 
g6le osiedleniu si~ tych okolic. Mi~dzy wszystkiemi ma postac wi~cej przedluzon~ i smukl~, kr6tk~ 
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i bardziej splaszczon~ glow~, grzbiet jasno poma
ranczowy, boki czarnemi poprzecznetni pasami na 
z6lto szaretn tie upstrzone, na p6lcz,vartej stopy 
dlngi ogon, dlugfb brocl~ i biale 'vargi i podbr6dek. 
Jest to Ini~dzy cal~ koch~ rodzinn~ najprawdziwszy 
ideal dra pieznego zwierz~cia.Bardziej przedsie bierczy, 
ruchliwszy, okrutniejszy i wi~cej uicnasycony niz lew, 
daleko tez grozniejszym i niebezpieczniejszym jest od 
niego, ponie,vaz przy r6wncj sile, wi~cej rna cbytro .. 
sci, 'vi~c~j rozb6jniczego instynktu. Wlasci,va od
'vaga nic jest jego przy1niotem, owsze111 do slabszych 
nawet z\vierz~t, kt6re na past\v~ sobie wybiera, nie 
zbliza si~ on nigdy inaczej jak pelzaj~c na hrzuchu; 
przezornie chroni si~ kazdego groz~cego mu niebez
pieczcnst,va; gdzie tylko moze, unika walki i \Vtedy 
tylko staje siQ pra\vdziwie straszny1n przeciwnikiem, 
kiedy mu gl6d dol<ucza, lub gdy dotkliwa rana, ostro
znosc jego w szalon~ wscieklosc zan1ienia. To co 
dawniej 1116wiono o jego pragnieniu krwi, wyracho
wanem okrucienstwie, oboj~tnosci na dobr~ obejscie 
ze strony czlowiel{a i niepodobienstwie oswojenia, 
nalezy do przesadnych powiesci, od kt6rych dot~d 
dziela traktuj~ce o historyi zwierz~t, nie s~ jeszcze 
zupelnie wolnemi. 0\vszem, tygrys w niewoli, mia
nowicie jezeli bardzo mlody byl scb"rytany, lat,vit3j 
si~ oblaskawia nil lew, przywi~zuje si~ do swego 
dozorcy, zachowuje si~ bardzo spokojnie jeieli nie 
jest glodny, lub gdy go nie drazni~ umyslnic, Jubi 
spac jal\: najwi~cej, podobnie jak koty domowe 
i \vdzi~cznie lasi si~ znajomym. W starozytnej histo
t~yi s~ wzmianld, ze Gorrljan III posiadal dziesi~ciu 
oblaskawionych tygrys6w, a Ifeljogobal ukazywal 
si~, rzymianom na "rozie ci~gnionym przez dwa ty
grysy, ubrany jak Bachus i z odpowiednim orsza
kiem. 

W Indostanie tygrys tern straszniejszymjest s~sia
dem pojedynczo polozonych wiosek, ze nietylko nie 
oszcz~dza ludzi, ale owszem szczeg6lnie z pomi~dzy 
nich ofiary S\Voje wybiera, a nie da si~ pierwej po
strzedz, jak w chwili, w kt6rej juz prawie niepodobna 
ujsc jego nap asci. Bujna wegetacja lndji, g~ste zarosla 
trzcinowe,dopomagaj~ mnozeniu si~ a przynaj1nniej u
trzymywaniu si~ licznych tygrys6w, bo pomimo nieu
stannego polowu na nich, liczba tych strasznych zwie
rzqt nie zmniejsza si~ weal e. Wedlugurz~dowych ra
port6w, 'V samej prowincyi Kuidies w ci~gu pi~ciu lat 
zabito 1,132 tygrysy; wedlug Mardena na wyspie 
Sumatra cale wsie wyludniane s~ przez tygrysy, bo 
cietnny Ind z powod6w religijnych nie smie ich zabi-. , 
Jac. • • " . • . . 

• • 

• 

Tak silne s~ te strasznc zwierz~t:.1; ze bez truduo..:. 
SCi })Orywaj~ jezdca Z konia szybko biegn~cego 
i trzymaj~c go w paszczy umykaj~ przez najg~strze 
zarosla. Polowanie na tygrysy jest ulu bion~ zabaw
k~ w Indjach, ale pol~czon~ z niemalctni uieb e~pie
czens twatni. 

Rzadki koi1 da ~i (J do tego stopnia nauc7.yc, zeby 
czuj~c w blisl{osci tygrysa, nie uciekal sploszony, 
dla tego uajcz~sciej uzywa si~ do tcgo polowania slo
ni i na ich grzbiecie strzelcy staraj~ sie \Yypro\vadzic 
nieprzyjaciela z jego lego\visl\aa strzelaj~ do splo
szonego. Ale i I)rzytem, cz~sto strzclcy popadaj~ 
w wielkie niebezpieczei1stwo, poniewaz rozdrainione 
zwierz~, doprowadzone do ostateczuosci, aby dosi~
gn~c czlo,vielra, cz~sto rzuca si~ na grzbiet slonia, 
kt6ry 'vtedy w przestrachu zapomina o l)Osluszen
stwie i pogorsza polozenie 1nysliwca. Przypadki ta
kich nieszcz~sc dose Sfb cz~ste, a nawet zdarza si~, ze 
pojedynczy podr6zny, z posrodku licznego towarzy
st,va bywa przez tygrysa porwany i uniesiony w za
rosla. Wszystkie zwierz~ta obawiaj~ si~ tygrysa, tyl
ko indyjski bawol, b~d~cy prototypem rassy dotno
wej, znajduj~cy si~ \Ve wschodniej i poludnio,vej Euro
pie, nie boi si~ tygrysa i cz~sto zwyci~za go w smier
telnej walce; rozdrazniony, wsciel~le rzuca si~ na swe
go przeciwnika, chociaz ten silniejszy1n jest od niego 
i najcz~sciej ba 'vol szybkosci~ i gwattownyn1 ata
Jdem, nie zas sil~ odnosi zwyci~st"'O. 

Dziki bawol niczn1ierniejest niebczpiecznym, zda
je fiii~ on z pogard~ poglqdac na wszystko co zyje, 
a spuszczaj~c si~ na swoj~ sil~, niszczy \Vszystko 
co mu na drodze stanie. Jest on tak szalenie smia
lynl, ze cz~sto napada na cal~ trzod~ pas~cycb si~ 
sloni. Trudno wyobrazic sobie cos straszniejszego jak 
dziki bawol, kt6ry przez tarzanie zi~ w szlatnie ba
gien, prawie niepodobnym jest do samego·siebie. Jc .. 
go oczy przerazenie \vzbudzaj~, a \V chwili rozdra
nienia nie podobna u wierzyc, ze to jest zwierz~ 
ci~zale i powolne z natury. Cala rasa bawol6w in
dyjskich, \V dzikim czy oswoionym stanie, ma falszy
\Ve, nieufnosc wzbudzaj~ce spojrzenie, kt6remu na
lezy rzeczywiscie niedowierzac, bo nawet mi~dzy 
domowemi trzodami ba\vol6w w Indostanie, panuje 
jakas nienawastna zlosc dla obcych ludzi, kt6rzy 
cz~sto bez zadnego I>OWOdu bywaj~ przez te zwie
rz ~ta napadani i zabijani. W szystkie zres~t~ _ho
dowane w lndjach domowe zwierz~ta, maj~ jak~s nie
nawisc dla cudzozietnc6w, co moze pochodzic albo 
z nierozumnego wychowania ich w mlodosci, albo· 
z tego, z tego w posr6d nagich prawic Indjan, nie na-· 

17* 
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wyl{ly widziec pstrych ubt·an obcychludzi i oboj(Jtne szyn1 ol{azuje si~ do ucieczki niz do walki i przez 
na ciemn~ sl<or~ swoich panow, dochodz~ do wscie- usilowania wymknienia si(J, 'vzbudza trwogEJ \Vidz6w. 
klosci na widok mianowicie czerwonych mundur6w Zwykle miejsce takh~j walki bywa tak wysokien1 opar
angielskicb. kanieniem otoczone i wsposob tak odpowiedni ce-

Bawoly nie lubi~ gor~ca i dla ochlody zwylde lowi, ze rzeczywistego niebezpieczenstwa nie rna zu
w dniu tarz~j~ si~ w bagnistych stawach, na }{t6rych pelnie. rrygrys wpra\vdzie cz~sto rozpaczliwe czyni 
w bliskosci miast '"r Bengalu nigdzie nie zbywa. wysilenia, zeby przeskoczyc przez wierzch oparka
W gor~cych miejs~ach trzody bawol6w pasz~ si~ nienia i niekiedy zdaje si~, ze mu nie wiele brak do 
tylko w nocy i wtecly tak zwani GuJanlalls i Aheer, tego, ale poniewaz drapanie si~ po sliskiej scianie 
osobna kasta jedynie do hodowania trz6d uzywana., jest dla niego bardzo utrudzaj~cen1, nie wielkiej za
p-rowadz~ je po pastwiskach lestlycb; naj cz~sciej te1n potrzeba sily, aby go zepchn~c, i dla tego 1YD1iej
w takim razie jeden lub wi~cej z pastuch6\V siada scach najnizszych ustawiani s~ ludzie uzbrojeni dlu
na grzbiet bawolu i prowadzi trzod~. W ten spo- gietni dr~gami, kt6rzy nie dopuszczaj~ tygryso,vi 
s6b przep~dzaj~ cale noce w ciemnycb, wilgotnycb urnkn~c. 
g~szczach slnz~cych, im na mieszkanie, ani mysl~c Urzqdzenie miejsca gdzie si~ takie walki odbywa
o groz~cem im niebezpieczenstwie. Bawoly sluz~ce j~, jest prawie za"'sze jednakowe. Szranki te tnaj~ 
za wierzchowc6w tym straznikom trzody, maj~ u szyi zwykl~ 40 lokci srednicy, w okr~g otoczone gruberni 
drewniany dzwonek, ktorego odglos sluzy innyn1 za palan1i drewnianemi, albo silnym lJlotem z trzciny 
wskaz6wk~, jakiej strony trzymac si~ majf!, tak ze bambusowej, stosownie do tego, kt6ry z tych dwoch 

• 

za nadejscien1 dnia, latwo zgromadzic t~ trzod~ i za- matet:jal6w obfit.szy jest w dan~1n miejscu. Opasanie 
gnac do sta,v6w, gdzie az do nadejscia chlodu wie- to musi bye tak wysokie, zeby tygrys nie mogl przez 
czornego pozostaj~, spoczywajqc w k~pieli szla- nie przeskoczyc. Jeieli plotjest z bambusu, wysokosc 
mistej. 15 do 20 st6p jest dostateczna, bo kora tej trzciny 

Bawoly rownie jak slonie wietrz~ zblizanie siEd ty- jest twarda i sliska i tygrys nie tak Jatwo moze 
grysa i cala trzoda spieszy natychn1iast atakowac w ni~ wpuscic pazury jak w mi~kkie drzewo, i przez 
nieprzyjaciela. Na,vet pojedynczy baw6l w takich to nie jest w stanie dostac si~ do wierzchu. Na gale
okolicznosciach nie \vaha si~ uderzyc na tygrysa. ryi tak wysoko wzniesionej, zeby mozna widziec ca
Pasterze bawol6w s~ w tym wzgl~dzie tak spokojni, le pole walki, siedz~ widzowie pod oslon~ pl6cien
~e nawet o swoje wlasne niebezpieczenstwo nie oba· nych namiot6w. 
wiaj~ si~ i dop6ki zostaj~ przy trzodzie, cale noce Zesta,vienie z sob~ dwoch przeciwnikow nie Jlla
zwykle przep4Jdzaj~ na grzbiecie swoich wierzcbow- lo przedstawia trudnosci. Tygrys musi .bye najpier
c6w, nap~dzaj~ trzody w najbujniejsze trawy, a zwy- wej wpuszczony \V szranki, bo nier~~ '\jui zdarzalo 

,.kle przyjEdtem nawolywaniem trzymaj~ cal~ trzod~ si~, ze gdy pierwej bawol zostal wpuszczony, ty-
blisko siebie. grys zwietrzywszy go iadnyn1 sposobem nie dal si~ 

Bogaci mieszkance, to jest Nabobo\vie i Subaho- wywabic z l{latki. Zelazna z mocnych sztab zrobiona 
wie, w pewnych oznaczonych czasach, szczeg6lnie klatka, przysuwa si~ do otworu w parkanie urz~dzo
w dni.urodzin czlonkow rodziny, wyprawiuj~ swietne nego i silnie do tej sci any drewnianej przywi~zuje, 
utoczystosci. Przy takich ~ uroczystosciach uzywaj~ zeby tygrys nie m6gl odsun~c jej i zewn~trz uciec 
wszystkiego co moie zajmuj~cem, f>OCi~gaj~cem u- poczem otwieraj~ si~ drz\vi klatki, zeby zwierz~ 
czynic to swi~to i bez walk z'vicrz~t obejsc si~ wte- wyjsc tnoglo. Niekiedy tygrys bez namyslu korzysta 
dy nie moina. W okolicach gdzie nie trudno o tygry- z sposobnosci opuszczenia ciasnej klatki i do piero 
sy, stawiaj~ je zwykle do wnlki z bawolami, a nie- w szrankach czuje trwogEd i nieraz zawrac~ si~, ale 
kiedy z sloniami i innemi zwierz~tami. Szranki juz znajduje drzwi klatki zamkni~te. Cz~sciej zwykla 
w kt6rych si~ podobne walki odbywaj~, tnaj~ bardzo kociemu rodzajowi ostroznosci Jlodejrzliwosc, wstrzy
silne ~ oparkanienie i nie zanieclbuj~ tam zadnego muje jego kroki przy wyjsciu z ldatki, jabky prze
~rodka ostroznosci, zeby zapewnic bezpieczenstwo czuwal bliskie niebezpieczenstwo i wtedy clozorcy 
tej zabawy i usun:tc 'vszelk~ sluszn~ obaw~, a je- musz~ go prawie gwaltem wyp~dzic. 
dnak nie utrudnic obecnym widoku miejsca walki. Skoro wyszedl i drzwi klatki zamkni~to, zosta
Gdzie sprawa jest z tygrysem, nie podobna bye dose wiaj~ mu chwill{~ czasu, a by si~ w nowem miejscu 
przezornym, bo s~ chwile W· kt6rych on sklonniej- ni~co rozpatrzy!. Ostrozne1 niedowierzaj~ce zwierz~, 

" 
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zwykle nic oddala si~ od sciany parkanu i sun~c SifJ Za pierwszem spojrzenien1 na przeci\vnil{n tygrys: 
t ui przy niej, cz~sto wzrol{ie1n mierz): j~j wysokosc wyszczerza z~by, sierc mu si~ jezy a dlugi ogon po
jakby za1nicrzalo uciekac. Aby bezsiln~ wscieklosc t~znie biczuje bol1i. Skoro przejdzic prer\vsza chwi
okazac, wyszczerza strasznie .kly na tlutny ludu ota- la t.rwogi, instynl\t zachowawczy, rozwija ,v nim 
czaj~cego palisady. Gdy si~ nieco uspokoi i oddali \Yszystkie zusoby sily i zr~cznosci. ¥Vysu,va strasz
od drzwi, wpuszczaj~ nie1ni groznego przechvnika. ne paznry, a gdzie niemi dotknie, strun1icnie krwi 
Ba,v6l do takiej walki przeznaczony, bywa niejald o?ficie plyn~, co przechvnika bardziej draini. Naj
czas przed 'valk~ obficie kartniony i z\vykle zaufany w1~ksz~ sil~ tygrysa stanowi~ jego przednie lapy,. 
\V swej silc, smialo wchodzi w szranld, ajego poja- co ella. bnwo1u tnogloby bye hardzo niebezpiccznem, 
wienie s i~ rzeczywiscie przejn1uje tygrysa. niezmier- gdyby nic 1nial si~ ci~gle na bacznoS.Ci, a by bye go
n~ tr,vog~. to,vynt na atak przeciwnika. Jezeli tygrys \V rozpaczy 

'l'rudno opisac wraienie tej pier\vszej ch,vili. Ba- zbicrze si~ nu g\Yaltowny skok, aby rzucic si~ na 
wol zaled,vic \VSzcdlszy w szranki, \Vietrzy nieprzy- grzbiet ba\volu, ten albo na bok uskakuje, albo rzu
jacic1a i okazuje niespokojnosc i rozdraznienie. Oczy ca si~ na przod i \V polowie skoku dostaje tygrysa 
jego blyszcz~ si~ gniewen1, kiedy szuk3.j~c przeci- na rogi, n zdarza si~ takze, ze tygrys przesadzi\vszy 
\Ynika, ogl~da si~ w okolo, pote1n 'vstrz~sa glow~, przcz nieprzyjacicla, niln si~ na drugi sl\:ok zbierze 
uderza gnie\vnie przednietni nogami w zietni~ a spu- zostaje jego strasznemi rogami przebity. 
szczaj~c czolo ku zien1i, gotuje si~ do ataku, kt6ry Widzo,vie z 'viclkie1n zaj~cie1n przypatruj~ si~ 
w stanowczej chwili wykonywa; uderzaj~c przed sie- 'valce, gl6Hnetni okrzykan1i dodaj~c ochoty walcz~-
bie pot~znen1i rogami; cal a postawa okazuje odwag~, cyn1. • 
sil~ i gotowosc do smiertelnej walki. Tygrys prze- Chociaz ze 'vszystkich drapieznych zwierz~t naj
ci\vnie objawia trwog~, cofa si~, usiluje unikn~c za- silniejszy, najo1<ropniejszy i nie slychanie l{r\vi chci
czepki i calem jego zaj~ciem zdaje si~ bye wyszuka- wy, tygrys 'vsrod. walki nie okazuje dose roztropnosci 
nie drogi do ucieczki. N ajniebezpieczniejszym jest i natnysln i kaide chwilowe po\vodzenie jest d1a nie· 
ten wypadek, jezeli w chwili ataku, tygrys zr~cz.. go milen1 '" )tchnienienl, ktoregoby ch~tnie uiyl do 
nyn1 skokiem w bok unika udcrzenia, a ba,vol nie ukrycia si§ luL ucieczki; ba,vol przeci\vnie pro,vadzi 
mog~c wstrzymac si~ w rozp~dzie, z cal:t gwalto,vno- b<)j na smicrc i dopoty nie spocznie, p6ld jego prze
sci~ uderza o scian~ parkanu, przez co niekiecly kil- ciwnik rnart\vy u jego stop nie legnie. Wtcdy glo
ka najbliiszych 'vidz6w spada 'v szranki lub przy- snytn ryldem oglasr.a S\Voje zwyci§ztwo. 
najmnicj poniesc moie ci§zkie stluczenic. I Do \Valk tych uzywaj~ zawsze don1o,vych ba,vol6w 

Niekiedy tez wyglodzony tygrys \Vyst~puje zaczc- 1 bo wyst~picnie <lzikiego bawo!u nie przedstawialoby 
pnie i nawet ·zwycifJzko z \valid 'vychodzi. 'fo atoli widzon1 dose dlugiej zabawy. Stra.szny sil~ ten 
jest batdzo rzadkien1 wypadkietn, bo do brze utrzy- zwierz, zbyt wy~szyn1 jest nad tygrysa i zbyt pr~d-
mywany baw6l nie da si~ po bic tygrysowL ko z nim si~ zalatwic umie. 

• 

JAN CIJRZYCIEL POQUELIN MOLlER. 
,Horacy, Gete, Ccrwantes i Molier g6rujll
niby jaene swiece na wielkim oltarzu pi~kno
sci, a pokolenia p6zne, StrOjfl je W kwiaty 
iwej czci i uwielbienia, a przy ich plomie· 
niach nie jeden zapalil si~ genjusz, tysif1.ce 
rozwidnilo sere." 

J. KREMER, , w listach z K rakowa." 

cznosci, zalez~cej na sprzeci\vienstwie 'vynikh~m z in
dywidualnosci os6b, stawionej w obec rzeczywisto
sci lub pra\vdy powszechnie znanej. A ilez do tego 
trzeba dowcipul I to dowcipu nie szczypi~cego, nie 

· plaslriego, nie tchn~cego osobistosci~, ale dowcipu 
karc~cego nasze zdroznosci, tak abysmy \V .iartach, 

Kon1edja, nie jest to sama tylko zabawka. 'fu wad.y nasze poznawali. Spra\vdza si~ 'v tym \vzgl~
chodzi nie o chwilow~ jeno sn1iesznosc, zart i roz- dzie odwieczne Rzy1nian prawidlo: .~rniejqc sic, }JO

rywk~, ale o poznanie charakter6w ludzi, ich bl~d6w, prawiac ohyczaje. A bez poznania ludzi, bez umie
polozen towarzyskicb, wreszcie o wielk~ doz~ komi- j~tnosci badania serca i jego tajnilr6w, bez wielkiej 
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i bogllaj nie naj,vi~kszej nauki iyeia, - nie 1nozna, 
ani kroku na tej postawic drodzc, a przynajmniej 
nie podobna bye wielkim pisarzcm. Dla tego w og6-
Je rzaclkie s~ genjusze dratnatyczne, a jcszcze bar
dziej r2adkie \vypadki, aby t"r6rca i 'vykonawca \V je
dnej znajdo,vali si~ osobie. Podobnicz jak w Inuzy
ce bardzo cz~sto \vielcy kon1pozytoro\vie, wcale nie 
s~ cxckutoratni, i "rzajemnie. 

'I'akiln gcnjuszem hyl Molicr, zaraze1n aktor i au
tor; tw6rca ko1nedyi \YC Francyi. Rodzina jego po
chodzila pocz~tko"'ie zc Szkocyi; dziad Z2\S jego i oj
ciec byli slui~cytni l\r6lewskictni, trudni~cy1ni si~ 
tapicerstwen1. Urorlzony 16 stycz. 1622 roku w Pa. 
ryzu, Poquelin n1usial do lat czternastu przesiady:. 
wac \V sldepie, nic wi~cej nie u1niej~c, pr6cz czytania 
i pisania. Trosldiwi o przyszlosc d2ieci~cia s'vego 
rodzicc, 'vyjednali 1nu 'rczesnie u kr6la spadkowy 
po so bio tytul i obo wi~zek pokojowca, s~dz~c ze dali 
1nu odpo,viednic do stanu swego \vycbowanie. Ale 
tnlody Portuelin chodz~c cz~sto do teatru z dziade1n 
swoin1, lubo\vnikiem sceny \V botelu burgonsl{im, za
lnilo\val po,volanie urtysty, tak dalcce, iz postano .. 
'vit na aktort"t uksztalcic si ~ . Nalcgal 'vi~c usilnie, 
aby go odclano <lo ~zkol gdyz on zbrzydzil dotych 
czaso,vy pr6zniacl{i sw6j za"r6d; ojciec ~anartwiony, 
s~dz~c, zc juz nic zen clobrcgo nic b~dzie oddal sy
ua do jcznito\v dla sluchania ta1n przez pi~c lat r.,vy-

}{ladu nauk. 
Wl{r6 tee Gasseudi \VCZ\vauy od jcdnego z boga-

c~y na prze\vodnika jcgo syna, otrzymal pozwolenie 
})rzybrania kilku ubogich r6wiennik6\Y, dla utrzynla
nia ~vsp6lubicgania si~ "r \Yycho\vaniu tnlodego pa
na Chapcllc. - 1\Iolier, Cyran i Bernier, \Vybrani zo
stali na tuwarzyszy \\' Sp6lz~nvodnicz~cych naukotn 
1noznego Panicza. Wy padlo to 'vlasnie 'vtedy, gdy 
po pi~cioletnien1 ksztalceniu si~ Poquelina pod do
zorenl ksi~cia de Conti, genjusz tego n1lodzienca \vy
raznie rozwijac si~ pocz~t. GaHsendi \vpoil \Veil z a
sady filozofii pral\tycznej, kt6rej znajo1nosc, wybitnie 
okazala si~ p6zniej 've 'lYszystkich dzielach komika 
francuskiego. 

Gdy stary Poquelin dla oslabiouego zdro\via z po
wodu \vicku podeszlego, nie 1n6gl sluzyc u dworu, 
'vtedy syn zmuszony byl zast~povvac ojca \V powin
nosciach pokojO\VCa kr6lewskiego. Z tej przyczyny 
podr6zuj~c cz~sto ) obozuj~c przy boku Ludwika 
XIII, 1nlody Poquelin przypatrywal . si~ dworo"ri 
i d worzanom na rozliczne puszczaj~cym si~ przebie· 
gi, a rzadki jego pogl~d na ludzi i rzeczy, pod 1\azd~ 
mask~ umial poznac pra\vdziv.-e oblicze duszy, serca 

• 

i cbarakter6w. Tam najwi§cej \vydobyl zasob6w do 
utworzonyeh p6zniej ~ztuk swoich. Z dworem bywal 
CZfJSto w Paryzu; (bo kr61 z"'ykle przebywal w Wer- . 
salu) i zwiedzil Narbonn~ 1641 roku. Zapal jcgo do 
sceny powi~kszal si~ coraz bardziej.. J akoz \vkr6t- · 
ce zl~czyl si~ z l(ilk~1 mlodymi ludzmi slyn~cytni pod
tenczas z pifJknej deklamacyi, i zalozyl teatrzyk, kt6-
ry w pr~dkin1 czasic zyskal miano swietnego (l'illu
stre theatre) Ale rzucmy ,vprz6dy okietn na owcze
sny stan sceuy francuskiej. 

W samyn1 zaled,vie pocz~tku S\vego roz\voju hyl 
\vtedy teatr we Francyi. Do roku 1625, satn nawet 
Paryi nie mial stalych artysto"'· Al(toro,Yie prowin
cjonalni, tu-6,vd'lic koczo,rali, w czfJSCi kuglarz~c, 
w cz~sci zas zabawiaj~c po,vszechnosc farsami Man
chretienna, Hardego i tym podobnych nasladowni
kow Wloeh s~siednich. Trudno nawet wystawic so-. 
bie O\V~ roz1naitosc przepelnion~ najdzhvaczniejsze
tni mi~szaninatni, jakiemi zarzucano seen~. Brudny 
romans, o bok rzeczy swi(Jtych ; - i1nprowizacye 
Italii, przy dzi,vadlach Hiszpan6,v; - stnutue awan
tury uocne z krotofilami pajacowsl\iemi, slowem 
wszystko razem W})l'O\vadzane bylo na deski tca
tralne, bez wzgl~clu na usposobienic "ridzo\v, ich 
wiek, 11lec, stan, przyzwoitosc it. d. Dopicro l{ornel 
nie n1og~c zniesc tak haniebnego "ponizenia sceny 
narodowej pocz~l praco'v ac nad wydz\\'ignienicm 
jej z kalu, w jakim pogr~zon~ byla. 

Pi<~1~ws1.y !\iolicr \Y komedyi pod tytuletu It:lanlca; 
dal poznac pra \Ydzi wy obyczaj6w obraz. Sztuka ta 
gran~ byla po raz piervvszy 1642 roku. Trudy \vszel
kie Piotra Kornela okolo przeobrazenia teatru na
rodowego, si~gaj~ j€szcze roku 1635. - Dla gry
wania jego komedyi, truppa artyst6w z prowincyi, 
pierwszy raz stale zumieszl{ala Paryz. l{rol wydal 
edy kt w 164:1 roku~ ze odt~d powolanie aktorskie nie 
rna uwazac si~ za stan ponizenia i banby, za stan 
dobr~j uwlaczaj~cy slawie. Okolo tegoz czasu slyn
ny w dziejach kardynal Richelieu zan1ilowany "' sce
nicznych widowiskach, a szczeg6lniej '" komedjach, 
dar pochop \Vielu prywatnym towarzyst,vom do gry
wania podobnych sztuczek w domach r6znych oby
wateli miasta stolecznego. Odt~d scena francuzka 
szybl<o i znal\omicie 'vznosic si~ pocz~la; zjawiali 
si~ coraz lcpsi artysci, w 1niar~ lepszych pisarzy. 
Chwala wszakzez zupelnego udoskonalenia tegotru
dnego zawodu slusznie dopiero ~1olierowi, za cza
s6w znanego z protegowania sztuk pi~l,nych Ludwi-
ka XIV. przyznan~ bye 'vinna, . . . . .. 

• 
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W czasie <lomowych Francyi nicpo~ojow, mtody Po- dowisk, ba1et6w, opcretek, kantat i t. p. zaba\v sce
quelin dosl{onalil coraz bardziej swoj dar natury, nicznych, napisal przeszlo trzydziesci ko rucdyj, kt6 _ 
i poczuwszy niezwalczony do aktorstwa poci~g, re i dzis jeszcze maj~ wartosc swoj~. Albowietn ser
zmieniJ, na wz6r panuj~cego "7tedy zwyczaju n1i~- cc lndzkic, ~rodlo jego ]{otnedyi stanowi~ce, zawsze 
dzy artysttuni z Wioch przyby\vajqcemi, n przyj~tc- 1niec b~dzie podobnez ujetnnosci i przytnioty. Lndzie 
go od aktorow teatru burgoltskicgo, miano s,vc ro- chociaz ztnieniaj~ powierzchownc cechy, zwyczaje 
dowc, na Afoliera nazw~. Jeszcze wtcdy 'v Hiszpanii lub obyczaje, stosuj~c je do czasu wiekn i kra1·u 

' . ' nia chowano aktor6w na ctnentarzu pu bliczny1n, wszal\ze we,vnqtrz zacho\vuj~ 1nni ej wi~cej jednakic 
jcszcze i " 7e F rancyi to pi~kne powola11ic 'v ponie- cnoty lub 'vady. 'rak Grecy i .Rzyn1ianic, jak I~ran· 
wjerce miano, tak dalece, iz trzeba bylo az 1nocy pra- cuzi albo wiclkie slowian plemi~, 'vszyscy B~ jcdna
lva, zcby lud z przes~d6w wywie~c. Przeto i rodzina kicn1ii, lubo z pe,vnemi odmi an ami, ludzmi; dla te
Pokelino\v, skoro tylko dowiedziala si~, ie Molier go-tez plody 'I'ercncjusza, Plauta, Molicra, Fredry, 
ws~edl na deski teatra]ne, natyc1uniast wyl{reslila Korzeniowskiego, \Ve \Yszystkich nietnal j~7;ykach 
go z czlonkow swej rodziny. Tak wi~c wedlug ich czytane i roztunianc bye mog~: bo tleJn tych ,vszyst
przekonania uwi~dn1}C n1usiala. jedna gal~zka ze szla- kich n1alowidel, jest- serce. 
ch etnego drzewa genealogicznego! Nic kazde jednak oko 1na tyle przenil\liwosci i 

Zebra,vszy towarzystwo artyst6w dra1ntnatycznych wprawy, a by 1noglo od razu zbadac wszcll{~ stron~ 
Molier zwiedzal rozn1aite 1niasta prowincjonalne, dodatn~ lub ujemn~ sere ludzkich. Niel\iedy i same
gdzie grywa.l komedje, kt6re potem za niegodne sie- mn Moliero\vi wymyl\aly si~ z pod sledczych uwag 
bie uznn.l. Do tego pocztu nalez~: Filozo( zaJcocha- talde odcienia post~powaii, kt6rych rzuten1 a'vych 
ny;- Trzej fllozo[ouJie, Bakala1·z i t. p. W Lyonie bystrych spojrzen nie o bj~l. Przcto Lud,vik XIV 
pierwszy raz wyst~pil z lepsz~ ze swych sztuk pod nieldedy narzucal 1nu wzory z otaczaj~cych dw6r 
tytulen1 Trzpiot. charakter6,v, a by je przedstawil znarr1ieuity art.ysta. 

W Langwedocyi, kslf1iC Ar1nand Bourbon (de Molier takf1 opiek1u1cz~ maj~c ostoj~; s1nialo wydrwi
Conti) jal\ najuprzejmiej Moliera przyj~l i 1nianowal, 'val szarJatun6\V - lckarzy, s'vi~toszk6w - oblu
go dyrektorem obchodow publicznych dawanych- dniJ\6w, sent.ytnentalnosc 6wczesnych salono\v, przy .. 
w stolecznem miescie prowincyi s\vojcj. 1,nn1 wysta- wary to,varzystw, jednetn slowem \vszclkie oszustwa 
wial komcdje znanc nam dzis z tytul6w: Doktor la- i naduiycia, jakie gniezdzily si~ b~dz 'vV swiecie tak 
tajqcy:-Zazdto.sc Ba1·bulliego i tyn1 podobne. Tn zwauyn1 '"Yi.szytn, b~dz u dworu, b~dz \vreszcie gdzie ... 
tal{ze po raz pier\vszy grano slawn~ kotncdj~ le de- kolwick \V stolicy. Dla tej przyczyny zna1azl ,vielu · 
}Jit a1noureux (J\Ililosc z przekory). Wtedy l<siqie de nieprzyjaci6l, ale nier6wnie wi~cej Ht\Yorzyl sobie 
Conti dawal mu przy sobie posad~ 3eln~etarza, ale zwolennik6w i prawdziwych 'vielbicieli \\'ielldego ta
Molier nad zyski i zaszczyty tego swietnego urz~du lentu umiej~cego odkrywac wszelk~ nagosc rzeczy
przeni6sl slawe artysty i swemu powolaniu wiernym wistosci. Vise, Derise, Desmarets; Boursanlt i \Vie
pozostal. lu im podobnych pisark6w, mimo "'zrastaj~c~ wzi~· 

Od roku 1655 do 1658 w srednim zaledwie zycia tosc Moliera i przybywaj~c~ codziennie "'i~kszosc 
wieku, nasz artysta z gronem swych aktor6w, odby- stronnik6w, usilowala pogn~bic go "r oczach S\"\'iata, 
wal w~dr6wk~ po wi~kszycb miastach. Zwiedzil Gre- dworu, arystokracyi ·i duchowienstwa. Wymyslali 
noble; Lugdun, Rouen i t. d., gdzie badal zwyczaje wi~c rozlicznc pisma szydercze, kt6re mu przypisy
narodowe i przygl~ual si~ zyciu swego ludu. wano jedynie w tym celu, a by wszystldch nan obu-

Kicdy dostal si~ do stolicy, przez wplywy Armanda rzyc. Wszakze mimo nieslusznie obrazonych mozno
Bourbona i Delphina, zyskal sobie laski d'voru, dla wladc6w i przesadzonych dewotek, sa1n kr61 widz~ .. 
kt6rego wystawial tragedj~ Niko1ned w sali starego cy, ze na scenie wystniewane s~ og6lne tylko wady, 
Luwru. Kr61 pozwolil mu ze sw~ trupp~ pozostac stan~l w obronie przesladowanego tak niesprawie· 
w Paryzu i grywac w malym teatrze burbonskim, po dliwie Moliera. Wiell\i ten artysta nie tylko czerpal 
polowie dziel~c si~ docllodami z towarzystwem akto- korzysci z poznania pisarzy komicznych wloskich, 
r6w wloskicb, tamze swe widowisl<a daj~cycb. Po hiszpanskich i staroiytnego Rzymu, ale tal\ie obtite 
uplywie dwuletniego czasu juz zadziwial Molier ar- do sztuk swych znajdowal zasoby we wlasnych polo
cydzielami swemi publicznosc wPalais Royal. Odt~d zeniach, kt6re nie raz nader byly drammatyczne 
Moller, pr6cz mn6stwa dla dworu 'versalskiego wi- zwlaszcza wposr6d owycb spor6w ze sp61 nbiegaj~-
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cyn1i si~ al\torami; krytykami, obrazon~ arystokra
CY<ll i rozlicznego rodzaju nieprzyjaciolmi. N a wet 
Rasyn, kt6rego on picrwszy zach~cil i wpro·wadhil 
'"~ szranld pi~u1ieunosci dran11natycztH~j, nie dotrwal 
w stalych z nin1 stosunkach zazylosci. Gdy " 'szakze 
kr6l zapytal tego \VSp6lto\v arzysza Molierowskiego 
kogoby on uznawal za najznakotnitszego z pisarzy 
sp6lczesnych - szczcr~ milno niczyczliwosci wyrzckl 
pra"· d~, ze 1\ioliero"·i nalezy przyznac pahn~ picr
wszc1lst,va. 

Sztul<a drannnatyczna, nic posiada zaiste pisarza 
tak pelncgo roztnaitosci "T odcieniach charakteryzn
j~cych jcdne i tez same osoby, jal\im byl Molicr. 
U niego kazda niental pokojo\vka jest coraz inn~; -
l~ocbanck nic podobny do l\ochanka 'v drugiej sztu
ce; - tn~z do 1n~za ; - zazdrosnik do zazdrosnika; 
zona do zony. Umial ~la,vet rozr6znic poloienia bar .. 
dzo blisl<o-znaczne, za\vsze jcdnal{ zacho\YUjf!C natu
ralnosc. 

J ako aktor tnnial: Molicr podobnie do naszcgo 
~olko\vsldego, nasladowac posta'v~, rucb, j~zyk, slo
\venl cal~ fiziono1nij~ osoby l{t6r~ \vysta"rial. Bior~c 
11a si~ ro1~ r6znych stan6\v i rozn1aitcgo \vicku, po
trafil kazda dosl{onale \vyl{ouac. vV farsach nawct 

" na ro:ka: jak to n16"ri~, robionych, rozsiew al do"r _ 
cip i zywosc. 

Nic1nc.y utrzytnuj~ , ze l\iolier na dzi::;icjsze czasy 
jestjui za stary. l\1y bysn1y przcci\vnego byli zda .. 
nia, zc wady i cnoty ludzkie nie starzej~ si~ wcale, 
tylko w co raz odtnieuniejszych okazuj~ si~ obslon
l{acb zc\vn~trznycll. W prawdzie nickt6re zwyczaje 
6wczcsne s~ dzis tylko pa1ni~tlu1, ale zawsze to obraz 
przeszlosci, kt6ry war to poznac, za\vszc to z\viercia .. 
dlo ,v l\t6ren1 i terazniejszosc odbic si~ tnoze. 

Pobieraj~c znaczn~ })lac~ ze sl\arbu kr6le\vskiego, 
oraz 1naj~c doch6d z dziel S\voich, Mo1ier nie tylko 
uzbieral sobic nicco picni~dzy ua kupno wioski Au
teuil gdzie go cz~sto od\Yiedzali najznako1nitsi tain
tych czas6'v 1n~zowie; - ale nadto dosyc })Osiadal 
dostatk6w na udzielanic potrzebuj~cytn. I nic czynil 
tego z tak~ chelpliwosci~ jak Nestor uieda\vno zga
sly sceny nasz6j, lecz 'vyszuki\val pra\vdzhve talen
ta i pokryjomu wspieral. Sn1utno, iz n1usi1ny tu od
da.c pierwszei'1st,vo cudzozien1cowi, ale przede\vszyst
l\iem pra\vda. Z reszt~ au tor Gatlu!IJ uad gaclulanzi 
byl zaledwie talente1u, a Molier 'v s woim rodzaju 
byl genjuszcn1. A genjusze zawszc dalej i lepiej 
'vidz~. 
Znan~ jest po\vszechnie opo"'iadanka o slawnej 

przyto1nnosci u1nyslu Moliera, kt6r~ Wolter za baj-

k~ poda\val, a Boalo jako jeden ze sp6ldzialaj~cych 
potwierdza. lr\r ypadek ten przytaczamy tutaj podlug 
swiadectwa syna Rasyna, kt6ry od ojca jako blisk0 
znaj~cego 1\1oliera i od Boala do\viedzial si~ o pe
wn osci tego tragiko1nicznego wydarzeni a. 

Aktor Baron, ukochany od Moliera i przybrany za 
syna, Boalo, Chapelle, Nantoulier i ldlku t. p. zapro .. 
szeni byli na uczt~ do jednego wielkiego dotnu \V oko
licach Paryia nad Sckwan~, ktorych tam nie bral,u
je, jak ogr6dk6'v nad nasz~ Wish~. Chociaz fundato
rein tej bicsiady byl Molier, jednak zdrowie nie po-
zwalalo n1u dlugo odda\vac si~ zabawie. Wychodz~c 
zosta"ril nu s"·ojcrn 1niejscu Chapelle'a, a by przewo .. 
dniczyl bachanteryi w miejscu skazanego na 1nleczn~ 
dyct~ Molicra. Podochoceni to\varzysze, }Jocz~li wy
glaszac jcremijady na n~dz~ zy,vota czlowicczego 
a \V trunl{O\vyln zapale, wyrzekl .z uniesienien1 za
st~pca fundatora: ,Je£tesmy wszyscy podli! Lepiej 
skr6cic narzckania i zycie! Jestesmy nad Sek\van~; 
ws p61 nie rzuc1ny si~ "' ni~ i zgiihny!" Zaled "·o skon
czyl swoje 'vykrzykniki, kt6re si~ jednoglosnie roz
nlarzonym podobaly, natychmiast \vszyscy pijani po
cci i literaci, usciskali si~ serdecznie jak by zegna
j~c si~ z sob~ i z zycien1 podlcm na za\vsze; - i wy
bierali si~ l\:tl brzegom rzeld, co ich na zawszc po
chlon~c miala. Najtrzezwiejszy z nicb, Baron przy
bieglszy do spoczy,vaj~ccgo \V l6zku Moliera, opo
wiedzial cale szalei'1stwo: - artysta pobiegl nntych
miast do swych przyjaci6l, i tak si~ do nich odez\val: 
,0 jakze s1nialyn1 i razem rozwainy1n jest wasz za
miar, o kt6rytn 'v tej chwili dowiedzialc1n si~ od Ba
rona. Poz"'6lcie abym n1ial zaszczyt dzielic z wami 
to prstano\vienie. Jaz tylko jeden mam si~ !lrzywi~
zy,vac do zycia? Jaz tylko nie Inial by1n wzgardy 
dlai'1 obudzic \Y sobie." 

- ,Slicznie m6wi! -lrrzykn~l Chapclle; - ,,nam 
tylko jego nie dosta \valo jeszcze! niech wi~c rusza 

• z nam1. 
Lecz przytomny i zr~czny Molier zawolal: ,Do

brze1 ale prosz~ jeszcze o chwilk~. Tak \vzniosle na· 
sze zamysly n1og~ potem ludzie zle \rytlomaczyc, 
gdy si~ do\viedz~ zesmy na t~ wzgard~ zycia zdobyli 
si~ dopiero na koncu uczty .. Zle j~zyki i potwarz roz
sla ,vi~, ze po pija.ne1nu przyszly nam mysli filozofi
czne! Drodzy przyjaciele! zachowajmy uiepokalan~ 
n1~drosc nasz~! Jak tylko jutrzejszy dzief1 zaswita, 
w obec widz6w calego Paryza rzucimy si~ do Sekwa .. 
ny i wszystck swiat nauczymy jak to si~ zyciem po
gardza!" 

Po tak przel<onywajqcej dla pij~cych przemowie 
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\V~zyscr usluchali s we go gospodarza i udali si~ na 
chw ilo\vy spocr,ynek. Dzief1nadchodr,~cy ujrzal trze
zwytui a tcln SalnCnl ll1iluj~cyoli zycic! - Zatniast 
ujqc iono zilnn6j rzeki, gorf!CO i serdeczni c usciskali 
S\vego 1n~drego przyjaciela, z ktorego do\vcipn i S"'o
ich nocnych zapal6w· uie 1nalo sie nasn1icli. 

l)odobnych szcz~sliwych z\vrot<)\v, zrtacznych do,v
cip6\Y (bon n1ot) i przyt.o1nnych na razic znalcziel1 
si~ zna1nienitego ko1nika francuzl\icgo, bardzo 'viclc 
zywotopisar%C jego przy"·odz~. 

l\iolier nic b~d~c juz mlodyn1, poslubil siostrEJ ar"' 
tystki dranunatycznej Bejart (niekt6rzy bl~dnie 

utrzy1nuj[!, zc si~ ozenil z jej cork~). ~iloda aktorka 
narazona na zakulisowc nadskakhYanie i zaloty, sta
!a si~ po,vodcnl zazdrosci n1~za, a tak, \Vi rlki pisnrz 
i sntn nie uchronil si~ ocl ~hniesznosci, przez niego 
tylekroe \vyclr,vi w3,nych. 

Ostatnie iycia S\\rego sily l10B\Yi~cal sccnie i unutrl 
tez na deskach tcutralnycb, '\vyst§pnjqc w ostatnicj 
z porzf!dku przez si ~ uapisancj sztucc po cl tytulen1: 
Le 1ua!atle hnaginaire., Dosta,vszy kon\vnlsyi i \Yy

miot6w l\r,vawych, " 'yniesiony do don1u, Rkonal na 
rtJku nie\viast szpitalnych 17 lutego 167 4 roku Ina
jf!c lat 54. Zostala tyl.ko jedna c6rka kt6ra jak m6-
wi~ '" cz~~!, ci do\vcip ojca odziedziczJ la. 

Arcy-bisln1p paryski Harlay de Clutn1pvalloP, przez 
zle poj~tq, gorliWOSC, zabroni} obrz\}dU pogrzobO\YCgO 
kornedjauta kt6ry naglc pra \vie z zycic1n rozs tal si(J, 
niedopclnhvszy przeto iaunych po\\ri nnosci rcligij
nych. 1{r61, przyzwa\vszy tego naj,vyzszego \V In·ajo-

~ \Vej hierarhji ducbowiH~j rz~dc~, usilnic go prosil, 
i w lco11cu naklonil do odst~pienia od tak niezgodne
go z przepi~ atni bo~kiej wiary przeclsi~\vzi~cia. J a
koz n1assy ludn odpro,vadzily z usznno,vanienl, na 
miejsce s poczynku, cialo "·ielkiego pisarza i filozofa. 
N ad don1en1 zag gdzir. po raz pier,vszy ujrzal S'vvia
tlo dziennc, poloiono nadpis: ,Jan Chrzciciet [Joque
lin bfolier, urodzit si@ UJ tynz donut 1620 r., W tych 
kilku wyrazach Wi~cej powiedziano i \Vi~ksz~ CzeSC 
oddano, anizeli we 'vszystkich nagrobkach, na kt6re 
si~ po slnierci jego silono. Najpier\vsi bowiem pisa
rzc jak IJafontaiue i Chapelle, a na 'vet jed en kaplan 
i drugi biskup, uczcili go stoso,vnemi na kamien po
groLowy l)anegiryka1nl. I "'art tego bylilfolier, slu
sznie bo,viem zaslugi,val na imie pra we go czlowieka. 
Chociaz 1nin1o pr6sb akademii francuzkiej, jej czlon
kienl nie chcial zostac, jednal{ze uczone to zgroma
dzenie naznaczylo publicznf} nagrod~ za napisanie 
najlepszej pochwaly dla Moliera, a na popiersiu jego 
'v Muzeum polozylo napis: Niozego nie brakowa!o 

KSIJBGA SwiATA, Cz.I. R. X. 
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t!o )ego slalO!J; jago nie tloslaloalo tlo nas~~j! (Rien 
na n1anquc £t sa gloirc; it 1nauquait ~\ la notre). 

l)rzcbiezn1y '\' kr6tkosci pracc jcgo dran11natyczne 
Najpicr\vsza pi~cio aktowa ko1uedja p. t. Roztrze
pany (L'etourdi) grana 'v Lijonie, Dczicrs · i Paryzu 
17G8 roku Ina poiyczony charakter Akastu zc sztucz
ki Barbicgo t'!ntlrerlito: z rcsztqjcdnak te dwa utwo· 
ry zupclnic Sf! roinc. l{omedja ~loliera odznaczn si~ 
dobrzc prowadzou~ intrygQ:, a co najwitacej doskona-
1cnl odszkicowanien1 oszusta i roztrzcpai1ca. ~ W ~
zlcin, okolo kt6rcgo ob\vijaj~ si~ "'ypadld w tcj szttt
ce, jest nie\volnica. Znany nasz pisarz z XVIII \rie
ku ksi~dz Rochoinolec przerobil i 'vyda! t~ kon1edj~ 
w· trzykrotnytn zbiorze S\voiln 1757 (\v Lublinic) 
1758 ('v L"'owie} i 1772-1775 \V '\Varsza\Yic pod na
pisein: Niero:!rOJJno.§c Sll'lflll ::.anzyslo1n stkotlzqca. 
l{o\valski '" przcliladzie 'vyborny1n Dz'iel J. C. P. 
Alo/iertt tuniescil t~ sztuk~ 'v ton1ie 1 od s. 1 do 107 
pod tytulcm T'l'zpiot. 

Le rlepit antoureux kotncdja trzy-akto,va -- picr
"'szy raz grana w Bezicrs 1654 r. pote1n \V Paryiu 
16;38 r. takic dwakroc przys,vojon~ zostala pisnlicn
nict\YU na5zcn1n, ale iaden z tych przel<lad6'v nie jest 
prostc1n tylko tlo1naczcniem. Na,vet i \V oryginale 
dzis Si~ jui nie gry\VU dla swej nienaturalnosci. ~fo
lier nasladowal \V niej fars~ \vlosk~ niczmiernie za
ginatwan~, p. t. la crcduta MaBchio (mniemany tn~i
czyzna). Ji,ranciszek Salczy D1nocho"rski \Ycsp6l ze 
zn1arlyn1 184G r. Dotuinikic1n Li .. icckim skrocil i wy
dal dla sceny \varsza,vskiej pod zmicnionyn1 tytulc1n: 
!{to sig kocha len si~ !rloci, kon1et(ja 1re rltvoch ak
tar!t 1820. 11,ranciszck Kowalsld uznal, ze wiclc seen 
11rzeslicznych \V ten1 przetworzeniu zgin~lo i dla tc-. 
go zmieni\vszy tok intrygi, jeszcze raz j~ przerobil 
i "rytloczyl \V Dzielaclt Moliera tom 1 str. 160 do 
181. Toz san1o i pod tymie samym tytulem: Prze
koty uulosne przel~lad 1783 r. Wojciech Boguslaw-
ski w Y.l arsza wic. 

Les precieuses rirlieules, jedna z kon1edyjek naj
'"i~ksz~] szczyc~ca si~ wzi~toscif!, 'vysmiewa prze
sady zbyt sentymentalnych niewiast, jakie panowaly 
\V cah~j :Francji od czas6w zja wienia si~ Katarzyny 
i Maryi de Medicis. Niechc~c 'vyraznic dwor6w i sa. 
lon6\v 'v pro,radzac na seen~, lVIolier \Vysmie\va · tu 
dwie parafijanlii S\viezo z prowincyi do stolicy przy
bywaj~ce. J ak najgorzej dokonany przeklad tej je
dno-akto"7ej komedyjki wydrukowanym byl olrolo 
1,800 r. p. t. Eleganty, fraszka u'jednynl a/ccie. /(a
list . UJ 8-ce 11 1Uelval£la. Doskonale zastosowanie do. 
nas i przeniesienie miejsca dzialania do Warszawy 
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do domu Sieciecha, <lopelnil dopiero Franciszel< J(o- z~ tlomaczona, jcszcze w XVIII wicku znajdo,Yala 
walski i wydal pod tytulem: Wylcwintne JJanienki. si~ w r~l{opismach Biblioteki teatralnej. Dla tejze 

. 1822. Warszawa Powt6rnie toz umiescil w wydaniu samej podobno przyczyny nie byla przyj~t~ i Szkola 
Wilenskiem Dziet Molie1'a w tomie I od str. 183 do zon tlomaczenia 'Vitowsl{iego. 
233 pod nazw~: Wykwintnisie. Szkola ion, }{otnedja 'v 5 al{tach, pierwszy raz gra.-

Le cocu iinaginaire, sztuczka napisana <lla Iudu na w Pary2u 26 grudnia 1662 rokn, obudzila przeciw 
czterdziesci kroc raz po razu grana 1660 r., w ltt6- niemu niech~c wielu pisarzy dramatycznych mniej
rym po raz pierwszy ukazala si~ na scenie. 'V zi~ta szego rz~du, trupp~ teatru burgofiskiego, i wiele 
co do tresci, z wloskiego.ll1·itratto, o Arlechino corna- bardzo tlaJn tak Z\vanych lvielkic!t. Chc~c t~ sztuk~ 
to per O]Jinione, rna dwoch tl6maczy polsldch.- Fr. zkrytykowac, a raczej dokuczyc samemu autorowi, 
Sal. Dmocbo\vski wytl6maczyl j~ w Warsza?,rie 1821 pon'stalo \Viele oburzonych gloso\v, odez,valy si~ na
p. t. Urojona niewiernosc, komedja wierszcm \V 3-ch wet pi6ra kilku pisark6w i mniejszych dowcipk6w. 
aktacb; Fr. Ko\valski, pod tymie tytulcm przelo- St~d Dclacroix napisal: Wojn~ komiczn~ czyli otro
tywszy trzyn1al si~ wyda\vc6w francuzkich i w je- n~ Szkoly ion, dlugo w wielu domach grywan~. Lecz 
dnym tylko al{cie wydruko,val1847 w wydaniu Wi- gdy niezmiernie podzielone byly zdauia w tym \Vzgl~
lenskiem. Dziel Moliera {T. 8. str. 238-278)-Po- dzie, 1\folier napisal jedno-akto\v~ ko1nedyjk~ p. t. 
niewai po scenie 6 i 17, Teatr jest pr6zny, przeto st~d l{rytyka Szkoly ion (la critique de !'ecole des Fenl
urosl podzial tej niewielkiej kon1cdyjki, n.Z na trzy mes) pierwszy raz grana w Palais-Royal 1 czerwca 
akty. Alit drugi wedlug dzialu Dmocho,Yskiego, koi1- 1663 rol{u. Niekt6rzy i za t~ pot~piali 1foliera, usi
czy si~ owym slawnym monologiem, zwanym pcnvsze- luj~c dowodzic, ze to tylko dyalog. Nawet obrazony 
chnie we Francyi unc belle scene. Szl{ola n1E2z6w, Devise smial utrzymywac, ze t~ sztuk~ napisal 
pierwszy raz napisana, a wystawiona 1661, jest ,.je- l'abbe' Dubuisson, kt6ry ·wlasnic jako prze\v6dca 
dn~ z najlevszych komedyi ~foliera. Zarzucali mu modnych w Paryzu salono\v, wysmiany byl w les 
zazdrosni krytycy, iz zy"'cem przetl6maczyl t~ sztu- precieuses ridicules. Nie przesta.j~c na tej potwa
k~ z Terencjusza. Jednak on z btizniqt komika rzym- rzy Dewise wydruko\val nadto Zeliud~ czyli pra,vdzi· 
skiego pozyczyl zaled,vie wzory (dw6ch charakter6\v w~ krytyk~ Szkoly zon. Wreszcie Boursault, \V Li
Demei i Miciana; intryg~ zas wzi~l z powiesci 2:1-ciej zydasie (z krytyki Szkoly ion) chcial widziec siebie 
Bokacjusza. Przeklad tej sztuki z r. 1782 Bcntko·w- i mszcz~c si~ dal do Teatru burgonskiego na 'vysta\v~ 
ski przytacza bezimienne. Zdaje si~ jednak, ze to Le portrait tlu jJeintre( obraz 1nalar7;a). Dra1nacik ten 
jest tlomaczenie Wojciecha Bogusla"'skiego. l{o,val- byl plaskietni drwinkami i grnbe1ni zarty. Molier na 
ski pi~knie j~ przelozyl w tomie II dziel ~Ioliera. "'ezwanie l<rolewskie, pisz~c l"ilnprotnptu de Versailles 
Wilno. 184 7 { od str. 73-148). Zalewski I-I. L. tl6- (lulprowizacia 'v ''' ersalu) i krytykuj~cych pisar
maczyl takze t~ komedj~ i umiescil w pismach Pro- ko\v drugiego rz~du i aktor6w Teatru burgul1skiego 
tasza w Kijowie druko\vanych od str. 1-72. Powia- Ina seen~ wywi6dl i dowcipn~ dal im naukEJ. 
da w przypisku, ze ten przel\lad odrzuconytn byl dla (Dokonczenie nastqpi). 
tego z repertoaru warszawskiego, iz ta sztuka pro-

BOLONIA NADMORSKA. 
( BouLOGNE- sun-)fER). 

Niedaleko ciesniny Kaletanskiej na poludnie mia
sta Calai5, pi~trzy si~ V\7 spaniale porto,ve miasto, 
slawne cudo,vnyin Boga-Rodzicy pos~gien1, slawne 
starozytnosci~, bogate we wspomnienia, pi~kne \vy
tworem ulic i 1narmurowych chodnik6\v, malowniczo 
polozone, mi~dzy n1orsl{~ przystani~ a uprawn~mi 
na wzg6rzach lana1ni; pelne ogrod6w, przechadzek, 
rvbaczel{ w czerwonych sp6dnicach i rybak6w w czer-

• 
wonych czapkach. Miasto francuzkie, z ludnosci~ 

angielsk~ lub wpol zangielsczon~. Nad brzegiem mo
rza "·sr6d kqpi~cycb si~ slyszysz tylko zl~ ,francu
szczyzn~ albo nlO\Y~ anglo-sakson6w -nad morzem 
w \vyiszej cz~sci tniasta widzisz kolumn~ wzniesio
n~ ku czci Napoleona 1-go, a p6zniej poswi~con~ blo· 
gin1 restauracyi wspomnieniom 1

) zas opodal kate-

1) Roku 1856 un1ieEzczono pos~g Napoleona I-go na 
mi-ejscu .. gdzic stal jcgo namiot. Dzialo si~ 14 Czerwca 

• 
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dry spostrzcgasz ohj§t~ stary1n \vnlowym murem - wcm Oceanu zwierciedle. Najego nn.jwyzszym punk
wicz~, gdzie nie zbyt dawno l)rzesiady,val Napoleon cie widuc latarni~ morsk~ (Turris .Ardensis} ktora 
III, jako wi~ziell. stanu 0 Vanitus Vanitatis! Kraj przys,vieca wielkicmu dzielu nie,voli i podboju, roz .. 
ten nad kt6ry1n Boulogne pa.nuje nie moze si§ zwac jasniaj~c drog~ poganskich bohatcro\v- zeglarzy. 
zicn1i~ Galla! choc niby do starozytnej mial nalezyc Przejdzcie teraz niesn1icrtelne cienic Kaliguli, 
Ga1lii. Morino·wie lud Galli Belgijs){iej szeroko rozsie- 1\Jaudjusza, Adrjana, Konstantyna W. przyjdzcie 
dli si~ tu kiedys na. zierni okrytej lasan1i. A gdy monarchowie poganscy stanf!:c, przed potomnosci 
z'vyci~zca zachodu Ju1jusz cezar, pokonal Helwet6w wspomnienien1 i s~clem. 

, i Belg6w, nad brzczni 1nleszkancy kanalu I a ~fane he Po cos tu przybyl prawnuku Cezara, niedol~iny 
Morino\vie Atrebato\vie i :rYienapianie po\vstrzymali synu W. Germanika? Nato, odpowie nam Sweto
na czas jakis zwyci~zki poch6d wielkiego wodza, bro- njusz. 
ni~c si~ do upadlego. ,I{aligula stan~wszy na brzegu morskim na prze-

Jednak lud ten \valeczny, ulegl rzymskiemujarzmu. ciw wyspy Breton6w, ustawil swe legje w szyku bo· 
Wie.cie dla czcgo. jowym, choc z nik~d nieprzyjaciela nie bylo widac. 

Lud ten po celtycku mowi~cy, a wierz~cy w Esu- Nagle cezar wydaje rozkaz \Vojsku, by na piaskach 
sa, i przez Druid6w, uczony zasad wiary, zasad piEJ- nadbrzeznych zbieralo muszle, a gdy kazdego zolnie
knych bo pe!nych szlachetnosci. (Podanie mowi, ze rza helm zostal napclniony wojsko cofn~lo si~ 
zabijali Bogom swym, ludzi na ofiar~ i ie Tyberyusz z nadmorza. Ten lup na Oceanie zdobyty, zloiony 
a potem Neron zakazali Druidom tych bal\vochwal- w Kapitolu, jako zabytelr zwyci~zkich monarchy po
czych ofiar (nam jednak wolno niewierzyc w to co chod6w i przewagi jego nad zywiolami." 
wr6g m6\Yi na szkod~ podbitego narodu,) lud ten, Dodajmy do tego iz latarni~ morsk~, na miejscu 
powtarzamy upadl - niejednomyslnosci~. gdzie legijony zbieraly, muszle - Kaligula w pa· 

Celtyccy, tej cz~sci Gallii mieszkancy, prowadzili mi~c tego wypadku zalozyc kazal. Klaudjusz poja
zycie koczownicze po lasach, dolinach lub morskiem wil si~ ·w Bononii, chc~c Breton6w zmusic do boldu 
nadbrzezu. Forma rz~du nie byla u nich rustalona; od kt6rego si~ wzbraniali, 1niejsce jego wyl~dowa] 
polityczne zas nami~tnosci wielk~ znac wzi~ly g6r~, nia upami~tnilluk tryumfalny. 
kiedy mimo m~ztwo Morinian- dostali si~ w Rzym- Adtjan w 117 r. wracaj~c z Wielkiej Bretanii mie
sk~ niewol~. Cezar zarzuca im, ze nie tylko 1niasta szkal czas jalds w Bononii i slady wspanialosci mo
i prowincje, lccz nawet rodziny, zyly ze sob~ wnie- narszej zostawil miastu, zakladajqc swi~tynic wspa· 
zgodzie. niale i silne warownic. 

Gdzie taki brak sily moralnej na nic si~ niezda Konstantyn zas Wiclki stan~wszy na kraucu Za· 
osobista odwaga, upadly wolne plen1iona, a nad nie- chodniej Europy w 311 r. uszcz~sliwil mieszkaftc6w 
zbyt obszern~ zatok~ n1i~dzy przylf!dkiem Alpreck dobremi prawami. Juz w 3-cim wieku mieszkaiicy 
i wzg6rzem zwanem wiez~ Ognia ( dzisiaj Tour d'Or- Morini poznali Chrystusa. Swi~ty Firmin glosil tll 
dre) wzniosla si~ nowa Bononija na 50 lat, przed ewangelj~ a w 275 wzniosla si~ nad brzegami rzeki 
narodzeniem Zbawcy rodu ludzkiego. . Liany, kapliczka chrzescjaiisl\a. Moze syn S-tej He-

Towarzysz Jul. Cezara, Pedius Bononczyk nadal leny, cesark~ sw~ opiek~ oslonil wtedy gn~bionych 
nowej osadzie imi~ i ksztalty swego rodzinnego mia- przez pogan wyznawc6w, Cbrystusa moze ten 
sta - i odt~d w Galli podbitej przez Rzymian nie kt6ry si~ przenosil na wschodnie Europy kraiice 
bylo Iepszego portu nad wschodniemi Manszy brze- cbc~c temi przenosiny wyrugowac poganizm z ce
gami. Tu si~ zbierala flotta rzymska, niedaleko zt~d sarstwa rzymskiego, przybyl tu ~zatkn~c sztandar 
w Wissant (Portus Itus) poplyn~l Cezar na podbicie bezpieczenstwa dla nowo nawr6conych. 
Bretan6'v - wkr6tce w samej Bononii, stan~ly do- To pewna, ze chrystjanizm szybko si~ tu rozpos· 
byte z bogatych kopalni marmurowych (lez~cych na tarl, lud bowiem tutejszy ma \vszelkie przymioty 
zach6d miasta, blisko Hardingen), swi~tynie, palace cbrzescjanskie; uczynny, bogobojny, pracowity, po· 
teatra, i oto gr6d Cezara przegl~da si~ w szmaragdo· korny - w obec rozhukanych zy;viol6w, wiara latwl} 

w dzien chrztu ksi~cia nast~pcy tronu syna Eugeoii i Lu
dwika Napoleona III-go, nakladem Alfreda Kent. obywa
tela bulonskiego wedle jego rysuku. 

bywa. B6g wtedy glosno o swej, przemawia pot~dze 
i dla tego pewnie, przyslowie twierdzi .. Nauczy sic 
mod lie kto byl na morzu, 

Na ojcu Teodozjusza W-go, Teodozym rz~dcy Bo· 
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nonii, koncz~ si~ swietne z Rzytnskich czasow po
stacie, w IV wieku po Chr. napadli na rlawnc Mori
nian ziemie Dunczycy - w 420 r. Frankowie; do
tar! do bagien tutejszych pami~tny z dziej6'v Attyla, 
i tak plyn~ly fale najezdzc6w jcdne po drugicb, zo
sta\viaj~c na \vidowni prze~zlosci kronikan1i obj~tej, 
zawsze ucisk i spustoszenie-ai po Danach Hunach, 
Wandalach, Normandowie osiedlili si~ na dobre, bio
r~c t~ cz~sc nadbrzeza w lennosc za czaso\v Rollona 
wodza Normando\v i Karola pros taka kr6la Fran}{ OW 
912 roku. 

Pomin~lismy najwi~kszego z Wielkich - l{arola 
W- go, kt6ry tu urz~dzal fiott~, tnaj~c~ stawic czolo 
najazdom Nor1nan6'v- powtarzatny; Boulogne-sur
Jner jest cezar6\v grodem i kazda wielkosc przycho
dzi tu ze s"·emi zamiarami podboju lub obrony. Nie ... 
tylko jednak zien1sl\ie pot~gi, zaszczycaj~ to Iniasto 
odwiedzinami - chlubi si~ gr6d Pediusa, inneml 
opickunami. w licznenl swi~tych tutej szych gronie 
znakon1ite miej~ce zajmuje S-ta Ida zona hrabiego 
z Boulogne. - Jej to syn, Godfrcd przezwany de 
Boullon za1niast de Boulogne, wi6dl garstl\~ dol>ra-
nych krzyiowc6w na pierwsz~ \vypra\v~ krzyzow~. 
A gdy po pi~ciotygodniowem obl~zeniu Jerozolima 
dostala si~ w jego r~ce- pokorny zwyci~zca., koro-
11~ Jerozolimy, ofiarowal patronce S\vego ojczystego 
miasta Matce Bosl{iej bulonski ej a Sa.In })Oprzestal 
na tytule barona Jeruzalem. Po zgonie Godfreda, 
l3aldwin brat jego rzf1dzil Jerozolim~ do 1,118 roln1 
trzeci zas ich brat Eustacjusz }JOWrocil nad brzegi 
Atlantyku i obj~l rz~dy Bolonii nad n1orskiej. To,va
rzyszem smialej God freda wypra,vy, byl pro sty rybak 
Gilmer, ten z n1al~ :flotyll~ wyplyn~wszy z Bolonii, 
oparl si~ az nad brzegami S yryi, }Jowiadaj~, ze pier
wszy zwyci~zl{i sztandar na murach Jerozolin1y zat
kni~ty byl r~k~ bulonskiego rybaka. 

Dziwne to zjawisko w dziejach te \'Vojny krzyiowe 
Ta gor~ca milosc chrystjanizmu a nienawisc innych 
\vyznan obok czyno'v godnych poganskiej, ery -ten 
zapal, obok takh~j niesfornosci... Te nadludzkie cno
ty, przy takich okropnych przykladach przeniewier
stwa. - Dzis, wiek XIX inaczej zaczyna s~dzic owe 
czasy. Wielkie umysly tegoczesne, jak np. Abbe 
Gratry - dowodz~, ze wojny J\rzyzowe byly czynem 
zle o bmyslonym i zle "'ykonanym, iz Opatrznosc da
la im dla tego tak smutne rozwi~zanie gdyz wlasnie 
dzialy si~ przeciw woli opatrznosci. Nie z mieczem 
w r~ku, nie z chor~gwi~ zemsty i mordu isc n1a ludz
kosc w. imi~ Chrystusa. N aprz6d, naprzod bracia 

• 

chrzescjanie garstko wybrana a nieliczna- naprz6d 
z wiar~ w nadziei i n1il osci. 

A n1ilosc jest cierpli wa, spokojna, pot~ina, 1nocna 
jak plomien, a pot~zna jak Bog. Tak, idzmy 'valczyc 
i Z\vyci~zac, dzwigac upadle i cieszyc zasmucone, 
wyswobadzac \\'i~zni~ a na,vracac zbl~kane- w po
koju i milosci, jako dzieci tego Boga, kt6ry nie jest 
Bogietn urnarlych ale iywych -precz zatem ze zgni
lizn~ zlosci, tortur, przesladowania:- w ilni~ Cbry- · 
stu sa naprzod z Blogoslawienstwem i pociecb~, 

prawd~ i nauk~; wsz~dzie gdzie st~pi~ chrystjani
Zlnu wyznawcy. 

Tak dowodz~ dzisiejsze rn~clre glowy, n1y kornie 
pisz~c si~ na ich zdanie, wracamy -do Bolonii. 

Bylo to \V 1339 rolru na tronie skalanyn1 zbro
dnialni synow Filipa Pi~knego, zasiadl nowej dyna
styi zalozyciel Filip Walezyusz. W porcie buio11skim 
pewnego dnia, stalo 66 okr~t6w \Vojennych i }{upiec
kicb, morze bylo spol\ojne, po,vietrze ciche; 1ngla 
tyll\o bardzo g~sta zalegla oblicze w6d i ziemi. -
Nagle t~ ciRz~ przery\\'aj~ straszne okrzyki trwogi, 
p6zniej czer\vony calun plomieni rozci~ga si~ nad 
porten1 i te 60 l\ilka stat){OW pochlania od razu. Kto 
zgin~l z ludzi kto ocalal? dzieje nietroRzcz~ si~ oto; 
co znaczy w obec dziej6w i ogolu czlowiek? Jest-to 
kostka ktor~ poganskie b6stwo, (ataliZ17t podlug upo
dobania, 1niota. l{roniki placz~ tylko nad strat~ 
flotty francuzl{iej z takie1n wystawionej kosztem, 
kt6r~ Edward III spalil, i dolne miasto, w moe S\V~ 
zagarn~l. 

Slusznic ~i~ ten fajerwerk naleial Francyi za pi~
kn~ gody jakie wypra\vila w tejze samej Bolouii, 
trzydziesci lat ten1u.- Edward II Anglik poslubil tu 
wowe czasy, Izabell~ cork~ Filipa Pi~knego. Sliczna 
to byJa rodzina i n1iala dziedziczne cnoty r6wnie 
jak dziedziczn~ pi§knosc. ~lorderca Templaryu
sz6w, dochowal si~ dzieci lepszych jeszcze jak sam. 
Pi~l{na Izabella niewiem jal<ie sny miala podczas 
s'vych \Yeselnych godo'v - ale czy Rdwardowi ~nie 
przysnil si~ ow dr6t rozpa.lony, l{t 6ryn1 milutka 
malzonka ze swiata zgladzic go kazala-w kilka lat 
po weselu? nie,vietny - jednak przypuszczac nan1 
si~ godzi, ie 1nusial n1iec sny okropne po odbytej 
przysi~dze na milosc i wiernosc, takiemu pot,vorowi 
w pi~knen1 jednak ciele. 

W sto lat p6zniej, za grzecby ojc6\v pokutowala tu 
druga Izabella, wdowa Ryszarda II, kt6ry byl wnu
kiem Ed,varda III, zamordowali Ryszarda stryjeczni 
bra cia, gdyz rod Plantagenetow, to takze gniazdo ty
grysi ego plemienia; mloda i strapiona 'vdowa, powr6-
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la do Francyi swej ojczyzny, rozmyslac nad zmien
nosci~ potQgi lllonarszej. 

Filip ojcicc l{arola Smialego burgundzkiego, zo
stal tlziedzicenl hrabst\va i n1iasta Bonlogne - tak 
od czasu Luc..hvil<a XI, hrabst,vo to wciclone zostalo 
do Francyi. 

W oko1icach tutcjszego n1iasta odl>ylo si~ spotka
nie lt'ranciszka I, z Hcnr-ykien1 \ 7111 111. an g. 1515 r. 
1ni~dzy n1iastan1i Ardres i Guines - wtcdy obaj mo
narchowie z takim \vyst~pili przcpycheu1, ic pole na 
1\torenl stal ich orszak, dot~d nosi nnz\v~ Canl}J {/tt 
drapd'or a 1niejsce gdzie si~ przy\vitaJi nazywaj~: 
zlotq dolinq Val dore. Po gor~cych a nieszczerych 
usciskach, po umowach Bonni veta z W olseyen1, Fran
ci~zck I wr6cil do Boulogne a I-Ienryk VIII do Ca
lais. \tVyobrazamy sobie jak 1nusial bye ucieszo
ny poczciwy ludek, nawidok tych pieszczot Jnonar
szych. :Franciszek z llenrykir.m \V przyja~ni! to po
l\.6j dla kupc6w Anglii i Jnicszczanst\va Frank6,v, 
Atlantyk obj~ty pocalunkiem zgody, oba brzegi spo-
jone n1ilosci~! iarty, biedni ludzisl\n; za lat par~ przyj
dzie sl'oga 'vojna choc i Karol V, cesar~ Nic1niec Fran
ciszl{owi padal w obi~cia. -· I przyszla \Vojna !{am· 
brejsldn1 polioje1n zakonczona; znowoz odwiedziny 
~Franciszka i Henryka \V 1532 r. i przybycie ich obn 
do Boulognc - a w 8 lat poten1 angirlski garnizon 
z Calais rozgoscil si'2 w Boulogne jal\ \V swyLn dornu. 

Przy koncu n1iesiqca lipca 1544 r. Jicnryk VIII 
oblegl Boulogne, na dobre. Pelen dncha i Qdwagi, 
.Antoni Eurvin dwa 1niesi~ce bronil swego 1uiasta zc 
staloscitl; prawdzi\\'ego oby\vatela. Jui ~i~ przcbraly 
obrof1c6w sily, jnz niekt6rzy mo\vic ~aczfi}li o kapitu
lacyi Eeurwin nie tracil ducha gdy Henryk v1II za
cz~l spuszcz:tc z tonu bardzo, a \Vielka burza przy
~zla w pomoc Bulonczykom. Co jednak pon1og~ ludz· 
lde i przyrody, Inoce, tam, gdzie szatan pod posta
ci~ zd1·ady, usadzi si~ na swoje? Dwaj zbiegi z wlo-
·kich najemuik6w, tajemnie 'v prowadzili angielskie 

hufce do miasta - kt6re na lat 6 dostalo si~ w moe 
Anglikon1. Natychtniast zlupiono wspania1~ Maryac
k~ katedrfJ ze \Vszystldch koszto\vnych dar6w; cudo
wny ~Iaryi Panny pos~g, wywieziono do Anglii za
dawsL.y kilka ci~c palaszem. Tu 1ni si~ prawie przy. 
pomina, podanie o naszej Matki Bosl<iej Cz~stochow
skiej, obrazie. I tam r~l<a chrzescjanska siecze wize
runek Maryi, }{aleczy jej oblicze - nic to niepon1oze 
siek~ kalerz~ lan1hh lat par~ mija lud zn6w l\orzy si~ 
przed pos~giem Gwiazdy Morza ktory z najwyzszego 
szczytu strzeze brzeg6w tutejszych - a z wierzchol
ka naszej Jasnej G6ry, czuwa nad wiar~ i Judem. 

Piekielny tlticb zdrndy podal Bonlognc 'v ni(nvol~ 
aniol boiy wyz,volil jednal\ grod Godfreda. Strasznv ., 

to aniol. Niedowiarko,vie po,viadn.i~, ic cu<l6'v juz, 
nien1a, ze dzis jak za S-go Piotr a czaso\v nieprzy
chodzi poslnnnik pa:iisld wyba,viac h \VifZO\V, nic,vin
nych - 1ny 'vicrzy1n, n1ocno ic - przy chodzi, ze
slany pod jak~kohviek postaci11 lecz nnjcz~sciej jako 
aniol ~~n1ierci. A nic zst~pujc wtcd y do cicn1i~io
nych tylko do - cie1ni~zc6w. 

Na ten raz przybyl nad brzegi 1Iorin(nv, aniol i\lo
ru i zabrnJ 10,000 ludzi 'v przeci~gn 5·ciu t.ygoclni. 
Darenu1ic \voj~ko angielskie clobieralo Iniejsc zdro
wych na oboz, 1n6r nieusta,val - Ilcnryk VIII \V s~edl 
\V uklady o po,vrocenie 1niasta, lecz '" krotcc on 
i Franci. zck I, polozy 1i si~ na wieknisty sen \V gro
bic i dopier.o ich nast~pcy dokonali nl\1ad6w. 

lVIlody nast~pca Franciszka I, radosnic powital 
odebrane Anglikon1 miasto i zlozyl w zlnpionej ]{a
tedrze \vizcrnnek ~Iatki Boskit~j ze szczcrego srcbra 
ulany, Echvard VI, oddal zabrany przez ojca pos~g 
cudowny; a nlinsto Boulogne zostalo Rtolic~ bisku
pi~. Oparlo si~ \V plywowi protcstantyznn1, jald~ol
'viek ~w \VOjnach . IJigi trzym a1o za Ilenryldctn IV. 
Chwilo,vo tylko protestanci wzif!:wszy g6r<J nad kato
likanli 'vl\radli si~ si~ 1567 r. do katcclry odarli po
s~g z szat kos~to\vnych i vryrzucili prccz za waly. 
Pan z lion vault protestant 1nial ion~ l\ato1iczkg, ta 
ukryla wizernnek patronki nliasta \V zatnku, dopiero 
\V la.t ldlkadzie .. i~t odd ali go, jcj poto1nkowje. Zno
'vuz zaslyng1a katcdra cudami i rozpoczely si~ piel· 
grzy1nki do I3oulogne, ]{t6re po dzis dzieii trwaj~. 
Znajdalszych ol<olic p61nocn~j Francyi d~Z~ z pocz~t
kiln sierpnia tlnmy poboznych, jui nic do cudo\vne
go pos~gu Matki Boiej ule do . o brazu ten, l)OS~g 
przedstawiaj~cego, obraz ten umieszczouy 'v wiel· 
kim oltarzu no\vo zbudo\vanej katcdry, \vyobra
za postac 1\tiatki-Dziewicy z Dzicci~tkicn1 J czus na 
r~ku, stojftcem na cz6lnie, kt6rem steruje d\v6ch 
aniol6w. W teh bowie1n spos6b Inial si~ zjawic po
s~g z drzewa rzczbiony, a jak lud wierzy dloni~ Sgo 
Lukasza wyciosan- \V porcie bulonskitn 636 roku, 
czas6w Dagobcrta I, syna Klotarjusza. By l to \Vla
snie rok zdobycia J erozolimy przez 01nara. !{to ,vie 
czy jaka pobozna chrzescjansku r~ka, chc~c od znic
wagi mahometan uchronic \vizerunck ~1aryi tnnje

scila go w cz6lenku powicrzaj~c fnlom Inorza. Tak 
sterowany wiatrami statel\ zatrzymal si~ w Boulo
gne. Teraz ten posqg stoczony starosciq, przccho
wuje si~ w koscie1e S· go J6zefa, u panir.n Annon
cjadek. 
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l\1iasto pod opiek~ Maryi bGd<}:cc wychowywalo, l sze dyrekto1jatu rz~dy, n1ieszkancy Boulogne obcho
dziclnych oby,vatcli. Bolo11czycy slyn~ z lllEJStwa dz~c rocznic~ 28 lipca (!J Termidor) 'vymyslili, bar
podcza::l cittglych napad6'v Albionu na brzegi zacho- dzo zabawne igrzysko. Na tak z\vancj esjJlanadzie 
dnic I•,raucyi. Za Lud,vika XIV, ksi~ie Aumont urzfb· 1niejskiej postawiono po1nnik dla ofiur tcrroryzn1u. 
dzil ,vyborn~ straz z mieszkaiic6w Bulonii, straz ta 'Vladzc n1iejskic i lucl przybyl:y na csplanad~ przy 
IDQinic odiJierala napady fiiszpan6,v, Anglik6w, Jan a odglosic 1nuzyki - a za tlutnem wl6kl' si ~ olbrzytni 
z Vert i Piccolon1iniego zast~py - i do 1)odbicia potw6r z roz,vart~ paszcz~k~t, dlugiin ogonem w~ia
Flandryi, ~nacznic s i~ przyloiyla. J(oszto\vnc da- n1i najezonyn1. Gdy pot,v6r doszedl az do palni:!t
ry lcr6lc,vskic, 'v zlocie i innych drogich upon1in- koV\rego ella ponl{)rdowanych, pon1nika- tlun1y dzic
kach ~klaclt'l.n c u stop 1\1 arsi obrazu dowodctn s~ ci rzucily si~ na jcgo papierowe cialo, i '" drobne ka-
wdzi~czno~ ci l\rol6\v francnz liicll. \Valki, poszarpaly. Potw6r "·yobrazal terroryzm. 

Miasto potnnazalo bi~ \YC "·zrost i zan1oznosc Zaiste, niewinne tylko r~ce mloclego l)O]{olenia Ino-
az do czas6\v rc\volucyi. 1

) Przcszla ona i przcz Dou- gly u'volnic I.,rancj~ od tej obydnej idei n1ordu kt6ra 
Ioguc zosta "'iajqc l\r\vawc S\VC slady, 'v zubozcniu si~ wpila w1n6zg, starycb. I tylko z"·yci~zka dlon 
okolic, osieroccniu tysi&.ca roclzin i zburzeniu koscio- nastfJpc6"r' zmusila Europ~ do szauowania narodu 

· l6w. kt6ry si~ tylon1a zbrodnian1i, shanbil wzgl~dem sa-
Stosy relik\v ii, obrazo\v, pos~g6w spalouo pu- me go siobie. 

blicznie, mial bye rzucony \Y plonlienie i stary po- vV 1803 r. 2D czerwca, Napoleon Bonaparte, })O 

s~g dluta S-go Jjukasza, znac ocalila go jal\as PO· raz pier"\\rszy za~Nital do Boulogne \V to"'arzyst \vic 
bozna dusza. jeneral6w Sault i Lauriston. Sokoli 'vzrok rzucil po 

W 1794 - 2go ro1\:u rzcczpospolitcj calcj i nie- brzegach i porcie, obejrzal szczcg6lo'\\'O tniejsca wa-
podziclnCj, pojawil si~ wyslanicc narodu I~cbon w o- iniejsze -- rzuCmy tu GOO ludzi a tam czterysta, 
kolicaci1 cicsniny Kaletallski6j a z nim przyszla gi- rzckl do jcn. Soult a przejdziemy kanal.- MySJ})Od· 
lotyna i caly jCj orszak nieuzasadnionych zaskarzeii, bicia Anglii nieopuszczala nigdy przyszlego Cezara, 
wi12zienia, przeSlu<lowan. Fraucuzi niechctnie opisu- killca razy Wl'acal do lloulogne, wojska liczne posta
jl! tc ohydne wypudki. Te wysill\i okruciellstwa wil tu obozem; brzegi obwarowal ftotyll~, z 1400 
i rozkielznanic \V zbrodni, \V kt6rym kobiety na,vet 

okr~t6\V. 
lJraly tak zarliwy udzial'. 

Wst.yuz~ siEJ teraz syno\vie rc\volucjonist6\v i sa- Po odegtanej 18 maja 1804 r. komedyi ofiarowa-
mi przyznajl1, zc ten gl6d ta n~dza ludu 0 k6r6j tak nia korony przez nar6d 1-mu konsulowi, gdy Bona
krzyczano w6wczas nic wi~2ksza byla jak dawniCj parte raczyl si~ do woli narodu,] wyraionej przez 
jak dzisiaj nawct kiedy na pauperizm:wielkich miast trybuna Curee, nakloniC; ftotta i armja w Boulogne 
nien1a lckarst,va, chybu dobroczynnosc lub osiedlenie pod dow6dzt\vem jen Soult b~d~ca - gloso\Yala tak
po pustkowiach lub osadach zamorsldch. Przyjdzie ze, wed lug Zyc:ml narodu, za Napoleonem -a w lat 
zapewnc czas, ie 1' rancuzi przcstan~ wskazywaC na 10 p6ZniCj w tymie samym porcie Ludwik-Stanislaw 
ohydnc rewolucyi oblicze, jakoby na godlo zbawie- Ksawcry - witany byl przez tychze samych Iudzi 
nia ludzkosci. Bo nie rzez zba,vila I~.,rancjq, ale iau okrzyl\alni, niech zyjc Ludwik x ·viii niech zyj~ Bur-
w wojsku. ~i~zt\vo jej syn6w - milosc, za tetn a nie bono,vie. 
zbrodnia. - Lebon jak "'szyscy 6wczesni l<rwiozer- Sic transit gloria mundi! 
cy; jak St. Justjcgo przyjaciel- i Robespierrc, za- * 

* * koi1czyl pod gilliotyn<!. 
l(iedy terroryzm ustal' a rozpocz~ty si~ lagodniej-

1} Pilatrc de Rozier areonatua chc~c 15 Czcr\vca 
17 85 roku przcplyn~c kanalla Mauchc, opalil sie \V swym 
balouic \vraz z Ron1ain towarzyszcn1 wypra'\vy. Pilatre 
n1ial lat 28, bicgli obadwa "r fizyce . Balon zatrzymal 
si~ \V Win1ereux, ciala spalonych .pocho·wanc \V Wimille· 
W llologne tali:zc un1arl Lesage autor Gilblasa 17 47 r. 

a urodzil si~ Saura.gc wynalazca okret6"· srubo"·ych. 

-

Dodac tu jeszczc nale.iy, iz w 1801 admiral Lato
uche- Treville stoczyl w porcie bulonskiem morsk~ 
z Nelsonem bit\VEJ. Nel~on dwakroc ponawial sw6j 
napad, z bardzo jednak szczUJ)lemi silatni i po dwa .. 
kroc bezsl(utecznie gdyz przewaga byla ze strony 
francuz6w. W roku 1805 admiral l(eith angielskiej 
fiotty przy\v6dca, skradal si~ do brzeg6w Boulogne 
z wszelkiemi przyboran1i do spalenia Napoleonskiej 
fioty. Sta tki paine, wybucbn~ly bcz uszkodzenia 
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francuzkich olcr~t6w - Keith z niczcm wr6cil do stawa dla. k!J:pi~J,cycb si~ w morzu. Human Soeiefy, 
1\.nglii. czlonkam1 tego towarzyst\va, s~ od'Yvazni plywaey, 

'Teraz Boulognc, jest miastem pielgrzyrnek - l\~- ktorzy podczas k~pieli morskich czuwaj~ nad brze
pieli- i handlu. Zt~cl 1d~ s:atki przc\vozo,vc do gicn1; lub \V lodce guy nicpogoda grozi, Lurl~. 
Folkstone, dla przyje1nnosci po<.lroznych kturzy za 'V koscielc S-go Mikolaja na rynku, bywaj~ kaza
godzin dwie, n1og~ stan~c na brzegach Anglii i tegoi nia "' augielskitn j<Jzyku dla katoliko'v angiclildcb, 
sa1nego dnia po,vr6cic na l~u staly. tamze spotkalisn1y ~i~ z og1oszenictn, iz co sobota 

]{ilk a pi~knych kosciolow, lichne a swictnc sl\le- z ran a odprawia si~ ~1sza S-ta za. na,vr6ccnie Ancrlii. 
py, teatr <lose pi~kny, muzeutn, zaklad kq,picli, Stnialy pocisk w scree protcstantyz1nu! Probo:zcz 
szkola dla ubogich) szpitaJ, wie!kie seminarium, szko- · tutejszy Hatfringues, ocldal caly S\V6j maj~tek na 
la hydrografli, biblioteka puhliczna s~ to g]o,v- dokoi!czenie swcj katcdry lccz ze i to nic \vystarcza 
niejsze, 1niasta, zaklady.-Kilku znakon1itych angli- loterja i sk!adki, przynosztl dalszy zasilek pieni~iny 
how, zaloiylo w 1826 r. towarzystwo bezpiecze(l .. f by pomnol.yc zasoby zacnego kaplana. Jul. Janis. 

I. Zanlek Drottiughol11z. Zatnek ten "rystn\viony stl2pujq, 1nicjsce nkien. Zda,valo 1ni si~ ze"podwoje 
przcz kr6low~ Ulryk~ Eleonor~ na wyspie jeziora Mel- 'vielkosci~ s 'v~ nie odpo,viadaly wspanialosci gtna
ler zowi~cej si~ Drottingholm (co doslOV\'nie znaczy chu. Okna bez ozd6b, gzy1n~y bogate; ozdoby i l)la.-

• UJYSJJa-krolozoej) odlegly o mil~ od Sztokhohnu, opa- skorzezby obfite, okolone berbatni, n1i~dzy ktoren1i 
trzony jest najwygodniejszen1i do11 'viod~ce1ni dro- "ricin~ byla i fJogolt Liteu,ska (zacbod1.i tylko pyta
gaini. Panuj~cy poc1tenczus ln·ol (17H5) kaznl je 'vy- nie, czy jetd:iec:; tarr:Jf: nie jest takzc godlcm ja
ro\\·nac \Y r6znych tniejscach, ZlJOSZfhC zbytnie podnio- Jdqj prowincji ~Z\Vedzkiej). 
~losci z nader 'vir.lkin1 koszten1. l\lnost\YO wtcdy po- I)awilony %~llnko,ve s~ n1niej 'vysol<ie, bo maj~ tyl
w~talo tnost6\v i 'viele skal rozerwano 1ninnn1i. Gl6- ko dol z jednen1 pi~trem "Vidac jak nnjwyraini6j ze 
'vna droga przechodzi przez ldlkn wyscp na jeziorze jc p6~ni6j przybudo,vano~ bo nie sq; odpO\Yicdne gl6-
Meller rozrzuconych. Da wniej trzcba. bylo J.:ilkakro- \Vlleinu gmac:: owi 'v zly1n stylu i za nietni wiclac jesz
tnie p.rzesi~duc na lodzi,e, albo tez ciqg!c plynf!.c. Dzis I czc j~l~.by drugie. pa,vilony z. ko1)ulan1i:, pod j.cc~n~ ~i
za posredn1ctwcm 1nostow l~cz~cych m1~dzy sob~ \VY- ; by 'Yi ezyczk~, \VIdn~ z drog1 \VChodo,veJ, mic::>CI SI~ 
S}ly, dojeidia si~ ail do Drottingholm. J>ienvsza wy-1 kaplica, pod drug~ kuchnia. 0 prOcz tych wainiej
scpha zowie si~ Nongsholm, kt6r~ mozna U\Vrtiae za ' szych zabudo,va1l, znajduje si~ tu ldlka dozno\v od
przedmiescie a raczcj przedluienie n1iasta Sztokhol- dzielnych rozrzuconych 'v ol{olo dla 1nicszh:ania dwo-
111U. Ztatnt~d idzie droga \vpotir6d skal i las6\v, sr6d rzan i r6znych przeznaczcn. '\\7 jcdny1n z nich, zna
ktorycb rozrzucone gdzieniegdzi.e chatki lub don1y cznie obszernyn1, u1nicszczono tcatr i aktor6w gl6-
wjejslde, ,vcale nieokazale. ~Iosty dre,vniane, dobrcj wnych; artysci podrz~dni i figurunci (drabanty) mie
budowy, bardzo szerolde, a ku Drottinghohn, nawet szknjf1: nad od\vachcln. Ogrody rozlcgle, kof1cz~ si~ 
pi~l{ne. woda1ni, stanowi~cen1i ich obmuro\vanie naturalne: 

Droga gl6wna id~ca ku ziunl{O\Vi, nie prowadzi czgsc starozytnaJ zacho\va}a jeszczc symctrj~ da\vn~; 
"·prost do samego zamku, lecz tylko do jedncgo ze niegdys wybudowane tu miejsca na kaskady i wodo
skrzydel. Jezioro !t1eller tworzy zatok~ tuz pod zatn- tryski, s~ dzis suche i proznc; zostaly tylko na nich 
]{ie1n, od kt6rego dzieli je nie,viell{i tar as: z niego wazony, urny i pos~gi z hronzow i 1nar1nur6\v, zdo
przechodzi si~ wygodnemi \VSchodami opatrzonen1i byte nicgdys w czasie \Vypraw wojcnnych w Nie1n · 
na taras wi~kszy. Po obu stronn.ch s~ takze 'vscho- czech, jak to swiadcz£1 herby miast i 1nitry ln~i~z~t 
dy \Viod~ce do zan1ku, kt6rego cz~sc glo,vna d wupi~- kt6ryn1 byly zn brane 
tro,va, 0 12 ol{nach, rna nadto dol i okna \V podda- l{r61 sz"·edzki kazal takie wzniesc tutaj wielc po-
szach, przez co ]\urpus ,vygl~da, jakby 1nial cztery s~g6w n~arn1uro:vyc.h zakupion~ch. \ve ,'~lo sz~ch: 
pi~tra. Wejscie dolne najg16,vniejs7.e rna wysta,vk~ \YI~ksza 1ch cz~sc n1e przcchodz1 m1ernosc1, a l~llka 
\V stylu gotyckim; po obu stronach drzwi, arkady za- 'vcale nie pi~l\nych. W tej cz~sci jest proscenn1m, 
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czy li a1nfitcatr pod ot\varteJn nicben1, gdzic niekiedy 
gry\ra.i'!l· Na kraf1cn za8 ogrodu s~ tuk Z\vane {)hiuy 
to je6t don1ck \Vlniesiony 'vctllug plan6\V 'vprost 
pr~ywiczionych z pa11stwa niebicskicgo. 

Doutck chinski sklada sig z glo,vncgo korpusu 
i (hvoch pa\vilotHJ\V 'vznicsionych w ksztalcic clderld. 
W pcwn6.i odlcglosci stoi ~udyuck oduzicluy, z gl6-
\Vll~ snlt1 jadalnq. i saloniki<.'In scln·ctnyn1, gdz;ic "'Y
~u \V a. ~i ~ z pod pod l ogi caly s tt)l z nakrycicnt ku jc
dzcniu. T'akic s~ tu 2 sale rodziuy kr6le\vsl<i6j. 
W~zystl·dC oztlo~y i obicia sq 'v guHcic chil1s1dm: 
dach i dzi cd:tiniec zdobne ~ ~1 \Y \V azony z porccllany 
chi!'t kicj, litorc tu liczuc i znacz,H~j "'ielkosci. · Od
z\vicrny tcj osacly, nosi ~i~ po chi1Isl\u, ito nic tylko 
pod wzgl~clcn1 ubioro"', alB i 'vlo ... o"r na g1o,vic. 

'V nicjaki61ns otl tcgo budynl\u od<lalcniu stoi 
s~yld\vach, l\torego po\vierzcho\vnosc podobna do 
du~cgo nn.nliotu. Zoluier~a 'vteuy tu tylko 'vi<.lac, 
kiedy krol sz,vetlzl\i 1niesz.ka 'v paln.cyku chi!1sld1n. 
Opodal 'vitltt6 rz~d podw6jny <lon1l~o'v drc,vnianych, 
\vsrod tnniej lnl.> wi~cej obszcrnych ogrodko\Y: 'v nich 
rzQ:d pOZ\\'ala, a~eby 111ics:~;kal)r o~oby pr.v\vatuc. Ocl 
dz~al tych don1ko\\' zo\vie sig okr~p;ien1 llit!ona. 

J>o pra\vej tronic tla,vncgo ogroLln roz.poscicra ~j~ 
no\vy sad nngieh;ki zalozony ua :::;zkara<lnenl bagnie 
'v6d zgnilych, kt6re przez 'vprowadzcnie \Yody bie
i:~c 6j i kaua]o,v zn1nienilo · i~ na nliejscc bardzo przy
jcnlllC .... \Yiclc.tc tu 1nnicjsze i \Yi~kszc "'ysepki, poJ~
czonc u1ostkan1i, nacechowanctni prostot~ 'viesnia
C2<1 a obok tcgo uicpospolityn1 snutkicnL W~iyko

'vatc scie •zki, \V}Sypano star~lnuic piaskicu1. Ogro
dnik, rodo\vity Anglik, urz~dza '-rszystko tutnj \YC

dlug 1 ozporz~clzcl1 santego krola. \V pe\YlH~j odleglo
~ci \vyglt.1dit budynek Z\\·any fohYarkiP.n1, ktory cho
cia~ uiegrzeszy zbyt.ni~ po,vicrzchnosci~ \Yicjsk~, 1na 
jednak nieco \V so bie sielskosci. l\·f aj ~ tu jeszcze bye 
tlla ozdoby pir~unidy i oheliki, \vzniesionc na szczy
tach skal, l\t6rrn1i t~ okolic~ zasialo sn.tno przyro
dzcnic. \'{ stronie ogrodu styl\aj~c4j si~ z da.\Ynynl, 
znajJuje si~ obszcrny labirynt, ktory aczkohYiek 
~wiczo r.asadzony, ale z czascin, ro\vnie jak cala ta 
cz~sc ogroclu upi~li:szy si~ znal\Olnicic. 

fl .. HibliotBka krolelcska \Y Zatuku Sztol\hohnsldm. 
Je~t to resztka pogorzalcgo '" r. 1697 ksi~gozbio

ru, dopelniana no'''eini poten1 zakupatni ~liesci si~ 
\V jedtH~nl skrzydle za1nkowetn i \Ycale nic jest ulozo
n~. Cien1ne wschody wiodfb do t6j sali bibliotecz1u~j. 

dose obszernej, "' kt6rej szafy barclzo "rysokie nie 
byJy jcszczc 'vo\vczas ukonczoue (1785 r.). U wierz
choll\a szaf przyczepiona galc1ja \V okolo. 'ru si~ 

• 

Inicszczt}, rcsztld ty lko r.e zbioru n1arn1urow Piranesi 
kill{a sztuk urn grobowych z napisarni; ka\vaU<i pla
skorzczb, z kt6rych zdaje si~, ze jetlna nalezala do 
kolun1ny Trf\jana; nicco pi~knych tr6juog6w staroda
wnych; oraz ldlka pudelek okr~glycb z wypul\losciami 
i t. p. I\.r61 za1nierzal l{azac 'vybudo,vac na p!acu 
p6lnocnyrr1 'viclki don~, lllajQ:CY n1iescic 1nuzeu1n S've
'Yo-gotyckie na wz6r angielskicgo JJritish-Jnuzeunt, 
skladaj~cc si~ z przedtniot6\V nauk przyrodzonycb, 
archeologicznych, nutnizn1atyld i biblioteld. 0 brazy, 
rysunld i sztychy, r6wniez i ksi~zki, p6ty, dopoki ten 
zan1ysl do skutku przypro"·adzonyn1 nic zostal, by· 
ly zlozonc na trzcch id~cych po nad sobQ: gale1jach 
podol>nych do bibliotel\i kr6lewsldej 'v Warszawie. 
RozrzuconP totny kaidego dziela tu i owdzie, a ksi~gi 
lez~ li tylko \Yedlug formato"'· Razen1 ze ztni~szane
mi tu r~kopisn1an1i, ilosc woh1n1iu6w dochodzi zale
d\vie d'vudziestu tysi~cy. Biblijc, pistna ojc6'v I{o
sciola, k0111111CUtatorO\Vie, slo"reul to, co "' Bibliote
kach ldasztornych zesztego wieku (17 -go) zwylde si~ 
znaj<lujc, zdobi i l{r6lc\vsld ksi~gozbi6r: ale nie masz 
tan1 S\viez ·zych "·ydai1 z X\TJII ·wicl~u; rozglosniej
szych tylko nieco i no"·szych n1ozna tu troch~ pism 
znulesc. "'ridac jak najwyraznh~j zc 'vszystkiego, ze 
6\v l\si~gosl\lad powstal z dziel zdobytych po klasz
torach i uczelniach \V Polsce i Nien1czech. '\\'iele 
ksi~g opatrzonych 'vidoczne1ni pi~tna1ui cndz(~j wla
snosci \viclzicc tutaj 1nozna, jak up. czytale1n sam 
nadpisy: /Jihliotheca Collegii 13runshergiensis, Vit
nensis, Luceoriensis, ac Soc. Jesu. I polskie dziela . 
claj~ si ~ spotykac. \V n1alej bardzo ilosci ujrz~c tu 
n1ozun. druid pocz~tko"'e si~gajf1cc IJier,,·szej chwili 
\vielldcgo \Yynalazku; \\'Sr6d nich s~ i najda wniejsze 
druld SZ\YCdzlde. Pomi~dzy innen1i "ridziale1n biblj~ 
nie1nieck~ cal~ okryt~ 'vlasnor~cznetni przypiska1ni 
~larcina Lutra. l(atalog nieclokiadny, podobny tu 
raczrj do nieporzQ:dnego inwentarza. (Po-co-to szu
kac Sz\vccyi, kiedy u nas to san1o si~ znajdzie). Ow 
niclad by,va, zdaje si~, przyczynf!: "'iclkiej niech~ci, 
z jakf! rzadko kicdy i ko1nu pol\azuj~ bibliotek~, 
wstydz~c si~ podobncgo jej stanu. Bibliotel\arz sie
dzi zaled,vic od 11-ej do 1-ej godziny. Dotqd \Vi~c 
ten znklad nie 1nozc stac si~ ani pozytecznym, ani 
publicznyn1. Znajduje si~ 16 tek tutaj z rysunkami 
oryginalne1ni, czekaj~ce1ni o ceny od pra,vdziwego 
zna\vcy: mieszcz~ siQ "~ nich utwory "rszelkich szk6l 
zuanych, zebranych przez hr. 'fessin, l<t6ry umiera
j~c zrobil zapis hr. de Piperowi, swemu siostrzeilco
wi. Od tego ostatniego kr6l zbiory artystycznc za-
lntpil. A. M. 
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RAFAEL VV vV ATYKANIE .. 
(z OZARN-\ RYCIN,(\ SZTYCliOWAN .. \) 

Ko1nuz nie, wpadly w r~ce mniej-wi~cej dokladne 
opisy Watykanu? Owej stolicy nowego Rzyn1u, kt.6-
re nie palacem, ale zb\orem licznych palac6w na
zwacby mozna. Tu s~ zgromadzone arcydziela 
w kaidym rodzaju, najpierwszych mistrz6w sztuki 
dawniejszej i obecnej. Nie b~clziemy \ViEJc opisywali 
ani historycznego pocbodzenia tego gmachu, ani 
ogrod6w, dziedziei1c6w, pokoi, kt6rych j ak t\vier
dz~ niekt6rzy do 13,000 liczy. Wspo1nnimy tylko 
o tyle o ty1n o1brzymim \V swoim rodzaju budynku, 
o ile wymaga tego pi~kny obraz Horacego Werne
ta 1), kt6rego sztych n1an1y przed oczyma, a kt6ry 
bylby dla powszechnosci nie dose zroznmialym bez 
stoso\vnych objasniea. 

Gdy wladzcy kosciola J)rzeniesli sw~ s to lie~ do 
Watykanu, kazden z nich staral si~ powi~kszac 
gmach niegdys przez l{arola WieJldego zaj1no,vany, 
l~CZfbC go galerjami z s~siedniemi palac::uni. l{azden 
gromadzil arcydzlela sztul{i l\u jego ozdobie. Szc~e
g6lniej w koi1cu XV -go i pocz~tliu XVI-go ·wiel\n 
'vielcy n1istrze dot~d za protoplast6w sztuki uwazani, 
jednoczyli usilowania. swoje, aby zbogacic dzielan1i 
dluta i p~dzla te siedliska sztuld. Wtedy to :r.1:ichai
Aniol zadziwil swiat, slawnytn na murze rnalo,vn.
niem, przedstawiaj~cyn1 Srgd ostateczny. Wtcdy 
Rafael, opr6cz licznych obraz6w, wykonal slawnc 
wielkie P1·zenzienienia Paflskiego dzielo. Owczesni 
pisarze, przytaczaj~ natn \Viele okolicznosci, SWiad
CZ~Cych o wielldej r6znicy 'v haral{terach i obycza
jach tych dwoch niepor6·wnanych mistrz6w. 

Malarz Sqcht ostatecznego kt6rego smia}y p~
dzel chcial, zda si~ uwidownic, powolac do zycia 
w poezji Danta przedstawione gruppy, byl g\valto
'vny, suro,vy, dun111y i ostry w s~dzie o ludziacb, 
co tnu zjcdnalo tylu nieprzyjaci6l, iz po1nin1o czci 
jakf); obudzil, b~d~c nietylko wielkhn artyst~, ale 
i dzielnym wojowniki~m razen1; upo,vszechnila si~ 
rozpuszczona o nim bajka, iz chc~c oddac lconaj~
cego na krzyzu Chrystusa, nie w achal si~ por,vac 

. 

1) 0 iyciu malarza, dalismy j uz wiadomosc w bie
i~cym tomie od str. 

Ksr~oA. Sw I.AT.l, Cz.I. R. X. 

u bogie go, kazac go zbiron1 ukrzyiowac i pattzec 
na jego smierc ill§Czenskt1· 1,a bezzasadna potwarz, 
kt6rej moi~ f Rafael \vicrzyl i do nicj odpowiedz 
umieszczon~ ponizej zast6sowal, dowodzi jak cha
rakter ~Iichala ·Aniola musiar bye smialy, ostry, 
kiedy go o tal{i straszny brak ludzkosci, brak serca 
pos~dzali na 'vet "'ielbiciele jego. Przcciwnego zupel· 
nie byl usposobienia Rafael, t\v6rca niestniertelnej 
blatlonny z bosldcm uzieciEJCicm na r~lni. Cichy' la
godny, n1i~kkosc charakteru do slabosci posu· 
wal, tak dalece, ze nie u1nial panowac nad sob~, 
ie n1irno wysokiegc pojEJcia o pi~knie moralncm 
juko czlowiek, gdy tnin~la cb,vila natchnienia, nie 
umial si~ zacho,vac w obr~bach od Stworcy czlowie
kowi naznaczonych, i az zycie1n slabosc swoj~ prze
placil. Sprzecznosc \V cbarakterach tych dw6ch 
Inistrz6\v sztuki, doskonale odda1 tegoczcsny, znany 
i powszechnie ch\valony artysta lloracy Vernet, w ob
razic s'voirn z'vanyn1 Ra(faello J!Tlaty!canie. 

Vernct za temat do obrazu S\vcgo, \Vzi~l zdarze
nie, kt6re n1ialo n1icc n1iejscc, w czasie gdy obaj 
wielct 1nistrze za,vezwani byli pr~ez Jnliusza II-go 
prncowac w Watykanic. Michal-Anior 'vracaj~c ze 
sw6j satnotnej pracy, spotyl\a Rafaela, l{t6ry oto
czony \viencarni, zasiadl przed stalug~ i n1aluje ko
biet~ z dzieci§cietn spi~cem, a uczniowie z uwag~ 
poclaj~1nupotrzeboe do tego narz~dzia. Spojrza\vszy 
na orszak otaczaj~cy z uszano,yanienl swogo mi .. 
strza, rywal sla,vy jego nadto byl pory,vczy, aby Ini
n~c nie powita,vszy jakim ucinldcm uszczypli,vy1n. 
Obraca si~ \Vi~c do Rafaela i m6wi z ironi~: ,Para
dujesz tu jak general otoczony liczn~ swit~. '' , A ty 
odpowie 1nu Itafael idziesz san1otny jak zhi1·." Ta 
ostra odpo,viedz, jak blyska,vica na pogodnem nie
bie, nie zostawila zadnego sladu na spokojnem obli
czu Rafaela, \vnet zapon1nial o niej i 'vidzin1y go ze 
Z\vyld~ na czole pogod~, zaj~tego malowaniem ze 
'vzoru stoj~cego, przed nim, pi~kny obraz znany pod 
naz\v1sldem la Madonna della Pedia" Gdy temczasem 
1\iichal-Aniol ze s"rojemi n.arz~dzian1i w r~ku odcho
dzi, a obr6ciwszy sij, pokazuje nam ostr:} i pomar-
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szczon~ twarz, na kt6rej maluje si~ oburzenie, ob
razonego rywala. 

Mistrzowskie wykonanie tego obrazu tak co do 
kolorytu, jak co do rysunku, po\vszechnie uznane 
i obsypane pochwalami zostalo! Znawcy unosz~ si~ 
nad pi~knosci~ mlodej matld, oswietlonej proinienia
mi, przed kt6r~ siedz~cy pochylony starzec, t\vorzy 

sprzecznosc swoim oliwkowym koloren1 sk6ry, po· 
dnosi bialosc ozywionego mlodosci~jej ciala. R6wnie 
ch¥;ral~ sn1ialosc, z jak~ artysta skreslil: glow~ Mi
chala-Aniola tak peln~ wyrazu. Zgola cal:y ten obraz 
skladaj~cy si~ z figur naturalnej wielkosci, jest po
cllug powszecbnego zdania jednym z 11ajpi~kniejszych 
arcydziel Horacego Verneta. 

JAN CHRZCICIEL POQUEUN MOtiER. 
( DokoJLczenie ). 

Tak wi~c jedna S.,kola nz~iow, w kt6rej wystawil autorowi Lud\vik XIV z niejakiego Imi I.Joycronr. 
niedorzecznosc zbyt ostrego 'vychowywania mlodo- J6zef Bielowsl\i adjutant sl{rzydlo\vy wielki6j bulawy 
sci, stala si~ powodem naprz6d skreslenia niesto- W. X. L. z rozl\azu Stanislawa-Augnsta l{r61a Pol
sownosci prowadzenia mlodzieiy w zupelnej niewia- skiego, przelozy! i na \Vidok wystawil Natr~t6\v 19 
don1osci, inn~ wyrazal w Szlrole ion, a poten1 i kilka listopada 1765 r. w 'Varsza\vie. Tl61naczenie Boho
sztuk innych, pod 1nianen1 Szkoly. I ta]{ nasz Bogn- molca pod imienien1 Natr~tnih:6\v, trzykroc ,v jego 
slawski przelo.zy,vszy 1\'Ioliera S:kolg lrohiet 1781 r., zbiorze bylo druk:owanen1, t. j. 1757 r. w Lublinie, 
zaraz w drugim roku tl61naczyl oper~ z \vloskiego 1758 r. \Ve Lwowie i \Vreszcie w Warsza,vie od 
pod nazw~ Szkoly zallro.snych, a w 1793 r. przerobil 1772-1775 r. I~"ranciszek Dn1ochowski przy,vla
z angielskiego dla sceny polsldej Szlcol§ ohnzozcy szczyl dla sceny \Varszawskiej i wydrukowal 1822 r. 
komcdj~ \V 5-ciu aktach z Ryszarda Szerydan a. Natrctou, ale tylko chva nkta zrobil. Nareszcie \VZO

Jest po francnzl\u l\7o1ca szkola ionl\Ioissega, clwie ro\vy tl6n1acz Franciszek l{owalski dal nan1 prze
Szkoty 1natek (jedna przez 1\IariYana, druga przez klad najno\vszy w Wilnie, \Vyl~czony w dzielach 
de Ia Chaussee), d wie Szkoly ojcoto (przez Direna ~oli~ra 1'. I~. 184 7 r. od s. 150-1 96. Le Mary age 
i przez Peyra.) S:kola starcozo (przez de la Vigne), joJ'Ce (~Ialienst\vo przymuszone), kon1edja trzyakto
Szkola 1nlodyclt (przez Anzon1a), Szkola l\r616w (jest "'a, przcloiona l)O p olsku }H"zez Fraociszka l{owal
to traeclja znana i pod drugi1n tytulen1, J{arola IX); skiego, \Ytcdy jeszcze gdy byl ucznie1n liceutn krze .. 
wreszcie Dosirnon napisal S:lrol~ togatyeh, S:kolfj micnicckicgo i \Vy<lana w 1 akcie 1821 r. \V Warsza
/robietczyli :on, tl6n1aczyli naj~zyk polski opr6cz Bo- \Vie po raz pier,vszy (poten1 w dzielach ~foliera T. 
gusla\YI..l kiego, ~f. Witowski i lTranciszek Ko,valsld, III 1 !7 r. 'Vilno 192-147), ozdobiona w mi~dzy 
}{tory j~ raze1n z krytyk~ Szkoly zon i ilupro,vizacj~ sccnach Inuzyk~ i baletenJ, \vysta\vion~ byl:a pierw
w Wersnlu proz~ przelozonyn1, \vytlotnaczyl \V to- szy ra.6 1661 r.; gdy Luclwik XIV wydal dla 1natki 
n1ic drugiln i trzcciJn dziel: ~loliera S\vego przel{la- i iony siechnioclnio\v~ rozry,vk~, znant1 w dziejach 
du, \V Wilnie 1847 r. Na prosb~ pana Funguet 11rzyj- uroczystosci dworskich pod n1iancn1: Roskosze \vyspy 
muj~cego w lGGl r. kr6la francnzkiego i jego 1nat- zaczaro\vatH3j, dzielo to l\loliern, daleko wyzsze nic
kQ \V n1iescie "'{caux) 1\iolier nupisal \V ci~gn 15 dni tylko od zr6dla swego Plauta, ale na\vet od wszystkich 
trzya.ktO\Y,b kotncdjg p. t. !\Tafr§lny, kt6ra u nus najlepszych komil{6w starozytnych. Jcdnakie litcrat 
cztcrech 1iczy tlon1aczy. Osno\v~ do tej sztuki \VZ i~l fruncuzki, Ducicr, napisal krytyk~, usiluj~c~ do
autor ~ \vloskiego: Gli inter ropi n1enti di Pantalone. wicsc, ze l\iolier jest nizszy1n od Plauta. Wkr6tce 
Lccz tresc tcj kon1ecly jki krotofilnej ,vloskiej, jak jedoakie stra cila swe por6"·nanie, skoro si~ tylko 
zwyldc wszystldc zr6dla, z l<t6rych czerpal dnunaty dowiedziano, ie sla,vny ten kon1ik pisze l/czone ko
z francuzkiego, zupelnie jest r6zn~ i daleko nizsz~ biety (Les fen11nes saYcntes) .. l{siq,dz Franciszek Za
od utworu Moliera. S~ tu smicsznosci skr6cone, za- blocki przeliladaj~c Atnfitryona, oust~pil w kilku 
paly spekulant6'v finansowych i nanli(Jtne 1nyslistwa Iniejscach od oryginttlu, ale mimo to slawy lVIolie-
2arnBo,vanie, ·wzor do ostatniego oryginalu, podal rowi nie un1niejszyl, tl6n1aczenie to wyszlo pn raz 
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picrwszy w Warszawie 1783 r., drugi ra~ w Wilnie Boala, podawal im n1iana z grecldego: Desfonnan-
1818 r. i trzeci raz Y{ vVarSZU\YiC w zelJraniu dziel dres (zab6jca ludzi), Tomes (tn~cy), Bahis (szcze· 
Zablockiego, w Bibliotecc pisarzy War. J{o,valski kacz), ~lacroton (dlugotn6\vca.) i Fileryn (przyjacicl 
nie gorzej ode1J. spolszczyl i 'vydal Atnfitriona w dzie- smierci). Jedno-aktow~ Alito.§t~ 1nalarzen?, Kowalski 
lach J. C P. Moliera, vVilno 1 48 T. V. str. 128- podzielilna 3 kta i \VprowadzH kupca Wlocha tra-
223. ktujq,ccgo o lmpno polski~j pszcnicy z naszym' oby-

JJJizantrop, kotnedja w 5 aktach wierszem, niebo- watelctn. Zamiast nicwolnicy, kt6r~ nie,vien1y dla 
gata w intryg~, ale zato nie uboga 'v typowosc, spol- czcgo tl6n1acz 'vyrzucit \vcbodzi tu siostrzcnica 

' szczon~ zostala z przeniesien1 sccny do 'Varszawy 'vycho\vana przez letnicgo juz Wlocha. J ednakze 
przez J,, l{owalsldego i utnieszczon~ 'v dzielach lcpiejby zdaje si~ n1ozna bylo poiyczyc jaki<~j Ulany 
I. C. P. Moliera. Wilno 1\ I\T 1858 r. od str. 61 - albo Jaryny u l{rasze\vskiego lub gdzie indziej; 
161. Mysl komika francu~kiego przyswojont1 zostala, \vszak ich tyle jest na Podol u. Po lesiu, W olyniu, 
z niejak~s zmian~ i narodowi angielskien1u. Ukrainie, a na,vct i IJitwiel Ale rnitnoto przerobicnie 

Don 6a1'cia ksiqte Nazvarry albo [{siqiezazdrosny Ko\valskicgo doskonale. Obie tc sztuczki n1ieszcz~ 
komedja heroiczna \Y 5-ciu aktach. Korzystal "' niej siEJ \V T. I\T. dzicl J. C. P. lVIoliera, \vydanycb 
Molier ze sztuki wloskiej It principe gelosa. P6zniej \V Wilnie. 
jednak przeniosl wiele seen do Amfitryona i Miznn· Le Ta1·tu(fe (S\vi~toszek), con16die en cinq actes, 
tropa. Sztuka ta wi~Jc, jakkolwiek w oryginale wier-1 jest jccloem z arcydzicl :M:olicra, kt6re uwa:i:aC ra
szem napisana, ale juz dzis nie tak \vysokiej ceny, czcj moina za traktat n1oralnosci, niicli za kotnedj~. 
przelozyl Kowalsld proz~, jedynie dla zupelnosci Wszakze dlugi czas hipol\ryci, nictylko intryg~ p6d
dziel Moliera i wytloczyl w totnie II. od str. J 70. kopy\vali wziEJtosc sztul{i, ale na,vet, n1in1o poz\vo-

Gdy Mizantrop wyzsze n1aj~cy cele, nie od razu lenia l{r6lewskiego i slawnej pochwaly wielkicgo 
od In ass zrozumianym zostal i malo sci~g al widz6w, I\.ondeusza, kt6r~ wyrzekl opuszc:laj~c teatr, trafili 
'vtedy komik feancuzki, a.by zwabic og6l, napisal uboczncmi drogami do pierwszego prezydcnta par
clla wystawy raze1n z nin1 Doktora z nzusu (Le me ... lan1entu, aby jej nie poz\volil wystnwiac - m~dry 
dec in malgre lui). Trzyaktow~ t~ sztucz kCJ bezilnen- kr61 dal pozwolenie na pisn1ie, i przez cztery mie
nie przelozono jeszcze \V roku 1782 \V Warszawie si~ce ci~gle grano raz po razu J..~Wigtoszkct \V Pary~u. 
Boguslawskiemu, albo znanemn lubo\vnikowi mes- Posluchajmy wlasnych sl6'v ]{oinika francu~kicgo, 
n1eryzmu, Bodysnowi winnismy to tl6maczeni e. l~t6rego jeniusz wyzszy nau \vszcllde zlych ludzi za
Przys\Yoil takze pismiennict\vn }Jolskie 1nu Doklo biegi, przetrwal tylc czasu wsr6d u\vielbien nie je-
1'a z rnusu Ko\valski jeszczc 1822 roku i "'ydal dnego narodu, do kt6rego nalczal, ale calej Euro
w W arszawie, drugi raz drukowal 1848 r. w Wilnie py. , , Ta sztuka, ,. m6wi 1\Iolier w przemowie do 
'v dzielach J. C. P. Moliera, T. IV str . 162-236. pierwszego wydania - ,Wielk~ spra,vila '\Vrzaw~ 

Jlitos6 dokto1'enz (l'a1nour medecin) komedja we 3 i dlugo przeslado\vanie znosila; ci kt6rych wystawia, 
aktach i Alilos6 uzala1·ze1n (l an1our peintre) jedno- dowiedli ze :Francuzi znajdujf! si~ mocniejsi. od tych 
aktowa kon1edja z baletem, nalez~ ,v pismiennictwie ktorych na scenie clotychczas przeds~aw1alem: -
nasze1n ''"i~cej do przeloze(l poety l{owalsldego, ni- Markizy, Eleganty, Oszukani m~iow1e, Lckarze 
zeli do przeklad6w doslownych. Pier\vszej nazna- cicrpliwie patrzyli na siebie i sn1ie1i si~ razem z P~
czyl seen~ polski pisarz w Krzernie11cu, drugiej \V_szecbnosci~ \vidzq c na scenie wlas~e obrazy · .N1e 
'v Odessie. Kiedy jeszczc tl6n1acz ucz~szczal do poj~li jednak mojego zartu hipokr~c1: nat~chm1ast 
szk6l, juz powzi~l byl za1niar spolszczenia \vszyst"' po,ystali przeciw mojej zuchwalosc1, zein s1~ ~owa
ldch dziel kon1ika francuzkiego. Pi~ciu bylo pod ten zyl grac na scenie 'vizerunek ich obludy •··· N1e po
czas lekarzy w Krz emiellcu i pi~JCU w przckladzic wstaj~ na ID:J: zbrodni~J z. tym mi.eczem, ktOrym na 
Kowalskiego: Kuracjusz, Sztorcb, Rze.Znicki, Dusie- nich natarlcm; S:J: to bow1em l~dz1e doskonale skr~
wicz i Dobijalski. S t:):d powstalo mniemanie, Ze waC umiejlJ:CY tajemni~~J sweJ duszy... Ka~de spOJ
mlody student umy§lnie na seen~ wpt·owadzil zna- rzenie nawet, poruszeme gl?wy, noga obr.ocon~ na 
jome w miasteczku osob,·. Zaledwie usprawiedlil si~ lewo lub na prawo, podlug mch ma w sobte c6s ta
nasz poeta dowodz:J:c, z~ to s~ doktorowie z dworu jemniczego, skazuj~cego. mnie na pot~pienie. ~r~Ctl 
Ludwika XIV, kt6rym Molier, wedlug podszeptu moj:J: napr6Zno pod Swta.tly Slld znaJOID~~h przyJa-

• 
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~i6l oddawalem. Nic u nich nie znaczyly ani popra- st\v a, kt6remi jednak nie tyle uposazyl swego boha
wy, jakie poczynilem, ani zdanie kr6la i l{r6lo\vej, tera ile Plaut. U starozytnego komika za wiele jest 
ani pochwaly ministrow publicznie na wystaw~ tej przesady. Stosuj~c si~ w niektorych sluszniejszych 
sztuki ucz~szczaj~cych, ani wreszcie zdanie ludzi wzgl~dach do lrrytyka niemieclriego estetyka Szlegla. 
najgodniejszych, przyznaj~cych jej moralnosc. Mo- Kowalski przelozyl Molierowe arcydzielo jeszcze 
zebym nie Z\Yazal na prze,vrotnych ocenienia, gdyby 1822 rokn i wydal \V Warszawie. Pote1n przejrzawszy 
mi nie natworzyli poluttnie mn6stwo nieprzyjaci6l raz jeszcze i poprawiwszy podlug wlasnych i obcych 
i znie\volili ku sobie wielu czcigodnucb· m~i6w, uwag, wytloczyl powtornie w ':Vilnie 1850 roku 
kt6rych zdanie szanuj~··· To jedno zmusza mi~ do \V Dzielac!t AJoliera T. VI str. 26-212. Jak inne 
obrony. Pragn~ tylko uspra"'iedliwic si~ przed po- sztuki francuzl{iego lromil{a, tak i t(J r6wniez zast6-
boznemi, kt6rych blaga1n, by nie ciskali pot~pien sowal do kraju wlasnego, usilujqc dowiesc, ze i u uas 
bez przekonania si~; by zniszczyli wszellde uprze- podobne sl\nery znajduj~ si~ na Podolu i t. p. IJeon 
dzenia i nie byli narz~dziem zawzi~tosci ludzi na- Boro\vsld zmarly nieda,vno, professor histo1ji litera
tni~tnych. Dzielo n1oje pod najscislejsz~ bior~c roz- tury polsldej, a raczej wy1no,vy i poezji w b. Uni
wag~, mozna si~ przeswiadczyc, ze nigdzie zlych wersytecie Wilenskien1 zosta\vil w r~kopistnie (jed
nie mam znn1ysle11, ie nigdzie na posmiewisko nie nakze pono nie cal~) komedj~ l'avare, przelozon~ 
wysta\viam tego, co szanowac winnisn1y; zetn nic tu pod nazw~ Skcpskiego. 'Vspomniony zas 'vyzej Bon
nie kreslil bez tej ostroznosci, kt6ra podobnyn1 naleiy douin, tl6maczyl j~ talize na j~zyk polski i \Vydal 
~i~ przedn1ioto1n- i ze 'vszelkich dolozylem star an \V vVarsza wie 1778 r. 'v 6sen1ce. 
aieby oddzielic istot~ hipol{ryty, od pra\vdziwie na- Jfousieu1' de Pou1'ceaugnae, ko1nedja 1669 roku 
boznego czleka. W pjer\vszych d\v6ch aktach przy- uapisana we trzech aktach z baletem, n1iala bez .. 
goto"' Uj~ \Vidz6'v do zja\vienia si~ Swi~toszka. Ani imiennego tlomaczu swego w Warszawie "'· xvnr 
na ch\vil~ sluchacz nie moze tu pomylec si~, bo (1884 r. ), kt6t·y j~ 'vydal pod uapiserr1 Prostakiewi
z powierzchownosci samej n1oze poznac obludnika, c.za. Drugi raz w tymze wieku drukowana pod itnie
kt6rego cechuje \vszelkie dzialanie, kaidy krok nie- nien1 Pursoniaka b. ?Jl. i 1'. Kowaski da,vszy tej 
mal; iprzechvnie, jak naj\vidoczniejszy tu jest chara- sztuce 1niano Pana liapiely: d\va kroc j~ wytloczyl, 
kter prawdziwie poczciwego czlowieka, Ji:t6rego od- to jest we Lwowie 1822 roku i w Wilnie 1850 roku 
dziela sprzccznosc od hipokryta." w Dzielaclt J. C. P. Molie1·a T. VI. str. 213 - 307. 

Jeszcze 1777 roku, ld~ze Marcin Lubomirski \VY- Niewien1y dla czego jedni Ztnudzini, z1nuszeni s~ 
dal w Warsza,vie nakladen1 swoim przeklad: SlDiC- u niego dzwigac na sobie smiesznosci Prostakie
iBsze/c znzyslony, kouzecv·a to pigciu aktaclt z Motie- wicza. 
7'a prez Jana Boudouin Jlt:elo~ona i do obyczajozv Kochanka zospaniala ko1nedja w pi~ciu aktach 
narodozt'yc!t z niekto1·euzi odnziana1ni p1·restosouJana. z bale tern, napisana 1670 roku n~ polecenie Lu. 
l(o,valski pi~knytn \Vierszeln dokonauy swoj prze- clwika XIV, aby wedlug D1ysli krole,vskiej, d'vaj 
klad umiescil UJ Dzielach J. C. P H!oliera- \"'ilno l{si~z~ta dobijali si~ o r§k~ jednejze ksi~zniczld i ella 
T.V. od str. 1-126. Geo1-ge Danclin, komedja 'v 3 przesadzenia jeden drugiego, dawali najwspanial· 
aktach tl6maczona jeszcze 'v 1779 roku w War5za- sze zabawy i najswietniejsze igrzyska. Nie m6gl au tor 
wie p. t. A1qi zazostydzony, a \V rok pote1n przez ko- \vym6,vic si~ od napisania tcj sztuld, ale dla okrasy 
go innego drugi tamze v1yszedl przek1ad p. 11. ~lqi dodal jeszcze, \Vlasnego pomyslu, astrologa i bta-
oszukany. Wysn1iewa autor 'v tej sztucc n1alzenst,vo :na dloo1·slciego, osoby, l{t6re jeszcze dot~d nie 
na rozkaz zawi~zywane dla pieni~dzy, lub dla rodu, wyst(JpO'tvaly na seen~ 'v jego ko1nedjach. W pra\v
a nie ze sklonnosci serca. l{owalski pierwszy raz dzie Molier juz byl ukazal w ksi~zniczcze Elidy obraz 
przelozyl wierszem t~ kon1edj~ p. t. G1·zegorz Ji'a(u- hlazna, ale f(lilydas A1·istony od niego 7.upelnie jest 
la i wydal 've Lwowie 1824 r. Drugi raz wytloczyl r6zny. - l{owalskiego przeklad tej komedji 1niesci 
tenze l)rzeklacl 'v Wilnie 10 Dzielac!t J. C. P. "Jfolie- si~ w Dzielaclt J. C. P. Moliera T. VI. s. 309 -390. 
1'a 1848 T. str: 225-319. . Les Fenztnes, saz·antes co1nedie encinq actes, n1a1ny 

Skq]Jiec, komedja w pi~G iu aktacb, jedna z arcy- v,r przekladzie polskin1 Leona Borowskiego p. t. Kobie
d~iel Moliera,. 'vJ·as.ci,viej ;takomcy ~ytul nosic po-j l!J filozo(ki. Wi~no 1826 r. str .. 120 w 8. Tl6maczyl t~ 
w1nna, stoSUJ~C s1~ do nazwy oryg1nalu. W gl6· l\omedj§ Franc1szek Kowalski. -
wnej roli skupil autor t.utaj 'vszelkie rodzaje skner- J Le JJout'fSeois gentil llornrne, comedie ballet en 
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Cinq ac/es, napisana 1670 r. t{OnlaCZOJl~ i 'vydan~ tor za oryginalne u"~azal) i Stub 1170ff11y, komcdj~ 
byla 'v Warszawie 1782 r. przez Boduena. Toi sa- 've trzech aktach. S.lJnlpaturzne lelrarsltto, bez
mo P· t. Afie&rczanin s:lachcic, przeloiyl \Ve 4-ch irnienne 'vydauie 'vI\: ali~zn, na san1ym pocz~tku bie
aktac h z baletem i wydal1823 r. 'v Warszawie J(o- lf1ccgo Rt6lccia., ledwie na wztniank~ bibliograficzn~ 
walski, powt6rnie zas wytloc~yl zapewnc '" Wilnie zasluguje. 
w dalszym ci~gu dzicl J. C. P. ~Ioliera, to jest w to- Alelicerla Si£~lanlra ltC lrzeclt alrlach i Sielanka 
mie 7 lnb 8, kt6re jeszcze dotf}:d nie "'yszly. kon1iozna (la pastorcle comique), operctka z bale-

Le fourberies de Sca]Jin, kotnedja trzy-aktowa tcn1 napisanc 1666 r. ella tak z'vnuogo halclu Aluz 
spo~s~czo~a podobno jeszcze 1780 r. w Warszawic I gr::mcgo w St. nennn in. :Molier piSZl!C IH\ wezwanie 
bezim1enn1e p. t. Frautosltva Panfila. Lnd\vika XI\·, dla l~r6tkosci czasu nic mogl \Vi~cej 

Le rnalade irnaginaire coluedie-ballet en trois 'vyspieszyc nad 2 akty. l{owalski dodal trzeci wla
acles, n1a. tl6macza w \Vichlit1skim 1(., l\t6ry '\'ydal snrgo pon1y .. 1u, aby sztuczka nie byla bcz koiica 
sw6j przeklad jeszcze 1783 roku- \V \Varsza"'ie p. t. i \Yydruko\rnl \V dzielach ~1oliera. 'Viluo 'f \ 1

• str. 
Chory z P1'!Cloid:euia i w l{owalskim. 321-369. Siclank~ zns komiczn~ S\YCgo przcl{lUdll 

Z reszt~ pr6cz l{si~dza Bohoinolca, l\tory przero- umiescil w ,~I toruie polskiego 1Iolicra od st. 1-26. 
bil a nie tl6tnaczyl Moliera, jak to widziiny np. 'v fi·- I Dzifdld wi~c zacnemu ziomko\vi, za kt<Jrcgo spraw~ 
glackint polityku terainiejszej nzotly (trzyl{roc dru- 1niec beJuzierny calko,vity przektad pis1n znamieni
kowanym 1757, 1758 i 1772 -1775), tnatny jeszcze tego Gall6\v pisarza. 
przerobienia 'Vojciecha Bogusla\vsldcgo z 1880 
i 1783 r., p. t. Jfie.~zczki rnodne, (l\t6rc prawie au-

- ·- -----

• 

11. SkiJnbo1~owic!. 

N AHUN W INDJ ACH #'VSCHODNICH. 
(zE ST.ALORTT£l2 ). 

• 

Najbardziej interesuj~c~ okolic~ dJa podr6inil~a Dose jest spojrzcc na dolfbczon~ tu rycin~, aby 
w Indjuch wschounich, jest przestrzc11 u st()p g6r si~ przckonnc o prawdzic tego cosn1y powiedzieli, .. 
Hima1aja, kt6r~ jak 'viadomo, oddzielnj~ r6w·niny bo obraz t~n JH'zcdsta,via dokiadnie charakter wscho
Indostanu od })rzystani Tybetu i Tarta1ji. Ta In assn dnio-iudyjskiego 1niasta i polnocno-"'schodnio-indyj-
g6r najkolosalnicjsza poclobno w calytn swiccie, przecl- skiego ln·ajobrazu. . 
stawia tak zach,vycajfl:ce "·idoki gor i tnk 'vspania- · Nahun, jest stolic~ Sirmorn, Iunlcgo ksi~st\va 
le doliny, ie ani 'Vlochy, ani l\Iexyk nie 1nog~ dobi- \\. g6rny1n Inclostanic i odznacza sifJ zar6,vno pi~
jac si~ 'v tym 'vzgl~dzie o pierwsze11stwo z nien1i. ln1cn1 polozcnien1 jak i doskonal~, siln~ budow~. Do
Ale jak zad~iwinj~c~ jest pit:kno8c tych okolic, tak nHJ\V tan1 \Ypra\vdzic nie zbyt \Yiell\a liczha, bo ksi~
tez nadz\vyczajna ich urocl7.ajnosc i dla tcgo nalei~ ic Sirrnoru naleiy do drobnych radzaso\v, nle \vyso
one do najlndnicjszych na zicn1i, tak, zc nio n1oina pol kic n1ury j si1nc wiczc i bramy, wedlug Z\vyczaju n1a
godziny jecbac, zeby nie spotknc nowej \vsi lnb n1ia- hotnctaflsldcgo przyozdobionc kopulatni, na<.laj~ tc
steczka. Mn6st\\·o tych ostatnich, si~ga dnlcldej sta- mu 1niastn ilnponujqc~ postac. Jeszczc '"i~cej Inalo
rozytnosci, bo da.\vno przed Naroclzenietn Jezusa Chry- v;niczosci dodajc n1u poloicnie na sknlisten1 \Vzg6-
stusa, cy,vilizacja by1a tn jui \vysoko posuni~t~; ale rzu, z kt6rcgo na '"~z:rstkir, strony przedstn.wiajt1 
wi~ksza cz~sc pochodzenic swoje a przynnjn1niej tc:- si~ cndo"'ne 'vidoki. 'V dali "'znoszq sig 'vysokic g6-
razniejsz~ postv,c, winna jest cpoce, 'v kt6rej maho- ry, odnogi IlinJalajn, 'v kt6rych d\vic \Viell\ie rzeki 
metanie \vtargn~li do ln<lji wschodnich i to ogro1nne Suth~j i Deyra Dun z 1nnost,vcn1 innych po1nniejszycb, 
panst\VO pod SWOjt} wladz~ podbili. Ale ,v}nsnie ta zr6dla s've lllUjf!, 'v ol~olo, zas cala O}{Olica jest lTii~
sprzec7.nosc mi~dzy gl~bol{~ staroiytnosci~ i sre- szanin~, zloion~ z do lin obficie strutnicnitnni skrapia
dniemi wiekan1i, tudziez mi~dzy tc1ni i no\vazemi nych i g~s to ocicnionych pagorl\6\Y, ,vsp6lnbiegaj~
czasami, stauowi rzeczywisty powab jaki widok ta- cych si~ mi~dzy sobf1 o palrn~ pi~kuosci i iylnosci. 
kiego Jniasta zawsze przedstawia. Droga wiod~ca do Nahun niezmicrnie jest stro1na 



- 150 

i w~~ka, ale jeszc2e bardzi6j stron1en1i i ciasnemi 
oka~uj<1 si~ ulice 'v satnem tnicscie, tniejscatni nawet 
nie n1ozna ich naz\vac ulicatni i raczej 'vypada jc po
ro,vny\vac z kamicnuen1i wschodn.tni, kt6rych niere
gularue stopnie wykute s~ \V skalc. Min1o to, sloni c, 
na\vet ci~zko oblado\vanc, post~puj'1 po tych spadzi
stych drogach \V g6r~ i na dol, z r6,vn~ pc,vnosci~ 
i bezpieczenstwen1 jakby chodzily 1)0 glttdldej dro
dze, a na\vct konic zdaj~ si~ nie Z\Vn.iac na te prze
szkody i \vidz~c jc sadz<'!CC sn1ialo ze S\VCJni zuclnva
letni jezdcatni po tych nicbezpiccznych skalistych 
stopniach; pr~yznac potrzeba, ze jc "'idocznic natura 
do tcgo roclzajn truunosci ut,vorzyla. 

Przed rokicn1 1815, okolica ta nie byla jeszclc zna· 
n~ \V Enropic, bo or~i angieh;ki, ktory jni da,vno 
poclbil nizsz~ ez~sc Indji \Vschoclnich, tak da1eko jesz .. 
cze nie uosi~gu~l. Ale okolo o\vego czasu 'vojo,vni
cze plc1nie Gurk[tS0"1

, 1nieszl\ajt1cc \'V goracb ~ cpalu, 
zwabionc zyzuo~ei~ nizszych okolic, zaczeto pod do
w6dzt,ven1 dzikiego swego naczclnika A.tner- Si nga. 
Teppy, \Vkraczac \V uroclzajnc przestrzenie rozciqgaj~
cc sig n1i~dzy Gaugesen1 i Sutlajcn1. Ta cal a ogrotnna 
przestrz~n byl~t nicgdys skl~do\Vf1 cz~sci<1 paiist\va. 
'v~chodnio-indyjskicgo, kiecly ono j eszczc calc nnle
za!o do jcdnego pOteJinego \Vladcy, \Vielkicgo lllOgO

la Delhi, ale od czasu rozbicia tcgo \vielkiego pnfl
~t\va przed stu l:tty, okrt1g ten podzielil si~ na roznc 
drobne ksi~st\va, ktorych wladcy 'vzajenJnic zazdro
sncin na si~ spozicrali oldeu1, kazdy bo\vicrn podej
rzy\val, ze s~siacl pragnie wzb ogacic si~ i rozszcrzyc 
s\voj~ 'vlasnosc jego koszten1. 

Naturalnic prze to, kiedy p letnic Gur]{a \Vtargn~

lo w t~ oko1icQ, drobni ksif1z~tl~a nic 1nogli si~ zgodzic 
lla Ut""Ol'Zenic SCislego llli~dzy SOb~ Z\Vi~zku, aby 
pol~czone1ni silanli przeci'v nieprzyj acielo,vi \Valczyc. 
Ich 'vzajcmna ocl 'vielu lat zakor~eniona nieufnosc i 
za,visc, nie 1nogla si<E nato zdobyc, a przytc1n kazde
mu zdawalo si~, ze satna natura gruntu jego dziedzi
cznej \Vlosci, lat\VO })OZ\VOli ll1U nn.pastnikO\V 0 dr.przcc 
Ale stulo si~ to co \V taldch okolic,nos c iach stac si~ 
1nusialo. Krajowi ksi~z~tn., z kt6rych kazdy ~ poczf}:t
ku rad patrzal na. ld~ski ~nvoich Sf1Siad6\v, zost ali 
pojcuynczo jeden po drugitn nie tylko z pano\vania 
ale i z rodzinnej zietni wyzu tetni i 1uusieli jako zbi c
gi szukac schronienia na Poludniu, gdzie sifJ juz An
glicy tr\vale usadowili. Nakolanach blagali ich o pomoc, 
nie potnn~c na to, ze opiel\a Anglik6w jest ten1 sa
mem co pano\vanic Anglji. Nic dzhvnego, ~c poj~cie 
wlasci ojczystej nie mialo przyst~pu do sere tych 

wycienczonych wszelkiego rodzaJu zbytkiem,nic procz 
wlasnego dobra nie znaj~cych san1olub6w. 

A nglicy pr zyrz e]\li in1 pon1oc, i zarnz czynem 
st\vicrdzili obietnic~. \Vysta\viono uosc siln~ armj~, 
i juz w rol\u 1815 sir David Ochterlony "'YP~dzil 
Garkas6w z zd obytycb ksi~stw i te tn zwyci~stwem 
zjednal sobie tytul pogrorncy Malamur. Ale jakies 
byly togo skutki? Czy Anglicy post~pili jak sprzy
znicrzeiicy i po\vr6cili krajowyrn ksi<!i~to1n , l<t6rzy 
ich o l)ODlOC prosili, odebrane napastnikon1 ksiEJstwa. 
Bynajn1niej! l{tokolwiek n1a zdrowy rozs~dek i nie .. 
co znajomosci historyi, nie spodzinlby si~ pewno taki6j 
szlachctnej polity ki ze strony Anglji. Anglicy przy
szli tan1 jako sprzytnierzency, ale post~powali we
ding pra,va zdoby,vc6w i krajowi \VRchodnio-indyj
scy 1\SiEJz~ta, dos\viadczyli tego san1ego losu co nie. 
gdys ksi~z~ta starego s\viatu, kt6rzy przeci w nie
pr7-yjaciolotn swoiln uzywali po1nocy Rzy1nu, to jest 
ze z nicza"'islych "'ladc6,v, stali sie odt~d z in1ienia 
tylko J\si~z~tan1i, }Jozbawionetni zupelnie "·lasnej \voli. 

\Vladcn. Sirn1aru byl jednyn1 z tycb, kt6rzy we
z,vali pon1ocy Anglii i spotkalo go to sa1no co wszy
stkich jego koleg6\v. Otrzyn1al \vpra\vdzie dawny 
s,v{>j tytullladzasn, ale ani wladzy ani dochod6\v da
wnych nie oclzys kal. ~I hno to dot~<l jeszcze jego po
tonlko\vie '" swojej re~yclencyi Nahun, udaj~ tak~ po
wag~ jakby byli takic1ni jal\ ich przodko\vie tnonar
chami. IclJ tron otacza blask \vschotlniego zbytku a 
wzgl~clc1u S\roich pocldanych (jczeli n1oina jeszcze 
tak nazy\vac n1ieszl{ailco\v N ahunu) tak s~ uieprzy
st~pncnli, jak nicgdys "'iclcy ~ult~ulO"'ie w Delhi 
1\llaj~ na,vet swoj~ gwardj~ l)rzyboczn~, jest to \vpraw
dzie tnala i zle UZ broj On a gr0111adka, ale 1naj~ przy-. 
najn1nicj t~ przyjcn1no sc, ze od czasu do czasu mog~ 
odby"'ac przegl~cl tej szczuplej garstki zolnierzy, 
a przytcn1 cz yz to iin nic pocblebne, iz ta ich sila 
zbrojna \V ob\varo\vRnych koszarach zwanych Kilbcr, 
tuz obok ich zatnl\u stoi gotowa na rozkahy, takjak
by oni dzi s jcszcze by li panan1i pokoju i "'ojny, srnier
ci i zycia. vVprawdzie kiedy rezydent Angiel~ld, mie
szkaj~cy o czterdziesci 1nil angielsldch w miescie Su
bathoo raz \Vrok przynajmnH~j odwidzi Radzasa Na
hunu, \Vtedy znika nieprzyst~pllOSC nominalnego \vladz· 
cy SitTlloru, a rczyclent, to jest \vyznaczony przez 
rzttd A ngi elski namiestnik pro\vinc yi, przyjmowany 
bywa z tak~ unizonosci~ i uszano"·anien1, jakie na 
Wschodzie panuj~cyn1 tylko bywa ol,azywane. Radza 
wie dobrze, ze nietylko summa jego docbod6w jedy
nie od dobrej woli namiestnika zalezy, ale nadto, ze 
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:Anglicy maj~ zupcln~ moe, skoro im si~ tak podoba, si~ z tak~ wytrwalosci~ i n1~stwen1, il na\vet nie
odebrac mu rezydencj~ i tytul ksiqiEJcy! przyjaciele nie n1ogli in1 szacunl·at S\vego odtn6,vic. 

Niedaleko miasta Nahun, po drugiej stronie "'~z- Czterech oficcro'v Angielsldch i cztcrdziestu zolnic .. 
kiej i glEJbokiej doliny, lezy twierdza g6rska Tyrock, rzy })oleglo pod 1nuran1i tej t\vierdzy, a 'vysoki obc
za kt6rej n1ura1ni niegdys ksi~z~ta Sirrnoru s~dzili lisk \\'Zniesiony na patni~tl{~ kr\Yn,vo okupioncgo 
si~ bye dose bczpiecznie umieszczonemi; ale dziel· Z\vyciEEstwa, \Vskazujc n1iejsc,e, gcl1.ic ci \valcczni zda
nosc i m~stwo Garkas6w przela1nalo "·szelld op6r la ocl swojcj ojczyzny ostatni spoczynek znale:lli. 
i po kilku dniach obl~zenia udalo in1 si~ przebyc 1,ak to \V Indjnch 'vschodnich, obok gtnach6\Y sta
mury na 40 st6p wysolde, prawie bez straty jednego rozytnych i srednich wiel\6\v, w~nosz~ si~ i tcgocze
czlowieka Nie tal{ lat\vem bylo Anglikom zdobycie sne budowlc, a kazda z nich jest pc,vnytn pomnikiem 
tej twierdzy, kiedy pod ni~ w r. 1815 ob6z roztoczyli, J historyczny1n. 
bo Garkasy, }{t6rzy si~ \V niej silnie usado\vili, bronili 
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Niezmordowani turysci angielscy dostarczaj~ nan1 
zawsze ciekawych wrazen ze swoich awanturniczych 
podr6zy. Nie wyczerpanem zr6dlem dlanich: jest bo
ga.ty Wsch6d lub tez krainy clrugie p6lkole ziemi 
naszej zajn1uj~ce; to tez kazde czasopisn1o zawiera 
pelno opis6w o cudownych Ameryki lub przyleglych 
jej wysp In·ajacl1. - Spotka \vszy wi~c \Vspomnienia 
z podrozy nie ta.k dalekiej, nie w innych cz~sciach 
swiata, nie na powierzchni niezrnierzonego Oceanu, 
ale na naszym Baltyku - tak nieobiecuj~cy1n po
dr6znikon1 'vielkich wraze11 odbytej, a przcciez bar
dzo cieka,vej i zajmuj~cej, un1yslisn1y dac kr6tki wy
j~telc z tejze naszym czytelnikon1, spodzie,vaj~c si~, 

ze po licznych obrazach z bogatej przyrody Poludnia 
i Wschoclu i ten 1ualy z P6lnocnego zak~tka Enropy 
obrazek, dobrze przyj~tyn1 b§dzie. 

Jeden z tegoczcsnych turyst6"T' znalazlszy ~i~ 
w stolicy Sz\vecji i przechadznj ~c siEJ po pi§lnH3j za· 
toce Sztokholn1sJdej, ocze1dwal na statek, kt6ren 
mial go - jn.lc si~ \vyraza - do Europy zabrac. 
W tcn1 z"rraca jego uwag~ ogro1nne cz6lno, w ksztal
cie bryku kupieckiego, z iaglan1i podobncmi do tych, 
jaldetni Norwegjanie z"'yldi opatrywac S\Vojc statki 
w czasie nicbezpiecznych po s'voich brzegach~ \vio
d~cych do polnocnego przyh!dka podr6zach. - Sta
tek byl na odplyni~ciu, lado,vnno skrzynic, zwinne 
rJlUSS!J spiewaj~c, "rskakiwaly pomi~dzy sznury, majt
kowie 11acif1gali iag1e, lancuch l\otwicy okr~cono 
okolo windy, a podr6ini zegnaj~c si~ z pozostalymi, 
juz 'vsiadac byli gotowi. Nie 'vidzialc1n nigdy odply
waj~cego okr~tu, m6\Vi nasz IJra"rdziwy 1nilosnik 
podr6zy, - aiebym nie uczul \V sobie wrzqcej ch~ci 
opuszczenia brzegu i udania ~i~ z nim w podr6i: 

statek, na kt6rcn patrzalem tern 'vi~cej mnic l<u so
bie poci~gal, gdy 'vyczytalem na niln napis: Osb·a
goth, a poniiej: 6othlaurl. Wyspa Gothland zda,vna 
byla dla tnnie przcdmiotetn cieka"'osci, lubo nic spo· 
dzie\valein si~ jej ,vidziec, bylu ona bo,vienl dalck~ 
od '\Vszystldch punl{t6"' i do iadncgo nie po drodze, 
stracilen1 byl nadziej~ z'yiedzenia j~j, sposobnoscja
J~a tni si~ zdarzyla, byla nadto dobr~, aby jf1 tn6gt 
pomin~c turysta ~ professji. Wsiadatn 'vi~c nn Ostro
goth. W par~ godzin, prze bicglszy pi(Jin1e 'vybrzc
ia Sztol\bohnu, 'vyplyn~li~n1y na g1~bokic 1norzc ko
lyszqce nas na s'vcm lonie. 

{ ... siadlen1 obok n1a.jtka kiernjqccgo statldc1n (qui 
tenuit la barre). Byl to pra\Ydziwy poton1ek owych 
staroiytnych Skandyna\Y6,v, ktorzy si0 In~6lan1i rno
rza n1iuno,vali: ol\o jcgo zn1icnnc, bznro-ziclonawe, 
jakie dlngie zapatrzanie si~ na 1norsldc falc nadaje 
zeglarzotn. Dlugie rude wlosy - nieco juz biclcjq;
cc, spada1y prostcn1i kosn1y na barld i ol{olaly pociQ:-
gl~ m~zn~ twarz jcgo. 

Wkr6tcesn1y Ri<a zaznajomili z sob~ i wszcz~li roz-
lno'v~. 

- Pan si~ udajcsz do Gotland? rzel{l do 1nnie. 
- Tnk, 1n6j przyjaciclu. 
- Cudzozicn1cy nie lnbi~ zwicdzac tej wyspy! 
- Co do n1nie lubi~ bye 'v sz~c.lzie . 
- Dla sprzedaiy? 
- Bynajmniej. 
- A ,vi~c dla kupna? ial1ni pana, bo nic masz 

handlu \V Gotlandzi~! n1in~ly jui da wnc czasy ... 

- J a ani sprzcdaj~, ani tez l\upuj~: jad~ po pro
stu dla widzenia. 



• 

- 152 

- 0! kiedy tak, to dobrze, bo czasu pan nie zmar-' pami~c pokolenia minione i pot«Jzniejsze ni~eli obe .. 
nujesz. cne. Znajduje tam oraz kosztown~ monet~ - nace-

Gotland jest 'vi~c godnem widzenia? chowan~ r6znen1 z calego swiata pocbodzeniem, ja-
- li dla czego nie, odpowiedzial zeglarz i pusciw- ko to: od Anglo-Saks6,v, Got6w i Wissygot6w, Per

szy zust kilka l\l~b6\v dymu, tak n16wic poczf!l: l{ie- sow, Arab6w i Saracen6\v, o l\t6r(! ubiegaj~ si~ chci· 
dy juz Pan B6g stworzenia s"·iata dokonal, pozosta- wie bogaci nun1L~mato\vie naszej Europy. 
~o mu jeszcze w r~ku troch~ gliny, kt6rej nie chcial Na cah~j wyspie nie tnasz innego miasta pr6cz 
zmarnowac, tak do siebie przem6wil ,c6z z tej kru- Wizby, w ktorego porcie stan~lismy. 
szyny uczynic?" Spojrzawszy na d6l na Oster Sjon Niepodobienstwem byloby prawie oznaczyc sta
{Baltyk) i \Vrhucil 'v jego zielone fale gal:eczk~ po- nowczo epok~ w l\t6rej zalozonem zostalo. 1'o tylko 
zosta~ej gliny. NatycbmiRst Gotland si~ ukazala, 'viemy, ze jui w dziesi~t.yn1 wieku, t. j. wi~cej niz Iat 
Gotland - ten zbiorek wszystkiego, co si~ na wszyst· d'viescie przed zalozeniem Hanzeatyckiego zwi~zku, 
kich innych cz~sciach swiata znajduje. Pycha za- bylo ono jednyn1 z najwazniejszych punkt6w handlu 
czarowanal pra,vdziwy raj P6lnocy: samajednaotrzy- polnocnej Europy. Slynny zwi~zek, o kt.orym wspo
mala naraz lasy, jeziora, rzeki, rozkoszne doliny 1nnielis1ny, mial tu s'voje kantory, co dla calej wy
i pyszne gory i ... jednem s!ow.em: \Vszystko! \Viclzisz spy stano\vil'o zr6dlo nieprz.eliczonych bogactw. Ko
wi~c pan, Z8 spra \Viedliwie do Gotland pod~zasz~ dex I11orski Gotlanda slynnym byl w \Viekach sre-

Powyzsze opo,viadanie nader bylo zdolnem rozpa- dnich: przelozony na siedrn czy os1n j~zyk6w, posia ... 
lie wyobraznifb turysty i dla tego d\Yudziesto-godzin- dal 1noc pr[l.\Va obowi~zuj~cego wszystkie narody 
na podroz po kaprysnych falacb, zbyt mi j~ dlug~ handel z P6lnoc~ prowadz~ce. Po1nyslnosc ta jednak, 
wydala. jak wszystkie rzeczy ludzkie, przemijaj~cfl byla. Woj-

Nie bez zy,vego uczucia radosci ujrzalem przy nie- na z Danj~ daln pocz~tek upadkowi Wizby. Walde
pewnen1 i bladen1 porannem swietle, ogron1nQ; jak~s n1ar III wzi~wszy n1iasto szturn1e1n, zadal tnu cios, 
mass~ - naprz6d niewyrazn~, na kt6rcj wkr6tce z kt6rego juz dzwign~c si~ nie rnoglo. l{openhaga 
biate skaly i czarny gr6d ukazaly si(J Ingla,vo posr6d wzbogacila si~ iupami, zdobytemi na tym pot~inym 
wynioslycb drzew zieleni. Baltyku skladzie. Dzis, zniszczenie jest zupelne 

Ten1i skalan1i byl'a wyspa Gotland - cel1nojej i przy d'v6cb czy tez trzech tysi~cach mieszkanc6w, 
podr6i y; tyn1 grodem, j~j stolica- starozytne Ulizby niezdolnych zaludnic jego obszernej satnotni, Wizby 
Grod ten niegdys k\'vitn~cy, na teraz cale opustosza- jest miasten1 uma1·tenz. 
ly, z kt6rego handel i :tycie ustQ:pily naraz; tak n1orze JVlimo to, niemniej 'vspanialy i zajn1uj~cy przed .. 
opuszcza niekiedy jedno zc S\Voich wybrzez6,v, za- sta,via ono 'vidok podr6inetnu, zblizaj~ce1nu si~ don 
mieniaj~c \V nieozy,vion~ san1otni~ port, dzis przez od strony morza. 
okr~ty wszystkich narod6\v zwicdzany. Wysokie, z~bko\vate-pr~wie nienaruszone 1nury, 

Polo:t;ona niemal 'v posrodku n1orza Baltyckieg0 osaczone litemi cz,vorokf!tnemi wiezyczkami, jasno 
i rozprzestrzeniaj~ca si~ wzclluz okolo na n1il osn1- uwydatniaj'b granice ob,vodu. Nie zdarzylo mi si~ 
dziesi~t przy trzydziestu szerokosci, wyspa Gotland 'vidziec n1iasta w Europie, kt6reby do tyla zachowal 
znajduje si~ na drodze zeglarzy, udaj£1cych s i ~ z Ros· na sobie srednio-wieczny charakter. By trafne 
sji do Szwecji lub z Szwecji do Nierniec; nadto, ona uczynic por6wnanie, pan1i~c n1oja r cofn~c si~ musi 
byla dla statkow miotanych wzburzonen1i falami Bal- az do Jerozoliiny, tak sa1no wiencen1 bastjou6w, wie
tyku, za\vsze bezpieczn~ przyRtani~. \V Cif!gu zas zyc i blankami Inur6w opasanej. Ale do tego 1i-jecly
owych dlugich naj azd6w od W schodu, kt6re na }JO- nie cale si~ ogranicza podobienstwo. J erozolima 
dob~spienionychpotok6\v spadalyna Europ~, Goland przedstawia zawsze utnysloV\7i ide~ nieporo'rvnanego 
stano"·ila 1niejsce wytchnienia "~§drowc6\v, spi~sz~- pi~kna, pi~koa powaznego i sm~tnego oraz, jakie 
cych naprz6d-nie wiedz~c prawie dok~d p~dzilo ich przystalo }{r6lowej \V 'vjEJzach - ale zawsze kr6lo· 
przeczucie przeznaczenir.. Tu \vypoczywa 1i czasjal\is wej!... Mury Jerozolirny, 'vycinaj~ce swoje o 'Nyda· 

' zk(}:d dalsze swoje odbywali w~drowki, na nowo swiat tnych k~tach sylwetki naraz~cen1 (tranche) i mocnem · 
zaludniaj~c. Zavt'sze "'szelako zostawjali tu slady tle i nieublaganego bl~ldtu (inJplacable azut) -
swojego przejscia. Dzis jeszcze, rolnik przewrac~jq· rozdzieran€go ostrfb strzalq. n1iuaret6\v, ukazuj~ce si~ 
cy gleb~, wydobywa lemiesze1n pluznyn1 owe rnagna posrod rozzarzonych odbic skalnych, sprawuj~ w nas 
otta, o kt6rych n16wi poeta, k tore m u przywodz~ na . olsni~cie, zawrot. Dla tego tez, jak<}kolwiek jest 

, 
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wiara nasza - jal{iegokolwiek trzymamy si~ wyzna- oltarze dawnych ozd6b pozbawione, przedstawiaj~ 
nia, czujemy wszys;cy \V gl~bi serca pewnosc nieza- wsz~dzie obraz owego obrzydlego spustoszenia, 
chwian~, ze te mury widzialy spelnienie si~ z rzeczy kt6re nie jest dzielem czasu, - czas bowiem z~ali
Boskich i ludzkicb; ze dzieje tego grodu, s~ dziejami skom swoin1 postac majestatu i poezji daje, -lecz 
nieba i zien1i i ze nareszcie, z wysocza Golgoty g6- l\t6rych sprawc~ ... jest czlo,viel{. 
ruj~cej po nad Syonem, Chrystus obok reszty krwi W kolo tych kosciol6w, pi~kne i szerokie ulice, 
i wody z serca jego wyszlej, posial oraz nasiona mi- ukazuj~ nam do1ny z konczyste1ni rzezbionemi szczy. 
losci ku Bogu i ludziom, kt6ra dojrzawszy pod tami, w tym rodzaju architektury, jak~ dzis jeszcze 
ogniem przesladowania, dzisje5zcze samajedna swiat nien1ieck~ zowien1y, kt6rej tak pi~kne, ciekawe zna
utrzymuje i zbawia. chodz~ si~ pr6bki w Hano\verze - na starem mie-

Wizby ani tej wielkosci, ani tego nieprzedstawia scie a zwlaszcza w Norenberdze. Domy te, mieez
nam blasku. Kupcy Hanzeatyccy walc.zyc nie mog~ cily w sobie niegdys bogatych kupc6w Hanzy, dzis 
ze lwami Judy, ani tez kr6lowie Danii z wspomnie- zupelnie s~ opuszczone; tak, ze nic do kola nie prze
niami Dawida i Salomona. Niebieska"'osc blada ryzva sarnotnosci i milr.zenia. Zdaje si~ wi~c, jakoby 
i 9m~tna p6lnocnej sfery nie bardzo tez por6wnac si~ ich wlasciciele w drodze gdzies byli i mieli co chwi
daje z peln~ blasl\u i uroku swiatJosci~ Wschodu. la wr6cic: ale niestety1 zawsze oczekiwani, nie wra
Lecz takie jakiem jest, ze swemi przedluzonemi mu- caj~ nigdy. 
ry, tak cudownie zakonserwowanemi, - opisuj~ce Sliczne klasztory, niegdys przez Franciszkan6w 
ogromny ~uk, kt6rego ci~ciw~ stanowi samoz mor- zajmowane, obecnie s~ puste; przecbadzaj~c si~ sk}e .. 
skie wybrzeze, ze swemi trzydzieBto-szescioma wie- pieniami n~dznych korytarzy, nie spotykamy owych 
zycami i bastjonami, ze swemi bramami zaopa· surowych a powainych postaci, kt6re zaludnialy je 
trzonemi w fossy, kurtyny, eskarysy i l<ontreskarpy, niegdys. Lecz gdyby zakonnicy dnia nast(Jpuj~ccgo 

z wielkiemi ruina1ni swych osmnastu kosciol6w, r6i- do Wizby wr6cili, znal(lzliby swe. kaplice i swoje 
nych mi~dzy sob~ ksztaltem i postaw~, g6ruj~cycb cele w takimze sta.nie, \V jakim zostawili je ich ojco
z dum~ po nad gromad~ domostw, ln1pi~cych si~ wie, kiedy reforma zt~d ich wygna{a. 
u jej podn6za: Wizby milcz~ce, zimne i ponure, nie Toz ~amo i o zan1ku, zwanym Wizbo1,g-Slott po
male czyni wraienie na podr6zniku, zdala si~ one- wiedziec moina: silne tnury stoj~ nienaruszone; ba
muz przygl~daj~cemu. szty zd~j~ si~ niedotkni~te obyd~ szturmu, a strzelni-

Nie mamy zamiaru oprowadzac czytelnik6w po ce wychodz~ce na morze, gotowe dzis przyj~c dziala 
owych wszystl{ich }{osciolach, poswi~conych swi~tym, w swe paszcze. Klasztorowi brakuje tylko zakonni
wi~cej p6lnocnemu nizli naszemu kalendarzowi zna- k6w: tylko zolnierzy niedostaje w zamku. 
nym, jak to: S-go Larsa, S·go Drottona, S-go Olafa, Drobne Inieszczanst,vo dose ubogie, bo pozbawio- · 
S-go Gorana, nie wi~cej tez zastanawiac sifJ b~dzie- ne przemyslu i handlu, zamieszkuje niekt6re cz~sci 
my nad niemi poszczeg6le, lubo mog~cemi przed- miasta i zdaje si~ samo sobie wymierzac sprawiedli
stawic artyscie liczn~ a pi~knfJ: rozmaitosc arcbitek- wosc, uwazaj~c siebie wyl~cznie za straz slynnego 
tury z 10, 11, 12 i 13 stulecia; i u siebie bowiem grodu, zalozonego i wzbogaconego przez swoich 
znalezc mozemy r6wnie pi~kne -rvzory tych r6znych pra-ojc6w. 
styl6w; jed en wszelako uwag~ zwr6cii: w j~zyl\u Do kola Wizby: na P6lnoc, Poludnie i Wsch6d, roz
krajowym zowi~ go: }/elige And~ /{i1'kan, t. j. kogci6l wijaj~ si~ obszerne i pi~kne wlosci, slicznemi po
S-go Ducha uchodzi on za najdawniejszy z pomi~dzy przeiynane drogami; wioski doses~ dobrze uprawne 
kosciol6w ~iasta i taki rna ksztalt,jakiegom nigdzie i \vydaj~ wszystkie roslinne plody klimatu umiarko
indziej nie widzial; jest osmiok~tny, z dwoma skle- wanego; winogrona dojrzewaj~ tu nawet, co zaiste 
pieniami; na sklepieniu gl6wnego ch6ru znajduje si~ jedyny na wyspach Baltyku stanowi wyj~tek. 
osobliwszy i dziwny otwor, kt6rego uzytku nikt Nie mog!em zwiedzic calej Gotland,jakkolwiek m6-
w ~izby wyt!6~~czyC mi nie .m6~l •. Radbym t~ wy-1 wil! ~i ;no.i przewo~nicy, ie. wielka jes~cze ~iczba 
raz1c· szczegolnieJsze wrazen1e, Jakie sprawuJ~· te kosciolo\v Il{lasztoi6wzaslugiwalana obeJrzenie;ka
koscioly ,v tak dobrym stanie dot~d zacbo,vane, kt6- zalem si~ zaprowadzic na punkt najwznioslejszej wy
rych gl6wna cz~sc zniszczeniu nie ulegla, kt6rych po- spy, na wzg6rze 1/ogklint, by ztamt~d rozleglejszy 
krycia i dachy s~ po wi~kszej czEJsci nienaruszone, okiem ogarn~c widnokres. W rzeczy samej, spo
ale kt6rych podwoje powyrywane, potluczone okna, strzeglem na tych pi~knych obszarach Iiczne dzwon-
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nice, stercz~ce Ini*Jdzy 'vynioslych drze\V wierzchol
kanli. B y!a tt> godzina, o ktorcj u nas dzwi~k po
swi~conych dzwon6\v przesyla Dzic,vicy-lVIatcc owo 
pozdro\vicniu z ustArchaniola zcbrane, unosz~ce ku 
ni~j holdy, modlitwy i milosc zicu1i 'vygnanc6w. Lecz 
srebrny a rnelancholijny dzwi~k uie przcdarl spo koj-
·nego cteru: smutnc koscioly milczaly ... 

Zostawalen1 wci~z ua szczycic 1ncgo ob ser\vato
ljum, z oczyn1a zwr6conemi ku V\7izby, przypatruj~c 
si~ tylko 1nnro1n, dz\vo nnico1it. Lecz jcsli jeg.o niebo 
porannc \vydalo 1ni i~ bla.dem i jal\by cale ch1nurf1 
l)O\V leczouen1: wicczorc1n za to rOZ\Vijalo przed me1ni 
oczy1na pi~knosci niedor6,vnane. l\Iajcstatyczne slot1-
ce Z\Volna z t~pO\valo w gl~biny rnorskie, oci~gajt}c 
si~ na grzbictuch rozplon1ienionych balwanach. Nicbo 
ku zachodowi zatrzy1nalo na sobie plotnicniste bar\"vy: 
rzecby n1ozna j ak na paletcie, ua kt6r4j najjaskra 'vsze 
kolory zlc\valy i~ z sob~ i rozognialy 'vzajenn1ic. 
Blasku pelnu. swiatl'ost\ LlllOSZftCa sig na \Vi<.lno-kr~-. , . 
gu \Y przcpascc ClCnlno-purpuro\VCJ - rozpro,va-
dzona stopnio\vo, gasla Z\volna na zcnicie \V lekkich 
poinara1lczo,vych o blokach, gubhtcych ::;i'j 'v cien1nyn1 
bl~kicie. Pot~zne obloki dzi\vnych postaci: \Vozy 
o iskrz~cych si~ ko1ach, zlocistc trony, fanta~tycz
nGj architcktury palace, kt6rc \viatr roztr~cal, po
wsta,vnJy z morza i 'v ~l3taly lnt nicl>u. Stary zas grod 
ten1 'viQcej ponury i cicmny, itn otacz~j~ca go attno
sfcra S'viatlcjsz~ byla, kreslil S\VC C2UrllC linjc po fen1 
tie plon1icnnen1. 

II. 

B {/ It ,J:. 

nych 'vyszczerbionetni mury; na kazdyrn kroku cielt 
przyjacielski przeszlosci zda,val ~i~ na111 ukazywac. 
Zatrzymalisrny si~ z radosci~ antykwarjusz6w i arty
st6\v przyszczf!tl{ach kolumn i nagrobk6\v; przy uszko
dzonych odlatnkach wszystkich wiel~O\V i ''rszystldch 
sty16w, juz 'v posr6d amfiteatru mlodszego brata Ko· 
lizeum '"iec1.nego rrtiasta, juz pod zwaliskarni patacu 
Konstantyna, cz~scicj pod dlugiemi arkadanii owego 
pi~knego klasztoru sw. Profima, gdziesn1y na potkali 
ostatnie formuly starozytnej laciny, po1nieszane 
i zlanc \V jcdno ze stylem ron1anskim, no\YO si~ po-

• czynnJ<l:C)'ln. 
U przcjmy gosvodarz, ktory nas przyj~l po przyja

cielsku, widocznie by! uszcz~sli,viony nasze1n pil
nem ~aj~cietn si~ owe1ni czcigodnemi })ozostalo
sciatni z ubicglych czas6w i dzi~kowafnam za roz
kosz jakicj~1ny clozna,vali. Pe\vncgo ranka, gdy .. 
smy si~ Z niln przechaclzali 1)0 o"·y1n Cll1Cntarzu -
dzi8 chrzescja1lskitn Alyscan1ps - niegdys cie
nioln bog6'v poswieconyn1, tak do nas przem6-
'vil: 

- Ponic"·az tak ba.rdzo staroiytnosci lubujecie 
illnsicie 1ui poclaro\Yac jeszcze dzien jedcn, abym 
was zapro\vadzil do Baux . 

- A c6i-to jest to Baux?-zapytalcm. 
~ - lVliasto uruarle! odrzekl. · 

vV kilka gouzin poten1, szaraban ktory lubo, ze 
uie pochodzi od 1norlnych fabrykant6w, nie 1nniej 
'vszelul{o na elastycznych a n1ocnych ressorach osa
dzony, d wo1na nierosle1ni lecz krzepkietni zaprz~zo
ny koun1i, unosil nas posr6d zyznej r6\vniny, po
krytej obutemi plony, ktor~ tu o\vdzie przezynaly roz-

Nicch tcraz czytclnik poz"'oli ~ig przcpro\vad~ic legle l~ki, po drodze ocienionej drze,vatni mastyku , 
mysh1, o 1,000 mil zt~nnt~d, na skal~ Baux z\van~. m~cznicy i \\'iccznie zielonego d~bu . 

. Po kilkotygniowych ·wycicczl,ach do pi~l\nej Pro- Wkr6tcc ujrzelis1ny pierwsze poprzeczne g6r pa-
'vancji, przybylis1ny z kolei do ./\.rlcs, O\vcgo francuz- s1no gal(Jzi odcrwanej od Alp, kt6re pod naZW[b .AJpin 
kicgo portyku Wloch, kt6re z kolei byw al:o jui grcc- "'ysuwalo sit} 'v odd ali, skr~c~j~c ku poludnio"·o-za
kiein juz rzytnsl<iem 1niasten1 i kt6re dot~d przecho- chodo·wi, az do O\vej wielkiej plaszczyzny Cran, na kt6-
walo slady tych obu CY\Vilizacji, w pi~knosci S\VOich l'~ niegdy~ spadl, jak powiadaj~, deszcz kamienisty. 
pomnik6'" i swoich kobiet. Z najwi~l\szetn przes\viaclczenien1 t\vierdz~ o tetn sta-

J akze siCd nie zatrzyn1ac \Y tyu1 szlachetnyn1 gro- rzy 1nieszl\at1cy tej okolicy i na do,v6d pokazuj~ ka
dzie, przez Cezara 'vynicsiony1n do godnosci Juljan- n1ienie, \Y(}tpic o deszczu niedoz,valaj~ce .. 
skiej osady, w ktory1n przen1ieszl\i"ral Iionstanty11, Na \vidnokr~gu, }{tory zan1ykac sie zda,valy suche 
z kt6rcgo - jeszczc przed Byzancjun1- stolic~ swe- ichgrzbiety, ryso\valy po niebie dzi\\·aczne swoje syl
go ogro1unego pails twa uczynic za1ny~lal. Chcielisn1y 

1 
'vctki: tu, ostrc, z~bczaste, 'v obelisk \Vyrzni~te cy

widzicc jc tylko w przejczdzie: lecz Inimo\voli zatrzy- ple, pild; dalcj, niezn1ierzonej wypuklosci J~oputy; 

mal nas 6w \Vidok 1nelancholii wdzi~ku pelen, kt6- tan1 massy \vzniesione nad prozni~; tu zno,vu w~z
ry nicoiywionym na\vct przedn1iot6n1, mysli tkli,vc.; kie rozdoly, torowaly sobie kr~t~ mi~dzy g6rami dro
a rze\vncj uiyczac si~ zdajc. Post~powalis1ny jakby zyn~. 
wposr6d 1nuzeun1, posr6d tycb zwalisk obwicdzio- Dlugi czas maj~c przed sob~ taki widnolrres, kt6-
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ry przed nami uchodzil, jak si~ zwylde dzieje, z ho- pi~knosci~ szlachetnego kraju, zbudowal na skale 
ryzonten1 g6r: ujrzelismy znagla odosobnione "rzg6- o trzy n1ile od Arles zan1ek, kt6remu od 'vlasnego 
.rze, \vynurzaj~ce si~ z rJlaszczyzny,jak 'vyspa z lona imienia· nadal nazw~ Baltio, Daucio, Bacio, BatL-x:. 
fal morskich. Nie potrzeba nader bye bieglym w cty1nologii, by pod 

,,Otoi i Bau~d rzeJ{l do n1nie towarzysz podr6zy, te1ni lic1,nemi przeobraieniami, rozpoznac pochodze-
wyci~gaj~c r~kfJ ku Wschodowi. nie od jednego i tegoi san1ego ·wyrazu. 

Wzrok m6j slderowal si~ natychmiast lru Iniejscu Inne domysly mniej s11 poetyczne, ale za to "ri~cej 
mi wskazanemu i 'vkrotce spocz~l na jednolih~j rna- si§ do pra w'dy zbliinj~ . Jed en n1i~dzy inne1ni, poda
pie \viez i 1nur6w, zawieszonych, - iz tak powi~rr1y je za fundator6w zamku Baux, rodzin~ niemni~j zna
u \vierzcbolka skaly. Te pochylonc i wal~cc si~ wie- kornit~ jak pot~in~ Balt6\v, ocl kt6rej kr6lowie Go
ze, te mury szeroldemi wylomami nadwer~ione, po- t6'v j Wisygot6rv rodO\\'Od S\YOj wyprowadzili. VV cza
t§inemi swen1i gruzy bold gory za,valaj~ce, dose za- sie opanowania miasta Arles przez Eryka Wisygoc
pra"rd~ podobnemi byly do potokow skal, tocz~cych ]dego kr6la, Arleyanie uszli na ·wyiyny \V Baux, zk~d 
fale kamienne. · nieprzyjacicl zn6w ich wyploszyt. Jeden z czlonl\6\V 

Bylo to widowisko, jalde wyo brainia fantastycz- rodziny Balt6"r, kt6ren1u 'v dziale poludnio\va Alp i
na stworzyc sobie wprawdzie mo.Ze, lecz kt6re Jnalo now pochylosc si~ dostala, 111ial tu podobno wzniesc 
ludzi w rzeczywistosci og1~da. J?;amck, w l\olo kt6rego pobudowalo si§ miasto. 

U\vi~zawszy konie u d~bu, zacz~lismy 'vst~po~ac Coskolwiek b~d~, \V dziesi~tym dopiero wieku wi-
na g6r~ po zaroslych sciei~ach, kt6r~ obszcrne _1n1a.- dzimy miasto Baux po8iudaj~ce pewnosc historyczn~. 
s.to przed na1ni skryly; a loedysmy Je powt6rn1e UJ- Dziedzice Baux raz Wassalowie, poddani kr6lom Ar
rzeli, jnz si~ w calosci swojej przecl naszym rozwija-1lezya.i1skien1, ju~ zno,vu wladzcy niezalcini - utrzy-
io \Vzrokietn. muj~cy wojsko, bij~cy monet~: zawsze i \Ve ws;zyst-

- Przyznaj~, rzeklem na6wczas do mego tow~- kich okolicznosciach zvvi~kszali S'N~ pot~g~, podwyz
rzysza, ze dose jestes zr~czny w wyprowadzaniu · szali blask s\veao rodu boo·uctwenl i swi~tnosci~ 

1 .1 . 0 t:> 
obrazow na seen~, al~ - g~~bym cosko \VIe ( w1~- S\vych tnaJzensldch z~·i~zk6w; kr6lowie "'chodzili 
dzial co to ~naczy, n1e mnieJ by1n dla tego podzi.- w ich liczb~. \V 12-stenl stuleciu, pot~ga ich jest 
wial, i owszem ... Nato rni o~rzekl: ~o, to sluch.aJ, juz ogromnt}:; dzierz~ siedn1clziesi~t dzicw·i§C miast, 
opowiem ci bisto1j~ Baux. I cz~sto SI~ zastanaw1a- 1niasteczek i zan1k6w; '¥ 1446 zas roku otrzymuj~ 
j~c dla odctchnieni~, bo\vie~n wejsc~e na g~r~ przy- v; lennose Pro"·ancj~, od l{onrada. III Niemieckiego 
kre bylo, nast~p1:1j~ce opow1adal m1 szczegoly. cesarza. 

Batlltio, Btdio, Baucio, te s~ rozmaite nazwy, kt6- Chwala nauki nie mniej jak wojenna slawa opro-
remi dawne pisma znamionuj~ zamek Baux. Nazwa mieniala ten dom znakomity. Wilhelm z Beaux, ksil}:
ta upowszechnionn. w narzeczu miejscowem, stala si~ ze Oranii (Orange), zalicza si~ Ini~dzy najlepszych 
jakoby imieniem pospolitem, uZywanem w Prowancji poet6w Prowanckich. Tenze Wilhelm, koronowany 
do oznaczenia kaZdego stromego wzg6rza. l5yl na wladzc~ Arles i Vieune. 

Pierwsze pocz~tl\i miasta Baux gubi~ si§ w tern, 
co si~ w poezji po11zrokq czasou; zowie. Wyobraznia 
poludniowc6w skorzystala z tej nies,viadomosci, ota
czaj~c zamierzchle pier\viastki dawnego grodu cal~ 
poetycznosci~ legendy. · 

Jedni rozpowiadaj~ ~ powag~, ze potomkowie 
trzech ukoronowanych Mag6w, przybyli z Indji do 
Grecji, gdzie wzniesli zamek i w nim ]{oron~ jedncgo 
z 1vlag6w t:j: kr6la Melchjora zlozyli, nast~pnie spo
'vinowacili si~ z Grekami i Rzymianami (Latynan1i). 

Pod koniec IV wieku, jeden z pomienionych ksit1-
z~t imieniem Baltazar, za pano\vania Teodora 'vscbo
dniego cesarza, opuscil swojc dziedzictwo i wraz 
z zon~ i dziecmi, zabrawszy swe skarby przeplyn~l 
morze i przybyl do Prowancji. Zn~cony czaruj~c~ 

Nie b~d~ tu przywodzil rozlicznych przen1ian ja
kim ulegaly losy rodziny Baux; nie r6zni si~ ona 
bo,viem wcale od innych feodalnych do1n6w i tak: 
dostarcza kosciolowi pralat6vi, \vojnie bohater6w, 
poet6'v i muz igrzyskom kwiatowym, negocjator6w 
dyplomn.cji, zakonn ikow klasztoron1, przeloionych 
1nniszkotn, oblubicnic krolom. 

W szesnast6m st6leciu, kiedy wsz~dzie spelnialo 
si~ wielkie dzieio zjednoczenia Irrancji: Bernardyn 
z Baux kommandor zakonu Jerozolimsldego i je
den z najlepszych wodz6w S"\vego czasu na n1orzu 
i l~dzic, dziedzict\vo swoje kr6lom Francji darowal". 
To by!o pocz~tkiol:n upadku Baux. Odt~d lrsi§stwo 
pomienione, zaliczanem zostalo mi~dzy rnaj~tnosci 
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przyleglemi zwane i tak co do duchownych jako 
doczesnych rzeczy od Arles zalezalo. 

Od owej r,hwili, zamek Baux sluzyl za schronie
nie wszystkim niezadowolonym: wielekroc pod oslo
n~ jego mnr6w, buntownicy podzegali domow~zatar
gi, kt6re calym wstrz~saly krajem. Dla tego tez, kie
dy pot~zne ... a bye moze nieogl~dne Ryszeliego ra
mi~, przyprO\Vadzil:o do rowni feodaln~ Francj~, wy
lf!CZniej jeszcze calym swoim ci~zarem przytloczylo 
Baux. Starozytny ten gr6d zburzonym zostal. ie zas 
sredniowieczna cierpliWOSC Wyilobila go \V znacznej 
cz~sci w satnem j~drze opoki, tcdy dla zdruzgotania 
owych mass tak silnie spojonych, trzeba bylo uzyc 
nie przepartej gwaltownosci prochu, kt6ry wn~trz
nosci ziemi rozdziera i najtwardsze pokonywa sub
stancje. Rozpadlo si~ tez i miasto · na ogromne rozlo-
my: sci any mur6w razen1 zdruzgotone i dot~d z sob~ 
spojone, rozleglemi zwaliskami swemi pokrywaj~ 

ziemi~, swiadcz~c wielkosci~ spustoszenia 0 wielko
sci szturmu i 0 poru. 

Ta zaglada nie rna podobnej sobie. 
Ludwik XIII po zaspol{ojeniu urazy i zalu swo

jego ministra, obaleniem 1nur6w i zniesieniem wie
zyc staroiytoej feodalnosci Prowanckiej, zie1ni~ 
Baux zamienion~ w margrabst,vo darowal jedoemu 
z przodk6w owych ksit1z~t Monaco, ktorzy niedawne
mi czasy ostatni juz niemal szcz~tek da\vnej swojej 
udzielnej wladzy Francji odst~pili. 

Zamek Baux istnial okolo dwunastu wiek6w. 
W ci~gu tak'dlugiego okresu, jego dziedziczni wladz
cy zgromadzili sobie wszystkie tytuly, ludzkiej clu ... 
mie schlebiaj~ce. Byli oni wielkiemi l\si~i~tami An
drji, Nario i Ursino, ksi~z~tami Tarentu i Oranii; 
kosulpodestami miasta Aries; Seneszalami i gl6wnie 
dowodz~cemi ( capitaines generaux) Piemontu i Lom
bardji, wielkilni ad1niralami kr6lestwa Neapolitan
skiego. Nosili przytem tytuly brabi6\v Pro\vancji, 
kr616w Arlezyjskich i Wienuenskich; ksi~i~t Achai, 
hrabi6w Cefalonii i Neofantu, cesarz6w Konstanty
nopolskich i wedlug niekt6rych historyk6w or~zem 
dochodzili praw swoich; oni przywodzili floto1n, si
lom l~dowym i przechylali nieraz szal~ tan1, gdzie 
si~ waz~ przeznaczenia 1ud6w i kr616w. 

Panstwo ich najpierwsze si~ utworzylo w Pro\van
cji: oni si~ U\Vazali za r6\vnych s woim monarchom 
i w istocie, w czasie holdu skladanego Fryderyko\vi 
Rudobrodemu, rodzina Baux zaliczona zostata mi~-
dzy kraje Prowancji, li tylko od sa1nego cesarstwa 
zawisle. 

Miasto Baux, w trzynastem stuleciu, posiadalo 

kwitnt}c~ ludnosc - w ilost"i 4,000 mieszkanc6w; 
dzis miesci w sobie nie wi~cej nad stn wiesniak6w, 
w wielkiej zyjqcych ntdzy .-Jego terrytorjum zubo
rzone, same tylko dz]kie wydaje zielska, nieco n~dz
nych krzal\6w i b1uszcz, ktol"en dziewcz~ta niegdys 
przez Trubadur6w opiewane zbieraj~ i wpobliskich 
przedaj~ miastacb. 

Na tych san1ych wzg6rzaeh, na kt6rycb niegdys 
swietniala herbowa tarcza ksi~z~t Baux - z jednej 
strony wyobrazaj~ca jezdzca trzymaj~cego puklerz 
i spiesz~cego z podniesionym mieczem; z drugiej na 
polu paszcz pelnem, przedsta"'iala komet~ o szesna ... 
stu srebrnych promieniach, pami~tk~ korouowanych 
Mag6w, ich problematycznych przodkow, wierny 
a Swietny obraz icb przeznaczenia: dzis, 0\VCzarz 
wyscbly i wychudly, z n~dz~ \vypi~tnowan~ na ry. 
sach, lez~c mi~dzy krzewami glo\v~ opart~ na l\amie
niu, kt6rego delikatn~ rzezb~ bez litosci pustoszy, 
smutnem okiem pogl~da na swe barany, kt6re chc~c 
instynktowo zatrzytnac S\voje istnienie, wyskubuj~ 
z pomi~dzy gruz6w gdzie niegdzie tam wyrosle trawy 
zdziebelka. 

Przewodnik m6j, }{t6rego mowy nie przery,Yalem, 
dalej rzecz swoj~ prowadzil, kiedysn1y na szczycie 
gory stan~li. 

Miasto Baux rozwijalo si~ przed nami w zupelno
sci. Nie wiem doprawdy co si~ zemn~ owej chwili 
dzialo. ale mi si~ zdawalo, ze1n czytal w stronnicach 
Biblii z ksi~g Prorok6w i ze ich porywaj~ce obrazy, 
przybraly w mycb oczacb uderzaj~c~ rzeczywistosc, 
daj~c n1i wyobrazenie o ich szczytnych \vidzeniacb. 

Nigdy; nawet w posrod owych glucbych satnotni 
Azji, gdziem si~ nieraz znajdowal w obec nieprzej
rzanych zwalisk - rozsiewaj~cych daleko po pusz
czy szcz~tki slawnych niegdys stolecznych gr6d6w, 
nigdym nie widzial obrazu 'vielkosci tak spustoszo
nej. A przeciez! kt6rez miasto moglo bye pot~zniej
szeln nad 6w gr6d Baux - gr6d jednolity prawie, 
wyl{uty w samem j~drze opold, kt6rego massa ob
szerna i sci~la wyazla z lona gory, jak statu a z mar
murowego kloca, imponuj~cy swemi z~bczastemimu
ry, swemi kosciolami - kt6rych wieze piramidalnie 
wybiegaj~ w powietrze, s'vemi pysznetni bastjonami, 
swym zamkie1n silnie osadzonym na pysznym skaly 
grzbiecie, kt6rego fundamenta granitowejednym sko
kiem w wn~trze globu z st~pujq1 Jednakze- pyszny 
gr6d jest tylko nagromadzeniem gruzow! G6ra gr6b 
dzwigaj~ca, widziala upadaj~c~ pycb~ swoich staro
zytnych los6w; j~j bujnosc rychlo zeslabla i dzis smu-

• 
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tni jej mieszkany, kt6rych juz wyzywic niE' moze, na JI!ce roslinnosc; jest to jedyny wesoly widok posr6d 
tern si~ zdaj~ przestawac, ze przynajmnh~j zyj~. tylu sm~tnosci. 

Weszlismy do miasta umarlego wylomem jak Zamek cudniejest polozony, na skale sci~tej prosto-
gdyby zdobywcy i post~powalismy prostopadl~ ulic~, padle ku poludniowi. Ryszelieu nie oszcz~dzil go 
kt6ra siEJ ku g6rze wraz z pag6rkiem piEJla. Byla to wszelako, na nim zdal si~ byl wyczerpac wszystkie 
gl6wna ulica miasta: trawarosniemi~dzy rozpadlym juz zniszczenia srodki, jakie mial w rEJku. Nie tylko 
brukiem; wi~ksza CZEJSC dom6w stoj~ jeszcze w miej- bowiem dziela ludzkie, ale samai opoka - na kt6-
scu, lecz pochylone opieraj~ce si~ jedne na drugioh: rej zamek byl osndzony, ulegla wybucbowi miny. 
jeden wyj~ty l{an1ien cal~by obalil ulic~. WiEJkszosc Cala ta pochylosc jest pokryta albo wlasciwiej m6-
tych dom6w, nie miala drzwi i okien; wewn~trz scia- wi~c, najezona zwaliskami. Widziec si~ tu daj~ w ca
ny popadane, obrosle byly zielonosci~;. zaledwie je- losci jeszcze dwie wielkie rzezby niegdys facjat~ 
dno na trzydziesci z tych domostw bylo zamieszka- zdobi~ce. - Jedna z nich wyobraza niewiast~ i star
ne. Widzielisrny niekiedy przesuwaj~c~ si~ blad~ ja- ca, z nadpisem zatartym: niepodobna mi bylo tenze 
k~ postac - widmo bolej~ce, czlowieka obladowa- przeczytac. Druga przedstawia trzy \vielkie postacie, 
nego ci~zarem i z trudnosci~ pod g6r~ wst~puj~ceg0; w dlugich draper:jach na spos6b starozytny. 
niekiedy zn6w spostrzeglis1ny kobiet~ .siedz~c~ w ku- Co znacz~ te postacie? W bral\u historji, kt6ra 
czki na n~dznym progu, albo Ii tez na futrynie okna milczy - posluchajmy tradycji. 
wybitego, 'vypuszczaj~Cf! z r~k leniw~ igl~ i blEJdnem W czasie zajEJcia miasta Baux przez Rzymian, -
na nas pogl~daj~c~ wzrokiem. Niewietn co za przy- rzekl nam jeden z krajowc6w, - trzy Marje, ltt6re 
kre wrazenie mnie owladnEJlo, born prawie nie smial wyl~dowawszy u brzego"' Marsylji tulaly si~ po Pro
spojrzec na smutne stworzenia, kt6re niewiEJcej zda- wancji, przybyly i tutaj, proszqc o goscinnosc, odep
'valy siEJ rzeczywiste niz owe pr6zne cienie, niegdys chni~te, spocz~ly pod zaml<iem u stop tego ]{anlie· 
przez starozytnych bohater6w - w ich do piekiel nia. Niedlugo potem powietrze nawiedzilo miasto.
w~drowkach - vapotykane. Powietrze zas na sltale Baux nadzwyczajn~ bylo rze-

Przedewszystkiem upatrywalem kosciola, podobna czf!, bowiem jedyny przywilej jal\i posiada - kt6re
bowiem DEJdza l\oniecznie zbliza do Boga: mysl chc~- go samo spustoszenie pozbawic jej nie moglo - jest 
ca opuscic ziemi~, do nieba ulecic moze. niezmienna czystosc klimatu. Szukano wifJC nadprzy-

Lecz i kosci6l byl tylko zwaliskiem. rodzonej przyczyny tak wielkiej kl~ski i znaleziono 
. Nigdy od swego narodzenia wzlobku Betleemskim takow~ w odm6wieniu goscinnosci trzem siostrom: 
mi~d1,y oslem a wolem, Syn Bozy nie zst~pil do bie- dla ich wi~c przeblagania zrobiono t~ rzezb~ - na 
dniejszej gospody. Pochylone sklepienie, zle pod- kt6rej je wyobrazono. Corocznie stroimy jew wience 
trzymywane ci~zkiemi popaczonemi pilastrami, co bukszpanu i processjonalnie zgromadzamy si~ tu na 
chwila zdawalo siEJ na nas spadac; stopy zas nasze modlitwEJ. Wszyscy bylismy swiadkami,- co zaiste 
golej dotykaly ziemi. Aht nader bylismy dalecy od nader jest rzecz~ cudown~, - jak won dzie:ri trzy 
okazalosci i blasl{u tryumfuj~cego kosciola, lecz mi- te postacie zd~j~ siEJ wycbodzic ze skaly i ukazuj~ 
mo to - nie czujeciei, ie w obec takiej surowosci- siEJ zywe. 
na lonie tego ogolocenia, serce z wi~ksz~ ufnosci~ Czyliz si~ dziwic bfJd7.iemy tym dobrodusznym 
i rzewnosci~ wylewa si~ przed Bogiem? - Bogiem i poetycznym opowiesciom, jakiesmy czytali pi~kne 
ubogich, malych i slabych, naszym najlepszya1 nie- dzielko skreslone na czesc sw. Magdaleny, przez wie
hz"anskim Ojcem!? lebnego 0. Lacordair'a, gdzie wyrazne s~ cuda pierw-

Wyszedlszy z kosciola, smialo si~ puscilem w gar- szych wiek6w chrzescjafiskiej wiary, kt6rych szczt;
dziele- pie/eta gardzielem zzvane, kt6re zaiste sto- sliwa Prowancja az do obecnej chwili zywe i tkliwo
sowne nosi miano. Jest to szereg sklepieii, pod kt6- sci pelne przechowala wspomnienia? 
remi pelzac trzeba - bryl, nagromadzonych jedna C6ikolwiek b~dz, te clwie bryly rzezbione uwaia
na drug~ - i ciemnych zakrEJt6w, w kt6rych si~ so- ne s~ za najbardziej zajmuj~ce pomniki w poludnio
wy i nietoperze gniezdz~; zewsz~d skaly nacisnione, wej Francji. Wszystko w nich zastanawia i ich olbrzy· 
na stos ulozone stercz~ az po nad pr6zn~ przepaschh mie rozmiary i ich znajdowanie SiEJ na ty1n zburzo· 
zarzucaj~c swe olbr~ymie arkady, na l{t6rych zado- nym gruncie i narescie tajemnicz;e ich pochodzeniel 
wolone troch~ ziemi zapominanej przypadkiem, t\\·o- Patrz~c na te majestatyczne postacie, doznaje si~ 
rz~ si~ rozlegle wisz~ce ogrody, bujn~ przedstawia- podobnych sennych marzen, jakiemi przeniknieni je-
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stesmy przy uaglem napotkaniu owych cyklopskich 
granit6w posrod rozleglej pustyni. 

Po nad opok~ Baux g6ruje rozlegly taras, z kt6rego 
obejmuje oko jedno z najpi~kniejszych i najwspanial
szych panorama~ jakie sobie wyobrazic mozna. Od 
wscbodu poprzeczne lai1cuchy Alp w~panialych za
okr~glajE! swe liczne szczyty; od poludnia, Carmarga 
ze swen1i trzodatni, pl~saj~cen1i po murawie i ob
szerny Rodan roz\vijaj~cy wilgotne swoje ramiona, 
dla opasania nierni zyznej delty; dokola nareszcie 
urocza Prowancja ze s'vemi miasty, wioskami, blo
niami, bngnami, na 'vp6l 'v zieleni ukrytemi folwar
kami, z pi~knemi bladych oli,vek plantacjami. 

Niewietn ile przep~dzilismy gouzin na rozmysla-

niu, posr6d tych wielkich zwaliBld - N oc z nieba 
svadala, przynosz~c ziemi ucieszenie i spok6j. Ze 
wszystkich stron spostrzegalismy mieszkanc6"v Baux 
wracaj~cych do dom6,v: m~zczyzni gna1i przed sob~ 
swe trzody, kobiety uginaly si~ pod ci~zarem spo
rych wit1zek chrustu -- a po nad niemi, wesolo 
swiegoc~ce jask6lki igraly w purpurowej swiatlosci 
ostatnicb ~lonca promieni. 

Daleka czekala nas droga: trzeba bylo wracac; 
z wiell<inl zalem zeszlismy ze wzgorza .. B~d~cjuz na 
dole obejrza!en1 si~ jeszcze na widzenie z przeszlo
sci, lecz ono zniklo zupelnie. l\'Igla,vy calun pokry
wal trupa miasta umarlego. 

Jl!. 

' NOWE Gj.4\~fUNl{l BU\VARDJI I PRZETACZNIKOW. 
(Z RYCINJ\ KOLOROWAN4). • 

B1twa1·dje, rosliny ozdobne pochodz~ce z Mexyku stwo innych gatnnk6w tego rodzaju z Mexylru i 1\.n1e
z familji Rubiaceae (n1arzanny) nalez~ce do pierw- ryki poludniowej, z kt6rych wymieniamy tylko: w~
szego rz~du czwurtej }{lassy syste1natu Linneusza, I sl{olistn~ (B. ang·ustz(olia) z drobnem g«Jstem lisciem 
5tano\vi~ teraz bardzo cenion'b i upo,vszechnion~ 1 i wysoko szkarlatnemi kwiatan1i, najswietniejszemi 
ozdob~ naszych ogrod6w i cieplarni, a ich upra wa barw~ ze 'vszystkich dot~d znanych gatunko~'; B. lett
i uszlachetnieoie jest przed1nioten1 gorliwych staran, thiana z wi~lrszemi przeciwlegle roziozonemi lisc
mianowicie w Anglji; nasz klimat przeto jako dale- mi i czerwonemi kwiatan1i w wielkich ok6lkach, 
ko J:agodniejszy, zapewnia na1n moznosc przyswoje- B.Rosalinda z blado-szkarlatnetni kwi11tami, B~ longi
nia ich sobie z wi~ksz~ jeszcze l'atwosci~. Na- flora z biale1n, jasminowaten1, mile \voniej~cein kwie
z"risko otrzymala ta roslina od nazwiska d-ra Bou- cie1n i z6lta, B. (lava z blado-z6ltemi kwiatatni. 
vard, naczelnego intendeuta ogrod6\v paryzkich, Z tych przez popra Wllf! upra w~ i krzyzowanie, otrzy
kt6rego tym sposobein uczcic cbcial jego przyjaciel 1nan o juz liczne odn1iany. 
Salisbury, co pierwszy podal o niej nauko\Vfh 'viado- Trzy takie odmiany })rzedstawione na naszcj ry-
mosc. cinie otrzymane zostaly przez p. Parson w Brighton, 

Bu"'ardja tr6jlistna (B. Triphyla) jeit gatunkie1n przez pol~czenie B. Longiflora i B. Leiantha. Pier\v
najpierwej znanym "r Europic, a sprowadzonym szu n1a kwiaty najczystszej bia1osci i jest jedn~ 
z Mexyku do Anglji w 1794 ro k n. Jest to wielki z najpowabniejszych i nawyk,vintniejszych roslin ozdo
krzak, kt6rego lodygi na 2 stopy 'vysokie, p6ldrze- bnych w ogrodach i kwiaciarniacb; ostatnia rna duie 
wne a pol zielne, czfJsto obumieraj~, ale trwale l<o· p~ki swietnie szkariatnych kwiat6w, w 1vielkiej obfi· 
rzenie, na wiosn~ now~ p~dy wydaj~. Liscie rna ja- tosci; jako roslina gruntowa \V ogrodzie, byle w do
jo,vate szpiczaste, prawie zawsze p o trzy razem sto- brej ziemi, kwitnie przez jesien, a 'v cloniczkach 

• 
j~ce. Szkarlatne klviaty ukazuj~ si ~ w Czer,vcu \V pokoju trzyn1ana, w jesieni i 'v zimie liczyc si~ mo-
w ol{()lku na koncu lodyzek i stanowi~ rurk~ rozsze.. ze do naj,vyiszych ozdob k\viato,vych. Z pol~czenia 
rzon~ u wierzchu i podzielon~ na cztery listld. Lek_ ich pochoclz~ce odmia11y, nosz~ pol~czone cechy 
ka zie1nia ogrodowa i pobyt \V cieplarni lub przynaj- obu pier\votnych gatunk6w, to jest: szerszy lise, sil .. 
mnh~j pod szklem, bardzo sprzyjaj~ jej \vzrosto,vi. niejsz~ postac i wielkie p~ki k'viat6w ·wlasci\ve ga
Rozmnozenie tej rosliny jest bardzo lat,ve i dokony- tunkowi Leiantba, a znowu \Vi~ksze pojeclyncze k\via
wa si~ pr~ez rozsadzanie lub ablegry "7 Marcu, \V cie- ty i z 'vyrazniejszemi naci~ciand korony, cechuj~ce
ple inS})ekta pod szklem. mi B. dlugo-listn~, bnr\Va zas przez polqczenie 

Po tr6jlistnej Buwardji, sprowadzono jeszcze mno- bialej z szkarlatnf!, nabiera delikatniejszych odcieni. 

-
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Wielkie ·p~ki czyli okolki kwiatowe skladaj~ siEJ niczk~ przesadzic, a wtedy na wiosn~ daleko rychle 
z trzydziestu i wiEJcej pojedynczych kwiat 6vv. Do bu- zaczynaj~ kwitn~c i ebfitsze tnaj~ kwiccie . . Dobrze 
kiet6'v kwiaty te zalecaj~ si~ niezmiernie, bow "ro- jest na wiosn~ obcinac gal~zki nim zaczn~ si~ uka
dzie trzyn1nj~ si~ przynajmniej przez clziesi~c dni zywac p~czki. Duie krzac zki trzy1nane w marcu 
w zupelnej S\vieiosci, i nic z swietnosci barwy nie w lagodnej tetnperaturze, zaczynaj~ kwitn~c w 1naju 
trac~, a 'v ogrodach utrzymaj~ si~ bardzo korzy- i to trwa do p6zn~j jesieni. .. 
stnie. w srodku naszej ryciny oznaczona n. 4 roslin a, jest 

Fig. 1. Bouva1'dia Oriana jest pi~kn~ roslin~ z ja- to Przetac.znik devonski (Veronica Devoniana) pi~
sno szkarlatnytn kwiatem i spodnif!: rurkoV\'at~ cz~- kna odmiana gatunku V. Decussata. Ten pierwotny 
sci~ korony bledszej barwy. gatunek opisany na~jpierwej przez zaslu~onego Asto

Fig. 2 8. Laura szerzej si~ rb~rasta, a l{wiaty n1a na jest jcdny1n z najpi«dkniejszych ga~tunk6w Przeta-
koloru cielistego lub jasno gwozdzikowe~o. cznika, a pochodzi z \vysp Falklandzkich i brzeg6w 

Fig 3. Hoga1'tlt rosnie bujnie, rna szerokie pi~l\ne Magelanskiej cicsniny, zk~d juz w koncu zeszlego 
liscie i cien1no-r6zo,ve kwiaty z bledsz~ nieco rurk~. I wieku do Europy spro\vadzonyin zostaL Jest to bar-

Z wyj~tkiem z6ltej (B. f!aoa) wszystlde gatunl{i te- d~o ladny, zawsze zielony krzew, z licznemi na prze
go rodzaju dadz% si~ hodowac w ogrodach k·wiato- mianleglen1i gal~zkami i g~stemi w krzyz uszyko
wych. B. longiflora posadzona \V gruncie w ogrodzie I 'vanemi dose wielkiemi pi~knogo zielonego koloru 
hr. Stamford w Euville Hale, okazala si~ bardzo wy_ 1iscn1i, podobnetni do lisci buksz11anu, a w czer\vcu 1na 
trwal~ i bez zaprzeczenia uznana b~dzie jedn~ z naj- bogate grona bialych cztero lub pi~cio dzielnych Ini
pi~kniejszych bialo kwitnf!Cych roslin gruntowycb, l~j \VOni kwiat6w. Nowo otrzymana 'v Devon odmia
bo sadzona \V doniczkach, mniej si~ pomyslnie trzy- na bardzo podobn~ jest w og6le do kar!o,vatej Kra
ma, niz na otwartym gruncie gdzie i wi~ksze Ina p~- 8uli Orassula cocciuea. Jjscie tej s~ 'vi~ksze niz 
lri k\viecia, i kwiaty liczniejsze i dluzej kwitnie; u pier\votnej V. decussata a obfitosc i pelnosc kwiat6w 
ale ella dlugo-trwalego kwitnienia nieocenion~ jest zadziwiaj~ca, bo l{aidy koniuszczek gal~zki u\vien
takze jako roslina doniczkowa dla lubo"'nik6wkwia- czony jest kilku lub kilkunastu ol\r~glen1i gl6\vkami 
t6w 'v pokojach. W zimie trzeba j~ przcchowywac najczystszej bialosci l\wiat6w, wi~kszych niz u Prze
w cieplarniach, bo \V zwyklych szklarnach cz~sto ni- · tacznika wspanialego Jl. SJJeciosa i jego odmian. 
szczeje. s~karlatnie kwit~ce gatunki, jak tr6jlistna, 're gatunld Przetacznika jak wi~ksza cz~sc innych, 
lejantha i no\ve n1i<aszance, mniej s~ delikatne i gdy udaj~ si~ \V kazdym nieco wilgotnym gruncie, ale 
_przestan~ kwitp~c, dose jest tak jak georginje, fuxsje najlepiej w ziemi lekkiej, gliniastej. Roz1nnaianie 
i tym podobne rosliny, ulozyc je jedne na drugie najlepiej udaje si~ przez rozdzielanie lodyg \V jesie
i przykryc az do wiosny, a \vtedy na nowo puszczaj~ ni; uprawa niezmiernie jest latwa i udaje si~ w kaz- . 
{odygi. W doniczkach w pokojach cieplych trzyma- dym ogrodzie. Na zim~ tylko warto je matami slon1ia
ne zachowuj~ i przcz zim~ liscie. Rosliny, kt6re przez nemi przykryc. J ako doniczkowa roslina zasluguje 
Jato trzymane byly w gruncie, na jesien nalezy \V do- na rozpo,vszechnienie dla bardzo pi~knych kwiat6w . 

. 

, 
DRUG! URYVVEK Z DZIEJOW WENECYI 1

). 

Rzeczpospolita 'veneck~1 ,vie lee u padla na duchu, r Jed en z gl6wnych warunk6w stanowil \\·i~dzy We
ecz okolicznosc niespodziewana przyszla jej w po necj11 i Franciszkiem prz.y1nierze zaczepnc i odporne 
moe. v:vr liczbie jenc6w 'venDckicb, kt6rzy dostali si~ przeciwko Medjolaliczykom; rzeczpospolita 1niala 
do niewoil pod Caravag~io, znajdowal si~ Clem ante dostarczyc brabien1u cztery tysi~ce jazdy i dwa ty
di Aldini, sekretarzjednego? prezydent6wi przyjaciel sit};ce piechoty, ]{t6reby pozostawaly pod jego roz
Jana Pimonetty, sekretarza Sforzy. Z wlasnego na- k'Bzami, dop6kiby stanowczo nie podhil ksi~stwa 
tcbnienia ci d waj urz~dnicy podrz~dni, zawarli ukla- pod swoj~ wladz~; zapewnjla mu subsidium mie
dy, do kt6rych przyj~cia. jeden naklonil rzeczpo- si~czne w kwocie trzynastu tysi~cy dul{at6w; nako
spolit~, a drugi hrabiego, i dzi~ki ich smialosci, 
pok6j zostal zawarty dnia 18 pazdziernika 1448 r. 1

) Patrz mapp~ zal~czon~ do str. 45. 
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niec granic~ pomi~dzy posiadlosciami Medjolanu Konrad, brat Sforzy. Ten ostatni powierzywszy 
i W enecji, stanowic ostatecznie miala rzeka Add a. obron~ granic swoich wschodnit~j i poludnowej swe~

Odst~pienie pot(Jznego pomocnika, na kt6rego • mu synowi Tristanowi i drugiemu bratu Aleksandro-
. najwi~cej liczyli, rozj~trzylo Medjolat1czyk6w. Chc~c wi, poszedl do Ogljo i zaj~l kraj Brescianski, naczeJe 
za jak~b~dz cen(J odwr6cic groz~ce niebezpieczen- 18,000 jazdy i 3000 piecboty. 
stwo, tajemnie wyslali posl6w do Wenecji. Ze swo- Gentile de Lionesa, prowadzil15,000 konf i 6000 
jej strony doza i senat zalowali juz, ze za wielkie piecboty, korzystaj~c z niedbalstwa Tristana, prze
poczynili ust~pienia Franciszkowi i laskawie przyj(Jli szedl Add~, zdobyl Sancino i kilka innych zamk6w 
zanoszon~ do nicb prosb~. Sforza oblegal Medjolan. kraju medjolansldegQ, poczem zwr6cil si~ na Kre
Zygmunt Malatesta naczelny dow6dzca armji wenec- mon(J. Inna armja wenecka pod rozkazami Karola 
kiej, otrzymal rozkaz otwarcia sil~ kon1munikacji Fortebraccio i Mettea Campana wtargn~la w okolice 
i zaopatrzenia miasta w zywnosc: a naczelnicy rz~- Soeli, tam nagle zaskoczyla Aleksandra Sforz~, za
du, kt6rzy postanowili \vszyst.ko raczej wycierpiec, brala mu lub zabila okolo osmset ludzi i w skutek 
nizeli dostac si~ pod wladztJ Sforzy; zgromndziwszy rozmaitych poruszen, zmusila go zamkn~c si~ 
si(J w l{osciele N. P. Marji de I a Scala, uradzili, azeby w twierdzach. Dwie gl6wne armje zblizyly si~ do 
si(J poddac pod panowanie Wenecji, a tern samen1 zn1u- sie bie; lecz ich jeneralowie, bardziej przej~ci nie
sic rzeczpospolit~, aby j~ cal~ silQ: hronila. Lecz bezpieczef1stwem stracenia wszystkiego w jednym 
zr~czny i odwain.y Sforza, dowiedziawszy si~ o tern dniu, anizeli stratami, na jakie narazalo ich od
co si~ dzialo, poparl obl~ienie i pilniej jeszc~e wl6czenie, unikali bitwy pomimo ogromnych przy
strzegl komunikacji. W koncu dw6ch miesi~cy, ]~Ie- gotowan, kt6re w ludach wzniecaly pewnosc rycble
djolan, przywiedziony do o~tatecznosci, otworzyl go zakonczenia '\Vojny. Oba vragn~li okazac si(J r6-
mu bramy, jako zi(Jciowi, jako prawetnu nast(Jpcy wnie odwaznemi i nic nie pozostawic losowi; mnie
Filipa ... w dniu 24 marca 1450 roku, odprawil wjazd mali, iz tego dokaz~ za pomoc~ junalderji. 
uroczysty, w towarzystwie swojej zony i dzieci. Sfor~a chc~c zakonczyc jedn~ bitw~ na polach 
Przyprowadzono 1nu w6z i baldachim; wojownik Montechiaro, poslal do jenerala weneckiego dw6ch 
wolal pozostac na koniu. Przyby\vszy do koscio- tr(Jbaczy, kt6rzy mu przyniesli r~kawic(J zakrwawio
la, odm6wil modlitwEJ, wzi~l z oltarza koron(J ksi~- n~ i.list z~daj~cy wyznaczenia dnia. Lionesa i jego 
z~c~, berlo i miecz, przyj~l przysi~g~ wiernosci od towarzysze odpowiedzieli: ,Odebralismy \Yasz list 
calej szlachty. i r(Jkawiczk(J; w poniedzialek przyjdziemy na n1iejsce, 

Rewolucja ta nie zakonczyla ]{rok6w nieprzyja- kt6rescie oznaczyli. Posylamy warn dwie wl6cznie 
cielskicb: przeciwnie Seniorja rozwin~la caly swoj i dwie zakrwawione r~kawice, azebyscie wiedzieli, 
zapal, azeby zn6w utworzyc zwi~zek przeci\v now emu ze gotowi jestestny walczyc przeciw ciemi~zcom za
ksi~ciu Medjolanu, do kt6rego przyst~pili kr61 Nea-

1 
krwawiaj~cym nasz~ pi(Jkn~ Italj~, przeciw wydzier

politanski, ksi1li~ Sabaudji i n1argrabia Montferra- com przywlaszczaj~cym sobie trony, a kt6rzy dla 
tu. Dnia 16 Inaja 1452 roku rozpocz~la on a kam- wlasnego wywyzszenia, uzywaj~ dobrodziejstw udzie
panj~ i pierwsze dzialanie zwr6cono przeciw Bar- lanych przez nasz~ rzeczpospolit~." W dniu nazna
tlomiejowi Coleoni, jej wlasnemu jeneralowi, kt6re- czonym Lionesa ukazal sifJ na wysokosciach Mon
mu senat niedowierzal. Chodzilo o to, azeby go are- techioro; Sforza rozwin~l sily swoje na plaszczy
sztowac i rozbroic jego zolnierzy. Uwiadomiony znie. Lecz czy to ostroznosc, czy to posluszenstwo 
o tern przedsi~wi~ciu przez rozruch, jaki spowod~- rozkazom wielkiej rady, lub rady Dziesi~ciu, b~dz 
walo w obozie, Coleoni mial zaled,vie czas uciec do to obawa hurzy, kt6ra jak siEJ zda\valo, niedozwoli 
obozu Sforzy, kt6ry powierzyl mu dow6dztwo. Na- iln walczyc z korzysci~, Wenecjanie nie zacz~li bi· 
st(Jpca Coleoniego, Gentile de I.Jionesa, postawiony twy. Azeby uwiecznic pami~tl\(J tej podlosci lub niQ
zostal na czele armji, zebranej pomi~dzy \Veron~ wiury, \valeczny ksi~z~ Medjolanu kazal wzniesc 
i Brescia. Seniorja przyrzekla Ludwikowi, ksi(Jciu kolumn~, na }{t6rej zawiesil wl6czni~ i r~kawic~ 
Sabaudji, miasto :Novarr~, a Janowi margrabiemu przyslane przez Liones~; i wcale nie uwazal sobie 
Montferratu Alexandrj~, azeby ich naklonic do pro- tego za skrupul oskarzac o toz samo swego przeci
wadzenia wojny; ar1nja przeznaczona do dzialania wnika. Tak skonczyl si(J rok 1452. · 
z tej strony, znaj dow ala si(J pod dow6dztwem Wii... Zima nastr~czyla rzeczywiste korzysci ksi~ciuMe
helma, brata margrabiego przeci"7 kt6remu walczyl djolanu: Ewange1ista Salvetto, jeden z kondotier6w 
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weneckicb, stan~l pod jego chor~gwiami, Tiberto Wenecja niespolrojria o los posiadlosci swoich na 
:brandalini i>puscil r6wniez sluzb~ rzeczypospolitej; W schodzie, przyst~pila do zamysl6\v, lub odpowie
nal{oniec kr61 francuzki, ust~puj~c prosbom fiorent- dnich sprawom jej handlu; Alfons neapolitanski~ 
czyk6w, zezwolil na odlozenie roszczen swoich do ksif!i~ta Sabaudji i Modeny, margrabiowie Monfer
dziedzictwa :tronu medjolanskiego, a pomagal Ire- ratu i ~{antui, Sienna i Lukka, wszystkie drobne 
neuszowi d'Asiron, przeciw Alfonsowi kr6lowi Neapo- ksi~stwa, pospieszyly z swojem przyst~pieniem; 
lu. Tyro sposobem Sabaudja i Montferrat przywie- Rzym nakoniec poblogosla,viltnysl sz la.chetn~ i we· 
dziono juz do nieczynnosci i na wiosn~ Franciszek \Vn~trzne uspokojenie Italji spoez~lo na trwalych 
Sforza otrzymal posilki z czterecb tysi~cy pancer- zasadacb, 
nych pod rozkazami Ireneusza d'Anjou. Kampanja Seniorja oplaci,vszy okup za poddanych swoich 
rokn 1453 odbyla si~ tak samo jak i poprzedzaj~ca: trzyn1anych jako jency od czasu zdobycia Konstan- · 
kilka obl~zen, kilka cz~stkowych utarczek, pocho- tynopola, uzyskala od sultana Mahometa traktat, 
dow tu i 6wdzie, stanowily cale jej zaj~cie. Gentille moe~ kt6rego za roczu~ oplat~ dwoch 1\roc sto ty
de Lionessa .~ostal zabity pod Manerbio d. 15 kwie- si~cy dul\at6,v, porty i posiadlosci nowego cesar
tnia i senat w jego miejsce miano,val J akoba Pecei- stwa otwarten1i zostaly dla \Veneckiego; Bajgi i Na
nina, kt6ry bynajmniej nie zmienil polozenia rzeczy. pelan za1nieszki \Vac zn6\v mieli 'v stolicy, bezpie
Obie strony, utrudzone temi nic nieznacz~cemi wy- czenst,vo ich i wlasnosci wzajemnie zostalo zape
padkami, rozpocz~ly uklady, a wypadek kt6ry po- wnionem; nakonicc ksi~ze Naxos, jcgo rodzina i jego 
l\ryl zalob:} cale chrzescijanstwo, przyspieszyl ich poddani, tytulen1 lennictwa rzeczypospoltej, l\orzy
zgod~. stali z tychze przy,vilej6\v. l{ilka samotnych kanto-

Konstantynopol zdobytym zostal przez Mabometa r6,v, oto wszystko co pozostalo w Konstantynopolu 
II (d. 29 maja 1453 r.): czterdziesci tysi~cy chrzes- z cywilizacji Zachodu! Wi~ksza cz~sc rodzin boga
cijan wyrzni~tych zostalo przez dzikich jego iolnie- tych i ·znakomitych Grecji scbronila si~ do Italji, 
rzy; wielka liczba kupc6w italijskich, a zwlaszcza Wenecja szczeg6lniej przyj~la tak \vielk~ ich 1iczb~, 
wenerl\icb, utracila cale swoje mienie i dostala si~ ze wi~cej u s!ebie liczyla cudzoziemc6w, anizeli 
w straszn~ nicwol~, nakoniec ostatni cesarz grecl\i, krajo\vc6\v. LTciemi~zenie i gruba ciemnota zalegly 
Konstantyn Dragoses, pada juz pod muratni swej kolebk~ nauk i sztuk; lecz podobny do fenixa z ''la
stolicy; okazal si~ godnym no sic imi~ wielkiego snych po"~staj~cego popiol6'v, jeniusz opiel\unczy 
wladzcy, kt6ry j~ zalozyt Skoro \viadomosc o tych rzucic mial na W sch6d s\vietnosc jas nicjsz~, a co 
wypadkach doszla do obozu Sforzy i Piceinina, ros- wi~ksza, trwalsz~. 
pacz obu \V jednakowynl byla stopniu; dow6dzcy Na nieszcz~scie dla vVenecji pok6j WC\Vll§trzny 
i zolnierze wyrzucali sobie \Yojny bratobojcze, nisz- staje si~ raz jeszcze haslen1 niesnask 'vewn~trznych. 
cz~ce ich sily w cbwili, kiedy poswi~cic je byli winni Fakcja Loredan6,v, nie zlomna w nienawisci swejdla 
na obron~ braci swoich. Pod wplywen1 tych uczuc, Foscarego, nieprzestawala zbijac systematu tego do
porozuinienie rycblo nast~pic musialo; traktat po- iy i przesladowac ludzi, kt6rych on szanow~l; popro
koju zawartym zostal (5 kwietnia 1454 r.); Wenecja wadzila nawct niekt6rych na ruszto,vanie, pod pozo
uznala Sforz~ ksi~ciem Mediolanu, pozosta\viuj~c ren1, jakoby oni zabrali potajemnie kilku cz{onk6w 
mu wszystl{ie twierdze, kt6re opuno,val pomi~dzy ,vsp6lza\vodnicz(}cego domu. Zarzucano po\vszech
Oglio i Add~; Sforza z swojej strony powrocil rze . nie Foscarernu wply'v jaki wy\vieral na ubog~ szla
czypospolitej 'vszystko co jej zabral posr6d Brescia cht~, liczn~ jego rodzin~, kt6rej pragn~l dopomagac, 
i Bergamo. jego nicnasycon~ z~dz~ wywyzszenia, a nakoniec, 

Od tego dnia szcz~sliwy Sforza po\vzi~l zan1ysl nieograniczon~ ch~c wojny. W istocie, przez trzy
pocieszenia \vsp6lnej ojczyzny po kr,vawych niesna- dziesci cztery lat jego pano,vania, Wcnecja nie przc
skach i zabezpieczenia na za,vszc ich po,vrotu. stawala walczyc; jesli dzialania \vojcnne za"'ieszone
Przelozyl I\:os1nie Medyceuszowi, b~d~cetnu na- 1ni zostaly na ldlka miesi~cy, to jedynic dla tego, 
6wczas pra,vie wladzc~ Florencji, azeby naklonic ieby z wi~ksz~ sil~ jc poten1 rozpocz~c: byla to epo
pa11st,vo wloskie do Z\vi~zku og6lnego, ktoryby utrzy- ka, 'v ktorej rozci~gala panowanie s'vojc nad Bre
mal n1i~dzy niemi staly pok6j i nie doz,volil cudzo- schh Bergan1o, Ra\venn'!l i Crc1n~, kt6r61ni vvladz~ 
zien1con1 1nicszac si~ w spra\vy p6rwyspu. Kosina s'voj~ utwierdzala w Lombardji i zdawalo s i~, ic 
przyrzekl po1nagac l~si~ciu o ile b~dzie w jego mocy, , podbije caly ten kraj. Rozrrtyslny, od,vazny, nie "\\rzru-
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szony, Foscari radzie niemal narzucal swoj charal{ter, 

· talenta jego nadawaly mu wi~cej wplywu, anizeli go 
posiadali poprzednicy: lecz za to ilez zmartwien, 
ilez upokorzeii zniesc musial! Widziec l\azdy czyn 
sw6j sledzonyn1, ganionym, pot~pianym; nie znalezc 
ani na ch,vil~ pokoju n1i~dzy przeciwnikami w wiel
ldej radzie i w radzie Dzi~si~ciu; strata trzech sy
n6w w pierwszycb lata.ch panowania S\Vojego, nie 
zdolala \vykonywac pokuty za sla\v~ jego; okropna 
smierc cz\vartego (Jak6ba), zatrula ostatnie dni 

• 

OJCU. 

Iflorentczyk, kt6ry si~ schronil do W enecji, oskar. 
zyl ostn.tni ego syna doiy, ie otrzymal p ieni~dzc od 
Filipa Visconti; Jakob, \vycierpia,vszy 1n~czarnie 
estrapady, przyznal si~ do winy; 'vyrok, ogloszony 
w dniu 20 Jutego 1444, w czasic posiedzenia \Yiel
lriej rady, na kt6rej prezydowal sn1n Foscari, siedz~c 
na tronie i maj~c po jednej stronie sekretarza, 
przedstawiaj~cego '"yrok, a po <lrugiej Dzicsi~ciu, 
kt6rzy go 'vydali, skazy"'al go na dozywotne 'vygna
nie do Napoli \V Romanji. Jednak gdy okr~t \ViOZf!

cy go na miejsce przeznaczenia, rozbil si~, poz\volo
no 1nu zamieszki,vac \V 1\·e"'izo. Zyr tan1 spokojnie 
przez pi~c lnt, l\iedy Aln1oro Donato, naczelnik rudy 
Dziesi~ciu skazal go na \vygnanie do I~a uei. W ja· 
l\:is czas potent, c~lowiek znany po,vszecbnie jako roz
b6jnilr, 'vyzna{ na sn1iertelnEH11 lozu~ ie byl spra\vc~ 
tego czynu. Jakob Foscari, uwiado1niony o tej oko
licznosci, prosil o lask~ rady Dziesi~ciu, lecz nic 
otrzyn1al zadnej odpo,viedzi. Potern, slucha.j~c tylko 
swojej rozpaczy i niepohan1o\vanego pragnienia nj
rzenia svv6j rodziny i ojczyzny, napisal do ksi§cia 
Medjolanu, jakby blagal jego protel\cji w obec scna
tu; poten1 wiedz~c~ ze podobny list uwazanym b~dzie 
jako zbrodnia, poloiyl go 'v n1iejscu, w ktorein byl 
pe"·icn, ze go znajdzie jed en z otaczaj~cych go ~zpie
gow. Co si~ tei i stalo: przyszedl rozkaz, azeby go 
przy,viesc do "\Venccji. Przed rad~ Dziesi~ciu, Ja
kob opo"·iedzial w jakim celu napisal list i jakin1 
sposobem oddal si~ 'v r~ce oskarzonych; nai\vnosc 
wyznania nie rozbroila nienawisci s~dzi6w. Trzeci 
raz wzi~ty na tortury, \vytrzymal trzydziesci uderzen 
estrapady, nic nie zn1ieniwszy w swoich zeznaniach, 
a kiedy go odwiedzano, byl tunieraj~cy1n. Ojciec, 
matka, zona i synowie otrzymali IJOzwolenie odwie
dzenia go w 'Vi(Jzieniu; skoro ich zo baczyl wycif!
gn~l r~ce przez tortury porozrywane, blagaj~c ich, 
zeby 1nu wyjedoali ulg~ w nieszcz§sciu: lecz ani ich 

lzy, ani prosby, ani }{rew plyn~ca z ran, nic z1nienic 
.nie mogly jego poloienia. ,Szanuj \Vyrok tw6j, n16j 

synu!" odpowiedzial stary doza,~ glosem wzruszony1n, 
,.powr6c na wygnanie, poniewaz rzeczpospolita tego 
wymaga i sluchaj jej woli' Na te slowa straszne, 
i rozpaczy pelne, J ak6b zwiesil glow~ na piersi i za· 
1niJkn~l. Przewieziony zn6w do Kanei, un1arl z bo
lesci wysiadaj~c z ol{r~tu. 

Lecz na tern nieskouczyly si~ nieszcz~scia Fo
scarego. Jakob Loredano, naczelnik rady DziesiEJciu, 
napisal \V s wojej ksiedze rachunkowej, l\olorem }{rwi: 
Winien })·anciszek l'~'oscari, za .§Jnierc A1atka i Pio
tra Lo1·edano, 1nojego o,jca i str:lJJa, przyrzekam so
hie, ze dop6ty nie wykresl~ tych groznych wyrazow, 
dop6ki caly rod Foscarich nie wyginie. Czterech sy
n6\v urnarlo, pozostal tylko ojciec, starzec wi~cej 
anizeli osmdziesiEJcio-letni, zgn~biony przez cierpie
nia. fizyczne i n1oralne i kt6ry juz oddawna nie za
siadal na obradach. Za podburzeniem J.Joredana, 
\vyst~pil i senator, I-Iieronin1 Barborego. ,,Ponie,vaz 
naj\vyiszy urz~dnik nie moze juz pelnie obo,vi~zk6w, 
1n6wil on, dla dobra kraju koniecznern jest, a by obrac 
innego doiEJ." Rada, kt6ra po d "'akroc juz nic chcia
la udzielic pozwolenia abdykacji Foscarernu, gdyz 
ustawa przeci\vn~ ternu byla, zacz~la si~ wahac 
i rozpra,vy toczyly si~ przez dni kilka, nakoniec ra
da nadz\vyczajna mianowan~ zostala dla zbadania 
1\westji: i dzi~ki intrygom, grozbom i przyrzeczenio1n 

' tryu1nf Loredan6w· zostal zapewnionyn1. 'I'rzech po-
slo'v z rady Dziesi~ciu przybyli z~dac od doiy zrze
czenia si~ ·wladzy, kt6rej juz nie m6gl wykonywac. 
Foscari odpowiedzial: ,Dwakroc prosilem o pozwo .. 
lenie zrleczenia siEJ wladzy, dwakroc odma\viano n1i 
tej laski. Wi~cej nawet, odebra.no oclemnie przysi~
g~, ze nigdy n1ej prosby nie pono,vi~. Poprzysi~gle1n 
un1rzec wykonywaj~c obo\vi~zki, jalde mi ojczyzna 
po,vierzyla; \vypelnialein je zaszczytnie i sumiennie, 
nie mog~ zla1nac mojej przysi~gi." Poslowie si~ od
dalili; lecz no'Ne postano,vienie rady zwolnilo Fran
ciszka lroscari od "'ykonywanej przez doz6w przy
si~gi, \vyznaczono n1u dwa tysi~ce dnkat6w dozy
wotniej placy i oddalic tnu si~ kazano z palacu w ci~
gu dni trzech. Szlachetny starzec nowy wyrok przy
jf!l z pogardliwym usmicchem. ,,Gdybym byl1n6gl 
przewidzicc, rzel\l do tych, ktorzy mu oglosili, ze 
starosc 1noja ciEJzaren1 b~dzie krajowi, naczelnik rze
czypospolitej nie bylby si~ nigdy ol\azal dosyc nie
wdzi~cznym, azeby przekladac godnosc swoj~ nad 
ojczyzn~; lecz pragn~le1n to zycie, tak dlugo uiyte
czne krajowi, do ostatniego tchnienia n1u poswi~cic. 
Ponie,vaz wyrok juz wydano, wi~c jestem n1u poslu
szny. « Jeden z dziesi~ciu ofiarowal mu kilka dni 



163 

z \vloki do opuszczenia pal a cu. ,, To niepotrzebne, zeby wiedziec czas, \V kt6rym instytucja ta zaprowa
z zywoscifb odpowiedzial Foscari; po takim wyroku, dzonfb zostala, anizeli poznac jej urz~dzenie i post~
zadnej ju~ laski i~dac nie mog~. Oto pierscien lrsi~- powanie. Byla to wladza nieustaj~ca, poniewaz za
z~cy, oto korona; teraz morze Adrjatyckie jest wol- miary ambitne, mog~ bye obmyslone, doprowadzane, 
nem, innego 1noie sobie obrac malzonka." I porywa- zawieszane, znow przedsi~brane; byla ona tajemni
j~c kul~ swojfb, rozkazal sluzbie, aby si~ za nim uda- cz~, poniewai zbrodnie, ktore tam l<arac miano po
la. Lud, widz~c nieszcz~sliwego Franciszka Foscari, pelniaj~ si~ w ul\ryciu; miala liczn~ sluzb~ og6ln~, 
scbodz~cego z wielkicb schod6w bez orszaku; chwie- poniewaz o wszystkiem wiedziec byla powinna. 
j~cego si~ z oslabienia, opadlego na r~ce brata pra· In1~wizycja stanu skladala si~ z trzech czlonk6w, 
wie tak starego jak on; lud zaled\vie po\vstrzymal z kt6rych d\vaj wybrani z pomi~dzy rady Dziesi~ciu, 
oburzenie swoje na tak straszne post~powanie z star- a trzeci z doradcow cloiy: pierwszych nazywanoczat
cenl, kt6rego tyle kochal. Jednak, poniewaz rada nynzi, poniewaz Dziesi~ciu nosili suknie czarne, trze
Dziesi~ciu, wzbronila pod kar~ sn1ierci gloszenia ciego czerlJJony?n , gdyz radcy dozy ubierali si~ czer
zdania o tern co si~ stalo, poprzestano na gluchem \vono. Wladza ich tr\vala przez rok jeden. Posia
szemraniu. daj~c attrybucje Dziesi ~ciu, mogli wyst~powac prze-

Wkrotce ( dnia 20 pazdziernika 1457 r.) czterdzie- ciw wszystkim, b~dz to pry,vatnym, b~dz urz~dni .. 
stu jeden wyborc6w clalo glosy swoje Pascalowi Ma- kom; iaden stan nie nadawal prawa unil\nienia ich 
lipieri, prokuratowi s. Marl\a; lecz Foscari nie dozyl jurysdykcji; rnogli wydawac wyrok smierci, nawet 
tego upokorzenia, zeby zyc jako poddany tam gdzie przechv czlonkon1 rady Dziesi~ciu; przechv kazde
panowal: skoro uslyszai dzwony s. Mark a oznajmia. mu nakoniec, ktoby na ni~ zasluzyt Ofiara to pion~ 
j~ce .o m~ano~ani~ jego nast~pcy, smiert~lne zimno f b~,la potaj:rnn~~ w r\a~ale. Orfano: rozrz~dz~li r6\v
przeJ'JlO Jego zyly 1 umarl tego samego dn1a. Rachu· rnez studnzanzt 1 otowtamt 1

) . Trybunal ten m1al pra
nek zostal zalatwionyn1; Jakob I.Joredano m6gl na- wo wydawac rozkazy wszystkiln rz~dcom prowincij 
pisac w ksi'Jgach s'voich, zwykl~ forn1~: na pagato i osad, wszystkiln jeneralorn, poslom rzeczypospoli
(zaptacoJio). tej przy glo,vach korono\vanych; i rozporz~dzenia, 

Doszlistny epoki, w kt6rej zwykle mieszcz~ zapro- i wszelkie od niego wychodz~ce polecenia, pisa
wadzenie inkwizycji stanu, cbociaz dzjet1 tej zn1iany nemi byly przez jednego czlonka, po tem zamykan~ 
w rz~dzie rzeczypospolitej nie jest dokladnie ozna- w szl\atulce, od ktorcj klucz noszono z kolei, aicby 
czony: gdyz dziejopisowie \Veneccy unikali zaws~e zasi~gac rady w razie potrzeby. Sposob post'Jpowa
mo,vy o ty1n strasznym trybunale. Wiktor Sandi po- nia inkwizycji byl zawsze t.ajetunym; utrzymywala 
cz~tek jego odnosi do roku 1539; inni mieszcz~ go ona wi elk~ liczb~ obserwatorozv, wybieranych mi~
\V pocz~tku XIV 'Yieku, zaraz po utworzeniu rady dzy szlacht~, mieszczanstwem, ludem, ducho,vien
Dziesi§ciu; nakoniec s~ tacy, kt6rzy '" wyrokach wr- stwetn i rzemieslnikami zbrojnemi: czterech takich 
danych ,v latach 1411, 1412 i 1432, widz~ picr\vsze obsetuJatototv znajdowalo si~, niewiedz~c jedni o dru
zarody. W czasie panowania francuzkiego w Wene- gich, przy dworach posl6w za.granicznych, azeby 
cji, wysokie polozenie zaj1nowane przez p. Daru, do- zdawac spra\v~ o wszystkiem co si~ dzialo. Ci kto
zwolilo mu przejrzec gl6wne krajowe papiery, a r~- rzy nalezeli do szlachty, obowi~zani byli donosic 
kopism uchwaly datowany w dniu 16 czer\vca 1454, o te1n co si~ dzialo w zgrotnaclzeniach tego stanu. 
uwazac lllU kazal zdania poprzedzaj~ce jako bl§dne. Szlachcic, kt6ry zle m6\vil 0 fZf!dzie. ostrzeganym 
Uch\vala tu zawarta jest w nast~puj~cych slowach... byl d\vukrotnie, zeby byl ostrozniejszym; za trzecim 
,Zwazywszy uzytecznosc nieustaj~cej instytucji rady razem wzbraniano mu wnijscia do \vielki~j rady 
Dziesi~ciu i trudnosc zebrania jej we wszystkich i miej~c publicznych: jesli jeszcze nie byl poslusz
okolicznosciach wyn1agaj~cych jej wdania si~, upo- nym, lub nowe pope!nial przewinienia, topiono go 
wazniamy j~ do 'vybrania z pomi~dzy siebie trzech jako niepoprawnego. Jesli r:len1ieslnikjaki, przeni6sl 
czlonk6w, z kt6rych jed en wzi~tym bye n1oze z rad- si~ za grnnic~ i nie powracal na \vez\vanie, rzucano 
cow dozy, celcm wykonywania, pod nazw~ inkwizy- l\rewnych jego do 'vi~zienia, ktorzy stamt~d wycho
toro'v stanu, nadzor6w i wyn1icrzania sprawiedliwo- dzili dopiero po jego powrocie, lub kiedy winny z po-
sci karnej, ktore jej samej Sf! powierzane." Po ta- 1) Stztdnia ' Wi§zienie }JOdziemnc do polowy zalane 
kirn do,vodzie, kazde wczesniejsze poszul{iwanie sta- wod~. Olowie, wi~zienia nad dachem stawianym znajdu
je si~ bezuzytecznem; gdyz mniej zalezy na tern, j~ce si~. 
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1ecenia trybunaln zarnordowanym zostal. Je-sli popelni! wazn~ jakow~s zbrodni~, dwaj jego to
w skutek przewinienia, l\:tory patrycjusz szukal warzysze, z przyzwaniem zast~pcy, s~dzili go i ska
scbronienia w palacu ministra zagranicznego, zabi- zywali bez litosci. 
jano go bez ~adnej zwloki; jesli na wielkiej radzie Widzimy, ze od ostatnh~j glowy w kraju, az do 
czlonek kt6ry przemawial przeciw wladzy Dziesi~- glowy zdobnej koron~ dozy, ws~ystko ulegalo despo
ciu, dOZ\VOlonO mu ID6WiC bez przery\vania, ale tyzmowi, ci~glemu sledzeniu, strasznym grozbon1 ta
wpr«Jdee zostawal aresztowanym, co pra,vie znaczy- jemuych inkwizytor6w. Post~p cywilizacji, spokoj
lo wyrok smierci. Jesli kt6ry z posl6w rzeczypospo- nose w jakiej si~ Wenecja znajdowala, zaprowadzi
litej otrzytnal inne dary od dworu zagranicznego, ly wprawdzie zlagodzenia w ustawach tego trybuna
anizeli te kt6re del{larowal, inl{wizytorowie ~tanu lu; lecz charakter jego tajemniczy nie zatarl si~ wca
wytaczali mu proces. Jesli skarga wniesion~ zostala le; nie przestal on bye najwyzszym s~dzi~ we wszyst
przeciw naczelniko"ri rady Dziesi~ciu, zbadanie spra- kich spra\vach krajowych, wreszcie cz~sto spotyka 
wy do tegoz nalezalo trybnnalu, kt6ry przybieral badacz dziej6w sposobnosc dojscia jego czyn6'v i tern 
jeszcze trzech czlonk6w z swej rady, a \V razic jesli latwjej przychodzi mu ocenic czyli zachowal pierw
kara smierci "Nyrzeczon~ zosta\vala, trucizna zajmo- szy system przerazenia i podst~pnosci, lub czyli, po-
wala miejsce innych uzywanszych srodl{6w. Tak ~a- przestaj~c na pozysl{anej slawie, wyrzet{l si~, opr6cz 
mo dzialo si~ z doz~. Ludzie 'vykouy,vaj~cy ten ldlku rzadkich \Vyj~tk6\\r, ucisku ludu, kt6ry w nadu
straszny urz~d r6wniei nie byli zasloni~ci przeci'v zyciach rozkosznych, zatopil wszelk~ cb~c powsta-
przerazeniu jalde sami wywolywali: jesli jcden z nich 'vania. (D. c. n.) 

JEDRZEJ ZAMOJSKI 
(z DRZEWOBYTE )f). 

Najtrudniejszem pisarzn. zadaniem, kreslic iy,vot juz dobrze kiedy czyni tyle, ile moze; kiedy nie od
m~za sp6lczesnego. Mimo-to jednak, ze tysi~ce na- suwa r~ki od niczego, cokolwiek pozytecznem dla 
mi~tnosci tak nieodl~cznych od usposobien ludzl\icb, spolec~nosci s~dzi. Prawdziwemi s~ slowa Jana 
pozwala w j ednych razach bialo, w innych zn6w zda- chrzciciela poezyi polskiej : 

,Czyn kazdy w swem k6lku, co kaze duch boiy, 
A calosc- sama si~ zloiy. '' 

rzeniach, kaze czarno widziec jedu~ i t~z sa1n~ cz~
stokroc osob~; mimo licznych okolicznosci ch,vilo
wych, j uz-to gor~cycb, jui wi~cej ogl~dnycb, a wi~c 
rozwazniejszych, nakazuj~cych dane indywidua wzno- RzuciHsmy tych kilka og6lnik6w do nikogo oso
sic na piedestal u wielbienia lub je sta 'viae r6wno biscie ich niestosujqc, lecz tylko pragn~c wyHta,vic 
z ziemi~; tnimo r6znobarwnych zdan dziennikarskich trudnosc polozenia zy,votopisarskiego; usiluj~c wy
i niekiedy r6wnie efemerydalnej opinii 'vielu, wszyst- kazac w kilku aforyzmach jak r6znostronne bywaj~ 
kich, lub niektorych tyll\o;- koniecznie " 'ypada od- z"rroty un1yslowosci i s~dzftcych i s~dzonych. 
dac czesc nale.Znf!l cbarakterowi prawemu, cnocie J Zyciorys zaczynamy try bern zwyczajnym, pospoli
niesplamionej i zawsze na jednej podnioslosci stoj~- tym, zostawuj~c samyn1 czytelnikotn tlumaczenie. 
cemu imieniowi. Nie we wszelkich razach i nie 'vszy- Andrzej hr. Zamojski, syn ordynata Stanislawa i Zo
scy ludzie jednakowo mog~ wyst~powac; - nie je- :fii z ksi~2~t Czartorysldch, urodzony w Wiedniu r6-
dnal{O\vym tryben1, nie w kazdej epoce zycia i nie wno z poczl!tkiem wieku biei~cego, 1na dzis lat prze- · 
jednemi droga1ni id~ lub rozwijaj~ si ~ zasady albo szlo szescdziesh}!t. Nauki pobieral w Paryzu, Gene
wyobrazenia czlowiecze. Ale kto zawsze jest jedna- wie i Edynburgu. Szczeg6lniej przykladal si~ do ma
ki, n1in1o otoczen; kto w starszym wieku jest tychZe ten1atyki, iniynieryi cywi1nej i wojskowej. Skonczy .. 
przekona11, jakie wyssal z lona n1atki; ktu posuwa wszy wychowanie naukowe okolo rol{u 1817, uwaial 
si~ z duchen1 czasu i post~po,vych idei, cboc o tyle za konieczny obo ·wi~zek,wr6ciwszy do ojczyzny, zwie
przynajmniej , o ile rnu \Vychowanie i nawyl{nienia do- dzic rozmaite strony In·aju naszego, a by poznac t~ 

, zwalaj~; choc nie robi moze tyle co inni, choc ·mogl- ziemi~, na kt6rej acz si~ nie wychowal, ale do niej i 
by w danych razach dzialac inaczej;- ale zawsze j dusz~ i cialem nalezal. W 1822 roku wst~pil jako 
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urzfEdnik do bylego Ministerium Spraw Wewn~- 0 post~pie (\v roku 1853 Rocz. gosp. kraj. wyd. 
trznych i Policyi, a dosluzy\vszy si~ stopnia refe- p. Towarzystwo Roln. 
rendarza Stanu, pelnil obowh}:zki Dyrektora Wy- 0 wlasnosci i dzierzawie ze wzgl~du na wloscian 
dzialu Przemyslu od r. 1828 do 1830 wl~cznie. naszych (1848). 

Osiadlszy na wsi w LubeJsldn1, w Klemensowie 1
) 0 Magazynach gromadzkich, o kassach oszcz~

nowo-\vynajdywane narz~dzia rolnicze zaprowadzal; dnosci, a zarazem i o kassach IJozyczlro\vych (tamze). 
ras~ ulepszon~ koni, szczeg6luiej angielskicb, rassy Jak miec dobrych i wyplatnych czynszownik6w? 
bydla, oraz najrozmaitsze odl{rycia rolnicze staral si~ 0 szkolach rolniczych wiejskich (1849). 
przywodzic w gospodarstwie do wykonania tytulem Oczynszowanie \vloscian panszczyznianych (1846). 
proby. To zach~calo s~siad6w. W dobrach swych Ksztalcenie zdatnych robotnik6w przed ,vyjsciem 
J adowie (w Stanislawo,vskiem niedaleko Warszawy), z panszczyzuy. 
osadzil bylego professora Uniwersytetu Warszaw- Zasada dobrze pojEJtej sp6lki, na podziale pracy 
skiego s. p. Garbinskiego, kt6ry, r6wniez ulepsznjf!C opal'tej, do chowu l\oni w Polsce zastosowana. 
zagony rodzinnej ziemi, staral si~ z niej wszellde 0 chemii rolniczej (1844 i 1849). 
moiliwe pozytki wyci~gac, czynszuj~c wloscian i do Zegluga paro~'a na rzel~ach naszych (1848). 
lepszego l)rzez to doprowadzajqc ich bytu. rfalde 0 torfie; - 0 chorobie kartofli; - 0 mlecznoSCi 
czynne zaj~cie si~ upraw~ tego, na czem w og6le bo- kr6w; - 0 potrzebie pomnozenia ptoclukcyi wl6kna 
gactwo narodowe zalezy, stawalo sifJ powodem, iz (1855 r.) 
chciano powszechnie zbliiyc si~ do osoby umiejt}:cej tak U1nowy dzieria"'ne (1856). 
przewazne wyrobic sobie stanowisko w sztuce gospo- 0 kontraktach dzierzawnych. 
darowania, do kt6rej wzory zewsz~d hyly czerpane. 0 najmie w pal{t czyli o dzierzawie na inwentarz 

Ot,varly si~ staropolskie goscinnosci progi, i pocz~- ( \V T. XXVII Rocz.) 
to odbywac rokrocznie w lipcu zjazdy Klemensowsl(ie Rys go~podarstwa rolnego w Anglii, Szkocyi i 
od 1843 roku, kt6re, og6lnemi rozprawami i nieja- Irlandyi; kongres ekonomiczny w Brukselii i t. d. 
ko praktycznem za~to~o,vaniem popierac mialy teo-

1

. M~6stwo .arty~ul6\v tlun1aczonycb, po wi~kszej cz~
rye gloszone w p1sm1e czasowem pod nazw~ ·Ro- sc1 z ang1elsl{]ego, opuszczamy. Nadto hr. ZamoJ
cznikow gospoda1·stwa lc1·ajozvego. Pierwszy pro- ski przelo.iyl ta1\ie z angielskiego obszerne dzielo 
spekt w r. 1842 na ten dziennik podpisal jako odpo- J. Sinclair a Baroneta pod tytuien1: ,Kodex rolnic
wiedzialny redal\tor s. p. l(oncewicz, ale rzeczy,vi- twa i zarazem uwagi dotycz~ce ogrod6w, sad6w, la
stym lderownikiem literacl{im byl s. p. Garbinski SO\V i plantacyj; z dodatkan1i wyj~temi z tl6maczenia 
niegdys professor Uniwersytetu Warsza,vskiego, a Dombasl'a.:. (Warsza"'a, T. I .. str. 484. roku 1849. 
wyda,vcf! i sternikie1n rzeczy pod wzgl~den1 techni- T. II. str. 568. r. 1856 z wiel~ tablicami). 
cznym, gospodarskin1 i przemyslowym szczeg6lniej Rz~d zwracaj~c uwag~, ze istotnie redakcya Ro
od 1847 rol\U stal si~ A. hr. Zamojski. I nie byl-to cznik6,v, wplywa na post~p gospodarstwa krajowe
czezy tytul tylko. Spotyka1ny tu bowie1n przeszlo go, zezwolil na ut,vorzenie Towarzystwa Rolnicze
szescdziesi~t artykul6w pi6ra samego redaktora gl6- go, kt6rego prezese1n ocl pierwszego posiedzenia 
wnego, bo takimby nazwac mozna J~drzeja Zamoj.. w lutyn1 1858 az do jPgo roz\vi~zania byl hr. A. Za
skiego. Do oryginalnych prac wydawcy Rocznik6w, mojski. 0 zagajeniach jego nic m6wic nie b~dziemy, 
o kt6rym m6wimy, nalez~: odsylaj~c ciel\awszych czytelnik6w do drul{owanych 

l{ilka prawd z ekonon1ii politycznej czyli gospo- Rocznikozo, kt6re dot~d wychodz~ bezprzestannie. 
darstwa krajo,vego (1848). Zamojski, nabyl w roku 1848 zaprowadzone przez 

0 zakladach dobroczynnych w l1raju naszym(1850). Guiberta statl\i parowe, i za ich posrednictwem uor
Aforyzmy z nauki gospodarstwa krajowego (1840). ganizowal zeglug~ na Wisle frachtow~ i passazersk~, 
Zjazd kr. Rolniczego Towarzystwa w Anglii, dnia oraz nast~pnie zaloiyl wlasne warsztaty budo"'Y 

. 20 lipca 184 7 r. w Northampton (B)ocz. z 1849 r.) statk6'v i machin parowych. Przedsi~bierstwo po

1) Klen1ens6w z ltilku folwarlrami ordynacyi Za1nojsldej, 
w dzierzawje przez dlugi czasu przeci~g trzyn1al hr. J~
drzej Zamojski 

dobne, ten1 jest zaszczytniejsze d1a hrabiego, ii pro
wadzone bylo z cal~ energj~ dot~d nieustaj~c~, mi
mo 'vielkich a niepowrotnych jeszcze nakladow ja
kich ci~gle potrzebuje. 
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CZEM CZLOWIEI{ ZYJE? 

Jezeli zapytan1y siEJ uczonego, co go pobudza do nadarzy hacienda na zn1ian~ dostac ka\valek dyni. 
roz1nyslania \V swojej ~a1notnej izdebcc zdala ocl 'Vyraz chleb nie wsz~dzie si~ znajduje w jego slo
wszelkich przyjemnosci iycia nad oderwanemi zaga- wniku. Przeci,vnie z \veso!~ lelrkomyslnosci'1 po mo
dnieniatni?- zolnicrza, dla czego on z upodobanietn zolnej pracy Irlandc~yk uzywa S\Voich ,potatoes und 
\V prochu i pocie odbywa gorzk~ szkol~ nowozaci~- point" on, kt6ry nawet w tern nazwaniu sk~pego 
znego,- zabiegliwego kupca, \V jakin1 cclu stara si~ swego jDdla nic 1noie si~ wstrzymac od iartu. l\1i~so 
on od ran a do \vieczora s"roj~ czynno~ci~ zro\vnac jest dla niego obc~ n1ysl~ a ten juz jest szczfJsliwytu, 
na ziem i potrzcb~ i dostatel(?- jezeli nawet zbro- kt6re1nu uda sifJ cztery razy na rok uzyc na zapraw~ 
dniarza b~dzien1y badac o przyczy11~ skianiaj~c~ go n1~czastcgo wyrostl<a, sledzia. Strzelec alnerykan
do narazania si~ znclrwale na. 81nierc haniebn~, otrzy- skich Prairies pcwn~ s'v~ kul~ Z\valil Bizona, a so
mamy od wszystkich jecln~ odpo\viedz, kt6ra \V grun- c~ysty tiuszczetn oblany garb jego upieczony na go
cie, po odj~ciu ozdabiaj~cych ~posob6'v 1116\vienia, l't!Cych kamicniach jest dla niego niczem nie \vyna
brznli nast.~pni e: ,, C6i robic, nie n1oina inaczej~ czlo- grodzony1n pr~ysn1aczkien1; tytncznsem przc1nyslny 
wiek nie tuoie zyc sa1ne1n powietrzetn." 'I' aka odpo- Chinczyk niesie na targ pi~knic na bialych kijach na
wiedz kazdego objasnia, a srogi kryminaluy s~d tak wieszanc, starannie utuczone szczury, b~d~c pe,vnynl 
dalece o slusznosci takiej IUO\VY jest przekonany, ze zc pon1igdzy chinskin1i lakotnisian1i znajdzie dobrze 
w pe\vnych przypadkach gl6cl przyjn1ujc jako "rzgl~d 1un plac~cych kupc6'v, zakopany zas \V swojej par
lagodz~cy. ncj, zadylnion~j pod sniegieln i loden1 l)ra·wic zagrze-

'fu wchodzi badacz przyrodzcnia, czlo,vick nie"ry- banej chatcc lirenlantlc:yk poiera s'voj~ slonin~, 
godny~ niechc~cy uznac zadncj powagi, na niczen1 l\ t6 rE1 on ciesz'1c si~ z koszto,vnego polo,vu 'vykroil 
nie polegaj~cy czego si~ wlasnemi r~karni dotknf1C nie z \Vyrzuconcgo na brzcg \Vieloryba. 1,u czarny nie
nlozc i mowi: , 0 wy glupi ludzic, "rszal{ie czlo,viek 'vo1nik s1nokczc trzcin~ cukrowf1 i zajada j~ z B\voiu1 
1noze iy~ powietrzcu1, a nawet zyjc on \Veale nicze1n bana~1cn1. tan1 afrykansld kupicc napclnia S\V~ torb~ 
innen1 tylko po,vietrzem. '' Tcologo,vi 'vyda si~ to slodkie1ni dal\tylan1i jako jedyny pokarn1 na kill\o
bardzo zaroztnnia]~ n1ow~ i z gnie\ve1n ostrzcga on: tygodnio"'<1 podr6z 'v pustyni, tan1 zas Sianzczyk 
,Czlo,viec~e, 1nysl o swytn koncu, jestcs prochtn11 i napycha sifJ rnn6st,vcn1 ryzu od ktoregoby Euro
mnsisz sie kiedys zno\vu 'v proch obrocic. ,, - 0 co za pcjczyk z przestracheu1 cofuf!l si~ . I gdzic tylko na 
glupst\vol sn1ieje si~ bauacz przyrouy ,, osobli wsza zan1ieszl\:alej zien1i 'vst~pin1y i zai~dan1y goscinno
bylaby to przen1iana pier,viastk6\v! n1y pochodzi1ny sci, nn. kazden1 pra,vic rniejscu inn~ nan1 zastawi~ 
z po\vietrza a przy ostatecznyn1 naszyn1 rozkladzie potra"·~ a ,,chleb po\vszedni It 'v innej podadz~ postaci. 
znowu \vrucan1y do powietrza. ~, 'fo zno,vu gorszy Lecz, osn1icln1y si~ zapytac czy rzeczywiscie czlo
moralistCJ i zdaje n1u si~ zc potra.filby raz jeszcze ten \vick jest tak ruchlhv~ istot~ ze podobnytn sposobe1n 
zarzut ,po"rietrznego naboju czyli torby \viatru « z najrozn1a.itszych pierwiastk6w budo\vac n1oze wi
podniesc do zaszczytnego tytulu \vszystkich ludzi. dzialne 1nieszkanie s\vego ducba, lub tez czy 'vszyst
Tu zastana\via si~ badacz nutnry. \V gruncic nie kic te rozn1aitc srodki zycia za,vieraj~ jednQ lub kil
chcialby si~ on 'vcale por6znic z tyn1 i poboinymi ka podobnych 111ateryj udzielaj~cych \Ylaschvie czlo
panalni. Lccz juz raz wyrzeczonyn1 zosta1: paradoks 'vieko"'i jego pokar1nu? Wszakze to ostatnie rna 
niecbze patrzy zcby go uspra,viedlhvil. 1niejscc. 

Czetn 'viasciwie zyje czlo·wick ? Odpowicdz na to \'Vszystko co tylko nas otacza, sklada si~ z nic-
brzlni barclzo roztnaicie. Gnacho ujczdzaj~cy z boja- wielu bo zalcd,vo z 53 zasadniczych materyj czyli 
zn~ Z\Vinnosci~ swego na pol dzikiego konia po sze- pirrwiastk6·w, kt6re chen1ja stopniami odkryla. Z po
rokich pampasach Buenos-Ayres, 'vy,vijaj~cy s wojen1 n1i~dzy nich szczeg6lnie tylko czteru, bior~ jedynie 
lasso lub bolas dla zlowienia strusia, guanako 1ub J)ra\vie istotny udzial " ' zlozeniu tego co si~ na zie
dzikiego byka, zjada codziennic 10 do 12 funt6w n1i nazy'"'a organizn1em zyj~cym: Saleb'O?'O(l i kwa
nlifJStt a za 'viellde SWi~to nwaza gdy ITIU si~ }{iedy f S01'0tl stanowi~ dwie naj,yazniejsze Sl\ladO\Ye CZ~SCi 

• 
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czystego atmosferycznego powietrza, kzvaso1·od i 
UJodorod s~ d\voma pierwiastka1ni, z l\t6rych pol~
czenia po\vstaje woda; 1l'Cglo1'otl i kwasorod w polt1-
czeniu S\vojem na k'vas \V~glowy (tak naz·wane stale 
powietrze) w grocie psiej (Grotta del cane) przy 
Neapolu i w jasl{ini przy Pyr1noncie s~ 111§CZaruiC:1 
dla bieclnych pso,v; nakoniec saletrorod i uJodo1'od 
skladaj~ amoniak, tak nazwany spirytus ainonin.
kowy, jest to rodzaj powietrza wydo bywaj~cy si~ 
w 'vielldch ilosciach z pastwy podziemnego ognia 
wulkan6\v.- Ot6z n1amy cztery pierwiastld k'vaso
rod, wodorod, saletror6d i W§glorocl, kt6rc pOh}:CZe

nialni swojen1i t\vorz~ wszystkie te substancyc z kt6-
rych si~ skladaj~ rosliny i z\vierz~ta: z nich \Vodo
r6d, kwasorod i saletror6d, s~ rodzajan1i po\vietrza 
czyli gazami, 'v~glor6d zas jest cialem stalen1 kt6ry 
w stanie skrystalizo\vania nazywany dyaJuenleut. 
W spotnnilny tu tak.Ze razen1 o najwainiejszem i naj
po\vszechni<~j \V przyrodzie rozszerzone1n pol~czeniu 
tych pier\Viastk6\V, to jest 0 zwyczaj nej plynnej 'VO

dzie, l\t6ra takze w \Yielkiej ilosci jako para za,viera 
s l<J \V powietrzu, dalej o kwasie \V~glowynl i an1nlo
niaku, oba znajduj~ce si~ w atn1osferze jako gazy. 
Calc l'OZ\va·~n.nie zycia Z\Vierz~t i roslin polega na 
roz\vaieniu tycb trzech pol~czei1 \vspon1nianych 
czterech pier\viastk6w. Atmosfera nasza ~mieszan~ 
jest z 1/ 3 saletrorodu, i 1

/ 3 kwasorodu, do togo wcho
dz~ kwas w~glowy okolo 1/ 2000 i gaz anunoniako\vy 
w niedokladnic jeszcze oznaczonej ilo~ci. Od czusu 
jak si~ nauczono pozna wac przez l''l·iesteja k \vas o
r6d i pojn1owac jcgo znaczenie przy oddychaniu, s~
dzono ze mozna wniosko,vac o dobroci po\vietrza 
wedlug udzialu w nin1 kwasorodu. Po\vstala osobua 
nauka Eudyo1netrya skierowana gl6\vnie do zbadania 
w powietrzu stosnnku kwasorodu i salctrorodu, me· 
tody nabyly wielldej zr~cznosci i dokladnosci, i do 
ty la znaleziono ie powietrze, wsz~dzie gdzie go ba
d~no do tysiftcznych cz~sci, znaleziono zupelnie je
dnako"\\'0 zloioncm. Lecz zbyt pospicsznie z tego 
stalego slrladu atmosfery wyci~gni~to wnioski 'vzgl~
denl proces u zycia roslin i zwierz~t. Atmosfera na
sza albowiem wedlug obliczenia Schmidta za\viera 
okolo 2,551,586 biljon6w funt6'v kw asorodu, roczne 
zuzycie jego przez oddychanie wszystkich ludzi i 
zwierz~t i przez og6lne processa palcnia \vynosi 
okolo 2 1)!c biljon6w funt6,v, a zatem w przeci~gu sto 
Iat 220 biljon6w funt6w czyli jeszcze nawet i dzie
si§ciotysi~cznej cz~sci. Zmniejszenia tak mah~j ilosci 
nasze narz~dzia i wtenczas na\vet by jeszcze nie 
wykazaly gdy juz od kilkuset lat r6\vnie dokladnie 

jak teraz byly 'vypracowy\vane i uiywane. I.Jecz da
leko wi~kszej dokladnosci w oznaclcniu proporcyi 
w~glorodu \V powietrzu dopuszcza.j~ nasze metody i 
dla tego dalcko powniejsz~ poda.j~ rachub~ (uzyte
czuiejsz~ jak si(J p6zniej pokazc do tychzc sa1nych 
\vniosk6,v) i talc czlowiek przy oddychaniu na kazdy 
cal ]{ubiczny k\vasorodu \Vyziewu, kubiczny cal \\'~-.. 
glo'''ego k\vasu i tai san1a zatniana rna n1iejsce przy 
processnch palenia. W edl ug po,vyiszego przypusz
czenia n1usialyby przeto \V przeci~gu 5000 lat bye 
wyzioni~tych \V po \vietrze okolo 15,000 hiljon6'v fun
t6\\r lnvasu "'eglo,vcgo jezeli nadto nie uwzgl~dnimy 
ogron1nych ilosci kt6re corocznie \Vydaj~ wulkany. 
Nast~pnie Jnusialby kwas '"~glowy 'v powietrzu 1niec 
si~ do kwasorodu juk 1: 200, gdy 'rzeczywiscjc sta
nowi on tylko togo polon·~, a gdy por6wnatny wyply
\VY z wulkano\v \V poclobu~jze ilosci, tylko cz,vart~ 
cz~sc tego. Zt~d si~ pokazuje ze gdzieskolwick tnusi 
bye process za po1noc~ l\torego k\vas \Y~glo\vy uj
rnuje i ~ z atlnosfery i przenosi si~ 'v innc pol~czcnia. 

J( 'va. 'v~glo,vy 1na \Ylasnosc latwego lt1czenia si~ 
z innetni picr\viastl\a.rni a szczeg6lnie z \v~glorodem 
i wodoroden1, s pra \V a kt6r.tt che1ni k nazy,va Jlalenient 
si~ chociai przytcn1 nic n1aj~ niiejscn zja,vi. ka swia
tla; przy kt6rcn1 jednnk dobJ'va si ~ \V stosunl\u do 
zuiytego kwasorodu zupelnie oznaczona ilosc ciepla. 
Przeciwnic zas Saletror6d rna bardzo Iuare powino
\Vactwo do innych 1nat.eryj, \Veale pra\vie nie pa.li si~ 
i i~czy z \vouorodem ella utworzcnia anunoniuku. 

Cztery 'vspo1nniune %ywioly wzajctnn\:lni pol~cze
nian1i z sob~ tworz~ licznc 1nateryc, lecz dla S\viata 
organiczncgo dwa. tylko ich rz~cly Inajfb gl~bsze zna
czeuie. J eden szereg obejn1uje Inaterye zloione ze 
"'szystldch czterech pier\viastk6\v. l'u nalez~ Bialko, 
Wloknik, Jliertviastek se1·ny i klej. Z tych pierwia
stk6w ut\vorzonc jest calc zwierz~cc cialo, a b§d~c 
ocl niego oddziclone, gdy je zycie opusci \V kr6tkim 
czasie za pon1oc~ gnicia przechoclz~ w \vodg, ammo
niak i kwas w~glo"'Y rozszerzajt!ce si~ \V po,vietrzu. 
Przechvnie drugi szcreg zawiera pierwiastki \Volne 
od sn.letrorodu jakoto gurnnz~, cukier, lcrochnlal, i 
przygotowanc z nich napoje, jak spirytus, ltino, pi
u;o, a nakoniec gatunld tluszczozo. Te calkien1 tylko 
przechodz~ przcz zwierz§ce cialo, gdyz ich w~glor6d 
i wodorod s~ spalone przez przyj~ty przy oddccha
niu k\vasor6d i jako kwas W§glowy i woda powt6r
nie 'vyzioni~tc. Przez ten powolny lecz nieusta.nnie 
odbywaj~cy si~ proces palenia si~, utrzymuje si~ nie
z b<Jdne ella iycia cieplo. 

Dowiadujemy si~ zas ze swietnych od~ryc DO\YSZej 
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Chemii i Fizyologii, ze cialo zwierzEJce nie jest zdol ... 
ne do skladania lub tei do tworzenia z innych pier
wiastk6w 'vyj~wszy twarogu, l\oniecznie potrzebnych 
do swego wyksztalcenia i u trzymania pierwiastk6w 
jakoto bialka, wl6knika i td , ie raczej zwierz~ musi 
te pierwiastki j uz gotowo utworzone przyj1nowac 
dla uzycia ich do karmienia, lub bye w stanie prze
nlienic je w pon1oc przy utworzeniu kosci na klej. 
Dla tego tez slusznie bialek, wl6l\nik i twa.rog na
zwane s~ przez Liebiga wyl~cznie lca1'1niqcemi r§rod
kami (Na.hrungsn1ittel), nie mog~ one bye zast~pione 
zadnemi innemi materyami, a przy zupelnem ich "ry
l~czeniu, cialo nieodzownie d~zy do smierr.i z glodu. 
Przyten1 musz~ si~ tez znajdowac sklaclowe czt1stki 
wolne od saletrorodu, jakoby palny materjal na ogni
sku zycia organicznego, a pierwiastki te l\t6re Yv zwy
·czaj nem zyciu nazy·waj~ si~ takie srodkatni karn1i~-
ce1ni, Liebig bardzo stosownie tnianuje naz,vi skiem 
stodkow oddechowyc!t (Respirationsinittel). 

J ezeli z temi wymaganian1i jakie cialo zwierz~ce 
robi pod wzgl~dem S\vego utrzymania, porownatny 
proporcy~ roslin slui~cych ludziom i zwierz~ton1 ja
ko srodek poiywienia, znajdziemy we \V szystkich ro
slinach, 've wszystkich ich organacb, rozpuszczon~ 
w soku juz to wi~lisz~ juz mniejsz~ ilosc bialka. 
W nieocenionych daracb Cerery, w ziarnach gatun
}{{>\v zb6z, pojawia si~ wi~cej lub n1nh~j pe,vnej mate
ryi, kt6r~ wprz6dy oznaczano naz\viskiem klajstru. 
Liebig i Mulder dowiedli ze ten ostatni calkie1n pra
'vie r6\vna si~ mieszaninic kleju i zwierz§cego wl6-
kna. Nowsza Ohernia w str~czkowyeh jarzynach ocl
kryla substancy~ l{t6r~ 'vedlug familii St1'qkoloyc!t, 
w jakiej j~ znaleziono naz\vano Legurnine1n. Teraz 
z nowych poszukiwan 'vie1ny ze ten leg tnnin w isto
cie niczen1 Si~ nie rozni ocl Z\Vierz~cego Sel'nego 
pierwiastku. Prawdopodobnie ze legumin i klajster 
lub tez twar6g i wl6knik w malych ilosciach ro\vniez 
znajduj~ si~ u wi~kszej cz~sc i roslinnych kom6rek. 
Drugi szereg to jest substancye wolne od saletroro
du czyli srodki oddecbowe, nien1niej po,vszechnie 
rozszerzone s~ w swiecie roslinnym. Jezeli przej
rzymy wszystkie srodki karmi~ce, · ktore czl01''iek wy
biera z pomi~dzy roslinnego panstwa, znajdzieiny 
trzy gruppy ~ z ktorych pierwsza od2nacza siEJ 'vi elk~ 
proporcy~ l{rochmalu. Tn nalezCl: ()ercalia i owoce 
~\ft(f;kOWe, rosliny Z \Y j'l'OSCialTii (knol}e) kartofle, 
zie1nniaki, maniok, yan1s i lcorzenie taroo, nakoniec 
rdzeniovYe pnie cycn:deovv· i lJalnt \vyclaj~~ce Sago. 
Druga gromada obejn1uje O\voce bogate \Y cukier i 
gun1m~, kt6re nabywaj~ z kwas6w jablko,-vego, cytry-

nowego i winnego wlasci\.vych im chlodz~cych wla
snosci, a z malej ilosci aromatycznych pierwiastk6w 
~wojej ostrosci; z pomi~dzy nich opr6cz znajomy.ch 
u nas owoc6w mianowicie daktyla, hanan i owoc 
chlebowy, ·dalej obfituj~ce w cukier lodygi mianowi
cie b·zcina cuk1"owa, a nakoniec zawieraj~ce cukier 
i gumm~ mi~siste korzenie sklad.aj~ce wi-aksz~ cz~sc 
naszych jarzyn; nal{oniec trzecia klassa sklada si~ 
z ziarn rozmaitych owoc6w za wieraj~cych olej, jak 
orzeclz kokosowy, orzec!t chz.lijskij sosny, orzech 
Para i wiele innych orzechow i gatunk6w migdal6w 
kt6re w Europie po cz~sci sluz~ j a]{o dan glodowi, 
po cz~sci zas jako bodziec dla podniebienia. Nako
niec przytem wyliczeniu nie po\vinnismy zapomniec 
0 wszystkich bior~cych pocz~tek z roslinnego pall
st\Va napojacb. Wsz~dzie prawie gdzie klimatyczne 
stosunki mozebn~ uczynily jej upraw~ pow~drowala 
za Europejczyliiein Winna lato1·osl. " 7ina owocowe, 
pi wo i winny spirytus s~ daleko rozszerzonemi na-

• • poJami. 
Rzeczywiscie wlasciwe jeszcze psychologowi za-

chowane jest zadanie w tej waznej okolicznosci, ze 
tak daleko jak rodzaj ludzki rozszerzonym jest na "~ 
ziemi przy naj,vyzszym szczycie jego wyksztalcenia, 
jakotez \V pierwszych pocz~tkach OSWiaty (z wyl~
czenien1 moze niektorych wi~cej do zwierz~t nizeli 
do czlowiel\a zblizaj~cych si~ plcmion) wszfJdzie 
takze natrafia si~ uzytek przechodzenia \V stan pod
wyzs;zonej umyslowej czynnosci kt6ry w wyzszy1n i 
gorszyin ~woim obja\vie nazywa si<d opilstwem. VVino 
111agney czyli Putque Mexykan6\v, zoino patmoloe 
Chilijczyk6w, nap6j z poiutego Maiszt u naclbrze
znych 1nieszkafic6w Orynoko i rzeki An1azonld, na .. 
koniec tatarski Kumis przygotowywany z konskiego 
mleka, o tyle rownaj~ si~ z naszemi napojami ze 
w nich \vszystkich \vydobyty zapomoc'b fermentacyi 
cukru lu b krochrnalu winny spirytus, jest pierwiast
kiein upajaj~cym. Call{iem nieznane jest dla nas dzia
lanie Cocca lisci pewnego amerykaiiskiego krzaku 1

). 

Najwi~kszy uzytek pertr~vianskiego Alulete1·o {poga
niacza mul6w) zalezy nate1n ze on te liscie zuje i tyn1 
sposobem przechodzi w stan rozmarzenia, w ktorym 
nie b~d~r. pijanyn1 przep~dza dnie w slodkiem, sztu
cznie 'vzbudzonen1 proznowaniu i bezczynnosci. Prze
ciV\rnie zas pozeranie u mieszk:lllCOW polnocnej Sy
beryi 'lnuc!torno1'0U', palenie O]Jiunt u poludnio\vych 
Azyat6w, llaszyszu czyli \vyc]q,gu konopi u p6lnoc
nych i polurlnio,vych Afrykano\,., a nakoniec uzycie 

1) Erythronylon Coca. Lin. 
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napoju ktory sobie przygotowuj~ poludniowi wyspia- narkotycznem zatruciem kt6re przy cz~stszem po
rze ze szczeg6lnego rodzaju pieprzu 2

), jest wlnsnie wtarzaniu bardzo pr~dko poci~ga za sob~ zniszcze
nie ciala. 

2) Piper mithysticum Forst. 
• 

rD. n.) 

ABISSYNCZYCY. 
(z rycint! kolorownn~.) 

Od czasu dzielnego zdobywcy Kambyzesa, juz kraj 
nilowych zr6del, Etjopja, przez swoje niewyczerpane 
skarby bandlowe i swoich rozmaitych mieszkan
c6\v, byl przedtr.iotem zaj~cia tak s~siednich jak 
i odleglych kraj6w i pojedynczych badaczy. Juz ja
ko stolica starozytnej cywilizacyi, Abissynia, kt6ra 
z Nubi~ i Korclofanen1, stanowi to co starozytni na
zy,vali Etjopi~h jest od roku 330 po Narodzeniu J e
zusa Chrystusa jedynyn1 krajem Afrykaiiskim, \V kto
rym posr6d balwoch,va1c6w i fanatycznych 1VIaho
n1etan rozszerzy-la si~ nauka cbrystJaniznlu. Abisy
nia albo Habesz jak j~ nazy,vaj~ Arabo,vic, obej .. 
muje trzy kraje: Atnbara, Szoa i Tygrys, wielkosci~ 
wyr6wny,va calym Nietncom, 1na bo\viem 11000 mil 
kwadrato\vycll i rozci~ga si~ \vedlug po'\vszechnie 
przyjfEtych podaf1 od 16 do 17 stopnia szerokosci 
p6lnocnej, a od 51 do 60 dlugosci "\vschodnit~j . Lu
dnosc ktor~ trudno scisle obliczyc, IJOdaj~ na 4 do 5 
milion6w dusz. 

Pierwszy1n, kt6ry o Abissynii podal gruntownc 
wiadomosci, byl Bruce, kt6ry po dwuletnim po bycie 
w Amhara, kraj ten obszernie opisal. W ostn.tnich 
czasach 'vielu Anglik6'v i Nietncow zwiedzalo te 
kraje i dzis mamy dose dokladne ich opisy. 

Abissynczycy w og6le stanowi~ ras~ rosh~ i pi~
kn~, z rysami twarzy prawie europejskiemi, z cer~ 
brunatn~, orzechow~ albo jasno-miedzian~, ale naj
pospolici~j tyle tylko ciemn~, ie nie odbija. zbyt 
ostro od wielkich pi~knych oczu, chociaz i swietnie 
czarna plec nie rzadko si~ trafia. W yraz habeszi 
znaczy pierwotnie lud znzz'~szany. W iadnerr1 pokole
niu albo okr~gu nie rna zupelnie jednostajnej bar,vy 
sk6ry, i nieraz obok prawie bialego brata, mozna tu 
spotkac hebanowo-czarn~ siostr~ i odwrotnie wiele 
mlodych kobiet Abissynii, pod wzgl~dem l\sztalt6w 
ciala i rys6w t'varzy, policzyc mozna do najpi~kniej
szycb w swiecie. Chociaz rysy ich zblizaj~ si~ do 
typu arabskiego, spotykamy jednak nie rzadko twa-

, 
Ksi~GA S\VIAT A Cz. I R. X. 

rze, nadzwyczajnej pi~knosci, z uelikatnemi rysami 
kt6re w niczem nie ust~puj~ greckiln wzoron1. Wlo
sy czarne, k~dzierza,ve, ale niepodobne do welny 
jak u uegr6,v, albo zapu. zczaj~ zupelnie i wtedy 
one stcrcz~ w gor~ k~dzierza wo, albo splataj~ z nich 
warkoczki w tyl Z\vr6couc i w okolo spadaj~ce ua 
szyj~, lub na\vet nieldedy gol~ glowy zupelnie. Wlo .. 
sy zapuszczone grnbo snutruj~ masle1n, l{t6re po 
oiejakim czasie niezrniernie nieprzyjcmn~ "ron \VY

daje, tu bo\"\'iem nie znaj~ innego uzytku wody pr6cz 
do picia i o tnycin ni~ ciala i gto\vy ani poj~cia nie 

• 
maJ~. 

Obic plcie chodz~ z odkryt~ glo\v~ i hez obu\via. 
Duzy ka,val tkaniny bawelniej z"rany szarnn1a jest 
glo\vn~ cz~sci~ ubrania wszystldch stan6"r, uzywan~ 
zar6wno przez ksh1i~t jak i najuboiszych mieszkaii
c6\v. ICobiety tylko bogatsze uiy1vaj~ szammy, uboz
szych ubraniem jest gruba koszula. Nosz~ si~ przy
tetn kr6tkie od IJ6ll~dzwi do kolan si~gajq,ce pan
talony przytrzy1nywane pasen1. Przy ostrej porze 
roku na ~ za1nn1~ zarzuca si~ jeszcze sk6ra barania 
z weln~. To jest \V og6le ubranie kazdego Abissyn
czyka, nie 'vyl~czaj~c zolnierzy kt6rzy odr6zniaj~ 
si~ tylJ{O sposobem noszenia szarn1ny. Jedynie du
cho\vni nakrywaj~ glow~, niekiedy bardzo dziwa
cznynl turbanem. 

U lud6'v Abissyiiskich uzywane s~ trzy j~zyki: 
Galla podzielony na rozmaite narzecza, Tiger b~d~
cy mi~szanin~ Arabsldego, Etjopskiego i Koptyj
skiego, i Amhara j~zyk panuj~cy, uzywany przez 
ksi~cia i wladze, najbardziej zbliiony do Etjopskiego 
i zawieraj~cy mal~ tylko liczb~ wyraz6w arabskich. 
Tyn1 j~zykien1 pisane s~ "\Yszystkie k i~zki i }{roniki. 
Pisze si~ nim tak jak w naszych zachodnich j~zykach, 
od lewej ku prawej. 

Co do religii, wi~kszoscAbissynczyk6w uwaza si~ 
za cbrzescian. Retter nazywa ten kraj wyschl~ wy
spq chrystyanizmu na Oceanie islamizmu i pogan-

22 

• 



• 

170 \ 

• 

stwa. Chrystyanizm zostal tu wprowadzony w czwar
tym wieku naszej ery, jak podanie utrzymuje, przez 
synow kupca europejskiego, Meropiusza, kt6ry roz· 
bil si~ z swoim statkiem przy. brzegach Abissynii 
i znalaz~ smierc w n1orzu. Synowie jego Frumen
cyusz i Edezyusz dostali si~ jako niewolnicy na 
d\vor kr6lewski, ale z powodu zdolnosci i uiniej~
tnosci ktore temu krajowi wiell\~ korzysc przyniosly, 
otrzymali wolnosc, a p6zniej doszli do niezmiernego 
wplywu. Zacz~li oni glosic zasady chrystyanizn1u, 
]{tore wkr6tce dw6r przyj~l, a za nirn wielka cz~sc 
ludu. Frumencyusz pojecbal nast(Jpnie do Alexan
dryi, zostal tatn przez patry arch~ Atana.zyusza na 
bisl\upa pos\vi~cony i za powrote!n zalozyl mn6stwo 
kosciol6w w Abiosynji. 

Chrystyanizm Abi:syt1czyk6\v jest dzisiaj dzi\vn~ 
mi~szanin~ zastarzalych obrz~d6\v i dogmat6'v naj
rozmaitszych religii. Zamierzone \V siedn1nnsty1n 
wieku wci~gnienie Abissynii pod \Vladz~ l\o~ciola 
rzymskiego, nie przyszlo do skutku. Nabozenstwo 
odby,va si~ przed wschoden1 slonca i zasauza si~ na 
spiewaniu psalm6w, poczem kaplani przyjmuj~ wie
czerz~ pansk~. Kazan uie by\va \Veale. Na nieszcz~
scie nie mozna powiedziec, zeby chrzescianizn1 taki 
jal{ go 'vidzimy u Abissynczyk6w, wywieral zba wien-
ny wply'v na obyczaje i \vyobrazenia n1oralnc tego 
lndu. Abissynczycy u1nyslowo i moralnie stoj~ dale .. 
}{o nizej od Arab6w. W przetnysle takze bardzo 
nislde zajmuj~ stanowisko i nie u1niej~ naprzyli:lad 
ani porz~dnej lodzi zbudowac ani nawet belki do
brze ociosac. Tylko tamtejsi zydzi zajmujfb si~ obra-
. bianienl zelaza, tkactwem i budowanielll tlomow. 
S~ oni pracowici, porz~dni, UCZCiWi i stallO\Vi<!J naj
uzyteczniejSZ'1 cz~sc ludnosci. l\1ahometanie, stano
wi~cy stan l{upiec]{i w Abissynii, znajduj~ si~ \Ve 

wszystkich jej ol{olicach. S~ oni dla swojej religii 
tak oboj~tni, jak tamtejsi chrzescitJ-nie i tal{ nie zna
j~ koranu, jak ci llO\Vego testamentu. vVielka CZ~SC 
ludnosci zostaje w pogat1stwie, szczeg6lnie Gallasy, 
kt6rzy jal{ 'vielka cz~sc negr6w oddaj~ czesc fe
tyszom. 

Abissynia jest panst,venl oddawna upadlem. ~~a
miestnicy, Ras, s~ nieza,visletni od Negusa, czyli 
\Yielkiego Kr6la Gondaru, potomka dawnej rodziny 
panuj~c~j ale bezsiluego jak padi~zach 1,imuri
do'v w obec zbnntowanego bengalskiego ioldactwa. 
Cesarslde 11:1iasto Gondar licz~ce zaledwie okolo 6,000 
mieszkanc6w, jest. 'vp6l opustoszalem, a palac kr6-

• 

le\vski w polowie \V gruzach lezy. Domy po naj,vi~-, 

kszej cz~sci kamienne 11okryte s~ slolnft albo trzcin~ 

a ulice ciasne i brudne. Cyrkul chrzescianski z zam
kie1n krolewskim, kosciolami i klasztorami, wienczy 
g6rn~ cz~sc pag6rka, u st6p kt6rego rozwija si~ 
cyrkul mahometafiski. Domy Adowy, stolicy Tygru 
rozsypane s~ nieregularnie okolo kosciol6w z budo
'vanych na pag6rkach. Maj~ one podoLniei jak ko
scioly l\SZtalt stozk6w, kt6ry jest charal\terystyczn~ 
form~ budynkow w calej Afryce. Zwykle w takim 
don1u jest tyll1:o jedna stancya, sluz~ca na wsp6lne 
lllieszkanie ludziOlU i bydlu. Niekiedy we srodku 
znajduje si~ jeszcze okr'lgly apartament, \V kt6rym 
tylko gospodarz z ulubionym dlugouchym wierz
chowcem mieszl{a; kobiety nie zyj~, ale wegietuj~, 
w przedsieniu wsr6d bydla i nieczystosci. Ciemno 
jest w tych mieszkaniacb, bo najmniejsza szpara 
Starannie zatyl~an~ jest jzby Die \Vpuszcza}a SWia
tla s!onecznego, i tylko dym kuchennego ogniska rna 
szczuple "ryjscie w dacbu. 

Jedynem zatrudnieniem 1n~zczyzn jest rolnictwo. 
Gal~z opatrzona ostrym hakiem, ci~gniona przez 
dwa woly, sluzy za plug; siew odbywa si~ w czasie 
peryodycznych deszczy, a po ich ustaniu kobiety 
odbywaj~ zniwa. Gdzie nie brak wody, tan1 przez 
caly rok n1ozna siac i zbierac. Sierp6w i kos nie 
znaj~; zboze wyry~rane jest z ziemi. Ziarna tluk~ 
na m~k~ mi~dzy dwo1na katnieniarni, a bielizn~ pior~ 
depcz~c j~ nogan1i. 

Najz,vyczajniejszem jadlem jest cbleb ktory ma
czaj~ 'v pieprznej poh~wce; mi~so wolowe jedz~ su
l 'O\Ve, uiywaj~ takze za pokarm mleka i masla, ale 
sera nie znaj~ \Veale. Twierdzenie kilku podr6znych, 
ze niekiedy zy,vym wolom od1·zynaj~ kawaly mi~sa 
i zjadaj~ je, nie zdajc si~ bye zmyslonem. S~dz~c po 
tern co p. Harris widzial w roltu 1842, n1ozna wie
rzyc tym opo\viadaniom. Szesci uset wiesniak6w 
z okolicznych 'vsi. pracowalo w Angelolla, stolicy 
kraju Szoa, dla kr6la i sp~dzilo noc na otwartem 
polu, spoczywaj~c na nagiej ziemi. Zglodniali za
cz~li 'volac z rana Abul! Abul! {panie! panie !) ale 
napr6zno. Nakoniec ulito\valo si~ nad niemi posel
stwo angielskie i l\upi\vszy kilkana~cie sztuk wol6w 
oddalo im do zarzni~cia. Natych1uiast liczne groma
dy obskoczyly pojedyncze woly, krzycz~c przerazli
wie i chwytaj~c za rogi, nogi i za ogon; silne zwie
rz~ta walily po kilkunastu w okolo na ziemi~, ale
g1odni \viesniacy nie dali si~ ustraszyc i wierzge1j(}ce 
i szarpif!ce si(J woly zostaly na zien1i~ powalone. 
Dwadziescia krzywych nozy blysn~lo z poche"·, 
a glodni wiesniacy posiadali na lez~cych wplach, 
czekaj~c ·dop6ki iln krew nie ujdzie~ poczem zacz~to 

• • 
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krajac mi~so i cieple jeszcze kawaly surowo byly 
pozywane; tak ze po kwadransie z wszystkich wo
l6w pozostaly tylko rogi, kopyta i kosci. 

Malzenstwa zawierane by,vaj~ w Abissynii bez 
wielkich ceremonii i r6wniez latwo nast~puje roz
wi~zanie malzenstwa. Narzeczeni oswiadczaj~ przed 
ksi~dzem swoj zamiar pol~czenia si~, bior~ przytem 
kommunj~ i daj~ suty obiad i na tern rzecz sitJ kon
czy. Trzy razy tylko wolno siEJ zenic, poczem po
trzeba albo mnichem zostac albo wr6cic do kt6rej 
z poprzednich zon. l{obiety s~ tan1 bardzo Iel{l\:O• 
myslne, ale mimo to tak zazdrosnemi okazuj~ si~ 
wzgl~dem swoich m~z6,v, ze \V razie niewiernosci 
zadaj~ im powoln~ ale nieochy bnie zabijaj~c~ tru
cizn~, w kt6rej przyprawiania bardzo s~ biegle. 
Dzieci z pierwszej zony 'v razie drugiego rnalzenstwa 
bywaj~ zwylcle wyrzucane ua ulic~, lub przedawane 
handlarzom niewolnik6,v, przez co jednakze lepszy 
los nieraz znajduj~ niz gdyby pozostaly w domu. 
l\IIatki s~ bardzo przyvvi~zane do swoich dzieci do
p6l<i s~ 1nale, poznh~j atoli zostawiaj~ je sa1nym so
bie. Skoro tylko dorosn~, uzywane s~ do pilnowania 
trzody, a p6zni~j chlopcy \VChodz~ 'v sluzb~ u zamo
zniejszych. 

Kto w Abissynji nie chce praco,vac, albo bardzo 
jest ubogi, zostaje iolnierzern i tym sposobe1n bo
gaci 1nog~ latwo przyjsc do pot§gi i wladzy. Broil 
zolnierzy, kt6rzy ubiorem nie r6zni~ si'2 wcale od 
innych n1ieszkanc6w, sl{lada si~ z krzywej szabli 

. w~zkh~j przy r~kojesci, szerokiej w srodku i zakon · 
czonej szpiczasto. Jest ona obosieczna i tak ostra, 
jak najlepsze brzytwy, doskonala to brOil do sci na
Dia glow, ale tez do niczego wi~cej. Przytem uzy
waj~ lane z szerokiem i bardzo ostrem zelaze1n. 
V\ri~ksza cz~sc zolnierzy rna tylko te dwa rodzaje 
broni i tarczca zrobion~ ze sk6ry hipopotama. Sza
bla w sk6rzannej pochwie przywieszon~ jest na pra
wym boku i dla tego abissynczyk wsiada z prawej 
strony na konia. Mala tylko cz~sc wojska zaopa
trzon~ jest w strzelby spr'owadzone z Arabji, z kt6-
rycb strzela si~ za pomoc~ zapalonego lontu; proch 
przyrz~dzaj~ sobie sami, pod golem niebem, w na
czyniach drewnianych w ksztalcie mozdzierzy, kule 
zelazne wykuwane okr~glo na kamieniu, kazdy zol
nierz sam sobie przygotowuje. 

Kiedy jaki namiestnik (Deczacz) zamier~a wy, 
pra,vca dla zdobyczy lub podboju, bo i w tych dzikich 
krajacb, wojna dla zasady lub dobra ludu bardzo 
rzadko bywa prowadzon~, wtedy pewien rodzaj he
rolda przy odglosie b~bn6w obwoluje po wszystkich 

• 
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osadach: ,Slucbajcie, oto kr6lewskie slowa: Mamy 
nieprzyjaciol, ktorym na karki wsi~sc musimy. 
Uzbrajajcie si~ wszyscy do wojny. !{to na dzien 
uroczystosci Abba l{inos nie stawi si§ z hroni~, ko-
niem i zapasen1 zywnosci na 21 dni, utraci jako 
zdrajca wszystko co posiada na siedm lat." Niekie
dy natniestnik ol{azuje si~ jeszcze surowszym i kaze 
nogi obcinac tyn1, co nie pospiesz~ do obozu. 

Na rycinie naszej widziiny oddzial lennikO\V' kt6-
rzy 11a wez,vanie swego lennego pa.na, spiesz4 pol~
czyc si~ z jego wojskiem. 

Wojsko pos t~puje wpra"rdzie w niejakiin porz1}:d
ku, ale o pulkacb, bataljonacb, lub sz\vadronach, 
nie maj~ tu wyobrazenia i zaledwie rozr6zniaj~ 
przeclni~ i ty In~ straz, tudziez prawe i I ewe skrzy
dlo. Bit"'Y zaczynaj~ si~ od rzucania lane, potem 
jedni na drugich rzucaj~ si~ slepo z szablami, stara
j~c si~ przelamac pierwsze szeregi. Skoro linija si~ 

zlamie i l{ilku ludzi polegni~, dow6dzca daje haslo 
do odwrotu, ktc)ry ztnienia si~ w nieporz~dn~ ucie
czk~. 

Za zblizeniem si~ nieprzyjacielskiego wojska, by
dlo uprowadzane bywa \V gory, a mieszkancy opu
szczaj~ S\Voje domy, bo zwyci§zcy pustosz~ kraj 
szeroko i daleko, a wszelki ~lad mieszkan ludzkich 
znika od poinru, l\tory i ni\vy zbozem pokryte po
zera. Jezeli jaka osada zostanie niespodzianie napa
dni~t~, wtenczas wszyacy In~zczyzni, starzy czy 
n1lodzi, zostaj~ 'vymordo\vani, a kobiety i dziewcz~ta 
przedaj~ si~ handlarzom niewolniko\v. Napastnicy 
uprown.dzaj~ bydlo z wesolemi krzy kan1i, a dom je 
den za drugim rabuj~ i pal~. Za uciekajf!cemi ~ci
gaj~ jak za dzikiem zwierzem. Male dzieci kt6rym 
rodzice kaz~ uciekac na drzewa, \V nadziei, ze tam 
nie b~d~ dostrzezone, jesli je kto dopatrzy, strzalami 
bywaj~ zabijane. Sozela Selasi, naczelnik z Samha
ry chwali si~, ze juz odbyl osmdziesi~t dwie takie 
wyprawy. 

W Abissynji gdzie prawie wieczna wiosna panujc, 
znajduj~ si~ n1alpy, lisy, tygrysy, lamparty, ostrowi
dze, nosorozce, szakale i niezliczone hyeny. Te 
drapiezne zwierz~ta same si~ wzajemnie niszcz~, ale 
zniszczyly juz takze pra wie zupelnie zwierzyn~ le
sn~: gazele, losie, zaj~ce i dzikie swinie. Jest tu 
tal{ie mn6stwo szczeg6lnycb, tej okolicy tyllco wla
sciwych ptak6w; bagna pelne s~ krokodyli i hipopo
tan16W. Szarancza i mr6wki tertnity nalez~ do zwy
klych plag Abisynji. G6ry pokryte s~ lasami wierzb 
i wysolropiennych cedr6w, dfEb6w i drzeV\~ tamaryn
dowych. W sz~dzie jest pelno cytryn, fig, pon1arancz 
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i granat6w, ale owoce tych ostatnich rzadko dojrze- nyn1, nie placil regularnie haraczu, Ras Ali posta
waj~, bo nikomu nie przyjdzie na mysl jakiekolwiek I nowil usun~c go i przyslal w jego miejsce.innego na· 
okolo tych drzew staranie.. miestnika, ale Kaza 'vyst~pil zbrojno i w krwawej 

Handel prowndz~ nie\volnikami przede,vszystkiem; bitwie Zt\bil tego \Vyslanca. Ali zas obawiaj~c si~ 
pizmo, kawa, sk6ry lisie i tygrysie stanowi~ takze zbuntowanego natniestnika, opuscil swoj~ stolic~ 
przedmiot zan1iany, jezeli nic porz~dnego bandl u, Gond ar. W koncu przeszlego roku cala Abisynija 
bo wewn~trz kraju pieni~dze nie kursuj~, tylko r6- pol~czyla si~ pod jednytn wladc~. Cesarz Tcodor 
wno ,v }{ostk'J obcinane ka walld czarnej soli, kt6ra w bitwie pod Lasta p obil anty cesarza Negusie, 
jest najbardziej poszuldwanyn1 artykulen1. "rzi~l go \V niewol~ i kazal sci~c w wi~zieniu. Przez 

Politycznym \Vladc~ Abisynji jest obecnie Ras zwyci~ztwo Teodora wplyw angielski wzi~l gor~ 
Ali, ale jego namiestnicy un1ieli zjednac sobie pe- \V Abisynji nad wplyv;em Francji, kt6ra jego przeci
wien rodzaj nicza\Yislosci. Kiedy Kaza zarz~dzaj~cy wnika popierala. 
krajem na p6lnoco wsch6d odjeziora Tana polozo.. W . 

• • 

' 

(Wyj~tek z podr6zy po kraju.) 

Wposr6d oblecialych donlo\v zaniedbanego odda
wna Knztnierza, przedtniescia stolicy krako\vskiej, 
na rogu ulicy Skalecznej i Augustyniansl{h~j, \vznosi 
si<.: 1najestatycznic kosci6l s\v. J(atarzyny. 

I nie dziw, ze tak \vspaniale dzwiga si~ ten przy. 
bytck Bozy, boc go przeciez zbudo,val ICazin1ierz 
w. (1342), a '"e dwadziescia jeden lat p6zniej odda
ny byl 00. Augustynianom, sprowadzonyn1 tu z Pra
gi. Rychlo \VZtn6gl si~ w pot~g<d i chwal~, tak, ze 
oltarze jego doszly do liczby d\vndziestu czterech, 
a wielc swietnych rodzin obralo sobie cichc podzie
mia tej swif}:tyni na posmiertny odpoczynek. Istnial 
\V l{rakowie przez dlngie wieki ten Bozy dotn, az na
koniec zniszczony przez liczno pozary i trz~sienie 
zien1i (1556, 1604, 1638, 1786), stan~l pustk~, i 
dopiero od roku 1834, za staranictn zacnego zako· 
nu, zacz~l zmartwychwstawac po\volnie z gruz6\V 
S\VOich. 

Lecz procz znaczenia historycznego~ budowa ta 
szczyci si~ zaraze1n 'vysol{~ \V artosci~ artystyczn~. 

Ktoby zaten1, guany z~dz~ widzenia Sw. Stanisla
\Va na Skalce, n1in~l oboj~ tnie n1ury gotycl\ic swi£1-
tyni Augustynianskicj, nie do brze by ucz ynil, gdyz 
prawdziwie oczy jego 1noglyby si~ \vielu rzcczotn 
pi~knyn1 przypatrzyc, rozbieraj~c szczeg6ly \vynio
slego don1u Bozego, szczeg6ly cz~sto bardzo podzi-

wianc nie tylko przez S\voicb, lecz nawet i obcych 
zna\vc6'v i 1nilosnik6\v sztuk pi~knych! 

l zaiste jest co do podziwienia! Spojrz tylko 
czyte1nil\u na te \vysokie ogromne okna, zostawuj-%
ce 1ni~dzy sob~ sciany w~zl{ie niby filary, tak dalece, 
iz \V murach kosciclnych tyle przestrzeni zajmuje 
szk}o, iJe W~tek budowniczy; l'ZUC okien1 na 0\Ve 
cicniuchne przezroczyste blonki fial, lub tkanki ode 
drzwi; na OW~ powaill(b posta\V~ gotyckiej SWi~tyni, 
na t~ roztnaitosc upi~1{szen! I tak, tu szczyt wysmu
klej fiali otoczon ziclonym powoje1n, tam dalej na 
scianie mech stara,vy, a wyzej i jcszcze wyzej, az 
ua sa1nym wierzcholku budowy, nad dachem pokry
tyln czcr,von~ dach6wk~, wznosi si~ miltetlra, cho
ciaz nie zupel:nie dobrze do ogolu zastosowana, sy-
gnaturka! · 

A 6wze slawny przysionek, \vychodzt}:cy na ulic~ 
Skaleczn~; wystawiony przez Zbigniewa Olesni
ckiego, kardynala, biskupa krakowsldego? Przedsta
\via on calostk~ malowniczq i peln~ fantazyi, cho
ciai nadpsut~ przez czas, 'vystawiaj(!c~ wie le szcze
g6l6\v architektonicznych wielce oryginalnych, zwia
stuj~cych atoli juz przelt\vitaj~cy okres ostrolukiego 
sty lu. . . 

Inacz6j rzecz si~ rna gdy wst~pisz po za progi sa
n1ego przybytku:l tu widac istnc czasy Kazimic
rza W. Styl gotyc.ki w najcudniejszym swoim roz-

• 
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woju. Dziwn~ harmonij~ i prawdziwie muzyka lnym I cokulem, kt6ry rozbieraj~c si~ na trzy cz~sci, zapo-
akordem stroj~ si~ nawzajem do siebie wymiary! wiada tern podzial kondygnacyj \vyiszych. · 
Jakoz trzy nawy, kt6rych szerokosc i wysokosc maj~ Kondygnacya druga zawiera 'v swojej gl6wnej 
si~ do siebie w szcz~sliwych bardzo stosunl{ach, i cz~sci u gory napis, u dolu zas wn~trze swi~tyni, 
znowu dlugosc calego kosciola, 'vznioslosc, odle- a w niej szereg os6b plci obojej modl~cych si~; jak · 
glosc od siebie filar6w, po mistrzo\vsku s~ dobrane. si~ zdaje, wyobrazaj~ one pozostal~ rodzin~ Spytka. 
Tak wi~c caly wewn~trzny organizm a rozklad tego W pobocznych zas cz~sciach, jak w tej tak i w naj
przybytku, slusznie uchodzi za 'vz6r budowy go- wyzszej kondygnacyi, w nizach siadly sm~tne wdo· 
tycldej. wy. Rozgraniczaj~ te cz~sci mi~dzy sob~ cztery dzi-

W sr6d tej architektury sredniowiecznej, swiecil waczne l\ariatydy. 
pozlot~ oltarz wielki, wzniosly, wspanialy i glosil Nast~puj~ca, to jest trzecia kondygnacya rna 
przychodniom, ze jest dzielem p6zniejszego odro- w srodkowej cz~sci trzech, w pi~knych pancerzach 
d~enia. Prawda tedy, ze w nim nie obaczysz wi«Jcej ubran~cb rycerzy, pogr~zonych, jak widac, w t~sknej 
czystosci stylu, ani szczeg6l6w, wyply\vaj~cych zadu~ne. J ~den z nic~ nawet lezy na ziemi, wsparJ
wprost z konstrukcyi architektoniczn~j, ale za to szy SI«J lokc1cin na ks1~dze, 
uderza ci~ przepych i bogactwo form. Zwla~zcza, ze Ze srodkowej cz~sci wyrasta dzi\vnie wij~cy si~ 
oltarz ten pi~trzy si~ prawie az pod sklepienia pre- . szczyt pomnika, na kt6rego wierzcholku stoi postac 
sbyteryum.J Dzis pozlota znikla, a oltarz czeka od- rycerza w zbroi, okryta plaszczem, lecz niestety! 
rodzenia swojego; ale nie o nim mam tn6,vic, gdyz maj~ca odbit~ glow~. 
gl6wn~ osnow~ niniejszej \Viadomostki rna bye gro· Rozpatrzywszy si~ w calosci tego grobowca, a mia-
bowiec Wa\vrzyiica Spytka. nowicie w tym cykule o liniach \vygi~tych, w dzi-

W · b e· l , . (. d d t ) t . t wacznych kariatydach, w ;p6lkolumnach niby ko-
n~wie. oczn ~ .ew~J 1 ~c 0. ws ~pu ' 0 Jes rynckich, kt6re we dw6cb trzecich cz~sciach dol-

pol~dmow6J, w~nos1 s_uJ _dziwn1e ~~Jal!,. ~ylmt; nych ubrane Sl!: w arabeski, a w wyZszych Zlobko-
z p1askowca przez n1e,v1adomego 1 zez b1a1 za ) wane· 1'\ati~z~.c na gzyms 1 · · d 1 · 

• t..· • • ·k b ' ,J ~ "y 1amu~ce s1~ owo nae, 
w dru~I~J polo~ne XVI WI~lm, pomm .gr~ ow~ te- a mianowicie na ten szczyt krygujl'JlCY si~ w esy i li-
~o. ~tJza: nalezy on .do grob~wc6w prawJe naJwa- nije rozmaicie wyginane; a zwlaszcza zwracaj!}.c uwa
znieJszych starego Kr akowa. ). g~ na szczegoly, z kt6rycb kazdy popisuje si~ jak~s 

Czytelnik ujrzy jak calosc, id~c w lderunku pio- indywidualnosci~, pragn~c niby na siebie ,vyl~cznie 
no,vym, to jest z dolu do gory, sklada si~ z trzech sci~gn~c bacznosc widza, a mniej stroi<~ si~ do og6lu 
kondygnacyj, i ze r6wniez w kierunku poziomy1n, to i calosci, do l\t6rej nalezy, rzel{lbyn1, ze cal a ta koinpo
jest od r~ki lcwej do prawej, sklada si~ takoi zycya artystyczna jest jakby przepowiedni~, jeszcze 
z trzech cz~sci, z kt6rych srodkowa, jako najgl6- wtenczas zblizaj~cej si~ przyszlosci kraju, w kt6rej 
wniejsza, jest mniej wi~cej dwa razy tak szerol\a jal{ kazda inclywidualnosc radaby stac si~1 czetns dla 
kazda z bocznych. Kondygnacya do Ina jest bogatym siebie, mniej waz~ca in teres kraju od prywatnego, 

mniej stroj~ca si~ do og6lu panstwa, a l\t6ra to bu-
1) Podania miejscowe nazywaj~ go z Wadowic Wado- tnosc wyrodziwszy si~ z czasen1 w zuch\valstwo je

\Vickim. Rycin~ podal :tepko,vski w ,Starozytnosciach dnostek (liberum veto), w koficu przyczynila si~ zna-
krak.'' · cznie do upadku narodu. 

2) Na grobo\VCU maj~cym 15 lokci "rysokosci, a 11 Tak teuy, potoczywszy okicm po samej swi~tyni, 
szerokosci jest nast~puj~cy na}Jis: D. 0. M. Laurentins owym pelnym pi~knosci pomniku gotyckiej sztuki, 
Spytek Jordan de Zakliczyn in Mclsztyn Castellanus powiedzialbym, ze w niej 'vidac swietne czasy Kazi
Cracoviensis, Capitaneus Praen1islen. Camioncensis et mierza Wielkiego i Jagiellon6w; styl zas grobowca 
Ciechoviensis, sibi, uxori suavissimae, parentibus, mttjo- jest niejako zlo\vrogim wr6zbit~ czas6w zaczynaj~
ribus et liberis suis dulcis posuit. Vixit annos L. fere ·cych si~ od Zygmunta III, a koncz~cych si~ na Sta-
Obiit in Mogielany X:I martii A. D. M. D. L. VIII. nisla wie Auguscie. 

Vir pius, benignus, et optimarum partium, Senator Przy dzisiejszern rozmilowaniu si~ \V pami~tkach 
prudens, disertus et amans Patriae. Doctorum virorum ojczystej przeszlosci, zasluzony "'ydzial starozytni
et bonarum artium fautor Priscae, et Catholicae Religlo- czy Towarzystwa N aukowego Krako\vskiego, -.a l{t6-
nis propugnator eximius. remu kraj zawdzi~cza odnowienie tylu pomnik6w 
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bistorycznych, zwr6cil r6wniez troskliwo&c swoj~ na 
· ten grobowiec wielce uszkodzony i udal si~ w tym 

wzglEJdzie do familii D~bskich i J ordan6w, kt6re 
oswiadczywszy gotowosc swoj~ do ofiar materyal
nycb, uprosily oddzial, aby zechcial zaj~c siEJ kiero
wnictwem odnowy pomnika. 

Przypatrzywszy si~ wi~c pobieznie grobowco,vi 
Spytka, nie od rzeczy jest r6wniez zwiedzic zakry
sty~ i kaplic~ sw. Monild, gdyz obie te przestrzenie 
architektoniczne 'vielce s~ zajmuj~ce; w obu albo
wiem filar potfJzny, wznosz~cy si~ we s rodku, dzwi
ga staroczesne gotyckie sklepienie. 

A godne tej s wi~tyni R~ takze korytar ze klasztor
ne, za"Tieraj~ce w sobie kilka oltarz6w, mi~dzy kt6-
remi najbardziej zasluguj~ na uwag~: 1) Oltarz Pa
na Jezusa z obrazem cudo,vnyn1, malownnyrn przez 
blogoslawionego Izajasza Bonera, Polaka. 2) Sw. 
Jana Jaln1uznika, tryptyk szkoly staro-nien1ieckh~j 

odmalowany allan tempera przez nie,viadotnego ma
larza; jest to obraz tak pifJkny, ie nie jedna galerya 
pozazdroscic by nam go 1nogla. 3) Ma.tki Bozkiej, 
r6wniez jak i pierwszy p~dzla blogosla \Yionego Iza
jasza: jest to kaplica, a w niej s~ dwa malowidla 
wotywne Andrzeja Szafranskiego (1621) i Jadwigi 
Boczkowskiej (1623). Dalej za t~ kaplic~ idzie nie 
wielka l\apliczka sw. Mikolaja, przechowuj~ca w so
bie relikwje ks. Marcina Baryczki Dra Pisma Swj~ .. 

tego, kt6ry zostal utopiony w Wisle na rozkaz Ka
zimierza W., za og~oszenie na kr6la kl~twy, -
i w malej trumience zawarte pozostalosci blogosla~ 
wionego Izajasza. Trudnoby rozstac si~ bylo z mu
rami klasztornemi, nieobejrza\vszy pierwej obraz6w 
zywota Paua Jezusa, malowanych tamze w XIV wie
ku, a takze osmiu wiell\ich przedstawien z zywota 
sw. Augustyna pfJdzla Zacharyasza Dzwunoskiego 
z r. 1636 i nakoniec stacyjnycb obraz6w, robionych 
przez Krakowianina Peszk~. 

Nie tnog~ jeszcze zakonczyc artykulu tego, bez 
wspomnienia o k1asztornym ){si~gozbiorze. Miesci 
si~ on \V celi bEJd~cej przy korytarzu i zawiera w so
bie wiele dziel dawnych tresci rozmaitej, a takze 
nast~puj~ce r~kopisma: 1) Series omnium privile • 
giorum, actum et translactionum Monasteri Eremi
tarum ordinis S. P. Augustini ad eundem Vielunii, 
A. D. 17 58 die 22 Martii de scripta. 2) Jura orygi
nalia conventus P. Augustinorum Xiqznensis. 3) 
Liber Lustrationum in quo describnntur omnes Ec
clesiae et conventus Provinciae nostrae Poloniae 
A. D. 1711. 4) R~kopism bez tytulu r. 1685, i nako
niec 5) Wiele rozmaitych przywilej6\\~ pargamino
wych, kt6re odczytal i tresc wynoto,val P. Zebra w
ski w r. 1852. 

Stanislaw K1·zyianowski. 

HYPERYDES. 

Uczeni wieku naszego szczeg6lniejszym sposobem I tylko z tradycyi o tych dw6ch dzielach Hyperydesa 
zbogaceni zostali dwoma zabytkami staroiytnosci wiedz~c, napr6zno wyczerpywali srodki, aieby pod 
a ten skich, l\t6re jakby cudo,vnym sposobem we wlasne ocenienie wzi~sc prace jego, \vpadly im w r~
dw6ch dalekich od siebie miejscach odkryte, okazaly ce tak \Vnzne, tak nieocenione przeszlosci atenskiej 
si~ do jednego nalez~ce zr6dla. Roku 1857 jeden zabytki. 
z milosnik6w starozytnosci, na.byl od knpca 'vyz- Gdy m6wi~ o aten.sl\ich m6,vcach, imiona Pery· 
szego Egiptu kawall\i papirusa, zawieraj~ce cz~sc klesa, Demostenesa ci~gle slyszec si~ daj~; Hypery
slawnej mowy Ilyperydesa, oskarzaj~cej Den1ostr.ne- des \vi~cej tylko od ludzi specyalnie oddaj~cych si~ 
sa o spraw~ tycz~c~ sifJ skarb6w Harpala, i cz~sc starozytno~ciom greckim wiadomy, jako mniej zna
mowy w obronie Lycophran'a, przez tegoz m6,vc~ ny, mniej tei od potomnosci ocenionym zostal: gdy 
mianej. W tymze samym czasie, podr6zny angielski tymczasem nie tylko wymowa jego pelna zapalu 
pan Arden, nabywa od Arab6w drug~ cz~sc tegoz i kwiecistosci, ale i uczucie kt6re j~ ozywialo, nie 
samego papirusa, kt6ren okolo Teb6w w grobo,vcu ust~puj~ Demostenesowi, po kt6rym tez cal~ wzi~
znalezionym zostal. Wlasnie wtenczas, kiedy uczeni tosc odziedziczyl Demostenes bowie1n, lubo z razu 
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na czele vatriot6w stoj~cy, wi~c~j ogl~dny, obracho- rem, obmyslal srodki, jakiemiby zgubic Harpala 
wany, za zbyt umiarkowanego byl uwazanym, kiedy i stronnik6w jego; na podobne z~danie tenze uwi~
Hyperydes za\vsze pelen zapalu w czynie, lubo nie zionym zostal, a skarby jego oddano nieprzyjacio
tyle gwaltownemi wybuchami jak tamten sluchaczy lorn, jako sluszn~ restytucy~. Nieoszcz~dzal Hype
poruszal, umial ich jednak zawsze zacb~cic do sta- rydes dostojnego przeciwnika swego, l\t6rego uslugi 
wienia nieprzyjaciolom oporu. oddane krajo\vi i 'vysokiej wymowy talent, dawniej 

Nigdy on w zadnyrn czynie i dzialaniu nie poddal szanowal i podziwial; lecz odk~d m6wca pol~czy
si~ ust~pstwom, a zawsze z kazdej sposobnosci chc~c wszy si~ ze stronnictwe1n umiarkowanem, sci~gn~l 
korzystac, chwytal j~, aby Macedonczykom szkodzic. na siebie podejrzenie rodakow, ze si~ dal nieprzyja
Z tego to powodu wyniklo owo slawne oskarzenie De- ciolon1 przel{upic. Hyperydes stal si~ najzaci~tszym 
mostenesa w sprawie Harvala, o kt6rem wsporr1niec jego przeciwnikiem. Niepodobna dzielic opinii znie
pokr6tce musimy. cb~conego narodu i czlowieka tak miluj~cego kraj 

Harpal, satrap a Babilonski, chc~c ujsc kar, jakieby i tak w koncu sciganego od Macedonczyl{6w, o prze
nan jego naduzycia sci~gn~c Inusialy, scbronil si~ kupstwo pos~dzac; Hyperydes jednalczQ dzielil t~ 
do Grecyi. Ufny w bogactwa z jakiemi przybywal opinij~ i mozna powiedziec, ze j~ nawet utwierdzil, 
i w szescset silnych najemnik6w to\varzysz~cych mu, gdy w sprawie wyiej przytoczonej, czyni~c r6zne 
dobrego spodzie\val si~ przyj~cia. Obrawszy sabie Demosteneso\\'i zarzuty, tak w koilcu odez\val si~ 
Ateny za miejsce pobytu, nim 'vszedl do miasta, za- o nim: ,,Demostenes nie l~ka si~ oskarzac drugich 
trzymal si~ w przyl~dku Sumintn i ztamtf};d poslal i utrzymy,vac, ze Rada Areopagu chce go stracic, 
do -:Atenczyk6w, prosz~c o opiek~ i pozwolenie wej- azeby si~ Aleksandro,vi przypodobac, tak jakby 
scia do miasta; wiadomo co nast~pilo po tej odez\vie. wszyscy nie 'viedzieli, ze si~ nie traci tego, kt6rego 
Atenczycy, przybyciem jego przerazeni, usilowania- kupic mozna, lecz tylko takiego, kt6rego si~ zadne 
mi pa.rtyi anti-macedonskiej juz si~ sklonili byli zepsucie niech\vyci." W tej calej nieszcz~sliwej spra
przyj~c go uprzejn1ie, gdy radami De1nostenesa wie, lubo nie bylo oczywistych przeci\v Demostene- · 
i Phociona dali si~ zno\v odwiesc, i odmo"vili n1u so,vi dowodow, ale ponicwaz glos og6lu byl mu 
przytulku. Wszelkiej nadziei pozbawiony, nadto re- przeciwny, skazanym zostal na ogromn~ oplat~, 
klamowany przez Antipatera i Olimpijasa, Harpal a ze jej zadosyc uczynic nie mogl, wtr~cono go do 
zostaje ogoloconym ze swych skarb6w i sam wtr~- wi~zienia, z kt6rego jak wiadomo uciel<l; a wl\r6tce 
conym do "'i~zienia; umyka jednakze z niego, zosta- \V skntek nieprzewidzianych wypadkow, dozwolono 
wiaj~c po za sobf!: kl6tnie, sprzeczki nieroz,viklane, mu wr6cic i zn6\v zaj~c miejsce \V waznych dla kraju 
do kt6rych przybycie jego dalo pow6d. Ostatnim sprawach. Nadzieje jakie byl powzi~l Hyperides za 
wynikiem tych niezg6d, byl proces poprzedzony ba- przybyciem Harpala, zuawaly si~, w sl<utek smierci 
daniami Areopagu, l<t6rego ofi.a.r~ padl nieszcz~- Alel{sandra W. ziszczac. Atenczycy stan~li na czele 
sciem Demostenes. Potni~dzy dziesi~cioma oskarzy· oswobodzicie1i Grecyi, i z licznemi sprzymierzencami 
cielami wyznaczonymi przez rz~d, byl Hyperydes. wyruszyli naprzeci\V Antypatrowi. Hyperides gl6· 
Proces ten trwal p6l roku, co dowodzi wahania si~ wnie swojf}; wymo\V~ zacb~cal do tej wojny i dzielil 
Ate:6.czyl<6w, na kt6r~ stron~ przys~dzic slusznosc jej pocz~tkow~ cbwal~ z Leosthenesem a gdy pier
mieli. '\V tcj calefsprawie nieszcz~scien1, na dw6cb wsze \vielkie zwyci~ztwo okupione bylo smierci~ te
przeciwnych biegunach stan~li d\vaj wielcy m6wcy go bohatera i tylu innemi; Hyperides wyst~pil z mo-
i pelni zaslug luuzie; Demostenes i Hyperydes. Osta- w~, ktora oceniona przez dziejopis6w, dot~d si~ 
tni w swcj niezmordo\vanej przeci'v Macedonczykom przechowala. Mowa ta miana na pogrzebie Leoste
niena wisci, stal ze strony Harpala, snuj~c na tym nesa i jego wsp6lbraci, byla ostatnim \vymowy Hy
w~tku powstanie calej Grecyi, do kt6rego dopom6dz- peridesa o'vocem, jako tez i ostatni~ chwil~ radosci) 

' 

by mogly bunty Satrap6w. jal\iej }{ochaj~ce l<raj serce jego doznalo. 
W gor~cej ch~ci wydobycia kraju z pod ci~z~cej Wkr6tce przecbylila si~ szala zwyci~ztwa na stro-

nad nim r~ld Macedonskiej, nie wybieral on srod- n~ Macedonczyk6w, ktorzy zaz~dali wydania dw6ch 
k6w, nie razilo go sprzymierzenie si~ z tald1ni m6wc6w. Obydwa musieli uci~kac i t\vierdz~, ze 
w swoi1n rodzaju tyranami, jak Satrapy. Przeciwnie, spotka\vszy sifd w tern \VSp6lnein nieszcz~sciu, pogo
Demostenes nie upatrywal ratunku w takim stosun- l dzili si~, co jest bardzo naturalnem, gdyz Hyperides 
ku, a l~kaj~c si~ odpowiedzialnosci przed Anti pat· b~d~c wyzszym nad zazdrosc do jakiejby wymowa, 
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wsp6lzawodnika doprowadzic go n1ogla; jedynie jako poniewaz niekt6re srodki, jakie zalecal, byly wprost 
.czlowieka o przekupstwo pomowionego i jako zbie- przeciwne prawom, a wiadomo jak obstawano przy 
ga z placu bi't\vy Cheroneiiskh~j, nienawidzil Demo- szanowaniu praw w Atenacb; Hyperides wi~c przed 
stenesa. Gdy wi~c potem we wsp6lnem dzialaniu s~d zapozwanym o icll naduiycie zostal: ,, To nie ja 
i nieszcz~sciu zeszli si~, zgoda nast~pic musiala. bylem sprawc~ tego dek1·etu~ m6wi smialo m6wca, 

Wiadomy smutny }{oniec Demostenesa; zas Hy- to bitwa Cheronenska wydala go." Chcial dac po
perides pochwycony \V przybytku Neptuna w Her- znac s~dziom okropn~ chwil~, w jakh~j wydal to roz
mion przez zbir6w l\1acedoliskicb, okrop.n~ zgin~l porz~dzenie, chcial wlac 'v nich przekonanie, ze 
smierci~. Antypater nieumial ocenic taldego przeci- w gwaltownych i niebezpiecznych razacb, potrzeba 
wnika, i oddal go w rfJce }{at6w. Twierdz~, ze gdy uzywac gwaltownych i nadzwyczajnych srodk6w. . 
mial isc na tortury, sam sobie odgryzl j~zyk, aieby Zakonczyl proces slawnemi nast~puj~cemi odpowie-
w b6lnch nie uczynil wyznnii, mog~cych bye szko- dziami, w kt6rych wykazuje, zc jedynie chc~c unl
tlliwemi \vsp6lbracion1: w straszliwych m~kach za- kn~c strasznych t:5l\utk6w przegranej bitwy, takie 
konczyl zycie. Zwlo1<i jego porz.ucone~ rodacy po- wydal rozkazJ: ,Czr pisales w dek1·ecie aby \Yol
chwycili i oddali kre\vnym jego, l\torzy je ze czci~ nose przywr6cont! byla niewolnikom?"- Tak, azeby 
'"' grobie rodzinnym zloiyli. nie bruno do niewoli.-- ,Czy pisales aby powrocono 

• 

Starozytni 'vyzej daleko sta\viaj~ Derno~tenesa; wygna:llc6,v?"-Tak, bo nie chciale1n aby szli na wy-
u kt6rego "rymowa byl~ nauk~ i szt.uk~; lecz \viek gnanie.- ,,Nie wiedziales wi~c praw kt6rc zabrania
dzisiejszy umiej~cy oceniac prostot~, uc:lucie, unie- j~ podobnych rz~dow?'' -Nie, bo ~1acedoll.sl\ie mie
~ienie z pra,vdy plyn~ce, nic odtn6wi nalcinej czci cze zakr)ly je przed memi oczan1i! 
Hyperidcsowi, kt6ren w tych zaletach prze\vyzszal · N aturalnie, s~dziowie r6,vnie z obwinionym ko_. 
Demostenesa. Nadto cecho"'al n16wc~ tego dowcip, chnj~cy l~raj, uznali dobre ch~ci czlo\\.,ieka, kt6ren 
tudziez jasnosc z j~ldemi spra"'Y bronione przed- \vszelkich srodl{()w szukal: \V ch\vili niebezpieczen-

. stawial s~dzion1; tego \vlasnie dal do,v6d \Y sprawie st"'a, aby po,vi~kszyc liczb~ obronc6\v i zachowac 
Diophrana, kt6rej tu przytoczyc nie Inozetny, a kt6- od nieszcz~sli"rej przegranej. 
ra jakesmy to na pocz~tku powicdzieli, nie dawno W ow.ych swietnych 'viekach Grecyi, przysposa
znalezion~ w Papirusach zosta{a. Do\vcip i otwar- biano si~ na wielkich wojownik6w, na slawnych 
tosc Hyperidesa tna1uje si~, gdy sta"'al ·we "'lasncj wply"·en1 na og6l m6wc6w, przez naul\~ filozofii, 
obronie \V nast~puj~cem zdarzeniu: podnosz~c~ u1nysl, daj~c~ wyobrazenic godnosci 

Niebe?,pieczenst,vo zagrazalo Atcnotn, "'tedy Hy- czlowicka. Hyperides, r6wnie jak Demostenes, od 
peri des nic pyta co 1nu pra"ra broni~ lub dozwalaj~ kt6rego o kilkn lat byl starszy, slue hal nauk Izokra- . 
~zynic, spicszy do Cytnos, jednej z Cyl{lad blizkich tesa, i Platona; n1ysli juz jcgo od mlodosci nawykly 
Atyki i tatn "rzywa pon1ocy. Po czem wydaje oglo- bruc polot . 'vyzszy, zr~czniejszy, gi~tszy, z cal em po
szenie znane pod tytulen1 dekretu, 'v lit6rym l\aie j~ciem S\vobody naleinej czlo"'iekowi. Urodzi,vszy 
przedsi~brac nadzwyczajne srodki ku obronie kraju, si~ nadto w tniejscu, gdzie nadzwyczajnie wymow~ 
b~d~cego r6wniei w nadzwyczajnem niebezpieczen- ccniono (bo jak Tertuljan zape,vnia: ze dzieci w tym 
stwie: lud uznal je za dobre, a twierdz~, ze Filip okr~gu przychodzf!ce na swiat, ledwie miesi~c iycia 
Macedonsl{i bojqc si~ rozpaczli\vego oporu, wywola- licz~c, tn 6\vily juz) nic dzhYnego, ze Hype rides, o\vla
nego tym sposobem-,volal zawrzec pok6j. Lecz J dni~ty og6lnym pop~den1, oddal si~ temu zawodowi. 

, , 

• 

• 

• 

.. 

' 



• 
• ' 

,. 

• 
• 

• 

' 

• 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

... 

• 

• 

• • 

• 

• 

-
• 

• .. 



• 

• 

• 



PODROZNY. • 

I 

(z MIEDZIORYT}}M). 

W kampanii ~Jalavino, w cudnej okolicy po nad 
brzegan1i Adygi poloion~j, od poludnia ocienionej 
g6r~ pokryt~ winnie~, od zachodu rozkosznym ga
jen1, stn.l domek odznaczaj~cy siEJ od innych ksztal
tein, czystosci~ i zamoino~ci~, kt6ra si~ objawiula 
\V zabudowaniach opodal don1u stoj~C)7Ch. Obok 
\V ogr6dku rosn~ce nic t.y lko drze\va o'vocowe, ale 
i pi fdkne k\Yiaty z krzewami, gustownie \V ld~by ulo
zone, uderzaly mile oko. Dom ten z ogrodem, czEJSCi~ 
plantacyi wintH~j i pewn~ ilosci~ gruntu, nalezal do 
Alberta Curtino, Weronczyka, kt6ren przylrrych do
znawszy kolei, straciwszy wiele, w ko{tcu sprzedal 
zadluzony dorn \V Weronie, u za pozostal~ sun1mfd 
nabyl t~ niewielk~ posiadlosc w Malavino; a to aby 
sjQ usun~c 1n6gl od \vidowni swiata. i z ukochan~ 
zonq, i dziectni odetchnl}:c po doznanych ld~sl\ach. 
0! bo biedny Alberto wiele przccicrpiai, r. 1848 
stracil jednego brata na polu bit"'Y, drugi 'v oczach 
jego do niewoli por\vany zostoJ, a on nie n16gl go 
obronic, gdyi sa1n ci~zko raniony, zaled\vic przcz 
koleg6w z placu bitwy zostal uniesionym. Nie dose 
na ten1, 'v d0tnu no,va czekala go bolesc. Czcigodna 
matka, do,viedziawszy si~, ze nieprzyjaciel zwyci~
zyl, ze 'v walce straciht dw6ch syn6,v, gdy jej trze
ciego okrytego ranami przyniesiono: ,,Spelnilo sic!'' 
\VielkiJn zawo}a~a glosetn, i ocltqd te tylko 'vyrazy 
po\vtarzala, ob!~kane do koia rzucn.j~c spojrzenic: 
czarnn. melancholja za1nienila t~ is tot~ pelnq jeszcze 
zycia i najzywszych uczuc, w straszny, n ierucbomy 
automat, jedne za wsze powtarzaj~cy wyrazy. W lat 
trzy~ mimo starat1lekarskich, utracil syn najdroisz~ 
matk~, pocieszaj~c sifd tern, zc o na juz cierpiec prze
stala; przed smierci~ bowien1 odzyska\vszy przyto
mnosc, uczura dopiero swoje i krajowe nieszcz~scia, 
jakby one w tej chwili dopiero na ni~ spadly! Nie 
wiedziala o nich, a przeciei te trzy lata nie przeszly 
jej bez bolesci!-"\Vyschla, wybladla, z okropnemi 
wyrazami spenilo sig! na ustach, kt6re zwylde za.
lamuj~c r~ce powtarzala, byla obrazem bolesci Nio
by; a mimo to nie \Viedziaia, nie miala poj~cia 
o stanie s"Toim, o stratach jakie poniosla. 0! dziwny, , 

Ksi~GA SwiATA., Cz. I. R. X. 

nicodgadniony przcz medyl{O\V jest stan podobny: 
o bszerne to dln. psychologii pole bad ali, ten ucisk, 
tn. bolesc duszy, bez swiadornosci 0 l)rawdziwej przy
czynie: \V takiJn stanie, zwyl<le obl~kani nie chc~! 
nic czuj~ potrzeby uiywania pokartn6\v, <lo kt6rych 
tylko gwaltcn1 lub \vybiegicm nal{lonic ich moina, 
n1im o to iyj~, s~ silni, ja k by to o dr(jt,viale cialo 
i zn1ysly o'vladni~tc przez sil~ 'vyisz~, ducho\v~, 
wyrzel{lo si ~ potrzcb swoich, pomin1o, ze duch ten 
\V choro bliwym jest stanic. 0! jal\az to sila, jaka 
pot~ga jego! ldecly duch nicpozba\viony svviadomosci 
i wszystkich \vla<lz u1nyslu, rozkaZl\JC cialut \Vtedy, 
byleby chciai, \vszystkiego dokona. Ale wr6cn1y si~ 
do bicclnego Alberta. 

Po stracie 1natki, ktor~ l\ochal jak rodzicielk~, 
a czcil jak godn~ oby,vatelk~ kr~ju, Alberto opuscH: 
Weron~, chc~c zmian~ zatruclnie(l i sposobu zycia, 
zn1ieuic lderunek n1ysli, kt6re za 1narzenia111i o prze
szlosc i, o n1atcc, o braciach, o przcszlych nadzie
jaoh, gonily. Czy srodek ten byl skuteczny? czy 
'"plyn~l na nieugi~tc 'vloskic usiJosobienie Alberta? 
nie wie1ny; to tylko na1n 'viadomo, ze rni1no Jnilosci 
jak~ go otaczn.la Jjucya, ukocbana 1nalionka, n1imo 
pieszczot slicznych trojg a dzieci, Alberto nie odzy
skal dawnej pogody, kt6ra jego pi~knc \Vejrzenie 
i szerokie czolo nic\vymownyn1 napelniala wdzi «J
kienL 'I' o czolo raz narysowane, nic \vygladzilo si~ 
\Vi ~ccj; a pi~kne oczy nasuni~t<Hni brwiami jakby 
oslon~ przycn1ione; juz taldego jak clawnicj nie rzu
caiy blasku. Co wtorek, jako dzie(l smierci matki, 
czy deszcz, czy burza, chodzil Alberto na gr6b 
matld, kt6ren pi~lrnyn1 pos~giem i kwiatatni ozdobil, 
a zta1nt~d wracaj~c \vst~powal na okopy, gdzie ra
zem z brnte1n · nadzieje bytu narodowego w ostatniej 
bit\vie utracil. Dnia tego, gdy po zacbodzie slonca 
wrucal do domu, czekaly go dzieci i zona z jak~s 
za\v5zc niespodzianl\fb zeby czemkolwiek rozp~dzic 
odnowion~ 'vspon1nicniem bolesc; ale naturalnie 
1nimo t'v6rczosci, na jaki~j nigdy 11ie zbywa uczuciu 
tak silnen1u i pi~kne1nu, jaldem jest milosc iony; 
cz«Jsto brako\valo W'!tku, zl{~dby cos niespodziane-

23 
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go wysuuc mozna bylo. I gdy dnia pewnego w po
dobnym byla klopocie, a starsza dziewczynka, kt6ra 
juz samn. nieldedy cos matce doradzic mogla, r6wnie 
hez natchnieni'-'L patrzyla jej w oczy, zapytnj~c spoj
rzenictn; niespodziana okol icznosc przyszla \V po
nloc tnatcc i dzicciom. 

Jriargarita \Vierna sluga dotnu, a razem wyborna 
kucharka, spieszf1c z olbv~ potrzebn~ do obiadu, 
spotkala o ldlka krok6w podroincgo, kt6ren j~ 

o dzbanu zck 'vody poprosil; chcial cos \Vi~cej m6-
\vic, ale ~iargarita rada, ze dzieciom pr6cz zajQcia 
wypelnienie dobrego nczynku nustr~czy, rzekla don 
llrzyb iegaj~c: 

- Si~dzcie tu sobie staruszku, u nas w domu 
studnia, 'vysl~ wan1 wody. - Lina! Betty! Lucca! 
chodzcie pr~dko! podajcie wody bicdnemu spragnio
nemu staruszkowi, - zawolala sluga oLwicrajf1C 
drz,vi do pokoju pani. - 0 n taki Inizerny, a tak 
poczciw~ rna postac, iz 'varto, zcby si~ Lina z nim 
rozm6\vila, zapytala zk~d idzic i dok~d d~iy? do
dala Margarita. 

Dzieci na wczwanie pobiegly zncielnt\vionc; naj
starsza Linn. niosla dzbann5zek zc ~\vicz~ "·od~, 
a 1naly Lucco na pol przcz figle, a na pol z uie
snlialosci cho,val sig za siostrzyczk~. Gdy jednak 
przybli~yli si~ do podr6znika, jego 1nila postac po
ciq_gnQla ich; bcz oba"'Y 'vszystko trojc ob iedli go 
i roincmi zarzucali pytaniami. Staruszck patrzal na 
nich z'vilzonen1i oczyma; n1aio nHhvil, czy z utru
dzenia czy ze wzruszenia: postrzcglu to najstar za 
Lina, prosila i zach~ca~a aby w t£1Pil do nich: 

- Ojcicc racl bEJdzie, gdy 1nu }lowiecic z jak dale
kich idziecie kraj6'v - rzekla dzic,vczynka. 

- Ojciec?- odrzcl{i podr6zny. - Czy jest 'v do
mu? czy zdr6w? 

- Wr6ci za chwil~, bo zawsze o zachodzie slonca 
\vraca ze e1nentarza i 'val6,v .. . Oto idzicl - za\vo
!aly dzieci razen1 i pobiegly do ojca, l\torego twarz 
zdawala sie pos~pniejszf1 jak Z\vyldc. 

- Dzi iaj n16j ojcze! - ozwaln si~ Lina - ni~
zwykl~ 1nnsz nie podzianlnJ, zatrzyn1ali ~n1y podr6-
znil{a naclzwyczaj n1ilego, kt6rcn·o tc niegodziwe 
1'edesld 'v dlugien1 trzyn1ali \Yi~zieniu· b£dzie ci 
opowiadal r6zne przygody S\voje, co ci~ pe,vno 

• • zaJnnc. 
Ojcicc przyhlizal siEJ do staruszka z dziwnym 'vy

razcm cicl\awosci, bolesci i wspolczucia. 
- W kt6rej siedzieliscie fort.ecy b iedny czlo\vie

ku? - zapytal. 

Podr6zny nic odpowiedzial na zapytanie, zdawalo 
si~, ze wyscbla, blada twarz jego, smiertelnego na
brala koloru, a oczy zapadte jeszcze si~ glEJbiej 
wcisn~ly. W koncu jakby czyni~c g\valt sobie, za
wolal: 

-A wi~c nie poznajesz mnie? czys zapomnial ry. 
sow brata? Alberto! 

- Wiclki Bozel- zawolal Alberto- po,viedzieli 
mi zes umarl, czy to bye moie? czyz jestcs Romeo 
oplakany przcz nas? 

Na cal~ odpowiedz wyci~gn~l ·wyschle r~cc po
dr6zny, kon wulsyjnie usciskal Alberta i upadl bez
silny na n1iej cu gdzie siedzial. 

- Wody! }{rzyl\n~l przestraszony Alberto. 
Nadbiegla Margarita, kt6ra si~ znajdowala w przed
sionl{u, za ni~ iona Alberta; zacz~to nacicrac skro
nie, dano lyzeczl\~ kropel ·weneckich i bicdny Ro
nleo przyszedl do sicbie. Gdyby nie \vzruszenie ja
ldego udac nic 1noina, gdyby nie znamie 11a sJ.troni, 
dlugoby \V~tpil Alberto, ze widzi przcd sob~ star
szego tylko o lat par~ brata, odznaczaj~cego siEJ 
pi~kno~ci~ i siln~ budo\v~ ciala. Sie(hn lat na Szpil
bergu, a. d\va \V 1,crcziensztadt, 1nlodzienca. \V pelni 
zycia, 'v starca zan1ienily. Wzrok, jak wszystkich, 
dlugo pozba,vionych S\Viatla i nie uzy\vaj~cych wlac!z 
oczu, tak byl nicruchorny przygasly, i ze na,vet 
kolor oczu zda\vai si~ zmienionym - glos pelen 
dz"'i(Jl\u, gdy z szerokicj, zuro,vcj 'vychodzil piersi, 
jak spie\vem czysto tenorOW)'lll zachwyca.l s}uchaczy; 
tak dzis sucby, zaledwie doslyszany, przerywany 
kr6tl\in1 oddechcn1, zdradzal mocne })luco\ve cicr-

• • p1enut. 
Kt6z opiszc radosc ztnieszan~ z bolesci~ biednego 

Alberto, kt6ry najbardzi6j z calego rodzenst\va star
szego Inilo,va.l brata, i zaledwie odzyskawszy go, 
drzal o zycie jegol Patrzyl1nu "T oczy, a 111itno naci
skajf1cych si~ do ust pytan, nie smial ich otworzyc, 
zeby go odpo\viedzian1i uie n1~czyc. Po chwili odpo
cz:}:"'szy, sa1n Rotnco rzekl z usn1iechen1: 

- ~iyslales icn1 un1arl biedny Alberto! Inusiales 
'vidzicc jak padle1n kul~ przeszyty i zt~d tak wnio
sles,- ale ja ciebic nie \vidzia1etn. 

- Dotnyslilcn1 si~, ies by~ ranny - odrzekl Al
berto - bo inaczej nie bylbys si(J dai "~zi~sc \V nie
'"ole, a i o ten1 do"'iedzialenl si~ od koleg6w i skoro 
sam z ci~ikich \vygoilcm si~ rnn, porzuciletn .na 
ch"·ilg nasz~ biedn~ matkfJ i pojecha~e1n do Wiednia, 
a by sifj o Josie twoim clowiedziec, r6\vniez i o Josie 
Antonio Lassnti, razem z tob~ wziEJtego, o ktorym 
rodzice zadnej nie mieli wiesci: tam rni powiedzi eli 

• 

• 
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:2;es umarl z rany zadanej kul~) ){tora pod plucan1i rezicn:;tadt: tau1 ju.i stokroc bylo ci lepiej, bo sly
uwi~zla; i ze Antonio do Szpilberga za"·iezionyn1 szalarn, ze tnn1 razem \Vi~znio,vie micszkaj~ ina da
zo tal. Rodzice p6zniej czynili starania, lecz dot~d lcl~o lzej :lych jnk w Szpilbergu "'arunl<ach. Zmiluj 
nic o nim dowicdziec si~ nie n1og~, tna.j~ go takze si~ bracie, opowiadaj nam liejsze ch\vilc .Zycia t\ve-
za umarlego. go! nie nHhv juz o tym Szpilbergu! 

- Mysleliscie - odrzekl z gorzkiln usmiechen1 - 0 n1oja siostro! - r:tel1l z uczucicm Romeo -
Romeo -- ie 0 wi~zniach w Szpilbergu cos pewnego nic DlO\VileJn \Valn 0 ostatniah latach moich "' rrcre
dowiedziec si~ mozna? skazany tum, z ostajc nu1ne- zicnstadt sp~dzonycll, bo nie czuletn \V sobic sil 
rrem i tylko dozorca \vie o stanie i istnieniu jego. aby odnn"'iac nudto swieie rany. 1'o co cicrpialem 
Przeciwnie bylo, niz ci m6wiono, bo wlasnie biedny 'v 'ferezienstadt. przeszlo Szpilberg; w nicm bo,viem 
Antonio z ran utn11rl, a muie, mimo zem byl bardzo oddalony od kolcg6,v, zn1art\vialy, jnkby za -- tygly na 
niebezpiecznie ranny, bo istotnie mialcin pod ie- \YSzystko co 1nnie otaczalo, cierpialen1 gl6\vnie fizy- · 
bren1 ku1~ niedobyt~, po,viezli 11a Szpilberg. Jakim cznie; zda \\'alo tni si~, ie moralnie juz nic czuc nie 
sposobem wytrzymalem to \Vszyst.ko? jakim kula bylbym 'v stanic. Podzielonych nakategorye, po ldlka 
z IJOd zeber, sam a sobie zrobiwszy drog~; tak do po- razy na dzien sprowadzano nas na jeden dzicdziniec, 
wierzcbni ciala zblizyla si~, zem j~ san1 wydobyc niby dla przechadzki: w pier\vszych latacb zamknifd
zdolal? tego \vam nie powiem, bo to wszystko jest cia, zszedlszy siQ, ro,;mawialisrr1y przcz te p6l go
cudo\vn~ zagadk~. Doktor zar~czal, ze jezeli nie po- dziny, p6.Zniej rozmowa ograniczala si~ na zapyta .. 
z\vol~ przeniesc mnie do widnej izby, azeby n16gl niu o zdro\vie tych, l<t6rzy chorzy byli, pozniej na 
wydobyc kul~, to b~dEJ musial umrzec, i tak byloby, dzieft dobry sucho wyrzeczouc, a po pi~ciu latach 
gdy by los i zycie czlowieka nie zaleialo jeszcze od jui zaden nie przem6wil slo,va. Jakby auto1naty mi
jaldchsis niezb~dnych pra,v, ]{tore CZfdStokroc \Vszy- jalismy si~ kolo iebic, z czego zapewne dozorcy 
itkie ludzkie pewniki \V bl~d \Vprowadzaj~. Wielu 'vielce zado,voleni byli; patrzylismy si~ na siebie nie 
to\varzyszy moich raze1n z placu 'vzi~tycb, r6\vnych wiclz~c si~ \vznjemnic, tak dalece, ze gdy \V ostatnim 
mi ,viekiem i sil~b wsr6d staran lekarsl<ich zn1arlo roku z dzicsi~ciu pozostalo nas cztercch, sami cllo
w lazarecie; a janie dbaj~c o iycie, pe"'ny sn1ierci, rzy i zaledwic wt6cz~c nogami, nie bylibysmy spo
l\t6rej jak dobrodziejstwa \vygl~dalenl, dowiedzia- strzcgli tak bardzo z1nniejszonej liczby, gdyby nie 
wszy si~ o 'vyroku na mnie, cudo,vnym sposobetn dozorca, }(t6rcn mimo ze zawsze byl n1ilcz~cy, wy
ocalalem. rzel~l sa m do sicbie: ,teraz to szybko idzie, co pare 

- Ocalales, aiebys tnemu bicdncmu mCJzowi oslo- n1iesi~cy jeden ubywa." Kto nie byl \V takicm polo
dzil zycie! B6g ci~ zacbo\val na pociech~ dla na:! zeniu, pc,vno nie pojmie, jak moze czlo\viek <.lojsc do 
Jernu dzifJki zl6zmy! - i to m6\vi~c, zona Alberta taldego stanu odr~twienia moralnego; a przeciez 
padla n:t. kolana, za jej przykladem posziy dzicci i stan ten ponizaj~cy go na poz6r, jest dian wielkicm 
sludzy, a m~iczyzni ulegaj~c \vply,vo,vi czystcgo c.lobrodzir.js twem; 'vladze jego moraine i umyslowe 
uczucia, z rozrze\vnieniem takze vochylili si~ l\u jakby 'v za\vicszeniu b~d~ce, nie zuzywaj~ si~ na 
ziemi. pr6zne ci crpienia, i jezli fi.zycznosc wytrzy1na, jezli 

W kr6tkim czasie nasz podr6zny do sil przycbo-
1 

nie p~ln1ie, nie zginie, to wr6ciwszy na swiat, jal{by 
dzic zacz~l; przywolany lel{arz oswiadczyl, ze pr6cz lez~cy w letargu, z\volna budzic si~ zac~yna i 'v kon
wyniszczenia, pr6cz oslabienia pluc 'v skutek ran, cu w calej sile i pelni wracaj~ n1u \vszystkie uspione 
~adna tnu nie zagraza choroba. Istotnie, twarz jego ,v}adze czucia i pojmo\vania. Tak bylo ze mn~, gdy 
z kazdyn1 tygodniem ulegala zmianie, glos na,vet mnie z d\voma kolega•ni do Terezienstadt jako ula
mniej sucbym i martwym wydawal si~; oczy tylko ska,vionych, dla slabosci zdrowia przcwiezli. Jak 
jeszcze nieruchome i oslabione nic przypominaly da- skostniale czlonld, gdy si~ do cieplej dostan~ atmo
wnego blasku, a ze czytac nie m6gl, zabawial sifd sfery, rozkurczaj~ si~ zwolna, do dawnej wracaj~ 
z rodzin~ wzajemnemi opo\viadaniami wypadk6w gi ~tkosci, tak ja przeniesiony do widnej i cieph3j 
zaszlych w latach rozdzialu. izby, gdzie kilku zastalem milych, pelnych zycia 

- Zawsze nam m6wisz - rzekla don dniajedne- to,varzyszy; zacz~lem uiywac moralnych wladz 
go iona Alberta - o tym strasznym Szpilbergu, moich, zacz~lem uwaiac, sluchac, myslec i czuc, 
o m~czarniach jakie tam znosilcs, o kolegach jakicb a czuc na to, ieby cierph~c: ilez razy ialowalem 
tam utraciles; dla odmiany, powiedz nam co o Te- przeszlej ciemno ty, zalowalem Szpilberga! 
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- Czyz kiedy mogles zalo\vac takiego piel{la jak 
Szpilberg? - za\volala Lucya? 

- ialowalcm! - odparl z bolesci~ Romeo -
kicdy patrzylem na uchodz~ce iycie przyjaciela, 
a nie tnoglem przyniesc mu ani ulgi, ani pociechy! 
zalo"'aletn! gdy \V szalonej rozpaczy tlukletn bezsil
n~ r~k~ o n1ur, chcC1c roz\valic scian~ z po za kt6rej 
wychodzil z piersi aniola gluchy j~k co mi serce 
rozdzieral! 

- 0 m6j Boze! na jaldez tam okropnosci trafiles 
m6j bracie! Kt6z byl tyrn aniolen1, l\t6i tym przyja
ciclcm? - oz\vala si~ i,ucy a. 

- Zape,vne byl to Fiorentino, mlody vVenecja
nin, kt6ren po zdobyciu Wenecyi bil si~ razem z na
mi pod W cront1; slyszalen1 ze unHtrl \V \Vi~zienlu 

\V Tcrezienstadt - dorzucil Alberto. 
- Nic, Fiorentino zyje. 
- 1,o zapewnc l\Te"·ny nasz Nicolo, ktorcgo \V pa-

r~ lat po tobic por\vano? 
- Nie, 11iespotkalem go nigdzic. LtH.lzic, a ra

czej S\Vi~ci, 0 kt6rych wspolnnialeln, Ilie roclzili Si(J 
pod piEJknen1 nasze1n nicbetu, nic slyszeliscie \vi~c 
o nicb, ale warn zaraz opo,vienl \Yszystl~o . 

Romeo un1ilkn~l na clnvil~, jaliby cbcial odpo
CZt!C; poczctn potarlszy czolo i ci~zJ\o '"c tchn'1'vszy, 
tak dal6j In6,vil: 

- Wiadomo \Vam, ic pai1stwo uustryackie sl{ladn. 
siEJ z rozmaitych narodowosci; zdarzylo siQ wi~c, ze 
w 1,crczicnstadt, w izbie w kt6rej sied~ialetn, kilka 
zupelnie r6znych jQzyk6\v obijalo si~ o uszy n1ojc; 
trzech tylko bylo nas rodak6"r, 1ni~dzy ten1i Fioren· 
tino o kt6ry1n wspotnnialcs; reszta byli to 'Vegry 
i inni cudzozictncy; z pon1i~dzy tych jcden szcze-
g6lni 'd Z\\'l'OCillllOj~ U\Yagg: nie zdolan1 \VUUl opi ac 
tego CZfO\Yicka, a raczej takich ludzi. l\!!y poludnio
\vcy, gwalto,vni, burzli \Vi, uie n1ozen1y poj~c tego 
gl~boliicgo, silncgo uczncia, polqczonego z jal\~S 
po"~ug~ i pol{ojcn1; ja z razu hralem ich zn. zimnych 
i zdaio tni si~, ie pr~dzcj z ,, ... ~gratni ympatyzowac 
1nog~; ale jal\ze ~ ig tnylitem! Wkr6tce gdym ich b li
zcj poznal, przylgn~len1 do nich cn.l<~n1 serccn1. J e
den z nich naz,viskienl Lcslaw, wyborni e un1ial po 
\Vlosku, co na1n bardzo poznanie si~ \vzaje1n ue ula
twilo. C6z to zn. pi~kua, czystn. dusza! j ak "'YSOl\o 
uksztalcony umy"l, a jaki \vyraz lagodnosci, pokoju 
\V jego szlachctnej t\varzy! Po kilku 1nicsi~cach by
lisnly przyjaciobni, jakbys1ny si§ od lat "·ielu znali. 
Opo,vin.dalistny sobie \vzajen1nie przygody uasze. 
On takze byl 9 I at \V Szpilbergu, takze doznal strat, 
za wod6,v, omy lonych nadziei. !\-limo to, on nie znal 

zw~tpienia, nienawisci, on nigdy nie szemral, nie 
zlorzeczyl. J ego pelna \viary i milosci dusza, dla 
nieprzyjaciolna litosc, dla zlych, zaledwie na pogard~ 
sobie pozwalala. 0! nie \Vidzialem czlo\vieka, zeby 
z tak~ godnosci~ cierpiec umial; on bardzo bolal nie 
tylko nad og6len1, nad sob~, ale i nad aniolem opie
kunczym nieszcz~slhvych, nad dziewic~, kt6r~ za 
okazywane in1 wsp6lczucic, za niesion~ pomoc, 
'"Yr"'ano z lona rodziny, od s~dziwej babld i wtr~
cono do przyleglego nan1 wi~zienia. 

- Co? kobieta \V f ortecy? - zav;olali razem 
Alberto i Eucya. 

- 'fak jest, kobieta w~tla, \vychowana \vsr6d sta
r au i \vyg6d, kobieta wyksztalcona, wyzsza nad in
ne; taka kobieta zacna, do \Vi~r.ienia 'vtr~.cona, sama 
jed~,, pilnowana przez zolnierza1 bez wyg6d, bez 
prostych potrzeb! A przeciez trzeba j~ bylo widziec 
jak to znosila! nikt lzy 'v jej bhaldtnem oku nic \vi
dzial; \vysmul~h~j postaci nie pochylilo nieszcz~scie, 
szla z podniesion~ glo\v~, a ja dzi wilen1 si~, ze \Yi

dz~c j~, warty na l\olana nie padaly. Mnie zdawalo 
Si§, zc od j6j jasnych splot6w warkoczy, jaldes S\via
tlo bilo do kola! 0! ta kobieta byla przcdn1iotem 
czci nas 'vszystldch, a ja 'vielbilem j~ jak aniola, 
jak swi~t~. 

- V\7 i~c poznalcs j~ m6j bracic? - zapytala 
'vzruszona ~ucya. · 

- Czy j~ poznalem? - m6,vil dalej drz~cym glo-
en1 Romeo. - 0! tak, znale1n j~, born j~ rozun1ial, 

bon1 j~ \Yielbic umial, born cierpial z ni~ razcm. 
Nigdy nic zapotnn~ jak porwany ch~ci~ zobaczenia 
j6j z bliska, narazaj~c si~ na dozorcy nagan~, raz 
przccie znulazletn si~ na korytarzu \V chwili, gdy j~ 
sluzalcc \Vi~zienny do ogrodu prowadziJ: SWiatlo 
1natcn1 okienkien1 padlo \Ylasuie na twarz jej, bialo
sci lilii; podniosJa oczy i spojrzala na n1nie, a od
gadlszy wyraz czci i \V p6lczucia, zatrzymala \vzrok 
s'v6j,kt6ren zda\val ~i~ lllO\Yic: ,Dzi~kuj~ ci bracie! 
\vyobraznia t\Yoja po,vi~l\sza n1oje cierpienia, tnnie 
jest dobrze; ja mam pol(oj, sun1ienie, czystosc serca, 
'viar~ \V Boga i zycie przyszle." 0! ta.k, ona to po
'vieclziec chciala, bo najpier\Y spojrzn.la wdzifJcznie, 
poteJn z powa~~ i pokojem rEJk§ na sercu polozyla, 
a poten1 spojrzala \V niebo. 0 h! nigdy nie zapomn~ 
spojrzenia tego; ten1 spojrzeniem jam niestniertel
nosc du .. zy i zbawienie jej zrozutnial. Padletn przed 
ni~ na kolana, chcialem kosztem iycia przem6wic 
do niej, lecz on a pomkn(Jla si§ dalej jak nadziemskie 
zja,visl<o, a mnie dozorca pochwyciwszy za r~k~, 
uprowadzil. Opowiedzialem \Vszystko przyjacielowi, 
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a Leslaw zapewnH n1nie, zem j~ dobrze zrozumial, ze 
wyrazy, kt6re duch m6j poczul, nie\v~tpli \vie bylyby 
\vyszly z ust jej, gdyby jej m6wic \Vol no bylo. 

igdy 'vi42c nie m6,viles z nhh bie<lny bracic?
dorzucila siostra. 

- Nigdy! bo ona tylko o potrzeby swe dozorcy 
powiedzicc mogla; 1nimo to za\vszc \Viedzialetn o co 
by si~ zapytac chciala; zawsze przeczulem co j~ 
zniepokoic moglo. Znal\ami dalekiemi u wiada1nia
len1 j~ o stanie Lesla,va, kt6ren byl zapadl niebez
piecznie. Oh! \VY nie wiecie jak si~ to \V \Vi~zieniach 
zmysl roztunienia si~ rozwija! nie tylko oczami, spoj
rzenictn, z temi rzadko si~ spotl{ac mozna; ale po
sta\V~b lcl\kien1 skinieniem r~ki, mozna pytac, odpo
wiadac, niepok6j lub zadowolenie oznaj1nic. Raz tcdy, 
o! nigdy nie zapomn~ tej chwili! powracaj~c \Volnyn1 
krolden1 z przechadzld, drobn~ r~k~ i lel<kiem poru
szeniem glowy, zdawala mi si~ 1n6wic: ,,Moze juz 
skonczyl?" A nie odebrawszy przccz~cego znal\u, 
dotnyslila si~ prawdy. Wtedy raz pierwszy widzia
lem jak pod ci~iarent zalu pochy lila glo \v~, przy
stan~la troch~ i weszla do gmach u! 

- A wi~c umarl tatn tw6j Leslaw? - zapytala 
;tucya. • 

w~, a staruszka tlumi~c wzruszenic, bo to takz c 
byla pelna hnrtu dusza, polozyla zgrzybialc r~ce na 
jej jasnych 'vlosach, daj~c j~j ostatnie blogosla~vieti· 
st\YO ~ \Vojc! Bylo cos tn.k wiclldcgo, tak uroczyste
go 'v t61n })Ozcgnaniu d'v6ch 5labych cialcn1, a sil
nych duchc1n l)iCWiast, ze Dil{t Z patrz~CJC h lcz 
\Ystrzyn1ac nic m6gl, i dozorcy nawet I>Oodwracali 
twarze; zapc,vne z obawy, zeby ten widok nic sl{ru
szy! zelaznych na scrcach ich panccrzy. Byi 1ni~dzy 
nan1i silncj budowy Neapolitaiiczyk, chwal~cy si~, 
ie ni~dy lza nie zrosila powield jcgo: szlochal jak 
dziccko! i chwytal konwul yjnic za kraty dziel~ce 
na5 od tych swi~tych niewiast, jakby chcial bicdz i 
'vypro,vadzic je raze1n! Sicpacze nic smieli rozdzic
lic, nie smieli SlO\YCffi przeryw ac tego uroczystego 
poicgnania, czas wi~c jakis pozosta}y obie jakby 
nieruchomc. Wnuczl<a pier\vsza dala znak odcjscia; 
uscisn~ '" szy ]{o]ana, ucalo,va wszy blogosl:a wi~ce j~ 
r~cc, powstala! Babka zrozumiala, ic trzeba unikac 
napomnienia ubliiaj'tccgo godnosci; \volnym kroldcm, 
zaledwie utrzymuj~c si~ na nogacb, poszla do bra
my gdzie czekala na. ni~ karcta. W nuczl\a popatrzy 
wszy za ni~ ch,vilk~, weszla w drzwi \Vi~zicnia i po 
raz drugi widzialem pochylon~ jcj glo\v~. Zdaje si~, 
ii slabe jej sily czckaly tylko na to 'vidzenie; odt~d 
juz malo lriedy wycho<lzic mogla, a lubo t~ sam~ po
god~ widziclismy 'v jcj oczach, ten san1 pok6j \V twa
rzy. ale l\rok coraz wolniejszy i coraz silniejszy ru
micniec 11a policzkach z\viasto wal nan1 gasni~cic 

wolne, tej niebianskiem swiatlem pal~ccj si~ lampy. 
Przywolauo przecie doktora, poz,volono l<obiccic 
sluzyc jcj, gdy "'sta,vac z l6zka przcstala. Ale nie· 
szcz~sciem 1nloda !{lara, krewna nadzorcy wi~zien, 
zbyt dobre miala serce, narazala si~ sa1na, zcby 
biednej chorcj ulgQ jak~ przyniesc, zeby nam dac 
o niej jak~ wiadomos6; starala si~ jak 1nogla o wy
gody lepsze dla nicj. 

- To szczcg6lne - przerwala ~ucya zc ... 
by sio.'3trzenica nadzorcy 'vigzic11, zapewnc u nic .. 
go wycho,vana, byla z innem jak oni tam 'vszyscy 
sere em! 

- Po,viedzialem warn, zein patrzyl na skon przy
jaciela, przeldinaj~c niemoznosc rato,vania go; bo 
istotnic z braku staran umicral i podw6jn~ cicrpia
lenl bolesc, za siehie i za Ann~, k t6ra, wiedzialem, 
ie strat~ tak znakon1itego i znancgo rodal~a. swego 
gl~boko uczuje. Tak bylo istotnie, nie 'vychodzila 
przez dni par~ z celi swojej; widac cicrpi~c~ byla. 
Szcz~scietn, potem zaszla okolicznosc, kt6ra bezw(!t
pienia epok~ 'v jej pi~knem zyciu stanowi. Z podzi
'vienienl ujrzelismy pod bram~ 'vysiadaj~c~ z karety 
podeszl~ \viel{iem kobiet§; po sluzbie, po to\varzy
sz~cym jej z pewne1n uszano,vaniem Inspcktorze 
'"i~zien, domyslilismy si<J, ic to nic no,va ofiara, ale 
od,viedziny. Istotnie byia to babka naszej Zalnkni~
t6j, przybyla z Wiednia z pozwolcnicm ccsarskiem 
zobaczenia \vnuczld swojej ukochanej. 0! jakzesmy 
si~ 'v~zyscy cieszyli jej radosci~, jak kazdcn pragn~l 
zobaczyc czcigodn~ staruszk~, l<t6ra o tylc 1nil przy
byla, tyle Z\Yalczyia trudnosci, ieby przynajn1niej 
raz jeszcze przycisn~c do serca dziecko jcuyncj c6r
ki, za\vczesnic zmarlQj. Po radosci nadcsr,la \V l<on
cu okropna cPOiegnania ch,vila; poz\volono \Vnuczce 
wyprowadzic na dziedziniec staruszk~, ws~yscy sku
pilisnly si~ w oknach, a by widziec tea czcigodn~ pa
r~ ..... ie daleko porl tern, w kt6rem stalem oknie, ze
gnala babkEd na zawsze ... przykl~kt~, pochylila. glo-

- 0! bo to byla takze nie szcz~sli\va istota, 'vy· 
chowana "' Tryescie przy zacnej n1atce, kt6ra, jak 
to si~ nieszcz ~scicm zclarza nieraz, choc sama z Dal· 
macyi rodetn, poszla za nie1nca, stryjeczncgo brata, 
nadzorcy naszcgo. GcJy stracila rodzic6w, lat pare 
byla przy ciotce, lecz i ta ciotka uJnarla. Wtedy 
najbliiszym krcwnyn1 sieroty byl stryj: 1ubo nie ro. 
dzony, nie m6gl od1n6\vic przytulku tak blizkiej kre
wnej; nadto s~dzil, ze dziewczyna da si~ nagi~c do 
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2aprowadzonego systematu, jak zona i c6rka jego, 
ze mu pomoze zbierac pieni~dze kosztem \Vi~zni6w, 
i ze plac~ jak~by dac musial obcemu, b~dzie m6gl 
na ni~ o br6cic, przeznaczaj~c j~ do poslug wi~zniom. 
Wyobrazcie sobie pi~kn~ dzie,vczyn~ z pi~knych 

r~ce opadly, jakbym przez pomylk§ drewniany slup 
poch wycit" 

Romeo to powiedziawszy, zerwal si\} z miejsca. 
Alberto widz~c wzruszenie brata, duzemi kroka

mi pr~dko chodz~cego, chc~c go oderwac od przed
miotu tak dian bolesnego, zawolal: g6r Iliryi; po kt6rych swobodnie jak mloda lania 

biegala, przeniesion~ na skalisty szczyt naszej for
tecy i obrocon~ do sluzenia wi~zniotn, l\t6rych ra · 
daby byla \Vszystkich wypuscic! Zrazu rozpla.kaia 
siQ, gdy jej to stryj objawil; ale 'vkr6tce instynl{t 
kobiecy ostrzegl j~, ze nie powinna wydawac przed 
stryJen1 dla czego jej bolesnym bEJdzie nowy obowi~
zek, ze udaj~c zupeln~ powolnosc jego rozkazom, 
b~dzie mogla bye nieszcz~sliwym uiyteczn~. Tak 
istotnie bylo przez tydzien, ale potein szpiego,vana 
przez innych poslugaczy, coraz mniej pokazywac 
-si~ mogla i v;; koncu drugiego tygodnia odsun~li j~ 
zupclnie od "ri~zni6w. Wtedy to nast~pilo rozwi~
zanie ol\ropnego dran1atul 

- Byl przepis- m6wil dalej o<lpocz~\vszy i ode
tchn~wszy bolesnie Rotneo - azeby 'vtedy uprz~
tano celk\} Anny, lricdy ona na przechadzk~ wycho
dzila; gdy wi~c tak zapndla, ze wcale 'vychodzic i 
z l6zka 'vsta \\'ac nie 1nogla, i gdy l{lar~ zupelnie od 
j~j odsuni~to uslug. nikt nie sprz~tal jej mieszkania, 
nikt nie wchodzil, ·zeby dogorywaj~cej przyniesc po
moc i ulg~ jalu~; tylko poslugacz jak do zdrowych 
tak i do niej prr.ynosil chleb, wod~, obiad, nie tro· 
szcz~c si~ czy on a cos z tego uzy\vac b~dzie mogla, 
nie zwazaj~c, ze nietkni~te zabiera jedzenie. Upro
siletn jedncgo W ~gra, ze mi poz,volil sypiac na 
swojem l6zku, kt6re stalo przy scianie jej wi~zie
nia. Noc cal~ podsluchi\vale1n, czy jakiego nie 'vy
da glosu, czy jaka skarga, z~dani~, nie \vyjdzie 
z ust jej ... lecz nie ... cicho bylo jak \V grobie, a prze
cie ja czulem, wiedzialetn ze ona. zyjc i cierpi. Do
piero jednej nocy, tej okropnej nory! wyrazni e glu
chy j~k poslyszale1n i \vtedy nieprzytornny, chcial
bynt byl mur rozwalic, aJbo siebie zniszczyc, ieby 
juz nie czuc, nie slyszec nic 'vi ~cej!. .. Po krotkiej 
chwili j~k si~ powt6rzy l... a poten1 nast~pila ci
sza... Wtedy krzykn~lcm glosem calym: skona
laL.. Niekt6rzy koledzy czuwali razem ze 1nu~, 

niekt6rzy spali; zer\vali si~ w .. zyscy i 'vszyscy 
uczuli, zetn si~ pomylic nie m6gl! Bylo to juz 
rano, wkr6tce nadszedl poslugacz i obojfJtnem wej
rzeniem nam to pos\viadczyl; porwalem go za bar
}{i, chcialem na kims pomscic sifJ tej strasznej krzy
wdy, tego pog\vatcenia praw ludzkosci. Zdziwiony 
postugacz spojrzal n1i w oczy tak martwo, ze mi 

- Romeo, si~dz trocb~ jeszcze przy nas i po
wiedz mi co si~ stalo z Ji,lorcntinim; wszak po,vie
dziales ze .Zyje, gdziez jest? 

- Straszne to morderstwo! - mowil dalej~ nie 
slysz~c sl6\v brata Romeo - w 19tym wieku doko· 
nane! nie przez fanatyzm, kt6ren Pogan do okru
cieiistwa prowadzil za uchybienie czci ich bogom; 
nie, raczej przez zemst~ zwyci~zcy nad zwycifJiO
nym, ale nie nad iolnierzetn ktoren im szeregi prz~
strzelal. Nie!. •. nad slab~ kobiet~! 

- Romeo! - rzekl brat niespokojny porywajqc 
go za r~k~. - Nie mysl juz o tem strasznem, isto
tnie nieslychanem barbarzynstwie; ona juz szcz~sli
wa, nie cierpi, bo nie zyje. Oto powiedz mi lepiej, 
born cieka \VY o losie mlodego W eronczyk.a, kt6ren 
si~ tak m~znie bil raze1n z nami. 

- Tak jest bracie -- dodala ;tucya wchodz~c 
w n1ysl m~za. - Powiedz nam gdzie si~ obraca l?lo
rentini? ciekawam takze co sie z t~ biedn~ l{lar~ 
zrobilo? . 

- Tak, on byt tal<ze razem z nami odparl jak-
by ze snu obudzony Romeo. Zaraz opowiem warn 
o nicb, to jest b~d~ si~ staral jak mozna to wan1 opo
'viedziec; bo nie uwierzycie jak muie to wspomnie
nie oburza; gdy m6wi~ o niem staje mi \vszystko 
przed oczyma! •.. 

- To tei nie 1n6w juz o tern, przerwala, tlumi~c 
\Vzruszenie ~ucya - wszak ona juz zapornniala 
cierpien swoich~ ona teraz \vsr6d swi~tych, \vsrod 
czystych ducb6w, blisko Madonny; nie trzeba jej za
lowac. ~f6w lepiej o zyj~cych m6j braciel o tej mlo
dej Klarze, czy juz jej zupelnie nie widywaliscie? Co 
si~ z ni~ stalo? 

- 0! to poczciwe, pelne prostoty dziewcze, wiele 
dla nas cierpialo! bo lubo j~~ zupelnie nadzorca od 
nus oddzielil, ona jednak nie opuszczala r~k: nie
zn1ordowana, prawdziwie t"'6rcz~ byla '" wyszuki
waniu rozmaitych niedocieczonych sposob6\v nie
sienia ulgi; papier, ol6\vek, byly to przedmioty naj
srozej wi~zniom wzbronione, r6wnie jak pieni~dze, 
za kt6re cos koniecznie potrzebnego do zdrowia mo
ina bylo czasen1 kupic, bo poslugacze, nie czuli na 
lzy i cierpienia wi~znia, nieugi~ci kiedy szlo o zro
bi~enie mu najmniejszej przyjemnosci; byli wszakze 
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laskawi za poczw6rn~ cen~ przyniesc bulk~ lepsz~ - Pieni~dze jakie znajd~ przy wi~zniu, odsylane 
od zwyc1.ajnego chlcba, czokolady trocb~, lub cos s~ do komendanta fortccy, do kt6r6j go przeznaczaj~ 
podobnego. Bez pieni~dzy wi~c niepodobna. ta1n by- i w tern trzeba przyznac ze jest tam porz~dek za
lo wyzy,vic si~ choremu na \Vi~ziennym stole i gdy- cho,vany, tak, ze nawet po 10 la.tach, l{t6rych nb. 
by nic ten brak wyg6d, zacny, biedny Lesla w tak po- rzadko kto doczckn, odbiera \vi~zien od komcndanta 
zyteczny dla wsp6lbraci, bylby zyl dot~d. Poczci\va rzeczy i picnifbdzc jakie przy nim znalezli. Floren
Klara, jak duch niewidzialny, co pare dni rohila tino \Vi~c zostawszy wolnym, odcbral co n1u przed 
nam niespodzianki: to papier z ol6wkien1, to pare kilku laty bylo "rzi~te i z tcgo na1n cz~sc przyslat 
cwancygero,v, nie\viadomo jaldtn sposobcm pod ka- Ale nicstety! jakzc za.\viedzion~ zostala nadzicja na
mieniem na dziedzincu zlozyla; tak zesmy spo- sza, gdy nazajutrz nic pod kamy kicm nic bylo! nic 
strzedz, ani domyslec si ~ nie mogli zl\~d si~ tam \V szparce 1nuru, nic zgola \V 2adnen1 1nirjscu, gclzie
"'zi~sc 1nogly. 0! bo oko wi«Jznia nieslychanej na- sn1y kicdyl;ol,viek co znalezc mogli! zc nad to za
biera \vprawy; nic uwagi jcgo nie ujdzie; najmniejsza 1niast jednego J1ilno,vacza, kt6ren nas wypro,vadzal, 
z1niana uderzy go, a zr~cznosci, zjal{~ u1nie przcko- dostalis1ny d \Y6cb! a dozorca kt6ry co wiccz6r sam 
nac Bi~ o niej, nikt nie wyr6wna. Gdy raz spostrze- zan1ykal nas na l<luczc i zasuwal rygle, gdy przy
glismy, ze karnien byl porus zany, gdysmy znalezli szcdl spcluic swoj~ po\vinnosc, bazyliszkowc rzucal 
pod nim nieoceniony dar, to jest cwiartk~ papicru na l)as spojrzcnic i par~ sl6w \vymlnlQlo mu si~ 
i ol6wek; za }{aidetn 'vyjsciem pilnie uwazalismy na w kt6rych byly pogr6iki dla l{lary i dla nas. 'Trze
kazd~ cegl~, na kazd~ szpark~ 'v murze; p6zni6j to ba nieszcz«Jscia, ii ten szkaradny rudy nicmiec, 
w tem, to w owem miejscu znajdowaliSmy dowody I o kr6tkich nogach, a o dlugim nosic, rozmilowal si~ 
pan1i~ci niewidzialn6j opiekunld. Nic raz rn6,vilismy I 'v biednej l{larzc, a moze tei n1yslai ~obie, zc poslu
mi~dzy sob~ o tej poczciwej dziewczynic, kt6ra sa- bieuiem krcwnej najstarszego nadhorcy, zrobi karje
ma maj~c nie 'viele, zapewne koszte1n s·woich przy- r~, bo nie s~dz~, zeby ten szkaradny czlowiek m6gl: 
jetnnosci lub wyg6d, czynila nam te, 1 ubo male bar· cokolwick bcz brndnego 'vyrachowanin. ro bic; zre
dzo, ale wielkic dla nas podarki. Ukladalismy r6- szt~ b~dz co b~dz okazywn.l dla. ni~j tyle czulych 
zne sposoby jaldemiby mozna \V przyszlosci odwdzifJ· \vzgl~d6\v, ze na. prosby j~j poz,valal \vpadac na 
czyc si~ jcj, ale zawsze potrzeba byloby pierw~j j~ podw6r~e, ldcdy nas nie bylo, dla przcchadzki. 
zobaczyc i porozumiec sifJ o sposobie. Wtedy 'vla- Dzie\vczyiHl. tak do ln·lc tuniala 1nu 'vytlutnaczyc, ze 
snie f'kOllCZyly SifJ lata wi ~zienia dwom Wenecja- Si(J nas boi, ze lllalny strasznc, blade, :larosie t\va
noJn; jedny1n z nich byl Florentini. On, jak go znasz, rzc, tak go prosita zeby 'vtedy \Vpasc 1nogla, J{iedy 
zy,vy, got6w na 'vszystkie ciskac si~ 11rzcci\vnosci, nas nic spotka, zc gruba 1nozgownica nicn1ca ani si~ 
po,vicdzial nam, ie znajdzie spos6b gdy go \vypu- domyslcc n1ogla prawdy i po prostu byl pc,vnytn. ze 
szczac b~d~, \vidziec si~ ~ Klar<t, zc si~ z ni~ o spo- i on a z nud6,v, nic nHtj~c gdzie \vychodzic; rada i po 
sobie J)rze~lania jcj picni~dzy dla nas u1n6wi. Tcgo dzicdzincach wi~ziennych przebiegac siQ. 'frzeba 
samego dnia po wyjsciu jego, 'vyszedlszy na dzie- bylo nieszcz~scia, ze Beer, tak si~ nazy\val kr6tki 
dzinicc, w szparcc kolo bramy znalcilismy n1aly nicmiec, nazajutrz po odcjsciu r~,lorcntinicgo, os,viad
szary, podobny do koloru 1nuru pn.picrek, a na nin1 czyl S\voje zapaly IClarzc; dzie\vczyna naturalni~ 
ol6,vkien1 te ldlka slow: .,vVidziale1n l{lar~, um6 wi- odm6wila, ale co gorsza nie 1nogla \VStrzymac si~ 
le1n si~ z nhh za dni 15 bfJdziccie mieli zasilck, ocl stniechu, spojrza\vszy na jcgo kr6tkie nogi do 
a tymczasc1n jutro pod malym ka1nykien1 przy furt- przyld~kni~cia przed ni~ goto,vc i na twarz szkara
cc, znajdziecic 10 renskich, reszta potrzebna mi na dn~ z rud~ brod~, l\t6r~ \V dziwny grymas ,vykrzy
drog~. ~ Uradowani, zc sifJ tal< wszystko dobrze po- wil na znak zalu, jesli odrzucony1n zostanic. Na 
'\\'iodlo naszcn1u koledze, niecierplhvie wyglt1dalismy sn1iech i stnnowczc odzn6,vienie, t\varz Beera purpu
jutra; 10 rcilskich dla \vi~zni6w, n1n6st,vo n1aj~cycb r~ okryta zosta1:a, a za\volawszy: ,Nicgodzi,va! po
potrzeb, a na nie ani grosza, bylo pra,vdziw~ opa- zalujesz tego!, \vyszuliiwal sposob6 \v pomszczenia 
trznosci~. sie na nh3j. ICt6z jak nien1iec, kt6z ja~{ dozorca wi~-

- Przepraszam ci~ bracie ie ci przerw~, ale nie zicn, obfitszy jest 'v sposoby wywierania o'vej powol
rozumienl dla czego Florentino maj~c pieni~dze, nie nej, rozci~gaj~ccj si~ do najmniejszych drobnostek, 
zosta\Yil warn ich i dla czego jemu wolno bylo je zemsty? Beer, codzien z lepszym skutkiem dopel
miec, a \Yam nie'l - zapytala Eucya. nial planu dogodzenia swojej slimaczej zlosci. Naj-
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pierw wyparlszy si~ przed najstarszym nadzorc~, ze i pewnie s'viata "'i~cej nie ujrzy."' Jak moiesz my-
sam pozwalal Klarze wpadac na dziedziniec, oskar- slec, iebysmy uwierzyli takim bredniom? cbcesz 
zyl j~ ze si~ wykradala; potern umial przeciw niej nam doknczyc, ale zle si~ do tego bierzesz; wiesz do
oburzyc star~ slug~, faworytk~ panstwa, a p6zniej brze ze 11ic wsp61nego z l{lar~ nie mamy.-,,Wiem 
za wplywem jej nasuwal podejrzenia zazdrosci ionie dobrze, ze przyslano. odrzekl z przyciskiem, pa
nadzorcy, tak, ze t~ biedn~ dziewczyn~, przez ostro- trz~c nam w oczy, ze przyslano jej 200 renskicb 
znosc, a niby ieby j~ od pr6zniact,va oduczyc, za- niby od jakicjs l{re,vnej, jakby jej jakas krewna mo
mykala lHt ldncz, a natlawala tyle roboty, ze jej gla miec 200 rensldch. ,,_ Ha! ha! hal rozsmial si~J 
w zadcn spos6b " 'ykonnc nie n1ogla, za, co potem jeden z kolcg6w, pokrywaj~c zmieszanie smiechem, 
byly skargi, a za pokut~ odejmowany obiad. wi~c s~dzisz, ze za 200 renskich n1oglibysmy zt~d 

- Jalclcscie o tcn1 \vs~~;ystldem 'viedziec mogli 'vyjsc? to \vidac pan Beer za tyle got6wby nas wy-
m6j bracie? - zapytala ~ucya. puscic. 

- Ja si~ pot6n1 do,viedzialem, juz wyszedlszy, Obrazony niemiec za iart, a zly ze mu si~ nie uda-
a wtedy siedzielisn1y pozba\vieni tych malych na lo nas przcstraszyc, odpowiedzial wychodz~c: ,b~dz 
poz6r przyslug, do juldch nas byla poczciwa Klara co b~dz, 200 rel1skich, !{lara odebrala dla wi~
przyz,vyczaila; a po ostre1n obchodzcniu si~ sluzal- zni6w, n wi~c stosunki miala: siedzi \V wi~zieniu, 
c6,v, 'vidocznie przez Beer a podburzonycl1, do my- a czas okaie, co z tego dla was wypadnie." Po odej
slilisn1y sig, ze cos zas~lo nie zwyldego, zc moie sciu Beera, naradzilismy si~ co tu poczqcl jezli l{ln.
odln·yto spos6b, jnkin1 biedna l{laru te tnale dro- ra zmuszona zlcn1 obchodzeniem si~ z ni~, wyzna, 
biazgi natu podawala. Nareszcie gdy n1in~lo dni 15 ze pieni~dze dla nas byly? n1ozecie sobie wystawic 
po 'vyj ~ciu Florentiniego, dnia pewnego, nic zapo- smutne naszc przypuszczenia i oba\vy, a by poczci
mn~ go njgdy, 'vpndl do nas dozorca Beer i wszyscy 'va dziewczyna za nas nie cierpial'a. 1\lnie za pnre 
poslugacze, \V izbach naszych najscislejsz~ zrobili n1iesi~cy dobicgal term in, \V l\t6r ym 'vyjsc mialem, 
re,vizy~; szcz~scien1, ze don1yslaj~c si~ poprzednio na 2 lata bo,viein do Terezienstadt bylem \vyslany ito 
wisz~c6j nad nan1i bnrzy, poniszczy listny 'vszystko. bylo szcz~scicn1 mojeu1, albowiem czlowiek 1nog~cy 
Ja tylko 1niaten1 'vicrsz Leslu,vn przepi .. any 1ni za pare rnic si£CY prawnie opuscic \Vi§zienie, n1niej 
przcz W cnecyanina, kt6rcn razem z I~.,lorcntinhu ,vy- obudza podejrzenia, 1nniej jest posqdzany o ch~c 
szcdl', a kt6rego juz znstaiem 'v Terczienstadt: byl gwalto \vnego 'vydobycia si~; 1nin1o to jednak \vzy
on tal\iC I.Jeslawa wielbiciclen1 i przyjacielem; cho- wany bylen1 uo tl6maczenia si~ razem z innymi, co 
walen1 tQ podw6jn~ ella n1nie patni~tk~, lecz ,vspo~ do przyslania pieni~dzy l(larze, tern \vi~ccj obudza
mnin\v zy na odpo"·icdzialnoscjakaby spadla nat~, jqcych podcjrzenic, ie przy nich Florrntini, chc'!c 
co papieru i o16wl\a dostarczyc na.1n mogla; bylen1 jej za"'dzieczyc przyslugi nam czynione; przy~lal' 

• w przeraicniu co zro bic z tym ka"'a.ll.:ictn; w koiicu takze pare sztuczek na suknic, a wszystko niby od 
zdolal en1 poniesc go do ust i 11iin liolcj na 1nnie kre"·nej. Spra wa biednej dzie,vczyny oparla si~ 
przy r. zla, })Ogrysc i pollnutc· Ale trndnicj bylo zigl~ o wyzsz~ wlauz~, a gdy tcrmin mego u'volnienia 
dose du~q, cisnqletn j~ na ziemiQ, lccz bystre oko przyszcdl, uj~ty datl\ami jeden ze starszych poslu
~ccra, dostrzeglo to poruszcnie; szul~ac zacz~l gaczy, opowicdzial: mi, ze biedna dziewczyna zmie
i znalaz}. rfrze ba bJ}O "'idziec radOSC jcgo, pokryt~ niona nic UO }JOZDania, glodem i zimnem dr~czona, 
uroczy tc1n zadziwie11icn1 i wnznosciQ: jak~ chcial zan1kni~t~ jest \V dolnem wi~zieniu; ie \\')'Znala 
przy,vi~zac do tak wielkiego odln·ycia. Igla zabran~ 'v koncu, iz pieni~dze mog~ bye od Florentiniego, 
zostala, a n1nie zarzucono mn6stwcn1 protokular- lubo nic wie \V jal\inl ~elu je przyslal, r6\\'nie jak 
nych zapytan, z }{t6rych pon1in1o moich zaprzeczcn, suknie. »Los jej, dodal poslugacz, \Y r~kach tego 
wypndl Jleu·nik, ie tylko Klara n1ogla n1i dostarczyc pan a, jesli si~ jakos tak wyttnmaczy z tego, ic jej nic 
tej broni. Nareszcie \V par~ dni po tym wypadku, skompromituje, to moze ocalon~ zostanier -Ale 
Beer zanl)'kaj~c i jak z\vykle przepatruj~c 'v wie- c6i on po\vicdzil~c moze? zapytalem, w l\aidym razie 
cz6r wi§zienic; rzekl do nas, usmicchaj~c si~J szy- przyslanic picni~dzy jest dowiedziouem; 'vi~c prze
derczo: ,,No! caJy spisek juz odl<ryto. 01 Panowie czyc nie n1oie."- ,No! tald rzekl starszy sluga, ale 
mysleliscie o wydostaniu si~ ztqd, n sp61niczka \va- moze jak~ tu przyslac l\rewn~ na s'viadect,vo, lnb 
sza, J{larn, uie,vdziiJczna siostrzcnica nadzorcy, kt6- cos podobnego uczynic; ja sam niewiem, niewiem 
ra miala wan1 do tego dopom6dz, jui jest uwi~zion~ nawet czyby co juz t~ dziewczyn~ wyratowalo, bo 
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to tn1r \Vszyscy na ni~ zawzi~ci, ie nawet wody jcj 
czasem caly ctzien nie kaifb da wac; a ja i nie dnj~, 
bo c6z 1ni ta1n do niej. x 

Do,viedzia"7szy si~ o tak okropn61n poloieniu bi6-
dnej sieroty, naturalnie powinnosci~ bylo n1oj~ zn.tt·zy · 
mac Si'd \VYVeneC)'i, szukacFlorentina i uiyc wplywow 
aieby cos dla niej uczynic. Nie moina. bylo znalcsc 
'v TrycBcje iadnej krcwnej lub znajona~j I\Jary, kt6ra
by wiekic1n i polozenie1n n1ogla zasluiyc na wiar~, ic 
od niej dary przyslane zostaly; zawzi§tosc nierniecka 
lat"'oby falszu dosledzila i sprawa pogorszon(!by 
zostal a. W koncu Florentino znajduje spos6b przc
ci~cia tego w~zla gortlyj kiego jednym zamachern 
pi6ra: - nigdy nie zgaclniecie jakiln sposobem? 

,,Wszystko na siebie przyjmuje?- zawolala ~ucja. 
,Toby nie \vyratowalo Klary, a zaszl\odziloby jc

mu i innyn1 pozostalym tam wi~znion1. 
,,fi1oie zeznal, ze mu si~ podo bala, ze jej chcial o d

wdzi'dczyc mile spojrzenie? - rzekl Albert l 
,,Zgndles bracie, ale tal\.i srodek nie zup elnie pe

wnego byl skutku; on uiyl radyl{alniejszego.- Zc
znal ie uwazaj~c zdaleka J(larEJ, tak silne dla niej 
po\vzitil uczucie, iz postanowil zaslubic j~; przeslal 
jej 200 Re11sldch i Ji~t taje1nny z prosb~, ahy przy
jecbala i nie odmowila ITJU r~ki S\Yojej. I ze dzis nic 
zmienia zarniar6 w swoicb, ale prosi Rz~dcy fortccy, 
aby rozkazal u\voluic l{lar'd i do Wenecyi j~ sprowa
dzic jako zupelnie niewinn~.- rra\vclziwe bowien1 
byly jej zeznania, ze nie 'vie na co suknin. i pieni~
dze przyslane jej zostaly, gdyz list tajemny tlonla
cz~cy 1·zecz cal~, jak \vidac zaginftl. - I{oflczylli'lo
rentini podanie swoje, ze tylko \V takirn razie odst~pi 
od zamiaru S\vego, jczli Klara nie zecbce si~ zgodzic 
na oddanie mu r~ld.- V\r tnkim wypadl\u prosi a by 
kon1endant odebral od Nadzorcy \Vi~zien pieni~dzc 
przeslanc I{larze, V\Taz z suknian1i. 

Zdu1nial si~ Nadzorca gdy mu kon1endant to po
danie przyslal \vraz z polecenicn1 \vybadania Klary. 
W r6ci \vszy do domu opo,viedzial zonie ten nadzwy
czajny "'ypadek.- Zn1ienila si~ nagle cala postac 
rzeczy l{lara ich blisl\a krewna, Ina bydz ion~ wla-. ' ' sciciela pi~knego dotnu \V W enecyi, do ... tatniego, nic-
zaleinego czlowieka!- Nikt jeszcze z ich rodu nic 
doszedl do takiego stanu!- ,Czy tylko w tern {apld 
jakiej nie rna? - rzekla podejrz:;liwa niemka do ulu
bionego dozorcy, kt6rcn to Klarze wody nie da\vai, 
i na S\VOj racbunek, chc~c takie W sledztwie wyr~
czyc m§in, kazala sobie przywolac Becra. Zapytany 
Beer czy nie uwaial zeby Florentini chcial siEJ zbli
zyc do Klary, gdy Si§ w l\ancelaryi w ich domu przed 
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'vyjs r.i en1 znajdo,val? , .. Jnl\ic nie!- zawolnl uderza
j~c \ i~ \V czolo- ob! \vyrzucnnl sobic icn1 zapon1nia 
t go szczegolu podac Pnnu Nadzorcy. '' I nicgoclziwy 
potwar, w nadzici ze pogorszy stan l(lary tcn1 odkry
ci en1, opo\\·icdzial, zc \vid%ial i przysiQ:dz na to byl 
got6,v, ii w ychodzf1c z progu }{lara, jn.l{by uaumysl
nie stan~la, a. }'lorentiui co~ jcj powiedzial i za r~k~ 
sciSDl:!l.- I:totnic, tak byl 0 tyn} posobcn1 zloiy{ 
\V j 6j r~ce k artl<~ i 10 rcn : ldch. - Nic potrzeba byio 
lepszych do\vo<.lo\\·.- Zona Nadzorcy jui pc,vn~ byla, 
ze krewnn. ich .zostanie zon~ oby,vat<'ln. Wenccyi; 
suknie przyslanc, u nicj zloione, zostawic sobie b~
<lzie moght bcz iadnego skrupulu. 

Zeznania l{lary utrzy1nuj~ccj tlo ostatka, zc nic wie 
nacoby j6j suknie i pieniqdzc przyslanc,, zgodne byly 
z podanienl Florentinicgo. vVypuszczono jlb \Vi~c; ale 
za,vsze pod straz~ doW enccyi przewiezion~ zostala. 

, A c6i Florcntini?- zupytali wszyscy. 
zlacbetny Florentini n1inl serce wolnc, l{lara 

byln biedna, niz sz n. "'ycho\vaniem dziewczyna, ale 
cnotli\va. i 1ui16j postaci, poslubil 'vi~c j~ na prawd~. 

,, Oh czyi 1nozc bye?- c.Srk'd Te<leska poslubil! -
za wolala ~[argareta sluchaj~ca opowiadania. 

,Ona tylko naz,visko 1uiala niemieckie; podobna 
z twarzy i charakteru do matki z Dahnacyi rodem, 
nie lubila niemc6w, a cho\vana u ciotl{i w Illiryi, nie 
czysto na wet po niemiecku In6,vila. 

,Widzialcs j~ jak do Wenecyi przybyla.?- zapy
tala ~ucja. 

,,}\.. jn.kzc, 'vyszlisrny wszyscy na spotkanic jej, 
mn6stwo os6b znajomych i obcych znajdowalo si~ na. 
Piacetto gdy wysiadla. Biedna! zaledwie na nogach 
utrzymn c siEJ n1ogla, a ta.k j~ wi'dzienie zmienifo, ze 
nie bylbym jcj pozna!. Nic zrazal si~ t~ zn1ian~ Flo .. 
rentini, un1iescit narzeczon~ u S\voich kre\vnych:
w kilka tygodni byt dobry, nadzieja szcz~scia, wiek 
In1ody, \VSzystko to zatar{O Slady przcszlych cier
pieil; tyll\o jakis wyraz \V oczacb rzewny, tklhvy, 
pozostal jej i dotlawal \Vdzi~ku.- ByJem na slubie 
ich, umysluie sit} 'v tym cclu zatrzy1nalern. Patrz~c 
na nich nil<tby nic powiedzial, :i.e to zaimprowizo
w ane mal ienstwo. ~4loda 1Clara uie kochala jeszcze, 
W krotce "yj~c CZeSC i wdzi~CZilOSC jakie \V jej sercu 
post~pel< n1~za zrodzil, przcszlo \V prawdzhv~, czyst~ 
milosc. 

, Ale bicdny Florcntini, czy n16gl pokochac tak 
n izsz~ "'ychowanien1 kobiet~, o l<t6rej ani myslal 
nigdy?- zapytala :tucja. 

,,\Viadrnno, ze kobiety nadz\vyczaj pr~dl{o ksztalcl} 
si~, szczeg6lnit~j gdy 1nHosc jest ich prze,vo<.lnikiem . 

2ft 
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Wiadorno tal,ie, ze kaiden czlowiek przywi~zuje si~ 
do istoty ktor~ z nieszczEJscia 'vydzwignic, co tern 
latwiej na~t~pic moie, gdy t~ L·tot~ je t dobra, mlo
da, z duicn1i, cictnnemi oczyma dzie,vczyna. Wierz
cic 1ni, zc to jest bardzo do bre i szczQsli we mnlzen
stwo. vVyszcdlszy na wolnosc, %DO\V zapnd!e1n na za
palenie pluc, kt6rc tniaiem razy par~ 'v Sz pilbergu, 
korzystalctn 'vi~c z goscinnosci kolcgi i zan1ieszkalem 
w domu } lorentiniego, l\toren "'ruz z ion~ stara
niami mnic ot.oc~yl, 1niale1n 'vifdC sposobnosc przeko
nac si~, ie gdy by byl szukal i 'vy bicral zonEd, Je p
szego nie 1n6glby uczynic ·,vyboru." 

,,A wi~c zn6w tak nie dawno miales zapalenie plur? 
biedny bracie 1n6j 1- za,volal Alberto- o jal\iC si~ 
tobie wystrzegac trzeba wszystldego, coby ci~ zm~
czyc lub wzruszyc moglo. Pierwszy to i ostatni raz 
pozwolilismy ci tak dlugie i bolesnc opowiadac zda
rzenia. Odt~d tni~dr,y nami, . tylko na to co ci~ ota-

cza, wolno ci zwracac uwag~; odt~d nie wolno ci 
mysli w przeszlosc zapuszczac." 

,Czy to 'v n1ocy czlo,vieka? czy ty bracie zrobiles 
rozbrat z przeszlosci~ i nie chodzisz 've wtorek na 
gr6 b 1natki? '' 

, To co inn ego, ja silny i zdr6'v jcstcm, da B6g 
ze i ty jak mi~dzy nami odiyjesz, towarzyszyc n1i 
bEJdziesz. ,, 

Zaledwie rok uplyn~l, zdro,vie Ron1ea tak si~ po
prawilo, ze czasem brat, brnl go z sob~ na tygodnio
we wycieczki- zaw ze jednak posiwiale przed cza
scm wlosy, sztywne oczy, obumarle spojrzen]e i po
cbylona postac zdradzaly n1ieszl<a11ca Szpilberga. 
Alberto tylko, pocieszony odzyskaniem ul\ochanego 
brata i nadziejan1i, ze wkr6tce opuszcz~ Tedeski 
pi~kn~ zie1ni~ jego, odzyl, odmlodnial, po,vr6cil do 
towarzystw; tak ze ustronie ciche i san1otne w Mala
vino, stalo si~ pelnem zycia i wdzi~ku. 

~ # 

CZEM CZLOWIEK ZYJE? 
(Dokonczenie). • 

Przcciwko wszystkim tym srodkonl pOU\Yyzszania 
za pomoc:t cielesnego wply,vu z poczc1tku spo 6b 
})l'Zyjemny dzialalnosci UITI)' lu, Inianowicie zas fan
tazvi w ostatnich czasach z bardzo niero\vnym sl<ut-. ' kicn1, dw6ch n1~z6w wydalo wojn~. J eden \valczyl 
broni~ materjaln~ i tym jest cesarz cllinski kt6ry 
ulegl, drugi najs\vietniejsze odnio ·l Z\''YCi~ztwa sil~ 
umyslu, rozun1iem tu smiaJego apostola wstrzenli~
zliwosci, poboznego Ojca AJatheu. Ostatni zalecal 
w zamian za 'vyrzeczenie siej kt6rego wytnagal inny 
nap6j kt6rysn1y \Vzi~li od hinczyk6w. Potrzcbo\Ya· 
loby n1oze to doklndniejszcgo zbadaniu czy ten na
p6j to jest 1/erbata, jest rzcczy,vi ~cie nic\vinne1n za
stEJpstwetn, nad czem ~ iQ tu jednak dinzcj zastana
wiac nie 1nog~, przy tej jednak zr~cznosci nie 
mog~ nic z,vr6ch~ u wagi na cicka,YQ: i takie jeszcze 
nierozwitt~an~ zagadk~. 'V 1554 r. powstnlo "~ Kon
stantynOl)Olu g·walt.o,vue zaburzcnic; wyi:-ze ducho
wienst"'O "'padlo do ultann. i grozilo \YSZPlldemi 
postrach r.uni na jakie obo\vi:1zek jcgo doz,valal przr
czyn~ zn.s tcgo bylo ~wietnc po,vodzcnic otworzonych 
w tymzc roku picr,vszych l~awiarni. B. ·Jy one oble
gane po calych dniach, 1neczety za ~ byly opuszczone. 
Sultan doradzi1 sobie korzystnym dla icbic 'vybie
giem; naloiyl na kawiarnie wysoki podatek, i tym 

sposobcn1 uspokoi,vszy Muftych, przyczynil sobie 
zuacznego dochodu, wszakze pomimo tego, uzycie 
l\a,vy rozszerzylo si~ z nadzwyczajn~ szybkosci~ po 
calej Europie. W 1652 Grek Pasyna w Georgo-Yard 
przy ulicy Lornba1·d, ("'edlug ~l'Culloch w St. Mi
chaels-Alley na Cornbill 'v tern miejscu gdzie teraz 
znajduje si~ kawiarnia Virginia) zalozyl pierwsz~ 
londynsk4: 1\awiarni ~, a w 1671 odkryt~ zostala pier
'v za ka wiarnia w Afarsy Iii. W og6le produkt ten 
wynosi teraz ol:olo 500 miljonow funt6w, gdy przed 
150 laty zaledwo przecbodzil 10 miljon6w funt6w. 
W roku 1820 A. Humboldt oblicz:vl konsumpcy~ jej 
w Europie na 150 1niljon6w funtow, wartosci 30 mi
ljono"' talar6'v, gdy terazniej ze spotrzebowanie 250 
n1il. fun tow moic jeszcze nie dosiEJga 'vartosci 28 mil. 
talar6"r· Zk~cl bicrze pocz~tek uiycic za napoj kawy, 
kto odkryl ten drogi przedmiot? .... ic o tern nie wie
tn y. N aj pcwniejsze o tern 'viarlomosci znajdujetny 
w dziele Szejka Abd-Alkader-"t'bn-Jlfohamnzed z roku 
1506, ktorcgo narn udzielil Syhvester de Sacy \V swo-
jej Chrestonzathie arabe, a kt6re nosi tytu~: ,Pod
porn. nicwinnosci pod wzgl~dem prawnosci kawy." 

rotcrn na pocz~tku .Lr·v· wiekn bardzo uczony i po
bozny Szcjk Dienzal- Eddz"n- Ebn- Abu- al(aggar 
wprowadzil picie kawy do Aden, kt6ry w nowszych 

• 
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czasach tak politycznie stal si ~ wnznJm, zl\~d si~ szue sobolowc fnt.ra, starannie npal\OV\'ane \vysuszo
ono ·wkr6tce rozszerzylo do Jlekki i Alet~IJn.lJ. Sam on ne zielone li ~cia, a 1unvet nn.rzucn.no JC wbrc\v opie
obeznal si~ z tym napojem w Abissynii, gdzie o d nie- ra11ia si ~ }Jrzeci " . ko tak nieuzytecznen1u to,varowi. 
pan1i~tnych czas6'v byl on w uiyciu. Caildem zatc1n Lecz guy takowe do l\1osl<,vy z Rob~ przy,viozlo i 
falszywem jest 1nnien1anie, Qe kawa poczqtkowie po- gdy jc Jo.tzano bardzo ostroznic przygoto"rac, he1·bata 
cbodzi z Arabii. gdyi ona to byia, znalazla zaraz 'viclkie lJOCh\val'y. 

R6wnie CZEJSto pjjano tam odwar przypalonych In· vV tyn1zc pra wie czasie, hollendersl\a wschodnio- in
pin r6wniez wedlug arabskiego \Vyrazu JJouun na- dyj ._ ka. kompania othvaiyla si~ pu. zcznc 'v handel 
zwanych bob6w. W obudwu razach trunek nuzywal do Chiu, szalwij g ktc)r~ \vtcnczus podobnic jak dzis 
si~ Ka!Lwa .. Jui w6wczas n1~drzy ludzie jak np. J'ltrl- berbat~ uiywano, za kt6r~ otrzynuu1o r6wn~ ilosc 
ierlrlin- Ebn- Jacoub zalecali przy l\a"'ie picie zi- chif1 kicj. W 16G4 angiels1\a \vschodnio- indyjska 
mnej \Vody dla zapobieienia nast~puj~cej po jej uzy- kotnpania s~dzila, zc l<r6lo\vi angielE;kicn1u wielld 
ciu bezsennosci. To \vlasnie sprzeciwialo si~ powo- zrobi pouarunek z dw6ch funtow herbaty. Uzycie 
dowi wprowadzenia l<a\vy. Miano\vicie za~ chciano \V Chinach berbaty zn nap6j gubi si~ '¥ najda\vuiej
si~ zapomoc~ niego utrzyn1ac w bezsennosci podczas s ;~ych czasach, a powiesci nH),vi~ juz o ten1 z pcwno
S\Vi~tecznych nocy dla mod1itwy. I tak z pocz~tku sci~ jeszcze w trzecin1 \Vicku. Najdawniejsza chii1-
zwlaszcza podczas nabozcnstwa czerpano i rozda- ska po wiesc wspotnina wyraznic o przyczynie \Ypro
wano l<aw~ mal~ czark~ z wielldej szarej kon,vi, la- \vadzenia pi cia ka\vy "r Arabii. Opowiuda oua: ie 
two 'vi~c si~ tlomaczy dla czego nap6j ten zaraz stal pewien nabozny pustelnik kt6ry w czasie czuwania i 
si~ przedmiotem napasci dla. niekt6rych n1ahome- n1odlitwy cz~sto· byl napastowany od snu, tak, ie mu 
tau skich pra wowiernych i \V og6lnosci tn6gl zostac s i~ sklejaly oczy, przej ~ty ~wi~t~ gorliwosci~ i roz
przedmiotem uczonych teologicznych badan. Nawct gniewany na slabe cialo, obci~{ sobie powieki i rzu
przeci,vnicy ka\vy tak dalel\O zaszli, ze utrzymywali, cil je na ziemifJ. Lecz jakis Bog pozwolil z nich \vy
iz W dzien zmart,vychwstania twarze tych ktorzy uzy- rose krzakO\Vi herbaty, kt6rego liscie okazuj~ jes~

wali kawy, okai'l si~ jeszcze czarniejszemi od osad u , cze ksztalt po,viek obsadzonych rz ~sami i posiadaj '}: 
kawy. Poniewaz zas \vedlug koranu w og61e kobiety 'vlasnosc odp~dzania snn. Gdy Europcjczycy nau
nie \vejd~ do raju, mog~ wir.c bez oba"·y oddawuc czyli ~i~ pozna\vac herb at~, powszecbnie juz byla on a 
si~ uiyciu ulubionego swego napoju. roz .. zerzoua po cah~j poludniowo-wscbodniej Azyi, i 

Zreszt~ wedlug innych \viadomosci udzielonycb nicdiugo Europa pozos tala w tyle za s~·oitni nauczy
przez Abd-Alkader-Ebn-l\fohamn1ed okazuje s i ~, ie cielan1L Dzis morzen1 corocznie przy\vozi si~ z Chin 
'v Abissynii uzycie za nap6j kawy daleko si~ga po okolo 100 1niljon6w funt6\v, przez l{iacht~ blislro 10 
za czasy historycznych "'spomnien, i ze IHnvet 'v Ara- miljon6,v, do Tybetu, Indyi itd. \vysy:l:a si~ 1noie b1i
bii kawa jako napoj co do dzialania swego podobny, sko 30 1niljon6w. vY san1ych Ohinach i Japortii spo
wyp~dzil J(a(l§ przygotowywany z lisci Cat 3) kt6- zy,Ya si~ jej pewnie 400 tniJ. funt6w, tak, ze calC! pro
rego uiycie odziedziczonem bylo od ojc6w r6\vniei dukcy~ pewnie nie zbyt wysoko oszacowac n1oina 
bcz wiadomosci o jego pocz~tku. na 500 1niljon6'v funt6w. Z t(!z sn tn(1 narni~tnosci~ 

Z pocz~tku wyl~dowania Hiszpan6w do Mexyku, z jak~ Chinczyk uiywa swojej berbaty, Brazylijczyk 
zapoznali si~ oni z Iniejscowym od niepamj~tnycli i cala prawje ludnosc poludniowej Amcryki cieszy 
ta1n czasow uiywanym napojcn1, kt6ry ~Iexykanie si~ S\YOjcrn JJJatrJ cz}li Paroguajskre herbatq to jest 
nazywali Cltocollatt, i przygotowy,vali go z nasion liscmi brazylijskiej kotczastej palnt!J 4

) , kt6re przy 
drzewa nazywaj~cego si~ u nich C'ocallouqualtuilt, pewnych okolicznosciach za jcdno braue by,vaj~ 
drze,vo kahnowc. - J ak daleko p6zniej rozszerzylo z Cautini 5) lub fJua1·aua rodzajem I< a wy przygoto
si~ panowanie hiszpanskie, tak daleko tez upo,vsze- wanyn1 z nasion [Jaulinii c). I uiycie tei Mate zna
choilo si~ uiywanie za nap6j czokolady, reszta zas ne1n je.~t \Y BrazyJii od niepami~tnych czas6\v. 
Europy obficie przyczyni:la si~ do rozszerzenia si~ Tuk wi~c napoje te stal:y si~ wsz~dzie konieczne-
tego nowego napojo. n1i potrzebami iycia, 'vsz~dzi c pocz~tek ich uzJcia 

1-a pocz~tku XVII wieku dano rossyjskiemu posel
stwu do Chin w zamian jako podarunek za przepy-

3 ) Catha edulis, Forsb. 

4
) Ilex paraguagcnsis, St. Ril. 

5) Lisci Cassim Gongonha, Mart. 
G) Paulinia sorbitis, Mart. 
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pokryty jest mitycznym cienien1, \VSz~dzie czlowiek 
przywiedzionym do nich zostal nietylko rozumn~ 
rozwag~, znajomoscit} ich \vlasno ~ci i dzialan, por6-
wnanieln ich ze znajotnemi juz pozy,vnerni materya
lanli, lccz jakby instynktowie przyj~l te napojc do 
liczby codziennych s"roich potrzcb. 

Dla \Vielldej \Vaznosci tego srouka satnego przez 
si~ i din interessu jald \vsponJniauc dopiero u\vagi 
musialy \vzbudzic, Chemia starala si~ pokazac o ile 
si~ on a moze przyczynic do "·yjasnicnia tych dziwnych 
zja,visk. Wypadek otrzymany zostal przcci,vko wszel
kiemu oczekiwaniu, i bardziej je ~ zcze zam~cil t~ za
gadk~. Uudry znalazl \V herbacie pierwiastek krystali
zuj~cy siEJ w cienlde biale igly kt6re naz,val Teinq, a 
kt6ry stanowi okolo 1

/ 2 pro c. sam6j hcrbnty. Dnwniej 
jeszcze w 1820 r. Runge odkryl 'v ka,vic substancy~, 
kt6rcj delikatne jedwabjsto polyskuj~ce In~ysztaly sta
no\vi~ w l\awie zaledwo 1

/ 3 procentu. Runge naz,va1 
j~ J(o(feill([. J(to inny znaluzl 'v l\al<ao Teobro1nin§ 
w niewielkiej ilosci, potem wykazano tein~ w Alate, 
koffeinQ \V Gztaranzt, a nakoniec dokladniejsze ba
dania pokazaly, zc teina i koffeina SC1 jcdnyrn i tymie 
samym pier,viastkiem, odznaczaj~cyn1 si~ od wszyst
ldch znajon1ych roslinnych picr,viastko\v nadz"'Y
czajnic \viclktJ: proporcy~ saletrorodu i ze Teobromi
na jeiuli 1noie nie jest z nim jednn.l{o,vyn1, to bardzo 
jcdnalr do niego zblizony1n. Czyz nic po"'innoby to 
w 'vysoldtn stopniu zastanawiac, zc chociai bardzo 
1nala ilosc jednego i tegoz satnego szezcg6lnego pier
wiastl\u znajdowac si~ n1usi 'v tych \Vszystkich na
pojach, lrt6re tak dziwnie pr~dko staly si~ koniecz
netni potrzebami calej zamieszkalcj ziemi? 
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u zwierz~t od nn.jwi~kszej cz~sci i najbardziej rozsze
rzonych roslinnych materyi. 

Teraz bardzo lat"'O ·wyja 'niaj<t si~ nan1 niektore 
z najwidoczniejszych zjawisk \V sposobie l\armienia 
ludzi i Z\vierzqt. N~rody Inys1iw5kie i mi~sozr,rne zwie
rz~ta, potrzcbuj~ wielkiej ilosci ubogicgo \V tluszcz po
karmu. "rytezon'b cielcsn~ czynnosciq, n1usz~ one na
przod ten pokarn1 zawieraj~cy ~aletror6d rozkladac 
na dwi~ sl{la.do,ve cz~scj, jedn~ ca1ego salctrorodu, 
a drug~ za\vieraj~c~ cz~sc V\7~glorodu i \vodorodu, i 
dopiero t~ ostatni~ uzy,vaj~ do oddecbania, gdyz przy 
niepalnosci saletrorodu substancye za\\'iernj~cc go, s~ 
do tego niczdatne. 'V tern \vlasnie znajdujc 1luula
czenie niespokojny i nieustannie czynny spos6b iy
cia drn.piezuego zwierz~cia jakotcz i myslhvego, gdyz 
tyle tylko oni g\valto\vnem 'vysilenien1 ciala rozlo
zyc mog~ ~awiera.j~cego saletror6d pol\arn1u, aby 
dlcL processu oddecho\vego dostarczyc })otrzebnego 
1nateryalu. Lecz te1n takze latwo tl6maczy si~ \Viel· 
ka n1assa pol\armu jakiej wymaga taki spos6b zycia, 
gdyi powi~kszcj cz~sci dalel<o wi~ccj niszczy si~ 
Z\Vierz~cego iycia aniieli to odpowiada bczposrednio 
potrzebie pokarmu. D1a tych dw6ch przyczyn roz
dzieraj~ce Z\VicrzEJ r6wnie jak nar6d mysliwski, po
trzcbnj~ rozleglejszego obsr.aru dla s'vego bytu, i 
u\varunkujc bardzo szczupl~ ludnosc. 

Przcjscic stano,vi tu chow bydla, gdyz czlowiek 
uiy"ra zwierz~t domo\vych dla zaopatrzcuia si~ czl!
stkan1i }lrzy 1ni~snych potrawach \Volne1ni od sale
trorodu, \V sklado,vych cz~sciach mleka, w obfitym 
tluszcztl zwierzq,t do1nowycb, calkien1 pra\vie zby
waj(!cynl u dzikich z"·ierz~t. 

NajodpO\Viedniejszy . zas sposob zycia pro,vadzi 
Godna to u'vagi zagadka od kt6rej rozwiqzania rozs~dny Jud zajmuj~cy si~ rolnict,venl, kt6ry srodki 

tetn bardzicj jcstesmy oddaleui, ze robione doswiad- zy,vnosci s·wojej mie8za zupelnie ,v tym stosunku 
czenia przez lekarzy i chemik6\v nie daly dotqd w jal,im je natura nieir1owl~cia w mlcl\u zmieszala. 
z pewnosci~ po:lnac zadnego szczeg6lncgo dzi,l.lania, Ta bowietn ostatnia zatrzymuje \V picrwiastl<u ser
po uiyciu Inalych ilosci czy t~j tciny, przeto pier- ny1n karmi~cc srodki za wieraj~ce saletror6d, a \V ma
wiastek ten okazujc si~ bye bez 'vicloczncgo dziala- sle i mleczuyn1 cul\rze "' najdokladniejszcj propor
nia na zwier7.~C~ el\onon1ijq. cyi srodl\i odclecbo,vc \Volne od saletrorodu. Po za 

Po ten1 zboczeniu l\t6re z r(\ .. ~tc1 nie jest tak dale- t~ granic~ znajdujemy u ludo'v ostatecznosci kt6re 
kie1n od gl6wnego pytania \vracn.nt znowu do n1cgo jak np. plcn1iona \Vschodnio-indyjskie, ludy n1urzy
zadania. Czlowiek zatem potrze bnjc dla. s"·ego po- now i 1nieszkancy niektorych europejskich okolic 
karn1u trzech obfituj~cych \V salctrorod substancyi: zyj~ jedynie ryiem, bananatni, kartofla1ni i poclobne
zoloknika, lloarogu i bialka, a tc znujduje nie tylko n1i ro ' linnen1i picrwiastkami, w kt6rych bardzo malo 
'v pat1stwic Z\Vierz~ccm lecz takie i w pnnst,vic ro- zawiera si~ cz~stek wolnych od saletrorodu. ZtC!d to 
slinnem pu,vszechnie rozszerzone. Dalcj zuzy,va on ogrotnne ilosci pokarn16\V kt6re te narody z1nuszono 
dla utrzytnania oddychania, a przcz to i ciepla pe- sa.: "·cw1n1trz przyjmowac, azeby z tej n1assy srodl\OW 
wnej ilosci substancyi 'volnych od sah'trorodu, kt6re' oddecbo,vych \vyszukac potrzebn~ ilosc prawdziwych 
mu w obfitej massie dostaj~ si~ opr6cz tlnstosci srodk6w karmhtcych. Obok tych lud6w na r6\vni stoj~ 
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nasze roslinami tylko zyj~ce domowe zwierz~ta i inne 
roslinozerne przep~dzaj~ce cale swc zycie na jerlzeniu 
i Snie, a }{tOre ll1USZ~ przyjmO,VUC 'V siebie 'vielkie 
massy, gdyz stosunl<o\vie 1nala tyllio ilosc pratcd:i
UJffJ'O pokarn1u w nich si~ za,vicra. Nakonicc u wszy
stldch podbiegunowych lud6,v, znajdujetny nadto nie
unliarkowane uiycie tlnszczu, jako nierozl~cznie zwi~
zane ze sposoucm zycia. \V ty1n kl~1nacie. I tu takze 
bardzo !atwo z poprzedzaj~cych u'vag daje si~ \VY

tl6maczyc ten pop~d natury. Czlowiek dla przedlu
zenia zycia n1usi tu wyrabiac '"j~ksze ilosci ciepla 
a do tego tez potrzebuje "'i~kszych ilosci matetjaJu 
palnego; do tego zaledwo jal<a inna substancya moze 
bye r6"'nie dobr~, jak tluszcz zwierz~t sklad~j~cy 
si~ cal:lde1n 1n·awie z \V~glorodu i \vodorodu. 

Wszystkie zatem nasze uwagi przywiodlyby nas 
do przyznania: ze caly swiat z,vierz~cy zyjc tylko 
S\Viatem roslinnym, albo bezposrcdnio za pomoc~ 
roslinnego pokarmu albo tez posrednio przez to ze 
roslinnozernc zbieraj~ wlasci WP, karmi~ce pierwiastki 
z roslin dla mi~sozernych, odkladaj~ zas w ksztalcie 
tl:u~zczu srodki oddechowe wolne od saletrorodu. 
Lecz tu nie znajdujemy jeszcze rozwi~zania i samo 
przez si~ narzuca si~ nam pytanie, czem przeto zyje 
roslina? 

O<lpo\viedz na to pytanie obejmuje przedmiot naj
zywszych roztrz~saf1 jakie tylko w nows~ych cza
sach \V nauce prowadzone byly, obcjmujc on a teory~ 
naj wazniejszego rzemiosla jakie czlowick \vynalazl, 
to jest rolnict\Ya. Odpowiedz na to pytanie znajduje 
si~ juz po cz~sci w polo"\vie przeszlego wieku u Fi
zyolog6\v roslin i Cbemik6w, odtqd byla dol<ladnh3j 
przcz niekt6rych rozwijan~, lecz dopiero 'v ostatnicb 
czasacb przez Liebiga z cal~ zy,vosci~ i jasnosci~ 
''Ylozona, tak, ie natychmiast wzbudzila zyw~ i og61-
n~ \YalkQ, kt6ra tern si~ l{onczy ze pra,vdzi\va zasa
da og6lnie zostanie uznan~ i jako nowo wynalcziona 
litera, przydan~ b~dzie do abecadla nauki. 

Mushny tu zaraz zapytac z czego po"rstajc rosli
na? J ezeli poprzeuniczo, jakesmy to uczynili przy 
Z\Vierz~ciu, po1niniemy skladowe nieorganiczne cz~
sci, ziemie i sole, to dana jui jest odpo,viedz 'v dw6ch 
wyzej wzmiankowanych szeregach. Albowiem cialo 
rosliny zbudowane jest z cz~stek 'volnych od sale
trorodu to jest z tkanki kouzorlcouJatej i 1'0stiny ga
larety, l<t6re zupelnie podobnie s~ zloione jak inne 
pierwiastki, cukier, gum1na, /croclunal i tylko si~ 
r6ini~ od rodzaj6w ttuszczu i wosku mniejszyn1 sto
sunldem kwasorodu w tych ostatnich. Przytem tez 
roslina potrzebuje saletror6d zawieraj~cych czqstek 

• 

nic tylko dla zbudowa.nia swego ciala, lccz dla 'vzbu
dzenia chetniczncgo proccssu, przcz ktory po\vstaje 
J)rzeksztalcanic przyj~tych poiy,vnych picr,via.stl{6,v. 
l)ytanic zatenl 0 knrnlieniu rosliny obejmujc pytanie 
o poczq.tkn \V~glorodu i saletrorodu, gdyz 'vodorodu i 
kwasorodu dostatccznie dostarcz~j~ \voda i powic· 
trze at1nosfcrycznc. Powszcchnie dot<}:d utrzyn1uj~ce 
si~ 1nnictnanic si~galo o tylc, ic roslina bicrzc sw6j 
w~glorod i salctror6d z pognoju czyli z pr6chnicy 
{chumus) gruutu. 

Albo\vieJn wszystkic ciala Z\Vierz~cc i roslinne za
rnz po s1nierci prz'echodz~ \V proce ·s rozl<ladu, za 
pon1oc~ kt6rcgo \vczesnicj lub p6zni6j przemicniwszy 
sifJ \V kwas w~glo"'Y, ammoniak i \VOdQ, rozplywaj~ 
si~ w atmosferzc. Dopoki jcdnak ten process roz
l{lado,vy nic znpclnie si~ skonczyl, pozostaje zmie
niona juz brunatnego lub czarnego koloru rcszta, 
kt6ry na pocz~tku rozkladu nazywaj~ nawoze1n, ku 
konco"'i zas jego pr6chnic~ lub drzcwiast~ zicmi~. 
Jest to skompliko\vana micszanina wiclu rozklado
wych produl{t6w. Rozumowano tym sposobem: W~
glor6d i saletror6d obficie znajduj~ si~ \V pr6chnicy; 
na jednym gruncie bogaty1n w pr6chnic~ czyli dobrze 
ugnojonym, lepiej udaj~ si~ rosliny jak na gruncie 
ubogim w cbumus, a zaten1 pr6cbnica jest zr6dlem 
\V~glorodu i saletrorodu roslin. Calemu jednak temu 
rozumo,vaniu zbywa na wniosku. 

By! na naszcj z ien1i czas: 'v kt6rym iadna roslin
nose nie pokrywala stalcj powloki, w kt6rym nie zylo 
zadne Z\vierz~, w kt6ryn1 nic moglo bye zadnej pr6-
chnicy. Na tym postavfionym pr6chnicy gruncie, . 
roz,vin~la si<J stopniami \V tak wiclldcj 1nassie ro-
slinnosc, w tak olbrzymiej bujnosci, ze ta b~d~c p6-
z niejszemi rc\volucyami zietni zagrzeban~ i dla nas 
zacbo,van~, zajmuje dzis bardzo wazne miejsce \V go
spodarstwie dzisiejszcj ludzkosci, ffiO\Vi~ tu 0 roslin
nosci jednej z najstarszych geognostycznych forma
cyi o peryodzic 'v~gla kamiennego. Rocznic spotrzc
bo\vanie w~gla 'vynosi przeszlo 700,000,000 cetna
r6\Y, Geognozya zas pokazuje, ze przy wzrastaj~cem 
nawet zuiywaniu, zapas ten wystarczy jeszczc z pe
wnosci~ na lat 500. 'fen zas zapas odpo\via.da okolo 
250,000,000,000 cctnarom \V~glorodu, kt6rego · \Vi

docznie rosliny nie n1ogly wydobyc z })Ozba wionego 
pr6chnicy gruntu pierwotnych czas6w. Falszv,ve 

• 

O\Ye rozumowanie przypuszcza \V cicbosci nast~pu-
j<!c~ hypotez~ : 

,,Na ziemi znajdujc si~ oznaczona ilosc organicz
nej substancyi, }{r~z~cej pomi~dzy panstwem roslin
nem i zwierz~cem, umieraj~ce zwierz~ sluzy roslinie 

• 

• 
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z a pokarm i wzajemnie rozwiniEJta roslina sluzy zwie
rz~ciu." 

Mogloby to bardzo dobrze miec miejsce, gdyby 
w to nie wchodzil process gnicia, przez kt6ry nie
w~tpliwie ~tale przynajmniej CZfJSC organicznej sub
stancyi ujmuje si~ od zwyczajnego kr~zenia i jako 
nieorganiczne pol~czenie jako kwas "f~glowy i aln
moniak ulatnia si~ w atmosfer~. Lecz tyn1 sposobem 
po uply"·ie tysi~ca lat n1usialaby cala przypuszczal
nie wraz z zierr1i~ stworzona organiczna substancya, 
davvno j uz bye spotrzebowana.~ A wlasnie przeciwnf! 
temu rzecz znajdujerny. R6\vnie w przebiegu \viel
liich geognostycznych peryod6\v jakotez w przebiegu 
poczynaj~cej si~ z czlowiekieJn bistoryi ziemi, ol\a
zuje si~ na1n z jednej strony od peryodu, z drugh~j 
od jednego stulecia do drugiego coraz wi~ksza obfi.
tosc orgnnicznego iycia, ci~gle pon1naianie ·si~ 
swiata z'vierz~cego i roslinnego. Sl{f!dieby ona po
chodzila, g<lyby nie bylo processn, przez kt6ryby 
w ln .. ~zenic tego w organiczne nie byla wprowndzana 
substancya nieorganiczna. Z drugit~j strony latwo 
1nozen1y wyracho,vac jak ogromna ilosc ammoniaku 
i kwasu w~glowego 1nusialyby bye nagromadzone 
przez processa oddechania i gorzenia, przez gnicie 
tak wielu 1niljard6\v cia{ zwierz~cych i roslin i przez 
ci~gle 'vyzie,vy 'vielkich \vulkan6\v \V po,vietrze od 
tysi~cy lat, gdy w istocie an1n1oniak znajduje w atino
sferze \V zniknj~cych malych ilosciach, a kw as 
w~glowy w oznaczonej lecz bardzo maly1n nadziale. 
Musi przeto mice miejsce bardzo prawidlowy odplyw, 
za pon1oc~ kt6rego 1naterye te r6wnie atn1osferze 
ujmowane s~ i znowu do organicznego swiata \Vcie
lone. I tegoz samego mozemy do·wiesc jak na 'viel
kien1 tak r6wnie i na lllalen1, na cz~sciacb s'viata i 
ua coraz n1niejszych dzialach. 

Pon1pasy poludniowej A1ne1~yki \V czasie za\vla
dania nimi przez Hiszpan6\Y, posiadaiy r6wnie jak 
teraz t~z san1t1 szczupl~, sztywn~ wegetacy~, o ile on a 
w poblizu tui przy 1niastach i przez zdziczenie 'viel
ldch ost6w stepowych i karczoch6w niezmienn~ zo
staje; taz sa1na rzadka ludnosc, taz sam a miejscowa 
ilosc zwierz~t jak i dzis przebiegaly po tych ]1Ustycb 
T6wninach. Hiszpanie wprowadzili konia i bydlo ro-
gate i te w nies{ycbanie kr6tkim czasie rozn1nozyly 
si~ w taki~i n1assie, ze san1o n1iasto A1ontevideo wy
nosi rocznie 300,000 sk6r 'volowych, ie wojny jene
rala Rosas kosztowaly wiele set tysi~cy koni, a prze
ciez najtnniejszej cz~stki nie znac hylo w ich ubytku. 
A zatem 1niejscowe organiczne zycie w massie S\VO-

jej nie zmniejszylo od czasu odkrycia przez Hiszpa-

• 

, . . . 
now, owszem znaczn1e s1~ }10WI~kszylo, a razem tez 
miljony funt6w w~glorodn i saletrorodu zmieszane 
z organiczuemi substancyami, 'vywiezione zostaly 
za pomoc::t handlu wolowemi skorami, chociaz kraj 
ten nie otrzymal naj1nniejszego wynagrodzenia w or
ganir.zn~j substancyi. Sk~die in~d mog~ pochodzic 
te 1nassy jezeli nie z abnosfery? - Nie zwazaj~c na 
wszystkie inne sl\ladowe cz~sci berbaty, Chiny 'vy
woi~ corocznie z polow~ procentu teiny przeszlo 
300,000 funt.6w saletrorodu, nie otrzymuj~c za to mo
g~cego bye 'vspomnianem jakiegob~dz wynagrodze
nia.- Z utrzyn1ywanego w dobrym stanie lasu otrzy
mujemy rocznie na morg prawie p6ltrzecia tysif!.ca 
funta sucbego drzewa, kt6re zawieraj~ okolo 1000 
fun tow w~glorodu. Lecz nie ugnajamy lesnego gruntu 
a jednak proporcya jego co do }Jrochnicy dn.lek~ b~
d~c od wyczerpania, wzrasta owszem rok rocznie 
przez oblan1 wiatru i spadanie lisci. N a niedost~p
nych dla kaidego zwierza szwajcarskich i tyrolskich 
Alpach, dziki kosarz corocznie wykasza oznaczon~ 
ilosc trawy, nie z'Yracaj~r- gruntowi najmniejszej 
cz~stld organiczej substancyi. Sk~dze pochodzi to 
siano jezeli nie z atmosfcry? Roslina potrzebuje w~
glorodu i saletrorodu, w Atneryce zas poludnio\vej, 
w lesie, na dzikich Alpach, niema podobienstwa 
wzi~sc sk~d in~d te pierwiaatki, jak za pomoe~ an1-
moniaku i kwasu 'v~glowego atinosfery. P6lnocne i 
poludniowe prowincye Hollanclyi jakto: Fryzya, Groe
ninga i Drontha wywoz~ corocznie w S\voich seracb 
okolo miljona funt6w saletrorodu. Za pomoc~ swoich 
kr6w odejmnj~ go swytn l£1kom kt6ra nie inaczej tyl
ko przez pas~ce si~ na nich bydlo bywa ugnajanym. 
Przez to jednak lqki zadnego nie otrzyrnuj~ 'vyna
grouzenia gdyi wszystko co l{rowy produkuj~ pocho
dzi z J~k. Sk~die wi~c bior~ si~ te ogromne massy 
saletrorodu? l\1oze \V ezu wjusz lub Etna albo tez 
wielkie ogniste paszcze l{ordylier6'v wyzion~ly te 
massy "'~glane ammoniaku, kt6ry b~d~c przyniesio
nym roslinom na hollenderskich l~kach za pornoc~ 
pr~dow powietrza, od tych ZUS za pOlTIOC~ krow, na
koniec jako pierwiastek serny stal si~ przedn1iotenl 
handlu i zaostrzenia. su1aku. 

Te i inne razem ·wzi§te niezliczone fakta daj~ juz 
nam bardzo pewny wypadek, ktory nakoniec stal 
si~ zupelnie niew~tpliwym przez pr6by Boussin
gaulta nnjznakomitsze i jedynie prawie prawdziwie 
naul\O\Ve jakie kiedykolwiek pod wzgl~dem wiejskiego 
go spodarstw a przedsi~wzi~to. Boussingault w lna
j~tku swoim BecltelhTunn \V Alzacyi przeznaczyl na 
doswiadczenia 4 bektary ziemi (r6wno 16 hesldch 
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n1org6'v) i te z t~i sam~ dol\ladnosci~ byly przez 
wiele lat po"rtarzane. Dlugo · c czasu, 'vielkosc uzy. 
tego obszaru, obalaj~ "'szystkie zarzuty ktorc n1og~ 
bye zrobione pr6bom przedsi~branym na mal~ sl\al~. 
Boussingault kazal te 16 n1org6'v przez 'vszystlde 
lata })r6by urzf!dzic zupelnic na spos6b uzy,vany 
w Alzacyi. Waiono jednak dokladnie \Vy,vozony na
\v6z, jnk r<hvnie i to co \V }{aidytn jednym roku bylo 
zebranein, a z tego i drugiego scislenli chenlicznen1i 
poszuki\vaniami ci~gle oznaczano za,vart~ w nich 
ilosc w~glorodu, wodorodu, l\\vasorodu, saletrorodu 
i skladowych cz~sci popiolu. W ypadkiem tycb do
swiadczen bylo, ze srednio w ci~gu roku z gruntu 
przez zniwo odbiera si~, saletrorodu \Ve d\v6jnas6b, 
w~glorodu i wodorodu \ve tr6jnas6b, a k\vasorodu \Ve 
CZ\\'Oro tyle ile si~ tego don wnosi z pognojem, przy 
czem tez przypuszcza si~ ze cala proporcya nawozu 
idzie na korzysc roslinom co rzeczywiscic nie 1noze 
miec miejsca. 

Jeieli wi~c kwas w~glowy, ammoniak i \voda s~ 
pokarmem dla roslin, i jezeli znajdziemy, ie nigdy 
tych pierwiastk6w nie mozemy tak pol~czyc, zeby 
one nie za"'ieraly daleko wi~cej kwasorodu jak sub
stancye znajdowane w roslinach, musi wi~c kon iecz
nie przy zywotnym processie roslinnego zycia nieu
stannie oswobadzac si~ i bye wydzielanym gaz kwa
sorodu. 

Takiin sposobem za ostateczny \Vypadek naszych 
uwag otrzymujen1y \Vzniosle pogl~dy o zamianie pier-

, 
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winstk6"' \V trzech panst,vach natury. Gnicic i pro
ces oddechania roz\vi~zuj~, przy zn1nicjszeniu k\va
sorodu a.tinosfcry, \VSZ)'Stkie ros)innc i Z\ViCrz~ce 
pier,via.stld na l\,Ya · WQglo\vy, ann11oniak i \VOd~, 

rozchodzqce siQ \V tcjzc attnosfcrze. PicrwiDstki te 
zabiera roslina, t\VOrz~c z nich przy ci~glcnl PO\Vi~k
szaniu si~ k\vasoro<.lu atmosfery, sl<ladowc cz~sci 
'volne od \VQglorodu i salctrorodtl ja.koto: l<rocbroa1c, 
gun11ny, cukicr i gatunki tlustosci; jakotci cz~sci 
\volne od snlctrorodn to jest: bialko, \Vloknik i twarog. 
Cz~stki tc slui~ Z\Vierz~ciu gdyi z t.ych ostatnich 
buduje 0110 S\'\'Oje cialo, picr,VSZC zas spala proces
sern oddechctn dla utrzymania potrzebnego cieplika. 
Teorya ta nie\Yzruszenic dzis jest oparta na. wyiej 
przywicdzionych faktn.ch, i z tern wszystkin1 badacz 
natury rna slusznosc, mowi~c: zc czlowiel{ za posre
dnict,venl roslin w ostatecznynl wypadku zyje powjc
trzem. Albo raczej wyrazmy to nast~pnytn sposobem: 
roslina zbiera z po,vierzchni pierwiastki z }{t6rych 
sklada <.lla czlowicka .zy,vnosc. Zycic zas samo jest 
tylko processem palenia a gnicie jest ostatniem jcgo 
zakonczeniem. Przez palellie si~ \vszystkic sklado
we cz~sci znowu wracaj~ "' powietrze, tnala tylko 
cz~stka popiolu pozostaje dla zien1i, z kt6rcj on po
wstaje. Lecz z tych powolnycb, nie,vidzialnych plo
mieni wznosi si~ nowo zrodzony fenix, tojest nie
smiertelna dusza, w krainy, w kt6rych nasza przyro
dzona nauka iadnego juz nie rna znaczcnia. 

T. K. D. 
• 

RZYM • 

Patrz~c na Rzytn, Z\viedzaj~c te gn1achy na szcz~t- kt6fe jak nawalnice n1orskic, poch\vyciwszy wspania
ka.ch innych \Vznosz~ce si~ gn1achach, lub te rozwa- ly okr~t, raz go zanurzaj~, to zn6'v dozwol~ mu, na 
liny na dawniejszych rozwalinach stercz~ce, nie \via- powierzchni~ \vyplynftc. 
domo nad cze1n zastano~vic si~ n1a1ny; czy nad kl~- PominictnJ \Vi~c kl ~sld da\vnych wojcn i napad6w, 
skami kt6re przez tyle wiek6\v grade1n spadaly na a 'vspo1nnin1y tylko bliisze naszrch czaso\v, kt6re 
to 1niasto, czy nad sil~ cudown~ pra,vdzi\vie, z jak~ zdawaly si~ grozic zupelnem zniszczcniem lub przy
to miasto podzwign~c sifJ z nich un1ialo.- \V szystko naj1nnicj zu1Jeln6j z1nianie pol:oienia i stosunk6\v 
to dzialo ~ifJ \V olbrzymich roz1uiarach·- l\l~ska czy tego 1nia.~ta \Yzgl~dcm Europy. 
wzrost po nicj, zawsze Rzym albo przy,valony w gru- f Nadeszla najstra.·zniejsza epoka niezg6d n1i~dzy 
zach, albo p,a~uj~ swia~u! . 1 r~qdz~cetni .kosciolen1~ i zda\v~:lo s~~, z.e j:1i \V wieku 

Zadna na SWICCle stohca, n1e wytrzyn1ala tylc sztur- Xlvru 'vyb1la 06tatzua godz1nn. 1stn1enia Rzymu. 
m6"~, tylu uapad6w, czy to od najazd6\v barbarzyn- Zniszczony, spustoszony \Vojna1ni, nadto dotkni~

skiej dziczy, czy od \vlasnych stronnict\v tak politycz- ty1n je zcze zostal najstraszniejsz~ }J1ag~, bo trz~
nych, jak p6zniej religijnych; byly chwile w kt6rych sicniem zie1ni z powietrzem l a powietrzem dlugo 
wszystkic kl~ski \Valiiy si~ na ni~. Dlugo by:loby i gwaltownie niszcz~cem 1 Nie raz to pierwszy ta 
opisywac, chocby najtresciwiej zebrane 'vypadki, ( straszna kl~ska pustoszyla miasto. - Za Grzego-

• 
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l'za Igo Wie1kim przezwanego, ulegl Rzym tej zara- dnych okolicznosciach, w jakich si~ w 6w czas ko
zie, alez nigdy nie doszla ona do takiego stopnia sci6l znajdowal, gdy Grzegorz Xllty uznawszy wa-
jak ol{olo roku 1348go. - Odwieczne w nhn budo- znos~ woli kosyliun1 ktora mu usuni~cie od wladzy 
wle i pozniejszp juz r~kt1 chrzescijan sta,viane, po- radzila, n. nadto uzna,vszy znikomosc rzeczy Iudz
przednio przez sztur1ny i ogie!1 zniszczone, dzis trz~- ldcb, zlozyl dobrowolnie tjar~, gdy tal<ie za rad~ 
sienie1n ziemi 'v posadach S\voich 'vzruszone; stra- wielldego I\.:onstantyilskiego konsylium, Benedykt 
szny zniszczenia przedsta"·ialy obraz!- Lud, slady XIIIty anty- papiezem Z\vany zlozony1n zostal. -
choroby dlugo noSZf1CY na sob ie ~ stracil to pi~tno Marcin Vty Colonna z da,vnej dot~d istniejC!cej ro
Rzynlskiej pi~knosci i dzielnosci razenL Trydziesto- dziny !{:t:ymskich magnat6w, obrany Papiezem \vje
letnie wall{i w sumymie kosciele z odszczepienstwem, chal pontyfikalnie do Rzy1nu na bialym rumal<u, 
,vytrf1cily sn~ i po\vag(J jakiej uzyv;ali byli Papieze. kt6rego za cug1e sam cesarz prowadzit - Odt~d 
Przenioslszy stolic(J Apostolsk~ do Avignonu, nie rozpocz~la si~ zwolna post~puj~c, smietnosc, no
mogli skutecznie opieko\vac si~ opustoszalym Rzy- u·ego Rzynzu. Marcin Vty lubo nie odpowiedzial 
me1n; ten1 bardziej, ze obalatnucone narody t'vorz~c oczekiwaniu w nickt6rych wzgl(Jdach, a mianowicie · 
stronnictwa, ogloszaj~c jedni tego, a drudzy owego co do reforn1 jakicb potrzebowalo rozprz~zone ducho
Papiezami, jak np. Urbana Vlgo przyj~tego Plzez wienstwo, z powodu wcwn'Jtrznych niezg6d, vvielkic 
Wlochy i }\'ancj~. wszakze oddal kosciolowi i jego miastu przyslug~, 

Czytaj~c hi storj~ tych strnsznych przejsc kosciola J\ladf1c koniec rozchvojeniom. . Energja i zr~cznosc 
naszego, takie1ni odszczepienca1ni i niezgodanJi pod- jego odniosly zwyci~ztwo znaczne nad odszczepieft
kopanego, za 'voiac n1usin1y z jednyn1 Protestanckitn stwem, bez sily or~za, przesladowania, przeci~gn~l 
pisnrz r. n1: ,I~totnie musi bydz cos cudownego w in- stronnik6'.v przechvnych do jednosci kosciola i odt~d 
stytucyi kosciola katolickiego, l\toren zawsze znaj- Rzym nie byl narazonym na domo\ve wojny- odt~d 

duje w sobie r6wnft sil~ czy tow szcz~sciu czy \V nie- wznosic si~ pocz~l, a w ko!1cu panowac swiutu win
szcz~sciu, czy we "'zroscie czy w upndku 1 Kicdy tern ny jak przecl wiekami spos6b: nie or~zem ale sil~ 
czasen1 inne instytucje kr6tszego bytu i nic naraione ducba i inteligencyi. Odt~d naczelnicy kosciola nie 
na tnkie kl~ski, staly si~ bezwladne~ 1\arlo\vate, opuszczali go wi~cej, a kolo Jlich jak \Y pierwszych 
lub tez zupelnie upadly." 1,az san1a cudo\vnosc ude- po najn.zdach dziczy czasach, kupili sifd dobrowolnie 
rza nas przebiegaj~c dzieje Rzyn1u, jakby od chwili , mieszl\at1cy, jui to rozbitki z dawnych rodzin, jnz to 
nrodzeuia swego na stolic~ swiata namaszczonego. zupelnie inni, chcqcy si~ ustrzedz od kl~sk na jakie 
Bo l<toiby byl powiedzial patrz~c na to ostatnie wojny domowe w innych prowincjach lub przeslado
zniszczenie, nn trzody chodz~ce n1i~dzy uszkodzo- wania rz~dzt!cych na nich sprowadzali; \Vzrastaly 
nemi murami l<osciola, zrywaj~ce tra'v~ ai u stop wi~c palace i g1nachy, zaklady naukowe i dobro
oltarza Sgo Piotra, na miasto pozba,vione zal\lad6\v czynne. Jako stolica S"\\'iata otwarte n1aj~c bra:ny 
naukowycb, dobroczynnych instytut6w przez poprze- dla wszystkich narod6w, Rzym wl{r6tkce stal si~ 
dnich Naczelnik6'v kosciola pozakladanych; ze zn6w pra\vclzi,vie miastetn po\vszechnem. Stolica Apostol
w kr6tld1n czasie, S\viatu pano,vac b~dzie? Opisy ska pociqgala calego S\viata pielgrzym6w, L'niwer
tego strasznego stanu i pot~zniejszy niz kiedykol- sytct poci~gal goni~cych za nauk~h a szl\ola nowa 
wiek pierw6j zaglady n1iasta, znajduj~ si~ w archi- wyzszu, na uznaniu moralnego pi~kna oparta, \Va
wach Rzymsldch, a mianowicie w odez,vie n1ieszczan hila artysto\v. Da "'na poganska \YSpania}osc, jalG~ 
Rzymsldcb do Grzegorza Xlgo uczynionycb.- Zje- jasnialy wszystkie gmachy Rzymslde, zast~pion& 
cbal Grzegorz na "'eZ'i\'anie Rzymian do dawnej st.o- zo~tala arcydziel an1i n1istrz6w sztuki najpierwszych 
licy poprzednil\:6\v swoich, lecz nie \Viele m6gl los w ~hviecic. - Niezanicdby,vano "'Szakze i dawnych 
jej popra\vic 'v 6wczesnych oh:olicznosciacb, }Jrze- odgrzebywac pan1i~tek.- Jednem slowem, Rzym 
chodzilo to n1oznosc jego; nlbo"'ienl rozd,vojenie stal si~ jakby wielldrn ~1uzeum starozytnosci a ra
w duchowienstwie tr,vaio zn.wsze, - a gdy w rok zen1 i nowotnej sztu1d. 
poten1 umarl, a Klen1ens VIImy anty .. papiezem Napoleon Iszy jnk wiadomo, targn~{ si~ na bogac
zwany, Rzym zamieszkal', zn6'v sl\utldem 'vojen two Rzyn1u, jak twierdz~ przeszlo 3,000 obraz6w 

'stronniczych miasto' nowen1u uleglo zniszczeniu. a 30,000 1nedahhv ze slawnego zbioru Y\7atykun-
Nareszcje nadszedl rok 1417 kt6ren jedn~ z naj- skiego, tylei ze zbiorn drogich kamieni, do Paryza 

wainiejszych epok Rzymu nazwac mozna.- W tru- prze\viezione zostalo- w rzezbach r6wniez poczy-
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niono szkody .. -Mocarz ten, chcqc stolic~ swego pan
stwa uczynic najpierwsz~, zapragn~l aby Papiez rc
zydencj~ S\voj~ przeni6sl z Rzyrnu do Paryia.
Zn6w tedy Rzyn1 zoRtal zagroionyn1: z przcniesie
niem stolicy Apostolsldej, bylby naturalnie upadl, 
schodz~c na stano,visko innych n1iast europcjskich. 
Stalosc ze strony Pjusa VIIgo nieustraszonego g\val· 
townetni srodkami, zastano\vienie si~ gl~bsze ze stro
ny wielkiego \Vojownika i polity ka razen1, sl{lonHy 
zgodnie t~ spra'v~ ukonczyc. - Nareszcie sa1n Na
poleon uznal, ze tylko w Rzymie, w stolicy odwiecz
nej swiata, Papiez panowac winien. ,,C6zby bylo
,(slowa Napoleona w bistoryi Thiersa przytoczone), 
,,zeby W!adza tak pot~zna stala obok rzt!du jaldego 
,,krajowego? \V zgodzie- stan~laby na r6wni z Azja
,tyckim despotyzmem; w niezgodzie-- lub nieprzyja
,,zni--jako wspolzawodnica, stalaby si~ w l\raju naj
,o1rropniejsz~ przeszkodq. Najlepiej jest dla lraidego 
,z nas ze n1ieszl\a nie u niego! i ie nie mieszkaj~c 'tt 

,niego, nie n1ieszka u kt6rego ze wspolza\vodnik6w: 
,On ze 1nieszka w swym starym Rzylnie, zdala od prze. 
,wagi cesarzow niemieckich, krolow francuzkicb ltlb 
,,lliszpanskicb, ze trzyma w r6wnowadze katolickie 
,,trony to dobrze. Przechyla si~ on czasen1 na stronEJ 
,,mocniejszego, lecz wnet powstaje, gdy mocniejszy 
,,staje si~ ciemi~zc~. Na t~ instytucj~ skladaly si(J 
,wieki i dobrze nam z ni~. '' 

Nie zakoncz)'my tej kr6tkej o Rzymie wzmianki, 
wy1iczanien1 i opise1n no\vych lub staryC'h Palac6w, 
Wodociqg6\v, Most6\v i KoscioJ6w; na dol{ladny opis 
jednej Bazyliki Sgo Piotra, miejscaby w tym arty
kule nie starczylo; a nadto opisy te \V kazdym prze .. 
wodoiku podr6zy spotkac mozna mniej wi~cej do
k1udne i obszerne. Wspomnimy tylko jeszcze o nie
kt6rych instytucjach dobroczynnych i 0 zyciu towa
rzyskiern.- Na najwi~ksz~ uwag~ zasluguje zalrlad 
dla "'i~zni6w a raczej miejsce kary; gdzie zbrodnia
rze s~ pilnowani przez Zakonnice, poswi~caj~ce si~ 
na to dobrowolnie. W ~1ot·awii, zak!ad kryminali
st6'v na wz6r Rz.Ymskich zorganiz0\"\1any, gdzie 1200 
m~iczyzn, za r6znego rodzaju zbrodnie skazanych, 
pilnuje 20 Siostr milosierdzia, znanym jest rodakom 
naszyn1 pod panowaniem austryjacl{iem tnicszkaj~
cym: 'vidac tam blogoslawiony 'vpiyw jaki siostry 
'\vy,vieraj~ na tym szpitalu moralnemi chorobami za
pelnionym. Staraniem pelnem milosci i poswi~cenia, 
przykladami iagodnosci i poboinosci, obudzaj~ one 

Xsi~GA SwiA.TA Cz. I R. X. 

'\V grubych a na,vct zepsutych naturach, tald urok, 
tnl<f! czesc, ze je U\Vazaj();C ZU nadzie.11skie istoty, 
poslusznemi im s~ znr1clnie. 

Godny ten chrzescjat1skich instytncyj wz6r, zro
dzil si€J w Rzymic, gdzie nic jcden, tak icuski jak 
n1~zki podobny zaldnd, utrzyn1uje si~ z nnjlcpszyn1 
skutldcn1 od lat wieln. Rzyn1 posiada tnkie dwadzie
scia ldlka d omo\v na .. cbronieuie ella ubogich i sierot 
przeznaczonych, \V ltt6rych, s tosownie do wieku, znaj. 
duj~ zaj~cie i nauk (J . Podlug urz~dowych wyracho
wan, codzicn odbiera \Vspnrcie 50,000 lndzi r6inych 
stanow i naroc16w ze sl{aruu narouo\vego.- Papiez 
rocznic z funclu .... z6'v swoich rozdaje zwykle okolo 
34,000 talar6\Y. Z wszystkich szpitnli, do1n .7.drowia 
i przytull\u ]}Od nazw~ Ducha Sgo, nie dalcko zaml{u 
Sgo Aniola l)O}ozony, odznacza si~ z pon1i~dzy in
nych wielkosci~ i zan1oznosci~; kazdy wiek, kazda 
cboroha, znajduje tam przytulek, ou nietnowl~cia 

podrzuconcgo do starca nad grobem stoj~cego. 
Osoby dlugo Rzyn1 zamieszkuj~cc, a min1o to nie 

z upoclobauia zdala od rodzinncgo kraju zyj():ce, 
twierdz~, iz \V miescie tern, mniej niz gdi.iekolwiek 
indziej, czuc si~ daje t§schnota do kraju, odejtnuj~ca 
wdzi~k najpi§kniejszym okolicom i mi~sto1n. Twier
dz~ one, iz znajduj~c si~ \V S!olicy Swiata, juz po 
cz~sc i jal{by u siebie, spotyka si§ tam s \Voje towa
rzystwo, swoje zwyczaje, S\voje nabozenstwo Kln
sztory bo,viem, czy to Chi1lsldc, czy Onnjanslde czy 
Francuzkie, zachowuj~ tam pi~tno S"'ej narodowosci 
tak wybitne, ie podr6iny, przehicglszy wiele kraj6w, 
guy si~ znajdzie w taki1n na1·odowynz swohn ldaszto
rze, uderzony zwyczajami, czystosci~ j~zyl\a swego, 
zapon1ina chwilowo ie nie do swojej zajccbal stolicy. 
Da \Vne rodziny rzymslde, kt6rych imiona znane jak 
Colonna, Chigi, Orsini, Doria, Borgheze, nic odzna
czaj(b si~ tam nadzwyczajnym przepychem, maj~tki 
ich nie dochodz~ do zoznliarn Pan6\v z innych na
rodow; ksi~ze Borghcze za najbogatszego u wazany, 
nie rna calego miljona stalych dochod6\v, nie domie
rza wi§c maj~tkom nawet naszycb niekt6rych Pa
n6w. W calych prawie Wloszech tak zwana Arysto
]{racja jest bardzo popularn~, tern '"i~cej \V Rzymie, 
gdzie najpierwej, przez zaprowadzenie r6wnosci 
\V obliczu pra\va, przywileje kast znikly. Zdarzaj~ 
si§ ,vi~c bardzo cz~stc Inalzenst\va mi~dzy stanem 
srednim a czlonkan1i najda\vniejszych rodzin. 

s. 
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ESTETYKA ROSLIN. 

Istota pi~knosci jest niewyjasnion~. 0 kazuje sifJ 
ona tylko w uczuciu \vrazliwego umyslu, calkiem zas 
obc~ i ukryt~ krain~ jest dla logicznie porz~dl\uj~
cego, teoretycznie wy"rodz~cego rozumu. Lecz 

, Czego rozum m~drc6w ni~ dostrzega zgola, 
Temu 1nysl dzieci~ca w prostocie podola." 

Jezelismy nasze1ni postr7.eieniami i dos\viadcze
niami, naszemi rozbiorami, wnioskami i dowoda1ni, 
naturfJ, da zrozumienia planu jej osnowy, z pierwiast
k6w i sil na 'vl6kienka rozebrali, wyst~puje przed na
mi jej pi~lrnosc i wznioslosc, rozebrane cz~sci wi~i~ 
si~ znowu w jedn~ calosc i szydz~ z naszych usilo
wan chc~cych poj~c to, co wiecznie jest niepoj~tem. 
Chociaz tego nie pojmujemy, jednak ono tam istnieje. 
Jasny umysl bez wabania si~ to wym6wi, czego naj
bystrzejszy roznm nie znajduje. 

,,Niebiosa opowiadaj~ cb\val~ Boga, a firmament 
glosi dzielo r~k jego. J eden dzien m6",i o tern drn
giemu, a noc oznajmia to drugiej." 

Zawsze jcdnak, to czego nie pojmujen1y, czego obja
snic nie moze1ny, o tylc zdolncn1 b~dzie do rozbioru 
i wylozenia, zebysmy jasno poj~li gdzie, jak i dla cze
go to, co jest niepoj~tego, musi koniecznie \vcbodzic 
w zakres naszego duchowego zycia.. Jezeli nie mo
iemy rozwiklac samej w sobie istoty pi~kno~ci, to 
moze potrafimy wynnlesc co ona, dla nas ludzi, zna
czy, jak si~ objawia i jakie s~ j~j dzialajqce zywioly? 

Badacz 11atnry nie zna i nie rozumie wcale inncgo 
rozwoju, jak post(Jp od prostszego do wi~c6j zlozo
nego, od niedoskonalego do doskonalszego, a tak 
nie ma dla niego zadnego znaczenia ta nauka, kt6ra 
tu i 6wdzie si~ pojawiala i bronion~ byla, wedlug 
ld6rej czlowiek wyszedl: doskonalyn1 z rqk stworze
nia i stopnio,vo przez zepsucie i zdziczenie stal si~ 
tern, czem si~ dzis pokazuje. vV spon1niale1n o post~
pie od niedoskonalego do doskonalszego, po\vinie
nem jednak zrobic u\vag~; ze jest to tyll\o por6wna
nie ludzkie, nieudolne wyobrazenie; 'v i8tocie zas nie 
znajduje zastosowania co do produkt6w natury a tern 
bardzh~j do stviorzenia swi~tego Tw6rcy \vszech rze
czy. ,A chociaz nawet stworzenia r6zneLni si~ oka
zuj~, jednakie s~ one rownej dobroci o: m6wil sw. 
Chryzostom. 

MusinJy jednak ten post~p naszemu poj§ciu innyrn 
sposoben1 przedstawic. Caly swiat roslinny, jakby je-
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dna indywidu3.lna roslina, roz\vija si~ z cewld. Cew- . 
ka, czyli kom6rka, zawiera w sobie cale zycie roslin-
ne \V nujrozmaitszych jego objawacl1, \V najzawiklan· 
szych jego kombinacyacb; w niej jednak wszystko · 
lat,vo i prosto daje si~ obejrzec. Roslinna kotn6rka 
post~puje dalej w swoim rozwoju, a stopniami poje
dyncze jej cz~sci przybieraj~ odmienne od reszty zna
czenie. Cala cewka pocz~tkowie jest jednostajnym 
organem przyjmowania pokarmu, przyswajania, wy
dzielania i rozradzania. Naprzod wyst~puj~ tylko 
niekt6re cz~sci p6zniej rozwiniEJtej cewki, ·przyjmu
j~ce wyl~cznie funkcy~ rozkrzewiauia, tworzenia no
"\vych ce,vek. Stopniami "\V zarysie rosliny lf1CZY si~ 
wi~lrsza ilosc kom6rek, a potem pojedyncze czynno
sci dziel~ si~ na szczeg6lne cewJd, w ktorych przy
najmniej wyl'1cznie one wyst~puj~. Sam process l{ar
mienia z pocz~tl\u jest bardzo prosty; z przyj~tego 
pierwiastku tworzy si~ bezposrednio to, co najpotrze
bniejsze dla zycia cewki, a wydziela siEJ to co zby,va. 
P6zniej coraz "'i~cej wyst~puj~ obce !)ier\viastki, a 
bezposrednio prosty process przygotowania pokarmu 
rozklada si~ na caly szereg pojedynczycb process6w, 
kt6rych ostatecznyn1 wypadkiem jest dopiero posre
dnie wydanie substancyi roslinnej, gdy na srodko
wych szczeblach powstaje pewna liczba dla istoty 
rzeczy oboj~tnych, pobocznych produkt6w. Lecz na 
co dah~j rozci~gac to por6wnanie? co si~ nam oka
zuje jako post~p, jest to istotnie rozw6j we wlasci
wem znaczeniu tego wyrazu, jest to rozwini~cie i 
rozl:ozenie tego, co proste, na wi~ksz~ liczb~ cz~sci 
skladaj~cych calosc. 1 tak liczba 100 jest liczb~ 
prost~, przez rozwijanie si~ zas moze bye 99 + 1, 
3,33+1, 3(32tl)+l, 3{4 razy 8)+1+1 itd. mo
zemy rozkladac zawarte \V niej stosunki i zamiast 
prostego oznaczenia 100 jednosci, 1nozemy odbywac 
bardzo zawil{lane rachunld, kt6rych ostatecznym 
wypadkien1 b~dzie tylko 100. Jesttokolejjak~ wna
turze przyjmuje kazrly roz\v6j. 

Cierpi~cy Grek udawal si~ do kapiana Herkulesa 
albo Eskulapa. Ziele, kt6re kaplan uprawial przy 
kosciele, sluzylo za lekarstwo a ofiara kt6r'b kiero
'vall{aplan da\Yala czlowiekowi srniertelnemu ufnosc 
w po1noc niesmiertelnych Bog6w. I c6z si~ nast~pnie 
przez ci~g czas6\v rozwin~lo z tego prostego stanu 
natury? Caly zawik!any organizm na.szego stanu du
cho,vnego i troskliwosc o dusz~ z jednej strony, 
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z drugiej zas Medycyna i Chirurgja rozpadaj~ca si~ 
na liczne gal~zie, wszystkie nauki przyrodzone ze 
swemi osobnemi cwiczeniami; Farmaceuci, Drogisci 
s~ nast~pcami kaplan6'v Eskulapa; botaniczne ogro
dy {Jardins des plantes), zoologiczne i botaniczne 
zal{lady, cale przestrzenie kraju w kt6rych przemy
slowi ludzie hoduj~ oficynalne rosliny, ·wszystko to 
s~ rozwoje owego ogrodu przy koscicle. Wiele set 
ludzi pracuje teraz razem 'vszystkiemi ducho,vemi i 
cielesne1ni silami dla dost~pienia lepiej, prosciej i 
z wi~kszytn roz,vojem t€go, co po prostu 6w kaplan 
Eskulapa, chociaz nie z takim skutkiem, w sobie l~
czyl. Gdyz musimy to wyznac ze jezeli nie dzielo 
boskie to przynajmniej dzielo ludzkie zaczyna si~ od 
niedoslronalosci, a d~iy do dosl{onalszcgo; ie w ludz
kiem dzialaniu i post~powaniu rzeczywiscie prosty, 
nierozwini~ty stan jest oraz mniej doskonalym. R6. 
'vnie tez i w ludzkim rozwoju spotyl{amy po<.lobne 
wyst~pienic pojedynczych iy\viol6w, lrt6re b~d~c 
z pocz~tku z·wi~zanemi i nierozdr,ielnemi lez~ razem 
jakby \V chaosie. Chcemy tu tylko jednemu blizej 
przypa1rzyc si~ stosunkowi i wyjasnic 1nianow icie 
przed sob~ to polozenie, kt6re czlowiel{ przyjmuje 
wzgl~dem 11atury. W pocz~tl{ach rozwoju za wszc 
znajdujemy scisle i calkowite zlanie si~ Fizy1<i i re
ligjjnego zapatrywania Ei~ na s'viat, a \V Szelkirn pier
wiastko"'Yffi obja'''em poboznych uczuc cz1owieka 
jest czrsc natury. I tal{, we czci Egi !Jcyan lz;t;tly i 
Ozy1~ysa, bezposrednio pod forn1~ uczcz<'nia Boga, 
'vyraza si~ uznnnie najczynniejszycb i najzba\vien 
niejszych <.lin. Egipcyanina sil natury: tak z bujnej 
przyrody Indyi, wyrabia si~ obrazowa historja natury 
Braminiznlu, t1. na jasnych, swietnych \Vzgor~acb 
l1·anu i Tu1'anu, czlowiek oduaje czesc swiatlo nio
s~cemu sloncu i jego symbolo"·i ogniowi; gdy 'v p6l
nocnej Mitologii nie trudno rozpoznac walk~ 1odo
watej zimy i jej burz z kr6t1dem latem. Lecz najpi~
kniej, najwykwintniej i na.jbardziej wyksztalcon~ ol{a
zuje si~ mam ta religja natury u zbyt wysoko ducbo
wie uposaionych Grek6w, 'v kt6rych og61nie suchym 
wesolym kraju cal a vomyslnosc organicznego s wiata 
przywi~zan~ byla do miejscowego rocznego rozdzia
lu wilgoci, a tym sposobem w ub6stwionem uosobie
niu wesolego Zeuxa, prowadzqcej zu sob~ chmury 
He1'y, ogrze\vaj~cego Apolla, po}yskuj~cego l/eptai-
6losa itd. ntworzon~ zostala dziwnie pi~knie postac 
i zlanie si~ religii, fizyki i voezyi; pewny myt ktore
go bogactwo i plastyczna pi~knosc stanie si~ dla 
wszystkich czas6w nigdy nie wysycbaj~cem zr6dlem 
zado\\'olnienia. 

Ten jednak stosunelt n1ozc tylko utrzyn1ac si~ na 
pcwnyn1 stopniu wyksztalcenia ludzkosci. Lecz ba
da.wcza cieka\vosc czlo,vieka sklania go zaraz do 
sci~gania z natury zaslony Izydy, a im wi~ccj nda 
n1u si~ uchylic j~, tern bardziej znikaj~ z zierni bczpo
srednio otaczaj~cy go bogO\Vie, a nakoniec i Z g\Viaz
dzistego nieba, a cala natura zc S\vynl orsza.ldcn1 sil i 
pierwiastk6w, upada przed ,pospolit~ jasnoscif1rze
czy'' pozbawiajqcej ducha J?izyki. Nic pozostaje za
dna. substancyn, nic istotnego \V ll4lturzc, COUy po
trzebO\Va}o jaldego b6stwa, coby jc \V sobic zawie
ralo; idzie ten zegar przy nicwidztalnych, niczmicn
nych prawach uatury i nal{r~ca si~ bez potrzeby, 
ale takze bez pi~ltnosci i radosci.- Lecz dzi wna 
rz ecz! badaczowi przyrody nic zarzucic nic podobna: 
nie rna w naturze koloru, tylko fale cteru rozmait~j 
dlugosci; nie rna wcale tonu, tylko wahania si~ po
wictrza po¥\rolni6j lub pr~dz6j po sobie nast~puj~ce 
itd. - a jednak zach,vyca go razctn gra l\olor6'rv t~
czy, jcclnnk g1~bokie nucenie slowika wzdyma mu 
t~sknot~ piers, jednak z calego tlumu bczdusznych 
n1ass, lez~cych przed nim \V l{sztalcie krajobrazu, 
nie moze on zatrzec , tcbnienia zlotej jutrzcnld '' kt6-
rem do serca jego mile przc1nawia, albo tez "·znio
slosci'! S\Y~ unosi jego dusz~ po za granic~ widzial
nego s\viata; dok~d? nie wie on wcale, tylko jego 
uczucic nato si~ obudza: musi bye cos z tamtej stro
ny; lecz gdzicz ono si~ znajduje? 

Co nie jest w czasie? Wpr&.\vdzie raj dla lud6w 
tak jak dla pojedynczego czlowjeka jeieJi nic \V prze
strzeni to \V czasie otrzymuje si~. Eden cz1owieka 
jest wlasnie tytn pier\votnym stopnicm, na kt6rym on 
nie zdal jeszcze sobie sprawy o swym stanie, o swem 
stanowisku w naturze, na l\t6ryn1 mu jeszcze B6g i 
natura okazuj~ si~ bye ten1 samem, gdyi o obojgu 
rna on falszywc \vyobrazenia, kt6re sobie tworzy we
dlug podobienst\va ze sw~ wlasn~ naturq. Wyobraze
nia zblizaj~ do siebie b6stwo i natur~- gdyz t~ za 
wysoko a tam~o za nisko stawi. Lccz polozenia tego 
co z taJn!ej sfl'ony, do kt6rego d~zy 'vy ksztalcony czlo
wiek nie moze oznaczyc zadne gdzie, ani zadne k'iedg. 

Dop6l\i i jak <lalece dla czlowieka przyroda jest 
niewyjasnion~ i niezrozumial~, szuka on po za tlem 
przez niego nicdojrzanem, podobnej do niego ducho
wej istoty, ozywia on ,nocne strony natury'~ stwo
rzonetni przez niegoz samego duchami i straszydla
mi, pr~dko jednak znikaj~cemi przed swiatlem nauki. 
Z drugiej strony potrzeba jego serca kaze mu szukac 
pot~gi, w kt6rej rozumnem kierowaniu m6glby on 
znalesc zabezpieczenie przeciw grze przypadl<u i ty-

25* 
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ranii losu, a t~ pot~g~ kresli on sobie wedlug tego 
co si~ nauczyl naj,vyzszego pozna\vac, wedlug naj
lepszego, naj1n~drszego z ludzi, dodaj~c jesz czc do 
tego obrazu panowanic nad zjawiskami, w kt6rych 
najprz6d nauczyl si~ obawiac przypadku i losu, mia
nowicie zas co do gry sil natury. za,vsze jednak 
czlowiek ze swoj6tni wyobrltzeniatni o Bogu pozosta.je 
w zaltresie ludzki1n, i dla tego za,vsze jeszcze czuje 
si~ on dosyc spokre\vnionym ze stworzonym san:}yn1 
przez si~ Bogiem, azeby, jezeli ni ·~ dla siebie, to dla 
szcz~sliwych s~voich przodk6w, wyl{azac proste po
chodzenie od Bog6w, albo tez bczposrednie z niini 
obcowanie. 

'feraz in1 czlo,viek post~puje \V swojetn wyksztal
ceniu i roz\voju, ten1 dla niego przyroda st.aje si~ 

przezroczystsz~, jasniejsz~, zrozumialsz~; lecz tern 
wi~kszem tez b~dzie jego oddalen ie si~ od Bog a i 
te1n si§ on dla niego stanie niepoj~tszyn1. Dla nn.j
wyzej 'vykszt.alconego cz}owieka B6g jest najniezro
zumialszym, gdyz si~ przekonywa, ze 'vszelkie, ja
kiekolldek wyobraienie, kt6reby sobie utworzyl J:J 

naj,vyzszej istocie, w zaclen spos6b nir. b§dzie dla nie
go odpowiednie1n: lecz nie 'vielu tyll\o dosi~gaj~ tego 
stopnia wyksztalcenia, nie \Yielu tylko tak dalece 
siebie rozuwiej~, ze spokojnie wyznaj~ iz u;iedza 
ludzka nie si~ga az tam, gdzie mieszl{a Bog i Nie .. 
s1niertelnosc. 0! nierozs&.dna dun1o ludzka! kt6ra dla • 
tego, zeby nie znalesc si~ samej za mal~, \Volisz ra-
czej najwyzsz~ istot~ sci~gac do siebie, w proch ludz
kiej zarozumialosci. 

Jal{.ze tu znowu pogodzimy si~ z sob~ samymi i 
z naszem zadaniem? S~dz~ ze to si~ stanie nast~pn~ 
drog~. Cala natura okazuje si~ nam zwi~zana prze
~trzenif1 i czasem, i ella tego ol{azuje si«J tez nam ona 
komicznie, jal{o nie znaez~c~ i niezgodn~. W sercu 
nawet naszem zyje nieodzo\vnie z~danie czegos do-

, . . . . 
konczonego, Inezn11ennego; czuJemy ze man1y pra wo 
do nast~pnego wyrzeczenia; ,ze tylko to co rloskonale 
zostaje rzeczywistem. « Lecz co jest w przestrzeni 
bywa r6wnie jak przestrzeii bez granic, nigdzie nie 
ogarni«Jtem, nigdzie goto\venl, nieskot1czonem, to jest: 
nieloykonanem; co jest 'v czasie u1ega prawu znzien
nosci lub tez nast~pstwu roztnaitych stau6w. Nie po
'vinnismy pr~eto szukac \V przestrzeni i w czasie te
go, co n1oze dac zaspokojenie na~zemu sercu, pra \V

dziwie bytuj~cego, dokonanego; jedynie rzeczy\vi
styJD, boskim swiatetn nie jest otaczaj~ca nas przy
roda.- A zatem 'vszystko co tylko si~ na1n przed
stawia do ogl~dania, nie byloby niczem innem tylko 
-snem gor~czkowym, pustyn1 i czczym pozorem? Byli 
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wpra,vdzie ludzie, kt6rzy doszli do tego szczeg6lue
go wniosku, J\t6ry \vediug tego, cosmy dotQ:d wylo
zyli, zdaje siEJ miec wiele za sob~ pozoru. Lecz pozor 
sluzy tylko czlowiekowi niedostatecznie sa1nego sie
bie rozun1iej~cemu. J ezeli zas b«Jdziemy dalej bad ali 
przyjdzierny wkr6tce do odkrycia ze przestrzen i 
czas, s~ wsz~dzie niczen1 do rzeczy nie nalez~cem, 
lecz tylkopomoc~ doich rodzaju i sposobu, w jakim n1y 
z ludzkie1n ograniczeniern te rzeczy 11ojmujemy, jak 
dlugo w!asnie zostaje1ny ludz1ni, i zmuszeni jeste
smy pojtnowac. Przestrzen i czas s~ jakby zafarbo
wanetn s~klem, l\t6re wszyscy od kolebki do grobu . .. . , . . 
nostmy, nre Inog~c go zrzur1c, co na\vet n1e Jest 
'v n1ocy najwyksztalcenszego. Lecz prawdziwie wy
ksztaicony moze dojsc do tego ie dostrzeze, iz nosi 
szkielko nie pokazujqce n1u i nie mog~ce tak rzeczy 
pokazac jak one same przez si~ s~ w istocie. Potem 
wnosimy dalej: a \vszakze to l!r6lestwo boskie nas 
otacza i obejmuje? i tylko ludzkiemu naszemu ogra
niczonemu punkto,vi 'vidzenia, naszemu zaciemnio
nemu wzrokowi przypisac nalezy, ze tyn1 pozorem 
najwi~kszej prawdy, to jest z mate1natyczn~ pewno
sci~ tak S\Viat ten pojtnujemy, jak gdyby on byl obey 
wiecznemu, swi~ten1u Sprawcy rzeczy. Mglista zaslo .. 
na, l{t6rej nie moie1ny podniesc, niepodobnem dla nas 
czyni ogl~danie tego co boskie w naturze. Nastl1pi 
jednak ogl~danie tego co boskie 'v naturze, nast~pi 
i powinien nasb1pi6 stan, kicdy przeslrzen i czas, te 
szranl{i ludzkiego sposobu pojn1owania, opadn~ i 
oglqdac b§dziemy to, co teraz tylko przeczuwamy. 

, Widzimy teraz tylko przez zwierciadl:o w ciem
nem slowie, lecz wtenczas ujrzymy oko w oko. '' 

Owe wi~c na pozor n1ocne, jasne, matematyczne 
pojmo\vanie natury a razem tez i cala nauka w grun
cie jest najniedostateczniejsz~, najnizsz~, najniepra
wdziwsz~, gdyz jest tylko po ludzku ograniczon~. 
Ale jal< objawiajf!cej si~ czlowiekowi naturze sluzy 
za podsta w~ 'vyzszy s'viat boski, tak tez i \V nas, po
mimo nnszego ludzkiego ograniczonego stanu, zyje 
niewygasla boska i5kra, lecz na czas tylko pokryta 
prochem i popiole1n. Ta i.skra, ta tEJsknota ku temu 
co wieczne, nieznil\otne, do zaspokojenia siebie po
trzebuje czegos podobnego i w zjawisku przeczu,va 
istot~ \V pra\vidlowo naturalny1n rnechaniznzie mar
twych tnass, woln~ bos/cosc a czego nigdy w wyraz
nych poj«Jciach nie m6gl wyrazic, zyje takze jako 
n ajdrozsze jego dzieclzict,vo w uczuciach jego sere a. 
To wlasnie przedsta\via mu si«J w Naturze niewytl6-
maczonem, niepoj«Jtem, co si~ uchyla z pod \VSzel
kiego naukowego post«Jpowania, oglaszaj~c si~ za 
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cos 'vyiszego, lepszego od jakiejbf!dz nauki; to \vla
snie co nas \V naturze jako ]Jt~kno,§6 napelnia za
chwyceniem, lub tei jako UJ!niostos6 niewypo\vie
dzianie S\Vi~tyn1 przejmuje strachctn . 

Tu rozw6j zamyka si~ \V kolo; ua naj wyzszyn1 sto
pniu \vyksztalcenia z przeswiadczenien1 i oczyszczo
nynl pogl~dem otrzyn1ujemy to, od czcgo zacz~l nie
przekonany dziecinny rozum. Uozw az anie nntury 
znowu, staje si~ czci~ Pana Bogn lecz dopiero po 
oddaleniu z niej wszystldego, co nie jest boskie, co 
ludzkie, \Vszystkiego co nauko\vie niewytl6n1aczone 
i niezwyczajnie pojfJtne, i gdy jui nic nic pozostalo 
opr6cz tajemnicy pi~knosci. W nicj to " 'schodzi dla 
naa przeczucie wyiszego znaczenia \vszelkich zja
wisk; uznanie ich stanowi czesc, jest najczystszym 
i najwyzszym obrz~dem do jaldego n1oze siCJ czlowiek 
wzniesc; w niej to najbezposredn iej nast~puje obja
wienie si~ swi~tosci, do jakicj zdolnym jest czlowiek. 
Dodajmy jeszcze, dla unil\nienia nieporozumicn, ze 
pi~l{nosc ze,vn~trznej, cielesnej przyrocly nic jest naj
\vyzsz~ jaka nas w zyciu spotyka. Jest jeszcze co5 
szlacbctniejszego nad swiat cielesny, jest-to duch 
czlowieka; pi~knosc duszy i 11ajszlachetni~jszy jej 
k\viat, czysta mi!osc, jest jeszcze dosl{onalszyn1 od
blaskiem boskosci, a \VifJC nie ze swiata cielesnego 
lecz zwewn~trznego iycia ludzldego ducha bierzemy 
najwyzsze nasze symbola. Jezeli tym sposobem na
tura zachowala dla nas prawdziwe swojc znaczenie, 
to zdaje si~, zesmy nasz~ rzecz doprowa<lzili }{u l<on
cowi. PifJknosc nie jest zdolnf! do zadnego nauko
wego objasnienia. Orzeczenia, w jakicb j~ przyznaje
my, \vyroki smaku, nie mog~ bye popierane rozumo
waniaini. Owszem kazdy satn przez si~ stoi i bezpo
srednio rosci prawo do slusznosci, wtenczas nawet 
gdy sj~ on w duszy rozrnaitych widz6w roztnaicie po
staciuje. Sk~dze wezmiemy tresc do dalszego \vykla
du? J ezeli nie m<?zemy rozlozyc istoty piCJknosci, nie 
mozemy talrze poddac dokladniejszetnu rozwazaniu 
przedmiotu, kt6ry sifJ nam piCJknym wydaje, nie mo
zemy poj~c pojedynczych jego cz~sci i oznak ich 
'vzgl~clem siebie, stosunku, i nie mozemy 'v tak~ \vdac 
siEJ systematyk~, zeby widziec jakie picrwiastk i i 
ich pol~czenia wzbudzaj~ w nas uczucie pi ~knosci i 
\Vznioslosci. Podobnie jak w zastano\vieniu si~ nad 
harmonj~ kolor6,v, prawidcl kompozycyi n1nzycznej 
itd. tak tez i w S\Yiecie roslinnym mozemy blizej wy
szukac wlasci\vosci, za pomoc~ kt6rych otrzymuje si~ 
estetyczne wrazenie, jakie na nas wywiera. 

Przede\vszystkiem musimy jednak uprzedzic ze 
nigdzie jeszcze z mniejszem zaj~ciem, roz\vagt~: i sma-

Jdeu1 nic pracowano jal( nad tcn1 \vysokicnl zadaniern 
Botaniki, i ie dln tego tu dalcko 1nniej znajdnjcmy 
od nicz,vi~zanych na\vet nrywk6\v; to '"i~c sluzy za 
wytn6wk~ na.st~pnytu, podobnyrn do szkico,vania tyl
ko okreslenio1n. 

Caly Inate1jal, l\t6rcgo tu uzyc n1oicn1y, rozpada 
siQ na trzy gruppy weulug rodznju i sposobu 'v ja
kin1 rosliny n1og~ wykn.zac S\voje znaczcnic. Picr\v
szcn1, jest tu sy1nbolizo,vauie pojcdynczych roslin. 
Jak tylko czlowick 'vydarl si<J ze stanu najgrnbszc
go zycia pastcrskicgo, zaraz powolunicn1 zlagodzo
nego pastcrzn pilnuj~ccgo s'vych trzod, a bardzicj 
obyczajc1n buduj~ccgo mu 'vlasnosc, rolnictwa, -
powolanyn1 on zosta.je do zastana\viania si~ nad ich 
zycien1 i rozkrze\vieniem; nakonicc nad ich nicza
lcznosci~ od sprzyjaj~cych lub przcszkadzaj~cych 
wplyw6\v zcwn~trznej natury, slonca, rosy, deszczu, 
gruntu. Czlo\vieko\vi, kt6rego naprz6rl obudzilo uczu
cie wlasnej \volnosci, kt6ry uczul to, ic jest spra
'"c~ wlasnych czyn6,v, nieuniknion~ jest rzecz~, przy
puszczac ta1n wsz~dzic dzjalanie gdzie widzi zmiany; 
przypuszczac wolnosc tam, gdzie 'vidzi czynnosc, a 
nast~pnie i duchowe zycie. Tak to poczt):tkowie l\az
da roslina, kazde drzewo, l<azdy l\Wiat, otrzymuje 
uosabiaj~cy lJier\viastek jakby zamieszkuj~cego Bo" 
ga. Dryady ozywiaj~ lasy; w szelcsr.cz~ccj trawie to
cz~ Elfy leklde s\ve tance. P6zni6j zawlacla wyra
zniej i opaBO\VUje SJITibo]izuj~ca poezya zycicm poje
dynczych roslin, a Yv religii i w poczyi splatajfh si~ 
bogate 'vience ze spokojnego pans twa flory. T~sknota 
za przedluzeniem z tamtej strony nicdoskonalego 
ziemskiego iycia, chwyta siEJ chci wie wszelJdego rysu 
w naturze, oznaczaj~cego podobn~i niesmicrtelnosc. 
Powazny i tr\valy Oyzn·is zdobil u Greko\v groby 
ukochanych os6b, a l~ki homerycznego podziemnego 
swiata ozywial bl'dkitny Asphodetos kt6rego jasne 
kwiaty, wyrastajqc co wiosny na nowo z ukrytej 
w ziemi cebuli, oznajn1ialy wieczne odzywanie, pe,vn~ 
niesmiertelnosc. Na spokojnych wodach blogosla
wionego Nilu \Vszystko karmi~cej rzcki Izyd!J, ozy
winjqcy wply\v Boga slonca Oz!Jrysa wyprowadza 
bujny lczciat Lotusu, kt6rego \vie1kie, do migdal6w 
podobne, ziarna, dostarczaly najstarszen1u ludzkiemu 
pokoleniu lat\vego pokarmu, za co wdziEJcznem uezu
ciem roslina ta poswi~con~ zostala tym lagodnym b6· 
stwom; sarna zas stala si~ symbolcm plodnosci, zba
wiennej sily roz\vijania sifJ natury; a gdy potrzeba 
zostala inn~ drog~ zaspokojon~, uzycie jej owocu 
jako swifJtego, zostalo zrodzonemu 'v procbu czlo
wiekowi wzbronionem; razem tez z m~drosci~ egip-
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skich kaplanow Pytagoras oglasza swoi1n uczniom 
zal\az jedzenia tych bob6w.- Alene bogini czystego 
powietrza, obdarza Grek6w lubi~cych jasniejqce od 
slonca miejsca olizvnem drzeu·e1n~ a ply\v~j~cy po 
brzegach Posejdo1z 'vieiiczy S\ve sl{ronic gal~ziami 
poswi~conej mu naclhrzeinej sosny 1). 

Na nicszcz~scie zan ad to jeszcze \Vczesnem jest po
l~czenic zywotnego pogl~du na natur~ z mart'"~ filo
logiczn~ uczonosci~, azeby 1noina bylo przebiedz 
synlbolizowanie roslinnego swiata przez wszystliie 
for1ny czci boskiej u rozn1aitych ludzlricb plemion. 
Wlasnic az do najno\vszych czas6w, strony dawnych 
religijnych myt6\v najwiEjcej zostaly zanieubane, 
w kt6rych \Vyraia si~ pol~czenie ich z zyciem natury, 
w kt6rych nast~pnie znalezionoby najpewniejsze sta
nowiska do ich objasnienia i \Vyjasnienia, kiedy do
t~d zanadto cz§sto tl6maczenie ich zalezncm czynio
no od najnierozsQ:dniejszych fantazyj. 

Naturalnic wi~c ze n1n6stwo znajdujemy stosun
}{ow pomi§dzy religijnym Dlytein i swiate1n roslinnym 
l\t6rych jeszcze i teraz nie jestesmy w stanie calkicm 
wytl6maczyc. Na przyl\lad, znaczenie r6zy i n1yrtu 
wzgl~dctn 1nilosci i rnalzeilst"'n, jasne dla da\vnych 
lnd6w, pe,vnie ze nie polega na sa1nen1 estetycznem 
upodobaniu, lecz na gl~bszyn1 stosunku greckiej czci 
natury, l<t6rcgo odgadnienie wytl6maczyloby nan1 dla 
czego dwie Charyty czyli Gracje odznaczaj~ siEj r6zfb 
i myrtetn, trzecia zas kosci .~ do grania? Takoz i luk 
indyjsldego bozka milosci J(anzatlezca "'yrobiony 
z trzciny cukrowej, jest sy1nbolcm czegos '"i~cej jak 
prostej sloclyczy milosci, gdyz byloby to dose zimnem 
por6wnaniem i gl~bokie zastanowicnie si~ nad na
tur~ pe,vnie nadalo mu za strzal~ r6zowe p~czki 
kwiatu drzewa A1nra. 'frzeba zapewne 'vyznac, ze to 
symboliczne 110j§cie swiata roslinncgo nic ogranicza 
si~ pe,vnym wieldem ludzl~osci 1 lecz ic ten sam przcz 
si~ nie,vyczerlJany przedmiot ciqgle branyn1 jest z poe
tycznego ducba narodu, chociai poczqtek taldcj pa
raboli moze siEj gubic w n1nogosci ludu, lub tez bye 
przy,vi~zanyn1 do jednego jeniuszn, ktory tak trafnem 

. uczucie1n wyspiewal to przed ludem, ie ten ostatni 
natycbn1iast obc~ mysl przyjql za og6lne do bro. Cz~
sto "'i§c trudnoby hylo oznaczyc jak daleko zasi~ga 
bistoryi pierwsze ut\vorzenie i \vyksztalcenie p6zniej 
og61nie uiy,vanego por6,vnania, typowego znacze
nia jakh~j rosliny lub tez jakiegos processu \V jej zy
ciu. Wszak pol<orna lilja, skron1ny (ljolek, dumna 
Cesa1'ska korona itd. s~ tak naturalnie \vytno,vnemi 

1) Pinus maritima Mill ,,Poscidoris FUhtenhain. " 

i zrozumialemi obrazami, ze je prawie u kazdego wy
ksztalconcgo narodu w podobnym sposobie znajdu
jen1y; a jednak, tak tych jako i podobn)'ch niezliczo
nycb, kt6re wlasnie byly najodpowiedniejszymi co do 
j~zyka formami, nie znamy pierwszych sprawc6w. 
Tatn na wet nie jasno pojn1ujemy gdzie wlasciwosc 
symbolu \vskazuje na bardzo pewne czasy i miejsca 
w historyi. Jloslernin wracaj~cy z Aleklri przynosi 
Aloes 2) jal\o S\Yiadectwo s'vojej pielgrzymki i za \vie
sza go, obr6ci\vszy ostrze tak, aby wsl{aZy\valo Mek
k~, nad s\voim progiem, do kt6rego potem nie moze 
zblizyc si~ iaden duch nieczysty. Zwyczaj ten, kt.6-
rego zabobonna czesc w Kairze przeszla nawet do 
Zyd6w i Chrzescijan, pewnie szczeg61nym sposobem 
rna zwi~zek z pocz~tJ{iem pielgrzymek do ~Ieldd i 
z nat ur~ tejze rosliny; lecz jakim sposobem? to nie
wiadomo. 

Niel\t6re da,vniej uzywane obrazy i Symbola z bie
giern cznsu takic si~ przeksztalcily; nast~pily na ich 
miejsca drngie, kiedy gl~bsze zastanowicnie si~ nad 
natur~ pokazaly, ze bystrzej i obficiej \vyrazaj~ ma
j~c~ siEj oznaczyc n1ysl. l\1ozna nawet cz~sto \V ta
kich z atnianach domyslac si~ l{arz~cego dowcipu 
ludu. Staro- nien1iecki Wietrznik (Mannestrau) 3), 

jest \Vpra\vdzie t~g<1, chropaw~ i kolczast~, lecz 
trwal~ co do l\sztaltu i niezmienn~ co do l\oloru ro
slin~; a przeCi\VDie to CO dzis nazywaj~ \Vietrznikicm 
Mannestreua -1), jest malym bl§ldtnym k\viatldem 
kt6ry zaledwo b~dqc zer\Yanym, wj~dnieje, l\t6rego 
przytem wabi~cy pi~kny kolor po kilku godzinach 
przebywu11ia na sloncu, blednieje. 

Lecz naco zda si~ pomnazac te cytacyc, gdy kaz
dy 'vyksztalcouy, z duchetn swej rodzinncj mo,vy obe
znany czlo,viek, secina1ni przypomniec sobie moze 
podobnych obraz6\V roslinnego zycia Z wlasnych po
dan. i bajek i poezyi. 

W azoiejsz~ i cieka,vsz~ moie byloby rzecz~ wi~
cej w calosci badac iy,violow roslinnego swiata, b~
d~cych posrednikan1i estetyczego \Vrazcnia. 'ru zno
\VU przcdsta,viaj~ siEd n~un dwa r6zne zadania. Co nas 
zbiorowo '" naturze zacll"'yca, ja.ko calosc obejmu
j~ca zja\visl\a natury, slowen1 jednem krajobraz, jest 
to '"lasnie 1nozajl\a pojedynczych, samych przez si~ 
istniej~cych, i pelnych przez siEj znaczenia cz§sci. 
IJas i ~~l<a ,,·zajctnnie siEj przeciwienst,vem w jaldejs 
okolicy podnosz~ce, i ty1n sposobem S\Vt} pi~knosc 

2 ) Aloe perfo1iata L. 3) Eryngium alpinum L. 4
) Ve

roncia chamaed rys L. 
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uwarunkuj=lce, s~ same przez si~, bez wzgl~du na 
udzial kt6ry przyjmuj~ w ulozeniu 'vielki6j calosci, 
charakterystycznemi utworatni roslinnego swiata, a 
kazde z nich, szczeg6lnym sposobem zlozone z poje
dynczycb rodzaj6\v roslin, przyczynia si~ do estetycz
nego wrazenia. Po do bne ugru powania roslin jak las, 
lqka, step itd. 1nozna nazw ac (orn2acyarni 1'oslin i z pe
wnosci~ zasluguj~ one na dalel{o gl~bsze badanje i 
troskli\vszy 'vyl{lad jakim dot~d one ulegaly.- Je
zeli jednak bli7.6j do tego przystqpimy, dojdzien1y 
wkr6tce, ze wlasciwy icb charakter spo,vodo"·any by
wa, ze tak powiem, rozn1aitym sposobem, :fizyonotni
cznynl wyrazem rodzaj6w roslin, z kt6rych si~ on 
sl{lada. Botanicy, wedlug rozutaitycb oznak, najle
pi6j zas i najnaukowiej wedlug szczeg61nych r6znic 
i podobienstw w calej historyi rozwoju, odr6zniaj~ 
mn6stwo wi~kszych i mniejszych grupp, l\t6re Z\Vy

czajnie mianuj~ (amilijnerni. Zaliczonc do jednej fa
milii ros}iny wiqze naturalny, Scisly, 'vsp6lny \VEJ· 
zel, a kto rozumie subtelniejsze, fizyogno1niczne ba
danie, temu nie tajne takze bEJd~ subtelniejsze rysy 
familijne na kt6re si~ wszystlde zgadzaj~. Ale tak 
jak w og6le pomiEJdzy ludzmi, widocznie przed na
mi wyst~puj~ caHdem od familijnych powinowactw 
niezalezne cechy rass, i sztuczne odznaczenja, jakoto: 
kalmuclde oczy, czaszka Inurzynska, bocianinos, 
blondynld i brunetl\i; tak tez podobnie i poiniEJdzy 
roslinami, niepodobienstwa i r6znice s~ wy,volane 
rzeczywistem, naturalnem pokrewienst\\'em, ale ra
czej og6lniejsze, po wi~l\szej CZEJSCi u wiclu rodzin 
razen1 zdarzajqce siEJ, wlasci,vosci objaw6w i bu
do"'Y roslin od kt6rych zalezy fizyonomiczne ich 
znaczenie dla skladu botanicznych fortnacyj a nast~
pnie i kre1jobraz6w. Ocenienie tycb przy1niot6'v ro
slin, kaze nam ustanawiac pe,vne og6lne formy, we
dlug l\t6rych bez wzgl~du na naturalne, wewn~trzne 
ich pokrewienstwo, rosliny tylko \Yedlug tego S~ 
uporzqdko,vane, jalde one na nas og6lne cstetyczne 
sprawiaj~ wrazenie, a razem jaka odznaczaj~ca ce
cha w forn1acyach i w og6le w fizyonomii }{rajobrazu 
wyst~puje. 

I tak zan1iast 300 prawie familij, kt6re dot~d wy
stawiaj~ Rotanicy i subtelniejszemi starannie zba
danen1i cecluuni od siebie odr6znili, otrzyrnujemy 
stosunkowic 1nal~ liczb~ (oru~ 1'o.slinnyc!t. 

Foz'Jna porostozo szara i sucha, plasko chropowata 
lub kolczasta, }JOkr~cona naksztalt olbrzymich ]{ry
sztal6w sniegu, obudzajEJCa zi1nny dreszcz, pokrywa 
puste przestrzenie wegetacyi granicz~ce z nieorga
niczn~ matery~ i jakby przech6d do niej stanowi~ce, 

gdy (orn1a ?JZChOlO tworzy gfJSto scisniete, dclikatnie 
z6lto-zielone listld, po wi~kszej cz<Jsci pokryte je
dwabistynl polyskietn i mi~kkf1 aksrunitn~ po\vlokQ: 
jal\~ zicn1ig i }{atnienie })rzyln'y\va.- Podobnai do 
dw6ch 'vspomnionych, nie \Vznosz~ca siQ do wolnych 
postaci lecz pokrywaj~ca tylko nagie po\vicrzcbnic 
nie ziemi lccz \vody, rozwija si~ fan1ilijo. 1JIOrslcic!t 
1'0i 5), pelnaznaczcnin. dla pi(Jl{nosci \Vszystldch wwo
d~ obfituj~cych krajobraz6\V. vVielkic, szcrO}{iC liscic 
z zaokr~glonemi brzegarni, plasl<o po wodzic ply\va
j<1ce, lub \V ksztalcic lopaty 'v ni~ pogr~ione i malo 
z niej 'vystaj~cc, pysznie farbowane l\wiaty pi§kncj 
budowy i 'viclkiego rozmiaru, zalcd wo tal\zc wyst~
puj~ce z mokrego zywiolu, s~ uajbardzi6j odznaczaj~
cen1i si~ rysa1ni \V fizyonomii tych roslin.- J(orJJza 
trazl' odznucza si~ przedewszystkien1 sw~ to\varzy
skosci~, nie wysokic lodygi nosz~ plasldc, w~zldc, 
gi~tlde, zywe i przyjemncj zielonosci liscic, ana cien
ldch szypulkach za najlzejszytn powicwen1 kolysz~ 
si~ cienkie l{wiato,vc \viechy; i 'v nich takze S\viat 
roslinny przywi~zany jest do gruntu, nad kt6rym si~ 
one n1alo \Vznosz~ i kt6ry one jakoby mi~kkim, wel
nistym kobiercen1 pokrywaj~.- Obok nich stoi smu
tniejsza forma trzcin, obudzaj~ca wrazcnie \veselszej 
trwalosci; pociecba pastersl<a i o bfi.ty pol{ arm dla 
trz6d: z bagnistej, czarn6j ziemi, stercz~ brudno sza
rej zielonosci, proste, strz~piastc, okr~glawc lodygi i 
liscie, gd~denicgdzic nos~::tce kupki brunatne lub czar
ne sucbych l\\Viatk6,v, al bo bialo-\velnis te kosmld, czu
pryny o'voc6,v, rozsypujt1ce si~ przy jesicnnym burz
liwynl wictrzc; roluik z wcstcbnicnicm nazy\va je 
kwasnemi tra,vLn1i a bydlo gardzi niemi.- Przeci
wnie zas, nad brzcgami swiezych w6d, oraz pod \Vply
wem uzyzniaj~cym wilgotno-cieplego ldimatu Z\vrot
nil{owego, trawa wznosi siEJ do szlachetnicjszej, wy
soldej i szerokolistej jor1ny trzcin G), \V Indostanie 
zas, przewyzsza nawet drzewa 7), tworz~c l)O nad 
lasem l~kEJ. 

Tu, \V panstwie korzennych lisci, lodyga sqczy sok, 
lise rozci~ga s i~ 'v dlugosc i szerokosc, lecz po bo
kach srodkowego zeberka, tak cienki, ze latwo je 
wiatr rozry,va; roslina barwi si~ cicmnft jak al<samit 
mieni~c~ si~ zielonosci~, albo tez jasniejsz~ z6lto-

s) Tajwspanialsza ze 'vszystkich Victoria 1·egia z lisc
mi na 15 stop, bialcmi lnviatami i r6zo,vemi kwiatan1i na 
4 stop ob,vodu, obudza tcraz zaj~cie 'vszys tkich hodujfJ;
cych rosliny. 

G) Krzak bambusowy najlepi6j t~ form~ przedstawia. 
7) Panci um arborescens L. 
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zieleni~ a czysten1i mocne1ni kolora1ni promieni~ si~ 
wiellde kr1.ald kwiatowe; tak powstaje (o1·rna Pisan
gow jedna z najcharakterystyczniejs1,ych co do lJuj
nosci zwrotnil\owej wegetacyi.- Przepycbem kwia
t6w roslin pisango\vycb lub bananowych, ozdob~ li
sci prawie do trzcin podobna, posrodl{U niemal mi~· 
dzy obiedwoma stoi (o1·rna rollin liljozoych, jedyna 
kt6ra w obj~tym tu zal\resie znalazla artystycznego 
przedsta\viciela ·we francuzkiln malarzu kwiat6w 
Redauti.-- Nakoniec jeszcze sit2 tu trzecia przed
stawia forrnn. .4roitleolo. Rosliny te tworz~ tr6jgrania
ste lub st.rzalowate, soczyste, zielone liscie zawieszo
ne na dlugich szypulkach i cz~sto dziwnie pi~knie 
ubar\vionych r6ikach, oslaniaj~cych w l\sztalcie bani 
kwiato~tanJ' ; ros1iny te cz~sto osadzone na pot~z
nych pniar h zwr6tniko·wych lesn.r ch drzew, oznaczaj~ 
przech6cl do Storczykozoych. J ezeli zreszt~ we wszy
stkich tylko co wspon1nianych formach, szczeg6lnie 
odznaczai si~ ]{sztalt liscia, to teraz na przeci'v nim 
postawilny niel<t6re fortny, pokazuj~ce raczej prze
magaj~cy 1·ozu~·oj lodygi. 'fuz zaraz rn6glbyn1 znli
czyc (01'Jn~ u;rzosou'; nizld, gal~zisty ln·zak, l\t6rego 
n1ale nlato\Yo-zielone albo brunatne liscie, tak s~ 
g~sto scisnione, ie prawie wydaj~ si~ bye cbropo
wutosciami gal~zi i ze prawie s1nutne1n wrazenien1 
slon1iastych l{wiat6w jaldc obudza.j~, nie zaciera si~ 
pi~kny cz~sto ich kolor, l<t6ry oznacza fizyonomj~ 
krajobrazu. Tuz obok n1oznaby posta.wic grupp~ J(a
zuarinozo i nnz,vac j~ drze,vinst~ form~ zorzosozo, 
l<:t6ra w Australii t\vorzy \vidoczne bezliatne i bez 
cieniu iasy.- Jcszcze wyrazniejszem jest tworzenie 
si~ pnia, okazuj~ce sj~ w kolczastych Kaktusaclt 
slrladaj~ce si~ tylko z 1ni~sistych, dzi wnie ut,vorzo· 
nych pni i gal~zi, l{t6ra to for7na J{aklusoto powta
rza si~ tal{ze w niekt6rych jnnych fan1iljach np. w ro
dzajach zoilczego 'llzlelca, \V Stnpeljacll; a cbociai 
przyten1 ze znacznen1 roz,vini~ci e1n lisci jcdnak z r6· 
wnie fizyonomicznym 'vyrazem u "'i~kszej cz~sci 
micsistyclt 1·o.~lin (Crassulacea}, Aloesach i Alese77z
b1·yantenzach. Wprawdzie nie ze wzgl~du na ich pra
wdziw~ organizacy~~ lecz z uwagi na szczeg6lny spo
s6b, w jaki bior~ uuzial co do skladu roslinnego 
obrazu, Inusimy tu policzyc do bezlistnych albo ra
czej tylko swoj~ lodyg~ dzialajqcycb, takie rosliny, 
]{t6re z hiszpanskiini osatlnikan1i w Arneryce obej
mujemy, jal{o Liany albo forn1EJ Lianow. Tu i 6wdzie 
nal\sztalt mocnych lin okrEJtowych lub \V~iowato-po
kr~cone, podobne do sznuro"', juz to plaskie, juz ta
smowate, juz to obsadzone \Y prawo lub }ewo plaskie
Dli grzebieniowatemi odrostkami, ci~gn~ si~ 'v zwro-

tnikowych pier\votnych lasRch od drzewa na 40, 50, 
do stu i kilkuset stop. bez1istne i bez gal~~i Bauclli
nje, A1·itsolochje (Kobornald) Bluszcze, Bi[:!;'nonie i in
ne, cz~sto wspinaj~c si~ po jednem drzewic i az do 
uduszenia go obejtnuj~c, potem przeskal{ujqc z je
dnego do drugiego, nareszcie spadaj~c w lul{ach i 
znowu pn~c si~ na najwyzszy \vierzcholek trzeciego 
drze,va, gdzie dopiero roslina wi~zk~ najpyszniejszych 
k\viat6w w lekkh11n chwieje powietrzu, gdy w cie· 
niu lasu, jakby iartuj~c z podr6inego, nic innego nie 
okazuje opr6cz nugich lodyg, kt6remi c:r.~sto prze
plata go do nieprzebytej g~st\viny. Dla tego-to 'v bar
dzo wielu przypadkach, przy calej usilnosci zbiera
cz6w, wiemy kt6re, z licznie w zielnikach zachowa
nych }{,via tow, nalez~ do obficie takze uzbieranych 
i dziwnie budo\V~ r6znj~cych si~ pni6w. 

Do calldem sohie wlasciwych rysunk6w, natura, 
jakby l~czyla oha w poprzedniczych familjach oso
bno wyst~pujqce iy,violy, to jest wiqzl{~ pi~knie roz
wini~tych lisci i sam~ przez si~ tylko wyksztalcon~ 
nag~ lodyg~ w jedn~, czczon~ w obrz~dacb, wychwa
lan~ w staroiytnosci i opiewan~ przez poet6w (or·m~ 
palm. Rozpada si~ jednak ona na wiele poddzialow, 
\V kt6rych szczeg6lniej indy\vidualizuje si~ fizyono
Illiczny ich charakter subRtancy~ i l\sztaltetn lisci. 
W og6lnosci, 'v tej roslinnej postaci, lodyga wznosi 
si~ od nizkiej zupelnie i kul~ kaktusow~ przypomi
naj~cej n1assy, az do najwys1nuklejszej, wi~cej niz 100 
st6p W)'nosz~cej, kolumny, a naturalnie ze calkien1 
r6zne jest \Vrazenie jakie obudzaj~ bezlodygowe ka1'
lowate i Nipa pal'tny od majestatyczn~j na 180 st6p 
'vysol{osci lodygi palnzy zvoskowq zwanej; szczeg61-
niej jednak og6lne wrazenie modyfikuje urz~dzenie 
i ksztalt liscia. Pod tym wzgl~dem po1ni~dzy form~ 
palm odr6zniamy jeszcze, jako poddzialy, form~ d1·ze
u,iastyclt Lilij czyli form~ Agau:ow z powykr~cane
Ini a czasem ku g6rze na kilka kr6tkich grnbych 
gal~zi poclzielonemi pnian1i, kt6rych kofice okazuj~ 
jednostajnie rozpierzchnior11! na \vszystkie strony 
wi~zJ~~ lilio\vatych, zwyczajnie t~gicb, mocnych i dla 
tego ocl lel\:kiego wiatru nieporuszonych, cz~sto Ina
to"'o-zielone nosz~cych liscie, daj~cycb obraz niena
ruszonego spokoju,- kwiat6w. 

Tu nalezq teba1zska Kokosoloa palnla, olbrzymie 
Fourk1'oje, tnexikanskie Yucece, Chilijskie 17ellocie 
i Ba1·baceu(je, "'ielkie afrykanskie Aloe.~y, tTawiaste 
drzezva Australii, a Polinezja daje nadto szczeg6ln~ 
forn1~ Pandaneotv ze stercz~cemi, obosieczneffii zie
lono-polyskuj~cetni i wyraznie odznaczonetni, spiral
nie usta wionemi lisc1ni Sl{)iderkowatl/Cit sosn (serew-
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pine) Anglik6,v.- Sprzecznosc z ten1 sta11owi (orn1a wet paln1a l< ol\osowa i daktylowa i l\u nicbu \Vzno 
Paproci kt6rych delikatne, wielorako porozcinane sz~ce siQ galQzie Jof{Utl i Pirijao! 
liscie, tarczykowato rozpostarte, przedewszystkieru Natura zgromadziln. 'vszystlde pi~ln1osci fortny 
obudzaj~ cech~ n1ilej ozdobnosci a dri~c za najmniej- w pahnie Jagua, 'vic1lcz~ccj grnnito"'C sknly przy ka
szynl powiewetn wiutru, robi~ 'vrnicnie ruchomcj lck- tnral<tach ;1/ures i Alaypures. 'YystnuJ, lc i gladkic 
kosci.- Srodek pomi~dzy tetni d'vie111a ostateczno- pnie ich "rznosz~ si~ do \vysol\osci 60 do 70 stop tak 
scian1i trzyn1a w scislejszem znnczeniu (01'J7l(f palnz, ze po nad g~stwin~ li~cio\vych drzc\v 'vyst~a>uj~ one 
kt6rcj \Vykonczone ]{sztalty, \vyrobionc jakby grub~ jal<by galerya l\olun1n. Powictrznc \Vicrzcholld dzi
prob~ natury w Cy!cadeac!t wlasciwic uwarunko- wn~ stano,vi~ sprzecznosc z g~stolistcn1i rodzajami 
wuj~ imponuj~c~ pi~knos6 swiata Z\Yrolnil\owego. Ceiba, z lascn1 Laariue(nc j otaczaj~cych jc drzcw 
Zasluguj~ one azebysmy si~ nad niemi ldlka chwil banano,vych. I.Jiscia ich co do lic1.by zalcdwic 7 do 
zatrzymali a za nildm lepszym isc tu nie moieJny 8, stercz~ prawie prostopadle \V g6rEJ na 14 do 16 
jak za A. Hutnboldtem. stop. !{once lisci \Vij'l si~ jakby }Jioropusz. I.Jistl{i 

Pnie palmowe s~ jui to nielrsztaltnie grube, jui 1naj~ trawiastf}: cienlu~ tlutii i "'csolo, 1cl<ko trzepo
slabe jak trzcina, juz to ku g61'ze, juz po srodku cz~ si~ '''okolo powolnie ch\viej~cych siQ lisciowych 
brzuchowato wyd~te, juz to gladkie jal<by 'vytoczo- ogonl<6'"· \V pahnach z pierzastyn1 liscien• ogonki 
ne, juz luskowate,juz g~stemi na stop~ dlugiemi, lisciowc wysl<al{ttj~ albo z such~j, szorstl<icj, drzewin.
czarno polyskuj~cemi kolcami ohsadzone, jui to stcj cz~sci lodygi, albo f cz 11a IJierownej cz~sci pnia 
oplecione delikatnq, sieci~ bruuatnych wl6kien. Dzi- znajduje si~ tra\vjnsto zielona, gl'adl<n, cicf1sza strzala 
wnie 'vydaj~ si~ one przy wyrastaj~cych z gory jakby slup na slupie stoj~cy, z ktorcgo \vychodz~ li-
z pnia korzeniach, po nad ziemi~ wyniesionych, jak scie. \V palmie \Vachlarzo\vej obfitu]Q;ca \V liscie J\o
gdyby wiel~ opieraly si~ nogatni, lub ukry\vaj~c ja· rona lezy na "'arstwie suchego liscia; okolicznosc ta 
koby S\v6j poczqtek w nabrztnialych obrastajqcych IEHlaje roslinie powazny, n1elancholiczny chara-
je l{orzenio,vych wl6knacb. Wielkic liscia s~ skrzy- l<ter. ~· niel{t6rych tarczo"'atycb palmnch korona 
dlato lub wachlarzowato podzielone; mocne lisciowe sklada si~ z kill{u wachlarzy wznosz~cych si~ na 
ogonld, kt6re jnz w Genui z palmy dal\tylowcj u~y- dlugich, wysJnul{lych trzpieniach. Niiej pocz~tl{u 

waj~ si~ na spacerowe laseczki, s~ albo gradkic albo lisci u \vszystl{ich pahn wycbodz~ z pnia cz~sci kwia
ostro z~bko,vane. Zielonosc lisci jest albo ciemno to,ve. Spos6b tcgo wychodzenia r6\vnicz modyfikuje 
polysl{uj~ca, albo tez na odwrotncj stronic bialo sre- ich postac. U niewielu, wielka, rozko\vata, s1<r~cona . 
brzystego l\oloru. Czasa1ni srodck wach1arzowego poch\va stoi prostopaule, a z niej \Vznosi siQ g~sty 
liscia ozdobiony wsp6lsrodkowcmi i6ltetni lub bl~ki. bul{iet owoc6\v podobnych do ananasu. U '"i~kszej 
tnnwemi, nal{sztalt pawiego ogona, pr~garni. zas liczby \Vi ~zct dlugie na ldlka st6p pochwy, juzto 

W og6lnosci 'v stroju i fizyonon1ii palrn za\viera gladkie, juito szkodliwie na przeciw chropowatc, cz~
si~ wielld, trudny do wyrazenin. slowami, charakter, sto oslepiaj~cej bialo~ci i w wiclkicj odleglosci bly
wy,volany szczeg6lniej sa1nyru kierunkie1n lisci. Ich szcz~ce. 

cz~sci, to jest przylistld, s~ czasetn grzebieniowato Dalcko wi~cej tal<ie, nizby zwyczajnic s~dzic mo
w jedn~ plt1szczyzn~, g~sto obok siebie zapon1oc~ t~· zna, jest rozn1aitosci \V ksztalcie i l<olorze owoc6w. 
giej tkanki kon1orkowatej uloione, jak w Kokosie i Lepidoca1·ye i palmy sagowe ozdobione s~ jajowatc
Daktylu; ztqd jasny odblask slonca od g6rnej po- mi owocami, kt6rych luskowata, brunatna, gladka 
wierzchni liscia, ze swiezsz~ zielonosci~ 'v lubi~cym po,vierzchnia nadaje im postac mlodych pifJknych 
rose na brzegu kokosie; cien1niejszej zas i popielata- jodlo\vych szyszck. Ja]{az odleglo~' c od ogrornnego 
"'ej na pustyniach kt6re otacza Daktyl; albo tez lise tr6jniastego }{okoso\"ego orzecha, do jagody daktyla · 
ol{azuje si~ w l<sztalcie sitowia utkany z cienszycb, i malych do wisni podobnych ka1nienistych owoc6w 
gi~tldch pierwiastk6w, przy koncu zas l\~dzierza wy. Corosce! iaden jednak palmowy O\Voc nie n1oze si~ 
"

7yrazenie \vysoldej majestatycznobci, opr6cz pnia, zr6,vnac co do pi~knosci z owocami Pirijao z St. 
gl6\vnie nadaje palmotn, lderunek li8ci. Im \Vi~cej Fernando de Atabapo; jajowate, zlotego ]\oloru a do 
w g6r~ podniesiony, ostrzejszy jest k~t kt6ry robi~ polowy pnrpuro,vo-czerwone jabll{a scisni~te razem 
z pnietn, tern wspanialsz~ i \vznioslejsz~ jest ich nal{sztalt winogron, Z\vieszaj~ si~ z wierzcholka rna
forma. Jal<ze od1nienny widok przedsta\viaj~ Z\vie- jestatycznych pni. Dostatccznem to b~dzie dla cha-
szaj£lce si~ liscie Paln1y de lovija na Orynoko, a na- . raktcrystyki. pahn. (D. 1l.) 

• , 
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ZEBRY 
(z RYCINJ.\ KOLORO\V.A.N.t\ ). 

Jeden z najznako1nitszych naturalistow francuzkicb, 
nast~pny podajc opis tych Z\vierz~t: Zebr, zc 'vszyst~ 
kich czworonoznych istot, jest n1ozc najl\sztaltuiej
szy i uaj,vyt,vorni6j od natury przyodziany: posiada 
zr~cznosc ruch6\v i ksztalt postawy konia, lel<kosc 
jelenia, a sl\ora jego, niby obslonka najsynletrycz
ni6j i najrcgularniej utkana z bia.Jych i czarnych "'Stf1-
zek, zdajc si~ jal\by linj~ i cyrl\lem uzytyn1 przez na
tur(J us]{utecznion~ byla. Te pasy ua przcn1ian biale 
i czarne, t6n1 z~laj~ si~ bye szczcg6luiejszc, zc Sf! 
w~zkic, r6\vne i bardzo symetrycznic oraz szczelnie 
przedziclanc; tak <.lalecc ze uie tylko na. calcn1 ciele 
jego, to jest na glowic, udach, uogach, uszacb, ale 
nawet i ua ogonic s~ jal{by un1yslnie Inalo\Yane. Zda
leka s~dzicby n1gzna, iz to zwierze dla zaba '" ki poo
krfJcano z \Viclk~ sztulu~ \V najregularnicj ·zc paski, 
olntlajttce calc cialo jego, nicprzcszkadzaj{}:C bynaj
mniej 'vy<latnosci muszkul6'v i rozszerzaj~c si§ coraz 
bardzicj ua cz~sciach 1ni~snych i zaokr~glonych. -
U samic by,vnj~ pasy czarnc i biale; u san1c6\V zas 

czarnc i z6ltc, za\vsze czysto i swietnic kolory odbi
jaj~ce, na sicrsci l<r6tl{iej, delikatnej, bardzo g~stej i 
polyskuj~cej sie, co pod,vyzsza jeszcze burdziej pi~
l\nosc lrolor6\v.- Zebr \V og6lnosci jest mniejszy od 
konia, a troch~ 'vi~kszy od osla, i cbociaz go cz€Jsto 
por6,vny\vano do tych dw6ch rodzaj6w, nazywaj~c go 
clzikiJJl konienl, lub paskowat!/llt oslenz, nie jest on 
kopjq; ani jcdnego ani drugiego; pr~dz6j n16glby bye 
nazwanytn ich modelen1, gdyby wszystl{o \V naturze 
nie bylo tak oryginalnen1, i gdy by kazdy rodzaj nie 
mial r6wuego pra,va, do n1ianowania go z pcwnych 
\vzgl~d6\v jakby coraz oddzielniejsz~ cz~stk~ wiel
kiego dzicla st\vorzenia 1 

Zebr nie b~d~c koniem, ani osle1n, n1a \vlasciwy 
sw6j rodzaj; guyz nigdy nieslyszauo, aby si~ l~czyl 
z poprzednie1ni. Z natury s"'ojej jest silny, zy\YY, \Ye
soly i nadz,vyczaj lel<ki. 

Zaltlczona tu rycina koloro"'ana, wystawia lowy 
na tc Z\\'ierzQta. 

LJ. 

ODRODZON~t\ L11'ERA1'URA CZI~SKA. 

II. 

P ..c-\.. \VEL J6ZEF SZAF ARZYI~~ 

l{omuz z czytelnik6w nie je~t znanc ilni~ Szafil
rzyka, tego olbr~ytna uczonosci slo\vinilski(~? l{t6z 
obeznany z jcgo clzichuni, nic :tlozyl 1nu holdu gl~
bokiego poszano,yauia, za tg zadzi wiaj~r£1 praco\Yi
tosc, z jal{C1 cicrpli,vic poz~ieral zcw z~d potrzehne 
,viadon1o~ci; za te szlachetn~ uokladno~c, :l jaln~ usi
lo\va1 udziclic jc czytelnil\Onl? I\ to z tych, co n1ieli 
sposobnosc poznac go osobi ~cie, nic pokochal go, 'vi
dz~c w nitn czlo,vieka, jnldch nie \Yiclc liczyc lnoina 
po mi~d lY najskro1nniej szyrn i uczo nyn1 i · ni ~ }H'Z Y'Vhlr 
zal si~ dusz~ do tego, kt6ry calc zycic 'valczyl z lo
sem, znosil uiedostatek, cierpial ua tluszy i na ciele, 
i w tej "'alee nie polegl, nie odst~pil S\Ycgo po,vola
nia! Mozna nie podzielac zcla11 jego, 1nozna wynajuy
wac ncbybienia W jego dzielach, ale trudno ll1U \VY

rO\YDaC, uie podobna odm6"ric szacunku, nie powzi~c 

• 

nauld z zycia jcgo i dziel, jak trzeba post~powac 
'" za\vodzie literackitn i uczonym, azeby si~ pogo
dzic i z innyn1i i z san1yn1 sob~. Itni~ Szafarzyka 
pozostanie panli~tnen1 w dziejacb literatury slowian
sl\iej, a dziela jcgo dlugo b~d~ pocbodni~ dla \vielu 
i bardzo 'vieln. 

Szafarzyk urodzil ~i~ d. 13 maja 17U5 roku v.· l{o
belarzowie cr~,etckeputali), mah~j wiosce ''t koJnitacie 
gomorski1n {\V Gen1erskicj tolicy), w G6rnych ''r e-., 
grzecb. gdzie jcgo ojcicc byl pastore1u ewangielic-
ldn1. \V 6wczas lowacy uzywali j€Jzyka czeskiego 
w literaturze, 'vyl~cznie prawie, i to .nadalo kierunek 
Szafarzy kowi, zc stal si~ czeskirn nczonyn1. '" dzie
sif};tyn1 rol\u Szafarzyk un1ieszczony zostal w gimna
zjunl roznowskicm (Rozn6w, Rozenau); po trzech 
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leciech przeni6sl SifJ do gimnazytnn dobszynskiego lym tcologietn (prolestancl{iln).- Ale zyczenia jego 
(Dobszyna, Dobschau), a ldedy skoi1czyl 15 la~, ojca. nic spelnily sj~ , bo n1lody Szafarzyk nic ;:(Ostnl 
przyjfJty zostal 'v poczet uczni6w liccum w I\.cz1nar- 11astorr1n. Poswi~chvszy czas niejnki (przez Jnt trzy) 
ku (I{oschinarlt) na Spizu. Jeszcze 40 lat nie min~lo obowh1zkon1 nn.uczycicla 'v don1u je<lncgo z n1agna
bylo od czasu zaj§cia spisl{it3j zien1i, i przylqc7.enia t6'Y w~gierskicl1, Szafarzyk otrzy1nal po .. ad~ IH'ofcs
jej doW ~gier, wi~c j~zyk polsld jeszcze i \V 'vyzszych sora w no~.vo- zaloionen1 (I <- 20 rokn) gilnnazyun1 
klassach byl wsz~dzie uzywany. Do tcgo wielc n1lo- "r Noll',ljiJJI ~ arl:itJ. (Ncnsat7J) do lda. s htunauitarnych. 
dzieiy })olskiej z Galicji cbodzHo U1n1 do szk6l. 'fo Tn w to"~arzyst,vic Scrb6\v i l{ronto,v, zb liiony do 
dalo S2afnrzyko,vi sposobnosc obe.znania sifJ z j~zy- skarb6w naul\owycll, jakic n1icscily \Y sobie klasz
kiein i literatur~ polsl\~. Czechow to uderza ; zk~d tory fruszkogorsldc, przej~ty zapalcn1 do slo\vin{t ... 
mlody Sl:owak ulcgl \vply,vonl klassycyzmu, i 'vypro· stw a, Szafarzyk caly odda·l si ~ pracy; ktorn miala 
wadzajfb to od studjo\v literatury lacinsldej i greckicj; stac s i ~ cclczn i chlnb~ call\o,~vitcgo jego iy\vota, a 
czytaj~cemu zas poezje 6wczesne Szafarzyka, przy- t~ byly naul{owo-litcrucldc ba<.lauia 11ad historj~, na
pou1inaj~ si~ ci~gle poezje pseudoldassyczne szl{oly rodo"·osci~ i pistuiennict,Ycln Slo"rinn. ~lial dopicro 
polskiej z kol1ca XVIII i XIX wieku. Nicdaleko od dziewi~tnascic lat, a ju~ \Y Stqpil 'v szranki li tcracldc, 
Kezmarku, w P oclolencu, Pijarzy polscy jeszcze pil- jako \YSp6lprncownik pc1jodyc~n(lgo pisn1a pod tytu
niej piel~gnowali pismiennictwo polskie. !{to 'vje, lcn1: listy fJlierle7/skie (''7 iclrn~kc lJi ty, 1 13-·l t 17, 
czy wzory klas.sycyzmu polskicgo nie wywarly '"ply- in-4°), wyda\vanego przcz p. Gro1n adk~: i p6~nicj 
\YU i na Szafarzyka. Ale juz w picr"'szych poczjach nieco, jako ·wyda We! a 'vlasnych l)Oezyi (, 'fatransl<:t 
Szafarzyk ol\azal si~ 'vi~cej estetykiem niZ poet~, Musn. s lyrau Slowanskau. " vV LC\VOCzi, 1814 ). Dn.
wi~cej rozumuj~cytn filozofen1, nii natchnionyn1 \vic- lej, w r. 1( 1 R '' yd rukowal d~ie!l{o: ,, ~asady Czcsldc
szczetn. Lucl slo,vacld dopiero budzil siEJ z dlugiego go Rynlot\v6rst\Ya.' (Pocz11tko \vc czcsl{eho l>assni
snu; narodu slo"'acl{iego jeszcze nie bylo, jak i te- ctwj. W Prcszporl{u, 1818), i nnst~pnic przeloiyl 
raz jeszcze nie rna, \v pra\vdziwem tego slo\va poj~- Arystofanesn ,;Oblold'' i Szyllcra ,Marj[J; Stuart." 
ciu. Trzeba zas 'vielkiego rozbndzenia narodowosci, Zresztq, tc prace poctyclde pozostaly tylko pr6bQ: 
silnego zycia w narodzie, aby powstac 1nogli 'vielcy talentu n1lodzicnca, kt6ry doswiadc~al wlasnych sil, 
poeci. Gdyby Szafarzyka uni6sl byl duch poetyczny, zgady\val przys~le s'vc powolanie. 'V1u·6tce Szafa-
to bylby si~ zaraz na l)OCz~tku swego zawodu nie rzyk przeszedl' do zatrudnic11 wazni~jszych. 'V rol<u 
wda\val w dlugie i zaci ~te spory o prozodyi czeskiej, 1822 pokazaln. si~ rozpra\va jcgo o hexa1netrze 
nie pisal rozpra'v o hexatnetrze i n1etrycznosci. Za- (I\rok, I. 1\r. 3), a \V Jatach 1 23 25 ukazal si~ 
rzucal on wtedy Polakotn, ze co do ryn1u i assonan- ,,Zbi6r gn1iunych picsni Slo,vak6,v," ulozony przez 
cyi, id~ slepo za Nictncarni, a sam ''ykazywa1, ie niego i 1\:ollara (,Pjsnic swictskie lidu SJowenslreho 
czcski j~zyl<, r6'vvnie jak niemiecld, zdolny jest dona- w Uhrzich .. ). Z ten1 wszystkictn nic \Viele 1nogli s i~ 
sladowania wszystkich n1etrycznych i rytmicznych spodziewac po nim ci, kt6rzy nie znali go osobiscie, 
form i~zyl\a greckiego i 1acinskiego, a tetn wlasnie nie slyszcli o pracach jego do1nowych i o t61n, jaki 
Niemcy si~ przech,valuli. Szafarzyk pod6wczas je .. byl ogron1 dzicl przez niego przeczytanych, jak pil
szcze nie poj~l 11iesni ludo,vej, nie przypatrzyl si§ uie i starannic zebral \vyj~tld z ksj~g staroiytnych 
jej lepiej, i nie clojrzal jeszcze, ze wlasnie rodzi rna i no,vych, jak zasilal sw~ pami~c przez uk!ad podr~-
pieRn ludowa jedynie spiewnoscj~, assonancy~ i ry-1 cznych slo,vnil<6w i wyci~g6w, jak zgl~bial kroniki i 
mem stoi; lacina i greczyzna byiy dian \vzore1n. pomniki dawn ego czasu, jeografi~ i narodo\ve narze-

Dalsze studja po ukonczeniu nauk w Kezmarku, cza, w jak ogron1nym rozn1iarze zwi~kszaly si~ jego 
odby,val Szafarzyk na uniwersytccie \V Jena. Ztam- za.soby. Dlugo-trwal~ i stal~ tyll{O prac~ zgroma
tqd, we d'va lata (1817), otrzyrnawszy stopien <.Io.. dzic mozna ten ogrom "'iadon1osci, jakiego Szafa .. 
ktora filozofii, powr6cil do do1nu z takiern uksztalce- rzyk pot6m zaczftl udziclac swym czytclnikotn; aim 
niem, jakie i dot~d w W ~grzech nader rzadko po.. mniej spodziewano si~ po nin1 czegos niez,vyr.zajne
strzegac si~ daje. Opr6cz znajomosci rodowitego na- go, tern \Vi~cej zadziwil, 'vydawszy 'v r. 1826. ,,Hi
rzecza slowackiego, posiadal wybornie j~zyki w~- story~ Slowja1l.sldcgo J~~yka i Literatury" (Gescbi
gierski, polskj, niemiecki, lach1ski, grccki, fra11cuski; chte der la,vischen Sprache und Literatur. Pestb, 
zbadal zasady filozofii, historyi powszecbnej, obe- 1826; 524 p. in-8). W istocie, nie podobna bylo nie 
znal siEJ tez i z history~ naturaln~, i byl doskona- zadziwic si~ , jakim sposobem n1lody i ubogi profes-
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sor nowosadzki m6gl przysposobic ogrom materja- krytyczne badania o poczf}tku Slowian (Ueber die 
l6w? jak si~ nie ul~kl san1ej pracy zbierania? jak m6gl AbkunfL der Slaven. Pest, 1828). Szafarzyk wykla
nagromaclzic 'vszystkiego prawie tyle, ile 1nu bylo daj~c w kr6tl<:in1 zarysie Su1·ou;ieckiego: nSledzenie 
potrzeba, i uzyc najstosownicj do rzeczy? Dzielo pocz~tk6w narod6w Slowianskicb," rozbiera kryty
Szafarzyl{a bylo I)icrwszem w swym rodzaju; kazda cznie jego mnie1nania, jedne z nich zasila no"'etni, 
jego }{arta wykazywala w autorze znajon1osc przed· gruntowniejszemi dowodami, drugie ~bija, nie szcz~
miotu i dla tego nie n1oglo si§ nie stac podrEJczn~ dz<};c zar6wno dowod6w. Tu zn6w daly si~ postrzedz 
ksi~zl{~ dla kazdcgo trudni~cego si~ slo \viat1sk~ li- oczytanie i uczonosc, znajomosc przedmiotu, a oraz 
teratur~. Ul{aznJa si~ tez ta historja 'v sa1n czas, umysl badawczy, ozyvdony \vlasno-dzielnosc1~ n1y
bo juz wtedy obudzony zostal ruch slowiatiski, bo slenia. Sla\va Szafarzyl\a ustalila si~; jego imi~ 
juz zaczynal s i~ tworzyc po\vszechny zwrot ku zjawilo si~ o bok ilnienia innych pier\\Tszego rz~du 
przedtnioton1 slowiansldtn, wlasnie tcz potrzebna slowianist6w zacbodnich; kotnu znajomi byli Dobro
byla tal{a ksi~zkn, w kt6rejby h1storycznic wysta- wski, l{opitar, Linde, ten nie m6g{ nie zapoznac si~ 
wion~ byla dzialalnosc literacl{n. Slowian. Nic dziw z Szafa.rzyl~ieiu. On tez p6zniejszemi pracami swemi 
wi§c, ze dzielo Szafarzyl{a w pr~dkim czasie zostalo udowodnil powszechne o sobie rnnie1nanie. Zbada\V· 
rozkupionen1. Szafarzyl\a poznano~ rozpocz~ly ~iEJ szy starozytne pomnjki serbskiego pismiennictwa, o 
niezabawem cytacje ~ jego dziela i kompilacje l{t6rych dot~d po wi~kszej cz~sci ani slyszano, po
w Niemczech, \Ve Francji, Anglji i Au1eryce. Ale zna\vszy przyten1 starozytne slo,vianslde narzecza; 
pierwsze honory, kt6re spotkaly Szafarzyka, przy- Szafarzyk uporz~dkowal swc badania nad ~amodziel
szly od Polak6,v. W roku 1826 'fo,varzystwo przy- nosch}: serbskiego narzecza i wydal je 'v roku 1833 
jaciol nauk warsza,vskie n1ianowalo go s"'J'In czlon· (Serbiscbe Lesekorner. Pcst.h). Jest to prawie naj
ldern, a \V roku 1827, To\varzystwo naukowc krako- lepsze dzielo ze wszystldchs l{t6re dot~d napisano 
wskie. w tyn1 rodzaju, bo ldlka nietrafnych por6wnati z inne-

Jednal\ze nie podobna z innej strony nie zauwa- n1i slowianskiemi narzeczami i dornysl6w nieclo,vie
zyc, ze nalei~c do ludu, nie n1aj~cego bytu san1oi- dzionych, s~ niczem w por6wnaniu z t~ dokladnosci~b 
stnego, Szafa.rzyl\: dzi\vnc mial poj~cie o stosunku jak~ antor okazal \V rozbiorze serbsl{ich pomnik6,v. 
historji politycznej narodu, do histo rji literatury. Opr6cz tych dziel, na obszerniejsz~ napisanych slt\a
M6wi w przedmowie, iz ,,polityczna bistorja jest 1~, Szafarzyk pisal bardzo \Viele w6wczas rozpra'v i 
cn1entar~eln, na kt6ry1n spruchoialc pozostalosci i rnonografij, kt6re j uz \V czasopismach (gl6wnie 
praojc6w podaj~ jako urodzajn~ zien1i~ podrastaj~- w ,,Czasopisn1ie czesl\iego lVIuzeum"), juz osobno 
cemu pokoleniu; gdy tytnczasem dzieje literatury s~ wydawal. 'Xi og6le, co tylko na slowiansl{im swiecie 
zwierciadlem, \V l\t6rem si~ spostrzega labirynto\ve si~ pojawilo, a dotykalo pocz~tkowych dziej6vv slo
drogi, jakien1i duch ludzl\i postEJpowal; \V ten1 zwier- wianskicb, to bra! on pod s w~ krytyl{~. Pisal u\vagi 
ciadle wsr6d labiryntu jcdnak 'vidac i pra\Vf1~ prost~ nad zbjoran1i piesni ludozvyc!t \Tuka Stefanowicza, 
droa~. ,., 'fak gdy dla narod6w samodziclnych his to- Szymona ~Iilutono\vicza, \\' acla\va z Oleska. Roz· 
rja ~olitycznn, jest g16wnl}: P?dstaw_ll: , a_ hi~to1j~ lit~~ bieral zdania filologa Raska, co do ortografii cze
ratury tyll(o jej jcdn~ cz~scHt, obJasn1en1em JedneJ s/ciej, o najda·wniejs7;yn1 psalterzu potskiJn podawal 
strony zycia naroclowego; dla S?;afarzyka i jc1nu po- S\Ve uwagi filologiczne. 'fo zno,vu z pola mitologii 
dobnych sln\vist6 \v hi to1ja polityeznn jest jedynie slowianskiej podal rozpra\Y~ ,,0 Rusalkach." Histo
cmentarzeln, uiepotrzebn~ za,vali-drog');, pr6chnem, ryczne ro~pra\vy jego odnosz~ si~ wylt1cznie do dzie
kt6rf1 si~ mylnie za zien1i~ urotlzajn~ podaj el Z tego j6w pierwotnych, jak np ,,Przegl~d zr6del do daw
to bl~dnego zaputry"'ania si~na .zy,yot narodo,vy, nej historyi slo\viansldej., ,,0 narodach plemienia 
,vyplyn~l caly lderunek czeskiej literatury z pierw- scytyjskiego, litewsldego" it d. ,,Przegl~d narodo
szej polo,vy XIX 'vieku, lderunek :filologiczno-sta- wych iinion w j~zyku slowianskim'' i t. p. 
rozytniczy. Czeska lit.cratura obecnie \vydobyla si§ \'l r. 1833 usun~l si~ Szafarzyk od professury, a 
juz z tego zaczaro,vanego kola , porzuciw~zy nieo- przeni6sl siEJ do Pragi. Gl6wnie do tego przeniesie
kreslony pailslrnvizm.... nia~ spowodowal go Palacki. Tymczasem jednak 

Tymczasen1 jeszcze nie ubieg1o dwa lata, a juz u Szafarzyk byl ubogi, mial duio potrzeb, nie m6gl 
niego przygotowanem bylo drngie dzielo 'vazne i zaj- nie zyczyc so bie po\vi~kszenia liczLy ksi~g, nie m6gl 
muj~ce, wcale w innym rodzaju: byly to historyczno- nie troszczysc si~ o ion~ i dziatki; p~dzil iycic 
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~a"rp6l g n~dz~, a jeszcze wifjkszy uczul niedostatek 
od czasu przeniesienia si~ swego do Pragi, zamoinej 
wprawdzie w liczne biblioteki, ale nie przedstawia
j~cej mu nic, opr6cz nagr6d za prace uczonc, jako 
pry"\\'atnemu literatowi. Szafarzyk cierpial tyle, ile 
m6gl tylko cierpiec uczony z \vieku XV, XVI, ce
ni~c kazdy grosz, codzien martwi'1c si~ o dzict1 na
st~pny. Tu dol~czyla si~ jeszcze cboro ba- Bieod
st~pn a towarzyszka uczonego biedaka, i gl~boki 
smutek ojca, tracQ:cego swe dzieci, Jed no po dru .. 
giem. Nasuwaly si~ wprawdzic srodki uo po]epRze
nia i ustalenia na czas dalszy bytu, ale pod warun
kiern pos\Vi§cenia czasu na pracc innego rodzaju .... 
CifjZl\o doswiadczallos Szafarzyka, ale on nie upadl; 
z pokor~ znosil wszystkie cierpienia, pokrzepiony 
sam~ przyjazni~ i jej szczupl~ pomoc'l, cieszyl si~ 
nadziej~ })rzyszlosci., prac~ i przekonanie1n o sumien
nosci swych zatrudnien. V\l tym roku (1833) utnicscil 
w ,Czasopismie Czesldego Muzeum" obszerniejszq 
rozpraw~: Przeglqd najnou:szej literatu1'Y il/iryj
skiclt Stowian, jako tez i }{rytyki innych dziel serb
skich, poczem obj~l redakcj~ cz~sldego czasopisn1a: 
Sloielozor. Bylo to pismo cncyldopedyczne, Judo\ve, 
z obrazkami, rodzaj magazynu. W tym czasie pra
CO\Yal nad najwi~ksze1n swe1n dzielem, nad taro
zytnoscianli slozoiaflskienzi. Czeslde 1fuzeum przy
j~lo 11a siebie koszta druku, i d~ielo \vydanc bylo 
w r. 1837 (Slowanske Starozitnosti. Oddjl diegcpi
sny. W Prazc; 1005 str., in·8). Dzielo to posiada
my w przekladzie polsldn1. Gl6\vn~ jego mysl~ bylo 
wyl\azac, ze Slo'\\'ianie s~ prastarymi mieszkaiicami 
Europy, i jal{ie kraje pier\votnie zajtno,vali, z l{t6-
rych p6iniej zostali 'vyparci. Opr6cz tego \V })ewicn 
obraz, \V systen1, uj~l wszystkie podania i rysy o 
obyczajach, zwyczajach i dawnych urz~dzeniach 
Slowian. Jest to najznakotnitsza praca, jaka dotqd 

. w tym zakresie si~ zjnwila. l{aidy fakt oparty na 
licznych dowodach, kazdy wniosek \vymagal przej
rzenia i por6wnania mn6st\va swiadectw. I ten caly 
ogrom trzeba bylo zatnknqc \V szcr,uplej obj ~tosci, 
to wszystko trzeba bylo sciesnic, aby jak naj\vi~cej 
ulatwic srodki do wydania. Zt~d niedzhv, ie dzielo 
wymaga nie n1ah3j pracy po czytelniku. Ale za to 
jak milo odczyty\vac., jak latwo praco,vac, 1naj~c 
pod r~k~ t~ ksi~zl{~! Nikt nie powie, ie w tern dzielc 
nie rna uchybien, tam i o"rdzie przy"'i~zania si~ do 
raz przyj§tego mniemania, ale c6z znacz~ te 'vszyst
kie usterki \V por6wnaniu, do tej uczonosci, kt6ra 
zdurniewa czytelnika na kazdej l{arcie? do tej <lokla
dnosci \V rozbiorze najdrobniejszych szczeg6l6w? do 

• 

tego mn6st\va nowych fakt6w, utytych tu po rnz 
pi~r"'szy; do tego wszcchstronucgo rzutu oka, w po
r6wnaniu do un1icj~tnosci l\orzystania 1.e wszystkie
go, czc1n n16gl za. ilic autora sp6lczcf:Sny stan naul\; 
do sztuki pokonania tysiq;ca przcszk6d, porownania · 
i uzycia mn6stwa \viadon1osci? Niech uczeni prostuj~ 
t~ lub o"'~ lrart<J \V tetn dziele, ale go nic odloiEl no. 
stron~ i za"'szc b~d~ micli onego potrzcb~. Nic jest 
to utw6r jcniuszu, ale O\VOC zadzi wiaj~c~j cicrplhvo
sci, ]{t6r~, liczyc trzcba, ze posiada lcd\vie dzicsi~ciu 
na dziesiq_tld n1iljono'v ludzi.- J\aidy chc~cy z picr
\VotnQ: bistotj~ slowiausk~ si~ obcznac, od towian
slriclt ta1·oiytnosci rozpoczynac tnusi studya; o nie 
1nusi kazdy historyk opicrac s"~c badania dzicjo\vc 
i 1nusi albo zdania Szafarzyl<a zbijac, lub je przyj~
wszy, da16j budowac. 

Od r. 1 38 do r. 1843, byl Szafarzyk redaktorem 
,Czasopisma czeslciego l\f uzeu1n" (Czasopi · Czcsl<C· 
ho 1\fuscum). Po wydaniu ,,Slo,vian ·Idch Staroiy
tnosci," najwi~c6j zajmo,val si~ starf! li teratur~ czc
skf!. 'V rozprawie: ,,Pocz~tki staro-czcsld~j mowni
cy" skreBlil \V przyl{ladach rozw6j j~zyl{a czcskiego 
az do Hussa. Pisal r6wnici rozprawy o pojedynczych 
zabytkach literatury czcskicj, o najstarszych r~kopi
smach czeskiego psalterza, o r~kopismie l<r6lodwor
sldln, i t. p. W r. 1840 wydal on, razem z Palackim 
,,Staroiytne pomnild czcskiego j~zyka." (Die alte
sten Denl!nliiblcr dcr Bohmischcn Sprache. Prag, 
1840, in·4), maj~c zan1iar do,viesc nicslusznosci po
w~tpie,vail Lych pon1nil<6\v co do istotnosci, i oka
zuc, jak s~ \Vainc dla filologii, litcratuty i historyi. 
W roku 1842 \vydal drugic., obszernicjszc dzielo, a 
co do swej wartosci, wyr6Vt'nywaj~ce ,Staroiytno
scion1 slo,viansl\im., J ak one opisy\Yaly przedchrze
scijai1sl{~ przeszlosc Slowian, tak no we to dzielo: 
Narodopis slowianski (Slowansky Narodopis), z map
p~ zietn slo,viansldch 'v Enropic, kreslil terazniej
szosc Slo\vian, i \Vytykal granice ich sierllisk. (Pol
ski przcklad: ,,P. J. Szarzyka, Slo\viaitski Narodo
pis. Przeloiyl z czcsldego Piotr Dahlmann. ,, Wro
cla\v; nakladem Zyg. Schlettera, 1843. in-16, str. 234). 
Ale Szafarzyk byl przcdcwszystl<icn1 filologiem, i 
tylko \\'Zgl~dy filologiczue 'vzictl %a podsta \V~ po
dzialu Slo,vian na narody. Nie \vsp6luy zwyczaj i 
obyczaj, nie \vsp6lna tra<lycya; uie \vsp6lna, dlugo
wieko\v~ history~ wyrobiona idea narodo\va, stano
\Vi~ u Szafarzyka podstaw~ narodo\\~, ale drobne 
r6inice narzeczowe. Nie jest to \Vi~c narodopis, lecz 
narzeczopis slowianslti. Do tego Szafarzyk nie znal 
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ani p6tnocnycb, ani poludniowych Siowian tureckich. 
Po Slo,vianszczyznie nie podr6zowal nigdy. On nau
k~ czerpal z pismiennych zabytl\O\V, a nie z iycia; 
on znal tylko przeszlosc tnartw~ narod6\v, ale nie 
teraznicjszosc zyw~. A choc sam uznawal, ie narze. 
cza ulegaj~ wply"ro111 i zn1ieniajq, si~ w ciqgu wie
k6,v, toe przccie trzynHtl si~ bardzo niepewnych pod
sta'v. rfak napr~yklud CO do 1138, Ralll 1110Wi, ze pO· 

mi~dzy Dnieprem a Wisl~ tylko jeden byl j~zyk, ze 
dopiero po przyj~ciu liturgii starobulgarskiej i po 
przyj~ciu j~zyl\a starobulgarsldego, za pisn1ienny, 
j~zyl{ Slo\vian nad-Dnieprskich przybiernc zacz~l 
charal{ter osobnego narzecza, przybieraj~c ksztalty 
starobulgarskic. Pon1in~l jednal\ znpclnie, ze od po
l~czenia "' " 'ieku Xlv ty1n Slow ian uad.-Wisla11sl~ich 
z Slowiannn1i nacl-Dnieprslde1ni, powstal z "'ply"vu 
o byd,v6ch narzeczy j~zyk pisn1ienny polski. it pod 
wplywen1 tego no,vcgo, pis1nienncgo jQzyka, narze
cze rusl<ic Slowian nad-Dnieprsldch i nad-Dnic
strzaflskich zacz<Jlo si~ zno"·u przyblizac do j~zyl(a 
polsldego, tak co do sl{ladni S\Y ej, jako i co do grn
nicy tni ~clzy szczepe1n ruskiin a polsldn1; \Vzi~wszy 

narzecze jako porlsta"·~, poblfldzjl n1ocno, gdyz 
wszystl{ich obrzftdku slo"'iaf1sldego, \VZiQ:l za n16-
"'i~cych nurzecze1n ruslden1. W og61e uie dostrzcgl 
tego, ze jQzyk 1nalo-ruski, b~d~cy az do XIV go wie
ltu osobn6n1 narzecze1n slowianskien1, '\V ciqgu osta
tnich pi~ciu "'iek6\v, gdy ·wszystlde ldassy sreduie i 
" 'yzsze po '\vsiach, a 1niasta bez 'vyj~tku, przyj~ly 
pisn1ienny j~zyk polski w mowie potocznej i w pi
snlie, a pod "'PlY"'em tego fahtu i l ucl pro sty rozu
nliej~c i m6w1Q:C tyn1 j~zykiem, poprzen1icuial da'''ne 
forn1y S\vej nlo"'Y, i iy\vcen1 slowa i sliladui~ polsk~ 
w narzecze rusldc wprowadzil, zc j~zyk ten stal sifJ 

przez to narzeczem jE2ZY ka polskiego, tern ci wi<Ecej, 
ze wsp6Inosci~ obyczaj6w, wsp61nosci~ tradycyj 
w tych warstwacb, kt6.re braly udzial w zyciu poli
tyczneJn, obadwa te ludy odda\vna jeden nar6d sta-

• 
DOWl~. • 

\V roku 1843, zostall{ustoszem bibliotel\i uniw·er
sytecldej, a \V roku 1848 bibliotekarzem. Czem byl 
zjazd slowianski w Pradze w roku 1848, z jakiego 
zr6dla 'vyplyn~l ? wiedzialo 'vielu ze Slow ian w6w
czas bardzo dobrze, gdy si~ na zjazd udawalo. 
Chodzilo o to, aby przeciwko Niemcom, lgn~cym do 
~.,rankfurtu, przeci w ko ~ladiiarom, na podstawie 
unii osobistej rozwijaj~cym u siebie najliberalniejsze 
instytucye, postawic trzeci iywiol, wprost tamtym 
przeci"'ny i przez to tamte sparalizowac. Jalii byl 
rezultat tego zjazdu? \viadon1o. Wspotninamy zas o 
ty1n zjezdzic srowiansldn1 z powodn, ze Szafarzyk 
czynnie 'vtecly "'yst~pil. Za\vsze cicl1y i Inilcz~cy, 
odzyl 'vtedy cal~ dusz~, i n1ial ognist~ przetnowe do 
zgron1adzoDych Slo\vian. Niena wise innoplemienc6w 
byla \V 6\vczas gl6wn~ tresci~ wszystldch przem6-
wien. Szafarzyl{a zas 1110Wa, byla wlasnie lagodz~c~ 
i "'yroztunialq. 

J>o roku 184 , Szafarzyk juz bardzo malo n1i§szal 
si~ do zycia publicznego i pr6cz kilku rozpra\vek, 
bardzo n1alo na \vet I)isal. Zapadal on c:z~sto na zdro .. 
'viu, stracil pa1ni~c i dostal melancholii. Przed ro
kiem (1860) czytalistny, ze rzucil si~ byl do Welta
"ry; umarl d. 26 Czerwca 1861 rol{U na rozJniE2kcze
nie mozgu. Czesc jego pami~ci! (Obszr.rniejsz~ o 
zyciu i pjsn1ach Szafarzyka wiadomosc znalezc mo
zna, opr6cz 'vielu innycb, w pismach czasowych 
,,J utrzenka" z roku 1843, i ,Dzie. Lit.e." z r. 1861 ). 

J. s. 

LAL CASA ' OS,¥0BODZICIEL lNDYJ, 
\V AMERYCE. 

W dziejach Ameryki, niew~tpliwie najczcigodniej- S \vi~cic s i ~, aby tych biednych dzikich braci poje
sze wspomnienia in1ie jest slawnego, tylokrotnie dnac z nank~ Chr~stusow~, do kt6rej wstrE2t i obaw~ 
zpotwa:rzonego przez ziomk6w Bartlotnieja Las Ca- tylko n1ieli; postanowir, o ile mozna, wlasnem po
sasa.- On pierwszy obruszyl si~ na zl8 zrozumian~ swi~cenietn, czystfl miloschh zmyc choc \V miljono
gorliwosc Hiszpan6w, chc~cych prze1noc~ i okruciefi- wej cz~sci, ci~ikie winy rodak6w, i dla tego wr6ciw
stwem zaszczepic nauk~ milosci; w dzie,vi~tnastym szy do kraju, wszedl do Seminarium Zakonu Dotni· 
roku zycia swego towarzysz~c ojcu kt6ren z Krzy- nikan6w, a wyswi~ciwszy si~, pospieszyl do Ameryki. 
sztofen1 l{olun\bet:n w 1493 r. udal si~ do An1eryld. Dzieje tego swi~tobliwego i wielkiego m~~a tak s~ 
Szlachetny Inlodzieniec oburzony post~powaniem spojone z dziejami Ameryki, iz musimy po kr6tce i 
okrutnem pseudo-Alisjona1·zy pokoju, postanowil po- o nich wspomniec, opieraj~c si~ na opisach 6wcze-
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snych, dzis zagrzebanych kronikarzy, i na wlasnych 
manuskryptach samego Lascasasa. 

Wiadomo ze gdy Krzysztof Kolutnb po 30to-dnio
\Vem ~eglowaniu na Oceanie wysiadl na jcdnfJ z 'vysp 
Lukajskicb Guarahami, krajo\vcy pierzchn~li \V g6ry, 
a on pocbwyciwszy jedn~ kobiet~, ucz~stowa,vszy j~ 
winen1 i udaro,vawszy r6znemi blyskotkatni, zdolal 
jej 'vytl6Jnaczyc ze nie w zlych \vidol{ach 'vysicL11i na 
grunt ich. Za jej posrednictwem, Indjanic najpier\v 
ciekawosci~ zblizeni; potem zach~ccui lagodnosci~ 
podr6inych, przynosili iln zloto \V zatnian za szlilo i 
inne europcjskic cacka i tak byli zaufani \V dobrych 
ch~ciach noloyc!t lutlzi, ze poz,volili im ta1n rozpo
cz~c budo,vlc i pozostac na wyspic.- Wtcdy J{olumb 
zostawi'''szy trzydziestu ldlku lullzi, \Vraca do lli
szpanii, a obdarzony laskatni i honoran1i krolo\YCj 
Izabelli, poVt'torn~ sla\VllQ: czyni 'vypra,vg \V ro]{u 
1493ciin.- rryin razem, r6\vniez i za tr~cci~ 'vypra
\V~, w }{t6r6j juz nie tylko \vysp~ ale staly J~d od
kryl; za\vsze J{olun1b jako pclen ludzkosci i szla
chetnosci czlo,vielr, tylko srodl{O\V lngodnych uiy
\Yal <lla opano,vania Indjan. Ale nicstety! nil<t go 
nie nasladO\Val, i nieszcz~slhvi l\rajo,vcy, lagodnego 
usposobienia, poj~tni, cierpliwi, jal\zc byliby prQdko 
przyjeli cy,vilizacj~ z religj~, gdyby iln j~ innyn1 spo
sobcm pod a wano! Nast~pcy l{olu1nba du1nnego AJne
ric'a \ T CSl)Uzjusza l~czyli d~ikosc 6wczesnych obycza .. 
j6'v 'vojenuych z usposobienietn awanturnicz6n1, i 
Z takq_ chci \\'OSCi~ naby\vania llO\V)'Ch S}{arb6,v, ze 
z za1>alen1 biegli nat~ no\v~ zictni~, ty le cudo,vnosci, 
tylc s1\arb6'v posiadaj~cq; a tnaj~c sjQ za Z\vyci~z
c6,v, uie potnn~c ze g<.lzie uic n1a \Vnlki tan1 nic n1a 
Z\vyci~zt"'a, jal\by po Z\valczcniu srogich i zaci~tych 
nieprzyjaci6l, wydali okr:ylr stan~"'szy 'vsr6d bez
bronnych uapadni~tych- ,sn1ierc z'vyci~zonyn1."
Nie b~dzien1y opisywali bczprawi6w, okrucienst\v ja
kich dopuszczali si~ ci Jn'opagatorou,ie chrze.scja7't
skiej nauki! - Pier\vszy Las Casas oburza si~ na 
tak przcciwne zasadotn n1ilosci Chrystusa. l)OSt~po
'vanic: " .. 1nlody1n pelnym zapalu Inlodziei1cu budzi 
si~ od"·aga do sto.,vienia oporu stra .. zny1n nacluiy
cionJ. Najpier\v udaje si~ do Haity jako do n1iejsca 
gdzie ojciec jego byl znanytn Gubcrnatorowi. - Za
stal tam biednych krajo\vc6w tak przcsladowa DJCb, 
ze nieszcz~:Sli\vi uciekali "' lasy, lub topili si~ aby 
ujsc cienlieztwa.- 1\rilody kaplan spicszyl do nicb
rozda,yal pozy,vienie- przyswajal darowiznan1i i na 
I>owr6t do mieszkan ich sprowadzal. - Pocieszal, 
ozywial dusze ich przestraszone, uzdra\vial choroby 
i tym sposobem rozpocz~l dzielo cy"rilizacyi. 

Wkr6tce tPn, tuilcj powierzcho\vnosci 1nlodzieniec, 
takin1 si~ otoczyl urokicn1, ze stal sig jakhy bogiem 
ella tego nicszcz~.~li,vego ludu. - Na jcgo lo\vo, 
n1ieszl\a1'1cy bcz oba,vy wracali tlu1nan1i, sprowadza
j~c nowych osudnik6w, l\t6rych byl pra\vdziwym opie
lolnetn. - Ale lagodnosc krajo\vc6\v, zdn,vala sig 
podst~pn~ \V oczach IIiszpano\v- w nicpc,vnosci, 
'v obnwie jaldchsis wypadk6w, ktorc nic sutnienne 
ich post~powanic z krajo,vcarui nasu,valo ich \vyo
brazni - zabijali Indjan! Las Casas n1ial do Z\val
czenia \YieJcej niz barbarzyl1stwo, bo strach.- Z\vy
ci~icy tr\voiyli si~ \Vhtsncn1i zwyci~zt,vatni.- Obie 
ludnosci nic rozLuninly si~.- S1nutno 'vyznac, ie uie 
stac bylo lliszpanotn na odgatlni~cic togo cichcgo, 
lagodnego ludu, pragn~cego pokoju.- 1'ylko przcz 
1ulodego knplana, ojtel/1 przez lud nnzwancgo, Gu
bernntor m6gl rozka.zy\vac, a. to tyn1 sposobc1n: ze 
na 'vysoldn1 ban1busic przyczcpial papicr z poclpi
senl 11iby Ojca, co dostatcczncm bylo dla krajo\v
cow .Lccz nicstety! hn 'vi~ccj Indjanic sig przys\vajali, 
ten1 \Vi~ccj ta gar tl<a zwyciEJzC6\v tnicrzqc sily s\vojc 
i totnr, <.lo sil zwycieJionych, driala o S\voje zycic i 
zabory i dopnszczala s i~ ol<ropnych na<lniyc. 

ieby dac \vyobrazenie cierpic!1, jakicn1i dotkni~h~; 
byla Lascasasa dusza, i jalde ua koidyn1 l<roku spo
tyl\a1y jfl: za\vody, przytoczytny tu zdarzcnie, o kt6-
r6nl on san1 \V pami~tnikach s'voich 'vspomina: 

Pc\vnego dnia 'v prowincyi Ca1naguaj 200 wojo
'vnil{6W pod do"'odztwcn1 Narwacza zatrzyma1o si~ 
nad brzegiem rzeki. - \ViEJcej nir, 2,000 Indjan wy
szlo z lns6 w, ofiarujt}c iln k\viaty i O\vocc.- Usicdli · 
potern s\voinl ~wyczajc1n i spokojnic pogl~<.lali na 
tycb nieznauych no\YClllU Swiatu ludzi i Z\Vierzc;ta.
Rzeka plynEJla po 'vielldch kamieniach.- Iliszpanie 
na wi<.lok biednych dzikich, powstajq, biegn~ do 
rzeki i zaczynaj~ o sl\aly ostrzyc bron.- raglc po
wstaje krzyk! bron hiRzpanska si~ n1iga- a nie
szcz~sli\vi Indjanie padaj~! - Las Casas bicga tu 
i owdzie chcf1c choc niel\torych ocalic- a Narwacz 
zilnno i spol<ojnic poglqda na scen<J, ]{t6r~ zapewne 
satn przygoto\val. ,,Ah! - m6wi La Casas wbil'a 
-.;i~ ona. tak mocno \V serce 1noje, ie po pi~cdziesi~ciu 
latacb, jeszcze mi je rozkr\va,via. '- Garstka pozo
stalych Indjan schronila si~ do lasu\v. -- ie 1na r~k 
do upra,vy ziemi! wyludnienie, niedostatek na calej 
panuje 'vyspic a zwyci~zcy satni zagrozeni s~ glo
dem ! - Ale po czterech miesiqcach, ch~c ogl~dania 
miejsc rodzinnych tak si~ czuc daje biednytn wy
gnailcom, ze \Vysylaj~ do Ojca jednega z pomi~dzy 
siebie, kt6ryby wszedl w uklady o icb powr6t. -
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Las Casas rozpocz~l je, wymagaj(lc od His~pan6w 
najuroczystsz~ obietnic~ pokoju i ludzkosci - po
czem odeslal Indjanina do wsp6lbraci.-- Pr~ez dwa 
tygodnie nic nie slyszano o nim; zacz~to juz nawet 
pow~tpiewac o jego po'rvrocie. \Vtem, wieczoru jedne
go, wlasnie gdy Las Casas sa1n juz niespodziewal si~ 
ogl~dac go,- Adrjan (bylo to imie chrzescijanskie 
mlodego czlowieka) przybyl, a z nim 180 Indjan 
przynosz~cych narz~dzia rolnicze. Zlozyli Panom 
swym ryby, owoce na znak zgody i rozpocz~li na 
no"'O bieg zycia swego spokojnego. Oddani zatru
dnieniom, uprawiali zicmi~, pracowali dla swych 
pan6w, pozyczali iln l6del{ do przeplywania wzdluz 
rzel\i- a protego\vani ci~gle przez ksi~dza, zwolali 
ziomk6w swych na przestrzeni wi~cej jak stu mil 
kwadratowych. 

Przez nowo-przybylych dowiedzial Si£d Las Casas 
o d\v6ch kobietach hiszpanskich b~d~cych 'v nic,voli 
u jednego l\acyl{a ze stalego l~du, i o zolnierzu jen
cu u drugiego. Las Casas okazal chfdc ogl~dania 
swycb roual{6\v.- Nie zadlugo jednego wieczora, 
l6dka przy biwszy do brzego'.v, zloiyla na zie1ni~ 
dwie niewiasty- byly to dwie niewolnice kt6re Ojcu 
ofiaro"'ano ! - Nie rna zdaje si~ tryu1ufu wojennego 
kt6ryby zr6wnac potrafi.l temu zwyci§zt\\·u milosci 
chrzescijaiiskiej nacl dzikosci~. 

Prostoduszni i pelni zaufania jak dzieci, Indjanie, 
ci~gle powraca1i przynosz~c kwiaty, owoce, konchy 
i inne dary.- ,Ale olrropna i nie do uwierzenia dzi
kosci;- m6wi Las Casas - ta lagodnosc, dobroc, 
zastraszyla zn6w zwyci~zc6w - nie poj1nowali oni 
tyle nie,vinnosci." Now· a rzez miala zakrwawic wy
sp~. Mlody l{aplan pierwszy raz osmielil si~ stano
wczo oprzec staremu do\v6dzcy.- ,,Jezli uprzesz si~ 
w szalonych twych zamyslach- rzecze mu Las Ca
sas - pojadEJ do J\Iadrytu i b~d~ do1nagal si~ spra
wiedliwosci na kat a, kt6ry banbi Hiszpanj~. ,, 

Velasquez, gubernator Kuby, gdzie pod6wczas 
znajdowal si~ Las Casas, n1usial wreszcie ocenic 
rad~ czcigodnego Ojca i tym razem poszedl za ni~. 
W podziale grunt6\v najwi~c~j uposazyl na,vet Las 
Casasa. · Tu zaczynaj~ si~ nowe zapasy n1~ia chrze
scijanskiego, przeciwko dzikiej i okrutnej przemocy. 
Obroniwszy zycie Indjan, bronic praw ich postano
wil. Najpierwszym ucznien1 Las Casasa zostal nie
jal\i Pedro de Reuteria kt6ry byl Alkadym i zast~p
c~ Gubernatora, a znany z przykladnej poboinosci
tkliwa przyjazn wkr6tce, nierozerwanyn1 w~zlem 
spoila te d\vie pi~kne dusze. 

Pedro r6wnie~ jak_ Las Casas udarowany posia-

dlosciami i Indjanami zostal, gdyz w koncu Guber .. 
nator o uzytecznosci tych ludzi przckonawszy Ri~ 

chcial ich do siebie przywhtzac.- Lecz obydwa py
tali siEJ sumienia s wego, czy n1aj~ pra 'vo do posia
dania zien1 i ludzi zabranycb? obyd,va uznali obo
'vi~zek obdarzyc prawami i wlasnosci~ tych istotnych 
posiadaczy ziemi przemoc~ 'vydartcj. - Velasquez 
napr6zno odwodzil ich od tak szalonego (podlug 
niego) zamiaru.- Jednej niedzieli w dzien Zeslania 
D ncb a Swi~tego, wchodzi Las Casas na ambon~, a 
ot,vorzywszy Biblj~, trafia na slow a Ekl{lezjastyka: 
,,Biedny ma tylko czas swoj jako rnaJ·qtek, jest to 
chleh jego, kto 1nu go zabiera, zabij"a go." Z tego 
tel{stu wychodz~c, powstaje na kolonist6w bogac~
cych si~ krwi~ i prac~ biednych krajowc6w.- Za
ch~ca ich a by za jego przyl{!adem zrzekli si~ posia
dlosci, udarowali wolnosci~ prncuj~cych na nich In
djan i t. d. Lecz byl to glos wolaj~cego na puszczy. 
Las Casas wraz z przyjacielern swoim zrzekli si~ 
posiadlosci i uwolnili niewolnik6'v podarowanych 
sobie - podzi wiac musieli l\olonisci ich czyn, ale 
nikt nie cbcial go nasladowac. - Las Casas chcial 
przynajmniej, o ile w mocy jego bylo, zflslaniac od 
przeci~zenia prac~ biednych nie\volnik6w- nie opu
szczal 7.adnej sposobnosci stawania w ich ohronie; 
WSZ'Jdzie go bylo pe!no, czy to na placach targo
wycb, czy przy praey; a wsz~dzie spotykaj~c nadu
zycia, z pociech~ spieszyl dla przygn~bionych - a 
z prosb~ w imie milosci i kary Bozkiej przema\vial 
do cietni~zc6w. ~akomstwo nienasyconych Hiszpa
u6w, zacb~cone cich~ lagodnosci~ nie stawiajf!C~ 
oporu, chyba samob6jstwem lub ucieczk~ biednych 
Indjan, nie dozwolilo isc za napomnieniem kaplana 
i krajowce gin~li z przecj~zenia prac~. 

Las Casas nie traci odwagi- jedzie do Hiszpanii 
w mysli przem6"rienia do kr6la na korzysc biednycb 
Indjan. Lecz iylko co przybyl do Sevilli, smierc mo
narchy obala wszystkie jego nadzieje. Kardynal Ci
smeros, czlowiek ·wyiszego usposobienia i serca, 
przyjmuje go; obie te dusze rozumiejf! si~ od razu i 
napelniaj~ si~ nadziej~ uwolnienia cz~sci rodzaju 
ludzkiego i rzqdzenia jej po chrzescijansku, cy,vili
zuj~c ty1n sposobeJn Ameryk~. Prawnik Pelacio Ru
bio, dod any zostal uo pon1ocy Las Casaso\vi, dla 
przygotowania planu rz~du dla Indji. 

Trzem Zakonnikom Hieronimitom: Ludwikowi de 
Figue, Bernardowi Mansanedo, i Alfonsowi de Santo 
Domingo, poruczonem zostalo wykonunie planu. 

Bezstronna historja przyznac musi, ze nie n1a za
myslu przezornego i dobroczynnego ltt6ryby nrzez 
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t)"'Ch trzech nieznanych n1nich6'v nic by{ pod any. Lccz \V owyn1 cza i , porozu1uicnie ~ i .. r.vchlc z na.j
Un1ysiy prawe, l\t6ryn1 sarnotnosc i rozpan1iEEty wanie 'vyisz~ 1u·6lew~k~ "· ·l a d z~1~ trudnicj~z · 111 bylo uii dzi
dodaly sily i wyzszosci, od razu poj ~ly, ze 'vynutga- siaj . l{olonisci 1najq,c za .. ub~ wojsko, nic lgkali ~ i~ 
no od Hich pogodzcnia d\v6ch rzcczy z sob~ niczgu- ~Iadrytu, \V kt6ryn1 takie n1icli strouniko\v gwaltu i 
dnych: Sarnotubstlva i ]Jo.§u;i~ceuia-chtizoo.~ci i tni- ni cpra'''osc i. 1nic\v ich nn. I.Jas Casn ·'a clo tak wido
losierd"ia. ,,Nie zdaje na1n si~- pi~ali \V picrwszyn1 czuych do:zcdl objawc.>w, .ze w Snn-Dotuingo goniouo 
,,podanyn1 raporcie- nby n1oina zacho,vnc zarazc1n go, i zape,vnc hyliby go znn1ordownli, gdyby sig byl 
,iycie Indjan i i~clac \Viele bogactw z Ameryki. - do klnsz toru Dotninil\anow nit! bchrot)il. ()1\ropnc 
,Dzis l~ai~ im pracO\'\'ac jak tylko n1ozna uajwi~- na.duzycia, r6in go rodznjtl zdracly, jal<ich siQ dopu-

ceJ· a skari~l siP. ze nie dose zt~d 1<orzy~ci odnu- ~zcza li kolonigc i \Vzgledeln Indjau httwyeh do oszu-
, ·' 'Z ~ 
, SZ '}· - Jeieii lllniej b§cl~ pracowali a lcpicj utrzy- }{ania, Zlnusily IJas ca~as a nicztnordO\\'HUCgo \V swo-
,,n1y\vanenli b~cl'1, daleko jeszczc n1nicjsze zyski ich zantiarnch, udac ~ig po,vtf.)rnie do 1 Ii : zpnnii, a by 
,,b~d~. Zamiary ja!.dc nam poruczaj~, z<.laj~ nan1 si ~ tam 'vszclldch uiyc sposob6w, do przcpro,vadzcnia 
,nicpodobne do wykonunia. Po c6i wi~c pojedzie1ny?'' korzystnych dla Indjan ~woich z:nniuro\v.- Potnilno 

ie Las Uasas 1nial \Viele tn·zcci\vniko\v n J)woru, a 
,To !'~-odpowiedzial Kardynal- zr~czne wymO- mia.nowicic RadcOw PalJstwa, obro.Zouych :i.e mnich 

,vki- chcP. aby pojecbali." Pojechali \Vi~c.-ZdoJnosc 
~ wtr~ca si~ i ~1nic poda\\·ac sposoby ulcpszcnia o ja-

wyzszego umyslu, prt,ezornosc rzC1dz~cych' wyra- l<ich oui nie po1nysleli; ws;.akic 'vyrobir sobic u kr6la 
cho"·anie ekonoinisto\v, \Vszystko to })Oh1czon6u1 pozwolcnic przedsta wicnia !Jlanc)\y S\VOiC h. 
bylo w tych trzech bicdnych mnichach. Wzywali oni W podall) ell przez uicgo projcktach wiclc bylo 
juz \Ytcnczas tego, co i dzis samo tylko zbn.wic lnozc uader u~ytcczuych i tlobrzc obn1y~lonych. - Alcz 
kolonj~.- ,Zle robi~- m6wi jeden z nich 'v rna.. ,viadon1 o ic nnjlcpszc pn.t"ro przcz uicsutnicnnosc 
nu. krypcic swoi tn - l\opiq.c tylko bogatc lniny ludzi i ~labo~c rzq,du, n1ozc bye tak '"Yl<rzywionetn, 

tego l·t·I)J.ll - Zboie " 'ino ba\vclna. upra\viane . . . . . 
'' ~ u • ' • ' , . . . ' ze zanua.st dobrycb, zlc skutln przyniCSlC. - I tak 
"'J.e "J...J·by z czasen1 t>rzvniosly korz,·sci 111z \Vszvst- . . . . 

,, n ;1'-c • ' J • J ' • , J bvlo praw1c zc wszystk1cnu potnysianu I~a.s Casas' a. 
l~ 1·e tc n11nv N~nn trzeba. s1lnych robotn1kovv· oto It) . . 1 . . . 1 1 · ,, \ ' · ; · . , . ' >o1nuno zc '" pra\vac 1 JC(ro n1c 111 0 JY10 \V grunc1e 
·est odstawn. I)OnlyslnoscJ naszc1 'v Anlcrvcc - t:> ,J p c. , • 'J , J J • • narrauneo o n dy " 'CSzly \V wykonanic, 'vykoszla\ViOllO 
Pot · r r.bf"l zat6n1 'vczw ac HISZlJan(nY z Euru1)·r 1 . 

0 0 
' t> .. , • ,, rz\. "" ' . . . . ·' . JC tak bardzo ie w koncu lncdny Las Uasas ia{o\val 

Pol.tllcr"lczyl·6·w do przechodzen1a 1 OSicdlan1a s1e . . , , , . 
'' b"" \ . . , , ', • • rr • ":}v f ZC JC poclal.- 'I ak 71fJ. chc~C ratO\VUC upadHJt1C~ lu-

w tyln no\t'''nl t. WlCCie. Stoso" J) Cln b' J-ob\) o ~_Josze - d , , 1 , 1 1 · · f' b 1 · I 1 
,, ' ~. , • " J ·- ~ · nose, ~tor~ ~opa 1110 1 a ry \ I cu ~ru co rc~.zty \VY-

nl·e 1·z· '''szvl.:tkun \Yolno uda\vac SJf\ do 1~111ervl-d. . 1. , • 1 t 1 . .. . . 
,, , "

0 
• • ~ . , • J ' lllSZCZa1y, 0.'\VHtC CZJt Z( a DlC, IZ lllOZ UU llH. CZclS JU-

,zabicraj~C z sob~ 1 przy,voz~c . . bcz Zt;dncJ opi,aty Ids doz,volic !{ulouistonJ, l) Osiadac uiewoluikcnv tnu-
n·szelk1·coo l'Odzn.JU to\varv.- 1\ lcch YV asza I<rolc- , I , fi . '1 . . . , J 1 . I 

'' ,. o ' J • r zynO\Y, {tOl'Z)' Z)"CZlllC Sl OleJSI Ou ~1':1.}0\VCU\V, ll10-

'
.,. ·I·a , ,,f 0 /.r. PI'Ze-.!vln. JHun wc:zvstek nadrnHlr ludno- . 1 , b . · N' · 1 1. "" ~ .iU ~'-'. . . u .J c " • ... "• gQ; lC 1 \Yyr~CZUC CZ utraty %}"C!U. - I lC OllllCSZ \3 1 

,sci EuropeJslneJ 1 t. <1, 1 t. d. kolonisei korzysta6 z tcgo poz\volenia, ale nic tylko 
P6zniejsi a navvct dzisiejsi Ekono1nisci, skutccz.. utrzyrnuj~c tych, kt6rych jui n1icli, lccz SIH'O\vadza

niejszych i 1n~drszych uwag poczyuicby nic rnogli - j~c innych- a bicdny Ijas Casas pot6n1 \V panliQtni
wiele lez i krwi str\vonbvszy, doszli za pomoc~ do- kach E\Y Oich gl§boki iul wyraial, ic nu~j~c eel do
S\viadczenia, prawd, przed trzcnHL \Yiekami przcz bry, i c cbcctc rato\vac jednych bljzuicll gin(!cych 
trzech na poz6r prostych 1nnich6w obja,vionych . .... ·ie z pracv, uicchcqcy na drugich jarzn1o dO%\Volil \Vlo
pier\vszy to przyklad, gdzic znajon1osc pra\v chrze- iyc. 'foi satno pra,vic dzial'o s i ~ cza~: jakis z biaien1i 
scjaf1skich dobrze pojEJtych, lepicj zrozt11nic potrzcby 1 osadnikanli, gdy ua '''niosek Las Casas' a krol doz\vo .. 
ludzkosci, skuteczniejszc tr"ralszc srodki polepszcnia lil a by kto chcc z pracuj~cej rolnicz()j klasy przeno
j~j n1oralnego i 1naterjalnego bytu obn1yslec zdola, sil siEd do ... 1ncryld i tnn1 z ic1ui ~ upra\Yial. Przybycic 
nii nauka ekonon1ii politycznej na suchetn 'vyracho- Iudz1 wolnych: nn1iej<:.cych praco"·ac \V roli i ch~tnie 
waniu oparta. do tej pracy bior~c)'ch si~, istotnic 1noglo przynicsc 

za dlun-o byloby opisy"'·ac daren1nc usHowania wicll\q; l\orzy.;c Iudjanom nicdoswiaclczonyin i ko1o
trzech zac~1ych 1nnich6'v i Las Casas' a. kt6rcgo czyn · nistou1 , }{t6rzJhy puszczali in1 grunta. - Lecz zna
nosci po,vinny byly bye rozleglejsze, gdy otrzytnal lczli si <J Iliszpauic l\orzystaj~cy z poz\volenia kr6le
urz~do\YD~ nominacj~ na Grz~d ]Jrotektorrt Inr&'an. '" .Jde go, ktorzy werbuj~c na S\Voj~ r~k~ kastylijczy .. 

Ksii£GA WIATA, Cz. I. R. X. 27 



f 

210 

· k6w, r6inemi obietnicami durz~c ich, potem uklady sk~ fllozofi~ uznaj~cq potrzeb~ niewolnikow, a cbrz.e-
jak o nie"rolnikow z Rz~dca1ni Kuby i San-Domingo scijansk~ znosz~c~ niewol~, '"skazuj~c~ brata w kaz
czynili! - Las Casas dowiedziawszy si~ o tym ha- dyin czlowiel\u. - >>J ezli krev{ Abla ,,·olala o pom
niebnyin handlu, o tysitlcach ludzi 'vywiezionycb st~ - konczyl 1n6wi~c: - c6z dopiero l\rew tylu 
z kraju, nieopatrzonych w dostateczn~ zywnosc, 1nu- Abl6w poswiEJcanych lakon1stwu?r' l{ilka mnichow 
sial zn6w za niemi jak za Indjanami ujino\vac sitg - poparlo zdanie Las Casasa.- Chcial biskup poprze
i dopiero swojetni przcdstawieniami, krzykiem, rzec dnio m6wi£1CY i inni zaslepieni przeciwnicy Las Ca
mozna, zaledwie in1 jal\ie takie 'vyrobil wsparcie.- sasa 1n6wic, ale kr6l nie doz,volil.- Slowa prawdy 
W l<oi1cu ten zncny 1n~z "'iedzial tylko ie wszystkie trafily do sere a i bystrego umyslu Karola V go;
prace jego, wszystkie zabiegi, zawszc chciwosc i szczeg6lny ten n1onarcha za,vsze 8przeczny w zasa
zlosc ludzka przeinaczy lub zniszczy. Pojmowal az dach a czynnosciach swoich, zwolennik praw Cbry
nadto, ie nawet ta cbci\vosc nasycon'}:by bye mogla, stusa a razen1 nauki Machiawela, czy to 'v skutek 
nie morcluj~c, nie 'vyludniaj~c, i lubo wolniej, osi~- chwilowego uniesienia dla cnot chrzescijanskich; 
gn~laby te satne zyski lecz te ·1,ysl<i byly zape\v- czy tez d1a innycb 11iezbndanych widok6,v; przyznal 
nione na dal; gdy ty111 czasem g'valto"·nie ci~gn~c Z\vyci~ztwo prostemu, nie uzywaj~cemu pochlebstw 
korzysc, oplacan~ zyciem niewolnik6"', wyludniali zakonnikowi nad dygnitarzami panstwa, ktorzy go 

· ziemi~ i "' koncu spodziewac si~ n1ogli zupelnego uwielbieniami obsypali. Las Casas otrzy1nal od kr6la 
braku r~k pracy. Niebaczni na przyszlosc, nazyvvali 200 mil kwadrato\vych, kt6re wolno mu bylo po swo
utopj~ srodki rrzez Las Casasa poda\vane; do tego jemu urz~flzac, 200 rolnik6w kastylijskicb, kt6rzyby 
stopnia zaslepia{a icb chciwosc. - Chcial wi~c Las dobro,volnie udali si~ za nim i 3 obladowane zywno
Casas dotykalnie przekonac ich o n1oznosci urz~dze- sci~ i r6inemi potrzebnen1i narz~dziami okr~ta. 
nia }{olouii na S\v6j spos6b. Wypraco,val projekt ta.- Pelen nadziei poplyn~ll\aplan na brzegi mu prze
kowego urz~dzenia; pi~kna dusza jego pa1ni<atala znacz0ne, 1nvane Per}o,vemi.- Dot~d tatn krajowcy 
tan1 o wszystlde1n; potrzeby moraine r6wnie jak 1na- nie byli zraieni. - Przybywszy, za pomoc~ wina 
tcrjalne cy,Yilizuj~ccgo si~ dobro-vvolnie luclu zapew- kastylijsldego i r6znych dla krajowc6w pon~tnych, 
nionc byly. vYaruuldem najwaiui ejs~ yn1 hy}o, aby sz]{lannych lub t. p. sprz~t6w i cacek, za,vi~zala si~ 
w jego l\o]onjaeb, 11ie \Yolno bylo '\Ycale zuajdowac znajc>tnosc, a p6znh~j ufnosc.-l{lasztory :Franciszka
~i~ wojsku, wicdzial ie ukaznnie si~ zbrojnych hisz- n6w i Hieron1it6w rozwijaly t~ ufnosc i eale byly od
pano\v, zniszczyloby tylko zaufanic l(rajowcow. Szlo dane na potrzeby Las Casasa, kt6ren urado,vany tak 
wi~c o pozwolcnie kr6lc\vskie, o udzielenic n1u wy- dobrym pocz~tkiem, \Yielkie sobie na przyszlosc czy
brzeia na stalyn1 l~dzie, gdzieby sa1n by! rz~dc~ i nil nadzieje. - Ale czeg6z si~ spodziewac n1ozna 
wlascicieleru.- Z~dania jego nie byly nadzwyczajne, bylo w owym czasie} gdzie za1ni1o\vanie do a wantur
nie chcial clar1no, i %a tysj~c 1nil zietni jeszcze nie niczych 'vypraw, zaborow, do najwyzszosci posuni~te 
lrolonizo,vanej, dzikiej, nie zdobytej, ofiarowal rocz- w n1onarsze, podzielanetni byly przez poddanych?
nie 15,000 dukat6w \V latach pierw ·zych a p6zniej Nie karnu, nic urzftclzona podlug dzisiejszych zasad 
\ViEJc~j az do pod,vojenia stunmy. \Vygoto,·-va wszy sila Inarynarska, puszczala si~ bezkarnie na swoj~ 
wszystko, pon1imo wielkich przeciwnosci, uzyskal r~k~ na r6zne "ryprawy. 
obictnice ze spra\va Indjan i jego projekt na. ~wa1nej Tak jednego pornnku podplywn. okr~t pod k1asz-
tronowej radzie rozbicrany b§dzie. tor- l\:apitan nie od1n·ylvaj~c za.miaro\v, kaze sobie 

Nadszedl dzien wazny d1a bohatera walcz~cego sprowadzac Kacyka n1iejsco,vego; gdy ten nadszedl, 
niezmordowanie 'v spra·wie ludzkosci.- l{arol V za- pyta go: czy ludzi jedzC:~ na tent wybrzezu?- to byl 
siadl na tronie a wielkn. liczba dygnitarzy panstwa zwykly 'vyhieg, z\vykla obelga ze strony hiszpan6w, 
otoczyla rnlodego kr6la.- C6z si§ dzialo w duszy kt6ra im sluzyla za pretekst do Inordowania In
Las Casas a gdy uslyszal rozpra wy tylko chwah~ce djan; - Kacyk oburzony odszedl.- Wtedy }{a pi tan 
odwag~ bohaterskt1 hiszpan6w, w zajo,vaniu dzilriclt! o podal od klasztoru zarzuca kotwic~. -- Indjanie 
kt6rzy jak si~ jedeu biskup wyrnzil ( opieraj4c si~ n1iejsc.owi bez obawy zbliiaj~ si~- kapitan m6wi ze 
na slowach Aristotelr.sa) Sft zrodzeni do niewoli 1 - potrzebuje znaczn~ ilosc kukurudzy kt6r~ zaplaci.
Wtedy pra,vdzhvy chrzescijanski kaplan, uhyskawszy Kacyk tatntejszy, przyjaciel hiszpan6w, nosz~cy na
pozwolenie n16vvienia, zaczf1l 'v kr6tkicb jasniejfbcycb wet ich nazwisko, dostawia mu z~dan~ kukurudztJ . 

. prawd~ '\vyrazach, dowodzic r6znicy mi~dzy pogan- Lecz gdy 50 spokojnych Indjan skladaj~ wory z pie-

• 
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c6\V swoich, otaczaj~ ich biszpanie, wi ~z~ i prowa
dz~ nu poklad, a ratuj~cych si ~ uc i cczk~b morduj~.
Taki czyn naturalnic wy\voluje zemst~.- Guy knpi-
tan po spclnieniu bezpra\via1 przechadzal -.; i~ z to,va
rzyszami swytni po wybrzezu, otacznj~~ go Indjanie i 
morduj~c biszpanow odplacaj~ im.- I\:apitan schro
niwszy si~ na ol\r§t, kaze wieszac tych kt6l'zy mu 
knkurydz~ przynicsli i kt6rsch pochwycil. - Wladzn 
biszpanska uwiadomiona, oburza si~ na t ~ sluszn~ 
zcmst~ Indjan, przybywa okr~t ze 300 iolnierzatni 
aby ich karac. Las Casas udaje si ~ do l~apitana no
wo przybylego, ale ten nie slucha jego przedsta"'icn, 
tylko <lr\vinami go zbywa, jako zaloilJCiela ?norat
nyc!t osatl.- Las Casas b~dqc sam na okr~cie nie 
czu! si~ tlosc silny1n przekonac dzikiego kapitana 
ale nie trac~c cza.su czyli odwagi, spieszy do San
Domingo i tatn na ulicach publicznie glosi prawa 
S\voje, i straszy ie jrieli mu wdzierac s i ~ b~d~ \V po
siadlosci jen1u powierzone, on skarg~ zaniesie do 
tronu.- Pogr6zld pornogly.- Wtcdy udaje si~ na 
swoje 'vybrzeze Perlowe, gdzie mial ol{r~ta i kolo
nistcnv,- ale ci przestraszeni obchodzeniem s i ~ In
djan z i olnierzami kapitaua, niechcieli pozostac i 
dali s i~ nam6wic l<apitanowi, kt6ry gluchy na wszy
stkie przedstawienia Las Casasa, zabral ich prawie 
wszystkich.-Zreszt~ l<olonist6w i z dwotna okr~tatni 
pozostawszy Las Casas \vydal stnnowcz~ rozkazy, a 
sam zn6\v udaje si~ do San-Domingo aby pra\va swoje 
popierac. - Lecz i tu spotyka go nowa kl~skn. -
kapitan okr~tu zarniast go sluchac, zaledwie znikl 
mu z oczu Las Casas, udaje s i ~ na wyhrzeia, za po
loweln perel zlota, za ch\\'ytaniem nicwolnik6\v. 

• I • 

Tak nieszcz~s1hvy Las ()a. as musinl do o tat1neJ 
kropli 'vypic Jdelich goryczy: kieruj~lCY jego stat
Idem zbl'~dzil i przez dwa mie:i~cc 11ic o I1as Casa.
sie nie slyszano; za przybycietn nare'"' zcie do San
Domingo nie pozostalo mu ani grosza na po\vr6t do 
Hi~zpanii - maj~tek jego, }{redyt, byl straf!ony
tyle puswi~cil a 'vszystko na proino! nieJJrzyjacielc 
jego tryumfo\vali; przyjaciele na,vet go odst~pili , 
U\vazac go pocz~li za sza.lonego, uganiaj~cego siQ za 
niepodobnerni do spe!nienia ideami, niezdolnego do
pro\vadzic do skutl{U nic prawdziwic uiyteczncuo i 
"rielkiego.- Jednakze niebrakowalo n1u prze,vidy· 
wania, "~ytr\valosci, czynno~ci niezn1ordo"ranQj, ro
zutnu i najlepszych ch§ci; a1ez i adcn rozurn ludzld 
odgadn~c ani zwalczyc nie n16gl szeregu wypadk6\Y 
i nieszcz~sc, l\tore cbciwosc ludzka postawilt1 prze-
ci w usilo\vaniom jego. Pale em wyt.y kano czlo,vi e
ka ktory byl chlub~ Hiszpanii i wicku S\vego! Jedni 

• 
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tylko Dotninikanio z 1 nn-l)otningo })Olostnli wierny
nli lllll przyjaciolini - oni jedni pocicszali go wsr6d 
tylu gorzkich cierpie1'1, u nich tylko do~n ::nva l czci i 
poszanownni(~. \rV ko1Icnlf>22go \Vs~cdr do ich zgro
Inadzeni a. i przcz sicd1n lat na ·t£pn)·ch, \vznHtcnia{ 
WSrod rnodlitwy i rozpatni~ty\vania dn~z~ S \V~ \VZnio-
l~ i tkli wq. 

Tikt nie \Vi cdzial wtcnczns zc IJas Casas zyje je
szc~P. - l11nartwieuia, tn odli t,va i prnce li t.e racldc 
wszystkie n1u zajtnowu ly chwile. - zu,vo<l jako rc
formatora zd:nval - i~ bye jui zniszczonyn1 'v ·amym 
zawi~zku.- l{ozpoczctl \Vi ~c zawt5cl bistoryka, filo
zofa, n1oralnPgo rosciciela przesladow an(~j ludzko
sci. - Zac:~.~l pisac histo1:jg bicdnych Indj nn, J(rzy
szt.ofa I oltunba, podlug oryginalnych rQkopL·ow, a 
nadewszy ·tko sla.wn~~ rozpraw~ : 0 jet~lJIIlf'JI SJJoso!Jie 
nawracania: LJe unico l'Ol'rtlio11is lltotlo-ld 6rn. spra
wila \V un1y~lnch odruiaug, jakicj czynne prnce j go 
dokona6 <lot.Qcl nic zdola ly. igdy filo zofo\vic 1. Vlllgo 
\Vief{U nic obsta\vali tak silnie, energic~nic i ~ tal{~ 
gorliwosci~ j nk on za tolcrancj~- ~n.cz~to wicle nH)

wic o ten1 znurnienitezn dticle. I<oloni.' ci i 1'7.~dzctcy 
Hiszpanj~ przcczyli n1oznobci ucywilizo\vania i na.
'vr6ccnia Iudjan, " 'cdlc zusacl l\t6rc jui rnz dopro .. 
\vadzoncmi do skutku nic zo~taJy. - ].;as Casas i 
bracia jego pro. iii aby'raz je ·zczc oddano i1n ja]{~
b~dz 1n·o,vin cj~ dzik~. Podcjtno,va.li sic ucy,vilizo
\vac i nawrOCiC j~, pod \Vfil'Un}dClll atoli, aby iadcn 
czlowick upro\vadzotly nie zo.>tal zt<unt.Q.d \V niewol~ 
i a by przcz 5 lat iadeu Iliszpau nie posta-l: nogfJ: w t~j 
ol<olicy. 

Gubcrnator, kt6renn1 tn propozycja nic dorzccztHb 
~i~ z<la ~val a- alr, ktory jedna.k ogl~dal ~i~ nn obie
cane zt~d prtc~ Las (asasa din s]\a.rbu zy~Jd, wyda{ 
1nu na to dnia 2go Maja 153,7 pozwolcuic kr6lew
skic.- Las Casas \Vybral sobie cz~~c krnjn poini ~
d~y gorauti Acnpulca 'v Guatiinali, cz~sc dot~d nie 
zan1icszkal~) nie Ul)l'a\Vll(b i kt6rqj \vojsko ,vca1e 
je~zczc nic splctdrowalo. Z po1ni~clzy las Indjan 
ochrzczonych i blisl\o tcj o kolicy Inicszkajqcych, 
cztercch 1udzi roznosz<1cy c:h to\va ry hiszpa11sl<ic, wy
::;{al do dzikich ludzi; a zn~j~c natni~tne upodobanie 
Indjan do n1uz} ki i poczyi, sam uloiyl \V .iezyku naj
pow. zechui6j uiy,vanynl picsni naboinc, za\vieraj~ce 
glowniejszc zasady pra\Ydy, n1oralncsci Ewangelicz
ncj i przyst6SO\\'a.,.·szy do nut SpiC,V3ll)'Ch, 'vyuczyl 
tycb piesni owJch czterech ·wzmiankowanych kup
c6"'· Ci zapusciwszy sig w gory Acapulca i Ruicha, 
star ali siEJ najpicrw uj~c daran1i Kacyka ab)' im l)O

z,volilrozbic uamiot- a ie micli \Vi~ksz~ uiz zwykle 
27* 
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ilo~c to,var<)\v, lutlnosc zacz~la si~ ze,vsz~d do nich 
gromadzic. Po wyprzcdaniu \VSzystki~go, n1ieszkaiicy 
zado\volcni z kupna, \vyprawili l{upco1n uczt~, kupcy 
zas \V clow6d \Vdzi~CZOOSCi bior~C 'V l'EJCC in 'trutuenta 
muzyc~ne i kastanjety spie~'ac in1 zacz~li.- ,,Na t(J 

nieznau~ harn1onj(J- n16wi ]{ronikarz- nate szczc
g61ne opisy, cud a, ktore opie\\'ali, lndjanie pilnie 
sluchaj~c osiedli ich do kola. X- Taka uyl'a zt~d ra
dosc i podziwienic Indjan n1iC'jsco\vych, ie kupcy 
przcz t)·dzie11 z goscinno~ci ich korzystajt1C, po·wta
rzali irr1 ci~gle, ~z~scio\vo lub \Y calosci picsni swoje. 
Wiclk~ nierni \vzbudzili ciekawo . .'·c i zaj~cie samego 
Kacyka, cltcial ntnvet do\viedziec si'J znaczcnia tych 
wyraz6\Y. - ICupcy odpo\viedzieli mu, ze ci ktorzy 
ich tych picsni nauczyli, w niczctn podouni nie byli 
do hishpan6"' <lot~d \vidzianych, ze ubrnni by li bja
lo, nic i~llali ani pcrel, ani ziota, nni ko biet; nie
jedli 1ni~sa i zndiH~j nie 1nieli broni; ale ic zycie 
swoje sp€dzali na u·wielbianiu Stw6rcy; nakoniec 
ze goto,vi byli przybydz do Kacyka i jcgo narodu 
gdyby ich do tego wcz\Yano. 

l(acyk \vi~c \vysl'al jednego z braci S\voich do Oj
c6'v Guatilna1a z zaprosin2mi, chc&c zarazem zr~

cznic \vywiedziec si~, o He vocll\vnly ){upco\v z pra
\Vdfb zgodnc by ly. - Don1inikan jedeu nnz\Yisldem 
Lancer \Yyprawiony zostal do 1\aryl,a, ktory go 
przyjql z oznnkarni najwi~kszcj raclosci. l)roga do 
chaty 1\ acyk:.t byia za lana k wiata1ni- a ojciec niC1 
post~puj~lC I)rzccbodzil poll sklcpianic.uni z krze,vin 
splatancn1i, gdy nllodzi llrog<j przrd nin1 ziniatali.
Wkr6tce posiatll ow Do1ninikan caie zaufanie lndja.n, 
n1iano\vi cic gcly iln dal przyrzcczenic iz iaden hisz
pan w kraju ich si~ nic ukaze i zc '" nic~\YOlEJ brani 
nie b~cl~. 

\Vytlun1n.czonc dogmata "'iary chrze~cj<.n1skiej ·
~1sza Stu odpra\viana, na,vrocenic i ochrzczonie tej 
<lziczy, zniszczenie boiyszcz ich i spokojnc ucy,vili
zo,vanic calcj tej prowincyi, byly skutkietu tcj pier
wszej proby, innego jak dot~d pOSt(JpO\YaUia W 110\YO 

odkrytym ~wiecic. 1\:orzystajQ:C z tak szrzEJsli\vego 
pocz~t}{U, Las Casas \V tO\Yarzy~t\vie brata red ro 
de Angelo, n 111 udal sifJ tlo 1\:acyka, i z r6wn~ 
uprzejn1o~cif1 by{ przyj~tyn1, nadto dodal1nu I(acyk 
"·c.nt~ <lo esl,ortowania go 'v glqb krajn. Wsz~dzie 
w pochudzie znnln.zl t~i stH11~ goscinnosc, ofiary 
z kwiat6\v i owoc6\v zloione i uczty \viej:--.kie. -
Chaty tej ludnos~i· {Bohios) \vojcnnej, nie byly sku
pione razcm ale porozrzucane na grzbictach gor i 
w rozpadlinach skal. Dla latwiejszego ich ucy,vili
zowania, postano\v~l' Las Casas mieszkonia ich zbli-

zyc z sob~ okolo kosciola. - Nie bez wielkiej tru
dnosci m6gl to do skutku przy\viesc, calej n1ocy i 
wply,vu s"·ego uzyc musiai aby sklonic tych ludzi do 
porzucenia kai<ly S\Yej doliny i drze\va ocieuiaj~cego 
Inieszkanie naddziad6w. 'fa.khn to spo::;obcn1 chrze
scjansld tcu cywilizator przywi6dl \vielkie swe za
ll1iary do sl\utku, 'vsr6d ludu najbardziej znanego 
z barbarzynet,va.. - Aby ten1 lcpiej ustalic dzieio 
swojc, J..Jas Casas sklonii Kacyka, kt6rego imienie1n 
Juana ochrzcil, aby z nin1 udat Si(J do Guatitnala, 
gdzie go 1nial przedstawic no,vemu Guhernatoro,vi 
Alvare<lo, i przel~onac, ze Kastylijczyko\vie nie s~ ani 
tak okrutni, ani tak chciwi, jak ich sobic wysta\vial 
l{acyk. W skutek prosb Las Casasa, Indjunin oto
czony licznym or zakien1, 'vszedl tryun1falnie do 
Guati1nala; ale tryumf ten byl raczej tryu1nfem Las 
Casas a. 

Podziwiali hiszpauie powag~, grzecznosc i znale
zienie si~ dzikicgo- mieszl<al on w Jdasztorze Do
minikan6w, \Vraz z Las Casasen1; tan1 przyj~! Gu
bernatoru i Biskupa z cal~ uprzejtnosci~ d\voraka a 
razcm po\v ain~ grzecznosci~ panuj~cego. - Guber
nator trzynJaj~c 'v r~ku kapelusz dlugim ocien1ony 
pi6rem czapli, z:-uniast 'vloiyc go na glo"·~ odcho
dz~c, po,vaznie ozdobil nj1n Indjanina- kt6ry z r6-
\vn~z zdejtnuj(};c go po\vag~, oddal go z dzi~kczy. 

. . 
U1Cl11Cll1. 

Opro\vadzony przcz san1ego Biskupa po calem 
micscic, ljO sldcpacb, targacb, placach - 11iczemu 
siEJ nie dzi\vil, gdy ntu nawet rzeczy wcale nieznane 
przeclsta,viano.- Ponlimo nalcgan Biskupa zadnych 
dar6w J>rzyj~c nie chcial, nJ6\\'i'!:c: ,,Pi~kne s~ te rze
czy, ale ua c6iby ~i~ u n1nie zdaiy."- Gdy '"Patry
wal si~ w OQruz N. ra.nny '" jednym lroscielc, pro· 
szono go ahy go przyje:1l; ze Z\vykl~ sobie grzeczno
sci'1, nie othnawiajqc ty1n razen1, lu1za! go zdjqc 
z uszanowunicn1 i do s1ebie zaniesc. 

Nal\oniec powroril Las Casas z 1\acykiern do Co
panu. - Nic ustawai w rozpocz~tetn dziele, i juz 
dzicy n1ieszkn11cy ptL tyni, stali si~ hiszpanatni. Gdy 
Gubernator, dwor, zdziwieni nadzwyczajne1n te1n po
\ruclzenien1, po,vzi~li nareszcie n1ysl post~powania, 
tak dobrze utoro\Yane): drogq.. 

Po,volany do ~1uclrytu Las Casas ella \vybrania so
hie lVlis jonarzy, ujrzal si~ z pocz~tkiem 1539 roku 
na d\vorzc, nic juz jo,l(o zwyci~iony, ale jako z'YJ'· 
ci~ica. - Dn·orzanie nie smiali sica juz z tego czlo
'vieka, lit6ry, gdyby byl zostal usluchanym dawniej, 
bylby oszczEJdzil tyle l\rwi i pi~knych kraj6\v. - Co 
raz \Vj~c no\ve uzysld\val laski i przy,vileje dla ludu 
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swego. Prowincje, kt6re san1 byluspokoil i ucywili- loni ~ci tnvaz,lj:tc 1n·a\YO to za niszcz~cc ich zyski i 
zo\val, szczeg6lni<:-jszy1n byly przedtniotenl jego pic- wlaclz~, przyj~c go nic chcicli. Ijas Casas--. jako ich 
czolowitosci; najbardziej obsta.wal przy sposobic sprawc~, "'Jklinali publicznic nn. ulicach jako nie
przys,vajania muzyk~ i \Vszelkien1i przyjctnnosciaini przyjacicla spra\vy puuliczncj, nikt go nic odwicuzil, 
zycia lud ten n1ily i czuly na sztuki pi~knc. nikt jaltnuiuy uie dal klasztorowi \V ktoryn1 IniPsz .. 

,Juz mial 'Nyjeidzac z Missjonarza.tni, Franciszka- 1\nl. - Nieszcz~sliwi zakonnicy pozbawicni dzicsig
nalni i Dominikanami, kt6rych sobie wy bra{, gdy ciu, zywnosci, n1usicli az <lo Inujan po 'vspnrcic uda
Prezes rady rozkazal mu \V imicnin I\:arola V go po- \Yac sig. 
zostac 'v 1\iadrycie, dla ulozenia Pra\v nowych, ktorc \V koncu jednakie kolonisci oba,viaj~!C sig ,v]adzy 
Indjano1n naclac chciano. Tak wi~c \V skutek '"Y- jal~::): mial sobie Las Casa nadan<1 , ntnyslili ujqc go 
tr,valosci i cnoty, Las Casas dopi~l cclu, i on to podarka1ui, ucztatni i udanf1 ulcgloscif!,, srtdz~c zc 
sam 'v ]{oncu ustanawiac mial spra.wictlliwosc ula w koncu da sig na ich stron~ na.klonic.- Lccz oiuy
tego nieszcz~sliwego now ego s'yiata, dot~u dzikiej lili si(J- po calym Inics if}:cn nadaretnnych przedsta
poswi~conego przen1ocy. 'vic1l, 111q_z ten niezwyci~iony \V dobrcm, postanowH: 

Rok caly walczyc jeszcze musial Las Casas, aby ot\vart~ nicprzyjaciclowi wypowicdzicc \Yojn~. l)c
Nowe Prawa (las nuevos leges) przyj~te zostaly; a 'vnego dnia , 1116\vi Ren1asa.s, ujrzal \Vchod~~c~ do 
wiclz(!c Pan6w biszpanskich posiadacz6\v 'v Indjacb, swego micszkania tnlodfb IndjankQ, cal~ \VC lzach, 
goto,vych nowytn oporem, obalic cal~ bud ow~ zasad kt6ra siadlszy u nog jcgo rzelda: ,, Ojczc! i pot£~ny 
jego, tak pracowicie \vzniesion~; postano,vil stano- Panic, ja wolnn. jcste1n; przypatrz si~, nie nHun \VY

wczy zadac itn cios.- Ten, istotnie zwyci~zt\vo mu cisni~tego piQtna knjdan, a tn6j Pan chcc mnic sprze
zapewniJ.- Wydal dzielo, kt6rc sla,vnem siEJ stalo dac jako nicwolnic<J .... Obron mnic, bo ty ojcctn tno
a \V l\t6retn wystawia calej Europie, polozenie no- irn jestes!. ." i inne jeszcze pelnc rzcwnosci do<.lawala 
wego swiata i wyniszczenie jego ludnosci. La de- slo,va, jak to umiej~ kobiety Inclyjsldc cbcQ:c \vyrazic 
struction tle las lndias, tald jest tytul jcgo. To je- bolesci. Nlc pier\vszy to raz lndjanic przychodzili 
den z n~jstraszniejszych obraz6w }{tore pioro ludz- do Las Casasa zalic si~. - 1'a okolicznosc spowo
lde skreslic ldedy moglo, okropny szczcg6la1ni, dowa!a ie nie \vahaj~c si<J dluzej a uzbrajaj~c si(J 
'vzniosly celem swoim. - Ani jedno ol<rucienstwo \v!adz'1 ducho\vn~, oglosic }{azal po cal6m 1nicscie 
nie przeminione, ani jedna wy1n6\vka nie jest tym ic wszyscy spowicdnicy 'v czynnosciach S\voich s~ 

srogiin zdobywcorn oszcz§dzona, ani jcdna pra\vda zawicszeni, pr6cz dzickana i kanonika jcdncgo
cbrzescjansl\a, kt6raby iln tu wytl<ni§t~ nic byla.- i to jcszczc zastrzegl satncmu sobic do rozgrzcsza
A proste cnoty biednej, pogn~bioncj ludnosci, publi- nia, uw:ystlcie c:yny niespro l!Jietltilve 1vzglgrleJJz bti
czny tu hold odebraly od rodo,vitego hiszpana. - :nien·o.- B) lo to zabronicnie 'v:-3zystkieh sakramen
W chwili guy "rahano si~ nad przyj~cie1n i \Vpro\Ya- tow na raz, jakby interdykt na calc rzucony n1iasto. 
dzenicm nowych praw sprawiedli,vosci czyli dobro- 1\liasto tei cale \vzruszonetn zostalo; \Vyslano clo 
czynnosci- wydanie to nadzwyczajny spra\vj}o sku... Las Casasa jako posrednik6\Y tcgoi, Dzickana i 
tek- przyj~to je 'v gl~bolden1, trwozncn1 n1ilczcniu. braci 1\iilosicrdzia.- Zagrozono 1nu ~c skarg~ za
A 20 Listopada 1542 roku cn1ancypacja i uznanie nios£1 do J{r61n. i Papieia na,vet, jczli dluzej sa .. 
praw c~lolvielca, Indjanon1 przyznanc przcz l{arola ln·amentow 'vzbranio.c b~dzie. ,,J akzc 'vy ciemni 
Vgo zostalo. Tak 27rrlio·letnia. praca t~.?go wielkiego ~,jestcscic! rzekl przyslanym do sicbie- grozicic, 
m~ia, niczem nie z\valczon~ j uwiecznion~ zostala. ,a nie \Vi ecic kon1u ja po:luszny jestctn:- nie komu 
I tak gdy sil~ dzialania czynnego ouebrali n1u przc- ~\inncn1u jak najprz6d Bogu, po ten1 Papiczo,vi a 
ciwnicy; on si§ za1nknq} na nlodlit\V(J, a \vsr6d po- ·:'v kolicu l\r6lo,vi, kt6rcgo oto macic rozporz~dze
st6\Y i {ez tract1C nadziej~, natchnionen1 slowem za- . ,nia. :, I przeczytal im no we Pra\va. ,Odwolali
st~powal: czyny.- Chcial !Carol Vty nagroclzic czci- srny si~ od pra"' tych- rzckl jeucn z przytoinnych
goclnego n1~za, lecz on podzi~ko\val za 'vszystkie wi~c ni e S::): one nas obowi~zuj~ce.''- .,Zadnc Pra~·o 
zaszczyty. vV koncu jednak po sn1ierci Biskupa de nie upo,vaznia ~vas do przcda,vania i pastwicnia si~ 
Cbiapa, gdy dw6r i rada Indyjska powolala go na t~ nad Judztni, jak to codzien robicie. B6g \Vain to 
dostojnosc, lubo z ialem, od1n6wic jej nie n16gl. zakazal po 'vszy. tlde czasy, kr61 zas zakazuje wam 

Za przybyciem swojem do Ameryki now~ mial: i tego \V tej ch\vili." Bezsilne byly argutnenta, a 
srozsz~ niz kiedykolwiek 1Valk~ do stoczenia.- l{o .. Biskup na 'vszystkie przesladowania narazony -
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tak, ze w koncu nie oddaj~c mu dziesi~ciny, nie da
j~c zn6w nic Dominikanorn, zmusili tych ostatnich 
wyjsc po kwescie do Indjan, kt6rzy dlugo nie mogli 
poj~c tych dwoch sprzecznych z sob~ 'vladz. 

Postanowil: Las C~tsas jeszcze przedstawic skargi 
przed trybunal na ten eel ustanowiony, l't6rego 
Prezydentetn byl Gubernator Guatirnali a niegdys 
przyjaciel Las Casasa, przez jego nawet wply,vy na 
ten urz~d wyniesiony. Ale niegodny ten czl:owielr 
wl,asnie byl poslubil: c6rkl2 bogatego h:olonisty, a 
razen1 z ni~~ poslubil wszystlde ojca jej zasady. Obel
ganli 'vi ~c przyj~l starego Biskupa!- Zgola nie bylo 
J1rzeci""nosci, upokorzeii, jaldcbby zu6\v nie doznal, 
w tej ostatniej walce chrzescijanskiej z przernoc~ 

chciwosci.- Po budzrni przez kolonist6w micszlon1-
cy Ciudad Real postano,vili nie uznac go Biskupem, 
u"'aiac go jako nieprzyjaciela pu bli cznego. Ufor
tyfiko,vali tniasto i opatrzyli si~ we 'vszelldego ro
dzaju bro!1.- Na wszystkicb drogach do 111iasta do
chodz~cych, halabardnild Indyjscy do \valld si~ spo· 
sobili i sygnale1n uwiadamiac mieli o zblizaniu si~ 
Biskup a; bieduy starzec przybywal sam, pieszo, 
z ldjem w r~ku i brewjarzern za pasem. 

Na pr6zuo Dominikanie, wiedz~c o tern gwalto
'vnem wzburzeniu umysl6'\v, starali si~ zatrzymac 
go, oba wiaj£1C si~ gorszych jeszcze znie\vag; ,,Nie 
,n16,vile1n- pol\ladam ja nadziej~ 'v Bogu i modli
,twach \Vn.szych.- M6\vicie mi iz 'varty porozsta
,, wiane s~ na drodze, a wieciei, czyli to nie w cb~ci 
,oddania raczej czesci, nii zabicia? Zn c6z ci ludzie 
,takby l'ozgniewani na mnie byli? ld~, born powi
,11ien to uczynic i zadnego nie widz~ \V tetn niebez
' ,piecze{lstwa. '' - Posta"·ieni na pier"'szej widecie 
Indjanie, l1jrza,vszy Biskupa, rzucili si(d do n6g jego, 
n16wi~c: Iz Alkadowie zn1usili ich do stania na \Val'

cie i ze n1oze ukarani zostan~, jezeli znac nie dadz~ 
o jego przybyciu.- ,,0! to pozw6lcie n1i- rzeli:l Las 
Casas, po chv6ch warn r~ce powi~zac; b~dziecie me .. 
mi jencami i znpro"'adz~ was do Ciudad Rcal.·'
Cal~ noc tak id~c, nad ranem szczeg6lna ta proces
sja weszla do miasta. - Las Casas. na czele Indjan 
powi~zunych powst~po,val w tryutnfi.e i prosto udaj~c 
si§ do kosciola - uwiadon1ic kazal wladze iz tam 
na nie czel\a.- Nastflpi~a seen a dzi\vna. - W 6dz 
spisku powsta,vszy odczytal glo sno prates tacj'J oby
wateli przeciw Biskupo,vi.- Odpo\viedz Las Casasa, 
prosta a wymowna juz ujmo\vala sere a wszystkich
gdy nowy 'vystftpil m6wca, a zr~cznie i podst~p
nie trafiaj~c w dum~ kastylijsluh oskarzyl Riskupa 
o pogardzenie hiszpanami , czego dowodem bylo 

zwolanie ich do kosciola, zamiast samemu si~ do 
nich uda.c, tak jak to byl winien uczynic; wi~c ubli
iyl zgromadzeniu szlachetnemu!- IJas Casas przy
bierajftc cal~ tnoc i wznioslosc powolania swego od
powiedzial: ,Gdybytn mial 'tVam mowic o sobie i 
sprawach moich, byJbym poszedl do was; ale mam 
wa1n m6wic o Bogu i o was samycb, dla tego was tu 
do domu Boiego powoluj~."- W szyscy umilkli 1 -
Poczem proszono go aby wyznaczyl spowiednili6w, 
uczynil tot 'vybierajqc najog6lniej od obywateli sza
no"ranych }{Si~iy. 

Nie cHugo trwalo to uciszenie; zaslepieni, lal\omi 
l{olonisci postanowili cj~gly stawiac op6r, bronic 
prazo swoiclt - grabienie bowiem cudzej wlasnosci, 
zabieranie 'v niewol~ pra"'dziwych "'7 lascicieli ziemi 
ktor~ naszli, nazywali prawami swojemi. J{orzy
staj[1C z kazdego pozoru, szul\ali sposobow jakienli
by przesladowanie Las Casasa uspra,viedliwic. Przy
pomnieli sobie ze Biskup powiqzal straz pilnuj~CC}. 

drog i miasta, i postanowili ukarac go za to. 
Siedzial w celi S\vojej, gdy raptem slyszec si~ 

daly krzyki. Szcz~k or~i6'v oznajmil n1u zblizaj~c~ 
si~ wczorajsz~ burz~ broil r6inego rodzaju zably
sla do kola; a biedny staruszek nieporuszenie, nie 
m6wi~c ani slow a, oczekiwal s1nierci.- Gdy nal{o
niec dowiedzial si~ o przyczynie tego wybuchu, dal 
znak r~k~ ii cbce cos powiedziec- i rzekl: 

, Panowie! jczli icu powi~zalem to uczynilem bo
j~c si~ aby ich nie karano, coby pewnie bylo na
st~pilo, gdyby porozurnienie miano, iz s~ za mn~."
, Otoz to wykrzykn~l ktos z tlumu - pi~kny 
p1·otektor Indjan, kt6ry uwi~ziwszy icb, trzy mile tak 
za sob~ prowadzi~! 

Gnicw i oburzenie pomi~dzy wzburzogym ludem, 
zwi~kszal s i~ co cbwna, i zycie Las Casasa w wiel
kiem bylo niebezpieczenstwie- gdy zakonnicy Mi
losierdzia zapominaj~c o habicie i szlubach, pobie
gli po bron, uderzyli na n1otlocb, pozabijali jednych, 
pokaleczyli drugich, reszta pierzchn'Jla,- wszystko 
to co si~ dzialo rni~dzy czwart~ a pi~t~ godzin~ 
zrana. 

W poludnie taz san1a eela napelniona byla ludz
mi, ktorzy na. kl~czkach przed Las Casasem calo
wa1i poly szat jego, prosz~c go o przebaczenie -
taki wply'v wywarla, moe, spokojnosc i wielkosc je
go duszy, 'v tej okolicznosci- na te wyobraznie po-
1udniowe, srogie bez w~tpienia, ale heroiczne i 
zdolne wielkosc i cnot~ ocenic.- U n6g jego Alkal
dowie skladali t·avasy (rodzaj broni) a szlachta sza
ble swoje. - W tryumfie go zaniesiono z klasztoru 
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do j ednego z najzna.czniejszycb don16w n1iasta
gdzie przez trzy dni uczty mu sprawiano, z najwyz
szemi zewsz~d oznaka1ni czci, poszanowaniu. i tni
losci; ,r6wnie zy\vemi - m6wi kronika- jak by1y 
dot~d okazywane tnu uczucia niena"'iscL 

Ale wyzszosc genjuszu i uczuc podnosz~c na ch wil~ 
\vyobrainie a nawet serca tych poludnio,vc6w, nie 
zdolala zniszczyc chciwosci i cgoiz1nu.- Co innego 
jest zapal wiod~cy w danej chwili do poswi~cen, a 
co innego \vytrwala z gb~bokie1n uznanien1 praca na 
drodze tychze poswi~ceil,- na tal{(} lrolonisci zdo
byc si~ nie mogli- i gdy tracili z oczu vo,vain~ na
maszczon~ po tac Biskupa, gdy o uszy ich nie obi
jal glos jego, pra,vdy Boze glosz~cy; oni zn6w z \Viel
bicieli, zamieniali si~ w przeslado\vc6w. Osl<ariali 
Biskupa o zdrady kraju, o ch<dc szkodzenia rz~dowi; 
W) sta,viali go jako podiegacza, burzyciela porzQ:dkn 
og6lnego- bo oni ucisk nazywali porz~dldem. Wla
dze miejscowe zdala od steru rz~du, nicobawiaj(!c 
si~ nawet tak oddalonej stolicy, zan1iast oglaszac 
no\ve przez l{arola 'l go nadane pra\va, na swoj~ rEJ
k~ robili naduzycia, tolerowaly gwalty, jak 11JJ. pra
"·o 1·epa1'linzentos zwane. - Byl to z'vyczaj zamie
niony w prawo a raczej w najokrutniejsze bezpra
\Vie; w kazdej potrzebie wysylano zolnierzy z b~bna
mi do spokojnych wiosek Indjan przcz Las Casasa 
ucywilizowanych i znaj'!cych pra\va religijne.- Zo~
nierze ci b~bni~c oglaszali: ,,zc jest Bog jcden, Pa
,piez - i kr6l Kastylijski. W imie Boga Papiei za
, bral was, darowal kr6lowi jako niewolnil\6\v, a \vi~c 
,posluszni mu bye po,vinniscie i skladac mu holdy i 
,daniny. ' Po takiem ogloszeniu, zabierali co chcieli 
wi~z~c Indjan, kt6rzy napr6zno bronili si~ temi lo-

• 

gicznen1i, pch1cn1i prostoty slo,vy: ,, Ten \Yasz PapieZ' 
daj~cy to, co uic jest jego, a \vasz kr61 prlyjn1uj~cy 

od niego cudzf1 wla.snosc, s~ chyba lud%1ni pozba,vio
nymi roztunu. ·: Jcicli 111iej ·cc.uni sta.\vinli opor 11odo
bnyn1 g\valtonl, \vtcdy iolnicrzc palili wio:ld, a. za
bijali Iuicszl\al'tc6\v jako buuto,vnil\:6w z broni~ 'vy
st~puj~cych. 

Las Casas sl<arzy, blnga tronu o znicsicnie tak 
szkaradnego bczpra\via w ln1ic Boga. speln)ancgo. 
Ale i na dworze ICarola tnial nicprzyjaci61, tniallu
dzi ktorzr jego czynno~ci jako zgubuc dla. IIi zpanii 
u waiaj~c, osknriali go zo chcc \VY lnc lliszpanj~ 
z po iadlosci Atncry1d. Cesarz !{arol uadto tninl ro
zutnu, aby czyste e'vauielicznc Las Casasa. poj~cia, 

za szkodliwc m6gt uwazac - a1cz on Inial tylc wo
jen, tyle zabor6w na. \Vidoku, ze k\vestJn. nie:zcz~sli

'vych atnerykan6,v, lubo spra\viedliwa, nic hyla na 
pierwszy1n planic dzialafl jego- zrcszt~ uczynil to 
co n1u ch\vaJ~ 'v poto1nnosci zape\vnic zda,valo si~; 
nclarowal os\vohodzenicm Indjan, podpisal ich pra
wa- ale czy tc pra\va w \vykonanie pr~dzcj lub p6-
znej \VCjSC 111ialy? to lTIU jui bylo \Vi~ccj obOj~tnc, bo 
do Monarszych uszu nie dochodzily jQki ucisnionych. 
l{arol Vty pra,vdzhvic sredniowieczny boha.tcr, ua 
wielk~ skal~ zle i do brc czyni~cy, po1nimo zdrad IJO
litycznych, po1nirno znbor6w; przez sprzecznosc \Vla
sciw~ 0\VCgo \Vieku ludziorn, czcil pra wa Chrystuso
we i okazy,val si~ \Viclkinl wiclbiciclctn religii kato
lickiej; I.~as Casas 'viGC mial u niego zasluion~ 
czPsc, ale wykonauie rad jcgo nic bylo 1 arolowi 
dose pilncm i doz\vaJal pelno1nocnikom S\voim pa
st,vic si«J nad ludcm, kt6reu1u san1 I>rawa podpisal. 

ZIEBY (FRINGILLAE) . 

Na po\vyzszej tablicy 1
), znajduj~ si~ dosyc "'ier

nie oddanc ptaki od bardzo wielu ludzi czesto bodo-

1) Opis tab/icy. Aby ryciny napisaniem liter lub liczb 
nie szpecic, po prostu podajemy same naz" i ka ptak6w 
'vystawionych tutaj, 'vedlug porz~dku: 

1. 1\iakol~~va, Fringilla cannubina. 2. Czyi, Fringilla 
spin us. 3. Dzwonicc, Loxia chloris L 4. Gil, Loxia pyrr
hula. 5. Szczygiel, Fringilla carduelis. 6. Grubodzi6b Loxia 
Coccothraustes. 7. Czeczotka, Fringilla linaria. 8. ZiEJba 
Fringilla coelebs. (samiec i samica). 9. Kulczyk, Fringilla 
serinus. Gmel. 

• 

'vane w pokojach, gel yz ~nvoj~ wesolosci~, ladn~ bar
"'~ i prt.yjemnym Spie,vem, jednostajnc dolnO\Ve ZJ• 

• • • 

Cle Ul'OZJnaiCaJq. 

.. rajpospolit~z~ z tych jest: Zi~ba tr~--ringi1la coelebs, 
Linne) \viell\osci wr6bla, lecz nieco \Vysmuldejsza, 
( dlugosci 6 cali, 4 linij, szerokosc skrzydc! 11 cali). 
Opis bar~vy samca jest zbytecznym przy tak natu
ralnyrn obrazic, 'vi~c tylko samic~ opiszemy. Zi~b~ 
z daleka poznac moiua; jest nicco rnniejsz~, 1na g!o
" '<d, szyj~ i grzbiet oli\vkowo- brunatno- popielate, 

• 
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szyj~ szar~, brzuch brudno- bialy, pierze r6zowe 
z ciemnen\ pon1i~szane. Ojcz)f.zn~ zi§b, cala Euro
pa, srednia Azyja i niekt6re cz§sci Afryki. U nas 
naleiy do pospolitych ptak6w. Znajduj~ si~ w lasacb. 
Gniazdo n1aj~ ladne, p6lkoliste. Gniezd.z~ siEJ od 
Kwjetnia do lVIaja. Zywi~ si~ ziarnami. Spiew ladny 
• • 
1 przyJemny. . 

} 1riugit!a ca7,cluetis, Szczygiel, mniejszy od zi~by, 
dlugosc 52/ 8 cala, szerokosc skrzydel cali 10. Samica 
malo si~ r6ini od sa1nca, 'v og61nosci s~ one barwy 
nicco jasniejsz<~j, znajduj~ si~ od 'vybrzeiy Afryki az do 
Sz"'ecyi. iyj~ 'v lasacb i ogrodach, jaja nios~ w maju, 
wysiaduj~ jc w dni 15. Piskl~ta tnlode nie s~ podo
bne do rodzic6,v. Zywi~ si~ ziarnanJi i owadami. 
Spiew ich przyjenn1y. 

Friugilla spinus, Czyi, mniejszy od poprzedniego 
(dlugosc 43j~ cali, szerokosc skrzydel cali 83/t) sa
mica 1nalo co si~ r6zni od san1ca. Znajcluje si~ \V ca.
lej Europie. Zyje w borach a zwiaszcza sosnowych, 
w bliskosci g6r. Jaja niesie 'v 1narcu, l{t6re ""' dni 
trzynascic ?.1ysiaduje. Zy\Vi Si~ nasieniem drze\V ]{Ol
czastych i o'vadami. Mlode s~ bnrdzo podobne do 
samicy, choc z\vy1{le tego nie bywa \V tym rodzaju 
ptak6,v. 

Ffingilla lina1·ia, Czeczotka wi(Jksza od poprzedza~ 
j:tcego; s~unice lat,vo odr6inic n1oina od sam ca. Zyje 
na p6lnocy Ameryki, Afryki, i Europy. Przylatuje 
zwykle z Ilossyi i to gron1adnie; u nas nie za\vsze 
si~ gniezdzi. Jada robactwo, pestki i ziarna. Nie 
spie,va pra,vie wcale, tylko piszczy. Przylatuje z'vy
kle we wrzesniu, a odlatuje w lutym, marcu i k'vie
tniu. Robi na drzewach \Vielkie szkody; mifJSO rna 
sn1aczne i dla tego mn6stwo ich zabijaj~. Jest nad
zwyczaj zgrabn~ na drzewach po kt6rych skacze 
jak nien1nicj i w po\vietrzu. Zyje w przyjazni z mniej
szemi ptakami, bo z niemi nigdy si<d nie kloci ani 
bije. 

[i'ringilla cannahina, Makol:! g'va, wi §l<sza od po
przedzaj~ccgo, ( dlugosc 5 1/ 8 cali szerol\osc skrzydel 
cali 10 ~,). Samica nie rna tej czerwonosci co samiec, 
i tym wlasnie si~ r6zni od niego. Znajduje si~ w ca-

lej Europie i niPktorych cz~sciach .Afryki i Azyi; 
zyj~ pocz~sci w lasach, pocz~sci na polacb, najcz~
scit~j w gajach. Ni0s~ jajka 'v marcu 5-6: mlode 
karmi~ ziarnetn kt6re1n i sarne si~ zy\vi~. Spiew ich 
bardzo przyjemny i lubiony powszechnie. 

}7·ingz'lla se?'inus, Kulczyk. l\faly ptak jak czyzyk 
(cUngosc cali 43h skrzydel cali 83J~)· Samica nieco 
bardziej szara i brunatna; przytem nieco mniejsza i 
kolory rna nie tak wyrazne. Ojczyzn~ ich jest polu
dniowa Europa, t. j. Wlochy, Szwajcarya, Hiszpania 
i cz~sc poludniowej Francyi i Niemiec; w Ojco\vie u 
nas si'd znajduje. Zyje w ogrodach a zwlasacza w sa
dach owoco,vych i niedaleko \Vinnie. Gniezdi~ si~ 
w 1naju; n1aj~ 4-5 jaj bardzo delikatnych. Zywi~ si~ 
ziarnem i o'vocami. 

Loxia pyrl'hula, Gil, dlugosci cali 7, szerokosci 
skrzydel cali 11 1/ 0 • Sam ice latwe do rozpoznania. 
Znnjduje si~ w Azyi i Europie ai do samej Irlandyi. 
Niesie jaja \V kwietniu 2 !, kt6re s~ prawie koliste. 
Zyje w lasach i na polach; zywi si~ ziarnem i owa
dami, spiewa bardzo ladnie. 

Loxz·a chtoris, Dzwoniec dlugosc cali 6, a skrzydel 
11 cali. Samica miewa wszystlde kolory bledsze i 
niewyrazne, dla tego latwo j~ mozna rozpoznac. Znaj
duje si~ od Archipelagu az do Szwecyi. Przebywa 
nie tylko w lasach, gajacb, ale i w ogrodacb. W kwie
tniu znosi 5-6 jaj. Zywi Ri~ ziarnem i to powi€Jk
szej cz~sci tlustem i mlodych drzew p~czkami. 

Loxia coccothraustes, Grubodzi6b, dlugosci 714 cali, 
szerokosc skrzydel cali 18 V~· San1ica bardzo podo
bna do sarnca, lubo wszystkie kolory rna nieco bled
sze i slabsze. Znajduj~ si~ w Europie, zyj~ 'v lasacb. 
Gniezdifb si~ 'N maju znosz~c 4-5 jaj, kt6re \V dni 
14 wy5iaduj~. iy,vi~ si~ ziarnem i O\vadami. 

Wszystlde powyzej opisane ptaki mozna trzymac 
\V klaLkach. Chociaz szkodzf!: w gospodarstwie nisz
cz~c nieco zboia; jednakze daleko wi~cej przyno
sz~ pra\vdziwego pozytku wyt~piaj~c wiele owad6w 
i robak6w nader szkodliwycb. 

W szystkich gatunl<O\V licz~ naturalisci przeszlo 
sto pi~cdziesi~t. 

ICONIEC CZESCI PIER,VSZEJ • ... • 
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