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• Wollo drukowac, z warunkie 
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PETERW ARD)j~IN . 
• 

(ZE ST.ALORYTI·~.:u). 

Malo jest osob, l<torymby nie znanemi byly pi~kne zw~ Petcrwardein ? z pewnosc if! \vicdziec nie 1nozna, 
brzegi Renu; z'viedzaj~ je podrozni (turysci), zwie- tetn bardziej, ie wiek zalozcuia. jcgo, mgla. d3lckicj 
dzaj~ szukaj~cy zdrowia w pobliskich tnincrnlnych przeszlosci pokrywa. Podanie nicsic ii pustelnik 
zr6dlacb, zwiedza tnlodziez udnj~ca sig do pobliskich · jakis, zua1nicnity ze S\vej swi~toblhvosci, tan1 si~ uro
lJni·wersytet6w, zwiedz~1j~ 1Htkouicc przen1yslo\vcy. dzil, czyli tci pra\vdopodobniej zan1ie ~kal to ,v6w
Dla tego v;i~c \Yzn o:zt}CC si~ pod uad urzegtuni jego · czas d1dkie nstronie. ZkQ:d przyszcdl? ldn1 byl? nje 
gory, stercz~ce 11~ nich roz w~Jiny dawnych feudal- wiado1no. -- \V vocz~tkach chrzescijaflst,va ,viekach, 
nych zan1kO\V, lubo o:-:zpecone ~ostnJy 'v nickt6rych !n1n6st,vo '"Yhnn.wco\v nauki PanskiQj, '" najodleglej
miejscach no,ven1i buclynkruni dla wygody zwiedza- 1 ze chronilo si~ n1icj. en; jednyn1 zb.Yt ci~iko bylo iyc 
j!j,cych i din. zysku mi e:-;zkal1c6w wystawioncmi, po- ! w }lOSr6t! pogan, ucickali a by nie patrzcC na balwo
'vszechnego atoli nabyly rozglCJsu. l\1a1arze przcno~z<t ! chw,l.lst\,vo i uicprn.\vosc kt6ryn1 zaradzic uic Inogli
je na pa.picr, poeci suuj<1 tresc nic do jcdnej b~1llady, f iuni znow jJoclnvyeiwsz;y nank~ prnwdy, nkochn.li j~ 
zgola ·wszyscy o nich 1n6w i~ i pisz~. - Inarzej si~ nadewFzyst J.:o i c ho,vnj~c ten .: karh ''" gJgbi sere a, 
dzieje z brzegan1i wiclkicgo Dnnaju, przyjn1ujqccgo ucicl\ali z nilll \\' odl ndne 1niejscn, aby tylko roz1ny
czternascie rzck do swego wspania1 cgo koryta, kto-

1 
blac o ni1n, cic:zy<; si0 nin1 i zyc '" nin1 mogli jedy

rego okolice obfite "r najr6inoroJnjejsze obrazy. tll<t nic. - Bye Jn oz(', ii jedcn z podobnych ludzi, za 
tego tyll\o nie SQ: dosyc clzis opisywanc, zc dose znanc ! n1iejscc zient~kiecro }lobytu gd~deby si~ od swiata 
i zwiedzane nie byly. ukry6 1nogl, obral sobic pusl~, skalist~, a 1nimo to 

Dunaj, l\t6rego smialo rzek~ slowiansk~ naz"·a6 pi~kn~ i n1ajestntyczn~ g6r~, 'v<J,vczas lasntrd okolo-
. n1ozemy, nie ty ll\o cieka.wosci~ jako znniej znane n1iej- llC1, nad brzegietn Dunaju. ~Ioze bye ii pier\vsz~ 

see n~cic nas n1oze, lecz raze1n jako rzcka nad kt6r~ niel<sztaltnfb chatk~, byl do1nck jaki sobic pnstelnik 
tyle si~ miast slowianskich 'vznosi, nad kt6r~ pa- wysta"'il, ze go od i1nienia jego nazwano- a p6zniej 
nuj~ nasze T'atry, takze nie dose znanc, a tern sa- w okolo 1niejsca przez swif!tobliwosc \Vs{a,vionego 
mem niedosc \vyslawiane, obudzac w nas '"iellde za- czlo"'icka, o icdlali si~, czy to s'vieio na,vr6ccni, czy 
j~cie po"·inien. - Nic b§dzien1y tu opisy,vali biegu potrzcbuj~cy .. chronienia ludzie, i ie z tak tnah~j za
jego nurt6,v, czasen1 poclmywaj~cych srnutne, skali- grody \vznio lo si~ z czase1n i 1niasto i \Varownia. 
ste, uderzaj~ce s'voj~ dzikosci~ ustronia, czasem zn6"r Podobniejszen1 jest \vszakie do pra\\·dy drugie po
bujne lesiste g6ry i cudowne l'1ki; zatrzyn1amy si~ danie, jakie zaloiycielem miasta a tnianowicie zam
tyll\o nacl jedn~ skalist~ g6r~, dzis murami niezdo- ku na \vznio~h3j g6rzc, podaje pe\vnego Vv ~gra, kt6ry 
tytej fortecy pol\ryt~, przez,yan~ Gibraltare1n W ~- zasta,vszy szcz~tki 1nur6w po budowli 'varownej, 
gierskiln. przez Rzymjan niegdys wystnwionej, podni6sl czyli 

Na pruwynt brzegu szerokiego Dunaju, 'vznosi si~ odbudowal j~- a uznawszy to n1iejsce za niedost~
n1iasto z zamkiem warowny1n, na ogromnej skaliste- pne, za niedobyte, cbcial mu nadac st6sowne miano. 
go pokladu g6rze zbudowane. Dla czego to miasto ,,Piotr apostol - mial m6wic. 6w \'r ~gier - · nazwa
na gran icy Serbsko .. w~gierskiej wzniesione, nosi na- ny1n byl przez Chrystusa opok'1, na kt6rej budowal 
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kosci6lniez\val czony przez zadne burze, a poniewaz 
zamek kt6ry sta,viatn, r6wniez przez zadne burze i 
napady zwalczonym bydz nie moie; niecl1ze nosi na
zw~ Piotr a Apostola." J{iedy potem do pocz~tl<o,vego 
nazwiska miasteczka i waro\vni dodali wardein? to 
jest w kt6rym czasic nazwa ta Petrus przenien1czon~ 
zostala?- nie \viadomo. 

Dzis Peterwardein jest najpot~zniejsz~ bo niezdo
byt~ fortec~ z pom1~dzy \Vszystkich pod panowaniem 
Au~tryjackiem b~dttcych. Jako miasto nie odznacza 
si~ niczem pr6cz znamienity1n handlcn1 \vin W ~gier
skich, kt6re ze sklad6'v tamecznych parost.atkarni 
w rozmaite rozchodzct si~ strony. Miasto nie 'vielkie, 
nie posiadajttce zadnych godnych widzenia gn1acb6w, 
rna tylko 5,000 mieszkancow: cal~ jego znal{omito
sci~ i ozdob~ jest zamek, glowny punkt wa·rowni, na 
wynioslej g6rzc, z jednej strony gl~bin~ Dunaju strze-

2 

zony, a z drugiej niedost~pnemi rozpadlinami ska:t. 
Mozna sobie la.two wyobrazic, jak cudownym jest 
widok ze szczytu tej gory, jak rozmaite krajobrazy 
przedsta wiaj~ si~ zachwyconen1u oku, sledz~cemu to 
bieg Dunaju gubi~cego si~ w oddali, to zn6w spoczy
waj~cemu na g6rach, gajach i rozrnaitych tu i owdzie 
rozrzuconych wsiach i miasteczkach. N~jwazniejsz~ 
epok'! w dziejach miasta i w aro\vni Peterwardeinu 
byl rok 1716. - W tym to roku raz jeszcze zapra· 
gn~li Turcy zdobyc Panst,va Chrzescjat1skie, i napa
dli na W «Jgry za panowania Osman a III, kt6ren ogro
lnne wojska pod dow6dzt\ve tn Allego \vyprowadzit 
Sla\\'Da i stanowcza bitwa stoczon~ zostala pod mu
ranli Peterwardeinu - a na tern miejscu na pami(lt
k~ 'vygrauej nad Muzulmanami, wzniesionym zosta{ 
}{osciol do dzis dnia istniej~cy. 

A. 

LAS CASAS, OS\V'OBODZICIEL INDYJ, 
"'\IV,.. AMERYCE. 

{Dokoftczcnie). 

Zwolan~ zostala Rada czyli Junta do ~leksyku
tam Las Casas pragn~l publicznic v-r ice .. J\r6lo\Yi '"Y
sta\vic naduiycia i zniesienic pra\va reJJar!iJnenlos 
uzyskac.- Prawnicy nie spodziewali si~ osobistego 
przybycia Biskupa- "b~dzie si(J l~ka:t san1 jedcn 
stan~c wsr6d tylu przeciwnik6,v" 1n6wili.- Tern 
bardziej ze juz i Wice-l\r61 n1in1o rozs~dku s'vego, 
byl ze strony kolonist6\,., ktorzy publicznie ,,. pi
smacb i \V mowie, Las Casasa, jako najszkodliwszego 
spokojnosci publicznej, okrzyczeli. Biskup jednak 
sam jeden z pastoraletn w r~l<u wybiera si~ na pie
chot~ do Meksyku, a gdzie tylko ujrzala go ludnosc 
krajowa, kupi si~ kolo niego.- Ci prosz~ o rad~, 
tamci o wymiar sprawiedliwosci, a \vszyscy wolaj~: 
,Oto ojciec nasz, oto prawdziwy poslannik Chry
stusa! " - Takie oznaki milo sci i 'vdzi~cznosci In
djan, za zle poczytano Biskupowi; Wladze l{asty
lijskie widziec w nim chcialy burzyciela, przcchvne
go sobie. - Nie pami~tali ze takze chrzescjanami 
byli, ze lzy i krzy,vdy \VSp6lbraci r6,vniez i icb wzru
szac powinny, ze zu nie rachunek Bogu zdac musz~. 

Wice-kr6l odrzucH przedsta,vienie Las Casasa o 
zniesieniu repa1·tinzenlos, tudziez o wpro\vadzcnie 
w czyn Prawa NztOI)as le.ges, nadanego oddawna a nie 
wykonanego. 'Vice-kr61 sluchaj~c podszept6w, os~
dzil, mimo rozs~dl\u swego, ze zmiana post~po\va-

nia, ie lagodnosc Rz~du, uzuchwali krajowc6w i 
zgub~ Hiszpanii zgotuje. Wtedy Las Casas po skon· 
czonej radzie, \vchodzi na ambon~; byl to bowiem 
dzien S\vi~teczny i Wice-kr6l takze naboiny po swo
j emu, wraz z innemi 'viernemi znajdowal si~ w ko
sciele. W zi~ wszy tekst z pisma Sgo; , Cltcq, aby ci 
co u'idzlf: nie widzieli, co rozu1niejq milczeti; 1tie 
chcq stuchac wyrazozo prauJdy" itd.- natchniony 
nim kaplan w wymownych \vyrazach skresla niedol'J 
chwytanych do niewoli braci Indjan, skresla stra
szn~ odpowiedzialnosc jaka ci«JiY nad narodem uci
skaj~cym drugi nar6d, wykazuje jasno obowi~zki 
Hiszpanii \vymierzania sprawiedliwosci.- Po skon
czonem z tal\~ odwag~ i narnaszczeniem wypowie
dzianem kazaniu, Wice-kr61 przyst~puje do Las 
Casasa m6wi~c: ,,Rob jak cbcesz, zwolaj junt~ Bi
skup6\Y do klasztorn swego, a ja skutek narad wa
szych san1 przedstawi~ l\rolowi. '' 

Tak Las Casas po przeszlo-p6lwieko,vej, ci~glej, 

'vytr\valej a ~ilnej bo w Imie Bog a i pra w J ego pro
\vadzonej walce, odni6sl zwyci~ztwo!- Nowa Junta 
Bis]{up6w pod przewodnictwem jego oglosila Prawo 
poci~gaj~ce do odpowiedzialnosci kryn1inalnej, czy 
to ch,vytanic i utrzymy,vanie niewolnik6w, czy to 
inne krzywdy wyrz~dzane lndjanom.- Nadane Pra
w.a rozkazano najsurowiej w czyn wprowadzic i roku 



1547, zablysla nowa epoka dla ludnosci Ainery
kanskiej 1 - To zwyci~ztwo praw Chrystusa nad 
zdzierstwem i przemoc~, jakl\:ol wiek zupelne, nie 
zdolalo zmienic ludzi przywyklych do bezpra\vi6w .. 
Obawa kary wstrzyn1ywala ich od glosnych nieprawo
sci czyn6w, nie palili wiosek, nie lapali mieszkau· 
cow; ale wojskowy a razem wlasciciel lub urz~dnik, 
tysi~czne znajdowal sposoby naduzywania praw mo
cniejszego; tern bardziej ze tron, o l\:toren skarga 
oprzec si~ mogla, byl nader daleko. Nieustala wi~c 
praca Las Casasa i przyjaciela jego Pedta, r6wnie 
jak innych, czy to braci Milosierdzia czy Domikan
skich ksi~zy.- Gromi~ 'vci~z naduzycie, upominaj~ 
si~ o sprawiedliwosc dla pol{rzywdzonych, a 80letni 
naczelnik tej armii, pol{ojem i 1nilosci~ walcz~cej
puszcza si~ zn6w do Madrytu, aby osobiscie monar
sze przedstawic sl{argi swoje. Tam spotyka nowe 
przeciwnosci. Znalezli si§ dun1ni, daleko od teatru 
tej swi~tej walki zyj~cy, nie pomni ci~:i.kiej pracy, 
pos\vi~cenia i niebezpieeze1istwa, na jakie si~ lat 
tyle Las Casas narazal, .ktorzy zazdroscili 1nu wzi~
tosci i dostojenstwa, chocby go sarni taldtn koszten1 
zdobyc nie byli w stanie- tacy spot\varzali czcigo-· 
dnego m~za!- ~1i~dzy innen1i, pelen dumy Franci· 
szkanin, wyst~pi"·szy '" obrouie spotwarzonych 
(jak dowodzil) l\olonist6w,- "vszystko zle intrygon1 
Las Casasa przypisywul.- Inny Don Juan Sepul
veda doktor, pisz~cy his tor.~~ 1\urola V go, stnral si~ 
zn6w dowiesc ze Indjanic byli zrodzeni do nie,voli. 
Las Casas jasno odpowied:d~ swoj~ dowi6dl uczone
mu doktorowi, ze nieznal nie tylko praw Chrze~cjan
skicb, ale ani cbarakteru i usposobien Indjan, o kt6-
rycb pisze. Byla to ostatnia literacka praca jak~ 
wydal uczony Biskup. Znanem jest wsz~dzie to 
dzielo nosz~ce tytul: Znzszczenie lndji, tl6maczono 
je na wszystkie j~zyki. - Las Casas otrzymawszy 
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12 rozprzqdzen l\r6lewskich ku powstrzymaniu na
duzyc slui~cych- wraca do S\Voich Indjan. 

Nieszcz~sciem to zwyci~ztwo aczkolwiek zupelne, 
zbyt p6zno skutkiem uwienczone bylo, mozna po
wiedziec, iz tylko resztki luunosci ocalic zdolalo!
Zawsze jednak ta ludnosc swobodnie w pokoleniu 
rozrodzona, zawdziEJcza jemu, prawa i swiatlo wiary 
na jal\:ich wzrosla. 

W p6ztH~j starosci zlozyl w r~ce Papiezl\ie swojf! 
godnosc Biskupif!, czuj~c si~ w nien1oznosci piasto
wania jej dluzej- a w pare lat potem, w skromnej 
celi zakonu swego w Madrycie, pelne swi~tosci zy
cic za.konczyl, maj~c lat 92. Min1o tak ci€dzkich mo
ralnych utrapien i trud6\v cielesnych, czlo,viek ten 
odznaczajqcy si~ czystem, skromnem iycicm, zacho
\val: ·wladze tunyslowe i sily fizyczne do konc1; jeden 
tylko organ sluchu ucierpia.l, bo na pare lat przed 
smierci~ ogluchl zupelnie. l\7 90t.ytn roku, juz zlozy
wszy Bisl\upstwo, zapragn~l s'vi~tobliwy m~z na po
iegnanie od wiedziec raz jeszcze Indje s \Yoje i nie 
'vahal sie pugcic w tak ci~zk~ stosunko\\'O do wieku 
swego podroi! Nie potrzebujemy pisac jak tam 
przyj~tyn1 i powitanyn1 przez Indjan zostall-- Wr6-
ci\Yszy, na r~kach ukochanego przyjaciela Pedra, ra
zen1 spowiednil\a ~wego, bez bolesci i ci~zl\iej cho
roby, zasn~l spokojnic. 

J~,ilozofowie XVIIIgo wieku, nie byli 'v stanie zro
zumiec Las Casasa- to jest nie 1nogli pogodzic ro
zumn z wiar11 religijn~.- Zt~d Jnaluj~ go jako filo
zofa, jako nieprzyjaciela ducho,vieflSt\\'a. A on t.ym
czasem byi tylko prawdziwy1n wyzna\VC<1 nauki Cbry
stusowej, prawdziwym katolieldrn kaplanem, karc~
cym w Bre\vacb duchownych, zle posl@potvanie iclt; 
gdyz sam zalozyi ldlka Zakon6w w Ameryce: kar
cil on wiasnie niepoj~cie, niedopelnienie tego wiel-. 
kiego powolania. 

• 

ESTETYKA ROSLIN. 
(Dokonczenie ). 

Pozostaje nam jeszcze do rozwazania ostatnia gl6-
wna forma, w kt6rej najscish~j zJewaj~ si~ z sob~ 
ksztalcenie pnia i liscia i nierozdzielnie odznaczaj~ 
zbiorowe wrazenie, nie bez tego zeby takowe nie do
znalo modyfikacyi, czy to od pnia i jego rozgal~zie
nia, czyto od lisci i jego form. Tak~ jest forma d1·zew 
kt6ra znowu rozpada si~ w wi~kszych, jeszcze, jak 

w palmacb, stosunkach na szczeg6lnie charaktery
sty czne podrz~dne formy. 

Trzy z nich tak b1isko przedstawiaj~ si~ naszemn 
oku ie dose jest tylko o nich wspomniec. Jest to J"or
ma utt·stnz"onego drzewa z pniem na wszystkie stro
ny rozgal~zionym, a swem obfitem, kr6tkiem i sze
rokiem ulistnieniem tworz~ca g~ste, scisle ro~linne 

• I* 
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massy; (ornza toierzb z opuszczone1ni pr~to"'atemi i \Vsp6lubicgaj~c si~ z lisciem palmowym. Slaby tylko 
gal~ziami, z \Vf);Zlden1i lub dlugo-konczastctni trzepo- obraz dajc nam, doszla do nas z p6lnocnej Ameryki 
c~cemi liscn1i, z }{torycb dolna zwykle bialo kosn1ata Robinia, o rozn1aitosci, delikatnosci, ozdobie i wspa· 
strona, poruszonen1u lisciu na<lajc \Vlasc i\vy bialy nialosci do jakiej si~ rozwija ta forn1a pod oiywczym 
polysk, u nas reprezcnto,vana przez 'vicrzb~ i topol~, pro1nienie1n zwrotnikowcgo slonca. 
na poludniu za~ przc" pozyt(_)czne drzc\vo oli\vne; -

d 1 Jezcli si~ ograniczymy na tern naszkicowanetn wy-potrzccie nakoniec fornHt r:euJa SZ]Ji!H:ou ego od-
liczeniu charaktcrystycznych form, z uutury rzeczy znaczona W[}:zlri6n1i, szaro·zieloiJcn•i li ~cmi i Inlynko-

\vato- podzielonen1i lub tarczyko,vato- rozpostarte1ni wypada, zc tal{O\YC dla odmalowania bogactwa przy
rody, 'vcalc dla nas b~dzie niedostatecznen1, lecz 

gal~ztni szaro- czer,vonego pnia, pra "'ie jakby osa-
\vlasnic naj·wigccj tu nan1 zbywa na pe,vuych, artydzona na drze,vic karlo,vata, lecz g~ ta wcgctacya 

sitowc6\Y. styczn~ rgl\~h 'vykonanych rysunkacb. Podr<lzni, cz~-
Naprzeciwl<o ninl ,vyst~puj~ trzy fornly z poludnio- sto bezduszni zbicracze, zanadto malo t~ cz~sc po

'vych i rownikowych okolic, kt6re s~ calkictn o<hnicn- strzegania natury 'vyksztalcili. Nawet i 1ni~dzy taki
nych istot lccz w pe\vnyln wzg1~dzi c z ninli poro,vnac n1i, kt6rzy n1ieli to na wzgl~dzic, \vielu siEd znajduje 

ktorych oko niedosc jest spokojnc i bezstronne, dla 
si~ lllOgfbcycb. fiiassa ulistnionych la. ~ 6,v n1ianowicie 

1 
. 

1 
. . . , ,. b. 

1 
. 

, · 1 · .1 1 , d t .k . odt z1e cn1n tce:o co SIP, 1m wyoa1.o su ~,e \tywn1e I)O-zas rnz nc urze\va {rZe\VO\V po zwro ,n1 ·a1n1 ~zcze- . . ~). ' . ~ J . • 

rr6lni6i SQ: nacecho\vanc (ornzanli A1atto, u J.~torrch dobaJ~~enl SlEd 1 CICka~en1, od te?o co \V l<~·~Jobraz1c 
~ielki·:, dloniasto -poroz<lziclane, :myczajnic dlugo sta nowt cha.rakter: W1elu n,atchmon?·ch proznym p~
ogonko\vatc li~cia, jaki ponlin1o szerokiego rozprze- p~denl. pO\Vleclzenia czegos ~zcz~goln?go, nlozolnie 
strzcnienia z powodu obwi ·lcgo poJoZenia nicdajl}q ukladtlJlJl wys~uk~:te s.low~ 11:.eda:J~C~ _zadnego , ·ob~a
zadncgo cienia, i po \Vi~ks;;: ')j c~~sci 11 a Jn·otko grn _ 1 zu, albo o~~aJ~ Sl~ _IL.ttlokow 1 uczu~ ,I po~oto" 1 nic
bych, tyll<o na koi1cu \V koron~ rozgal~zion}'ch, rzu- 1 \Y '"' trzyinaneJ ~antaz)~l; .Rzadko znalezc 1nozna k~ass?"
dzi6j na dlugic, wygi ete, podziclonc ll:llit'Iiki. Do te- l c~n~ prz?dtmotowosc 1 plastyczne ~apatryw.amc SliJ 

0'0 rodzaju nalcilt: olbrzym Swiat a ro '·linucgo Swit)ty ! o~znaczaJlJlCC zarys~ n_atu~y - Jasno ~ WidZl):cego 
Baobab, niek zt.tlt.na mas~a bcczkown to-wydt)tcgo Goeeteg~, . obfi,tcg? 1 ozywwnego Seals field, przed 
pnia J]aJnlntsa purpurowo _ k'vicci.-tc kr:alti tlljni , 'yszystknui zas n11strza w nauce z artystycznem po-

. ' t · · · t'. ' 1 J·ecicnl i jezykiein Aleksandra Htnuboldta. lecz takzt' 1 szybko-rosnt1ca Pnu :/Otl'JIItt ttnpe1'ta IS. ~ · v -' , 

Osobnctn \Vraienieln jakic spril.\Viaj~ ro '· liny s"'oj~ Uszyl\owaleln te for1ny obok sicbie wedlug tego, 
budo"r~ i holoren1 s'vych Iisci, /'orJJut laurn i 1nyrtzt jak one nag~ zie1nifJ pokry"'aj~, lnb tez jak si~ nad 
wi~cej spol{rcwniont1 jest z p6lnocnc1ni 'vierzbtuni, ni~ w samoistnych postaciach wznosz~, a ostatnie 
w l~t6rc }_Jrzechodzi \Viele no,vo-holland ~ kich 1\1yrto- \Vedlug tcgo jakie one szczegolncn1 ulistnieniem a 
'vych \v!asnie ai do fizyono1niczuego odroinicnia.- 'bardziej charaktcrystycznen1 odznaczeniem si~ pnia, 
W og6lnosci szerokic, jak k6ra t\vardc i jakby od albo nakoniec pol~czenie1n si~ i zlanien1 obojga, 
lakieru blyszcz~ce az do o ~lepienia sw iatla, odbija- zczegolne wywicraj~ 'vrazenie na widza ut"'orzo
j~ce liscic, s~ cech~ tych roslin, ktoru. jcszcze szcze- nyn1 przcz si~ krajobrazcn1. 1\Ioznaby jeszczc wyka
golnicj n1odyfil<uje si~, gdy jak w ]Jroleaceaclt doln~ zac inne 'vaznicjsze, z artystycznego punktu zapatry
powierzchni~ liscia powJ.eka biala gruba obw6dka, "'ania si(J "'hi~tc ~nsady podziaru. 1' ak jak £am 
mieszaj~c tyn1 sposoben1 do poly kuj~cej ziclonosci krajobraz dzielilny ua cz~sc przedni£!, srodkow~ i 
osobny srcbrnego koloru odcie11. .L;a naj,vyzsz~ do- tyln~, tak tez przeclewszystkien1 charal{terystyczne 
skonalosc wszystkich roslinnych forlll n16glbym na- for1ny roslin }JOWinnyby wedlug roznej waznosci 
znaczyc forrnc Akacyi. 'Vielorakie, cz~sto poprostu swojej bye objfJtc w tych trzech cz~sciacb kazdego 
tarczowate, cz~sto siatko"rato-przezroczy::5te, cz~sto obrazu natury i pcwnym r)'sunkiem bye uwydatnione. 
\V ksztalcie konar6w d~bu ugal~zienie tu wysmuklycb, Mniejsze forn1y b·au' znacz~ce tylko cos w calko,vi
tanl przysadzistycb pni, spra,via tak~ do pi~knosci te1n wraieniu swoich mass, nic nie trac~ przez \Viel
przyczyniaj~c~ si~ obfitosc odmian forn1, kt6ra tal\ k~ odleglosc, gdy rosliny Pisangzt i A1·oideow z przy
r6znorodnie urozn1aica si~ w lekko-oskrzydlonc li- czyny pi~knych forn1 ich wielldch lisci, mog~ ucbo
scie, raz malych i piEJknie jak najdeliltatniejszy haft dzic na"'et na przednim gruncie. Przeci wnie cienkie 
rysuj~cych si~ na jasnym nieba blEdkicie, drugi raz da- liscie ruimoz6w rozplywaj~ si<J na 3m planie w zielon~ 
leko rozposcierajqc si~ w malowniczycb zagi<Jciacb, massEd; gdy wysokie palmy zanadto blisko posta-

• 

• 
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wione, przewazac b~d:~ w caikowitem wrazeniu tak, swiat roslinny na rozwoj czlowieka, oka·zuj~ tc ro
ze I>i~knosc ich przestanie bye dzialaj~c~. slinne forn1y jednak nie przez si~, ale raczej dopiero 

- Nast~pni podr6znicy powi~ksz~ liczbQ roslinnych przez pol~czenie z wymienionen1i juz fo'rmacyarni 
for1n, \vykaz~ dokladniej ich znaczenie i naucz~ 1'o.§linne?nz". 
obejmowac delikatnicj~ze odcienia na jakie pozwa- Niech tu n.ikt odcrnnie 'vi~cej nic spodziewa si~ 
laj~ rozdrabiac siE2 o've wi~ksze grupy, 1niano,vicie nad tresciw~ wzmiank~ o nieskonczonych bogac
zas zyska na te1n zastanowienie si~ nad natur~, jezeli twach przyrody, gdyz cos wi§cej nadto zrobic nie 
b~dzien1y przed sobfb mieli wielld zapas tak artysty- pozw~laj~ 1ni ciasne ratny, w kt6rych si~ mieszcz~ 
cznycb opis6w, jakie na1n podal z nienaslndowan~ n1oje obrazy. Gdyby na,.vct rnojen1 tu zadaniem bylo, 
prawdziwosci~ Baron Kittlitz w swoich wcgetacyj- calkiem 'vyczCl'J)ll~c ten stosunek, to n1usielibysmy 
nych pogh!dach 1). Najwi~kszcgo godn~ zastano- na.wet \vci~gn~c 'v ten zakres naszego roz,vazania 
wienia, calkiem pra,vie pornijana i uiezbadaua, jest swiat zwierz*Jcy i geognostyczn~ zasad~. Czlowiek 
strona forn1 roslinnych ounosz~ca si~ do czlo,vieka, natury nic zyje 'vyl~cznie tylko z tc1n lub owem 
historyi jego l<sztalccnia si~ i jego pogl~du na zycic. przyrodzoncn1 ciulem lecz ze \vszystkiem co go ota
Tu dopiero naprz6d te typy natury zyskuj~ \Vyisze cza: }{rajobraz ze wszystkiemi nierozdzielnemi z nim 
znaczenie a dla psycbologa-etnografa staj~ si~ one iywiolan1i dziala na jego utnys!o\vosc, a przez to 
prawie \vaznicjszen1i jak dla badacza roslin. Zanadto nieznacznie na cal'b jego \VCWn§trzn'1 historjEJ i do
zdaje siE2 widocznen1 izby nie zaslugi,valo na wspo- piero stopnia1ni, przy rozwini~tem dobrze wyl<sztal
mnienie jest to: ze pog1£1d swiata inaczej si~ n1usi ceniu n1oiebnen1, zclajc si~ dla niego wyj~c z tego 
przedstawiae temu, kto pier\vsze S\Yoje wrazcnie obrazu pojedyncze skladowc cz~sci, a calkowite wra
otrzyinal od pownznych i w zin1ie zielonych jodlo- zenie rozc brae na oso bne dzialania. Nie trawa lecz 
'vych Jas6'v Sz\vecyi1 inaczej tetnu l<to "'zrosl Jni<J- lf!ka, nic drzewo lecz las, nie l{rzak 1nyrtu lecz cal'a 
dzy mgliste1ni bagniskami i zaroslan1i Szkocyi, ina- plaszczyzna nizkiemi ln·zaczysten1i 'viecznie zielo
czej znowuz takiemu kogo od dzieci1lst,va otaczal po- ne111i roslinami, otaczaj~cetni jakby pasem greckie 
lyskuj~cy lise laur6'v i 1nirt6w pod jasnetn grecldem gory, 'v sprzccznosci zost~j~ca z jednej strony z kwi
niebenJ; a jednak wyplywaj~cr zt~d pogl~d 11a zycie tnq.cen1i i~kami, z drugiej strony z wysoko pn~cemi 
lat,viej daje si~ uczuc anizeli jasno slowami "'}'razic. si~ sosnan1i, przewazny \vywieraly 'vply'v na powo
Jak 'v mitologii tak i tu najiywotnicjsza i najobfitsza dzcnie i niepomyslnose czlo\vieka. I tak zastano-
strona nie ?.ostala jeszcze zbadan~; n1oze1ny \vszakze wienie si~ nad forrnacyan1i roslin jak si~ one z tych 
poloiyc za og6lne pra widlo, ze, nie masz cwiczenia forn1 sklada~y, b~dzie dla nas nier6,vnie wazniejszem, 
n1og~cego siEJ odniesc do jakichkolwick zien1skich gdyz w te1n 'vlasnie 'vyraza si~ szczeg6lny rozmai
stosunk6\v lub tez w nich urzeczy,vistniec si~, kt6- tych kraj6\v charakter. 
reby nie opieraj~c si~ na przyrodzono-bistorycznej Nikt z naszych, kego tylko przyjazny jeniusz 
podsta\vie bylo czem innem jak tylko 1nartw~ nauk~ szcz~sli\Yie zaprowadzil w bogaty swiat prostopa
wyraz6\v i nieprawdzi"wem fantazyo"'aniem. Nie mo- diych pro1nieni slonca, nie 1116gl uchylic si~ od wra
zna zrozun1iec duszy czlowieka bez j6j pol~czcnia zenia, jalde na ni1n zrobila wlasciwosc zwrotnikowe 
z cialem, a ciala bez jego zaleznosci od caiej natury; roslinnosci, kt6rej nigdy nie zapomn~. Bardzo nie
i c6z jeszcze jest nadto co by zaslugiwalo bye przed- jasne i slabe s~ zwyczajne wyrazenia: bogactwo, ob
mioten1 nauki! :fitosc, bujno:Sc kt6remi chcen1y oddac ten charakter; 

Wply'v ten, kt6ry szczeg6lniej ustana '"ia takie s~ slowan1i falszy\\7eini, gdyi ktol<olwiek zobaczyl 

1
) Nic mog~ przy tE~j zr<Jcznosci wstrzymac si~ azebym 

- nic zwr6cil u'Yagi moich czytelnik6w na. niedawno rozpo
czfJte dzielo tego~ au torn.. Te "\Vidoki roslinnosci ,, kt6-
rych 14 zeszyt wyszecU vv 1859, polozyJy sobie za zada
nie wysta·wienie w koloro,vanych rysunkach charaktery
stycznych formacyj roslinnych ojczyzny Niemiec. Pier
'vsze cztery karty 'vzifJte z zachodnich Szkic6w obiecuj~ 
dzielo r6wnie wazne i ciekawe dla botanika i estetycznego 
przyjaciela natury. 

p6lnocny pierwotny las, pot~znie stercz~ce pnie, 
gnij~ce trupy roslin, obfi.tosc paproci i mch6'v po
kry,vaj~cych i oblekaj~cych wszys tko, co umarle i 
zyj~ce, ten musi zaraz dojsc do tego prawdziwego 
przekonania, ze nie mozna juz myslec o wi~kszej 
bujnosci wzrostu roslin. Juz prawdziwsze wyobra
zenie obudza mowa, ze im si~ wi~cej zblizamy do 
gor~cych stron, tern bardziej tez gubi~ si~ towarzy
sko iyj~ce rosliny, tern bardziej zdarzaj~ si~ same 
przez si~ najrozmaitsze formy roslinne. R6wnie tez 
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o ile to zdanie jest prawdziwem, tern mnh~j sklon- zyi i o ile dopuscic mozna takie por6wnanie, s~dzi
nym go b~dzie uznac ten, kto wi~cej trzymaj~c si~ my ze cos podobnego tern oznaczamy. Jak zas w geo
fizyonomii aniieli botanicznycb oznaczen, przypo- gnostycznem rozwazaniu powierzchni ziemi rozr6-
mina sobie charakterystyczne niekt6re formy las6w, zniamy pomi~dzy sob~ kraj r6wny i pasma g6r, 
ksztalty krzew6w lub step6w; gdyz chociaz w obja- tak tez i tu stosuj~c te uwagi do swiata roslinnego 
sriieniu wymienia si~ gl6wna przyczyna zjawiska, oddzielan1y naprz6d jako dwa gl6wne ksztalty ro
nie wyklada jednak ono jakim sposobem otrzymuje tJJniny i lasy. l{azdy z tych gl6wnych oddzial6w 
si~ ostateczny vrypadek. rozpada siE2 znowu na pojedyncze formacye, kt6re 

Jeieli uczynimy wniosek z grubego cienia naszych wlasnie tu i owdzie b~d~c rozwini~te, wystE2puj~ce 
g~stym lisciem pokrytych bukowych las<hv i nier6- lub odsuni ~te, tak jak 'v Geognozyi geognostyczny 
wnie pelniej~zej i sciesnioncj roslinnosci podzwrotni- tak i tu nadaj~ krajowi roslinno-obrazowy charakter. 
kowego pier\votnego lasu, uczujemy si~ dziwnie za- Szczeg6lniej zas na wyszukaniu i \Vysta wieniu tych 
wiedzionymi znajduj~c \vszystko tak jasnetn, tak pel- formacyj polega prawdziwy powab jaki zwykle w po
nem S"'iatla. To bogactwo roslinnosci zst~pujQce mieszaniu wyobrazen przypisujemy roslinnej jeogra
z najwyzszycb wierzcbolh:ow pol1n i BertolleccjouJ fii. 'fa ostatnia moze i powinna popierac naukowe 
od gal~zi do l{onaru, od l\onaru do pnia pol\rywaj<}-ce cele, zakladac sobie i rozwi~zywac teoretyczne za-
ziemi~ i ci~gn~ce si~ bogatemi festonami w powie- dania bo choc 
trznej przestrzeni, byloby niemoiebnem gdyby tak ,,Mgliste}, drogi przyjacielu, jest 'vszelka teorya." 
niezb~dne dla wegetacyi S\Viatlo nie mialo przyst~pu Lecz ,zielonem jest zlote drzewo zycia." 'Vskazali
do miejsc, najni~szych. G~sty cieft naszych lasow sn1y ze wlasnie nieprzyst~pn~ jest dla scislej nauko
kt6ry ~przccznic z podzwrotnil{OVt'emi las ami uasze 'yo sci estetyczna strona natury, ktora jakkolwiek 
nawet cienkoszpilkowe sosny g~stetn s'vojen1 ugal~- trudno za ni~ sledzic w jej dzialaniu, jednal\ze pot~
zienienl spra\viaj~, za pomoc~ }{t6rego stawi~ one znie sie ona 'vciska, okreslaj~c, przeszl{adzaj~c i 
op6r jeRiennyn1 burzom, srogiej zimie i gniot~cemu sprzyjaj~c post~powi historyi umyslowego rozwoju. 
ci~iaro,vi n1ass sniegowych, przeszkadza wlHsnie To prawda ze ,jakim czlowiek, takim i B6g jego 
rozwijaniu pod drzewami owej bogatej rozmaitosci utworu" lecz trzeba jeszcze wi~cej dodac ze czlowiek 
roslinnego zycia, zdohi~cego pod zwrotnikien1 wzdlui na pierwszych szczeblach swego rozwoju, jest takze 
i 'vszerz, w g6r~ i 'v d6l, i napelniajq cego kaidy za- podobny do natury w kt6rej wzr6sl! 
k~!tek. W cbarakterze zwrotnikowych drzc'v lesnych Z drugiej strony nie powinnismy tez zaniedbac 
leiy wla~nie szc~eg6lne, obszerne, s\vobodne rozga- wykazania istotnej r6znicy, za pomoc~ kt6rej geogno
l~zienie i wegetacya lisci, kt6ra pojedynczo i ,v mniej- styczna formacya r6zni si~ od roslinnej. Pierwsza, 
szym rozmiarzc nasla<lujq,c st.r6j pahn, cz~sto wyka- przez wyrazn~ nieruchomosc jest nieprzecbodn~ i 
zuje si~ tylko na ostatnich koi1cach gal~zi. Nast~- niezmienn~, przynajmniej si~ga daleko poza wylicze
puje tu potcm wielka rozrnaitosc roslin, znajduj~- nia ludzkie na wieki; druga zas nosz~c cech~ orga
cych si~ obok siebie na malej przestrzeni, a kt6re nicznego zycia, swoim sposobem sledzi za gr~ pot~i
tak nierownym sposobem wznosz~ si~ w powietrze nych sil natury na ziemi. Rysunek jej nie jest mo
ze juz w oddaleniu z\vrotnikowy las nie ol<azuje tak cny, nieporuszony; lecz tak jak na wi~ksz~ skal~ 
prostych zaokr~glonych rys6w jak p6lnocny las bu- zn1ienia si~ charakter natury, okazuje tez inne rysy 
kowy lub lipo,vy. Dodac do tego trzeba przemaganie i patrzy jakoby na czlowieka inn~ twarz~: a tenze 
lub cz~sto zdarzaj~ce si~ polysl\uj~ce liscia, kt6re sam utwor kt6ry dzis pobudzal do \vesolych uczuc, 
odbijaj~c swiatlo sloneczne, wprowadzaj~ je do cie- jutro moze przygniatac b~dzie umysl obrazem pos~
tnniejszych cieni6w, lub tez bialej powierzcbni wy- pnej pustyni. Im wi~cej post~pujemy ku g6rnym sze
soko umieszczonych lisci palmowych i innych, kt6re rokosciom, ten1 rozmaitsz~ jest przyroda w swej zi
naksztalt zwierciadel \vprowadzaj~ prornienie slonca 1nowej i letniej szacie~ i wedlug tego jak klimatyczne 
w gl~b las6w. Z takich, a moze z niezliczonych jesz.. stosunl{i czy to jedn~ czy dwie, trzy lub cztery pory 
cze innych malych rys6\v, zlozony jest ten obraz roku uwarunkowuj~, fizyonomia swiata roslinnego 
przedstawiaj~cy si~ nan1 z tak obcyn1 cbarakterem, a jest albo stale niezmienn~, albo tez w rozmaity spo
jednak z taldm poci~gaj~cym po,vabem. s6b swoj charakter zmieniaj~c~. Nie na tym jednak 

M6wi~c jednak o formacyacb roslin, wlasciwie po- lt1b owym stanie, lecz szczeg6lniej na tern jak historja 
zyczamy tu wyrazenia z innej nauki to jest Geogno- , natury okreslaj~c wedlug czasu bieg zmian towarzy-
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sz~cycb czynnosci ludzkiej, opiera si~ silne dziala- zimowy pozba\via nasze lasy najpi~kniejszej ich ozdo
nie na uczucia i icb gr~, na post~p n1ysli i ich wy- by i ogalaca z lisci czarniawe gal~zki stercz~ce 
ksztalcenie. Gdy modro szara zielonosc sosnowych z pod sniegu lub czarnego gruntu w pos«jpnem gru
szpilek pod ci~zldem pokryciem sniegu tern przy- dniowem powietrzu; przeciwnie zas brazylijski po
l\rzejszem i pos~pniejszem robi wrazenie zimy, jasny dr6iny w gor~cyrn upale Catiugas, lasy }{tore wla
blas1< \viecznie zielonych lisci· drze\v na poludniu snie \V czasie lata s~ pozba,vione lisci przez pal~ce 
klamanen1 latem jeszcze oiywia piers ludzkq, cho· letnie slonce - a nagietn S\vojem ugal~zieniem 
ci z cialo przej~te mroznytn chlodem, przeczy wido- w dziwnej zostaj~ sprzecznosci ze swiez~ bujn~ zie
cznie temu meteorologicznemu bl~dowi. Trudno jest lonosci£1 na brzegu male go strumyl\a, lub tez z nie
jakkolwiekb~dz zywo i widocznie oddac slow ami ro- tkni~temi od upalu, soczysto .. mi~sistemi mass ami 
zmaite fornzacye tasolv, co tak latwo uskutecznic Kalctusolo. Lecz i przy najswiezszem ulistnieniu la
moze malarz obrazowy, u l\t6rego Sfb na rozkaz sy n1og~ przyjmowac cech~ najokropniejszej pustyni. 
rysunek, uklad drzewa, kolor i skutek 8'viatla. R6- Gdzie g~ste ulistnienie przeszkadza 'vplywowi slonca 
wnie wszakze jawnemi s~ te r6znice dla kazdego kto i odswiezaj~cej zmianie powietrza, czyni~c tym ·spo
z otwartem uczucien1 przyst~puje do natury. J uz sob em powolniejszym rozl\lad 1nass roslinnych, gdzie 
sosno"\\re i choinowe lasy okazuj~ w swych rysach grnnt rzadld i hez zagi~c pozbywa si~ trudno obfi
prawdzhve r6znice; pierwsze z prostemi, slupko\vate- tosci swej wody, tern bardziej gdy \vzniesiony czar
mi, mi~dzy sob~ rownoleglemi pniatni ina kr~glowa- nozien1 chciwie 'vci~ga 'vilgoc, tam tworz~ si~ naj
tej ze swiderkowatetni gal~ziami, koronie, drugie rozci~glejsze baguis/ca. Przez ci~gle przybywanie 
na s~kowato po,vyginanych pniacb, kt6rych linje szcz~tkow roslinnosci, 'vznosi si~ grunt i cz~sto na
wsz~dzie si~ w perspektywie krzyzuj~, nosz~c pla- l{oniec tak 'viclka, wp6l-plynna, \Vod~ przesycona 
sk~ lisciow~ zaslon«j, odziei. kt6r~ najdoldadni~j i 111assa, zalega daleko nad poziom otaczaj~cej r6wniny 
najszlachetniej przedsta wia Pinia. Te choinowe I a- tak dalece, ze slonce pomimo tego ii burze odsla
sy jalde na milo we rozcil!glosci pol\ry,vaj~ Marchj~ , niaj~ ochraniaj~c~ je pokryw~, nie jest w stanie tego 
brandebursk~, po\vtarzaj~ si~ w bujnyn1 roz,voju bagna wysuszyc lub przynajmniej rozszerzania si~ 

\V gajaclt choinou,yc!t 2
) p6lnoctH~j Ameryki. Tu i ta1n jego ograniczyc. Podobne bagno wznosi si~ do 12 

lubi~c krzemienisty grunt ci~gnq. si~ szerokim na stop ponad otaczaj~c~ r6wnin~ w Wirginii pomi~
kilkaset mil angielskich, dlugim pasen1 ,~vzdlui brze- dzy miastami Suffole i Waldon od mieszkanc6w 
gow Virginii i p6lnocnej Karoliny, a swoj~ mass~ nazwane the great dismal (wiellu~ ld~sk11) daj~ce 
tworzQ: 1nocno odznaczony rys w fizyonomii calego pocz~tek dose znacznym rzekom i zasilaj~ce je wod~. 
l~raju. Szczeg6lniej zas an1erykanski Cyprys 3) swojem w~-

Widoczniejsz~ jest jeszcze r6znica pomi~dzy po- zkiem lecz g~stem ulistnieniem dal pocz~tek do jego 
jedynczemi formami li.scz"ozcyclt drzew~· sciesniony utworzenia. Toz samo drze\vo t\vorzy tak stra~znie 
rodzaj bukozv, lip lub u·iqzozv, tworzy lasy o g~stem okrzyczane hagna cyptyso1oe Luisiany na brzegach 
cieniu i grunt pozbawiony roslinnosci; gdy dtnnny Redriver (czerwonej rzeld) i Missisippi. Olbrzymie 
dqh przytlumiaj~c wszelki zarost drzew w blizkosci pnie, nieslycbanej grubosci, cisn~ si~ obok siebie, 
siebie, rosnie, albo odosobniony na gruncie pokrytym splataj~c mi~dzy sob~ gal~zie i rozszerzaj~c wsr6d 
przyjaznie traw~ i ziola1ni, albo l~czy si~ 'v male najjasniejszego dnia ciemny mrok. Grunt sklada si~ 
gruppy dla utworzenia cudnych lesnych ]{rajobrazow tylko z nawp6l przegnilycb, powalonych jedne na 
jakie nam niesmiertelny p~dzel Ruisdaela oddal. Ina- drugich, zlom6w, a pomi~dzy tern, z niezgruntowanego 
czej dziala wspanialy blask lasozv rnognoijozoyclt plynnego 1nulu, w kt6rym przewracaj~ si~ zarloczne 
poludniowej Ameryki, anizeli powabna pi~knosc afry- alligatory i zjadliwe zolwie, jedyni wladzcy tego dy
kanskich akacjozoych gojow, albo drubowa prze- mi~cego od zaru tropikowego prawie slonca, piekla; 
zroczystosc p6lnocnycb htzoz; a nakoniec swiat pod- tak si~ dziejc wsr6d lata; lecz na wiosn~ wylewaj~ 
zwrotniko,vy rozwija roztnaitosc, kt6rej sl<reslenie b~- si~ przez t~ zgubn~ wegetacy~, na wiele n1il rozci~
dzie niewyczerpanytn tematem. Chc~ tu tylko zwr6cic glosci, m~tne, bagniste wody wyst~puj~cych z brze
uwag~ na szczeg6lny kontrast jaki przedstawiaj~ g6w rzek. I tak, te cyprysowe bagna, kt6rych nam 
niekt6re okolice gor~cych klimat6w. Ostry cbl6d Szalsfield tak iywy skreslil obraz, odpowiadaj~ w po-

2
) Pine barrens. 3

) Tanubium distichum. Rich. 
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srednicb l\rajacb las om Jlanglo~'e, ogarniaj~cym ujscia liczyc i iyj~ pod zaslon~ tych wysokicb, szarycb, da
wszystkich prawie podzwrotnikowych rzek. Sklada- leko od siebie stoj~cych pni, kt6rych n~dzne, nieu
j~c si~ z niewielu gatunk6w roslin, z ktorycb najpo- stannie drz~ce listowie przypomina ialobne pola. Na 
spolitszem jest drzewo !Y/angle (Magnolia): najbar- calej rozci'}glosci tych zarosli rosn~ pi~kne krzaki 
dzi~j si~ one odznaczaj~ wielk~ liczb~ wysoko z pnia trawy o dlugiem, \vysmuklem zdzble a \V nicb gniez-
wyrastajqcych 1nocnych l{orzeui, wloln~cych si~ kazdy dz~ si~ f(angury, Turkawki i inne ptaki. Promie
po ziemi. Prawdzi\ve1n miejscetn przebywania tej nie slof1ca latwo przenikaj~ przez w~zkie Us cia, nieu· 
rosliny jest tak naz\vany (\vybuch \vocly) Bl'akzvasset\ stannie na swycb cienldch chwiej~ce si~ ogonkach, 
kt6ry powstaj~c ze slodkiej wody \V rzece w czasie sprawiaj~c w~tpliw~, z ulotnym cieniem zmieszan~, 
wezbrania morza, hywa podczas po\vodzi od napiera- jasnosc. Ol\o si~ga daleko przez sklepione gal~zie i 
j~cej wody n1orsld~j odpychany. Licznc korzenie liscia i n1niej go wstrzymuje g~stosc wegetacyi, ani
tworz~ tak g~st~ siec, ze przerwy w niej zaln·yte s~ zeli ci~gle ztnieniaj~cy si~ blask, niepe\vnego misty
spadaj~cym liscietn i tald1n posobem stopniami cznego swiatla. 
z bier a siEJ grunt do drugiej roslinnosci, pod kt6rytn J eszcze jasnicjsz~, jeszcze mniej sciesniony stan 
w rozn1aitych porach dnia, morze albo rzelnt toczy las6'v 'vyobrazaj~c~h jest wlasciwa fin'Jna palm tatn 
swoje falc. Cz~scicj jednak dzialanie l\orzeni na tern wsz~dz,ie, gdzie si~ z ni~ razem gruppuj~ to,varzy
si~ ogranicza, ie bieg wody czyni po\volniejszytn i ze sko zyjqce rosliny. Prawdziwe gaje paln1owe juz ua 
w tej swojej sieci zatrzymujc nap~dzone przez rzek~ p6lnocnyn1 brzegu Sahary, na brzegach brazylij
zwloki roslin i zwierz~t, kt6re dopiero tu, w zetkniCJ- skich rzek, \Vi~cej maj~ podobienst,va do ot\vartycb 
ciu z \vod~ i jej solan1i, gnij~. 1,ak "'YWi~!zuje si~ gn1achow ze slupami z porozry\vanem pokryciem, · 
w tycb okolicach straszny gaz wodorodno· siarczysty, a calkicm odmiennie ustawiaj~ si~ na suchym grun
zatrnwaj~cy atmosfer~, ze przyzwyczajcni oc.l n1lo- cie g6rnej \vynioslosci Jfe:ryku pnic l 'ucca, Four
dosci do pobytu tamtejszego tnieszka ~t'lce wi6cz~ si~ c1·oyi i innych o 'vysokich pniach gatunk6\v Litii, nie
jal{by upiory, g<ly dostaj~cego si~ tn.1n europejczyka dn.j~cych ani cienia od slonca, ani ochrony od \via
pra"'ie nieochybnie smierc pochlania. Te lasy s~ tru. Za nietni id~ niel\sztaltne n1assy roslinue J/a-
szczegoln~ przeszkocl~ o kt6rt1 wszystkie pra,vie guey ze swen1i szerokiemi, gruben1i, szaro·zieloneini, 
expedycyc do Nigru nie przczwyci~zcnie si~ oparly, stoj~cetni i oatro z brzegu z~bko,vanemi liscmi i 
przerzedzi~rszy ol{ropnie szeregi sn1ialych awantur- swytn na 20 st6p wysokim okwiatem, zaokr~glone 
nik6\v. I ja tul\ze oplald walein przyjaci cia za \vcze. f{aktea?ni roztnaitego l\sztaltu i w fantastyczne) nic
snie dla nauld z1uarlego, Teodora Tf.Jg!a, kt6ry na przeniknione ulozoncn1i zarosla. · 
F'erdando da Po padl ofiar~ tego szatana. W rozleglych przestrzeniach nieprzeniknione 

Jak pomi~dzr g6r~ a r6wniu~ posrednic trzyma Chappotals mi~dzy Nucus i Rio gra1ule skladaj~
Iniejsce pag6rek, tak mi~dzy forn1ncynn1i la$owen1i ce si~ z krzak6\v Alesquilu nn. 6 do 7 st6p wysoliicb, 
i plaszczyznan1i trzytna zarosle (Gebl.isch) i oddziel- obci~gni~tycb Liananzi- skl'adaj~ce si~ ze trzciny 
nen1i malen1i gruppami drzew zasadzona r6wnina. i pahn karlo\vatych pola Palmitto na brzegach Sabi-

Po cz~sci trzeba tu zaraz zaliczyc tak nazwane ny 1Vatches i innych rzek \V Texas.:- nizl{ie krzaki 
lasy na p6lnocny1n brzegu Australii pol~rywaj~ce Akacjo1ve \V Australii szczgsliwej, a nakoniec szero
niezn1iern~ przestrzen l\raju rozci~gaj~cego si~ ku ko rozci~gajf1ce si~, przebiegane przez slonie i ty
poludniowi zatoki Raffles i }Jortu Essing·ton az do grysy, z l.>an1bus6'v i innych wysokich traw utworzo
srodka. Okazuj~ one caikiem oso bn~ fizyonomj~ nc we \V scbodnich lndyach Djung·les, 5~ wlasnie 
kt6ra wsz~dzie prawie w tyn1 dziwnym kraju napo- tak o<lznaczaj~co nacecbowane forn1acyami t\vo
tyka si~. Drzewa i krzaki maj~ skorkown.te liscie, rzenia. si~ zarosli, kt6re cz<jsto nie przechodz~c \vy
wi~l\sza cz~sc ich pokryta by"'a bialym, zywicznyn1 sokosci czlo\viel\a albo tez malo co j~ przewyzsza
pyllden1, nadaj~cy111 in1 nadzwyczaj jednostajn~, sn1u- j~c, nn. pierwszy pozor nie zdradzaj~ nieprzezwyci~
tn~, blado-zielon~ po\vierzchownoRc. Gl6,vniejsze- zonego oporu jald stawift przybyszo\v1, i dlugo jesz .. 
1ni drze,vami s~ Eucalypty, Akacje, S:.nurkozvate cze poten1, gdy jui czlowiek w ich okolicy osiadl, 
(Pracbtfaden} i rodzaje Ga:jeputou'e -1). Obok ·wspo- mozna tylko chodzic scieikan1i, kt6re sobie dzil\ie 
mnionych, wiele innych roslin zaledwie daj~ si~ po- zwierzgta utorowaly. 

Najwazniejszym srodkiem do obudzenia estetycz-
4) Eucalyptus, Acacia, Leptospern1um, Melaleuca. nego uczucin lub zaj~cia, jakie wywoluje w poglqdzie 

.. 



lub w myslach swem poruszeniem, jest to zmiennosc. 
Linija prosta nie jest pi~kn~ a wlasciwie nie jest ani 
pi~kn~· ani brzydk~, lecz juz linija wygi~ta i zlama
n~, zniewalaj~c oko do nienormalnego poruszenia, 
domaga si~ estetycznego s~du, i nazy,vamy j~ pi~
kn~, gdy porusz~nie oka odbywa si~ lagodnie i ci~
gle posredniczo, brzydk~ zas, gdy ol\:o czEJsto i nagle 
odst~puje od swojej drogi i kiedy nie moze sledzic 
za kanciasto laman~ linj~, ci~glym zwislym swym 
rucbem, lecz tylko bezposredni~ ztnian~ swego ru
cbu. Lecz uczucie. dla pi~knosci moze bye takze obu
dzone kontrastem albo przeciwienstwem, jesli jaliby 
nieswiadomie bierze si~ za zasad~ pra widlowosc (jak 
w zriajomem zestawieniu obok dopelniaj~cych kolo
r6w) i przestaj~c na \vymaganiu dopelnienia idealnej 
calosci jakiego zjawiska, a tym sposobem w satnem 
przeciwienstwie wywoluje si~ zadowalniaj~ce uczu
cie doskonalosci. Z tych uwag lepiej moze zrozumie
my da\vne mnietnanie, ze najgl6wniejszym powabem 
jaki zbyvt"a krajobrazowi gor~cych olrolic, jest brak na
szych l~k, gdyz w og6lnosci w nowytn swiecie wcale 
nie zbywa na zaroslych traw~ i drzew pozbawionych 
r6wninach, mianowicie zas pod zwrotnikami starego 
i nowego l~du. Jeieli jednak m6wimy o pi~knosci 
naszych lf!k, to w rzeczy satnej wlasciwie myslimy 
nie o lqce, to jest r6wnej, traw~ pol{rytej, plaszczyz
nie lecz o bog a tern w formy, a zt~d mil em przeciwien
stwie pomi~dzy al\samitno- zielonym kobiercem i 
wznosz~cemi si~ obok w pi~knych okr~glych zary
sach krzakami, az do wspanialego g~stego lasu; zt~d 
tez nien1niej pi~knemi okaz~ si~ smutne sosnowe 
gaje Marchii, gdy cala nieskonczona, nieobj~ta okiem 
r6wnina) kt6rej zaden nieprzerywa pag6rek, z wy}~ .. 
czeniem wszelkiej wegetacyi, pokryt~ takze zostanie 
rownie bujnym zarostem trawy. 

J ezeli teraz obok formacyi plaszczyzn postawi
my formacy~ las6w, wprowadzimy tym sposobetn 
do rozwazania przyrody calkiem nowy estetyczny 
zywiol. Jrlysl~c o lasach, niemozna oddzielic od nich 
pierwiastku pi~knosci z przyczyny bogactwa form, 
zlewania si~ rysunk6w nieustannie pobudzaj~cycb 
czucie i ducha do zmiennych dzialan. Zupelnie 
inaczej si~ dzieje z wielkiemi roslinnemi r6wninami, 
kt6re z tej przyczyny calkiem szczeg6lne na umysl 
ludzki robi~ wrazenie. 

Z pewnem uczuciem zawiedzionego oczekiwania 
wjezdza podr6znik w zacbodnie P1'aities i nie po
krzepiaj~c~ okazuje si~ mujednostajnie wysoka, tra
w~ zarosla, monotonna r6wnina, kt6rej linija pozio
mu zadnem najmniejszem nie jest przerwan~ podwyz-

Ks115GA SwiATA, Cz. II. R. XII. 

9 

# 

szeniem. J edzie on coraz dah~j, i za wsze tak samo je
dnostajnie i z t~z sam~ spokojn~ prostot~ rozci~ga 
si~ przed jego oczami przestrzen bez granic. Co 
z pocz~tku ucbylalo si~ z pod jego wzroku, nie
przyst~pna dla malego czlowieka nieskonczonosc 
wyst~puje przed nim, nieznacznie wciska si~ do jego 
serca uczucie zrospaczonej samotnosci. Dzien po 
dniu wznosi si~ od wscbodu a spuszcza si~ na za- . 
chodzie. Coraz dalej rozci(J;ga si~ na okolo niego 
nieskonczonosc i wzrasta, przewyzszaj~c wszystkie 
jego dotychczasowe wyobrazenia o wielkosci. Wla
sne jego uczucie ci~gle si~ sciesnia, ci~gle drgaj~c~ 
jego dusz~ zalega paralizuj~ce i gniot~ce przekona
nie o nicosci, a nim jeszcze dosi~gn~l z drugiej stro-
ny ieh granicy, sercem jego owladn~ly rozpacz albo 
nieskonczenie gl~bsza 'vewn~trzna poboznosc. W o
g6lnosci, jak tylko jednostajna wi~lkosc zdo~n~ jest 
do sprawienia estetycznego \Vrazenia, tak~ tez staje 
si~ wznioslosc, przed kt6r~ czlowiek ze czci~ w proch 
upada. Szczeg6ln~ modyfikacy~ tych P1'ai1·ies osa
dnicy oznaczaj~ nazwiskiem 1'0lling p1~a'i1'ies (kuli-
ste r6wniny) jakby nieograniczone plaskie 1norze 
jednostajnie na 20-30 st6 p wysokich fal ziemi. 
Nie osmielam si~ kreslic innej ogniem zaj~tej postaci 
tych olbrzymich l~k, gdy latem z przypadku albo 
z umyslu zapali si~ ta such a trawa, a pozar z szalo-
n~ pr~dkosci~ kl~bi si~ po rowninie: wedlug Coopera 
i Seals field nazywa si~ to ,niesc sowy do A ten." 

W podobnych szerokosciach i lrlimatycznych sto
sunkach b~d~c polozone Parnpasy, Buenos Ayres, 
podobny takze do p6lnocno-amerykaiiskich P1'ai1~z'es 
nosz~ charakter, tylko ze gdzieniegdzie czlowiek 
swem dzialaniem na natur~ wycisn~l wlasciwe pi~
tno. Przeniesione z przybyciem Europejczyka Oset 
i /(a1'Czoch szybko opanowaly nie posiadany przez 
nikogo grunt, i z szybkoscif} nie do uwierzenia, kol
czast~ sw~ roslinnosci~ pokryly krainy na wiele 
kwadratowych mil, kt6ra si~ tu z nieznan~ w Euro
pie bujnosci~ rozwin~la. I tak, te pustynie ostu staly 
si~ straszn~ kl~skfb kraju, jakby zb6jcy wydzieraj~cy 
grunt lepszym roslinom; oraz niewstrzyman~ kryj6w
k~ wielkich drapieinych i chciwych mordu kotow, 
jako tez nier6wnie niebezpieczniejszego czlowieka
ban dyty, tego kol~cego zielska, b~d~cego w polowie 
dokonczonej Cywilizacyi. 

Moznaby prawie s~dzic, ze wlasciwe, blizej w kolo 
nas lez~r.e stepy, mniej s~ nam znane anizeli owe na
turalne formy dalszych cz~sci swia ta, z kt6remi pra
wie nas oswoily opisy ludzi jenialnych, gdyz istotnie 
zanadto cz~sto slyszymy w mowie ludzkiej jak fal-. 

2 
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szywe maj~ oni wyobraienie o tych rozleglych r6-
wninacb, l{t6re zwykle oznaczaj~ nazwiskiem polno
cno-niemieckich step6w. Od zachodnicb granic p6l
nocnej Francyi przez Belgj~, p6lnocne Niemcy, Ros
sy~, az prawie do wschodniej granicy Syberyi, ci~gnie 

• 

si«J szeroka r6wnina, rzadko przerywana nizkiemi 

gniskami, tak i tu mieniaj~ si~ w rozmaitym sposo
bie suche bezwodne pasy z bagnistym gruntem. Lecz 
tu znajdujemy si~ w panstwie Wablenberga, szuwa
r6w i mcb6w. Suche miejsca pokry,vaj~ w niesci
gnionych r6wninach k~dzierzawe, suche, szaro-olo
wiane szu wary, pod kt6remi renifer szuka szczuplego 
swego pokarmu, a na gl~boko przesi~kni~tym i naj
liejszego kroku nie znosz~cym gruncie, pozorem 
usmiechaj~cej si~ l~ki, zwodzi zdaleka bujna roslin
nosc mchu. Nieostrozny podr6znik topi si~ tu w bar
dziej ukrytej, niz przez mchy wypartej, wodzie, gdy 
na owych bloniach szu\varovvycb, kt6re Laponczyk 
nazywa Tund1·ami, latem przepalona od slofica zie
mia Irazdy 1\:rok czyni m~czarni~. 

Jak w Jasowych formacyach poludniowo-amery
kanskie Catz·ngas w przeciwienstwie staj~ z p6lnoc
nemi lasa?ni drzew lisciowych, tak tez pomi~dzy r6-
wninami staj~ Lanos w Wenezueli z rossyjskiemi 
stepa1ni. W pierwszych, kt6rych A. Humboldt tak 
zywy skreslil obraz, sen natury nast~puje 'v lecie 
w czasie gor~cej sucbej pory roku, roslinnosc wysy
cha i 'v proch si~ rozsypuje, zosta,viaj~c grunt na
giin: zwierz~ce zycie (czworonoznych opuszcza kraj 
obumarly, gdy Boa i k1Tokoclyle zakopuj~ siCd w mule 
stopniowo wysychaj~cych rzek stepowych i razem 
z nim dr~twiej~, t~zejf!, az p6ki pierwszy deszcz, od
czaro,vuj~cy na pustym gruncie swiei~ mlodziencz~ 
wegetacy~, nie przywola ich znowu do zmartwych
powstania. 

Inaczej si~ dzieje na Stepaclt rozci~gaj~cych si~ 
od poludnio\vej Rossyi przez srodkOW1l: AzyfJ ku 
WRchodowi. Chc~ tylko 'vspomniec o szczeg6lnycb 
solnyclt Stepach, cz~sto Iatem blyszcz~cych z powo
du zwietrzalej soli, jak by od swiezo spadlego sniegu 
i karmiqcych calkien1 wlasciw~ roslnnosc. 

\vzgorzami i r6wnie rzadko okazuj~ca, dla rozciqglej
szego zarostu lasu, odpowiedni grunt, kt6ry si~ w o
g6le ogranicza na przesi~kni~tyn1 po blizszemi rze
kami gruncie. Na poludniowym krancu tej r6wniny 
ci~gnie si~ lancuch pag6rk6w i g6r, juz to wyskaku
j~cych w ksztalcie przyl~dk6w na szerokich plasz
czyznach, juito cofaj~cych si'J by utworzyc szersze 
lub w~zsze zatoki na brzegach pokrywaj~cego nie
gdys cal~ rownin~ morza. Na calej tej nieskonczo
nej przestrzeni jeden tylko rodzaj roslin wyl~czne 
zalozyl sobie pa~owanie, to jest wrzos, a kt6ry t~j 

cz~sci kraju nadal swoje nazwisko. Stosunki podo
bne do tych, jal\ie w p6lnocnej Ameryce wywoluj~ 
r6inic~ pomi~dzy stepami c hoinowemi i bagna1ni 
cyprysowe1ni, i tu tal\ze s~ dzialaj~cemi, ustalaj~c 
istotnfl: r6inic~. Wielka r6wnosc gruntu, na niekt6-
rych nawet miejscach geognostyczne stosunld, gdy 
mniejsze wynioslosci tworz~ zamkni~te (w okolo pia
skie, kotliny ), na 'viel\1 miejscacb niepodobnym czy
ni~ wolny odplyw wody a blon wsparta, wywolan~ 
za pomoc~ wilgoci, wlasn~ roslinnosci~ (gromadz~Cfb 
si~ corocznie roslinn~ substancy~, kt6ra nie rozkla
daj~c si~ zupelnie, zw~gla si~ tylko w woclzie dope
wnego stopnia), tworzy owe czarne tnassy roslinnych 
szcz~tk6w, grajl!cycb,jako to1f, tak wazn~ rol~ w eko
nomii n1ieszkanc6w. I tak w rozmaitem podzieleniu 
przep1ataj~ si~ tu sucbe piaskowe blonia z mokremi 
g~bczastemi lo1fou'iska17li czyli bagnanzi. Na brzegu 
tych ostatnich, rzadziej na nich samycb, sadowi si~ 
zwykle wi~cej lub mniej zdrowa drzewiasta roslin
nosc i cz~sto w Luneburskh~n1 bloniu znajduj~ si~ 
gruppy wspanialych d~b6w, kt6re ocieniaj~c jeden 
z tycb milycb, uprzejmych, slou1~ pokrytych dom6w 
podniesione tlem, szczeg6lnemi czerwonawemi bar
wami jasniej~cego stepu, nie spodziewany tu ]\rajo
brazowy rozwijaj(} pow a b. Z temi wielkiemi bagniska
mi r6wnaj~ si~ jeszcze torfowe bagna niekt6rych 
wyzszych g6r Brockenu, Rohn, sosnowych g6r (Fich· 
telgebirgs) i tak nazwane Mchy (moose) poludnio
wych Niemiec i Szwajcaryi. 

Przeciwnie zas nie mog~ sobie odm6wic azebym 
nie sprobowal skreslic chociaz szczuplo zaludnio
nych, za.mieszkalych jednakze, tatarskich Step6w nad 
Czarnem morzem (Pontus). Nie wsz~dzie przedsta
wiaj~ one jednostajn~ r6wnin~, przerywan~ raczej 
przez Dur'riny, nizkie krzaczyste gromady Glowienki 
(Prunella) glogu, Przytulii (Galium), Jezyny. Lecz i 
reszta roslinnosci, wedlug jej uzytku w hodowaniu 
bydla jest przez Malorossyan dzielon~ na dwie cal
kiem r6zne gruppy na ,trawa'' to jest pasza i .. ,hu-
1:J·an « kolczaste wysoko strzelaj~ce zielska kt6re 
z przyczyny drzewiastej swojej lodygi nie dajl} ~a
dnego pozywienia trzodom stepowym. Z pomi~dzy 

Podobne stosunki okazuj~ si~ pod innym klima
tern, pod innym pasem roslinnosci, ci~gn~ce si~ po 
najodleglejszej p6lnocy Europy. Jak tam naprzemian 
id~ suche piaskowe stepy, z wod~ przesi~klemi ba-
• 
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traw najglowniejsz~ roslin~ stanowi Ostnica 5). Zaraz na kula zsycha si~ w jedn~ wielk~h jak pi6ro lekk~h 
po odkwitnieniu wyci~ga ona z klosa swoje dlugie gatk~, kt6r~ wtedy wiatr jesienny p~dzi w powietrzu 
lekko-pierzaste br6dki, bardzo podobne do najdeli- przez stepy. vViele podobnych kul ulatujc wtedy na
katniejszych pi6r ma1'ahu, unosz~ce si~ daleko po raz po r6wninie z tak~ szy bkosci~h ze zaden je.Zdziec 
nad p~czkami w~zkich sucbych lisci traw. Im step nie moze ich doscign~c, juz to w szybkich, lrr6tkich 
jest starszy ten1 wyzej rozwija si~ drzewiasty pi en poskokach unosz~ si~ po ziemi, juz to koluj~, tocz~c 
korzenny po nad ziemi~, na przekor kosz~cy1n cblo- si~ wielkiemi lrr~gami jedna za drug~, odprawiaj~c 
porn. l{to tylko killra mil ujechal w stepacb, poslyszy jakby tance upior6w po darni, jui to nagle porwane 
zaraz wyraz hu1-jan. Burzan klnie pastuch ze swoimi wichre1n secinami wznosz~ siEJ w powietrze. Cz~sto 
wolami i konmi, na burzan narzeka rolnik, burzan jednak wietrzna czarownica czepia si~ drugi<~j i tak 
przeklina ogrodnik a pociech~ jest dla kucharki. ich ze dwadziescia zl~czywszy si~, jakby olbrzymia 
Gdyz na szczeg6lniej plodnym dla pewnych ro~lin massa toczy si~ dah~j popychana wschodnim swisz
kt6re my nazywamy zielskiem, st.epowym gruncie, czq,cym wiatrem. Prawdzi wie ze dla wynalezienia 
wystrzelaj~ one do niewiarogodnej wysokosci, gdzie pokarmu, przes~dowi czlowieka, 11ie potrzeba ani 
tylko upra\va zaniedbala staly grunt; kt6rego one skalistych przepasci, ani g6rzystych miejsc, ani burz 
unikaj~: jedynym ich uzytkiem jest to, ze uschn~- morskicb.- Niebezpiecznem jednak staje siEj zycie 
wszy w jesieni, dostarczaj~ oraz jedynego w tycb pu- w stepie gdy wiesniak ,oczyscil swoje podw6rze '' 
stych okolicach palnego materjalu. Przede,vszyst- to jest gdy zapalil na nim burzan i wszystl{ie resztki 
kiem zas i tu, tak jak na Pampasach przy Buenos- nieuzyteczne, z przyczyny nowego zniwa, slomy i 
Ayres, odznaczaj~ si~ osty, }{t6re w rzeczy samej siana ze znajduj~cemi si~ w nich myszami i innem 
do godnej podziwienia dochodz~ wielkosci, rozwi- plugawst"Tem, i grly ten pozar obj~l such~ traw~. 
niEjcia i rozgal~zienia. Cz~sto stoj~ one 11aksztalt W ~wyczajnej tra\vie posuwa si~ on z miern~ jak 
malych drzew obok nizkich chat z zie1ni rolnika, w~z szybkosci~; tam zachwytuje on krzak burzanu, 
czEjsto na sprzyjaj~cych miejscach tworz~ obszerne a z wielldm halasem pryskaj~c i sycz~c, plomien 
krzald, przewyzszaj~ce nawet jezdzca na koniu, kt6- wysoko wznosi si~ ku niebu; potem dosi~gaj~c prze
ry tern bardziej w nich zbl~kac si~ moze, iz mu strzeni poroslej bujn~ traw~, obejn1uje j~ cienkiemi 
one obejrzec si~ przeszkadzaj~, a jednak nie oka- bialerni plomykami, buja ze straszn~ zwinnosci~ po 
zuj~ pnia, na kt6ry by si~ mozna bylo wdrapac. Obok faluj~cem polu, pochlaniaj~c w kilku minutach mi
bodjaku wznosi si~ do wysokosci czlowieka plolun, ljony delikatnych pi6rek. Czasami plomien ci~gnie 
pomieszany z olbrzymi~ dzietvannrg zwan~ u Malo- si~ w~zko scisniony pomi~dzy dwiema tasmatni wo
rossyan ,Stepow~ swiec~." Maly na\vet K1'wawnik dy, bliski juz prawie zniknienia; potem nagle dostaje 
wyrasta na kilka stop i nie malo jest ceniony, gdyz si~ do sucbej trawiastej plaszczyzny, nabywa no
przy szczuplym zapasie ogrzewalnej sily burzanu wych strasznych sil, zamieniaj~c si~ w szerokie mo
skrz~tnie przez tamecznego mieszka:Dca doswiadczo- rze dymu i ognia, na kt6rem wyzej i jasniej kl~bi~ce 
nej, uwaza si~ on za najcharakterystyczniejsz~ rosli- si~ ogniste slupy oznaczajfb nieszcz~sne posady lu
n~. To, co Rossyanie nazywaj~ peTchati pole, (prze- dzkich mieszkan. Podobny pozar step6w, w nieobli
skocz pole), nie1nieccy zas kolonisci jeszcze do bit- czonem krzyzowaniu i przecjnaniu dr6g swoich, kr~
niej Powietrzn~ CzarO\VDiC~ (Windheze) mianujfb; ta zy w jednej okolicy przez osm lub dziesi~c dni, id~c 
n~dzna ostu roslina, rozpierzcha swoj~ silEJ na za kazd~ zmian~ wiatru, niwecz~c wszelkie najle
utworzenie licznycb, suchych, cienkich gal~zek na piej obmyslane usilowanie ucieczki. Nakoniec spada 
wszystkie strony rozszerzaj~cych si~ i n1i~dzy sob~ deszcz i pot~iny zywiol ognia ulega silniejszemu 
pl~czqcych. B~dfbc bardziej gorzk~ jak piolun, nawet jeszcze zywioiowi- wodzie. 
w glodne lata nie jest przez zadne bydlo dotkni§t~. Lecz step jest pustym, pozba wionym roslinnosci; 
Sklepienia ktore on a tworzy na tra wie, 1naj~ cz~sto co oszcz~dzil plo1nien, stalo si~ pr6cz tego ofiar~ 
trzy stopy \vysokosci, a czasami 10-12 stop w ob- mr6znego tcbnienia nadchodz~cej zimy. Coraz grub
wodzie i sklepione s~ z samych delikatnycb, cien- sze i ciemniejsze nasuwaj~ si~ chmury, coraz g~
kich gal~zek. w jesieni pien rosliny gnije, podw6j- sciej snieg pada, i coraz ostrzej zimna p6lnoc ci~-

gnie po nad nieocbronion~ r6wnin~. S p6zniony w~-
5J Szelkowaja Trawa (jedwabna trawa) w niekt6rych drownik szybko znagla swe konie do wyt~zonego 

okolicach niemiec nazwana Federgras, Stipa pennata. L. pospiechu. Srebrne pasy wznosz~ si~ z r6wniny 
2. 
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i cz~sciej \vst~puj~ do gory; zaczyna si~ wycie i powstal, po poludniowem trwaniu ustaje Bu1·an; wi
swist wiatru, powietrze coraz wi~cej' polyskuje od dokr~g znowu si~ trocb~ rozjasnia od wieczornego 
krysztal6w sniegu, nakoniec wszystko to zamienia zmroku, a wycienczony podr6zny widzi przed sob~ 
si~ w g~st~, ciemn~ mass~, ci~gn~c~ si~ w jednym ludzkie mieszl{anie. Jezeli zas ono slabe tylko daje 
kierunku az p6ki nie zostanie pochwycon~ wichrem wynagrodzenie za wycierpiane trudy, dozwala przy
kt6ry miota w k6lko lub tez nie odbije si~ od wynio- najmniej odpoczynku. Przyjazny sen przenosi zm~
slejszych miejsc stepu. Jest to Buran czyli burza czonego podr6znika w dalek~ ojczyzn~. Idzie on 
'stepowa; da,vno juz })rzestraszony woznica poznal bujn~ J~k~ po nad milemi brzegami lagodnie plyn~
jego oznaki, i ze zrozpaczon~ sil~ cwiczyl coraz sla- cej rzeki, wiecz6r si~ schyla po nad ogrzan~ l~k~. 
bn~ce konie. Coraz pr~dzej i g\valtowniej nast~puj~ Wilgotne mgly pokrzepiaj~co wznosz~ si~ z ziemi, 
po sobie sniegowe wichry, wplatajf}:c i przyt~piaj~c ci~gn~ nad brzegami okrywaj~c sw~ zaslon~. J{r6l 
wszystko w powiewnym swoim zawrocie; trzeba si~ Olch (Erlkonig) i jego c6rki unosz~ si~ w uludnej 
pozbyc wszelkiej n1ysli zorjentowania si~ i slepo od- grze postaci po nad zestarzalemi pniami wierzb. 
dac si~ p~dowi koni, kt6re lee~ po r6wninie jakby Wtem zadrzal: w wonnem powietrzu lekki dzwi~k. 
p~dzone szalen1. Przed sankami biez~c ryczy przestra- Dzwon ojczystej wioski wzywa znowu do spoczynku 
szona trzoda i zaledwo przez g~st:.J sniegow~ za- tego, kto po nieustannem bh}ldzeniu po wielkjm bo
miec przelotne spojrzenie dostrzega jak ona w poplo- zy1n swiecie wr6cil do rodzinnej strzechy, po mno
chu spada z nrwiska skaly1 · u st6p kt6rej na nast~- gicb pogl~dacb, zajmuj~cych wypadkach, wyt~zonych 
pn~ wiosn~ swiecic b~d~ pogruchotane jej kosci. nieszcz~sciacb, dziwnych uciechach i wbrew nieza-

W szelka zdaje si~ juz bye stracona nadzieja i pomnianego tego, co go na okolo otacza, do nieza
zguba n1eucbronna; zbliza si~ juz noc i burza sla- pomnianego raju dziecinstwa, do don1u rodzicielskie-
bnie; nawiane massy sniegu osiaclaj~ i tak jak nagle go, w obj~cia matki. . K. D. 
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W zyciu slawnego bobatera, kazda prawie chwila a nast~pnie do. bieguna p6lnocnego, i w koncu do 
zasluguje na uwag~, ale n1i~dzy niemi znajduj~ si~ Indji wschodnich, dzielnosci~ w sluzbie doszedl do 

·I 

pewne ust§py, kt6re nadzwyklem blyszcz~ swia- stopnia lradeta. W dwudziestym roku zycia byl juz 
tlem i z kt6rych charakter jego najlepiej daje si~ drugim porucznil<iem, a w rok p6zniej otrzyn1al do
wyl\azac. rraldcmi najswietniejszemi punktami w za- w6dztwo brygn Badge1·. Slabosc, b~d~ca skutkiem 
wodzie admirala Nelsona, s~ bitwa pod Abukir, go1~~cego klimatu Ja1najki i San-Domingo, zmusila go 
walka pod Kopenhag~ i nakoniec pami~tna bitwa wr6cic do Ang1ji, ale jak tylko wyzdrowial, zostal 
pod Trafalgar, w kt6rej · waleczny ten marynarz ze statldem Abbe Marie wyslany do J{anady, gdzie 
chlubn~ smierc znalazl. Dla tego kresl~c iy\vot zjednal sobie wysoki szacunek ksi~cia Wilhelma 
Nelsona, lekko tylko przebiegniem)' liczne posrednie Henryka p6zniejs~ego ksi~cia Clarence, zk~d atoli 
wypadki, aby si~ 1n6dz przy tych najglosniejszych z powodu zawarcia pok~ju 1782 r. musial wracac do 
dluzej zatrhy1nac. Anglji. W dwa· lata p6zniej jako komendant statku 

Horatio Nelson urodzil: si~ 29 wrzesnia 1758 r. Boreas o 28 dzialach, udal si~ do :floty stoj~cej 
we wsi Burnhem Thorpe w hrabstwie Norfolk, · gdzie w Indyach wschodnich. 'I am w Nevis ozenil si~ 
jego ojciec byl pasterzem duchownym. Jakkolwiek z 18to-letni~ wdow~ doktora Njsbet i s~dzono ze 
drobnej budowy ciala, od dziecinnego \vieku oka· porzuci sluzb~ morsk~. Ale za powrotem do Londynu 
zywal niczem niezachwian~ odwag~, a. w dwunastym przedstawiony kr6lowi, zostal tak laskawie przyj~
roku oswiadczyl juz stanowczo ze do zawodu rna- tym, ze na zapytanie: ,czy chce juz na zawsze po-

. rynarza nie przezwyciEJzony rna poci~g; i zaraz tez zegnac morze?" oswiadczyl z zapalem, ze na pierwsze 
na statku.Raz'sonable, dowodzonyrn przez jego wuja wezwanie got6w b~dzie na uslugi ojczyzny. 
kapitana Suckling, do sluzby tej wprawiac si~ Przeszlo cztery lata pozos tal w Burnham odda-
zacz~l, a odbywszy podr6z do Indji zachodnich, j~c si~ przyjemnosciom domowego pozycia, ale 
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kiedy w koncu r. 1792 wybuchla wojna z Francj~, dr~, przebiegal jak blyskawica do Egiptu, J{ara
napisal do ksi~cia Williama, prosz~c o dow6dztwo maryi, Kandji i Sycylii, nigdzie nie 1nog~c znalesc 
jakiego statliu, oswiadczaj~c ze b~dzie zadowolony, nieprzyjaciela; dopiero I>owt6rnie pusciwszy siEJ do 
jezeli mu rz&d choc skorupl\~ orzecha przeznaczy. Egiptu, postrzegl narescie flot~ francuzk~ w blisko
Zamiast tego atoli dostal okr~t liniowy Agamemnon sci Alexandryi.- Toz to byla radosc na flotylli 
o 64 dzialacb, z rozkazem przyl~czenia si~ do floty angielskh~j, a Nelson kt6ry od ldlku dni skutl{iem 
znajduj~cej si~ na morzu Srodziemnem pod dow6dz- I. niecierplh-vosci nic prawie pic nie mogl, kazal za
twem lorda Hood. Jako dow6dca dawal on swoim sta,vic obiad ella wszystkich oficer6\v :fiotyl1i. 0 go
podwladnym trzy przepisy post~po·wania: Najprz6d dzinie 6 siedzieli jeszczc przy stole, a o wp6l do si6d- · 
przelozonych slepo slucbac, potem uwazac kazdego mej rozpocz~la si~ bitwa. Diu plytkosci wody flota 
za osobistego nieprzyjaciela, kto o ich kr6lu lub francuzka admirala Brueys nic mogla zawin'!c do 
ojczyznie zle m6wi; potrzecie kazdego Francuza nie- I przystani Alexandryi i dow6dca francuzki ustawi{ 
na wiedzic jakby sam ego szatana. j~ linj~ w zatoce Abukir, a statki z zywnosci~ i 

Po kr6tkim pobycie pod Tulonem w sierpniu materyalem wojennym mial w S[unym porcie. Flota 
1793 r. Nelson zostal poslany z depesz~ do 6wcze- francuzka byla daleko silniejsz~ od angielsldej i 
snego posla przy dworze neapolitailskim sir William dla tego admiral nie przypuszczal zeby Nelson 
Hamilton i tam pierwszy raz zobaczyl pi~kn~ Lady chcial go atakowac. 
Han1ilton, kt6ra p6zniej zniszczyla jego szcz§scie Ale admiral angielski za dlugo .czckal na sposo
domowe. vV kilka tygodni potem odznaczyl si~ bnosc uo bitwy, zeby j~ chcial i t}'m razem omin~c· 
przy zdobyciu Bastyi, dah~j pod Calvi stracil pra- Plan ataku byl nieslychanie stnialy, bo chodzilo o 
we oko: zabral Iiniowy okr~t francuzki Qai1'a i zlamanie linji nieprzyjacielskh~j, dzialaj~c jedn~ po
mniejszy statek Censeur, i za te zaslugi post~pil low~ z frontu, drug~ zas w tyle floty francuzkiej. 
na stopien Komundora. \V tym czasie francuzi po- Plan ten zostal we 'vszystkich punktach wykonany 
l~czyli si~ z biszpBnami przeciw anglikoin i admiral i uwienczony najzupelniejszen1 z\vyci~ztweln. 
Jervis uderzyl na nich 'v bliskosci przyl~dka St. 0 wp6l do si6dmej, jak powiedzielismy, Nelson dal 
Vincent 14 lutego 1797 r. Po1nimo dwa razy wi~k- znak rozpocz~cia walki, o dziewi~tej juz pi~c wiel
szej sily nieprzyjaciol, anglicy oduiesli swietne zwy- kicb okr~t6w francuzkich straciio wszystkie maszty 
ci~ztwo, dzi~ki \Valecznosci i energji Nelsona, kt6ry i zwyci~ztwo bylo prawie stano"'cze, ale wtem admi
dwa najpi~kniejsze statki francuzkie "rzi~l \V nie- ral angielski otrzyn1al postrzal "' gio \v~, kt6ry zrazu 
wol~ a dwa inne uczynil niezdolnemi do boju. 'rytul s~dzono s1niertelnym i naturalnie po\vstalo zt~d nie 
baron eta i stopien Kontr- adn1irala byly nagrod~ male za1ni~szanie. Ale ldedy chirurg oi\rcatowy opa
tych swietnych czyn6w. trzyl ranEJ admirala i o~hviadczyl ze nie jest niebez-

Nelson zatkn~l swoj~ flag~ na okr~cie Theseus i pieczn~, Nelson wr6cil na poklad i na nowo rozpo
zostal poslany z trzema fregatami do Vera-Cl'UZ dla cz~l si~ b6j morderczy, wsr6d ciemnosci nocnej, 
scbwytania ldlku okn~t6w z srebrem i zlotem sto- oswietlonej tylko blaskiem wystrzal6w dzialowycl1. 
j~cych w tym porcie i opanowania jezeli si~ uda Zaraz po 9tej wybucbl ogie11 na ogromnym o 120 
miasta Vera-Cruz. Ale hiszpanie dobrze byli przygo- clzialach okr~cie francuzkim 0?'ient; w jednej chwili 
towani do obrony i pomimo dzielnosci marynarzy plomienie obj~ly ten kolos i blask byl tak wielki, 
angielskicb, cale przedsi~wzj~cie nie powiodlo si~: ze wszystkie okr~ty obu flot jakby wsr6d dnia poli
anglicy stracili 250 ludzi a co gorsza Nelson do- czyc bylo mozna. 0 godzinie 10 Orz·ent z przeraza
stal postrzal w praw~ r~k~, kt6r~ mus!ano 1nu od- j~cym hukiem wylecial w powietrze i z obu stron 
j~c. Rana ta zmusila go udac si~ dla kuracyi do ogien ustal. Nelson kazal spuscic szalupy na wod~ 
Anglji, gdzie przez cztery miesi~ce zostawal mi~- aby ratowac ludzi J\t6rzy z plon~cego okr§tU rzucili 
dzy zyciem i smierci~. si~ w morze, jakoi ocalil ich przeszlo siedmdziesi~-

Wr6ciwszy zupe~nie do zdrowia w r. 1798, Nelson ciu, ale przeszio dziewi~cset znalazlo smierc w tej 
otrzymal rozkaz wyszukania floty francuzkh~j, kt6ra katastrofie, w kt6rej przytem pi~tnascie miljon6w 
z jeneralem Bonaparte wyruszyla z Tulonu. Od 19 frank6w stalo si~ pastw~ morza. Walka ponowila si~ 
maja, w kt6rym to dniu z 3 liniowemi okr~tami i 4 i trwa!a do godziny 3 zrana, a z calej floty francuz
fregatami wyplyn~l z Lyonu, do 1 sierpnia wsr6d kiej dwa tylko okr~ty i dwie fregaty uszly. Dziewi~c 
bur~, kt6re kilkakrotnie rozpraszaly jego eska- okr~t6w linjowych zdoby li anglicy, dwa inne, tudziez 
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dwie fregaty spalili i zwyci~ztwo pod Abukir jest je
dnem z najswietniejszych w rocznikach wojen mor
skich. Pozostale cztery statki francuzkie uszly, bo 
wszystkie statl{i angielskie tak byly uszkodzone, ze 
scigac za niemi nie mogly. Admiral angielski nie 
m6gl takzc odialowac ze nie mial choc killta lek
kicb, plytko zanurzaj~cych si~ statk6w, boby z nie
mi udal si~ do portu Alexandryi i zniszczyl 'vszyst .. 
kie nieprzyjacielskie statki transportowe i prowijan
towe, czego teraz z wielk~ l(orzysci~ dla francuz6'v 
musial zaniechac. Mimo-to strata tych ostatnich 
byla niezmierna, bo z okr~tami stracili 5225 ludzi a 
3105 mieli rannycb lub wzi~tych \V niewol~; strata 
anglik6w w og6le wynosila. 895 ludzi. 

Radosc nieprzyjaciol Francyi po t6n1 swietnetn 
zwyci~ztwie nie miala granic. Nelson zostal obsy
pany dowodami wdzi~cznosci dwor6w interesesowa
nych w tej spra}Vie, zacz~wszy od sultana ktory mu 
przyslal futro sobole z spink~ dja1nentow~ \Va.rto
sci 150 tysi~cy zlotych i 2000 cekin6w do rozdania 
mi~dzy pod,vladnych mu n1arynarzy, az do kr6la sar
dynskiego, od kt6rego otrzytnal pi~kn~ tabakier~ wy
sadzan~ drogiemi kamienian1i. J eszcze hojniejszq 
okazala sj~ naturalnie ojczyzna bohatcra. Kr6l wy
ni6sl go do godnosci para z tytule1n baron a Nelson 
of Nil, a parlament dodal do tego roczn~ pensy§ 
80000 zlotych. Ale najoryginalniejszyn1 byl dar kt6-
ry Nelson otrzyn1al od kapitana Hallo\ves, kt6rego 
walecznosc nio malo przylozyla siEJ do zwycicaztwa. 
Marynarz ten zlapal cz~sc gl6wnego n1asztu owego 
wysadzonego w powietrze okrEJtu Orient i z tego 
drzewa kazal zrobic trun1D§ kt6r~ przyslal: admira
lo"ri aby ,,skonczywszy zaw6d sw6j na ziemi, m6gi 
spocz~c w pa1ni~tce s"rego S\vietnego z\vyci§ztwa. « 

Nelson bardzo n1ile przyj~l ten dar i kaza{ trun1ne 
v 

postawic w swojej kajucic, aby nawet na szczycie sla-
wy, zawsze mial przed oczami przypomnienie: ze jest 
smiertelnynl tylko czlo\vickienl. Towarzystwo \VScho
dnio-indyjskie przyslalo admiralowi w darze 400000 
zl. a wszystkim marynarzom rozdalo medal pami~t
kowy bitwy pod Abukir; oficerowie wyzsi otrzymali 
zlote, nizsi srebrne, a podoficerowie, zolnierze i 
majtkowic spiio\ve medale: pr6cz tego z pieni~dzy 
za zdobyte statki i ich ladunki, 100000 fst., to jest 
okolo 4 miljon6w zlotych rozdzielono tni~dzy tych 
dzielnych towarzysz6w Nelsona. 

Ale nigdzie radosc nie byla tak wielka jak w Nea
polu, bo bitwa pod Abukir uwolnila dw6r Obojga 
Sycylji od groz~cego mu niebezpieczenstwa ze stro
ny Francyi, kt6ra zdobywszy juz g6rne Wlochy, go-

tow ala si~ na podb6j nizszej ich cz~sci. Dla tego tez 
kiedy Nelson dla poratowania zdrowia ci~zko nad
we~~zonego i dla naprawienia mocno uszkod~onych 
statlr6w swoich, w siedm dni po owej pami§tnej bi
twie przybyl do zatoki neapolitanskiej, przyj~to go 
jak zbawc§ z nieba zeslanego, jak p6lbozka. 

Zrazu Nelson pomimo tych hold6w i uwielbien, 
nie byl zadowolony z swe.go pobytu w Neapolu, bo 
widzial niezmiernc wady rz~du i skutkiem ich b~d~
cy nieszczEJsliwy stan kraju. Ale kiedy 'vdzi~ki lady 
Hamilton zajEJlY nie tylko jego serce ale i glow~, od
t~d zacz~l jej ty lko oczami patrzyc na wszystlro i dal 
si§ jej powodowac tak bezwarunkowo, ze nie tylko juz 
zadnych \vad rz~du neapolitansl\iego nie widzial, ale 
na\vet sta{ si§ jego najwiEJkszym obronc~ i jemu tyl
ko dw6r neapolitanski winien byl szcz~sliw~ ucie
czkca do Sycylji i bezpieczne schronienie na tcj wyspie, 
kiedy zdobycie Wenecyi i 1\lledjolanu przez francu
c6w i zwyci~zkie ich posuni§cie si~ przez Rzym ku 
granicy neapolitan~lri<~j, zmusily l\r6la do opuszcze
nia stolicy. Zgubny wplyw lady Hamilton wci~gn~l 
bohatera angielskiego do niekt6rych czyn6w, kt6re 
s~ skazan1i na swietnych kartach jego iycia. Wyda
nie \V r~ce n1lodego nast~pcy tronu neapolitanskiego, 
garnizon6w zamk6w Uovo, i Nuovo, kt6rym kapitula
cya pod pi sana przez kardynala Ruffo zapewniala zycie 
i zupelnc bezpieczenstwo, hanbi~cy wyrok wydany i 
wykonany z rozlrazu admirala na osobie s~dzi,vego 
ltsi~cia Caraccioli, kt6rego jedyn~ win~ bylo ze ulegl 
przen1ocy francuz6w i obj~l zarz~d marynarki po 
ucieczce d\voru z N capolu, ale ktory pot~piony zostal 
dla tego ze lady Hamilton byla jego s1niertcln~ nie
przyjaciollnh- s~ czynami kt6re niedodaj~ blasku 
imieniu adrnirala Nelson, a czas jego pobytu na wo
dach Neapolu, jest najciemniejsz~ kart~ jego zycia. 
Na szcz~scie pe1jod ten nie trwal dlugo. Mianowa
nie lorda Keith naczelnym dow6dzc~ floty n1orza 
Srodziemnego, obrazilo bohatera z pod Abukir, kt6ry 
spodziewal si~ sam otrzymac to dow6dztwo, i popro
si{ o pozwolenie po\vrotu do Anglji, kt6re tez otrzy
nlal. Przybywszy do ojczyzny, ci~gle pod wplywem 
lady Hamilton, ro~l~czyl si~ z swoj~, ion~ z kt6r1b 
trzynascie lat szcz~sliwie przezyl, a krok ten znie
chcacil dla niego nawet wielu dawnych jego wiel
bicieli. 

Wkr6tce potem, to jest w pocz~tku r. 1801 Rosya, 
Szwecya i Dania zawarly przymierze w celu zlama
nia pot~gi Anglji na morzu. Potrzeba bylo nie do .. 
puscic pol~czenia si~ fiot tych trzech panstw, kt6re 
razem mogly bye niebezpiecznemi dla fioty angielskiej . 

• 
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W tym celu pod dow6dztwem admirala Sir Hyde- nie mog~c przyjsc jej w pon1oc dla przeciwnego wia
Parker i mianowanego wice .. admiral em l>l~ldtnej tru, o godzinie 1 popoludniu dal sygnal do odwrotu, 
fiagi lord a Nelson, wyslano na morze Wschodnie bo uwazal za powinnosc ocalic od zgubnej wall\i to, co 
esl\adr~ zloion~ z 16 okr~t6w linjowych i 35 1nalych jeszcze n1ozna b~dzie ocalic. \V tej chwili wlasnie 
statk6w. W dniu 30 marca eskadra ta stan~la w szy- Nelson przechadzajQ:c si~ \vsr6d gor~cej walki po po
ku bojowym, aby przez ciasnin~ Sund utorowac sobie kladzie, wydawal nowe rozkazy, kiedy oficer pilnu
drog~ do Kopenhagi. Twierdza nadbrzezna Kronen- j~cy sygnal6w oswiadczyl mu, ze naczelny admiral 
burg strzelala do przeplywaj~cej esl{adry, ale bez- wywiesi{ numer 39, to jest znak zaprzestania bi
skutecznie i okr~ty angielslde zarzucily kotwic~ przy twy. Nasz bohater nic nie odpowiedzial i przecba
\Vyspie H ven. Tu admiralowie Hyde, Nelson i Gra- dzal si~ dalej; wtecly oficer 6w znowu stan~l mu na 
ves dowiediieli si~ jak olbrzymie przygotowania do drodze i powt6rzyl poprzednie doniesienie: ,Juz 
obrony poczynili dunczycy, jak ogromn~ liczb~ r6- slyszalem ,, odpowiedzial Nelson i znowu wydal ja
znego rodzaju statk6w nagromadzili na przestrzeni kis rozkaz, a potem obr6ciwszy si~ do kapitana Fo
p6ltory mili pod Kopenhag~. Rada wojenna chwiala ley, zapytal: jaki sygnal wywieszono na maszcie ad
si~ w postanowieniu co do dalszego posuni~cia si~, miralskiego okr~tu? ,,Numer 39ty" odpowiedzial ka
ale Nelson radzil stanowczo atak i prosil a by jemu pi tan wzruszaj~c ramionami. ,Aha! krzykn~l Nelson, 
powierzono dow6dzt'NO tego przedsi~wzi~cia. N a- tupn~wszy gwaltownie nog~; 1nam przestac walki, ale 
czelny dow6dzca zgodzil si~ na to z~danie. Nelson niech mi~ szatan zdlawi jeieli to uczyni~!« to rzekl
wiedz~c ze nie zn~jdzie przewodnili:a na ciasninie szy wzi~l lornet~, przylozyl do wystrzelonego oka i 
bardzo niebezpiecznej, tern bardziej ze duiiczyey zni- powiedzial: ,Nie widz~ tego sygHaJ:u a zatem nie 
szczyli wszystkie dawniej istniej~ce latarnie, poswi~- mam obowi~zku bye mu poslusznym, i dodul g\valto
cil cal~ dob~ sondowaniu drogi, pusciwszy si~ w tyn1 wnie: ,Zawiesic sygna.t bojowy na \vielldm maszcie 
celu 'v malej lodzi z kilku tylko marynarzami. Bez takim tylko sposobem mog~ odpowiedziec naczelne~ 
tego rozpoznania niebezpiecznej drogi, cn.la flota by- mu wodzowi na rozkaz odwrotu. '' W alka zatem nie 
laby niezawodnie zniszczon~. ustala i z obu stron straty byly znaczne, ale daleko 

Zrana 1 kwietnia Nelson dal znak do rozwini~cia \Vi~ksze u dunczyk6\v, gdzie w niekt6rych bateryach 
zagli i w par~ godzin rzucono kotwic~ przy piasczy- slaly si~ stosy trup6w i wkr6tce zabrakio ludzi przy 
stej lawie zwanej Mittelgrund, o dwadziescia mil od- dzialach. Ogic11 ich zacz~l slabn~c, a 0 godzinie 2 
legh~j od Kopenbagi. 1,ylko tak z'vany kanal ln·6le- kilka ich okr~t6w spuscilo flag~, poddaj~c si~, ale 
wski rozdzielal anglik6w od fortyfikacyj duf1skich. walka w og61c nie ustawala jeszcze i angJicy nie 
Trzeba bylo czekac pomyslnego wiatru aby wejsc na mogli nawet brae poddaj~cych si§ statk6w, bo gdy 

· kanai. Dnia 2 kwietnia o godzinie w p6l do dziewi~- si~ <lo nich zblizali, dziala z brzegu strzelaly do 
tej, eskadra podniosla kotwic~, ale zar~z w pocz~tku nicb, nie bacz~c na to ze kule przecbodzily przez ich 
d\va okr~ty linijowe Russell i Bellone wpadly na mie- wlasne rozhrojone statki, I)rzez co wiele ludzi gi
lizn~ i nie n1ogiy si~ wydobyc; inne dwa dostawszy ll§lo. Aby polozyc koniec ten1u strasznemu przele
si~ na niezmiern~ gl~bin~, gdzie niepodobna bylo rzu- wowi krwi, Nelson napisal do ksi~cia nast~pcy tro- · 
cic kotwicy, nie 1nogly zaj~c wskazanego im miejsca, nu dunskiego, dowodz~cego ze strony dunskiej, list 
co popsulo w cz~sci plan bitwy ulozony przez admi- w kt6rym oswiadczyl, ze rna rozkaz oszcz~dzenia 
rala, ale on tern nie dal si~ zachwiac. W pi~c n1inut dunczyk6w jezeli zaprzestan~ walki, ale jezli bate
po lOtej rozpocz~la si~ walka, a w godzin~ poten1 rye z brzegow nie przestan~ strzelac, wysadzi w po
cala flota oslonifdta zostala g~st~ ch1nur~ dymu. wietrze wszystkie zdobyte okr~ty z wszystkimi 
Przeszlo tysi~c dzial gralo ze strony dunskiej, an- ludzmi. Rozpocz~ly si~ negoc.yacje i zrazu zgodzono 
glicy odpowiadali r6wnym ogniem, czuj~c ze maj~ si~ na zawieszenie broni na 24 godzin, dla wymiany 
przed sob~ godnego siebie przeciwnika. Naczelnie zdobytych statk6w i przewiezienia rannych dunczy
dowodz~cy admiral Hyde, patrz:}c dobr~ lunet~ ze , k6w na brzeg. Ale kiedy pokazalo si~ ze dunczycy 
stanowiska, gdzie pozostal z kilka statkami w rezer- stracili 6000 ludzi i trzy czwarte swoich statk6w, 
wie, widzial ze nie wszystkie statki eskadry tam sta- nast~pca tronu z~dal przedluzenia zawieszenie broni , 
n~ly gdzie z planu wypadalo i gdy po trzech godzi- na 14 tygodni i przez ten czas ulozono warunki po
nach ogieit nieprzyjacielski nie ustawal, os~dzil ze koju; tak wi~c przez dzielnosc Nelsona przymierze 
polozenie fl.oty angielskiej musi bye niekorzystne, a mocarstw p6lnocnych rozerwane zostalo pierwej 
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nim lle facto przyszlo do skutku, a sila morska 
Danji zostaia zupelnie zniszczon~. Najwi~kszym 
atoli skutkiem h~j sn1utnej bitwy, bylo to, ze N a po
leon I, kt6ry zbieral ogromn~ flot~ w Boulogne, nieza
wodnie \V zamiarze wyl~dowania z znaczn~ armij~ 
na brzegach Anglji, zaniecbal tego plan u i wkrotce 
potem za~"arl pok6j z Anglj~ i Hiszpanij~. Nelson zo
stal mianowany naczelnym dow6dzc~ floty i otrzymal 
tytul wice-hrabiego. 

Nie bylo juz nic do czynienia na morzu i Nelson 
osiadl w do brach ~1erton kt6re nabyl w hrabstwie 
Surey, w towarzystwie sir Williama Hatnilton i 
jego mn.lzonki. Sir William umarl wkr6tce a jego 
wdowa nje przestawala osladzac iycia walecznego 
admirala. W ojna· z Franey~ 1803 roku wyrzucila 
Nelsona z lona domo'Yych przyje1nnosci, stan~{ on 
na czele floty, ktora przez 19scie miesi~cy blokowala 
port Tulonu. Gwaltowne wicbry z1nusily nakoniec 
wielkiego admirala zarzucic kotwic~ z calf1 flot~ 
przy wyspach Magdalenskich, na przeci\v brzegu 
Sardynji, i wtedy flota francuzka wyplyn~la z Tulonu 
dla pol~czenia si~ z hiszpansk~. Tu zacz~lo si~ po
lo"ranie. Nelson nie mog~c zaoi(Jgn~c dokladnej 
wiadomosci dok~d si~ floty nieprzyj acielskie udaly, 
szukal ich przy brzegach Egiptu, Malty, Barcelony, 
Barbarji, lndji zachodnich, al~ nadaremnie. Na 
wiesc ze francuzi cbc~ wyl~do,vac w Irlandji, pop~
c.lzil tan1ze lotem blysl\awicy, ale i tu bezskutecznie. 
Nakoniec zi~czywszy si~ z eskadr~ kanalu zawin~l 
do Portsmouth, a stamt~d udal si~ do S\vojej posia
dlosci Merton, a by po d wuletnim prawie uganiani u 
si~ po morzu, odpocz~c nieco. 

Tymczasem admiral Calder spotkal si~ z nieprzy
jacielem w bliskosci Finisterre i zabral 111u d'va 
statki, ale widz~c przcd ao b~ mocno prze\vyzszaj~ce 

·sily, zaniechal walki; korzystaj~c z tego francuzi 
i hiszpanie wypocz~li i naprawili uszkodzone statki 
w Vigo, a nast~pnie 'vygodnie stan(Jli \V porcie Ka
dyxu. Nelson puscil si~ w tym kierunku, i cbcial 
przez niespodziane ukazanie siej z dzielnemi maryna
l~zami, jednym zamachem zniszczyc poh~:czone floty, 
do czego potrzeb~ tylko bylo \Vywabic je z portu, i dla 
tego skradal si~ tak ostroznie zeby nieprzyjaciele 
nie pr~dko dowiedzieli si~ o jego obecnosci i calej 
sile jego floty. Nakoniec 21 pazdziernika 1805 ro}{U 

· zraua, obie nieprzyjacielskie floty byly juz tylko o 
12 mil morskich od siebie i Nelson kazal rozpuscic 
wszystkie zagle i d wiema linijami puscic si~ na nie
przyjaciela. Na dziesi'JC minut przed d\vunast~ w po
ludnie dopiero rozpocz~l siEJ ogien ·i niepodobna 

\ 

' 

opowiedziec szczeg6l6w tej strasznej walki, bo wsr6d 
okropnego dymu i przerazaj~cego huku dzial, CZCjsto 
nie podobna bylo na sto krok6w nic widziec przed 
sob~. Nelson ani na chwil~ nie schodzil z pokladu, 
niedal siEJ na wet naklonic do zdjEJcia z piersi czte
rech gwiazd orderowych kt6ren1i byl ozdobiony, a 
kt6re mogly sluzyc za eel strzelcom tyrolskim roz
stawionym na n1asztach okr~t6w francuzkich. Juz 
okr~t admiralski Victory zatopil l{olosalny Sanctis ... 
sima Trinz·dad i uderzyl na Redoutahle, kt6remu 
tal\im samym losem zagrozil, kiedy kula karabino
wa z tego ostatniego, ranila N elsona \V lewy bok 
tak ci~zko, ze natychmiast padl jakby piorunem ra
zony. Dwaj majtkowie podniesli go a kapitan Hardy 
przyskoczyl a by go weRprzec. ,Dostalem odpra w~, 
rzekl do niego Nelson, czuj~ ze mam krzyz prze
strzelony." Zaniesiono go pod pok{ad, gdzie juz pelno 
bylo rannych i umieraj~cych, i chirurg oswiadczyl 
ze rana jest smiertelna. W chwil~ potem trzy razy 
zabrzn1ialo na pokladzie glosne hurra. Oczy umie
raj~cego zablysly radosci~, bo lrazdy ten okrzyk byl 
znakie1n poddania sifJ jednego okr(Jtu nieprzyjaciel
skiego. W kilka minut przybyl kapitan Hardy. 
,Jak stoi bitwa? zapytal NelE>on. ,Bardzo dobrze ad
mirale, odpowiedzial liapitan, dziesi~c juz okr~t6w 
nieprzyjacielskich spuscilo flag~!"- ,Dzi(Jki Bogut 
zawolal Nelson, ale ja liczylem przynajmnit~j na 
d\vadziescial'' Hardy pospieszyl na poklad, a chirurg 
zapytal ad1nirala czy bardzo cierpi? ,, Tak okropnie, 
odrzekl bohater, ze wolalbym u1nrzec, ale nie, nie, 
pragn~ zyc p6ki zwyci~ztwo nie b~clzie zupelnem!" 
W kilka minut przybyl zn6w Hardy donosz~c ze juz 
15 okr~t6w nieprzyjacielskich poddal o si~ , a z an
gielskich jeszcze ani jeden nie spuscil flagi. ,,Dzi~ki 
Bogu! slabym glosem odpowiedzial Nelson, spelni
lem moj~ powinnosc." To byly ostatnie juz jego 
slowa. 0 godzinie w p6l do })i~tej, w trzy kwadranse 
po otrzym anin smiertelnego postrzalu, najwi~kszy 

bohater n1orski Anglji zamkn~l oczy na wieki. Ale i 
na okr~cie Redoutable ani jeden czlowiek nie pozo
stal zywy; ten zatem, l\t6rego strzal s1nierc zadal 
Nelsonowi, nie przezyl go. Chwila zgonu Nelsona byla 
swiadkiem zupelnego zwyci~ztwa Anglji i zniszcze
nia pol~czonych flot Francyi i Hiszpanii, a ta pa
mi~tna bitwa otrzymala w histo1ji nazw'J zwyci~z
twa pod Trafalgar, od przy I~dka, 'v bliskosci kt6-
r ego stoczon~ zostala. 

Zwloki Nelsona d. 8 stycz. 1806 r. zlozono w ko
sciele Sgo Pawla w Londynie, a plac, na kt6rym stoi 
pomnik, otrzyma! nazw~ , Trafalgar-Squarre." 

I 

• 
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LOZANNA 

Przybylismy nakoniec do Lozanny i zblizylistny wielki sobor Bazylijski, l\iedy czlonl<o,vic jego " ' r. 
si~ znacznie do ostatecznego krcsu naszej podr6zy! 1448, po ucieczco antypapieza lrclixa Vgo i po usu
Nie moze1ny tu dlugo zatrzyn1ac siEJ, bo za par~ go- ni~ciu opicki cesarza :Fryderyl\a IIIgo, nic czuj~c s i~ 
dzin wez\vie nas swistawlia parostatku; 1nusin1 je-

1 

bczpiecznytn i w Bazylei pospieszyli za swoiln papie-
dilak choc przelotnie rzucic okien1 na tniasto, l{t6re 
juz z tego samego znaue jest \V calej Europic, ze 
w niem sJyszyc mozna uajwykwintniejszy j~zyk fran
cuzki, jakim nawet w Paryzu nie \vszyscy 1n 6 \vi ~ . 

.Ale opr6cz tego godnen1 jest \vidzenin. to chnvne 
,miasto tych pag6rk6w'' l\t6re jeieli zblizamy si9 
don od strony goscinca pro'~ adz~ccgo z Rue ( da \V

nego 'Roda), przedstawia si~ prnwie jakby ogronn1y 
zamek rycersld z blunkan1i i niebotycznetni n1uran1i. 
Ci, kt6rzy pier\vsi osiedlili si~ tu ezepiajqc swoje 
zagrody na spadzistosci gory Jorat, gdzie si~ l::tCZf1 
r%eczki Flon i Lue, nie 1nysleli pe"\\rno, ze l<iedys na 
trzech wzg6rzach wznosz~cych si~ nad praszczyznCJ: 
doliny i w nizinach obj~tych temi wzg6rza1ni, a ra
czej t'vorz~cych tni~dzy niemi jakby rozpadliny, zgro
madzi si~ takie mn6stwo dom6w i dotn1{6'vv, ze si~ 

w nich ludnosc siedmnascie tysi~cy dose wygodnie 
pomiesci. Ale iln ciasniejsze u 1iczld, iJn przy krzejsze 
svadzistosci, im dzi"rniejsze grupy dom6w i grozniej
sze n1ury bastion6w, tern romantyczniejsza calosc 
i bardzh~j ud erzaj::};CY odsl\ok od usmiecbaj::};c~j si~ 
ol\olicy, nad kt6rf! powabniejszej wyobrazic sobie nie 

• 
mozna. 

Srodko,vym punl{tem calej tej feodalnej s1nutnosci 
stano,Yi pot~ina katedra Lozanny, z kt6r~ pod wzglEJ· 
dem ogron1u i rozciqglosci -jak r6wnie co do czy~to
sci i szlachetnosci stylu, zaden inny kosci6l w Szwaj
caryi w por6wnanie isc nie moze. J..Jezy on a na naj
wyzszym punkcie szczytu i panuje uad nietn jakby 
byla swieckim wladc~ nie zas zal\ladenl chrzescijnn
skiej milosci i pokory; ale tez wladcy tej katedry, 
zawsze biskupi Lozanny, ktorzy niegJys mieszkali 
w pobliskhu zamku (z l\t6rego dzis zrobiono ratusz 
kantonu) za nim reformacja zmusila ich do przenie
sienia si~ do Fryburga, nie grzeszyli bynaj1nniej 
pokor~ i skromnosci~. 

Prawie r6wnie \vysoko, na innym nieco sltrom-
niejs_zym szczycie gory stoi kosci6l Sgo Franciszka, 
widocznie starozytna ale \Veale nie ozdobna budowa. 
W arto jednal' zwiedzic j~ bo w niej zasiadal ow 

I 
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ietn! Lozannajest 1niastem historycznetu i kazcly stury 
jego don1, pozoren1 przypo :ninaj~cy rycersldc znn1 ki, 
m6glby opo,viC'dziec \Viele 1egcn<l, po\vie~ci i wspo· 
tnnien niezrozumialych ella tcgoczesncj za pieni~dz1ni 
tyllH> gonh-tc6j prozy. 1\t u1narl oprocz wsponlnio
nego wyzej papieza, slawny Wilhehn Meuthencr, za
lozyciel klasztoru i szpital u na gorze S. Bernar<la, 
i nieustrnszony Hastnan de ~Iontfaucon co nieclarmo 
sokola g6r in1ic nosil. 1,u zyli niegdy8 sn1iuly 1najor 
Dawcl co na ruszto,vaniu poloiyl glow~ za to ze swoje 
rodzinne n1insta z pod jarzma bernenskich patrycyu
sz6w tnvolnic nsilowal, i slawny uczony La Harpe i 
h1storyl{ Gibbon, pocta-filozof Voltaire i Micldewicz. 

Ale czas ucieka, przebiezen1y juz stare 1niasto we 
wszystldch kierunkacb, przystan~lis1ny na wet w nie
jednej bocznej uliczce dla odc.yfrowania ja]dPgo na. 
pisu lub podziwiania zucbwalej arcbitektnry tcgo 
lub 0\\'ego, nad przepasei~ za\vieszonego domku. 
Obejrzelis1ny i nowe tniasto kt.6re \Vznicsi0nc podlug 
planu budowniczego Pihard, upi <;1 l<sza stary gr6d i do 
jego rozwicia siQ nie 1nalo s i ~ przyl\!ada. Nakoniec 
a by niepo1ninqc zadnej osobliwo~ci Lozanny, vrzesz1i-
8tny po ogro1nny1n drogoci::};gu od imienia budo\vni
czego, nazwanym mosten1 PicharJa, l~cz~cytn dwie 
dzielnice 111iasta, Sgo Franciszka i Sgo Wa·wrzenca, 
l\t6re niegdys stromen1i t.ylko, w~zlden1i, jedynie dla 
mul6w przyst~pnen1i sciezkami \Vifbzaly si ~ z sob~. 

Ale ... dluzej zatrzymac si~ juz nie n1oiemy. Dalej 
wi~c n·a d6l ku "'iosce Ouchy, 1ei::};CeJ o pol godziny 
drogi nad jeziorem i stanowhtcej port Lozanny! Da
lej naprzod! \Vposr6d \Vinnie i ogrod6w, zeby si~ 
nie sp6znic do statku, tnaj~cego nas powiezc do 
n1iasta, od kt6rego jezioro Genewsldc rna swoje na
zwisko. 

Dwa lata te1nu, odbylo Ri~ w Lozannie Zgroma
clzenie . nau ko\ve, zwane 1\ongressem, a rnaj4ce za 
przedmi6t rzecz o po<latkacb. Dwa ze brania si~ 
ekonomiczne belgijskie (w 1847 i 1851 r. 'v Bruk
selli} zaczepily ty lko t~ kwesty~, }{tOr(! jedynie zaj~l 

3 
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si~ kongres poda.tkowy w Lozannie r. 1860 w lipcu. 
Mial tu udzial i nasz rodak. 

Kongrcs po,vstal z powocl6 \v konkursu o kwestjach 
finansowych, przez Rad~ Stanu kantonn T'aud oglo
szoncgo, a do prow adzony do sl<utl\u gorli wosci~ 
p. Pascal Duprat, wycbouzcy francuzldogo z r. 1 85~ 
i profesora ekono1nji politycznej \V akndonJji Lozan· 
s l<icj. Na 'vezwanie korrlitetu zebralo si~ \V Lozannie 
100 os6b, z kt6rych trzy cz~sci byly z r6znych kan
t.on6 \v Sz~vajcarji, a czwnrta z innych kraj6 ,~· Europy, 
a tniano\vicie z ~,rancji, Wloch, Hiszpa11ji, Polsl{i, 
Rosji i Nicn1iec; zjawialy s i ~ i znako1nitosci juz 
uznane i no,ve tal en tn. Posiedzenie tr,vnlo dni cztery 
od 25 do 28 lipcB . 

Na pierwszen1, Pascal Duprat ztlal spr,1 w~ z czyn-
. nosci l\Ol11itetu organizacyjnego, kt6rcgo by{ dusz~; 

po,vital zgron1adzonych, 'vspon1ninl szczeg6lnie o 
deputacji hiszpal1 sldej, odznucznj~cej siQ i liczln~ i 
cllaral{teren1 swoich czlonk6w; 'vyrazil zal, iz \Yielu 
uczonych 1n ~z6'" angielskich i nien1ieckicb, zatrzymal 
kongres Statystyczny .iednoczesnie odby waj~cy s i~ 

\V Londyuic, a "·losldcb powstrzyn1aly okoJicznosci 
polityczne \ve Wloszech. N ast~pnic oznajn1il o n ade
slanych do korni tetu rozpraw:tch \V j~zykach: fran
cuzkitn, nie1niecldn1, angielsldn1 i \Yloskiln, l\t6re co 
do tresci dzi eli na trzy katego1:je: 1) traktaty teore
tyczne o podntku 'v og6lnosci (filozofia podatku); 
2) specjalno o kwestjach szczegolowych, n1ianovvi cie 
o podatku z tlochodu i z l\apitalu; 3) dol{tllnenta 
pr~.\voda w czc rozn1aitych kraj6'v, n1og~ce sluiyc do 
poparcia teo1:ji dos"·i ndczenien1. W ko11cu Pascal 
Duprat sl<reslil pobieznie stan obecny finansowosci 
i \vykazal istni ejf};c~ od pocz~tku spolecze11st'v nie
r6"·nosc i arbitralnosc podatku. Oto jego slow a: 

(z Wloch). na sekretarzy powolani: Pascal Duprat,. 
J. Garnier i Ceresole. 

Zgrotnadzenie rozdzielilo si~ na clwie sekcje: 1--% 
pod prezydencj~ hr. Skarbka z sekretarzem Clama
geren1, do rozbioru k'vestij teoretycznych; 2·~ pod 
prPzydencj~ Jngr. Pepoli z sekretarzctn Junot, do 
lnvestij szczeg6l6w i zastoso'rVania. 

Progran1 byl nast~puj~cy: 
1. Teorja podatku czy li zasady jakich si~ powinna 

trzyn:1ac adtninistracja finan s6w, azeby bye 'v zgo
dzie z nauk~ i slusznosci~b kt6re stanowi~ pods taw~ 
ustrnv spolecznych. 

2. Rozbi6r krytyczny rozmaitych for1n podatk6w 
i stniej~cych \V budzetach panstw europejsldch. W plyw 
tych podatk6w na bogactwo, n1oralnosc i dobrobyt 
lud6w . 

3. Przegl~d reform finausowych dokonanych w o
statnich czasa.ch i ich nast~pstw. J al<~ rol~ w tych 
reforn1ach gral podatek z kapitalu albo z dochodu? 

4. Czy rozliczne podatld wzi~te z finansowej pra
ktyki zeszlych 'Yick6'v dadz~ si~ sprowadzic do je
dncgo typn, t. j. czy n1ozebny podatek jedyuy? 

J esli 1110iebny, czy jest poi~dany? 
Czy po,vinicn bye zaregulowany do ]{apitalu, czy 

do dochodu? 
Czy n1ialby bye stos unkowy czy post~powy? 
5. 0 refortnach cz~stkowych jakicby mozna nie

zl,vlocznic zaprowadzic w podatku, zauin1 nast~pi 

refortna ko1npletna, radykalna. 
Do pierwszej selrcji n aleialy punkta 1 i 4, do 

drugiej 2 i 5, co do 3-go, ten zostalnietkni~tym dla 
braku czasu, a n16glby wlasciwe znalesc tniejsce na 
pierwszcj scsji zebrania og6lnego jako przcgl~d sta
tystyczny. Sekcja pier\Ysza blf!kala si~ w mglistych 
strefach n1ctafizyki i do zadnycb o 1\reslonych nie 

,,Oskarzaj::tc 1niuistr6w skarbu o i:bytek pon1yslo. · doszla rezultat6"'· Przedewszystki c1u naleialo jei 
wosci co do sposob6w 'vyci~gania pieni~dzy ocl lu- tJ zajtJ:c s i~ p7'aU)Jl[/: zasadq podatku. Tu wyst'!pili fila-
dow; zanadto im czyniono honoru: oni tylko slepo zofo"·ie utrzyn1uj~cy zasad~ podatku rnoratiZtt)·qce-
nasladovvali jedni drugich' posilkuj~c si~ za,vsze go, zasadtJ zgubn~, gdyz opodatkowany 'vyst~pek 
arsenalerr1 fisl\ alnym z czaso'v feoclalnych i rzym-. . . staje si~ przy,vilejeln zan1oznych, rodzajen1 zbytku. 
slnch, a nawct da"'nieJszych. Zreszt~ kongres \Y swo- p · · t ~ h fil f ' 1 l , · · 1 · 
ich naradach zncho\va spokoJ· wlasciwy nauce trzv- OJ~Cie ) c . oz.o ow w;p y-wa z po~~Cl~ teo oglcz-

, • , ., .,.J 
1 
nego o grzechu p1er,vorodnyn1: przyJIDUJ~C a p1·iori 

mac si ~ b~dzie ogolniko"' ekonon1icznych' nle tJl\a- czlowielra jal<o zlego z natury, zamiast nauki finan
j~c sfery polity ld ... sowej, t'vorzy si~ caly system fiskalnosci karnej. 

Przyst~piono potetn do urz~dzenia biura. Prezy
dencjEJ honorow~ oddano p. Meystre (prezcsowi Rady 
Stanu kautonu), rzeczywist~ p. de Mieville (deputo
wanemu), wicc-prezydentfuni mianowani cudzozien1-
cy: E. Girardin (z Francji), 1\Iaria-Pastor (z I-Ii~zpa
nji), hr. Fryderyk Skarbek (z Polski) i n1arg. Pepoli 

J. Garnie1' sprowadzi-l k'vestj~ ze sfery mistycznej 
do racionalnej sp6lecznej; dowodzil, ze podatek nie 
powinien miec z n1oralnosci~ nic '¥sp6lnego i zapro
ponowal definicj~ podatku jako skladlci hezpz"eczeft~ 
stwa, - dcfinicj~ zn1jerzajf!Cf! do najprostszej i naj ... 
Inniej }{r~puj~cej formy rz~du. Ale sel{cja nie chciala 
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podobn~ forn1ul~ przes~dzac innych dccyzij }{ongresu czne po wi(Jkszcj cz~sci pr~:yj~te zostaly przez zgro-
i \Ydctwac si~ \V nieuniknioDc przytctn roztrz~sanie 1nadzenic. .. 
atrybucij rz~do\vych, podatek usprawiedlhviajq,cych. I{\vestja zasady pra\vnej, pon1inigta w sekrji, nic 

Stracono czas na jalo,vych rozprn.wach i zadnego byla tci debato,vana na zebraniu og6lnen1: kongrcs 
rezultatu, iaclnej propozycji co do zasady prrnvtH~j n1ilczkien1 uznal vodatck jako in tytncj~ sp6leczn~ 
podatl\u sel\cja nie wydala. A przcciez byloby rzecz~ sprawiedli'v~ i l\Onieczn~, - i zajqJ si~ rozbioret.u 
poz~dan~, aieby kongres wyrzekl: czy kazdy oby- pytania: jnki jest najlepszy systeuz podatkowy? pyta
watell~raju winien placic podatek i z jaldego tytulu? nia zawartcgo w 4·111 punkcie progran1u. l{westja 

Zreszt~ o jednej kwestji sekcja gloso\vala: czy ]JO- stan~la n1i~dzy nznogo.§cirt podatk6w praktyko\van~ 
datek 'JJ1[t bye jedyny, czy uJieloraki? Podziclily si~ od "·icl{O\V i dot~d, a podatkie1n,jedynyrn, u'vazanym 
glosy i kwestja nierozstrzygni~ta przeszla na og6lne przez znakon1itszych c]{Ol10lu ist6'v za itleal, do kt6-
zebranie kongresu. rcgo dqzy6 nnleiy. Idea jednosci podatku, na san1y1n 

Druga sekcja obradowala z \Vi~k szc1n po,vodze- \VSt<dpie rodzi pytanie: na jaldej on rna · si~ oprzec 
niem i zbijaj~c l'amien po ka1nieniu, obalala calf1l podsta,vie? Dwie gl6wnie wyka2ano podsta,vy: jedni 
budow(J fiskaln~ przeszlosci. Jej konkluzje prakty- przyj§li lca]Jitat, inni tlocllud. (D. n.) 

PODROZ ZNAK0~1ITEGO N.ATUllALISTY P. DE SAUSSlJRE 

W RZECZYPOSPOLI1'EJ MEKSYKANSI{IEJ. 

Zeszedlszy z gory z"ranej ,,Strzyni~ Perot" a," skrzydel, panowal 'v tych miejscach; a choc i innc 
zwiedzilerrt da\vny wulkan Pizaror. Dziwna ta g6ra rodzaje zgro1nadzaly si~ tu nielriedy, on mial 'NYZ
w ksztalcie glowy cukru, wznosi si~ wsr6d plaszczy- szosc nie tylko sw yn1 wzrostem, znacznic \Vi~kszym 
zny Perot' a jak wyspa wposr6d morza, i zadziwia od innych, ale i liczb'}: okaz6\v. Wszystlde te ptaki t9 

podr6znych regularnosci~ i powaben1 swych ksztal- n1ale i duze nadz,vyczajnie szybko lataly; \V calym 
tow. Gdy si~ zblizy, i zacznie ~vchodzic na t~ stron~ lesie aloeso,vytn panowal szclest i sztner nienatural
piramidy z la,vy, doznaje si~ nad zwyklej i nieoczeki- ny, oraz czynnosc nicz"'ylda. Zrcszt<1 zgron1adzenie 
wanej niespodzianki na widok dziwnej roslinno~ci, tak znaczncj ilosci dzi~ciol6\V w jedncm 111iejscu 
wyscielaj~c~j ziemi~ zuzlowat~. Ta blada ziclonosc, n1ialo juz cog \V sobic niezwyklego niepoj~tego, albo
l<t6r~ n1ozna wzi~sc z daleka za lesn~, sklada si~ wien1 natura przeznaczyla din. tych ptal{6W iycie 
z zadziwiajf!:cej liczby AgauJOU', z liscmi ulozonen1i barclziej pustelnicze i rodzaj ]{armienia si~ taki, ze 
w gwiazd~, maj~c~ zaledwie 2 do 3 stop obwodu, a im wzbranitt pod kar~ glodu zycia towarzyskiego. 
ldsci od 2 do 3 cali. Mi~dzy ty1n rodzajem l{arczo- To tez ztnniast przestraszac tych 1nieszka11c6w skrzy
ch6w co przystrajaj~ piaski biala'\'e, wielka Juka dlatych niespodzianym \vystrzalein, polozylem siEJ 
rzuca niedostateczny cien na bl~kitna,ve gory, i za- w cieniu nie zbyt goscinnym Juki, i jako ciekawy 
st~puje drzewa w O\Vyln l\raju, gdzie ten plod natury niedyskretnik, bad a rem, nie daj~c znaku iycia, 
stal si~ rzadlden1 zjawisldem. Juz zaczynala na \Vszystko co s i ~ dzialo wposr6d tej rzeczypospolitej 
1nnie '"·ywierac s1nutne wrazenie pustynia glucha i skrzydlat6j. \Vl{r6tce przenikn~lem tajenJnic~. Dzi~
sucha, zadnem nietnal zyj~cen1 stworzenien1 niezalu- cioly przylatywaly i odlatywaly, przyczepialy si~ 
dniona, gdy zagl~biajqc si~ w puszcz~ najeion~ ko- 1 chwilk~ do rosliny, i zaraz uciekaly. Szczeg6lniej 
cami, oczy me zostaly nderzone wielk~ liczb~ dzi~- przyczepialy si~ do kisci aloesowycb, pracowaly 
ciol6w, jedynych mieszl{ancow tych miejsc opusto- czas jakis, kuj~c silnie lodyg~ swyn1 ostryn1 dzi6- . 
sza1ycb. Zawsze kiedy si(J znajdzie istoty zyj~ce po- bern; 1)0te1n odlaty\\'aly do Juk6\v, na ]{t6rych po
dr6zuj~c wsrod puszcz obu1narlych doznaje si~ pe- wtarzaly S\ve prace, i znowu wracaly na aloes, by 
\vnej radosci. Spostrzeglem zaraz ze Colaptes rubri- dah~j kuc n1ogly. Zblizylem si~ do jednej agawy i 
catus tak znaczny polysldem czer won a wytn swych spostrzeglen1 ze cala jej lodyga podziurawion~ zo-

a* 



• 

• 20 

~tala w .nier!iwnych odlegloSciach porobionemi otwo-j du; pn\Wda ic si~ pot em latwo zeD. uiyt.kuje, gdyi 
rami. Tc dziury oczy,viscic Ly1y ot\voren1 do pr6zni zan1iast szukania praco\vitszego jeszcze n1oze \V po
'vewn~trzuej. Pospiesznie uci~lcm ldsc, i ot"·orzyle1n sr6d zitny, pod tward~ kor~ drzew, owad6w; znaj
j~, by zobaczyc wn~trze. Jakiei zdziwilcn1 sj~ gdyn1 cluje s ig za l{aidenl wscibienietn dzic,bu goto\vy juz 
znalazl tam pra\Ydzi"·y sldnd zywnosci 1 pol\arn1 

Z1ny~lnosc, z jak~ ten przetnyslny ptak \vybiera ObyczBje tego c:.:crwoniastego ,Coln.ptcra", cho-
n1iejsca na s've sklady i zr§cznosc \V ul\ladaniu ich, ciaz znacznie r6zuc od innycb dzi~ciol6w, \Vytnagaj~ 
zasluguj~ na opis. Po okwituiC'niu, latorosl Aga,vy jednak dzioba takicgo samego jak one n1ajf1, a1bo
usycha, ale jcszczc dlugo stoji \V tcn1 n1irj s;cu, gdzic wi<.\m powloka ldsci Agawy jest bardzo t\va.rcl~h i 
Zyla; ki~C zaS '~Yg!~da jak tyka pro~t?padl~ wctkni~- ~ tylko tak _mo_cn6m_ narz~dzi~m dajc s~~ n~cinaC. 
ta~ powicrzchnla JCJ schn~c t\\·nrdntCJe, a srodel\ n1- 1 Napc}nlatne sp1cllrzow Jeszcze nte Jest najbar
szczcje stopniowo, i zosta"·itljf1c pr6zni§ '" sroclku d.ziej zajmuj~c~ rzccz~; \V zyciu tych pta1{6w cieka
l<nzdcj lodygi, robi z niej jakby rur~ "' ca1ej dlu· \vszem jest, jeszcze to, zlu~d one dostaj~ zol~dzi? 
gosci. 'fych 'vydrq,zen uzyw a dzi~ci6ltHl S\Yoje sklady. gdyz Pizarro leiy 'vposr6d plaszczylny piaszczystej, 

Lccz i te zasoby S[! zadzi\viajf!ce s"'Yll1 szczegol- na kt6rej ani jeden d~b nie rosnic. Chyba ,vi~c az 
nytn \vyboretn, bo to ani O\Yady, nni pocz,varld lub inne z za l(ord elier6\v, odleglych o 1niJ kilkanascie przy
przcdrnioty har1ni lubionej przcz dzi<Jciol6\Y, poszn-· nosz'1! \\' ielkic-to zapewne zmysl, jaldn1 obdarzyla 
}{iwanej \V korach drzcw; nie; nnlczaly one wszystlde natura tc dzi~cioly, aby ustrzecl~ od glodu tak la
wylqcznie do dziedzi ny roslin, jn k zol~uzie i t p. t\vo rnog~ccgo si~ zdarzyc w kraju obutnarlytn, pod
nagromadzonc rlo tych Rpichrz6'.\r 11atnralnych na c7;as szescio-miesi~cznej ~imy i gdzie od suszy, cboc 
pOktll'U1 zin1owy. pod I>iQkl1Cil1 uiebein, Ull1ieraj~ rosliny, a z l1iemi 

Wn~trze 1<analu srodko\vego kisci Aga\\·y zale- 0\Vady, kt6renli ~i~ zwykle Z}'Wif! dzi~cioly. Wi~c bez 
dwie pozwala zn1iescic si§ zol~dz1; dla trgo one 111ie- o\vyclt :->klad6w n1usial-by bieclny ptak albo opuscic 
szcz~ siQ tn jedna za drug~ jak paciorld na sznurku, rodzinne .niejsce, nlbo un1ierac z glodu! 
i po przelupaniu na pol 1\isci, znalezc n1oina cnly Bylis1ny juz w kwietniu, to jest w pi~tym lub sz6-
szereg iol~dzi. tlednak \V grubszych agn.\Yac h, gdzie styrn 1niesi~cu pory umarlej; tlzi<Jcioly zajn1owaly 
kanal by,va szerszyn1~ porz~dck si~ przery\va i zo· si~ wtedy jeszcze wydobywanictn poiywienia. Z te
l~dzie nagrotnadzone, nie tak r6,vno lei~. go, con1 widzial, \Vnosz~, ze nie same g'}siennice 

Ale jak sig ku trtnn bierze dziQci6t, a by napclnic l>~d~ce cz<Jsto 'v zol~dziacb, ale one same sluz~ za 
sw6j spichrz, kt6ry ntlturalnie n1usi bye zamkni~t.y pokar1n. Spos6b ich spoiywania jest talcze godzien 
ze \vszcch stron? \V dokonaniu tego dziela, instynkt nwagi. Zol~dz gladka i zaokr~glona, nie latwo n1oze 
ptasi najwi~cqj podziwn '" nas obudzn. bye uj(Jta przez dzi~ciol6\v. PrzPto one robi~ mal~ 

D~i~cioly dzi6bcn1 robi~ \V n~jniiszej cz~sci l{isci dziurk~ \V kisci Agawy i umiesci\Yszy tam zol~dz 
ot\v6r okr~gly ai. do srodka. Na1Jel n i nj'1 t~ <.lziurk~ cienldn1 koncem, powoli rozdziubuj~. Za kor~ od
cz~sc ka.nalu, b~d~c4 poniz6j ot"·oru. Pot<3tu wyzej stajf!Cf!. od lodyg Juki uschl~j takzc cz~sto sl\la
ot\v6r wydzi6bawszy~ napelniajt1 go jak przedte1n; i daj~ zol~dzie. Warto zwr6cic u'\vag~ na tryb post~
tak ci~gle w g6rg si~ posuwajqc dochodz~ az do powania \Vyiej opisany. Dzi~ci6l meksykanski z da
cienldej ldsci, gd~ie dla zbyt 1nalego obwodu srod- lekich stron niesie pozy\vienie fiz \V to n1iejsce, gdzie 
kowej prozni, przestaj~ jui dzi6benl }{UC dziur \Vi~cej. zyje roslina zdolna je przechowac. Nie l<ryje on 

Trzeba tu zau\vazac, ze ponie\vaz sciany srodko,ve S\VOgo p01{Ul'l11U ani w clziuplach, ani 'v szczelinach 
Aga\vy, nie sc:t ani bardzo szerokie, ani glaclkie, skal; zmysl pot~zny wsl{azuje n1u ot\vor wsrodku 
dzi~ci6l zas n1usi potJychac zol§tlzie S\V)'nl dzi6be1n, rosliny; dostaje si~ don po ci~zkiej pracy; napelnia 
przeto Ot\VOry bardzo blisko jeden urugiego W)'ilabia. WSzystko porzC);dnie, i un1ieszcza zol~dzie W 'varun-

Niekt6re ldsci nie dadz~ si~ 'v.ydr~zyc; to tez dzi~- knch najlepszych ella ich zachowania, bo tam ani 
ci6l uzywa innego wtedy sposobu. I\.uje sobie na wilgoc psuc nic n1oie, ani ptald owocozcrne dostac 
kaid~ iol~dz osobn~ dziurk~ az do sroclka. lodygi nie zdolajC!, albowie1u powloka drzewna ldsci za 
i tam j~ tnnieszczu. Bardzo \Yielc znajdujc si~ takich t\varda na ic h dzioby! 
lodyg pokrytych otworan1i~ \V l\t6rych n1icszcz~ si§ Nie '"~tpi<J zc te fal<ta s~ godnetni U\\'agi, i pole
zol~dzie. Nader duio ti~nd6w potrzebuje i 'vielkiej catn podr6znyrr1 spra wdzac je dla dopclnienia spo
wynlaga z1nyslnosci urz~dzenie taldego rodzaju skla- strzezenintni swen1i. V\' arto by na pew no 'viedziec 
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zkqd one przynosz~ zol~dzie? Gdzic indzicj, jak na 1 prawir, przcdziurv.,vione, i \V tetn \Vlasnie n1icjscu 
spadl\ach Kordelier6w nie rosn~ 'v tych stronach, a spotkalcn1 O\VO wielkie nagro1nadzenie dziEJciol6,v. 
od nich do Pizarru jest dziesi~c n1il: trudno jest Zapc,vnc przep~dz~j~ 110r~ such~ czyli zims tan1, 
wierzyc, aby a:6 tak daleko po nie lata~y. 'l'rzeba- gdzic n1aj~1 swc sklady, a z \viosn~ roz1atuj~ si~ na 
by bye przytotnnym napelnianiu sklacl6\v; potctn 'vsz~ stldc trony iyc owaclan1i, jak innc d~i~cioly. 
przel\onac si<a czy kazdy dzigci6l 1nu S\Yoj \Vlasny A. ]J;l 
sl<lad? czy nic kradnie jed en drugicn1u? i czy ten 
ostatni \vypadek nie wywoluje bitew 111i§dzy nien1i? Zadziwiajftco szybko rosnie J,isc kwiatowa bo na stop~ 
Kilkn. innych rodzaj6\v Dzi~cio16w zami~szl\ujc w o- dziennie. Jjscic gl6wnc Sf): dlugie i ](olczastc, po brze
kolicy Pizarro, lecz nie wiern czy ich zycic jest ta- gach zadartc, w nich wl6kna claj~ doskonah1 prz~dz~ 

kiez sa1ne. "\V jednej CZ§SCi g6ry, kisci Aga\v 1
) byly 1 zwant1 jedwabicm roslinnyn1. Meksyl<anie nrywajf1 p~k 

wsrodku rosliny b~dE!,CY i zebrawszy sok plynny i slodld 
1
) .Agawy &~ rosliny tra,viaste, olbrzyn1icj wiclkosci, co z nich wycicka, robi~ przez fcrn1ontacje nap6j H})Oja

nalez~ do rodziny czyli familii An1crylis6w. Pochodz~ I j~cy zwa.ny l'ulque. 1J nas bl~dnie Agaw~ zowi~ Alocso 1n. 
z lVIel{syku; tcraz s~ zaakklimntyzowanc 'v calej .A.me- (l)t~yp. A. JJJ.) 
ryce i l~uropie poludniowej. Zyj~ ·wield. w ogrodach. 1 

.. 

• 

Jednytn z najslawniejszy~b podr6znik6w w naszych { spojrzenietn. Byl san1 zupelnie, ale zaopatrzyl si~ 
czas~ch, .kt6rzy poswi~caj~. si~ nie~czpicczl~Yln po- 1 \V dwie dobrc str~elby. l{siQiyc, jak to zwykle uywa 
szukiwfuuonl ·w poludtnoweJ Afryce, JCSt anghl< l{arol l w tych 1JOd%wrotnikowych okolicach, ~wiccil tak nie
Jan Anderson. Od przyl~dka Dobrej Nad?;iei, dotarl zmieruie jasno i pogodnie, ze najdrobnicjszy przed .. 
on pra\vic do 19 stopnia szerol<osci i jemu 'vinnismy miot nn\vet \V znacznej odleglosci mozua. byJo z la
dol<ladne roztloznanie je~iora ltyan1i, z l~torcgo \vy- 1 t~vo~ci~ rozpoznac, jego samego zns nil{t uie n16glby 
plywa pot~zna rzeka Teoge. Pr6cz tego opi~al ·on dostrze<.lz, bo lezal \V \vysokiej i g~ tej trawic , wsr6d 
·wiele znjJnUj£1-cych szczeg6l6\V z zycia i obyczaj6\v ciernistych krzak6"r' l\t6re tam bujno rosly. Doko}a 
lndnosci zan1irszkuj~cej te gor~ce okolice, tudziez i pano\vala gl~boka cisza, przerwalla J)O niejaldm 
zyj~cych tan1 zwierz~t, z ktorctni 1nin.! nie jednq czasic dzi,vnyln odglose1n, jaki zwylde spra\via ci~i
ci§ik~ przepraw~. 1v1i§dzy innemi ba\vil on ldlka- ka art.ylerjn }JO St§pnj~ca po bruku. Smialy strzelec 
nascie dni u st6p gory Koll1s poloion(\j pod 21 stop. nie n16gl ~obic wyjasnic co ten odglos znaczyc moie 
szerol\osci poludniowej i ta1n zdarzyl 1nu si~ 1n·zy- i podni6sl si~ w p6l ciala z gl~bi zarosJi, aby spoj
J)adek, kt6ry n16gl zakoi1czyc nagle i s1nutnie jcgo rzyc 'v stronQ, w kt6rej si~ 6w dziwny, nieco nawet 
poszukiwania. G6ra Kolus od podn6ia ai flo szczytu nadz\vyczajny odglo~ odzywal. Przez nicjaki czas 
pokryta jest g~stemi lasami, i nicztniernc n1n6stwo nic nie widzial, chociaz huczne te odglosy coraz sta
rozmaitcgo rodzaju z'vierz~t 111a ta n1 " 'ygodne mie- waly si~ glosuiejszetni, ale nagle wyszedl z gfJst·winy 
szkanic i schronienie. Procz tego ze szczytu gory lasu ogro1nnej wiell\osci slon, a za nim szly inne r6-
spadaj~ liczne strtunienie, kt6rc "' nizinach t\vorz~ 1 znego wzrostu, i bylo ich osmnastu albo <1\vudziestu. 

, obszernc sta\vy i jeziora bagniste, odwiedzane co noc ~ VV spanialy to byl \Vidok, bo z\vierz~ta te przy jasnym 
przez slonie, kt6re tu licznemi gron1adan1i towarzy- I blasku ksi~zyca postEJpowaly jak pot~znc wieze, a 
side zycie prowadz~. Otoz raz, \V lipcu 1853, juz do- tak swobodnie i spokojnie, iz widocznem bylo ze 

·brze po zachodzie slonca, smialy Andcr ... on udal s i~ 1 nie zwictrzyly jeszcze obecnosci nieprzyjaciela, czlo
na wqzld grzbiet gory \vznosz~cej si~ n1i~dzy d\voma "Tieka. Auderson natychmiast skryl si§ napo\vr6t · 
takien1i jeziorl{atni i tak si~ un1iescil, zeby oba je- \V zarosle, a \vie<lz~c ze slonie id~c do jednego ze 
ziora po prawcj i Ie"'ej stronie n16gl dokladnie obj~c staw6w l<u kt6remu widocznie zd~ialy, musz~ bar-
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dzo blisl<o obok niego przecbodzic, ch wycil strzelb~ zarazetn z Z\vinnoBci~ "'~ia odsnn~l o pal\d l{rok6\v 
aby przodem post~puj~cego slonia, ktory od \vszyst- w bok. Cudeu1 pra,vie, pon1itno okropnosci polozenia 
ldch znacznie byl wiEJkszy, skoro si~ dostatecznie nie stracil przytotnnosci i padaj'!c 'vyst rzclil i l~rzy
zbliiy, powitac l<ul~. Strzal tal{i z po,vodu nadz,vy- kn~l przerazli,vie aby olbrzymiego })rzeci"·nilut prze
czajnej grubosci slc6ry slonia, pospolicie by,va bez- straszyc. 1"a przyton1nosc umyslu ocalila mu zycie; 
skntcczuym, jcieli kula nie trnfi pod lo11atk~, dla tego bo sloi1 ztni~szany strzalen1 i krzyldctn, \V 1nornencie 
stnialy strzclec strzedz si~ n1usinl ~awczesnego wy- zwr6cil si~ \V le"·o, a siedmnascie kolos6w pobieglo 
strzalu, bo gdyby chybil, bylby nieon1ylnie zgubiony. za niln \V tytn satnyrn lderunku. Nnturalnie \V sckun
'fak przcszlo kilka chwil trwoincgo oczekiwania, az d~ }lOteln Anderson byl juz na nogach, a chociaz na
narcszcie picrwszy slon przyszedl tak blisko, ze jego deptany szerolr~ stop~ jednego ze sloni, cbociaz 
pot~zna tr~ba prawie nad glo'v~ jego zawisla. W tej \V naglyn1 upadku stlukl si~ nie pon1alu, niez\vaza
ch"·ili Anderson przylozyl strzelb~ do oka, ale \V tej j~c jednak na to, znilnu~l z niebezpiecznego n1iejsca, 
sa1nej clnYili spotkal siCJ z wzrokien1 slonia, ktory na- aby po drugiej stronie wzg6rza znowu si~ ukryc 
tychmiast zwrocil si~ ku niemu z podnicsion~ tr~b~ \V g~stwinic. W 1'61 godziny potctn, slonie napoi 'vszy 
i szeroko roz,vartq, paszcz~. Niebczpieczef1stw o bylo si§ \V sta wie, \Vr6cily spokojnie do laRu, zapomnia
st.raszne, uie bylo n1ozna n1yslec ani o ucieczcze ani "'szy zupelnie o S'tYoinl dwunoinyn1 nieprzyjacielu. 
o zabicin slouin; gdyby Ander::~ou p6l sekundy dlu- 'feraz <.lopicro nasz strzelec 1n6gl si~ za zupelnie 
zej IJOZOStal W InicjSCU, pot,v6rny kolOS bylby go po- bezpiccznego U\VUiac, ale na ZU\VSZe zacllO,Yc.tl pa
cbwyci{ pot(Jzn~ tr~b~ i rozbit jak skorup~ orzecha 1 lDi(Jc tej strasznej chwili, ldedy tr~ba ol\ropnego 
'Ta mysl przebiegla ·w jego glo\vie jak blyskawica i zwierz~cia jui si~ nad jego glo\V'1 unosiln, aby j% 
w tej satu6j ch\vili rzucil si~ g'valtownie na 'vznak i zgruchotac 'v S\Yobn uscisku . 

• 

• 

RUINY ~1IC~:NY, l! AL~1IRY, BALBI~l\U I BABILONU. 

Rniny Miceny. 

Roz,valiny Miceny, tego n1iasta, l\t6re \Vedlug 
llon1era, bylo niegdys mieszkanieru l{r6la hr616w 
greckich, dajq, si~ widziec na pag6rku, nazwany1n 
przez l\rajowc6\v !flite, z kt6rego rozlcga si~ 'vidok 
na plaszczyzn~ Argos, 'v niewielkiej ouleglosci od 
jaskini, kt6r~ ukazuj~ podr6znetuu, jakoby sluzyla 
przed wiekami, za schrouienie dla lwa Netneusza. 
Pag6rek ten, u dolu S\Yojego, byl otoczony szeroldtn 
i wysokiln n1ure1n l\~uniennym, kt6rego szcz~tki do
tt!d istniej~; wedlug historyka Pauzaniasza, Inu1· 
ten zostal wzniesiony przez Cyldopow. 

Bra111a wchodo,va, naz,vana Brarnq Lwiq, dot~d 
stoi, chociaz wi~ksza jej polowa jest za\valona gru
zami. Dolna cz~sc tej bramy jest dalel\o s~ersza, niz 
g6rna, ]{t6ra jest pol~czon~ l~atnieniem, n1aj~cyn1 
cztery 111etry, szescdziesi~t szesc centy1netr6\v sze
rokosci, a dwa do trzech metr6w 'vysokosci. Po obu 
stronach tego kan1ienia, \vyciosane byly dwa 1\vy, 
kt6rych glo,vy jui s~ zupeluie zniszczone. Bran1a. ta 
znajduje si~ na przeciw n1iasta l{oryntu. Korytarz, 
na \V p6l podzie1uny, prowadz~cy do \Vn~trza gtna-

• 

• 
• 

chu tego, ktory jest prawie calkietn zniszczony, b~· 
clf!CY niegdys, jak niekt6rzy 1nonografisci utrzyn1uj~, 
swi~tyni~; "'edlug zn~ innycb, groben1 Agan1Cll1llOna; 
111a Oil d wadziescia lUetro'V, szescdziesi~t SZeSC CCnty-
1Uetr6w ob\vodu, i ty lez 'vysokosci. 

Na pra\vo, znajduj<b si~ drz,vi \V wielldcj alkowie, 
czylifra1nudze, I\ tore pro,vadz~ do obszernej l~omnaty, 
mnj~cej uwa nJetry, szescdziesiq,t szesc centymetr6w 
o bwodn, i 'vyciosanej z l<an1ienia. Jej wysokosc wy
nosi ocl ostniu n1etr6\v, trzydziestu dw6ch centyn1e
tr6w, tlo dzicsi~ciu n1etr6w. Wcwn~rz tej kon1naty, 
na scianie, na. podlodze~ i na suficie, s~ po,vbijane 
ogron1ne C\vield bronzowe, ]{t6rych n1ilno wszelkicb 
usilowail, niepodobna wydob.yc. 

vVeulug pc,vnego ust~pu z historyi Pauzaniasza, 
\V lit6ryn1 to on utrzy111uje, ze po1ni~dzy ruinami ~Ii
ceny znajdujc} si~ Jochy podzien1ne, gdzic Atreusz, 
i dzieci jego })rzechowy\vali swe skarby, 1nozna 
wniosko,vac, ze ten gmach nie jest nicze1n innetn chy. 
ba tyl1\o groben1 Agan1e1nnona; na. jego opoce plyn~ 
wody przezroczys te zr6dla, Z kt6rego ( \Vedlug tegoz 
pisarza), Perseusz 'vys~czyl wody, wyrywaj~c dziki 
grzyb, nazwany po grecl{u Myces; prawdopodobnie 



- · 23 

n1iasto Miceny, \\'inno S\voje n1iano tej bajce, zmie
niaj~c slo\vo greckie nzyces na Alyceno, a po polsku 
Miceny. 

• 

Ruiny Palmiry . . 

Grecya i Egipt posiadaj~ naj\lvi~cej pi~l{nych ruin, 
resztek zyj~cych starozytnej architel<tury, kt6ra za
chwyca oko widza pi~knosci~ ksztaltow; kt6rych 
zno,vu 1najestatycznosc ~adziwia rozun1 ludzki. Zoa-
1ezlibysmy podw6jn~1 l\orzysc, opisuj~c te pi~knosci 
starozytnP, kt6re s~ zyw~ history~ post~pu, cywili-. 
zacyi i sztuk p\~knycb, uprawianych w starozytno-
scj, ale obu te kraje, ty lekroc razy byly z"·iedzane 
i opisywane, zo s~dzilny lepiej zatnHczec o nich, a 
zapoznac czytelnik6w naszych z inncrni ruinami, 
mniej znanen1i, lecz nic1nniej waznetni do poznania. 

Miasto Paltnira, ]{tore wielu pisarzy n1iannje bye 
Tatlnzo1'e?n zo pustyuz', wzniesionyn1 przcz Salotnona, 

niegdys zan1ozne i pot§zne miasto, dzjs jest zebra
niern porozrzucanych tu i owdzie olbrzymjch kamir.ni, 
od1am6w n1ur6\v, ccgiel polamanych, i rozmaitycb 
glaz6w, \Y 111iejsce palaCOW, SWi~tyn, grob6\V i innycb 
gn1ach6w, l(t6re architcl{tura grccka tak cudnie 
niegdys oz4o bHa. 

Po1ni§dzy ruinan1i, kt6re zajmuj~ przestrzen ldl
ko-ldlometrow·~, godne s~ uwagi rniny swi~tyni, po
S\\'i ~conej sloncu; ze\Yn~trzna jej cz~sc byla zbu do
wan a z szerokich kwadrato\vych katnieni, i ozclobio
na 'vi elk~ licz b~ gzy1ns6w. 

\¥ chodz~c na ganek, 'vi<lzilny d wa rz~dy kolu1nn 
z najpi~kniejszego rnarnJtu·u, od jcdenastu do dwu
nnstu n1etr6'v wysokosci; na 'vierzchu zas, Sf1 roz
Inaite figury. Je~zcze pozostalo pi~cclziesi~t dzie
wi~c z tyc h kolun1n, ale bylo ich daleko wi~cej bo 
otaczaly caly g1nach, gdy tymczasetn pozostale, zaj
muj~ n1iejsce tylko przy drz\viach wchodowych. Cala 
swi~tynia lniala dlugosci od p6lnocy do poludnia 
trzydziesci trzy n1etry i dwadziescia trzy centynle
tr6"' a szerol\osci od "rscbodu do zachodu od trzy-

' nastu do czternastu n1etr6,v. Wchod byl przepyszny; 
drz\vi ozdobione najpiEJkniejszenli rzezbatnL Nad 
drzwiatni znajduj~ si~ dwa skrzyclla olbrzy1nich roz
miar6w, reszta l\orpnsu, z kt6rem one t\vorzyly en-
lose, jest zniszczona. 8 

Od p6lnocy znajdujc si~ kopula, tnaj~ca trzy I~e
try, trzydziesci trzy c~ntymetr6w obwodu, a d~I~
wi~c metr6w, szescdziesi~t ceutymetr6\V wysol~osc1, 
i byla wyciosana z jednego kamienia. l{olo teJ ko· 

puly, wznosi si EJ obelisk, zloiony z sicdnJi u kan1ieni, 
nie licz&c dolnego i gorncgo. Niekt6rzy pisarze 
utrzyn1 ujt1, ze na nim stal jakis pos<}.g, ale podc~as 
szalonej 'vojny Ikonoldast6w, zostal zburzony. 0 sto 
krokow od obeliska, znajdujc si~ l>ortyk, bardzo 
1nisternej roboty, kt6ry, 1n·zcz l\orytarz, tnaj£!CY 
trzyna~cic metr6w i trzydzirsci trzy ccnty1netr6w, 
prowadzi do ruin palacu kr61cwskiego. ICorytarz ten 
byl ut,vorzony przC'z d\va rz§dy I{olutnn, ktorych 
bylo pi~cset szcscdziesi~t., oblicznj~c odlcg 1 osc po
zostalych. 

Pr6cz ruin, dopiero co opisanych, znajduje si~ ich 
jeszcze bardzo \Viele; nosz~ one cech~ stylu egip
skiego, pot!czonego z greckim. S£1 to, po wi~k~ zej 
cz~sci sa1notnie stojf!ce, lub piaslden1 zasypane ko .. 
lulnny, szczf}:tl{i s wi~tyn, obcli~k6\v, pnlac6\v i gro
b6w, kt6re s~ rozrzucone na przest.rzeni dwukilome
trowcj i otoczone ogromnic 'vysokin1 1nurcn1, kt6ry 
tylko w kilku n1iejscach stoi. Wszystkic prawie 
groby s~ kwadrato\ve, o tr7.ech, a nn,vct pi~ciu 

piEJtrach. 

Ruiny Balbeku. 

Rui ny palacu w Balbel{u, albo wic.iy Laban on, 
kt6ra jak podanie niesie, byla zhudo,vana przez 
Salomona, s~ uajpi~kniejszemi rozwalinanli Azyaty
ckiemi. P alae ten, \Vznosi si~ o pi~c<.lzicsi~t staj od 
D.a1naszku, 'v stronie p6lnocnej na 8zczycie g6ry, 
oblanej ze wszech st.ron wod~. Najprz6d d\vie wieie 
uderzaj~ oko nasze \vysokosci~ swoj~, i zdaj~ si~ 
zal{rywac portyk, sluiftCY do wejscia wewn~trz. 

Cz~sc jcgo p6lnocno- z~tchotlnia, sklada si~ z sie
drniu liatnieni; kazdy z nich tna trzydzicsci trzy 
1netry, szescclziesi~t SZeSC Ceutyn10tr6\V dlugo8ci, 
a dzicvd~c 1netr6'v, trzydziesci trzy centymetr6'v 
szerokoscj, to jest 'vysokosci. 

Osmego kamienia, h:t6ry z n1iejsca pozostalego, wi
dac, ze musial siEJ zunj do wac, i kt6ry konczyl t~ cz~sc 
portyka, \VCale nieina; insze zas S~ tak pol~czone, 
a co 'viE8c~j dziwna, bez wapna, ie formuj~ jeden ol
brzymi glaz. Przez ten \vielki portyk, wchodzi si~ 
do ciemnej sieni, maj~cej dwadziescia krok6w sze
rokosci i dlugosci; 'vychodz~c z niej, spostrzegamy 
drzwi od podw6rza, prowadz~ce do wn~trza palacu; 
po ich obu stronach, znajduj~ si~ wschody, przez 
kt6re schodzi si~ do loch6w podziemnych, sluz~cych 
niegdys za wi~zienia. Lochy te s~ nadzwyczaj nie
bezpieczne, albo·wie~ s~ miejscem schronienia zb6j
c6w i zlodziei, kt6rzy obdzieraj~ i zabijaj~ nieroz-
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waznych podr6inycb, zwiedznj~cych 1niejsca te, bez 
dostatecznej eskorty wojskowej. 

0 pi~cdziesi~t krokow, \vchodzi si~ do dziedzinca 
ogromnych rozmiar6\v, okr~glego, i otoczonego ko
lutnnami, z jednej sztu]d granitu \vyrobionerni; n1aj::t 
one u dolu tr~y metry, trzydziesci trzy centymetr6w 
ob\Yodu. l'e kolumny granitowe, stylu jonskiego 
wznosz~ sifJ na podstawach n1armuro,vych; na nich 
zas, znajtiowala SifJ terassa, czyli balkon, kt6rego 
przednia Ct<JSC byla ozdobiona figurka1ni bardzo pifJ
knej roboty. Wi~ksza cz~sc tej l<olumny jest znisz
czona. Sam palac \YZllOSi si~ na sto szescdziesi~t. 

sze~c tnetr6w' szescdziesi~t szesc centyn1etr6w nad 
zietniq; jego dlugosc wynosi sto trzydziesci trzy 
metr6,v, trzydzicsci trzy centy1nctr6w a szerokosc 
szescdziesi~t szesc n1etr6w, szescdziesi~t szesc cen
tyn1etr6w. 

N a cz~sci zewn~trznej tego palacu, ze strony za
cbodu, 'vznosz~ si~ d\vie wysokie wieze, podobne 
do dw6ch drugich, b~<l~cych ze strony \Vschodniej 
palacu. 'Vszystkie raze1n, s~ pol~czone ogro1nnie 
szerokim murcn1 kan1iennym. 

Obok tego palacu, stoi S\Vi~tynia, kt6ra, wedlug 
miejsco"'ego podania, byla audjencyonaln~ sal~ Sa
loinona. Wysokosc jej wynosi od clziewi~cdziesi~ciu 
n1etr6w, trzydziestu trzech centyn1etr6w do stu mew 
tro\V, i cala byla ozdobiona plasko-rzezbami, ale 
wszystlde figury ludzlde, zostaly zatarte przez Ma
chometan. 

,cniony sztaba1ni zelaznemi, kt6re spajaly jedne ka
,micnie z drugiemi, l~czyl obie cz~sci rniasta. We
,,dlug Hcrodota, miasto bylo zabudowane w k\va
,,drat, i n1ialo obwod u od 480 do 500 staj; do my 
,byly o trzecb, czterech lub pifdciu pi~tracb, ulice 
,proste i szerokie, i nadzwyczaj dlugie, a r6w nie
'~ zlniernie gl~boki, otaczal cale miusto; z zie1ni, 
,ht6r~ zen \vyrzucali, kopi~c, robiono cegly zdatne 
, ,do 1nurowania don16\v. Miasto bylo podzielone na 
,dwanascie cz~sci; \V kazdej z nich, opr6cz innych 
,,swi~tyn, byla sw i~tynia poswi~cona boikowi Belus; 
,~z jednej z nich, kt6ra znajdowala si~ 'v sa1nym 
,srodku miastn, 'vycbodzila \vieza, wsno:-· z~ca sto 
,,szescdziesi~t SZCSC Inetl'O\V, trzydziesci trzy centy .. 
,,n1etr6w \vysokosci; obok niej bylo siedn1 pon1niej
,,szych \Vici. Diodor dodaje, ze na naj·wyzszej z nich, 
,,byl pos~g Belusa. 

,,Z <lrugiej strony n1iasta, \VZllosit si~ palac kr6le
,, ¥vsld, otoczony potr6jnym murern. Nie b~dzien1y juz 
,wi~cej rozcif1gali si~ nad opisatni Herodota (1n6wi 
~,P. Rich), nie b~dzien1y wspo1ninali ani o ogrodacb 
,,visz~cych, ani o murach bajecznej wysokoscj, bo nic 
,juz nie pozostalo z tych endow, rfdl\~ ludzk~ v..ryro
,bionych. Niezrnierzon~ olden1 r6wninEJ, zalegaj~ 
, ,kaw alki cegiel polan1anych, i rozn1aite gruzy, kt6re 
, \VZllOSZt1 Si~ do dose znacznej \VJSOkOSCi, ]ecz tru
,dno jest odgadn~c do jakich robot te cegly byly 
,uzywan~, bo rnury, po wi~kszej cz~sci, byly kan1ien
,ne. ParfJ razy, znaleziono pon1i~dzy gru7.;an1i, jakies 
,urny n1armurowe, alabastrowe lnb n1etalowe, kt6-. 
,rych l{olory wybornie siEJ przechowaly. 

,,Na poludnio-,vschodniej cz~sci, ro~legaj~ si~ one 
,,z ldlku scian, ponli§dzy kt6ren1i, znajduj~ si~ sla
,dy dawnego bogactwa i zamoznosci Babllonczy-
k 

, ., 
" ow ... 

0 par~ staj od tego palacu, id~c ku p6lnocy, spo
tyl{an1y drugi stos ruin, w kt6rych J>iot1'-delta- Valle 
z majorem Renne!, wynalezli wiezEJ Belusa, nazwan~ 

Ruiny Babilonu, malo znacz~ce sw~ piEJl{nosci~, przez miejscowych 1nukelibe, a przez Arab6w ?nuie-

PomifJdzy pozostalemi postacian1i ~'vierz~t, naj
pi~kniejszym jest orzel, otoczony girland~ Jaurowf1. 
Na prawo znajduj~ si~ drz,vi, po obu ich stronach, 
stoi po dwic l\olun1n \vydr~zonycb, \V kt6rych s~ 

wschody krfJcone. Niedaleko tego gn1achu, jest dluga 
swi~tynia, kt6rej portyk jest nadz\vyczaj pifJknej 
roboty. 

Ruiny Babilonu. 

staj~ sifJ niemi jedynie przez starozytnosc. libe. Te ruiny zajmuj~ przestrzen kwadratow~, ma-
P. Rich, prezydent kompanij Angielskiej \V In- j~c~ d\viescie 1netr6w szerokosci i dlugosci. Cz~sc 

dyach, i P. Maurice, autor: slawnego dziela:, Osta1·o- naj\vyzej wzniesiona, rna 47 1netr6w wysokosci, a 
zytnosciaclt indyjskich" zwiedzaj~c te krainy, najdo- cz~sc zachodnia, najnizsza, daje slady jaldegos bu
kladniej je opisali. Wyj~tek z tego dziela tu przyta- dynl<u. Z przeci\vnej strony rzeki, wznosi sifJ trzeci 
czamy: . stos gruz6w, nazwany przez krajo\vC6\v Nizn-1·oud, 

,Babilon wznosil sifJ na obszernej plaszczyznie, a przez zyd6w tan1ecznych, \~li~zieniern Nabuchodo
' ,po obu brzegacb Eufratu. Most l{an1ienny, wzn1o- nozora . 

• • 
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WYSCIGI WIE8NIAK6W. 
(z RYCINJ\; KOLORO,V.ANJ\) • 

• 

• 

Bretauja, zachodnio-p6lnocna prowincja Francyi, 
z trzech stron granicz~ca z morzem i wydaj~ca si~ 
jakby wielka wyspa g6r, sl\utkiem tego odgraniczenia 
i odosobnienia, zachowala az do naszych dni szcze
g6lny, \vlasciwy sobie charakter i dot~d jeszcze znaj
dujemy ten sam lud, z ty1n san1ym ubiorem i obycza
jami, co przed stu lub d\vustu laty. 

Do tych wlasciwych Bretonom zwyczaj6w, na1cz~ 
przedewszystkiem wyscigi, ltt6re "'iesniacy tan1tejsi . , . . . 
coroczn1e o pewneJ porze ~~yprawHlJ~. 

W calcj Bretanji, a szczeg6lnie w g6rzystej jej 
cz~sci, \viesniacy maj~ niezwykle zamilowanie \V ko
niach i nie n1a tam najbiedniejszej na,vet rodziny, 
zeby nie rniala choc jednego st~paku; bogatsze u
trzyirJaj~ po trzy, cztery a nawet i po szesc koni. Do 
tego wiele przyl\lada si~ n1oze ta okolicznosc, ze 
w Bretanji wyzywienie 1\onia daleko rnniej kosztuje 
niz u nas, a rasa tamiejszych koni tak jest 'vytrwaJ~ 
i malo wyn1agaj~c~, ze bretaiisl\i kon nie traci na sile 
i po\vicrzchownosci, cbocby przez caly rok niesl\o-
sztowal zinrnka owsa. Swieza l~ka na " 'zg6rzach, daje 

, im wyborne pozywienie i tylko w najostatniejszej po
rze zimy, potrzeba nieco poprzec si~ sianetn. R6wnie 
nie wybrednen1i s~ bretanskie konie pod 'vzgl~dem 
stajni, bo wi~ksz~ cz~sc lata i jesieni przep~dzaj~ 
dnien1 i noc~ pod golem niebem i dopiero przy bar
dzo ostrej zinJie potrzebuj~ ochrony pod jaJdm b~dz, 
chocby najbiedniejszym, dachem. 0 bok tego atoli s~ 
one niezmiernie przywi~zane do s'voich pan6w, l\t6-
l'ZY tez nie obchodz~ s i ~ z nien1i jak z bezrozumnemi 
zwierz~tami, ale raczej jak z czlonkami s'vojej ro
dziny; w czasach niedostatku dziel~ si~ z niemi osta
tnim k~sem i pr~dzejby san1i gl6d cierpieli, nizby 
zostawili bez pozywienia s·woich czworonoinych to-

, 
warzyszo'v. 

W takich okolicznosciach Jatwo domyslic si~ ze bre
tanczycy \Vszyscy bez wyj~tku s~ doskonalytni jezd
cami i lubi~ si~ ze swoj~ zr~cznosci~ w tym wzgl~
dzie popisac. Dla tego zwyczaj wypra,viania wysci
gow, powstal tu w c1.asach przedsredniowiecznych 
i stara kronika opowiada, ze w szostym wieku po 

, 
Ks11$G~ SwiATA. Cz. II. R. XII. 

Nar. Jez. Chrystusa, ldedy Bretanja podzielon~ jesz
cze byla na 1nale monarchje, jeden kr6l bretonski, 
nie wiedz~c l<omu z Iicznych zalotnil\6w c6rka jego, 
vi~kna Leonora, n1a dac pierwszenstwo, Z\\·olal wiel
kie wyscigi i za nagrod~ tetnu, kto wszystJdch prze
goni, jej r~k~ przeznaczyl. I p6zniej pod wladz~ ksi~
z~t bretonsldch, corocznie by"raly wyscigi konne, 
ale nagrod~ nie byla juz r~ka szlachetnej <lzie,vicy, 
tyll{O zlote la11cuchy i grouostajowe plaszcze. Dzi
siaj juz i te lancuchy i plaszcze znikly i zwyci~zca 
poprzestawac rnusi na wiencu z wawrzynu, kt6rytn 
n1u zdobi~ skronie i l\a\valku 'vst~zl\i wplatanej we 
wlosy na czole jego wierzchowca. Ale c6z to znaczy? 
Gl6wn~ nagrod~ jest przyjazny ns1niech ladnych 
dzie\"\'Cz~t i oklask tlumu przypatruj<1cego Si'J goni
twom, i przel{onanie wewn~trzne o swojej wyiszosci 
nad 'vsp6lza\vodnikami. R6wnie prostem jak wieniec 
zwyci~zcy jest przygoto,vanie do wyscig6w, bo zwy
lde wybieraj~ do tego jedn~ ~ obszernych r6wnin 
w kt6re Bretanja tak jest ob:fit~, nie usuwaj~c nawet 
zadnej z licznych nnturalnych przeszk6d, kt6re goni
tw~ niebezpieczn~ czyni~. Przeciwnie im bardziej r6-
wnina poprzecinan~ jest trz~sawiskami i bagnami 
\V kt6rych kon do piersi grz~znie, im wi~cej skal, 
rozdol6w i przepasci znajduje si~ na drodze jezdca, 
tern chlubniej jest po przezwyci~zenin tych wszyst
ldch trudnosci, .rierwszyin bye u celu. Wpra\vdzie ze 
zwyczajnym koniem talde wyscigi bylyby niepodo
bnemi, ale kon breta1J.ski z swoj~ kr6tk~, zwi~zl~ 
postaci~, silne1ni i s1nuklerni czlonka1ni, zywyn1 tem
peramentem i rozutnnym instynktcm, zdaje si~ bye 
do podobnych gonit\v stworzonym i nieztniernie rzad
kieln jest zdarzenietn, zeby kt6ry z nich upadt Przy
tem Bretonczycy licz~ si~ do najsmielszych jezdc6w 
w swiecie, kt6rych zadne przeszl\ody nie odstraszaj~. 

Liczba bior~cych udzial w tal{ich wyscigach, nie 
jest nigdy scisle oznaczon~; dzis n1oie ich bye dzie
si~ciu, na nast~pny raz zbiera si~ dwudziestu albo 
trzydziestu. Nie rna tal\ze przepisu kto w tych wysci· 
gach rnoze wyst~po\vac, owszem kazdemu biedz wol
no kto s~dzi ze ze swoim wierzchowcem spodziewac 

c\ 
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si~ moze zwyci~ztwa i tylko potrzebuje swe imie 
zapisac poprzednio u zwierzchnosci miejscowej. Nie
kiedy zbiera si~ ldlka gmin dla odbycia wsp6lnych 
gonitw i wtedy naturalnie odbywa si~ to z niemal~ 
uroczystoscht, a kazda 'vies sili si~ zeby przewyz
szyc drug~ dobore1n swoich koni. Z tego samego 
powodu, ten kto na taldch wsp6lnych 'vyscigach od
niesie zwyci~ztwo, nadzwyczajnie bywn \vynagro
dzony i uczczony, a nie tylko 'vszyscy jego towarzy
sze, ale i 'vszyscy n1ieszkaiicy \vsi z kt6rej pochodzi, 
skladaj~ mu po,vinszo"rania, a nauto cz~sto siEJ tra
fi.a ze jaki wl6cz~cy si~ uliczny spiewak, ul\lada po
chwaln~ piesn, l{t6ra wkr6tce potem brztni 'v ustach 
wszystldch dziewcz11t ol\olicy. W takim razie slawa 

· zwyci~zcy staje si~ niesmierteln~ i jego \vnuld i pra-

'vnuki rozpo,viadac bfJd~ o nim jako o najdzielniej
szym jezdzcu. Ale i zwyci~zcy w malych pojedynczych 
wyscigach dnmni s~ ze swego powodzenia i wieniec 
kt6ry otrzy1nali, zachowuj~ jako swi~t~ relikwi~, za
wieszaj~c go jakhy najkosztowniejsze malowidlo, na 
najzaszczytniejszem miejscu 'v mieszl{aniu, to jest 
111i~dzy muszldetem, na kt6rym w zadnym domu nie
zbywa i obra~em Pana Jezusa lub Najswi~tszej Pan
ny, kt6re tal\ze znajduj~ si~ w kazdym bez wyj~tku 
don1u. 

Wiele jest poezji w corocznych \vyscigach Bretan
sl,ich, a chociai wszystko odbywa sifJ tam z wielk~ 
prostot~, l\azde jednak wyscigi s~ prawdziw~ uro
czystosci~ luc~o'vf!. 

w. 

ZG·IERZ I LAGIEWNII~I. 

,A czy znasz ty orle mtody! sein nic z tego wszystkiego tu nie masz. Zarniast 
Twoje ziemie, twoje wody?" wielu, kill{a komin6w, a 1 z tych niekt6re z zastygh~-

TV. P. mi na zawsze ogniskat:ni. N a ulicach prawie pus to, 
Przyz\vyczajonemu do r6\vnin Gostynslriego, mile gdzie niegdzie spotkac mozna tkaczy odnosz~cych 

czyni \vrazenie wzgorzyste polozenie tutejsze, lasy s woj~ robot~, czasetn bryczka lub wozek zaduclni po 
mi~szane Iisciastych i iglastych drzew, pola dobrym niewygodnyn1 bruku, wiatr przyniesie szelest tkac
ol{rytc zbozern, co kaze don1yslnc si~ starannej upra- kich "'ursztat6w lub dzwi~k kowalsl{iego n1lota, i ci
wy ziemi. W si wi~kszych przy trakcie prawie nie cho jak jak w Ryczywole lub Osmolinie. Ulica Dluga 
tnasz. Lesmierz z muro\vanemi zabudowaniami, czer- J~cz~ca dwa rynki na dw6ch przeciwleglych koncach 
wonemi dachami; jeszcze jakns "7ioseczka, a reszta tniasta, dzieli je na 2 niemal r6wne polowy, czy cz~
koloniji porozrzucanych, tam ·wsr6d Jq)d, o\vdzie na sci. Don1y przy niej pra \Vie \Vszystlde murowane, 
,vzg6rzu, cbaral\terysty~zne prosto sci~tetni szczyta- pi~trowe, nie n1aj~ pretensyi do odznaczenia si~, sq, 
mi budynk6w. N a t~ Inodl (J, budo\vane s~ \vszystkie sobie z\vyczajne, jal\ wszystlde inne, stoj~ przyzwoi
domy l{olonist6'v ni emieckich. To tei chociaz i uro- cie \Vedle sznuru, nie 'vybiegnj~c naprz6d; a wyzsze 
dzaje dobre, i las6'v sporo, choc jal{is pozor jesli z pomi~dzy nicb, obszerniejsze, "·idocznie budowane 
nie kwitn~cego stanu, to przynajmni6j dobrobytu, z rachunlden1 nn. przyszlosc, l't6ra zawiodla, zdajf! 
ruch na szosie transportu ba\velny i w~gla, pomimo si~ wstydzic tej swojej wyzszosci, i zrzucaj~ z siebie 
tego "'szystkiego s1nntno tu jakos i duszno. Zdaleka po trochu jasn~ sukienk~ wapna lub farby. Inne ne
widac Zgierz co rozsiadl si~ szeroko i dlugo na po- glizuj~· si~ az do cegiel, jakby chcialy dac zywy do-
chylosci gory, 6w Zgierz, jedno z fabrycznych licz- w6d braciom do1nom, ze z tej samej bndowane gliny, 
nych w Iniast LEJczyckim powiecie. Przyznajen1y, ze- ze choc los-figlarl r~k~ mularza wyni6sl je wyzej, 
sn1y spodziewali si~ innego pozoru fahtyczuego n1ia- one z wlasnej woli, przyznaj~ si~ do pokrcwiefistwa, 
sta. Zda,valo nam si~ ze musimy zobaczyc tutaj las z mniej pozornetni domka1ni. M~dre to s·~ kan1ienicer 
komin6w bucbaj11cych l<l~bami dymu, bJyszcz~cych Przy gl6wnym, formuj~cym kvvadrat, czyli starym 
iskier chor~g,viarni, cos fantastycznego, n1iasto ozy- rynku, zbudo,vany kosci6l katolicki, troch~, jak nam 
wione 1nijaj~ce1ni si~ w szerokich ulicach ladowne- si~ zdawalo, za rnaly. stosunl{owo do rozleglosci 
mi furrnanskiemi brykami, tragarzami barczystytni, n1iasta. Ratusz znjmuje jeden bok owego kwadratu, 
jednem sJowem, pelne ruchu, gwaru i zycia. Tymcza- 1 i jak przystalo jego powadze, odsun~l zblizaj~ce si~ 
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zbyt poufale don1l\i i katnienice, sau1 si~ rozparl 
z pe\vnym rodzajem buffonady, zapornnial ze po
'vstal miasta staranicm. Pi~tro\YC kanlicnice for
muj~ trzy sciany owego czworobol\u, stoj~ ja1< pa
ra,van, za l\t6ry1n r6zne r6znosci si~ n1ieszcz~, mo
g~ce razic \Vzrok nowo-przybylego podr6znego, nie 
pragn~cego wgl~dac w zal\uliso\ve taje1nnicc, kt6-
remu poz6r \vystarcza. I rzeczy\viscie. Gdyby nie 
dwie nieprzyzwoicie wywr6cone sl{rzynie \V samym 
rynku, sluzqce 11iegrlys pon1pom za pokrycie, gdyby 
nie jatl{i gwaltem prosz~ce ratunku, g<lyby nie przy
rnuszona skro1nnosc niekt6rych katuienir., 1niasto 
Zgierz, niegdys Zegrz, uznaliby.~my za lro77lpletnie 
po1'Zflllne 1 ). W innych bocznych ulicach, lecz r6 · 
wniez jak Dluga, szerokicb, wi~cej parkan6w, ogro
d6w, n1niej do1n6w pi~tro\vycb: w wielldcb budyn
l\ach r6\vniei za efektem nie goni~cyc h, n1icszcz~ 
si~ prz~dzalnie "'elny i jedna ba\velny. Dose obszer
ny ogr6<.l spacerowy angielski, pare cul\ierni, bawa
ryi, s~ n1iejscami odpoczynku. Za 1niaste1n strzelni
ca, krEJgiclnia z karuzelami, husta\vl\an1i, piwen1, je
dneJn slo"'enl: czego dusza zai~da, Pa.radies caly 2), 

• 

sluzy dla pe,vnej czEJsci uprzywilejowanych miesz-
kanco\''· Tutaj przepija si~ i przegrywa w krEJgle 
znaczna cz~sc tygodniowego zarobl\u. A Ina si~ kto 
bawic, bo, \vedle urz~dowego wyl\azu z 186 1 r. z kt6-
rego czerpien1y dane, znajduje si~: 

Drobnyc!t j"abrylr wyrob6\v wclnianych 94, zatru
dniaj<}cych 1065 os6b, w nich miesci si~ 140 r~cz
ilycb prz~dzalni, warsztat6\v tkackich 320. J(oni 
'v 37 maneiach roboczych 80. Sul\na cienkiego 'vy
robiJy mniejsze fabryki 1100 arszyn6\v, sredniego 
6400, grubego 30,000, :fianeli 1200, baji 600, l<ortu 
71,000 arszyn6\Y, 120 chustek z sukicnka danlskie
go. A na to uiyto szeroldego n1aterjalu t. j. welny, 
8000 pud6w, co po przcrobicniu przedsta\vialo war
tosc 270,000 r. s. machiny zas, na l<t6rych te przed
mioty wyrobiono, warte s~ 43,000 r. s. 

JVi~kszyclt fahrylc welnianych wyrob6'v jest osn1, 
z kt6rych najznaczniejsze s~: Zacherta, Dlugosze
wskiego, Kunzego i pare innych. Te posiadaj~ wrze
cionek do 7000, \varsztat6\v tl\ackicb 65, nJachin pa
rowych 50, o zbiorowej sile 67 l\oni. Wyrobily sukna 
cienkiego 22,000 arszyn6w, sredniego 11,000, grube
go 2000 arszyn6,v, kortu przeszlo 66,000. Prz~dzy 

') Przepraszam pewnego pana, kt6re1nu kradn~ jego 
ulubione przyslowie, maj~ce okreslac 'v zupelnosci czlo
. "yieka doskonalego prawie. 

l) Takie nazwisko nosi podo boy zaklad w lJodzi. 

welniannej 176,000 funt6,v, czego og6lna \Vartosc 
byla 3 3 tysi~ce rubli sr. 3

), i da \valy zajgcie do 
600 ludzioin. 

Fabry lea haloelniannej jJI':§dzy najloig/csza, poru
szana paro\v~ nutchin~ o sile 12tu koui. Alni~jszyc!t 
jest 22, w nich 50 \varszta.t6'v tkackich 1

), tasicn1l\ o
wych 6. Zachcrta fabryl\a, l{t6r~ ogl~dalisn1y, i po 
kt6rej 11as uprzcjtnie oprowadzano, \vyproduko
\Vnla 200,000 funt6\v prz~dzy do tl\anin, a tl<acze 
zrobHi: rypsu 400 arszyn6w, chinganu czyli uaiciku 
1 0,000 arsz. 5), tkaniny kolorowej na poszwy do 
poscieli 0,000°} arszyn6w i 500 sztuk tasien1elr, za 
og6ln~ \vartosc 146,000 r. s., z l<torych na prz~uzalni(} 
Zacberta pr~ypada 115,000 reszta na 22 drobniejsze 
fabryki. We \vszystkich tych fabrykach ludnosci 
~tale pracuj~c~j 32 6. J ezeli tcraz przypotnnilny so
bie ze: 

W r~kodziclniach \velnianych pracujc ludzi przc
szlo 1600, \V rEdkodzielniach bawelnianych 426 r6-
znych rzcmieslnik6w, jako to l\ra\vc6\v, sze,vc6\v, 
stolarzy (546), folusznik6w, farbierzy, i innych daj~
cych zatrudnienie 2500 ludziom, b~dziemy mieli 
przeszlo 5000 ludnosci najmnh~j, pracuj~c6j nad war
sztatem dzicn caly, i zt~d brak ruchu na ulicy 
w dnie po,vszednic. A ze ta pi~cio-tysi~czna ludnosc 
rna ograniczone potrzeby, to tez i sklep6\v 'vystaw
nycb, wielldc1ni oszklonych szybatni, blyszcz~cych 
zloconen1i szyldami, niemasz tutaj, cboc nie brak 
dobrze zaopatrzonych. Jest tu nawet filja domu 
'\Vlocla,vskich rolnik6\v. Nie \viqzialem \V satnem 
1niescie przy gl6wniejtizycb ulicach, halasli,vych 
s1.ynk6'v trztukow krajozvyclt i zagranicznych" ani 
slyszalem wrzasl\u katarynek, co nie zle uprzedza. 

Zgierz nie nalezy do rz~du n1alych 1niast, nta bo-
wienl ludnosci stalej: Katolil\6w: do pi~ciu tysi~cy, 
wi~cej drugie tyle E\vangelik6w 1naj~cych ladny dom 
n1odlitwy, i Starozakonych do d\v6ch tysi~cy, razem 
okolo 12 tysi~cy, nie licz~c ludnosci niestalej, dose 
znacznej. Teraz maj~c juz sta tystyczne cyfry, umie-
my sobie tnniej 'vi~cej 'vyobrazic Zgierz takim, ja
kin1 jest istotnie, to jest miastem ludnen1, czystem, 
z szerokie1ni ulicami, uderzaj~cetn na pier,vsze wej
rzenie brakiem ozy"'ienia, zajmuj~cem polow~ ludno-

3) Najwi~cej wyprodukowala fabryka Raecgbera, bo 
9,000 funt6w prz~dzy welnianej za 100,000 r. s. . 

") 19 mnh~j niz 1860 roku. 
5) 17,000 n1niej jak 1860 . 
6) 64,000 mniej jak 1860. 
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sci warsztatami, z kt6rych najliczniejsze i najznako
mitsze s~ r~kodzielnie wyrobo\v welnianych. 

Teraz przypatrzn1y si~, jak \velna zdj~ta z glupio
cierpliwej owcy 1

), przechodzi r6ine fazy, az \V po
staci sukna. staje si~ godn~ ol{ryc barl{i nasze. N aj
pierwsz~ rzecz~, najpierwsz)lm processem przeisto
czenia welny w sulcno, jest jej wypranie. W budynku 
utnieszczonym 11nd koryte1n bieiqcej wody, stoi duiy 
obmuro,vany kociol, do wygotowania welny. Tlu
stosc i brutl ja]{o liejsze, zbieraj~ce si~ na po,vierz
chni "'ouy, 'vyrznca si~, a weln~ "·ydo byt~ z kotla, 
ul{lada Ri~ w kosze p6l-ol\r~gle, ruchotne, i za po .. 
moe~ stosownego, bardzo prostego przyrzq<lu, pr~d
kienl 'vi~c silne1n nurzanien1 w biez~cej \Yodzie, "'el'
na plucze si~ raczej jak pierze. 'rnk wyplukana, 
otrzyn1uje trojakie przeznaczeuie: albo si~ j~ far
buje, idzie na prz~dz~, lub sukno. Fnrbo\vane tka
niny s~ poslednicjszego gatunl~u, dla tego taiisze, 
mniej tez wyn1agaj~ pracy. Trudniejsze, lepsze zn to 
jest farbo,vanie prz~dzy. Ponie\vaz przez \vygotowa
nie, wclna traci tlustosc \Y niej za"'art~, a bez tej 
tlustosci farbo wanie byloby niemozebne, chcttc jf1 
przeto farbo"'ac, potrzeba zno'\\'U dac jej ubyl~ tln
stosc. W tym celu tnacza si~ j~ 'Y oli,vie, 'v ktorej 
n1al~ ilosc IJOtaiu rozmoczono; tnk napojon~ "'elnCd, 
wysta\viajt1 przez l·dlka dni na. dzialn11ie 1nocnego 
ciepla. 

Przygotowan~ prz~dzCd oddaje Si(J do farbiarn i. 
Indygo, clrze\YO sandalo\ve, koszenilla s~ naj,vaz
niejszetni preparata1ni, z tych trzech pra wie z a"'st.e 
jeden przynajn1ni6j znajduje si~ "' farbo,vanyn1 wel
niannyrn wyrobie. Inclygo vr naturze, jest pra,vie 
w kazdyn1 zielonyn1 listku drze\Ya lnb trawy, lecz 
wydoby\\·a go Si~ za pomoc~ lugO\Yania Z roslin go
r~cego ldiinatu, zk~d jako goto\YD. t'varda farba 
p rzychod zi. Ira rbiarni c przygoto wuj~ do uiytku, 
w tnuyslnie na ten eel urzf!:dzonych kotlach. Sandal 
do farbiarni l\t6r~ og1f!da1isiny (p. Re1nus) przycho
dzi w szczapach: tu bowietn je~t jedyny w kraju do 
tarcia pr~yrz~d, kt6ry poruszany sil~ dw6ch koni 
chodz~cych \V lderacie, sklada si~: z pily okrqg·lej 
do przerzynania szczap grubszych i z 1nnszyny do 
1'Z11i~cia. rouie\vaz tnaszyn~ talu~ tyJko \V Zgierzu 
oghtdnc n1ozna, podajemy jej opis bardziej szczeg6-
lowy. Na przodzie w~zkiej lecz dlugicj skrzyni, (na 
})Odobienstwo lady u sieczkarn) utnieszczony jest 

7) Jezeliby kogo razilo to "\vyrazenie glllpio-cierpliwa 
owca, niech raczy przel\reslic, a napisac ideal biernt!j 
cnoty. Dalszy sp6r zostawiamy ludziom .~pecjulny111. 

b~ben, czyli walec o duzej okolo 20tu calowej sre
dnicy z sta1owych noiy, tak uloionych, ie kazden 
n6z mniej wi~cej 3 cale szeroki, le~~c poprzecznie, 
stanowi CZ§SC Juku na okr~gu b~bna .. W sl{rzyni lezy 
dr~g, kt6rego sp6d i boki r6wne i glacllde; wierzch 
zas, opatrzony zaz~bieniami, odpowiadaj~ce1ni zaze
bieniom k6lka (trybu) ktorego obracaj~c si~ popy
cha; w koncu dr~ga s~ z~by ostre dlugie, 1nocne. 
J esli maszyna jest w ruch puszczona, b~ben si~ 
obraca, dr~g ielazny za po1noc~ stosownego przy
rz~du k6lek i tryb6w, posuwa si~ z'volna, przyciska
sl\ajf!c z~ba tyn1 l\OI1cein do b~bna szczap~, ktora t.rze 
siEJ na 1niaUd proszek. Gdy juz szczapa jest startq, 
i dr~g przycisl{uj~cy 11rzyszedl do pe,vnego punktu, 
'vtedy jcdno z z~batycb k6lek przesuwa si~, i tarcie 
ustaje. J al\kolwiek drze\Yo tutaj jest zmielone na 
bardzo drobne trociny, przeciez te s~ jeszcze za gru
be do uzytl\u. \V ty1n celt1 poddaj~ go tarciu d\v6ch 
kan1ieui nn osi obracajf!cych si~ w l\ierunku piono
"'Ym, jak u wozu, na trzecim lei~cyn1 poziomo, tak 
jak w olearniach. K~nnienie te, rozciernj~ trociny do 
reszty, na n1ialki jak m~ka proszek. :Farba tak przy
gotowana, dajc l\olor krwisty, podobny do koloru 
rdzy zelaznej, i rozchodzi si§ po farbierniach w l<raju, 
wycbodzi na\vet znacznemi partjami do Rossyi, jak
kolwiek brnk dogodnej kommunikacyi bardzo trans .. 
port utrudnia. Ufarbowana, wyplukana przQdza., jP.
sli jq przcznaczono na tkanin~, idzie do tkac1dch 
\varsztato"', l\t6rych tutaj mechanicznych nie rna. 
Niech wi~c webry (tkacze) r~kami i nogatni nad ni~ 
pracuj~, a 1ny tyn1czasen1, p6jdzn1y do prz~dzalni 
'velny i bawelny Zacherta, poruszancj macl1in~ pa
ro'v~ o sile 12u koni; tntn si~ zobaczy1ny z prz~dz~ 
w poslaci l\ortu lub sul\na. 

Prz~clza.lnia 'velny lub bawelny, lllu nie technil\6W, 
nie przrdstawia pra ·wie r6inicy dla oka; kazda z nich 
'v innej cz~sci gtnachu urz~dzona; dla nas dosyc gdy 
jedn§ z nich obejrzJtny. Z poludniowej An1eryki przy
chodzi bawelna \V 'vielldch 'vorach, w cz"' orol,~t 
spraso,vana, ale choc starannie zbierana, zawsze 
przyn1i~szu si~ tam troch~ niepotrzcbnych rzeczy; 
zostalo nieco nasienia, sporo "·i6r6\v. £adujqc je 
na okr~ta lub "'yladuj~c, spracowane r~ce niewol
nika luu 1najtka, nie zbyt delikatnie si~ z ni~ obcho
dzili; zal{urzyla si~ przez drog~, wycieraj~c tyle r6-
znych ],~t6,v. Z weln~, gorzej jeszcze, bo jaldcolwiek 
'vygoto"'nna, "'yplukana, to zatrzyn1ala wiele CZ'J

sci obcych, twardych, mog~cych oszpecic sul\no i 
popsuc tnaszyny. Wi~c trzeba ezyscic. Sluzy do te
go rnaszyna wilkiem zwana {Wolf). Wi1k duzemi ze-
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laznemi klami, osadzonemi w ielaznym poziomo si(J lekko w knot gruby '/-. c&lowej moic srednicy, 
lez~cym obracaj~cym si(J wnle, chwyta chciwie klald do wnrkocza podobny wi~cej niz do sznura, obwija 
odwilzonej oliw~ welny, rozgryza je, rozszarpuje, i si(J na pionowo obracaj~cytn si~ walcu. Pier'\vszy 
lnruczf!c, pod pokryw~ macbaj~c skrzydlami, wy- proces skonczony: ale c6z zrobic z tyro grubym, za
rzuca, co bylo niepo~rzebnego, osobno, \\'prost do led,vie trzy1naj~cyn1 si~ w spokojnosci \varkoczcnl 
smietnika, czyst~ zas 'veln~ na posadzl\~ sali. Lecz welny lub ba\velny. Oto stoi kilka lub l{ilkanascie tej 
tutaj welna jeszcze dostatecznie oczyszczon~ nie na winj~t.(~j na 'valce prz~dzy, }{t6ra przechodzi p6ty 
jest, dla tego przenosz~ jf1 do innej n1aszy ny. 'Iu potni~dzy krotkien1i, zclaznemi, karbo\vanemi \V po
zn6w chwytana z(Jbami, przechodzi na ,,~aJcc znacz. dluz walcczkami i }{t6rc j<} rozciqgajf1 i prostuj~ p6-
nej srednicy (bo n1niej "ri~cej 3 stopy). Walec ten ty, az gruba jak cienl\i szpagat, czasem grubsza, 
czyli b~ben, ol\olo 4 st6p dlugosci maj~cy, zelazny, niekiedy ciensza, stosownic do potrzeby, obwija si~ 
oblozony drewnianen1i dzwonan1i, \V kt6re nabito na 'vrzeciouach, na podobienstwo wrzccionek (szpu
drucik6w bardzo g~sto stercz~cych ostren1i konca- lel~) nn. l\t6rych naszc wiesniuczld len prz~d~. I war
lni do gory. Druciki te, s~ tak cienlde jak najcicnsze czq setnc wrzecionka, a jeden robotnik lub dziew
do nasiekania paciork6w, dluzsze cokolwick, mniej czyna pilnuje ich kill\adziesiqt., Z\Yraca jcdynie oko 
lamliwe, wi~cej elastyczne. Lecz b~bcn ten, hn po- czy gdzie nieprzerwana nitka. vV takitn razie jcdnem 
mocc1 kola }Jaso\vego, nie sam si~ obraca; na nirn pn.nvie skinieniem r~ki, zatrzymuje cal~ tnaching, 
umieszczono killut innych walc6'v takiejze samej nawi~zujc nitk~ i zu6w obracnj~ sig kola, warczt1 
dlugosci, lecz znacznie n1niejszej i r6itH~j srednicy, wrzecionl<a i nic si~ 'vysnuwa. Ale powiedzielis1ny 
obracanych bardzo do\vcipnie pomyslanJnl lancusz- ze ta nic ·nie jest dostatecznic sln·~cona i cicnl{a. 
lden1. Welna podana tutaj z~batni jak u 'vill{n, lecz To tez gdy zapelni~ si~ wrzeciona, stawiaj~ jc pio
delikatniejszerni nieco, 'vchodzi na b~bcn wielld, nowo rz ~de 1n n1ni ej wiccej na ostn lokci dlngin1, tak 
z tego na n1niejsze, z mniejszych na 'vielki, i \Yci~z uby si~ latwo obracac mog!y, na przygotowanym 
rozdzielaj~c si~ na igielkach 'v podluzny!n kierunku \V tyn1 celu stalyn1 przyrz~dzie. 'fu zn6w przecho .. 
wlosR, przechodzi z b~bna wielkiego na 1nniojszy, dzi kaz<la po1ui~dzy kill<oina wnleczlu\nli na \vrze
z n1niejszego na wielki, az kazden wJosek rozJ~czo- cionka, nie stale przyinoco,vane na przyrz~dzic ru
ny lccz nic porwany, a 'vszystkie pol~czone przez chotnyrn. \Vyobrazmy sobie lawg dlug~ ua stop 16, 
tlustosc zawart~ w welnie i naturaln~ zdolnosc sku- stojf};C'!- r6\vnolegle z pier\vs.zytn przyrzC!:deJn staly1n, 
piania si~, jak delikatna przezroczysta tl\anl{a krc- ruchon1t1 za pon1oc~ ~elaznych k6:l:ek, chodz~cych 

py lub paj§czyny, z'vija si~ wkrqg na innym 'valcn po zelaznej kolei, ana tcj lawic g~sto stoj~cc wrzc
poziotno lczqcym. A co bylo nicpotrzcbne, opadlo na cioul(a, kaide z swoj6n1 kollden1, !\aide jnk osobna 
dot Jednakze gdzieniegclzic, jeszczc si~ znajduj~ n1achina niczrniernie skomplikO\Yana, 1no g~ce obra ... 
p~czld nieznpelnie rozprowadzonej welny, jeszcze cac si~ ~ nadzwyczajn~ szybkosc iq. Przy srodku tcj 
zami~szal si~ proszek jalds. "7i~c dostatecznej grubo- lawy stoi robotuik, maj~cy z kazdej strony po jednej 
sci \Val tej rozczesanej '"elny, podaj~ dzialaniu dru- dziewczynie do nawi~zywania zerwanych nitek. I)a
giej maszyny, r6inif1cej si~ od pier\vszej tern, ze juz trz1ny co on robi, n1ozc to nan1 lepiej objasni cal~ t~, 
nie rna z~b6w, i tkauka przecbodzi bezposrednio na bardzo, jak nadmienilisn1y, sl{otnplikowan~ n1acbin~. 
taki san1 b~ben jak u poprzedniej maszyny, z tq r6- Ot6z robotnik odsu,va przyrz~d rucho1ny, ca{~ t~ 
inic~, ze b§bny w pi~cio-calowych odst~pach, maj~ mass~ zelaza i stali po zelaznej l\olei, wrzecionka 
calowe przedzialy nie zapelnione iglami. Gdzie nie na nin1 si~ kr~c~, i skr~caj~ nitk~, co jednoczesnie 
ma igiel, tam nieprzechodz~ wlosy welny, zt~d tez odwija si~ na pierwszych wrzccionach przyrz~dn sta
U\vaiana na ·walcu zbierajq,cytn, juz naleiycie oczy- lego, 'vyr6wnana pomi§dzy waleczkami. Odsun'1l 
szczona, przedsta,via si~ r6wniei jak paj~czyna lub przyrz~<l ruchomy do pe wnej odleglosci, chwilk~ 
krepa, nadz\vyczaj slaba w uotkni§ciu, lecz podzie- poczekal, nitka skr~cila si~ 1nocniej, ruszyl kolem, 
lona, a na jej powierzchni przesu,vaj~cy si~ w po- i zn6w 'vszystko przysun~l do stalego przyrz~du: 
przek jej biegu, lekki sk6rzanny waleczek, sl\r~ca w tym czasie nitka obwin~la si~ na wrzecionkach 
cokolwiek pojedyncze wlosy. I to jest pierwszy za- ruchomego przyrz~du, kt6ren robotnik bezwlocznie 
\Vi~zek nitl<i. Zt~d, pozbywszy si~ jeszcze resztek zn6\v podsuwa, zn6w nitk~ prz~d~ waleczki stalego 
nieczystosci, przechodzi na inn~ 1naszyn~ bardziej przyrz~du, skr~caj~c \vrzecionka przyrz~du rucho
podobn~ do ostatniej czyszcz~cej; tutaj juz skr~ca mego: robotnik poczekal cbwill\~, pchn~l go, trzaslo, 
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w jedtH~j ch,vili obwin~la si~ nic uprz~d~ona, i zn6w sprzedaj~ innym fabrykantom jako niewykonczony 
si~ prz~clzie nic cienl{a i r6wna.lVIusin1y uchylic czolo towar, lub zamozniejsi przedsi~bior~ sa1ni dalsze 
przed wynalazczy1n rozumem ludzkim, co ka\valko- roboty, i jako wykonczony, sprzedaj~ kupco1n na 
wi tnetalu, dal zdolnosc praco\vania z dokladnosc i~, potrzeb~ l<rajo'v~ lub do Rossyi. Ale tl\acz, jako 
do jaldej najwyzsz~ wpra"'~ czlowiek dojsc nie mo- majster, jeszcze nie wykonczyl ostatecznie sukna; 
ze; jedn~ osob~ ldlkadziesi~t zast~piJ. Tak un1ial jeszcze trzeba jc prac, dostrzygac i gladzic. 1 oto 
uiyc srodk6,v, jalde n1u nastr~czyla \V naturze Opa- posta\v sukna nios~ do folusza. D\va pionowo obra
trznosc, tak potrafil uszlachetnic, san1~ z siebie juz caj~ce si~ walce, i d\va pozio1no, scisni~te do siebie 
s~lachetnf1, kazd~ prac~. spr~zynnmi, \V zakrytej s]\rzyni, chwytaj~ jeden ko-

Nlu:-; itny uznac pot~g~ rozutnn, co potrafil tnachi- niec })O ~ tawu, przepro\Yadzaj~ potni~dzy sobq: pier
n~ zast~pic tysi~ce praco,vnik6\v, daj~c latwosc na- wsze dwa stojf!ce, podaj~ drugim dwon1 ]ez~cynJ, 
bywania przedmiot6\v l\u wygodzic i uprzyje1nnieniu guiot~ z n1ydlan~ "'od~ · Iub zien1i~ foluszsliq; woda 
zycia, a r~ce pracuj~cych luclzi oszcz~dza n a jcdnetn brudna odplywa, swieza nadchodzi; raz \vrzucony 
miejscu, aby icb uzyl na. drugietn, i pounosil inny posta\v sukna, przechodzi pare razy 'v n1inucie cal~ 
przemysl, budo"'al sicci dr6g zclaznych, przebijal dlugosc pon1i~dzy walcan1i; splywaj~ srnugi brudn~j 
skaly, doby\val z zien1i lona kruszec i "r ~gicl, na wody, ai 'vpra,vny robotnik uznal "'Yinycie dostate
l{t6rym go uo uzytku zdolny1n czyni i przygoto,val cznen1, 'v jeclnej ch,vili zatrzyn1al rnaszyn~, i U\vol
drog~ do post~pu ludzl<osci. Aby pod \Yply,ven1 uil sukno z gniot.~cych walcy. Po \vyschni~ciu jest 
b6lu lub znieclHJCenia nie ustali pracownicy, aby grube, nicr6,vnc, jaldegos niepewnego koloru, zda 
obalarnuccni nie popchn~li dziej6\v na fa1szy'v~ dro- si~ nie \Yiele 'varte. Az przyszedl czas na niego, 
g~, dal B6g innych praco,vnik6"r' praco,vnil<ow du- sci~gnj~ z suszarni i nios~ do postrzygalni. Tu 
cha, prorokow i wicszcz6\v. Gdy tamtytn \V zlcj doli stoi n1achina, l<t6ra 1na dopelnic tcj bolesncj opc
opadaj~ rgcc, ci zuieraj~ \V siebic \vszystlde ich hole, racyi. Sul<no tak niepozorne, przechodzi po obraca
przerabinj~ 'v sobie na balsa1n por.iechy, piesni~ j~cej si~ szczotce z trwardcj szczeciny, kt6ra na 
ozy,viajq; blyska slo"ro nowcj idei, no\vych 'vyobra- nim 'vlos, czyli bar\v~ podnosi; koniec jego jeden 
zei1t I po\vstaj'1 opa<llc r~ce, podnoszf1 Z\Y~tpiale juz schwytaly dwa 'valce zelazne, \vypr~zaj~ i roz
scrca, swiat idzic s'voj~ drog~, drog{}: co si~ dziejo- ci~gaj~ jc sztywno, spada na nie sruba nadzwyczaj 
'vym roz,vojctn zo\vie, drog~ post~pn, cy,vilizacyi, szybko obracaj~ca sig poziotno po powicrzchni su
]\u n1ozcbncn1n szcz~scn na zie1ui l<n Bogu. A biada lo1a. Sruba to strasz11a! g'vinty jej stanowi~ noze, 
tetnu, co "' tych J>raco,vnik6w kolc 1uyslal o sobie walcc ci~gn~ i rozci~gaj~ sukno, sruba po nim obra
tyll\o, on przepadl bez 'vicsci, i uie znal szcz~scia ca si~ z nadzwyczajn~ szybkosci~, i goli r6,vno, 
jakie "·lasnc przekonanic daje, i zginql jak tra wa. gladko, odr1.uca p~czki ogolonej barwy; a za srub~ 
I biada te1n u, co byl ci~zaren1 pracujf1ccj grotnadzic, przed walcami, widzimy des en na suknie; 1{ olor jc
co utyl na jcj kr"Ta\vyn1 pocie, co "rysysal po:lywne go stal si~ \vyrnznym; srebrnego jedwabiu nitki, 
soki, a 11ic nie <la,val z siebie. On byl jedn~ 'vi~cej blyszcz~ jak sronu listki: i zwija si~ ua innym wal
zawad~ na. drodze dziejo"rego roz\voju, szedl w bre'v cu. A gdy juz caly po3ta \V ulegl takiej Inctatnorfozie, 
przeznaczenia ludzkosci, 'vbre\v 'voli Boiej. A in1 jeszcze na innej n1aszynie drapiC} go szyszkami ostu, 
]{to \Vi~cej i lepi~j praco,val, ten1 'vi~l<sze zaslu gi ktorego kolce zagi~te jak haczyki, jakby go natura 
polozyl. W ogro1nie prac i zaslug ludzkich, i \viel- tunyslnie 'vylala na spra\vienie jedn~ \Vi~cej m~ki 
kin1 icb rachunku, znajdzic si~ bez'v~tpienia i jego postawo,vi sul<ua Lecz potetn, co 'vyrabial z nim 
cz~sterzka, i nie przepadnie, zyc b~dzie 'viecznie! folusz, co dokazy\vala sruba, drapanic to jest lnilen1 

Teraz 1nnsimy opuscic J:irz~clzalnie, a zwicdzic glaska.niem. Jcdnakze prosz~ nie s~dzic, ze cokol
warsztaty tkackie r~czne, gdyz talde tylko znajduj~ wiek bC}:d.Z n1arnuje si~ tutaj; wszystko si~ zuiytl{o
si~ w Zgicrzu, kt6re uiyto do tkania 'vclny, czy ba- \VY\Va. Brud tlusty z \Vygoto,vania \veiny daje mierz
welny, z mal~ r6inic~ s~ taldei san1e jal{ wnrsztaty '"~; smiecie z welny, rcsztl<i pozostale "' szyszkach, 
pl6ciennik6\v, tak znane, ze ich opisanie tnvaza- zgolon~ bar\v~, wszystko to zal\upil przemyslny 
my za zbyteczne. Prz~dzEJ welniann~ lub ba\\'el- anglik luh francuz, i jeszcze z tego sul\no robi. 

· niann~ kupuj~ zan1ozniejsi tkacze, lub n1niej zamo- Dla braku czasu, nie moglismy przejrzyc przywi-
zni, bior~ do roboty nie spekuluj~c, lecz tylko cie- lej6w i nadan Iniasta, kt6re obecnie tnaj~ \vartosc 
sz~c si~ zaplat~ za prac~. Tl\acze ZllO\vu, albo j~ pami~tkow~. Miasto rna 40 \Vl6k boru, z kt6rego, 
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ja]{ nas z dobrego zapewniano zr6dla, nie korzy
sta. Obywatele maj~ zamiar zuprowadzic 'ViEJkszy 
lad, co b~dzie mozebne przez utworzenie rady Iniej
skiej. Prz~dzalnie mialy s\voje swietniejsze czasy 
nim ~6dz stan~la. Zamoznicjsze tylko i utniej~tniej 

prowadzone, utrzymaly si~ dot~d; fabrylii l<t6rym 
zbywalo na kapitalach, jakkol\vick "'spicrane przez 
Rz~fl, upadly brakien1 "'Yl<sztalcenia fachowego, nie 
mogly wytrzymac l<onkurencyi. Opuscilismy ~gierz, 
nie odznaczaj~cy si~ wspomnieniami l1istorycznen1i. 
Licha micscina, starostwo niegrodo,ve; 'vedle lustra
cyi z r. 1789 bylo dom6w 15, rzetnieslnil\6w do 50 
z kt6rych kolodziej6w 21. Nie uplyn~lo wieku, a ja· 
l<ai r6znica! 

Nazajutrz rano udalismy si~ do ~agiewnik~ miej
sca. slynnego cudownym obrazem Sgo Antoniego, i 
grobem Rafala Chylil1skiego. 

Jadqc od Zgierza szos~ ku ;to,viczowi, po prawej 
stronie, zdalel\a jnz postrzega si~ ldasztor Lagie
wnicki, na ciemnetn tie bor6w swierl<o,vych, kt6remi 
Inial bye otoczony ldedys l{osciot zbudowany jest. 
w ksztalcie krzyza, kt6rego mury ldasztoru zajmu
j~ce znaczn~ przestrzen, a wyniesione na g6rze, po
'vleczone pi~tncm starosci, pare wiez 'vynioslych, 
" 'ioska rozeslana pokornie u st6p klasztoru, \vszyst
ko to sprawia, ze tnysl cofa si~ w \vieki ielaznycb 
ludzi, karniennych grod6w i brutaln6j sily. 

~agie,vniki, niegdys wlasnosc Jcrzego Bcldo,v
skiego z Beldo\va do 1669 r., az Zelewski Satnurl, 
dostal je w posagu za Don1iccll~ Beldowsk~h pozniej 
przeszly na wlasnosc Karn1{owskich. Bzura tutaj 
w boru bierze pocz~tek, plynic wolno, rozle\va siEJ 
po l~kach szeroko, i przy zr6dle jui widac, ze w ol
brzyina nieurosnie. Bo tez zaled\vie jest strug~ zwi~k-

szajqc~ si~ coraz n1alemi strutnykami, i to jest jej 
caletn szcz~scietn, bo pol:tczywszy si~ z jak~ wi~ksz~ 
rzek~, stracila by "'szystl{o az do itnicnia; tak przy
najinniej Ina ty le, ze sam a pod 'vlasne1n naz\viskicm, 
kr6lo"·ej "'6d na ~ zych, \Vislc, daning przynosi. l\loze 
gdy by poszla "' innym ldcrunr.~u, l<t6~ \vic co by lo
by? 1noze stalaby sj~ wi~J<szq; lccz jak tu by!o inn
czej i ,c, kiedy mlynk6'v terkocz~cych na niej, upu
st6,v, co I?ie tuiara. 'fak wysluguje siQ Iudzion1 slaba 
biedaczka, az do Lucilnierza, gdzic l\oln w fa bryce 
cukru obracala. Dalej jnz }Jlynie po lQ:l<acb, piasl{u 
i blotach bez przeszkody o ile wiemy, O\ldzie roz
dzielona, ledwie znaczna, tarn zebrana w jedno kory· 
to, lccz bezuzytcczna, n1alo rybna i nic spla\vna. Kic
dys, wedlug kroniki, gdy zr6dlo Pr~dnika bilo woda
mi zyciodajnemi \V Bzurze po}a,vialy si~ perly i nie
zn1ierna n1oc pisl<orzy, n1aj~cych w jcj 'vodach swojfb 
stolic~, i wiellu~ liczbQ 'v blotacb, bagnach i blotkach 
pot\vorzonych wylc\vatni rzeki, asystujftcych staremu 
Borucie, jak jeszcze dawniej dclfioy plyn~cej Ichys. 
Teraz o pcr!ach ani slychu, 'vysycha i Bzury zr6-
dlo, i piskorze gclzics si~ podzia.ly, i stary Boruta 
z rogatywluh kontusze1n, pasem i zardzie,vial~ }{a

rabelq, przyczait si~ 'v lochach cictnnych. Okolo 
1069 roku, przcz Zcle,vsldego cicsla do budo,vania 
mlyna spro\vadzony, n1ial objawicnic go Antoniego, 
co gdy siEJ rozglosilo, u ciesla przysiqgl 'v Gidlach 
u ks. Do1ninikan6w, i nt:t l(al\vnryi za l(rakowcnl u 
ks. Bernardyn6w o pra\vdziwosci widzcnia, Zclcwsl\i 
wybudowal kaplicQ 'v 1nicjscu \VSkazancnl przez Sgo 
Antoniego. Wladza Archidyccezjalna, pozwolHa na 
odpra,virnic S}uiby Boz6j 'v no"'O wybudowanej ka
plicy, a \Vkr6tcc chorzy, strapieni, i kalecy dozna
wali ulgi w cierpicniach za ~pra \\'~ 1 go Antoni ego. 

(D. n.) 

(ARTYKUL J. SAND, 0 DZIELE SYNA, w R. D. J). M.) 

Ten dziennik podr6iy byl tylko przeznaczonyn1 
rlla mnie, dla ldlku blizszych przyjaci6l. Syn n16j, 
nie 1naj~c ani czasu, ani za'tliaru zgl~biania uczy
nionych spostrzezen, nie m6gl si~ zajmowac zadnem 
wyda wnictwem. Po przeczytaniu calosci rozmaitych 
urywk6w, B6g wie jak, bo od niechceniana papier rzu
conych, zdawalo mi si~ wlasnie ie szybkosc i niespo
dzianosc tej podr6zy, byly jej najwi~kszym wdzi~kiem. 

• 

vVyj~wszy jeden miesi~c poswi§COny poznania Al
gieru, 'v charakterze naturalisto- artysty, "rszystl{O 
inne bylo pochwycone pobieznie, raczej spostrze
zone jak zauwazane w tej wycieczce odbywanej pc
dern JJary. 

Dzi,vne poloicnie podr6zuj~cego wyrobilo \V nim 
odr~bny spos6b widzenia. 'Vezwany niespouzianie 
przez osob~ wielkiego znaczenia, z kt6ri! nas lqczy 
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dawna przyjazn prawdziwa a bezintereso\vna, prze
skoczyl ze tak powiem. z Algieru do Brestu wst~pi
wszy po drodze do Oranu, Gibraltaru, Tangeru, l{a
dixu, Sewill), Lizbony, do 'vysp Azorskicb, Nowej
ziemi, nowej Szkocyi, Ne,v-Yorku, Vashingtonu, do 
obozu Bulls-Runa, przejecbawszy Wiellde jezioro od 
p61nocy do gl~bin Wytszego; Hickapeo, az do grani
cy: Misissip~ az do wyspy Sgo Lud,vil{a, Niagar~, .. 
Sgo Wawrzynca do Quebe'ca; z powrote1n do New-
Yorku, zwiedzil Boston, Saint-Jean i p6lnocny 
Atlantyk. - Szcsc tysi~cy przeszlo 1nil ziemi i n1o
rza przebyc w przeci~gu trzech n1iesi~cy i d\vuuzie
stu dni, nie"·iedzqc pra,vie nigdy, do jaldego celu si~ 
tmierza; przyznajn1y ze to \Vidok dosyc \VZrUSZajqcy, 
szczeg6lniej \vtedy, kiedy jeszcze \V przeddzi e1l. 'vy
jazdu o czcmscic pouobnyn1 zupelnie si~ nie n1arzylo. 

J{si~ie Napoleon robiqc \vycieczl<~ S\voj~ ella przy
jemnosci i rUn nauk, w sobie satnym Inial zas6b wia
donlosci nabytych, \vyrozutno\vanych i zastosowa
nych specjalnie do l\azdego spostrzezenia osobiste
go.- Dosyc \Vi~c bylo dla niego poswi~cic ldll\a dni 
a cza~en1 kilkn. godzin tylko na pozunnie luclzi i rze· 
czy, kt6re znal naprz6d, i \vzg1EJden1 kt6rych mi~'ll 
S\v6j s~d oparty na pcwnyrh zasadach. 

Nadto, cb~c ]\ Si~inej l{lotyldy to"'arzyszenia ksiEJ
ciu w ca~cj podr6zy; n1 usiala sta. 'vi ac za 'vadEJ ztunia· 
rom. Pon1imo In§ztwa cluszy i serca chara]\teryzuj~
cego c6rk~ Wiktora-EJnanueln, nicdorzecznen1 byloby 
'\vystawinc .if1 na ztn~czenie \V drodze przewyiszaj~ce 
~ily kobicce; n1nsiano \vi~c zosta\Yiwszy j~ \V Ne\v
Yorku, przyspieszyc poclr6z przez Nowy-Swiat aby 
skr6cic jej dni oczeld\vnnin, na kt6rc san1a siEJ sl{a
zala. Pospiech ten wprowadzil zapcwnie na niespo
dzian~ drog~, albo t ei ksi[1ze niechcial poddawac 
pod Sftd s\voich to,varzyszy tej podr6iy, kt6r~ sobie 
nakreslil: w cze1n j1n dogadzal, bo droga \vykni~ta 
miesza zawszc wyobrazni~, i wystawia na n1n6Btwo 
rozczaro"ran. Wreszcie \V niekt6rych przypadkach 
niechce si~ wystawiac 'viernych przyjaci6l na um~
czenie i na trudnosci jakie si~ spotykn, a ci przyja
ciele delikatnie uwolnieni od \vszelkich sl<rupul6w, 
poswi~caj~ z lat\\·osci~ swoje "rsp6ldzialanie. 

Nikt bardzh~j od mojego syna nie uwaial tego za 
sluszne. ZostaVt·iony san1 sobie, o ile mu pozwalalo 
niebezpieczenstwo ujrzenia si~ oddziclonym od swo
ich towarzyszy, jakin1 wypadkiem nieroz\vaznym 
wsr6d pustyn lub wsr6d tlnn16w ludzi, syn 1n6j, bez 
iadnego urz~du i charal{teru, SCAdZ1!CY i uotuj~cy z sa· 

1nowolnosci~ zupeln~, slyszal zawsze z radosci:} wy
razenie us"'i~rone zwyczajami o wolnosci dzia!ania 
co znaczy w j~zyku n1arynarsl<im: ,Niech kazdy idzie 
gdzie mu si~ podoba." - Korzystal tez z niego a by 
si~ rzucac juk pta]{ w przestrzen niezmierzon~, nie 
mysl~c o powrocie potrzebnyn1 i przewidzianyn1 a 
poj~c si~ poetyczn~ terazniejszosci~ z zapowiedze
niem o })rzyszlosci . 

Byl \Vi~c dla niego, i b~dzie moze dla czytelnilra 
pe,vien wdzi~k w tern calkowitem zaniedbaniu przy
gotowan dla \Vrazen doznanych. C~UC Si~ tam b~dzie 
da \Vala szczerosc, ze tak pO\Viem, bierna un1yslu wiel
ldego, wylanego na rzeczy zewnEJtrznc. 

Zapytywaua o zdanie przez mego drogiego tury
st~, czulam sifd "' obowiqzku zach~cic go zeby :rric 
nie 7.mienial \Y swoim sposobie opo,viadania pelnyn1 
i zaniedbania mlodosci. Zdawalo mi sifd ze jezeli 
'v czem si~ 1nylil, tedy odpo,viedzialnytn za to bye 
nie m6gl, nie jad~c nigdy vv zamiarze zbadania i s~ .. 
dzenia o wiell<iJn przesileniu spolecznosci An1ery
kansl<iej. - '¥ jednyn1 zc S\vojch list6w kt6re mnie 
si ~ blisl{o tyczq;, m6wil n1i: ,,P isz~ tn6j dziennik, nie· 
troszcz~c si~ o pisanie. N ie un1ialbyn1 'vJr6,vnac 

• 

Twen1u rozumo,Yi. Ja jeste1n d\Yojgiem ocz6w: i dwoj-
gien1 usz6w na przyj~cie u\vag jakie zechcesz robic. 

S~dz~ ze kwestja aineryl\ansl\a jest juz dosyc wy
swiecona teraz, szczeg6lniej 'v Re~'ue des deux rnon
des, dzi~l{i \vybornJD1 pracom jalde \vydala, aieby 
czytelnik l\azdy Revue 1n6gl robic uwagi, do kt6rych 
1nnie snm~ syn 1n6j namawiat 

Co do niego, jedne tylko spostrzezenia dobrze byly 
czynione i sln·eslone, to jest: poszuldwania entomolo
giczne. Radzilam zeby to zaj~cie tecbniczne w ni· 
czem nie zostalo skr6conenl. Chociai ono bylo nato
wane dla pami~ci, dla wlasn~j satysfakcyi, rna prze
ciez S\voj~ wartosc dla naturalist6w z przyczyny 
1niejscowosci. 

'frudnem jest polozenie matki w podobnem zda
rzeniu; przyznaj~ jednak ze 1noja skromno5c nic na 
ten1 nie cierpi. Dosyc, nlJSl~, ot,vorzyc ten dziennik 
podr6zy, aby poznnc w nitn brak zupelny pretensyi i 
przyn1usu.-Zadnego dogmatyzowania, zarlnego sta
rania o zrobieniu effel\tu, 'Yiele rzeczy widzianych i 
poczutych pod forn1~ zapytania nai,vnego; pr~dkosc 
pogl~du skro1nnie \vyrazonego, \vesolosc bez przy .. 
1nusu udzielaj~ca si~ nawet rzeczom malej wagi, oto 
zdaje n1i si~ zalety dziela, kt6regoby przymioty wraz 
z wadami podniosla surowa krytyka. 
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BAR11LOMIEJ MURILLO MALARZ. 
( z ·wizeruukiem arty sty i wyobrazeniem jego arcydziela). 

Murillo, jeden z pierwszych 'v 17tyln wieku euro
pejskich malarzy urodzil si~ w malen1 miasteczku 
biszpanskiem pod Sevill~ ze w tern 1niescie po bieral 
naul{i, nazy,vany najcz~sciej Sewilczykicm, ten1 slu
szniej, ze niekt6rzy jego bijografowie Sewill~, za 
miejsce urodzenia mu naznaczaj~.- Pierwszym jego 
nauczycielen1 byl daleki krewny j ego, Jan de Ca
stillo kt6ren w Sevilli mial szkolEJ n1alenk~: mlody 
Murillo 'vielkie robil post~py, co w owych czasacb 
bylo nader trudnem; nie bylo bo,vieln zwyczajem 
w Sevilli uzywac zywych ?notleli. Uczniowie patrz~c 
na swe wlasne r~ce, ukladali stoso\"\·nie jak im si~ to 
wyclawalo potrzebne; czasem habit 1\inicha sluzyl 
jm za wz6r do odrysowania :figur ~wi~tych . - Nie 
dlugo i w t~j niedokladnej pocz~tko,vej szkolc m6gl 
si~ ksztalcic Murillo. J ego nauczyciel i krewny Ca
stillo udal si~ do J(adyxu. Wtedy biedny 1nlodzieniec 
pozostawiony bez opieki, przycisniony n§dzib, sprze
dawal na placach, gdzie 'vloszczyzn~ i inne gospo
darskie sprzedawali produkta, swoje obrazy swi~te i 
r6zne inne; malowal takze chor~gwie. Od tego czasu 
otworzyla mu si~ praktyka jako bicglen1u ko1ory
scie. Nie mial wi~cej jak 16 lat kiedy zobaczywszy 
prace Moyi, przejezdzaj~cego przez Sevillfd, powzi~l 
ch~c nasladowania Van-Dycka, od kt6rego ten arty
sta swiezo byl bral lekcje w Anglii. Nie DlOg~c 
dlugo korzystac z rad Moyi, un1yslil udac si~ do 
Wloch - ale fundusz6w nie mial na podr6z. - Ze
br!twszy jednak co m6gl, kupuje pl6tno, kraje go na 
wiele cz~sci, maluje na niem przedmioty S\Vi~te i 
kwiaty, i przeclaje do Ameryki.- Zebrawszy za to 
szczupl~ sumk~, \vymyka si~ z dotnu bez wiedzy ro
dzic6w i przyjaci6l. Przyjezdza do Jrladrytu, udaje 
si~ do \Telasqueza wsp6lrodaka S\vego i odkrywa mu 
s'voje zamiary.- l!derzony zdolnoscian1i mlodego 
artysty Velasquez, przyjmuje go z dobroci~!, dodaje 
odwagi i odradza podr6z do Rzyn1u, dostarczaj~c mu 
wiele roboty tak w Eskurialu jak w innycb gmachach 
~1adryckicb. Po trzecbletniej niebytnosci l\lurillo po-

Ksn;oA S\VIA.TA, Cz. II. R. XII. 

wr6cil do Sevilli w 1645. Powr6t jego nie wiele zro-
bil wrazenia, ale kiedy wymalowaJ maly ldasztor 
S. Fr:J.nciszka, \vszyscy oslupieli ze zdumienia. Obraz 
Smierci Stej Klary i Sty Jakob roztla}CIJC!J ,iatnutzn~, 
clopelnil jego slawy. W pierwszyn1 dostrzezono l\:o
loryst~ wyr6wnywaj~cego Van-Dycl\owi, w drugim 
wsp6lza \V odnika Velasq ueza. 0 brzuczony wtedy juz 
zostal mn6stwe1n prac, kt6re mu przyniosly znaczne 
dochotly. Nie nasladuj~c wcale tylu artystow kt6-
rzy przez \vzi~cie jaide maj~, zanicdbuj~ starania o 
sw~ slaw~, Aiurillo wydoskonalal O\vszetn ci~gle 
sw6j talent, dawal s1niale zarysy swoim obrazom, nie 
odst~puj~c od tnilej slodyczy kolorytu, kt6ra go tak 
bardzo odznaczala mi~dzy artystami.- Posta\viony . · 
w pier\vszytn rz~dzie malarzy kraju swego, m6gl-
by sam jeden dowiesdz zalety szkoly hiszpanskil~j 
tak zle ocenionc; nast~pnie przewyzszyl si~ Murillo , , 
\V obrazach kt6rc wymalowal dla Stcj Maryi-la-Blan-
che: w NiepokalaneJn Poczcciu jal<iem przyozdobil 
kopulEJ l\atedraln~, a szczeg6lniej \V Stoictej Elibie
cie, i Synu JJfarnotrauJnym kt6re to obrazy wyko
nal w r ... 167 4 dla kosciola lVIilosierdzia.- Zrobil on 
prawie w tymze samym czasie drugi obraz Niepoka
lanego Pocz~cia dla zakladu Czcigodnyc!t, z kt6rym 
szkola Lombardzka nawet, maloby co miala do po
r6wnania. Wykonal Murillo takze dla ldasztoru 
Kapucyn6w Sevilskich 23 obrazy, stanowi~ce naj
pi~kniejsz~ ozdob~ ich kosciola.- Zakonnicy ci za
brali z sob~ do Ameryki te arcydziela.- Zadlugoby 
bylo wyliczac \Vszystkie prace tego artysty. - We
z,vany do l{adyxu aby ta1n malowal wielki oltarz 
w li:osciele l{apucynskim, \vykonal tam slawny s'v6j , 
obraz: Zaslubiny Stej Katarzyny.- Ukonczaj~c go, 
skaleczyl si~ tak mocno o rusztowanie ze do smierci, 
kt6ra nast~pila 'v Sevilli 25 Kwietnia 1682 roku, da
waly mu si~ czuc skutki tego wypadku.- Licznemi 
uczniami jego byli: Antolinez, Manczis-Oxorio, To
bar i Villavicencio jego ulubieniec i jego najszcz~
sliwszy nasladowca. Murillo l~czyl do zalet malarza 
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bistorycznego pod wzgl~dem wymownej a zgrabnej najznakomitszymi malarzami r6znych narodowosci. 
kornpozycyi, pol~czonej z \viernem oddaniem prawdy, Nie rna on godnosci zawsze pelnej wdzi~ku jak~ po
dar malowania z r6wn~ zdolnosci~ k\viat6w i krajo- siadal Rafael, nie rna okazalosci Carrach6w, ani 
braz6w.- Dlugo uzywal Goiarta do malowania tla zgrabnosci Correggia, ale \vierny nasladowca natu
swoich obraz6w, a nawzajem malowal t\varze w obra- ry, jesli jest kiedy tri"vialnym, niedokladnym, zawsze 
zach tego ostatniego. Ale gdy ci artysci pokl6cili sifJ przeciez jest prawdziwym, zawsze naturalnym; a slo
pewncgo razu' to Murillo nie chcial juz ponlOCY dycz, swietnosc, swiezosc i harmonja kolorytu, kaz~ 
obc6j i postanowil sam robic paysage {krajobrazy) zapominac o niekt6rych wadacb. 
do swoich obraz6w. Pierwsza pr6ba jego byla dzie- Zosta wil Murillo jednego syna, Gaspar a, kt6ry 
lem mistrha; i od tego czasu robil w tym rodzaju oddal si~ literaturze, znjn1uj~c SifJ tylko malarstwem 
z takiem powodzeniem ze nie m6gl miec 'vsp6lzn.wo- <lla zaba.,vy. Mial i on trocbEJ talentu, choc o wiele 
dnika mi*Jdzy wsp6lrodakami. Henryk de Las Mo-l nie dor6wnywal ojcu. Umarl 2 Maja 1709.- Niewia
rinas jedeu moze bye z nim por6wnanym. domo czy to tego samego historycy zowi~ Janem a 

Muzeum w Luwrze posiada pi~c obraz6w mistrza inniJ6zefem, i daj~ poznacjako znakon1itego artyst~ 
tego, a te s~: Jezus jako dziecko na kolanac!t Alatki o kt6rego s1nierci m6,vi~ zeta nast~pila w Indjach, 
swojej bawiqcy si@ ko1·onkq:e Bog Ojciec i Bo.~ Duclt gdzie udal si~ byl dla cwiczenia si~ w swojej sztuce. 
Swiety pab·zqcy na Stq Farnilj§. - Je.z1ts Cltrystus Lubo znawcy twierdz~ ze zaclna z Madon Mu-
na go1lze Olizvnej.- Sty Piob· hlagojqcy odpuszcze- rilla nie 'vyr6wna ~1adonnie, Rafaela, kt6ry zdolal 
nia. - Mtody zeb1·ak. Widziano '"~ 1814 na wysta- oddac prawdziwy niewinnosci i swi~tosci wyraz jaki 
wie w Luwrze cztery vi~kne obrazy Murilla. Pok!on jedynie Matce Boskiej przystoi, to pierw oddac na
Paste1'ZIJ. - Sta Elibieta U1rgierska. Plac Stej lezy sprawiedliwosc wielltim zaletom Madonn Mu
Maryi. Majeur 2vskazany patrycjuszozoi Janolvi rilla. W nich takze spotykamy wyzsz~, niekiedy 
P1'Zez przeslrze1l sniegie?ll pok7'ylq. 0 brazy te malo- uadziemsk~h peln~ wyrazu anielskiej slodyczy i szla
wane byly 11a pl6tnie. Ostatnie trzy, kt6re 1nozna chetnosci pi~knosc. Przekonac si~ mozemy z przy-
uwazac za arcydzielo n1istrza tego, dane byly n1ar- l~czonego tu sztycbu wyobrazaj~cego ulubion~ przez 
szalkowi Soult przcz miasto Sevill~. vV1814 marsza .. znawc6w Madonn~ z Madrytu, z r~kan1i na piersiach 
lek o:fiaro,val go kr6lowi w czasie jcgo tan1 bytnosci, na krzyz zlozonemi, otoczon~ szescioma anioll{ami; 
ale sprzymierzency zaz~dali zwr6cenia go \V 1815. opr6cz wdzi~cznych i pi~knych rys6w, artysta umial 
Ostatnie te obrazy ugruntowaly w spos6b nie za- jej nadac \Vyraz prostoty, niewinnosci a razem pel
przeczony stopieli dosJ.ronalosci, do kt6rej wzniosla nego swi~tosci cierpienia- dodawszy do tego prze
si~ szl\ola hiszpanska, i prawdziwy charal\ter jej sliczny koloryt i nadzwyczajn~ delikatnosc p~dzla, 
artyst6w, bo lVlurillo nigdy nie opuszczaj~c kraju cechuj~c~ wszystkie jego obrazy, przyznac nalezy 
swego, nie m6gl bye natchnionytn obc~ metod(}:; i ze Murillo slusznie za wielkiego mistrza uznanym 
wlasnie tej-to oryginalno · ci talcntu winien on jest zostal. 
jedno z pier\vszych miejsc jakie zajn1uje pomi~dzy A . 

• 

KOLIBRY. 

Niewypowiedziane uczucie przejmuje lrazdego ba
dacza natury po raz pierwszy wysiadaj~cego na szcz~
sliwe brzegi podzwrotnikowe. Kwiecistosci~ kraj o
kryty, przepych roslinnosci rozscielaj~cej swe bogate 
barwy zielone, pod blaskiem nie do opisania pro
mieni slonca; te ptal<i z blyszczqcemi pi6rami, owa
dy najpi~kniejszych barw; jednem slowem owa cala 
natura zdumiewaj~ca i now a, wprowadzic musi w zdu-

mienie, w podziw, jakby na widok jakiego krajobrazu 
czarodziejskiego.- Uwaga jego tak jest rozerwan~ 
ze na zaden przedmiot w szczeg6le nie mo~e jej 
zkupic. Dopiero gdy ochlonie z pierwszego wraze
nia, wr6ci mu spokoj konieczny do spostrzezeii w na
turze, w ]{t6rej najmniejszy szczeg6l pobudza jego 
ciekawosc i prze1nawia do wyobrazni. 

Jeden z tych cud6w, kt6ry go napelnia podziwem, 
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jest mn6stwo niby zyj~cycb szmaragd6w, lataj~cych ze powietrze swiszcze, i trudno go \vidziec; drugi 
bezustannie, z kwiata na kwiat, a gdy si~ gdzie utrzymuje go w po\vietrzu, jakby bez ruchu w je
zatrzyma j~ to tak kr6tko, ze zaledwie spostrzedz dnem miejscu. W tym locie ostatnim ptak pra\vie po
mozna i odlatuj~ szybko jak strzala, dotykaj~c zale- ziomo jest zawieszony i porusza skrzydlami z wiel
dwie kazdej rosliny, wkolo kwiat6w ukladajqcych si~ k~ szybkosci~ i nat~zeniem. Naturalnie w tym razie 
niby w koron~ z najpi~l{niejszych kamienj. najszybciej poruszane s~ skrzydla, albowiem nieru-

Gdym post~pil zaledwie kilka krok6w w stepach chomosc ciala wymaga uderzania skrzydel mniej
Jamaiki, zobaczylem, blyszcz~cy owad zielony, nad- szego a tem samem cz~stszego; nad to, w takim stanie 
zwyczaj szybko lataj~cy, prze1atuj~cy ci~gle n1i~dzy skrzydlo uderza r6wnie cz~sto z g6ry na d6l jak 
cienkiemi gal~zkami krzak6w. Zdziwiony bylem z dolu w g6r~, aby utrzymywac cialo w r6wnowadze, 
z jak~ zr~cznosciGJ: umyka przed moj~ siatk~, a gdy przez co znaczna cz~sc sily uzytej wyl~cznie dla 
nakoniec zdolalem go zlapac, jakiz byl m6j podziw, ~prawienia nieruchomosci jest zupelnie stracon~ 
gdym znalazl na jej dnie ptaka ~amiast owadu! w obec trwania ci~zkosci. 

Rzeczywiscie, Kolibry nie tylko s~ tak n1ale jak Te istoty s~ ptakami zupelnie powietrznemi. Prze .. 
owady, lecz maj~ ich ruch, postaw~, rodzaj zycia. latuj~ jak blysk, zatrzymuj~ si~, siadajq, nagle na 
Lataj~ one sposobem owad6w, i z tego wzgl~du sta- pare sekund na 1nalej gal~zce, i odlatuj~ nagle z ta- ' 
nowi~ pomi~dzy ptakami zastanawiaj~cy wyj~tek. l\~ szybkosci~, ze cz~sto nie moina wid~icc kiedy 
Gdy w naszych zbiorach przygl~damy si~ tym dlugim odlecialy: znikaj~ jakby przez zaczarowanie. Cale 
skrzydlom, moznaby s~dzic ze uiywaj~ ich Jask6lki ich zycie rna cos gor~czko\vego; zyj~ one zapewnie 
lub Jerzyki. Kt6zby pomyslal ze skrzydelka tak dlu- z wi~kszem nat~zeniem nii inne istoty naszej I{uli. 
gie, pr~dzej jeszcze s~ poruszane niz skrzydla naj- Od ran a do nocy n1igajq, po powietrzu, szul{aj~c 
gorzej do lotu opatrzone, jakiemi s~ l{aczel{ i innych kwiat6w zawieraj~cycb slodycze. Widzi si~ ich prze
ptak6w \Vodnych, i to z tak~ szybkosci~, ze ruch icb latuj~cych jak blyskawica, wznosz~cych si~ w powie
staje si~ niewidzialny. Nim ich w locie widzialem trzu prostopadle, i jak wspomnialem wyzej, porusza
nigdy nie przypuszczalbyn1, aby bylo mozebnem pta- j~cych skrzydla z tak~ szybkosci~ ze tego nie widac. 
kowi poruszac skrzydla z tak~ szybkosci~h i utrzy- Podczas tcgo manewru wgl~biaj~ sw6j cieniutki 
mywac si~ w po~ietrzu tym zawsze sposobem co ko- j~zyk 'v kielich kwiatu, a potem odlatuj~ tak szybko 
mary, anthraxy i inne owady powietrzne. jak przylecialy. W og6le Mucho-Ptaki zatrzymuj~ si~ 

Dziwnyn1 si~ zape\vne wydaje ten fakt, jednak tylko paresekund nad kwiateJn i odlatuj~ daleko; jc
mozna go sobie wytl6maczyc przez nadzwyczajn~ dnakze gdy ich nic nie niepokoi, bujaj~ z kwiatu na 
w~skosc skrzydel, przez cienkosc ciala, kt6re u kwiat jak 1notyle wicczorne. Nigdy nie usi~d~ na krza
Mucho - Ptak6w jest stosunkowo znaczny; przez ku aby zapuscic wygodniej j~zyk w kielich kwiatu. 
scislosc wielk~ mi~s i kosci; nakoniec przez malosc Zyj~ za pr~dko, jakby czems naglone, jakby za wiele 
ptak6w, kt6rych skrzydlo porusza tylko bardzo szczu- im to zabieralo czasu: wol~ ci~gle trzepotac skrzy
ph~ cz~stk~ powietrza. Rzeczywiscie op6r powie- dlami nad kazdym kwiatem, niz usi~sc; chwilka wy
trza, nie ruoze bye w stosunku z powierzcbni~ skrzy- starcza im do zabrania wszystkiego, co im potrze
dla, kt6re sprawia jego przeplyw, lecz z kwadratem bne z kwiatu. 
jego powierzchni, lub tez z szes.ciancm gdy ruch Zastanowiwszy si~ na<l tym rodzajem zycia, zupel
staje si~ bardzo szybkim; z czego wynika ze zacho- nie po\vietrzncgo i nad ow~ wielk~ silf!, j akiej potrze
wawszy wszystkie proporcje mi~dzy wag~ ciala a buj~ te ptaki aby ci~gle latac, przesuwaj~c si~ z miej
powierzehni~ organu, maly ten ptaszek nie moze sea na 1niejsce jak tylko mozna sobie wystawic naj
si~ utrzyn1ywac w powietrzu inaczej, tylko porusza- pr~dzej, zdumi si~ kazdy nad wyzszosci~ stosunkow~ 
j~c swe skrzydla daleko pr~dzej niz duze ptaki. sily tego malenkiego ptaszka w por6wnaniu z czlo
Te s~ zapewne przyczyny nadaj~ce Kolibrowi lot wiekiem. 
owadu. Lataj~c od krzaka na krzak, jakby zawieszo- Kolibry lubi~ zyc na sloncu; nigdy nie s~ w cieniu 
ne w powietrzu, zatrzymuj~ si~ przy kazdyru kwie- i nadzwyczajnie ~i~ obawiaj~ zimna. Chociaz wielu 
cie, bezustannie trzepi~c skrzydlami gdyby cma i podr6znych twierdzilo przeciwnie, nigdy nie widzia
wydaj~c podobnez brz~czenie. lem ich w gl~binach las6w; najwi~cej ucz~szczaj~ one 

Lot Kolibr6w mozna podzielic na dwa rodzaje, na l~ki kwieciste, drzewka w polacb, ogrodach i zaro
pierwszy gdy leci na prost; a wtenczas tak pr~dko slach. Moznaby powiedziec ze z upodobania blyszcz~ 

5* 

• 



• 

36 

na sloncu i mi~szaj~ si~ ze stadarni owad6w, do kt6- oddychanie potrzebuje ci~glego bujania 'v przest\vo
rych natura tuk ich zbliia, a l{t6re pod zwrotnikami rach powietrznych. 
upi~kszaj~ okolice bogatemi barwami. Wi~ksza cz~sc Bardzo jest latwo zlapuc Kolibra. Indyjanie na· 
kolibr6w lata tylko w sam dzien, zaledwie kilka ga- mazuj~ lepem krzaczki kwieciste; zr~czniejsi lapi~ 
tunk6w przy \vschodzie i zachodzie sloitca. je siatlG~ jak motyle. Schowani za l{rzakiem, do kt6-

W Meksyl\u, gdzie bardzo wiele jest tych pta- rego kolibry lubi~ przylatywac, czekaj~; a gdy kt6-
k6w, piramida kwiecista Magucy (Agava americana) ry z nich zatrzyn1a si~ nad kwiatern, pr~dkim ruchetn 
z wonnemi k\viatami, bardzo przez nich jest poszu- siatki chwyta go; lecz aby przyjsc do potrzebnej 
kiwan~. Tak \Viele ich si~ 'vidzi lataj%cych jak cza- W})ra,vy, trzcba zrobic z tego, jak oni rzemioslo. 
sem u nas do cbrab~szcz6w. Podczas kwitni~cia ku- Meksyk prowadzi zupelnie handel zywemi koli-
kurudzy, pola ~:>~ napelnione Kolibrami. bran1i, kt6re kupuj~ si~ na targach za mal~ cen~, 

Przed nadejsciem zimy odlatuj~ w cieplejsze oko- jednego reala 2
), to tez wiele rnieszkanc6w miasta 

lice; jednakic za jej nadejsciem znajduj~ si~ na dose trzymaj~ je \V }{latkach w swych salonach, tryumfu
znacznych wynioslosciacb. Podr6znik Bourcier zna- j~c nad ich smiertelnosci~ ci~gletn dokupy\vaniem. 
lazl je w kraterze \VUlkanu Pichincha t ); a ja zabi- Pomimo swej Inalosci, kolibry s~ b~rdzo burzliwe
lein z"ranego Calathorax lucifer na g6rach Sierra go usposobicnia. I cboc z tak mal~ silfb, wcale nie 
Cucrna waca, wyzej jal\: na 9500 stop. bywaj~ niesmiale ani zgodne. Rzucajt1 si~ z wscieklo-

Nie za,vodn~ jef:;t rzecz~ ze Kolibry zy\vi~ si~ rna- sci~ na wszystko co im przeszkadza, i staczaj~ 
lemi O\Vadami; nie b~d~ rozbieral '"i~c tcj kwestji, walki zaci~te z istotami kt6rych nie lubi~: 1ni~dzy 
kt6ra jui oddawna przez badacz6w natury ro~"'i~- temi, tn1y najwi~cej nie znosz~. I gdy przypadkiem 
zan~ zostula. kt6ra z nich \vczesniej zacznie latac kolo kwiat6w, 

Lecz takze jest bardzo prawdo~podobnen1, ze te i spotka J{olibra, to musi un1ykac lub znajdzie nie
ptaki lubi~ nektar kwiat6"', i ze on \vchodzi w zna- chybn~ sn1ierc, chocby byla d'va razy wi~ksz~ od 
cznej cz~sci w sklad ich pokar1nu. 'fwierdzenie me Kolibra. Gdy j~ ujrzy, rzuca si~, dziobie j~ jak nar
opieranl na te1n, ze \Vidzialen1 l~olibry w klatkach wal wioloryba S\voj~ dzid~, jesli wolno por6wnac 
od wielu miesi~cy zywioue 1niodc1n i innen1i cjalami dwie ostatccznosci natury. 
slodkiemi, couy zapewne nie wystarczalo ptakom li Cma sploszona t~ niespodzian~ zaczepk~, odlata, 
tylko owado-zernym. lecz n~cona woni~ k\viat6w, powraca; aJe jej zaci€Jty 

Podczas n1ego pobytu w stolicy l\ieksyku, jeden nieprzyjacie.l znowu j~ swem dziobnniem odgania. 
z moich znajon1ych ro bil sobie przyjen1nosc trzy- Ta seen a powtarza si~ ldlka razy; nakonicc znu
majt1C \V wielldej klatce wiele tych ptaszqt, kt6re dzony natr§ctwem cmy Kolibr, gania j~ o<l krzaku 
swerui zywemi barwy, zgrabnemi i dziwacznemi ru- do krzaka, jak moie najdal<~j, i tylko gdy noc za
chan1i, rozry,vk~ dla nas by~y w ch,vilach wolnych padnie, ctna spokojnie po,vraca do kwiat6w. Lecz 
od zajEJc. jesli podczas tych bitw, nie potrafi unikac dziobu, to 

Nie wiedz~c jeszcze wtenczas ze n1ozna je karmic z pewnosci~ straci kilka kawalk6w, latwo dostanie 
miodem, wsta\vialismy do ich klatki buld ety w szklan- pare dzi6r w skrzydlacb, i nie mog~c latac, padnie 
kach z wod~ i cukrem. N asze ptasz~ta cb~tnie przy- na ziemiEd, gdzic setki zarlocznych nieprzyjaci6l 
lataly do nich i zanuzaly swe j~zyczl\i w bul{iety. wkr6tce j~ pozr~. 
N a nieszcz~scie zadna istota nie jest tak delikatn~ Lecz jakaz jest przyczyna tej nieprzyjazni rni~dzy 
jak one; troszk~ dyrnu, powietrze duszne, zepsute, o'vemi dwiema istotami, kt6re zdaj~ si~ bye stwo
najmniejsze zin1no, zabija je od razu. To tcz po kilku rzone aby nigdy si~ nie widzialy, bo jedna si~ po
dniach zacz~ly naru umierac jedno po drugiem. kazuje gdy druga si~ cbowa, jedna je sniadanie gdy 

W og6le nigdy dlugo nie zyj~ l{olibry w zam- druga zjadla \Vieczerz~. 
kni~ciu, chociaz na,vet wlasciwie karmione; zdaje Dla czegoz Mucho-Ptak cmy zaczepia? Zapewne 
si~ ze icb zwawosc nadzwyczajna nie znosi wi~zie- przez zazdrosc. Zapytuj~ sam siebie, czy czasen1 nie 
nia, albo tez ze ich potrzeby tak s~ delikatne, ze nie widzi w cn1ie niby siebie w karyka.turze? Czy ten 
potrafiHlY im zadoscuczynic; bye nawet moze ze ich owad, wysysajqc kwiaty i bujajf!c nad krzaczkami, 

nie zdaje si§ drwic z ptaka, maj~cego podobnyz rodzaj 
1) Trzeba zauwata6 ze kratery s~ miejscem cieplem 

i dobrze oslonionem od wiatr6w. . 2) Okolo 12 sous. 1 sous jest 5 centimow • 
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zycia? lub tez czy cma nie jest niedogodnym spozy
waczem, kt6remu wypowiada wojn~, jak my szczu .. 
fOlD? 

Zdaje mi si~, iz te ptaki pojtnuj~, Ze wszystl{ic c1ny 
s~ ich nieprzyjaciolmi, to jest ze z tej samej krynicy 
czerpi~ co one; wi'Jc t~pi~ ich dla zabezpieczenia si~. 

Zreszt~ cierpkosc ich charaktcru. tl6maczy do
statecznie wscieklosc; podzielaj~ one tc usposobie
nie ze wszystkiemi 1nalemi stworzeniami: czyz nie 
widzimy ze malency ludzie, pieski pokojo,ve" iln s~ 
mniejsze i slabsze, tern nieznosniejsze. 

Kolibry dzio bi~ nawet inne ptaki: bij~ si~ bez
ustannie mi~dzy sob~. Napastuj~ nawet duie ptaki, 
i wszystko im ust~puje. Moznaby powicdziec ze stwo
rzonc s~ dla blyszczenia sr6d kwiat6w; prawdzi\vie 
zepsutc dzieci natury! pi~knosc ichjak pi~knym kobie
tom kaze przebaczac wymagania i kaprysy. Bardzo jest 
prawdopodobnen1, ze kolibry nietylko z potrzeby, ale i 
z l{apryRu tocz~ b6jki z wieloma stworzeniami. Paj~ki 
naprzyklad takzo s~ bardzo zle przez uich widziane, 
lecz zape\vne za to, ze CZEJSto lapi~ kolibry w swe 

• 

sieci, a przynajmniej przeszkadzaj~ ich loto,vi. To 
tez jak tylko zobaczy Kolibr paj~ka, zaraz rzuca 
si~ na niego. Szybkosc tej napasci bywa tak wielka 
ie niewidac co si~ stalo; paj~k zgin~l b~dz przebity 
dzio ben1, b~dz uniesiony przez niego. Bez "r~tpie
nia jedzq, one male paj~czld, ale nigdyby nie zdo
laly polkn~c wielkicb. Trzeba tez dodac ze wielkic 
pajqki 1nszcz~c si~ za malych i z~ cale swe plemie, 
chwytaj~ Koliur6w w swe sieci i pozeraj~. 

Ale nie tylko z tak malemi stworzeniami maj~ one 
do czynienia; s~ jeszcze i mocniejsze, co im nie malo 

daj~ zaj~cia; zdarza im si~ albowiem bic si§ z ja
strz~biami. Sumienny spostrzegacz zape\vnial mnie 
ze wygruna zawsze zostaje przy IiJiputach. W tych 
bit,vach Kolibry b~d~c liczne i malenkie, a szczeg6l
niej nadzwyczajnie zywe i nier6wno lataj~ce, maj~ 
niezaprzcczon~ wyzszosc nad ptakiern drapieznym. 
To tez wicdz~c o niej, zgromadzaj~ si~ i dziobi~ 
w oczy napastnika. Jastrz~b pojn1uje zaraz S\V~ nie
moc w obcc mnogich malych napastnik6w, to tez 
ucieka, szukaj~c pociechy w pogardzie wzgl~dem tych 
pigmejczyk6w, a w szlacbetnosci z\volnioncgo lotu 
znajduje po,vr6t godnosci na cbwil~ ucbybionej. 

Aby doko1l.czyc opis charakteru Kolibr6w, trzeba 
dodac, ze pr6cz zlego usposobienia s~ jcszcze bardzo 
roztrzepane. Podczas b6jek tak si~ zapo1ninaj~ ze 
wpadaj~ na mysliwego i bywaj~ z!apane z 'vlasnej 
winyp llardzo tez cz~sto w szybkim locie rozbijaj~ 
siEJ o mury s'viezo wybielone, lub tez lami~ swe dzio
by o szy by okien. 

Tak po,vabne stworzenia nic dziwnego, ze musialy ~ 

wywrzec wply'v na wyobrazenie lud6w Indyjskich; to 
tez Kolibry byly u Meksykan6w obrazem naj\Vi§kszcgo 
szczEJscia, a ich mitologia nauczala, ze zona Bozka 
\vojny Tojamiqui z\vana, prowadzila dusze rycerzy, 
zmarlych w obronie bog6w, do domu slonecznego 
gdzie zamienialy si~ w Kolibry. Jednakze ta dziwna 
wyobraznia nie bronila ich od smierci, albowiem ciz 
sami Nieksykanie, widz~cych w nich obraz boskosci, 
swych wsp6lbraci t~pili bez wstydu. A z ich blyszcz~
cych pi6r robili swi~teczne plaszcze kt6re tak wy
gl~daly jak przepyszna mozajka z pi6r. Napelnialy 
te wyroby podziwem zdobywc6w, Hiszpan6w. 

• DIGLOSSA (PTAK MEKSYKANSKI) . • 

Opisawszy Kolibry Meksykanskie, musimy dodac 
kilka sl6w o ptaszku zwanym Diglossa; jest on bar
dzo zblizony co do wzrostu, ksztaltu i zwyczaj6w 
do nicb. Bywa zwyklym w ogrodach doliny Meksy
kansldej; ucz~szcza w tez same miejsca co i Koli
bry. Zabijaj~ je cz~sto za tamte, lecz bez por6-
wnania mniej ich jest niz Kolibr6w, i nie zyj~ po
dobnie do tamtych wyl~cznie w strefach gor~cych. 
Naturalisci umiescili te ptaki w familii Nectarinid6w, 
albowiem maj~ ten sam rodzaj zycia, co i one. Jest 

I 

jednak pewna r6znica mi~dzy nit~mi; albowiem skrzy
dla maj~ kr6tki e, szerokie, co spra wia ze odbywaj~ 
zupelnie inny lot, bardziej zblizony do lotu naszych 
sikorek. 

Nie mog~ jak Kolibry zawieszac si~ w powietrzu, 
tylko jak inne ptaki musz~ siadac na gal~zkach. 
Dla tego nie lataj~ ci~gle z krzaku na krzak, ale 
skacz~ po gal§ziach. Ruch ich jest bardzo zblizony 
do sikor. Lataj~c tak samo jak one, za kazdym 
rue hem skrzydla naz ad do ciala przyci~gaj~, co 
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nadaje !otowi ruch podobny do ci~glych skok6w. 
Zdaje mi si~ ze zyj~ pojedynczo. Nie wiem czy si~ 
poj~ nektarem, w~tpi~ nawet bardzo; to tez znaj
duj~ ze wlasciwszen1by bylo Kolibry zwac Nektory
dami, niz Diglossy. 

Zywi~ si~ one owadami, kt6re szukaj~ skacz~c po 
krzakach lub tez lapi~ gdy im si~ nawinie, lec~c kolo 
dzioba. Po ich zabiciu cz~sto si~ widzi dzi6b jakby 
obsypany pylem kwiatowym, albowiern nawet na dnie 
kwiat6w szukaj~ owad6w ku pozywieniu. A. M. 

f 

URYWEK Z DZIEJOW WENECYI. 
(Patrz kart~ jeograficzn~ zal~czon~ w przeszlym tomie ). 

W wiekach Xtym Xltym XIItym i Xllltym, handel 
W enecjan nie rozci~gn~l sifE dalej jak w wieku VIII 
i IX; lecz zwi~kszyl liczb~ miejsc zetkni~cia ze 
wszystkiemi ludami Europy. Azji i Afryki, rozprze
strzenil zakres swoich przcdsi~wziEJc, uporz~dkowal 
i uzasadnil swoje post~powanie, i rozwin~l usilowa
nia tern dzielniejsze, iz napotykal ws p6lubicganie 
tak przemozne, ze nieraz ledwo nie upadl w zapa
sach. W tych czasach dzielil si~ on na d\vie r6wnie 
wazne gal~zie: handel zagraniczny, zalez~cy na 
kupnie, przewozeniu i rozprzedazy plod6w cudzo
ziemskich, i wyw6z plod6w narodowego przemyslu. 
P6jdzmy za nim w jednym i w drugim kierunku. 

Powiedzielismy ze stosunki handlowe Wenecjan 
najczynniejszemi byly ze Wscboden1: Grecy i Arabo
wie, dwa narody najbardziej oswiecone i najprze. 
myslniejsze w srednich wiekach, dostarczali W ene
cjanom najwi~ksz~ cz~sc przedmiot6w zbywaj~cych 
krajo~ europejskiln, jako ziola lekarskie, delikatne 
tkaniny jedwabne i welniane, kosztowne kruszce; 
w zan1ian za to otrzymywali zboze, wino, zelazo, 
miedz, a gl6wnie drzewo budowlane, w kt6re obfito
waly laguny, Italja i ]{raje zaalpejskie. Muzulmanie 
Syrji, Egiptu, Barbarji, Karamanji, poszuki,vali ze
laza, drzewa, a szczeg6lnil~j broni wyrabianej w Fran
cji, Nien1czech i Italji. Wtedy Tunis i Tripoli 
byly gl6wnemi miejscami, do kt6rych Wenecjanie 
przywozili te wyroby. a kt6re ztamt~d rozcbodzily 
si~ wewn~trz Afryki. Miasta niegdys tak kwitn~ce, 
Barbatji i Morollo, Tunis, Fez, Tanger, Barza, 
Alger, gdzie W enecjanie utrzymywali kantory i 
konsul6w, przedawaly czarnych niewolnikow, oliw~, 
zloty piasek, drzewa farbierskie, pl6tna, gumm~ 
kosc sloniow~, tkaniny lniane, jed,vab, i baweln~. 
Zapewne to zegluj~c w tych Stronach, Alviso Cada
masto (1443) powzi~l mysl posuni~cia si~ az do 

.. 

Gwinei~ co go sklonilo ch,valic, si~ iz on pierwszy 
przebiegal po Oceanie Atlantyckim po tamtej stro
nie ciesniny Gibraltarsldej. J ednak wnosic wypada, 
ze juz poprzednio wsp6lziomkowie jego czynili r6-
wniez dalekie wycieczki, a nawet i wyspy Kanaryjskie 
byly im znane. 

We wszystlrich epokach hanclel korzeniami indyj
skiemi byl najkorzystniejszym, dla tego tez narody 
Europy i Zachodniej Azji starali si~ z najwi~kszym 
zapalem i \vytrwalosci~ so bie go \vyl~cznie przywla
szczyc. Przedmioty te cz~stokroc r6znemi drogami 
do Europy przybywaly; w srednich wiekach przyby
waly one l~dem lub morzem do port6w cesarstwa 
greckiego, a mianowicie do port6w Aleksandrji i 
J{onstantynopola; to ostatnie miasto, na6wczas sto
lica swiata, stalo si~ gl6wne.m targowiskieln w scho
du i Zachodu; tam to jeszcze naplyw aly plody orien
talne, kt6rych barbarzynsl\a Europa pragn~la z nie
wyslowionytn zapal'em, a od Vllgo az do Xgo wieku 
otrzymywala je przez posrednictwo Wenecjan; p6-
zniej Genuenczycy, Pizanczycy i mieszkancy Amalfi 
\veszli z niemi wsp6lzawodnictwo; lecz Wenecjanie 
najwi~kszy otrzymali udzial. 

Skoro Saraceni, stawszy si~ panatni Egiptu, Pa
lestyny i Syrji, przyci~gn~li do port6w swoich to
wary i plody Indji, Wenecjanie pospieszyli nate nowe 
targowiska i wywarli przewag~. - Pozakladawszy 
wsz~dzie sklady i konsulaty, posuwali si~ wewn~trz 
kraju. Stosunki handlowe zawarte w XItym i Xlltym 
wieku z Armeficzykami, niemniej okazaly si~ korzyst
nemi, gdyz lud ten odegrywal tak~ sam~ rol~ w Azji, 
jal{~ odgrywaj~ zydzi w Europie. Pod pano\vaniem, 
a raczej wiekiem Pers6w, Saracen6w, Tatar6w, 
Turk6w, Krzyzowc6w i t. d. Armenczycy zacbowali 
swoje nawyknienia do pracy, sw6j duch kupiectwa; 
w Xlltym wieku zalozyli w Azji mniejszej, nazywa-
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nej na6wczas Natoliq, kr6lestwo pot~zne i szanowa
ne, gdzie wyrabiano owe tkaniny z sierci k6z an
gorskicb, owe kamloty, kt6re clzis jeszcze nie stra
cily dawnej swej slawy. Wkr6tce W enecjanie, wpu
szczeni do portu Torsy, lado"·ali dla Hiszpanji i 
Barbatji wi~ksz~ cz~sc tych wyrob6w, kt6re w koncu 
u siebie tkac zacz~li. Z wybornych jag6d tej stolicy, 
wyrabiali r6wniez wina, wysylane do Konstantyno
pola i p6lnocnej Europy, gdzie za nie placono ogro
mn~ cen~. Nakoniec pomi~dzy najszacowniejszemi 
przywilejami, otrzymali przywilej wolnego przejscia 
l~dem do Tauris, Persji i dalej dla kupc6w przewo· 
z~cych kobierce, musliny, jedwab, surowy, materje 
indyjskie i mn6stwo innych towar6w. 

Wenecjanie utrzymywali r6wniez dlugie i cz~ste 
stosunki z Tatarami, kt6rzy pod pano\vaniem Gen
giskana i jego nast~pc6w rozci~gali si~ od Chin, az 
do Pontu-Euxinu. W czasie XII i XIII wieku, liczne 
ich statki udawaly siEJ do Tana, na6wczas miasta 
s!awnego na brzegach morza Czarnego, przy ujsciu 
Tanaidy, gdzie gl6wnie zabiera1i smol~ i konopie; 
posu"rajQ:c si~ dalej az do n1orza azowskiego, zbie
rali wzdluz wybrzezy sk6ry surowe i garbowane, 
zloto, perly, plody rozmaite Azji srodkowej i wscho
dniej, kt6re przedawali im Tatarzy. Miasto Trebi
zonda, kt6re, po wzi~ciu l(onstantynopola przez 
Krzyzowc6w, stalo si~ stolic~ nowego cesarstwa 
greckiego i ogniskiem rozleglego handlu (w XIIItym 
wieku), bylo dla nich niemnh3j waznem targowi
skietn: mieli tam sklady i konsul6w, r6wnie jak we 
wszystkich prawie portach morza Czarnego. 

Te handlowe stosunki z narodami W schodniellJi, 
ogromne korzysci jakie przynosily, wczesnie zbytek 
wprowadzily do Wenecji. Juz w XI i XII wieku, pa· 
nie miejskie nosily suknie z aksamitu i tkaniny z je
dwabiu i zlota, wlosy przeplataly nitkami zlota, 
przystrajaly kosztownosciami; dziWne przeciwienstwo 
z skromnosci~ jaka panowala w innych miastach 
Lombardji i Toskanji. W istocie, Jan Villani pisze, 
iz w roku 1273 panie pierwszych rodzin Florencji 
nie nosily zadnych ozd6b i poprzestawaly w czasie 
najwazniejszych uroczystosci na sukni szkarlatnej, 
przepasanej rzemiennym pas em; Galvan no Fiama 
dodaje, ze kolo roku 1250, bogate medjolanl{i okry
waly glowy opaskami lnianemi, ze suknie ich r6-
wniez byly pl6cienne lub z pewnego rodzaju tkaniny 
mieszanej i pospolitej, kt6r~ nazywano pignolafo. 
Dopiero kolo roku 1340 zbytek wkradac si~ zaczy
nal do stolicy Lombardji, kiedy juz Wenecjanie od
dawna uzywali tkanin kosztownycb, nawet na ozdo-

bienie okr~t6w swoich. W roku 1205, naprzyk~ad, 
galery wyslane po Piotr a Ziani, swiezo obranego 
na tron, kt6re przywiesc go mialy z Aries do W ene
cji, strojne byly dlugiemi chor~gwiami, tl\anemi ze 
zlota i jedwabiu, kt6rych konce dotykaly powierz
chni wody. 

Spojrzyjmy teraz w stosunki handlowe Wene
cjan z Zacbodem. Europa ulegla w srednich wie
kach feudalizmowi wojskowemu, pozostawila ludom 
Wschodu wykonywanie sztuk i rzemiosl. Franko
wie, Lombardowie. Niemcy pogardzali handlen1: u 
nich przemysl ulegal tysi~cznym zawadom, a ksi~
z~ta, barono\vie, wielcy i mali panowie feuda!ni) za
wsze uzbrojeni jedni przeciw drugim, najmniejsze 
podr6ze czynili tak trudnemi, a na wet niebezpiecz
nemi, ze kupcy zagraniczni, zmuszeni podr6zowac 
karawanami, drogo oplacali opiek~ tych rabusi6w, 
gotowych zawsze rzucic si~ na bogat~ zdobycz. Po
mimo takich przeszk6d, W enecjanie rozposcierali 
si~ po obu strona.ch Alp, roznosz~c to wary W scho
du, lub przedmioty wlasnych r~kodziel. Okolice s~· 
siednie Adrjatyku, W ~gry, Bu1garja, Serbja, Bosnia, 
widzieli ich 11iemniej czynnemi, z~claj~cemi od nich 
sk6r, bydla, smoly; wzamian za to oddaj~cemi ubra
nia, sprz~ty, tkaniny, narz~dzia i t. d. Za posredni
ctwem morza, l{t6re zawsze otwarte1n dla nich bylo 
i na kt6rem szanowac si~ l\azali, udawali si~ do 
Francji, Hiszpanji, Italji, Anglji i Fland.rji. 

Corocznie rz~d wysylal kilka flot, z kt6rych je
dna, zwidziwszy Brindisi, Otranto, Manfredonj~, 
oplyn~wszy Sycylj~, wst~piwszy do Tunis, Tripoli, 
Algieru, Barca, Tangieru, Oranu, kierowala si~ ku 
Flandrji: przyby\vala do Bruges, obci~zona koszto
wnemi towarami zebranemi w czasie podr6zy. Po
wracaj~c, wchodzi{a do port6w Hiszpaniji, Kadyksu, 
Alikantu, Barcelony, gdzie zabierala jedwab suro
wy. W tej epocc, Wenecjanie wysylali do Londynu 
wi~ksz~ cz~sc plod6w wyrobionych, kt6re teraz 
ztamt~d otrzymuj~. 

Okolice najbardziej ku P6lnocy posuni~te, mi~dzy 
innemi port Archangielski, widzialy chor~giew Sw. 
Marka: w roku 1390, bracia Zeni posun~li si~ az do 
Grenlandji i przebicgli okolice biegunowe: bra cia 
Pabotto zwiedzili w tym samym czasie co i Kolumb 
brzegi Ameryki. Podr6ze Mikolaja i Maffio-Paolo, 
a szczeg6lniej Marka Paolo, syna Mikolaja, po calej 
prawie Azji, wzniecily w Europie takie uwielbienie, 
ze przez d!ugi czas za bajeczne je uwazano. 

Wenecjanie, w ten spos6b rozrzuceni po calym 
ziemskim obszarze, w owej pami~tnej epoce, ulegali 



;nstynktowi, kt6ry popycha handluj~cych \V dalel{ie 
ol{olice. ,,"rille, ogrody, palace naszych wsp6loby
,,watcli, tn6wi jeden stary kronikarz wenecki, to 
,Dahnacja, Albanja, Ron1anja, Grecju, Trebizonda, 
,,Syrja, Armenija, Egipt, Cypr, K andja, Appulea, 
,,Sycylja i inne ziemie, w kt6rych znajduj~ szcz<JSCie 
,,i bezpieczei1stwo, i gdzic zostaj~ przez lat dzie
,,si~tl\i z swymi synami, siostrzencami i r~dzin~. 
,,Leonard V enzeri, kt6ry by! prokuratorem S. Mar-

Ita zamieszkal w Konstantynopolu, gdzie kupH , ' 
,palac; wielu z rodziny Co-Monto pozostalo w Sy-
,,rji; Sebastian Ziani, kt6ry p6zniej byl doz~, przez 
,,dlugi czas 1nieszkal w Arn1enji; kilku Bondumie-
, rich osiadlo w Akrze·, Donado-Moro w Negreponcie. 
,,Liczba szlachty przebywaj~cej za granic~ celen1 
,zrobienia maj~tku byla tak wielka, jz oba\viac si~ 
,,zacz~to, azeby interes prywatny nie przewazyl in
,tereso\v og61nych \V obradach publicznycb: <lla tego 
,,tei w pewnych spra wacb, tycz:tcych si~ handlu, 
, usuwano od rady tych, kt6rzy 1nieli jaki interes 
,handlowy sami lub przez }{rewnych swoicb, -w, kraju 
,,o kt6ry rzecz chodzila." 

To wszech-obywatelstwo na \vszystkie str011y roz
lewalo wplyw rzeczypospolitej. Dopomoglo ono r6-
wniez do obiegu pieni§dzy weneckich \Ve wszystl\ich 
znanych cz§sciacb swiata, a szczeg6linit~j na W scho
dzie, a nawet w Chinach i Indjach. Nie moina jednak 
oznaczyc scislego por6\vnania pomi~dzy b~zposre
dniemi stosunkan1i Wenecjan z Europ~, ( cbociaz byly 
one rozleglejszemi, anizeli stosunki innych narodow 
handlowych), z temi jakie sami so bie utworzyli z lu
dami Wschodu; a to z tej przyczyny, ze najwiEJksza 
cz~sc bandlu z Europejczykami, a nawet z Italjana
mi, odbywala siEJ w icb miescie, dok~cl Lombardo
wie, Francuzi, Szwajcarzy, Niemcy, Daln1aci, Angli
cy, Flamandczycy. Polacy przybywali zaopatrywac 
sifJ juz to w towary przez Wenecjan sprowadzane, 
jui to przez nich wyra biane. 

Handel wlasciwie tak zwany, zasadzaj~cy si~ jedy
nie na kupnie, przedazy lub prze,vozeniu przedtnio
t6\v do uzytku przeznaczonych, nie 1n6glby istniec 
na wielk~ stop~, bez przemyslu i sztuk ktore je utwa
rzaj~; dzieje nie wskazuj~ nam, zadnego narodu 
handlowego, kt6ryby si~ ograniczyl jedynie na te1n 
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podw6jnem dzialaniu, Przeciwnie, przemysl narodo
wy rozwija si~ w tym samym czasie co i handel ze
'"n~trzny, i s!u.iy mn za podstaw~ lub punkt oparcia. 
Tak tez bylo w Wenecji. W samym pocz~tku ich 
osiedlenia w lagunach, 'vidzimy W enetow jak z s wo
ich bogatych kopa1:6. i soli tworz~ sobie gal§z najko· 
rzystniejszego i najpewniejszego handlu; a z obszer-
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nych las6w, pokrywaj~cych ich zietni~, \vybieraj~ 
drze\VO budulcowe, kt6re przeclaj~ Saracenom, lub 
sami ci~gn~ korzysci za posrednictwem stolarskich 
wyrob6w. 

Posr6d barbarzyll.st,va i ciemnoty reszty Europy, 
Grecy zachowali podania i wykonywanie sztuk; We
necjanie, dzi~ki swoim codziennym stosunkom z tym 
ludem, zadziwiaj~ce w tym wzgl~dzie czynili postEJpy. 
Jeszcze przecl Xtyn1 wiekiem, wzniesli r~kodzielnie, 
}{t6rych wyroby posiadaly zasluzon~ slaw~. Naprzy
klad, r~kodzielnia krysztal6w i zwierciadel, znajdu
j~ca si~ na wyspie Murano, wydawala szkla wszyst
kich barw i ksztt;t{tO"\V, nasl3downictwa OWOC6\V, 

kwiat6w, zwierz~t, naramienniki, naszyjniki, swie
czniki, i tysi~c innych przedmioto\v zbytku lab wyo
brazni, wykonywauych z doskonalosci~ i gustetn, ja
kirn nikt wyr6,vnac nie byi w stanie; tutajto r6wniez 
odlewano owe slawne zwierciadla, kt6rych rzemiesl· 
nicy nie utracili jeszcze wyl~cznosci; szkl'a do oku
lar6w, i narz§dzi optycznych w wiell<i<~j znajdujf.}:cych 
si~ cenie. Do tegoz samego przemyslu nalezaly wy
roby szklarstwa nazy\vane w Wenecji ma115a1'ite lub 
convi, sl{ladaj~ce SifJ z rurek szkla koloro we go, 
ro2wartego ksztaltu i wielkosci, kt6re rozdrabniaj~ 
nieskonczenie i wyrabiaj~ nast~pnie salde,vki, nara
mienniki , naszyjniki, ozdo by wszelkiego rodzaju, 
gl6wne zywioly za1niany z dzikienti lndatni An1eryki, 
Aft·yki i Oceanji. Corocznie odbywaly si~ w Murano 
dwa wielkie jarmarki poswi~cone wyprzedazy wyro
b6w r~koclzielni szklannych. Wyr6b sukna przera
bianego zlotcm, tkanin jedwabnych i aksamitnych, 
niemniej byl doskonalym. Cienltie sultna weneckie, 
a szczeg6lniej sukna szkarlatowe wielce byly poszu
kiwanemi; dla tego tez W enecja dostarczala ich dla 
c1lej Europy, pomimo wsp6lubiegania si~ Florent· 
czyk6w. 

(D. n.) 
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DZIEJE SWIATA ROSLINNEGO. 

Dziwnem n1oie si~ wydawac, ze od najdawniejszych lden1i niegodziwosciami jakie tylko rna w swej 1nocy, 
czas6w czlowiek o niczem tak ch~tnie nie rozmyslal, przesladuje ono wszelb:ie naukowe badanie, ]{t6re 
niczego tak doJ\ladnie nie roz\vijal, o niczem tak ob- ograniczonemu jego pojEJciu zdaj~ sifJ bye sprzecz
szernie nie nauczal i nic pisal, jak o ten1, o czem my nem z literaln~ pra\vd~ dawnych iydowskich poezyi. 
Iu.dzie nic nie ·wiemy ani wiedziec rnoiemy. Bardzo Nigdzie bardzh~j i prawie ta1n tylko czlowiek jest 
tez naturalnie rzecz ta opiera si~ z jednej strony na nietolerantem, gdzie nie mozna myslec o naukowej 
ludzkiem lenistwie, a z drugiej na jego pr6znosci. zasadzie lub jej zbiciu. Kto w dziedzinie dowodzenia 

Czlowiek, jak tylko przezwyci~iyl pier\Yszy sto- chce stan~c w oczy zdrowemu ludzkiemu rozumowi, 
pieD. zlnyslo\\'ej podniety i naw~rklego trybu zycia, , ulega pot~pieniu wysmiania., ten1u nic si~ nie opiera. 
jak tylko \V og61nosci zaczyna znajdowac upodobanie 1 Ale tam gdzie niepodobnytn jest dow6d za, a nast~
w un1yslo~ryn1 ruchu, obudza sit} tei \V niin Zf1dza pnie tez nie rna dowoclu przeciw, pr6znosc pol~czona 
,vi~kszej wiedzy i glEJbszego od inuych pogl~du. z silf1 wymusza nznanie swoich marzen i z bluzniercz~ 
Bardzo jednak trudn~ i nie dla kazdego przyst~pn~ zuchwalosci~ utrzy1nuje nawet, ze od,vieczny Rz!tdca 
rzecz~ jest droga do tego celu ogarniaj~cej wiadomo- swiat6\v obdarzyl j~ przed wszystl\imi ludzmi szcze
sci i wytr\\'a!ego, po,vaznego, poj~tnego rozmyslania, g6lnem tajernnem powiernictwem. Co w tern jednak 
a za1niast d~zenia po tej drodze do tego co rna bye jest najgofszego, to ze oddaj~c si~ snuciu bronienia 
poznaVtrane1n, czlowiek zwraca raczej s'voj~ fantazj~ i nn}H.lSci marzen o rzeczach niedoscignionych, traci 
(t~ \vladz~ kt6rej czynnosc z przyczyny jej " ' p6l si~ cz~sto czas i zr~cznosc nie tylko wykonania swe· 
ztnyslo\vej natury pozornie ni er6wnie ''' i~kszy rna go obowit1zku i bojazni bozej w zyciu, lecz takze poj
uzytek) ku t.ym l{rainom, gdzie ani nie,vygodny fakt ITIO\Yania spokojnie i jasno warunk6w do zbierania 
ani z pewnosci~ przecz~ca logika, nie staje pogl~dom fakt6'v potrzebnych dla poparcia i rozwijanie rnoie
na zawadzie, gdzie fantazja nie ulegaj~ca \vyrokowi bnej ~oiedzy. 
prawdy, r6w'Ilie w jedny1n jak w drugin1 moze bye Najgl~bszy badacz natury nie odst~puje od te
usprawir.dlhvon~, nast~pnie nie 1noze si~ l~kac za- go prostego orzeczenia: B6g jest swiEJtym tw6rc~ 
rzutu od tego ostatniego, i gdzie ona przeskakuj<!C wszystkich rzeczy, milosc jego swiat stworzyla. Dla 
osnow~ wysta\vionych n1arzen, kryje si~ jakby za nie- niego r6"rnie jak dla kazdego rozun1nego czlowieka, 
zdobyty szaniec: dowiedz Ini co przeciwnego! Nic jest ono nienaruszon~ prawd~. Lecz nie. oslabia on 
chc~ tu rozszerzac si~ nad rozmaitemi religijnemi przezto tej prawdy, ze j~ w czas i przestrzen Iub na
fantazmagorjami, nad badaniami co si~ stanie po wet tyll{o do ziemskosci przenosi. Nie pyta sit} on o 
smierci i tym podohnetn, wykai~ tylko kosmogonje udzial W szecbtnocnego wedlug ludziego ograniczo
jak je sobie kazdy nar6d, a na wet w l{azdyn1 narodzie nego jak? ani tez u tego co wieczne i bez czasu nie 
wszelki pojedynczy czlowiek inaczej wysta"ria, a pyta si~, wedlug skutk6\V nast~puj:JJcych w czasie, o 
przytem 'vspo1nn~ ze gorliwiej daleko "'a.lcz~ o pra· przyczyn~ i dzalanie. Wie on ie gdziekolwiek czy to 
wd~ szesciodniowej mojzeszo,vej historyi stworzenia, wstecz czy naprz6d s1edzi on otaczaj~c~ natur~ po
anizeli tej gorli wosci kiedykolwiek uzyto dla rozwi- strzeganiem i mys1~, moie tylko znalesc szereg zmian 
nienia po·d wszelkiemi wzgl~dami, i postEJpo"rania tego co stworzone, ale nie tego co powstalo Iub 
wedlug tej zasady ,,Kocbaj blizniego jak siebie sa- zginEJlo. 
n1Bgo." Gdy dumny kosci6l Angielski daleko pogar- Prosta poetyczna powiesc zyd6w, czyli tak nazwa
dliwiej anizeli papieztwo w najprzeciwniejszycb swo .. na bistotja stworzenia, porusza si~ naturalnie na 
ich naduzyciach, tuczy si~ krwi~ i potem miljon6w t~lm stanowisku, na l<t6re1n ol{r~g ziemi ogarnia~ je
ubogich zglodnialycb Irlandczyk6w, w Anglii wszel- szcze wzrok czlowieka, kiedy sloitce, ksi~zyc i gwia .. · 
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zdy byly tylko dla niego przyjaznetni swiatlan1 i czas6w Mojzesza nie mogqc go jednak calldem wy
oswiecaj~cetni dzien i noc ozdabiaj~cemi. Zastana- czytac. Sprobujmy czy moiemy zloiyc wyczytane 
wianie si~ nad natur~ w og6le i przy \vspanialej litery \V jednQ: zrozutnial~ calosc. Pierwszy stan zie
przyrodzic, nie rozstrzelonc jeszczc \Vprawiaj~c~ 1ni, do poznania kt6rego wi~cej niz same ma rze11ia 
\V zatu~t ilosri~ pojedynezych pogl~d6w mogly wcze- pro,vadz~ przynajmniej dobrze uporz~dkowane nan
snie, w "'yksztalconyn1 stanie egipsl{ich kaplan6w, kowe podobienst,va, jest to stan roztopioncj ognio
obudzic przeczucie, ze zien1i~ nasz~ g'valtowne prze- plynnej 1nassy, otoczonej g~st~ atmosfer~, zawiera
wroty mogly tylko stopniowo doprowadzic do tego jf1c~ jako par~ wszyst]{ie teraz na zien1i })lJn~ce 
stanu w jakin1 j~ teraz widzimy. Przez roz1nyslanie wody, moze tez razem, znacznie wi~k szi1 ilosc kwaso
uad wielk~ gr~ sil natury, mogly si~ wyl\szalcic pe· rodu, a niezawodnie licz~c~ do S\vych cz~sci sklado
wniejszc pogl~dy o powolnen1 t\vorzeniu s i~ twardej wych, nier6wnie wi~ksz~ niz teraz ilosc k\vasu ,v~
ziemskicj sl\orupy, poprzedzenin roslinnego rozwini~- glowego. Przynajmnit~j wed lug przyblizonych obli
cia przed zwierz~cetn i nakoniec wyst~pieniu czlo- czen, 1nusiala ziemia, 'v przestrzeni 40 stopni zimna 
wicka jako najdosl\:onalszego, jal{i znatny na ziemi, stopniami ochladzac si~, stopione 1nassy n1usialy 
organizn1u, kt6ry slusznie poprzedzono s topniowem skrzepn~c i tak utworzyla si~ twarda skorupa., na 
ol{azanien1 si ~ n1niej doskonalych. Talde pogl~dy o l\tor~ cz~sc pal'y wodnej n~e utrzytnywana juz zmniej· 
s topniowetn tworzeniu si~ ziemi, wydaj~cej si~ dla szonetu gor~cen1 ziemi, w ksz t.alcie <lcszczu opadla. 
owczcsnego czlowieka bye teln san1em co i .Slf)z"at, Lecz kazde ochladzaj~ce si~ cialo sci~ga s i~, n1usiala 
pO\VSta}y '\V starozytnosci W jenialnej glowic tego, tez i zien1i Skorupa sci~gac s i ~, lDUSialy powstac 
l\:t6rego wedlug przyj~tego Sl)Osobu zwykli nazy,vac szpary, z kt6r}"ch cz~sc })lyunego jeszc~e j~dra zo
lJiojteszenl, \vraz z jasn~ i czyst~ \Viar~ Bog a, a 1~t6re stala \vypchni ~tf!:, wzniosla si~ po nad szpar~ i roz
on skreslil w obrazie st\vorzenia swiata. Kilka je- szerzyla si~ nad jej brzegami tworz~c tym sposobem 
dnak znajduj~cych s i ~ w tern rys6w pr~yrodzono· pierwszc nicrownosci czyli gory a tyn1 sposobe1n i 
historycznej wiedzy, nie s~ rzecz~ najwspanialsz~, r6znic~ pomi~dzy 'vyzszyn1 osuszonym 1~dem i po
dalel\o przewyzszaj~c~ powiesci innych 1uc16w, lecz krywaj~cen1 r6wnin~ n1orzem. Przy coraz "viekszem 

, v 

to jedno \Vyrzeczenie: ,,S,viat 11ie istnial od niesl{Oll- ochladzaniu przy ciqgle mocniejsze1n grubieniu i 
czonego czasu, nie byl on igraszk~ sl ep6j sily t'vo- sci~ganiu si~ ziemskiej skorupy, proces ten n1usial 
rzenia, nie byl produkten1 tnart,vej sily konieczno- si~ cz~sciej i gwaltowniejszym sposobe1n powtarzac, 
sci; losu, lecz jest on wolnym czynen1 s wi~tego t\v6r- gwaltowniejszyn1 gdyz szczeliny zgrubialej kory sta .. 
cy, odwiecznej milosci." W te1n znaczeniu zadne waly si~ coraz ciasniejsze1ni, 1nassa zas jej kt6ra 
inue plemie ludzkie nie wznioslo s i~ do takiego poj~- przez ochladzanie stala si~ ci~glejsz~, wyst~puj~c 

cia sltootzenia, gdyz nawet blisko brztni~ca i \vi do- ze szpar nie rozszerzala si~ jednakowo po brzegach 
cznie spokrewniona Bramitiska po,vie~c, wzgl~dnie lecz stopnian1i coraz si~ \vyzej podnosila. Lecz 
do tej prostej, jasnej mysli, 'vydaje si~ bye fan tasty- \V tejze satnej n1icrze ,y jaldej twarda skorupa gru
czn~ n1ieszanin~ i zmyslowie nie jas n~. - Zawsze biala i zdolniejsz'1 byla do oporu, processa te nlu
w najpoton1niejsze czasy niezmiennie rozlegac si~ sialy takze bye wi~cej miejscowymi , a \V str7.~saj~ce 
b~dzie ze ,Bog stW01'Z!Jl swiat; juzestuy jednak da- ich dzialanie lnusialo si~ rozszerzac nn. Inniejsz~ 
Ieko zaszli ze zl~czonymi z tern nauko\vo przyrodzo- cz~sc zewn~trzncj powierzchni zietni. Na niekt6rych 
nymi pocz~tkami. Odnosz~ si~ one nie do swiata nawet miejscach potworzyly si~ tylko p~cherzyko
lecz do jednego z nnjn1niejszych proszkow, jednej wate podniesienia \vyst~puj~ce z ponad wo<.ly, cz~
z niezliczonych tako\vych l\upek odby\vaj~cych po sciej zas, gdy to co w nich si~ zawieralo, gdziein
eterycznelU morzu nieskonczone swe tance. 0 })0- dziej znalazlo ;obie uj~cie , pr~dziE~j lub powolniej 
\VStaniu zas i rozwojn wszystkich miljon6w innych znowu opadly. 
\Vielkich, <lziwnych cial wszechswiata nic nie wiemy, Nie wiemy \Veale jak CZ'JSto 1nogly si~ powtarzac 
tylko ze on jest i nlega teraz prostym bezwyj<!tl{O· podoone zja,viska w 'vielkin1 rozmiarze. Wielu Ge
wym pr:.lwom natury; przeciwnie zas ow a Mojzeszo- olog6w, \vedlug stosunk6w uwaianych na naszycb 
wa bistotja stworzenia, zlala si~ w jeden wiersz w tej terazniejszych systematach g6r, przypuszczaj~ ze po
olbrzymiej ksi~dze opowiadaj~cej czaso\ve zmiany dobnych \Vzniesieit tnoglo si~ odbyc 12 lub 24, nie
tego co juz stworzone, w \Yiersz w l\t6ry1n rozpozna· kt6rzy wi~cej jeszcze naliczaj~ inni tnniej, to jednak 
lismy wprawdzie kilka liter wi~cej niz ludzkosc za , pr~ypuszozenie dla terazniejszego przedstawiaj~cego 
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si§ nan1 produktu jest odpowiedniln, gdyz nikt nas W pewnyn1 z perjod6w tego ksztalcenia si~ 1~du1 
w tern objasnic nie moze jak wiele juz 'v dawniej- silanli jalde jeszcze n1og~ istniec lecz w \varunkacb 
szych czasach powstalo sy~temat6w g6r i calkiem i wsp6ldzialaniu ich jakie teraz na na~zej zicmi 
znowu zagin~lo lub tez na dno Oceanu opuscilo si~. zdajc si~ bye niepodobnem, po,vstaly pierwszc za-

Do tego skrzepnienia ognio-plynnej mRssy, w kt6- rodki organicznych istot. Prawdo podobnie ze morze 
rem 1noie )(\Vasor6d atmosfery o tyle przyj~l udzialu, musialo bye D1icjscen1 rodzenia si~ tych organizm6v.~ 

o ile si~ on z tnet:\lern \vapna, l<rzcmionki, potazu, a formy ich byly jeszczc bardzo })l'Oste. Umiet'Rj~ce 
sody i innych tlenowych zwi~zl\6w czyli niedokwas6w organizmy zostaly na dnic n1orsJ~icm od osad6w za
pol~czyl, z jaldch si~ teraz g6rzyste rnassy sklada- grzebanen1i i zacho"'aly si4d w calo8ci ulbo \V tward
j~- do tego bezposrednio tworzenia si~ g6r z ochla- szych s"'oich cz~sciacb (lupinach lub ]{osciach) 
dzaj~cej si~ i t\vardniej~cej zasadniczej massy, przy- })rzynajmuiej co do zcwn~trznej swojcj formy, cho
l~czyl si~ jak 1116\vi~, nie mniej \\·ielldego wply\vu ciaz organiczna substancya po wiEJkszej cz~sci zo
process. A tnianowicie jak tylko pier\vsze twarde slala zniszczon~ i cz~sto przez \Yciskaj~c~ si~ nieor
massy kan1ieni podniosly si~ \V powictrze, czynncn1i ganiczn~ matery~ za1uienion~, na tak zwane ska
tal<ze zaraz staly ~i~ sily, do powt6rnego icb znisz- mieuialo.§ci (pctryfikacye). Jnz z tego co si~ powie
czenia, sily, l{tore i teraz powi~ksz(j cz~sci, chociaz dzialo o historyi t"rorzenia si~ gor, pol{azuje si~, ic 
moze mnicj gwaltownie widzhny nieustannic pracn- podobne sl\:unienialosci mog~ si~ tylko napotykac 
j~ce nad zniszczeniern i \vygladzcnicm g6r. Zmiana \V kamieniach \Varstwo,vych. W p6zniejs~ych pcryo
,gor~ca i ochlodzenia sprawila. p~lcan ie kan1iennych dach powstaly tulcie organi~tny na suchych l~dacb i 
mass, \V szczeliny "'cisn~la si~ nasycona l<wasem \\'~- z tych takie przeszly szcz~tki jako skamicnialosci 
glowyrn \Yoda, rozlozyla pozos tale przedtetn che1ni- do g6r a to d wojakim R})Osobetn, albo trupy zostaly 
czne })Ol~czenia, i tyn1 sposoben1 rozpuscila "'e"·n~- zaniesionc ule\vami i wielkierni stru1nienia1ni do rno
trzny zwi~zek skal, ktory si~ potrzaskal i 'v proch rza, albo caly grnnt na kt6ryn1 one zyly, zanurzyl 
si(J nal{onicc obr6cil. I tak widzimy jeszczc jak si~ si~, jakesn1y wyzcj \Vspomnieli, pod powicrzchni~ mo
na g6rze Brocl\en wielkie granito,vc bryly w pe\Ynym rza i tym sposobc1n calemi n1assami zagrzebal je 
przeci~gu lat rozpadaj~ na grubo zinruisty piasck. pod osadatni 'v6d. · 
1,e wszakie massy piasl\u i pylu przy dalszem ochla- Staranne sledzenie systemu g6r, 1nass gorzystych 
dzaniu i~ ziemi, coraz gwalto"·niej spadaj~ccn1i ule- i skan1ienialosci, przyprowadzilo nas do tego, ze sto
\Yatni zostaly do gl~bin wielkich l<otlin Occanu spla- pniowe tworzenie si~ ziemi 1nozna bylo podzielic na 
,,·ione, a przy spol\ojne1n nstaniu si~ \Vody, wal\ t\Ya- odznaczonc, w prawdzie nie co do czasu ale co do 
n1i na dno si~ ulozyly, az p6ki nowy \vybuch tego dna ich produkt6w·, o],reslone perjody, l\t6re nazy,va.j~ 
rnorsl<iego i osiadlych na nietn warst\\', zno"·u si~ po (o1''1JlacyartJi go1·, a kt6re b~d~c uporz~dko·wane 
nad z\vierciadlo wody nie ''"Jni6sl. ~fa si~ rozumiec w oznaczonym szeregn, tak si~ zachownj~ ie nigdzie 
ze i te tak \vyniesione massy g6r, ulegly processowi nic znajdujen1y na ziemi gl~biej 'v porz~dl{U stoj~
Z\vietrzenia i ze splavvione ich produkta 1nusialy dac cej formacyi, umieszczonej nad wyiyn~; tak da
po,v6d do innego rodzaju osad6w. Jednakze pocz~t- Ieee zc z pc\vnosci~ przyjqc mozna iz si~ one \V tym 
ko"'e r6znice tych osad6\v co do czas6w, nie bardzo porz~dku jedna po drugiej ut\\'orzyly. Z takich for
s~ od siebie odd alone i daj~ si~ .. prowadzic do pia- n1acyi bierze si§ }{ilk a, tworzC}c z nich wi~l{sze for
skowca, wapienia, gliny lub marglu, powracaj~cych macyjne peryody, jak gdyby Btopnic wiel\u ziemi, 
we wszystkich perjodacb. Processa te musialy trwac \Vedlug l{t6rych tei sl\resl~ dalej poln·6tce p6zniej 
wiele set tysi~cy lat, p6ki twarda ~ kornpa ziemi nie stopnio~Te rozwijanie si~ panst\\'a roslinnego. 
zblizyla &i~ do tej postaci jak~ dzis jeszcze oka~uje, Nim jednak do tego przejd~, rnusz~ jcszcze raz 
i dop6ki g\valto"'na walka pomi~dzy ognio-plynn~ powr6cic do pocz~tkowego stanu naszej atmosfery 
jeszcze 1nass~ i at1nosfer~ pary, nie przy~zla do pe-- ziemi, do klimatycznego jej stanu i stopniowych jej 
wnego spoczynku. Ta histotja t\vorzenia si~ naszej przemian. 'femperatura ciala naszej zicmi rna po
ziemskiej kuli, pro\vadzi nas do przyj~cia d\v6ch co dw6jne zr6dlo, to jest swe wlasne we,vn~trzne ciep1o 
do wewn~trznej ich istoty r6zni~cych si~ g6rzystych i to kt6rc otrzymuje od promieni slonecznycb. z te
mass, a rnianowicie niewarstwowej z roztopionego go jednak cieplika l\t6ry posiada lub otrzymuje, od
stanu ostyglej i warstwowych z osadu wody po,vsta- daje ona ci~gle pewn~ ilosc w zimn~ przestrzen 
lych skal. . swiata. Teraz ochladzanie si~ i ogrzewanie od slonca 
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stoj~ w takim stosunku wzgl~dem siebie, ze prawie Stosunek ten okaie si~ poznh~j bardzo obfitym 
w doskonalej utrzymuj~ si~ rownowadze i ze przy- w nast~pstwa, przy wyjasnieniu rozmaitych po sobie 
najmniej od 3000 lat temperatura ziemi ani if, 0 nast~puj~cych na ziemi roslinnosci. 
cz~sc stopnia nie mogla si~ zmienic. Mamy na to Jak juz bylo wspomnianem, zapewne ze pierwsze 
dwa dowody: jeden astronon1iczny opieraj~cy si~ na zarodki zywotnosci powstaly w wodzie, a stosow-nie 
postrzezeniach zacrnien slonca Kipparcha, kt6ry tu do tego znajdujemy, w najstarszych warstwowych 
pomijan1, n drugi botaniczny kt6ry dowcipny Arago . rodzajach skal, \V g6rach szarego lupka (Grauwacke) 
pierwszy wynalazl. Owoce winnej latorosli nie doj- albo jak go Anglicy nazywajq \V s'ilurycznyc!t go
t.4ztnvaj~ jui tam, gdzie srednia temperatura roku jest 1,aclt; tylko niektore szcz~tl{i z rodzaju porostow 
\Vyzsz~ od 20 stopni, a przeciwnie daktyl nie udaje (Tangarten) w to,varzystwie, o}{azuj~cych si~ juz 
si~ juz tan1, gdzie temperatura spada nizej 20 stopni. w poprzedniczej kanzhridzskiej fo1•1nacyi niel\:t6rych 
Warunki te zbiegaj~ si~ wlasnie w Palestynie; tu przedsta\vicieli n1orskich z\vierz~t. Znajdowane ro .. 
.Zydzi przy obj~ciu tego kraju znaleZli w pol11:czeniu dzaje pot·ost6w w og61noSci okazuj:JJ wielkie podo
dal{tyl i winogrona; gdyby temperatura ziemi od bienRtwo z uapotykanen1i dzis pocl zwrotnikowenli 
owego czasu choc najmniej pod wyzszyla siEJ lub zni- formami. 
zyla, powinnaby jedna z tych roslin w Palestynie 
znikn~c, Iub przynajmniej stac si~ nie plodn~, ten Nie powinnistny tu 'vszalG~e zosta,vic bez uwagi, 
jednak przypadek nie zdarza si~. ze szaro-lupko\ve g6ry dot~d prawie tylko w Anglii 

Gdy jednak ziemia tyle teraz od slonca przyjmuje i \V Niemczech byly starnnniej zbadane, i ze wlasnie 
cieplika ile go przez ochladzanie si~ znowu w prze- na tycb rniejscach poklady takie p6zniej wzniesione
strzeni swiata traci, to si~ innen1i slowami znaczy mi g6ra1ni i dzialanie1n rozpalonej 1nassy tak gwal
ze sloflce jest feraz jedynem zr6dlem ciepln, ll1USi tO\Vnie zostaly zburzone i przemienione, ze nieza
przeto cieplo na ziemi, stosownie do jej polozenia wodnie \viel~ zawartych w nich szczt1tkow, temi re
wzgl~dem zr6dla tegoi ciepla bye rozdzielonen1, 'volucyami znowu zostalo zniszczone. Przeciwnie 
zwrotniki musz~ bye nftjgor~tsze1ni a bieguny zimny- zdaje si~ ze fortnacya ta znajduj~ca si~ \V Rossyi 
mi, jak to juz w innym odczycie wylozonem zostalo. na nie zwyklej przestrzeni i w nienaruszonych jesz
Nie za,vsze jednak ten stosuriek n1ial miejsce. Do- cze pokladach, powolnie i spokojnie podniosla sifJ 
p6ki ziemia byla jeszcze ognio-plynna i otoczona nad powierzcbni~ morza, i ztatnt~d dopiero z po
g~st~, pron1ienie slonca 1nalo przepuszczaj~c~ admo- st~pem czasu otrzyman1y dokladniejsz~ wiadomosc 
sfer~, ilosc ciepla jak~ otrzymala od slonca byla o tyn1 najdawniejszy1n osadzie n1orsldn1. Ku konco
niepor6wnanie n1niejsz~ wzgl~dem tej jak~ tracila wi tego najstarszego czasu, \vyst~puj~ juz l~dowe 
przez ostyganie, czyli innerni slowatni: w czasie rosliny, a nawet mi~dzy zacho,vanemi szcz~tki wy
tworz~cej si~ na pocz~tku ziemi, zr6dlo jej ciepla raznie poznanen1 zostalo jedno szpilkowe drzewo. 
call\iem si~ tylko prawie w niej samej zawieralo. W drugiln peryodzie pot·worzyly si~ liczne wyspy, 
Tu wi~c nie mialo wcale tniejsca rozdzielenie ciepla kt6rych grunt zloiony po 'vi~kszej cz~sci z pol{{a .. 
zalezne od stanu ziemi do slonca, i wsz~dzie pra- dow przeszlego peryodu~ l{arn1i juz bogat~ l~dow~ 
\Vie tniala ona jednostajnie temperaturfJ wysok~. roslinnosc. Moze1ny z pe,vnosci~ 'vytnienic jako 
Gor~ca, wilgotna, teraz charakterystyczna tempe- takie gruppy wysp, cz~sc Anglii i Szl{ocyi, okolic~ 
ratura zwrotnikowego swiata, panowala w6wczas Renu, g6r~ miedzian~ (Erzgebirge) i Sudety, Srod
na calej ziemi, a okolice biegunowe czynila po- kow~ Francy~, Wogezy, na p6lnocy cz~sc Szwecyi 
dobnemi do kraj6w zwrotnikowych. Dopiero sto- i Norwegii, Allegany w An1eryce p6lnocnej i inne 
pniami gdy ziemia coraz wi§cej ochladzala si~, gdy punkta, na kt6rych rozwija si~ "'edle ich charakte
atmosfera coraz wi~cej w ksztalcie deszczu otrz~- ru calkie1n tropikowa, lecz co do ich pojedynczych 
sala si~ ze sw~ch par, oddawala s'v6j kwas w~glo- form call\iem obca i po wi~kszej cz~sci ze zniknio
'NY organicznemu swiatu i stawala si~ tyn1 sposobem nych z zie1ni rodzaj6w skladaj~ca si~ roslinnosc. 
jasniejsz~ i przezroczystsz~, slonce nabylo wi~kszego Troch~ palJn i niekt6re Cykadee, ldll\a olbrzyn1ich 
znaczenia, i tak stopnio,vo okolice wyzszych szero- 12-20 stop "~ysokosci forn1 skrzypolo byiy rozrzu
kosci, a nawet kraje podbiegunowe, przecbodzHy je- cone po lasach drzewiastych paproci, pomieszanych 
dne po drugich klilnata, l\t6re teraz id~c od r6wnika z Lepidodendrami ( wznosz~ce si~ ogromne pnie ro
ku biegunom znajdujemy na ziemi leil!ce obok siebie. dzaj6w widlaku) Sigillarjatni (bye 1noie roslina1ni 
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g6lnie gor~ca \Yilgoci~ przesycona atmosfera, jakq, 
zmuszeni jestesnli przyj~c dla o\vej epold na ziemi. 

do Kaktusa podobnemi) z l{alamitami Stigmariami 
i drzewatni szpilkowemi. Nie znajduje1ny jeszcze 
sladu, zeby te wyspy zamieszkn.nc byly prze~ zwie
rz~ta, lecz w morzu up~dzaly si~ juz za malen1i ry· 
ban1i straszne ludojady (rel{iny), brzegi byly usiane 
n1nogien1i formami Koralow, T1·ilohity, szczeg6lne 
z rodzaju rak6w z\vierz~ta, dziwne z Nauiila1ni spo
krewnione istoty, i przesliczne do lilii podobne En
krinity i Pentakrinity nadawaly bogat~ roz1naitosc 
faunie wodnej. Wsz~dzie na calej zie1ni znajduje s i~ 
taz sa1na flora od lodowatych dzisiejszych skal 
Islandyi, az do gor~cych brzeg6w Malabaru. Dlugo 
taka roslinnosc trwac 1nusiala, cz~sto musial grunt 
pokryty SZCZ~tkami Zinartwialycb l'OSJin i 'Yarst\V~ 

hun1usu, na nowo zapadac pod powierzcbni~ morza, 
a pokrywszy si~ warstw~ osadu zno\vu bye podnoszo
nynl, azeby stal si~ dogodny1n dla poclobtH~j i talr buj
nej ro~linnosci, gdyz ona to wlasnie zostawila nieo
brachowanej wielkosci, w p6lzniszczone roslinne mas
sy, stanowi~ce dzis w postaci w~gla kamiennego 
pra\vie jedn~ z najistotniejszych cz~sci przyrodzone
go bogactwa pewnego kraju. Znajdujemy czasem po 
20-30 poklad6w w~gla kamiennego jedne nad dru
giemi, za\vsze pooddzielane osadami wapiennetni za
wieraj~cen1i zwierz~ta morskie. Nadto \V takicb pokla
dach w~gla ka1niennego znajdujemy CZEJSto pnie calych 
las6w, dowodz:tce ze caly kraj z cal~ sw~ roslinno
sci~ pogr~zyl si~ powoli bez znacznej rewolucyi pod 
po,vierzchni~ 1norza,jak cos podobnego i teraz jesz
cze si~ clzieje na poludniowo-wschodnin1 brzegn p6l
nocnej Ameryki; znajdujen1y nawet podobne pnje 
l\orzenian:li pogr~zone w w~giel kamienny, to jest 
w grunt obfituj~cy w hutnus, gdy g6rna ich CZ'JSC po
wleczona jest warst"r~ zaleglego p6znh~j na gruncie 
wapienia. Zastanowiwszy si~ ze przy najbujniejszej 
zwrotnikowej roslinnosci, utwot'zenie si~ warstwy 
bumusu na 9 cali grubosci \vymaga pra\vie jednego 
stulecia, ze warstwa ta aby si~ stala w~glern ka
n1iennyn1, powinna bye ucisni~ta do 27 cz§sci swojej 
grubosci, a zate1n produkt jednego stulecia do 4 li
nii, n1ozna sobie zrobic przyblizone wyobrazenie o 
trwaniu tego peryodu, gdy lez~ce nad sub~ poklady 
,v~gla n. p. w Anglii maj~ calE~j obj~tosci 44 stop, a za
tem przy utworzeniu w~gla odpowiadalyby przestrze
ni czasu przynajmnh~j 150,000 lat. Cecha swiata ro~lin
nego perjodu w~gla kamiennego, \~yrazonego prze
'vag~ wielkich drzewiastych skrytoplcio,vycb rniano
wicie zas paproci, najwi~cej przypomina flor~ Z\Vl"Ot
nikowych wysp 1norza poludniowego, zdaje si~ takze 
ze roslinosc tych organizm6w uwarunkowuje szcze-

W nast~pnym potem perjodzie u'to1·aczyclt go1· 
istniej~ce przedtem wyspy zdaje si~ ze byly z flora
Ini s\vojeini po cz~sci zno\vu zatopionymi w morzu, 
gdy tyn1czase1n wzniosly si(J inne obszerniejsze prze
strzenie l~du, ltt6rych grunt ut\vorzyl si~ szczegol
nie z wapieni6w i piaskowc6\V perjodu w~gla ka
miennego. T~ przestrzenie lqclu po cz~sci weszly 
w pol~czenie z istniej~ce1ni jeszcze wyspami i tyn1 
sposoben1 ocalaly niekt6re roslinnne formy poprze
dzaj~cej epoki, wszedlszy \V no\V y porz~dek rzeczy, 
gdy 'vi~ksza cz~sc osobnych rodzaj6w roslin, juz to 
zaton§la \Vraz ze swym grnutem, juz to wyginEJla 
\V skutek stopniowo calkien1 z1nienionych fizycznych 
okolicznosci. Istniej~ wpra\vdzie jeszcze drze\viaste 
paprocie i Calamity, lecz staj~ si~ rzadszen1i, prze
ciwnie zas Cyka<.lee i drzewa szpilko\ve rozwijaj~ 

si~ 'v ,vj~kszej ilosci i \V liczniejszych szczeg6lnych 
for1nacb, t\vorz~c g~ste lasy po brzegach \vielkich 
l~dowych jezior, 'v kt6rych rosn<]: \Vielkic z rodzaju 
trzcin i sitowia rosliny. \V spani~le ksztalty \V drze.., 
\Va wznosz~cych si~ lilijozvych; Bucklandye i Clat
ltarje n1oze na wyzszych gruntach tworzyly osobne 
gruppy. J.\lli~dzy nien1i przewalaly si~ olbl'zy1nie cielsl{a 
przedpotopowych Gavialozv, Leguanolo i iolwiow, 
przelatywaly dziwaczne rodzaje Pterodaktylow, kt6re 
por6\vnac 1nozna do kolosalnych nietoperzy, a na 
suchych miejscach igrnly dziwne Worl<o\vate (Beu
tclratsen), gcly 'v Inorzu zywily si~ liczny1ni miesz
kancan1i \VOdnego zywio}u pOt\VOrne nieksztaltne, 
Plezyosauru i lclttyosaury \V p6l ryhy w p6l jaszczur
ki, kt6re to morze oprocz tego zaludnione hylo Ant
tnonitanzi i 1Va1tlila1ni, ral.; an1i i osobliwszemi IJnor
skiemi g·zviazdaJni. W bardzo n1alyAn rozrniarze po
wt6rzyly si~ tu okolicznosci perjodu 'v~gla kamien
nego i szcz~tki tego ~wiata roslinnego, znajduj~ si~ 
w tak na.z\-vanej formacyi Keupru i g'liniastego lo~gla, 
gdzieniegdzie tak obficie, ze nie uwniano godne1n 
pracy, wydoby,vac je sposoben1 gorniczy1n. J ezeli 
\vlasci \VOSC flory 'v~gla kamiennego, zalezala na prze
'vadze drzewiastych sl<rytoplcio,:vych, do kt6rych 
przyhtczyly si~ tylko niekt6re Szyszko\ve i Cykadee 
to przeciwnie dla perjodu \Vt6raczcj forn1acyi te 
ostatnie rosliny staj~ si~ nadaj~cemi charakter, gdy 
formy jednoliscieniowe pojedynczo siE2 tylko znajduj~. 
Lecz juz ku ko!1cowi wt6raczego pe1jodu zmienia si~ 
cecha roslinnosci, gdy zapewne wielka cz~sc utwo
rzonego jui l~du, znowu si~ powoli w tnorze opusz
czala, b~d~c obrzezon~ ogromnemi lawicami kora-
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lo\v, gdy z drugiej strony \vzniosJy si~ pot~zne l~dy, 
odpowiadaj~ce po cz~sci juz dot~d istniej~cym. Z o· 
statniej przeto forn1acyi g6r wt6raczycb, zaledwie 
znajdujen1y niekt6re porosty i jednoliscienne \VO

dne rosliny i tyll{O wskazania, ze Cykadce i drzewa 
szpilkowc nie wygin~ly jeszcze. N nst~puj~cy pote1n 
uowy szcrcg, ktory Geognostycy oznaczaj11 jako tro
,jaczq (otJnacyq, zaczyna si~ wpra\vdzie jeszcze szc
roko na zicmi rozprzestrzenion~ cech~ Z\vrotnikow~ 
w \vyzszytn nav.'et szerokosciach jak '" Anglii znaj
clujcmy na\YCt hogat~ pal1110l1Jfl l'OSlillllO~C, \V ogole 
widocznie tcraz "·ystepuj~c~, kt6ra zdaje si~ calen1u 
){rajobrazo"·i nadala fizyonomij~, gdy szyszkoloate 
i Cykadce ~topuio,,·o u suwttj~ si~ do pc\vnych nliej
sco\vosci, n1oie pier\rsze do chlodniejszych 'vyzyn, 
a ostatnic do suchych oswietlonycb pag6rkow. Po
Jui~dzy Pandaneatni i pot~znen1i trzcinanli (Rohr
kolbe ), pasq Si~ o}brztnic rfapiry, a utworzone ~ d\VU

Jiscicnnych drzl'\Y o szerolden1 listo\vin lasy, ozy
winj~ ptald i 1nnicjsze lqdo\\'C zwicrz~ta. Wicloryby, 
hi1)popota1ny i psy tnor.Jde v.-~druj;.1 po n1orzach. 

Gdy zictnia id~c od bieguno\Y zaczyna si~ ~topnio· 
\YO az do terazniej:-:zej ~ \Yojej tetnperatury ochladzac, 
rosliuy i tiwiat z" ierz~cy cornz dokladnit~j un1iejsco
\Yiaj~ si~, t\vorz~ si~ fauny i flory })C,Ynych paso"'. 
Juz ku koi1cowi tego perjodu l\fatnn1nt " 1 stepach 
Syberyi potrzebujc ogrze,Ynjf!cego 'velni tego ''"losa 
przeciw rozszerzaj~cen1u ~i~ chlodo,vi. bardzit~j zns 
po Inacoszc1uu anizcli n1lodszy urat j<'go slolt b~d~c 
zabezpieczony, n1usi gin~c przed odgrnniczaj~ccini 
p6lnoc i \\' )'SOliie gory drze"~~uni szpilko\ven1i. Coraz 
wi~cej V.' S\,iecie roslinnynl \Yyst~puj~ fornly tera
zniej .. zcgo 6\Yia.ta. Olchy i topole pokry,rnj~ s,,~iez~ 
dolin~, ka~ztan} Zil~ i figi, OSWieCOllC png )rld, a \YJ'

SIDUl{}C brzozy \Yalcz~ z sosna1ni o posiadanie jalo
wszcgo i chlodniejszcgo gruntu.- Olbrzyn1ia rzclH\ 
An1eryl\i p6lnocn6j I\1ississipi corocznie na S\Yoich 
falach toczy nieztnierne 111assy, ~pla\vionych z'vlok 
roslinnycb, \Yielkic pnie drze\V Z laSO\V Ol<olicznego 

. kraju jej zrodel, ". dol ku lllOl'ZU. rfu lJOWOlniejszy 
bieg rzel\i nie n1oie juz owych ci~ildch mass utrzy
nlac ply\vaj~cymi i osadza je przy uj~ciu zapelniajqc 
przcrwy mi~dzy nierni 1nulem i drobnemi l~amieniau1i. 
Od Nowego Orleanu "' dol na "'iele mil rozciqga si~ 
bagnista nizina, slrladaj~ca si~ calkien1 z podobnycb 
splawionych, piaskiem i glin~ po\vi~zanych i stopnia
mi na sznro-w~g1ist~ su bstancy~ przemionych n1ass 
roslinnycb, t"·orz~cych na odlegle czasy poklad \V~
glowy. Podobnym sposoben1 \vielkie rzeld trojaczego 
perjodu splawily i zlozyly w odnogach i zbiorowiskacb 

slodkiej 'vody, mn6st.\vo pniow szczeg6lniej z drzew 
szpilkowycb, }{tore prr.ez p6zniejsze pochylenie gl~
bh~j jeszcze zaniesione zostaly pod po,vierzchni~ 
morza, pol\r)tC zostaly osadami pias]{u, wnpna i gliny 
i razem potem wyniesione zostaly nad po,vierzc hni1!· 
One to t"'orz~, t~ tak cz~sto szerol1o rozchodz~c~ 
si(J warst'v~ hrunatnego zocgla, ktory b~d~c zawsze 
szacowny1n tlaren1 gruntu, bardzo jednak szczuplo 
wynadgradza odj~cie w~gla kamiennego. Zdaje si~ 
ze calemu ten111 zyciu, po najwi~kszej cz~sci polozylo 
kouiec po\\'t6rne wzniesienie niekt6rych znacznych 
systemato\\' g6r, a n1ianowicie Himalai, przez spra
wionq z1nian~ w powierzchni morza, a gdy w tymze 
czasie zie1nia dosi~gla kresu moiliwego swcgo ocblo
dzenia, 'VY\Yolanem przez to zostalo terazniej ze wy
ksztnlcenic stalego l~du i jego organi~n16'v. Wszyst
kie nastfpne jakie tylko n1ialy jeszcze n1iejscc, pod
niesienia i pochylenia l~du, mialy tylko bczposrednio 
podrz~dne miejscowe dzialanie. 

Podane tu rysy moien1y pokrotce w nast~pnych 
gl6\vnych zn"'rzcc punktach. Stopniowc rozwijanie 
si~ roslinnego '·wiata, zaczyna si~ od nnjprostsr.ycb 
roslin i stopnia.n1i post~puje w nast~pnych petjodach, 
az do najdoSl\Ollill ~zych roslin teraznicjszej \Vegeta
cyi.- 1'worzeuic si~ pierwszych perjod6'v odpowia
da jednostajnic po calej zietni rozszerzonemu zwrot
nil~o,venlu klin1atowi, l\t6ry post~puj~c powoli od 
bicgun6"· l\u r6\Yniko"'i, przechodzi w tcrazniejsze 
kli1nat~·cznc stosunki, a razem jednoczesnie okazuje 
Si~ inna Ziniana, gdy rosliny najstarszego perjodu 
zdaje si~ ze b~d~c rozszerzone po calej ziemi, do
piero stopuiowo ogranjczensze oznaczyly ob\vody 
rozszerzenia, i tak przeszly w wiell'~ ,leograficzn~ 
roznic~ roslinnego swiata.- Stopniowa przemiana 
og6lnego zwrotnikowego klimatu, na 1\limatyczne 
terazniejszc strefy, daje si~ ciekawszyn1 jeszcze spo
sobein "'ykazac na szczeg6lnym przykladzie. Kazdy 
pien szpilko,vcgo drzewa grubieje nieu tannie w ca
lt~j s"'ojej obj~tosci. W okoJicach podr6wnikowych 
gdzie klimat nieustannie przez caly rok t~z sam~ 
zachowuje ccch~, toz samo zgrubienie ci~gle i jedno
stajnie si~ odby\\'a, iaden sl6j na gladkie1n poprzecz
nenl naci~ciu pnia nie "·yjalYia nam czasu jakiego po
trzeba bylo do jego wyksztalcenia. W miar~ jednak 
jak post~pujerny ku p6lnocy, w miar~ jak klimatyczne 
stosunki coraz \Vi~cej U\\'arunl\owuj~ r6znic~ pajedyn
czych p6r roku, stosownie tez do tego ol\azuje si~, 
ze do wzrostu na grubosc przyczyniaj~ si~ sprzyjaj~ce 
pory roku, przeciwnie zas niesprzyjaj~ce pory wstrzy
Inuj~ go albo calkiem przytlumiaj~. Na poprzecz-
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netn uaci~ciu pnia, tem wi~cej okazuj~ si~ roinice 
w l{sztalceniu nast~puj~cyrh po souie CZ'JSCi tlrzewa 
im pod \Vyisz~ sz~rokosci~ r6sl tako"'Y; a nakoni ec 
r6znicc tc tak jawnic w szerokosciach z ostr~ ztnian~ 
zilny i lata odr6zniajQ: ostatni Ia tern pow.· taly od n a
st~pnej zarnz wiosny utworzonego sloja drzewnego, 
ie na powstalytn z zaci~cia okr~glytn rysunku z naj
wi~ksz~ dokladnosci~ i pe,vnosci~ 1noina \vyliczyc 
liczb~ lat l\t6rej uzylo dot~d drzc\vo do utworzenia 
si~. Dla tcgo tez te l\oliste linijc poprzcc~nego na
ci~cia znajon1c kazdetnu lesniczen1u uazy\vajf!: roc:
nen1i kollcarni. J ezcli teraz opatrzeni b~d~c talu~ 
wiadomosci~, por6wnamy z sob~ pnic drzcw szpilko
wycb, l<t6re si~ nam dochowaly z rozmaitycb pe~jo
d6\v formacyi, znajduje1ny ze najstarszc pozostaJo~ci 
wcalc iadncgo nie okazuj~ sladu obr~czck p6r roku, 
w tniar~ zas tego jak blizej z czascn1 pos t~pujetny, 
staj~ si~ one wyrazniejszen1i, a nakonicc w najlnlod
szej fornlacyi n. p. w g6rnyrn brunatnym w~glu tak 
wlasnie dobitnie wyst~puj~, jak na zyj~cych i teraz 
w tychze satnych okolicach drzewach. 

bic jakitn b~di 'l)OSoben1 zndo\volcnie jakie n1ozna 
znnlezc \V zn.patry\vaniu ~i~ na J)Odobnc \vizcrunld. 

Lecz rzncilem tu ty~ko ~zkic tego co zvieJny, co 
\V roztnaitych czasach bylo na zie1ni, chociai zda\vac 
si~ n1ozc ko1nu, zc \Vi §l{ SZ~ n1oze 'vzbudzac cicka
wosc pytanic o ten1 czcgo nie u;ielU.fJ, i jnk to bylo? 
Tu juz calkien1 pra\vie \Vchodzimy \V dziedzin ~ do-
\volnej fantazyi, InoZetny tyll<o tu i owdzic nie pe
wne podac podobicnst,vn, dla przedstnwicna. sobie 
()brazo\v zc slabyn1 odcienien1 pra,vdopodobienst\Va0 

a c h ocia!i; ~ jcdnej strony naturaln~ jest rzecz~ ie tu 
pog l~dy niPk1 orych badaczo'v nicsl\onczcnic od sic
hie ~ i e rozni~b to jcdnak z drugiej strony ~n1iesznem 
i bez cclu \Vydaloby si~ ;-picranic si~, jak cz~sto si~ 
zdarza, o to lub owo zdanie, o pra,,·d~ Ju b fn}sz ja· 
kicgos snu na jawic. 

Nic ulega jednak zttdn~j \V~tpli\vosc i , ic przynaj
Inniej raz zarody Zycia organicznego 11a zien1i rrlu
sialy \V)'j~c z wall<i nicorganicznych iywiol6w, lecz. 
inne jeszczc zachodzi pytanie: czy ten \Yypadek ez~
sto 1nial miejscc i czy mu: ial on cz~sto nast~po\vac? 
Gdy zas \V tyn1 przediniocic l{nitly nla i mice powi
nien S\voje urojcnia, dlaczegoiby1n i ja nietnial miec 

Jak tresciwyn1 i niedokladnym jest zrobiony przc
zeinnie wyklad nast~puj~cych po sobic ziemsldch 
roslinnosci, r6\vnie tez tylko w \vyzszynl stopniu nie
dokladn~ i w og6le ury\vko\v~ jest na~za 'viedza o 
tych nic istniej~cych juz czasacb. Rozwaiywszy jak 
wiele przypadkowych za.jsc moglo okoliczuosci, lde
dy mog~ce si~ jakkolwiek rozpoznac organizmy, n1o
gly bye zawarte w tworz~cych si~ g6rzystych n1ns
sacb, jak wiele niszcz~cych sil w przeci~gn sta ty
si~cy lat, rozci~gaj~cych si~ od pierwszych pocz~t
k6w roslinnosci do terazniejszego SWiata, 111USialy 
wplyw sw6j \vywrzec na zacbowane organiz1ny, nikt 
si~ dziwic nie b~dzie, ze nasza w tern wiedza 'VitJcej 
niz gdziekolwick jest sztuk~, lecz nikt takic nie od
m6wi podziwu tym ludziom, l<t6rych nie~n1ordowana 
praca, ltt6rych dowcipne kornbinacye, potrafily \VY· 

jasnic to co wiemy o pocz~tko\vej bistoryi pier,vot
nego roslinnego S\viata i na tak wysokitn stopniu 
pewnosci j~ postawic n1ogly. Szczeg6lnie wspomniec 
tu trzeba imiona Sternberga, Brogniarta, Gopperta 
i Ungra, kt6rzy sobie zjednali niesmierteln~ zaslug~ 
co do znajotnosci flory pierwotnego swiata. Szcze
g6lniej zasluiyl sobie na nasz~ \vdzi~czno~c jenialny 
i bogatej 'vyobrazni Unget, zestawiaj~c wypadki do
tychczasowych badan \V szereg obraz6\v i kt6ry po
trafil widoczniejszetn anizeli najlepsze opiRanie uczy
nic przedstawiaj~c w obrazowem wykonczeniu cha
rakter rozmaitych }lerjod6w tworzenia si~ ziemi, mo
im zas c1,ytelnikom najusilniej zalecam zapewnic so-

'\voich. Przypuszczenie kill<arazowego t\vorzenia 
t Urzeugung), calkiem nowego pow. ta,vania roslin
nych zaroclko\v z nicorganizowanych, alba nawet 
nieorganicznych n1ateryj, uwazam za zbyteczne, a 
nast~pnic godnc oclrzucenia, a to na mocy ze~tawie
nia nast~pnych U\vng o stopniowyn1 roz\voju S\viatn 
roslinnego. Zasad~ calego roslinnego ~wiata jest ko
m6rka, cewl{a, organizn1 nadzwyczaj prosto zbu
do\vany, kt6rego po\vstanie, ze szczeg6lnego z\vi~z
ku kwasu \VfJglo"'ego i \vody, dla utYt·orzenia z jcclnej 
strony gumtny i roslinnej galarety, jakotei kwasu 
w~glowego i Ammoniaku, dla ntworzenia z drugiej 
strony sluzu czyli bialka; nie tyle zdaje si~ uchylac 
od mozebncgo wyjasnienia, anizeli nagle powstanie 
roslinnego zarodl{a z calkie1n oznaczon~ sil~ rozwoju 
na osobny roslinny rodzaj. 2e cewka n1oie wegeto
wac jako samoistna roslina, 'viemy to z otaczaj~cego 
nas i teraz roslinnego swiata, gdyz \Viele roslin pro
stszej budowy, n1ianowicie zas wodnyclt ro.~lin, skla
daj~ si~ z jednej l{om6rki i mi~dzy sob~ tyll{o roz
n1ait~ form~ tych cewek si~ r6zni~. 

Gl6wnymi \Varunkaini bujuego i \V formy obfituj~
cego roslinnego podz\vrotniko,vego ~wiata, s~ wilgoc 
i cieplo, przyczyuy jego rozmaitosci zdaje si~ ie po
legaj~ na bogact\vie gruntu 'v lekko rozpuszczalne 
nieorganiczne materye, ktore razem tez wywoluj~ 
zmian~ chemicznego processu w roslinach, a nast~-
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pnie \Vi~ksz~ lub mniejsz~ odmian~ form. Obie te 
ol{olicznosci znajduj~ si~ razem pod zwrotnikami po
l~czone, gdyz s~ od siebie zawisle, albowiem wywo
lany ciepl~ atmosfer~ bujniejszy swiat roslinny, usy-
chaniem i pr~dkiem icb gnicietn przygotowuje obfi
tuj~cy w lel<ko rozli:ladaj~ce si~ substancye grunt, 
dla nast~pnego pokolenia. Podobne stosunki, to jest 
wi~ksze bogactwo rozpuszczalnych nicorganicznych 
materyi, przedsta.wia talrze nasz gnojny uprawny 
grunt i o](olica alpejslut , lrt6ry s]{ladaj~c si~ z nagicb 
najbardziej Z\\'ietrzeniu podleglych wysoldch sl\al, 
zaopatry,vnu)'D1 jest bogact\vem rozpuszczalnych 
produkt6w z\vietrzenia 1

). Wietny taJ.~ie ze raz ut"'o
rzone sztuczne rodzaje jczeli pod tetnii satnemi \Va

raunkanli b~d~ "·cgctowac przez kilka generacyi, 

1
) Ktokolwiek tylko rzuci okicn1 ua jaldb dor~cznik 

dokladnie zbadanej flory, niltt temu pcwnie nie zaprze .. 
czy, ze rosliny Alpejslde okazuj!1 si ~ 'y daleko wiekszem 
bogactwic fortn, tworz!tC !'zeregi najwyrazuiejszych od
mian. Nie tak oczywistem moze si~ to wyclac dla uprawy 

ziemi, dla tego ''" kr6tkosci wsporuue tu co nast~puje: 

Z pomi~dzy nietniecldch roslionych fa1nilii InqcznikOW i 
ebiody ( Chenopodccn i Atr iplen) rosnqcych na !Wali

skach, kupach s1nieci i w ogrodacb. a zatcn1 wlasnie pod 
nieunikuionym wplywem danych przez naszit H}n·aw~ wa
runlc6,v, a " 'iadotno to kaiuenn1 znn "·cy roslin w jak 
wiellu~ obfitosc fornl i o<.hnian przeradzaj~ si~ te rosliny. 
Wezn1y z najlep zej i najstaranniej obrobion \j niemieckiej 
flory, te rodzaje roslin, kt6re nnjstalszc okazuj~ gatunki, 
a razem tez obejnntj~ gatunki stale wegctuj~ce, gatunki 

pod \Yplywem nn zej upra\\·y, a natyclnniast pokaze si ~ 

ze ostatnic wyl~cznie lub szczeg6lnie odznacznjf! si~ bo
gactwenl i grf!: forn1 i rnniej lub wi~cej oddalaj~ si~ od 
gl6,yncgo r harnkteru s'vego rodzaju! Stnwi~ ttt dla przy
kladu talde rodzajc jak Tbalictrum n1inu .. , Ranunculus 
arvensls Viola tricolor, Silene gallica et inflata, Sper ... 
gula arven is, 1\Iedicago falcata, lupina tribuloidis~ Vicia. 
Yillosa, sepitun, grandiflora, angustifolia, Knautia hy
brida arvensis, Scabiosa gramn1untia, Cirsiu1n arvensc, 
Taranacum officinale, Galeop is laJanum, Agrostis stolo
nifera, ,·ulgaris, Aira cespitosa.. Fe tuca ovina rnbra. 
Bromus ecalinu .. . Niekt6re nawet gatunki 1uogly do· 
piero z taldch odmian powstac \V czasie bistorycznym, 
jak n. p. Thalictrum 1ninus et majus, Veronica pr~ecox i 
triphyllos. Zaledwie jednak potrzebuj~ wspon1nie6, ze 
wszystl{ic wlasciwie uprawne rosliny "\V licznych zdarzaj~ 
si~ od1nianacb, kiedy nie m6wit1c nawet o grochu, Irapu
scie i kartoflach i 0 drzewach owoco,vych kazdemu ta 
prawda jasn~ si~ wydaje. 

przecbodz~ nakoniec w wyrodki to jest sztuczne ro
dzaje, kt6re z pewnoRci~ z nasion daj~ si~ rozkrze
wiac jak n. p. nasze grz~dy grochu, nasze plantacye 
kapusty, nasze pola pszenicy tego do\\·odz~. I znowu, 
jezeli tez same wplywy, kt6re \Vywolaly odmian~ 
pierwotnego ksztaltu jakiejs rosliny, nieustannie 
dzialajftc nie wprzeci~gu stulecia lub tysi~ca lat lecz 
przez 10 i 100 tysiEJCY lat w podobnym sposobie -
jak nakoniec, po przejsciu z odmiany na 'vyrodka 
z tego ostatniego, nie robi si~ tr\vala roslinna forma 
l{t6r~ moglibysmy i powinnibysmy nazywac rodza
jetn? Teraz zas, jeieli dana jest pierwsza kon16rl\:a, 
to "Tedlug poprzedzaj~cego, \Vskazan~ tez jest droga 
jakim sposobem wychodz11c z niej moglo si~ stopnia
mi utworzyc cale bogact'f\'0 roslinnego swiata, na no
" '0 rozpoczynaj~ce si~ przez ntworzenie sztucznych 
rodzaj6w, podgatunk6w i gatunk6w, - zapr.wne ze 
to si~ odby1o '" ol{resach o kt6rych nie mamy za
dnego wyobraienia, o kt6rycb jednal{, gdy nic te1nu 
nie przeciwi si~, n1oze1ny 'vedlug upodobania roic 
\"\' naszych n1arzeniacb! - gdyz wspomnij1ny tu jesz
cze ze "'szyscy no\vsi geologo\vie coraz wi~cej zbli
zaj~ si~ do tego pogl~du , ze przy ut"worzeniu si~ na
szej ziemskiej pO}{rywy, Wiele Z tego CO da \VDit)j przy
piSy \\'allO gwaltownynll\onwulsyjnynl i naglym re\volu
cyorn, by}o raczej \Vypadkiem \V ogronlnych przestrze
niach cza~ u po,yolnie dzialaj~cej czynno~ci. W odo
spad n. p. Niagary \\rylewa si~ 'v przepasc wykrojon~ 
z g6rzystego terasu, IJyell zas dowi6dl ze ten \VOdo
spad z pocz~tku, to jest na koncu wszystkich tak 
nazwanych ziemskich rewolucyi i potopo\v, zlewal 

woje "·ody po brzegu tego tcrassu i dopiero stopnia
tni "·ypl6kal sobie t~ przepasc. Do tego potrzeba 
bylo pe1jodu przynajmniej 20,000 lat, a zaten1 przy
najmniej od tak da.wna istnieje p6lnocna Atneryka 
w terazniejszej S\Yojej postaci i tychze san1ych fizy
cznych stosunkach. J ~zyk ziemi lezqcy pomi~dzy 
No\vynl Orleanem i Baliz~ call\iem zostal utworzony 
z naply\YOW i osad6w w6d !\1ississipi. Dr Bidlec bar
dzo dokladne i obszerne o tern zjawisku porobil po
strzezenia i \Yedlug nich "'Yliczyl, ze utworzenie te
go j~zyka potrzebowalo najmniej perjodu 67,000 lat, 
a nadto pra\vdopodobnie 33,000 lat. Trzeci podobny 
przyklad przywiedlismy juz wyzej m6wi~c o w~glach 
kamiennych i latwo moznaby pomnozyc do\vody, ze 
przestrzen czasu kt6r~ z cbelpliw~ zarozumia.losci~ 
lubiemy nazywac historj~ powszechn~, zaledwo jest 
ostatni~ przelotn~ chwil~ w nieskonczenie dlugiej 
historyi iycia drobniuchnego pylku naszego planety. 

(D. n.) 
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ZG·IERZ I LAGIEVVNIICI. 

(Dokoftczenie ) . 

R. 1677 Zelcwski przed aktami grodzkien1i .zrobil 
zapis na fundacj~ dla ks . Franciszkan6\\~, a 1678 r. 
zjechala komisya dla \vybadania i przekouania si~ 
0 sprawicdli\VOSCi cud6w I D\vudziestu s"riadk6w sta
n~lo z os6b r6znego stanu i wicku, ICon1isya uznrnv
szy prawdziwosc endow, przyjQla zapis dla Franci
szkan6\v do swoich akt, kt6re przcslala do uznania 
\vladzy \vyzszej. Lecz proboszcz Zgicrski w 'vidokach 
wl'asnego probostwa, protestowal przcci\v zalozeniu 
publiczncj kaplicy i spro\vadzeniu Franciszkano"', 
oraz zaprzeczal wiarogodnosci cud6w. Dla tego wla
dza Adn1inistracyjna, delegowala inn~ ko1nisy~, kt6-
rej czynnosci roztrz~sn~wszy Stanislaw l{raje"rski, 
kanonik ~owicki, Ad1ninistrator Arcybiskupstwa 
Gnieznieliskiego, przyznal cudo\vnosc, voz,volit ocl
prawiac naboze!1st"'a publiczne \V lniejsco\Yej 1\apli
cy, zatwicrdzil n1iejsce dla lis. Franciszkan6w, z za
strzezeniem pra\v lrosciola parufijalnego Zgiersldego. 

Franciszkanie zajmo,vali jalds czas spokojnic lda
sztor £ngicwnicld, lecz poniewaz coraz "'i~cej ludzi 
poboznych schodzilo si~ do I,agie\vnik, pro boszcz 
Zgicrsld, zn6w zaskarzyl Franciszkan6\v do Rzytnu, 
do papieia Innocentego XIgo, co spro\vadzilo jeszcze 
jedn~ ko1nisy~ zarz~dlon~ przez Nuncjusza Papiez
kiego, Opiciusza Pala,vicini ba\vi~cego przy Janie III. 
Al<ta tej lron1isyi, N uncjusz przcslal swi~te1nu zgro
n1adzeniu kardyna!6"r, ktore upowaznilo go \V roku 
1680 do \vydania \vyroku na stron~ ITranciszkanow. 
Czcgo tei dopelnil 1681 zatwierdzenicn1 fundacyj 
Zelewskicgo dla Franciszkano"' i osa<lzic zakonni· 
ka1ni rozkazat 

Pierwt>zy gwardjan tutejszy, Pi~dzil\O\VSl{i Ad1jan, 
zalozyl fundamenta pod kosci6l obecnie stojf!:CY 1701 
roku. Z r6inetn po\vodzeniem pro\\·adzono ftlbryk~ 
do roku 1726, w kt6ry1n ukonczono kosci6l, konsc
krowany przez Teodora Potockiego Prymasa Arcy
biskupa Gnieznienskiego. Kosciol wewnf!:trz o bszer-

KsiljjGA SwiATA C,;. II. R XII. 

ny, bogato ozdobiony zloceniatni, rna charakter po
\vnzny. 

Byl to \vtorck. Przed wielkim oltarzem, w kt6rym 
un1ieszczony jest obraz Sgo Antonicgo Cudotw6rcy 
\V srebrnej suln1i, odpra wiala si~ Msza S\vi~ta z wy
sta\vicniein N ajs,vi~tszego Salrramentu. Po n1szy po
kazano nan1 skarbiec. W skarbcu relikwijarz z ulam
kiern I\:rzyza S\vi~tego. Pudeleczko, \V kt6rcm znaj
duje si~ brewjarz i pas l<olczasty zelazny Rafala. 
Aparat6\Y koscielnych, zwlaszcza ornut6\V ladnych 
jest ldlka, z tych jeden po s. p. Arcybiskupie Fijal
kowskitn: Duiy dy\van kreclov,·~ robot~, pare kieli
ch6\v, jeden z kokoso\vego drze"ra 'v zloto oprawny, 
zdaje si~ bye bnrdzo davvny1n zabytldem. Opr6cz 
\vieJJdcgo oltarzn, \V le"''cj kaplicy stanowhtcej lev;re 
rau1ie krzyza, '" ksztalcie l<t6rego jak nadn1icnilismy 
kosciol zbudo"'any, znajduj~ si~ trzy ladne oltarze. , 
Srodl<O\YY Najswi~tsz6j J\1aryi Szkaplerza Sgo. U spo .. 
dn obrazu spoczywaj~cy l\r61 Da wid, z jego piorsi 
wycbodzi drze\vo gencalogiczne Naj. lVIaryi Panny, 
gruben1i splotami figury oznacznjq,ce pochodzcnie , , 

Maryi Panny i S. J6zefn. Boczny jetlcn S. Salomei , 
drugi Sgo J 6zefa. W drugiej przeci \V legh3j l{aplicy, , 
stano,vi~cej drugie ra1uie krzyia Oltarz Sgo ~ranci-
szka Serafickiego, i d w6ch bocznych, pierwszy S. J ana , 
Cbrzciciela, drugi Sgo Bonawentury. Blizcj lawek S% 
tunieszczone d\va oltarze, po jedn6j stronic Pana , 

Jezusa Ukrzyzo\vanego, po drugiej Sgo Dydaka. Da-
\Yn~ zal<:rystj~, pr~erobiono na kaplicEJ l)rzemienie
nia Pa{tskiego, i przeznaczono na zlozenie zwlok 
Blogosla"'ioncgo Rafala, jesli Kanonizacja jego przyj
dzie do skutl{u. 

Pod lew~ }{aplic~ spoczywajf!: zwloki l{arnko\v
skich, pod praw~ Rafala Chylinskiego. 

Rafal Chylinski urodzil si~ 1694 r. ojciec zwal 
si~ Arnolf Jan z Chylizen Chylinski, a n1atk~ by{a 
Ivlalgorzata z Kierskicb. Juz w n1lodosci odznaczal 

7 
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si~ mi~dzy r6wiennikami dobrem post~powanien1, i 
wywieral wplyw wielki z'vlaszcza na dzieci wloscia.n
sl\ie, kt6re zbieral w gromadki, a kt6re go slucbaly 
i szanowaly bardzo. Uczyl si~ dobrze, a ukonczy
wszy nauki 'N Pozn~n1skich szkolacll, gdy kraj jego 
uslug potrzebo\val, jakkolwiek czul powolanie do 
stanu duchownego i ksztalcil siEJ w tym ki erunku, 
wstt1pit do wojska. Dobre dziecko, dobry uczen byl 
dobrym zolnierzem i otrzytnal clow6uztwo chorSl:gwi, 
co duzo znaczylo pod6\vczas w hierarchii wojsko
wej, tak wi~c i tu odznaczyl SiEJ jako iolnierz-oby
watel, a mlody1n musial bye burdzo, gdyz jak prze
]{OllY"'atny si~, w roku 1713, a zatem n1aj~c lat 21, 
juz jako zajmuj~cy wyzsze stanowisko "'ojsko,ve, 
opuscil je i wst~pil do nowicjatu. Tu \V dwa lata, 
a zaten1 w 23, poswi~conym zostal na kaplanst,vo 
przez Piotra Tarla, Biskupa Inflantskiego.. J ak 
w mlodyn1 wieku pro\vadzil gromadki dzieci za sob~, 
tak na stano,visku kaplana, przykladem \Vlasny1n, 
zycienl, slowenl, prowadzil tlumy ludu do dobrego, 
ku Bogu. Poswi~cenie nie bylo trudem dla '1iego; 
rozutnial ze zycie nic n1ierzy si~ dJugosci~ lat, lecz 

• liczb~ czyn6\v. On tez niezmordowany w niesieniu 
).Jomocy i pociechy rcligijnej, prO"\'\'adzil zycie nad
zwyczaj ostre i surowe. Nim stan~! klasztor muro
wany, zakonnicy n1iescjli siEJ jak mogli w drcwnian
nych dotnkacb; jeden taki, dot~d zacbowany w ogro
dzie, zajmowal Rafal Chylinski. \V ielaznej na go
l6n1 ciele noszonej opblsce, po trudach dzicnnych, 
spoczywal na de see slui~cej mu za loze. Ale Rafal 
nie pan1i§tal o sobie, bo zycie braciom, blizuin1 po
swi§cal 7). 

Pozwala1ny so bie jednakze przytoczyc wyj~tek 

z wzmianko\vanej kszi~zki: ,,Ze smierc slugi Bozego 
,,Rafala byla pcln~ ch"·aly i szczfJslhv~, 'vidziec to 
,tnozna z wielu zdarze11 i przyklad6w, l\t6re skon 
,jego poprzedzalr, szczeg6l~iej wylrzcalos6 ai rio 
,,konca, ktora tylko podlug Sgo Bernarda, rJ?§tonl 
,,c!twal@, a cnotorn ko7'01l@ zoyjellnyu;a, nie od st~pila 

7) Nie podajemy blizszych szczeg6l6'v o zyciu Rafaln, 
gdyz te znalezc mozna w ksi~zce drulrowanej u Str~b
skiego 1844 r. Ksi~zku ta pod tytulem : ,Wiadon1osc 
,historyczna o cudownen1 objawieniu siEJ Sgo .Antoniego 
,z Padwy '"e wsi ~agie,vnikach, z przydanien1 kr6tkiego 

1 ,rysu zycia ksi~dza Rafala Chylinskiego przez X. J. 
,Piasecki ego'' wyczerpuj~ca przedmiot. Poniewaz pier
wsze wydanie rozeszlo si~ juz, obecnie rna wyjsc w dru
giem na korzysc ~agiewnicldego klasztoru, potrzebu
j~cego spiesznej reparacyj. 

,na jedn~ chwil~ Rafala." Przepowiedziawszy smierc 
swoj~ ze wszystkiemi szczeg6lami, zasn~l w Panu 
17 41 roku, a zaten1, n1ajf1c I at 4 7. J ak zyl uzytecz
nie, jak pracowal dla ludzi, byly najlepszym dowo
dem tysif1Ce ludu zebrane na obch6d pogrzebowy, a 
jak Bog jego zycie pr~yj~l, ol\azalo si~ 7J lask nad
zwyczajnycb, jakich dozna wali strapieni, prosz~cy 
przyczyny Rafala, kt6rego cialo bez okazalosci mi~-
dzy innemi bylo zloione: az dopiero Wladyslaw Ale
xander ~ubienski, Arcybisknp Gniezniensld, Prymas, 
zeslal pierwszf1 komisj~ do ~ngiewnik 1761 r. Trzy
dziesci pi§c os6b stanu swieckiego, i trzynastu za
}{onnik6w stan~lo albo jako naoczni swiadkowie, 
albo dla zeznania jakich lask dost~pili. Po tej pier
wszej kon1isyi, przeniesiono zwloki W n1iejsce gdzie 
dzi s spoczywaj~. Spra"ra o kanonizacjEJ z r6znemi 
przer\vanli dot~d agituj~ca si~, w przeszlym roku 
zno\vu przer,vana, zdaje si~ z czase1n ukonczon~ 
zostanie. 

Coz1\olwiek bf1dz, pan1i~c zywa jego dobroci i 
poswi~cenia, tkwi dot~d 'v pami~ci okolicznego Iu- . 
du, i lud jui dzisiaj uznal go za swi~tego. 

Zst~pilisn1y do ot,vartego grobu po l~ilku schod-, 
kach. Swiatlo i swieze powietrze dochodzi tutaj vrzez 
otwarte okienko w przeciwlegh~j umieszczone scia
nie. Szcz~tki Rafala ( w OfJiecz~towancj trumnie, od
dzielone sztachetkami, prostej roboty) przypuszczaj~ 
1niejscowi lraplani ze zapewne przecho\vuj~ si~ w ca
losci, gdyz podczas ostatniej ko1nisyi, przy dopel
nionej rewizyi cialo na wet 11ajmniejszej nie uleglo 
k.orrupcyi. Miejsce to nie robi wrazenia grobu, gdzie 
cicho, spokojnie umarlyn1, gdzic patrzqc na popioly 
czlowiek gl~biej patrzy w siebie, zapytuje dok~d 
df!:iy? 1,u inne uczucie ogarnia. Stoi siEJ 'v obec gro
bu czlowieka \Vielliiej zaslugi, ciftglej, niezmordowa
nej, czlowicka co pra 'vie zadneini nie rozporz~dzal 
mate1jalnemi sroclkan1i, a tak cichy, nie pragn~cy 
chwaly od swiata i ludzi! Ile sere zjednalniebu, ile 
umysl6w naprowadzil #na uzytecznosci drog~, kt6z 
wie opr6cz Boga? kt6z policzyc zdola? A przeciez 
powtarzamy, \Vielka 1nusiala bye jego zasluga, bo 
·wielka 1nilosc. 

W sklepionym na kszalt luku grobie Rafala, jest 
z lu\zdej strony przepierzenie z drzwiami. Na lewo 
zwloki spowiednika Rafala, przechowaly si~ \V calo
sci. I trzech braci zakonnycb, z l{t6rycb dw6ch zgi
n~lo przypadkow~ smierci~ przez otrucie! Sp6znio
nym z przechadzki zgotowano cos z m~k~ przyspo
sobion~ dla wytrucia szczur6w; po prawej r~ce lez~ 
dobrodzieje i fundatorowie klasztoru. 
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Opr6cz tablicy marmurowej, na pami~tk~ poswi~
cenia kosciola, z portretem l(onsekratora Prymasa 
Potockiego, po pra"·ej stronie przy \Vejsciu do ka
plicy umieszczona jest jeszcze na przeci w leg lej stro · 
nie dla uczczenia pan1i~ci Benetlykta XIIIgo \vraz 
z jego wizerunl\iem. 

Przy \vielkim oltarzu, jest mar1nnrowa tablica 
• z nap1sem: • 

D. T. 0. M. I-I. 
Nobilcs Generosi de Renuocewice Stokowscii. 

Hie jacent Gaspar Pater, Joannes et Antonius Filii. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Vixit annis 75. Mortuus septembris Anno 1715. 

• 

Tablic~ t~, zgromadzenie wJasnym kosztcm spra
wilo, dla przekazani a potomnosci do brodziejstw fun
datora, kt6ry nawet \V klasztorze umarl. 

Pod kaplic~ Najs\vi~tszej Maryi Panny, spoc.zy
waj~ zwlol{i ostatnicgo z tej linii l{arnkowskicb, 
Stefana kasztelana i scnatora kr61est\va pols1dego, 
zmarlego dnia 17 Marca 1824 r . 

\V ladne1n poloieniu jest jeszcze cztery kapliczki 
w dose znacznej odleglosci od mur6w klasztornycb, 
z nadanemi odpustami. 

s. c. 
• 

LOZANNA 
I ZJAZD W NIEJ EKONOl\fiSTOW_ 

(Dokonczenie.) 

Na posiedzeniu, pierwszy glos zabral Ma1~ia Pa
slo1', b. biszpanski minister skarbu i odczytal teorjEJ 
podatku, owoc pracy i rozmyslania calej mlodosci. 
Nie jest to system podatku jedynego, ale }Jatentow 
nazwany od Garnier i Royer poglozone1n z podzia
lenz na kategorje. Tu stosunkowosc zasadza si~ nie 
na zamoznosci podatkujqcycb, ale na uslugach od 
rz~du przez jednostki wymaganych. Dot~d nie od
dzielano podstaU'!J od 1'ozkladu podatku. Podsta w~ 
nazywa cyfr~ og6ln~ dochodu z podatlru, zastoso\va
n~ do potrzeb rz~du. Tu p. P. chce aby rz~d, jak 
stnialy przedsi~bierca, w wydatkach nie ogl~dal si~ 
na srodki, licz~c na dobry rezultat obrot6,v. Dla 
ustosunkowania rozkladu M. I). ustanawia 45 kate
gorij sp6leczuych i podatkujqcych, w spos6b nast~
pujf!cy: Cala cyfra podatkn rozdzielona przez liczb~ 
mieszkanc6\v daje rninz'mu1n taksy. Taz cyfra roz. 
dzielona przez liczb~ podatkuj~cych stanowi ,sreclniq 
taks~. iJJaxinnt1n ustana,via si~ ze wzgl(Jdcn1 na oko
licznosci miejsco,ve, powoduj~ce wi~ksze dla rz~du 
ci~zary. Oznacza si~ liczba plac:tcych maximum, 
potem minin1um, a pozostali plac~ sredni~ taks~. 
Kazda z tych taks dzieli si~ na 3 stopnie, \Vi~c 
otrzymuje si~ 9 stopni taksy. A ie cal~ ludnosc roz
dzielic n1ozna na 5 serij: wlascicieli ziemskich i 
p.rzernyslowc6w (un1yslowi, rolni, fabryczni i handlo-

wi), kazda zas z tych serij dzielilaby si~ na 9 stopni 
wedlug stopni taksy, zt~d wi~c utworzyloby si~, 45 
kategorij podatkuj~cych. Stopniowanie taksy dla 
\Vlascicieli ziernskich zasadza si~ na rozci~glosci ich 
posiadlosci, \V innych zas na skupieniu ludnosci. 
Zt~cl \vynika, ze przemyslowcy jcdnego rodzaju, 
z kt6rych jeden rna dochodu dzie~i~c razy wi~cej od 
drugiego, jednakowy n1ieliby placic l)Odatek; tak np. 
dwaj adwol\aci w jednem miescie zamieszkali, jedna
l{owo byliby opodatlro\vani, chociazby jeden z nich 
mial 10 a drugi 100 tysi~cy dochodu. System ten 
nie da si~ uspra,viedli\vic, gdyz przy wi~kszcj pra
ktyce wi~cej si~ korzysta z instytucij publicznych. 
Choc zawiera w sobie wiele rzeczy dobrych, ale rna 
nie tnalo stron slabych, M. P. utrzymuje, ze stosuu
lcowos6 rnoiebna jest tylko p1'ZY iednosci podatktt, 
na jakiejkolwiok oprzemy go zasadzie - kapitalu, 
clochodu, czy tez uslug publicznycb. 

Potem wyst~pil mlody filozof-ekonomista Wab·as. 
Lekki sztner powstal \V zgromadzeniu, gdy on uka
zal si~ z ogromnym zeszytem i zabral si~ do czyta
nia; nie zach\vialy go wyrazne rel\lamacje obecnych. 
W dlugiej metafizyczno- kon1unistycznej rozprawie 
p. W. obok wykladu zasad elementarnych ekonomji 
politycznej, rozwija pogl~d na kwestj~ podatku i do
chodzi do konkluzij oryginalnycb, a nawet parado-

"'* I 
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ksalnych: ze podatek jest il1uzjf!:, fikcj~; ie zadna 
forma nie zdola uczynic go racionalnyn1, stosunl<o
'vym, sprawiedliwym; ze podatek jest 1rwestj~ do 
rozwif1zania niepodobn~, ze jest komedjq. Gl6\vn~ 
mysl~ byl tu ko1nuniznz g11untozoy. ,Gdyby, przyj~ty 
zostal systrn1 ko1uunizmu, \Vtedy skarb publiczny 
bylby wlasciciele1n wszystkich kapital6w i docho
d6w,- nie byloby kwestji podatku; przcciwnie, na
lezaloby rozwi~zac zadanie od\vrotne: okreslic, jaka 
cz~sc dochodu publicznego powinna bye wyclzielona 
na rzecz jednostek, i w jaki spos6b m1aloby si~ od
bywac to wydziclcnie. ,, , W razie pol~czenin ct·w6cb 
systemat6\v: }{Oll1unizn1u i indywidualizmu, gdyby 
\v1 asnosc bogactwa l\rajo\vego przyznan~ byla w cz~
sci skarbowi a 'v cz~sci jednostkotn: tym ostatniln 
wlasnosc zdolnosci osobistych i kapitalu sztucznego, 
skarbowi zas '\V{U SDOSe zien1i, ktora b~d£1C 'vydzier-

. iawian~ przcinyslowcom i kapitalisto1n czynilaby 
dochod naturaluy skarbo,vi,- i 'v tym razie nie by
loby ·wcale kwestji vodatku." ICwestja ta podJug W. 
wynika jedynie z zasady indywidualizmu, dzis 'vy}~
cznic vv spoleczcnstwie panujctcej, - i jezeii si~ 
okaze do rozwi~zania nie podobn~, b~dzie to S\Viad
czylo nie przeci \V ko nauce ani post~po"'i, ale prze
ciwko zasadzie organizncji spolecznej zasadzie 
indywidualizmu. Nakoniec p. W. podal do glosowa
nia propozycj~ d'vuznacznf1. Uwazaj~c za jedyny 
spos6b spro\vadzenia podatk6\v do jednosci ustnno
'vienia jedynego JJOdatku gruu/owegot, tell zas po
datek jako konfisl<~t~ cz~sci grunt6\v ze szkod~ wia
scicieli, konkltlduje 0 nien1oznosci podatku jedynego. 
Cal·a truduosc 'v te1n, ze zietnia }Jrzywlaszczona; 
gdyby n1ozna bylo popra'Nic ten bl~d naszych przod
k6w i wyjsc z indywidualizmu, - trudnosc bylaby 
usuni~ta. W. zyskal oklaski, ale przy glosowaniu 
tylko dwa glosy. 

Wyst~pil nast~pnie E. Girardin. Powoluj~c si<a 
na zdanie Montesl{iego, zlozylnast~pn~ propozycj§: 
Przyjn1uj~c definicj~: ,Podatek jest to pewna cz~sc 
'lnojqtku p1·zez obywateli otldana tlla ocalenia po.:o
sta!ej, '' kongres jest zdania, ie w skutek tego poda
tek powinien bJC 1·zeczozoy, a nie osobisty; ze musi 
bye jedyny, azeby n16gl bye stosunkowytn i spra
wiedli\:vym; ze b~J~c rzeczowym i jedyny1n, staje si~ 
dokladn~ mi ar~ bogactwa l{raju; ze \Yyl~czajftc tych 
co nic nie po siadaj~, jest najlat\viejszy vv regulacji, 
najmniej kosztowny 'v poborze, usprawiedliwiony 
w teorji i prosty w zastosowaniu.. W tej proporcji 
stresci! G. swoj systen1, i oswiadczyl, ze pod kapi
talem do opodatkowania rozun1ie czyste activu1n. 

Roger uwaza to objasnienie za zbyteczne, gdyz n1a
j~tkiem nie n1ozna naz\vac tego, co si~ 'vinno. Ta 
pra wda nie dla '\vszystkich jasna, zwlaszcza w rze
czach zawiklanycb, a wlasnie \V kwestji obecnej 
objasnienic to usnwa niezrozu1nienie, kt6re dzisiej
sza praktyka finanso\va }a two nastr~czyc moze. Tak 
np. podatek grunto\vy u nas w Polsce caly, z tytulu 
'vlasnosci, to jest niezaleznie ocl wlosciansldego, -
spacla na 'vlasciciela ziemskiego, bez wzgl~du na 
obci~zenie bypoteld, gdy przeciwnie 'v Anglji na. 
n1ocy prawa z roku 1842 rozdziela si~ miEJdzy \Vla
sciciela i 'vierzyciel6w.- Tu zwrocimy uwag~ na 
sprzecznosc w polctczeni n charakteru podatku 7'Ze

czozcego z innym jegoz charalrterem - podatku 
ubezpieczaiqcego i tloln'olcoluego, gdyz osoba, r6-
wnie jak rzecz, 'vi~cej potrzebuje bezpieczenstwa i 
opieki. G. uwa1nia ocl podatku l{apitaly Inoxulne, 
zdolnosci, ]{t6rych dosi~ga podatek dochodo·wy . 
A czyz i te l\apitaly nie potrzebuj ~ opieki i skladka 
ubezpieczenia od nicbby si~ nie nalezala? Osoby 
nieubczpiec~one czyzby n1ialy bye pozbawione pra
\Va korzystania z instytucij publicznych, clr6g, poli
c.ji i t. p.? Na te pytan1a p. G. nic m6gl odpowie
dziec. Z drugiej strony podatek jedyny z kapitalu 
rna niezaprzeczone zalety: jest sprawiedli,vszy od 
'vszystkich dotychczasowych podatk6w, gdyz dopu
szcza stosunko\vosc, ustnva arbitralnosc, nie podo
bnern czyni przerzucanie; latwy jest i niekosztowny 
\V poborze, a nakoniec daje n1oiliwie dokladny ka
dastr bogactwa krajowego. Dodajmy nadto ze ze 
\vszystkich teorij podatku jest najwi~cej rozwini§ty, 
a pomijaj~c niepraktyczn~ n1ysl ubezpieczenia do
b1·ozoolnego, bylby moze i najlatwiejszy do wprowa
dzenia. Ekonomista Hiszpanski Pigue1·ola odpowie
dzial p. G. wycbodz~c z zasacly, ze podatek winien 
bye osobisty, a dotykac rzeczy tylko jako dopelnie
nia osoby. Pod wzgl§dern zasady prawnej, ntrzymy
\Val r6wniez w brew panu G., ie podatek nie moze 
bye dobrowolnyn1, ie kazdy wh1ien go placic za 
nslugi i prawa sobie zapewnione, ie zaten1 podatek 
musi bye osobisty i dosjEJgac obywatela kraju w jego 
n1aj~tku, zdolnosciacb, - w og61e we wszystkich 
J)rzeja\vach jego istoty. Podutek osobisty daje tytut 
obyzcatelstwa, ktorego to G. pozbawia ludzi niepo
siadaj~cych kapitalu. Terazniejsze podatld niestale 
s~ podatkan1i czysto rzeczowemi. System podatku 
rzeczowego z kapitalu pomija wiele zrodel bogac
twa. Zwazywszy wielk~ nier6wnosc uposazenia umy
slowego, zdolnosci, trudno nie przyznac, ze pomi... · 
ni~cie tego l\apitalu moralnego wielk~ jest niespra-
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wiedli,vosci~. Co do praktycznego zastosownnia F. organizacja,- nakonicc przcci~zenio bogatych, pra
byl za stosuulcowoscif!; rozkladu jako srodlden1 jej cowityrh i z intelcgencj~, byloby znrazetn niespra
zacho\vania i za J"ednoscire poboru. ,Jak \V sa1nytn wieclli\vosci<1 i bl~clen1 ckonomicznym. Po t.rzecio, 
,,zawie}:zkn spol'ccznosci, m6wi ~F. podatek jest jedy- ow system uwalnia od podatku niedbalych, tnarno
,,ny, tal{ tez w idealnyn1 jej stanie jedynyn1 zostac trawnych, a obciq,~a przczornych, oszC?;§dzajt1cych 
,,powinicn; ale w przecbodni1n stanie ludzkosci byl, cz~sc swojej pracy: jest to l\ara za roztropnosc. 
,jest i b§dzie \vielorakirn. Zreszt~ \V budzetach eu- CzlO\\'irk utnlento\vany,-- artystn, profesor, 1110\Vca, 
,ropejskich widzimy d~zenie do tej jetlnosci: W I-Ii- dziennikarz,- tlic nie zaplaci, chociaiby mial ogro
,Rzpanji np. mielismy kiedys przeszlo 200 rozn1ai- mne dochody. Zwain1y przytcn1, ic w pewnych epo
,,tych podatk6w; dzis liczba ich ztnniejszyla si~ do kach burzli\vych, w przesileniach, kicdy inne zr6dla 
,, 14 czy 15. Nie tnDmy jeszcze jednosci podatku, ale upadaj~, pot~ga publicyst6\v, a razc1n ich dochody 
,do niej dqzyn1y." Figuerola zyskal og6ln~ syn1patj(J \Vzrastaj~. Po czwarte: podatek kapitnJo\vy spada 
zgrotnadzenia i serdeczne oklaski, chociaz mu j(Jzyk na l\apitaly nicczynne, jaldemi s~ rozn1aite zbiory 
stal na pr~es7.kodzie. Podatek jedyny i osobisty nauko"vc i artystyczne, biblioteki, 1nuzca. Syste1n 
pan a F . stanowH: przcjscie naturalne ocl podatlJu ta.ki n1oze 1niec \vply'v najgorszy, ol\ropny, niszczf1c, 
p, Girardin 1'Zeczowego z kapitatu do podatku docho- pozeraj~c stopniO\'VO podobne knpitaly. Po pi~te, 
doloego, kt6ry z natury swojej n1usi bye osobistynz. dowolnosc }Jodatl<u otwiera pole cgoizn1o\vi, a w o-

Jako pr:tedstawiciel porlatl<n jedynego z dochodu statccznytn rezultacie pro,vadzi do negacji wszellde
wyst~pil Pascat Dup1'at, ale z g6ry oswiadczyl, zc go rz~du i do fJO \vj erzenia bezpieczeiistwa publicz
wykladac swego systemu teraz nie b~dzie i ograni- ncgo plJ\Yatuej l\Olllpanji. ~Iysl \VSp6lna z Rousseau 
czy si(J rozbiorem podatku kapitalo,vego. Cz<JSC kry- (Contrat socia l), czego si<J nawet p. G. nie zapiera. 
tyczn~ systemu Girardina przyjmuje P. D. bezwa- Zachodzi D1i§dzy nin1 a Rousseau roinica 'v ten1, ze 
runl{o,vo: porlatek wielorald, pot~pia bezpowrotnic. on nien1a pogardy dla nauk i sztuki i lubi kon1panjc 
A1e "' cz~sci dogmatyczn6j r6ini si~ on z p. Git·ar- ludzi znakon1itych, jnk tego do\Yodzi przytoczenie 
din. Przyznaj~c podf.ltkowi kapitalo,vennl, ze jest , nst~pn z :Niontesquieu, ua l\torytn oparl s\voj~ pro
prosty, iatwy ·w ustano\vicniu i niekosztowny w po- pozycj~. Pascal Duprat robi tu uwag~, zc Montes ... 
borze, \VSkazuje 'vady, dla ktorycb nie Inoie bye . quieu nie byl ekonoinist2£, ze nauki el<onomiczne 
przyj~ty bezwarunlro\VO. - Czyni~c zarzuty teorji, j w jego czasie nie byly rozwini~te, \V l<oncu wnio .. 
P. D. razi-1: swego przeciwnika sztylctem tak zr~cl- sln1je za odrzuccniem propozycji Girurdina. 
nie oslodzonym poch\valami, ze G. wcale si~ nie Podj~l si~ obrony systematu Girardena Serno· 
obrazil. Zarzuty zmierzaly do wykaznnin, ze sy ... Sto!ozl)iou;icz; ale wdal si~ w niemiccl\~ filozofj~: do
stenl p. G. prowadzi do zgubnych dla spoleczenstwa \vodzil, ie zwi~zek spoleczny jest realizacj~ idei 
i kraju nast~pstw : bo najpierw, podatek ezysto rze- sprawiedliwosci i post§pu, ze sprnwiedliwosc zasa· 
czowy sta,vi czlonka sp6leczcnstwa w dzikiem odo- dza si~ na wolnosci i r6wnosci, ~e ludzie s~ r6wni 
sobnieniu. Powt6re system G. jest niekon1pletny, "\V obliczu natury i t. p.; odrzucil \VSzelk~ teotj~ po ... 
a zate1n niespra wiedliwy: pomija mn6st\vo ele1nen- datku i w koncu niczego nie dowi6d!,- chyba tylko 
t6w bogactwa,- pracy, dzialalnosci, zdolnosci ludz- nier6\vnosci m6wc6'v w obliczu kongresu. Ta propo .. 
kich - ograniczaj~c si<a na kapitale materjalnyn1, zycja byla skr6ceniem propozycji p. Girardin. Dah~j 
nagromadzonyn1. Girardin, t\vorzy dwie ldassy, szla- glos zabral J. Ga1'nie; przyjnJnj~c zasad§ podatku 
chetnych pracownik6w i myslicieli, wolnych od po- jedynego, pozostawin. czaso,vi dojscie do tego idealu, 
datku i bogatych prostak6w, na kt6rych caly ci~zar a proponuje system przechodni \V tych s}owach: 
spada. Jakkol\vielt uwolnienie pracy i inteligencji a) ze mozna 8pro\vadzic do uzalej tz·czby, w przy ... 
od ci~zar6'v poda.tl{owych nie jest calkiem bezzasa- szlosci zas do jednego roztnaite podatki, \vzi~te 
dne, bo ci pracownicy slui~ krajowi w rozmaity I z praktyki :finansowej ostatnich wieh:6w; h) ze przej
spos6b, gdy tymczasen1 pr6zniak bogaty jedynie scie to stanie si~ 1nozebnem i coraz latwiejszem 
pieni~dzmi sluzyc tnoze ludzkosci, kt6rej post§p w miar~ post~pu swob6d publicznych, niepodleglo
zlem uzyciem bogactwa tamuje,-:- wszakze te \vzgl~- sci narocl6w i cywilizacji w og6le i ze c) podatek 
dy wyj~tkowe nie ucbylaj~ niesprawiedliwosci wyl~- winien spadac przedewszystkiem na dochod robo
czenia: zreszt~ wyzszosc inteligencji nie jest wypad- tnil{6w, przedsi~bierc6w, kapitalist6w i wlascicieli 
kiem wlasnej woli, - daje j~ sp6leczenstwo, jego ziems~\ich. Girardin, uwazaj~c zapewne obron~ Solo-
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wiowicza za zbyt slab~, stan~l je zcze \V ob ronic 
S\vcgo sytite1nu; odpowiedzial iz kw estja lezy w te m: 
czy 11odatek 1na bye ?'zeczowy czy osobisty,- i o b
stal za rzcczowym. Na zarzut Duprata co do U\VOl
nienia kapita1u un1yslo'tvego, powicdzial Girardin, 
ze ~Ulll b~d~C dzicnni}\arzeln placi \VSZJStlde podat
ki: grunto,vy, ocl rucho1nosci, drzwi i okien, kon
sutncij ny; zc zebra wsy kapital z dziennikarstwa, 
musi go przccie uiyc na kupno zie1ni, dotn6,v, 
sprz~t6w i t. p., a 'vszystl\o to placi podatek ..... 
8~ to podatki \Vla~eicicla,- ale 11iC dzicnnikarza, 
kt6ry, gdyby caly s'v6j doch6d przexyl, nic pla
cilby poclatl{n. Co do zarzutu, ze podatek ka})ita
lowy niszczylby stopnio\vo przedmioty sztuk i, tnu
zea, - odparl Girartlin przypomnieniem o ubez
pieczcniu, protckcji, zape,vnion6j opodatkowanym 
przedtniotom; podatck ~ kapitalu artystycznego nie 
czynif1ccgo dochoclu, 1noie ograniczyc fantazj~ os6b 
pry,vatnych zatrzytnY"'ania pod kluczcn1 kosztow
nych zbior6\v dla snmolubnych pobudck, bez za
dnej ella og6ln a z n1alt}: dla siebic l\orzy8ci~; n1oze 
na\vet czasen1 znic\volic do pozbycia sig pewnych 
przedtnioto\Y. Ale sztuka na ten1 zyskac tylko n1oze: 
bo nil<tby przeciez obrazo\Y, rzezb nie niszczyl; 
tylko przy z\vi~kszoncnl ofiarowaniu, a 1nniejszem 
if!daniu, strncilyby one na zbyt \vyg6rowanej fan
tastycznej ceuie nic trac'1c bynajrnni6j toa1'tosci, 
owszctn naby\vaj~c wi~l\:szego znaczenia przez urnie
szczenie \V zbiorach puhlicznych .. Girardin zapytal: 
,czy nalczy nakladac podatek na t.ych, co nic nie 
n1aj~ i na tych, co od rz~du zadncj nie doznaj~ 
uslugi?" Ot6z \Ylasnie najslabsza strona syRten1u 
podatl\tt ubezpieczajQ;cego: najslabsi, ci \vlasnic, co 
nic nie posiadaj~, najwi~cej potrzebt~~ protel\cji i 
uslug rzQ:du i zaklad6 \V publicznych, naj wi~l\sz~ 
zaten1 po,vinnihy placic skladk~ ubezpi eczenia, -
i to w sto~unl\u do n~dzy, t. j. w stosunku od,vro
tnytn do srodk6\V. Arguinent dla obrollC6\V dzisiej
szych poclatl\6\V nicstalycb! 

Przy"·odzil jeszczc p. Gir. inne argutnenta ale 
nie odniosl stanowczego zwyci~zt\va. Przyznac irze
ba, ze oba systen1ata 1uaj~ przeci w sobie bron pra
wie r6wnq, ze zaclen z nich \YYhtcznie pano\vac nie 
b~dzic, ale ZC Si~ \VZajemnie JopelniaC pO\Vinny.
M6wi~c o clocbodach z profesij G. zc szczeg6lnyn1 
naciskicn1 \Vytnienil artyst6,v, a z\vlaszcza tancerck, 
czynifl,C alluzj~ do ich dochod6'v poza obr~bem ar
tyzmu. Na to latwo odpo,vicdziec , ie i tancerka 
jako artystka rna dochody okreslone bardziej nawet 
niz w wiclu innych profesjach; a jesli, jako przed-

miot zbytku, platntt jest przez czlo\vieka, kt6ry 
juz od s wego dochodu podatek zaplacil,- nie na
lezy go powt6rnie obci~zac. W s){utek podzialu 
pracy i wprowadzenia w uzycie pieni~dzy, zaclen 
doch6d w pierwszem r~ku nie zostaje, - cbyba 
tylko o ilc jest oszcz~dzony; a zrcszt~ drog~ za
miany, kupna, sprzedaiy, przechodzi z rftk do r~k,
do kupca, adwokata, medyka, artysty, rzetnieslni
ka, slugi, 'vyro bni ka,- i wsz~dzie, jako no\YY do
ch6d 1noze bye slusznie opodatkowany, - co je
dnak \Veale ni e znaczy, azeby jed en i tcnze sam 
doch6d, tylokrotnie 1nial bye obciqiony; bo doch6d 
pierwiastkowy przez zamian~, nie zmniejszyl si~ 

'\Ycale, tylko zmienil natur~, postac. Zapcwne, je
zeli przedmiot zamiany, usluga, nie jawna, jak w o
becnym wypadku, latwa jest defraudacja; ale nic 
nie przeszkadza tancerce bye pod tym wzgl~dem 
dobr~ obywatclk~ i w deklaracji miescic S\Yoje przy .. 
puszczalne czy okreslone dochody. 

Zabral glos Secretan Prof. Prawa, m6wi~c ze kie
dy nikt w obronie rozlicznych i niestalych podat
k6w nie stan~l, nie moze on pozwolic aby je zy
wcem pocho\vano, nawet bez mowy pogrzebowej. 
Zapalony gniewen1 bobater6w Homerowslrich, na 
\Vidok przechvnik6w, jak drugi Ajax, narzekaj~cy, 
iz nie mial zbroi Achillesa, r6wniez jak Ajax prze
gral spraw~ przed kongresern. Naprz6d pochwycil 
p. S. t~ okolicznose, ze przedstawiciele podatku je
clynego, krytykowali siebie \Vzajemnie i wnosil, ie 
ta niezgorlnosc obala sam~ zasad~ jednosci podat. 
ku, nie chCt1C zrOZUll1iec, ze scieranie Si~ d \'VOCh 
systemat6w podatku jedynego, z dochodu i z kapi
talu, przeci\v tcj zasadzie wcale nie walczy, O\vszem 
do jej utr\valenia prowadzi. Zreszt~, czyzby Juialo 
bye falszy\ven1 'v zasadzie cokol wiek krytyce po
dlega? Historja swiadczy, ze naj,vi~ksze dzis uznane 
pra\vdy nie juz krytycc, ale i przesladowaniu u1e
galy. S. u \va7:a podatek je{/yny za szkodli"'"Y bo
gactwu narodowetnu, jal\O \vyczcrpuj~cy lrapital.. 
Ale o jal<in1ze podatku jedynyn1 chcial tu m6wic? 
chyba tylko o kapitalowytn. Nast~pnie zarzucil S. 
ze ten podatck nie tnoze rozr6znic cz~sci bogac
t\va przeznaczonej do l{onsuJucji protlukcyjnej, od 
tej l{t6ra si~ spozy\va nieprodukcyjnie. IConsun1cj~ 
nieprodukcyjnf! nazy\va on zaspokojenie koniecz
nycb, pierwszych potrzeb zycia, potrzeb zwierz~
cych, i t~ od podatku uwalnia; ''"~zystko co nad
to, a zate1n co wlasci wie stanowi zycie czlowieka 
jako istoty tnoralnej, zalic~a do kategotji konsum
cji nieprodukcyjnej i do podatku poci~ga. Podatek 
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konsu1ncyjny Secretana bylby w swoim rodzaju po· w krajach s"·obodnych, ale z snn1ej ich natury \VY· 

datldem jedynyrn,- z dodatkien1 tylko gruntowego. nika, ie powodzenic takiego syste1nu w prostym 
Alez taki podatek jedyny (konsumcyjny), 11ien1aj~c 1nusi bye stosunku do rozwini§tego "' jednostkach 
zalet docbodO\\'ego i kapitalowego 1nialby ich wa· poczucia obo,vi~zkn obywatelskicgo, a zatcn1 do ro
dy,- falszywosc deldaracij lub arbitralnosc osza- zwoju swob6d politycznych. Wspon1nielis1ny jui o 
cowania, a pr6cz tego swoje wlasne, -- fa~roryzo- decentralizacji, solidurnosci, 'vzaje1nuej kontroli,
wanie sk~pstwa, obci~zenie pracy, albo w razie pot~znycb srodka ch systc1uu po<latku jedyncgo, a 
zaregulowania podatl\n Rtoso\vnie do rzeczy nie ktorc z despotyzn1cm wzajemnie R i ~ '"Yl~czajf! . -
do os6b - spadanie na ostatniego konsun1enta Wrescic Secretan zaproponowal azeby kongres wy
przez przel{ladanie (repercussio ). Zreszt~ IJrzy ta · rzcl\l: ze S)Jl't;wadzenie ?'ozlic:nych JJOtlatkolo do 
kin1 og6lnym podatku niestalyn1, zosta wienie stale- ,jerlnego nie jest JJoiqdane. 
go grunto,vego byloby uiesprawiedliwosci~ wzgl~- Girardin, Duprat i Garnier, podnli propozycj~ 
den1 wlascicielo'v ziemsldch, kt6rzy staliby si~ pod- zbioro"'~ nast~pn~: Kongres jest zdanin, ze poda
w6jnie opodatkowani, i z produkcji i z konstuncji. tek, azeby byl spra,viedliwy, powinicn obcjtnowac 
Gruntowy podatek spada na czysty doch6cl. Ale wszystlde czynnild bogactwa i dotyknc tak kupi
czetnuz S. nie poci~ga r6wnie czystego dochodu z ak- talu, jak i dochoclu. Ten ]Joda!elc n1oie bye nazwa
cij lub renty wieczystej, - slowen1 docbodu z ka- ny z 1najqlk1t. Pol~czenie przcci~vnik6w \vy,volalo 
pital6w ruchon1ych? Bez taldego og6lnego systemu pe"'ny ruch, z l\t6rcgo korzystaj~c p. Walras gl:os 
san1 podatek grunto"'Y bylby nieslusznetn 'vy,vla- zabrat I1oika jego systc1nu jest to kapi!a t sztuczny, 
szczeniem. Caly systen1 Secretuna stanowi~ podat- a niel<t6re 1n·a,vcly zdro\vc, ustnie wypowicdziane, 
ki: gruntou:y i z,bytkowy. Jes t to systen1 dzis 'v kan- to jego l\apital naturalny: cos-to naksztalt iy'.vej 
tonie Vaud praktyko\vany. Secretan do\vodzi, ie trawy \v ydoby waj~cej R i~ z pomi~dzy IJlyt ile po
podatek nie tylko nie \Vypro"'adza l{apitalu do obic- l~czonych, l{t6rcn1i un1ysl: jego jest \vylozony. -
gu, ale 0\VSzern po"roduje jego ukrywanie, i na. do- VYsr6d licznych l'OZUlTIO\Vall, lTii ~dzy innen1i, niespra
\170d sta\vi dos,viadczenie l{anton6w S[jwajcarji, gclzie \Viedli \Vic zarzucal systenlo,vi Girnrdiua, ~e fawo
podatki z dochodu i z kapitalu "\vprowadzone byly. ryzuje pr6iniact\YO; gdy przeci\"\'nie, poclatek }{api
T\vierdzcnie to rna "'nrtosc wzgl~dn~; bo nie pod a- talowy n1a w1 nsn ie t~ dobr~ dQ:znosc, aieby ,v kraju 
tek wych1ga na ja\v kapitaly, ale jawnosc kapita- najmniej bylo oby\vateli nieczynnych. Os\viadczyl, 
l6\V b~d~ca w prosty1n stosunku do stopnia roz- zc Z\Vittzek spoleczny jest naturalnyn1 stanc1n czlo
woju spo lecznego, daje rnoinosc ich opodatko\\'a- 'vie}{ a, ze zaten1 podatek jest obo\vif!zkowy. \V kon
nia. Podatek jedyny, podlug Secretana obci~za cu wyrazil \Vi ~ccj niz '"~tp li\v osc, azeby stosunko
uczciwego, a fa,voryzuje oszusta. A czyi podatki \Vase podatku odpo\viadala slusznosci. 
niestale nie maj(} tt~j wady ? Czy falszy\ve delda- Gdy dyskusja nad k\vestj~ zasady podatku zo
racje bylyby wi§lrszem zlen1 jak <lzis jest kontra- stala ·wyczerpan~, z~dano \Vte dy jej streszczenia. 
banda i rozmaite <lefrnudacje, l\torytn zapobiedz Podjql si~ tego p. Cla?nageran. Zbil nieliczne ar
niepodobna? Celnicy najwi~cej 1noze defrauduj~. gun1enta zwolennil<ow podatk6\v niestalych i oswiad
Falszywosc deklaracij do pewnego stopnia Inoie czyl sig za ko1nbinacjq podatkolo z dochodu i z ka
byc u suni~ta rozmaitetni sposobami, a najpewniej pitalu, co stanowiloby podatelc slaly roczny. Przy
przez dobry syste1n decenl1'alizacji: w mal yin okr~- j~l tez jako uzupelnienie syste1nu podatek od spad
gu, \V gminie, gdzie si~ \vszyscy znnj~, nie {a two k6\v i donacij, czyli zrnian bezplatnych. Dalej t\vier
utaic swoj§ za1noznosc. Drug~ r~kojn1i~ jest soli- dz~c slusznie, ze brak zdro~rych poj~c ekonon1icz
darno.sc i z ni~ nierozl~czna wzajenzna lconh·ola. nycb, gl6wnf! stawi zapor§ przepro,vadzeniu reforn1, 

Co do podatku kapitalowego, zarzuca 1nu S. nie- z~dal aieby si~ koogres objawil za rozpo,yszech
sprawiedliwosc wzgl~detn kapitalu sztucznego, gdyz nienjen1 nauk ekonomicznych. Podatki niestale roz. 
syste1n ten nie czyni r6znicy mi~dzy rent~ grunto- dziela na konsurncijne i t?·anzakc~jne. Z trnnzak
w~ ci~gle 'vzrastaj~c~ i procentem- zniiaj~cym cijnych przyjn1uje, podatek spadkowy, ale odrzuca 
si~ stopniowo. Nieslusznie tez zarzuca Secretan, ze stem pel i podatek od 1\upna, zmian platnych. z leon . 
podatek jedyny, czy to z dochodu, czy z l\apitalu, sumcijnych wymienia szczeg6lnie podatek tabaezny. 
staje si~ latwo narz~dziem despotyzmu. Nie tyl- Pot~pia go, bo chociai tyt6n jest przed1niotem zbyt
ko, iz dotf!d w pral{tyce "'idzimy te podatki tylko ku, \rszakze wykazujc cyfrarni, ze podatek ten 
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obcif1ia ubog~ klass~ ludnosci w stosunku zna cznic oddawal juz podobnc uslugi. W Polsce ofiara Jna
wi~kszytn niz wyzsze. I tak, najnizszy gatunek placi j~ca pierwiastkowo eel patrjotyczny (zasilenia skar
've l1,rancji poclatku 400°/0 , cygara niisze 184°/0 , bu w trudnych politycznych okolicznosciach), opart~ 
wyzsze 66aj0• Na korzysc podatk6\v stalych przy- zostala na dochodzie, jaldcol,vick tylko gruntowym,
toczyl angielski clochodowy (incon1e tax), kt6ry co wyniklo z jej charnkteru szlacheckiego ~ vv cz~
zdaniem p. Gladston, gdyby ustano\viony by{ przed sci z braku srodkow dosi~gni~ciem podatl\U do wszy .. 
rokien1 1788, d~ug angielski nie istnialby wcale. stkich bez \Yyj~tku obywateli kraju; ale rozr6znia 
,Jest to, 1n6wi on, olbrzyn1, kt6ry \V czasie \vojny dochod zafobkozvy czaso\vy, dozywotni od kajJita
osla.nia nas S\V~ tarcz~, a \V czasie pokoju prze- lowego - wieczystego: pierwszy rna placic jeden 
wodniczy naszyn1 praco1n. '' Pote1n \VSpomnial o po- tylko podatek - dochodo,vy, ostatni i z dochodu i 
datku z kapitalu 1stniej~cyJn jako jedyny \Ve wszyst- z kapitalu. N a te.m \vlasnie zalezy pol~czenie tych 
]{ich pra\vie stanach Zwj~zku atnerykai1sldego. Za- podatk6w. Przyjmuje podatek spadkozoy, uwazaj~c 
rzut, jakoby podatek l<apitalo\vy wyp~dzal z kraju go jako niezbfJdne k6lko w 1nechanizmie fiskalnym, 
kapita!y, wcale si§ tu nie stwierdza w obec szyb~ niby oliwfJ ulat,viaj~c~ rucb innych k6lek. Podatko
kiego \Vzrostu luduosci i stanu k'vitn~cego rniast \Vi spadkowemu nieprzyznnjemy znaczenia niezb~
zwi~zkowych. Systen1 Secretana, polegaj~cy nu po- dnego k6lka w systen1ie podatko'''Ylll, zgodzimy si~ 
datku konsumcijnyn1 zbytkowym, zbija: ze ograni- raczej na por6wnanie do oliwy zmniejszaj~cej tarcie, 
czaj~c sjfJ scisle do przedmiot6w zbytku \vydalby bo i samo zdj~cie ci~zaru t~kiz sprawia skutek. Po
nieznacz~cy rezultat, n rozcifhgaj~c si~ do bardzo datek ten, n1niej jeszcze niz dochodo";y, jest dzis na 
wielu przedn1ioto,v, zjadaiby sam siebie kosztami czasie, ale do jego uznania potrzebne silne poczucie 
poboru; ze zaten1 potlatek konsuuzcijny ?nusi si~ dobra publicznego, przewaga jego nad egoizn1e1n 
'regulozva6 do ?nalej ticzby }Jr:et/;nio!ow pieTlDSzej rodo\vyn1, - do czego nigdzie jeszcze nie dosz1o. 
]Jotrzeby. Podatek nicstaly nic dose ze sa1n nie Wyksztalceiisze na"let jednostki ho~dujfb ten1u egoi
mozc bye stosunko,vyn1, ale jeszczc niemozebn~ zn1owi. Slyszclisn1y autc "'a rozprawy o cnocie oby-
czyni stosunkowosc innych podatk6\Y. Jedynie staly 'vatelsl\iej powstaj~cego przeciwko samej n1ysli po
podn.tck n1oie bye zolizony do scislej stosunkowo- datku spadkowego. W koncu Cl. wskazal gl6wn~ 
sci. Specjalne podatld pst1j~ r6wnowag~; podatek przyczyn~ niepo"·od~enia w zastoso\Yaniu najlep
jedyny j~ ustanowi. Jako sprn,vicdli"'szr i moral- szych teorij- brak potrzeb11ycb \viaclou1osci \V mas
niejszy, podatek stnly jeclyny, zba,vienne na Judy sach 1 nieprzygotowanie opinji publicztH~j. Reforma 
wy·warlby skutld. D~is lraidy, nie 'viedz~c co pluci, narzucona ludziotn niepojmuj~cym jej uzytecznosci, 
a czuj~c jak rz~d ci~gnie dochody wszclkie1ni dro· n1a charalttcr desvotyczny; st~d lat,vosc dla pewnej 
gtuni bez \vzgl§du na sl'nsznosc, rad za\vsze uni- liczby interesowanych "' jej niedopuszczeniu poci~
kn~c podatlru: jest t.o system "'zajetnnego oszukan- gni~cia za sobct tej oboj~tnej a potr~conej n1assy. 
stwa. Przy jedynyn1 poclatku, san1a juz ja,vnosc Jest to bistorja wszystkich reakcij. (Jlatnageran przy
jest pewn~ r§kojn1i~ uczciwosci jak z jednej tak l~czyl si~ do trzech poprzednich V{nioskodawcow i 
z drugicj strony; ale dla zapobiezenia np. falszy- r<-1zen1 podali uzupelnion~ zoioro'"tb propozycj~ tre
wynl del\laracjonl, znajd~ si~ lat,vo i proste adn1i- sci takiej: ze podatek obejmo\vac winien wszystkie 
nistracyjnc srodld; tak \V systemic 11odatku kapi- czynniki bogact\va- kapital i doch6d; ze nujlep
talowego Girardin proponuje zoykzqJ z pe,vn~ nad szyn1 poclatkien1 \V zasadzie jest dochodowy w pol~
deklaracj\1 pod\\'yzlu~; 'v angielsldn1 zn~ dochodo- czcniu z kapitalowyn1 i spadkowym: ornz, ze zasto
wym postano\viona jest kara potr6jnego podatku. sowunie tego systen1u poprzedzic nalezy oswiece
W po~11czonym systemie podatku z dochodu i z }{a- niem opinji publicztu~j przez rozpowszechnienie za
pitnlu, sposoby ich spra,vdz~ia i sci~gania po- sad ekonon1ji politycznej. Przy gloso"·aniu za t~ 
datl\:u dopclnialyLy si~ \Yzajen1nie. Wielk~ tego za- propozycjf1 t. j. za podatkiem jedynytn z 1naj~tku, 
letf}: jest lat\vosc podwyzszania i zniiania, - kt6ra oswiadczylo sifJ glos6w 31, a za mnogosd~ podat
sl{arbowi clalaby 1noiuosc uniknienia przesile11 i k6w reprezento\van~ przcz Secretana-26. Dodac 
ucbylalaby uciel\anic si~ 'v trudnych przejsciach nalezy, ze \V liczbie pierwszych znajdo,vuli si~ wszy
politycznych do srodk6\v nadz"ryczajnycb,- pozy.. scy przedstawiciele naul~i- ekonon1isci, cal a depu
czek, zawsze dla poton1nosci uci~zli wych, a rzadko tacja paryzka, deputacje: biszpansl{a) polska, ruska, 
rezultatem u~pra"r iedliwionych . Angielski income tax oraz deputacja z Nefszatelu, gdzie podobny potlatek 
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z n1aj~tl{u jest juz praktykowany z \Vielldem zado
woleuietn og6lu, wyj~wszy moze nielicznych zwolen
nikow dawnego systen1u 1nonarchicznego pruskiego, 
co oszcz~dzal silnych a slabych obci~zal. W liczbie 
stronnik6w mnogosci podatk6w byli 'vszyscy miej
scowi konserwatysci szwajcarscy i, co rzecz dziwna, 
p. Serno-Slowiowicz- ow przed chwil~ zapalony 
obronca podatku kapitalowego. 

Sprawozdanie p. Junot jasno i tresciwie przedsta
wilo prac~ sekcji drugiej, kt6ra. zajmowala si~ dwo
ma ustEJpami progn1mu: a. rozbiorem podatk6w 
istniej~cych i b. reform cz~stkowych dzis mozebnych. 
Konkluzje sprawozdania Junota zeszly si~ z ostatni~ 
decyzj~ kongresu w dfJ:znosci do zniesienia dzis prze
magaj~cych podatkow niestalych, a zast~pienia ich 
podatkiem stalym i jedynynz. Oplaty rogatkowe po
t~piono. Mn6stwo przywiedzionych fakt6w, m6wi 
p. Junot wykazalo ich szkodlhvosc, jako obci~iaj~
cycb zywnosc klasy wyrobniczej, paralizuj~cych prze
mysl przez podniesienie cen suro,vych 1naterjal6w 
i opalu, tamuj~cych rozw6j rolnictwa przez utru
dnienie odbytu. Pot~pione tez zostaly ze "'zgl~d6w 
ekonomicznycb i moralnych, jako zbyt kosztowne 
w poborze, zacb~caj~ce do defraudacji, zwi~kszaj~ce 
n~dzEJ. W Paryzu, gdzie do tych oplat i s61 poci~
gni~to, 115,000 fr. ci~zaru spada na 60,000 ubogich, 
zyj~cych z dobroczynnosci. \V koncu przyj~to \Ynio
sek sekcji; ze: ,,l{ongres jest zdania, aby cla rogat
kowe byly uchylone bezwarunkowo. s Przeciwko po
datkotn konsumcyjnym, w og6le walczQ: tez same co 
i przeciw clon1 rogatkowym argu1nenta; nadto przy
toczono pol~czone z poborem niekt6rych z tych po
datko w przykrosci : rewizje zaklad6w, handl6w i 
mieszkan, '"e dnie i \V nocy, cz~sto w skutek falszy
wego doniesienia lub podejrzenia. Nie jeden, zwla
szcza przemyslowiec, zgodzilby si~ na oplat~ stal€1 
nawet znacznie wyzsz~ od tych podatk6\v, byle po
dobnych wizyt unikn~c. Henryk Nakwaski wno.sil, 
aieby si~ kongres oswiadczyl za zniesienient oplat 
od gl6wnych artyl{ul6w zywnosci. Sekcja zas sfor
mulowala propozycj~ w \vyrazacb og6lniejszego zna
czenia: ze podatki konsun1cijne od przedmiot6w pier
wszej potrzeby, powinuy bye uchylone w zasadzie. 
A1natorowie wina i cygar usi!owali podci~gn~c je 
pod t~ kategorj~ przedmiot6w niezb~dnych i uchylic 
w zasadzie podatk6\v od trunt6w i tytoniu. Przywo
dzili nadto wzgl~dy polityczne: wspomniano, ze kon
sumcja tych przedmiot6w, odbywa si~ gl6wnie w klu
bacb, szynkac.b, miejscach publicznych; ze ich opo
datkowanie najn1niej jest zamaskowane, a dotyka 
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ludzi maj~cych latwosc podniesienia glosu; ze po
datek trunkowy, w znacznej cz~sci przyczynil si~ do 
upadku ldlku ostatnich rz~dow Francji. Wernadski 
z~dal scislego oznaczenia przedmiot6\v pierwszej 
potrzeby, majqcych bye od podatl<u wolnemi. Slu
sznie odpO\Viedzieli nato Pepoli i r. Duprat, ze po
j(Jcie granicy mi~dzy potrzeb~ a zbytkien1 wzgl~dne 
jest, zalezne od \varunl{OW miejscowych, oraz moral
nych,-czasu, obyczaj6w; ze zatem oznaczenie tej 
granicy dla l\ongresu, jest rzecz~ niemozebn~. Co 
do konsun1cji zbytkowej, tej opoclatko\vanie, jakl\ol
wiek na poz6r, dajfJ:ce si(j uspra,viedliwic, \V gruncie 
jest bezzasadne i szl(odliwe: wyl~cza pewne przed
rnioty z uzytku ludzi roztropnych, nieogl§dnycb zas 
nie powstrzynntje, tylko ich ruin(j przyspiesza. Zre
szt~ syn marnotra,vny rujuuje ojca, rodzinfJ; ban
krut -licznych pracownik6w; tak, zr, w ko:6cu ci~
zar ostatecznej lik\vidacji, a zatem i podatek, spada 
na ludzi rz~dnych i uczciwycb. Czy nie lepiej wi~c 
przez proste, bezposrednie upodatko,vanie pozosta
wic 1 udziom zacnym nalezny im zaszczyt uslugi pu
blicznej? Przyst~piono do glosowania i wyzej po
dana propozycja sekcji wzgl~dem podatk6w kon
sumcyjnycb bez zmiany przyj~t~ zostala. Udowo
dniono szkodliwosc systemu celnego dla post4Jpu 
materjalnego sp6lecznosci, juz ze wzgl~du tam, ja
lde ruchowi przen1yslowemu kladzic, juz z powodu 
ci~zar6w bezposredno konsumrjEJ gniot~cycb. Re
zultaty osi~gni~te w skutku reform \V duchu wolno
sci bandlu dokonanych daj~ pewn~ ll1iar~ falszywo
sci i szkodliwosci systcmu protekcyjnego. Pod wzgl~
dem na wet fiskalny1n, obliczenia na tym systemie 
oparte, okazaly si~ nio tyll{o mylnemi ale zostawaly 
cz~sto ''' stosunku odwrotnym do rzeczywistych wy
padk6w, tak nawet, ii np. przy znizeniu cla w po
st~pie ilorazowym. Fatalny wplyw systemu celnego 
pod wzgl~dem moralnym jest rzecz~ powszechnie 
uznan~: pon~tnosc kontrabandy silniejsza od najsu
ro,vszych przeciwko llh~j Srodk6w; W I"ZfJdzie kontra
bandzistow nieposlednie miejsce zajrnuj~ wsz~dzie i 
zawsze celnicy. vVniosek Pesquera, aieby w intere
sie przemyslu krajowego clo protekcyjne usprawie
dliwione bylo o tyle, o ile r6wnowazy ci~zary do 
odpowicdnich przedmiot6w 'v l\raju przywi~zane, -
pomini~ty zostal dla czystosci zasady, i zgromadze
nie odwracaj~c \Yszell\~ mysl protekcji i zakazu, 
\Vyrzeklo: iz cla po\vinny bye stanowione jedynie 
w celu fiskalnym i tak malej wysokosci, azeby po
n~tnosc kontrabandy us tala.,, Co do 1nonopolu, Ju
not podal propozycj~ tej tresci, ze ,Kongres uznaje 
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p , .. trzeb~ uchylenia wszelkich monopo16w fabrykacji 
i sprzedazy przedmiot6w konsumcji. '' \V poparciu 
wniosku przytaczal fakta z dokument6w urz~do
wych czerpane. I tak, doch6d tabaczny w Anglji 
przy wolnej fabryl\acji i sprzedaiy czynil w 1832 r. 
74 milijony frank6w, na 24 milion6w mieszkanc6w 
(3,08 na jednego); we Francji przy monopolu- 45 
milion6'v fr. na 32 miliony mieszln:nic6w (1, 40 na 
jednego. Pot~pial szczeg61nie monopol na sol -
przedmiot pier\vszej potrzeby i nadzwyczaj wazny 
w rolnictwic. Nak,vaski wyrz~dza, n1ianowicie w Ga
licji, rolnictwu, przemyslo,vi i w og6lc calej ludno· 
cii. Junot szczeg6lnie napieral na 'vainosc uzycia 
soli w rolnictwie; ubolewal, ze dzi~ki fiskalnosci, 
uzycic to jest niepodobne, a na\vet i potrzeba nieu
znana. Przy tcj okolicznosci 'vyrazil n1ysl: ze ,eko
nonJja polityczna nie jest naulu~ pry\vacji, ale raczej 
rozpowszechnienia dobrobytu. Rz~d, co tej prn.wdy 
nie rozun1i6, pozba,via si~ wielldej dz\vigni, potrf1-
caj~c ludnosc \V jcj n1oralizuj<lce1n uczuciu post~pu i 
dobrobytu,- uczucin podnosz~ccm znaczenie pracy 
zar6wno \V indywidualnytn jak publiczny1n intcrcsie. 
Kongres wszystlde n1onopole bezzoarunlcowo pot~ pil 
i przyj~l pow yzsz~ pro pozycj~. 

Na ostatniem posiedzeniu roztrZfLSano kwestje: 
o jJOtlatku rnutacyjnyuz i o .stosunlcozco.§ci tub ]Jost~
pouJo,§ci podatl\u. 'Vniosek staw iony \V sekcji o od
rzuccniu podatku z n1utacij platnych nie znalaz! 
opozycji; przeci wnie w zebranin og6lnem a tako"rany 
1Jyl, rnianowicie przez konserwatyst6w Vaud'skich. 
Guisan, adwol{at z Lozanny utrzymy,val, ze te nie
ruchon1osci zicmsl{ic, kt6rych \vartosc \Vzrasta, naj
wi~cej ulegajfb mutacjom, ze zaten1 podatek od sprze
daiy zien1i utrzytnac nalezy, jal\O znpelniaj~cy pr6-
zni~ 'v podatku gruuto"'Yll1, z'vi~kszenia tego niedo
tykajQ:cyn1. rrwierdzil dalej, ze },ongres, oswiadczy
wszy si~ juz za podatkien1 od n1utacyj bezplatnych 
(spadk6w, lcgat6,v), musi sj~ zgodzic i na opodatko
wanie platnycb, gdyz w razie przccj,vnym pier\vsze 
przybralyby satnulowan~ form~ sprzedaiy dla uni-

. knienia podatku. Zarzucil nast~pnic, ie kongres 
nie zostal wierny zasadzie podatku jedynego; zc do ... 
puszczajqc podatek spadkowy, sta,vi obok poboru 
perjodycznego drug~ form~ poboru, nicregularn~,
ze stnierc i~ kontrybuent6\v. , I{iedy wi~c, ze z'viqz
ku dw6ch })Odatk6'v- docbodowego i kapitaJowego 
zrodzilo si~ juz dzieci~, czen1u.Z si~ nie tna urodzic i 
drugie? M6wiono o oliwie ulat,viajf1cej bieg n1ecba
nizn1u podatku jodynego: dodajtny jeszcze tej oliwy. 
Slo,vein przyjmuj~c podatek z n1utacij bezplatnych, 
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przzyj~c nalezy i z platnycb." Odpowiedz na to pro
sta: ze jesli z malienstwa dwojga. bialych rodzi si~ 
dzieci~ biale, to nie idzie zatem, azeby si~ 'v nast~p
stwie mialn1urzyn urodzic. Ot6z podatek spadkowy 
jest dzieci~ciem pra\vem Z\Vi~zku nazwanego podat
kiem. z 1n~j~tl\u; gdy przeciwnie podatel< od spreda
zy jest najzupelnit~j podatkiem niestalytn, ci~z~cym 
tranzakcje, tarnujf!cym obieg, posiadaj~cym w pe
wnym stopniu i t~ cech~ podatk6w niestalych, ze 
dotyka podatl<uj~cych 'v stosul{u odwrotnym do ich 
zamoinosci, bo posiadlosci drobne i w upadl<u b~
df!ce naj,vi~cej zmianie 'vlascicieli ulegaj~. Przyj~c 
tah:i podatek do systemu przc~ kongres uch\valone
go byloby to nie dolac oli\vy, ale rzucic przeszko
d~ mi~dzy kola mechaniz1nu. Gloso\vano naprz6d o 
podatku od sprzedazy, kt6ry odrzucono, potem o po
datku spadkowy1n- i przyj~to \vniosck pana Guisan 
\V tyeh slo\vach, ze: ,Poclatek z czystego activunz 
spadku przyjmuje si~ w zasadzie. '~ Jeden tylko przy
j~t.y zostal wniosek p. Bory, azeby traktaty miQdzy 
naroclowe, na 'vypadek smierci wlasciciela maj~tku 
zostaj~cego za granic~, oznaczyly udzial kazdego 
rz~du \V podatku spaclkowym, a to w celu zapobie· 
zenia izby majcttek taki ani unikal podatku ani te~ 
podw6jnie go nie ponosil. 

Nast~pila l< \vestja slosunlcozoo.§ci lub }Jostgpozoosci 
podatku. Garnier proponuje podatek post~powy; 
ale przcwidujf1C przeciwnie usposobienie wi~]{szosci, 
nazy,va go stosunkou,y11z ale to stosunku wzrastajcy
cynl. ,,Do pewnych wyrazen, przywi~zane znaczenie 
hasla chor~gwi partij kranco,vych; z tego powodu 
\Vywoluj~ one op6r systematyczny, nan1i~tny, trudny 
do z\valczenia. Jednen1 z taldch wyrazen jest pocla
te/c postcpozcy: byl on chorqgwi~ 1naj~cych na celu 
\Vy\vlaszczenie i zaprowadzenie wsp6lnosci. Alez nie 
s~ to wcale nast~pstwa koniecznie poclatl{u post~po .. 
wego; mo.Zna n1u zakreslic granicc, jakic si~ podo
ba, a przy po"'olnen1 stopnio\vaniu podatek ten 
nie tylko ze pra \V nie naruszy, ale owszem stanic 
si~ wy1niarem sprawiedli"·osci. " Tu G. cytuje zna
konlitych pra\vnik6w i ekonomist6w przyjn1uj~cych 
zasad~ podatku postEJpowego, - 1ni~dzy innymi: 
~lontesqnieu, Smith, Say, Condorcet. Nast~pnie 
oznacza grauice post~pu 0 i 15°)0 ; uloiyl na\vet ta
blice, na l\t6rych okazal jak post~p n1oze bye wolny 
i 'vcale 'vlasnosci nie zagrazaj~cy. Zreszt~, nie 1na 
pretensji, azeby system post~po,vosci odni6sl zwy
ci~ztwo natychn1iasto,ve; \vie, ze najlepsze rzeczy 
cz~~to by,vaj ~ pot~piane, ale ufa w })rzyszlosc. Gi
rardin obwinia pana Garnier o nieszczerosc; twier-
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dz11c, ze nauka go pot~pia, i ze on z natury swojej post~powy, nie tylko w zastosowaniu do podatku je
jest podatkiem osobistym,- a Girardin, chce vrze- dynego, ale i przy obecnej ich n1nogosci., Bogact,vo, 
de\vSz!'stkiem podatku rzeczowego. Duprat uwaza jest prac~ nagromadzon~: dla czeg6z obr.i~zac wi~
podatek post~powy za zgodny z nauk~, wszakie cej prac~ moich przodk6'v niz moj~, albo obci~zac 
obawia si~ jako niebezpiecznego narzEJdzia. W kaz- ·wiEJcej prac~ \V wifJl{szej ilosci nagromadzon~? '' -
dym razie przyznaje, ze '·V obecnyn1 stanie przecho- Figuerola \V swoiln rachunl\u pomija czlowieka. 
dnim, w obec istniej~cych rozlicznych podatk6\v nie- Royer zwraca U\vagfJ, ze jal{kolwiek bogactwo po
stalych, ci~z~cych w stosunl{u oclwrotnym do zan1o- win no bye owocem pracy, tak jednal{ nie je~t w rze
znosci,- poclatek postEJpo\vy bylby prawdziwym re- czywistoscj. Pocz~tkien1 \vielkich fortun po wi~k
gulatoren1, doprowadzaj~cytn do pe\vnej r6wnowagi, szej byly cz~sci podb6j, grabiez, przedajnosc, spe
do stosunl{O\'\'osci. Jeszcze Clatnageran, zacz~l od kulacja na slabosci lub DEJclzy ludzkiej oparta, Jaska 
WYV{Odu historycznego, i wykazal 0 ile bl~dnen1 jest kr6l6\V, Jnonopol, przywilej, lichwa i t. p. - zr6dla 
mnien1anie, jal{oby ten podatek pro\vadzil do barba- niezbyt czyste, a w kaidym razie od pracy r6zne. 
rzynskiej nhvelacji niezgodnej z CY'Nilizacj~. Istnie- Wszystl{ie te zarzuty Figuerola zalatwia prostem 
nie jego odpowiada najswietniejszyn1 w dziejach umorzeniem: 1naze cal~ przeszlosc i "'yglasza og6l
ludzkzkosci epokom: w Atenach istnial on przy Pe- n~ amnestj§ na zasadzie przedawnienia, nic juz nie 
riklesie, we Florencji w 15-m wiel{u, w Holandji od m6wi~c o fortunach dzis z podobnych zr6del pows ta
czasu jej wys\vobodzenia przy E,ilipie II1n do 'vojny j~cych. Tyn1 co odziedziczyli tylko n~dz~ co odpowie 
z Ludwikiem XIV. Dzis zreszt~ pral\tyl\owany jest Figuerola na zapytanie: ,>jak si~ to stalo, ze oni, ma
w niekt6rych panstwach niemiecl{ich dalekich od j~c tylez przodk6w co i bogacze, nic po nich nie 
barbarzynstwa,- mi~dzy innemi \V Bawa1ji, w Ho ... otrzytnali?'' Czyzby ich praca nic zgola nie byla 
landji, Anglji i Francji, znajdujen1y tez pe,vne po- warta? Serno energicznie popieral podatek post~
datki z taryf~ post~pow~. Tez same \VzglfJdy, uspra- powy i jak najszerszc jego zastosowanie w celu ry
wiedliwiaj~ zasad~ post~powosci i w podatl{u og61- chlego dokonania pewnej niwelacji na rzecz prole
nym skarbowym. Stosunkowosc nie bylaby spra,vie- tarjatu. S. nie lfJkaj~c si~ ostatecznosci; idzie pro
dli\vosci~, gdyz najmniejsza czqstka, uj(Jta z potrzeb sto do celu. Girardin raz jeszcze powstal przeciwko 
koniecznych, ci~zy wi~cej, niz najznaczniejsze uszczu- podatkowi post(Jpowemu: jest to, m6wi, podatck ka
plenie zbytku. M6wiono o nien1oinosci oznaczenia tegoryczny, dziel~cy Iudzkosc na 1\asty, a zatem an
granic postEJpU: granice te znajdujen1y tylko w mo· ty-socialny. Po mniej znacz~cych przcci\v post~po
ralnosci rz~du; ale czyz i stosunkowosc rna inne wosci podatl{u wyst~pieniach, pp. Secretan, Hurt
granice? Jak latwo jest dekretem podniesc wykla- Binet, Pesquera, Girardin,- p. Reinach m6wil za 
dnik poSl(Jpu lub jego \vyraz ostateczny, tak r6wniez ni~ i przytoczyl, ze w samej Szwajcarji podatek po
latwo podniesc normEJ stosunko\v~. Zreszt~ z\vazyc RtEJpowy istnieje w Bazylei, a w Nef~zatelu zaproje
nalezy, ze 'v rzeczach polityki scislosc 1naten1aty- ktowany zostal przez p. Piaget- swiatlego i popu
czna bezwzgl(Jdna jest niepodobna i zgodzic si(J larnego mEJza stanu, i tylko do czasu r; zastosowa
trzeba ze ~daniem zc prawodazostwo powinno lago- niu odlozony. NastfJpnie P. Dupart odczytal projekt 
dz'lc go1·ycze iycia. Ot6z jednyn1 z tych srodl{6w podatku post~powego z docboclu przez Rad~ Stanu 
lagodz~cycb jest podatek post~powy. Liczne s~ glo· kantonu Vaud ulozony, pi(Jknie wymotywowany i 
sy za podatJ\ami zbytkowemi, a 'vlasnie najlep- tylko - dzi(Jki stagnacyjnej partji tan1tejszych kon-
szym z nich jest podatek post~powy. Jesli teo1ja serwatyst6w- dot~d zaniechany. . 
tego podatku nie jest czysto nauko\\·~, to n1oina Przyst~piono do gloso\vania: Propozycja pana 
odpo\viedziec: ze nie jest 'vprawdzic teorj~ oder- Garnier za post~powosci~ podatku, otrzymala 13 
wanq, bez,vzgl'Jdn~, - nie jest arytmetyk(}:, ale za glos6\v, za stosunkowosci~ os,viadczylo sifJ 26 os6b. 
to jest antropologj~; nie naleiy do Inateinatyld, ale Czul Garnier, ze mysl podatku post~powego jeszcze 
do filozofji. Bo tei kiedy o ludzkosc chodzi, nie mo- nie dojrzala; lepszego rezultatu nie oczeki\val. I ten 
zna w rachunku pomijac czlo·wieka. Podczas gdy jeBt na przyszlosc obiecuj~cy,- zwlaszcz a, ze wifJk
Clamageran tak zr(Jcznie zadawal cios bezwzgl~dnej szosc przewaznie skladala si~ zmiejscowych ltonser
stosunkowosci podatku, deputacja hiszpanska nara- watyst6w przeciwnych a prio1li wszelkiej nowosci. 
dzala si~ nad jej rato~vaniem. Figuerola \vyst~pil Zalowac nalezy, ze w propozycji nie oddzielono kwe
z stano"'czem oswiadczeniem, ze odrzuca podatek stji zasady od kwestji natycbmiastowego zastoso-
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wania. Duprat mial t~ mysl i powinien byl stawic punkcie nabyte w nauce prawdy zwyci~ztwo odnio .. 
poprawk~: mialby zapewne wielu za sob~. Zreszt~ sly, bo przyjaciele Iudzkosci smialo glos podnosili 
rna to opuszczenie i dobr~ stron~: bo l\iedy kwestja w o bee Inilcz~cych, albo p6lglosem odzywaj~cych 
rozstrzygni~ta tylko w zasad1-ie, n1ozna utrzyn1ywac, si<J zwolennik6w rutyny i przywilej6w. Spodziewac 
ze '\VSpolecznosci rozwini~tej norn1alnie, gdzieby si~ nalezy, ze przedmiot tal{ wazny jak kwestja po .. 
nie bylo potrzeby regulowac dawne gwalty, bl~dy, datkowa, a tak n1alo jeszcze wyswiecony i uregulo
nicspra\viedliwosci, stosunkowosc podatku tnoze wany, zach«Jci wyznawc6w nauk sp6lecznych do po .. 
bye uwazana jako zasada sluszna; ze 'vzgl~du zas dobnych prac zbioro,vycb;- ze kongres podatkowy 
na nienormalny stan sp6lecznosci, konieczny jest Lozanski nie b~dzie ostatnim w swoim rodzaju, zwla
regulator, -- i w tym cbaral{terze podatek post~po- szcza, ze ten za pospiesznie byl organizowany i nie 
wy musi bye dopuszczony. Calosc prac kongresu m6gl bye kompletny1n. 
przedstawia pocieszaj~ce zjawisko, bo w l\azdym 

STOLIOA MORMONOVV . 
• 

• (WYJJ\TEK Z PODROZY) . 

• 
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W czer,vcu przybylisn1y do stolicy Mor1nonow, 
kt6r~ znalezlis1ny zupeinie opuszczon2t.- Cisza gro
bowa panowala na ulicach; dopiero po niejal<itn cza
sie samotnego jezdzenia po miescie spostrzeglismy 
gromad~ na p6l nagich dzieci Indyjan.- Poniewaz 
o tern miescie mn6stwo na t\vorzono basni, nie b~
dzie 'vi~c zbytecznem przytoczyc tu o nien1 ldlka 
rys6w zebranych przez pra,vozda\vc6w.- Okolica, 
w }{t6rej ono lezy, jest r6wninf1 prawie ze'r'\rsz~d oto
czon~ g6ran1i, okolo stu mil dlug~, a dwadziescia 
szerok~. Miasto zalozonen1 jest we wschodniej jcj 
cz~sci w poblizu g6r w czworobok rozlegly na szesc 
mil kwadratowycb.- Ulicc s~ 130 stop szerol{ic i 
przecinaj~ si~ pod k~tami prostcmi 'v lderunku czte
rech olrolic nieba.- S£1 one obsadzone drze,van1i i 
wybruko"rane a cbodniki ich n1aj~ 20 st6p szeroko
sci. ,Blocks" (to jest place zamkni~te ulicami a 
przeznaczone na budo\v~ don16w) s~ bardzo obszer
ne, a niel\t6re z nich obejmuj~ 10 al,r6w zien1i.
Powierzchnia jest z p6lnocy ku poludnio,vi nieco 
pochy lona; ulice idqcc· w tytn lderunku Inaj£1 po bo
lrach rowy, kt6retni plynie S\vieza "roda i przez 
kt6re prowadz~ n1ale n1ostki.- Rowy te n1og~ do
starczyc 'vody pra,vic do \vszystkich ogrod6"r· -
Wielkie, na budoYv<J miasta przeznaczone przestrze
nie s~ w n1alej tylko cz~sci zabudowane; po wiQkszej 
cz~sci dwa albo trzy male domki stoj~ na rozleglym 
Blocksie, kt6rego resztuj~c~ CZ§SC zajmuj[}; ogrody 
i po]a. . 

Do my s~ zbudowane z Adobes'u ( cegly na sloncu 
wysuszonej) koloru jasno szarego. - Nie mog~ one 
zgola roscic prawa architektonicznych pi~knosci, 
chociaz styl ich jest zupelnie odr~bny, w ogole je
dnak widok miasta uwazaj~ za przyjemny. Wprzod 
nim prorok wyjscie Mormonom nakazal, moglo ono 
liczyc ol\olo 15,000 mieszkanc6w. - U najwi~kszej 
liczby do1n6w ol\na byly po\vyjmowane a drzwi zanl
l{Di«Jte, byly r6wniez poczynionen1i przygotowania, 
jak si~ do,viedziano, a by miasto przed wejsciem woj
sl\a zapalic, p6znh3j jednak nie zdalo si~ prorol{owi -
po,vtarzac traicznej pogorzeli ~Ioskwy. 

Jal< o odznaczaj~ce si~ budowle n1ozna tylko uwa
zac dOIDY proroka, a mianowicie jego dom mieszkalny 
i dom Lwa. Leif1 one w najludniejszej cz~sci naj
blizej srodka miasta, na czworoboku granicz~cym 
z placem przedkoscielnyn1. - Ten czworobok obej
n1uje 10 akr6'v zieini i jest obwiedziony murem 10 
st6p 'vysokim z ciosowego kamienia wzniesionym.
W malej ocl muru odleglosci zbudowane s~ zaol\r~
glone bastjony, kt6re "·ysokosci~ o dwie stopy n1ury 
przechodz~. Zd aj~ si(J one bye 'vzniesionemi z \viel
kitn kosztem dla zabezpieczenia Si(J przeciw wzbu
rzcniom ludu, a n1oze i dla lepszego zamkni~cia li
cznych ion proroka. Na polnocno.zachodnim rogu 
tego obn1uro,vanego czworoboku znajduje si~ gmach 
przeznaczony na przyjnlo,vanie seciny.- Tam skla· 
dac maj~ Mormoni setn~ cz~sc dochod6w swycb ko
sciolo\vj. Daniny icb jednak w og6le wynosic mog~ 

.. 
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zapewne pi~t~ cz~sc dochodu.- Do1n lwa lezy w sa
mynl srodku kwadratu, 111a dwa pi~tra, jest 25 st6p 
szeroki a 100 st6p dlugi, zbudowany w stylu gotyc
kim ze szpiczastym szczytem w og6lc jednak zasto
SO\vany do planu szczuplych amerykai1skich dotn6\v. 
Na frontonie znajdujc si~ z kamienia wykuty le\v 
z napisem: ,Spoczy,vaj~cy lecz ostrozny." Zdaje , 
si~ to bye godle1n proroka, ktory przez ,,Swi~-
tych." ,Lwem Pana" jest zwany .. - Dom ten ko
sztuje wi~cej niz 30,000 dollar6w. 

''i poblizu domu Lwa od strony wschodniej lezy 
maly bydynek w stylu amerykanskich wiejskich dorn· 
ko\Y, mieszcz~cy gabinet Brigham Joung'a i pok6j 
jego sel(retarza.- Wi~kszy niz dom lwa jest dom 
mieszkalny Proroka, trzechpi~trowy, wprawdzie zbu
dowany tylko z adobes'ci, Iecz gladko wytrynl{OW a
ny i pobielony.- Nad nim wznosi si~ wieza zal{on
czona ulem, kt6ry jest symbolem !\iormon6w., a za
razem sluzy za herb calego ich territorjutn. v..r tym 
dotnu mieszkHl Brigham Joung z pierwsz~ sw~ zon~ 
i jej dziecmi, w domu zas lwa mieszkala wi~ksza 
cz~sc jego ion, kt6rych on wi~cej jak 80 mice tuusi, 
inne mog~ zajn1owac dowolne \V 1niescie potnieszka
nia.- Tak \Vi'JC dom lwa sluzy prorokowi za hare1n. 

Po<lr6iuj~cy z trudnosci~ zaledwie wynalezli w mie
scie miejsce przytulku, - Znajduj~cy si~ tu pod6w
czas ,niewierni" w liczbie okolo 20 do 30 osob ja
dali w Globe-Saloon'ie, sypiali zas na \vozach albo 
na korytarzach rzeczonego don1u. - 'l'ylko Guber
natoro,vi Cumming'owi i mah~j liczbie innych udalo 
si~ znalesc mieszl{ania; r6wniez z iy,vnosci nic do
stac nie bylo moina, procz trochy ogrodowizn. Santi 
Mormonowie znajdo,vali si~ r6wniez pod 6'vczas 
w po!ozeniu nie bardzo blogien1. - N a rozkaz pro
roka wyruszyli oni ku poludniowi do Provo, n1iasta 
licz~cego okolo 7000 tnieszkanc6lv i o polow~ mniej
szego ud 1niasta Slonego jeziora.- Wyjscie wszakze 
to nie bylo uskutecznionem w zamiarze militarnego 
tan1 oparcia si~., Provo bowiem lezy \V miejscu otwar
tem, na dolinie szczodrze zroszonej \vod~. - Koln
missarze pokoju, kt6rzy \vyprzedzili armij~ i juz 
w dniu 2 Czerwca przybyli do miasta Slonego Je
ziora, w dniu 14 t. m. udali si~ do I)rovo, znalezli 
oni tu n1n6st,vo ludu, w cz~sci bezladnie nagroma
dzonego. Najwi~ksza liczba nie 1nogla si~ pomiescic 
w domacb, ale obozowala na wozach albo \V norach 
w ziemi wykopanycb, nieco tylko oslonionych slolnfb 
ryzow~. Z odziezy takze moina bylo wnosic, ze cier
pieli wielk~ n~dz~; niekt6re kobiety zaledwie niedo
statecznie mialy czem przykryc sw~ nagosc. Wi~ksza 
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cz~sc tego ludu zdawala si~ skla<lac z zagorzalych 
fanatyk6,v- 1nin1o to jednak nickt6rzy uialali si~ 
przcd kotnn1issarza1ni i n16wili ie ~najduje si~ \viclka 
liczba taldch, lit6rzy iyczyli sobie dalej \vyruszyc i 
zupelnie opuscic krain~ Mormon6\Y. - JCotnn1issarz 
Powell1nial mow~ na zgromadzenin zloion61n z m~
szczyzn i kobiet, }{t6ra dobrze przyj~t~ zo tala. -
Polozenie kobiet ~lorn1on6\v nie zda,valo si~ bye 
rozkosznen1, a przeciez byly one zajmuj~cemi. -
Nie widac bylo 'vsr6d nich, ani pi~knych oczu, ani 
kwitn~cych zclro,viem ust, o"'szem przedstnwialy si~ 
one jako osoby melancholiczne, niezdrowc i upadle 
na duchu.- Wpra\vdzie mozna to bylo przypisac 
ich 6wczesnc1nu przykremu polozeniu, czytalem je
clnak \V innynl \Vczesniejszym opisie Morn1on6w, ze 
ich kobh~ty nic robi~ rozkosznego "'raienia .. 

z gazet dowiccie Si'J ze \Vojska w dniu 26 Czerwca 
\Vkroczyly do n1iasta Slonego J eziora. l{ommissa
rze Pokoju wyjcchali na spotkanie Jenerala John
ston'a i przyl~czyli si~ do jego sztabu. Za }{aid~ 
kolun1n~ ci~gn111 si~ dlugi szereg jej pow6zek, tak 
ie wojska potrzebowaly 10 godzin do przejscia przez 
ntiasto, kt6re zawsze jeszcze wydawalo si~ jakby 
:wyn1arle; jednalcze lrilku Mor1non6\v \vrocilo jui 
z poludnia aby si~ przypatrzyc temu niczwykle1uu 
\Yidokowi wkroczeniu \vojska, zaspokajali oni jednak 
swoj~ cieka,vosc przez szczcliny i szpary tni~dzy de
skanli, l{t6renli byiy za.bite otwory olden 'v domach 
opuszczonych.- Tylko na rogu vlacu pr~cdkosciel
nego dalo si~ widziec kilku spektator6w na ulicy.
\V innen1 tniejscu pracuj~cy, zatrudnieni robot~ 'v o
grodach i na polach wykopy'"'ali s'vc zaj~cic z zu .. 
peln~ oboj~tnosci~ na t§ wrza\v~ \Vojskow~, - ol>o
j~tno~c przeciez t~ u'vazano udanct.- W ojska, nie 
wyl'!c~aj~c oficer6\v, przeci~guly "' grubej ale \VY· 

godnej n1arszowej ouziezy, zacho"'nly zas wyborn~ 
karnosc i porz~dek; nie slyszano ani 81niecb6\v ani 
krzyk6w, zda,vano si~ 'vszystkiego unikac coby mo
glo obrazic Mortnon6,v. - Muzyka grala, umilkla 
jednakze gdy pocb6d nadciq,gn~l przed ot\varte pod-
woje Gubernatora Cumming'a, kt6rego \Vojska na
\Vet niesalutowaly. -- Przyczyn'! tego byly rozmaite 
nieporozumienia jal\ie zaszly mi~dzy Gubernatorem 
a Jeneralcm Johnston. 

Wojska przcszly przez n1iasto i po zanietn rozlo
iyly si~ obozem, rozci~gaj~cym si~ prawie na 2 mile 
na brzegu Jordanu.- P6zuiej wi~l\sza cz~~c wojska 
zostala odsuni~t~ o 30 1nil od rniastu, a tymczasem 
nadeslano rozkaz z W ashington'u, w skutl<u kt6rego 
2,500 ludzi rna pozostac '" territorjum Mormon6w.--
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Wl{rotce po wkroczeniu wojsk Gubernator Cumming jest tylko tytularnym Gubernatorem, Bring ham J oung 
udal si~ do Provo i powr6cil z tamt~d z prorokietn zas jak dawniej tak i teraz jest rzeczywistym rz~dct!. 
w dniu 1 Lipcn.- W nocy z 1 na 2 I.Jipca nadci~· Nad stronnikatni swemi Brigha1n Joung panuje 
gn~lo okolo 30 WOZO\V zdaj~cych SiEJ miescic starszy- despotycznie.- Wielu z pomi~dzy Mormon6w slepej 
zu~ ludu, a zarazem przywoz~cych mn6stwo sprz~- wiary skazuje on , na poswiEJcenie'' kosciolo\vi S'\vych 
tow domowych. Od t~d rozporz~l si~ powr6t l\1or- maj~tl{6w, co zalezy na tern iz oni kai~ sporz~dzac 
mon6w do miasta Slonego Jeziora, l\t6ry tr\val przez tytul wlasnosci swych grunt6w na jego in1ie.- Jesli 
nast'Jpuj~ce tygodnie. Cal a 25 milow a przestrzen 1nu si~ \Vi~c spodoba, odbiera on po ptostu podobne 
dziel~ca te n1iasta hyla pol{ryt~ wozami i l\arawa- wlasnossi a wierni wtedy przed Stl:dami zadnej nie 
nami powracaj~cych. Wielu z tych podr6znych tnog~ spodziewac si~ pomocy.- Podlug zas innych 
mozna bylo widzicc w najokropniejszcj n~dzy, " 7iele wiado1nosci \vply\v prorol{a upacll u wielu Mormo
kobh~t szlo pieszo, odzianych najlichszemi lachn1a- n6w, tak ze tenie musial si~ otoczyc rodzajen1 stra
nami, zaledwie wystarczajce~n1i do przykrycia icb na- zy przybocznej. 
gosci, otoczonych za to kl~ban1i pylu, wznosz~cego Post~powanie Mormon6w '"zgl~detn wladzy Zwi~r 
si~ z pod przcci~gaj~cych \VOZO\V. Przeciwnie zko,vej jest mieszanin~ przebieglosci i n~eogl~dnosci, 
prorok 'vln~6tce urz~dzil napowr6t S\voj don1 i staran- zuchwalstwa i podlosci co si~ i gdzieindziej u mata
nie zabezpieczyl hare1n przed wzroldem ,Niewier- cz6w, barbarzync6w lub przewrotnych napotykac daje. 
nycb." Wielu takie przeci~galo przez n1iasto ku Mimo to nie mozna przewidziec, czy oni tytn sposo
p6lnocy do zalozonych tamzc siedlisk, kt6re poprze- ben1 nie zdolaj~ co pozyskac; maj~ bowiem do czy
dnio r6wniei opuszczonerni zostaly.- l{orre~pon- nienia r6wniez z nieprzezornym, slabym i pod wielu 
dencij jednak A1nerykal1skich dziennik6w s~ zdania., wzgl~dami skr~powanym Rzf!de.m; w Europie tylko 
ze znaczna cz~sc da wniejszych 1nieszkaiic6w n1iasta nie dadz~ w siebie w m6wic, ze tal{ niedol~zne po
Slonego Jeziora nie b~dzie w stanie powr6cic.- st~powanie Rzt};du "'yplyn~lo z lagodnosci jak~ dy
Przyczyna tego leiy w ten1, ze kosci6l czyli rz~d ktowala ludzlrosc, nie zdaj~ca si~ bye domow~ cnot~ 
Mormon ow ulatwil ,~lielu niezan1oinyn1 fatni]jonu po- w Stanach Zjednoczonych.- Zreszt'b niedostatek sil 
dr6z ku poludniowi, vo cz~sci bydlen1 poci~go,ven1 tnoralnych i fizycznych Mormon6\v, kt6ry przy tej 
zabranem \vojsku, jak niemnh~j w tern, ze niel<tore okolicznosci 'vyszedl na j~w, rozproszyl marzenia, 
fa1nilje posun~ly tak daleko s'tv6j fanatyzm, iz przed jakie sobie tu na,vet tworzono o ich pot~dze, walecz
wymarszcm spalily s\ve dotny lub uczynily jc nie- nosci i bogactwie.- W og6le opinia t.utejsza jest 
zdolne1ni do zamieszl\ania. - Obecnie wielu z tych in1 nieprzychyln~. 
nie dostaje srodk6w do po\vrotu albo do nowego Jednakze "'YIH'awa wojsk Zwi~zkowych r6wniez 
osiedlenia si~.- Na drodze urz~dowej utrzymuj~ ze nie odpo,vie \vyobrazeniu jakie n1oze jeszcze \vielu 
spokojnosc i porz~dek juz przywr6conen1i zostaly 1na \V Europie o pot~dze Stan6w Zjednoczonycb, 
w territorjum ~Iorn1oD6\v, na\vct l{onlmissarze Po- spostrzeg~ oni do jakiego stopnia pot~ga Stan6w la
koju w dniu 4 Lipca wyruszyli z powrotem; tyn1cza .. mie si~ o niedos,viadczenie i nieogl~dnosc polityki 
setn jednak uspokojenic tej zien1i zdaje si~ bye do- partii, o ogromue przestrzenie niezan1ies:zkalych 
piero .zarz~dzonem jal{ to widziec si~ daje z rozn1ai· oliolic i o trudnosci \Vystawienia w razie potrzeby 
tych korrespondencyi dochodzQ:cycb do 17 Lipca. - jednolitych \Vojsk, tak ie przesadzone "'ielolicznemi 
Podlug nich Brigham J ouug i jego stronnicy oka- frazesan1i "'YO brazenie o pot~dze \Yojennej potom
zuj~ si~ dun1nen1i i upornyn1i. J uz })rzy \Y]n·oczeniu k6\v. Sani'a o wiele zn1niejszyc si~ tnusi. 
Ameryl\ansldch \VOjsk Jenera! kwatern1istr~ armii Pon1ijam oskarzenia o nieslychanem oszustwie 
Mortnonsldej zdobyl si~ na bezwstydnc zach\Yalst,vo przy dostawach dla armii, glosne dzis, lecz bezw~t
zaz~dac dziennego czynszu 150 dollaro\v za 1niejsce pienia przeznaczone a.by przebrzmialy bez skutku, 
zaj~te przez ob6z, chociaz zi(3Inia 'v Utah nalezy do jak \Viele podobnego rodzaju zasl\arzen. Jedna z ko· 
Stan6w Zjednoczonycb, a Mortnonowic nie n1aj~ do respondencyi New-Yorl\'skich Tribune, podaje do
niej zadnego innego pra,vnego tytulu pr6cz okupa- tychczasowe koszta '\vypra,vy do Utah na 20,000,000 
cyi. - Niekt6rzy Mor1nonowie przechwalali si~ ze uollarow, chociaz je wprawdzie obnizyc wypada, mi, 
mogli zeszlej jesieni zniszczyc kazdy transport j mo to przeciez rzecz~ pewn~, ze zaden kraj na swie
wojska od siebie wyp~dzic, lecz ten1u 'vspanialo- cie, nie prowadzi "'ojny i nie robi poruszen tak ko
myslnosc proroka stan~la na przeszkodzie. Cumming sztownie, jak Stany Zjednoczone. 
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ZEMST A SWI~TEGO 

LEGENDA TEGOCZESNA. 

(z RYCINJ\ ~OLORO\VANJ\ ). 

Beppo! Beppot- \Volal mlody Fakino na placu Nie slusznie jednak oskarzaj~ podr6zni o zupelnc 
przystani Molo, siedz~cy na swoim podluinytn ko- prozniactwo lud Neapolitanski, bo oni pracuj~ tylc, 
szu jak na l{oniu, a tak zr~cznie, talr prosto, iz pa- ile im nie tylko potrzeba na wyzy\vienie, ale nawet 
trz~c na jego 'vysmukl~ kibic, na ruchy pelne wdzi~- na przyjemnosci tego zycia, a ze potrzeby ich s~ 
ku, rzecby mozna, iz to jaki 111lody baletnik przebral ograniczonc na makaroni, owocach, rybach; wszyst
si~ w t~ prost~ i zaled wie okry,vaj~c~ go odziez. - kiego tego potroszku wystarcza do utrzymania \V sile 
Beppo! po raz trzcci zawolal: ,, 0 czen1 ty myslisz? i czerstwosci Ncapolitat1czyl{a; do przyjemnosci zas 
cbodz ze mn~ na Policzynela." Beppo, zrobil gest zycia, nalczy kontemplacja pifJlu1cgo pokrytego 
przeciwny i szedl swoj~ drogq, ale wolany co raz isl<rz~cemi si~ gwiazdami nie ba, lub 1)rornieni sloi1oa 
glosniej i natarczy,vi<~j, zblizyl si~ i cicbym g:tosen1 powszecbnie na Zachodzie zlocC];cych powicrzchni~ 
cos 1nu m6,vi, a m6wi~c to sciska pi~sc to wznosi 1norza i szczyty g6r:- Uzy"ra 'vi~c tej przyjemno
r~l\~ do gory, jal<by niebu groz~c, a bystrc czarne sci czysten1 sumienien1, bo zapraco\val na ni~ nasz 
oczy ognistc rzucaj~ plon1ienie. Nie slysz~c co mo- Beppo 'v poprzednim dniu, dobrzc si~ nadzwigal 

• 
wi don1yslec si~ mozna, ze strasznt1 jal{~S koled:te to,varow przeno. z~c je z l\omory, aby sobie zakupic 
zwiastuje nowin~. - Istotnie tak bylo, opowiadal swobod~ doi nast~pnych, na prac~ zavvsze pare dni 
mu ze brat jego Wincenzio nie slusznie o zab6jstwo \V tygodniu po~hvi~cac 1nusi; a milno to, patrz~c na 
ob,viniony, sl{azanym zostal na galery i za (lwa dni tak pi~kny ksztalt jego, na zr~czne i swobodne ru
ma opuscic Neapol, i to wlasnic \V chwili, ldcdy spo- chy, niktby nie odgadl ze si~ kiedykolwick pod ci~
dzicwali si~ ze na 'volnosc 'vypuszczony1n zostanie; zarem uginac tnusi. Jeden z uczonych podr6znych 
gdyz zlapanym zostal inny czlo,viek poclejrzany r6- naszych zrobil uwag~, ze to zycie ci~glc z natur~, 
wniez o to morderstwo, ale ic byl kre\vnym jednego broni Neapolitanczyk6w od pewnego pi~tna, ja1de 
z nad Dyrcktor6'v wi~zien, przyspieszono wi~c s~<.l , na czlo\vieku 'vyciska rodzaj zatrudnien kole rze
aieby Wjncenzio raz skazany i prze\vieziony do rniosla jakiemu si~ odclaje; ie u nas na p6lnocy po
:ftiessyny nie n16gl apelowac. - Po,viedziavvszy to znac 1nozna, jak to m6\vi~ z rniny, kto szewc, }{to sto
mlody Beppo, poszedl dalej a nie zatrzymuj~c si~ larz i t. d. naturalnie - bo u nas kazclen \Vcieli si~ 
ani przed del\lamuj~cym jakies wierszc improwiza- nie ledwie 'v swoj~ prac~, tak zc caly tydzien jej 
tore, ani przed tancuj~cetni Tarantel~, dobyl fajk~, tylko b~d~c oddany, st6so\vnie do jej wymagan, nie 
zapalil i odszecllszy z placu zgielku na ktorym r6- tylko ksztalty ciala, ale nawet 'vyraz twarzy ulozyc 
znorodne sceny si~ ocll\rywaly, ~blizyl si~ do brzega l musi; gdy tym czascn1 poludniowiec, dziecie pi~knej 
przystani, wskoczyl na jej szeroki n1ost, i tan1 \vy- nattiry) woli mni6j zarobic, obejsc siEJ bez dostatk6w, 
ci~gn~wszy si~ chcial widac uspokoic wewn~trzn~ a nizeli wyrzec si~ tych chwil odpoczynku, \V kt6-
burz~, \Yidokiem spokojnego morza i bl~kitu nieba. rych si~ cieszy ze skarb6w kt6rych n1u nil<t nie od
Nie n§cHy go ani owocc na przyleglyn1 straganie bierze, widoku pi~knej przyrody. J emu poczucie ar
Rprzeda,vane, ani makaroni kt6rego wyborny smak tystycznc z kt6rem na swiat przyszedl, nie dozwala 
zach\valal sprzednj~cy, n1ial zarobione dnia poprze- zbyt n1~czyc ciala, 'vy"krzywiac go tal{, zeby w kot1cu 
dniego pieni~dze w kieszeni, ale nie m yslal ich uzyc niekstaltnem si§ stalo.- Ale wr6cn1y si~ do naszego 
tego wieczora - tern lepiej dla niego, na dluzej mu mlodego Beppo. 
ich vvystarczy, dluzej uiywac b~dzie tlolce (a1 .. niente. Popatrzy,vszy przer, ch\vilkEJ w Niebo oslonione 

•• 

.. 
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resztk~ promieni slonca, ktore si~ juz krylo, odwr6-
cil glo\v~ ku przel\upce trzymaj~cej dziecko na r~ku 
i \Volaj~c~ na przecbodz~cego kapucyna: , Padre 
Geromo! prosz~ na cb"'ilk~" kapucyn zblizy\vszy si~ 
do niej, przystan~l. ,, Widzisz Ojcze me go 1nalego? 
jak juz zclro\v? - chciala1n ri podzi~kowac za twoj~ 
modlitw~ do Madony - od1nawialam j~ nie usta1ni 
ale sercem, jak kazales, wolalam tak silnie, ie o to 
wysluchala 1nnie.- Daj mi m6j ojcze jezli masz, je
szcze tal\~ n1odlitw~, prosi n1nie o ni~ s~siadka, chce 
si~ modlic azeby syn jej w marynarcc sluz~cy, szcz~
s1iwie powr6cil z ~Ialty dok~t z okr~te1n poplyn~l. 

Dobrze 4
- rzel{l z usn1iechem }{apucyn, rad ze mo

dlitwa pon1ogla- masz j~ moja kobieto, tylko zalec 
s~siadce zeby z sercet;n czystetn, bez za wzi~tosci do 
nil\ogo, udala si~ do Stej Maryi delle Gracie, i tam 
gor~co blagala Madony o powr6t Syna, a pe\vny je
stetn ze wysluchan~ b~dzie jej prosba. 

Slyszal z dala t~ ro~mOW'J nasz Beppo; Kapucyn 
odchodz~c, wlasnie \V t'J stron~ gdzie siedzial Beppo 
skierowal kroki, zast~puje n1u \Vi~c i prosi o cudo-, ' 

wn~ modlitw~.- ,Sprobuj~ jeszcze ~1adony, bo Sty 
January zdradzil mnie, modlilerll si~, paliletn swie
c~ odcbodz~c zda,valo 1ni si~ ze na<lzieja do serca 
mi wst~pila; biegn~ do domu a tam Matka 1n6wi 1ni 
ze wlasnie juz nie Ina zadnej, ie jutro bra~ m6j nie
\viuny, wywiezionyn1 b~dzie! - okrutny Swi~ty! o! 
traditore (zdrajco) powt6rzyl zaciskaj~c pi~sci i plo
mienne rzucaj~c spojrzenia., , Uspok6j si~- odrzekl , 
mu Kapucyn - nie gniewaj si~ na Swi~tego; jego 
czysty duch wtedy tJlko n1oze niesc nam pomoc gdy 
B6g pozwoli, nie bylo \vidac \voli Boskiej, lub tez 
obraziles Boga, i n1odlitwa dla tego nieskutkowala. 
Uspok6j si~, wez t~ do Madony prosby, alez bez 
urazy do Swi~tego lub l<ogokohviek, z czyst~ o Bogu 
mysl~ i wiar~ pros gorf!:co nie obrazu, bo on tylko 
po\vinien pobudzic poboznosc, ale pros Bog a i Matki 
dziewicy opiel\:unki nieszcz~sliwych." Porwal mo
dlitw~ Beppo i w tej ch"'ili mial szczer~ ch~c za
dosyc uczyni6 \Varunl{om podanyn1 do osi~gnienia 
skutku n1odlitwy. - Pospieszyl do kosciola, a po 
drodze kupil s\vieczk~, choc n1n tego Kapucyn nie 
zalecal, a nie zalecal z powodu ze byl z daleldch 
p6lnocnych stron i w skutel{ reguly i woli przelozo
nych dostal si~ pomi~dzy poludniowc6w, kt6rych 
poboznosc aczl\olwiek gor(!ca, ale dziwna 'v obja
wach, przywiqzana do powierzchownych oznak ra
zila go, tak iz lubil przechadzac si~ pomi~dzy ludem 
aby zaszczepiac wyzsze poj~cie n1odlitwy i czci ku ,. 
Swi~tym. 

W chwili kiedy mlody Beppo ze swieczk~ i mo
dlitw~ spieszyl do kosciola na przeciwnej stronie 
miasta polozonego, w 1nalej uliczce przyleglej Strada 
Tolleda okropna odbywa si~ scena. Mloda Neapoli
tanka pi~kna Lucja rwie wlosy, rzuca si~ o zie1nie, 
poddaj~c si~ bolesci; bo tu czy radosc, czy smutek 
objawia si~ g'valtownie- nareszcie jakby zm~czona, 
siada na ziemi, pi~kn~ glow~ zwiesila, a zalamaw
szy r~ce, ,Stalo si~- rzekla- odprowadzaj~c go 
skocz~ w morze i zakoncz'J to wszystko. '' Byla to 
narzeczona Vincenzia, szlub ich byl naznaczony 
wlasnie na dziefi w kt6rym biedny mlodzieniec Inial 
odplyn~c do Messyny. - Wincezio dla zupelnego 
braku dowod6w, byl tylko na. lat 10 skazanym. 
Stary ojciec Lucyi pocieszal j~ jego powrotem. -
Alf; osmnastoletniej dzie,vczynie 10 lat, zdaje si~ 
wiekiexn, a ten1 bardziej w t~schnocie.- Z niecierpli
wiony ojciec cbcial innego jeszcze uzyc sposobu; 
zacz~l jej dowodzic ze zapomniec o nim po\vinna, 
ze mlody Lorenzo, l<t6ren takze j~ kocha, bylby Iep
sz~ dla niej partj~. , Wincenzio zdawal mi si'J bar
dzo poczciwym, ale to zabicie czlowieka bez zadnej 
przyczyny .... ,zabicic czlowieka!- przerwala z obu
rzeniem Lucia- jak mozesz ten1u wierzyct On tak 
mnie kochaj~c, tnoglby zabic nie?.rinnego czlowieka? 
,A po c6z nosil sztylet?'' ku swojej obrouie- od
parla dziewczyna,- on tylko jednego c1.lowieka na 
tej ziemi m6glby zabic, Lorenza, gdybym go dla nie
go zdradzila - on mi to sam powicdzial, gdym go 
w tern szkaradnem 'vi~zieniu widziala, o! wtedy tn6-
\vil mi ze i mnie by go tow zabic, a ja szcz~sliwa jego 
n1iloschb ufna \V niewinno~c jego, zapewnialam go 
ze do tego nie przyjdzie, bo ll1U do Smierci wiern~ 
b~d~,- i tak b~dzie- dotrzymam mu slowa! a ty 
Ojcze nie wspominaj mi wi~cej o Lorenzo.- Gdy tak 
m6,vila biedna Lucja nadeszla stara kobieta, kt6rej 
oczy w dol zapadle, jakby obl~kane swiadczyly o 
strasznej bolcsci; byla to Matka skazanego Wincen
zio.- ,I coz Matko?- zerwala si~ n16wi~c Lucja
czyz nie Ina jakiej nadziei?"- ,,Bylaby nadzieja, bo 
Monsignor m6,vil ze mn~ i obiecal uzyc \Yplyw6w 
swoicb, ale zebym ja zdolala wstrzyrnac tu syna, 
gdyz jezeli go wyszl~, juz nadziei nie b~dzie. -
Tamten obwiniony \Vypuszczonym zostanie, a Win
cenzio nie obecny, nie rnog~c stawac przeciwko nie
mu, nie moze apellowac.- Uzywalan1 roznycb spo
soh6w, ale ua pr6zno; tamten widac rna silne plecy; 
i chociaz pewn~ jestc1n ze on zabil tego starego Si
gnora, bo znal go i widzieli jak do niego przychodzil 
i o pieni~dze si~ dopotninal, to jednak uwolnili go 
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a mego biedaka skarali na lat dziesif2c! 0! jak okro- rozpnlat Gdy ojciec spostrzegl ze biedny chlopak klf2-
• 

pnie zdradzil mnie Sty January! sliczny Patron!- czal przed c6rk~ jego jak przed ~Iadonn~, a on a wy-
On widac tnsci si~ ze 'my naszemu pierworodnetnu znala ze pokochala Solario, dal jej tak~ odpowiedz: 
ilnienia jego nie dali, alez on wiedzial dobrze, dla >>Ja tylko za znakomitego artyst~ oddac ci~ mysl~
czego najpierw mu Wincenzo. 0! okrntny Swi~ty!- jezeli Solario nim zostanie, to i owszen1, daj~ mu na 
nie doczel{a si~ swieczki odemnie." To oburzenie na to 10 lat czasu." - Solario nie pon1yslal ile to dni 
Sgo Patrona przerwane zostalo nadejscicm r6znych w lOciu latach, ilc trudnosci zeby z kowala zostac 
szczebiotliwych s~siado\v i s~siadek, a kazden po n1alarzem! tylko 1nu t(Jtnila w uszach obictnica ze 
swojemu tlumacz~c rzecz, albo si~ oburzal z biedn~ ukochana przez niego, zon~ jego zostanie.-- Ona toz 
matk~ i Lucj~, albo je pocieszal; 'vi~k za byla li- samo (b~In bardziej ze si~ obawiala iz Ojciec nigdy 
czba tych ostatnich; bo Neapolitanczycy nie lubi~ nie zezwoli na podobne malzcnst,vo) cieszyla si~ na
przykrych "'razen, nie dla tego zeby bolesci czuc dziej~. Z milosci~ '' sercacb, zalem a 7. arazem na
nie umicli, owszem umiej~ dlugo i stale cierpiec, ale dziej~ pozegnali si(J kochankowie. 
co innego jest silne uczncie a zatctn tr\vale, a co in- Zaledwie 10 lat uply,valo, l\iedy staje przed l\r6-
nego \Vrazenie. - Nadszedl i Beppo z pogodniejsz~ low~, mlody jcszcze jakis i pi~knie ubrauy malarz, 
twarz~, pokazal modlit"w~, opowiedzial jak j~ od ka- skladaj~c jej w darze, cudnej roboty Madonn~. -
pucyna dostal i dodal ze istotnie po nicj odchodz~c ,J estern Solario, wracam do kraju odby,vszy nauki 
od Madonny, uczul jak~s wst~puj~c~ w siebic nadzie- w r6znych Wioskich miastach." Natycbn1iast ]{r6lo
j~, zachf2cal Matkf2 i LucjEJ aby tal\ze uzyly tego tak wa przywolala 11ajpierw szego malarza, aby os~dzil 
zachwalonego przez przekupk~ srodka. Z zywosci~ czy pif2knym jest obraz kt6ren si~ jej podobal?
poch\vycily obie kobiety modlitw~, a nnttka z cal~ Malarz stan~l \V zachwyceniu, pytaj~c l\to jest tw6r
gor~cosci~ wiary, przeniosla S\voje naboienstwo od c~ arcydziela.- ,,Znasz go- odpowiedziala kr6lo· 
~ 

Sgo Januarego do Madonny i postanowila nnzajutrz wa- to zio1nek t\v6j. ,, - ,,A wi~c Pan uznajesz , 
Mszy Stej wy luchac. , Widzisz- ozwal si~ mlody mnie za artyst~ - rzekl wychodz~c z ukrycia Sola-
,ko walczyk, kt6ren poprzednio juz zacz~l pocie- rio.,,- Uradowany Malarz, poznawszy go, zaprowa· 
,szac Lucj~, - zobaczysz ze jeszcze jakilnsis cudo- dzil do domu jako przyszlego zi~cia. - Kocbanko
,,wnym sposobem tw6j Wicenzio powr6ci w lat 10 wie znalezli si~ pi~kniejszemi, zapomnieli ze 10 lat 
,wielkim pane1n. Wiecie his torj~ Zingato 1

), na- uplyn~lo gdy si~ ostatni raz widzieli i dlugie lata 
, szego 1Ialarza, co t~ cudo\vn~ Madonn~ malowal?'' jeszc7.e w szcz~sciu i milosci przezyli. - Ot6z i ty 
,,Nie wiemyl krzykn~l Beppo- po\viedz nam j~."- Lucio 1nysl o dniu powrotu vVincenzia; ja mam na
,,Jaj~ znam dosl{onale,- zacz~l n16wic ko"'alczyk dziej~ ze siEJ pol~czycie, ze b~df2 tancowal na waszem 
bo Zingaro byl takze jak ja kowalczykiem. Majster weselu pif2knie ubrany; o! bo j3t takze nie bf2d~ ko
nasz twierdzi Ze poczl}:tkowo byl w domu jakiegoS I walem, Sliczna ch6rzystka z Teatru del Fondo lwcha 
jego protoplasty. Otoz ten Zingaro, a 'vlasciwie So- mnie, a ja obiecal'em jej ze b~d~ spiewakiem, bo ona 
lario, szedl sobie nios~c na sprzedaz swoje wyroby tylko za spiewaka isc musi,- mam glos, jutro wst~
kowalskieJ jak. to i ja robi~; w tern, spotyka go pif2 do konserwatorium, a za lat 6 zostaj~ spiewa
Wielki Malarz bardzo bogaty, kupil cos od niego, a kiem. Azebym was przekonal ze tak b~dzie, sluchaj
widz'!c ze wyr6b bardzo zr~cznie i ladnie wykonany, cie!" tu 1nlody kowalczyk zacz~l spiewac ulubion~ 
natn6\vil go do siebie, bo wlasnie do1n sobie urz~- o Mazanielu pio senk~. 

dzal i potrzebowal robot kowalskicb.- Mlody Ziu- Moze si ~ to dziwnem nadnaturalnem wydawac, ze 
garo chf2tnie przystal do niego - pocz~l pilnie pra- mi~dzy tyn1 ludetn tak po,vierzchownie zywym, tak 
co,vac u no\vego Pana, ale razen1 pocz~l u wielbiac na pozor lekkim, takie przyklady stalosci i wytrwa-
sliczn~ jego mlodziutk~ cork~. C6rka takze do- losci, jak ,,, ma1arzu z dawnych wiek6w i spiewaku 
patrzyla, ze choc CZf2Sto posmolony, Zingaro bylla- tegoczesnytn okazuj~ si~, a przeciez s~ to bardzo 
dnym chlopcem a serce jego gor~ce jak ielazo, kt6re z\vyczajne zdarzenia. Bo tam uczucie, czy to milosci1 

1
) Antoni Solario, znakomity artysta z XVgo wicku, 

nazywanym byl Zingaro, moze z powodu ze tak w~dro
wal jak Cygan po swiecie. Istotnie z milosci dla c6rki 
Colantonio del Fiore, zostal z kowalczyka malarzem. 

Ksi~G.A. Swi.A.TA Cz. II. R. XII. 

czy niena\visci jest tak silne, glf2bokie, ze musi bye 
trw ale.- Lucia jednak nie chciala czelrac Wincenzia 
powrotu i Cif1gle o sa.mob6jstwje 1narzyla. Matka 
Wincenza nie omieszkala zaniesc swieczki Madonie, 
zrobic jej tysi~ce obietnic i modlic si~ gor~co za po· 

9 
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moe~ modlitwy Kapucyna. Tymezasetn dnia nast~p
nego \VS~ystkie starania zeby wstrzymnc wyprawie .. 
nie Wincenza byly bezskutecznemi, okuty z innemi 
razen1, nazajutrz rano n1ial bye wyprowadzonym. -
Nie wiedziala biedna Matka do l<ogo \Vi~liszy miec 
zal: czy do Madonny, kt6rej tak gor~co prosila, czy , 
do Sgo Ja.nuarego, kt6ren jako Patron syna jej wi-
nien si~ byl nilu opiekowac- jednak 1uimo zalu, za
sn~la nad rane1n, a sny dziwne przcsuwaly si~ przed 
jej zn1~czon~ wyobrazni~.- Zdawalo si~ ze m~z jej 
w swiatl~j jaldej ~ aureoli stanql przed · ni~ m6wi~c: 
>> \Vincenzio nic p6jdzie na gal cry, kazali Ci przyjsc 
o 1 Otej zeby go pozegnac, ty bctdz ta.n1 o w pol do 
dziewi~tcj, bo tak trzeba. ,, Obud:li\vszy si~ cal a 
w pocie matl\a, opowiada sen mlodsr.emu synowi, 
kt6rcn tal\ze m6\vi jej, ze jal{by "'idzial jakq~ postac 
jal{ by swi~tcgo, ktora mu mocno pogrozila- a bylo 
to w cb,vili }{icdy zasypial z postano\vienienl, ze ni
gdy ani do 1\iadonny ani do Sgo Januarego modlic 
si~ nic b~dzie; a. groz~ca swiat~a postac powiedziala 
mu czel\aj. c, ,01 przez Boga- zawolula matka, czy 
Sty January jakC~:s nam niespodzianlna gott~je? A ja 
wlasnie obawialtnn si~ ze on n1oze guie\va si~, zem 
go zupelnie dla Madonny zapon1niala? wczoraj, tak 
bylam rozzalona ietn 1n6wila sobie: to niech si~ gnie
wa. - A on kochany S\vi~ty obiecuje ze \Vincenzio 
nie odejdzie, m6\vi~ On, bo ta swiatla postac byla 
Jcgo postaci~; z razu s~dzilam, ze to kochany ojciec 
wasz, za\vola~an1 nawet mimo\volnie przez sen, o! 
January! ale nic, to nie byl on, byl to nieza,vodnie 
sam Swi~ty. - Matko m6wil Bcppo - zapewne 
posluchasz rady Jego, i o w pol do 9tej p6jclziesz 
tam; trzeba tedy i Lucj~ uprzedzic icby wczesniej 
przyszla.,- ,,Nie r6b tego Synu, jezliby bylo trzeba, 
to i jej toz samo Swi~ty powie, pojdzierny bez niej i 
zobaczyrny co dalej b~dzie. '' 

Stara Neapolitanka jak to tan1 cz~sto spotkac mo· 
zna, miala poganskie o obcowanin ,su;i@tyclt poj~cie; 
snadniej bylo przcrobic swi~tynie na bazyliki chrze
scjanskie, snadniej takze pos~gi bog6'v pogansl{ich, 
przeistoczyc w swi~tych nowego kosciola; raz wy
rzezbiony marn1ur, nie odst~pil przez wiel{i od na
kreslonej lUU Jinii. - J naczej <lzieje Si~ Z UJnyslem 
ludzkim; latwo on zwraca si~ z drogi prawdy do da
wnych 1nrzonek, a mianowicie w krajach, gdzie go
r~ca wyobrazoia rozmaitych szukajt1C dla siebie po
}{arm6w, wybiega gdzie je lat,viej znalesc moie i nie
swiadonlie z czystemi na poz6r ch~ciami i uczuciami, 
chwyta jc lakotnie z przeszlosci pogailskiej. Neapo
litanczyk bez wlasnej 'viedzy, z Nieba cbrzescjan-

skiego \vybiega do Olimpu- a zatarte dlute1n sny
cerza 81ady poganSt\va W pos~gach swi~tych, odtwa
rzn. z n1alemi odmianami tylko;- jedna postn.c Boska 
Zbawiciela, zostaje nie tkni~t~ na dnie duszy jego, 
tej jeclynie nie s1uie, nie moie skazic; ale tez zato, 
czuje si~ tak dalekim od tej ·wiclkosci, swi~tosci i 
doskonalosci bez granic, ze jakby nie smial w zyciu 
codzicnnem przywolywac jej do mysli, do duszy s\vej; 
chowa j~ na wypadki, na sakrarnenta, bez kt6rych 
obejsc si~ w zyciu nie moze, a zwykle ucieka. si~ do 
SWi~tych, uiby Starszych braci 8\VOich.- 1'\ost~powi 

ksi~za nie \Viele dot~d na te zy\ve, n1alo zastanawia
j~ce si~ umysly wplyu~c mogli - dowoden1 Matka 
bieclncgo vVincenza, kt6ra tradycyjne podanie o cha-
rakterze i uspo~obieniu patron6w swiEJtych do dzis 
dnia zachowala. 

Gdy przyszla Matka z synen1, juz wszystl\o goto
wem bylo do \Vyprowadzenia Wi~zni6,v, gdyi jak to 
zwykle by,va, okrutna litosc zbir6\v chc~c niby oszcz~
dzic zalu 1\rewnynl, uprzedzila o poltory godziny od
plyni~cie ich, azeby przybywaj~cy na pozegnanie juz 
ich nie zastali. - Dopuscili biedn~ matkg na jej 
usilne blaganie - lecz c6z si~ dzieje? 'vV ch\vili 
kiedy otwieraj~ wi~zienie, huk straszny daje si~ sly
szec i l\rzyki \Vychodz~re ~ okien l - Gdy przeszla 
chwila zamieszania, pytan bez liku i r6znorodnych 
mniej wi~cej na domyslach opartych odpowiedzi, 
okazalo si~ ze narysowane przez dawne trz~sienie 
zien1i sklepienie, run~lo \V 1niejscu gdzie byly cele 
wi§zni6w i ze ldlku z nich, jak si~ zdawalo, zostalo 
zabitych.- Wsz~dzie w takim wypadku bylby zgielk, 
krzyk i tlok, a c6z dopiero w Neapolu! Lud pelen 
oburzenia ze tak niebezpieczne miejsce \Vi~zoiom 
przeznaczy li, nie czekaj~c na dozorc6w, odbil drzwi 
azeby r.atowac nieszcz~sliwych.- Naturalnie statek 
kt6ren ich Inial zabrac do Messyny odplyn~l. Nie
szczEJsliwi na \Volne po,vietrze \vypro,vadzeni zostali, 
kazden szukal swego znajomego lub krewnego. Ol\a
zalo si~ ze wi~cej bylo przeraienia, nii istotnego 
nieszcz~scia; s~dzono zrazu, ze kilku stracilo zycie, 
okazalo si~ potem ze tylko jedna cela za,valon~ zo
sta.la a \V niej dw6ch wi~zni6w. - Jednym z nicb 
byl stary zbrodniarz, na cale zycie skazany; a dru
gim mlody czlowiel,, }{t6rego z razu nie wiedziano 
iinienia - ale wkr6tce rozpaczliwe krzyki Nlatki i 
narzeczonej, uwiadomily w~zystkich, ze imie jego 
bylo Wincenzio! ,,Dobydz ciala tych nieszcz~sli
wych ofiar, krzyczal lud - i wzi~to si~ do dziela. 

Z razu Lucja gotow~ byla rzucic si~ w morze, st6-
sownie do zamiaru dawniej po\vzi~tego, ale nadzieja 
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ze cboc martwe zwloki narzeczonego zobaczyc b~- dnej sily 1niec nio b~dzie i blagaj Pana kt6ren 
dzie mogla, zatrzymala j~. - Po ldlko- godzinnej wskrzesil t.azarza, do zycia po,vr6cil cork~ ksi~z~
pracy, 'vyniesiono Z\vloki juz nie n1lodego czlowie- cia, aby Si(J zlitowal nad tob~.:' Slowa l\:apucyna 
ka; twarz zsiniala, swiadczyla ie uduszouym zo- pobudzily do prawdziwej i czystej modlitwy slucha
stal, ie ci~iar walqcy si~, obalil go na ziemi~ i brak jqcycb; l\azden wzni6sl r<Jce do Nieba, a stara matka 
powietrza przez l\ilka godzin odj~ltnn iycic.- Nie- padlszy obok Lucyi na kolana, bila si~ w piersi na 
szcz~sliwy zbrodniarz nie mial nikogo, ktoby si~ znak zalu.- Gdy w gor~cych wyrazach blagala Bo
cialen1 jego zaj~l, odniesiono go do Urz~du wi~zien- ga, l<rzyk: ,On iyje! przerwal jej modlitw~- spoj
nego. - Inaczej si~ stalo z naszym Wincenzio! rzala, i istotnie spotkala \Vejrzenie ayna, budz~cego 
Z \Vi~ksz~ trudnosci~ dostano si~ do niego, cz~sc si~ jakby ze snu; podano mu wody do kt6rej lrapu
muru jak \Vidac oparlszy si~ o k~t sciany, nie zwa- cyn w1al orzezwiaj~cych }{ropcl i \Vl{r6tcc przyszedl 
lila si~ calym ci~zaren1 na cialo jego, t.ylko brak po- do siebie. - Zapytany co go bola.lo? gdzie gl6wnie 
wietrza pozbawil go zycia; postac wi~c jego nie byla uderzonym zostaJ?- odpovY·iedziul zclzi\vionynl slu
zsiniah~, \vydawal si<a jak sne1n twardym uj~ty. - chaczom, ze wyraznic cudowna r~ka ochronila go 
Og6ln~ litosc i syn1patjEJ obudzil; pi~kniejszym je- od smierci, albo,vicn1 \V n1iejscu gdzie on siedzial, 
szcze zda,val si~ jak za iycia mlodziencem; nawet kawul sklepienia \Ykl~3lego, spadl \V tal\i spos6b,. 
wladza wi~zienna nie byla od ni6j woln~ i bez oporu, ze on znalazl si<a jakby pod klosz~ i tylko slyszal 
udaj~c ze tego nie widzi, pozwolila nieszcz€Esliwej jak na ten c~downy nad nin1 dach walily si~ gruzy
Matce uniesc ukochane resztki. Napr~dce z ldlku mimo to zen1dlal, nie tylko z braku powietrza, ale 
gal~zi cyprysowych zrobiono nosze, a Beppo, kowal- z pragnienia i glodu, albo\viem od czasu jak mu 
czyk i d w6ch mlodzienco\v nioslo cialo poprzedzane przeczytano wyrok, nie jadl nic, bo nie m6gl juz jcsc 
przez Matl\~ i Lucj~, kt6rej niema bolesc miala cos a \V wygilj~ czytania 'vyroku, przypadkiem 'vywr6cil 
okropnego. - Matka talc~e n1ilczala w pierwszej dzbanek z wod~ kt6r~ mu codzien przynosili. -
chwili, ale wkr6tce wybuchn~la gniewe1n, raczej za- • ,A c6z 1natko- rzekl urado\vany kapucyn- wszak 
lem: ,ba! poznaj~ Ci~ okrutny Swi~tyl prawd~ po- poznajesz \V te1n 'vszystkiem, Zemsl§ Swiclef?o?
wiedziales ze zostanie! kiedyz poprzestaniesz 1nscic ,0 wielki! koch any Swi~ty! blogoslawiona Madonna! 
si~ za to, zem mu twego imienia najpierw nie dalal , blogoslawiona modlitwa twojal i tys m6j Ojcze blo
ol poczekaj ty okrutny Swi~ty!. .. " , Zatrzymaj niesz- goslawiony!"- za\volala Neapolitan Ira. ,.Jam tylko 
cz~sliwa matko bluznierstwa twoje ..• zawolal prze- niegodny sluga Bozy- odrzekl z pokor~ kupu
rywajqc jej narzel{anie, znajomy nam Kapucyn- za- cyn.- Dzi~kuj Bogu matko- m6wil dalej- sluz 
miast dawac przyst~p zlosci ku Swi~ten1u, kt6rego mu wiernie, szanuj swi~tych i pamiQtaj ze to du
jak czlowieka uwaiasz, ukorz s i ~ przed Bogicm, a cby czyste bez ciala a wi~c bez zlosci, bez zeinsty
moze ci po,vr6ci dziecko. Po kolorze twarzy tego m6dl si~ do Boga ale czystem serce1n, nie usty; 
biedaka, zdaje mi si~ ze nie byl uderzonym ani m6dl si~; i . nfaj ze niewinnosc syna twego \Vykryt~ 
gwaltownie uduszonym, pol6zcie go pod t~ kolumn~ zostanie i b~dzie pociech~ starych lat twoich." . 
i staraj1ny si<J, probujmy czy nie uda si~ przywolac Wincenzio podany przez wladze wi~zienne za 
go do zycia." Gdyby nie ten promyk nadziei uka- ut11arlego, razem z tym na prawd~ zmarlym, uzy
zany przez kapucyna, Neapolitanka nie bylaby tak wal czas jakis zupelnej spokojnosci - nie spusz
cicho i pokornie przyj~la jego napomnicn, od kt6- czano si~ jednak na to, tern bardziej zc wiesc o 
rych nie m6gl siQ wstrzymac, ile razy spotkal si~ cudownem \Vskrzeszeniu zabitego wi~znia, kr~zyla 
z t~ pogailsk~ poboznosci~ krajowc6w, tak dziwn~ mi~dzy luden1 i dalej si~ rozchodzic zaczEJla. -
dla rnieszl\anca stron innycb. Zlozono biednego Skoro wi~c wr6cil do Neapolu wlasciciel domu, 
Wincenzia pod kolumn~ nalez~c~ do odlamku ja- w kt6rym si~ rodzil Wincenzio i kt6ren go do chrztu 
kiegos starego gmachu, ocienion~ kasztanem. Kapu- trzymal; na prosby Matki czynil starania, i te tak 
cyn dobywszy jakiegos mocnego spirytusu kazal nim 1 si~ powiodly, ze niewinnie oskarzony dla zupelne
rozcierac cialo Wincenza, a obr6ci\vszy si~ do matki go braku dowod6w, wygral w najwyzszym S~dzie i 
jego, rzekl pelen wiary w Bozkie 1nilosierdzie i zuvelnie uwolnionym nadal od wszelkiego przesla
w modlitw~ }{tor~ odm6wil: , Padnij na kolana mat- dowania zostal; co tern latwiej si~ udalo, ze tam ten 
ko i najpierw oczysc z nienawisci serce twoje z wszel- na kt6rego padalo podejrzenie, mial czas opuscic 
kiej nawet niech~ci, bo inaczej modlitwa twoja za- Neapol, a spokojny o los jego krewny, juz nie mial 
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powodu chciec zguby Wincenzia, juz. przez 
opatrznosc ocalonego. 

sam~ 1 wal lat szesciu zeby zostac spie"rakiem ch6r6w. -

\Vkr6tce kapucyn wielbiony przez cal~ rodzin~ 
dawal szlub szcz~sliwemu uwo1nionemu od wszel
kicb zarzut6w mlodemu Wincenzio. - Kowalczyk 
istotnie jak przepowiedzial, tak tancowal na weselu; 
stracila juz jego pi~kna twarz slady jakie zwykle 
zostaj~, po robocie przy w~glach l\owalskich- przy
j~ty do konserwatorium, lubo mu nie tak zrfJcznie i 
wygodnie bylo w stroju ucznia, wesolo pl~sal; bo mu 
robili nauczyciele nadziej~ ze nie bfJdzie })Otrzebo-

,C6z matko rzekl})O odbytem weselu kapucyn do 
Neapoli~anki - czy b~dziesz jeszcze pos~dzala o 
zemstEJ Sgo Januarego?" ,, Tak m6j ojcze- odpowie
dziala zc smiechem- zemscil si~ nasz l\ochany Pa
tron, zemscil SiEJ jak swi~ty! bo ldedytu na niego 
narzekala, on mi ratowal syna; m6·wi Wincenzio ze 
wyraznie jal\by cudowna rEJka, oparla ten kawat 
sldepienia o sci any, tak, zeby on scbronienie pod 
nim zna1azl. 0! to dzielo mego Swi~tegot to zemsta 
jego! 

St6,¥KO 0 MIKOlAJD ANTONIEWICZU 
• 

I OSTATNIM POEMACIE JEGO. 

~likolaj Bolos Antoniewicz urodzil si~ \V Galicyi 
w rol\u 1809 z Krzysztofa i Salotnei z Baron6w 
Merej l(apri Bolos Antoniewiczo\vej. 

Jako Brat rodzono-stryjeczny s. p. ksi~dza l{a
rola Antoniewicza znanego powszechnie z swych 
zaslug w kosciele i Literaturze, liczy on si~ do 
tejzc sa1nej prawosci~ obywatelsk~ i patriotyztnem 
odznaczaj~cej si~ rodziny. 

Juz w mlodytn wieku pisywal \Viersze Liryczne. 
Przechodz~c szkoly Gimnazyalne, a nastEJpnie i 
nauki :Filozoficzne Akademickie \VC Lwowie, gdzie 
JEJzyldem Polskin1 m6wic nawet wzbraniano, nie 
mat~ n1usial przebywac 'valk~ mi~dzy objawan1i 
mysli swoich, a ·mo'tv~ Ojczyst~, co nie tylko wi
dac w jego dawniejszych (mnicjszych) w Czasopi-
smach umieszczanych ale na,vet w p6zniejszych 
utworach (wi~kszych) jeszcze czasa1ni spostrzegac 
si~ daje. 

Antoniewicz nie czuj'!c w sobie po\volania ani 
do pra,vnictwa ani do roli, wst~pil po ukoiiczcniu 
studiow Filozoficznych do 'vojska Austryjackiego. 
Dosluzywszy si~ stopnia Officera otrzyn1al uwol
nienie, a nastfJpnie zaciqgnf}:l si~ do Pulku 3go 
Ulan6'v naszych. W cza ie wojny byl w \viel u bi
twach; okryty ci~zkiemi ranami: otrzyn1al za nieu
straszone m~ztwo l\rzyz wojskowy. Wkr6tce w War~ 

szawie 'vydRl Rymy Zbrojne pod miancn1 Mikolaja 
z Pokucia. 

Do p6zniejszych utwor6w zaliczyc naleiy ,,Uriel 
Akosta" z Gutzkowa. Dramat Filozoficzny \V pi~
ciu Aktach przeklad wolny wiersze1n w Lwowie 
1848.- Sam Autor dzi~kuj~c Antoniewiczowi za to 
tlumaczenic, wyrazil iz wifJcej \V nim serca niz 
w Oryginale. 

Ale do najcelniejszych utwor6w Antoniewicza za
liczyc nalezy AnnEJ Oswiecim6wn~,- pocmat Dram
matyczny Oryginulny ('v Lipsku 1853 r.) mieszrzf!CY 
wiele zajtnuj~cycb i \vznioslych ustEJp6w. Do inn e. 
go rodza1u prac uclatnych naleiy drukowany })rzed 
siedmiu laty \v tlorlatk1t do czasu (l{,viecien 1855 
,Dziewcze z Ma.rtigni" spory poemat liryczny. -
Opr6cz tego cosmy przytoczyli, wiele napisal dro
bniejszych \vicrszy po cz~sci w pi ~ mach periodycz
nych Ul11ieszczanych' po cz~sci zas w tece Poety 
spoczywvjqcych, i tylko znajomyn1 w r~kopismie 
udzielanycb, n1i~dzy l\t6ren1i znajdujc SiEJ Poen1at 
wi§kszych rozmiar6\v w dw6ch Oddzialach, pod 
napisem: ,Braniec pod vVarn~ (t do druku zupelnie 
wykonczony. Tyle tylko dzisiaj pohieznie o Anto
nie\viczu "rspo1nniaw zy, zalo\vac potrzeba dla cze
go dot~d prace swoje w ukryciu ehowa, a przez to 
nie mar~ szkodEJ Literaturze Ojczystej wyrz~dza. 

E. Maty tskz". 

• 

• 
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MIASTO KANO 
I JEGO OKOLICE. 

(Wyj~tek z ostatniej podr6zy po srodkowej Afryce ). 

Leon z Grenady znakomity Geograf, zwany Afry- albowiem dawniejsi podr6zni wspominaj~ inne mia
kaninellJ, z powodu ie po zdobyciu przez Hiszpa- sta, dzis w rozwaliny zamienione jak Kantsena, l{an
n6w Grenady, on jako Maurytanczyk wyni63l si~ do kana, a milcz~ o Kano, kt6re dzis tak si~ \vznio
Afryki; w swoich zajmuj~cych opisach tej cz~sci I slo, ze jest gl6wnem srodkowem n1iejsce1n bandlu i 
swiata, wsporuina 0 okolicach, w kt6rycb lezy bo- ktorego zaden podr6zuj~cy, zaden z jakiejkolwiek 
gate. miasto Kano, j.al~o 0 krajn nie ~nacz~C!ln, za-1 cz_§s_ci swiata k~piec, czc_tnko~w~ek handlu~~cy ni~ 
ludn1ony_m przez dz1k1ch, na p6l nag1ch Iudz1. Jakaz m1n1e. To wlasn1e stanow1 naj\"\' I~kszy wdz1~k, naJ
to ogromna zaszla zrniana od pocz~tku XVIgo wieku wi~ksz~ oryginalnosc miasta; trzeba bye naocznym 
w kt6ry1n to czasie wydawal swoje opisy Leon Afry- swiadkiem, zeby sobie wyobrazic owfb 1·oztnaitosc 
kanin, do dzisiej~zych czas6w i odbytych podr6iy lrolor6w nie tylko odzieiy ludzkich \V jakie siEJ przy
uczonego Doktora Barth'a; kt6re t1:6maczone na brali, ale r6wniez kolory jakiemi od natury zostali 
francuzki jEJzyk wyszly w roku zeszlytn. Ten osta~ uposazeni. Wszystkie tu rasy, wszystkie kolory, 
tni zapewnia, ie owa prowincja zwan~ jest og1·o- wszystkie l{sztalty, jakby umyslnie dla zadziwienia 
den~ Sttdanu, dla uroczystycb swych dolin, las6,v, oka sprzecznosci~, obok siebie pokazuj~ si~, r6wnie 
g6r tworz~cych najpi~kniejsze krajobrazy.- Bogata jak wszystkiego rodzaju twory, zadziwiaj:~ przecbo
l~oslinnosc stroi pola i l~ki w r6inobarwne kwiaty i dnia z kaidego narodu. Krajowcy znajt.luj~ tu 
krzewy, wsr6d tego porozrzucane wioski, a w nich swoje oryginalne cudnych kolor6w odziewki, Egip
mieszkance we ale nie pol- nadzy, ale przeciwnie cjanie pi~kne szale, Europejczycy Weneckie perly, 
w r6znych malowniczych ubiorach, daj~ dobre wyo- Saskie sukna, jedwabne Lugdufiskie materje. 
braienie o bycie swoim.- Ocieniaj~ce t~ pi~kn~ Nieszcz~sciem, ten zajmuj~cy r6znosci'll obraz, za
dolin~ gaje, pelne s~ ptastwa strojnego 'v sliczne ciemuia si~, przyslania, jakby czarn~, najczon~ pio
pi6ra- na zielonycb l~kach pas~ si~ liczne trzo- runami chmur~, gdy podr6zny spojrzy na miejsce 
dy - pola obfituj~ w zboza rozmaitego rodzaju - gdzie niewolnik6w sprzedaj~! Z tym okropnyn1 obra
tyton, konopie, indygo, kodena czyli drzewo rna- zem, kazden w jak~kolwiek stron~ Afryki udaj~cy 
slane, n1elonik pelen chlodz~cego soku i t. p. kaz~ si~, fSpotkac Si§ musi lroniecznie. Tu Arab sniadej 
si~ domyslac ze rodzajna ziemia r6inorodnemi pro- postaci, wieczny podlug zasad koranu niszczyciel 
duktami darzy mieszkanc6w; -- Gdyby nie cz~ste r6inowierc6w, dogadzaj~c zarazem swojemu lakom
napady s~siad6w, kt6rzy ich czasem pozba wiaj~ stwu, nap ada na biedne osady z psami i strzelb~ jak 
owoc6w pracy i dar6w bogatej natury, to jak twier- na sz]{odliwe zwierz~ta. - Biada tym nieszcz~sli
dzi Doktor Barth, moznaby smialo uwaiac ich za wym jezli s i~ broni~! tycb tylko los jest do zazdro
najszcz~sliwszych l\uli ziemskiej mieszkanc6w. Sta- sci, kt6rzy w tej nier6wnej walce na miejscu gin~! 
raj~ si~ tez oni jak mozna zabezpieczac od lupiez- Owdzie handlujqcy cialem ludzkiem z najemnikami, 
twa 'vioski swoje, takze miasteczka, opasuj~ pali- cbwyta icb za upowaznieniem Wladzy kraj owej, 
sadami roslinnemi lub murem. Takhnze n1ure1n tyl- l<t6ra cz~sto oplaca podatck glowatni ludzkiemi, 
ko wi~kszym bo 40 stop wysokim a do 30stu szero- uprowadza ich tysi~cami i w r6zne sprzedaje stro
kim, opasane jest stoleczne miasto prowincyi, gl6- n.y - Dalej az straszno 'vyznac, bo Europejczycy, 
wny punkt ruchu i zycia handlowego miasta Kano. chr?.escjanie, czlonko"'ie najucywilizowanszego na
Zdaje si~ ie miasto to gl6wnie powstalo czy li zakwi- rodu, g<lzie osobista. wolnosc jest tak szanowan~, 
tlo bogactwem i handJem w XIXtym dopiero wieku; Angliey, kupcy na swoj~ r~k~, z r6wn~ Arabom lub 
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innym barbarzyncom dzikosci~ i okrucienstwem, 
chwytaj~ nieszcz~sliwycb, okupiwszy miejscow~ wla
dz~ i tysi~cami swoic!t uJspolh1·aci hliiniclt laduj~ 
okr~ta, a w podr6zy, w miar~ potrzeby, staryeb lub 
cborych morduj~, ciskaaj~c ich w morze.- Tysi~ce 
nastr~ca si~ pytan, dla czego ta nicszcz~sli w a rassa, 
od tylu wiek6w na tak straszn~ poniewierk~ i na ta
kie katusze sl{azan~ przez wsp6lbraci zostala? -
W czasach poga.nsldcb, kiedy nawet tak wielki filo
zof jak Arystoteles, nie m6gl poj~c spoleczenstwa 
bez nielvolnika utodzonego do nz·ezvolz~ tyle tylko ze 
kazal obchodzic si~ z nim lagodnie, nic dziwnego ze 
bogatsza w intcligencj~ przemj slo'v~ ludnosc, ow1a
dn~la dzil\Q;, 'v niemowl~ctwie b~d~c~, i obr6cila j~ 
sobie ]{u wygodzie swojej. - Ale ieby 19 wiel\6w 
chrzescjanstwa, zadnego prawie ulepszenia w losie 
tej nieszcz~sli"'ej rassy czarnycb przyniesc nic zdo
lalo! to ci~ika win a kt6ra pr~dzej czy p6zniej o kro
pnemi skutkan1i Rplacon~ bye n1usi! - Przyznc 
wszak2e trzebn, ze coraz wi~cej dostaje silnycb, pel
nych poswi§cen obronc6w ta zywotna kwestyja oswo-
bodzenia Murzyn6w. Wiadomo jak wielkie stronni
ctwa powstaly w Ameryce, w tym teatrze gl6\vnyn1, 
gdzie si~ na wielk~ skal~ odgrJ\Yaly, straszne dla 
polowy ludnosci, dra1nata. Juz przecie ustajc przes~d 
dla "'ygody wlasnej utrzymy,vany a nawet przez 
niekt6rych swiatlych ludzi popierany, te kaitl!J Afry
kanin jako pos1·ednie sttt~orzeuie 'lnicd'y U?·anguta
nem a Czlowiekz"em, o wiele jest niiszym od hrata 
hialego, a czac:ka jego, 1Y)zl'nie jak uktad 1·ysozo 
tzieksztaltny, douJodzi, ie on tylko do cicikiej zu;ie
rz§cej p1·acy stzcorzuny; ie tylko zu~ierzgce 'lnojqc 
popcdy, nigtly urnysle1n ani uc:.uciern, uJzniesc si~ 
na 1'0loni z ta'lntyrn nie 'lnoie. - Tysi~czne wyj~tki 
Murzyn6w oswobodzonycb, wyksztalconycb, b~df!

cych czy to w zakladach naukowych w pro\vincjach 
Amerykanslrich przycbylnych sobie, czy tez na czele 
fabryk, lub Ad1ninistracyjnych posad, przekonalo, 
ie ten brat nasz czarny, b~d~c czlowiekien1 obda
rzonym dusz~ niesmiet:teln~ jak \vszyscy, Ina tez 
same objawy S\vego czlo·wieczeilstwa. Ilez to praw
dziwie wyzszycb, pelnych poswiEJcefl uczuc, czytamy 
w opisach podr6znyeh\ spotykaj~cych osady chrze
scjanskie Murzyn6w. Na tym to gruncie lzami i 
krwi~ zaprawionym, najbujniejsze wydaje plony 
wia1·a i rnito.§c; zt~d czerpi~ moznosc 'vzniesienia 
si~ do idealu, do poj~cia iycia duchowego. 

Nie podobna oboj~tnie czytac opis6\v szcz~sli
wego kawalka ziemi, gdzie czarni wsp6lbracia nasi 
uzywaj~ praw r6wnych Europejczykom, gdzi-e za-
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cz~wszy od Naczelnika do innych, daj~ dowody, jak 
wyzsze wyksztalcenie poj~c byli zdolni, jak godnie 
odpowiadaj~ wszystkim powolaniom swoim. Nie 
1nozemy si~ oprzec cb~ci zamieszczcnia tu, choc 
w kilku wyrazach wiadomosci blizszych o tej Rze
czypospolitej, uorganizowanej za 'vytrwalen1 s tara
niein ludzi dzielnych, pelnych poswi~cen, mi~dzy 
kt6remi nazwiska Wilberforce i Webster na szcze
g6ln~ zasluzyly wzmiank~. - Ci czcigodni Amery
kanie nieszcz~dzili wszelkich starail, aby cboc w mi
ljono,Yej cz~sci, nagrodzic braciom czarnym, zbro
dnie przez wsp6lbraci swoich na nich wy kony\\'ane, 
i azeby roz,vi~zac tEJ ci~gle prowadzon~ k?t'estj~: czy 
mog~ Mnrzyni bye niepodleglym naroden1? Skutki 
najlepsze uwienczyly prace tych ludzi, jak to zaraz 
si~ przekonamy: 

,,Za pon1oc~ Rz~dn Ameryl\anskiego i sprzyjaj~
,~cych Murzynon1 ludzi, z obu swiat6w,- zalozon~ 
,zostah1 na przytulek dla uwolnionych nie\volnik6w, 
,Rzeczpospolita pod nazw~ Liberia, mi~dzy Sierra 
,Leone a przyl~dkiem Palmas.- 1822 R. czasu za
,lozenia swego, rz~dzon~ byla przez Prezydent6w 
,,bialych- ou roku zas 1841go zostal jej Prezyden
,,tem Murzyn Roberts, m~z odznaczaj~cy si~ pisma
,,mi swemi, dyplon1acj~ i umiej~tnem uzywaniem 
,, Wlndzy, czem dowodzi o wyzsze1n usposouieniu i 
,talentach jakiemi natura go obdurzyla. Liberia rna 
,sw6j Senat, Izb~ doputowanych, trybunaly i s~d 
,najwyzszy.- Territorium jej sklada si~ z trzech 
,brabstw, zaludniaj~cych si~ ci~gle, to przyl~cza
,,niem dobro,volnem pokolen s~siednich, to przyply
,wem uwolnionych, ·wracaj~cych do swego kraju, 
,,z kt6rego ojcowie ich tak okrutnie wygnanemi zo
,stali; Roberts '" 1848 odbyl podr6z do Ameryki, 
,Anglii, Francyi - gdzie przyjmowanym byl ze 
,, wsp6lczuciem a ze szczeg6lnem l)owazaniem przez 
,jenerala Cavaignac. '' 

Lecz wr6c1ny si~ do naszego og1·odu Sudanslciego 
i do miastu jego. - Jakesmy to \vyzej powiedzieli 
ruch handlowy jest nadzwycz~jny w Kano, pornimo 
ie utrudniony oryginalnemi do przenoszenia pie
ni§dzmi. Albowien1 z po\vodu wielkiej rzadkosci sre
bra, zlota, a na.wet miedzi, kt6re to kruszce czasem 
tylko w r~kach Turk6w lub Europejczyk6w na ich 
wlasny uzytek widziec mozna; monet~ krajow~, zda
wkow~ S~ tak Z\Vane kori czyJi kurdi.- 8~ to male 
muszelki znajduj~ce si~ w Azyi i ztamt~d sprowa
dzane- a lubo taka moneta nie jest z metalu, ani 
z zelaza jak u Lacedemonczyk6w, r6wniez jest trn- .. 
dn~ do przenoszenia i tak np. na 200 frank6w po-
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trzeba 100,000 kori, co stanowi ci~zki ladunek na 
jednego wielbl~da. Kurs ich naturalnie zmienia si~ 
stosunkowo do miejsca i latwosci z jak~ dostarczaj~ 
okolice mniej wi~cej odlegle. Na pogranicznych brze
gach tak s~ tanie, ze male l{ori jakby z porcelany 
wyrobione, nawlekaj~ po 100 na sznurek, co \Vi~cej 
do poboznego rozanca jak do pieni~dzy podobne. -
Zas \V srodkowej cz~sci Afryki, jak np. 'v naszen1 
miescie Kano, na sztuki si~ licz~; przyznac trzeba 
ze wiele cierpliwosci i wiele czasu zmarnowac trzeba 
zeby przeliczyc 50,000 tego dt·obiazgu, czyni~cego 
dopiero 100 frank6w; mimo to jednak \vpra\va u}a .. 
twia trudnosci, prEJdko sitJ odbywa liczenie, z kt6-
r6In oswojeni juz s~ wszystkie narodowosci r6znoko
lorowe znajduj~ce si~ na ulicach miasta. Ludnosc 
jego wszakze nie odpowiada rozlrglosci ; zwykle 
stala ilosc 1nieszkanc6w wynosi tylko 30,000 - ale 
od Stycznia do Kwietnia, w kt6rych to miesi~cach 
najwi~kszy jest ruch bandlowy, w d\v6jnas6b si~ po
wiEJksza. 

Wyroby bawelniane tego miasta s~ \vsz~dzie nad
zwyczaj poszukiwane; posiadaj~ oni wlasciwy sobie 
spos6b farbowania ich, nadaj~ iln kolory tak pi~kne, 
tak trwale, ie wszystkie Europejskie farbiarnie nie 
moglyby im dor6wnac. Leon Afrykanin nie wspo
mina wcale o tej ich zdolnosci, widac ten sekret 
przyniesiony im byl p6zniej jak w XVI wieku, ale 
przez kogo? jak? niewiadomo. 

Miasto Kano i okolice jego s~ osiadle przez po-
kolenie llaussanskie, zdaje si~ ze pierwotni jego 
mieszkance, nie byli z tego plemienia, ze z czas6w 
jakie opisy\val Leon Afrykanin, inna, mniej cywilizo-
wana ludnosc, zamieszldwala te okolice,- jakjn1 
sposobem przez Haussan6w O\vladni~t~ &ostala? nie 
wiadomo.-- Przyznac jednak nalezy ze oni harmo
nizuj~ zupelnie z miejsrowosci~ kt6r~ zamicszkali; 
albowie1n lubo kolor twarzy ich podobny jest do ko
loru innych mieszkanc6w Afryki, ksztalt ciala i rysy 
maj~ znacznie odmienne. Kobiety z wdzi~cznym 
usmiechem, niczem nie odraiaj~ podr6znego, a ru
chy ich zr~czne, ubi6r przyzwoity, nadaje im pi~tno 
wyzszej cywilizacyi. Jakaz to uderzaj~ca r6znica, 
gdy w ulicach miasta Kano, obok zr~cznej z drobn~ 
n6zkq i usmiechni~t~ twarz~ Haussanki, spotyka si~ 
s~siednich stron mieszkanca atletycznej postaci, pia
skich rys6w, i6lto:czarnego koloru. Haussowie s~ 
goscinni dla cudzoz.iemc6w.- Doktor Barth wRpo~ 
mina w swej podrozy z jal<~ uprzejmosci~ witali go, 
gdy zwicdzal okolice; jak kobiety cz~stowaly go 
krajowemi przysmakami, a najkorzystniej usposobil 

go dla mieszkanc6w nast~puj~cy wypadek:- Wyje
cha\vszy z l{ano, Doktor pragn~l polctczyc si~ z bar
dzo zacuym podr6znym obro7icq c=arnyclt, czyli jak 
zowi~ po\vszechnie JVe[!;'1'ophile'ln Pancm Ryszardson, 
ktorego jedynym celem iycia, byla praca nad os\vo
bodzeniem braci czarnych i kt6ry w tym celu podr6z 
do Afryki przcdsi~wzi~l. Lecz jakie bolesn~ byla 
\Viadomosc, }{tor~ ( \V drodze do micjsca gdzie si~ 
spodzic\val spotkac ziomka) odebral Dol\tor; Ry
szardson w skutek wielkich upal6w i utrudzenia za
konczyl zycie.- Milno to Doktor udaje si~ na miej
sce, cbce uszanowac szcz~tki jrgo, i z wiclkiem zdzi .. 
wieniem swoje1n, znajduje go pogrzebanego pod pi~
knern drzewctn Sykomoro,v6ru; 1nicszkancy ze czci~ 
zaprowadzili go na. n1iejsce, gdzic chrze,ycjaninowi 
gr6b wykopali.- Haussowie stano\\i~ dzis najwi~k
sze i najlepicj zorganizowane kr6lestwo z calej 
Afryki srodko,vej - panuj~c~ 'v niem reUgj~ jest 
~Iahomctanska: z bardzo niewielkiemi 'vyj~tkami 
poddali si~ mieszkancy temu wyznaniu, w czasie 
kiedy przy pocz~tl\u naszego wiel<u, Osn1an jeden 
z Szeik6w Fulach6\v, przyj~wszy Islamizm a z nim 
ch~c i obo,vi~zek podbojow, naszedl Haus6w, owla
dn~l i swoje im wyznanie narzucil. J~zyk 1Iauss6w 
takze vvyisz~ cywilizacj~ ich do\vodzi, bo bogatszy 
dzwi~czniejszy od innych - rozszerzyl si~ po calej 
Afryce srodkowej: podr6zni nazywaj~ go (rancuzczy
znq Afrykans/cq, gdyz w innych miastach handlo
wych rozutniej~ go i 1n6wi~ nim.- Powodu dla kt6-
rego sztuka pisania u nich jest na zasadacb Semic- . 
kich, 'viedziec nie 1nozna, albowiem jEJzyk ich do 
Semickiego iadnego nie rna podobienstwa.- Nie
kt6rzy utrzymywali ze Hausso\vie byli jednego szcze
pu z ludnosci(}: Punick~, lecz p6zniejsi badacze zbi
jaj~ to przypuszczenie zupelnie, a to na zasad~ie, 
ze j~zyk ich nie rna za<lnego podobienstwa do j~zy
k6w barbaryjskich, kt6rym przypisuj~ stycznosc 
z j~zykami Semickierni. 

Handluj~cy Murzynami, prowadz~cy swoje okru
tne rzemioslo na wielk~ skal~, nie owladn~li jeszcze 
kr6lestwa Haussan6w; nie widac ich tam i dla tego 
krajowcy nie przyuczeni do okropnego obchodzenia 
si~ z kupionemi niewolnikami, te1n wi~l{SZ~ w po
dr6zujqcych wzbudzaj~ sympatj~.- Istnieje tam na
turalnie niewola, wprowadzona jak si~ zdaje przez 
Arab6w.- Niewolnik w sk6rzanym fartuszku, potem 
zlany od pracy, spotyka si~ wsz~dzie, ale tutaj, 
jest on tylko bydl~ciem uzywanym do roboty, dbaj~ 
wi~c o niego, jak w dobrem gospodarst\vie dbaj~ o 
bydlo.- Jest to niczem w por6wnaniu z okolicami, 
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gdzie poluj~ na nich, brakuj~, czyli wybieraj~ zdol- zywnosc.- Zgola okolica, kt6rf!t wyzej opisalismy, 
nych jeszcze do pracy, a wybrakowani pozostaj~ pod kaidym wzgl~dem jest dJa podr6zuj~cego n1il
jakby na smierc glodow~ skazani- gdyz jako nie- 5zym nad inne obrazem. 
przynosz~cy pozytku praci!, zbyt ~zczupl~ dostaj~ A . 

... 

(Dokonczenie: patrz kart~ 38). 
, 

Oto wykaz, utworzony przez doz~ Tomasza Mu
cenigo, potrzebowania sukna weneckiego przez gl6-
wne miasta Italji: 

Todtona i Nawarra z~daly corocznie 6000 sztuk 
sukna po 15 dukat6w sztuka. 

Pa wja 3000 sztuk po tejze cenie : 
Medjolan 4000 sztuk po 30 dukat6w sztuka. 
Con1o 12000 sztuk po 15 dukat6w. 
Muza 6000 sztuk po tejze cenie. 
Brescia 5000 sztuk po idem. 
Partna 4000 sztuk id. 
Bergamo 10000 po 7 dukat6w. 

Cremona poprzestawala na 40,000 sztuk po 4 ~-1 
sztuka. 

W erona z~dala corocznie 200 sztuk tkanin zlo-
tycb, srebnych lub jedwabnycb. .. 

Wicenza 120 sztuk. 
Padwa 200 sztuk. 
Trewizo 120 sztuk. 
Friul 50 sztuk. 
Feltre i Belluno 12 sztuk. 

Sk6ry zlocone, jedna z gal~zi prze1nyslu wenec
kiego najwi~c~j cbwalonycb, przynosila rocznie czy
stego zysku 100,000 dukat6,v. Nakoniec przygoto
wywanie mn6stwa przedmiot6w chemicznych i apte
cznycb, jak borax, alun, cynober, mydlo, barwniki, 
kamfora, witryol, wosk, stanowily gal~z korzystnego 
wywozu. 

Te to byly gl6wne gal~zie i gl6wne miejsca we
wn~trznego i zewn~trznego handlu W enecji, w swie
tnych jej czasach. Pieni~dze pobierane z Lombardji 
wynosily 28,800,000 dukat6w rocznie, dajC1cych czy
stego zysl{u 1,000,000 dukat6w; zyskiwala opr6cz 
tego 600,000 dukat6w za przew6z lub posrednictwo; 
Florencja czysto jej przynosila 400,000 dukat6w ro
cznie. Ku srodkowi XV go wieku. W enecja wypu
szczala corocznie w obieg 10 miljon6w dukat6w, na 

kt6rych zyskiwala 4 proc. Pospieszmy powiedziec, ze 
utwierdzenie kredytu publicznego, dzialaj~c z cudo
wn~ doskonalosci~, a kt6rego bytu zadne panstwo 
"., Europie si~ nie domysla.lo, nadawalo pop~d i zy
cie tetnu ogromnemu ruchowi sztuk pieni~znycb. 

Pocz~tek banku \veneckiego, kt6ry w pocz~tku 
nazywano JJ1onte a p6znit~j Banco del Giro, przypada 
w XII wieku. Pierwszy kapital byl wynikiem pozy
czki przyn1usowej, l\t6n3j wysokosc przedsta wiana 
przez certifikaty procentuj~ce, zrodzila n1ysl uzycia 
tych certyfikat6w jak san1ychze pieni~dzy, i bank za .. 
cz~l wyl{onywac na rRchunek niekt6rych os6b pry
watnych wyplaty list6w zamiany (weksli). Docbody 
jakien1i bank rozporz~dzal oznaczaj~ na 5 miljon6w 
frank6w. Dziejopisarze podali nam tylko szczeg6ly 
bardzo niepewne o jego urz~dzeniu i dzialaniach, 
lecz jest wiadon1em, ze od roku 1453 jego kredyt na 
tr1vvalych opieral si~ zasadacb; zaufanie w papierach 
bylo tak wielkie, ze wkr6tce bank wywi6zl wszystk~ 
gotowizn~, kt6ra mu sluzyla za por~k~, a zaden 
z obywateli najmniejszej z tego obawy nie okazal. 

Wykazalismy osobiste usilowania kupc6w ~rene

ckich, pozost~je nam powiedziec w jaki spos6b rz~d 
wspieral ich przedsi~wzi~cia. 

W ci~gu osmitl wiek6w wielkosci s'vojej, rzeczpo
spolita widziala tylko dwa wielkie przedmioty: utvvier
dzenie i obron~ arystokratycznej ustawy wewn~trz, · 
rozszerzenie panowania bandlowego zewn~trz. Pod 
tym ostatnim wzgl~dem, polityka rzf!du byla tern 
zr~czniejsz~, ze opierala si~ na najgl6wniejszych i 
bezustannych interesach calej ludnosci, jak nie 1nniej 
na najzy,vszych sklonnosciach ducha narodowego. 
Staral si~ on o trzy nie rozdzielne z sob~ wypadki: 
lszy o nieskonczone rozprzestrzenienie stosunk6w 
zewn~trznych dla kupna i przedazy plod6w cudzo
ziemskich, i o nieprzestanne zwi ~l\szanie miejsc ro
zwozu plod6w przemyslu krajowego; 2gi widoczna 
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opieka zycia i mienia obywateli na l~dzie i morzu; 
3ci zniszczenie wsp6lzawodnictwa. W Xtym wiekn 
senat podpisywal traktaty handlowe z cesarzami 
W schodnimi, z patryarch~ Akwilei, z cesarzem 
Karolem IVm w Mantui, z Ottoncm lim w Rawennie; 
w Xlm i XIIm wieku z kr6lem jerozolimskim, Bau
douin'em, z Wilhelmem IIIcim kr61em sycylijski1n 
(1152 1174); potem z beyem tunetanskim i wszyst
kiemi ksi~z~tami saracenskiemi na brzegach A.fryki, 
z Tataran1i, Anglikami, Flamanda1ni, Hiszp anan1i, 
kr6lestwe1n neapolitanskiem i \Vszystkiemi prawie 
miastami italijskiemi. W szystkie te traktaty nada
waly prawa i przywileje, a najprz6d pozwolenie za
kladania sklad6w czyli kanton6w f(onclachz), utrzy
my\vanycb przez Wenecjan, kt6re stawaly si~ pra
wdziwemi osadatni, posiadaj~cen1i sw6j zarz~d na 
wz6r kraju tnacierzystego. Nie bylo miasta wazniej
szego na Arcbipelagu grec~im, w Syryi, Afryce, 
Azyi mniejszej, po nad morzem Czarnem, kt6reby 
nie mialo swego cyrkulu wenecldego; w Antiochji na
przyklad zawieral on blisko trzeci~ cz~sc miasta. -
I tak, kiedy Wenecjanie, Genuenczycy lub Pizanczy
cy, znalezli na pobrzezu punl{t jaki kt6ry im si~ po
dobal, za pomoc~ prosb, dar6w, nalegan, otrzyma
wszy pozwolenie zakupienia tam pewnej przestrzeni 
ziemi, budowali kilka domk6w i kilka szop, otoczo
nych prostym cz~stokolem; zwolna potem zwozili 
kamienie, marmury, wznosili wysolde mury otoczone 
rowami, i wtenczas, zn1ieniwszy ton, post~powali 
jak panowie. Czyli nie w ten sam s pos6 b pos t~po
wali Portugalczycy, Hollendrzy, a szczeg6lniej An· 
glicy? Nietrzeba jednak mieszac tych zaklad6w zu
pelnie handlowych z lennoscian1i, jal<ie W enecjanie 
zalozy 1i w rozmaitych cz~sciach cesarstwa greckie
go, kt6re im przypadly w podzinle po zdobyciu l{on
stantynopola. 

Instytucja, wynikla z poprzedzaj~cej, kt6ra j~ uzu
pelnila, jest instytucja l{onsul6w. W enecjanie za
prowadzili ich we wszystkich prawie portach i mia
stach Grecji, Azji, Afryki i Europy: wybierali ich 
pomi~dzy sz1acht~ lub mieszczanami. Upowaznieni 
do utrzymywania jalmuznika, notarjusza, siedmiu 
slui~cych, dw6ch kuniuszych, dziesi~ciu koui, urz~
dnicy ci otrzymywali plac~ odpowiedni~ ich waino
sci. W skutek slusznej wzajemnosci, rz~d udzielal 
wyl~czn~ opiek~ cudzoziemskim kupcom osiadlym 
w W enecji, i por~czal wszystkiln narodom, kt6rzy tu 
posiadali kantony, prowadzenie wolnego handlu. Je
dnak prawa, przywileje, swobody, obostrzenia i ci~
zary, byly dosyc nie r6wno rozdzielone pomi~dzy 
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tych cudzoziemc6w. Niemcy mieli najwi~cej przywi
lej6w: w Xllltym wieku pozyskali p,.awo posiadania 
\vlasnego lokalu przeznaczonego na ich towary i 
kupc6w; polozony nad wielkim kanalem, obejmowal 
pi~cdziesi~t szesc izb czyli sklad6w 1). Fondaco Ar
menczyl{6w byl w pocz~tku tylko n1iejscem schro
nienia, 'vystawionym kosztem Ma.rka Ziani, synowca 
dozy tego nazwiska, kt6rego rodzina przez dlugi 
czas przeby,vala w Armenji i tam si~ zbogacila; 
w XVtym wieku ci Azjanie otrzymali budowle ob
szerniejsze i zbudowali Kosci6l ich wyznaniu prze
znaczony. Co si~ tyczy Grek6w, l{t6rych liczba nad
zwyczajnie wzrosla, a z'vlaszcza po zdobyciu Kon
stantynopola przez Turh:6w, pozyskali oni r6wniez 
prawo posiadania d6br ziemskich i prowadzenia 
handlu w Wenecji; dozwolono im nawet sprawowac 
obrz~dy swojego wyznania w kosciele S. Jerzego; 
lecz surowa prawowiernosc rzftdu wzniecala im cz~
ste niesnaski, a jurisdykcja duchowienstwa grecJ<ie
go, w stosunl\ach swoich z duchowienstwem rzym
skiem i wladz~ cywiln~, przez kilka wiek6w byla 
przedmiotem spor6w, uchwal papiezkich i licznych 
urz~dzen. Pomimo to Grecy uzywali wielkiego po
\vazania i wolnosci religijnej bardzo znosnej jak na 
owe czasy. Gryzonowie i Turcy niemniej dobrze byli 
uwazani. 

W pierszych miastach chrzescjaiistwa, iydzi roz
pierzchli si~ po wszystkich okolicach W schodu i 
Zachodu, a szczeg6lniej po miastach Italji, gdzie 
byli zmuszeni do oplacania pewnego haraczu. -
W Wenecji dozwalano im tylko czasowego pobytu. 
W ci~gu XIV i XV wieku, pozwolenia te udzielano 
jui to na pi~c, jui na dziesi~c lat; czasami nawet ich 
nie przedluzano. Wtenczas zmuszeni opuszczac mia
sto powracali do niego pod r6znemi pozorami; mu
siano przeto wydawac przeciw nim wyroki formal
nego wygnania. Sprowadzeni znowu przez zwykl'e 

1) Spalony w czasie pozaru dawnego mostu Rialto, 

odbudowany w IJocz~tku XVIgo wieku na wi~ksz~ sto
p~, budynek ten, kt6ry dzis jeszcze nosi nazw~ Fondaco 
dei Tedeschi, mial 512 st6p obwodu i otoczony byl dwu
dziestu d worn a sklepami. Sciany zdobne byly malowania
mi wykonanemi przez pierwszych malarzy o'vej epoki, a 
mi~dzy innemi przez Tycjana i Giorgiona. Wewn~trz ob
szerny podw6rzec otoc~ony przedsionkiem prowadzil do 

dwustu izb. Wnijscie do fondaco zabronione bylo kobie
tom: i kupcy, kt6rzy w Wenecji osi~sc chcieli z calem 
gospodarstwem, musieli zaslubiac tamtejsze kobiety, to 

jest zjednoczyc si~ z krajow~ ludnosci~. 
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swe natr~ctwo i naclziej~ zy~ku, stawali si*J uzytecz
nemi rz~dowi w trudnycb okolicznosciach i otrzy
mywali juz to nowe upowainienia, lub tajemne ich 
znoszenie, az do chwili, dop6ki ich o byczaje lub 
zdzierstwo nie oburzyly ludu, a zwla~zcza slepa nie
nawisc ja1dej r6d ich byl przedmiotem, nie wywolaln 
nowych przeslado,van. I tak, w roku 1463, wyrok 
rady Dziesi~ciu, zatwierdzony przez legata papiez
kiego, znakomitego kardynaltt Bessarion, dozwolil 
zyclom zamieszlii\vnc we wszystkich rniastach i zie
miach rzcczypospolitej, z warunkien1 stosowania si~ 
do praw poprzednicb, nakladaj~cych na nich n1niej 
lub wi~cej trudnc "rarunki, jako to: noszcnia na 
piersiach kawalka tkaniny z6ltej, lub na glowie 
czapki odznaczaj~cego ksztaltu lub barwy, a szcze
g6lniej nie przebywania dluzej nad dni pi~tnascie 
w Wenecji. 

Zasadne poStfJpowanie rzqdu weneckiego dt1i~ce 
do tego, azeby pozyskac wyiszosc, a na\vet wyl~cz
nosc bandlow~, jest teln godniejsze ll wagi, ze wiele 
w tym wzgl~dzie uzywunych srodk6w malo si~ zga
dza z dzisiejsz~ ekonon1j~ polityczn~. Takiemi s~ 
pra,va, kt6re dozwalaj~ tylko oby"ratclom, szlachcic 
lub mieszczanon1, a pon1iEJdzy temi pewnej tylko 
klassie, \V01nego wywozu lub przywozu; prawa ·wy
magaj~ce, azeby caly handel zewn~trzny odbywal sit) 
za pomoc~ statk6w \Yenecldcll, dowodzonych przez 
Wenecjan i nalado,vanych towarami do Wenecjan 
tylko nalez~cemi; prawa nie dozwalaj~ce najrnowa
nia gdzie indziej statl{u dla handlu z Le\i\7antem, 
przedawania cuclzoziemcom, lub kupo,vania od nich 
statk6w; pra\va rozkazuj:tce, azeby 'Wszystkie statki 
budowanomi byly w vVenecji, i azeby wszystkie plo
dy lnb towary, zaniJn wywiezionen1i zostan~, przy
bywaly bez r6znicy z kt6rej id~ posiadlosci, do tego 
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portu, uwazanego za sklad glo\"\'ny · rzeczypospolitej; 
nakoniec prawa' kt6re sci~galy do stolicy lub jej 
bezposredniego obwodu wszystl{ie rEJkodzielnie pro
wadzone przez w!asnych jej poddanych. Rozporz~
dzenia tycz~ce SiEJ taryf, poboro\v oplat, tworzyl:y 
pra,vodawst\vo ugruntowane na zasadach najsurow
szych zakaz6w, i pozostawialy obszerne pole nadu
zycion1 i dowolnosci spowodowanej przez nami~tnosc 
tak rz~du jak i os6b prywatnycb. 

Szczeg6lniej przez rozw6j swej marynarki, Wene
eja pozyskala t~ wyzszosc handlpw~, kt6ra byl:a ci~
glyln celem jej ambicji. Rzeczpospolita nie tylko 
opiekowala si~ zyciem i mieniem poddanych swoich 
osiadlycb lub kupcz~cych w portach cndzoziemskicb, 
ukazuj~c cz~sto wposr6d nich okr~ta wojenne; san1a 

wprost wysylala flotty kupieckie, skladaj~ce si~ 
z statk6w nazywanych galionami: rlwie na morze 
Czarne, do Caffy i Trebizondy: jedn~ do I{onstanty
nopola i do port6w Romanji lub Grecji; czwart~ na 
brzegi S yrji i Azji Mniejszej; pif):ta zwiedzila Hi~z .. 
panj~ i kraje Barbarji; sz6sta zeg1o\vala do Egiptu; 
F3i6dina, o kt6rej juzesmy wspo111inali, przeznaczenie 
swoje miala plyn~c do Flandryi i Anglji. Na kazdyn1 
galionie, opr6cz do·w6dzcy i potrzebnych oficer6w, 
znajdow~la si~ pe,vna liczba zolnierzy, jahnuznik, 
lekarz i chirurg, do lrt6rych przyda,vano dw6ch mlo
dych szlachty, w dwudziestym rol{U zycia, azeby si~ 
uczyli zeglarstwa i l{upiectwa. Zbudowane, zaopa
trzane, u~brojone przez rzf!:cl, galiony te wystawiane 
byly na licytacjEJ i l{upiec kt6ry ofiarownJ najwyzsz~ 
cen~ za naje1n, ladowal je towarami swojego wyboru. 
Za pOV\'roten'l rz~d odbieral je zn6w na swoj«J wla
snosc i po bieral malfb oplat~ od przywiezionych pro
dukt6w. Flotta rz~do,va nic mogla zboczyc z wyzna
czonej drogi; nawzajem statkotn pry,vatnym surowo 
zabronionen1 bylo zawijac do port6w dla niej prze
znaczonych: okrfdt, kt6ryby zastano pomimo zakazu, 
ulegl zabraniu, ani mniej ani wi~cej jak rozb6jnik 
morsld. V\ .. idocznem jest, iz rz~d VVenecki, zacho
wujftC sobie prawo lderowania temi }{arawanami 
morskien1i, nie tworzyl wylfbcznosci na swoj~ ko
rzysc; pragn~c kor~ystnie uiywac flo tty swojej w cza
sie pokoju, nakazac uszanowanie dla swoich chor~
gwi, znajdo,val spos6b pomagania niezbyt bogatym 
kupcom. Dwadziescia lub trzydziesci galer o tysi~cu, 
tysi~cu dwiescie, dwutysi~cach beczek, kazda nios~c 
J·adunek oszacowany na 100,000 dukato\v; o to wy
datki jakie czynic postanowif. Interes prywatnych 
na tern byl tak korzystny, ie w roku 1406 ladunek 
flotty flandryjsldej 'vynosil do 350,000 dakat6w; sy
ryjskiej \V roku 1417 ni6si towar6w za 16,000 du
kat6w i 360,000 dukat6w w gotowiznie przeznaczo
nych na kupno w portach ·vvschodu. 

Zegluga prywatna byia nie jako zalein~ od rz~du, 
gdyz nikt w Wenecji nie m6gl bez ~wyraznego upo
waznienia ani urz~flzac, ani wysyJac zadnego statku. 
Wreszcie, chociaz bylo ich 3, do 4,000, po wi(Jkszej 
cz~sci nalez~cych do patrycjuszow, handel ograniczal 
si Cd na wypra w ach nadbrzeznycb: przebiegali oni dwa 
wybrzeza Ad1jatyku, port Ponenta, to jest Sycylj€J, 
Neapol, Pans two Koscielne, Toskanj(J, nakoniec porty 
Lewantu, kt6re nie byly za1nkni~ten1i dla :tlott rze
czypospolitej. Tu r6wniez mloda szlachta odbywac 
byla powinna podr6ie: jesli byli ubogiemi przyjmo
wano ich bezplatnie na poklad, a rz~d dostarcza} 
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im nawet pieni~dzy na zakupienie ladunku, bo pra
gn~l, azeby wszyscy jego obywatcle dzialalnosc swo
je z'vracali na kupiectwo z odleglen1i ludami. 

Marynarka \VOjenna posz}a w slad za tytn g'valto
wnym roz\vojem n1arynarld kupiecki6j. \V ciq,gu VII 
i VIII wieku zatol\a Adtjatycka wystawion~ byla na. 
napady dzikich n1ieszka11c6w \vybrzczy Istrji, Dal
macji, Slawonji, do kt6rych przyl~czyli si~ \vpr~dce 
korsarze saracel1scy i barbaryjscy. N alezalo wi~c 

wczesnie po1nyslic o obronie przeciw tak licznym 
nieprzyjaciolo1n. W roku 729 eskadra wcnccka ude
rza i zdobywa Rawenn§; w 808, druga podobna pu
stoszy brzegi Dahnacji; \V 827 dwie l>itwy morskie 
tocz~ si~ przeciw Saraceno1n i Sla\vonczykom 've
wn~trz i zewn~trz zatoki: w 840, szcscdziesi~t stat
k6w wojennycb, nios~cycb 20,000 wojska ginie z r~
ki Saracen6w przed Tarentem, a w rok pot6m We
necjanie 1nszcz~ si~ poniesionej straty na \vybrze
zach Istrji; \V 880, 889 i 998 wysylaj~ na 1norze 
eskadry z~ozone z trzydziestu, czterdzicstu ol{r§t6"r 
przeciw Slawonczykom; w roku 1004, \Vielka flotta 
pobija Saracen6w i oswobad~a Bari, gotowe poddac 
si~ . W XI wieku rzeczpospolita wspiera usi~owania 
Norman6\v, wladcow Sycylji; w roku 1084 wystawia 
przeciw tJn1 ze Normanom, groz~cyn1 Albanji, flott~ 
z szescdziesi~ciu galer, kt6rych ogro1n zadziwia Gre
kow: W krotce potem, trzydziesci SZeSC \Vielkich stat
k6\V czyli droman6w, czternascie galer i dzie\vi~c 

lekkich statk6\v, zwyci~iaj~ Normano"rie, pol~czeni 
z Sycyljanan1i, i Wenecja traci pi~c tysi§cy ludzi 
w zabitych, trzy tysi~ce w wi§zniacb. \Vkr6tce po
tem, ar1nja morska, silniejsza anizeli poprzedzaj~ca, 
sl{ladaj~ca si~ z tak wielkicb statk6\v, ze Grecy na
Z\V ali je p lyzoaj{iCB?ni tlvierdzarni wyplywa z P agun. 
W roku 1111 eskadra z stu zagli zlozona, na rozka
zy Krzyio\vc6w, udaje si~ do Sytji; w roku 1117 
czterdzicsci galer i dwadziescia wielkich statk6w, 
groz~ tronowi cesarza Manuela. W roku 1201, na 
wypra"'~ przeciw Konstantynopolowi, Wenecja je
dnoczy sto dron1an6w, szescdziesi~t dlugich galer, 
szescdziesi~t statk6w przewozo\vycb nios~cych 4500 
koni i ol.colo 30,000 wojownikO\\', Francuz6\v, Niem
c6w it. d. dodajc do nich jeszcze pi§cdziesi~t innycb 
galer dla ~uilo~ci Boga, jak n16wi Villchardouin, na
oczny swiadek przez siebie opisywanych czyn6w. 
W roku 1268 Wenecjanie dostarczaj~ Ludwikowi s. 
pi~tnascie vvielldch okr~t6w, kt6re prze\VOZf1 do Sy
rji cztery tysi~cc koni i dziesi~c tysi~cy ludzi; a pi~
tnascie zbrojnych galer dzielne daj~ im poparcie; 
wkr6tce potem inua flotta, zlozona z siedmdziesi~ciu 
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'vielkich okt·~to\v, stu dwudziestu galer i innych stat-
1(6w, 'v liczbie trzystu, przewozily n a VV scb6d armj~ 
z 35,000 ludzi zlozon~, tak konnych jak })ieszycb. 
\V ci~gu wieku XIII i XlV, z kolei zwyci~icy Genuen
czyli6w lub przez nich zwyci~zani, \Venecjanie stale 
utrzymuj~ na 1norzu ogro1nne flotty. \V roku ·1379, , 
w niepelna dwa miesi~ce po zupcln6j utracie flotty 
\V Istrji, l\icdy Chiozza byla w r~kach Genueiiczy
k6w, a. Wenccja schUe blokowan~, spuszczaj~ z \Var
sztat6w czterd~iesci galer z o dpo,viedni~ liczb'b po
mniejszych statk6w, za po1noc~ l\t6rych powstrzy
tnujfb post~p nieprzyjaciela az do chwili, kicdy Zeno 
ratuje j~ od zguby. vV XIV, XV i XVI wiel<u, rzecz
pospolita, ze tak powiemy pozosta"'iona sobie satnej, 
stawia czolo wszystldm silorn pans twa Ottotnau6w. 

Tern pobicznem wyliczeniem chciclismy \vykazac 
ogromnc, niewyczerpnne zr6dlo Wcnecji. Utrzyina
nie jednej galery sredniej wielkosci, przez jedcn rolr, 
oznaczano na 4200 dukat6w zlotych, a zao11atrzcnie 
jej w zy\vnosc na 7200; jesli dodatny do tego koszta 
budo,vy i naprawy, kupno broni i potrzeb \Vojennych, 
dowie1ny si~ iz uzbrojenie cale wynosilo 20,000 du
kat6w na jednQ kampanj~, a tym sposobetn \vyslanie 
stu galer powodowalo "\'\7ydatek 30 miljon6\v na na
sze pieni~dzc. 

We 'vszystkich okresach Wenecjanie \Viclce byli 
zr~cznemi we wszelkich budo wach 1norskich, kt6rej 
sztuki nauczyli si~ Qez w~tpienia od Grek6w. Rz~d 
zc swoj6j strony zach~ca! ich do tego przcz nagro
dy, a w potrzebie przez zaliczenia: ustanowil uro
czystosci Regaty, w posrod l{t6rych roz\vijalo si~ 
\Vsp6lubicganic buuownik6w i zeglarzy, nal(onicc 
rozmaite korporacje 1niasta przyj1nowaly obowi~zek 
wystawienia jednego, dw6cb, lub wi~cej okr~t6w.
Przez wiele wiek6w zbrojownia ich uchodzila za cud 
swiata. 1vliala ona tylko dwa wejscia: wejscia od 
strony morza bronily dwie czworoboczne wicze, po
przedzane mosten1 spuszczanym, kt6ry spuscic na
lezalo, za nitn si§ doszlo do kraty kolczastej, bron ... 
zowej, kt6ra sluiyla za bratn§ wchodow~ pomi§dzy 
te dwie wieze; \vnijscie ze strony l~du odznaczalo 
si~ przcz dwa ogromne lwy martnurowe, zdobi~ce 
niegdys port Pireus, lecz kt6re zas\viadczaly w6w
czas, ze \Venecja odziedziczyla po Atcnach wladz
t\vo lllorza. vVysoki 1nur, najezony budkan1i stra
.Zniczemi, zewn~trz zabezpieczony szerol{im l{analcm, 
tworzy! wielk~ przestrzeil kt6r~ oznaczaj~ blislro na 3 
mile l{wadrato\lve. W n~trze zbrojowni dzieli!o si~ na 
trzy cz~sci. \\r pierwszej byly kuznie, gisernie, pra
cownie rzemieslnik6w, mieszkania zarz~dc6w: pr a-
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cownia powroznicza zajmo,vala przestrzen 500 stop 
dlugosci, 90 szerokosci. W drugiej cz~sci znajdowaly 
SifE izby broni, sklady drzewa. Trzecia wyl~cznie 
przeznaczon~ byla do budo,vy statk6w. Trzy wiel
kie \vodozbiory wewn~trz zbrojowni, pol~czone kana
lami, ulat,vialy spuszczanie statk6w: skoro kadlub 
okr~tu zostal ukonczonym pod szop~, wprowadzano 
go w ten wodozbi6r, gdzie uzupelniano jego budow~ 
i uzbrojenie. Zal{lad ten stanowil du1n~ rzeczypo
spolitej: w jego to zabudowaniach Wenecja uczto
wala l\r616'v i ksi~z~t przybywaj~cych j~ z\vidzac, 
jak gdyby przez okaznnie pot(Jgi, uczuc im da,vala 
wainosc swojej przyjazni. Opowiadaj~, ze okrEJt wo
jenny zostal zbudowanyn1 i spuszczonym w oczach 
Henryka III l{r6la Fraucji, w czasie obiadu, danego 
mu \V kon1natach zbrojo\vni. Silni ATsenaloto (rze
micslnicy zbrojowni) dokonywajf!JCY tych cud6w, two
rzyli }{lass§ r6\vnie liczn~ jak 'viern~ rz~dowi. 

Opr6cz przedmiot6w koniecznych do zbudowania 
wielkiej flotty, nalcialo jeszczc miec n1ajtk6,v, kt6-
rzyby na niej slu7.yli: }{ontygensa byly stale 'vyzna
czoue. Stolica dostarczala osady dla piEJcdziesi~ciu 
galer; n1iasta stalego l~du, dla dwunastn; wyspa 
Ka.ndja dla dziesi~ciu; Capo-d'Istria, 'vyspa \ r oglia, 
Biazza, Zara, Lesina, Spalato, Trnu, Corsola, Get
taro ella trzyna.stu. Takiln sposohe1n dziewi~cdzie

si~t pi~c galer 'v l\r6tkim przeci~gu czasu wyjsc mo
glo z port6\v rzeczypospolit6j; w okolicznosciuch 
nadzwyczajnych \vystawiano wi~ksz~ ich lic zb~. 

Za posrednict\vem tej polity ki czynnej i przewidu-
j~cej rz~du, marynarka kupiecl\a i \Vojenna \Venecjan 
nabyla i utrzymywala przez tyle wiek6w niezaprze
czon~ wyzszosc nad wszystldemi 'vspolzawodnikami, 
a miasto dosi~glo takiego stopnia bogactw i pot(Jgi, 
iz slusznie pozyskalo tytul /(1'olozvej Jldrjatyku. Obli
czenie ludnosci, dokonane w roku 1336 'vykazalo 
w samej Wenecji 40,000 ludzi zdolnych do noszenia 
broni, a \Vedlug sprawozdania odczytanego senato
wi przez doz~ Andrzeja Mucenigo, l{olo rol{u 1400, 
zamykala ona w cia.snyn1 obr(Jbie swej laguny 3345 
statk6w 23500 majtk6w i 16000 rzemieslnik6w pra
cuj~cych \V warsztatach lub zbrojowniach. 

Powtarzac nie potrzebujemy, ze Wenecjanie nie 
bez oporu doszli do tego stopnia pon1yslnosci; Grecy, 
Saraceni, Genuenczycy, Pizanczycy, a zwlaszcza ro
zb6jnicy morscy, zmusili ich do Z\Vi(Jkszania sil mor ... 
sltich. Stawszy siEJ panami, z nieslychan~ surowosci~ 
wykonywali pra wo mocniejszego; nie poprzestaj~c 
na zaslanianiu swoj_ego handlu, tysi~ce przeszk6d 
stawiali handlowi innycb, jesli ich zniszczyc nie byli 

w moznosci. I tak, kilkakrotnie podniecali dzikich 
mieszkanc6w wybrzeiy Afryki do napadu na portu
galskie posiadlosci. Tam gdzie napady zbrojn~ r~k~ 
\vykooy\vac si~ nie dawaly, wydzieriawiali prawa 
wladcy, i czyni~c uci~zliwemi te prawa, znajdowali 
srodki zupelnego zniszczenia bandlu. Duma ich 
wzrastala \Vraz z powodzeniem: 'vyzszosc na 1norzach 
ni e byla dostateczn~ dla nicb; zapragn~li '"'Yl~cz
nego na nich pano,vania. Pomi§dzy czynan1i najbar
dziej znamionuj~cemi te niesluszne roszczenia, przy
toczyc nan1 wypatia zaprowadzenie kapitanatu zatoki 
('v XIIIm \vieku), za pomor~ kt6rego uzywali w ca
lem znaczeniu tego wyrazu panowania nad morzetn 
Adrjatyckiem. To zdziercze pra\vo, o kt6rem 1n6wic 
zacz~to w Xtym 'vieku, kazali wytl6maczyc i uza
sadnic S\voim pra\vnikom, gdy ty1nczasem przcmoc~ 
je wpro\vadzali w wykonanie. Zaraz w pocz~tku swo
jej pot(Jgi morskiej, \Venecjanie wzi'Eli na siebie po
licjEJ zatoki, z kt6rej zdolali wyp~dzic rozb6juik6w 
istryjsldch, slawiansldcb, dalmackicb, normandzldch, 
saracenskich, i w tyn1 wzgl~dzie zasluzyli na wdzi~
cznosc wszystldch handluj~cych narod6,v; lecz od 
tegoz samego czasu zacz~li przeszkadzac wolnemu 
kr~zeniu po tern morzu, a szczegolniej wojennym 
okr§to1n. Azeby uzasadnic, uswi~cic to gwalcenie 
pra w narod6 w, ustano wili instytucjEJ, jaldcj przy kla
du dzieje nam nie przedstawiaj~, a kt6ra jednak po
zostawala w wykonaniu, az do upadku rzeczypospo
litej. W nast~puj~cy spos6b instytucja ta dzialala. 

Statki uzbrojone pilnowaly ujscia wszystkich rzel{, 
wpadaj~cych w morze Adrjatyckie, i nie pozwalaly 
wr6cic ani jednej lodzi, bez naleiytego jej przetrz~
snienia. Dwie eskadry kr~zyly bezustannie, jedna 
przy brzegach Is t1ji i Dalmacji, drug a przy brzegach 
Rawenskich i kr6lestwa neapolitanskiego, gdy tyn1cza
sem kapitan zatoki, z d\vudziestu galerami stoj~cemi 
w Zara lub Korfu, gotow byl biedz tam gdzie slu
szne lub niesluszne roszczenia rzeczypospolitej na
potykaly jaki op6r. Statki, zeglujC!ce pomi§dzy Fano 
i ujsciem Po mialy 1nu placic podatek, nast~pnie 
zarzucac kotwicEJ w Wenecji. Dow6dztwo })Owierzo
no patrycjuRzo\vi, staremu wojowniko\vi morskiemu, 
ktory przybieral miano kapitana, czyli gubernatora 
zatol{i, a kazda galera jego eskadry, znajdowala si~ 
pod rozkazami szlachcica nazywanego sopra co1nito. 
W pocz~tku mieszkancy Bolonji i Ankony, kt6ryrn 
najwi~cej to zdzierstwo szkody przynosilo, usilowali 
stawic op6r, ale wprEJdce przywiedziono ich do po ... 
sluszenstwa; w ci~gu wiel{6w, raz~ce to przywlasz
czenie otrzymalo uswi~cenie dobrowolne lub przy-
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n1uszone, przez poddanie si~ wszystldch lud6w i 
wszystkich w!adc6w Europy. Wenecja nie scierpiala 
nigdy najmniejszego w tym \VzglEJdzie uchybienia 
\V spos6b nawet najmniej obrazliwy 2

) . 

Przy wsp6ldzialaniu tej to cudownej pilnosci, tro
sklhvosci, tycb ci~g1ych przywlaszczan, wojen, nie
spra,¥iedliwosci, ucisku, V't7 enecja zdola~a handel 
S\v6j "'esprzec na silnych podsta wacb i przez niego 
pozyskiwac pomyslnosc krajow~. Dzi~ki bandlo,vi, 
skarb publiczny napelniony byl gotowizn~; dzi§ki 
handlowi, lud za \VSze pewnyn1 byl pracy i latwych 
srodk6w utrzymania; dzi ~ki handlo wi, rzeczpospolita 
mogla utrzymy\'\rac na l'1dzie i morzu sily znakomite. 
Jesli wejrzymy na przcstrzeil, jak~ obejmo,valy spe
kulacje obywateli rzeczypospolitej, jesli przypomni
lny sobie \vszystkie osady, jakie on a zajmow ala, 
wszystlde l{raje \V kt6rych jal{o wladczyni rzt1dzila: 
jesli z'vazymy ten ogromny przcst,v6r brzeg6\v otwar
tych dla dzialaluosci tylu zeglarzy i spekulant6w, 
u kt6rych zqdz~ wywyzszenia siEJ rz~d sam pobu
dzal, to zaden z 6\vczesnych narod6w nie rozrz~dzal, 
ani tylu Iu'dzrni <lo zeglugi nawyklemi, ani tylu l~da
mi kt6re zwidzac nalezalo, ani tylu portami, w kt6-
rych okr~ta S\voje chronic m6gl, ani tak wiell{~ roz-

2) Oto pr~yklad jak Wenecjanie szanowac kazali pa
nowanie swoje nad morzem Adrjatyckien1. Kicdy infan
tka Merja, siostra kr6la bisz11anskiego, miala udac sig 
w r. 1630, z Neapolu do Tryestu, w towarzystwie fiotty 
hiszpanskiej, celem spelnienia malzenstwa zawartego 
z Ferdynandem kr6lem w~gierskim, senat odpo,viedzial 
poslowi biszpanskiemu, kt6ry go zawiadomil o tym za
miarze: ,iz rzeczpospolita, posiadaj~c panowanie nad za
,tok~, niedozwoli nigdy wcjsc do niej zadnemu okr~towi 
,,,vojennemu: ze jesli J. K. Mosc kr61 katolicki zechce 
,,przyj~c ofiar~ galer 'veneckich, najjasniejsza jnfantka 
,przyj~t~ b~dzie z wszelkiemi honorami winnemi jej uro
,dzeniu: lecz jesli odrzuci to przedloienie, rzeczpospolita 
,sil~ bronic b~dzie pra'v SYvoich." Seniorja oswiadczyc ka
zala w tym samym czasie wice-kr6lowi neapolitanskiemu 
za posrednictwem posla swojego Marka .A.ntoniego Pada
vini, ,ze jesli Hiszpanja pr~ekladac b~dzie przejscie 
,przemoc~ nad te korzystne ofiary, najjasniejsza kr6lowa 
,narazic si~ musi na strzaly dzialoweJ chc~c obchodzic 
,,s,voje malzenstwo." Kr61 hiszpanski nie nalegal wcale, a 
rzeczpospolita, chc~c mu okazac swoje zadowolcnie, ka
zala odprowadzic mlod~ kr6low~ z nadzwyczajn~ ol{azalo
sci~. Slawna i dziwna uroczystosc zaslubin dozy z morzem 
byla r6wniez pewnym rodzajem corocznego ogloszenia tej 

przywlaszczonej wladzy. 

maitosci~ plod6w, ladunek ich stanowil1cych. Lecz 
niemniej godn~ jest u'vagi sztulra, z jak~ te rozliczne 
zr6dla uzywanemi byly. 

Osady, za,vsze niespojne, rz~dzonc byly przez pa
trycjusz6w, a utrzymywane w posluszenstwie przcz 
pulki Dalmat6w, niemnicj burzlbvych w swoim wla
snym kraju; w zatnian za te "'ydatki, dostarczaly 
majtk6w; majtko,vic ci napelniali slrarbiec, z kt6rego 
czerpane place Daln1at6w, a szczeg6lniej oddzial6w 
najem nik6w, kt6rzy podbijali dla rzeczypospolitcj po
siadlosci, lub, w razie potrzeby przywod~ili do poslu-
szenst\va samychze Dalmat6w. Wposr6d tego ocldzia
lywania rozmaitych klass ludnosci jednych na dru
gie, \vszystkie n1nit~j lub wi§rej przywi~zane byly do 
rz~du WEJzlem wlasnego dobra. Wysoka placa przy-, 
cjqgala pod chorqgwie S. Marka najlepszych zolnie .. 
rzy cudzoziemsl{icb, i najlepszych rzemieslnikow do 
warsztat6'v W enecji; potem, zwicrciadla, broil, tka
niny, s61, tysi~ce r6znych przedmiot6w, wycbodzilo 
z tych warstat6,v, azeby oplacic \vszystkie plody 
Europy i Azji. 

Kaida gal~z handlu sci~gala kapitaly do Wenccji 
z obcych kr~j6w. Z l{olei kapitaly tc zamienialy si~ 
na nowy plod surowy na kt6ry przemysl si~ wysilal: 
wyrobnicy nadawali im znakomity przyrost kupnem 
przedmiot6w pier\votnycb, kt6re wyszedlszy z ich 
rEJkodzielni zwi~l\szaly dwakroc, trzykroc dziesi~c
kroc swoj~ wartosc .. - Przemysl zwi~kszal ludnosc, 
wzrost ludnosci Z\Vi~kszalo spozy,vanie przedmiot6w 
wyrabianych, a spozywanie to now~ sta,valo si~ spe
kulacji zachEJt~, nowem bogactw zr6dlem. Zamo
znosc powszechna, poStEJp zbytk6w, ruch WCWD~trz
ny i zewn~trzny, zy,vienie i utrzymywanie ·wojsk, 
zaopatrywanie flotty, wszystko stawalo si~ dla bic
dnego sposobnosci~ zarobkowania, zr6dlem bogac
twa dla obywateli i rz~du. 

Ukazuj~c si~ zawsze i wszEJdzie, uprzedzaj~c po
trzeby innych narod6w, a zwlaszc.za niezbaczaj~c 

z raz nakreslonej drogi, \\' enecjanie stali si~ niejako 
w~zlem l~cz~cym narody i stali siEJ tak potrzebnymi 
ze cz~stokroc, chcqc pokonac s~siad6w swoicb, po
trzebo,vali tvlko za wiesic stosunki z niemi. V\T tal{i 

• 

spos6b Robert, kr6l neapolitafiski, kt6ry prowadzi~ 
\vojn~ z rzecz~pospolitq, mnsial zawrzec pok6j, gdyz 
poddani nie chcieli mu placic podatk6w. , Od czasu 
,~jak Wenecjanie zaprzestali ucz~szczac do portow 
,naszych, m6wili oni w prosbie s"'ojej, nEJdza nas 
,,przyciska; nie jestesmy w stanie zaspol{oic pierw
,,szych potrzeb, tetn bardziej placic podatk6w." -
W czasie jednej z wojen rzeczypospolitej z Turkami, 



• 

78 

wysylanie flott do Lewantu i brzeg6\v barbaryjskich 
zostalo koniecznie przerwanem; lecz skoro tylko kro

. ki nieprzyjacielskie przerwane1ni zostaly, bey tune
tanski wyslal ambasadora, aby prosil dozy o przy
wr6cenie stosunk6w bandlowych z Afryk~. 

Hand~l, w r«jl{ach rzeczypospolitej, stal si«j nie 
tylko pcwnetn zr6dlen1 bogact\v a, ale r6wniez narz~
dziem pot«jgi , lrt6re szanowac j~ kazalo prze~ jej 
sprzymierze:6.c6w; broni~, jal{i6j zr«jcznie uzywac 
umiala dla karania swoich nieprzyjaci6t Oto korzy
sci rz~du w tern s\vietnem pol:ozeniu. Nie rnniejsze 
byly korzysci przywatnych: polozcnie grozne, a bez
pieczne, lat\vy przyst~p i przywileje \V obcych }Jan-

stwacb, opieka nieustaj~ca we wszystkich miejscach 
ziemi, sposobnosc latwego prze\vozu, dla ludzi, przed
Iniot6w, pieni~dzy: zalozenie bank6\v pieni~znych 
udoskonalonych s.ztuk, zacb~ty wszelkiego rodzaju, 
kredyt ogromny, wszystko \vsp6lubiegalo si~, azeby 
kupca weneckiego, a kazdy Wenecjanin byl kupcem, 
uczynic obywatelem calego swiata, }{tory by posiadal 
wolnosc zwr6cenia zdolnosci S\voich na zwi~kszenie 
dobrego bytu. T~ to wyzszosc nad wszystkien1i lu .. 
datni Wenecja \vtedy utrzymy"'ala: w n1iar~ jak zbli
zala si~ do naszych czas6"', przyszlo 'viele przyczyn, 
kt6re spo,vodowaly upadek bandlu i przernyslu we
neckiego. 

• 

PANSTWO BORNU 
I JEZIORO CZAD (TSAD). 

Dokt6r Barth opuSciwszy miasto Kano i jego pi~-~ zabudowania, w kt6rych mieszcz~ si~ ubodzy.- Oba 
kne okolice, i sympatyczny lud IIauss6w; udal si~ te miasta l~cz~ si~ ogromnym bulwarem, otoczonym 
do potfJzncgo panstwa Bornu, l\t6re byt s'v6j czyli pi~l{nemi plantacjatni i wspanialen1i budynkami. 
pot~g~, gl6wnie dopiero od pocz~tku XIXgo wieku Poniewaz Kuka nie jest jak Kano, przemyslo\vein 
liczy. Wtedy bowiem Szeik El 1\:anemi opanowal miastem, nieuderza w niem podobny jak w Kano 
Burno. Odt~d j~zyk Arabslii zostal upowszech- ruch handlowy, tyle zajmuj~cy swoj~ oryginalnosci~ 
nionym r6wnie jak i religja Muzuln1anska. 1\liasta Europejczyka- ale za to mn6stwo snuj~cych si~ 
poprzednio kwitn~ce upadly, a powstala dzisiejsza zbrojnycb jal{by sredni O\viecznycb rycerzy i n1n6st\vo 
stolica panstwa, zalozona przez Ell{amina nazwi- d\vorskich 'v rozmaite strojnych szaty, nadaje miastu 
skiem Kuka {Kaul{ona) nad jeziorem Czad polozona. oryginaln~ fizyognoinjEJ. 
T\vierdz~ iz nazwisko tego miasta pochodzi od drze- Naj,vi~ksz~ cieka\vosci~ calego Panstwa Bornu, 
wa Kuka, kt6re niepospolite w srodkowej Afryce zaj- jest ogro1nne jezioro Cznd nad kt6rem lezy Kuka, a 
muje stanowisko - jest to drze\vo slusznie olbrzy- kt6re znajduje si~ w san1ym srodku Panstwa, jezioro 
miem drzewem nazwane, jest to kr61 calego roslin- nazwanetn jest Dzad, co znaczy w j~zyku tamtejszym 
nego kr6lestwa- a przyzwyczajone oko Europejczy- Wielka Woda, przez podr6zuj~cych zas, cz~sto mo
ka do rodzinnych drzew swoich, nie moze so bie wyo- rzem Nigrycji bywa zwane. Zdaje si~ ze jeszcze Pto
brazic tak ogro1nnego, z tyl~ niezliczonemi gal~zia- lomeuszowi znane bylo, bo wspotnina o ogromne1n 
mi, z o\vocem blisko lokiec dlugosci n1aj t1cyn1~ - jeziorze \V srodkowej Afryce znajduj~ce1n si~ i nazywa 
Miasto pod nazw~ tych drrze,v, jest nader zajmuj~- go Nuba.- Arabo"Tie zowi~ go n1orzem Sodunskiem, 
cern, jak n1niej wi§cej wszystkie n1icjsca tych tak a cz~sciej jeszcze JnorzeJn cie'IJZ1zosci (Barel Zalan1). 
malo nan1 znanych kraj6w 1 roznych Z\vyczajan1i, lu- Pierwsi Anglicy poznali si~ z tern jezioretn, a miano
dnoschh od tych jal\ie si«j w innych cz~sciach swiata wicie znany z dziel s'voich o Afryce srodkowej Klop
spotyku.j~. Miusto, I\:uka JJOllWOJ)uJnlby nazwac mo- perton {Clopperton) towarzysz naszego Doktora Bar
zna. - Jedna CZEJSC jego przeznaczona dla bogatych th'a. Ower\veg niemiecki, podr6iny, byl pierwszym 
mieszkanc6w, obfituje w pi<Jkne do1ny, ulice szero- plywaj~cyn1 po nien1 Europejczylden1. Twierdz~ 
kie - druga przcciwnie, rna Wf!zkie ulic1.ki i licbe niekt6rzy iz terazniejsi podr6zni przesadzaj~ wicl-
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kosc jego, racbuj~c mu blisko 700 mil 1\wadratowych 
powierzchni- zdaje si(J jednak ze ri co mu t(J olbrzy
n1i~ przypisuj~ rozleg:tosc, r6wnie jak inni mniejsze 
daleko daj~cy mu rozmia.ry, nie myl~ si~. Albowiem 
jezioro do kt6rego ldlka rzek 'vpada, nadzwyczaj 
zmienia s woj~ rozleglosc st6sownie do p6r roku, do 
deszcz6w mniejszych lub wi§kszycb, a nnwet Ino
ie i do wezbrania Nilu, z kt6ryn1 jak uporczywie 
twierdz~ Arabowie, jezioro Czad rna podziemne konl
munikacje. To ostatnie twierdzenic zbite jest przez 
Europejczyk6w podr6zujfJ:cych. Lecz to jest pewnem 
ze to jczioro jakby miai'o tajemnicze sposoby ni
knienia i wzbierania niekiedy do olbrzymich rozrnia
r6w.- Wyle"raj~c si(J w strony plasl\ie, gdy si~ po
~~czy z bagnisten1i l~ka1ni, tvvorzy istotnie jal{iee 
ciemne, ponure morze, a nieldedy zn6w tak zn1aleje, 
ze brzegi jego zupelnie przyst~pne, dozwalaj~ zmie
rzyc odleglosc i wtenczas nie znajduj~ w niem nic 
nadz,vyczajnego.- Lecz talde wypadki zupelnego 
opadni§cia 'vody s~ rzadkie; slusznie wi§c za stan 
jego nor1nalny, uwazaj~ chwile w kt6rych do wyzej 
opisanych dochodzi rozmiar6w. Stosunko,vo do 
\vielkosci swej nie jest zbyt gl~bol\ie jak zwyl<le wo
dy wylewom ulegaj~ce - woda jego s!odl{a i dose 
czysta a w ryby nader obfita. Blisko sto wysp tnie
sci si~ na tern Afrykanskiem morzu, z kt6rych naj
wi~ksza cz~sc jest zamieszkala przez pol{olenia po
ganslde rozb6jnicze Bidaum6w, Jedyn6w- 1noinnby 
ich nazwac w pcwnyn1 \Vzgl§dzie Piratami.- Ci zr~
czni, wysmuldi wyspiarze, na niewielkich cz6lenkach 
sporz~dzonych z desek z drzewa kugo, scisle zwi~
zanyc11 za pomoc~ nici pahnowycb, przesu waj~ si~ 
po powierzcbni wody, w milczeniu, z ostroznosci~ jak 
zlowrogie duchy, i sledz~ biednych nadbrzeznych 
mieszkanz6w, kt6rzy potrzebuj~ gal~zi z loziny, po 
nad brzegiem rosu~cej, na pokrycie lub naprawienie 
dacb6w w siedzibach swoich. Wtedy, skoro z po 
za tych zarosli spostrzeg~ ich wyspiarze, rzucaj~ 
si~ gwaltownie na nich, porywaj~, wi~z~ i sprzedaj~ 
w n1iescie l\upcom handluj~cym niewolnikami, ]{t6-
rych jakesmy wspomnieli to wyzej, nie brakuje w za
dnej stronie Afryld. 

Brzegi tego olbrzymiego jeziora, s~ nadzwyczaj 
urodzajne, o bfituj~ w r6znego rodzaju z boza i we 
wszystkie str~czkowe rosliny ..__ a na l~kacb bujnej 
i przeslicznej zielonosci, przecbowuj~ si~ wielkie 
stada wol6w- zgola zycie roslinne i zwierz~ce roz
mnaza si~ tu nadzwyczajnym sposobem- antylopy, 
slonie, dziki, malpy i t. d. stadami si~ spotyka.
Gdy pewny podr6zny Europejski zjawil si(J nad brze-

giem tego tajemnicznego wowczas jeziora, obskoczo .. 
ny1n zosta~ ze wszech stron mn6stwem r6inego 
ksztaltu i bar,vy ptak6w, much, l{onik6w skrzydla
tycb.- Ca!a ta gromada skrzydlata na nizl{ich i '\vy
sokich nogach, malej i wielldej postaci, szarych i 
s wietnych pi6rek, przygl~dala si§ iadnej nie maj~c 
obaV\'y, z r6\vn~ cieka,Yosci~ nicznanemu gosciowi 
jak on si§ jej przypatrywal. 

Nasz podr6zny rad zapuszczac si<J w nieznane 
Europcjczykom okolice, skorzystal z kara,vany po
wracaj~cej do kraju Adamna, paf1stwa nieda\vno po
wstalego i zupel'nie jeszczc Europic nieznanego. -
Bezpieczenstwo w tej podr6zy, mia~ jak si~ zdawalo 
zapewnione, gdyz karawann~ t~ skladali poslowie 
od Sultana, czyii Rzqdey pro\vincji ta1ntejszej, wy
slani do Szeika Omcra. Nie tylko ciekawosc kraju 
w kt6ryn1 dot~d stopa Europejska nie postala, za
gnala Doktora do tej podr6zy, ale nad to, zblizaj~c 
si ~ ku R6wnikowi, pragn~l r6ine hydrograficzne 
poczynic doswiadczenia a mianowicie dojsc jezli b~
dzie mozna, pochodzenia zr6del dostarczaj~cych w6d 
do wschodnich przyplyw6w rzel\i Nigier. W zajmujQs
cej podr6zy s'vojej, opisuje Doktor spotkanie z w~
druj~cemi Arabami zwanemi Suwas, kt6rzy od p6l
trzecia wieku ci~gn~ Si§ z Azyi, z Je1nenu, do Afryki 
srodkowej drog~ zachodni~. Liczb~ tych koczuj~cych 
w~drowc6w w Panstwie Bornu wynosi do dwocbset 
pi~ciudziesitbt tysi(Jcy. Przejezdzaj~c przez prowincje 
Gamerga i Margi dziwic si~ mozna sprzecznosci jak~ 
przedstawiaj~- jedna z nich bowiem obfituje w pi~
kne krajobrazy, kwitn~ca, urodzajna, zabudowana, 
a pierwsza lesista, smutna i wojn~ zniszcznona.
Margrabowie czyli Marghi przyj~li nader goscinnie 
naszego podr6znego i nawzajem wielt{~ w nim wzbu
dzili sympatj~, wiele o nich rzewnycb opowiacla aneg
dotek. Lucl ten balwachwalczy, ale lagodny, wi~cej 
kolorem do miedzianych jak do czarnych nalezec 
moie - rysy rna regularne, wzrost, budo,va prawie 
atletyczna, znamionuje wiele sily i wytrwalosci, a 
przytem lagodnycb obyczaj6w i poci~gaj~cej pro
stoty. 

Dostawszy si~ do prowincji Adamua, wkr6tce Do
ktor Barth spostrzegl ogromne wody, kt6re rozpo
znal jako naplywy d~z~ce do Nigru, a potem razem 
do Atlantyku - p6.Zniejsze spostrzezenia tego po· 
dr6znil{a r6wnie jak i Fogla dowodzf!, ze te ogromne 
wody, z kt6rych jedn~ }{rajowcy nazywaj~ rzek~ Be
nue a drug~ rzek~ Faro, maj~ takie stycznosc z Je
ziorem Czad, czyli z morzem Sudanu. Podr6zni nasi 
s~ przekonani iz p6lwieku nie uplynie, jak za po- . 

• 
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moe~ tych komunikacyjnych rzek wpadaj~cych do pocz~wszy od tamtych czas6w swoje cz~stkowe pod
Atlantyku, statki Europejskie z wielk~ latwosci~ boje, nar6d ten w pocz~tkach naszego wiekn, bo 
zawi~z~ ci~gJ~ nawigacj~ mi~dzy Europ~ a temi l\ra- w roku 1802 odbyl na wielk~ skal~ zaborcze inwazje, 
jami tak dot~d tajemniczemi i tak potrzebuj~cemi za pomoc~ kt6rej pol~czywszy drobniejsze niekt6-
cywilizacji cbrzescjanskiej. Wtedy to bracia nasi rych prowincji zabory, dzis stan~l w ogromnej pot~
cza1·ni i btonzowi przybywac b~d~ jak dalecy s~sie- dze i ni~ owladn~l prawie cal~ Afryk~ srodkow~, nie 
dzi, dla ulatwienia interes6w handlowych i jako za- be7; ci~glych miejscarr1i wojen, dla podbijania niekt6-
r6wno uprawnieni z bracmi starszymi ucywilizowa- rycb wylan1uj~cych si~ z pod ich panowania poko
nych Europejczykow; ~tedy obrazy ol\ropne jakich len.- Fellanowie obok zwyczaj6w ludu pierwiastko
dostarczaj~ zdobywcy, t~pi~c nieszcz~~liw~ ludnosc wo koczuj~cego i pasterskiego, kt6re dot~d zacho
handlem cialludzkicb, juz razic nie b~d~ podr6znych wali, s~ chciwi podboj6w, chci\vi wladzy i dumni 
udaj~cych si~ juz z wszelk~ latwosci~, do tycb pod z niej-- zape\vne jest to wynik religii Mahon1etan
r6wnikowycb l\rain. Gor~czka tal{ straszna nie skiej, kt6r~ od tylu \viek6w przyj~li, ii na mocy ko
dawno jeszcze, zupelnie niebezpieczn~ nie b~dzie; ranu, narzucaj~ swoje wyznanie ludom kt6rych krew 
gdyz dzis juz wedlug sprawozdania z podr6zy swej przelewaj~. Powierzchownosc Fellan6\v jest ujnluj~
Doktor Bojke, kt6ren na malym statku Angielskim ca, twarz ich lroloru brunatno-czerwonego, rna wy
bardzo szcz~sliw~ podobnej zeglugi zrobil pr6b~ w r. raz poj~tnosci, rysy regularne, tak ze pr6cz ciemne-
1854 tn6wi: ze ani jeden czlowiek ze statku nie za- go koloru nic ich od Europejczyk6w nie odroznia -
chorowal na gor~czk~, w skutek przedsi«Jwzi~tych niekt6rzy na wysol\ich stopniach urz~dow b~d~cy, 
ostroznosci higienicznych. jak Szeikowie i ich Wezyrowie, nie s~ bez wyli:sztal-

Panstwo Adamua bardzo niedawno istnieje; zalo- cenia. Szeik Omar i W ezyr jego kt6rzy w Kuka tak 
zyl go jeden ze zdobywc6w nazwiskiem Ada1nu, ry- goscinnie przyjmo\vali naszych podr6znych, s~ lu
cerz z narodu Fellan6w, kt6rzy to na pocz~tku na- dzie z wyzszemi poj~ciami; to tez tem bolesniej bylo 
szego wieku tak wielkiemi w srodkowej Afryce od· Doktorowi Barth bye swiadkiem, jak mimo wyzszej 
znaczyli si~ zaborarni. - Zasluguje na szczeg6ln~ oswiaty i szlachetnych zasad, ci ludzie dopuszczali 
uwag~ plemie Fulach6w, a ze w Sudanie jakesmy to si~ najokropniejszych barbarzynstw wzgl~de1n podbi
wyzej powiedzieli j~zyk Hauss6w jest najwi~cej wy- tych przez nich lud6w. Szeik Omar z powodu wyni
robionym w handlowych miastach, jak francuzki szczonego skarbu sl\utkiem zbytk6w zaprowadzo
w Europie, przeto Doktor Barth przyj~l nazw~, dan~ nycb w Serajach jego i Wezyr6w, wyprawil dwudzie
przez Hauss6vr i Tullab6w, i nazywa ich Fellani.- sto-tysi~czn~ armj~, dobrze uzbrojon~, opatrzon~ we 
Pierwiastkowe pocbodzenie tego narodu tak nieda- wszystkie jak przystalo dla wojska wygody, na po
wno powolanego do odgrywania roli w historji Pailstw sk1'017lienie nie dose poslusznych holdownik6w, kt6-
Afrykanskich, tajemnic~ dot~d jest pokryte. S~- rzy de facto \V niczen1 nie ucbybili- t.ylko poz6r ten 
dz~c po kolorze ich bardziej miedziany1n niz czar- potrzebnyn1 byl do osi~gnienia celu, jakim byl, po
nym, moznaby ich wzi~sc za poto1nk6w Egipskich, chwycenie tysi~cy niewolnika, azeby sprzedawszy go 
tem bardziej ie dzisiejsze nazwisko Fullah6w Egip- zaspokoic brak w skarbie przez zbytkow~ rozpustQ 
skich rna dziwne z Fellanami podobienstwo. Geo- zrz~dzony. Na pochwycenie czyli upolowanie kilku 
grafowie po wi~kszej cz~sci robi~ ich bracmi kafr6w tysi~cy mlodych cblopc6w i dzie,vczyn, potr~e ba 
i innych pokolen Polinezyjskich i Malagoskich do bylo wyn1ordo\vac kilkanascie tysi~cy starszych, al
kt6rych j~zykiem s~ bardzo zblizeni.- Zdaje si~ je- bowiem lud silny, rzezki i zdrowy, nie latwo da si~ 
dnak iz smialo moznaby ich pochodzenie pierwiast- zamienic w bydle pracuj~ce- wi~c tylko niedorostki 
kowe z Indjanami zwi~zac, albowiem z niemi l~czy chwytac polecono, dojrzalych zas, jako niezdatnych 
ich najgl6wniejsze w sposobie zycia podobienstwo, kazano zabijac na miejscu, zeby si~ nie sprzeciwiali. 
jak np. zwyczaje pasterskie, przemysl, podzial spo· Takie 'vyprawy zwyczajne s~ u bohater6\v muzul
leczeiist\va wedlug kast, nawet uiywanie monety manskich. WielkiEI-Kanemi podobn~ w swoim zarz~
z rodzaju skorupek wodnych to jest tnuszli, o l\t6rych dzil czasie. Nie wstydz~ si~ m6wic przedchrzescjaii
wspomnielismy przy opisie miasta Kano.- Nie wia- skim Europejczykiem o koniecznosci zaspokojenia 
domo w kt6rej epoce Fellani przyszli ze wscbodu do potrzeb zbytkowych cialami ludzkietni, kt6re s~ iclt 
Afryki; opusciwszy wzmianki jakie o nich w wiel\ach wlasnosciq, bo podbite przemoc~ zostalo. Religja 
srednich robi~ podr6zni i geografowie, tylko iz roz- ich zlu~din~d moralna, nie broni im t~pic obcych 
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plemion, s~ wi~c pod kaidym wzglcdern 'v zupelnem cajf1cym zc swoich wycieczek po jeziorze Czad po
prawie. Miino takich przyklad6\v, s~ jeszcze ludzie czynionych, za ponlOCf!: statk6w z Malty przez So
dowodz~cy, ze w kazdej religii jest r6wny wszystkim char~ z wielldemi trudnosciami spro,vadzonych. 
religjom moralny pierwiastek, i tylko od zachowania Ztatntqd udali si ~ razc1n J\u p6lnocno-wschodniej 
prawidel tychze religij, zaleiy moralnosc wyznaw- stronie Jeziora do Panstwa I{anenl. Tu zn6w smu
c6w 1 Zapewne mnh~j wi~cej wsz~dzie zlorlziejstwo, tny czekal ich widok, na jaldch niestcty dlugo zby
tnorderstwo hez p1'zyczyny na r6wnym sobie czlo- wac nie b~dzie w Afryce! Niegdys kwitnf1ca prowin
wieku dokonane, prawen1 jest karane i nie dozwo- cja, z lude1n roztropnym, z urodzajncmi i clobrze 
lone przepisami religii. - Ale gdzic mimo tych mo- upra\vionetni I)Olaini, strojna w 11i~kne krajobrazy, 
ralnych i zabezpieczaj~cych pod pe,vnym "'zgl~dcm przedsta\vila si~ in1 jak niegdys swietny 'v pi~knym 
porz~dck spoleczny us taw, religia upowazniaj~c do ogrodzie postawiony budynek, ulegly zniszczeniu i 
zemsty, roz\vija nieszlachetne na1ni ~tnosci; gdzie po- przez upadlych wlascicieli opuszczony. Pro\vincja 
ligamja n1iasto podniesc, zezmyslo,via natur~ ludzl<~ ta wtedy byla oddan~ na pastw~ NajeJJznilco?n wiel
i niszczy rodzin~, t~ podstaw~ moralnosci spolecznej; kiego Szeika On1ara: bylo to pokolcuie Arabsl{ie, lu
gdzie nakoniec niewolnictwo n1a uznanie 'v religii, piezkie, rozb6jnicze- a pelen oswiaty Szeik Omar, 
kt6ra przypuszcza, ze Sfl: ludzic do niewoli stworzeni; nie wahal si~ oddac mu na past\v~ piCJkn6j, zyznej 
tam nic mozna dopatrzec toisa1nosci moralnych pier~ krainy, byleby sci~gn~c jak najwi~ksze 'v ludziach i 
wiastk6\v \Ve wszystl\ich rcligjach tworz~cych pod- produktach zysld. 
sta\v~. - Dose jest zwiedzic Azj~, AfrykE2 a nawet Nie b~dzien1y dla szczuplosci miejsca opisywali 
Indje t<a l{ olebk~ Budyztnu, azcby odr6znic pra\vdzi- szczeg6l6'v dal~zej podr6zy Doktora Barth ·wsr6d 
we S\viatlo, od powierzcbownych blichtr6\v mniej rozmaitych ple1nion i okolic odbywanych; '\\7Spomni
wi~cej wydatnych i nasladuj~cych prawdziwej jasno- n1y tylko o bolesnej stracie jal{a go 'v Sudanie spot
sci pron1ienic. - Zapewne ze zwiedzaj~cy Europ~, kala i o przykrosciach jakich <loznal, nin1 dostac si~ 
ucze!1 Koranu, 1n6glby bye temii satuemi n1oralne1ni zdolal do n1iasta Tombol{tu, tcj stolicy pusty!1 Afry
chorobaini uderzony, co u siebie; alez m6win1y o za- kanskich tylokrotnie \Vspon1inanej, a rnilno to jakby 
.~adzie up1·azvnionej, o zasadzie b~dl1cej w uznaniu I urokicn1 tajcmnicy pokrytej. 1,o,varzysz jego po· 
wewn~trzn61n, lubo jeszcze nie dostatecznie wpro- dr6zy z powoclu deszcz6w i utrudzcf1 zapadl na zdro
wadzonej w zycie. wiu i wkr6tce niedalel{o brzeg6w tego jeziora, po 

Ale \Vr6cn1y siEJ do ]{rainy Adamua, kt6ra. niegdys kt6ren1 on pier\vszy Europejczyk rozpocz~l ieglug~, 
nin1 zostala przez Fellan6w podbit~, byla bal"'O- poiegnal przyjaciela i pelne nadzici zycie!- Zdala 
ch~'alczen1 kr6lestwern Tumbin6\v. l\1iasto stole- od kraju, ocl rodziny patrzyl na statek kt6ren tnu 
czne t~j prowincji Jola lezy w miejscu ot\vartem Europ~ przypon1inal i na kt6ryn1 spodzic"·al bi~ nie 
r6,vnie jak Kano, przeplatanc 1nicszkania1ni wiej- jedno jeszcze zrobic odkrycie jako mlody czlo\viek 
skiemi "'sr6d pi~knych drzew i p6l upra wnych- a lu- niesl\Ollczy,vszy lat 30stu. Nie upadlna energii Do
bo nicma ruchu handlowego podobncgo jak w l{ano, ktor Barth n1imo tak ci~ikiej straty, sam jed en po
za\vsze przedsta,via zajmuj~cy widok rozmaitosci ta- zostal 'vsrodku Afryki, doznal n1n6st\va za kazdym 
mecznych. Miasto to i cala pro\vincja dot~d przez krokicm \vznosz~cych si'a przeszl{6d do dalszych wy
zaclnego Enropejczyka niezwie<.lzana, bardzo by!a cieczck, ale te przeszkody nie zrazaly go wcale; jezli 
ciekaw~ dla naszego podr6inego. Ale nieszcz~sciem gdzie \Yladze krnjo,ve skladaj~ce si~ z boldo·wni
potomek zalozyciela miasta czyli poclb6jca Adamua, k6\v Szeika Otnara, lub innego dow6dzcy nalez~cego 
Sultan 1\lohamed ·Luel, \Veale niegrzecznie przyj~l do ·przcinoznego pokolenia Fellan6,v, nie doz\valaly 
goscia Europejczyka przyczepionego do ambasarly 1nn z"'iedzicc okolicy, udawal si~ w inn~ stron~. -
po,vracaj~ccj od 01nara,- gosc zdal1nu si~ czlo,vie- Nieustraszony przeciwnosciami post~puj~c jak mo
kiem podejrzanym, stronnikien1 a moze i szpiegien1 ina w s"·en1 trudnem przedsi~wziEJciu, nasz podr6-

. wielkiego Szeika- kazal rnu przcto natycluniast iny zmierzal przez Sokoto do rromboktu: b~d~c 

Ol)UScic pro\vincj~ s 'voj~. Rad uie rad n1nsial zanie- w tern n1iescie nieon1ieszkal odwicdziec domku w kt6-
chac dalszych ku ekwatorowi wycieczck i 'vr6cic si~ rym z1narl poprzcdnik jego slawny l{lopperton w ro
do Buruo, do miejsc kt6ro byl cz~Bciowo jui zwie- ku 1827 skutkic1n ·wyniszczenia i m~cz~cych po
dza{ w bliskosci tniasta I{uka stolicy Burno. Tam dr6zy; \Vierny slui~cy jego, nieodst~pny towarzysz 
zjechal si~ z towarzyszen1 podr6iy Owerweg, po,vra- wszell{ich Pana podr6zy, przeiyl ,vszystkich, kt6rzy 
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do tej wyprawy nalezeli. - Jest to ten satn Lander' ktu, o malo nie 'vpadl w r~ce rabusi6w tamtejszych, 
kt6ry mimo braku zupelnego wychowania i nauki, kt6rycb llow6dzca zaz~dal od niego okupu, jakiego 
obdarzony tylko naturalnym rozurnen1 i rzadlr~ ener- od cudzozicmc6\v wyn1agaj~, wedlug pra\V rnocniej
gj~, w trzy lata p6zniej raze1n z bra tern S\voim od- srego.- Zaledwic zdolal wywin~c si~ z tego niebez
kryl tak dlugo tajemne ujscie rzeki Nigier. pieczeiistwa, kiedy wjezdzaj~c juz do miasta ty le 

Doktor Barth byl pierwszyrn podr6znym udaj~cyn1 ciekawych bieglo za nim, ze tylko szybkosci konia 
si~ drog~ z Solroto do Tomboktu: przebywal roz- winien by! moinosc dojechania na miejsce, spieszyl 
maite prowincje podbite przez Fulloh6\V (Fellani), siEJ wykr~caj~c po malych uliczkach, a po\vitawszy 
kt6rzy miejscarni tak s~ fanatycznyn1i Muzulmanami, wystrzalem z pistoletu palac zamieszkaly przez Szei
ze az zn1uszonyn1 byl przebrac si~ za podr6znego ka El- Bakai, 'vpad! do bliskiego dotnu, kt6ren mu 
Szeryfa wracaj~cego z Mekki i przczwac si~ Abdel- na mieszkanie przcz Szeika byl przeznaczonym. 
Kiery1n. Wiele doznal przykrosci, nieraz grozilo mu Tomboktu lubo dlugo zbliska nieznane Europie, 
niebezpicczenstwo z po,vodu zlego i obludnego prze- jeszcze w~ czternastym wielcu mialo juz miejsce na 
wodnika, ale to wszystko udalo mu si~ pokonac - geograficznych1ICatalonskich kartach. - 1\fiasto to 
w koncu wsiadl na statek i kanaletn wpadaj~cym przechodzilo jak wszystlde tamtejsze, s1nutne koleje 
do Nigru, chcial si~ dostac do Ton1boktu ostateczne- wzrostu i upadku.- Za pomoc~ n1anuskrypt6w kra
go celu S\vej dlugiej i niebezpiecznej podr6zy: wlrr6t- jowych pierwszy Doktor Barth zapuscil szperanie 
ce znalazl si~ na zwierciadlanej powiorzchni tej ol- S\Yoje w przeszlosc tych Cesarst'v i dynastyj spycha
brzytnh~j rzeki, bogatej w roslinnosc, \V 1nalownicze j~cych si~ wzajemnie.- Najdawniej znan~ cz~sci~ 
krajobrazy z najpi~kniej szemi brzcga1ni, "'ystawio- tego Panstwa jest Gana w trzechn wieku zalozona, 
nemi na ci~gle zniszczenie; albowiem od wielu wie- a wedlug twierdzen niekt6rych geograf6w, miesz
k6w wydzieraj~ je sobie ludzie - kolejno niszcz~c kancy jej wyszedlszy ze srodka Afryki l\u brzegom, 
wzajemn~ prac~ i \vyt~piaj~c si~ wzajen1nie! Zdaje owladn~li miejscow~ ludnosc, a na pami~tk~ pocho
si~ jedna.k iz nie w odleglym czasie, ten nie1ny swia- dzenia S\vego, naz\vali pro\l'incjEJ Guineo (Gwinea). 
dek tylu okropnych dramat6,v, pi~kny Nigicr, stanie Doktor Barth ze wzruszeniem podziwial to miasto 
si~ polnocniczyn1 sroclkiem do zaprowadzenia chrze- pustyni, bez drzew, bez ptastwa zaclnego, otoczoE.e 
scjansldej cywilizacyi i ozywienia n1oraln~ kultur~ morzem rucho1nego piasl\u- don1y z plaskiemi da
swych bugatych brzeg6w.- Z niecierpliwosci~ upa- chami przypominaj~ podziemn~ Pompe~, wszystkie 
trywal nasz podr6zny mlu~6w miasta do kt6rego d~- prawie s~ z gliny, niekt6re tyllro z cegly na slo1J.cu 
zyl- w koncu zarzucil kotwic~ \V porcie l<t6ren 'vysuszonej.- Drugie to n1ias to \V Afryce srodko,vej 
przedpokojem miasta nazy,va, w miasteczku Kabra, w kt6re1n cegla spostrzegac si~ daje, 'vszystkie bo
niegdys ogromnego portu cesarstwa Askia, a dzis 'vien1 inne z drzewa i gliny s~ budowane, r6wnie jak 
zaledwie 2000 ludnosci licz~cego. Natychn1iast ob1nurowania. ich. Mieszkanc6w roznorodnego po
\Vzg6rek i dom w kt6rym siEJ umiescil zostul napel- chodzenia liczy Ton1boktu przeszlo 13,000. - O~ka

niony ciekawemi, lrazden pragn~l \Viclziec n1niema- zalo si~ ze to 1niasto nie by~o nigcly stolic~ polity
nego Szeryfa 'vracaj~cego z Mekki. - Coraz bar- cznf1 Panstwa, tylko ogniskiem handlu, oswiaty a 
dziej niebezpieczenst\vo dawalo si~ czuc Doktoro- razetn stolic~ religii, albowiem ducho,vni n1uzul1nan
wi - gdyby odkryto ze byl chrzescjaninetn, s1nierc scy tam gl6wnie rezyduj~ i biblioteld swoje maj~.
by go spotkala niezawodnie bo z po1ni~dzy trzecb Jednakze opisy tych bibljotek i tneczet6\v, r6wnie 
poprzednik6w kt6rzy odwiedzali 'fornboktu, dw6ch jak calego obfitego w legendy miasta, znalazl nasz 
padlo ofiar~, a jeden tylko uszedl smierci udaj~c si~ podr6zny nadzwyczaj przesadzone. Ruch handlowy 
za 1\Iuzuln1anina. Na nieszcz~scie Szeik El-Bakai niedaj~cy si~ teraz por6wnac z tym jaki poznal 
czlo,viek swiatly nie znajdowal si~ w miescie, a brat \V miescie l{ano, dzis ogniskiem handlu Afrykan
jego lubo byl u podr6znego i oswiadczal rnu si~ skiego b~d~cyrn; dopiero \V przyszlosci podniesc i 
z grzecznosci~, nieobudzal wielkiego zaufania. Stan1- okazac si~ b~dzie 'v stanie, jak skutek spodziewa
bul rna jakis urok dla 'vszystldch Mahotnetanskich ny za po1noc~ zeglugi na wielkiej 1lzece cza1·nyc!t 
lud6w i opatrzony piecz~ci~ Sultansk~ list poleca- osi~gni~tym b~dzie. Arabowie nazywaj~ t~ rzek~ Nil
j~cy, rna wiell{ic znaczenie wsz~dzie; niA posiadal Abeed co znaczy 1'Zeka cza1'nyclt. 
takiego Doktor Barth, co polozenie jego trudniej- Po osmiu miesi~cach kt6re podr6zny nasz mimo 
szem czynilo. -- Udaj~c si~ juz z !Cobra do Tombo- opieki szlachetnego Szeika El-Bakai, w ciqglej oba-

' 
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W miescic Kuka pozegnali si~, Barth udal si~ do 
Trypoli zk~d przybyl- a Fogel zycz~c sobie ~racac 
przez Egipt, w innQ: udal si~ stron~. 

Rozcszla si~ wiesc iz ten mlody podr6inik okro
pn~ Sinierci~ zakonczyl podr6z SWOjt!, 0 czezn Z za
len1 wspon1ina Dol\tor Barth; lecz \Viadotnosci jalde 
odebral Ojciec Fogla, zbijaj~ t~ poglosk~. W roku 
zeszlyn1 1861 niejal{i Doktor Hartman znajduj~c si~ 
w wyzszytn Egipcie, spotkal Poullo Bornu udaj~cego 
..; i ~ do Mel{ki, i ten 1nu po\viedzial, ze 1nlocly nie1niec. 
jest zatrzy111any na d\vorzc panuj~ccgo Sultana 'v Uo
dai jako Radca. - Wyslano ekspedycj~ z Niemiec 

• • 

wie o zycie JJrzep~dzil, bo co chwila z miasta na pu
stynie uci ekac n1usial, opuscil w ]{oncu Tomboktu 
bez zadnego wypadku, zbogacony wicloma odkry
ciami niez1nordowany Doktor Barth. Pi~c lat zy
cia poswi~cil na ciekaw~ po Afrycc podr6z - dwa 
razy przejecbal cRl~ Nigrycj~, zwiedzil miejsca przez 
nikogo jeszcze nie zwiedzane. W powrocie swoin1 
gdy })rzejezdzal na l\oniu samotny w~drowiec jeden 
las w Bornu- widzi zblizaj~cych si~ ludzi- jeden 
bialy i blady- a za nim trzecb krajowc6w. Jakiez 
bylo uczucie Doktora, gdy ten blady spiesznie si~ 
zbliza do niego i rzuca mu si~ na ramiona! byl to 
mlody czlo,viek, rodem z Niemiec, Doktor Fogel
latwo poj~c radosc dw6ch zioml\6\v z nieS})Odzianego 
spotkania \vsrodku Afryki. W szakze rnilosc nauld i 
ch~c dopi~cia celu podr6zy, rozdzielila ich wl{r6tce. 

z poleceuiem aby uotarlszy do Sultana Egiptu az do 
Uodai 'vyzwolila podr6zuj~cego jezli iyje, a. \V prze- . 
ciwnym razie aby zabrano po niln wszystkic r~ko-

• p1sma . 
• 
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JALMUZNA. I 

(z 'MIEDZIORYTEl\1 CZ.ARNYlU). • 

• 

J almuzna l jaldez to wiellde slowo, ilez w sobie nose, udziclic cos dla biednych bliznich. - U nas 

malo sci 1 kalu! Jak przyJITIUJ~cy Jaln1uzn~ tak da- w1ele chudych 1 czarnych r~k wyci~gaJ~cych si~f po 
j~cy j~ zar6wno wplywaj~ na nadanie jej szczytnego datek, - a drobn~ monet~ na ten eel \V nicdziel~ 
lub szkaradnego charakteru.- Cze1n jest zebractwo, przygotowan~, rozdaje najskrupulatnicj i wraca do 
jakit~1n rakiem spoleczenstwa s~ te postacie wybla- domn zado"·olona, bo modlila si~ i jalmuin~ dawala; 
dle, lachmanami pokryte, najcz~sciej przez proinia- nie chce '"i~c slyszec o zaduem nieszcz~sciu.- Bie
ctwo i nien1oralnosc \V stan ten wtr~conc, wiadomo dny rzemieslnik mieszl\ajqcy w sutcrenach oficyny) 
kazde1nu i nie jeden gl~bszy umysl szukal zarad- nalez~cej do don1u w kt6rym Pani ta n1ieszka, zosta
czych srodk6\v, badal przyczyny togo nieszcz~scia. wH: kilkoro dzieci i zon~ nie n1aj~c~ czcm oplacic 
Ale moze za malo zastanawiatny si~, jak na\vzajem komornego - c6z Pani do tego! ona przeznaczyla 
jalmuzna zle zrozumiana, zle zastoso\vana, \Viell<~ co tydzien pewn~ k'vot~ dla rozdania ubogim; wi~
wyrz~dzu krzywd~ spoleczeilstwu, osuszaj~c serca, cej dac nic moic- dopelnia obowi~zk6w swoich.
wykrzywiaj!}:c poj~cie obowi~zk6\v w \Varstwach wyi- Taldch i tym podobnych przyklad6w zlc zrozumia
szycb.- Bogaty wlasciciel domu w Londynie, obo- IH~j jal1nuzny naliczyc bysmy mogli 1nn6stwo, a 1nalo 
j~tnie patrzy na zchorzal~ postac nic sn1ialo '''lek'1- natler taldch kt6rzy pami~taj~c na slowa Wielkiego 
cego si~ n~dzarza, kt6ren odwazyl si~ zlesc z czwar· Apostola n16·wi~cego: ,chocbys n1aj~tek ubogim roz
tego pi~tra, z zapowietrzonej uliczki, w naclziei, ze dal, jak n1ilosci nie masz, nic nie zrobH:es, claj~ jal
jaki cudzozie1niec rzuci mu z par~ sziling6w za kt6- muzn~ nie tylko z obowi~zku moralnego, ale z serca! 
re chleba dawno niewidzianego kupi.- Bogaty n1ie- daj~j~ nie tyll<o \V pieni~dzach! ale UJ uczuciaclt. ,,Co 
szkaniec ulicy jest czlowielden1 uczci wy1n i moral- tez to za przesada, got6w k to po,viedziec ,jakie to 
nym; mimo to gdyby tego ngclzarza sn1ierc glodowa nawet nie zrozumienie, sponiewieranie uczucia, zeby 
spotkac miala, nie rzuci mu szilinga; bo on oplaca go jako jalmuzn~ rozdawac? a kt6zby chcial przyj~c 
roczn~ skladk~ dla ubogich - czyni \Vi~c zadosyc uczucie jalro jalmuzn~? ,, - Zarzuty te mog~ bye po 
obowi~zkom czlowieka, n1aj~cego sobie za powin- , cz~sci sprawiedliwe - a chc~c si~ \vytl6maczyc co 
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rozumiemy przez jalmuin~ uczucia przytoczymy na- dnego u Hrabiny A. na wieczorze zlozonym z n1alt3j 
st~puj~cy wypadek: Za dlugo byloby opo\viadac dla liczby os6b, zapytala Hra.bina B. swojej kuzynki: 
czego Pani Julja z posaznej Panny i z bogatej dzie- ,Czy pami~tasz tez Pani~ Julj«a C.? ona n1ieszka 
dziczki, zosta,vszy wdo\v~ i nuttk~ trojga dzieci, zna- w Warszawic i jal\f!S tajen1nic~ zdaje si~ oslaniac, 
lazta si~ stosunkowo do s\voich na,vyknicn a na\vet par~ razy spotkala1n j~, jeszcze pi§kna, ale bardzo 
istotnych potrzeb, prawie bez fnnduszu.- Zaledwie zmieniona; 1)0 strojn nadzwyczaj skromnym, don1y
bowietn n1ogla 1niec tyle dochodu, ieby znj~c male slilan1 si~ ie musiala zajsc zmiana 'v j6j polozeniu, 
mieszl\anie na drugiem pi~trzc przy koncu Ulicy Le- nie chciala1n jej ienozva6 j r6wnie udalatn ze jcj nie 
szno i zcby do dw6ch cblopczyk6\v chodz~cycb do poznaj~." Znnjduj~cy si~ na wieczorze uczony s~
klass ugodzic korepetytora cboc po par~ razy "' ty- siad Pani Julii, skresli! cale jej po{oienie i wypad
dzien; zas dla c6rki trzynastoletniej maj~cej dobre ki przez l{t6re przeszla z cal~ prawd~. Nast~pilo 

pocz~tki n1uzyki i dar do nicj 'vielld, juz nie star- ubolc,vanie, rady, czemby jej dopon16dz. Loterja, 
czylo na lekcje!- Nie potrzeba 1n6\vic jak bolesnfb skladka, i te wszystkie detikatne sposoby udzielania 
byla ta zn1iana polozenia, ten niepok6j o przyszlosc jal1nuzny byly na placu. Na to s~sin.d uczony zape
dzieci 1 Pr6cz oszcz~dnosci, pr6cz zn1iany Tureclde- wnil ze Pani Julja jest tak sz1achetna, tak drazli\va, 
go sza1u na pled szl<ocld, kosztownych n1ateryj na iz zan1iast uczynl{u milosiernego, sprawilby jej l{az
czarny tibet, srebrnych in1bryk6w nn. fajansowe; bie- den najwi~ksz~ bolesc, gdyl>y jej pod jalo~l{olwiek 
dna l{obicta nie tnogla innej znalesc rady ahy zado-- form~, chciu.i jaln1uzn~ o:fiarowac. 
syc uczynic potrzebo1n jakich Inlotlzi ucznio\vie wy- ''ro zle zrozun1iana szlachetnosc - za wolnJa bra
mag ali- a ze takich zapas6\v \Y koi'!cu braknqc tnusi, bina B. - pr6znosci~ i du1n~ nazwacby jf1 mozna. 
obawa lVIatl{i o dalsh~ przyszlosc Z\Yi~kszac si~ n1u- Pani J ulja moze zalowac tego, bo dzieci jej bardzo 
siala. Pani Ju1ja znala uyisze town.rzystwo, ale uni· na tcn1 ucierpiec n1og~. 
}{ala z niem spotkania. ,,Po co oclnn. wiac tc stosun- To tez- odez\val si~ s~siacl - trzebaby jakiego 
ki- m6\vi!a c6z oni 1nnie pon1og~? n1oicby ja1<~ inn ego rodzaju jalrnuzny dla taldej osoby; czyz tylko 
loterj~, jak~ skladkg urz~dzily dla n1nie, rozpowia- datek, po1noc pieni~ina ni~ si~ nazywa? wsp6lczucie 
daj~c 1noje nieszcz~scie przy sprzedawaniu bileto\v? okazane w por~··· ,Przepraszam Pana- przer,vala 
01 nie! tak nie b~clzie-zaclncj ocl nikogo nie przyjn1€J hrabina B. 'vsp6lczucie jest obowi~zl{iem chrzescjan-
jalmuiny- od tego mnie Bog zacho\va, n1ozr. znajcl~ skim, wszyscy go dla niej n1amy, ale pr6cz pociechy 
lekcje francuzkie kt6rebyn1 da,vac n1ogla, nloie ro- n1oralnej kt6ra jcj nic nie pomoze, ona potrzebuje 
boty jal\ie, wszystko znios~ byle nic jah11uin~. '~ po prostu lCS]Ja1'cia, falnzuzny- a tego wsp6lczucie 
Nie potrzebuj~c nic od da,vnych "·ysokich znajon1o- nie zast~pi, ldedy nie rna sposobu udzielic jej taka
sci, unikala ich, azeby zmiana \V ubiorze jej nie z\vr6- "·ej, '"' i~c moje zdauie, ze na,vet wsp6lczucia nie 1110-

cila u\vagi, nie napro,vadzila na jakie don1ysly o zna jcj ol\azywac "'idocznie, bo i to n1ogloby j~ ranic 
zmianie jej polozenia, zgola chciala bye nie]Jostrze- i ella tego jn. "'idz~c ze ona. unika \vszystkicb, ile ra
ionq i myslala jak ·wjelu nieszcz~sli"'ych zc chowa- zy j~ spotkatn, takic w inn~ patrz~ stron~ . Biedna 
j~c si~ przed S\viaten1, nie b~dzie dostarczala przed- kobieta! ale c6z robic? kiedy nie rna sposobu dopo
miotu do rozm6w, do ubole\vania. l\iylila si~ biedna n1ozenia jej, to trudno, sa1na sobie b~dzie winn~ je
kobieta.vViedz~ s~siedzi, jak kto siedzi m6\vi przyslo- zli dzieciom zbraknie w koncu na 'vszystko." 
wie. Pewien uczony mieszkal w tyn1 san1yn1 dotnu i ,1\Ioie do tego nie przyjdzie ozwala si~ I-Irabi
byl cieka,vyrn. 1nimo uczonosci s'vej- wkr6tce tak na A. Pani Julja tak dobrzc wychowana, tyle maj~c 
zdolal zbadac poloienic s~siadld, usposobicnie jej, stosunk6w, z rodziny maj~tnej, da sobie rad<J bez 
jakby jfb znal odcla"'na. Nadto Hrabina A. \V piQ;tek unizenia si~ az do przyju1owania jalmuzny." To po
w kap1icy Pana Jczusa u Fary, poznala n1odl~CC} si~ wiedzia\vszy z\vr6cila rozmow~ do czego innego i 
Pani~ Julj~ kt6ra j~ takze poznala~ ale 'vierna po- juz 'vi~cej mo\vy o Pani Julii nie bylo. 
stanowieniu udala, jakby jej nie ·widzialn.. I-Irabina B. Ta pogadanka miala miejsce 'v Czwartek- naza
krewna tamtej r6wniez j~ spotkala \V ogrodzie Sa- jutrz hrabina A. udala si~ do Fary- tan1 un1iala 
skim. Zgola ponie,vaz \V arsza\Ya 1nniejsz~ jest od tak zr~cznie zajsc drog~ Pani J ulii, w spos6b tak 
Londynu, w przecif!gu roku, prawie calc to'\varzy- naturalny j~ powitala dziwi~c si~ ze j~ spotyka
stwo 'viedzialo, ze Pnni J ulja mieszka w vVarszawie, potem zapytawszy si«a gdzie mieszka, tak uprzejmie 
chodzi czarno, nigdzie nie bywa. - I gdy razu je- zaprosila zeby 'vsiadla z ni~ do karety, gdyz wlasnie 
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w tamt~ ma si~ udac stron~- ze Pani Julja jako 
znaj~ca swiat osoba, nie mogla bcz niegrzecznosci 
wylamac si~ od zaprosin - \vsiadla \Vi~c i tylko 
rozmyslala jakby si~ nadal wywin~c z tej znajomo
sci.- Po r6znych pytaniach nast~pilo i to, czy Pani 
Julja i teraz, jak da\vniej robi, tak pi~l\ne roboty?
Nieszcz§sliwi s~ nader podejrzli\vi - to pytanie za
raz zrodzilo pos~dzenie, ze moze I-Irabina do,vie
dziala si~ o jej polozeniu i chce jej dac cos do robo
ty. - Lubo Pani Julja myslala ze za pomoc~ pracy 
b~dzie tylko mogla dalej si~ utrzymac; to jednak za
drzala na mysl ze Pani A. u kt6r6j bywa.la na \vie
czorach b§dzie jej placila jak W!fJ'Obnicy- i zapolni
naj~c w obecnej chwili o obowi~zkach dla dzieci, o 
moznosci z kt6rejby skorzystac powinna zeby przy
sporzyc dochodu; na pierwsze pytanie o robotacb, 
odpowiada, ze tak upadla na \vzrol{u iz juz zupelnie 
takich ladnycb perelkowych rob6t nie robi. 

Wierz~ Pani- odpowiedziala bardzo naturalnie 
hrabina- ja zupelnie prawie 'v tym samym jestcm 
wypadku i musialam si~ ograniczyc na robotach na 
dose grubej kanwie - jednak lubo si~ Pani nie zaj
mujc robotami, 1nusi mi P ani jedn~ wyswiadczyc {a

sk~. Zasi§galam rady r6znycb moich zuajo1nych i 
albo ja l<aprysz~, albo one mi zle raclz~, ale dot~d 
nie mog~ si~ zdecydowac jakin1 sciegiem, jakiemi 
nawct kolorami, czy pell~, czy pcrclkami robic sli
czny desen na ornat.- Moze Pani jutro si~ do mnie 
pofatyguje i doradzi mi- pami§ta Pani jakes1ny to 
przcd ldlk~ laty podobne odby,valy sessje? 

:Niiloby mi bylo, ale ja tak nigdzie nie bywan1 od 
sn1ierci mego m§ia- zadnych nie ?'obi~ tualet!. .. To 
i temu podobne tl61uaczenia nie potnogly. Hrabina 
tak nalegala a razem przepraszula ie j~ t~ narad~ 
nudzic zamysla, tak zapewniala zc teraz i ona sama 
malo si~ ubiera, a istotnie mia{a podobniez tybetow~ 
czarn~ sul{Di§, tak zar~czala ze \V rannych godzi
nach nikogo nie zastanie u 11iej ze Pani Julja 
przystala. Naturalnie brabina chciala tylko wyn1y
slec pozor spro\vadzenia jej do sicbie i odnowienia 
znajotnosci.- Narada o roboty odbyla si§ bardzo na
turalnie, tak ze Pani Ju1ja pewn~ byla ii wyswiad
czyla brabinie przyslug~. Z razu Hrabina odda· 
j~c wizyty nie zastawala nigdy Pani Julii, bo ta nie 
mogla si~ z pocz~tku odwazyc icby j~ do swego ma
lego mieszkanka zaprosic nie mogla wszakze od
m6wic grzecznych zaprosin hrabiny, kt6ra poznaw
szy chlopczyk6w Pani Julii, uznala ich za bardzo 
dobrze wycbowanych i prosila zeby odwiedzali jej 
siostrzenc6w. 

Rozutnie si~ ze hrabina miala rozliczne znajomo ... 
sci - zdarzylo si~ ze bogaty bardzo Ojciec dw6ch 
chlopczyk6\v, ubolewac przed ni~ zacz~l, ze nie \vie 
gdzieby syn6w umiescic, ze lubo Ina nauczyciela pod 
kazdy1n wzgliJdem wzorowego, niecbcialby samego 
jego z d~i ecmi obsadzic i oddzielny dla nich prowa
dzic dom. Hrabina radzi zeby un1iescil ich przy ja-
kiej zacncj rodzinie, gdzieby dzieci 1nialy macierzyn
sk~ opiek~ i dobrzc \vychowanych r6wicnnil\6\v.
ICr6tko tn6,vi~c hrabina podej1nuje sig uprosic S\YO

jej bardzo dobrej znajotnej Pani J ulii, azeby przy
stala na \VZi ~cie pod swoj~ opiekEJ syn6w bogatego 
Ojca. - N aturalnie Pani J ulja przystajc, gdyi tego 
tylko pragn~la, o tern 1narzyla. Bogaty Ojciec nie 
potrzebowal nawet 'vidziec ubogicgo rnieszkania 
przyszlej opiel{unki S\vych d~ieci- hrabina zapro
sila ich na obiad do siebie, i S[una 1nenaiujqc deli
katnosc jedncj i drugiej strony, ustano\vila \varunld, 
kt6re lubo byly bardzo korzystne dla Pani Julii, 
z \vdzi~cznosci~ przyj~l bogaty Ojciec, gdyz za\vsze 
mniej \"Vynosily, niz gdyby byl Nauczyciela w oso
bnem osudzil 1nieszkaniu.- Nadto mial t~ korzysc 
iz kazden1u 1n6gl opowied7.ie6 o dobroci dla niego 
hrabiny, kt6ra mu najlepsz~ dala rad~ do umiesz
czenia dzieci- a nawet sama poniek~d tem si~ za
j~la. Dla tej pr6znostki, bogaty ojcicc got6w byl 
100 rubli rocznie tracic wi(Jcej; jakzesz byl urado
\vanym kicdy tylez rnniej wyda,val.- Zmienilo si~ 
poloicnic Pani Julii a. razem i usposobienia; stracila 
t§ niepcwnosc, niesn1ialosc na kazdym kroku, zwy
czajn~ osobo1n tkliwym, l{t6re zmiany przykrej w lo
sie doznaly: zacz~la nie uwaiaj~c na skromny ubi6r, 
by"rac w to\varzystwach, gdzie jej to 'v koncu za za
slug§ brano; mieazkanie z koilca Leszna zLunienione 
zostalo na skromny ale przyz,voty lokal, nic daleko 
gimnazinm, gdzie kazdcgo bez upokorzcnia przyj~c 
mogla, i gdzie c6rka jej nie jeden wieczorek muzyk~ 
i spie\vem tnnUila. Sun1ienne staranie lrolo dzieci, 
dobry wplyw jal{i wywiera osoba wyksztalcona i do
brze wychowana, zjcdnal Pani Julii szacunek calej 
rodziny chlopczyk6w; dodawszy \vszakze ze smut .. 
kiem ale z prawd~h ze dobre uwazanie, kordjalne 
przyjmowanie Pani J ulii przez Hrabin~, wiele na to 
wplyn~lo; bo slabosci i malosci 'vsz§dzie jest pelno 
i nieswiadomie ludzie im podlegaj~. 

W I at kilka jedyna c6rka Pani J ulii, mila, dobrze 
wychowana, znalazla maj~tnego m§za; szcz~sliwa 
Matka mieszka przy nich- o los syn6w zupelnie 
spokojna, dzis razem z bogatemi kolegami na Uni
wersytecie b~d(l;c, pewno nie tylko ze sobie los za-
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pewni~ ale i krajowi uzytecznymi b~d~. Zapytujen1y Sabaudczyk6w z g6ralami tatrzanskimi. M6wimy 
si~ teraz, czy post~powanie Hrabiny A. nie bylo jal- tylko ze jak u nas, WEJdrowni mali g6rale niby dla 
muzn~ uczucia?- c6i dala? czem dzwign~la cal~ zarobku przybyli, tym malym zarobkiem pokrywaj~ 
rodzin«J? a przeciez de facto 'vydobyla z zagrazaj~- eel gl6wny swojej podr6zy, to jest wyjednanie sobie 
cej n~dzy rodzin~ najbardziej zasluguj~c~ na wspar- jabnuzny; tak r6,vnie mali Sabaudczykowie, czy to 
cie, bo wstydz~ct1 si~ prosic o nie. Taka to jalmu- za pomoc~ lichcj na kobzie muzyki pol~czonej ze 
zna jest wyisz~ nad wszystkie- i ani \viedz~ osoby spiewem, czy to czyniqc posJugi przy nielrt6rych 
maj~tlriem i stanowiskiem wysoko stoj~cc, ile do- rzemioslach jak np. przy kominiar zach, staraj~ si~ 
brego na wszystkie strony tak~ jai1nuzn~ zrobicby 'vzbudzic zajEJcie i niby nie zebrz~c otwarcie, wyje
mogly! Ale na nieszcz~scie! wi~cej jest takich kt6re dnac sobie jalmuzn~. Nie jedno pi6ro a mianowicie 
w podobnym wypadku nie post~pi~ jak Pani A. tylko Pani l{. L. z uczuciem skreslilo nagrodzone poswi~
jak Pani B. cal~ k'vestj ~ roztrzygn~ te1n: ,,Nie mo- ccnie i poczci wosc dtucictrza. R6wnie we Francyi 
zna jej ratowac, wesprzec, bo on a nic nic przyjmie," Sabaudczyki oddawna dostarczaj~ w~tku do rozmai
a dawszy wsparcic \vyci~gaj~eej r~k~ i obdartej ze tych piosnek, Vaudevill6w, powiastek. Tu mlody 
wstydu n~dzy zasilek, s~ }Jewne i spokojne ze UJiele Sabaudczyk jako kominiarczyk, spusciwszy si~ ko
'tozdajq ubogi1n. minetn, ratuje zycie dziecka unosz~c go z plomieni. 

Nie chcen1y jednak pozba\viac zebrz~cych wsp6l- Owdzie uocta,vszy maly }{awalek chleba na cale 
czucia, dos\viadczajftcych glodu, zimna, z jakiejkol- sniadanic, mimo glodu, oddaje go 1nl:odszej od siebie 
wiek przyczyny; zawsze i oni maj~ prawo do Jitosci rodaczcc, lit6ra chc~c matk~ slep~ rato\vac, wybrala 
i pomocy wsp6lbraci; pragnienJy ty lko a by bogaci si«J w s\viat z lir~, ale sily jej, wiek n1lodociany nie 
rzucaj~c jakby \V bczdenny koszyli cz~sc swoich do- dozwolily jej dopi~c rychlo celu; zapadla w ci~zk~ 
statk6w ludziom, kt6rzy do n§dzy przcz niemoral- chorob~ i gdyby nie mlody rodak, nil\tby jej nie 
nose przyszedlszy, juz si~ z niej dzwign'-!c nie mog<1; udzielil ratunl{u. Ale B6g czuwa nad biednemi, mi
nie sqdzili, ze podobnemi uczynkand juz si~ uwolnic mo n~dzy swojej ufaj~cemi w Nim. - Razu jednego 
mog~ od innej jaimuzny i ieby uznaH ze takowa nie mlody Sabaudczyk, ltt6rego od niej~kiego czasu uwa
tylko na datku pieni~znym zalezy. zala bogata Pani, przecbodzi zglodnialy kolo muru 

Przyznac takze trzeba, ze czasen1 zebractw·o na- przylegaj~cego do jej ogrodu. ~zy blyszcz~ce w ,vy
wet otwarte, zasluguje na prawdzi\ve wsp6lczucie, razistych oczach, nie z glo.du ale z zalu i niepokoju 
ie \vspieraj~c go jest pociecba 'v nadziei, ii istotnie o chor~ pochodz~cc, jeszcze go pi~kniejszy1n czyni
dOJJOmaga si~ zasluguj~cym na pra,vdziwe nazwisko ly.- Bogata Pani wychodzi, wypytuje siEJ o rodzin~ 
h1'aci chtzescian. Takiem zwykle imieniem sami jego, o powody tak wielkiega smutku? - Sabaudczyk 
s1~ nazyw~lj~ biedni slowaccy g6rale.- Nie ich to opowiada jcj cal~ prawd§ z prostot~. - Odchodzi 
wina zc zrodzhvszy si~ w g6rach, gdzie zaledwie Pani, wypyta\vszy si~ poprzednio o 1niejsce gdzie le
troch~ I{artofii zien1ia in1 wydac zdolna, musz~ UJ~- zy biedna chora, pociesza go, obiecuj~c za kilka mi
drozcac i rze1niosla jakiego si§ wyuczyc bez kosztu, nut przyslac mu porno c.- Istotnie wola mah~j swej 
i ten1 zarabinc na ka walek chlebu: a lei przy ten1 c6reczki i m6wi jej o poczci wosci Sabaudczyka, pyta, 
rzemiosle, potrzebuj~ jeszcze jaln1uzny; z tej, przy gdzie rna na cukierki przeznaczone pieni~dze? -
sl{romnem iyciu zebra\vszy jal\~s 1nal~ snnlk§, spie- Z ochot~ dziccl{o na ofiar~ je daje, do kt6rych matka 
sz~ \V gory aby zaniesc rodzinie dawno nie,viclzia- swoj~ sztuk~ zlota dol~cza. - Bona prowadzi dzie
nych trocb~ g1·oszy.- MoralnyJ cichy, pobozny lud \VczynkfJ w miejsce gdzie Sabaudczyk nie cbcqc da1·
ten, jak 1noie pokry\va zebract\vo swojc - zwykle nzo brae jalmuznyJ wygrywal smEJtne piosenki na 
przychodz~ ,v ldllioro~ np. starszy brat i dw6ch rna- swej kobzie.- Z jak~z wdzi~cznosci~ odbiera z ma
lych, albo ojciec z malemi synami. - Star ... zy r~ki lych r~czek wyslane przez matk~ c6reczl{i pieni~
nie wyci~gnie, ale na to prowadzi malych aby oni dze- nie sn1ie prawie \vierzyc ze wszystldc dla nie
'vyproszon~ jalmuzn~ dopelnili nliarki potrzebnego go przeznaczaj~! - spieszy z niemi do cborej, gdzie 
koniecznie funduszu, do wy~ywienia nadal pozosta- zn6'v wdzi~cznosc ku Bogu i radosc powstaje.- Nie 
~ej w g6rnch rodziny. - Czem u nus s~ g6rale s{o .. skonczyla na tej jalmuznie bogata Pani, przyslala 
waccy, d1'uciatze, tern we Francyi z malen1i odmia- Doktora do chorej, a chc~c zupelnie podzwign~c 
nami s~ Sabaudczyki. Nie por6wny,vamy tu wcale z n~dzy 1nlod~ par~, tyle im dala, ze wr6ciwszy w g6-
ani bytu politycznogo, ani polozenia geograficznego ry, ani glodu ani zimna nie lEJkali si~ 1vcale. -
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W par~ lat mloda Sabaudka poszla za swego mlo·j to zawsze spodziewaC si~ moie iZ znajdzie wsp6l
dego opiekuna; slep~ n1atl\~ 'vzi~li do siebie i w czy- czucie i pomoc w bogatych. Nie jest wszakze 111ysl~ 
sty1n u stop gory przyczepionym domku, zycie w pra- nasz~ ostudzac litosc i dla tych I1§dzarzy, kt6rzy 
cy ale nie w n~dzy p~dz~. Opowiadali sluchaj~cym swoj~ '\vstr~t obudzaj~c~ po\vierzchownosci~, chc~r 
z zaj~ciem, przygody swoje 'v wielkiem miescie Pa- poruszyc serca przecbodni6w; bez 'v~tpienia ich upa
ryzu, o dobrej i bogatej Pani, o jej c6reczce podo- dek moralny pol~czony z n(Jdz~ fizyczn~, zasluguje 
bnej do aniola.- Takie to i ty1n podobne powiastki na wi~ksz~ n1oze litosc; alez takim rzucony grosz 
prawd.ziwe, \V r6znych formach i rozmiarach, dowo- nie dzwignie! takin1 trzebaby moralnej jaln1uzny -
dz~ sympatii og6lu dla tego poczciwego, pracowite- trzeba zach§cenia do ukrycia swego kalectwa i n~
go a ubogiego ludu. Pra,vdziwy niedostatek, rzetelne dzy \V zakladzie na ten eel urz~dzonyn1. - il'Iamy 
nieszcz~scie, rzadko bardzo zeby nie byly zrozumia- nadziej~ w usposobieniu rodak6w ch~tnie skladaj~
ne i uznane, a kiedy przytem nie odstr(Jcza forn1ami, cych dary- w gorlhvosci opiekun6w, iz poz~dane 
kiedy nie odst§puje od pewnych estetycznych pra,vi- zaklady dla kalek i rozmaitego rodzaju nie wyleczo-

. del tak r6zni~cych si~ od zebractwa, napi~tnowane- nycb, coraz si§ Z\Vi~kszac b~d~. 
go zyciem sp~dzonetn 'v pijanstwie i pr6zniactwie, An . 

• 

• 

HISTORYA RELIGII VV KRAJACH StOWIANSKICH. 

Jeden z rodak6w naszych, nieda\vno zgasly, napi
sal dzieje religii w ziemiach wielkiego pletnienia 
Slowian- ale '\V obcym j~zyku.- Dwie gl6wne my
sli zdaj~ si~ przewodniczyc calemu dzielu. Pierwsz~ 
z nich jest J?anslawiztn to jest pol~czenie 'vRzystkich 
r6znych a tak licznych kraj6w Slowianskich w jeuno 
ogromnc polityczne cialo, z jednym rz~den1, litera
tur~ i wiekowemi d~znosciami. Za drug~ zas uwaza 
autor wolnosc sumienia czyli re.ligijnych przekonan, 
jako srodek nieodzowny do rozwoju cywilizacyi i 
oswiaty: ala tego zdaje ?7llt Si§ ie religija Ewa.ngie
liczna moglaby stac na straiy swob6d umysJ:owych 
i d~zen historycznych przyszlej Slowianszczyzny. 

Wi§c Pansla,vizm i reformacya oto s~ glo,vne my
sli \Vypowiedziane , w Historyi religii kraj6w Slo
wiansldch." Takim panslawizmem on niejako grozi 
Niemcom, wzywaj~c tych szczeg6lnh~j, kt6rzy maj~ 
pod svYojem berlein szczepy Slowianslde, by ich 
przypuscili do Konstytucyjnych S\vobod nie tamuj~c 
szerzenHt si~ pismiennictwa i oswiaty na narodowym 
rozwoju opartej, ostrzegaj1};c, ze systematyczna gier
manizacja Slowian nie tylko ze si~ nie uda, ale moze 
kiedys pot~znie zagrozic samymze Niemcom, jedno
cz~c Slowian razem na obron§ od wsp6lnego nie
przyjaciela. Jeszcze cesarz Leon filozof {881 do 912) 
wzmiankuje ze Slowianie wol~ bye uciemi~zani przez 
swe wlasne ksi~z~ta; nizeli zyc pod vvladz~ Rzymian 
i pod praw ich opiek~; praw, kt6re wzbudzaly uwiel-

, 

bienie swiata i od kt6rych dot~d, lnimo tal{ olbrzy
miej cywilizacyi wsp6lczesnych, nie wynaleziono lep
szycb. Straszna-bo byla toby walka dw6ch plemion, 
dw6ch olbrzym6w stoj~cych przeciw sobie.- Slo
\vianie z pami~ci~ wieko\vych obelg, poniewierania 
i gnEJbienia;- Giermania z uczuciem wyzszosci, du
Iny i naleznego im lennictwa, kt6rego dot~d zapo
n1niec nie mog~ feudalni ksi~z~ta w swych gotyckich 
zamkach. Dose nieda,vno Sl:owacy i Kroaci, kt6rzy 
od wiek6w stanowili jedn~ calosc z panstwem W EJ
gierskiem, wspomagali rz~d centralny przeciwko W ~
grom dla tego ze ci (1844) chcieli im przemocf}: na
.rzucic sw6j j~zyk z uszczerbkie1n narodowego. Jezeli 
wi~c targnienie si~ na swi§tosc ich mowy, bylo dose 
siln~ dz"'igni~ do zerwania dobrych stosunk6w jakie 
od najdawniejszych pokole11 istnialy mi~dzy temi ple
mionami zyj~cemi pod jednemiz prawami, c6z mo· 
ze si~ w tym samym wypadku spodziewac rz~d obey 
od tychze Slowianskich pokolen z kt6remi go zadne 
sojuszowe nie 'vi~z~ tradycye? Da,vne Rakuzy od pe
wnego czasu maj~ W~gry bezpowrotnie przeciw so
hie, Niemc6w za sob~ nie wielu, a Slo\vian6w w prze
magajqcej liczbie. 

To powiedziawszy autor zwraca si~ gl6wnie do 
swej ulubionej mysli, to jest prozelityzinu protestan
ckiego w krajach Slowiaii.skich, staraj~c sica wykazac, 
ze nauka ewangielii oswohodzona od preponderencyi 
Rzymu, wsz~dzie byla gl6wn~ dzwigni~ narodowej 
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oswiaty. Twierdzi autor ze kraje, co przodkuj~ cy- dzili,- nar6d w morzu krwi pon1scil, w tysi~cach 
wilizacyi Europejskiej, maj~ tEJ naukEJ rozwiniEJt~ ofiar oddal, a pamiEJc w dlugiej nienawisci przecho
w calej sile, jak Anglija, Hollandja; ze zupelnie jest w3l.- Dziwna bo byla w~lka tej garstki ludu ze 
inaczej w krajach zostaj~cych pod opiek~ Rzymu.- slepym wodzem; przeciw spot~gowanej sile gertnan
Stosuj~c t~ zasad~ do S!owian, dowodzi ze tam wla- skiego tnonarchizmu, przeciw kl~twom papiezkiin, 
snie wzrost i upadek oswiaty jest w scislym zwi~z- krucjatom katolickim i wrz~cej nienawisci z Niemiec 
ku z wzrostem i upadkiem woln~j nauki Ewangie- calych, kt6rzy wszyscy razem na widok tych kilku 
Iii : ze stos kt6ry spalil Hussa i Hieronima z Pragi tysiEJCY ludzi sfanatyzowanych uczuciem religii i 
pocblon~l caly roz,v6j duchowy i intellektualny Czech narodowosci, pierzcbali- 15 lat trw ala "ralka i nikt 
a zarazen1 z zaprowudzeniem J ezuitow, to jest z po- jej niepodolal i nie bylo przegranej bitwy 'v Hussy
cz~tkiem przesladowa11 r6znowierc6w w Polsce, gru. cldm obozie, i l{raj si~ wzbogacal bo lupy niemiec 
be cbmury ciemnoty i zabobon6w zakryly wspaniale calych przyszly za wojny danin~ i spokojnie bylo 
slonce narodowej oswiaty tak dzielnie za Zygmunta- na Uniwersytecie \V Pradze, gdzie Katedry uczone
Augusta dla bohatersldego blyszcz~ce narodu. 1ni profesorami, a sale ucz~c~ si~ mlodziez~ napel-

Jak 'viadomo, w Morawii tiomaczona zostala pier- nione byly. Az wreszcie nastala straszna bratnich 
wszy raz Biblia na j§zyk Slowianski i ztamt~d swia- rozterek godzina, i Czechy pokonali Czech6'v tak, 
tlo Ewangelii rozeszlo si§ na ludy Slowianskie; jak to dawno Cesarz Zygmunt przepowiedzial utrzy
obrz~dki koscielne pocz~t]{owo odbywaly si~ w j~zy- muj~c, ze inaczej podolac im b§dzie niepodobna. -
ku SlowianRkim tak w Morawii jak w Czecbach, co W ty1n czasie literatura si~ 'vzmogla; dysputy i roz
sci~gn~lo nawet pyzeslado\vania na Metodiusza i Cy- prawy religijne wyksztnlcily narodowy j~zyk; oswiata 
ryllego. Ci tl6macze zaskarieni przez ducbowien- na najwyzszym stan~la szczeblu. Zygmunt zatwier
stwo niemieckie musieli sta,vac przed papiczen1 Mi- dzil con7pactata, i Czecby pod zwierzchnictwem Cesa
kolajem Iszym, ale przez tegoz po ich 'vysluchaniu rz6w nien1ieckich rozmaite przechodzily koleje. Nau
zostali uwazani za zupelnie niewinnych, co nie prze- ka Lutra gdy si(J ukazaia, dobrze juz uprawiony 
szkodzHo, ie sob or w Salonie (Dalmacja 1 060) uznal grunt tam dla siebie znalazla; bujnie si~ tez i roz
~1etodiusza za heretyka, alfabet zas Slowianski za kwitla. P6zniejsze prz.esladowania Jezuit6w i ukr6ca
'vyinysl djabelski. Mimo to utrzymywal si~ alfabet nie przywilej6\v ywolalo powstanie, lecz nie w r6cily 
ten 'v niektorych krajach Slowianskicli. si~ juz swietne dni Zyski i Prokopa! - Pod bial~ 

Czechy kt6re potrafi1y si ~ ·wydobyc z pod zalezno- g6r~ 8 Listopada rol\u 1620 \Vojsko narodowe po-
sci Karola W. szukaiy opieki Swiatopcika l{rOlllVIo- bite przez cesarskie, a Czechy utracily wlasn~ au
rawii, a jak ksi~ze Dozywoj ochrzczony by! przez tonomj(J. Odtqd nikt juz o nich blisko przez dwa 
Metodiuszu, to wnet zaprowadzono 'v Czecl1ach ten wieki nie poslyszal. Az zbudzili si~ nareszcie dopie
sam co w Mora\vii obrz~dek liturgiczny, to jest n1sz~ ro w tych cza.sach pracuj~c skrz~tnie kolo dawnych 
w j~zyku narodowyn1 podlug obrz~dku greckiego ze zabytk6w i pami~tek; j~zyk sw6j ocieraj~ z pylu ,,~ ie
zwierzcbnict'wem Rzymu. Po upadku panstwa Mo- l{6W, dawny kosci6l zw~tlonemi silami oclbudowy\vac 
ra,vskiego, przy coraz wi~l{szej przewadze cesarz6\v usilujf!, i przytem wszystkh~m i nadto wszystko po
Niemieckicb na losy Czech, ich biskupi przeslado- daj~ r~k~ brnciom i pragn~ aby te oczekiwania po
wac zacz~li istniej~cy rzeczy porzftdek w Czecbach myslniejszym skutkiem uwienczone zostaly niz pod 
co do kosciola, i powoli obrz~dki lacinskie ustalac bial~ g6r~, od ich wsp6lwyznawc6w Protestant6w, 
si~ ta1n zacz~ry; tak ze w roku 1094 klasztor w Sa- ktorzy im zadnej nie dali pomocy.- Oto jest tresc 
zawa gdzie jeszcze byly ostatnie szcz~tki pier,votne- obrazu jald kresli nasz autor co do Czech: a kresli go 
go kosciola, zostal zniesiony.- 'ru byl pocz~tek z upodobanie1n i wyrazn~ ella Czech6\v sympatj~. -
pierwszej niech~ci do Stolicy Apostolsldej i 'vtedy W sz~dzie i zawsze dowodzi wyzszosci intellektu
wyst~pH: I-Iuss, rektor Uni wersytetu Pragsldego prze- alnej nacl wsp61czesnemi im Slowianami, przez nie
chv 'vladzy papiezldej, nabozenstwa odprawial w j~- podleglosc sun1ienia i kosciola, uwazaj~c upadek 
zyku lHLrodo,vym, a wsz~dzie opieral si§ na najczyst- protestantyzmu za przyczyn~ upadku oswiaty w tym 
szy1n i najwznioslejszym patriotyzrnie: w l{r6tldm l{raju. Niepo1nny na to, ze niewola w zadnym 
czasie massy poruszyl i tysi~can1i dusz zawladnttl· kierunku b~dz moralnym, b~dz intellektualnym nie 
ZniewagEd jak~ Papiez i Sobor l{onstancyenski na- l\sztalci ani indywidu6w ani lud6w, ze Czesi musieli 
rodowi Czesl\ietnu '\V osobie jego ulubienca wyrz~- juz bye mocno zm~czeni i wyczerpani po bitwie pod 
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Bial~ G6r~, kiedy tak dlugi czas w zupelnem odr~- kosciol, w nadziei ze Zygtnunt-August, dosyc skloriny 
twieniu odpoczywac musieli i poz\volili bez najmniej- ku tym nowosciotn, przyl~czy si~ do ich kosciola i 
szego oporu nie tylko wyrastac, ale i rozrastac si~ ze wreszcie tym sposouem polozy si~ koniec ci~glym 
na swej pi~kn~j ziemi bi6rokracji nierniecldej z ob- religijnym rozsterkon1 i kl6tniom, kt6re kazdego do
skurantyzrnem Jezuickim. Nawet przy czytaniu hi- brego chrzescijanina slusznie gorszyly. ''r Sando .. 
storyi CzeskiQj niiino\volnie nastr~cza si~. uwaga, ze mierzu roku 1570 (w ICvrietniu) mial n1iejsce pierw
wszystkie dowolne tlumaczenia Pisma Sgo nie s~ szy Synod dyssyrlent6w i zgoda byia podpisana 14 
w stanie utworzyc kosciola stalego i wyl~cznego, Kwietnia tegoz roku: gdyby ta zgoda byla utrzyma· • 
kt6ryby si~ oparl ludziom zh~j woli czyli tez zlcgo n~, autor nic w~tpi ze kosciol r6znowierc6w bylby 
natchnienia. Kosciol nie uorganizowany silnie i stale tryumfow al w Polsce, ale ugoda zerwan~ zostala, a 
jezeli z jednej strony ot,vierajqc drog~ do polemik, nast~pnie ci~gle 1ni~dzy niemi kl6tnie, sprawily te
wyksztalca w pewnym stopniu umyslowo, to obudza.. goz kosciola ostateczny upadek. 
dzaj~c natni~tnosci religijne b~d~ce w czlowieku naj- Tu jest punl\t kulminacyjny tryumfu refor1nacyi 
silniejszetni, daje pole do niesnask, kl6tni domowych w Polsce: najwi~ksi pano\vie do niej nalezeli, jakoto: 
i zewn~trznych - oraz gubi tak indywidua jak i Potocki, Tarlo, Morsztyn, Radziwill i inni, a Kr6l 
ludy cal e. Zygn1unt- August jakkolwiek maj~c charakter nie-

Naul\a Hussn. wczesnie takze do Polski zabl~kala zdecydo,vany, zacz~l s i~ do nh3j sklaniac, ale ·nie
si~, licznych znajduj~c u nas zwolennik6w; gdyz zgody protestnnt6w n1i~dzy sob~ oraz zabiegi }{ato
Hussyci skoro tyll\o rozpocz~li wojn~, wnet wyslali lik6\v wstrzymaly ich post~p. 
poselstwo do Wladyslawa Jagielonczyka b~d~cego Kardynal Hoziusz, czlo\viek \vielldej naul{i i gor
wtenczas nn. tronie, prosz~c o pornoc.- Wladyslaw liwy katolik, zadal: im cios niepowctowany przez 
poslal tam S\vcgo siostrzenca I<orybuta, z ldlku ty- sprowadzenie J ezuit6w, a prymas Ucbansl{i dose wi
si~cami 'vojska: pomoc byla mate1:jalnic nie wiclka, docznie sprzyjaj~cy sprawie dyssydent6w, calkiem 
ale n1oralnie oddal im wielk~ przyslug~ gdyz tym ich po sn1ierci Zygmunta-Augusta opuscil. 
sposobem pokazal ze nie jest przeciwny i tej spra- Zupelnie tez si~ odt~<l z1nienil stan rzeczy: Je
wie sprzyja. ia po,vrotem do kraju ICorybut i jego zuici pocz~li pracowac gorli\v ie nad wyt~pieniem be-

l 

towarzysze broni rozszerzali poj~cia i zasady Hus· rezyj- a Henryk Walezjusz, nast~pca Zygmunta .. 
syclde: gl6wnym ich wyobrazicielem byl Melsztyn- Augusta, do tego stopnia pokazal si~ niech~tnym 
ski, pan mozny. vVszakze te idee nie przyjmowane dla spra\VY r6znowierCO\V w Polsce, zc przy korona
u nas byly z taldm zapalem jak w Czechacb, gdzie cyi wahal si~ z zaprzysi~zeniem im s'vobod; i gdy
one byly zarazen1 broni~ odporo~ przeciw Niemcom by nie przyton1nosc Firleja, kt6ry wzi~wszy w r~k~ 
i niejako wyzwolcniem przynajmniej z jednej strony koron~ wyrzekl stano,vczyin glosem: si non jurabis, 
z pod ich przewagi. Byl to dopiero sam pocz~tek non regnabis, bylby nieza\vodnie t~ cz~sc przysi~gi 
tych nowosci religijnycb, kt6re w rozmaitych bar- pomin~t Zablysla jeszcze ch\vila nadziei dla prote
wach i odcieniach dose szeroko l<raj ogarn~ly. - stant6w, przy obiorze na tron Batorego, jak wiado
Autor zwraca. uwag~, ze jedn~ z pierwszych poczyj tno wyznaj~cego tei same zasady; ale Solikowski 

. Polskich, zaraz po hymnie do Boga · Rodzicy jest potrafil go przekonac ze Anna, siostra Zygmunta, 
poemacik na czesc Wicklefa przez Andrzeja Galk~ gorlhva i pobozna katoliczka, nigdy nie pojmie mal
Dobrzynskiego ulozony; ze wreszcie tak byla utoro- zonl{a nie nalez~cego do Rzymsko·Katolickiego ko· 
wana droga ,v Polsce do zmian religijnych iz te by- sciola.- Nareszcie rozpocz~lo si ~ dlugie panowanie 
lyby konieczne i objawilyby si~ bez pop~du jaki Zygmunta IIIgo rownie smutne dla· kraju jak i dla 
w tym wzgl~dzie poszedl z Nien1iec, co juz jest \Vi- r6zno\vierc6\v. Jezuici jedn~ r~k~ sieli obskuran
doczncm w listach Bernarda z Lublina do Szymona tyzm na kraj a drug~ rozterki nietolerancyjne i nie
z Krakowa, kt6rych publikacja poprzedzila o <hva nawisci religijne pomi~dzy syn6w jedncj ziemi; 
lata reformacj~ Lutra. ziarno zasie\vu bujuie si~ krzewilo; naul{i "r kraju 

R6znowiercy dzielili si ~ \V Polsce na trzy cz~sci upadly, literatura malala - zatargi z kosciolami 
a mianowicie: na kosciolreforn1owany, na Helwecki obrazaly ziemie polskie i zaualy okropny cios rze
i braci Czeskich. N a sejn1ie pol~czenia Litwy z Pol- czypospolitej: pi~l{na prowincja Liwonii, zamiesz
sl{~ (1569) szlachta tych \vyznail znajduj~ca si~ na kana przcz protestant6w, odpada, bo l{rzysztof Ra
sejmie, umyslila pol~czyc si~ razem i ustanowic jed en dziwill', jako r6znowierca, kt6ry jej bronil, }Jrzcz za-

I 
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wise i niesnasld rcligijne nie otrzymal potrzebnycb kt6ra zacz~ta od b6jki stndent6w na processyi, skon
zasilk6w. Interesa kraju wlasnego, byt jego i przy- czyla si~ smierci~ \vielu obywateli 1niasta, a miano
szlosc, ust~puj~ n1iejsca, przed niczen1 niepo\vstrzy- wicie rajcy Roesnera, \vywolaly niech~c posuni~t~ 
man~ gorliwosci~ zapewnienia przewagi katolicyz- do tego stopnia zapomnienia si~, ze przeci\v slabej 
mowi w kraju. vVladyslaw IVty panuje po ojcu krot- i opuszczonej ojczyznie, r6znowiercy uie \vacbali si~ 
ko ale swietnie. Ten monarcha obclarzony od natury wezwac obcych sil i cudzej opield. Smutnym tore
poj~ciami rzeczy szerokien1i i gl~bok~ tnilosciq lcra- zultaten1 byl traktat 1767 stawiajqcy r6zno\vierc6w 
ju, staral siEJ zagoic rany mu zadane; odsuwal Je- na tej samie stopie cywilnej co i katolik6w w kraju. 
zuit6w od Rz~du i pod jego pano~waniem r6znowier-1 Ten czyn swoich wsp6lwyznawc6'v autor dziela wy
cy odetchn~li. Nareszcie wst~pil na tron Jan J(azi- dan ego najprz6d po angielsl\u, a potem i po francuz
mierz,. J ezuita i l{ardynal; po srnie.rci brata S\vego l{u, pot~pia, jakkol wiek przypomina narodowi, ze i 
przez Papieza od slub6\v koscielnych uwolniony, r6inowiercy zaniesli danin~ ojczyznie w poswi~ceniu 
mimo to jednal\: mni6j od Zygmunta Illgo otoczony i w l\rwi niejednokrotnie za wsp6ln~ spraw~ prze
J ezuitami. Po cudownym prawie odzyskaniu l\raj u, lanej. 
Jan l{azimierz ocldaje }{raj pod opielc~ l\1atki Boskiej; Oto jest mniej 'vi~cej tresc tego co napisal nasz 
a Jezuita Kar\vat \vzywa sejm (1658) by s'v~ 'vdzi~- rodak W. 1{. o r6znowiercacb 'v Polsce; daje ono acz 
cznosc Bogu czynami dowi6dl, 'v skutku czego uzna- jednostronne, ale dobitne 'vyobraienje l{olei, jakie 
ne zostalo za konieczne W)'gnanie Socynian6w z Pol- przechodzil lcosciol dyssydent6w 'v l\raju naszym. 
ski. 1,yllco trzy lata im zasta,viono, kt6re p6zniej Ja.kkolwiek zapatrywanie si~ protestanckie co do 
zmniejszoho do dw6ch; dla urz~dania interes6\v i jego stosunkow z lcosciolem Rzymsl{o -1\atoJickim 
sprzeda \Vania maj~tk6w; cbybaby kto chcial z tuie- tchnie tu zupeln~. stronnosci~ co do polo zenia "'zgl~
nic religij~ i to nie na reformo\van~, ale tylko na. deu1 Rzeczypospolitej.- Ale autor nie n16gl inaczej 
Rzymsko-1\atolick~. tnvaiac kosciol kato1icld tylko jako zostaj~cy \V gru· 

Jan Sobieski jakkolwiek czlowiek waleczny i ro- bych bl'~dach i zabobonacb, kt6ry skazil pierwotn«a 
zumny nie m6gl przeszkodzic przewadze 'vyzna\v- czystosc Ewangielii bo san1 byl w innej wychowany 
CO\V Lojoli, tak juz \Vladza Jezuit6\v \vtedy byla sze- wierze. Dla tego po S'Nojemu sobie tlu1naczy upo
roka i silna: przez ich wplyw 11a st~pilo zburzenic wninienie radc6w miasta ~falborga (1556) zeby wy
kosciola protestanckiego na przed1niesciach Wilnu; jednalr u kr6la pozwolenie sluchania czystego slo
z ich przewaznych zdau zgin~t okropn~ smierci~ wa boiego; zt~d cz~ste jak utrzy1nuje, bywaly i po
;tyszczynsld, kt6remu s~cl wydano o u Theologi~ na- n1iatania }{atolick~ 'viar~ i naduzycie ze strony r6-
turaln~" jakkolwiek l\r6tk~, bo tylko z czterech 'vy .. znowierc6w, szczeg6lni6j po tniastach na processjach 
raz6w na marginesie bcz U\vagi napisauych sklacla- juz Hoziusz "r Elbl~gu 'vytrzyn1ac nie n1oze i z obu
j~c~ si~: ,,Ergo non est Deus." Ta bezn1ysl przynio- rzenie1n m6wi ie: rajcy chc~ sobie przy\vlaszczyc 
sla smierc powoln<-1, trzechkrotn~, bo wyrwanie j~- "'vla~z~ nie tylko biskupi~ ale kr6lewsk~ i pa
zyka, sci~cie i spalcnie cialn. Nie lepsze bylo po- piezkf!. '' 
loienie r6znowierc6\v za Sas6w; ci Qstatni z1nieni w- Szlachta przyjmo\vala ch~tnie o bee wyznania, 
szy religij~ protestanck~ na. katolick~ by otrzytnac moze po CZ§Sci i z przekonania a pewniej dla tego 
tron \V Polsce, nie szcz~dzili przychylnosci dla bi- zeby si~ z pod wply"ru biskup6\v U\volnic; l\tory im 
skup6w by tym sposobem tron utrwalic. Nareszcie m6gl: ci~zyc, a oni nie byli przyzwyczajeni do za
gdy Leducho\vsld podni6sl bron by poskromic nadu- dnych karb6w. Przynajn1nh~j tak to si~ daje widziec 
zycia jakiego \VOjsko Sasl\ie dopuszczalo si~ 'v l\raju, w sprawie Orzecho,vskiego, ktory mimo ze byl ksi~
obcy monarcba ofiaro\val si~ za posrednika mi~clzy dzem, jcdnakze pra\vem kanonicznym l\arac go 
kr6lem a poddanyn1i i za,varl trakt.at w Warznwie nie dano, dla tego ze tenie Demostenes polski byl 
13 Listopada 1716 w kt6ryn1 rni~dzy innen)i punkta- dose zr§czny by szlacbt«a w ten spos6b do swojej 
mi zawaro,vano, ze poniewaz rozmaite naduzycja sprawy wcif!gn~c, ze l\ary i ld~twy biskupie s~ niby 
wkradly si~ podczas wojny s~,vedzkiej, a zaten1 naduzyciem dla wolnosci sz1acbeckh~j; a na sejmie 
wszystkie koscioly protestanckie, kt6re byly zbudo- \V Piotrkowie 1551 szlachta w wielu miejscach elala 
wane od ro]{u 1632 maj~ bye zniszczone. Ten punkt instrukcje poslom by ,,pol ozona zostala granica do
jak wreszcie wiele innych naduiyc ze strony ducho- kazywaniu biskup6w." To tez powiada G6rnicki ie 
wienstwa krajo'Nego tak jak np. spra\va w Toruniu, calkiem rozprz~gla si~ za Zygmunta-A ugusta wla· 
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dza koscielna, w rozwi~zlosc poszly dobre obyczaje; rzecz~ naturaln~; lecz mniej usprawiedliwiac si~ juz 
w bliskich poltrewienstwach malienstwa bezkarnie daje to, ze byl: nietolernncki wzgl~dem niego od kt6-
za wierano a zdarzal si~ taki co kilka zon ])Ojmnl." rego przeciez tolerancyi si~ domagal i zc wreszcie 

Za narodowy kosciol r6ino\vierc6w (szczegolni~j szczeg6lniej po miastach byl znpelnie obcyn1 wzgl~
zachodnit!h) nigdy si~ zupelnie nie U\Vazal, jakkol· de1n swoich \VSp6!rodak6\v; nadziej~ i sercem wi~cej 
wiek miescil w swoim lonie ludzi historycznej sla,vy duleko do S\voich wsp6lwyznawc6\v Nietncow zwr6-
kt6re wiekopomne swemu narodo,vi odd ali uslugi. cony. 
Moraczewski tak w tym wzgl~dzie 1n6wic: ,Szlachta Opuszcza1ny, co autor m6,vi o sektach w innych 
t€.dy nowych zasad calego l{r6lestwa z n1iasteczkami krajach Slo\vianskicb.- Strescilismy tylko. tutaj to, 
do siebie nalei~cen1i zwi~zala si~ nie jako w jeden co autor o historii w prowincyach polskich m6wi.
kosciol, ale rnieszczanie Iniast a zwlaszcza rodu nie- Odlozywszy na bok gor~cy zapal prozelityzmu pro
mieckiego zostali przy luterszczyznie i barclziej si(j testanckiego, kt6rego my jako katolicy podzielac 
ogl~dali na Niemcy i Prussy niz na caly ruch nowo- nie n1ozemy, nie spos6b jednak nie przyznac iz opis 
wierc6w Polskich. - Ze zas przeciwnie si~ dzialo ten jest dla nas cickawyrn, gdyz wiele wypadk6w 
z kosciolem katolickim kt6ry r6wno z katolicyzmem bistorycznych w ich prawdziwem i oddtniennem po
szczepil i narodowosc Polsk~, oto man1y poparcie daje swietle, odkrywaj~c ukryte spr~zyny nie je
tego san1ego J ~drzeja Moracze,vskiego, kt6ry vv sw6tn dnych fakt6w, kt6re bez tego moglyby si~ zda \:Vac 
dziele ,historyjn. rzeczypospolitej Polskiej'' tak 1116- nie logiczne 1 nic poj~te. Dar ten zlozony na ogni
wi: Podniesienie Hozjusza r. 1551 po smierci Gie- sku narodowem wsp6lnej pracy krytycznej, tern jest 
se.go prz~z kapitul~ Warminsk~ i przez krola na bi- jeszeze szacowniejszym iz napisany ''e dw6ch j~zy
Sliupstwo Warmi{tskie podnioslo \V Prusach i 'vplyw knch obcycb wiclkich narod6w, obznajmia cudzo
narodo\vosci Polskiej. vVreszcie religija katolicl\a ziemc6w z nasz~ przeszlosci~, a poniek~d i tera
wi~cej na uczuciu nii na rezonowaniu oparta, lepiej zniejszosci~; kt6rych w og6le tak s~ nieswiadomi albo 
od innych przystawala do poetycznego i wrazli\vego co gorsza: tak zle swiadotni! - Wszak im WiEJCej 
ludu polskiego, a niczem nie tlumiona swawola szla. prac podobnych 'v jaldmkolwick l{ierunku pisanych 
cbty dobrze ze \V dyscyplinie i pot~dze kosciola znaj- tem lepiej; i'skra zycia i pra\vdy przeciez koniecznie 
dow ala skuteczn~ i pewn~ ducbow~ zap or~.- W sp61- trysnie z tych stare r6znostronnycb, z tych prac 
ne nieszcz~scia zblizyly i z!f!czyly jeszcze scislej du- mozolnych badawczem a wi~c naukowem okiem w u-
cha narodowosci l3 duchem religijnytn i kazdy pra,vy biegle czasy patrz~cych. - NasJadujmy zacnych 
Polak 'v jednej urnie skladac si~ nauczyl izy reli- Czech6w, kt6rzy jedynie t~ broni~, bo umyslow~ 
gijnego zachwytu .ze lzan1i milo sci ojczystej ziemi., prac~, zdolali dorobic si~ uznania prawdzhvie szla-

Tego-to autor nie wyl{azal dokladnie w swe1n chetnych i godnych mEJZ6\v i otrz~sn~c po trosze 
dziele, raz ze kosciol r6znowierc6w stal .?.;a,vsze gro- z zalobnego calunu rozpostartego nad nieszcz~sliw~ 
znie z kosciolem katolickim; to wreszcie mozc bye . ich ojczyzn~! 

• 

,. 
0 MIESZKANCr\..OH NORWEGII. 

(z RYCIN4. KOLORO,V.AN4J· 

Norwegja polozenicm swojem i ostrym l\limatem si~ w iyciu, w obycza.jach goscinnych potomk6w·, · · 
nie poci~ga podroznych, tak cl~ciwJch zwiedzac za- uwienczonych poezjami Skundynaw6w. - Kazden 
cb6d i poludnie Europy. :t{ajc z~sciej szczeg6l6\v rad, gdy posr6d lodowatych g6r, skal, snieg6\v w g6-
o tym kraju dosturczaj~ nam przypadkowo, burz~ . rach, posr6d zadziwiaj~cych pi~knosci~ s'voj~ wo
morsk~ zagnani }JO Oceanie 'v~drowcy.- Bez 'v::tt- , dospad6w w dolinach, posr6d ponurych jodlowych 
pienia zaden z nich nie ialowal, iaden nie zlorze- las6w, spotyka mieszkanc6w tworz~cych sprzecznosc 
czyl wypadkowi, kt6ren go zmusil do rozpatrzenia z dzil<~ natur~. Albowiem Norwegczyk z dum~ 
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czlowieka czuj~cego sw=1 niepodleglosc, l~czy grze- 1 ich koscioly na dwa lub trzy kondygnacje . czyli 
cznosc, goscinnosc, lagodnosc jak~ cywylizacja na- pi~tra podniesione. "VV g6rach wszakze s~ mniejsze 
daje ludziom, niepotrzebuj~cyrn · scblebiac nikotnu, z mniejszemi oknami, zas w dolinach bardzo obszer
uginac karku przed jakimkolwiek uciskiem. Po\\'ierz- ne, tak podzielone ze jest goscinna izha do kt6rej 
chownosc ich zatem nader ujmuj~ca, wzrost sredni, wszyscy si~ zcbodz=1, jest druga gdzie gospodarze 
ksztaltna postac, rysy regularne, oczy niebieskie, sypiaj~, opr6cz tego inna dla sluiebnych m~zkicb, 
wdzi~czny usmiech okazujf!:CY rz~d bialych z~b6w; inna dla dziewek, opr6cz tego l{uchnia, schowanie, 
oto s~ gl6wne zalety tych n1ieszkanc6w p6lnocy. a okolo domu rozmaite potrzebne zabudowania i 
Czasem ~ylko szpeci ich wlosy kolor rudawy lub ko- pi\vnice. Z tak wygodnego, odpowiadaj~cego warun
nopiaty, jak to si~ zdarza w p6lnocnych strefach.- kom przyzwoitosci mieszkania, wynikac musi przy
Co do ubioru ich, nie mozna go pod pewn~ regu- zwoi tosc i obyczajnosc w obco,vaniu; to tez wszy
Iarn~ okreslic form~- jak zwykle ulega on r6znym scy znaj~cy blizej kraj ten, podziwiaj~ czystosc 
odtnianom, stosownie do zwyczajow i polozenia kazdej obyczaj6w. 
prowincyi,- i dla tego spotkawszy z r6znych o]{olic Jedyny to jest kraj gdzie zupelnie kast nie ma, . 
zebran~ ludnosc na ulicach miasta, pod czas wiel- s~ mi~szczanie to jest obywatele miejscy i wiejscy. 
kiego jarmarku, s~dzicby mozna, iz si~ jest mi~dzy Naturalnie stan maj~tkowy jest bardzo r6zny, zt~d 
rozmaitemi narodowoscian1i. 'vV g6rach jednak za- i slabosci i malosci z natury ludzkiej wyply"7a
trzymal si~ poniek~d ubior narodowy; maj~cy stycz- j~ce. - Cz~sto maj(Jtny wlasciciel patrzy z gory 
nose mnit~j wi~cej, ze wszystkien1i g6ralskiemi stro- na s~siada tnaj~cego dziesi~t~ cz~sc jego docho
jami- tez san1e lrr6tlde nizej kolan opi'2te ubranie, d6\v, ale poniewaz to jest ty lko s~siad jego, nie 
zgrabny kr6tki kaftan nie tamuj~cy zr~cznych po- moze mu widocznie uchybic, a tatnten nie czuj~c 
srod g6r skokow, tylko kapelusz poludniowych g6- si~ w potrzebie ust~powania lub schlebiania, lubo 
rali, zast~puje tu czapka futrem obloiona, cz~sto si~ trzyma w pewnej odleglosci, nie uznaje si~ nii
cala futrzana spiczasta, a czasem z daszkie1n dla szyn1. Os\viata mnit~j wi~cej r6wna zriiwelowala 
ochronienia oczu od iskrz~cych krusz~cych snieg pra\vie \VSzystkicb nlieszkailCO\V. Po mnostwie pism 
protnieni slonca. Kolory lubi~ jasne, i dla tego 'vychodz~cych w l{rystjanii i innych miastach, s~~
kaftnn sv·vi~teczny jest zwykle bialy w rozn1aite de- dzic mozemy jak \Viele jest czytaj~cych, potrzeba 
senie l{olorami wyszywany- kobiety r6,vni ez kshtal- dziennik6w i innych pism jest tu tak konieczn~, 

tnej postawy, · obci~gni~te gorsecikien pokrytym ze na\vet trudnosci polozenia tamowac jej nie zdo- · 
z wierzchu kr6tldm kaftanikien1, sp6dnica bywa naj- laj~. Nadchodz~ pory gdzie komunikacja poczto
cz~sciej koloru bl~kitnego z ciemnym u dolu szla- \va jest nien1oiebn~, drogi zasypane nie prze.pusz
kiern, maly bialy fartuszek czasami obszywany lub cz~ ani konia ani zadnego powozu; \vtedy krajo\vcy 
baftowany dopelnia stroju.- Najwi~cej dodaje in1 wytrwali; zr~czni, robi~ stro1ne scieszki po skalach, 
oryginalnosci i wdzi~ku pokrycie glowy- nie jest unikaj~c zasypanych 'v~"'oz6w, wieszaj~ si~ jak 
to kapelusz Szwajcarski ani Neapolitanek 7aslo- ptaki po pochylych g6rach, i lubo przez to omi-. 
na. Chustka zr~cznie ulozona, jak snieg bi_ala janie zwyklej drogi, o ·ldlkoro powi~kszaj~ sobie 
jest razem kc.tpeluszen1 chroni~cytn od wiatru i slon- odleglosc, tak s~ przyzwyczajeni do tego, · ze zda 
ca- dwa sploty g~stych jasnych wlos6w, nie bl~- si~ iz im to juz nie zawadza. - Takim sposobem 
dz~ tu swobodnie po ramionacb, silny wiatr w g6- ta poczta piesza, lubo p6zniej jak zwykle, dostawia 
rach nazbytby igral z niemi- sluz'1 tn one do pisma i listy, nie zalega nigdy, i ruch literacki i 
ozdoby i ciepla raze1n splecione poza uszami polityczny kr£!ZY jednakowo, dostarczaj~c uinyslom 
wzi~te s~ l{u przodo\vi, tak ze przyslaniaj~c tro- potrzebnych pokarm6w, bez kt6rych juzby si~ obejsc 
cb~ skronie zakrEJcaj1! si~ nad czolem, co tworzy nie n1ogli.- Tam wiesni~k id~cy za plugiem musi 
jakby 'vieniec otaczaj~cy glow~. czytac; leph~j n1u idzie ta fizyczna praca, ldedy j~ 

Domy Inaj~ obszerne i wygodne, powi~kszej cz~- moraln~ zasila. Zreszt~, potrzebn~ mu jest konie
sci budo\v ane z bal6w ol\r~glych . prostopadle usta ... cznie, bo Izb~ deputo,vanych skladaj~ r6wno z du
wionych i mocno z sob~ spojonych, a po wierzchu chowienstwem, s~dziami, kupcan1i, rzemieslnikami 
dla ozdoby kor~ b'rzozow~ obitych. Nielrt6re jak i chlopi . 
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• PTAKI DRAPIEZNE . 
S:FdPY MEKSYI{ANSKIE. • 

• 

Za najliczniejsze w Meksyku ptaki mozna poczy
tac drapiezne; bo tak ich plemie, jako tez i zwie
rzyna co im sluzy za zer, nie jest \vyniszczan~ 
przez mysli wych. Ptaki te, znajduj~c wszEJdzie na 
l~dzie amerykanskim lat\ve 'vyzywienie si~, a szcze
g6lnh3j S~py, }{t6rym zostawiono starannie oczysz
czania ze wszelkich zgnilizn i padlin calej powierz
chni kraju, nie bywaj~ przez wdziEJcznosc od ni-

ale za to z ponur~ oboj~tnoscif}, maj~c~ w sobie 
cos diabelskiego. 

.. kogo wytEJpiane; zt~d mn6stwo ich si~ znajduje, i 

R6wno ze switem pelno juz ich bywa w miescie 
Vera-Cruz grlzie rozgrzebuj~ stosy smieci wyrzu
conych przez mieszkanc6w, bij~c si~ z. psami · o od ... 
padki kuchenne i nieczystosci. Wyczysciwszy mia
R t.o ze wszystkich plugas tw, i najadlszy si~ podczas 
tej smacznej uczty, trawi~ sobie spokojnie siedz~c 
na krzyzach kosciol6w, por~czach gank6w, a nawet 
.na progach drzwi. Chwilowo tak ich by\va 'viele ze 

. , 
kto nie widzial tego, poj~c na wet nie moze. Szcze-
g6lniej zwane przez lndyan Brazylijsldch Catharte 
aura i Catharte urubu. Meksykanscy zas Indyjanie 
zwali te dwa gatunki od najdawniejszych czas6w 
Zopilotl, nazw~ kt6r~ Hiszpanie przeksztalcili na 
Zopilote, i kt6ra teraz jedynie jest w calym kraju. 

~li~so zwierz~t zdechlych nie jest jedyny1n icb 
pokarmem, bardzo tez im jest do smal{U mi~so 

mnh~j cuchn~ce; to tez nie rzadko n1ozna widziec 
je napastuj~ce zwierz~ta chore lub konaj~ce. Sie
dz~c na wynioslych czubkach drze\v lub bujaj~c 

nadzwyczaj wysoko, ci~gle maj~ na oku stada by
dla. I jak tylko w6l, kon lub mul padnie, zaraz 

.. si~ znajdzie pelno s~p6w do pozarcia. Zblizajfl: si~ 
one holuj~c w powietrzu nad sw~ zdohycz~, uwa
zaj~c kazden rucb, l\azde drgnienie, i czekaj~ ze 
sm~tn~ cierpliwosci~ chwili, w· kt6rej smierc odda 
im ofiar~. A gdy zacznie si~ konanie, te nikcze
mne i obrzydliwe ptaki, zblizaj~ si~ naksztalt har
pij, otaczuj~ ofiarEJ w kolo, i pilnuj~ z flegmatyczn~ 
poz~dliwosciq, podobne do grona spadkobierc6w 
przy lozu konaj~cego. \V tniar~ gasni~cia zycia, 

• 
czarne kola ptal{6w sciesnia si~; zbliza si~, ale 
jeszcze nie smialo. Nareszcie guy juz ruchy zwie
rz~cia s~ tak slabe, ze nie maj~ siEJ juz czego s~py 
obawiac, wtedy rzucaj~ si~ na nie i rozdzieraj~ mu 
brzuch, wn~trznosci rozszarpuj~c dziobami. Cz~
sto drgania l\onwulsyjne konaj~cych odp~dzaj~ ich 
na chwil~, ale we ale si~ tern nie przerazaj~. U ni
kaj~ uderzen n6g swych ofiar skacz~c w bok; i 
wracaj~ znowu do dziela bez porywczosci zlosci 

I 

kopuly, gzymsy wiez, pomnild, zupelnie czarniej~ 
r6wnie jak i place przedmiesc. 

Wi~cej niz inne ptaki s~p sci~ga na siebie uwagEJ 
podrozujf!cego, albowiem jego pierwszego spostrzega 
wysiadaj~c z okr~tu, i widzi w nim poufalosc sta
nowi~c~ kontrast z dzielnosci~ naszJ ch ptak6w 
Europejskich. Mylnie utrzymuj~ niektorzy ze Zopiloty 
z nadejsciem nocy opuszczaj~ miejsca zaludnione, i 
lee~ pomi~dzy skaly i g6ry a by j~ na clrzewach prze
p~dzic. Spi~ one najspokojniej w swiecie na drzewach , 
wsr6d clziedzjnc6w, lub na porEJCZacb gankow. Sciel~ 
nawet swe gniazda na niskich drzewach, a w ok o-

• • 
licach Vera-Cruz, na murach a nawet na z1em1 
'v krzakach. Jednakze wol~ drzewa odosobnione a 
szczegolniej takie, kt6re stoj~ nad brzegiem prze
pasci. Cz~sto podczas znoszenia jaj, s~py zgroma
clzaj~ si~ w liczne stada w miejscach ouludnycb' i 
stanowi~ rodzaj zborowiska, zwanego od Meksykan 
,Zopiloterjas." Zdaje si~ ze te stworzenia mogly by 
stac si~ ptakami dotnowemi; wiEJcej nawet maj~ do 
tego tytulu niz ptastwo nowych kurnik6w, albowiem 
ich nie przymus, lecz instynkt wrodzony ci~gnie do 
zycia w towarzystwie czlowiel\a. Przypuszczac mo
ina, ze spok6j jaki daj~ s~pom, jest jedyn~ przy
czyn~ ich wielkiej familiarnosci. !nne rodzaje s~

p6w r6wniez wcale nie s~ przesladowane, lecz nie 
bywaj~ dla tego Jaskawemi. Zopiloty zas tak maj~ 
caly sw6j uklad ptaka dotnowego, ze kilku podr6-
znych za nie ich wzi~lo. Desmarcbais po,viada, ze 
to s~ kury Indyjskie przyzwyczajone zyc padlin~, 

• 

• 
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a Benllocb je porow nyw do wielkich kur. Jest to fakt ila.- Bj7l on zatem pelen zycia gdy go s~p ska
nie do zaprzeczenia~ ze zaden ptak nie da si~ tyle leczyl. 
oblaskawic co Urubu lecz dzi6b jego oblcpiony reszt- Zdaje n1i si~ jednak ie s~py wol~ z potrzeby mi~so 
kami z uczt smiecio,vych wydaje won nieprzyjemn~ nadgnile. By,va ono mi~ksze, a dzioby s~p6w R~ 
ktora si~ rozchodz~c, czyni z tych przyczyn przyn1i- dose slabc, i dla tej przyczyny drapi~ zywe zwie
lania si~ Urubu nie zbyt milemi, totez to"·arzystwa rz~ta \V najdelikatniejf:;ze miejsce. 1\'Ioze tez dla tego 
jego nie poszukuj~ i do ldatek nie wi~z~. W Meksy- ze "rn~trznosci najpierw si~ psuj~, one najpierw do 
ku, gdzie pola Sf1 pelne stad bydla i koni, a po dro- nich si~ bior~; aby uzyc zapachu zgnilizny kt6ry tak 
gach przechodzi tysi~ce wol6,v, bardzo latwo im si~ lubi~. Gdy ziedz~ wn~trznosci, wtedy s~py wlaz~ 
'vyzywic. Trupy zwierz~t zdechlych z gl'odu, z pra- w kadlub i objadaj~ mi~so wl\olo zeber, id~c coraz 
gnienia lub ze znoju, spotyka taP..l s~p pra,vie co gl~biej, jak g6rnicy w kopalniach. Cz~sto ,vyjedz~ 
chwila. Zdarzylo mi si~ widziec w czasie glodu ob- ·wszystko 1ni~so bez naruszenia sk6ry, tak ze ona 
szerne pole pokryte bydlern zdycbaj~cem . wtedy na- i)rzyl\:ry,va tylko kosci. Kolb po\"\·iada ze tak samo 
wet za malo bylo s~p6'v na tal\~ wielosc trup6w. - , czyni~ male s~py przyl~dl\u Dobrej Nadzieji. 
Ale zato w piaszczyznach pias7.czystych w okolicy Gdy Zopiloty opra\viaj~ 1nale zwierz~ta, druzgocz~ 
Anahuak, trup mulu cz§sto jablldem bywa niezgo- kosci i polykaj~ z mi~sem. Bardzo 'viele kosciotru
dy mi~dzy s~pami, psami i kojotami. pow zniszczyly tni, com przyrz~dzil i wystawil na 

Rozn1aici podr6zni utrzymywali ze Catharty zgro- slonce aby wyschly. Zopiloty, gdy im przeszl{odzic 
madzaj~ si~ w stada, a by nap!lstowac duie zwierz~- uciekaj~ ale nie unosz~ swej zdobyczy; musialy wi~c 
ta, i ze tak ich n1~cz~ S\vemi harcarni, ze nal{oniec zjesc kosciotrupy o kt6rych n16wilem. 
upadle ze znuzenia rozdzieraj~ jcszcze za. iycia. Ale Zmysl, kt6ry uczy male s~py napasto\vac zywe 
czy to nie sq june SfJpy, zblizone do gatunku orlow, z\vierz~ta, czyni je niebezpiecznemi dla pro\vadz~cych 
co tak poluj~? bo Zopiloty zan ad to podle, i leniwe 1nuly. Albowiem gdy kt6ry oddzieli si~ od karawany 
aby mozna przypuscic w nich talr~ smialosc. Zre- i zabl~ka si~, pr~dko bardzo go zabij~. Mul zacze
szt~ mogloby siEd to zdarzyc chyba \vtedy tylko, gdy. piony o krzaki swym pakunkiem lub upadly pod ci~
by glod ich bardzo przyparl; ale w Meksyku nigdy zarern kt6ry jest przypi~ty na jego grzbiecie, nie 
zeru nie brak; w kaidej porze sute maj~ biesiady, moze SifJ podniesc i staje si~ pastw~ nieprzyjaciol. 
i nie zdaje si~ a by im przychodzilo gonic za zwie- Bardzo jest prawdo-podobnem ie gdyby czlowiek 
rzyn~. Moznaby na,vet powiedziec ze wlasciwym so- byl porzucony gdzie w odludnem miejscu, z nogami 
bie instynktem rozpoznajq, czy z\vierze l\ladzie si~, i r~kon1a zwi~zanemi, Zopiloty przyszlyby stan~c 
by spac, czy tez upada bez sily i sposobo'" obronie- w okolo niego aby si~ przekonac czy rzeczywiscie 
nia si~ przcd niemi. Dop6ld Z\\'ierze chodzi spokoj- nie n1oze si~ obronic. Zblizalyby si~ coraz wi~cej i 
nic, nie 1nysl~ 'vcale go niepokoic; lecz gdy tylko ja· skonczylyby zabiciem go, otwieraj~c mu brzucb. To 
kie znaki nienorrnalnego stanu w nim ujrz~, zaraz przypuszczenie przypomina mi zdarzenie opowiadane 
jakby c1ny Zopilot6\v si~ zlatujq. Nie koniecznie na miejscu przez ~lulaza, a l{t6re warte bye opowie-
trzeba aby zwierz byl zdychaj~cym, rlosc gdy nie rna dzianem. 
moznosci o bronienia sita a by Zopiloty rzucily si~ nan Pewien Ariero, kt6remu polecono zawiesc srebro 
i przyspieszyly ostatni~ chwil~ zycia. We wsiach, do W era-Cruz, zgubil na dzien odleglosci od tego 
maj~ zwyczaj przy,vif1zywac by<.U(Jta sznurem za miasta, .jednego mula nios~cego na swym grzbiecie 
szyj~. Pewnego dnia widzialem 1nula, kt6ry ur,vaw- 20,000 tysi~cy frank6w w srebrze. Mulaz przybyl 
szy si~, biegl 'vlel\f!C sznur za sob~ mi~dzy krzaka- bardzo zmart\viony do swego konsignatora, a ten po 
mi. Nareszcie sznur zaczepil si~ gdzies o krzal\i; ch\VIli namyslu poradzil mu a by poszedl 'v okolic~ 
mul chc~c go odczepic zacz~l si~ w kolo kr~cic i tak gdzie mul zaginqJ i u'vazal gdzie kr~z~ s~py. Uslu
ol\r~cil si~ nim, ie sznur zacz~l go dusic, a on upadl. chal tej raqy Mulaz, i drugiego dnia poszuki"'an 
Czujne ol\o s~p6w, zaraz spostrzeglo w jaldn1 on spostrzegl stado s~p6w kr~z~cych w powietrzu ci~gle 
stanie si~ znajduje, i "'net tez przylecialy i zrobily 'v jednem miejscu. Polecial galopem w t~ stron~ 
mu w boku dziur~ wiell{osci r~ki. Przyblizylem si~ a przyjecbawszy pod l\olo s~p6w, znulazl w cztery 
wtenczas, nie znaj~c przyczyny obalenia si~ mula, a dni ten1u zgubionego mula, jeszcze iyj~cego ale 
gdyn1 oberzn~l sznur wkolo szyji b~d~cy, wstal i przygniecionego ci~zarem srebra; g~ste krzaki kol-
poszedl spokojnie do stajni; rana wkr6tce si~ zgo- czaste oslanialy go przed s~pami. . 
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. ~atwosc z jak~ S!JPY odkrywaj~ trupy w miejscach 
cz~sto bardzo zasloni~tycb, pozwala przypuszczac, 
ze takze s~ obdarzone bardzo ostryn1 w~chem. Ob
szernosc ich nozdrzy utwierdza tal\ze to mniemanie. 
W zrok ich takze bardzo jest bystry albo\viem cz~sto 
widzialem je gdy byly tak wysoko ie wydawaly si~ 
jak punkciki czarne kr~z~ce nad tru pem. Sluch ich 
r6wniez bardzo bystry; dose jest lamac kostki aby 

• 

przylecialy, gdyz natychmiast prz.ybywaj~, mysl~c 
ze to ich wsp6lbracia uczt~ spoiywaj~. 

Wszystkie wi~c zmysly ich jak najlepiE~j in1 sluz~ 
do znajdywania zeru. Caly kraj bywa pokryty temi 
szukaczami ktorzy z jak najdokladniejsz~ akuratno
sci~ odszukuj~ trupy. Trzeba. tez dodac ze maj~ one 
wiell{~ zmyslnosc i zadziwiaj~r~ zr'Jcznosc w rlocho-
dzeniu poznak do spozywnych odkryc. A. AI • 

ARY-SOHEFFER 
(z WIZERUNKIE~1 NA. DRZE\VIE RYT Yl\f). 

Znamienity ten artysta, o kt6rego narodowosc lrratesa staj~cego 'v obronie Alcybiadesa. Na jakis 
moze jeszcze ldedys powstac sp6r tak jal{ o naszego czas zaniechal potem 1nalowania obraz6w dziejowycb; 
Kopernika, urodzil siEJ \V Hollandyi 1794 roku, wzif!l si~ zas do wystawiania seen z zycia ludu i od
w miescie Dordrecht, gdzie n1a nied~wno wzniesiony twarzania typ6w lnb przyg6cl. Do tego zakresu prac 
pornnik. Zakonczyl zywot w Paryzu 15 Czerwca jego, nalez~ obrazy nast~pne: ,,Pozar folwarku." -
1858 roku. ,~Siostra milosierdzia." ,,rviale sieroty." ,W do-

Trzy kraje moglyby roscic prawo do zaliczenia \Va po zolnierzu Napoleonskim." - ,,Chrzest dzie
w grono swych znamienitych m~z6w Ary-Scheffera. ci~cia." 
Pochodzil bowiem z ojca Nie1nca, poswi~caj~cego Probuj~c ldlku rodzaj6w malarstwa, szukal za. 
siEJ tal\ze, lubo bez zbyt wielkh~j slawy, Inalarst,vu. wsze jakiejs wyzszej idei godnej swego niepospoli
Urodzil si~ w Hollandyi. Wycbowal si~, iyl, umari tego p~dzla. Bo Ary-Szeffer byl pra\vdziwym arty· 
i dusz~ przywi~zal si~ do Francyi, ktor~ poczytywal st~-filozofe1n. I dla tego tez jenialne pomysly Baj
za sw~ ojczyzn~. Niechze teraz uczeni rozwi~z~, do rona, Szyllera, Getego i Danta podolal wydac na 
jakiego narodu zaliczyc tego wielkiego artyst~? pl6tnie. Zt~d-to niekt6rzy zw~ go 1nalarzem roman-

W dwunastym roku zycia, zwr6cilo juz na siebie tyczno-poetyc~nym. 

uwag~ dziecko, rzecby mozna, kt6re dalo na wysta- Trudno byloby tutaj wyliczyc wszystkie pracy 
w~ publiczn~ w Amsterdan1ie pierwszy swoj obrazek Ary-Szeffera; przeto musimy ograniczyc si~ przy
bistoryczny. DzieckoL.~ i obraz dziejowyl.... lVIaly wiedzeniem tylko niel<t6rych lub znakomitszych. 
wykona we a.... i wielki przedmiot!... N ajznamienitszem z arcydziel jego wykonanych 

Po stracie ojca, z matk~, ktor~ nadzw}·czaj 1\o- 1835 roku, byla ,Francese a z Rimini." Oryginal 
cbal, szesnastoletni mlodzianek przybyl do stolicy najpie1'wszy artysty nabyl s. p. Zygmunt l{rasinski · 
swiata cywilizowanego i tu ci~gle si~ doskonalil i ten znajduje si~ w Warszawie, w palacu l{rasin
w malarstwie pod kierunldem Piotra Guerin. sldch na l{rako\vskiem Przedmiesciu. M6win1y naj-

W osn1uastym roku zycia wystawH: na widok pu- pietwszy, bo artysta pozalowal tego ut,voru, ze si~ 
bliczny dla powszecbno~ci paryzkiej zaj~tej wtedy go pozbyl- i \vykonal po raz drugi. Co si~ z nim 
wojnan1i Napoleona Igo dwa arcydziela swoje: "Tyr- stalo po skonie Ary-Szeffera? nie wiemy. Zapewne 
sys pasterk~, opiewaj~c~ chwal~ Naj\vyzszego''- i we Francyi na za,vsze juz pozostanie. 
,Abla'' wielekroc obrabianego p'Jzlem i rylcen1 tylu I R6wniez wznioslo-poetycznem zadaniem malarza, 
artyst6"'· bylo 'vyobrazenie. ,,Westchnien ziemskich wznosz~-

W pi~c Iat p6zniej wykonal nieposledniej wartosci cych si~ ku niebu i przetwarzaj~cych si~ w na
obraz, wystawuj~cy smierc kr6la Ludwika, co zyskal dziejEJ!" , 
miano Swi(Jtego. W roku 1819 podziwiali wszyscy Wspomnielismy juz wyzej o wielkiem przywi~za-
przepyszny utw6r Ary-Scheffera wyobrazaj~cy So- niu do matki, kt6r~ tez artysta pragn~l uwiecznie 
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w kilku obrazacb, szczeg61niej zas w Swi~b~j Mo- kochal sw6j narod, kt6rego wiernym zostal synem, , 
nice z synem swym Stym Augustynem. ze gdy Ojczyzna potrzP.bowala tego, z oklaskiem 

Do roku 1846, opr6cz wzmiankowanyrh jui, wy- wsadzal do powozu Ludwika-Filipa, koron~ i kraj 
konal jeszcze nast~puj~ce utwory p~zla: ,Mal go- zegnaj~cego, owego kr6la, kt6rego przedtem tak 
rzata w ogrodzie.''- ,Malgorzata w dzien Sabba- gor~co na tronie widziec pragn'1l! 
tu. '' ,Ma~gorzata przy kolowrotku." ,,1\tialgo- Pra wie zaden rodzaj malarstwa nie byl trudnym 
rzata w kosciele." ,Malgorzata opuszczaj~ca i obcym dla Ary-Szeffera: nawet i w portretach ce
Swi~tyni~ Pansk~."- ,Eberhard oplaknj~cy skon lowal. Dowodem s~ liczne wizerunki znamienitosci -
swego syna.'' Medora oczekuj~ca powrotu Kon- jemu sp6lczesnych, jak Berangera, Lamartina, La 
rada."- ,,Giaur. ''- ,,Magowie. ''- ,Aniol: prow a- Fayetta i naszego Zygmunta Krasinskiego '). Na 
dz~cy pasterzy.'' - ,Chryst us Pocieszyciel." - wystawie Kral{owskiej 1859 byl jego p~dzla portret 
,,Zbawca swiata na g6rze oliwnej.'' hr. Potockiego Adama i J6zefa Szembeka. Vv .. Tul-

Do bardziej znanych obraz6w Ary-Szefferowsldch czynie naPodolu, znajduje si~ w palacu Mieczyslawa 
po roku 1846 nalez~: ,Chrystus Pan placz~cy nad Potocki ego wizerunek pierwszej zony jego Delfiny , 
Jeruzalen1. "- ,Matka belej~ca. ''- ~,Swi~te Niewia- z l{omar6w Potocl{iej. 
sty wracaj~ce od grobu Cbrystusowego." ,,S~d " Tiele utwor6w Ary-Szeffera uwiecznil rylec szty. 
Chrystusa Pan a." ,Cztery wieki iy,vota ludzkie- charski. Posiadamy dwa staloryty, z obraz6w znaj
go. ''- 184 7: ,Dante z Beatryczf!." ,,~uth i N oe- dujftcych si~ u ksi~z~t orleanskich: ,Mignon opusz
mi. ''- ,Skargi mlodej dziewicy. "- ,Swj~ty Jan, czaj~ca ojczyzn~- i taz bohaterka Getego wzdycha
pisz~cy objawienia ,. - i ,,Magdalena przPj~ta za- j~ca do nieba." Illustracye drzeworytnicze powta- · 
cbwytem." rzaly takie 6w utwor. 

Moznaby powiedziec ze artysta, o kt6rym tycb Kilka Polek uczylo si~ n1alo"'ac w pracowni Ary-
kill{a sl6w rzucamy, w niejakiejs cz~sci wplyn~l na Szeffera, jak panie Potockie (Adamowa i Augusto-

. losy narodu francuzkiego. 1\fial bowiem bardzo bliz- \Va), l{rasinska Elzbieta z Branickich i t. p. Kopije 
kie stosunki ze wszystkiemi znamienitosciami l\raju. tej ostatniej z dziel swego mistrza ,,Pocalunek Juda
Ze znanym historykiem Augustynen1 Thierrym, ra- sza" i Chryst us z dzieci~ciem" byly przed dwiema . 
zem si~ \V mlodosci uczyl obrot6w i manewr6w woj- laty na wystawie obraz6w w Warszawie. 

·skowycb. "rplyn~l na wezwanie Ludwika-Filipa na Sk. 
tron francuzki- i pocz~wszy od roku 182·7 az do 
sl~onu slyn~l jal{O zagorzaly Orleanista, i cal~ t~ ro- ') Umiescilismy przerys tego portretu w Ksi§d!e 
dzin~ uwiecznil w swych wizerunkacb. Tak wszakze I Swiata T. IT. z r. 1860 . 

• 

• 
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Na tym przepysznyn1 paradnym placu pi~knego 

swiata kt6rego wch6d zdobi slavvny luksorski Obe
lisk, na te1n polu Longchamp na kt6rem cbociaz po
cz~tl\owie bylo ono poswi~conem pokorze (hun1ilite 
de Notre Dame), w niekrwawych \Yalkaeh roztrzygaj~ 
siEd z\vyci~ztwa mody; niedawnen1i czasy rozlegalo 
si~ haslo: ,,Paletot lub Mackintoch.''- W tej chwili 
zwyci~ztwo odni6sl Paletot lecz wkrotce i on tez 
musial uledz Bnrnusowi i inny1n nast~pcom, gdy 
Mackintocb, nie b~df!c juz wladzc<1 rnody, chociaz 

• 

I ,Oto sok co pr~dko upaja" (z Fausta). 

w cokolwiek od1niennych ksztaltacb, przezyl n~dz
nie az do obecnej ch\vili. Godzi si~ jednak zapytac, 
co wlasci,vie nadalo Maldntoszowi wartosc mog~c~ 
go na dluzszy czas utrzyn1ac jako niezb~dny przed. 
Iniot do pewnych cel6w w garderobie? Opr6cz po· 
przednik6w mody staj~ naprzeciw siebie dwa stron
nictwa, z kt6rych jedno utrzymuje doskonalosc, a 
drugie jest za calkowitem odrzucenie1n Mackintosha. 
Nie mamyz ich wysiuchac? Obroncy chwal~ lekl{osc, 
zupeln' nieprzenikliwosc dla wody i wiellde cieplo . 

• 
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Wszystkie te zalety opieraj~ si~ na szczeg6lnej ma
teryi, z kt6rej wyrabia si~ tkan na Mackintosh, na tak 
nazywanej gurnrnie elastycznej czyli kauczuku. - · 
W ostatnich czasach nabyla ona w rzemioslach tak • 

rozleglego uzycia, ze nie bez ciekawosci b~dzie 
blizsza o niej wiadomosc. Najogromniejszy uzytek 
z tego produktu roslinnego swiata, robi~ Anglicy. 
W 1830 r. przywieziono do 1\nglii przeszlo 52,000 
funt6w, w roku 1829 przywieziono prawie 100,000 
funtow. W roku na clo naznaczonym, }{t6ry si~ 
ukonczyl z 1833, oplacono cla od 178,676 funt6w. 
Od tego czasu spotrzebowanie ci~gle SiCJ zwi~ksza
lo. W jednej tylko fabryce w Grunwich poddaje si~ 
dziennie suchej destyllacyi '" zelaznych naczyniach 
okolo 800 funt6w. Pozostalosc jest szczeg6ln~ sma
ruj~c~ substancy~, nie pozbywaj~c~ si~ nigdy swej 
ci~glosci i gjCJtkosci, opierajqc~ si~ wszelkietnu 'vply
wowi powietrza i wody, i diu tego uzywanej do na· 
pojenia powroz6 \V w marynarce angielskiej, dla zro
bienia ich przez to trwalszemi. Przeciwnie zas plyn 
przedestylowany jest lotnym, przypalonym olejem, 
posiadaj~cym wlasnosc latwego rozpuszczania kau
czuku, lecz przy odparowaniu osadzaj~cego go zno
wu ze wszystkiemi swemi wlasnosciami. Tym spo
sobem mozebnem si~ stalo latwe zastosowanie kau
czuku do wszyst}{ich, jakie si~ podoba, form, i prze
noszenia na wszellnJ, inn~ rna tery~ jego nieprzenikli
wosci dla powietrza i prawie wszelkiego rodzaju 
plyn6w. Tak powstalo wiele nieprzenikliwych dla 
wody wyrob6w, z kt6rych jeden od swego wynalazcy 
nazwanym zostal Mackintosh . 

Ot6z \V spos6b najrozmaitszy uzy,vaj~ jego spr~
zystosci, tej nadzwyczaj dla wielu cel6w szacownej 
wlasnosci. Na ten koniec osobn~ n1achin~ rozcinaj~ 
si~ wielkie massy kauczuku na cienlde blaszl{i a te 
potem na bardzo cienkie nici. Nici te oprz~dzaj~ 

w len, ba weln~ lub jedwab; p6znicj zas, b~d~c prze
tykane zwyczajn~ weln~ sluz~c~ za osnow~, \vyra
biaj~ sifJ na wst~gi i tym podobne. Nakoniec i w nic 

· przygotowanym stanie kauczuk bywa wielorako uiy
wanym, wspomn~ tu tylko o tak nazwanych gumn1a-
1astycznych trzewikach. Lecz najwazniejsza "' no· 
wszych dopiero czasach odkryta \vlasnosc 1\auczuku 
zalezy na tern, ze gdy szczeg6lnym sposobem pol~
czon~ zostanie z siarlnh spr~iystosc jej nie tylko ze 
si~ nie do uwierzenin. wz1naga, lecz tal{ze, co w zwy· 
czajnym kauczul\u wyraznie nie rna miejsca ze 
calkiem prawie staje si~ niezawjsl~ od zmiany tem
peratury. Zmieniony tym sposoben1 tak nazwany 
wulkanizowany /cauczuk mozebnym uczynil calkiem 

Ksi~G4 SwiAT..l, Cz. II. R. XII. 

nowy, nieskonczenie rozmaitszy spos6b u~ycia tej 
materyi i kazda prawie dama uiywa go w paskach 
do ozdo by i "' sci~gankach utrzymajl!Cycb r~ka wiczki. 

Poludniowa Ameryka jest krajem dostarczaj~cym 
najobfitsz~ ilosc kauczal{u dla tej 'vielkicj potrzeby; 
lecz tal\ze wicle si~ go przywozi ze wschodnich In
dyj, a nawet moglaby tej materyi dostarczac i Afryka, 
gdy by spoleczne stosunki krajowc6w nie przeciwily 
si~ zuzytkowaniu miejscowych zr6del ich plod6w. 
W szystkie kraje licz~ce mi~dzy s"remi plodami kau
czuk, nalez~ do strefy gor~cej. J uz A. Humboldt, 
w swoich pomyslach do Jeografii roslin, robi uwag~ 
ze rosliny wydajqce sok mleczny pon1nazaj~ si~ 
w miar~ zblizania si~ do zwrotnik6w. A wlasnie tez 
mleczny sok roslin zawiera wlasciw~ substancy~ 
spr~zyst~. Cieplo zwrotnikowe zdaje si~ wywierac 
stanowczy \Vply\v na ich rozwini~cie; gdyz zrobiono 
postrzezenie ze tez same rosliny, kt6re pod r6wni
kiem wydaj~ obficie }{auczuk, nawet w naszych 
cieplarniach, zamiast niego, zawieraj~ pierwiastek 
bardzo podobny do tego jaki si~ otrzymuje jako ptasi 
lep z naszej rodzimej jemioly. 

Kt6z z rnoich czytelnikow nie widzial naszego kra
jo,vego ostromleczu, kt6rego bialy naksztalt mleka 
sok wiarq ludu zaleca si~ jako srodek przeciwko 
brodawkom. Kt6z przynaj1nnh~j w mlodosci nie za
poznal si~ z jask6lcze1n zielem z }{t6rego po oder
wani u lodygi i liscia wyplywa 1nlecz pi~kno-poma
ranczowego koloru. ICt6z nie zauwaznl ze i z na
szej salaty po jej wystrzeleniu za naj1nniejszem do
tkniEJciem wytryska plyn bialy jak mleko. Lecz nie 
na tern tylko trocha ogranicza si~ pochodzenie po-

" dobnych mlecznych sok6w w roslinach. Swiat fO· 

slinny daje nam po cz~sci \V tych mlecznycb sokach 
najpozyteczniejsze i najjadowitsze pierwiastki, i 
wspomn~ tu tylko o Opium wysuszonym mleczu na
szego \Vielkiego ogrodowego maku. Wi~ksza ilosc 
roslin nalez~cych roianowicie do trzech wielkich fa
milii to jest ostromluzowycb, apocync6\v, i niespli
kowych odznacza si~ szczeg6lniejszq, f. anatomiczn~ 
budo'v~. W korze ich a takie po CZEJSCi w icb rdze
niu znajdujemy pewn~ ilosc dlugich rozmaicie po
kr~conych i mi~dzy sob~ rozgal~zionych rurek do
syc podobnych do iyl u zwierz~t. To podobienstwo 
dalo pow6d berlinskiemu professorowi Schultze do 
rozwini~cia obszernej teoryi J<r~zenia po tych utwo
rach zawartych w nich plyn6w, kt6re on nazwal 
zywotnym plynem, kt6r~ niestety rozwazna nauka, 
natycbmiast po jej ogloszeniu, choci az to tern wi~k-

~ 

sze wzbudzilo z aj~cie ze pismo to po S\vem zja-
18 



• 

98 

wieniu uczczone zostalo przez paryslr~ _Akademi!! 1 c~~ganie t~k cz~Jsto .sill powt.arza dop6ki poci~g 
nagrod~ Monthyo.na,.ztnuszona byla oglos1c ~a ~zys~~ I n1e nab~dz~e naleiyte~ ?rubosc1 .. Przez t~ operacy~ 
fantastyczne uroJenle. \V rurkach tych znaJdUJe s1~ przy l~t6reJ obce cz~sc1 soku n1e oddzielaj~ siEJ, a 
plyn m~tny konsystencyi tlustego n1leka, kt6ry dla sam zas z przyczyny dymn b)7"'a 1nocno zanieczy
tej przyczyny nazy"ra sokie77z 'ln!ecznynl. Ma on szczonyru, nabiera kauczuk brunatnego lub czar
zwyczajnie kolor bialo-mleczny, lecz bywaj~ tal{ze nego koloru, gdy czysty kauczuk jest bialyrn lub 

4 

mlecze zolte, czerwone a bardzo rzadko bl(Jkitne, jasno-Qoltym i w p6l przezroczysty. 
cz~sciej zas plyny te s~ cal!.dem bezfarbne lecz P6zniejsz~ dokladniejsz~ wiadomosc o te1n drze
mEJtne. Podobnie jak mleko zwierzEJce sok ten skla- v;ie i jego rozkrzewieniu winnisn1y 1752 Fresneau, 
da si~ z przezroczystej jak woda cieczy i z tnalych mianowicie zas niespracowanie dla nauk przyro
kulek. Stosownie do skladu znajdujen1y w nin1 naj- dzonycb czynnemu Aublet du Petit-Thouars. 
roz1naitsze pier\viastld, a na rozmaitej ilosci i n1ie- X ad to jeszcze \Yielka liczba roslin tej grotnady 
szaninie tych pier,viaztk6w polega roz1naitosc tego zawiera kauczuk. Z zadnej go jednak tnk latwo , 
sotu. We wszystkich w mniejszej lub wi§kszej ilo- , ·w wi§kszej ilosci otrzymac nie moina. Jezeli sok 
sci zawiera si~ kauczuk, olrazuj~cy siQ w ksztalcie Siphonii przynajn1niej jest nieszkodlhvytn, jezeli 
mulych kulek. Do icb krzepni~cia poclobnym spo- sok Tahayba dolce 2), jest nawct podobuy do siod
sobenl jak knlko1n 1nasla w 1nlcku przcszkadza kiego 1nl6ka, i jak opowiada Leop-Buch w cieka
bialko\vata substancya. Tak r6wnie jak w n1leku "re1n S\vojein opisaniu wysp 1\:anaryjskich, b~d~c za
smietanka (maslo) tak tez i \V 1nleczu roslin przy g(JSZCZODYlD na galaret~, od mieszkallCOW tycbze 
dluzszem ustaniu kulki kauczul{u 'vyplywaj~ na wysp bywa jako specyal uzywany, za to naj\vi~k
powierzchni~, tworz~ tu smietank~ i razem sply- sza cz~sc roslin tej gromady jest \vlasnie z powodu 
waj~ i tak jak 1naslo mog~ zno\vu na osobne l\ulki S"\vego mlecza podejrzau'l: albo tez zaliczon~ do 
rozplyn~c s i~ . llajgwaltO\Vniejszych roslinnych trucizn. A jednak 

\V szystkie tc trzy "jielkie familje odznaczaj~ee rzecz d~i wua ze po cz~sci stano\vi~ one naj
siEJ proporcy'!; soku Inleczo\Yego, chociaz botanicz- zdrowszy pol{arin z ktorym nic podobnego }Jor6-
nie bardzo siEJ 1ni~dzy sob~ r6zni~, jcdnak co do wnac si~ nie moze. W calej gor:}:cej Arncryce upra
na tnry swogo tnlecza okazuj~ nadz\vyczaj zadzi- \Va korzeni Manioku 3) , stanowi jedn~ z najwa
wiaj~c~ zgodnosc. zniejszycb gai~zi upra\vy. Dzicy krajowcy jal{ r6-
... Nie b~dzie to oboj~tn~ rzecz~ uauczyc si€2 blizej \vnie Europejczycy, czarny nie\volnik jako i wolny 
cokolwiek poznac te trzy fa1niljc, a szczeg6lniej Indyanin jednako"'O zastEJpuj~ nasz bialy chlcb i 
wykazac \vazniejsze w nich rosliny. ryz 1apiokq i b!anlliocca farinlta czyli m11k~ Cas-

Najwazniejsz~ pod wzgl~dem proporcyi kauczuku sat·a, kt6ra r6"'niez wydobywa si~ z tcj nauzwyczaj 
jest gromada Ostromluzowych czyli Euphorbianae. jado·witej rosliny i przygotowane1ni z niej plackami 
Z portu Para \V poludniowej Ameryce z Gajany i (pan de tierra caliente Meksykan6w). Trzeba jednak 
s~siednich l\raj6\v przywozi siEJ do Europy nie- rozroznic slodk~ Jucca (Jucadolce trl,k si~ tam na
zmierna ilosc zy,vicy otrzyrnywanej glownie z wiel- zy\va roslina (Maniok) od kwasnej i gorzkiej (Juca 
kiego drzewa w owych okolicach 1). amarga). Pierwsza kt6ra dla tego sztucznie jest 

W rol{u 1736 slawny francuzki uczony La Con- uprawian~ n1oze nawet bez niebezpieczenstwa bye 
damine pierwszy zwr6cil uwag~ na kauczuk i do- jedzon~, gdy przeci wnie ostatnia b~df!c swiezo uzyt~ 
kladniej opisal jego otrzytnywanie. To pi~l{ne na jest szybko dzialaj~c~ trucizn~. Sluzy ona za po-
60 stop 'vysokie drzewo ma gladk~ brunatno-szar~ karrn nieucywilizonemu synowi ameryl{anskich zwro
kort2 w kt6rej Indyanie robi~ dlugie, gl~bokie az tnik6\v, przypaLrlemy siEJ tez jej na ch,vil~ w jej 
do drewna si~gaj~ce naci~cia z kt6rych potem ob- siedlisku. W g(Jstych lasach Gujany naczelnik In-
. ficie \vyplywa sole P6ki jeszcze nie n1ial czasu dyan rozwiesil swoj~ mat~ miEJdzy wysokiemi pniami 
wyschn~c, nasn1arowuje siEJ on na forn1y z niepalo· magnolii, spoczy\va on pod cieniem szerokolistnych 
nej gliny, maj~cych zwyl\le ksztalt wi~kszych lub banan6w kurz~c nieczynnje tytun i patrz~c obok 
mniejszych okr~glawych i z kr6tlnt szyjl{~ flaszek, siebie na zaj~cia swej rodziny. Zona jego drewnian~ 
a potem na dymi~cym ogniu wysuszonyn1. To po .. 

2) Euphorbia balsamifera. Ait. 
1) Si phonica elastica Pers. I 3

) Manihot utilissima. Pohl. 
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maczug~ w wydr~zonym pniu drzewa tlucze zebrane .Afryki 7,atru,vaj~ swoje strzaly, porlobnyz u~ytek 
korzenie Manioku a g~ste ciasto obwija w g~stq, ·wedlug "\rireja robi~ Etyopijczycy z drugiego ga
plecionk~ z lipkich lisci wielkich liljowych roslin. tunku 8), a dzicy poludnio~'ej Ameryld z sol\u trze
Dlugi ten zw6j zawiesza si~ na ldju spoczywaj~- ciego 0). Nawet nasz tak na poz6r niewinny buk
cym na dw6ch dre,vnianych widlacb, do h:torego szpan, r6\vniez nalez~cy do tejze familii, jest tak 
przytwierdza si~ u spodu ci~zki karnien kt6ry ci§- szkodli·wym, ze w pewnej okolicy Persyi 'v kt6rej 
zarem S\VOiin wyciska go. Wydobywaj~cy sifJ sok ~ jest bardzo upowszecbnionytn nie n1og~ bye trzy
splywa w podstawion~- lupin~ dyni l{alabassa 4

) . mane wielbl~dy gdyz nie 1nozna je wstrzytnac od 
Tym czasem muly chlopczyk przysiadlszy zunurza uzyt,vania t6j zab6jczej dla nich rosliny. Nie mog~ 
strzn.ly ojco,vskie w kapictcy zabojczy 1nlecz, gdy rozstac si~ z t<b familij~ nie \vspomnia"rszy jeszcze 
zona rozpala ogien dla upieczenia na njn1 ciasta o 'vaznem zjawisku o kt6rem uwiadamia nas JJa1·tius 
z korzeni i pozbawienia go calkien1 za pon1oc~ cie- w tresciwej swojej podr6iy do Brazylii. Taln bo
pla lotnych CZEJSCi jadowitego pier\Yiastku. Uciera wiem rosnie rodzaj Ostromluzu 10

) , l{t6rcgo D1lecz 
siEJ ono potetn mi~dzy katuieniami i tal{ gotow~ si~ gdy 'vyplywa z pnia "'czasie ciemnych gor£!cych 
staje n1~l\a Cassava. Wtym czasie chlopczyk ukon- letnich nocy rozszerza na okolo siebie jasne fosfo
czyl zgubne swoje zatrudnienie, sok po dlugiem ryczne swiatlo. 
odstaniu osadzii delikatn~ bial~ rn~czl\~ z kt6rej Jezeli dopiero co wspomniana familja, opatrzona 
odlewa siEd jadowita ciecz. Po obmyciu jeszcze m~ki po \Vi~kszej cz~sci niepozornemi liscmi, prawie tylko 
\Vod~ zostajc drobna biala w kaidym '¥zgl~dzie do szczeg6lne1ni l{sztaltan1i z kt6rych niekt6re zbliiaj~ 
Arrow ro6t podohna Tapiocca. Podobnym mniej si~ do roslin Kaktusowycb, tak dalece zwraca uwa
wi ~cej sztucznym sposobe1n przygotowuje si~ wsz§- g~ naszych ogrodnik6,v, to przeciwnie familja Toj
dzie Mandiocca i 'rapiocca. Dziki czlowiek nnsy- nowyc!t (Apocyncae) ktorej cudnie ozdobny kwiat, 
ci\vszy si~ 'vl6czy si~ naokolo chc~c 'vybrac sobie poci~gaj~ca dziwny1n utworem k'vin.t6w i odmian~ 
no\ve n1iejsce do snu, lecz biada mu gdy go lJieo- r6wniez do kaktus6\v zblizajq_cych si~ roslinnych 
stroznosc zaprowudzi!a pod straszne drl,ewo Irian- ksztalt6w, stano\vi bogat~ ozdob~ naszych ogrod6w 
seliniowe 5), dla przygotowania swego spoczynl{u i i cieplarni. Kt6ryz milosnik kwiat6w nie zna prze
gdy nagle spadaj~cy deszcz wstrz~snie nad niln z jego ; pysznych kwiat6w Oaressy, Alamandn, rfhevetia, 
lisci. Obudza si~ on ze strasznym bolem pokryty Cerbera, Plu1neria, Vinca, gatunk6w Ncricin1 i Gel
b~blami i j~trznika1ni, a jeieli ocali zt~d iycie to semirr1en, szczegolnych lodyg i zabich 1{olor6w 
przynajn111iej na b~dzie strasznego doswiadczenia o brzydko woniej~cych kwiat6w Stapeliow? Lecz i 
jadowitych wlasnosciach roslin ostron1leczowycb. pod innen1i wzgl~dan1i niernniej ciekaw~ jest ta fa
Lecz rzadko to si~ zdarza krajo\vcowi, gdyi drzewa milja. Najlepszy dot~d znajomy kauczuk, Pulo-Pe
ltianselijowego w Ameryce unikaj~ z r6wniez taje- nangski, pochodzi z rosliny z t¢jze fan1ili 11). Takze 
n1niczyn1 i prawie zabobonnym strachen1 jak baje- i kauczuk z Sun1atry 12

), z Madngaskaru 13), CZEJSC 
cznego jadowitego drzewa w Jawie. Szcz~sciem ze i bra.zyli~sldego H? i wschodnio-indyjskiego 15) otrzy
zwyczajnie tui obok drze·wa lllaoscnil.JOWego jako lllUJe Sl~ Z roshn nalcz~cych do gron1ady apocyn
nieocll~czny jego towarzysz, wznosi si~ pi~kne z pur- cow. Dziwny1n sposoben1 i ta fatniJja r6wnie jak i 
purowen1i kwiatarni drzewo trqbkowe (Trompcten- nast~pna i ostatnia okazuje szczeg6lniejsze zjawi
baum) 0), kt6rego sok daje najpewniejszfb rn·zeci'v sko odznaczaj~ce si~ juz i w pierwszej ostrolnle
trucizn~ dla tych niebezpiecznych Euphorbjace6w. czo\vyc.b, to jest Ze sok n1leczny obfituj~cy w nie
Wiele podobnych drzew ktorych wyziewy cz~sto a kt6rych rodzajach \V zywic~, lagodnieje \V innych 
sok zas z pewnosci~ narazily na niebezpieczenstwo na delikatne przyjernnego smaku i zdrowe mleko, 
zdrowie i iycie na1ez~ do tej rodziny. Osadnik na gdy przeciwnie \V innych plyn ten przybieraj~c 
przyl~dku posypuje utartemi owocan1i miejscowej 
rosliny 7

), kawalki mi~sa i rozklada je ja.l{o nieza
wodn~ truciznEJ dla hyen. Tald1n to ostromlecze1n 
jak opowiada B1'uce dzicy mieszkance poludniowej 

4
) Crescentia cajete L. 

6
) Bignonia uccoxylon L. 

5) Hippon1ane n1ancinclla L. 
7) Hyaenanche glo bosa Lam 

8
) Eu-pborhia cuput Medusae L. 0) Euphorbia hepta

gona L. E . virosa W., E. cerciformis L. E. Cotini fo
lia L. 10

) E. phosphorea Mar. 1 1) Cynancbum. 12) Urce
ola elastica Rou b. 1 al V abe a gummifera Poir. 14) Col
lofora utilis Mart i Haucornia speeiosa Mart. 15) Wil
laghbeja edulis Roub. 

• 13* 
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stopniami wi~l{SZ~ proporcj~ szkodli wych pierwia
stk6w dochodzi do najstraszniejszej trucizny. W la
sach angielskiej Gujany rosnie drzewo kt6re kra
jowcy nazywaj~ IIya-Hya 10). Jego l\ora i rdzeii s~ 
tak obfituj~ce w mlel{o ze mierny pien kt6ry Arnott 
i jego towarzysze zr~bali na brzegu wielldego le
snego strumienia, w przeci~gu godziny nadal jego 
wodzie calkiem l\olor bialy i mleczuy. Mleko to 
jest zupelnie nic szkodliwe, przyjemnego smaku i 
uzy,vane jest przez dzil\ich jako nap6j posilaj~cy. 

Jeszcze przyjemniejszy rna bye smak mleka kro
wiego drzewa na Ceylanie Keriog~/tuuza 11}, }{t6rego 
Cejlanczycy wedlug opo·wiadania Burmana uzywaj~ 
zupe}nie tak jak my naszego mlel{a. 

Przeciwnie, okropne jest dzinJanie suszoncj przy 
tajemniczych zakl~ciach przez 1nieszkanc6w Ory
nol{o strasznej trucizny JiflooraTa, do kt6rej soku 
dostarczaj~ gl6wnycb ingredyencyi jedna z nalez~
cych tu roslin 18

), i kora kilku innych r6wniez do 
tej familii .Apocync6\v zaliczouych drzew 1!)). \V o· 
statnich czasach podal nam bardzo poetyczny opis 
przygoto\vania tej trucizny Schontburg!t 'v cieka
wenl opowiadaniu swojej podr6iy. 

Poppig w swoich romantycznycb podr6iach po 
poludniowej .Amerycc Inial dose cz~sto zr~cznosc 
poznania strasznych dzialali \Voorare. Indyanie wy
drqzaj~ i bardzo starannie "'yg1adzaj~ dlug~ rurk~, 
potem z bardzo twa.rdego drzewa \Vystruguj~ strznly 
prawie na stop~ dlugosci kt6rych ost.ry koniec za
nurza si~ do tej trucizny, drugi zas koniec obwija 
si~ tak w baweln~ ic szczelnie t~ rurk~ zatyka. 
Dziki opatrzony \V t~ straszn~ bron, podkradn. si~ 
do bezpiecznego nieprzyjaciela, }{tory tnoze zajQty 
jest w6wczas przygotowaniem 5obic smacznej uczty 
z upolo\vanego jelenia. Zaden szelest nie zdradzi 
jego wpra\vnego lekko zblizaj~cego si~ kroku, za
dne oko nie rozpozna w g~stem zaroslu nie bezpie
cznej rurki z kt6rej tylko 1nocnem zadfJciem po
pchni~ty, glucho i pewnie skrzydlaty pos!aniec 
smierci dosi~ga nawet o 30 krok6w niespodzianie 
be~bronn~ ofiar~ i przy naj1nniejszem zranieniu juz 
po kilku minutach wsr6d konwulsyi wyziewaj~c~ 
dusz~. 

I p6lnocni takze Amerykanie uzy\vaj~ na truci
zn~ do strzal pewn~ Apocync~ 20), podobn~ rzecz 

16) Tabernae montana utilis An. 11) Gymneura lacti
ferum Rob. 18

) Echites suberecta t. 10
) Strychnos gun.

ganensis Mart. i Str. toxifera Schomb. ~0) Golonebicem 
macropbyllume. Mich. 

opo"·iada Mungo o Mandingos nad Nigrem. (U nich 
jest to rodzaj Echites). Wiele jeszcze innych spo
krewnionych roslin nalezy do najjadowitszych tru
cizn 21

), a szczeg6lniej nasiona tej gromady roslin 
bardzi6j jeszcze niz poprzedzaj~ce odznaczaj~ si~ 
swoj~ szkodliwosci~, gdyz w nich to n1ianowicie 
znajduj~ si~ dwie n~ig\valtowniejsze roslinne tru
cizny Strychnina i B1·ucyna. W tym wzgl~dzie zna
ne s~ szczeg6lnie niekt6re z najczynniejszych le
karskich srodk6w w naszych aptekach jak np. tak 
zwany Bob Sw. Ignacego 22), z Mnnilli i f!Vl'onie 
oko ~ 3), czyli Kulczyba rozszerzone po wszystkich 
zwrotniko,vych l<rajach. 

Nie 1nozna tu pomin~c szczeg6lnego uzytku mie
szkanc6w Madagaskaru (Malgasze) u l<t6rych sila 
zolqdka pewnym rodzajem boskiego \vyroku roz
trzyga o winie lub niewinnosci. Jezeli ktos jest 
oskarzonyn1 o wyst~pek, to w publicznen1 zgroma
dzeniu pod przewodnictwem kaplana zmuszaj~ go 
do polkni~cia orzecba Tanginy; i jezeli zol~dek 
jego jest 'vstanie wyrzucenia tej strasznej trucizny 
przez 'vyn1ioty, to go uniewinniaj~, jczeli zas nie, 
to wyjawienie jego \Viny staje si~ oraz jego kar~ 
i nieszcz~sliwy umiera od bezposrednich skutkow 
do\vodu. 

Nie od rzeczy b~dzie, podac na\vet niewtajemni
czonenni do Botaniki niekt6re istotne cechy d\v6ch 
\Vspomnia.uych roslinnych familii i t~k je uwido
cznic zcby z latwosci~ 1n6gl poznac l\azd~ tego ro
dzaju roslin~. W cale inaczej rzecz si~ Ina z osta
tni~ nast~pn~ z fan1ilii J ussiego roslin Pok1·zy
UJiozvyc!t U1·ticca. Nadzwyczaj odmienne s~ tu na
lez~ce rosliny co do zewn~trznej swojej budowy, od 
najtnniejszych i najniepozorniejszych zi6l jak n. p. 
i nasza pokrzywa, az do najwi~l<szych drzew jak 
d1'zezoa c!tlehozve 2 ~), kt6re ocieniaj~c S\vemi wiel
kiemi, szeroko rozpostartemi pi~knego ksztaltu 
liscmi chatk~ mieszkanca wysp poludnio,vych i kar
lni~ j~ S\voim smacznym owocem. Jezeli w familii 
ostromleczo\vych tylko niekt6re rosliny w nasio
nach swoich obfituj~ w sn1aczne do orzech6w po
dobne ziarna 25), jezeli w gromadzie Toinowych 
(Apocyncae) juz "riele drzew okazuj~ mieszkailcom 
stron gor~cycl1, soczysto chlodz~ce i dla tego 

• 

2 1) Cerbera Thevetia L. i C. Ahovai L. 22
) Ignatia 

an1ara L. 2 3) Strychnos nux vomica L. Tanghina ve
nenifera Poir. 21) Artocarpus integrifolia L. fil. et in· 
cisa L. 25) Aleuritis moluccana Willd. Conceveibum gu
janense Bl. w polud. Ameryce. 
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bardzo cenione owoce a6), to fatnilija pokrzywio
wych ogarnia najdziwniejsz~ rozmaitosc utworu 
owoc6w. Male w olej obfite ziarnka lronopt~ zielone 
naksztalt winogron zwieszaj~ce si~ kitki i mile 
zdobi~ce wysmukle wij~cy si~ ch1niel, korzenna 
morwowa jagoda, slodka figa, uzyteczny chlehowy 
owoc, \Yszystkie te rozmaite formy nalei~ do jednej 
roslinnej gromady, a Botanik slcdzi we wszystkicb, 
za jednakowym zasadniczym utworem, jakkolwiek 
dla oka profana rozmaite te utwory mog~ si~ wy
dac niejednakowyn1i. Jcdna tyll{o wlasnosc panuje 
bez wyj~t1ru we wszystkich rodzajach tego licznego 
gatunku, mianowicie obecnosc w lcorze tych roslin 
cienldch, a jednak mocnych korowyc h wl6kien. -
Utworzone pocz~tkowie z wl6kien pokrzywy 21), 

pl6tno dzis jeszcze nosi to nazwisko a przemysl 
!agodnego Otaitczyka przygoto,vuje najdelikatniej
sze materye bez kolowrotka i warsztatu z bialeJ 
cienkiej sk6rki Aute czyli drzewa papiel'owej 1no1·-
wy 2a). . 

Spowino\vacone, pi~kne drzewo Holqztaltuilt Me
xykan6w czyli Ute di Papantla 20) Hiszpan6w, wy
daje nowo-hiszpanski kauczuk, a niezmierne ilosci 
tej substancyi przywozone do naszych port6w ze 
Wschodnich Indyi, s~ po wi~kszej cz§sci zbierane 
z szano,vnego drzewa figowego w kt6re tak bogaty 
jest azyatycki swiat zwrotnikowy. Na grubym, Ob· 
szernym, rzadko jednak wysokosci~ 15 st6p prze
chodz~cym pniu, spoczy,va ogrornna korona Banya
nu czyli swi«Jtej figi, r6wno jakby waga rozbie
gaj~ od pnia cz~sto na 100 st6p dlugie gal~zie, 
wypuszczaj~c w mniejszycb lub 'vi~kszyc h odst~
pach proste ku ziemi korzenie, kt6re pr~d]\o w ni~ 
przenikaj~c i wrastaj~c sluz~ niejako tym spos o
bem za podpor~ dlugim gal~ziom. W Siamie, dzi
wne te, kazde z nich do malcgo lasu podobne 
drzewa, poswi~cone s~ bogowi Fo, a na jego ga
l~ziach nieopatrzny, leniwy Bonza buduje swoj~ 
cbatk~, bardzo podobn~ do ptasiego gniazda, w kt6-
rej pocz~sci albo cale dnie przesypia, albo w kon
tcmplacyjnej nieczynnosci zadowolniony cblodnym 
cieniem przep~dza w marzeniu. Te wielkie figowe 
drzewa 30), niedaj~ wpra,vdzie jadalnych owoc6w, 
lecz w m1ecznym swym soku pozyteczny kauczuk. 

Lecz i pomi~dzy temi roslina1ni niekt6re posia-

2 fS) Carissa Carendas L. we Wschod. Indyi Arduina 
edulis Spr. w Arabii. ~ T) Urtica cannabina L. 26

) Brous
sonetia papyvifera Vent. 30) Castilloa elastica Deppe. 
~0) Ficus religiosa, indica, benjaminea L. eilasttica Rorb. 

daj~ nieszkodliwy sok.. Pod tym wzgl~dem najgo
dniejszem uwagi jest Palo tle Vacca czyli Arbol de 
Leche krowie drze\vo \V poludniowej Ameryce 3 '), 

z l\t6rem naprz6d nas poznajomil A. Humboldt.
Przy znaczncm cokolwiek naci~ciu pnia tego drze
wa tak wicle wyplywa bialego, ttustego, przr.je
mnie pacbni~cego, slodkiego, nawet co do sklado .. 
wych cz~sci bardzo do zwierz~cego mleka podo
bnego plynu, ze doskonale wystarczf.l. na posilek i 
zupelne nasycenie wiclu ludzi. 

Przeciwnie w jakiejze sprzecznosci znajduj~ si~ 
wlasnosci innycb pokrzywiowych roslin. (Jh~c bie
rze nazwac je w~zami roslinnego swiata, i nie tru
dno jest ustalic takie por6wnanie. Najdobitniejsze 
podobienstwo zachodzi w tem narz~dziu kt6rem 
oboje robi~ rany i zatruwaj~ je. W~ze 1naj~ na przo
dzie w g6rnej szcz~ce d w a dlugie cienkie cokol
wiek zagi~te ZEJby, kt6re podluznie przerzni«Jte s~ 
'Vf!Zl{im ]{analem otwieraj~cym si~ zprzodu ostrego 
konca. Te z~by nie St! tak jak inne tnocno osa
dzone w szcz~ce, lecz naksztalt pazur6w u kot6w 
tyll\o w mniejszym stopniu s~ ruchliwe. W \Vydr~
~eniu szcz~ki pod kazdym z~bem leiy gruczolek, 
w l\t6rym wyrabia si~ jad, odwodowy zas otw6r 
tego gruczolu wchodzi we wspomniony kanal z~ba 
i ot\viera si~ przy jego koncu. Przy uk~szeniu z~b 
przez sam op6r uk~szonego ciala cofa si~ w tyl 
uciska tym sposobem jadowity gruczol wyciskaj~c 
z niego j~trz~cy sok do zadanej rany. Jezeli teraz 
przypatrzymy si~ wlosom na lisciach pokrzywy 
znajdziemy dziwne podobienstwo. Jedna cewka two
rzy wlos kol~cy zakonczony w g6rze malym guzi
czkiem. U dolu cewka rozszerza si~ w woreczek 
zawieraj~cy ostry jad. (Obacz rycin~). Przy naj
lzejszem dotkni~ciu ostry l\oniec odlamuje si~ wraz 
z glowk~, przez to wlos staje si~ z przodu otwar
tym kanalem, ten potem p.rzenika w cz~sci mi~k
sze, a 'v skutek cisnienia wywieranego na wore
czek przez op6r w czasie \vchodzenia w nie wy
tryska cz~sc jadowitego soku do zrobionej rany. 
Jad krajowych naszych polrrzyw i w~z6w jest bar
dzo nieznacz~cy, lecz im wi~cej zblizamy si~ do 
zwrotnik6w tern one o ba staj~ si ~ cz~stszemi i nie
bezpieczniejszemi. Tan1 gdzie pal~ce slonce Indyi 
przygotowuje jad strasznego w~za okularnika, tam 
takze rosn~ najniebezpieczniejsze pokrzywy. Kt6z 
u nas nie uczul malych Iecz dotkliwych z~del, 
kt6re wydaje nasza zegawka swemi cienkiemi jadem 

3 
') Galactodendron utile. • 

• 
• 

• 
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napelnionen1i wlosami; lecz nie mamy ~adnego wyo
brazenia o cierpieniach jal\ie sprawiaj~ w Inuyach. 
Wschodnich spokrewnione z niemi rosliny 32). Do
syc jest najlzejRzego dotkni~cia azeby r~ka spuchla 
wsr6d najstraszniejszych bol6w i cierpienia te trwaj~ 
przez ldll\a tygodni; pewny nawet na wyspie Timor 
l"Osn~cy gatunek 33) , naz\vany jest przez tamecznych 
krajowc6"1' Datun- Seta'll (Diable liscie), gdyz bole 
trlvaj~ prze~ lat kilka. a cz~sto tyll\o odj~cie zranio
nego czlonka zabezpieczyc moie od smierci. 

Jeieli roz\vazymy jak niezn1iernie mal~ i trudn~ 
do wyliczenia jest ilosc pier\"'\riastku sprawiaj~cego 
tak niebezpieczne sliutki w ludzkim organizmic, to 
nie mozemy nic przyznac ze jad po~rzywiowy ze 
wszystkieh dot~d znajomych jadowitycb pierwia
stl{6w jest najstrasznicjszym. Moina z wielkosci 
parz&cych "'los6w przez przy blizenie 'vy liczyc Ze do 
rany przy opnrzeniu nie vr·chodzi nawet i 150000 
cz~sc grana jadowitej substancyi. 

Wprawdzie wicle g'valtowniejszych jad6w w tej 
fa1nilii a na,vet niekt6re gatunki fig 3 ~) , nalez~ <lo 
najniebezpieczniejszych roslin, nie warto jednak za
trzymywac si~ nad 1nniej znacz~cemi. Lecz przy po
znaniu }{rainy "'YSP Indyi Wschodnich, jakby ja.ku 
ponura i nicszcz~sna })Owiesc staj~ opo\viadan ia. o 
Upasie i o zatrutej do1inie. '¥ yspa Jazoa korona 
osad hollendersldch, przeznaczona na to sprzyjaj~

cem S\'\'em polozenien1 i niezmierne1n bogactwem 
swoicb produkt6,v, zeby si<J z czasen1 stala srodko
wym punktem ~viell{iego indyjskiego Arcbipelagu, 
oddawna tez w 'vysokim stopniu z'vracala na siebie 
uwag<J badacz6'v przyrody. Hollandya zawsze mia{a 
t~ slaw~ ze 'v zadnym czasie i w zadnej ze S\voich 
osau, nie przestawain. zwracac u'vagi na poznanie 
przyrodzonych produkt6w nabytych przez si§ kra
j6w, jakotez zach~cania usilowan nauk przyrodzo
nych oraz wspierania ich i nadgradzania. Szvarner
da7n, Leuzcenhock, Rheedetot Drallensteen, Rulll]Jh 
i inni, nie m6,vi~c juz o zyj~cych, b~d~ 'l.a\\'sze ja
sniec 11ieSm.iertelnemi irnionami \V rocznikach nauki. 
Na wet te o bjasnienia jakie teraz posiadan1y o sla
wnych jado\vitych drzewach winnisrny zncb~to1n i 
opiekowaniu si~ jakie ol{azuje rz~d bollenderski ba
daczom natury, mianowicie zaS zyj(}Cen1U jeszcze 
Dr. Blurne i Dr. lloTs(ield, z kt6rych ostatni chociaz 
rodem Anglik, rozpoczQ:l byi s"roje poszuldwania 
jeszcze w 1802 roku, a zatem na 8 lat })rzed kr6t· 

ltiem JX>Siadaniem angielsldem, pod opiek~ rz~du 
hollenderskir.go. J uz w 16 wiel{u rozniosly si~ \Vie
sci o jadowitem drzewie Makassaru na Celebes, a 
stopnian1i glosili lekarze i badacze natury o dziala
niach trucizny tak strasznie odmalowanycb, ze naj
mniejsza jej ilosc wprowadzona do krwi nie tylko 
wrngnieniu oka zabija, lccz nadto tak straszliwie 
dziala ze w p6l godziny czasu mi~so od kosci od
pada. Pierwsze opisanie w roku 1682 podal Neulto(. 
Jakkolwiek jednak dawniejsi pisarze tak strasznie 
t~ trucizn~ opisali, wszakze wiadomo~ci ieh wolne 
s~ od ponurych bajek kt6rc p6zniejsi o tern udzielili. 
Juz przy koncu 17 wiel\u Gervaise utrzy~y,val, ze 
samo dotknienie i w~chanie trucizny bylo zab6jczem, 
a u Ka1ntla (1704) znajdujemy opowiadanie, ze wy
ziewy tego drze"ra na znacznej w okolo przestrzeni 
niszczf1 wszystko co zyje, i ze ptaki na nim siadaj~ce 
u1nieraj~ jezeli natychmiast potem nie zjedz~ w1·o .. 
nieg·o oka 35), przez co zostajf} zachowane przy zy
ciu, lecz utracaj~ 'vszystkie pierze. Pierwej jeszcze 
Argensola 30), da.l wiadon1osc o pewnem drze,vie 
w bliskosci kt6rego kazdy zblizaj~cy si~ ku nicmu 
z zachodniej strony zasypia i u1niera, zblizaj~cy si~ 

zas zc 'vschodnh~j strouy wlasnie przez sen u wol
nieni zostnj~ od smiertelnego dzialania. Potem glo
szono takze ze zbieranie tej trucizny powierzane by
wa samym tylko zloczyncom kt6rym darowuje si~ 
zycic i kt6rzy u\valniani s~ od kary jezeli S:lCZ§Sli
wic ukoncz~ s've zatrudnienie. Od Rumph'a do,vie
dziano si~ ie jadowite to drzewo opr6cz na Celebes 
znajduje sifJ tal\ze na Sumatrze, Borneo i Bali. Naj
dzi\vaczniejsze jednak v;iadomosci upowszecbnil do
J)icro okolo polo,v.y 18 wieku hollenderski chirurg 
l'o1'sclt o jadowitcm drzewie na wyspie Jawie. !Jist 
jego o ten1 drzewie okazal siEJ naprz6d 'v 1781 a sto
pniami przetiu1naczonym zostal na "'szystkie pra\vie 
europejsldc j~zyld, a tresc jego wcif!gni~tq, zostala 
do "'szystkich dor~cznych ksi~g bistoryi naturalnej, 
naul{i kraj6w i lud6w. W przeciwnej calkiem mysli 
donosili juz w 1789 roku kotnissarze towarzystwa 
batawskiego van Rllyn i Palrn kt6rzy nie ty lko wy
stawili jako klamstwa \vszystkie opo,viadania For
sc!ta, lecz nawet calkiem 'v wqtpliwosc podali samo 
istnienie podobnego jadowitego drzewa na J awie. Tak 
samo pra,vie 'vyrazali si~ p6zniej Stanton Barrow 
i Labi-Rla1·diere; przeciwnie zas s~dzi Deschamps 
kt6ry ldJka lat przemieszkhval na Jawie.. (D. n.) 

32) Urtica stimulans, U. crEnulata Rorb. 33) Urtica 35) Nasiona Strychnos nuz yomica L. 30
) Conquista 

~rentissima Blun1e. 3 -l) Ficus tonicaria L. .. de las islas Mclucas . 

I 
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OSTRYGOJ AD (HAEM A TOFUS) 

(z RYCIN4 KOLORO,VA.NA). 

Brzegi Skandynawsl~ie tyle zajmuj~cc z innych 
wzglEJd6w, maj~ takze dla podr6znych naturalist6w 
wielki powab, a to z powodu iz dwa razy na rok 
roznego rodzaju ptastwo, "'~druj~ce na zimowc mie
si~ce \V cieple strefy, jakby na spoczynek \V podr6zy, 
zatrzytnuj~ si~ tan1 i zdobi brzegi roztnaitosci~ 

S\voich ksztalt6w i kolor6\v. Pomi~dzy temi skrzy
dlatemi gosctni, nie poslednie trzyma miejsce duzy 
ptak Z\vany Ostrygojad (Haematopus ostralegus. -
Zdaje si<J zc Francuzi naj·wiasciwsze dali mu naz,vi
sko- zowi~ go bowiem Srok~ ·mor~l\~ (Pie de mer), 
istotnje jest to ptak jakby pokrcwny sroki i \vrony, 
i dla tego niel~t6rzy, mnicj znaj~cy fan1ilje skrzydla
tych zwierz~t, podr6zni, nazywaj~ go wronct mor
sk~.- Ostrygojad nie zywi si~ wyl~cznie ostrygan1i, 
jakby to z nazwiska jego s~dzic mozna- zwyczaj-
nynl pokarmem jcgo s~ tak z\vane przcz Wlocb6w 
fruti di mare, to jest rozmaitego rodzaju skorupiaki, 
mi~czaki, robal\i morskie przez przyplyw morza na 
brzeg \vyrzucane. 

Naturalisci dziel~ te ptaki na trzy rodzaje, lubo 
niczem si~ powierzchownie 1ni~dzy sob~ uic roini~
ce.- Jeden z nich przebywa i gniezdzi si~ w Eu
ropie, to jest na brzegach Anglii, Skandyna wii i 
innych ku p6lnocy i Zachodowi polozonych kra
jach.- Drugi na przyl~dku Dobrej nadziei; trzeci 
w Nowej Holandyi. - Gniezdz~ si~ zwykle \vsr6d 
l~k z drzew ogoloconych, na k~pinach nizk~ trn.w~ 
poroslych. Mi~so ich jest twarde, niesmaczne, to 
tez tylko naturalisci staraj~ si~ upolowac je, dla 
zbogacenia naul{i i zbior6w swoicb, ale trudno si~ im 

to udaje - albowiem ptak ten jest nader szybki 
w locie, nigdy prawie w jednyn1 ldorunku nie leci 
tylko rzuca si~ \V t~ i. ow~ stron~; tak jest ostrozny, 
ie na najmniej szy poz6r niebezpicczcnstwa, ucieka 
z krzykiem dalej niz na lot strzalu; ialosnym l{rzy
ld em ostrzega braci, i tym sposobem zwodzi nadzieje 
pilnuj~cych nan na statku mysliwych.- Nadto tak 
jest silny, ze choc go rani~, jeszcze dopada morza 
i albo 'v niem ginie, albo jezli rana nie zbyt zna
czna, plynie dal<~j, icby na innym brzegu spocz~c 
bezpiecznic. 

Powierzchownosc Ostrygojada nic uderza ani pif2-
knosci~h ani szczeg6lnosci~- dziob tylko zasluguje 
na uwag~ szczcg6lniejsz~ jest on dlugi, cienki, 
scisni~ty jak u bekasa - tynl to dziobcln ostrym 
i silnym, otwiera on zr~cznie skorup~ muszli, aieby 
polkn~c b~d~c~ wsrcdku ostryg~. - Kolor dzioba 
takze jest niezwyczajny, z6lty mocno, a przy noz
drzach a.Z do pomaranczowego koloru dochodzi.
Nogi rna dose wysokie, koloru rozowego.- Skrzy
dla rozloiyste i nader lotne.- Glos tych ptak6w 
najwi~ccj ich r6zni od srok i wron, gdyz o ile te 
ostatnic chrapli\vie skrzecz~ i krzycz~ - o tyle 
ostrygojady maj~ muzykalnego dzwi~ku; jest to jak
by rodzaj czystego przeci£!glego gwizdania; a gdy 
Si'J \Vzajemnie \Vabi~, to g\vizdanie z\vykle jedno
tonne, przybiera jako\ves modulacje odmienne bar
dzo, dla ucha przyjemne. Ty lko gdy s~ sploszone 
lub przestraszone owe ptaki, wtedy j'Jkliwe i wrza
skli we wydaj~ glosy. 

G. 

.. 

ZUBR. (URUS) 
(z RYCIN~ KOLOROW .AN.o\). 

Tyle u nas juz pisano o Zubracb, jako o rzadkiem 
z\vierz~ciu, znajduj~ceJn siEJ tylko na ziemi lite\v
skiej, iz zbytecznem byloby tutaj w dlugie wchodzic 
opisy. Przywodz~c \Vi~c kr6tkie wykazanie zr6del 
w kt6rych czytelnicy wiele szczeg6l6w cieka wycb 
znalesc mog~, podajen1y tu cechy tego rzadkiego 
dzis bardzo zwierz~cia. 

• 

Zubr miewa sierc mi~kk~ jak weina i dose kr6tk~ 
na calem cicle. Tylko grzbiet jego opatrzony tward
szemi "Tlosami, jak to widac na zal~czonej tu ryci
nie. Prawdziwa ta ozdoba Zubra, stanowi jakby 
grzyw~ jego, oraz brod~ i pewien rodzaj podbr6dzia. 
Na \viosn~ leniej~. a ku jesieni znowu odrastaj~ i 
grzywa i broda; o kolorze m6wic niepotrzebujemy, 
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bo jest widny na zal~czonej tu rycinie. Glo,va w sto- MifJSO smaczne, podobne do wolu domowego. Ko
sunku ciala, za wielka. Z rog6w, gdy zubr byl po- lor czerwony 'v gn iew \Vprowadza zubr6w, kt6re dzis 
spolitszem zwierzfJciem, robiono puhary w zloto juz tylko w jednej znajduj~ si~ Puszczy bialowieiskiej, 
oprawne. Mniemano nawet iz 'v te puhary nalana lez~cej w Grodzienskiem, w powiecie Pruianskim. 
trucizna, jado\vitosc s w~ tracila; tak przynajmniej C hodz~ gromadnie. zyj~ od 30 do 50 lat. A by 
s~dzi Hauer w swen1 dziele po polsku wydanem pod zwierza tego niewyplenic, postanowiono Jrar~ za jego 
tytulem: ,Skarbiec Ekonomii." zabicie tak~ sam~, jak za nap ad na iycie czlo,vieka. 

K~dziory na glowie zubrowej daj~ zapach piimo- Kr6lowie Polscy, odbywali slawne lowy na rzadkie 
wy. Gdy si~ rozgniewa, bialka oczow krwi~ zacho- juz oddawna zubry. 
dz~. Nozdrza miernie rozwarte; uszy gEJsto zarosle; Pocz~wszy od Antoniego Possewina, kt6ry jako 
og6n dtugi do po{o\vy go]eni tylnych; sk6ra dwakroc legat Grzegorza XIII za czas6w Stefana Batorego 
grubsza niz u wolu domowego, do kt6rego rodzaju byl w Polsce i zubra w podr6iy swej opisal i rycin~ 
zubr nalezy. zal~czyl, pisali o nim Brinken, Jarocki, Ejchwald 

Samica {lez~ca na rycinie) bywa nieco mniejsza, (b. professor uniwersytetu wilenskiego i wielu in
cbociaz tak podobna, ze trudno na pierwszy rzut nyeh. Slav.'ny Bojanus professor tegoz Uniwersytetu 
oka rozr6znic. Naczynia mleczne miewa male. Nosi napisal anatomij~ zubra, z kt6rej pokazuje si~, ze 
pl6d od wrzesnia do maja przez 9 miesi~cy. Rodzi rna dwa zebra wi~cej od wolu zwyczajnego. Doktor 
jedno tylko, kt6rego przez par~ dni pierwszych Sochacki dopelnil rozpraw~ Bojanusa oddzielnem 
"'cale nie odst~puje, gdyz wtedy pl6d jej nie podnosi opisaniem kosci podj~zykowej (De osse hyoideo Uri). 
si~ jeszcze z zicmi. Rosnie do lat szesciu lub siedmiu. Sk . 

• 

ROZMAITOSOI. 
Nagrody literackie Akademii francuzl{iej w roku 

biei~cym: 
Pier,vsz~, \Viellu}: nagrod~ Goberta, otrzymal Ka

mil Rousset za ,,1/i.f)toryq illinistl'a Louvois i iego 
'rzqdozo" l{t6rego 900 tom6'v list6w przejrzal: autor. 
Drug~ Goberta, wzi~l Caillet za dzielo .Adminisb·a
cya U)e F1·ancyi za ka1·dynala Ricllelieu. '' 

Dwie nagrody po 3000 franlc6w, dostali Pressense 
za , llislo1'yq pie1·zvszyclt wiekozo kosciala chrze.§ci
anskiego, ' i Cocbin za dzielo pod tytulem ,,Zniesie
nie niewoli. '' 

Dwa medale po 2500 frunk6w, wr~czono Duruyo
wi, za ,,llistu1'yfJ: starozytnej GTecyi' i Bernardowi 
za rozpraw~ pod napisem ,,0 (llo:o(ii u; U)ycholvaniu 
klassyczneJJz." 

Cztery medale po 2000 franko\v, otrzymali: pan 
Saint-Projet au tor dziela: Des etudes 1'cligieuses en 
F1·ance;'' pani Debray za rozpra'VEJ , ~Jlladza nlilo
sierd:ia;" Arnould za tom poezyi p. t. , Sonety i Po
ematy;'· Lafayette za ,,Poe1nat Sielski. ' 
Nagrod~ 10,000 frank6w przeznaczon~ w 1857 r. 

autorowi ut,voru dramatycznego 've trzech aktach 
wierszem, w braku pisarza oryginalnego otrzymal 
Juliusz Lacroix za przeklad Sofoklesowego E'dypa. 

NagrodEJ Bordin'a (3000 fr.) podzielono tego roku 
na dwie cz~sci: pierwsz~ dostal Leon Halevy za prze
klad wierszem Tragik6w greckicb; drug~ August 
Lacaussade, za zbi6r poezyi p. t. ,,Poematy i Krajo-
h1·azy. '' 

Nagrod~ Lamberta za rozpowszecbnianie dzielli-
terackich, otrzymal znany z prelekcyj swoich Filoxen 
Boye~ , 

Su~iadeetu'o Wolter a o Kornelu: ,,Holdy, jakie 
skladano Corneillowi, nie byly wi~ksze, nad te, kt6re 
odbierala panna Can1argo. MogEJ zapewnic, ze nigdy 
nie doznal po,vazania, na jakie zaslugiwal. B~d~c 
dzieekiem, widzialem wielu starc6w, kt6rzy z nim 
zyli. Corneille byl zaniedbany przez wszystkich 
w ci~gu ostatnich lat dwudziestu swego zycia. Zdaje 
mi si~, ze slysz~ jeszcze o"'ych starc6\v tn6\vi~cych 
o nim z oburzenien1. Biedak! byl zapoznany i za
niedbany, jak kazdy prawdziwie wielki czlowiek za
pomniany bye musi pomi~dzy nami. Nie mial: ~adnej 
powagi. Smiano si~ z niego: chodzil pieszo i wracal 
zablocony od ksi~garza do teatru. Ostatnich jego 
sztuk par~ wygwizdano; ledwie znalazl aktor6w, 
kt6rzy by raczy li grac jego tragedy e.'' 

B. W. 
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PRZEOZUOIE PRZYSZLOSOI 

Julja corka wlasciciela pi~knej rnaj~tnosci nie da- t~czk§ i zycic zakonczyl.- l{toz opisze nicszcz~sli
leko Korku polozonej, od dziecinstwa przez ci~ikie wy stan \vdowy z dziesi~cioletniC}: corl<~! - - Chciala 
przechodzila zycia koleje.- Wiadorr1e jest poloienie ona wyjechac do poblizl\iego miasta Korck, gdzie j~ 
Irlandyi, wiadomo jak pyszna bogactwem i prawami krewni zapras~ali, ale t~k byla kochan~ od wlo-, 

swemi Anglja, ciEJzy nad Irlandj~ brzemienierr1 wszy- scian, l\torzy j~ Swictrp Pauic1 nazyw ali, lit6rych 
stkich l{rzywd, wszystkich niespra,viedliwosci; bo pocieszala i z kt6ren1i podzil\lala si~ ostatkiem, ze 
prawa zape,vniaj~ce 'volnosc osobist~, prawa szanu- nie tniala odwagi opuscic ich. -- ,,l{t6i wyslucha 
j~ce cudz~ wlasnosc, tylko dla vVielkiego Albjonu skarg naszych, kto z natni rnodli6 si~, spie\vac hymny 
sluzyc 1nogq. - Zas Irlandja, jako nieszcz~sliwa bo w biednyrn koscioll\u b~uzie? kto nan1 ugotowac ka
podbita, innej re1igii, innej narodowosci, nie warta ze owsiauej zupy, bez kt6rej bylibystny pomarli tej 
zeby j~ przypuscic do r6wnych ze szcz~sli\vemi zclo .. "'iosny?~'- n16\Yili z placze1n 'viesuiacy, gdy si~ do
bywcan1i, pra,vnyc h korzysci. Niesmiertelny Occo- wiedzieli zc Pani n1a do miasta wyjczdzac.- Pra
nel napr6ino byl pracowal, naprozno przedstawial wda tych si6\v odbijala si~ w sercu \vdowy. 
ucisk pod jal\iln kraj jego nieprzestawal j~czyc, na ,,Widac jest \VOlt1 Bozk~ abym nie opuszczala tego 
pr6zno inni n1niej cierpliwi, zywsze nii on obja\viali ludu- (m6wila sobie) b~d~ si~ wi~c nim opiekowala 
oburzenie przeci\v niespra\viedliwoscion1; nic to nie- a Bog niech si~ za to dzieckien1 mojetn opiekuje. ,, 
po1nagalo i ci ostatni sci~gali tylko przcsladowania To po,viedziawszy, spokojn~ byla- nie rnyslala ie 
na siebie. Pomi~dzy temi zuajdowal si*J O'l{eJly oj- J ulja rosnie bez inncj, jak jej, pomocy nauko"r~j, bez 
ciec Jnlii, gorliwy katolik i krewny Occonelu, bro- zadnej przyszlosci maj~tkowcj. Obie z Proboszczem 
ni~cy ubogich mieszkanc6\v wlosci swoich od nadu- dnie p~dzily nad 'vyn1y~lanicn1 srodko\v azeby ulg~ 
zyc poborc6w podatkowych.- Julja tedy od 1nlodo- cierpi~cym przyniesc; uda\vala si~ przez r6zne spo
cianych lat przywykla patrzec na okropne dramata soby do bogatego Lorda, ale posiadiosci \V Irlandyi 
'v jakich gl6wnen1i osobatni byli rodzice, dawni za- byly dla niego tnk n1alo znacz~ce, a caJa Irlandja 
sluzeni sludzy na czynszach osadzeni, biedni wlo- tak nie zaslughvala na jego uwag~, iz nawet w no
scianie; albowiem maj~tek ojca jej popadl l\onfiska- tatkacb swoicb, nie zacyfrowal prosby, jednego ze 
cie; ze sreber i ldejnot6w zostalo zaleclwie tyle ze znajomych wstawiaj~cego si~ za ubogie1ni glodem 
sobie mal~ l\olonj§ l<upic ruogli, zas ich palac i wlo- dr~czone1ni wloscianami. 
sci dostaly si§ moznemu Lordo\vi, kt6ren nie miesz- Nareszcie nadeszla okropna kl~ska na Anglj~, czy 
kaj~c, polecil rz~dy t'vardemu, fanatycznie do religii jako pokuta, czy jako przestroga z Niebios; byla to 
S\¥ej przy,vi~zane1nu, rz~dcy.- Zacny ojciec Julii okropna cholera! pocz~la on a straszny w ludnosci 
zni6sl wszystkie niesprawiedliwosci, znosHby nie- Angielskiej robic uszczerbck.-- Wtedy okazala si~ 
dostatek, ale widol\u n~dzy i ucisku S\voich biednycb potrzeba lndz.i z po.~wiccenienz- zasady czystej mo .. 
braci-ludzi, kt6rych od dziecka nauczyl si*J kocbac, ralnosci nie byly dostateczne. Pastorowie nie czuli 
kt6rzy nawza:je1n za ojca, za opiekuna go u'vazali, , sig \V obowi~zku narazania siebie i rodziny swojej 
zniesc nie m6gl! Nie mog:1;c ani ochronic ich od aby rato\vac obcych. vVtedy Duchowienstwo Ir~ 
przes1adowan, zdzierstwa no,vego rz~dcy, nie mog~c Jandzkie zapominaj~c wszelkich krzywd, pospieszylo 
wykarmic ohrz~l{lych z glodu, a n1imo to, gnanych nicsc pomoc cierpi~cym bracioxn; wicdzielismy z pism 
do roboty wiesniak6w, gdJz sam zaled wie mial z cze- i publicznych jakie wielkie pr~yslugi chrzescjailskie 
go utrzymac si~, poczci wy ten czlowiek wpadl w z6l- J oddalo Anglii duchowienstwo Irlandckie w r. 1833 

I 

Ks1~GA SWIATA Cz. II. R XII. 
' 

• 

• 



I 

• 

• 106 

w czasic cholery, jak pospieszylo na ra.tunek z wiel
k~ korzysci~ dla cierpi~cych. -- Mi~dzy innemi znaj
dowal sifJ Proboszcz z maj~tnosci nalez~cych nie
gdys do rodziny O'Kelly. 

Zdarzylo si~, iz wlasnie czcigod ny Jra plan razen1 
z towarzyszami ~uajdo\val s i~ \V pob1iskicn1 miaste
czl<u ludnen1, ale nie 'vielkicn1, o par~ mil od pi~l\nych 
wlosci bogatego Lorda poloion6Jn, gdzie cholera 
w takiej byla. sile, ze Lekarze n1iejscowi, uznawszy 
bezakutecznosc ~rodk6w, opuscili S\voje siedziby.
Pastorowie i Urz~duicy toz san1o uczynili; tylko mie
szkancy ubozsi, jal\ by sl\azani na 81nierc, bez po
mocy i pogrzebu, \V na.joplakanszy1n znajduj~c sifJ 
stanic, przyj~li jal\by aniol6w z uieba Irlandczyl<6\v, 
kt6rzy gardzfJ:C niebezpieczeilSt\YCtn, z milosri~ i gor
liwosci~ nicsli iln pociech~ rcligii i ratunck cz(Jsto 
skuteczny, z po,voclu doswiadczcniajaldegojuz nabyli. 

Lord "'lasnie znajdowal si~ ua \vsi, bo na l\wartal 
pier,vej zaprosil byl na ·wiclkic polo\vanio \V pnrku 
s'voim licznych znajo1nych. Cholera 'v pobliskie1n 
miescie nie hy1a dostateczny1u po"'ocle1u, nby odlo
zyc tak wain~ spra"'~ jak polo,vanic na Dunieli; 
wstyd bylby l~l\:ac si~ jcj zdalcka; u '"i~c tylko 
Srodki OStl'OZllOSCi }10\\'Zi~te zosta}y; lccz llllll10 tych
ze zaraza z cal~ w~cicklosci:} rzucila sica na goscj i 
gospodarza - uaclworny lckarz picrw~zy padl ofiu
r~- nu sprow adzenie z dalszych n1icj::;c czasu bra
kowalo; trzcba tedy byio uclac sie do n~jblizszych 
rozsta\vionych jui lekarzy Irlandzldch.- Na \YCz,va
nie, przybylo dw6ch kaplan6\v, z kt6rych jeden byl 
Proboszcz rodziuy o·l{clly.- J)rfi}dki ratunek zacho
'"al przy iyciu 'vielu cborych a 1ui~dzy nicn1i go
spodarza. don1u. - Bogaty Lord chcc zlotcn1 nagro
dzic Lckarza- ale tcu zatniast zlotn. kt6rego dla 
siebic nie potrzcbujc- prosi o pon1oc ella parafjan, 
kt6rych ucisk i n~dz~ w strasznycll a prawdzi,vych 
maluje kolorach. Lord rad z po\vrotu do iycia, sl{~On
nyin byl do wspanialon1yslnosci. J{azal pelnoznocni
liowi zmienic rz~dy i zn1niejszyc o })O}o,vc <.laniny i 
oplaty \V~oscianom swoin1 Irlandzldn1, a nadto wy
dac pewn~ ilosc zbo~a na zapoinog(j. 

Z ju.k~i rado ~ci~ spieszyl zacny Proboszcz do Pa
rafii swojej! Zdc.t walo si(J zc 1uatka J ulii tylko na 
jego powrot czekala, aby odpoczqc po cigzkim zy
wocie.- vV dni kilka umaria, oddaj~c c6rl\fJ opiece 
Bozkiej: ,,Kiedy Bog n16wila biednych br(ici 
moicb pocieszyl, to i dziecluL 1nego nie opusci, spo
kojn~ jestcn1 .. ' Stalo si«J jak 1n6wila- J ulja u l\rc
wnych mieszkaj~cych w l{orku drog(}: znalaz~a ro
dzin~.- 'V szyscy j<1 pokochali a jako dziecko rodzi-

c<)\v tak nieszcz~sliwych a tak kraj l\ochaj~cycb, 
og6ln~ przez ziomk6\v otoczona zostala sympatj~, 
tern bardzicj ze Julja, choc w cichern ustroniu wy
cbo\vana, n1iala obok prostoty, ro:lwini~ty umysl, 
twarz pi(Jkn~ i tak \V)razist~, ze l<azde pi~l<ne uczu
cic odbijalo sica w jej duiych, bl ~ldtnych oczach. l{il
ku mlodych lnd1.i staralo S~fJ o r~k~ Julii.- Wybrala 
syna I)rzyjacicla ojca s'vego, r6,vnie szlachetnych 
zasacl, gor~cych uczuc jak byl tan1ten. - Zaled,vie 
odetchn<Jla w szcz~s]i,venl z m~iem pozyciu, po <la
wnych nieszcz~sciacb J ulja, kiedy no\va chmura przy
cnlila j6j dni jasne.- Jui par~ lat byla szcz~sliwfb 
zon~ i od roku szczfJSliw~ n1atl{~ slicznego dzieci~cia. 

Gdy 1n~i Julii \vyjechac n1usial do Londynu, dla 
wainych l{rajowych spraw, ona ci~zl{l1 dotkni~ta zo
stala bolesci~.- Synek jej, sliezuy Ryszard, nad 
\viek roz\vini~ty, g\valtownie zapadi na gryp(J; "·ia
donlo jak ta gwnJtowna choroba jdziala, jak najpl~
kn iejszr, najsilniejsze zwyklc dzicci zabiera.- Cho
ciai lol\arz silne dallekarstwo, Julja \Vidz~c dziecie 
s'vojc nic zn1icnione, nie n1izerne, nicprzypuszczala 
niebezpieczc1lst,va; jcdnal<ie poboina jej du ·za z cal~ . 
sil~ n1odlila si~, \vzywala opicki Doga a razem tady 
uzal/ci Sll10jtij- bo J ulja. rniala jak 1n6wi~ swoje 
]Jr:esqdy; 'v lG1zdc1n nicszcz~sciu, 'v kazdej wielldej 
spra wie, jaliby radzi!a Si(J ukochanej n1atki, kt6ra 

" 1niala za swi<Et~.- Cz~sto zdarzalo si~ jej, widziec 
.iClJ \V jnsnosci, jakby \V postaci aniola, cz~sto takze 
zcltt\valo j6j si~, ic odbicrala rady lub przestrogi od 
nicj- tuk ze ile razy cos \Vaznego rozpoczqc 1niala, 
za,vsze 1ny~l jej goniln. za ukochan~ matk~h a zasy
piaj~c spodziewala si~ uspol<ojenia, przestrogi lub 
rady od ni6j. Gdy ukocbane dziccko 1nimo lekarst\v 
11ic bylo lcpicj; J ulja "rzywa 1natld a by j~ nauczyla 
co 1na ro bic, zeby je zacho,vac przy zyciu, n siadl
szy przy malem fOZCCzku, \V slabo OSWietlonytD po
koju, Z SCrCCin SCisnionem smiertcln~ tr"'Og<}:, biedna 
Julja w kolo sicbie rzucala wzrok obl~kany, upatru
jt!C ukochanej matki.- ,, \Vszak Bog nie zerwal sto 
sunku miQdzy zywe1ni a umarlcmi-mowila- \vszak 
\vierzymy w Sll'ictyc!t obcozvanie, a \Vi~c najdrozsza 
S\Vi~tn. rnoja, 1n6j Aniele st.r6iu! podaj 1ni my61, czem
bym dzieci~ moje ratowac n1ogla? 1nodlit'v~? tak s~
dzisz?- dobrze" sklada ''"i~c rgce bieclna kobieta i 
gort1CC za dziecl\ie1n szle modly. Poczcn1 znuzona, 
opicra s i~}, zarnyka oczy, opuszcza r~ce, jnkby chcia
la odpocz~c i znuzon~j mysli i strud2onernu cialu 
razcm.- \Vtem \vidzi rnin1o zamkni~tych powiek ja
snosc, niby matki, niby aniola, i slyszy w gl~bi du
cha te slowa : 
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,Sluchaj mnie z odwag~ chrzescjnnl{i z odwag~~ jui nie stalo!. .. satn ... sierotat' - Jal{by na zaprze
corki O'Kellich -- Bog dozwolil mi rato\vac dziecko czenie dotnyslu tcgo, Jnlodzicnicc doby,v.a list z kie-
twoje, nasze wspolne modly to sprawily.- Ale ra
tunek m6j nie taki, jak ty go po zietnsku rozumiesz, 
przycbodz~ aby ci go zabrac na czas jalds, a ty po
winnas si~ zgodzic z 'vol<1 Pan a." 

»Nie Matko!-szepn~la jakby skamieniala Julja·
ja sj~ nie mog§ zgodzic na to, ja ci nie dam dziecka 
n1ego!? 

,, Wolisz a by tu cicrpialo? 
,,Cierpienie, \VZniesienieJn si~ do Boga, 'vszak cicf

pinly wszyscy, niech razen1 z n~tini cierpi a niech 
b~dzie z nan1i 1 

, Sprawiedli\\'OSc i 1nilosierdzie Bozlde cud a czy
ni- cierpicnia rodziny naszej okulJilY zbawicnic 
<lzieci~ciu twernu, b~dzie szcz~sli,ve nie przcchodz~c 
przez uciski i prace zien1skie. Nie wiesz gdzie j c 
poniosEJ., tego ci poknzac nie ntog~, bo \V terazniej
szej obslonie cielesn6j, nic n1oglabys poj~c szcz~sli
'"osci jego.- Ale Bog dozwn.la abym ci przedstawi1a 
w obrazacb jakttby 1nialo przyszlosc, gdyuy zo ~ taJo 

przy tobie. - Skup u wag~ ducha twego, staraj si~ 
dobrze poj~c obrazy, jakic si~ przcd tob~ roz"'ijuc 
b~dq. - Ja nie wezn1~ ci gwalten1 dzicclut twcgo, 
zbyt siln~ jest 1nilosc 1noja dla Cicbic; 11ic wezm<J, 
dop6ld n1i san1a nic pozwolisz. It 

Po tych slo"'ach ktc>re Ju]ja \Yewn~trz du. ;zy sly
szala, \vie1ka zaszla 1-ntiann. \V jej \vidzeniu: \V cia
snej uliczce 'viclkiego nliasta, na czwartctn pi~trzc 
w bardzo lichcj izdebcc, przy stoliku, siedzial nllo
dzieniec zaled\vie 14scie lat maj~cy; blada t"·arz, 
szczuply ksztalt cia~aJ zbyt skromne odzicnie, \vszy
stko S\viadczylo o biednytn stanie i ci~zldcj pracy 
• Jego. 

,Rozumiem- rzekla Julja- straci n1aj~tck rn6j 
biedny Ryszard 1 ale jaldz pi§kny! jak pracujc! przy
cbodzi do nicgo mlody Ang1ik, on go uczy zn. Iiebe 
wynagrodzenie, poczci,vc dziecl<o!- Jie! Matko, nie 
dam ci go! Nie bier1. n1i go ~latko tnoja! 

., Czyi sctclzHns ze si~ zl~l{n~ uzytccznej pracy dla 
dziecln.:t 1nego? o ni e! nie bicrz mi go Matko mojD !" 
Jeszcze Julja wpatrywala si~ cieka,vic ·,v ten smu
tny obraz, kiedy zwolna zmieniac sj~ zacz~t- Zo
baczyla jak Inlocly, szczuply szesnastoletni g6ral 
Szl\oc1d, z maly1n tl6n1oczldem, przebiega jal{~S 

nieznan~ jej okolic~, znuzony widac podr6z~, spo
czywa co cbwila.- Jaldez zdziwienie Jnlii, gdy pod 
t~ skrornn~ gorala odziei~, poznaje swego Ryszar
da! - C6z to jest? m6wi- on ukrywac si§ n1usi? 
jakai to wina ci~zy na nim?- Biednyl- widac mnie 

szeni pomi~ty, odczytuje, oczy si~ jego zwilzaj~, i 
pocalowawszy drze 'v kawa.lJd to ukocllane pismo, 
spoglf!dajqc na miasto do kt6rego si~ zbliza. ~.,zrok 
Julii idzie za nim.- W chodzi do nicznnjon1cgo mia
sta- ale kolory straiy swiadcz~ zc to llliasto pod 
rz~dn1ni jest Wiclld6j l{rolo\vcj. - Nie pokazuj~c 
za.dncgo wzruszenia, wyjtnnjc n1lodzicnicc paszport 
aby go zloiyc 'vladzy- a 11Iatka. czuje n1ocne serca 
jego bicie i dzieli nicbez;picczeilst,vo, lubo nie wie 
przyczyny, ktora go 'v tak straszne wtrqca poloze-
nie.- zas jalds towarzyszy mu Julja 'v jcgo po nie
znanem miescie obrotach.- Z zalc1n widzi jak z pr6-
zncgo prn ·,vie worcczka dobywa ldlka szclin g6"', a by 
sobie licbe kupic jadlo.- rareszcie \Vidzi, jak czlo
wiek jakis niezmicrnic Inn si~ przypatruje, jak pod 
r6zuemi pozoran1i rozpoczyun roztnow~, l<t6ra mi~
sza bicclnego n1louzieiica. - vV koilcu gdy Si(J po 
strudzcniu ,\. malyn1 k~ciku brud1H~j oberiy ulol{o
'val otwieraj~ si~ drz\vi z trzaskic1n! wchodzi czlo
\vick kt6ren go ciQ:gle lllial ua uwadze, a za nin1 
trzech ze sluzby krajowcj ludzi! - ,Oto jest pta
szek ktorego szuka1n- n16wi wskazuj~c na Ryszar
da - nie byl OJl nigdy 'v gorach Szkocyi choc nosi 
goralski ubi6r. "- Ja 1nan1 paszvort- 1116wi sn1ialo 
1nlodzieuiec.- ,,Moiesz si~ wytl61naczyc, ale teraz 
p6jdz z nami! - ,,0! 1n6j 13oze! - zawo}ala Julja -
Syn m6j w mocy t'vardych r~k angielskich- ale nie 
odbicraj rni go l\1atko!-rzccz sig wyjasni. "- I zn6w 
inny obrax IJrzedstawia siQ oczon1 l\1atld.- Widzi 
cietnnc sklepienic jakicjB izby, patrzy, ai \V k~cie 

jej na lichctn poslnniu sicdzi n1lodzieuicc.-- l{ilka 
rniesi~cy czasu tal\~ \V 11i1n zrobily zmian~, ze go 
ledwie rozpoznaje. - ,Co to jest! - wola z bole
sci~- dziecko moje \V tak okropnem \Vi~zieniu! Kaj
dany wpily si~ '" w~tle jego nogi, ach nie mog~ 
~Iatko moja! nie n1og~ zniesc tego widoku! - - -
ale nie bierz 1ni go- on tak mlotly, on dziecko je
szcze, b§dzie wolny .- Cierpienia przez kt6re przej
dzie podnios~ dusz~ jego, hartu dodadz~ cbarakte
rowi jego, wyrosnie na uiyteczncgo oby\vate1a -
niech wi~c przecicrpi a niech go ni e trac~! nie bierz 
1ni go 1\latko! ' - W tern zn1ienia si~ o braz: - J ulja 
widzi i slyszy wiell<i zgiclk na szeroldej ulicy duze
go miasta. - Lud otacza podeszlcgo wiekiem czlo
\viel{at- To Occonel t za zbyt smiale stawanie w o
bronie narodu swego, kazano mu si~ usun~c.- Idzie 
spol\ojny ale smutny, bo slowa jcgo pelne prawdy i 
uczucia odrzucono i oba.wia s i~ zeby rodacy jego 
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oburzeni, przywiedzeni do rozpaczy, nie dopuscili si~ I ukochany- z razu s~dzil ze nie tylko utracil synat 
jakiego nierozwaznego czynu, kt6renby tylko smu- : ale zc i Zona pozbawiona zmysl6w stracon~ dla nie
tny stan ich pogorszyl.- Obraca si ~ wi~c do ludu, 

1 
go zostala. - ,Dobrze ze go "'zi~la m6j drogi m~

prosi a by siEJ rozeszli. ,Irlandczycyl-·nl6\vi- jesz- zu- tn6wila do niego- o gdybys widzial tEJ szczu
cze nie \vybila goclz ina O~\vobodzenia naszego, cier- pl~, blad~ postnc jcgo, to odzienie n~dzne, te nogi 
piec wiEJc jeszcze mnsicie, uzbr6jcic sit} w cierpli- kajdanami okutP, ten miecz 'visz4cy nad mlod~ gl6-
wosc na ~wszystko co bye n1oie. Czyn niesprawiedli- l wk£1 jego, wolalbys jak ja wolalan1 utracic go, oddal
wosci j g'v altu jaki si~ gotuje, policzcie do tylu in- 1 bys go, jak ja go oudalan1. ,, Przybyl czcigodny Pro
nych i uf<1jcie sprawicdliwosci Boicj.'- Zaled,vie to boszcz, a by pocieszyc rodzic6\v i pogrzebac dzieci~. 
\\'idzenie 7.niklo, inny lubo podobny przedsta,via si~ On dopiero uspokoil ojca, \vyslucbawszy Julii. ,,Je
widok zdziwionyn1 oczon1 Julii.- 'i\tidzi zn6w n1as- zli rn6i ojczc u'vaiasz za laskEJ Boga, ze, zabral dzie
sy ludu idqce w s1nntny1n jakby pogrzebo,vyn1 po- cie kt6re v-' podob nych cierpieniach zyc by mialo 
chodzie nn. plac.- Widzi n1lodzienca piEJl{nego jak to po,vicuz mi, poc6z przyszlo na swiat? na co nam 
Aniol s1nierci 1 nie n1o~e \vicrzyc oczon1 swoiln! obok go Dog dal? Chcia! powolac do ~ycia wiecznego 
niego itlzie kat z 1nieczen1 u boku, na srodku plncu szcz~scia jedn~ is tot~, a \vam chcial dac Aniola, 
stoi rusztowanic!- "~'Co to jest?- \vola- \Vi~c 'vio- kt6rcn by \VSr6d ci~zl\ich na tej zien1i przejsc, spu
senne dni jcgo! to l\r6tl~ie pelnc ngclzy i cicrpien szczal \Vatn jnk krople rosy w dzief1 sl{waru, chwilki 
zycie n1a kat przeci~cl ,To bye nie tnozel uie, tak pociechy i radosci.- Chcial was nadto ochronic od 
nie b~dzie! - ,M6\vilan1 ci- odez,vic si~ nlatka - n<1jci~zszej boleBci jak~ maj~ rodzice, patrz~c na 
ze od takiego zycia ochroni go Pan- ale po~w61 1ni cicrpienia dzieci. 
wzi~sc go." Wez go l\Iatko! ach \vez go! njcch ni c ,.Alci n16j Ojcze, n)y nie n1ozemy posiadac wiedzy 
cierpi, nicch janie 'vidz~ n1iccza nad jego n1iodocia- przy~zlosci, to \Vtizystl<o byly tnrzonki bicdnej nlat-
n~ glo,vq! I zn6'v z1uienilo sif2 'vidzenie; J ulja zo · ki, przypu~zczan1 ic dla jej pocicchy zcsiane." 
baczyla jak 1nntka w postaci Aniola, tuli do piersi ,C6z latwiejszego jak azeby w nnszym kraju, te 
jej smicj~ce clziecie, r6wn~ jak ona otoczonc jasno- tnrzonld jak nazy,vasz prawd~ byly? Wsznk In6wi
sci~- toz" an1o~c rys6\v przckony,va ·j~, zc to us1nie- res n1i clzis rano, ze zupeln~ strat~ maj~tku a na wet 
chaj~ce siEJ z proinicnnyiu \vzroldenl, jest tyu1 sa1nyn1 i "'ydalcnien1 z l~raju zagroionym jestes? a wiEJc ub6-
Inloclzicilcem tak zn~kanyxn cierpicnic1n.- T\varz stwo czekaloby dziecie t\voje! 0 wierzaj mil nie jedna 
siEJ jej wypogadza! - , ~ie cierpi jui! - tnowi z ci - ~1atka \V Irlandyi, 'volalaby \V kolebce rozstac si~ 
cha- cierpiec nie b§dzie, a gdy \V ci~iki6j zycia z dzieckietn, gdyby jej przyszlosc jego znajom~ byla. 
l\:olei, uczujesz 'vewnf1trz duch\l, tnysl czyst~, mysl 0 ukocbana Irlandjo n1oja! c6z moze lepiej odrna
co ci zycie rozja~ni, on b~dzie 1n·zy tobie- nie tra- lowac ogron1 nieszcz~scia twego, jak obraz Matki 
cisz go wi~c.- Nic trac~ m6wisz?- Oh! juz go stra- przenosz~c6j sn1icrc jedynego dziccka, nad iycie 
cila1n! ale stracilarn i cierpienia jego, dzi~ki ci! jego'? Jak strasz ne lllUSZf1 bye przejscia bolesci, kt6-

Siedziala jeszcze biedna tnatka, na p6l spi~ca, na rych siEJ spodzie"ra dla niego sercc jej, kt6re prze
p6l odr~t,viaJa, nad martwen1 dziecl\icn1 swoje1n, czuwa 1nilosc jej, kiedy w ionic smierci schowac go 
kiedy v;ezwany przez ni'! do po\vrotu 'vszedl H1f!:Z przcd nietni I>ragnie! 0 biedna Irlandjo 1noja! 

\ 

\VSP031NIENIE UROCZYSTOSCI \V ORLl~ANI~~ 
1862. 

Pan Lenot'mant pi~kny skrcslil obrazck wrazen ja- zajn1uj~cego opisu. ,,Znajduj~c si~- m6wi Au-
kich doznal, znajduj~c si§ "' roku bieit1CJITI na przed- tor- na Trajedyi Escbilesa \V Orlcanie przedsta \Vio
stawieniu Trajedyi [Jersou;ie przez Eschilesa, na nej \V palacu Riskupirn, przez uczni6\V Sclninarium 
uroczygtosci pami~ci J oannie d'Arc poswi~concj . tegoi naczelnika kosciola francuzkiego, doznaletn 
Przytacza1ny tu niekt6re wyj~tki strcszczone z tego . rozn1aitych \Vrazen i uczuc nazbyt tlu1nnie budz~cych 
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si~ we mnie.- Zk~d pochodzi ze Trajedja tak pro- \Va ludzka \vyglosil a. Nie kusitny si~ na roztrz~sa
sta, ogolocona z czynu i wszystkich efekt6w sceni· nie jej; tylu uczonych, juz rozbi6r j~j oglosilo. l.)oc
cznych, odnosz~ca si~ do wypadk6\v i czas6'v da,,·no zja dra.nHltyczna Grccka, przeszlo ocl 20stu wiek6w 
ubieglych, \V taldej przestrzeni dziel~cej nas, jest naslado,vana, ut\vor~yla w.ielu szclytnych pisarzy
"'stanie \Yzruszyc uas do glQbi duszy? Zln~d pocho- ze wszystldch jetluak dzicl l~schile a, Sofoldesa, 
dzi ze zaden z nas nie n1ozc pozostac ohojetnytn na Euripidc~ n, trajcdja tego ostatniego fJt)l'SON'ie n~j,vig
wspolnnienie Maratonn, Sa1atniny, Platei? czyzby to cej jest oryginaln~ i IH'a\vdzhvic Grl'clrrJ. Bo jaldegoz 
pochodzilo jcdynie przez 'vrnzcnie doznunc 'v dzie· to 111istrza sztul<a 'vyJuaga, zcby od pocz~tku do l<o1t
cinst,vie?- Nic, bo to jest szczrg6lnc i jcdync ca clr·a.tnatu, zn.jttl sluchaczy, prostytn opi ·en1: ocze
u wiclbicnic szkolne, kt6rc z post~pr1n \V lat.a, za- kilDaJui niecieJjJ!iltit' pr:e: P ersr)!o IDiadoJuo.~ci od 
n1iast nikn~c z pruni~ci, z kaidytn dnien1 "rzrasta. arnni i oltTOJnu;o·o o nit~· doniesieuirr. Oto ca1a tra.je-

Zgl~biaj~c hi s torj~ uczyu1y Si<J po"·qtpie\vac o nie- dja! - IJccz jaldPi cudownc stopnio,vanie zajlJC, od 
przcdajnosci Demostcne~a l\t6ry llarpalusowi dal: znczynaj~cego sztuke choru, w kt6ryn1 Starcy, po
si~ raz przekupic; o cnocic Phocjonn radzctcenlu wicrzony sobie 1unj~c od ,.. erxcsa I\z~d Ccsarst\va, 
przcz polit.yk~ poddac ~i~ mocniejszcn1u, uporczywie turbuj~ si ~, uieodhicrajQ;c o \Vojskn ia.dnych \VicHci, 
utrzymuj::tccnlu ie zdanie jego najlejJs:e; o patJjoty- wylicznjf): ogrotnnc Rity Pailst\va Pcrski<'go, pon1itno 
ztnic Brutusa pysznego \V Rzyn1ic a lal<OBlegr> lich- ze to wyliczauic nie jest \V gtanic ich zaspol<oic;
·wiarza. po prowh1cjach; o 1'epuhlilranaclt rzyn1skich, az do l\oilcz~cej ~ztukg sceny; \V 1\tt>r(~j .. r erxcs zwy
chc~cych niewoltt ~\viata zakupic \vlasn~ \vo1nosc ci~zony, strctci\v:~y k\viat lndnosci swych pochlanych, 
i t. d. a czc1n ltierqj przyklada.my si~ do historyi, s~iO'any przcz zgrnj~ przel\linaj~Cf1 go i dopotnaga
tenl bardziej \V <.tll\a. Grecyi z Pcrsa.n1i otacza si~ j4ct1 Sif" o swych ro<lak6'v i dow6dzc6\v dtunic j 'go 
swietn~ aureol~ przez oczytna nasze1ni, ho w 1\fara- bcz granic poswi~conych, \vrat:a zc 'vstyclctn jak 
tonie, Salan1inic, Platei nieszlo o to tylko, aby Grc- zbie r,. do palacu swl'go! - Zrnieuiwszy itniona i 
cja nie placila daniny wielkiemu Xerxesowi i uznaln. ubiory, nlolnn. ntworzy6 sobie, udcr~aj~cy, zav.'szc 
go wladc~ S\voiln; ale Grecja wa1CZf!C o niepodl£lglosc prawclziwy, obraz uauld, jak~ opatrznosc zsyla dla 
s\voj~, '\valczyla zarazem o niepodleglosc c:lon·ieka! dumnych i przen1oinych. Po\vrot l~,rancuzo\v z Ros
Jezcli sztuld, tuniej~tnosci, cala cywilizacja, \Vzi~ia syi w 1812 roku, rownie jest udcrzaj~cy1n jak na
g6r~ nad cicmnot~, jeieli swiat cnly nic zostal %gnie- st~puy dzie!1 po zwyci~ztwie pod Salan1in~ .- Wla
cony hai1bi<1cynt j~rzmc1n barbarzyn5ki~j nie\voli snosci~ bo\vien1 jest }Joe::yi GTeckitfj, nzeby przcz 
Azjatyckiej - jczeli nauka Chrystn~a przcmogla "·ieki utrzymy,vac tnlodociannosc S\voj~; tak \vyra
gruby panteiztn szerz~cy ~i~ od Eufratu i Nilu, \vin- ia uc~ucut 'viecznic \vyryte w sercu cz}owicka, ze 
nismy to "'szystko niepor6\\·nanyn1 "''alkotu rlclle- przedstawia na '" ·zystlde wieki nauld, mog~cc bye 
n6\v. - I\1 nustwo stoczonych \Ynlk na 1norza ch i l~- do llicj za tosowane1ni. 
dacb pochlougly Panst~va pot~inc, nitlprzc1iczona. Pan IJcnorn1aut zc sn1utkien1 i cal~ szczerosci~ 
liczba \vyginrla ludzi, n1n6~two "'ypadko\v pozniej ubole"'a nad naro<lcnt francuzkin1, tak lekkim, tak 
nawet zdarzunych, w kt6rych przcwidywano ic losy sl\oryn1 do obroceuia \Yszystk1cgo \V 8miesznosc.
swia.ta ZD1ienic gi\} 111USZq~ przeszly \V znponulicnic.l 0 ile si~ uno~ i uad idCQ po etyczn~ Grel<6\V, 'vierz~
Jak itnionn. ' \T go Alcksandra Cesarz a, l(aroln. \V go, cycb w swifJtosc swej sprawy, za kt6r~ \Valcz~c oba
Napoleona, ktorL~ w pr7.yszlych \vickach zapadn~ lili \Viclki kolos z gliniancn1i nogami, o wzniosh3j, 
w lng]~ otacznj~Cc1 ozisiaj Sezostrysa! lee;~, w po- ·zczytnej, szlachetu6j lny~li, jak~ powzi~li, by zalob~ 
sr6d tych usUnvicz nych stare, powtarzaj~eych sig i uroczysto~ci~ ponur~, nczcic poleglych przeci\vni
t\vorz~cych historj~ ~hriatn., i znikaj~cych z patni~ci k6w; o tylc i~ stnuci, ie nic podobncgo w terazniej
lu<lzku~j; Snlan1ina, !\Jaraton, nie zatrze ,j~ nigdy szych cza ach, nie tnogloby nast~pic \Ve F,rancyi; 
z pa1ni~ci, bo to sq dnie zwyci~ztwa cywilizacyi nad gdzic zatnia. t Trajedii Eschilesa, przel\ladaj~ dra
dzicz~, ~nvobody nad nie'\\'Olf!J, swiatia nad cieJnnot~. nlata Wiktora; %anlia ·t Parthenonu, No\VY Louvre; 
Pa1ni~c tych cpok pozostanie nies1n icrtelnen1 godlem a fotogrof~JC kolorowane przez tnoclnych n1alarzy, 
i podniet~ dla dusz wspanialotnyslnycb. zast~puj~ freski Polygnata i innych wiclkich arty-

Persozoie, trajedja Escbilesa odpowiada godnic sla- stow! 
wnen1u z\vyci~zt\vu kt6re opiewa -- jest ona naj- Szczuplo~c Tlisma nie dozwala urr1ieszczac "'i~cej 
wznioslcjszym hymnen1 tryumfu swobody, kt6ra rno- • uv1ag Pana Lenormant; wracamy wiQC do 'frajedii 
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Pers6w- 'v ktorej ust~p o Matce Xerxesa, maluje 
trafnosc Antora jak umial korzystac z wszystkiego 
co moglo lud Atensl\i do najwyzszego zuchwycenia 
przywicsc, nie wprost dan~ tnu pochwalq; a zarazem 
maluj~c nieswiadomosc kobiety w Seraju zyjf1cej. 

,,l{r6lowa. po nocy i snach okropnych, budzi si~ 
przerazona i pyta: ,Powied.Zcie mi w jakiej cz~sci 

swiat~, rn6\vi~, zc te Ateny SQ: poloionc?- Ch6r od
powiada..-,,Dalel\0! gdzie pron1ienie ostatnie sloi1ca 
padaj~. ''- ,,Czyi to jest nliauto kt6re Syn m6j tak 
z~da podbic?"- , Tak! grlyz zuraz po podbiciu A ten, 
cala Grecja. bylaby podleg1~ kr6lovv·i. , ,,Czy oni 
maj~ wielldc i liczne wojsl{o? - ,Dostatecznc -
kt6rem Medon1 '" ielk~ kl~sk~ za<.lali." ,A przytem, 
czy tnnj~ co \Vi ~cej? hognct"'a jaldc w S\vych siedzi
bach?"- ,I{opalnia srebra "\V zie1ni jest d1a. nich 
ot\vart~." - ,Czy r~ce ich s~ uzbrojone lukiem i 
strza!arni?" ,Nie \\'Cale, majft dlugic pild ostr<}: mie
dzi~ obsa.dzone, a do ochrony S\vej pul\lcrz." ,J altiz 
jest pastcr~ t6j trzody? ja.ki 'vla.dca tego wojska?''
,Nie sq, poddanen1i ani nie"'olkami zadnPgo zyj~ce-
go czlo,vi ·ka. - ~,Jal~zesz oni ~miej~ sta.,viac czolo 
obcym nirprzyjaciolon1 napadnj~cytn na nich?" -
, Tak san1o ja.k s1nieli zniszczyc pi~l\ne i li czne za
st~py Darjusza. ~'-,,Oh to nasu,va sn1utne roztnysJa
nic 1natkon1 yn6'Y tych, kt6rzy lHl. t~ \Vojn ca " 'Y zli." 

'Vyl\onanic i oddanie tcj l'rajedyi najznpelniej 
si~ po,viodlo.- Mlouziei w en1inarium ''"ychowana, 
wykar1niona zdro\vemil g!~bOl\iCn1i naukami, ze S'Vie
.iosci~ uczuc, moiua powieclzicc dziewiczych, nie
zepsuta gu tc1n przesndy paryzldcj, gdzie tylko 
aktoro,vie kon'\"\'nlsyjnic rzucaj~cy si~ na scenie, 
O}{}asld oubierajq; byla \V stanie Zl'OZllllliec i oddac 
z przy nalcin~ godno~ci~ i nai\vnoscit1 trnjrdjEJ staro
dawnq! To tcz pocz~\vszy od n1lodocianego syna. za
cnego negocjanta, '" Orleanie, "·yst~pujqcego '" roli 
1\rolo\vcj Atossy, ai do kazdego indywiduu1n wcho-
dz~cego "' cb6rach, 'vszyscy z naj,vi~kszern zaclowo
leniem \vidz6w odegrali S\voje role zaszczyt im sa
mym przenoszqce- ruchen1, akcenten1 glosu, do
wie<.lli zdo1nosci pochw·ycenia "' zystkich pi§knosci 
w poezyi E chilesa, jakby \V picrsiach ich echo tnu 
odpowiadalo.- Juz to trzeci raz jak gorli"'Y Pasterz 
czuwajQ:c nad trzod~ nJu powierzon~, przez trzy 
pokolenia naucznj:tcy po\vinnosci czlo,vi< ka chrze
scjaninn; Arcybisl\up Dupanloup, din wyboro\vej pu
blicznosci i przyjaciol Dobra i fJickna 'vyprawia po
dobn~ uroczystosc. 

VtT czasie, kiedy ws~~;ystlde podania z przeszlosci, 
"'i~ccj niz od pol wieku, tak szybko gin~ z pa1ni~ci 

Francuzo\v, zaprzeczaj~cych nawet czyn6w swie
tnych przodkom swoitn; tern wi~cej tkliw~ sifJ zdaje 
obchodzona uroczystosc na swi~to Joanny d' ~t\rc, 
zr~cznie z literatur~ wzorow~ l~czqca si~.- Zbieg 
dw6ch tal\ wielkich zdarzen, jak pokonanie przez 
1,emistoklesa na nurtach pod Salamin~ Pers6w, a 
Gelona na plaszczyznach Him cry; l<t6re "\VY bawilo 
nie ty lko Grecj~ ale cal~ cywilizacj~; rcSwniez 
sieflmnastoletniej, bozkien1 natchnieniem "'iedzionej 
dziewicy, \vyba"'iaj~cej cudownie z prze1nocy "'ale
cznych wojsk przez Snffolka i Salisburego wiedzio
nych, jest takze niepoj~tym faktem i 1noina powt6-
rzyc slo,va z Pisma: jest to dzien ktory uczynil sam 
Bog·! Nic maly wi~c zaszczyt przynosi Orleano\vi, 
z tak~ wystawnosci~ swiEJcenie pami~tki os\vobodze
nia Francyi, kt6r~ to uroczystosc nie tylko miasto 
Orlean, ale caly lrraj, jako najchlubniejsz~, najswie· 
tniej zq. dla sicbie rocznic~ winienhy obchodzic. 

0 bch6d ten jest podzielony na d'vie cz~sci. 'Vie .. 
czore1n 7go ~faja wlasnie o godzinie, 'v kt6rej Joanna 
jako z\vyci~zca weszla do oswobodzonego miasta; 
cala 1nunicypalnosc otoczona ,\voj Idem regularnem, 
nios~c vroccssjonalnie cbor~gwie n1iasta i sztandary 
dzie,vicy Orlcunsldej, udala si~ do Katedry. Arcy
biskup otoczony licznem ducl1owie11stwein czekal 
'v przysionku na zblizajf!CY si~ liczny tlu1n ludzi. 
W ch,vili lde<.ly processja do bazyliki si~ zbliiyla, 
jakhy czarodziejskitn sposoben1 dwie ci~zkie, ogro
mne 'vieze l{atedry, zaplon§ly swiatle1n, dziwnie 
bo prawie w Niebo s i ~gaj~cem.- Arcybislrup pod
nasi r~k~ i przy odglosie tr~b, strzal6\v z dzial, przy 
spiewie hymn6w, chor~gwie z'vyciEJzkie, chorq.gwie 
niegdys 'v tytnie sa1nym czusir, kurzaw~ "'ojenn~ 

opylone, z'volna pochylaj~ siEJ, aby blogoslawienstwo 
odebraly! Napr6zno "\Vyszukhvanoby \vidowiska bar
dzh~j wzruszaj<}cego, symbolu wiEEcej przPjtnuj!!cego; 
jak to pol~czenie religii i rnilosci kraju, l\ tore jedy
nie swiat zbawic Inogq. Nazajutrz podlug odwiecz
nego Z\vyczaju, takaz processja udaje si~ na miejsce, 
gdzie zdobycie \Vieiy basty1ii, gl6"rnie si~ przyczy
nilo do odparcin Anglik6w w6\vczas- d1a oddania 
dzi~kczynici1 Panu zast~pow! Poczem po~b,vala Bo
haterki glo ... zon~ by"~a ludowi z am bony Sgo Krzyza, 
przez najznal\OJnitl..;zych m6wc6w. 

Pi~ lin a i tkliwa pan1i~tka, ze siedn1nastolctnia bo
haterka uwalniaj~c miasto Orlean, a tern samem i 
cal~ Francj~ oswobodzila, wylqcznie jednak jest tyl
ko \V te1n IIJiescie obchodzon~; mieszkancy \vol~ cza
srn1 zniesc wysmianie i zarty zbrudzo~ych kalElm 
dowcip6w, nize li okazac si~ 'vyrodnymi i niewdzi~-
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cznymi, autorowi tego artykulu; mimo woli nasuwa cego w Joannie, \viejskiej, prostej dziewicy, natchnic
si~ por6wnanie Herostratesa i j ego ch~ci, a by choc nie pochodz~ce od Bog a i slusznic u waza takze za 
nikczemnym sposobem slynnosc pozyskac; z szyder- cudowne zrz~dzenie opatrznosci, ic potuirno tylu 
czym W olterem, w kt6rym zdaje ~i~ kropli krwi na- napad6w na I~,rancj~, po1nin1o nnjsrozszych \VC\YD fd

rodowej nie kr~iylo, kiedy si~ osmielil zbezczescic trznych zaburzcn, jal<ic ni11: miota1y, nigdy \V trrito
w swej sa1·/rastucznej poezyi, pami~c Joanny oswo- rium ntinsta Orleanu, stopa nicprzyjaciol i najczdni
bodzicielki ojczyzny jego! Poezja ta slusznic oburza ko\v od czasu Joanny, nic postala.- IJibclk, pi~l{nie 
kazdego pra\vego i rcligijnego francuza, upatruj~- w S\VCj Inonografii Joaann~ \vysta\vil. 

PO ODZ 
(z H.Y I ,..t~ BI TUEili ROBIONJ\). 

Pi~knyrn i poci~gaj~cym jest \vidok G6r! l{t6z spok6j tej zgody zicmi z niebcnt'? C2y tc sl<romnie 
w S\vej mlodosci nie doznal gor~cej ch~ci z\viedhenia SC};CZqce sifJ stru1nicnic pokornic u ~top olbrzym6w 
onych, a pozna wszy, kt6z nie zat~s]\nil za nicmi? plyn~ce? 1noglyiby one innyn1 odglosen1 jak cichym 
!\fieszkanca dolin przejrnujc tr,voga \vst~puj~c pier- szrneren1 po kan1icnist6m lozysku, zaJ\locic spok6j 
,vszy raz nn olbrzymie Pirene6,v, Alp, 1'atr6\v lub tych u~troni r A jcdnal<ie te rozpadliny, tc po~zar
Karpat szczyty- ale jakiz widok ztan1t~d ot\Yiera pane, jakhy dzik<b jalu~s sil~, szmaty opok i przcpasci
si~ dla oka jal\ie uczucia unosz~ dusz~!- Z tcgo stc \vyr,vy, S\Viadczyc si~ zdaj~ o prz(\jsciu burz stra
gniazda Orl6\v, ludzkic oko obej1nuje zien1i~ jak pra- szliwych. Nic za 'vszcz bo czysty bl<dkit otacza te 
wdziwy padol, pon1niejsze g6ry i dalszc ·wzg6rza wzuiosle gor szczyty, \VSpiera na nich ja.kby l<rys~
wydaj~ si~ jak falc morza zn1artwialc i bez ruchn- talow~ sw~ kopul~. Czasem zagnie\vane niebo grozi 
a dusza zbratana nicjako z nicbe1n, okolona jego zaslania:j~c si~ cic1nnt1 opon~ i zawiesza nad ziemi~ 
bl~kitem, zclaje sif2 nie nalezec juz do zien1i. mgiy falatni \v6d obci~zone. Wtenczas to rozdarte 

0 drogie 'vrazenia! ktorych pi6ro nigdy dostatccz- blyskan1i i gron1c1n, zlewaj~ si~ potokatni po urwi
nic sl\reslic nie zdola; \vspo1nnicnicn1 sam6Jn \VY jesz-

1 

skach skal, \\'Zn1a.g~jf}c rzcczki i strumicnie g6r do 
cze unosicic dusz~ i wahicic t~sknot~ ku tytn stro- straszncj pot~gi pra.,vic picr,votncgo potopu, i uwic
nom co tuni ej~ uskrzydlac tnysl i duszg nasz~ do czniaj~ jego dziclo; a lndziom uprzytomni~j~ obraz 
Iotu }{U \V)'i~zyn1 sferom! Ta1n bliiej nicba latwiej i przestrach pierwszcgo l<ataldizmu przyrody- na
lepsze c1.crpi~ si~ natchnienia- a \V ty1n spokoju i wet be1. Arki zba,vienia! .. _ Blogi pok6j zamicnia si~ 
wznio"'lej ciszy, - bo szun1 \Viatr6'v i burz satnycb, w strasznc przcraienie; plody pracy w zniszczcnie; 
zdaje siQ ochrnniac zaciszone cicnic1n gor doliny i cale szcz~scie rodzin, CZfJSto w rozpacz nie pocie
po nad niein1 tylko bojowac- zdaje si~ ic cala na- szon~! 

tura w zgoduytn ustroiu spoczywa!- Cisza! Uro· vVidowni~ 'vlasnic tald~j sceny ~niszczcnia byla 
cza cisza g6r 'vsr6d czystcgo nieba bl~ldtu, kt6ry jedna z wiosck polozonych wsr6d 'v~zki¢j doliny 
zdaje si~ przegl~clac '" powietrzu zierni i S\V~ bar\\·~ Karpat, ci~gnic si~ ona dwie1na rz~dami schludnych 
w nien1 odbijac - otaczaj~c ni~ daleki widokr~g i cboc nie biclonych chatek, po obu brzcgach kr~to 
ciemniej~ce na szczytach lasy; to blogi koloryt kt6ry plyn~cej rzcczki Rusk~ \Vod~ - lub Grajcarkiem 
zdaje si~ bye cudown6tn tletn obrazu pasterskiego zwanej; kaida pra,vie z tych chat drzewkarni sliwo
zycia g6rali. Tatn ziemskich potrzeb 1nniej, skrotnne \Vetni lub grus~ami otoczona, z ogr6clkiem po za ni~~ 
pol a wystarc~aj~ na cbleb po,vszedni, a licznP, najcz~scicj jui pn~cy1n sif2 ku g6rom do lin~ t~ sci- . 
trzody dostarczaj~ zyznego nabialu; cbaty skalami skaj~cyn1: niektore z nich rzucone na pochylosciach 
przyslonione i pod ich opiek~ zacbronionc przcd zi- coraz wyzej \Vznosz~c si~, \vygl~daj~ jak gwiazdka 
mnem. Przyroda i Czlowi(!k przedstawiaj~ si~ tu do skal przyczepiona, obszerniej tylko zal{reslone 
w calym majestacie prostotJ! I c6zby zakl6cic moglo. nizeli mieszkanc6·w powietrznych, bo do rozmiar6w 
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wymagalnosci ludzldej rodziny zastosowane; po nad Srerlnioletni cblopczyna bral za grabie obiecuj~c 
niemi wyiej, coraz wyzej, zytem, j~czmieniem i ojcu czynn~ pomoc, a czteroletnie dziewcze wolalo 
owscm zasiane r6zn~ zi elonosci barw~ jasniej~ po- ci~gle , wezcie i mnie tatulu, wezcie i mnie na l~k~ i 
la.ny pod hale obfit~ t.r aw~- a ponizsze l~ki sko- ja zbierac b~d~ siano i l\lasc na fur~."- No, no od
sr,onego juz siana zastawione kopkami. Spiew pta- rzekl im ojciec, jak zaprz~g~ to niechze was matka 
stwa rozlega si~ \V po\viet1·zu, na zien1i ruch i gwar wsadzi na w6z- nie b~dzie to duzo grabienia, siano 
krz~tajqcych si~ okolo sprz(Jtu !~k mieszkanc6w. w kopkach juz zebrane; a seta nie zaluj~ na najemnika 
J edni kosy ostrz~ i szerokie ni~ zakreslaj~ p6lkola a to j uz na l~ce gromadzi siano i na \V6z mi je wlo
zcinaj~c pasz~ dla bydla i koni; in ni juz wozan1i to- iyc pomoze- a za nin1i na wlasne r~ce rachuj~c 
cz~ccmi si~ po pocbylosciach g6r, sprowadzaj~ j~ deszczu nieraz si~ doczekaj~ i \vszystko im splynie 
do zacho\van donlo\vych; dzieci nawet biegn~ z gra- z powoclzi~, to ja se za pogody zwioz~ do domu. "
biami i pomagaj~ gromadzic pol\osy, lub jesc nios~ Toe si~ i chmurzy Jasku! odezwala si~ zona i nie 
pracownikom; wszyscy przedstawiaj~ zwinnosc skrz~- wiem czy si~ uwiniesz ze z\viezieniem a i dzieci mi 
tnie pracuj~cych 1nr6wek. Ja t.Ito, 'vlasciciel n1alego zmoczysz jeszcze- najgorzej tez przez \Vod~ co wnet 
ka,valka gruntu Ol'uego i J~ki, ale zan1ozny \V porzt}· \Vzbicra jak potok, kiedy deszcz lunie!- Zawsze si~ 
uek gospodarsld w chacie i stajni~, kt6ra z najmu to straszysz byle czem kobieto- jeszcze chmura za 
koni na spacery przybywajf!_cyin do zr6del Karpac- g6rf1·- rzekl sn1iej~c si~ gospodarz, a ja 'v lot zaloz~ 
kich goscio1n, przynosila mu nien1ale zyski, znanyn1 konie i jad~. Dzieci, dalej na \voz! zawolal i w kilka 
byl we \vsi jako oszcz~dny zbieracz grosza, }{tory minut juz jechaly uszcz~sliwione dzieci~ta, jeszcze 
mu plyn~l talc ohficie ze s~siedzi 11iemog~c doliczyc wi~ccj ciesz~c si~ powrotem na wyladowany1n sianem 
si~, zl{~clby tylc 1n6gl 'vyczerpnqc docbodu, jat\iegos wozie. W satnej rzeczy 1ni~kJde to bylo })Oslanie -
skrytego do1nyslali si~ zr6dla i cos na ucho o te1n a w 1niar~ jak przyby'''alo siana na \VOzie, dzieci co
s.obie szeptali. A goscie? goscie zacz~li tal<ze zrazac raz \vyicj wst~powaly, ukladaj~c je i ton~c w niern 
si~ do niego.- W dlugich po g6rzystej okolicy i po zaraze1n. Szybko jednak musiala isc cnla robota; bo 
Dunajcu \V~drowkach, gdzie uieraz ~' odzia1ni stero- chn1ura lote1n prawie wysun~la si~ z zag6ry, wiatr 
wal, milcz~cy byl i ponury a wi~cej sluchac jak roz- d~l silnie w jej skrzydla, kt6re niebawem obj~ly caly 
po\viadac lubif!cy, nie przypadl im do ~nnaku- bo widokr~g i nim Jasko zd~zyl spuscic si~ z wozem 
gdy si~ sami rozgadali lub rozspie"'a1i to, cbcieli ze- z g6ry deszcz juz pad a} ulewny. ,Gospodarzu rzekl 
by im kazdy wt6ro\vnl albo przynajmniej ecba tylko najemnil{, pono leph~j przecze}{ac na tej stronie t~ bu
glos slyszaly i przechowaly ich dzwi~ki lub ponio- rz~ bo leje coraz gwaltowniej, jakby si~ chn1ura 
sly do sere czuj~cych- a on nie dopuszczal widac oberwala, a woda szumi i pEJdzi jak szalona, a jak 
tych rlzwi~k6\v do swego.- Dzhvnie mu si~ na,vet nam 'v6z obali, to i po sianie i po \vszystkim b~dzie!'' 
niepodobaiy i nie przychylnie si~ o nich mial "'yra- Bodaj tol albo mi to pier\vszyzna po grajcarku si~ 
zac przed kiln nalczalo, albo raczej nie nalezalo. - pl'a "·ic- nie jego gora ale moja, siano i tlzieci cale 
Wiele zt~d 'vy padlo nieprzyjemnosci dla podr6zuj~- do do1nu przywioz~.- To m6wi~c wjecbal wlasnie 
cych, a na Jasl\a 7. pod oka patrzyli san1i wsp6ln1ie- na kan1ieniste dno rzeczld. Oba% najemnikiem hro
szl{aiicy wioski, po\vtarzaj~c z cicha pod nose1n: dzqc \V wodzie wyzej l\olan, przytrzyn1ujq z obu stron 
,Biesowi dusz~ zaprzedal i dobrze mu si ~ dzieje, fur~. - Jasko konie za.cina, kola \vozu, po nier6\v
alec B6g cboc nierycl1liwy to spr[nviedliwy! - Nie nych kamieniach, niekiedy '''iell(osci~ ro\vnaj~cych 

jednemu sadla znlal za sk6r~, nie jeden na niego si~ sl\al odlamom, to wznosz~ si~ to zapadaj~ nie 
zapla.kal- Bog rnu to \vytrfbci! - Nie u \Vaial na to r6wno; dzieci drz~ i skacz~ jak pilki po sianie ru
Jasiek i ufny w tr,vnl~ pon1y~lnosc zabiegnl jah: zwy- chetn wozu kolatane- Ojciec uspol{aja placz~ce -
kle skrz~tnie, staral si~ po staren1u zyskiwac rensl\ie, 1 ,y te1n jedno kolo zapada w dol, kiedy przeciwne 
a i roli i lf!ki nie zaniedbywal. Jednego pj~knego wznosi na ogron1nyn1 krunieHiu pokrytyn1 wezbran~ 
polud.nia, 'v Czer\vcu., kiedy 'vszy cy nie dojad!- rzeczk~, tah: ze go oko ojca dostrzedz nie moglo -
szy spieszyli do siana; on sobie sie dziat jeszcze za i caJy ~adunek siana wraz z dziecmi run~l w \Vod~ 
stole1n wytniataj~c mis~ dobrze z okraszonych l~ar- przy,valaj~c je swym ci~zarem! Jasl{O i najemnik 
tofii. Zona juz podjndlszy prz~t.ala naczynie a chlop-

1 
\V tej ch\vili zachwiani fal~ i upadldem \vozu zale

cz)'l{ i dzi e\Yczynka z utluszczone1ni jeszcze ustatni 1 d\vo utrzyn1ac si~ mogli na nogacb, a gdy zdolali 
przymilaly si~ ojcu zeby ich powi6zl nu l~k~.-1 rzucic si~ do ratunku dzieci, juz te niewinne istoty 
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lezaly bez tycia na kamiennej w rzecc poscieli.- a rzeczlGl. skro1nnyn1 strutnienicni tnruczy nicwinnie 
Straszny· ten wypadek przerazH wies cal~ i odtf!d u stop g6r jakby niewydarla iycia nilton1u, zdolna 
miejsca tego nieszcz~scia wskazuj~c podroznytn, zaled\vie sk~pac stopki dziecinnc! Jasko milcz~cy 
opowiadaj~ G6rale- ,tutaj Jasko utopil dzieci- za\vszc swe uslugi ofiaruje podr6znyn1- a miesz
straszny tam byl placz matki - straszne s~dy Bo- karicy wiosld powtarzaj~- ,,B6g nie rychlhvy- ale 
ze!,.- A Karpaty pi~trz~ si~ za,vsze- cicha 'vioska sprawiedliwy!'' -- ,Strasznc s~dy Boze! 
smieje si~ zawsze z obu stron z Ruskiej "'rody-, TrJ~ 

0 B R Z ~ D Y VV E ~~ E IJ N E N A R U S I 
(0 DWlli MILE OD BUGA) . 

Rodzice, ktorzy runj~ syna, dowiedziawszy sj~ o ja
kiej dobrej dzicwczynie, wysylaj~ d wic kohicty czyli 
swachy do niej z bull·a1 chleba. - Tc przyszedlszy 
m6wi~: ,pochwalony"- nun. 'vieki"- ,,Pryszlysrno 
najpersz do Boha, do \Vas i do vVaszej diwki w di
wosluby." 

Rodzice odpo~·iadaj~: ,.,A pytajtcsia diwki szczo 
won& skaze''- c6rka odsyla do Rodzic6\v, i tak si~ 
droz~ jalds czas; nareszcie rodzice \VZi~wszy bulk~ 
chleba od swach, daj~ im S\voj bochcnek.- S\vachy 
wychodz~, a \V \viccz6r tcgoz sarr1cgo dnia mlody 
z druzb~ przychodz'1 z w6dk~ pod okno mlodej i \VO

laj~: ,Mozebyste nas perenoczo\valy." ,,~loic dalej 
p6jdete," odpo,viada ojciec, bo wu nas chata 1nalaja., 
nima de perenoczo\vaty- ,,~I) bud em pod poroho1n 
nocowaty a by u was." - Wtedy Rodzice \Vstaj~ i 
otwieraj~ drzwi: mloda, schowawszy si~ w }{~t, za
krywa si~ dobrze. Druiba pyta: ,A de nasza. di\v
ka?" Mloda si~ chowa ale j~ gwaltem druiba. \vyci~
ga i 1n6,vi: .,Chodyno do nas! Inoies kulha\va, nc
zdarnaja, abo szczo. '' - On a ucieka w k~tek, pan 
mlody si~ sn1iflje i konczy si~ na tern ie dziewczyna 
daje kieliszek druzbie, kt6ry pije do niej a ona do 
mlodego ten do ojca i t. d. Gma"'iaj~ si~ o "'e
sele, o dniu zar~czyn l\toren oznacza sama mlorla. 
W6dk~ wypiwszy, odchodz~. Ten obrz~d nazy\va si~ 
Zapitki. 

Za1·~czyny odbywaj~ siEJ w ten spos6b: \V dzien 
oznaczony przez pann~ mlod~ przycbodz~ do niej 
narzeczony, druzba i jeieli zyje, ojciec. Przynosz~ 
wodk~ a druzba pod pach~ w chustce zawini~ty bo
chenek chleba.- Zaczynaj~ przepijac a mloda przez 
ten czas wychodzi na wies i zprasza gosci na ,,za1'1t
czyny'' wraca z goscmi, kt6rycb druzba ceremonial-

KstJiGA SwiA.TA, Cz. II. R. XII. 

• 

nie ~adowi za stol a tal<ic ·i Rodzic6w 1nlodej: po
czein 'druzka pyta: , Tato i ~1a1no czyscic na rnijscu? 
proszat' tyi dieti \Vas o blohoslawiest,vo, szczo rna
jut ich Pan I~oh do kupy zhtczyty, na pcrszy po~ag 
(wytlo1naczenie tcgo 'vyrnzu b~dzic po uiz6j} tisty.
l\1]odzi zac2ynaj~ siEJ klaniac po trzy razy kazclemu 
zacz~wszy od rodzic6w. - Poczcm Matka mlodej, 
dajc druzbie chustk~, ten podaje dwa jcj koncc mlo
dyln obojga ~ prowadzi ich tak za st6l pytaj~c: 
,,Mamo i 'fa to a budet' tak horosze?-, Chorosze"
D~jze Boie zeh' tak do wicku bulo chorosze." Druzba 
teraz kraje scr na male l{awalcczki i podaj~c go 
wszystkim \V okolo na talcrzu, 1u6wi do kaidego: 
,iYioloda prosit' Was na zaruczyny."- Poczcm 
ukladaj~ si~ o \veselnik6\v, \vyznaczaj~c ich jak na
st~puje: 

J>ier,vszy druzba (z batcm u pasa), Starosta, Star
szy S\Yat, Chor~zy (z kwitln~ czyli dz\voneczkami po
przyczcpiancmi jakby na tr6jzfJbic i ubranemi w pi6-
ra i tasie1nki koloro\ve ). Muzykant, Panie11ski 8\vat, 
dwic Starosciuy i d\vie drucbny.- Wszyscy m~iczy
zni 1naj~ r~czniki u pasa, a pi6ra i kolorowe tasietnki 
u czapek. - Starosciny Inaj~ z pi6r i swiec~cych 

papierk6\v i slomy nawlekanej }{awaleczkami ogro
mn~ jakby piramid~ na glowie; czerwony kusnik du
.z~ \V tern ubraniu gra rolfJ.- Druchny cal~ glow~ 
maj ~ okryt~ kokardeczkarui z r6znokoloro,vych ta
siemek i wst~zek, z kt6rych mala liczba spada na 
plecy. Pan mlody r6zni si~ od innych weselnik6w 
sutszem ubraniem czapki baranh~j 1); panna n1loda 

1
) Zlozonem z wianka z ruty, (kt6rego Ksi~dz u~ywa 

przy szlubie, klad~c go parze na glow~), ze wst,zki i 
z kusnika. 

• 
• 

Ui 
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,;a~ od druchn najladniejszemi wstq~kami po~yczo
nemi z calej wsi, ich 'vi~ksz~ ilosci~ wisz~c~ na 
plecach i na g1owie; nareszcie rozpuszczeniem wlo
s6w. W szystl\ie kobiety takze maj~ r~cznil\i za 
pas em. 

W So bot~ poprzedzaj~c~ Niedziel~ \veseln~ zapro· 
szonych jest ~zesc kobiet przez lnlodf!, te nazywaj~ 
si~ Korou,ajnice czyli l{oro\vaj piekqce, to jest chleb 
weselny pszcnny bez soli. N ajstarsza l(orowajnica 
rozczynia ciasto, a \Yszystlde czekaj~ az si~ ruszy: 
poczcm pytajq: ,, Tato i Mamo ey z Bozorrt dozwole
niem toj korowaj 1epyty, toj dom Z\veselity?'' 

Otrzymnwszy potal~ujqc~ odpowiedz od Rodzic6w, 
spiewaj~: 

,.1\:olo lloroda bielc 
A 'v horodeczl\u zielc 
A \V ton1 don1u S\viatojele 
Zaczynaje sia \vesjele. 
Nech ~ia zaczynaje 
.Ncch Bob dopon1abaje 
Butenl\:o dokladaje. , 

Poczem zamiesi,vszy, l'lad~ ciasto nn st6l na. sro
del\: wysuni~ty i znczynnj~ go )epic, ubicrac w roz
maite figl::lsy z ciasta. Podczas tC'go zatrudnienia 
mloda choclzi \Ye 'vsi po blogosh1"·ie:llstvvo od cha
lupy do chalnpy; 1\laniaj~ si~ nawet dzieciorn w ko
~yscc: to odby"·a z jednf1 druclHH!, oldcd\vie juz tro
cb~ przystrojone na glo,vie. - Pocze1n 1n·zycbodz~ 
do domu i zaczynqj~ \Yic wiancczki z ruty, kt6re maj~ 
sluzyc do szlubu. 1\orowajnice ugniotlszy koro,vaj, 
maj~C go "' piec klasc, Spie\Yaj~: 

Atoza pieczka, hoza, 
J ak czer"·ona roia, 
Nc zall\oro,vaja daty 
Bo u1nijcm za pel< aty. 

St6! ruyj~ spie\vajqc: 

Husonki ne lcbedonld po sto!u pochody1y 
Zonoczki korowajnoczl\i koro\Yaj ulepyly. 

~1y st6l obn1ywajn1o 
~Iy stola ne dajn1o 
Nech nns batei'1ko pro~ yt' 
Pywo, horylku no .. yt'. 

Ojciec sta"·ja st6l na swojen1 miejscu i cz~stuje; 
lroro\vajificc 1 ozmrnvinjq, zngl~daj~ do picca czy si~ 
l\orowaj upicl\}, st6l zascielaj~., 'vpierw go owse1n po
sypawszy: "~yjmuj~ koroYt aj, klad~ go nn. wieku od 

• 

dziezy i z niem daj~ go jakiemu chlopcu na glow~, 
kt6ry tancz~c stawia go na stole. Spiewaj!i: 

Witaj korowaju! 
I z Boioho daru 

D ezes buwal swiaty korowaju! 
Cozes \vidal i z Bozobo daru? 
Stojal wze ja w czystom polu, na nywu, 
Widal wze ja zyto, pszenycu 
I wszelakoju pasznycu. 
A tcper ze ja stoju 
Na tym samom' stolu 
I na obrusowi lnianomu 
A teper 'vizu batenl{a z matenkoju 
Sedyt'se w nowenku swetlicy 
W spomynajut' medu szl<lenicy. 

Chlopiec bierze korowaj i 'vynosi do komory.
Koro\vajuice dzi~kuj~ i wychodZf!. 

W Niedziel~ rano panna mloda si~ ubiera z dru
chnami a pan n1lody zbiera swaty- druzba przy
szedlszy do niego zabija w scian~ posag czyli trzy 
koleczki w r6wn6j linji, na kt6rych rozscielnj~ r~cz
nik. Staroscina spiewa: 

Nasz clruibonko teren budujc 
A \Y tym terenie ne w nuzie 2) buty 
Od Sobotonld do Scredonki. 

• 

Druzbn pana 1nlodego sadza za st6l, a starosta 
bierze '"~gla i pisze po scianie; to eo piszc rna miec 
nihy znaczenie: Szczo bui (tu wyrnienia itnie i naz"'i
sko druzby) to broil Boze zwaty joho (tu zn6\v wy
Jnienia imie) tylo starszy druzba (czyli komenda), 
obecil sia wun ·wysluzyty naszomu n1oloclornu, ale 
znac wun ne \vysl uiyt sia bo oe wyspany. - Zaga· 
dni~ty protestuje si~ i zapewnia, ze si~ dobrze wyslu .. 
zy.- 'fo Starosta po\vtarza pisz~c i In6\Vif!C razem, 
do \Vszystkich weselnik6w wytnieniaj~c kaidcgo imio
na po kolei.- Podczas takowego obrz~du staroscina 
spiewa: 

• Pisurc, pjsaroill~u 
Zapyszy hospodonl\u 
Dla konyko\v stajonku 
A dla Bojar6w swiatloilku, 
J{onykom obrol~, sino 
A Bojaron1 rued, wino. 

• 

Poczem ze 'vszystldcb weselnik6w zuejmuje czap
l\i opr6cz pana mlodego, bo ten przez cale wesele 

2) Nie dlugo. 
• • 



115 

nie zdejmuje jej wcale; staro~cina zdj~wszy czapki 
ubiera je w pi6ra, i drozy si~ z oddaniem ich wlasci
cielom; ci dopiero n1usz~ po groszu zlozyc; tc pieni~
dze w kieliszek 'v6dl<i \Vrzuciwszy, druzba wypija 
w6dk~ i \vtedy oddaje pieni£ldze staroscinic }{t6ra 
udaje ze nie moze voracho,vac, wola wi~c ,swiatla!', 
wyprowadzaj~ j~ nz za pr6g z'v~c buntownicf!,- ona 
jeszcze si~ drozy, ze jfb oszukali, ze jej za malo dali 
narescie oddaje czapl\i i 'vszyscy id~ do mlodcj. -
Ta widz~c ze nadchodz~, cho,va s]~ do komory z dru
cbnami. Komenda 'vcho4zi znsuu~'vszy drzwi za so
b~ i znowu pos~g czyli tron zabija w scian~ (pod 
temi kolkanli la,vk~ zasciclnjt} przescieradlem na kt6-
r6j siedz~ mlodzi). llodzicc 1nlodej \vychodz~ do 've
sclnik6w i prosz~ ich do cbaty; ojciec pijc do tnlo
dego kt6ry podany sobie ldeliszek wyle\va za siebie 
po za glow~, \Yszyscy 'vchodz~ i pytaj~: ,,De na.sza 
moloda:" Cbor~zy wtedy idzie do komory i 'vypro
wadza jedn~ druchn~, pytaj~c pana 1nlodego: ,;ro 
twoja?''- ,Ne moja"- Tak czyni z drug~ druchn~, 
nareszcie wyprowadza n1locl~h a narzeczony zapytany 
odpowiada: , To Boza i moja.' - Zaczynajf! spicwac 
gl6wnie starosciny; jezeli n1loda njema 1natki to tak 
przyspiewuj~: 

l. 

Ne1na !viarysi w doma. 
Poszla do Pana. Boha 
Swej Matiunl<i na wesi lc prosyty; 
Bawit' hotlynu, ba·wit' druboju, 
Ne moze S\vyj Matiullki poznaty. 
Skoro poznala 
Do n6zok upala 
- ,Proszu l\iatiunki na wesyloczl\o! 
- ,W cselysia ditic ze \Vsimi swiatymi 
Bo moje tilo pod tron1a zamkami. 

Pcrszv zamoczok 
"' 

Z6lt.y pisoczok; 
Druhi zam oczok 
Trawa, murawa; 
Treti zan1oczok 
Sztyry deszczoczok. 

2. 

Marysina Matiuuka stoit' 
Pred Hospodom Bohom 
Hospoda Boha prosyt: 
,Spusty mene Bozc 
Z Neba do zemli 

• 

Choc drobnym deszczykom, 
Albo jasnym plomyl\om 
Nech ja zobaczu swoje ditie 
Czy choroszc ubranoje, 
Na })osah czy " 'ysoko po~adzone." 
- .,,Ja sama ne p6jdu, 
, .. Tebe nc puszczu, 
,Ono Janioly zcszlu, 
,,Nech Janio]y zobaczut' 
,Czy choroszc ubranoje. u 

- ,,Po SJroty1l ·l<i ubranojc 
I nizef1ko na posah posadzone." 

~Ilodzi zaczynaj~ si~ lduniac, pros:Gqc o blogosla
'vicns t\V o; SpiC\Vilj<t: 

3. 

l{omu 1,y tei n1 nloda Marysicnko klaniajesz 
Koli ty lvlati uf1ld nc 1n ajesz? 
- ,~lajui ic ju rodyucnki nc malo, 

• 

• • 

Budu sia ldaniaty zeb' zn n1atiunku 1ni stalo."' 
- ,Nc stane tobic Marysieiiln1! ne stane 
W ze do tebc Matiunka ne 'vstane. '' 
- ,Radaby ja wstaty i poradck daty 
Syraja zemla, d\vcry nalehla 
Na n6zki nc stanu na oczenki ne hlanu." 
- ,vVstan Matiu1iku z sutlu 
Wyracli swojc ditiatko do szlubu. 
W ~tai1 J\.1atiu1ll{u z hro bu 
Wyradi swoje ditia.tko 'v dorohu." 
- ,Radaby ja \vstaty i poradck daty 
Syraja zemla, d'very nalehla, 
Na n6zki ne stanu, na oczenki nc hlanu." 

Druzba sadza za st6l mlodych, a staroscina za
czyna spie\vac zar6wno dla sicroty jak dla maj~cej 
rodzic6w: 

4. 

Zleciulo dwa Janioly z Neba 
Tooi bo nam mocny Boz~ treba, 
Stali se po Janielsku hadaty: 
,Kobo my majom na posah sadyty? 
,,Posadymo dwoje ditok w Bozyj czas 
,,Daj in1 Boze s.zczascic, zdoro,vie, wsio raz." 
Szczasli \Voju bodynu 
Zeb' zweselity wsiu Marynku rodynu, 
Wsiu rodynu i wsiuj r6d' 
Bat'ka z materojuna per6d. 

• 

• 
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5. 

Malaja ptaszyna ne welyczenkaja na rokitonce (na 
gal~zce) sjila 

Won a m6wyla szczo rokitonku zlomyt, a won a po
e by lila. 

Moloda ~Iarysienlca u s·woho batenka na posadzenku 
sji!a . 

Won a m6\vyla, ba tcnka utieszyt' , won a zasmutyla. ,, 
---:-. , Teper zes n1i 1noje ditiatko za \vsij czas 1nyla. u 

• SJila sa stolom za tysa \Yelikom, jako kalina zacwila. 

6. 

Rozldnoniut pawoloczenku po seniacb 
1'udy iszla 1noloda Marysia na posah, 
\V stu pyla \von a do batonka na radu: 

,Cy poz,volysz tn6j batonku na posah?" 
- ,,Ijz z Bohotn 1nojc di tiatkot z Bohotn, 
I z Bozorn dozwolynoczkojo1n i z n1ojom. H 

- ,Seli postclyte szo 'v kn 3), to l)Ojdu, 
Seli polozytc posnzny chlib, to sedu, 
Seli popro. ite 1nylostiwoho IIospodn. Boha to, sedu. 
--- ,Ijz Bohon1 tnoje ditiatko! z Bohon1 
I z Bozo1n dozwolynoczkojon1 i z n1ojom. 

Jak 'vesclni zjedzf!, rodzice siadaj~ na ich n1iej
sca, a starosciny spie,vaj~: 

7. 

W Nedilu rano po-ranu, rano sloneczko schodyt' 
Moloda Marysia. s'Yoho batenka za stolyczok za\vodvt. 
- ,Sed' posef Batenlru! nech ja ubcrusia; .. 
Jak ja uberu sia, tobie ukloniu sia, 
San1a do szlnbol'1ku p6jdu.- ' 
Najicha-lo sto pacholik6w, try ludu, 
,Wybernj sin n1olodn. Aiarysiu do szlubu. 
- , vV~e sin ja da\VllO \VybraJa, 
A szczen1 batoiiku do bilycb nozok ne upala 
- ,Zdejn1i w6j rut,viany winoczok w ruczell.ki 
Pady bate1iku S\von1u do n6zok bilych. '' 

8. 

A w Nedilu rnno, porano, 
Molodn i\farysia do szlubu ide 
I jej batenko "'yradzaje 
I na dobryj rozum nauczaje: 

,1\tfarysiu, dytie 1noje! ja1{ do cerkwi zajdesz 
Ne st6jie, ne pyszny sia 

9) Przescieradlo. 

• 
• 

• 

Hospodu Bohus pomoly sia! · 
Swiatyj Pereczyst.yj poklony sia! 
Swiata Pereczysta Die\va Maty 
Dopomoze tobie na szlub staty. 
Z prawejej ruczki persten zniaty 
Z molodym Mal\syn1ciom szlub wziaty." 
I jej Batenko u worot stoit u zolotoj wercionki 4) 

Slozlra, slozk~ pobywaje: ,Cyt Batenl\u ne placz 
po n1ene, 

Szcze se do tebe ja nazad wernu, 
Ono pojdu szlub wezmu, 
Szczcz bo ja ne szlubjona 
Ono z 1l!aksymciom nam6wlona. 

9. 

.. 

Dunaju, Dunaju! czom sia powoli koly bajesz? 
Znac ty szun1o11ku ne majesz. 
, , Ne majui bo ja szumoi)ku, ne maju 
Tyn1 sia po'v oli koly baju. 
Czom sia 1\farysiu tak powoli wyberajesz? 
Znac ty lVfatiunl\i ne majesz 
- ,,Oj ja ~Iatiuf1ki ne maju, 
Tyn1 sia po,voli \vyberaju 
Bo ~fatiunki ne maju, 
Poraclonku z~dnju 
Ne mnju sia lromu ulilonyty 
I chorosze do szlubu wyradyty. 

10. 

- ,Odczyny Boze worota 
Bo ide do szlubu syrota, 
Ne ze wsiin wona syrota 
Tylo n1atiunki ne maje, poradonku z~daje .. 

To spie,vaj~ sierocie; - Dlaj~cej Inatl\~ zas: 

,,Dunaju, Dunaju! czom sia tak chutko kolybajesz? 
Znac ty sztnnoi1ku mnoho 1najesz. 
- ,,Oj ja SZUffiOlll{U mnoho 111UjU 
Ty m sin cb u tefll~ o lro ly baj u. · 
- ,~Ioloda 1\iarysiu, czom sia tak chutko \Vybirajesz 
Znac ty szcze ~iatiunku majesz? 

- ,,Oj ja lVIatunku swuju maju 
'fym sia clnitelll{o wyberaju; 
Tyn1 sia chutei1ko wyberaju 
Bo ja welyki rod maju, 
,J e ko1nu sia ul\lonyty 
Do szlubunl<u wyradyt.y. 

~) Wrzeci~dza . 

• 
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1 J. Wychodz~c spie\vaj~: 

Rozlyj sia Dunaju po boru, po koryniu, po wszela- Dialruje1no jchon1osci 
kom zjilu 

Rozp}acz sia Marysiu pered swoin1 batenkem, 
Nechaj Batenko toje czuje, 
Nechaj tebe pozalujc. 

. - , Wze bude n1cne m6j batenko ialowaty 
Bo treba 1nene do szlu bn \lZC jicba ty. 

Wtedy wszyscy "'·ychodz~ z cbaty, i<l~ do szlubn 
a w drodze Staroscina spiewa: 

12. 

,,Oj nema, nen1a Ksi~dza w doma, 
Poichal l{ si~dz do Chelma 
Klucz6w kupowaty, 
Cerl{O\vci odmykaty, 
Molodym szlubu da\vaty. 

Nc rzycie worone konie, nc rzycie 
Na posion1o was pod (NN.) na zycic. 

Po szlubie spiewaj<J: : 

J 3. 

Diakujn1o Ksi~dzor1kowi 
Jak swon1u batelihowi, 
Nam d\voje ditiok zwenczal 
I ne doroho \Vzial, 
Za hrusz za. czetyry 
I za zlotych sztyry. 

z kosciola przychodz~c, pod karczm~ spiewaj~ : 

Idemo do szynkaryj na objed, 
Na solodki med, 
Na zelone 'vyno, 
Na czyrwone py\vo. 

Z domow mlodego i 1nlodej przynosz~ przek~sk~ 
zlozon~ z n1i~sa i breczanik6w; szynkarz darmo daje 
im kwart~ w6dki.- Id~c do dworu spiewaj~: 

Ide1no do jehomosci 
Na joho majatnosci- na objed 

Na solodki med, 
Na zelone wyno, 
Na czyrwone pywo. 

Budet' nas tam pryjmowaty 
Medom, winom czastowaty. 

• 

• 

• • I 

t 

Za jeho 1najatnosci- za obicd, 
Za solodki med 
Za zclone wyno. 

Dobrc nas pryjmali 
Mcdon1, \vino1n czastowali 1 

Id~c do domu, przy muzyce n1arsza, spiewaj~: 

14. 

Na horc cerl<owl\a \V Boiyj czas! 
Wyjdy Bateill{u proty\v nas, 
Wie twojc ditiatko zwenczone 
Na biclyn1 rnczniczku 5) stojalo, 
Z n1olody1n Mal{symciom s~dub bralo. 
Tam swieczy swityly, 
,Tanioly \V orgauy hraly 
Jak na Marysiu z rutki ' vinoczok klaly 
\Vyjdy bateiiku z komory, 
Prywitaj ditiatko z doroby.-
- ,,Des bulo moje ditiatko? 
Des sia zaba"'y1a?" 
- ,,Bylaz bo ja 'v Bo~on1 domu · 
Prysiahala ja llospodu Bohu 
I w~im swiatohorrt Janiolom bo~ym 
I ~laksy1ncio,vi n1olodomu . 

I U tnlodego '" Nicdziel~ korowaj piek~ z takiemi 
1 sa1nemi cercrnonjatni co u 1nlodej \Y Sobot~. Wcho-
dzq do chaty i spi c\vnj<1 do hrata lnlodej: 

15. 

Bracisku, nan1iestniczku, 
Sed' sobic \V krcsliczku 
Umicj sia tarhowaty 
Jak sestru proda,vaty, 
Ni za hrusz, za cztyry, 
A za zlotych sztyry. 
Bo z hrusz bracie slina, 
Tobie sestren.l~a za wzdy mila; 
Ne umieje sia brat tarhowaty 
,Jak sestru prodawaty 
Proda'v za hrusz za czetyry 
I za zlotych sztyry. 

• 

5
) Rusini bior~c~ szlub stoj~ na rozeslanym du~ym r~

czniku. 
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Mlodzi oboje za st6l siadaj~ pod posagicm. 

16. 

Zaszumialo zoloto u \V l\ubonku stojalszy 
Zaplakala Maryiica iz 'vincon1 pryjechalszy, 
~,Oj m6j batenku rodnesci1ki! 
Zwiazal nan1 l{sif!dz ruczcn ki 
Czerwonoju stulenkoju, 
Wyszytoju chnstenl\oju; 
Oj a ta chustouka i z tict'1 koho pradinieczka. 
A z letnioho bielcneczka. 
A hto je wybilil? ~Jary iua Matunka 
Bilemi ruczei1karni a dribne1ni slozcnkau1i. '' 

17. 

z,vinczonus l\farysiu, zwioczona, 
Pod~j Batcnku 'vodyjci, 
Batenko 'vodyijc ne poda 
Bo umenc w \Vodyjcia cloroha 
Dorozszaja medu, wyna 
I zolotoho ka1ncnia. 

Tancz~, kolacje zjedz<1 i id<t spn c. Nazajutrz zm6-
wiwszy pacierz znczynaj<} ta11czyc; chor<1ZY \vynosi 
korowaj z komory, sta wia go na stole i 1u6wi: ,,Sklo
I1yj ty Marysienku holo\Vll, ncchnj rozplcte braciszko 
korol1ku." On a scbyla glow~ nnd koro"'ajem, mlody 
kladzie jcj we wlosy kill\a gro t y, a druchna zapleta 
jej warkocz. Brat tnlodej przyst~puje i 'vyjmujc te 
pieni~dze- starosciua spie\v a a druchua spleta n a 
powr6t 'Ylosy. 

Oj z tycha witrec po,vywaje 
Brat sestry kosy rozpletaje. 
,Rozplitaj bracie jak najpr§dz~j 

Ne znda·waj sestry zalu \Vi~cej 
Rozplytaj bracie a ne tarhaj 
Bo wytarhasz zoloty talar. 

Wtedy mloda glow~ podnosi, druzba koro\vaj kraje 
a chor~zy go roznosi. - Sk6rka spodnia korowaju 
za\v~ze si~ daje muzyce, a takze d\vie bulki chleba i 
pieni~dze. - Chor~zy wy\voluje po kolei l\azdego 
z calej wsi gospodarza w te slowa: Czy je, czy ne rna 
N. N. nech sia odzy,vaje do marcopanu. Jezeli wy
wolanego nie rna w chalupie, to kawalek korowaju 
jemu przeznaczony daj~ lcon1u innemu.- Przez caly 
dzien si~ bawi~, jedz~ par~ razy i pij~.- Z Ponie· 

dzialku na \Vtorek zaczynaj~ si~ wybierac do mlo-
dego. S piewaj~ : . 

19. 

Czo1n ty Marysiu sedysz? ne \Yeczcrajesz u swoho 
batenka? 

Jak ty p6jdesz do swekorka, ne koli tobie bude 
Siedut zol~'onki 6) wcczeraty, a tebe wyszlut' po 

wodu. 
Miesiat' \Vysoko za zoronkami 
W oda daleko za boronkami, ne chutl<o Ria wernesz. 

'fieszyt' iPjej molody l\Iaksymcio: 
,,Nc zury sia moloda Myrysia 
J a za widorcie, ty za druhojc 
I prynesemo oboje." 

20. 

Wyjszla ~Iarysia z nowyj seni 'veczora \vyhladaty 
\V ze slonce nyzko, \vie \\'ecz6r blizko; de ja budu 

noczenku noczowat.y'l" 
Wyjszol <lo jcjej, bn.tenko jejej: ,, ne zurysia Marysia 

szrzo w doma maju 
'fo i tobie daju- a dolenl<i (losu) nc wyhadaju. 

Zjadlszy kolacj~ \V nocy, okr~ca mlodCl staroseina 
rai1tucbem 7

). Przychodzi jald poslaniec z domu ro
dzic6w mlo<lcgo, prosz~c weselnik6w do siebie, wte .. 
dy spiewaj~: 

21. 

Oj zarxal sy\"\'Y konyczok 
U nowych worotoczok,- ne je!:)t to konyczok 
Ono jest to poslonka od Maksymcia batonka. 

Zeb sia ~farysia wyberala, 
Do Swokorka na nocz stala 
Cbodz ne poznobo weczeronku 
A na ranie bniadanonku. 

22. 

Ej \Vyjdy, wyjdy molody l\faksymciu 
Na dwer, na dwer, oj pohlyn, poblyn 
Po nebe, po jasnych zorach 

• 

Seli (jesli) ranenko, to szcze 'veselmo sia 
A seli poznei1ko, to do domonku beryn1 sia 
• 

6) Siostry m~za. 
1) Jest to rodzaj szala z pl6tna lub perkalu, kt6rym 

si~ kobiety na glowie i po szyi zawijaj~c spuszczaj~ dwa 
konce dlugo. 
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Bo ne kazal nam batei1ko ~ia bawyty 
Marysiu wziaty, podiakowaty, do dom prycl1odyty. 

23. 

Ej smily Kozacze Marysiu! 
De sia ty beres protyw z noczy temnenki6j 

I dorozenki dalekh~j? 
De budesz \veczery v1eczeraty, 

I noczku noczo,vaty?'' 
,,-Moja nadiija \V n1ylo1n Bozi 
U Swoho swykorl\a w dorozi; 
Tain budu weczery weczeraty, 
Tan1 budu noczku noczowaty, 
'fam je Weczeroflka U\Varona 
J postclonka postelona. '' 

Mlodzi klaniaj~c si~ rodzicotn mlodej, siedz~cym 
za stolem- spiewaj~: 

24. 

Klanjaj sia Marysiu, klaniaj sia rnoloda 
Nyzko, pokorner1ko, ieb' bulo choroszenl\o, 
Perszy tobie uklon od Boha myloho 
Od batenka rodnoho, 
Tylko twobo uklonu szczo u batcl'1ka \V domu. 

25. 

Ty jasnaja zoronko, jak ty z 1niasiacem rozyjdeszsia? 
Oj jak ja pijdu po za. horu i malohof1koju opusz-

• czu s1a 
Drobnyn1 dyszczykorn ob1eju sia, 
W ton czas z nliasiacem roz(ljdu sia. 
Ty molodaja ~Iarysiu! jak ty z batenkom rozyjdesz 

sia? 
,Oj jak ja p6jdu po za stil', }{osenl{oju ostelu sia, 
Drobnemi slozkami obleju sia 
W ton czas z swoin1 batenkom rozejdu s ia." 

• 

Weselnicy wychoclz~ z chalupy 'vszyscy, ale dru
zba z tnlodym wraca do niej, i obyd,va dzi~kuj~ za 
dziewk~ rodzico1n siedz~cy1n ci~gle za stoletn. Mlo
dy si~ klania trzy razy a Druzba m6\vi : ,Diakuju 
za chlib, za horylku, za wasz~ poczciwoj~ diwku." 
Wtedy wszyscy juz idfb i spiewajq : 

26. 

Pryjichaw pod \voroteczka, schyly'v sia 
Swotnu batof1kowi do bjielych n6zok sklonyw sia: 
- ,Ne hne\vnj sia n16j bato{lku na n1ene 
Szczo ja pryjicha\v z S\voju druzynoju do tebe." 
- ,,Ja tebe m6j synoi1ltu wytaju 
W siuju twoju druzynu pryjn1aju." 

27. 

S\vytajc zorof1ka, swytaje 
Newistka 8) \V \Vorota \vji~d~aje; 
Odczyny S\vekrucho \Vorota, 
Bo ide ncwistka tnoloda 
I jej noczcitl\a hahnaJa 
Rosoju kosonku posypala. 

28. 

Pano\vie susidy, Boh warn dal 
Pryleciula. 0) tut chalupka \Vain 

Pryjmite j(!j jak sobie 
J ak to na czuzej storonie, 
Wona tut ludy ue znaje 
I rodynoi1ld nc maje. 
Ticszyt' jej Maksyn1cio: 
~,Ty tut ludy poznajesz 
I rodynoi1ku tnt 1najesz.?·' 

29. 

\Vyjdy swckorl\u , "'yjdy batonkul 
Prywezlismo tobi uc\vi. to{tku 

~ w czystc pole robotuyczku, 
Do chalu py iJOl'tldnyczl\ u, 
Do t\vojiej kotnory ]{lucznyczku. 

Wszyscy 'vchodz~, mloclzi siadaj~ pod posagiem 
zaczynaj~ je~c i pic wodk~ z mioc.lem, kt6rf}:-to tak 
przyprawion~ zw~ krupnikiem. Spie\vaj~: 

30 . 

Po pod sadof1kom, po pod wiszniowytn, bar\,ynoczok 
zelonv .. 

Pryszow ja m6j bato:t'lku, do tcbe ozeniony. 
-,,Dobre m6j synon ku, dobre, ne daj sebe po woli, 
Trymaj konyka za po¥/odonki, nedaj jemu swy\voli. 

Przyjeidzaj~ goscie mlodej t. j.: jej rodzice i inni; 
wioz~ jej posciel i skrzyni~ z bielizn~ i ubraniem . 
Przyjezdzaj~cy spiewajq: 

Ne roj, ne r6j, ono pszolonka lata po polu, 
Ide Maksymcio z swoju druzynoju do domu. J 8) Synowa. CJ) Przybyla. 

I 
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Wyjdy Marysiu, 'vyjdy, ·czy ne majesz tut kr·ywdy? 
,,Szczem tu ne da,vno nastala. Szrzc1n krywdy ne 

doznala." 

Goscie wjezdiaj~ zc w zystkicn1 prosto do stodoly; 
mlody, druzba i chor~iy wycbodz~ do nich z \V6dk~ 
przck~skft: poscicl i skrzynio zdcjrnuj~ z \vozu, sta
roscina scielc a chor~zy l\laclzic sig spac na tej po
scieli. -- Mlody wraca. do chalupy i posiedziawszy 
jeszcze jakis czas za sto1cm, \vstajc z tnlod~, rodzice 
na ich miejsca siadaj~, a oni . i~ iln 1\latliaj(}: prosz~c 
o blogoslawie1lstwo.- 1'o s i~ otlbywa juz \V '\Viecz6r 
"'e Wtorek - ~picwaj~: 

• 

C\vit' kalinol1ku lon1yt', 
Son ho}o,vku }{lonYt'-

~ 

C\vit' kalino11ki 1o1naty, 
Choczet n1arysia ~paty . 

stodoly, wolai~c: \viwat! - Przykryci tak pl6tnem 
id~ mlodzi ai do chalupy, chorl!iY sciele przed 
nietni slom~ a staroscina spiewa: 

Szczepijtc rozenku, 
S teli te doroienku 
Dobre chodyty 
Molodych zwodyty ( spro\vadzac). 

Mlodzi wchodz~c do chalupy zastaj~ piec za
tkany rlobrze, a kolo niego duzo l\obiet, kt6re go 
zaslaniaj~, a to dla. tego zeby 1nloda. nie zajrzala 
\V niego i nie m6wila: ,,Czy jc \V 11ieczu jama? Czy si~ 
scho\va do roku Tata. i ~iama, t. j. czy umr~ w tym 
roku? Druzba zn6\v mlodych sadza za st6l. -
Rodzicc i goscie 1nlodej przynosz~ z sob~ cztery 
pierozki, dwa sery i dwa obrusy, kt6reini nakry
\Vaj~ stoly, zdj~\vszy obrusy n1lodego, a jedzenie sta
\viaj~ i cz~stuj~. - Matl\a 1nlodcj bierzc czcrwo-

vVszyscy si~ rozchodz~ do spochyukn, chor~zego nego kusnika, r\vie go na kawalki i ob\vi~zuje nim 
budz~ ieby n1lodyn1 ust~pil.- \Y nocy !natka i inne butelki i ldeliszki ubieraj~c \V rut~.- Wtedy do
ko biety ogie11 pal~ i gotuj~ picron·i, a nad ranen1 piero druzba zdejmuje z n1lodych pl6tno, kt6rc jest 
wziqwszy \Y6dk~, 1ni~so i \V Od~, nio <.1: jc do n1lodych: za\Y ·ze 1nlodej, i te oddaje n1atce n1lodego. Ta 
ci zbudzeni n1usz~ si~ utnyc, jesc tni~ ·o, pic 'vodk~ zawija si~ w nie i obraca par~ razy tancz~c, po
i znowu si~ polozyc. Przcz ten c?.a · iuui \VCselui po- cze1n zdejn1ujc go z .... iebic, podrzuca trzy razy In6-
wstajl!s i zbicrajQ: i~ do chalupy. tat·o~c i na mlodego I wilj,c za kaZd!J: raz11: ,to syn, to doczka '' i naresz
(bo drugiej niema, jako tei i druchuy ktore \Vszystkie cie zarzuca go na pice n16wi£1c: ,Ncch doczl{a ne 
jui nie naleit1 do wescla 'v donHl 1nlodego) plecic chodyt' do susidow, nech ide sia hnic\vaty u nas 
,~·a.rkocz zc lnu, chorc1iY struga kin1bn.lkQ 10

), inni na piccz."- Poczen1 jui ci~gle ta1icz~, jedz~ pijq,, 
bior~ pierogi i d wa kola- 'vszyscy id~ do stodo!y, przyspie,vuj~, po,vtarzaj~ piosnh:i po kilka razy. Ze 
tan1 kolami podno._z~ n1lodych, sadzaj~ na poscieli si~ odby,va to 've Srod~ najcz~sciej \vesele sif2 kon
mlod~, spiewajtl~ czepkuJ~1 i jedzrt picrogL- Jeden czy tegoz dnia; u zan1ozniejszych jcdnak trwa je
~ weselnik6\v podaje na 1ni cc 1nlod6j troch~ \vody zczc ca.ly Cz\vartck, poczen1 \vszyscy sobie \vza
jeieli nieswiadoma tnloda to umyje tylko r~ce a \Vtc- jetnnic dzi~kujl}: i rozchoclz~ si<j do don16\v. 
dy si~ z ni~j \vszyscy sn1icj{}, lecz jeicli na uczona to Vv zystkie te piesni z apostrofa1ni do Ojca, slui~ 
I owinna r~kf1 cblupn~c trocb~ wocly \V oczy podaj~- i do l\Iatl\i jezli ta iyje -- jrzli zas obojc zyj~ to 
cemu; to samo po\vinien zrobic i 1nlocly.- Potem spie\vajf1 raz do Ojca, drugi raz do l\Iatl{i. 
staroscina zdejo1uje czapl\§ z 1ntodcgo, kt6ry si~ Z\vyczaje tc jednak i piesni nie s~ jedne i tez 
z ni~ nie rozl~czaJ, kladzie jt1 na glo\Y~ 1nlodej, a same na. calcj Rusi; o ldlka 1nil jui, widac jak~s 
czapk'J chor~zego nu mlodcgo.- Poczen1 przylrry:wa odmian~ tak w obrz~dach jak i \V piesniach. 
ich oboje pl6tnem dlugosci do 6ciu lokci.- Przcz Gl6wne jedna.k ceremonje zblizaj~ si~ podobien
ten czas kilku 'veselnik6\v cepan1i sztukaj~ \Ve drz,vi stwem do siebie - a piesni nickt6re r6zni~ si~ 

tylko innem zlozeniem wierszy lub innemi wyra-
1o) K6lko tlrewniane ktoro nosz~ kobiety przykryte zami- sens przeciei jednal\i- ale nie 'yszystkich. 

cz~pkiem bawelnianym. JJ!. J. 
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~jJas nic rzadko natrafia si~ 'v powiccie Palenz-1 galt!z przeskaknj~ grou1ady zwinnych malp prze
haurr, ale tcz jego s~siedzt\vo nie jest nicbezpiecz- drzczniaj~ce \V~dro,vca i rzucaj~cc naf1 O\vocami. 
niejszcm od kazdego inn ego rouzaju jadowitcj rosliny. Z mchem poroslcj skaly po,vst~je po\vaznic oparty 

J ui ostrozni i niesmialy /(iiJnpj'e1· \V 1712 doda"ral na kiju i \V wi~ksz~ g~szcz oddalaj~cy si~ nlelancho
w swojc1n dol\ladncnl opisaniu o jadowitctn drzc\vic liczny Orang- Uta11g. Wsz~dzie rozlanc jest hogate 
z Celebes: ,,l{t6zby jednak "·ecllug Azyat6w 1n6gl zycie Z\vicrz<Jcc daleko r6zne od pustcgo i 1nilcz~cy 
cos opo,vicdzicc zcby taka po,vicsc nic byln przcpla- charakter nosz~ccgo "'iclu amerykansl\ich pier\vot
tan~ bajkami.» No,vsze 'vszakzc poszukiwania le- nych las6w. 'fu wij~cy si~ i pn~cy krzcw ogarnia 
cheuaulta (18 10), Dra 1/otsfield (1802-1818) ana- S\VQ: grubosci ramienia iodyg~, filary togo strOP,U' 
konicc Btu711e, potwicrdzily pra\vdziwosc '''szystkich przenoszftc wzrostcm najwyzsze drze,va) cz~sto w wy
pojedynczych \Viadornosci i pokazaly nan1 jakim s po- sokosci do stu st6p od korzenia bywa on pojedynczy 
sobe1n po,vil~lania i pomieszania najroztnaitszycb i nagi, lecz wicloral<o powiklany i pogi~ty. Wiclkie 
rzeczy daly pow6d do tych wszystkich, za\vsze jcdnak polyskuj~co-zielone liscie przeplataj~ siQ z silnemi 
po cz~sci bajecznych opowiadan. konarami z kt6ren1i mocno s~ spojone bogate ok6lki 

W owych pierwotnycb, 1nalo Z\vicdzanych lasacb blatlo-zielonych, pi~knie pachni~cych kwiat6w Z\vie
Jawy, rosnt1 d\va bardzo r6zne drzc,~a. Wszystlde szaj~cych si~. T~ roslin~, nalez~c~ do familii Toi
przystt1PY do nich jak do 'vrot Naj\vyzszego s~ zam· nowycb, jest krajo\vc6w Tietteclt 38), z kt6rego ko
kni~te i strzczonc. Ognic1n tylko i sickicr~ toruje rzcni wygoto,vujc si~ straszny Upas llaclja czyli 
si~ droga przez nicprzcbyt~ sicc \Yij~cych si~ roslin, kshtz~cn. trucizna. Od lekkiego %ranienia zatrut~ ni~ 
Pauliuii z jcj na kilka· stop dlugicmi grona1ni wiel· broni~b u1al~ strzal~ z t.wardego drze\va, kt6ra tymze 
kich purpurowych k\viat6w, gatunk6w Cissu, na kt6- sposobe1n jak u poludnio,vych Amerykan6w z rurki 
rych szerol\o scielqcycb :j~ J\orzc11iach 'vyrasta cu- by\va \vystrzelana, tygrys doatajc drzenia, cbwil~ stoi 
dny olbrzyn1i ){"riat Ra(flesii 3 7

) . I)almy z cicrniatni nicporuszony, a potem nagle jakby tkniQty apople
i }{O]Catni, ro~liny sitowio"'e Z ostren1i jak n6z kra- ksy~ upada \V kr6tkich lecz g\ValtO\Vnych konwul-
jqcemi lisctui, od." tr~czaj~ sn1ialka nicbczpieczn~ na- syach 30) . Sam krzew jcdnak nie jest niebezpiecz
wet broni~, a w g~~t\vinie wsz~dzie groi~ \Yspomnia- nyn1 i zaden uszczerbek nie grozi temu, czyja sk6ra 
ne strasznc gatunki pokrzywy .. "'' ielkie czarne mr6- zetl\ni§t~ zostanic z tym sokiem. Jeieli zas dalcj 
wki, l\torych oolesnc uk~SZC lliC trapi W~drO\VCa, SCi- post~pimy, spotkamy pi~kny wysmukly krze'v prze
gaj~ go z ni czliczon~ mass~ dr~CZf!cych owad6w. wyiszaj~cy ol\o]iczne rosliny 40

). B~d~c ca!kiem 
Po przezwyci ~ieniu tych za,vad nast~puj~ g~ste ldty okr~glym, gladkin1 i pozbawionym gal~zi, 'vznosi si~ 
cz~sto na 50 stop \\ y~okich j grubosci ran1icnia pnie on na 60- ~ o stop \V gor~ dzwigaj~c pi~kn~ p6iku
bambuso,vc, kt6rycb mocna. i jak szklo twarda kora li st~ koron~ dun1nic spozicraj~c~ na nizkie pou sob~ 
opiera si~ na,vet toporowi. Nakonicc i tu otworzono rosliny, na \Viele pni6\V czepiaj~ce si~ ziola. Biada 
drog~ i dopicro pokazuj~ f,]'2 1najestatyczne sklepie- tcmu, r\t6ry zetknie sw~ sk6r~ z obficie plyn~cym 
nia prawdziwego pierwotnego lasu. Olbrzymie pnie z lckko naci~tej J\ory mlecznym sokiem. Wielkie 
drzewa cblcbowego, twardego jak zelazo drze\va b~ble, bolesne \\'l'Zody, tak jak od naszego, tylko da. 
Teck, Str~czkowych z przepysznen1i S\vemi k'viato- leko niebczpieczuirjsze, s~ nieodzownemi tego skut
wemi kitami, Barringtonii, fig i laur6w, tworz~ filary kami. Je~t to Jawanski Anv·a1· i Polton Upas (doslo
podpieraj~ce g~ste zielone sklepienie. Z gal~zi na 

37
) Rafflesia Arnoldi R. Br. 

Ks~GA SwiATA, Cz. II. R. XU. 

38
) Strychnos Tienti Lesch. 39) Patrz na rycin~ w dzie

le Scblejdena umieszczon~. ' 0) Toz samo. 
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wnie drzewo jadu) Malajczyk6w, Ypo na wyspach 
Celebes i FilipiAskich 41). Od niego pochodzi zwy
czajny Upas (trucizna) sluz~cy mianowicie do zatru
wania strzal, Z\vyczaj kt6ry jak si~ zdaje byl upo
wszecbniony po wszystkich wyspach Sundu teraz zas 
znajduje si~ tylko po wprowadzeniu broni ognistej 
jeszcze w dzikich i nieprzystEJpnych g6rach wewn~trz 
wysp.- Straszny a razem wspaniale wzniosly jest 
charakter tych g6r, kt6re r6wnie jak cale \vyspy, win-
.ne s~ sw6j pocz~tek najmocniejszym wulkanicznym 
silom. w sz~dzie jeszcze pokazuj~ si~ slndy dziala
nia podziemnego ognia, nawet i \V ... umych lasach 
gdy wsr6d nich zacznie si~ stopniami wst~powac od 
podsta\vy tych g6r. Najwyzsze szczyty tworz~ naj
straszniejsze wulkany, kt6rych okropnosci dawno s~ 
znane. Obok nich staj~ najznakomitszc blotne "'ul
}{any, kt6re bez zjawisk ognia i swiatla cz<asto nagle 
bez iadnego ostrzezenia wyl.>uchajf1. 'fak "'ybuchla 

i 12 Pazdziernika 1822 roku g6ra Gelunguug, 
zn1i eniaj~c 'v pustyni~ na okolo lezQCf1 przestrzen 
nn 40 angielskich 1nil kwadrato\vych, 'vypelniaj~c 

na 40-50 stop gl~bokie doliny, wypychaj~c ze S'\ve
go loza rzeld; pochlon~ \Vszy w brudnych swoich fa
lach 11,000 ludzi, niezliczon~ ilosc by ella poci~go
wcgo, 3,000 aln·6w pola z ryzen1 i 800000 drzew 
ka,vo,vych. Nakoniec dalej u st6p g6r okazujf1 si~ 
wszelkiego roclzaju zr6dla, z kt6rycb jcdne kwasne 
z 'vi clk~ iloscil} \volnego k\\rasu siarcznnego, inne 
z rozpuszczon~ krzen1ionk~ obracaj~cc \V skamie
nialosc s~.:icdnic drzewa, albo tez 'vydaj<1ce si~ tnle
czno- bialen1i od drobnego w nich rozpuszczonego 
Biarko \vego proszku.- ~y innych miejscach spoty
lG.lj~ si§ gruppami obok siebie stoj~ce od 3 5 
st6p wysolde gipso,ve stoiki wierzcholk6\v, a nieu
stannic 'vytrysl\ajqca gor~ca Inb zilnna \Voda, osadem 
swyn1 ci~gle te stozld po,vi~ksza. Od dzialania 
tych dzildch \vulknnicznych zjH,visk pustoszej'1 wiel
ldc przcstrzcnie. Wsz~dzie jcdnak obok tego zni
szczenia wyrasta nowe, S\Vieze iyci~~ i zno"ru przyo
dzie\va nag~ zicmi~. Niel<t6re tylko ol{olice stano
wi~ w tern wyj~tek. 
Wychodz~c z g~stwiny · pier\votnego lasu wst~

puje si~ na nie\vielki pag6rek. gdzie, sr6d okropnej 
samotni, rozlega si~ przed okie1n poclr6zni ka prn
~dzi\vy oboz sn1ierci, w~zka plaska dolina. Ani slad 
jakiego£ roslinnego krze\VU nie pokry\Ya nagi~j, \VY-

• 

':l 
1
) Antiaris tonicaria. Lesch. 
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schlej od sloiica ziemi. Na ziemi 1ei~ 1\oscio-trupy 
wszelkiego rodzaju zwierz~t.- Cz~sto z polozenia 
rozpoznac mozna chwil~, w kt6rej straszny tygrys 
porwa,vszy sw~ zdobycz ulegl z ui~ razem znisz
czeniu; w kt6rej ptak drapiezny przyby\vszy dla po
zerania swiezego trupa, w samem uzywaniu zachwy
conym zostal prze~ smierc. Cale kupy niezywych 
konikow, mr6wek i innych owad6w lez~ mi~dzy nie
mi, potwierdzaj~c tern bardzh~j stosowne nazwanie: 
Doliny smz·e1lCi czy li zatrutej doliny, gdyz tak to 
miejsce nazywaj~ l\rajowcy. Okropnosc tej miejsco
\Vosci zalezy od wyziew6w gruntu, skladaj~cych si~ 
z gazu kwasu w~glowego, kt6ry z przyczyny swej 
Ci(Jzkosci rozchodzi si~ powoli 'v powietrzu.- Tak 
wlasnie jak w slawnej Grotta del cane przy Nea
polu, w jaskini wyzie,v6w w Pyrmoncie, ten rodzaj 
gazu kazdemu zblizaj~ce1nu si~ do ziemi zadaje nie
zwlocznie smierc przez uduszeuie. Tylko czlowiek, 
kt6ren1u B6g przeznaczyl prosto chodzic, zwykle 
nieuszkodzony przechadza si~ po tych pustych prze
. trzeniacb, gdyz jadowite wyzie,vy nic dosi~gaj~ az 
do jego glowy. Jak na Himalai, l\rajo"'cy na wyso
ldch alpejskich przejsciuch 15 i 16000 stop, trudne 
'vci~ganie tchu, przypisuj~ "'yziewom jado"'itych zi6l, 
tak tez i te stracben1 przejmuj~ce zjuwiska dolin 
smierci pol~czone s~ z clzialaniem trucizny Antjar i 
niebezpicczne1n dotknieniem Pohon Upas. Opo\via
dania zas tnusialy tern straszniejszej nabrac cechy 
ze dotf1d zadna nie dala siEJ odkryc przeciw-truci
zna na te gwalto\vne i szybko dzialaj~cc roslinne 
pierwiastki. Nie zazdroscrny zwrotniko\ven1u tniesz
l<anco,vi 1nleka z jego krowiego drzewa, a przesta
jt1C 11a darze uzytecznego kauczuku, ch~tnie wyrze
czemy si~ bujnej przyrody owych okolic, kt6re obok 
wszelkiej pi~kuosci, tak \Viele posiadajfb strasznych 
rzeczy. Jeszcze zaclen srodek leknrski nie \vstrzy
muje dzialan tych trucizn; wyst~puj~ one zlowrogo 
przeci\V rodzajo\vi ludzkiemu jako zgubna zagadka, 
spra\vdzajq.c ze swej strony to zdanie, i e jasne swia
tia podzwrotniko\vej przyrody r6wniez sprawiaj~ 
czarne cicnie i ie nic jPden tylko SJnok strzcze tych 
hezperyjskich ogrod6w. Lecz z obaw~ postrzeg~m 
zem si~ za dalel\o ocl n1ego pierwiastl{O\vego zalo
i enia zabl~kal. Paleto i ~Iankintosz byly haslem 
tego sporu; zalety ostatniego mialy bye moim te
matem, od kt6rego jednak za dalekom ods t~pil aze
bym osn1ielil si~ znowu do niego wr6cic . 
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OOBAEA SOANDENS 

W opisach podr6zy w krajach przyzwrotniko\vych, strzyganc, nie 1nog~ tak si~ rozposcicrac i musz~ 
cz~sto czytac rnozna o lijanach olbrzymich czyli ro- w mniejszej \vysokosci uwienczyc si~ kwiatem. 
slinach pn(!cych si~, kt6re zacz~wszy od cienkosci . Jedn~ z najwdzi~czniejszych roslin tego rodzaju 
nitld lub szpagatu, az do najgrubszej liny, pn~ siEJ jest Cohaea scandens rodem z Meksyku, zlu~d \V kon
po krzakacb i drzewach dziewiczych przedhistorycz- cu ze zlego wicku przywieziono j~ do Europy. -
nych las6w, od pnia do pnia, od gal~zi do gal~zi, Pier\VS7.Y opis naukowy podal uczony Cavanilles 
w g6r~ i nu. dol, \V poprzek, pionowo i ukosnie, na t~ z egzemplarza. hodowanego \V kr6lcwskitn ogrodzie 
i ow~ stron<J, tak, ze w \vielu micjscach inaczcj przejsc w ~,Iadrycie i nazwal t~ roSlin~ Cobaea na c~cs(; Ber
nie podobna, jak torujCJ:C sobie krok za krokiem dro- nadcz Coba, hiszpanskiogo jczuity, kt6ry \V szcsna
g~ nozc1n 1nysliwskim lub siekier~. Czytaj~c podo- stym wieku przeszlo czterdziesci lat zamieszkiwal 
bne raporta, nie bardzo czujetny przychylne uspo- w Meksyku i napisal history~ Nowego Swiata w dzie
sobienic dla tego rodzaju roslin, stanowh1cych tylko · si~ciu \vielkich to1nach, kt6re dot~d pozostaj~ w r~
niby pajEJcz~ siec, porozpina.n~ po krzakuch i drze- kopismie. 
\Vach, jakby na jakiem przez diugie lata opu~zczonem Poniewai ta pi~kna roslina, \V cieplarniach i \V po
poddaszu. Inaczej rzecz si~ n1a, jezcli podr6zo-pi- koju, a nnwet w miej!:icu nieco slonecznetn, przez 
sarz poda nam obrRz wspanialych swietnosci~ po- lato w gruncie pomyslnie utrzymac si~ n1oze i r6-
staci i bar\vy k\viat6w, ]{i6re u wielu tcgo rodzaju \Vnie z nasienia jak z ablegr6\v latwo si~ rozmnaza, 
roslin znajduj~ si~ na ostatnicb koniut>zkach ich niby przeto szybko wsz~dzie si~ upo\vszcchnila i jestjedn~ 
gal~zek, najcz~sciej 1viencz~c rozkosznym djademe1n z najulubienszych bluszczowych roslin. W ostatnich 
wysokie dr'lc'v czola. Wpra"'dzic dla przyjacioJ: czasach przcz sztuczne sposoby, otrzymano odmian~, 
kwiat6w w zwyklem roztunieni u tcgo ~'yrazul nie kt6rej liscie n1aj~ biai~ obw6dk~, \Viele przykJ:ada
wiele poci~gaj~c~ moze bye roslina, kt6ra takich wy- j~c~ si~ do podnicsienia efektu wspaniaJ:ych ciemno
miar6w dosi~ga i ]>otrzebuje oparcia calego pnia fioletowych dzwonkowatych k\viat6w, tern bardziej 
niebotycznego drzewa, aby na jego szczycie, \V miej- ie jak \\ iadomo, obecnie wszystl\ie rosliny pn~ce si~ 
scu dla oka w~dro\vca nieprzyst~pncn1, chyba dla i zwieszaj~cc, staly si~ artykulem mody. Dol~czona 
ptak6w rozscielac "·dzi~ki S\V) ch kwiat6w? I rzeczy- rycina przedsta\via t~ pi~kn~ roslin~, kt6ra u wszy
wiscie w owych przyzwrotnikowycb roslinach, tak si~ stldch ogrodnik6w za tanie pieni~dze jest do naby
po wi~kszcj cz~sci dzieje, bo tam te pn~ce si~ krzc- cia pod nazw~ Cohaea scandens (oliis atbis ma1·
wy albo razeru z drzew a1ni po,vstaly i wzrastaj~, g'inatis. IIodowanic jej bardzo jest latwe. Zyzna 
albo za po1noc~ wlasciw~j sobie budowy i szczeg6l- ziemia, niezbyt 1naly wazonik, miejsce na poludniu 
nych organ6w, ob\vijaj~c si~ kolo njch ku g6rze, mlo- w pokoju, a w lecie na otwartem po,victrzu przy scia
de p~dy, na l<t6rycb kwiaty powstaj~ z posr6d cieni6'v nie poludniowej, gclzie jej obfi.te p~dy wybornie da
g~sto zaroslej puszczy "'znosz~ \V wyzsze pi~tra dz~ si~ uiyc na festony lub przystrojcnie szpaler6\v. 
przyst~pne swiatlu i sloncu, bez kt6rych kwiat ani Spiralne w~ ·y pr6y nasadzie szypulek lisci, dopoma
zy\vej barwy, ani nawet sily do zycia miec nie moze. gaj~ jej pui~ciu si(J i trzymaniu jakiego b~dz przed· 
Ale przy sztucznem hodo,vaniu w naszych ogrodacb n1iotu do ktorego dosi~gn~c moze. Posadziwszy t~ ro
i cieplarniach, rzecz si~ rna zupelnic inaczej, bo te slin~ pod uschlytn l{rzakiem lub \Vysokiem drzewem, 
rosliny trzymane \V doniczkach i W bliSl{OSCi swiatla \V iyzn~ zieini~, W koncu maja, kiedy juz nocnych 
dziennego i slonca, a na\vet chocby w wolnym gl'un- przymrozk6w obawiac si~ nie mozna, ujrzymy j~ 
cie cieplarni zasadzone, nigdy nie znajduj~ ani \V ci~gu lata opasujf!c~ caly krzak lub pieD. i b~dzie
tak sytnego pozywienia jak w tysi~co-letnim hu1nusie my mieli \v miniaturze wyobrazenie wzrostu roslin 
podzwrotnikowych las6w, ani b~d~c wj~zane i ob- bluszczowych \V kraj(lch zwrotnikowych. W. 

• 
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TYP Z POEMATU J. J. K. POD TYTUZ.EM : 

SZATAN I KOBIETA. 

I byla dusza,- dusza kobiety, 
Ta wieniec cierpien niosla u czola 
ByJa wi~ksza od duszy m~drca i poety, 
Byla tak wielkll jak dusza aniola! 

Pi~kna i skromna, wierz~ca w niesmiertelnosc cal~ 
sil~ przeczucia i prostoty, lagodna jak dzieci~ a wy
trwala jak m~z silnej woli, zdrowym s~dcm o rzeczy 
przewyzszajf1Ca m~drc6w swiata, bogactwem lJCZUC 
szczytniejsza od marzen poety - sercem, cicha jak 
pol\ora- oto obraz Anieli. Nie dziw ze przed tal\~ 
dziewic~ zaslabnie pot~ga pickiel, a \VSzelkie po
kusy swiata rozbijaj~ si~ o hart tej mlodej i cier
pi~cej duzy.- J akis nudz~cy si~ w k~cie piekielnej 
otchlani szatan, chce poprobo,vac sil swoich i jc
dn~ maleiik~ tiusz~ zbogacic i tak juz ludne pieklo.
Lucyper poz,vala- i szatan uiywa \vszelkich sposo
b6w by pozysl{ac· Aniel~. Lecz dnch opiekunczy 
Anieli, jej Aniol str6z, strzeze sere a dzie,vicy, i mlode 
l~kliwe dzie,vcz~ zawstydza pot~g~ pickiel. Bo tez 
u kobiety niech tylko serce ocaleje, to zadna burza 
zycia rozbic jej cnoty niezdola. - Stuutny a pi~kny 
obrazek - ta dziewica, u kt6rej szcz~scie doczesne 
i wieczne jest igraszk~ piekla i swiata. Obrazek pra
wdziwy. - .A.niela to cale plen1i~ mlodych, ubogich 
dziewczyn, uosobione \V tej jednej. Patrzcie jak t~
skne jej spojrzenic! jak bolesny usn1iecht - tnloda 
a z czary zycia zna ty lko san1~ gorycz; niewinna a 
wszystl{o co pluga,vc zbieglo si~ do kola jej serca i 
domu; S\Vi(Jta a 'vszystko co wyst~pne do niej si~ ci
snie. Na progu zycia spotkalo j~ sieroct\VO, n~dza
opuszczenic od ukocbaiJcgo; ten ostatni cios najdo
l~gliwszy, ten moieby zachwial sierot~ ale ona 
miala poczci "'ego ojca i l\ochaj~1C~ n1atkg, a tald 
skarb z zadnem ziemskiem dobrem nie 1noze isc 
w por6wnanie; pami~c rodzicielskiej milosci i szcz~
scia lat dziccinnych S~ tarcz~ przeCi\V WSzelldm po
ciskom niedoli - to tez zba,vilo <lziewic~. Krasze
wski tworz~c ideal kobiety w Anieli postawil j~ 
tak wysoko ze wszystkie postacie, kt6re j(}: do upad
ku przywiesc maj~, karlowaciej~ w obec dziewicy.
Zwyci~zko wychodzi z kaidej rozmo"'Y, i swen1i od- . 
powiedziami raczej nawr6cic moie kusz~cycb, niz dac 

• 

si~ nam6wic do zlego. - Naprzyklad jej rozmowa 
z bab~ s~siadk~- rna si~ rozumiec czarownic~ na
slan~ od szatana, warta przytoczenia: 

• 

' BABA • 
• 

C6i pleciesz? acb c6zes ty wyrzekla? 
Czy ci to szatan podyktowal z piekla 
A kt6z bez grzechu? kto, moje kocbanie? 

Czysty pr•ed Bogiem zostanie? 
W szyscy grzesz~; cnotliwym, tego swiat rozumie 
Kto na poz6r cnotliwy, cicbo grzeszyc umie. 
Sluchaj! zeby z twych oczu lzy Sp(Jdzic dziewczyno, 
Teraz nas tu nie zejdzie nikt nocn~ godzin~, 
Opowiem ci o sobie. Ujrzysz, moje dzieci~ 
Ze nigdzic nie rna pra,vej cnoty na tyn1 swiecie. 

• 

Tak si~ l\azdemu mlodemu wydaje 
P6ki swiat jeszcze dla niego r6iowy -
Niech no wiek tylko lice mu pokraje 
I m~drosc siwa zawita do glo\vy ... 

• 
ANIELA zywo. 

Toz to jest m~drosc, aby cnot~ przezyc? 
Kazac w ni~ ludziom nie\vierzyc: 
J esli to m~drosc: niechc~ jej nabywac 
By siebie dr~czyc a swiat oszukiwac-
Tys mi~ n1atko uczyla m~drosci dzieci~cej . . 
Caly swiat kochac- kocbac ... i nic wi~c~j. 
Pracowac ci~gle, rzadko si~ weselic, 
Z biednym si~ chlcbem i smutkie1n podzielic; 
Dzi~kowac Bogu a o nic nie pros1c 
Rozkosz~ gardzic- a cierpienia znosic. 

Lecz kiedy baba wytna wia dziewicy, ze nieboga 
szcz(Jsliw~ bye nie moze, bo nikogo nie kocha, Aniela 
w dziecinnej prostocie odpowiada: 

Ja- kocham wszystkicb, swiat caly! 
Zwierz~ta, ludzi, ptaki, 

. Kamienie, glazy, skaly-
Kocham wszystko- Kt6i jest taki 
Komubym 'v sercu nienawisc cbo\vala? 

• 
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Na t~ odpowiedz baba smieje si~ szyderczo, m6-
• 

Wl~C: 

,I toz twoja milosc cala?" i zaczyna si~ rozwodzic 
nad milosci~ inn~ - gorf!C~, nami~tiHb ale gorli
wosc za daleko uniosla poslank~ szatana; zaczyna 
spowtarzac mlodziencze lata matki Anieli: dzie
wica z oburzeniem slucha tcgo i w koncu prosi 
s~siadld by juz raczyla udac si~ na spoczynek -
za nic przeto cala wymowa czarownicy! Aniol usmie
cha si~ radosnie a szatan szuka sobie no,vych po
mocnik6w.- I znalazl filozofa. Szkoda ze ten wy
raz, maj~cy oznaczac milosnil<a m~drosci, zwykle 
przyczepiany bywa dziwakom smiesznym i zarozu
mialym, kt6rych glowa pelna wiadomosci, serce pu
ste a roztnn przygn~biony erudycy~. Taldm jest i 
ten fi.lozof, zaiste! do innego nie1nialby szatan tak 
latwego przyst~pu. Idzie zatem do chatld dziewicy, 
przyj~ty goscinnie, naduiywa pra w goscia nudr,~c 
niemilosiernie dziewic~- i m~drem niby dowodze
niem zach~caj~c do uzycia S\viata. 

Prostaczka nierozumie n1~drca i odpo,viada mu 
w ten spos6b: · 

Kazdy rna swoj~ przyszlosc i nadzieje; 
Ja, Boga, cnot~ niebo,-\vidz~ wsz~dzie; 
Drugi si~ z Boga, cnoty, nieba., stnieje; 
Zobaczym, czyja wiara lepsza b~dzie. 
Jam si~ w tej urodzila, kannila, wyrosla-
A nadzieja co w niebo te oczy podniosla · 
Nie jest dum~, jest tylko przeczeniem mej duszy. 

Kiedy nic nic\vsk6ral filozof- szatan przez pic
kielne kla1nstwo pozbawia Anicl~ ukochanego. -
Wmawiaj~ w biedn~ dziewic~ ze jcj narzeczony j~ 

zwodzi jemu zas m6wi~, ze on a nie\vierna- On 
uwierzyl nazbyt latwo, a wi~c niedosyc j~ kochal, 
bo milosc nieograniczona, ufn~ jest jak sama na
dzieja. Biedna Aniela zostaje rzucon~ 'v swiat wyz
s~y, zbytkuj~cy, chciwy zabaw - zepsuty. - Tam 
l1rabia bogaty i pi~kny klamie na gor~co milosc 
dla dzie\vicy; ale dzie'\vica niewierzy bo jak w do
brem ufnosc jest zbawieniem, tak zwykle wsr6d zle
go nieufnosc, bywa aniolem str6zem. W rozmowie 
z hrabi~, Aniela juz nie jest ubog~ prostaczk<b -
jest to uksztalcona kobieta z lekkiem szyderstwem 
na ustacb, zdrowym s~dem o rzeczy i mocnem po
czucien1 prawdy. Prawdy rzuca w oczy hrabiemu, 
wychowaiicowi swiata, kt6ry wsz~dzie i zawsze kla
mie - a kiedy jej hrabia o milosci nadmienia, -
Aniela tak mu odpowiada: 

' 

Niewiem czy ten z milosci wi~dnie i usycha
Kto noc w noc nie porzuca wi na, kart, kielicha; 

Kto w \vesolem siedz~c gronie 
Smiej e si~ w w iecz6r z ludzi, kt6rym sciskal dlonie. 
I przyjaciel serdeczny, z drttha i kochanka 
Obm6wca- az zn6'v zacznie udawac od ranka, 
N aprzemian ty lko zmieniaj~c sluchaczy; 
Nikomu z nich nie wybaczy. 
Nie wiem czy kochac 1noze i czy lzy roni 
Kto codzief1 inn~ pi~knosc f!O ulicach goni, 
I chcialby zyskac wszystkie- nic dnj~c si~ zadnej ... 
Hrabio! znamy si~ dobrze! .J\:{am, gdzie ci uwierz~, 
Znajdzicsz wielc latwiejszych bogaty i ladny, 
W jedn~ piers zloto, w drug~ twe wdzi~ki uderz~, 
U mnie tern nic niezyskasz, udajcsz darcmnic, 
Szkoda czasu i pracy- odczcp si~ ocleinnic! 

Zdzi,viony ale niezmieszany i nic w~tpi~cy o szczg
sliwem po,vodzeniu swych dla Anieli affel{t6w hra
bia - wychouzi; 1nysl~ o burzenia tow arzyszy mu 
Aniela; a wkr6tce satnotnej, wsrod zloconcgo tlumu, 
przychodzi na pami~c Stas, mlodzian jeszcze, nie
skalany klamst\vem ani swiatctn, Stas ktory kocba 
dzie,vic~. Ona radaby 'vierzyc w tEJ milosc, ale wsr6d 
klamc6w kt6z si~ nie nauczy w~tpic! 

Dzis Stas n1oze kochac szczcrze, · 
~ecz biada mi! jezeli w tg milosc u wierz~! 
Swiat go odmieni, z anioia, dzieci~cia
Zrobi tyrana, samoluba, zwicrz~ 
I we lzach si~ zakoncz~ ch,vile \vnicbowzi~cia 
A czas 1nilosc i szcz~scie i sercc zabierze. 
Stas si~ odmicni- rozumnym si~ stanie 
Jak ci panowic i panie 
Co si~ rozumnemi mieni~, 
Kiedy iln serce na kamien st,vardnieje, 
Kiedy dla zlota rzucaj~ si~, zeni~
Kiedy mlodosci, marzcnia nadzieje 
Na samolubnc rachuby odmieni~. 

J ednak scree dziewicy laknie milosci - dot~d 

wsz~dzie spotykala zdrad~ i samolubstwo; milosc 
zatem Stasia jest dla niej koron~ marzen, palm~ 
ocblody w pustyni zycia. J edno tez Aniela zniesie 
wspomnienie z ziemskich rozkoszy, jedno tylko; tern 
wspomnieniem b~dzie wale, w kt6rego wir rozkosz
ny, porwaly dzie,vic~ i uniosly, Stasia ramiona
oto wszystko, co jej milosc ta zostawila godnego 
pamiEJci, bo Stas rzucil SifJ w odmEJt swiata i od 
skromnej Anieli przeni6sl serce do innych szcz~
sliwszych, a bardziej ziemi~ zaj~tych kochanek. Te-
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raz szatan widz~c dziewczyn~ niewzruszou~ w swej 
cnocie, nasyla jej poet~. Poeta marzy o gwiazdach 
i Edenie, o kwiatach i piesni- marzyciel upaja si~ 
snami jak opi urn, bl~1u~ si~ dusz~ po nad swiaty, 
zapominaj~c z~ ten pi~kny swiat bozy, wi~cej w so
hie zawiera prawdziwej poezyi od wszystkich rojefi 
marzycieli- niebacz~c ze prawda jest siostr~ poe
zyi, on szuka swego b6stwa w gor~czkowych wy
obrazni krajacb. Taki tez poeta choc powiedzial 
sobie ze kocha t~ dziewic~ t~skn~ i powabn~, nie 
moze obudzic w niej uczucia innego opr6cz litosci. 
On j~ unosi po nad nieba, w kt6rych nie byl, ona 
go sprowadza na ziemi~ pokazuj~c mu pon~tn~ 
stron~ iycia: 

Na c6z tak dlug~ m~czyc si~ podr6z~? 
Azeby znowu zlecic tak jak wprz6dy? 
Po co? wszak i tu, zapalencze mlody 
Ina ziemi 'vybrancom s~ szcz~sliwe gody, 
Pracowac, modlic i smucic si~ razem 
Niejestze szcz~scia zien1i nnjwyzszym obrazem? 
To 1·aze1n cale ziemi rozkosze zamyka, 
Bo nie Ina szcz~scia-a cierpiec we dwojc 

Najwit}l\sza rozkosz ludzi. 

• POET A. 

Niech cicrpiec przywyka 
Komu zatnkni~te raju poet6w pod\voje; 
Lecz kto scrcetn lub mysl~ nad zie1ni~ ulata, 
Niezna co s~ J:zy, bole i cierpienia ~wiata
Nanl, w eterowej Vt'zniesionym przestrzeni, 
Nic szcz~scia nie zaciemni- pogody nie zmieni. 

Al\!ELA. 

A dlugoz? 
• 

POET A. 

Zawsze 1 

ANIELA. 

Zawsze! - marne slo\vo; 
Czlowiek jestes i mialbys zawsze jednakowo, 
Zawsze bye szcz~sliwym lub nieszcz~sli,vymza\vsze? 
0 niet biednym si~ nieba usmiechn~ las lea wsze; 

Szcz~sliwym burze zarycz~; 
iycie jest mieszanin~ roskoszy z gorycz~ 
Niema zawsze dla czlowieka: 

Czas ucieka 
• 
Smierc go czeka. 

A w zyciu, jak w podr6zy, 
Widzi naprzemian tysi~czne obrazy, 

r 

Sciezki slane liscmi r6zy, 
Gaje, ruczaje i glazy; 
Ale, nim j edna r6za- pustynie sto razy 
J ego si~ oku rozwin~; 
A potem r6ze i pustynie gin~! 
Zn6w oko z inn~ spotka si~ krain~. 
Tak zawsze, czlowiek-podr6zny 
Uczucia zmienne rna i widok r6zny, 
I nie moze si~ l<azac zastanowic sobie 

Az- w grobie. 

POETA. 

Smutno! sk~dze ci takie mysli przyplynEJly? 
I n1nie - wychowanca raju 
Czarn~ szat~ obwin(Jly. 
Ab! wyszcdle1n z marzen kraju! 
Sn1utno dokola (wzdycha). 

• 

AKIELA. 

Smutno! - o poeto! 
Czegoc swiat nie uczyni, kiedy jedno slowo, 
Kiedy slow a kobiety tak ci serce gniet~! 
I ty n1arzyles szcz~scie zawsze jcdnakowo
Zawsze pod niebc1n i w niebie! 
Biedny- ty nie znales siebie! 

Zniech~cony i rozczarowany poeta rzuca prawdo
m6wn~ dziewic~; on chcial igraszek dla umyslu i 
serca; ona zas wskazuje mu surowy obowi~zek jako 
szczyt ziemskiego szcz~scia. Ostatni poslannik sza
tana oddalil si~, pieklo zwyci~zone.- Aniela wraca 
pod domo\v~ strzech~; zwiastunka stnierci, gorqcz
ka, sprowadza jej przypomnienia dziecinnych lat; 
Aniela 'vidzi lnatkEJ, ojca, rozmawia z nimi; kwiaty 
barwi~ l~k~, \Yiosenne slonce oprornienia ziemi~, 
piesn plynie W powietrzu, wofi rozlewa SiEJ dokola. 
Anieli serce, spokojne, szcz~sliwe; ni b6lu, ni troski 
w louie dziewicy. 

Swiat przed jej oczyma 
Jest tak r6iowym obrazem! 
Matl{ot jak 1ni slodko, milo! 
0! tak mi nigdy nie bylo! 

I duch dzie"'icy wzni6sl si~ w krainy niesmier
telnosci, a jej ani6l str6z nad zostyglemi zwloki 
zaspie\val hymn wesela! J. J . 

• 
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~TAN POLSKI 
PRZED ELEI(CY~ MICII1\.;tA KORYBUT1\. WISNIOWIECKIEGO. 

I 

On~ZERJ. o: c. Polska jllz za pano,Yania Piast6w i anarcbia rozkorzrnia si~ we wszystkich gal§ziach 
przyszedlszy do znacznej swictnosci, latwo pod J a- administracyi krajowej. 
giellonami stan~la na szczycie pot~gi i bardzo sze- Rz4n. Sto tysi(Jcy szlachty, kr61 ouieralny i wie-
roko rozci~gn(Jla granice. Od n1orza Balt.yckiego do czny Scnat-udziclnie Polsl\~ rz~dzili. 
Czarnego, o<l Odry do Ugry; od J{arpat po Estonij~ Szlachciccm czynilo albo urodzenic '), aJbo na .. 
wladali slawnem berlem Zygn1untowie. Z tak wspa- danie przywileju od sej1nu 2). W obudwu razach na
nialego gmachu wiele ozd6b za Waz6w odpadlo. bywal prawa do r6,vnosci, kt6r6j l\Sit):zcca na\vct go
Pierwszy z nich nicdol~zny, utracil prawo do ~ful- dnosc ulcga1a. - Urz~<.l tylko i 111aj~tck wyzszosc 
tan i W oloszczyzny; ostatni nirszcz§sliwy, nic tylko stano\vil, zl<~cl ilniona braci mloclsz6j i starszcj po
uznac musial samodzielnosc Pruss J{si~z~cych, ale \vstaly. Szlacbcic jcdynic byl obywatclcin; m6gl 
nadto 'vyrzec si~ Inflant prawie calych na rzecz piasto\vac \vszelkic urz~da i posiada.c dobra ziem
Sz\ved6w, a Stnolenska, Sie,vierza i Kijo,va z cal~ skie, }{tore lJrZPz to san1o wolnc sig stawaly od Iez 
Ukrain~ Zadnieprzailsk~ Rossyi ust~pic. !\iimo to \Vojsko\vych. \Vbzcllde \V nich kopalnic do dziedzica 
jednakze, w czasie jego abdykacyi a Elekcyi Michala nalezaly. Ani wigzic szlachcica pra\vcm nieprzcko
Korybuta vVisniowieckiego, jeszcze l{r6lcstwo Pol- uanego, ani z dotnu jcgo bez pozwolenia brae wi
skie, miEJdzy 35 i 50 stopnien1 d1ugosci a 48 i 56 no\vajcy nie bylo \Volno. 0 zdania w 1nateryach rz~
szerokosci polozonc, obejn1owalo powicrzehni 1 7,458 do\vycb, czy prywatnic czy publicznic 'vyrzeczone do 
111il D; i graniczylo na zach6d z ~Iarchi~ i Szl~- S~du pociQ;gn.nyrn bye nie m6gl. 'l'racil sz]achectwo 
ski em, ua poludnie z W ~grami, 11a 'vsch6d z Ros- za zdrad~ kraju, ~lbo za przejscic do stanu micj
sy~, a na p6lnoc z Infln.ntan1i, do kt6ryc h przypie· skirgo, 1 ub zatruclnianic siE8 rzemioslc1n. Nie placi{ 
rala boldownicza Polsce l{urlandya. podntl<6\\', kt6rych s~un nie uch\valil, a wybicral 

PoDZIA}"). 'fak obszerne panst"'O dzielilo s i~ na kr6la dla calego narotlu. 
trzy prowincye: bfalo-Pol sk~, Wielko-Pols1<~ i Li- J(r6l n1ial wszelk'b powag«J i 'vspanialosc maje
tw~ do kt6rych Podlasie, ~fa1.owszc, Rus, Prussy statu }{r6l6\v dziedzicznych. Gwardya 3), liczni urz~
i Ztnudz byly liczone. Prowincyc skladaly si~ z W o- ~ tlnicy nad worni 4), a przytem znacznc dochody 5), 
je~vodzt,v, a te z ziem i powiat6w. 

Lun ...... o,\J 'v nich og6lna zaledwie \Vtedy 13,300,000 J 'J .r adanio Szlachoctwa polsldego Szlacllcicowi cudzo .. 
wynosila. N ad czem slus~nie dziwic si«J musimy, 1 zie1nsl<iemu lndygenate111. mianowano. 

' bo polozenie mi~dzy dwoma morzami, mnogosc rzek f 2
) Kazdemu nieszlachcicowi dany przywilej Nobilita-

splawnycb na p6lnoc i poludnie d~z~cych, umiar- 1 cytt zwano; i tald6j nowo-kreo,vanej szlachty, nie dopu
kowane niebo, dobroc ziemi sprzyjaj~cej wzrostowi 

1 

szczano do urz~d6w i beneficy6w ducho\vnych, az do trze
wszelkich gatunk6w zboia, lasami na budow~ na- ciego wlqcznie pokolenia, co Skartahcllatus nazywano. 
wet okr~t6\v zdatnetni okrytej, zywi~c¢j niezmier- 3

) Gwardya kr6lewska prawem 1648 i 1669 r, (V. L. 
nie duie stada trz6d i ptastwa, obejmuj~cej kopal- 4. pag. 85. 15 pag. 15.) opisan~ zostala do 1200 Judzi 
nie srebra, miedzi, ielaza. a na de wszystko soli jezdnych, kt6rym ze sl{arbu s\vojego }{r61 mial placic, a 
w Wieliczce, Bochni i na Podg6rzu,- wszystko to starszymi nad ni~ tylko szlacht~ polsk~ Iub litewsk~ 
jednem slowem dawalo moznosc wyiy\vienia prze- przekladac. 
szlo dziesi~c razy wi«Jkszej liczby mieszkaftc6w.- 4

) Chwa~ko,vski str. 163. 
Lecz plonn~ jest tam dobroc ziemi, gdzie srogiego 5

) 50,000,000 zlotycb terazniejszycb. Stan. Hist. pol. 
ucisku og6l doswjadcza, gdzie wojny kraj niszCZfb Domin. Szulc 1862 str. 24 . 
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powi~kszaly tronu okazalosc 6). Osoba kr6la byla 
swi~t~ i nietykaln~. Pod jego imieniem bito monet~ 
i wszelkie wydawano uchwaly. Do niego nalezalo 
rozdawnictwo prawie dowolne na dozywocie wszyst
kich urz~d6w tak duchownych jak swieckich, kt6re 
iz zadnych nie mialy oznaczonycb dochod6w, jemu 
zostawiono wydzielanie d6br narodowych w miar~ 
zaslug dokonanych w ojczyznie. Ale tez z drugiej 
strony, gdy w czemkolwiek uchybil zaprzysi~zonym 
warunkom, nar6d tern samem od posluszeiistwa 
uwalnial. Wladza jego zupelnie od Sejmu co do pra
wodastwa, a od Senatu co do mocy wykonawczej 
ograniczon~ byla, tak dalece, ze w potocznych na
wet sprawach slucbac musial Rady przybocznej 7), 

zlozonej z Senator6w na kt6rych stal czele. 
SENAT byl posrednikiem mi§dzy majestate1n a 

wolnosci~, do niego straz praw i powagi kr6lew
skiej ualezala 8J. Sl<ladal si~ on z 2 Arcybiskup6w, 
14 Biskup6w, 34 Wojewod6w i 84 Kasztelanow 9). 

Najznakomitsza g6dnosc Biskup6w; ci bowien1 picr
wsze w Senacie zasiadali miejsca i z posr6d nich 
Arcybiskup Gnieznieiiski byl Pry1nasen1 Panstwa, 
a do tego szczeg6lnh~j nalezalo upominac kr6la 
jesliby prawa przest~pic za111ierzal. 

WoJEWODA by~ Naczelnil{ietn szlacbty jednego 
W ojew6dztwa. Pro\Vttdzil j~ na pospolitc ruszenie 
i na pole elekcyjne; mial n1oc stano,vienia ceny 
rzeczom i urz~dzenia miar i wag najcz~scicj podlug 

6) Jalde za Sukcessyjnycb kr616w byly dochody? wyli
cza Kromer. Za Zygmunta III. dobra stolowe od innych 
starostw oddzielono i z tych dochody zapewniono kr6le
wskiemu Skarbowi, a naprz6d konstytucy~ z roku 1589 
wyszczeg6lniono w Litwie Ekonomie: Grodziensk~, Sza
welslr~, Brzesk~b Ko bryt1skq, Olycsk~, Mohile,vsk~ i da
wne z eel dochody. Z korony zas na sojmic 1590 r. wy
znaczono dla kr61a Wicl1rorzq;dy Krakowskie, zupy solne, 
miny Olkuskie, Ekonomie: Sandomiersk~, Sa1nborsk~, 

Malborsk~, Rogozinsk~ i Czczewsl{t1, cia koronne i Ruskie. 
7) Niepodo bn~ bylo rzecz~ a by Senatorowic 'vszyscy 

mieli zostawac przy kr6lu, a nar6d zawistny wladzy kr6-
lewskiej, nie chcial jej zosta,vic bez pewnego ogranicze
nia. Dla tego roku 1641 ustanowiono, aby opr6cz Mini
str6w, wyznaczono na kazdym Sejmie 28 Senator6w do 
Rady przybocznej kr6la, tak aby Biskup co p6l roku, 
Woje·woda zas i dw6ch Kasztelan6w odmicniali si~ co 
trzy miesi~ce. 

8) Kocbow. Cli. 1. lib. 5. pag. 312. Manifest Lubom. 
str. 2. 

' 9) Chwalkowski, w rozdz. 3. 

' 

wlasnego upodobania, a przytem s~dzil zyd6w po 
miastach kr6lewskich mieszkaj~cych,- w nieobec
cnosci zast~pClwal go moiejszy lub wi~kszy. 

KASZTELAN, zwykle tak~i mial: w}adz~ w jednej 
ziemi, jak~ wojewoda w calem wojew6dztwie. Ka
sztelanowie ci niegclys zarz~dzali zaml{ami i mia
stami kr6lewsldemi, ale te urz~da jeszcze za J a
giell6w przeszly do Starostw, z kt6rych tylko jeden 
Zmudzki w godnosci W ojewody mial miejsce w Se
nacie. Zasiadali w nim tal{ze, chociaz Senatorami 
nie byli. 

MINISTROWIE 10). Z nich Marszalek na dworze 
kr6Jewskitn na Sejmach i w czasie bezkr6lewia, 
przestrzcgal porz~dku i bezpieczei1stwa; s~dzil i 
karai wedlug wlasnego upodobania przewinienia, 
w okr~gach trzech mil pobytu l{r6lewskiego wyda
rzone. W stolicy, policya cala naleiala do niego. 
J(anclerz Wz'elki trzyn1al wi~ksz~ piecz~c. Pod
kancle1~zy n1niejszt1; obadwa bez appellacyi s~dzili 
assessorye, bez obnd wu wiadomosci nie mogl kr6l 
zadnych pism urz~dowych wydawac, ani ich od ob
cych n1oca.rst'v odbierac. Oni nadto imienien1 kr6la 
odpowiadali wsz~dzie i za,vsze. Podslca7·biowzi roz
rz~dzali dochodami i wydatkami obud\v6ch 11aro
d6w. Nie nalezy tu przemilczec o Hetrnanaclt, kt6-
rzy lubo z urz~du swego \V Senacie miejsca nie 
mieli, starano si~ przeciez zawsze pol~czyc Hetman
stwo z godnosci~ Senatorsk~ i dla tego w Senacie 
za wsze zasiadali. 

\V~ADZA PRAWODA "\VCZA: Zebranie si~ Szlachty, 
Senatu i Kr6la na Sej1nie, stanowilo moe prawo
dawcz~ narodu. Co dwa lata kr6l z Rad~ przybo
czn~ ukiadal propozycyc tycz~ce si~ ustaw pr~y
sz{ego Sejmu. Te przez zwolany caly Senat potwier- . 

'
0

) J1finistrowie w czasie Elekcyi: 

Marszalek W. Koronny 1665-167 4 Jan Sobieski. 
Marszalek W. Litewski (zmarly 1669) Zawisza. 
Kanclerz W. Koronny 1666-1677 Jan Leszczynski. 
Kanclerz W. Litewski 16 56-16 8 4 Krysztof Pac. 
Podkanclerzy Koronny 1666-1676 J~drzej Olszewski. 

dtto Litewski (zmarly 1669) Naruszewigz. 
Podskarbi W. Koronny 1668-1684 J~drzej Morsztyn. 

dtto Litewski (zmarly) Zawisza. 
• 

Marszal. Nad. Koronny 1662-1673 Klem. Branicki. 
dtto dtto Litewski 1654-1676 Teodor Lacki. 

Hetman W. Koronny 1667-1674 Jan Sobieski. 
dtto Litewski 1667 1682 Michal Pac. . 
dtto Polny Koronny 1667-1676 D. Wisniowiecki. 
dtto Polny Lite"'ski (zmarly 1668) WoUowicz. 

• 

• 
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dzone bye musialy wi~kszosci~ glos6\v, a dopiero 
kancellarya \V itnienin krolewskiem wydawala uni
wersaly na Sejmiki. Na nie po Powiatach zebraw
szy si~ szlachta, roztrz~sala i roz\vazala z przytom
nymi Senatorami wszystkie ". uniwersalc za"'arte 
materye, - posl6w z potniEJdzy siebie obierala i 
instrukcye i1n JJrzepisywala. Poslowie na Sejn1 do 
Warszawy zgromadzeni, po obraniu wi~kszosci'1 glo
sow Marszalka, po przeczytaniu pakt6w konwent6w, 
nad kt6remi kazdy n16gl czynic uwagi i wyznacze
niu deputacyi do sluchania rachunk6w podskarbi6'N 
i General6w artylleryi; do Senatu przychodzili gdzie 
byly czytane propozycye od tronu i czynnosci Se
natu~ Poczem do Izby s·wojej powracali i tam we
dlug prr.episanych instrukcyj prawa stanowili, a 
kr6l tymczasem z Senaten1 i deputatami od posh)"', 
s~dzil sprawy stanu w Izbie Senatorskiej. Na pi~c 
zas dni przed skonczeniem Sejn1u, l~czyly si~ obie· 
dwie Izby i wsp6lnie nad zapadlemi prawami ra
dzily. Sejm bywal albo zwyczajny szescio-niedziel
ny, albo nadzwyczajny trzy lub dwu-niedzielny, 
stosownie do potrzeby kraju zwolany, a obadwa je
dynie mialy moe nakazac podatki, wojn~ wypowie
dziec, pokoj zawrzec i wszelkie stanowic prawa.
Ztqd wniesc latwo, jak \Viele zalezalo panstwu na 
docbodzeniu sejm6w, zwlaszcza w czasacb pelnych 
zaburzen, kl~sk i innycb nieszcz~sli wosci, kt6rym 
one tylko mogly zaradzic. Lecz odd a \Vna jui u nas 
przyzwyczajono si~ czas trawic na sporach; oddawna 
radzono, a nic nie stanowiono, milosc ojczyzny prze
ciez utrzymywala niejaJ\~S zgod~ pomi~dzy stana
mi, za~ teraz, kiedy wolnosc wyrodzila si~ w nie
ograniczone zucb,valstwo, kiedy i pieni=!dze za· 
cz~ly kiero\vac obradami wielu, wynaleziono nie· 
szcz~sliwy spos6b zniweczenia sejmu przez jedno 
slowo ,,nie pozwata?n" wyrzeczone przez posla. Za 
Jana l{azimierza miala zr6dlo owa zaraza kt6ra 
najdotkli wszemi kl~skami }\raj napelnila. Sejm 
w 1662 r. 11), maj~cy obmyslic srodki do uspoko-

1 1) W zgl(Jdem roku zerwanego po raz pierwszy sejmu, 
p6zniejsi zupelnie siEJ myl~, klad~c 1651 r., a to z tej 
przyczyny, ze \V Vol. Leg. znajduj~ si(J konstytucye roku 
16 52, lecz zwazac byli powinni co m6wi Kochowski 
Clim. 1. lib. 5. pag. 312. a co na koncu tejze ksi~zki, a 
ztamt~dby poznali, ze \V r. 1652 dwa byly Sejmy, jeden 
pod lask~ Fredra zerwany, drugi nadzwyczajny pod mar
szalkowstwem Sielskiego doszly.- Po takiej uwadze nie 
nast~piloby zapewne w tl6maczeniu Jekla twierdzenie, iz 
sprzeciwienie si~ Sicinskiego poci~gn~lo za sob~ tylko 

Ksi~GA SwJATA, Cz. II. R. XII. 

' ' 

• 
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jenia kozactwa i uwolnienia si~ od tak groznych 
nieprzyjaci6l, sprzeciwieniem si~ jednego, szczeg61-
niej posla U pitskiego, po raz pierwszy zostal zer
wany. Wielu na6wczas sejmuj~cych nalegalo, aby 
pomitno tego obrady ci~gn~ly si~ dalej, ale wi~k
sza CZEJSC utrzym:y-wala, ie nie zbronne sprzeciwia
nie si~ cbocby jcdnego posla, jest zrenic=! narodo
wej wolnosci. Sej1n zatem rozchwial si~ bezskute
cznie, a kraj na }up nieprzyjaciolom wystawiony. 
Dziewi~c kroc za Jana l{azimierza i Michala Ko
rybuta ponowiono ten czyn najwi~kszej swawoli szla
checkiej; dziewi~cl\roc sta \val kraj nad przepasci~ 
zguby, bo tyle razy kr~powano samowladnosc na
rodu, ile razy sejn1 byl zry,vany. Jedynie na6wczas 
mogla ratowac Polsk~ Konfederacya 12), wszystkiej 
szlachty pod prze,vodnict\vem obranego marszalka 
przysi~g~ stwierdzona. Tu bowiem niepotrzebowano 
jednomyslnosci, - wi~kszosc glos6w byla dostate
czn~ w naradach.- l{onferencya pol~czala V\Tladze 
wszystkich urz~dowan, przed nif! ustawaly wszel
kie S'!dy, bo kazdy stawac byl powinien na ratu
nek kraju. Jak w Rzymie Dyktatura, tak Konfede
racya w Polsce milczenie prawom nakazywala, sa· 
rna b~d~c naprzeciw nich buntem. Jej zas uchwaly, 
by mogly si~ w prawo zamienic, musialy bye po
twierdzone jednomyslnosci~ Sejmu. Pod Tyszowca
mi 1656 r. na obron~ Kr6la i Ojczyzny, pierwsz,
raz W\Vi~zana w konfederacy~ szlachta, stanowila 
nieprzelamany szaniec najezdcom, i zmusiwszy ich 
ust~pic z granic polsldch, zwyczajn~ postac rz~du 
przywrocila 13) . 

Pod wzgl~dem RzfJ:du opisanego uwazany kraj pol
ski, wiasci \vie nie byl Monarchi~, bo kr6l nic nie 
m6gl be.z narodu;- ani doskonal~ Rzecz~pospolit~, 
bo ta reprezento\vala si~ tylko co dwa lata przez 6 
niedziel na Sejmie, a Senat wieczny nic wa~niejsze
go nie mial przedsi~brac, bo byl tylko lich~ i nie
dol~zn~ machin~, kt6rej ~ni jed en popychn.c nie m6gl, 
ani wszyscy popycbac nie umieli, a jeden zawsze 

skr6cenie, a nie zerwanie Sejmu, kt6ry maj~c si~ ci~gn~c 
szesc trwul tyll<o trzy tygodnie. 

12) Nie m6wi si(J tu o n1iastach pruskich Gdansku, · 
Toruniu i Elbl~gu, kt6re z tak~ wladz~ zajmowaly miej· 
see w Senacie Pruskim, ze bez ich zdania i zezwoJenia, 
nic stanowionem bye nie moglo. 

13) Inszy byl Rokosz za Zygmunta IIIgo insza tera· 
zniejsza konfederacya; nie m6wimy nic 0 pierwszym, bo 
wystawiamy tylko stan rz~du pod Janem Kazimierzem 
i Michalem. 

1 7 tf 
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zdolal zatrzymac.- Przy takowym skladzie rz~du, jej wynioslosci.- Nar6d powodowany ich duchem, 
jezeli przypadala wojna, kt6z jej zaradzic potrafil? mniej dawa! bacznosci na wzrastaj~cych s~siad6w, 
Kr6lom, Senatowi, ani Ministrom nie wolno, potrze- od wlasnych tylko kr616'v obawial si~ wszystkiego. 
ba wi~c bylo caly nar6d zwolywac; (to jest szla- Raz wkorzeniona nieufnosc od rodzic6w do syn6w 
cht~, bo w Senacie arystokracya zawart~ byla, a ze krwi~ prawie przechodz~c, zwi~kszala si~ coraz 
posp6lstwo bylo niczem:) trzeba go uczyc interes- bardziej, i byla skal~, o kt6r~ sifj ol\r~t pomyslno
s6w, odkrywac mu niebezpieczenstwa i powierzac sci krajowej roztr~cal. Kr6lo"'ie podst~pami, obie
roboty, l(t6re wtenczas tylko s~ doskonale, gdy je tnic~, pieni~dzmi i cudzych Bog6w opiek~h bronili 
tajemnica pokrywa. A nim kr6l wydal Uniwersaly, calosci swojej \Vladzy. Bardziej to jeszcze pobu
nim si~ te po W ojew6dztwach rozeszly, nim przy- dzalo szlacht~ do podkopywania powagi tronu. Ja
szedl naznaczony czas Sejn1ikom, nim po Sejmi- koz sciesniono ich wladz~ na zawsze i zapewniono 
kach zblizyl si~ czas Sejtnu, nim przyszlo ulozyc elel\cy~, kt6ra jest najgl6wniejs7.~ pr~yczyn~ upadku. 
doczesne ratunku sposoby, kazdy nieprzyjaciel, kt6· Poniewaz ona otworzyla pole obcemu wplywowi do 
remu si~ podobalo ucisnqc panstwo, pod sam~ sto- spraw polskich, ona nigdy nie dopuscila gruntowne
lic~ podst~pil, i na tymze Sejmie, kt6ry na obron~ go utwierdzenia rz::tdu, przez ni~ kr61 stawal si~ ule
kraju zwolano, takie, i to nie raz, przepisywal pra- glym dla moznych, }{t6rzy, zaledwie go wybrali, za
wa, jakie zazwyczaj daje Z\vyci~zca niewolnikowi. raz o nowym mysleli, gdyz panuj~cy nigdy nie potra
Na uznanie tez przest~pstwa Senatora lub Ministra, fil zadosyc uczynic ich woli.- Dobroczynnosc jego 
trzeba bylo zwoiywac stany. -- Czlowiek tako,vy, zaostrzala chci\vosc jednych, a zuchwalosc drugich; 
cbocby najwi~kszy zbrodniarz, mial zawsze stronni- poufalosc os\vajala wszystkich z powag~ majestatu, 
k6w, kt6rzy najmniejsz~ kar~, strat~ wolnosci mie- surowosc zacb~cala zuchwal~ wolnosc, aby mu r~ce 
nili. - Caly nar6d zatrudnial si~ rozpoznaniem wifbzala; przychylnosc i pob~azanie jednycb, obu
sprawy, a s~siadom dawal czas do korzystania rzaly przeci\v niemu drugich, a durna przyodziawszy 
z kl6tni domowych i zamieszek. I.Jecz co najbardziej si~ tylu pocblebnemi pozorami, wicbrzyla cal~ ma
wplywalo na tamowanie obrad narodowych, przez chin~. W l\azdej chwili z jednego panstwa mogly si~ 
co moe prawodawcza dziwny1n i podobno jeszcze zrobic dwa narody. Jedna Konferencya za l\r6lem, 
b~zprzykladnyn1 sposobem oslabion~ zostala, i co druga przeciw niemu powstala. Obiedwie maj~c pra
Sejm 'vszechwladny mart\vym czyniio; to ta niesz- wo po sobie, za nieprzyjaciol ojczyzny swoich prze
cz~sna wolnosc, ie kaidy posei, b~cto ze szcze- ciwnik6w s~dzily; niszczyly, co tylko podlegalo zni
g6lnej niech~ci, b~c z powodu wlasnego zysku, b~c szczeniu, i gubily sifj wzajemnie w gorszej nadewszy
lekkosci~ i plocbosci~ umyslu uwiedziony, m6gl je- stko wojnie domowej. Reszta Szlachty, kt6ra mimo 
dnem wyrzeczonem ,nie pozwalam," nie tylko naj- r6wnosci pra,vami okreslonej, rzadko kiedy osi~gala 
roztropniejsze odrzucic prawo, zata.mowac narady 'tvyi.sze godnosci, nie mog~c sama przez siebie zna
Sejmu, ale ua wet Sejn1 caly zerwac i rozproszyc. czyc, przedawala sily i drobne znaczenie d'vorowi 
Napr6zno wystawiono nieszcz~sne skutki z takiego albo panom, lub zagranicznym mocarstwom. 
naduzycia pochodz~ce, napr6zno czuc sifJ dawal Taki to byl stan "~ladzy prawodawczej, kt6ry, co 
widoczny \vplyw zr~cznych s~siad6w, tuniejt};cych dwa lata, nic nie zrobiwszy dobrego, nasprzecza
zlych obywateli uzyc i uaklonic do swoich widok6w; wszy si(j tylko o formalnosci rz~dowe, pomnozywszy 
powszechne bl~rlne zdanie jednak przemoglo, i je- w obywatelstwie niesnaBki, stawszy Si(j narzfJdziem 
dnomyslnosc uznan~ zostala za nieodzown~ tam, zagranicznego przewodzenia, gubil nar6d nie mysl~c 
gdzie nadewszystko oba,viano si~, aby kr61, maj(}:cy o tom bynajmnit~j, ze nierz~d i niezgoda o srozszy 
w mocy udzial lasl{ wszell<ich, przez pozyskanie nieraz przypra\via narody despotyzm, niz najuci~
Wi§kszosci glos6w, nie przyni6sl uszczerbku zle ro- zli,vsze jedynowladztwo. 
zumianej wolnosci. Pocz~wszy bowiem od Zygmunta W"bADZA 'VYKON~~\VCZA. Kazda Rzeczpospolita 
Augusta, po nieszcz~sliwem "rolrH~j elekcyi \Vprowa- }{t6ra na zjezdzie narodo,vym moe prawodawcz~ 

rlzeniu, ci~gle \vidziec si~ daje mi(jdzy kr6lem a na- zalozyla, obowi~zan~ jest do wykonania pra\v usta
rodem podejrzenie o nast~pHtwo tronu. Obywatele nowic urz(jdnik6w i dostateczn~ nadac im wladz~, 
prostytn duchem myshtcy, upatrywali w nim tam~ · azeby powinnoscion1 swoim zadosyc mogli uczynic. 
swob6d szlacheckich, a prze\vrotna intryga i duma Lecz podzial tej wladzy najzawiklanszym jest w~
moznych, uzywala tego pozoru na dogodzenie swo- zlem. Doswiadczylo tP.go wiele narod6w, gdy z nicb 
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jedne nie nadawszy przyzwoitej wladzy zwierzchni
kom, nieszcz~sliwe1ni si~ staly, - inne nadalvszy 
zbyt wiele, dostaly si~ pod icb samowladztwo. Pol
ska chc~c podobno niejako urniarkowac bl~dy tych 
narod6w, popadla w obied\vie ostatecznosci. l{r61 
z Rad~ przyboczn~ Senatu i Ministrowie mieli w y
konywac zapadlc na Sejmie Uchwaly, atoli kr6l, sci
ale ograniczony, nie doznaj~c zaufania w narodzie, 
i r6wnie do zlego jak do dobrego, nieskonczone 
przeciwnosci znajduj~c, stal si~ zupelnie bezczyn
nym i oddal prawo bogate1nu za narz~dzie do krzy
wdzenia ubogiego, przez co nar6d pogr~zac si~ mu
sial w bezrz~d?:ie okropnyn1. Przcci \vnie Ministro
wie nic b<dd~c tyle groznymi dla \volnosci, juz to ze 
ich kilku bylo, jui tez, ie wladza l{onczyla si~ 

z urz~de1n, kt6ry nar6d m6gl odebrac, nieograuiczo
n~ moe obj~li we wzzystkich gal~ziach adn1inistra
cyi krajowej . Nic znlezni od "'oli 1\Ionarchy, "'yzsi 
byli nad urz~dy i prawa. Gardzili Trybunalami i 
opierali si~ S~don1. Kazdy z nich byl malym samo
wladc~, 1\t6ry nie przywlaszczaj~c do konca najwyz
szej powagi, nienlniej jednak uciemi~zal oby\vateli i 
dawal okropny, a nuder nasladowany, przyklad gwal
cenia bez obawy praw i swob6d pojedynczycb os6b. 
Kr61 wi~c byl tylko z imienia urz~dnildem nnj\vyz
szym, 1\tlinistrowie \vszystkiem wladali. - l{r61 nic 
uczynic nie m6gl, oni nic dzialac nie chcieli, a zt~d 
jak rzadko nu~drc stano\viono pra"''a, tak je rzadziej 
jeszcze \Yykonywano. - Z czego plynie: zc Polska 

miastach i \vsiach ICr6lewskich, Szlacheckich, alb() 
ducho,vnych zamieszkal 15) , los u\vazac nalezy. -
W 1niastach i wsiach l\r6lewskich osiedli byli wolni 
tak co do wlasnosci jal\o i co do zatrudnieti, handlu 
rzen1iosl, lub przeniesicnia si~ z jednego Iniejsca na 
drugie. 1\'Iieszczanie rz~dzili si~ prawem Magdeburg
skiem lub Chelminskicm; wybierali sobie Magistra-
tury, od kt6rych \vyrol\6\v appellowac mogli do 
assesoryi;- poddani zas udawali si~ 'v sprawach 
do Referendaryi. Nieszcz~sciem wszystl<ie Kr6lcw
szczyzny poddane byly drapieinym starostom. 

Nie posiadali i tal{ich swob6d ani n1ieszkaiicy 
1niast i wsi szlacheckich, ani tez duchownych. Targi 
tylko rozr6znialy miasta od wsi. Zreszt~ Mieszcza
nie n1aj~c za pocz~tek wolnosci golosl6wn~ dziedzica 
wol<J, zalezeli zupelnie od jego wielowladnego roz
rz~dzenia i w niczem nie ustfJpowali wiesniakom. Ci 
z wygaslym domem J agiellonskim stracili ostateczn~ 
zaslon~ od przemocy swoich pan6\v. Szlacbta ubez
pieczaj~c wolnosci po smierci Zygmunta Augusta, 
za pierwszy jej warunek polozyla ucisnienie podda
nych. Chlop jest niewolnikiem, pan rna nad nim 
moe iycia i smierci, ,, w yrzel\ly stany na pierwszej 
zaraz konwokacyi. Przez dwa przeszlo wieki nie 
zmieniono tego barbarzynskiego prawa. Napr6zno 
przeCi\V nieUlU podnosili niekiedy glos OSWieceni. 

' 5) Tablica wyprowadzonego zboza z Gdanska 1649 
do 1670. 

z najswietniejszego stanu nabytcgo pod Jagiellonami . 
------------~--------~----~----~----dziedzicznemi, \Viele bardzo utracic musiala pod I 

b 1- d Rok Pszcnica I • 
Zyto J~czmien Owies 

ezw1a nymi Wazami, jak si~ to przy abdykacyi 
Jana Kazin1ierza okazalo. 

Szlachta tylko wply,vala do rz~du, wiesniacy byli I 

wyl~czeni od niego zupelnie, a miasta celniejsze 
jako to: Poznan, Wilno, Lw6,v, V\7 arszawa i Krakow, 
lubo od Jana Kazimierza na Sejmy Konwokacyjne, 

' Elekcyjne i Koronacyjne zacz~ly wysylac po'"'l6w, 
I 

kt6rzy tak na konfederacyach Generalnych, paktach 
konwentach, jak na potwierdzeniu praw i swobod 
narodowych in1iona swoje podpisali, wszakze prero
gatywy te nie dawaly miastom polskim zadnej wla
dzy istotnej, ani tnocy stanowienia lub opierania si~ 
ucbwalom ~zlacbty H=). 

PRA w A CY\VILNE MIAST I MIE ZKANCO'\V 'VSI. 

Zreszt~ ludu polskiego, stosownie do tego jak po 

1 ~) Dla powzi~cia wyobrazenia o stosunku d6br Kr6-
lewskich, Szlacheckich i Duchownych przytacza si~ wy

pis ulozony na mocy Taryfy z roku 167 4. 

1649 12435 
1652 8202 
1653 5326 
1654 967 1 
1655 7158 
1656 4564 
1659 369 
16ti2 8172 
1663 6360 
1664 3903 
1665 2366 
1666 3223 
1668 1:? 161 
1669 10319 
1670 12252 

39984 
25464 
26791 
337~9 
37531 

6046 
126 

25729 
25729 
11763 
16647 

I 13730 
13713 
29865 
28462 

• 

. 

1478 
616 

2055 
1671 
~60 

13 
-
293 
-
-

3988 
2111 
3609 

-
-
-

-
-
2 

-
93 
-
-
-

189 
20 
76 

(Czacki Tom IT. str. 246). 

(Korzec zyta po zl. 60 pasek) 
17* 
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Wi~ksza czulosc i tkliwosc, z jak~ ci m~zowie za zywienil, nadto nie doznaj~c opieki rz~dowej od 
Jana Kazimicrza i Micbala zyj~cy, przeciw ciemiEJz- dowolnych ucisk6w "7ojska krajowego i niesprawie
com powstaj~, okazuje tylko iz stan rolniczy bez dliwosci pan6w, ciemi~zony podatkami, wystawiony 
sprawiedli\vosci i opieki krajowej zostawiony, coraz na ponizenie i pogard~ od innych klass obywateli, 
sroiszy1n uciskom szlachty musial ulegac. Nie po- nie mog~c zniesc uciskow staroscinskich i niszcz~
'vr6cily juz \Vi~cej dawniejsze swobody wiesniak6\v, cych miasta bezplatnych pomieszkai1 dla wszelkiego 
wedlug kt6rych corocznie jeden m6gl wies opuscic, stanu urz~dnik6w, a wreszcie dotykany kl~sl{aini 
a wszyscy pozostac dla pan a. Zabroniono da wac sy- wojny i morowej zarazy, porzucal zatrudnienia i wy
n6w do naul\i i rzetniost Pan kazdy stal si~ \Viosek rzekal ~iEJ wlasnej ojczyzny. Z wielu miast, licz~
i poddanych swoich malym niejal{O n1onarch~ i cych za Jagiell6w po kilkaset \Varsztat6w, teraz 
udzielnym panem. Byli oni jego "'lasnosci~ i z po- gruzy si~ tylko zostaly. Imiona nawet o~obnycb ga
tomstwem S\vojem, tak, ze ich m6gl darowac, prze- tunk6w przemyslu, jakie w6wczas na \vysokim staly 
dac, lub gdzieindzcj przeniesc. Zbieglych, Inial prawo stopniu, zupelnie znikn~ly. Spro,vadzac przeto mu
wsz~dzie szukac. W spra\vach \vlasnycb cywilnych i siano to \VSzystko co tylko do zaspol\ojenia naj
}{ryrninalnycb, poddani dzialac, ani odpo\viadac bez gwaltowniejszych potrzeb i do najwyszukanszego 
pana, jako tez nie maj~c w niczem zabezpicczonej zbytku sluzylo. 'rracono pieni~dze, a nic nie zyski
pra,vem 'vlasnosci, nic nikomu zapisac, ani testa- wano od obcycb. Z porownania taryf Gdansl\a, kt6ry 
mente1n nic przekazywac nie moglL byl stop~ zewn~trznego handlu polskiego, okazuje 

RoLNIC'l'WO. Tak ponizony rolnik, opr6cz wielkich siEJ, iz od roku 1649 do 1662 w rok sre<lni, zaled,vo 
i ciqglych podatl\6w, opr6cz przykrych dziesieJcin, wy\vieziono zboza 952,850 korcy, gdy ty1nczasem 
opr6cz codziennej paliszczyzny 10) , niszczony okro- od 1790-1800 przy wiadomych okolicznosciacb, 
pnen1i najazdan1i nieprzyjaciol i stucyan1i swa"'olne- ilosc takichze korcy przechodzila jeden miljon. -
go zolnierst,va, trapiony kl~skami morowej zarazy, Pszenicy tez samej ol{olo roku 1655 na rok sredni 
a nadewszystko przez dziedzic6w i starost6w 1upio- zaledwo 6,817 laszt6w, kiedy w koncu XVIII wieku 
ny, stracil ch~c zupelnie do pracy. A jezeli grzebal przeszle 20,000 laszt6w zakupiono 17). Nie rnogl 
leniwo ziemiEJ, to tylko o tern zda,val si~ pami~tac, bye korzystniejszyn1 i splaw drzcwa, dla cif!glego 
aby nil\czcmny1n j6j plodem prze\vlec na chwil~ stra- pobytu nieprzyjaciela, dla kt6rej to przyczyny i han
pione zycie; lccz nie znal zadnej pobudki do groma- del wewn~trzny zostawal w najn~dzniejszym stanie. 
dzenia wi<Jcej nad to, co mu nakazywala wlasna i nie · 
odbyta potrzeba. Dla tego tez pola, niegdys bujne1n 17) Instruktarz Celny w skr6ceniu z roku 1661. 
pokryte zniwctn, za1nienily si~ "' ponure Jasy; k\vi-
tn~ce i~ld, W zarazli\Ve bagna, a ll1iejsca \Vesolycb i 
rozleglych wiosek, porosly ch\vastcm. Zt~d gl6d 
srogi dul si~ uczuc po kilkakroc n~jzyzniejszemu 
kr3jo,vi, uosz~cetnu Iniano spichlcrzn. Europy. 

PnzE~IYI:jL I IIANDEL. Za upadkie1n rolnictwa, 
tnusial nast~pic upadek rzemiosi i handlu. Stan bo
wiem rolniczy, rzcmieslniczy i kupiccki, jak m~drze 
powicdziano, przyr6,vnac n1ozna do \vozu ciqgnione
go od trzech koni, zaprzeJzonych jedcn przed dru
gim; te, l\iedy r6wno ciqgn~, \v6z na l\t6ry1n zlo
zone s~ dostatld krajo,ve pospiesza i zbliza si§ co 
raz bardziej do zan1ierzonego celu. Przeci,vnie, je
zeli kt6ry z nich zaniedbanym zostanie, morduje 
reszt~, sp6znin. post§p, a w zlej przepra\vic "'i§zn~ 
wszystkie razc1n. Nie inaczej dziac siEJ n1usialo 
w Polsce. Rzen1ieslnik, nie odbicraj~c od rolnika 
plod6w surowycb, nie znajuuj~c dostatecznego wy-

1 6) Kocllowski Clim. I. pag. 343. 

Rzeczy wychodowe zl. gr. 

Od laszta zboza 2 -
,Bcczki potazu 2 15 
,Lasztu smoly 4 -
Sta bal6\v 3 -
~1asztu jednego 4 -
Sta Rlepek 5 -
Ka1nienia lnu 1 15 
~aszta oli 2 -
Beczki miodu - 20 
Centnara cyny, olo-

wiu, siurld, 1niedzi - 15 
l{anlienia \YO .. ku - 25 

dtto loju - 3 
. Wolu lub konia - 10 

Rzeczy wcho(lowe zl. gr. 

Od sztuld aksa1nitu 10 -
Granat. i szkar lat. 10 -
Lis6w moslde\vsk. - 3 
Sorolra 1\un (40) - 15 
Sk6r niedzwiedzich - 5 
Pieskow bialych - 1 
Soroka gronostaj. - 20 
0 k .:cftu 'vina 2 -
Kobierca Tureck. 10 

Fartucha 1 -
Sztuki pl6tna zagr. - 10 
Sta sierp6w - 6 
Kamienia pieprzu - 15 

Centnar waiyl 5 kamieni,- kamien 32 fun.-fun. 30 
lut6w 4 kwarty szlo na garniec a garncy 72 na becz-
k~.- In went. praw, str. 357. 
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Trudnili si~ nim najwi«dcej zydzi, bo banbil szlach- wiem i wlo~cianie zbyt wyniszczeni byli, aby mogl 
cica, a mieszczanin opr6cz koszt6w celnych, musial wszyscy nakazane podatki wyplacac, a szlachta nie 
jeszcze oplacac dan kupieck~. W plyn~ly na to: po
falszowanie monety, nie jednostajnosc miar i wag, 
zaniedbanie dr6g i oczyszczenie rzek, co wszystko 
sprawilo, ze handel, kt6ry jest zawsze gl6wnyn1 zr6· 
dletn bogactw narodowych, wtenczas si~ malo do 
nich przyczynial. 

SKARB. Docbody Polski byly: z d6br narodowych, 
podatk6w i mennicy. Dobra narodowe niegdys wszy
stkie nalczaly do kr6la, i wtencz as sam 1nonarcha 
rz~dz~c saa1owladnie, docbod6w z nich, albo na 
swoj~, albo na kraju potrzeb~ uzywal. Kr6lewszczy
zny tez wedlug upodobania na dozywocie lub na wie
cznosc rozdawat Ale kiedy niepon1iarkowana roz
rzutnosc panuj~cych zbyt cz~sto skarb ubozyla, sta
ny otrzymaws:~.y przewag~, oddzielily w roku 1590 
skarb ich od skarbu RzeczypospoliteJ; wyznuczy\vszy 
kr6lowi pewne i stale dochody, reszt~ zalecily roz
dawac dobrze zasluzonym pod imieniem Starostw. 
Posiadacze ci dozywotni, ten jedynie n1ieli wlozony 

pospolicie placila od dom6w po rniastnch i wsiach 
h~d~cych, podlug rozmaitqj ich 'viclkosci po zl. 3. 2. 
lub gr. 15. Podymne to ustanowionc jeszcze 1629 r. 
r6,vnalo si~ jednen1u poborowi z korony, a z czasem 
o 30 razy pomnozono je. Niekiedy, ale bardzo rzadko, 
i prowincye polskie skladaly ten podatck, a w ten
czas summa og6lna do 300,000 zl. wynosila. Nie 
n1ozna wiedziec ile w szczeg6lnosci kazde \Vojew6dz
two podatku placilo; przynajmnil~j ilosc podymnego 
ohrachowan~ jedynie z roku 1659. (V. IJ. fol. 298 i 
426) nast~puj~ca tabelka objasnia. Dan l\upiecl<a od 
kupc6w Polskich i Litewskich byla placonn; wyso
kosc jej oznaczala s i~ podlug okolicznosci. Nie na 
maj~tki ani na osoby nal<ladano, lecz og6lem w ko
ronie najmni~j 80, a najwi~cej 120 tysi§CY zlotych,
\V Lit\vie zas od 8 do 60 tysi~cy zl. owoczesnych 
czyni!a. 

I•oelymue z roku 1659. 

W KORONIE Zl. W LTTWIE Zl. 

na siebie obowi~zek, azeby z d6br czwart~ CZ§SC in- Wa. Pozn. i Kal. 400582J
3 

w o. Wilenskie 
traty czystej (kwart~) jak jeszcze Zygrnunt August - l{rak. i San. 36896 l{ap. "~ilef1ska 

5769 1/2 

ustanowil, na wojsko placili, a to moglo kilkana- - Siernrlzkie 1257 4 Pt Oszn1ial'1ski 
scie miljon6w zlotych wynosic. Lecz l{iedy Staro- Ziemia Wieluns. 3900 - Lid%ki 

13225 1/2 
62543)s 
51623

/ 8 

6673 stwa staly si~ ofiar~ mozniejszych, kt6rzy przy zu.. Wo. ~~czyckie. 5634 - Wilkomirski 
Wa.Brzesko-Kuj. 

pelnej slabosci wladzy wykonawcz~j, to tylko co im i Inowroclawsk. 86220 _ Bracla\vski 
si«d podobalo placili, z kwarty pod Janein Kazimie- Ziemia Dobrzyl1. 2162 \Vo. Trockie 

2295 
5572 

11952 rzem zaledwo 300,000 zl. do skarbu wplywalo 18
) . - Lwo,vslra 11800 Pt Grodzic!1ski 

Opr6cz tego stalego dochodu ze Starostw, by!o tak- I vVo Lubel~kie 15655 - Kowienski 6019 
ze wybierane corocznie clo i czopowe, ale jak jedno - Belzln.e 5972 - Upitski 10869 

· 1 d ·r l ·1 R t - PJ.:ock1c 10822 ICs. Z1nudzkie 17536 
tak drugie. za e w~ 1111 JOdn ~ • Pid·zy,110

1
81 ~· k esz a Ziemia Czers]{a 657 8 Kap . .Zmudzka 2442 1/

2 
podatk6w, Jak pobor, po ymne, an rupiec a, po- - Warsza,vska 5241 Wo Stnolc1lsldc 7729 1/

3 
gl6wne zydowsl\ie, tatarskie, generalne, akcyza i - \Vizka. 117.3 '/2 l{ap. Stnolenska 11 29 
tabaczne, podlug woli stan ow na kaidym sejmie, - Wyszogrod. 1109 '/2 Religii Grec. 310 
stosownie do okolicznosci nal<azywane, odwolywane, - Zaln·oczyms. 2092 Wo Polockie 10172 
zmniejszane lub povvi~l{szane bywaly, ale i w takim - Ciec~a~o\v. 3100 ·- Nowogrodz. 17386 

~. 10 M. b - Eomzynska 2644 '/z - Zbor Grecki 208 1/ 2 razie zaledwie 4,000,000 zl. czyni1y ). Iasta o- - R6ianska 1112 Pt Slonimski 3453 

18) Stara kwarta czynila corocznie 148,617 z{. no
wa 117,798, na artyl1ery~ zas trzeci~ kwart~ ~5,000 
Jan J{azimierz w r. 1655 naznaczyl. Wszystkie od
bieral podskarbi z deputatami od Sejmu. 

1 9) W szyscy kmiecie i miesz.czani~ trudni~cy si~ 
ro]nict,vem, a nawet Szlachta n1e maJl!Ca poddanych, 
placili od lanu po gr. 15 i to si~ nazywalo pobo1'em. 
Za Wladyslawa I\7go przeszlo 200,000 z san1ej ko
rony jed en pob6r czynil. Ile za J{a~imierza lub .Mi
chala? niewiadomo, to tylko pewna, 1z dla ubyteJ lu
dnosci zmniejszyc si~ musial, i ze dla t_eso j~k .Potrze
ba wymugala stopniami (1661 r.) o pi~cdziesu~t. razy 
byl powi~kszony. Jak Polska od grunt6w, tak Litwa 

- Li\vska 1649 - W olkowyski 4 7 49 1/ 2 

Ziemia N urska 3910 W o Witebskie 64 79 
Pt Drohicki 4609 Pt Orszanski 27473 
- ~Iielnicl{i 3469 Wo Brzeskie 10548 
- Bialski 728 - Minskie 59 r/2 

Ziemia Rawska 3320 Zbor Grecki 3049 
- Sochaczews. 2954 '/~. Pt Rzeczycki 946 
- Gostynska 1900 Zietnia Inflant. 

Wa Ruskie in ho- Reszta spusto-
stico szone lub zabra. ----Summa og6lna 277744 Summa og6lna 198186 

oprocz tego podatl{u, byl dawniej podatek wloiony 
na kupc6w cudzoziemskicb, nie maj~cycb w Polsce 
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wiele dac chciala, mimo tej widocznej prawdy ze 
wszystlde cz~stki zwi~zku jakowego przykladac si~ 
powinny do wsp6lnej obrony i uszcz~sli wienia; gdyz 
pot~ga zwil!zku calego, czyni jedynie, ii l\azdy do 
niego wchodz~cy posiadac moze spokojnie swoj~ 
wlasnosc w ca.losci. Ale Szlachta po·Iskn potargaw
szy wiEJzy, kt6re j~ trzyn1aly \V podleglosci wladzy 
najwyzszej, nie cbciala juz cicrpiec i tych ogniw, 
}{tore j~ l~czyly z nizszemi klassami. Odosobniaj~c 
si~ coraz bardziej, siebie tylko i S\v6j interess miala 
na celu, zagarniala wszystko co byio dla niej dogo
dnem, a przylrre i uci~zli\ve zwalala na slabszych. 

stalego mieszkania. Ten, za Jana Kazimierza i Mi
chala, Tatarowie Litewscy bawi~cy si~ fur1nanl{~ i 
zydzi, pod imieniem pogl6wnego placili. Pogl6wne 
tatarslde nie przenosilo 6000 zL Pogl6wne zas zy
do,vskie \V Polsce od 70 do l 05 tysi~cy, a w Litwie 
od 10 do 50,000 zlot. da walo. Opr6cz poglownego 
kt6re placili ryczaltem, obo,vi(};zani byli zydzi i do 
innycb wszystkich podatk6\v, jakie na Chrzescian 
wkladano. Bylo tez takze pog!6wne jeneralnem 
zwane, dla. tego, iz si~ od wszystkich ludzi jakiego-

. kolwiek b~c stanu, placilo. Nakazano je roku 1661 
na uspokojenie wojskn.. \Ve wszystkich dziejopisach 
6wczesnych daj~ si~ czytac narzekania na t~ nowosc, 
chociaz 'v istocie nie bylo to zadn~ nowosci~, bo i 
Zygmunt lszy roku 1520 takze je uch\valilna obron~ 
krolest\va. A lubo stan~l zakaz, aby na potem nie 
nn.glic stan6w o przyj~cie tego podatku, za Michala 
jednalc trzcba go bylo \vybierac, a na wet potrajac 
(pogl6wne jeneralne zwano tcz subsidium Generalis 
Contrib1.1tiouis, albo subsidium Charitativum, kt6re
go nie trzeba brae za jedno z Subsidium Charitativurn 
oplacanego przez stan dnchowny, gdyz to zamiast 
hyberny, dopiero 1670 r. dawac zacz~to. Do podat
k6w, }\tore posrednio nar6d oplacal, liczyc naleiy 
clo, czopo,ve, akcyz~ i tabaczne .. Clo od przywiezio
nych w granice i wywiezionych to\var6w (induktarni 
i ewektami pra\VO nazywalo) bylo da,vne i nowe. 
Tamto oplacone na granicach, szlo na intrat~ kr6-
lewskq.; to zas wewn~trz Polski i Litwy, tak na lt!dzie 
jako i na rzekach pod imieniem splawu wodnego, na 
potrzeby Rzeczypospolit~j obracano. Szlachta i du
cbowienstwo nie ulegalo mu, \vyj~wszy rok 1661. 
0 ilosci dochodu z eel, uie trudno s~dzic dla upadku 
haudlu. Najznaczniejsze clo wybierano pod Gdan
skiem przy miasteczku Fordau, a Zula,vy od wycho
dz~cych z portu to\var6w do 600,000 zl. czynily, ale 
za oka~an~ wiernosc Gdanszczan6w J anowi J{azi
mierzowi, znacznie si~ znizylo. Czopowe jeszcze za 
Zygmunta Igo ustanowione, teraz czynic moglo ro
cznie 610,350 zl. Prowent tabaczny 1661 r. ustano· 
wiony, tylko Litwa placila. Akcyz~ od rzeczy na po
karm lub do wygody sluz~cych w Polsce i Litwie 
w r. 1658 wprowadzono, i zadnego stanu nie wyjmu
Jflc, po dwa grosze od zlotego wybierano. Podatki te 

• 

Gdyby przynajmniej w nakladaniu podatk6w znano 
istotne bogactwa, gdyby wiedziano z jakiego zr6dla 
je czerpac i w kt6rym czasie nakazywac, jes~czeby 
moze choc samym wiesniakom i miastom znosniej
szemi byly; lecz nie z\vaza.no wcale, co sklada mas
s~ bogactw l{rajowych i gdzie jej poszuki,vac na pu· 
bliczn~ potrzeb~, aby nowemu odrodzeniu reproduk
cyi nie przeszkodzic; kiedy i jak cz~sto wybierac 
podatek, aby obrotu massy cyrkuluj~cych pieni~dzy 
nie tamowac. . 

Uch,valano podymne bez pewnego opisania; wlo
zono pogl6wne na pewn(): cz~sc ludzif bo nimi opinia 

skladane byly do poborc6w Wojew6dzkich lub Ziem
skich, kt6rzy zawsze szlacht~ bye musieli, a nie pla
c~cycb zapozywali na Trybunal Skarbowy, s~dz~cy 
przez szesc niedziel po kazdym Sejmie w Radomiu i 
w W ilnie, a niekiedy we Lwowie. 

Godne s~ wiadomosci wypisy z Inwentarza do po
gl6wnego jeneralnego: 

-------------------------~--~~-----z roku z roku 
• 1520 1661 

zl. zl. 

Arcy Biskup Gnieznienski.. 300 
Lwowski • • • . • 100 

Biskupi . . . • . • . . • • . . . . • . • 150 
0 p aci ..• w •• ~ • , , • • • • • • • • • 500 
Kanonicy. . . . . . . . • . . . . . . . 5 
Ksi~za inni ........... ~ . . 2 
Wojewodowie . . . . • . . • . . . • 50 
l{asztelani mniejai . . . . . . . • 5 

- wi~ksi. • . . . . . . . 10 
Urz~dnicy Koronni • . . . . . . • 20 

- Ziemscy . . . • . . . . 5 
Dw6r Kr6lowej ••.•. ·· . . . • • 3 1 

Bi skup6w • . . • • . . • . . 2 
Szlachcic ze wsi~ . . . . . . . . . 8 

1300 
600 
900 
300 
30 
10 

aoo 
75 

150 
300 
36 
10 
6 
3 
3 Szlachcic bez wsi .......•. gr. 12 

Zony . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . polow~ 
Wdowy ..........•.•.... 
Panny . . . . . . . . . . . . . • . • . . -
Rajcy 1niast . . . . • . . . . . . . . . 5 
KtlfJCY .•.•..••••.•.••••• 3 
Mieszczanie ....•....•.... 4 
Poddani .......•••......• gr. 1 zl. 
Hetman . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

• 

Zolnierz .......•....••.•. 
Zupnik olowiu .•...••..... gr. 2 zl. 

- soli . . . . . . . . . . . . . . 300 

2 
3 

30 
15 
2 
1 

30 
3 

100 
300 

Tym sposobem w szczeg6lach kazdy urz~d wymie .. 
nicby mozna, gdyz s~ wszystkie stany wymienione 
tak w Przylusldego statutach fol. 959, 959 jak w kon
stytucjach V. L. fol. 166-189.- Zloty w roku 1523 
wazyl zt 12 gr. 18,- w roku 1661 zl. 2 gr. 25. -
Czacki. 

• 
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w calym swiecie wzgardzila, a nalozono to pogl6-
wne ryczaltem, aby starszyzna n1iala sposobnosc do 
zdzierst\va; rozr6zniano ziemi~ od zietni, nie dla 
tego ze byla lepaz~ lub gorsz~, ale dla tcgo, ic jtt 
r6zni i za r6znem prawem posiadali: zaprowadzo
no daniny kupieckie, monopolia, nkcyzy i t. p. nie 
pomysliwszy, ze w rozdrobnionem gatunkowaniu po
datk6w, najwi~ksza jest niewola ich poddanego, 
kt6ry nie tylko wszystkie te gatunld, lubo posre
dnio, sam jeden oplacac musial, ale nadto oplacal 
z najwi~ksz'1 dla siebie uci~zliwosci~. 

Nic zas nie masz, co by m~drosc i roztropnosc bar
dziej miec na \vzgl~dzie powinna, jak cz~sc odbieran~ 
i zostawion~ poddanym; bo ludziom sprawiedli\ve 
przyrodzenie nagradza mozoly i czyni ich pracowity
mi, kiedy z pracami \\'i~ksze1ni wi~ze razem znaczne 
nagrody. Leczjezeli san1ov1olna wladza odbierze wszy
stkie przyrodzone uzytki, niech§c pracy urosnie, a 
pr6znowanie samo, za jedyne dobro poczytane zo
stanie. rro tez wlasnie nast~pilo \V Polsce; dla cze
go, gdy przy tylu ci~glych potrzebach kraju, z po
datk6w zbyt szczuple byly dochody, musiano SiEJ 
udac do zarobk6'v 1nennicznych 20) . Podniesiono 
zbytnie cen~ pienifddzy 2 1

) , zaczEJto je bic po raz 
pierwszy Z samej miedzi, a \V kOllCU tak spodlono, 
iz 100 zl. szel~gami, warte by1y tylko zl 15 do
brej monety. Z pocz~tku, jakkolwiek to zle zdawalo 
SiEJ znosnem, bo wielu zarabialo na dawnych pie
ni~dzach, lecz kiedy cena rzeczy podwajac si~ za-

20) Mennica przedtem naleinla do kr61a. Zygtnunt 
IIIci ust~pil jej Rzeczypospoli tej aby lcpsze bito 
pieni~dze, co jednak wcale nie nast~pilo , gdyz pod
skarbiowie bEJd~c dozorcan1i mennicy, jak tylko mo
gli , najdrozej j~ w arend~ puszczali, aby skarb i oni · 
satni mogli tniec jak .najwiEJcej intraty. 1,ak zatem 
moneta na wol~ mennicznych dzieria wc6w zdana 
byla, kt6rzy pod pozorem dobra publicznego, mie
szaj~c wiele miedzi do sre bra, niezn1ierne szkody 
przyniesli. Na zapobiezenie szerz~cemu siEJ zlemu 
nie zna1eziono innego srodka nad zamkni~cie men
nicy. l{orzystali z tego prywatni bij~c potajemnie 
falszywe pieni~dze (Czacki T. I. str. 142) niezanied
bali ci~gn~c uiytk6w i obey, a szczeg6lniej Szwedzi, 
stawszy si~ panami Rygi.- 6,000,000 sam kr6l Gu
staw wybil pod stEJplem polskim. Co widz~c Stany, 
kazaly \V roku 1658 Boratyniemu wlochowi bic sze
l~gi z samej miedzi, a Tynfowi 1662 wybijac .zlot6-
wki, ale i na tych szukano zarobku (9~ack1 T. I. 
str. 145, 146 i 161 tn6wi o tern obszernleJ). 

2 1) Dukat od r. 1650 1675 wazyl terazniejszych 
zl. 16 gr. 20. Talar zl. 8 gr. 10, a zloty dzisiejszy 
2 zl. gr. 23, 1 szel~g. Czacki. 

CZfdla 22
), kiedy z dobrych pieniEJdzy \vszyscy si~ 

w yzuli, a na falszywych nie wielu zyski walo, kie
dy po za granic~ zupelnie zostaly wzgardz0ne i 
z obcJcb krajow wywolane, wtenczas dopiero po
znano, ii korzysc chwilowa, szkod~ na kilka poko
len SCi~gnfdlU. 

Przy tnkich docbodach najwifdkszy niedostatek 
w Skarbie zawsze musial pano\vac, zwlaszcza, iz 
Adn1inistracya \Viele si~ przyczynila do tego. Wpra
wdzie Podskarbio\vie, kt6rych dozorowi i strazy po
lecone byly nie tylko ozdoby krolc\vskie, papiery 
publiczne, 1\orony i innc bogactwa, ale osobli wie 
odbierauie i wydatek na potrzehy powszechne 
wszelkich dochod6w krajo,vych, 1nieli zdawac ra
cbunld ,; post~powania swojego na cjtnie: prze
ciei, gdy te za Ja.nu J(azimierza zrywn.c pocz~to, 
stawali siQ samo\vlaclnyrni panarni sl\arbu publicz
nego, i raczej na osobisty intercst3 niicli na dobro 
RzeczypoEpolitej bez obawy dawali baczenie. Bo 
chocinz doszedl sejm wrcszcie, i wyznaczono oso
by na sluchanie rachunko\v, lat\vo kwit zaplacony 
otrzyn1ywali 23). Dnlej Podskarbio,vie ci, tak wielk~ 
mieli 'vladz~, iz stanowili podlug 'voii urz~dnik6w 

2 2) Nic mamy ceny rzeczy z r. lt361 kiedy zaraza 
pieni~dzy dokuczala najhardziej, ale jCls t w Czackim 
('fotn I. str. 177) przed zupelnem zepsuciem pieni~
dzy bo jeszcze 1650 r. godna uwagi \viadomosc: 

Ccna dnia 

Rok 
Woz J a.na Krowa. F aska Za.plata roboczego 
4 konny ma.sla parobka Ciesli w Kra-

kewie 

I zt. jgr.l zl. lgr.l zt. jgr.l zl. jgr. l zt. I g r. 

1650 17 10 20 - 17 15 -- - 2()2j3 
1675 24 - lG 22 - 35 - -

23) 0 zdawaniu rachunl\:6w przcz Podskarbich 
bierzmy wyobrazenie z nast~puj~cego przykladu, 
kt6ry nam Jablonowski (w Skrupul bcz skrupulu 
str. 39) naoczny swiadek podaje. ,,Bogusla'v Lesz
czynski, m6wi on, z podskarbstwa przechodz~c na 
podkanclerstwo w r. 1658, staraj~c si<J o kwit, le
dwo nie cal~ Izb~ Poselsk~ uj~l to pieni~dzmi, to 
prezentami, ze juz secursus do czytania kwitu przy
st~pil. Kiedy cala Izba resoniat zgodat po uciszeniu 
si~ jed en posel zawolal , nie masz zgody« i skryl siEJ. 
A Leszczynski trzymaj~c regestr co kon1u dal, zawo
lal z impacyency~: ,a kt6ry-to tan1 taki syn com mu 
nic nie dal." A 6w kontradykant nie pokazal siQ, bo 
byl wzi~l i byl w regestrze. Conf. sat. Op8l. 5 Ks. 3. 
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skarbowych, i 1noc~ swoj~ zaci~gali dlugi na ko- nieco stanie zostaw[:l.ta Jazda; dzielila si~ na lekk~ 
szta kraju. Potcm, zbyt czEjsto brakowalo in1 na i ciEjzk~. Do pierwszcj naleialy chor~gwie Kozac
wiadomosciach potrzebnych, kiedy ten pospolicie kie, W oloslde, Dragoni, Rajtary i Tatarzy Litew-

. intcressan1i slnlrbowen1i zawiadywal, l{omu opinia scy; do drugiej Husarze i Pancerni w Polsce, a Pia-
lub intryga do tcgo pon1ogly. A zt~d latwo wniesc tyborcy w Lit\vie 21). D. tl. 

mozna, dla. czcgo nigdy w skarbie goto,vego gro-
sza nie bylo 24), i czemu pozyczac 1nusiano 400,000 2 a) Woloch6w tylko po jednej chor~gwi mogli 
talar6w od Elektora Brandeburskiego, a 200,000 li- Hetmanowic Wielcy utrzymywac (V. L. 4. fol. 522). 

Dragonia sluzyla pieszo lub na koniu wedlug okoli
wr6'v od Francyi. Chociaz kr6l mial dochody od- cznosci. Rajtary~ pod tytulem .A rkabuzer6w jako 
dzielnc, urz~dnicy wszelako platni nie byli; koszt na milicy~ w Polsce mniej potrzebn~ 1670 r. zwiniEjto 
poselstwa nie vdelki, a Haracz Tatar6w 90,000 zl. (V. L. V. fol. 74). Cale1n uzbrojenie1n jazdy lekkiej 
nie za,vsze bywal placony, tylko \vszystko na \Voj- by! pistolet i palasz. Hussarze (Kopijnicy) nosili 
sko obracano. zelazne l\aftany na sobie, szyszak na glowie i zela-

SILA znnoJ T~\. skladala si~ z piechoty i jazdy. zne r~kawice, a uzbrojeni byli w pik~ dlug~ 81/2 lo-
kcia, pistolet i dwa palasze, z kt6rych jednego do 

Piechota w W ~grzcch lub Nietnczech a rzadko ci~cia a drugiego. do klucia uzywali, siedz~c na 
w Polsce zacitlgana 25

), cwiczona i ubicrana byla dzielnych koniacb, \vartuj~cych niekiedy po 1000 i 
za,vsze nn. spos6b niemiecki. Liczba jej nieprze- \Vi~cej dul\atow. N a zbrojach za,vieszone mieli sk6ry 
nosila nigdy 8000, a i ta nie bgd~c w zywnosc opa- lan1part6w, rysi6w, lw6w lub niedz,viedzi, a za szy
trzona przez Rzcczpospolit~, ldedy zold przez skarb, szaldem pi6ra strusie, s~pie albo zurawie. Ci, albo 

w przechodzie, albo na l~gach, albo tez w boju za
albo do\v6d·zc6,v, co si~ cz~sto trafialo, zatrzymany wsze mieli pierwszei1stwo, a petyhorcy i pancerni 
zostal, opuszczala chor~gwie. nlbo z glodu gin~la uzbrojeni \V pancerze z lusek zelaznych, nie tnog~ce 
(Koch. Clirn. 1. Libr. 4. pag. 222). Dla czego w cza- wytrzymac ilnpetu kuli, ale od strza.l zabezpiecza
sie l\oniecznej potrzoby na doby\vanie miast zaj~- j~ce, karabin, a niekiedy luk ze strzalatni nosili. Co 
tych przez niepr~yjaciela, gdy Elcktor Brandeburg- do ozd~b~ '~ ni.c~e~. I~us.arzonl nic ust~powa!i. 
ski przysylaj~cy nicgdy 6000 picchoty jako lennik Lubo w Jezdztc ct~zkieJ, 1 nieszlac.hta, po wtdo~zn1e 

' • • , • • ,. • . r • ' okazanych m~ztwa dowodach, umteszczan~ bye mo-
wypow~edzla! poslusz_en~two, a pos.Ilki ksi~~·a l\.UI- gla,- jednak'i;e koszta, zawsze jej prawie wst~p za-
l ~ndzl<Iego t.> OO ludz1 n1e przenos1ly; musu1lo na- gradzaly. W szyscy nazywali towarzyszami, a ich 
st~pic O\VO unizenie si~ narodu o 15,000 austrya- sluz~cy za drugiego rz~du zolnierzy byli uwazani, 
k6w, kt6rzy wi~ccj szkody zrz~dzili, anizeli pozyt- gdyz jak ka~dy z ~1i~h na 2 l~b trzy konie sl~iy!, 
ku przyniesli. Szlachcic albo\vic1n za hanb~ poczy- t~k i?ld pob1eral, 1 hczb~ Judz_I w~dlug Z?bowi~za
t l luz~Tc pieszo a poddanenlu obawial si dac nia ~~~ utrzymy\val. J:udzle c~ miano\va~I szereg.o~ 
yw~ 8 

J • ' . • ~ wcm1, albo pocztowem1, stawah \V ob\vodzle w cbwll1 
bron. d_o r~k1, aby zcz~se~ nte ztnusJl go do la- bitwy. Opr6cz tycb, wielu utrzymy,valo kozak6w 
godnteJszego obcbodzenut SI~ z sobq. 'V lep. zym do prowadzenia koni podwodowych lub do noszenia 

broni (I\:och. Cl. 1. lib. 64. pag. 821). Przy \vozach 
2") l{achunek ~Iorsztyna z roku 1669 porlpisany zas, 'viell\a liczba musiala bye czeladzi i ciur6w 

przez Deputat6\Y, \V oryginale docbo\Yany 'v Archi- opatrzonych \V 1nuszkiety i rEjczn~ broiL Ale pod Pila
wum Koronne1n, o pieni~dzach \Veale nie wspon1ina. wcami nie bylo 30,000 'vojska, a woz6w kutych 

25) Piechota zaci~gana byla \V Niemczech za wia- 100,000 z gor~ rachowano. Z rodzaj6\v zolnierzy tu 
domosci~ Rzeczypospolitej za listatni odpowiednie- opisanych skladaly siEj G\vardye Narodo\ve, nie prze
mi }{r6la (V. L. 4. fol. 83). VV Polsce zas, \vys!ani nosz~ce J 200 ludzi kosztetn Skarbu kr6le\vskiego 
werbownicy przez IIctmana, cbodzili po \Vsiach i utrzymywane. Chor~gwic panskie, zaci~gane dla 
miasteczkach z b~bnem, i prz)7 Staj~cych wolnych ludzi okazalosci w pokoju, a \V wojnie placone czasem 
(purgamenta et foeccs pagorun1) kill{u zlotc1ni pod przez samych pan6\v, a niekiedy gdy si~ panu podo
chor~gwie zaci~gali. Gdy znaczn~ liczb~ zebrali, balo, a Rzeczpospolita tego potrzebowala, na jej 
napnd\i na wiesniak6\Y, a nawet na clon1y i rekruta zold przechodzily. Kwa~cianni ci~gle ze Skarbu pu
juz przyzwyczajali do lupieztwa. Przeto tei p6zno blicznego placeni byli. Zold wyplacany byl kwarral
si~ zbicrali do obozu (Koch. Cli1n. 2. p. 353). Tu nie: na Husarza 60 zl. Pancernego 48. Petyborca 
dawano iln ze sl\arbu palasz, siekier~, strzelb~ dlu- 50. Raj tara 41. Dragona 36. Pieszego 33 (V. L. 4. 
g~ i proch. Pulko\vnikarni czyli Obcrszterami byli fol. 297). Do tego zoldu, jezeli w Prussach wojsko 
zawsze szlachta polska, lecz Majorowie, Kapitano- 'valczylo, dodawano prowiant., naznczaaj~c z jednego 
wie Lejtnanci i Porucznicy, jakotez k'vater-tnagister- lanu zyta korzec 1 '/'J.- Slodu korzec l'/2 Owsa 
Wa~hmistrze i inni Unteroficerowic (V. L. 5. fol. 3 korce.- Grochu cwierc 1. Kaszy cwierc 1.-
174) mogli bye Niemcy. Z dziesi~ciu zas lan6w, mi~sa polec i Jalowic~ . 

• 
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• MILOSNIOY OSTRYG 
(ZE STALORYTEM). 

Co bylo po\vodem, gl6d, czy zbytel{? ze 1uuzie u nas niebezpiecznym jak dawniej; kiedy d1uzej 
przezwyci~zyli wstr~t naturalny jakiego si~ doznnje podr6zujf!c ostrygi n1niej swieie przychodzi:lJ. 
na w]dok nieksztaltnego skorupiaka~ do jakich sli- Bywalo tE~z 1nn6stwo smntnych \Vfpadk6vv. Pewien 
n1ald, ostrygi i ral{i policzyc tnoinn.? nio '.vin.don1o. tnlocly czlowiek 'vytwornie wychowany, n1aj~cy siEJ 
Raczej don1yslacby si~ n1ozna, iz mieszkancy nnd- wkr6tce zcni~, zn1ozyl si~ z kolegan1i ze od razu 
brzezni, b~d~c \V stanie dzikosci jeszcze, a tetn sa- ~jesc got6w 300 ostryg, tak jest do uich przy-
111eln z niet'ozwini~tyn1 stnakiem i poj~cien1 o ksztal- Z\Yyczajony.-- Din czcg6zby koledzy niepoldasn~li 
tach foremnych lub potwornych, 'viedzeni tylko in- podobne1nu zakladowi, l\t6ry hn nastr~czal sposo
stynktem zachowawczym, spozywali najobrzydli\v- bnosc 'vyrzucenia picui~dzy, posn1iania si~ i 'vypi
szeJ byle nie truj~ce, twory i pot,vory morskic. - cia kosza szatnpana \vygrywanego? - Zebrali si~ 

Nawyknienie to pod ali przyszlyn1 pokolenion1; a wi~c do sh:nvnej \V6wczas Restauracyi na godzin~ 

przesyt, szul\aj~cy roz1naitych sposob6w ahy cos u1n6wion~- Bohatcr ochvaznic spotkal si~ z ostry
podniebienie Jec hr~cego nowosci~ i rzadkosci~ 'vy- gatni, istotnie polkn~l ic h naZjnaczon~ ilosc z za
n1yslec i "'ynalPsc - podniosl 'vstr§tne dla oka zy- dzhvienien1 \vszystkich; ale \V kill\a godzin na
j~tl<a, do zaszczytnego stopnia lakoci. - Smakoszc rzeczonn rozpaczaln, llodzice oplaki\vali Synn, dla 
przez"rali je ou·ocarni 77701'Za., nic baczf1c, ze obok kt6rego swietnej przysziosci, inncj sn1ierci spodzie
pi~knycb, n~c~cych oko, rozlicznych o'voc6'v swiata ~sac ~i~ mogli! - 'Vindomo jnk cz§sto ten zbytko
roslinnego, stano"''iq. one istn~ parorlj§; ic n1orze wny pokar1n szkodzi zdrowiu; dzieje si~ to z powo
na stokroc pi§kniejsze frukta zdohywu si~ za\vsze; dn, ze trudno aby wszystlde ostrygi iywe doszly _ , 
ze te 'vyrzutld z lonajego, widocznie dla ptnk6w tyl- pakowanc raze1n, nic dziwnego ze z braku dobrego 
ko, nie maj~cych inn ego pozywienia nad brzcga1ni zo- ' po,vietrza, wicle z nich nirzywych dochodzi, a im 
stawiane, raczej .§ntieciauzi ?norza naz,vacby n1oina. dluiej Sf! w tyn1 stanie, tern ia t\vi6j S\voin1 rozk1a-

My, stalego l~du 1nieszkancy, a n1ianowfcic Po- den1 zarazaj~ s~sicdnic muszle - i chocby z naj
lacy, l<t6rzysmy n1ni<:\j ocl innych 1u1rod6w odhir.gli wi~ksz~ snn1iennosciq i ostroznosci~ spro,vadzaj~cy 
od zd1'oz.oeg·o srnaku, podziwiamy to nadz\\ryczajnc, jc }{upiec, · trudnil s i~ ty1n ha ndle1n, odpowiedziec 
sza1one rzec rnoina, npodobanie Inieszkancow natl- nie n1oie, czy pon1igdzy sprowadzonetni nie bylo 
brzeznych, do tych tak zwanych owoc6'v n1orskich, nadpsutych, a ten1 s~unetn bardzo szkodliwych ostryg. 
a nawet ostryg, kt6re sobie juz 'v calej Europie ~iicf:;zkaiicy nadtnorscy zabezpieczeni s~ z tej 
pra\vo obywatelst\va 'vyrobily.- Dla czego one ta- 1 strony, i dziwi(b si~, jak n1og'1 ludzie s1nakowac 
ldego doznaj~ szacunku? nie,viadoino - boc 'vicle w przywiczionych a tctn S[unem w nic dose swieiych 
jest smaczniejszych a nie tyle obrzydliwej powierz- ostrygach?-Oni bowi('l11, \vszystkie zuchowuj~ ostro- · 
chownosci przystnako"r· - 1\tiozc slusznie t\vierdz~ inosci, zeby ten przystnak byl dobry i nieszkodli
niekt6rzy, ie gdyby ostrygi 11ie byly rzadkosci~ 'vy. -- Przez trzy miesit1ce letnic, to jest Czerwiec, 
spro\Yadzan~ z dalekicb stron, l{t6r~ oplacac nie Lipiec i Sierpien, nie jl dz~ ich wcale, tylko w po
tylko kieszcni£1 ale i zdrowien1 cz~stokroc trzebn; ~trzebie nies,viadoinych CZfJStuj~ cudzozie1nc6w, nie
nie bylyby tak poszukiwane i nie tak latwo zwal- troszcz~c si~ czy im to posluzy na zdrowie. Do
czycby si~ clal pocz~tktnvy 'vstr~t, l{toren1u pra- piero 11 Wrzesnia jest dniem Wielkinz, dniem jak
wie kazden z pocz~tku ulega, gdy fl1U U'ypada ella by SWif1tecznyn1, \V kt6rym kosze swiezyc h ostryg 
ciekawosci, lub mody, \vlozyc raz pierwszy 'v usta z morza wyj~tycb, zaraz nad brzcgicn1 w sklepikach 
slimaka! - Lecz gdy raz moda i zbytek odnios~ na to urz~dzonych, 'vabi€1 roznego \vieku i stanu 
zwyci~ztwo nad nnturaloym wstr~tem, wtedy roz- n1ieszkanc6w.- Wszyscy tak natarczywie dopomi
smakuje si~ podniebienie i brzydlii sl imak staje sj~ naj~ si~ dlugo niewi<lzianej lakoci, ie przedsi~
rakoci~. ; biercy tego hand1u, ni e mog~ nrrstarclyc podawac i 

Dzi~ki kolei ielaznej, przysnJalr ten mniej jest otwierac slrorupek. • 

Ksn~GA SwrATA Cz. II. R XIL 18 
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KROTKIE DZIEJE • 

J]dZYI{A UI{RAINSKIEGO . 
. 

J~zyk ul{rainski, bogaty i dzV\ri~czny, na kt6ry, waty (plundern), styna (stein), he1·e()' (berg), i t. d. 
juZ w wieku XVI przeloion~ zostala ewangelija; Gdy zaS cii sami Gotowie, pod na~w~ Wareg6w
j~zyl<, \V 1{t6rym brzmi~ dot~u pelnc rzewnosci du- Russ6w albo Normann6w pocz~tek dali panstwu 
my i piesui ludowc; kt6ren tak tnalowniczo wyraza. rusldemu (r. 862), \Viele 'vyraz6w ich, swoj~ kole
humor ukrainsld; pochodzi od tego, jaldm odda- jf1, j~zykowi ukrainslden1u przys,vojonych zostalo. 
wna m6wili spokojni, lagodnych obyczaj6w Polanie, Przedtem jeszcze ten ostatni przyjmowal wyrazy 
po obu brzegach Dniepru zan1ieszl{ali, Suliczanie, azyatycl{ie od Hunn6w, Kozarow, Pieczyng6w, Kos
Uhliczanie i w og6lnosci n1iljony Slowian na prze- sogo\v, Berendej6,v, Torko\v, Klobuk6w czarnych, 
strzeni od g6r l{arpacldch az do brzeg6\v Donu. kt6rzy nad Rosh~: i Dnieprem osady i tniasta po
J~zyk ten stal si~ narodowym, sl\utkiem \vielu kolei, zal{ladali. Oto s~ niekt6re z wyraz6w azyatyckich: 
l\.t6rym podlegaly ludy, tymzc j~zykien1 1n6wi~cy saraj (szopa), amha1· (spichrz), hasllca (glowa), bur
az do naszych czas6\v; j~zyl\i bo\vien1 i ludy po- , diug· (ogon barani), kato.un, bas=tan, l·ozak, hajda
wstaj~ razen1, 'vsp6lnie wiek 1nlodzieficzy przecho- ·1na/c, karnzan (kieszen), kowia1·, kaiula (gula, ku
dz~, m~zniej~, kwitn~ i u padaj~. la), otara, hultaj, czaban, kukuruza, tiutiun, maj-

Lud spo1{ojny, 1nale1ni zyjC!CY gro1nada1ni, pod· dan, szater (namiot) i t. d. 
bijany byl, jak 7;\vyl{le, przcz r6zne narody, a skut· Po zaprowadzeniu religii rhrzescijanskiej przez 
kiem dlugiej zalcznosci, przyjn1o\val obcc 'vyrazy \Vielkiego ksi~cia WJodzimierza (r. 988), poja
do swcgo j~zyka. Tym sposoben1, przcd przyjsciem wily si~ wraz z \Yyobraieniami, \Yiary, nowe z grec ... 
Askolda i Dira do l{ijowa, nad cal~ Rusi~ polud- kiego jQzyka wzi~te wyrazy teologiczne, dogmaty
niow~ pano'{.vali na1n·z6d Goto,vie i r6zne plemiona czne i cerkiewne; niekt6re z nich juz przel<r~cone, 
azyatyclde, jako to: Hunnowic, Sarmaci i t. d., a dochowaly si~ w mowie ludowej, jak np. hiskupij, 
nastQpnie J{ozaro\vic, Pieczyngo,vie i inni. Zt~d p1'oslrura, pip, cZlfslros, ora1·, atchipatryka, k1·ulo· 
wiele 'vyraz6 'v obcych pozostalo \V potocznyn1 j~- pip, koloj, krylos, i t. p. Do najda\vniejszych okre
zyl\u ukraif1skin1. Gdy j~zyk ccrl\ie,vno-slo\Yianski su, tego pomnik6w na1ez~ obrz~dowo piesni ludo
utrwalil si~ przez po1nnild pistnicnne, ludo\vy ukra- we, ,powiesc o pulku Igor a,'' po cz~sci Prawda 
ifisl\i zmienial i~ coraz bclrdzicj, od czasu bo,vien1 Ruska (r. 1020) i testament Wlodzimierza Mono
zburzenia l{ijo\Ya przez l\1ongol6\v (r. 1240), Ukrai· macha. Kronika Nestora b~d~c 'v j~zyku cerl{iew
na trzy razy 'vladc6\v s'vych odtnieniala. no-slo\viat'1sldm pisana, bardzo n1alo wyraien Indo-
History~ j~zyka ukrainskicgo na trzy okresy po- wych zawiera, jak np. 2vieno, (wiano), grohla. ku· 

dzielic mozna: 1) od czas6w najdawniejszych do nica (oplata za wy\vod) i t. d. 
podbicia l{ijo"'a przez 1\iongolo\v: 2) od przyl~cze- Za.targi ksi~zf!t uclzielnycb, Rus barbarzyl!skiemi 
nia Rusi poludnio\vej do Polski za \V. ks. litCV\7

• Polo\vc6w hordami napelnialy i przyczynily si~ 
skiego Jagielly ( 13 3) do hetn1ana Bohdann. Ze- tez gl6wnie do zepsucia j~zyka ukrailtskiego, kt6-
nobjusza Chinielnicl<iego ( 1654), i nareszcie 3) no- ry od tych, jak ich Mongolowie ( od r. 1224) nazy .. 
wszy okres, od Bohdaua do naszych czas6w. wali, lroniuchozv, nie 1nalo przyj~c musial wyraz6w 

I. 0KRE NAJDA 'v:NIEJ~zY. 'V czusach oddalo- azyatyckicb. 
nych, nad Slowianan1i-Polana1ni pRnowali Gotowie · II. 0KRES ZAPOROZKO-POL KI. Baty, napadlszy 
az do Ennanaryka, kt6rego pokonal dow6dzca. Hun- na Rus, zburzyl Kijo\v, (r. 12t0) i monaster pie
now Attyla, biczem hoiy77~ przezwany. Od czasu czarski; n1iasta i wsie az do W ~gier i granic nie
pano\vania Got6,v, wiele wyrazo"', jako pomnikow mieckich pustkami staly; mieszkancy zamiast nie
lingwistycznych, pozostalo w potocznej rnowic ukra- woli, szukali ocalenia w lasach niPdost~pnych, wpo
inskiej; takiemi sq,, pomi~dzy innemi: plug (pflug), sr6d bagien, na wyspach Dunaju, nast~pnie na ar
musity, rnand1·ozvaty albo wand1·owaly (wandern), chipelagu w blizkosci ujscia Dniepru, ponizej pro
palamar (palmer), 1no1'dowaly (mordern), plundro- g6w. Tu, z post~pem czasu, zalozon11: zostala Sicz 
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zaporozka albo po prostu Zaporoze. Micszkanry 
Siczy, lupi~c na l~dzie i na morzu, hulaszcze zy
cie p~dzili. Pod wodz~ swyc b kosJ;o,vych, stali si~ 
wkr6tce postrachem dla Turcyi i Azyi n1niejszej. 
Trebizont, Synopa i innc miasta nieraz dzildej ich 
srogosci doswiadczaly. Zaporozcy osobny d1a sic
bie ut\vorzyli dyalekt, rozmaicie dzwi~ld slowia1l
skie przel\r~caj~c, tudziez wpro\vadzaj~c 7Uetaplaz
my czyli skr6cenia (uci~cia). Naply\v ludu do Za
poroza wzmagal si~ coraz bardziej. 

Po za ostatnim progien1 <lnieprowskin1, 1oolnym 
przez\'•anym, lezy na odleglosci \Vystrzalu dzialo
wego, \Vy spa [(aszozva1'yca. 'l'u si~ zbierali Zapo
rozcy dla "'ypra\viania uczt, za skarby w Azyi 
mnieJszej i na I.Jitwie zdobyte; z otwartetni ralnio
nami przyjmo,vnli oni kazdego przybysza, przytul
}{u u nich szukaj~ccgo; uprzcjmie ugaszczali go 
sala1natq, kuliszent, i wa1'eniuchq; potetn przyjmo
wali go w poczet bractwa S"'ego, nast~pnych do
pelniaj~c obrz~cl6w: ka\valldem kosy golono nowi
cyuszo,vi cal~ glow~, na prawej tylko stronie cie
mienia zosta\viaj~c kosmyk (kosic~) wlos6\v ( po 
ukrainsku OSe[edec), tudziez \V~Sy, Z\Vyczajeln S'via· 
toslawa, jaJ\o oznak~ swobody i rycerstvva (po ukr. 
lycatstwa). Nas t~pnie koszul~ przybysza umoczy
'vszy \V dziegciu, wkladano na11, azeby jQ: ~i do 
podarcia nosil na sobie. Nowoprzyj~ty do bractwa, 
niepoprzestawal ua.turalnie na samcj tylko zcwn~
trznej, jak~ przybicral,. postaci; lecz niebawe1n o ile 
n1oina bylo, przez \vrodzony kaidcmu poci~g do 
\Vszelkiej nowo~ci, a nas t~pnie z przyz\vyczajenin, 
usilowal przyswoic sobie tnow~ 5\vych towarzysz6,v. 
Tyn1 wi~c sposoben1 nowe na Ru. i poludniowej po-
ja\vilo siEJ narzccze; powstaly wyrazy: UJerlJnitt, za
miast 7nietlloied' (niedzwiedz), !year', zatniast Ty
car (rycerz); narnisto znmiast rnauisto; zatninst: byt, 
jadt (jel)- buu~, iiu~, wnuk, u:doloo,-onuk, urlo-
wa, i t. d. 

si~ tytnczasem po calej Rusi poludniowej, kt6ra 
na kr6tko przedtem nazw~ Malej Rusi przyj~la. 

Jagiello, w. ks. Litcwski wst~phvszy okolo roku 
13 3 \V zwi~zek 1nalzcuski z krolo\v~ polsk~ Jadwi
g~, \VSzystkie swc posiadlosci, iako ?'Oll11le Z rrowtze-
1lli (podlug brzmicnia akt6"·) z Polsl\q. pol~czyl. 
Od tcgo cznsu Ul\raina czyli Rus 1\tlala do Polski 
nalezala, stanowi~c jej trzeci~, gl6wu~ prowincyEJ 
i bior~c udzial "'e wszystkich . jcj \Yojnach i zwy
ci ~s t \V ach. 

Stefan Batory nadal Ukrainie r6zne pra\va i przy
wileje, jako to: Statut Liteztski, a miasto1n jJrawu 
lllagtleburskie; pollzielil j~ na woje,v6dztwa, powia
ty i pulki. Jednoczc~nie 'veszly do j gz)'ka ukrain
skiego nowe poj~cia i no,ve nazwy, jako to: s~do
wnict\va, urz~d6\v i t. d., slowern j~zyk ukrainski 
\Vzbogacil si~ 'vyrazami a{ltninislracyjneJni, Sf!Jdo-
1oenli, bioroloerni; przybral styl Slowian zachodnich, 
a u; szezegolno.§ci polskich, co st,vierdt,aj~ dowo
dnie liczu~ uniwersnly i akta \V owyn1 c1asie pi
sane. Otworzylo si~ pole s'vobodne dla pisarzy 
(sekrctarzy) po wiatowych, pulko\vych, \vojsl\O\Yych: 
do wykazania s" cj bieglosci (e rudycyi), oraz upstrze
nia sty lu 'vyrazatni polsko - lacinslderni, azeby siEJ 
od ]JOSJJulstu'a odr6znic n1ogli by li. 

W tyn1 okresie pojawi}o si~ \V j~7.ykn ukrain
skiin 'vi cle \vyraz6\v ~ niemieckiego jfJzyka wzi~
tych jak np. kgzoalt, lr[!;·loaltozony, s~ynk, szunko
waty, OJ'[da (ar~da) Tantfa, 01'antfar.. lichfatnia, 
lichtar, 1neszen:., prancybe1~, 7'achunolr, rachozvaty, 
kloarla, kerbit, brou.Jar, talirka i t. d. 'Vychodzily 
r6wniez \V owym c~asic \V l{ijowie, J..J\Vo,vie i Kra
kowic kazania i nanki dla. luau unickiego pisane 
'v j~zyku, \V kt6rym \Vi~ksza cz~sc \Yyraz6w z la
cil1skiego i polski ego przero bionych bylo, jak np. 
purgatory a, lilnb kanoni/c, sak7'antentowa~IJ sia, 
uf!a~lJ, pragnuty, i t. d. 

Za czas6\v Chtniclnickiego (kt6ry r. 1654 Ul\rai
n~ Moskwie poddal), powstato n1n6st,vo dun1 i pie-

T}mczasen1 \V. ks. litewski Gicdyn in, dzwign~l sni tresci elcgicznej; nie brak tei z owej epol<i 
z pod gruz6w I\ ij6w okolo roku 1320. Zgliszcza si~ ut"·or<hv, pclnych humoru satyrycznego. 
zaludnily, i nirjeden zaporozec albo berladnik, III. No'v zy OitnE , od Bohdana Cbmielnickiego 
sprzykrzywszy sobie awanturnictwo i krwa\ve z \Vro- (r. 1654) az do naszych czas6w, odznacza siEJ Z\Vro
giem zapasy, \vracal ~e skarbem nagrabionym do tern do starozytnych forn1 j~zyl\a cerkiewno - slo
zycia rodzinnego, a zamiast siebic, \vypra,vial juz wiaf1skiego. l{ijowsl{a akademija, przez hetmaua 
syn6w swych i wnuk6w do Zaporozn, do swych da- Piotra Konaszewicza (Sahajdaczncgo) wznowiona, 
wnych to\varzysz6w, dlaksztalcenia si~ w rzen1iosle wyksztalcila wielu ludzi uczonych, rodowitych ukra
zaporozldenl i hajdamackiem. Pochodzilo to juz za- inc6\v, kt6rzy pisali <lla ludu d1·a7nlJ i (a1'sy u;erte
pewne z wrodzonej do zysku i grabiezy sklonno- pou;e, nasladuj~c podo bne ut\vory Hiszpan6w i Fran
sci. tl~zyk, kt6ry Litwini 1'uskinz nazywali, szerzyl . cuz6w z wieku XVII. Trese ich zwyklc bran~ byla 

• 
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z Pislna S\Vi§tego' przedsta wieniom tym zas spie\V 
i muzyka to,varzyszyly. Przechodz~c do nowszych 
czas6w, \vspomnien1y tutaj o tych ty llco, l\t6rzy oj
czyst~ Iiteratur~ uprawiali. Z ich liczby na szcze
g6ln~ \Vztniank~ zasluguj4: f(ottareuJski, autor 
trawestowancj (,perelicijo\van6j") Eneitly i kilku 
dramat6\v z iycia ludu ul{rainskiego (n p. ,,Natalka 
p6ltawl\:a); /{witka (,,Hrycko Osnowjanenko"), znu-
ny i powszechnie ulubiony powjc~cio-visarz; llulak 
A1·!eJnowski autor kilku powicsci 'vierszem pisa
nych, tudziez wyborny tlunutcz c)d Horacyusza i 
ballad Mickiewicz a (, Pani 'f'v ardo"·skn" ); Hrebin-

• 

• 

• 

lea, po\viescio-pisarz, tlumacz , P6ltawy" Puszkina 
i t. d.; wreszcie Szewczenko, jeden z najulubien
szych poet6w ludu ukrainskiego ( zgasly w roku 
1861; pani bla1'kowiczozoa, pisz~ca pod pseudo
nyrnenl ,Mark a Wo\vczka," autorka zaj1nuj~cych 

powiesci i opowia<.la.li, z zycia ludu ukrainskiego 
Zd.Czerpni~tycb, i wielu innych. Obccnie literatura 
ukrainska, dlugo uspiona i zapomniana, obudzila 
si~ do nowego iycia, a coraz wzmagaj~cy si~ za
st~p pisarzy ukrainskicb, upra\viaj~c gorliwie j~zyk 
ojczysty, rokuje ell an przyszlosc naj potnyslniejsz~. 

J. S . 

K U R K A W 0 DNA Z 0 ~~ 'f l{ 0 G A ~1 I. 
(z RYCIN.t\; KOLOROWAN.t\) . • 

Ptnk przedstawiony na niniejszej rycinic znany Spuszczaj~c si~ z lotu i s i adaj~c na l~dzie, rozwija 
byl Linneuszowi i otrzyn1al od n\ego na~;wisko Pal'- szerokie, jasnozielonemi lotkatni ozdobne skrzydla i 
'l'a Jacana. JPst to jedna z najdziwnicjszych po- 'vydaje glos podobny nieco do s1niechu ludzkiego . 
staci jakie 'v ~hviecie skrzydlatym napotkac 1noina. Szczeg6lnie, korzystnie przedstawiaj~ si~ stare kiedy 
Smukla, udatoa budo\va, szerol\ie o~trogQ: ovatrzo- \V iywych ruchach przebiegaj~ po szerokich lisciach 
ne skrzydla, 1naly zadarty jal\by uci~ty ogonek, wodnych roslin ci~gle schylaj1}:c si~, aby poszuki-
mi~sis tc nn.rosle i \Yisiadla u clzioba, nakoniec nad- \vac O\vadow, poczwarck i innych wodnych iyj~tek. 
zwycz~; 'vysolde, oputrzone dlugien1i palcan1i i niesly-f Gniazd sztuczn}·ch nie robi~, wybieraj~ tylko ua nic 
chanic ·wielkir.rni pazurami nogi, nadaj~ caletnu sl\la· ka.\valek suchego 1niejsca wsrod bagna. Znosz~ po 
dowi tego pta!\n cech~ nudz,ryczajnosci a lH:t"·et dzi- 4 do 6 jaj brunatno-zielonych z brunatnemi pla1nkami, 
wacznosci. sl\ladaj~c je najpospoliciej wprost na zietni ~ . · 

Ten rodzaj I\:urld 'vodn~j zyje dldko 'v poludnio- I\:Ii~so kurki tej jest sn1aczne, lat"'o j~ tez os\voic 
wej Ameryce, Iniano,vicie " ' Brazylji i t~un jest naj- i cbo\vac z drobien1 na pod\vorzu. 
pospolit Z)'lll bagien D1ieszkHllCel11. \V szr<.l~i .e gdzie Mala jest roinica lllibdzy satncem i samic~; dzio b 
tylko znnjduj~ si~ \Yilgotnc lt1ki i bngnistc n1iejsca, po1naranczowy, koralo,ve mi~siste pr~yrosln, glo\va, 
tak "·gl~hi J.~raju jak i nad brzegie u1 n1orza, na\vct szyja i piersi szaro-czarne, grzbiet zwierzchnie pi6ra 
na moln·ych brzegach rzek i na bagnishach \V gl~b i sl~rzydel j ogon brunatno-czerwone, bol{i brzucba i 
dziewiczych la~6,v, I\:urka ta obficie si§ znnjduje. - g6rna cz~sc ogoua purpurowo bruuatne, lotld zie-
W Brazylji :tnana jest pod rozmniten1i uaz\vami: 1onl\O\)'Uto-i61tc z czaruen1i brzegatni i kol'1 can1i; 
I tak \V pro"·incyi Babja ZO\Yi'! j~ Ja9aUa (Jusana) nogi zielonawo- bl<Jkitue. 
na brzegacb 'vscbodnich Pia90Ca (Piasoku.). Ruchy I Taki ol\az uojrzaly l>l'zedstawia przednia postac 
jej s~ lekldc i zr~czne, cz~ to st~pa z lekka po naszego obr azu, za ni~ stoi 1niody samczyk }{t6ry 
lisciach \vodnych roslin ply,vajctcych na "·odzie, przy- dln. bardzo odmiennej bar\vy pi6r, uwazany byl da
czem \vielk~ po1nocf1 s~ jej niezrrd erne lllugie IJalce wniej za oddzielny gatunck i w gabinetach, dawano 
i szpony. Nie jest ona zbyt l~klhv~; za zblizeniem I n1u nazw~ [Ja'l•J•a l'afiahilis. Brzuch u mlodych jest 
si~ czlo'vvieka lub Jodzi, wzlatuje, ale zuraz \V po- l bialy, piersi i6ltnwe, nad oczami rysuje si~ z6lta,,·o
bliskosci znowu zapada. J{si~ie Neu-Wied kt6ry bialy (u san1ic czerwonawy) pas az do szyi. Grzbiet 
mial cz~sto sposobnosc uwazania zwyczaj6w tego jest brunatny, pi6ra na Jopatkacb czerwone, czarno 
ptaka, nie widzial go nigdy ply,vaj~cym, kiedy tym zakonczone; kolor dziubka mniej jest zywy, n nogi 
czasem wlasciwe kurki wodne, lubi~ bardzo plywac. bardziej szare niz u starych. 

I 
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STAN POLSKI 

(:l)alszy ci~g), 

W Polsce, dawniej ci~ika jazda stano\vila wlasci- tpgo stopnia zuch\valosci przyszlo, iz niekiedy krwi~ 
\Vie sil~ 'vojska koronnego. Z san1ej Szlachty zlo- swoich \vodz6w po\vaiylo ~i~ zbrodnicze r~ce zina
zona, dzielnie uzbrojona i najsilniejsza przy spo- zac; a z tej niekurnosci i zbytk6w lat\vo juz poznac, 
tkaniu, stanowila czolo G\vardyi kr6lc\vskh~j, cho- jakim ciEJzarem stawal si~ iolnicrz dla sp6lobywa
r~gwi pai1skich, i potni~dzy kwarciannetni kt6- teli, a jak rna to itn pozytku przynosil. N ajwi~cej 
rzy jedynie byli stalein Rzeczypospolitej \VOj- jednak do slabosci jego przyczynil si~ brak cwi
skiein, picrwszc 1niejsce trzyn1aln. (Z jaldcgo ga- czen i rozdzielcnie na d wa oddzielne, nie zalcine 

. tunku iolnierza skladali si~ }{warciani? i jak~ ilosc od siebie wojska pod Hetmanatni I{oronnyrn i Li
Woje\'v6dztwa szczeg6lne ich wysta wialy, dostate- te\vsldin. Hetmanowie ci, uie odpowiedzialni za po
cznie opisujc l(onstytucya z roku 1649 Vol. Leg. 4. stQpowanie, \vedlug upodobania prowadzili wojsko, 
fol. 189 i 273). ~amala walecznic szyki nieprzyja- szyko\vali do boju, dawali znak do bitwy lub od
ciol, gdy jazda lekka z I\:ozakan1i i Tataran1i Ino~ \Vrotu i \VyStEJpnych karali. Cz~sto wi~c dla osobi" 
gla si~ }Jotykac korzystnie. Ale zbyt szczupla byla stej ich za \vi sci, kiedy jeclno szlo na nieprzyjacicla, 
liczba \Vojska stalego na tak obszerne panst"'o ja- drugie si~ zatrzytnywalo; nie raz san1e sobie zagra
kiem byla 6\vczcsna PolRka, aby zawsze daht sku- zaly. Dla ich niedbalosci, niedostatek w zywnosci 
teczny odp6r nieprzyjaciolom. Wi~cej nad 36,000 pra wie za\vsze czue si~ dawal. Wybierani powsze
za Jana l(aziluierza nigdy nie liczono, a po jego cbnie z najzan1ozniejszyeh dom6\v i najprzychyluiej
abdykacyi zaled,vo 12000 lic~ba \Vynosila, przcciez szych dworowi, czgsto nieswiaclo1ni taktyki wojen
i na tych utrzytnanie skarb publiczny nic \vystar- nej byli; przcz dum~ popart~ \Vojskiem, staVt'ali si~ 
czal, chociaz zbyt 1nierny zold pobierali. Zaczem uci~zli\\')'Ini calcn1n krajowi; przeciez ich pot~ga 

ust~pstwa czynic musiano, dla ulagodzenia ioldactwa, jeszcze nie byla na ty1n stopniu, na jakim pod So
poz\volono n1u z d6br kr6le~vskich i ducho,vnycb bieskim, f>acami i Jablonowskin1 stan~la. 
wybierac stacye po 20 zl. z lanu. To zas jal\ stra- 'fo po\viedziaw::;zy o skladzic \Vojska Rzr.czyJJO
szne za sob~ poci~gn~lo skutki, lat\vo sobie 1no- spolitcj, - o sztucc wojennej, kt6ra po zagrani
zna wysta,vic, gdy szlachta ob"'aro\vala si~ l\onsty- cami kraju, \V osciennych pa11::3t\vach, duleko ·wyzcj 
tucy~ r. 1653, azeby pod infami~ i }JOd gardlen1, stala, \V kr6tkosci nalezy nadtnienic: 
zaden zolnierz jakiego b~dz stopnia nie po,vazyl Stosownie do narodu z kt6rym \Valczyli, zmie
si~ stan~c 'v j6j dobrach. Ponie,vaz 'vojs l\o ~ naj- niali polacy spos6b wojowania i odn1iennie szyk 
wi~kszy1n przepychern zyc nauczone, \viodf!c za so_ ustawiali 26

). Nie bylo tako\vych C\Vicze11, na jakie 
b~ tlu1ny ludu luznego i woz6w, bardziej dla oka- ~i§ t ·raz patrzyn1y; d'lugie tylko doswiadczenie pra
zalosci niz do potrzeby sluz~cych, wszystl{o \VY-

dzieralo rolnikom, a wsie i miasta w niwecz obra
calo (Starowol. R. P. 27. - l{och. Clirn. 1. lib. I. 
pag. 53 et Clim. 2. I. 5. 351. pag. Tward. 95 kar.). 
Nie dose na ten1; napr6zuo czekaj~c od Sejmu pla~ 
cy ze Skarbu, bunt podnosilo, nie dbalo na prawa, 
rzucalo siEJ gwaltem na dobra szlacheckie, z nich 
podatek wybierajqc; wypowiadalo posluszenstwo 
Hetmanom; rwalo swi(Jte zwhtzki i zamienialo si~ 
w nieprzyjaciela wlasnej ojczyzny; co wi~ksza, do 

20
) Szyk przecito AloskuJie: na prawem i lewem 

skrzydle, na przodzie Husarze z pancernymi, na tyle 
chor~gwie niemieclde, piechota \V srodku uszyko
wana (Koch. Clim. 2 lib. pag. 474). 

Szyk przeciw /(ozakonz. Czolo szyl{u poprzedzaly 
dziala, dalej 6 chor~gwi piechoty, potem zaci~ine 
pulki, Husarskie roty staly we srodku, po bokach 
Rajtarskie, na tyle piechota. Prawe i lewe skrzydlo 
we srodku mialo pancernych, po bokach Kozacy i 
Dragonia, za niemi armaty, a w tyle szlachta z po-
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ktyczne tak jazdy jak piechoty, stanowilo cal~ 
un1iej~tnosc. Artyllerya tylko w kwitn~cym byla 
stanie. Generalowie cwiczeni po wi~kszej cz~sci za 
granic~, wprow adzili to wszystko, czego uiywano 
po innych }{rajach, na\vet wiele swoich wlasnych 
poczynili wynalazk6w 27). Z fortec obwarowanych 
byly znaczniejs~e: Lw6w, Zamosc, Cz~stochowa i 
Kamieniec podolski, reszta kraju byla zewsz~d 

otwart~; dla tego przy nazbyt szczuple1n wojsku, 
waznem bylo stano,visko obozu i uszykowanie ta
boru 28), kt6re jezeli przelanu~ne zostaly, jedyny 
na6wczas byl ratuneli w pospotitem ~ruszeniu,. -
,Kazdy szlachcic, m6wily pra,va polskie, rodzi si~ 

, zolnierzem, tym koncem dobra i opatrzenie rna 

,nadane, aby z nich sam na koniu z broni~ przy
,zwoit~, wlasnyn1 kosztem, ni6sl Ojczyznie wspar
,,cie i ohron~."- l{to tylko latetn posiadal dobra 
zic1nslde, kto tyll{O nie mial slusznych powod6w 
do uwolnienia si~ od zolnierki, pod utrat~ maj~t
ku, sla wy i iycia, za wyjsciem trzecich U1ici, sta wac 
musial przed swoim wojewod~. (lnwent. praw sub 
pospol. rusz.). Ten przejrzawszy zgromadzonych, 
pro\vadzil na miejsce przeznaczonc do potyczki, 
w kt6rej ln·61 oso b~ s"'ojct koniecznie do,vodzic byl 
obowi~zany. Przeszlo 200,000 szlachty z l{orony i 
Litwy, nie rachuj~c w to Wybraniecldej piechoty 
dawanej z kr6lewszczyzn i uiywanej do naprawy 
dr6g, (Vol. Leg. 4. fol. 480) moglo stan~c niegdys 
przeciwl\o nieprzyjacielo"'i. Lecz w tych czasach 

spol. ruszenia. (Relacya zwyci~zt\va pod Bcrestecz- nigdy tak wielka liczba zebrac si~ nie mogla. -
kiern). Szyl\u pierwszego uzywano przeciw Szwedom, Opr6cz tego bowiem, ze zadnej pro,vincyi nie mo
drugiego przeciw ffatarom i Turkom. zna bylo nakazac, aby szla na ratunek drugiej, 

21) Arciszcwski, zebrawszy zwyci~zkie laury \V .A-
meryce, poswi~cil nabyt~ sztukfJ Ojczyznie i wyna- mimo ub6stwa wielu wojew6dztw, co zawsze prze-
lazt pontony. Aders Iniynier, " 'ytnysli! mo.Zdzierze szkadzalo pol~czeniu si~ wszystldch, nast~pilo 
kamienne, ja.ko tez gatunki r6znych kul ognistych, teraz odwyknienie od broni. Za kazd~ przegran~ 
kt6rem i szcz~sli\vie razil tatar6w. Getkant pulko- z kozakami, lado\vano statki w zamiarze uchodze
"7nik, Archyincdke1n od 6~vczesnych zwany, wyna- nia do Gdanska (T\\'ard.-72.-); za napadni~ciem 
lazl granatnil\i i rodzaj owych ogromnych ziem- . Szweda, gromadnie uciekala szlacbta do \V~gier i 
nych n1ozdzierzy, taldej wiclkosci, ie z jednego 
czterdzicsci woz6w kamieni na raz \vyrzucat Dzi- Szl~ska, nie sn1iej~c stawic czola nicprzyjacielowi. 
boni, przy hojnern 'vsparciu Jaua ICazimierza, za- (Koch. Cliln. 2. lib. 1. pag. 29). Za post~pienicm 
l{ladal prochowe 1nlyny i 1udwisarnie po r6znych Rossyan pod Smole11sk, poddano sig bez zadnego 
'miejscacb. W rospra\vie pod Bercsteczlden1, pol\a- oporu, chociaz zapas6'v bylo poddostatldem. Gdy 
zuj~ si~ slady uiytych artnat, dzi icjszyrn sposobern zas z czasem stan~lo kilkadziesif!t tysi~cy, niekar· 
podzielonych Jl1i~dzy hufce piechoty, - dnje si~ tak- nose, nieumiej~tnosc, kr6tkosc czasu dwuniedzielna 
ze widziec spra,vnosc polsldch artyllerzystow, kie-
dy Przyjemsl<i General postrzeglszy Hana, kazal i brak tnagazyn6w zyvvnosci, nic zdzia.lac znakomi-
z u"'och ar1nat dac ognia, oc.l ktorcgo polegl przy- tego nie doz\Yolily. \Viedziono pos,varld z kr6lem, 
bocznik jego, a kon pod samyn1 Ilt1 nen1. Grodzicki zwalano caly ci~zar 'vojny na Kwarcyan6w (kt6rzy 
w trzcch godzinach zdobyl szturtnctn Grudzi~dz , zno\vu don1agaj~c si~ o io!d nie,vyplacony, bic si~ 
gdzie 21 arnHtt i 2 u1ozdzierze zabrat Nie1nniej tei nie chcieli) i rozjezdzano si~ do domo\\' przed zal{on-
byl sla"'nyn1 nast~pca jego Wolf, n. potc1n K~cki, · D · · 1 · d 1· 
]{t6ry zyl jeszcze za Jnna III. (Jal\ubowsld T'on1 I. nien1 \VOJny. awntPJszyc 1 czaso,v, g Y pospo Item 

16) ruszeniem inne narody wojowaly, p61d jeszcze sztu: str. . 
:!8) l{iedy \V polu stalo wojsl<o, \V okolo si~ oko- ka \Vojenna przez Gustawa Adolfa i innych wodz6w 

py,valo. Za '''alen1 pospolicie 10 stop \vysokiLn tyle udosl{onalon~ nie byla, p6ki satno m~ztwo sta
(1'ward. 71) da\vali n1ocne opalisado,vanie lub par- nowilo o wygranej, a wojna jedn~ si~ bit'v~ konczy
l\any. Przy fosie w okopie, '"c cztery rz~dy sta \Yary la; --· Po lacy znani z przywi~zania do Ojczyzny i 'va
'vozy spojone l ancucban1i i przeplatanc dzial<uni. lccznosci, tnogli odpierac nieprzyjaciol, a na,vct roz
Plac ten Inog1i sciesniac, kopi~c in sze rO\Vy, a cza-
senl pod znslon~ satnych \voz6w uchodz!li i to si~ szerzac granice swoje; lecz teraz, m~j~c do c7.ynie-
Z\va1o 7'aboreJu. Lecz w takitn razir, juz \V 8 lub nia z m~znym i ucloskonalonym w tal\tyce szwedem, 
wi~ccj szereg6\v \Yozy sci~gn~wszy, sta,viall przy nich Vt·alczqc przeciwl{o sprawnemu kozact"'U i natarczy
piechot~ i czeh·,dz n1uszkietan1i uzbroj on~, a jazd~ wy1n tatarom,- prowadz~c wojn~ z Rossyanan1i jak 
wysadznno po bukar h. Pod zas{on~ taldego taboru, najscislej dopelniaj~cymi rozkaz6w swojcgo wodza,-
1nilno ei~zkosc znoj6'v, min1o gor, bagnjsk, zarosli i 
nacieraj~ccgo uieprzyjaciela, po Jd lka Inil na dzien n1usieli bye za,viedzeni. W prawdzie na lonie bczrz~ ... 
uchodzon0 (1,"·ard. 9). czfJstol\roc szcz~sliwi e, lecz du uksztnlcili si~ Czarnieccy, Koniecpolscy, Kowal
cz~sto dla niekarnosci, ulegano przetnocy. scy i inui, kt6rzy ods,viezaj~c przyklady fabjusz6w, 
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Kamill6w i Cynegir6w, kraj od jarznta uwolnili, lecz wiedliwosc, i nieraz widziano, jak pot~zny szlachcic 
byly to p~jedyncze osoby, nie za wsze nasladowane oblegal zamek drugiego szlachcica. Expuisia z d6br 
przez og6l narodu. nie zamieniala si~ w wyst~pek, jezeli ){to nie m6gl 

Nie lepszt~, spokojnosc wewn~trzn~ prawa nada- dowiesc spokojnej possessyi, co trudno bylo okazac, 
waly krajowi. gdy dowody przez nieprzyjaciol spalone, lub do 

WI:.ADZA S4DO,VNICZA. Wszedlszy powoli stany Sztoko1mu 'vywiczione zostaly, a w zniszczonern ty
do uczestnictwa mocy prawodawczej, wcbodzic tez 1 okrotnie panstwie zatracono dawnycb granic slady. 
pocz~ly do wszclkich ustaw wzglEJdcm S~d6w krajo- Zt~d zaten1 od t6j epoki, kt6rfb mamy tu przcd oczy
wych, kt6rc przedtem byly wyl~cznem zatrudnic- rna, szermierstwa prawnicze wzmagac si~ pocz~ly; 
niem kr6la. Stefan Batory w r. 1578 zrzekl siEJ s~- duch pieniactw~ ogarnql wszystkich umysly; 1nniej 
downictwa, przez ustanowienie 1/·ybunaloto, Koron· zw azano na Bani eye i I\:onden1naty, niegdys tyle 
nego i Lile\vskiego, zosta,viwszy sobie tylko prezy- straszne, przez co zaden wiek, wystEJpl{6w, zbrodni 
dency~ na S~dach Sejmowych i Relacyjuych, jakotez · i gwalt6w wi~ccj nie wydal nad wiek XVII (Czerwin
udzielanie wladzy na1niestniczej po\vagi kanclerzowi ski Torn 2 str. I 09). 
lub podkanclerzemu zasiadania na s~dach assessor· S~dy Kryminalne w Polsce byly dwojakie, jedne 
skich, co wyrnicrzaly poddanym l\r6Jcwskim sprawie- s~dzily szlacht~, drugie }{araly mieszczan i podda
dliwosc. Do tych dodawszy Marszall{owskie, Skarbo- nych. Pierwsze Starostom Grodowym, ostatnie nie
we, Metropolitalne i Nuncyatorslde, a w czasie bez- l\t6rytn miastom zalecano. Dop6l<i san1i starostowie 
kr6le,via Kapturo,Ye, b~d~ juz wszystkie s~dy 6wcze- s~dzili, porz~dek i bezpieczenstwo wewn ~trzne bylo 
sne najwyzsze. Nizsze zas byly Zien1skie i Podko- dostatecznie zapewnione; ale jak prEJdko w zaburze
morskie; pierwsze we wszelkich spra\vach szlachty, niach pod Janem l{azimierzenl, czasern, i kiedy im 
drugie o granice d6br ziemskich, obudwu apelacya si EJ podobalo na sqdy zjezdzali; jak pr~dko \vladz~ 
na Trybunal; vVojewodzinskie, s~dz~ce zyd6w po obierania S~dziego narodowi, albo san1emu kr6lo,vi 
miastach kr6Jewskich i miejskie, z odwolaniem si~ wlasciw~, w bezkr6lewiach sobie przywlaszczyli i 
do assessoryi; a nareszcie Duchowne konsystorskie sluzalc6w na miejsce swoje zRsadzili; zgin~la spra
w kazdej Dyecezyi. SGldY te w sprawach cywilnych wiedliwosc, wzni6sl si~ nierz~d, biegal bezkarny zlo. 
bylyby dostatecznemi, gdyby nie zrywanie sejmik6w czynca szlachcic, nastaly po drogach publicznycb 
i Sejm6w, na kt6rych tylko wybicrAno deputat6w na kradzieze, g\valty i rozboje osmielone prawatni, gdyz 
Trybunal, a s~dzi6w do ziemstwa; gdyby nie zu- wcdlug nich przytrzyrr1anym bye nie m6gl, dop6ki 
chwale gwalty, stracony wzgl~d na pra\va i niesz- przekonanym nic zostal przys iEJg~ dwunastu obywa
cz~sna administracya, nie tamowaly zbyt cz~sto bie- tcJi. W s~dach kryn1inalnych po n1iastach s~dzia dla 
gu sprawiedli,vosci. Nie dosyc bowiem, ze niepotrze· ludu bywal obierany i kazdego czasu sprawiedliwosc 
bowano zadnych stopni przQcbodzic, ani wytnagano wymierzal; i ta to gotowosc na ukaranie zbrodni 
od staraj~cego si~ st6sownycb usposobien do tak spra,vibt, ze w pomiarze do liczby os6b, wi~ccj zlo
swiEJtego urz~du; niedosyc ze los slepy albo 'vziEJtosc czync6w ze szlacbty, niieli z n1ieszczan lub wiesnia
najcz~sch~j prze\vodniczyla w osif!-guieniu godnosci k6w bywalo (Staszic \V uwagach nad zyciem Zamoj
s~dziego, ale nadto za jej sprawowanie jak nikt pla- skiego). Od S~d 6w tych apellacya zosta\\'ala na 
tnym, tak nikomu nie byl odpowied~ialnyro; podlug Trybunal, gdzie r6wnieja.k i \V pierwszych, przy ci~
woli tlumaczyl prawo, wedlug przywidzen lub inte- gnieniu inkwizycyi, tortut uiywano. Opr6cz tego za
ressu dawal "·yroki. Do tego wielosc spraw, zagma- bytku barbarzynstwa srednich wiek6w, dochowal si~ 
twanie post~powania s~dowego, mnogosc cie1unycb jeszcze jeden z s~d6w boskich plawienia czarownic, 
prawnik6,v, i zmiana dwuletnia s ~dzi6w, czynily l\t6re, jezeli nie uton~ly, tracily zycie na stosie wol
niekt6re sprawy wiecznemi. Wreszcie cxekucya do- nego ognia. Na istotne jednak zbrodnie nie bylo tak 
piero za uproszeniem sily od obywateli Powiatu dalece kar srogich. Nieszlacbcic karany by\val wi~
przez dziwaczn~ mieszaninEj sprawiedliwosci z gwal- zieniem, kar~ cielesn~, lub wreszcie mieczem albo 
townosci~, odbywac si~ mogla. Os~dzony, ze swoje- szubienic~, i w takim razie w Polsce, strona powo
mi przyjacioln1i, cz~sto dawal mocny odp6r, zk~d dow a kata swoim koszten1 sprowadzala; w Litwie 
ohydne najazdy wzi~ly pocz~tek. Napadano i nisz- zas, placila mu strona zalobna. Skazanego na 
czono si~ wzajemnie. Wielu nie mog~c doczel{ac si~ smierc m6gl ulaskawic Monarcha przez listy zela
wyroku, sami zbrojn~ r~k~ wymierzali sobie spra- zne. Na szlachcica nie bylo straszniejszej kary jak 

.... 
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wieza dolna lub g6rna, infamia i grzywny. Wie~a, ale za to astrologia kwitn~la. Z6rawski Mtkoiaj by 
czyli wi~zienie w jamie dwanascie lol{ci gl~bokiej i nadwornym badaczem nieba. (Koch. Cl. 1. p. 33 et 
ciemnej, przyzwyczajonemu do nieograniczonej \Vol- 01. 2 . .lip. 1. p. 38). Stefan Tuhrman Gdanszczanin 
nosci, mogla si~ smierci r6wnac; infamia tez pozba- tyle w niej celo,val, jz si~ zdawalo, .ze zaslony nieba 
wiaj~c go iycia politycznego, wystawiala na dowolne przed nirn Sf! uchylone. (I(och. Cl. 1. lib. 2. p. 329). 
zabicie; lecz grzywny jego zbrodnie bezkarnemi czy- Lecz nie tylko niebo dostarczalo przepowiedze:fi 
nily. Sto tyll\o grzywien pla.cil ·za glowe nieszlach- przyszlosci. \V powszechnej ciemnocie, ozwaly si~ 
cica, gdziekolwiek i czemkolwiel{ zabitego. (Vol. z grot i miejsc nieprzyst~pnych wieszcze duchy, 
Leg. 3 fol. 601. z r. 1631 ), a za szlachcica 240 grzy. z kt6re1ni nawet 6wczesni uczeni, 'vedlug ich wla
wien jeieli szabl~, a 480 jezeli strzelb~, i pr6cz tego snego wyznania, rozn1awiali. (I{och. Cl. 1. lib. 2. 
w obud·wu razach rok i szesc niedziel wieiy clolnej pag. 329). Tyle to dziwny1n byl stan oswiaty pol
siedziec n1usiat (\To]. Leg I. 1543 fol. 573). Ow6z skiej przy Elekcyi Michala, juz ie wstrzyn1ano og6l 
zno\vu zabytek z O\V}'Ch wiek6\v, gdzie nar6d "~ojenny narodu od da \Vania do szkdl dzieci, a szlachta na 
i wolny s~dzil, iz kre"r jego tylko od nieprzyjacie1a dose ograniczonych 'viadomosciach ze szk6l ladaja
moze bye przclana. Przeciez gdyby kto }{ogo z rusz- kic.h przestawala, jui ie zapasnictwo szer1nierzy 
nicy lub 1uku zabil, albo postrzelil na zjazdach, Sf1- teologicznych i spory mi~dzy akademj~ l{rakowsk~h 
dach lub biesindach, nie tylko gl6 \vszczyzny zabite- a wyznawcami Lojoli; pomi~dzy zn6w Jezuita1ni i 
1nu, a rannemu na"'j~zk6¥v placeniern, ale gardlem Pijararni tr,vajf~:ce, zaszczeJ)iaJ.y tylko w mlode lato
i infanJj~ bywal karany. (Vol. Leg. 2. fol. 1527. z r· rosie niezgod~, kt6ra z icb dojrzenien1, do wszyst ... 
1601). Nic do nas nalezy znstana\Yiac sifJ nud przy- kich wladz krajo\vych i dostojenstw przechodzila _ . ' czynan1i takiej r6znicy w pra\vach karnych; prawo- juz wrescie ze nauki nie mialy ocl rz~clu potrzebne-
da\vcy to u'vazali, iz w panstwach wolnych, Inilosc go 'vsparcia, a krolowi brakowalo na przy1n?otach 
ojczyzny, "'stycl i obawa nagauy, s~ pobudkan1i po- potrzebnych, aby 1n6gl i chcial' bye ich protel\toren1• 

• "7SCi'1gaj~cen1i zbrodniarzy, i ie naj"'i~ksze ukaranie Nnjwazniejsz~ zas przyczyn~ tego byly nast~pstwa 
wyst~pku, b~dzie, przekonanie o nin1 widoczne. Lecz pow stale z ci~glych zaburze{t i nieszcz~sc, jakich 
jak pr~rwdziwcn1 jest to zdanie Rzplitych oswieco- 'N ci~gu pano,vania Jana Kazin1ierza kraj doznal. 
nych, tak przeciwnie najszkoclliwsze sci~gn~c 111U- Co tylko przed wsciekloscj~ rozbukanego zoldact,va 
sialo skutki u DRS. nieprzyjacielskiego ocalalo, to I{arol Gusta\v do · 

os,VIATA. Znikac juz na dobro pocz~la parrli~c sz,vecyi przeniosl. Zbytnie takie ograniczona przez 
zlotycb ''"iel{6\Y Zygn1unta Augusta. Nauki i sztul\i, ducbo,vienst,vo wolnosc druku, nie n1alo si~ przy
zan1inst c~ynienia post~p6~v, ''')TOdzily si~ do tego czynila do rozpowcizechnienia cien1noty, kt6rej obrzy
stopnia, ze trudnoby u wierzyc bylo dziejopisowi o dlyn1 plodem byla nietollerancya. 
nich \Yspo1ni naj~cen1u, gdyby san1e w calosci na- RELIGIA. Przcbiegaj~c dzieje narodowe, dos trzeclz 
szych czasO\Y nic doszly i nic byly najoczywistszym tnozen1y, ie tyn1 bardziej wznosily si~ naul<i i dosl{o
zlego ~1naku dowoden1. Szpecono j~zyk narodowy nallly tnniej~tnosci, i1n \Vi~ksz~ zostawiono \Volnosc 
wtlaczanicn1 'vyraz6w lacinsh ich, a pisano lacin~ myslenia. Wick zloty Zygmunt6w, jak stni si~ dla 
barbarzyiisk£1. ,,Rzadld ktoby uauczal obcych j~zy- Polski 'vzoren1 najwyboruiejszego oswiecenia, tak 
}{OVv, a jeszcze rzadszy, ktoby si~ ich chcial uczyc." dla Europy dal przyklacl najrozs~dnicjszej to1lerun
(Kocho\v. Clin1. 2. Lib. 4. p. 302). Nad§tosc jest glo- cyi. Teraz 'vi~c dziac si~ musialo przeciwnie. Do
'vn~ cecb~ 6\\·czcsnych poet6v-1, \Vyn10\Ya tchnie sa~ znali tego naprz6d od lndu zagorzalego zydzi i ma
mytn pnnegiryz1nen1. Ducho\vni \V nanknch, zakon- cbometanie, w zupelnej pogan.lzie z.rj'!CY; doznali 
nicy po a1nbonach, naurzyciele w sz lH;}~.l Ch, na kaid~ nast~pni e i refonnisci, z kt6rych jeden jui tylko za
uroczystosc sn1nzyli si~ na poeh,valy cnuty obywa- siadal \V Senacie. (Z .. tlus. p~g. 281), a res zt~ atarano 
tcl stwa i spn:nvicdli"·osc tych, kt6rzy cz~~ tokroc naj- siEJ pozbawic znnczenia politycznego. Od czasow juz 
'vi~ksze uiecnoty, krzy\vdy i zbroJnie popclnili.- Zygn1unta III, bywary n nas przyklady naboznego 
Teatru publicznego nie znano; szkoly n1aiarst\va okrucien.:t\va, - przeciei za Jana l{azimierza do
nie bylo. Architektura spoczywala '" kolebce. 1,ytul piero naj"'·idoczniej grzPszyc zncz~to przeei'v pier
Doktora., }{upiony za granir~, cn1~ u1niej~tnosc lcka- wszym zasadon1 Chrzescjanstwa, ludzkosci i Ekono
rza stano,vil. (Opalinsld str. J 01). 1\laternatyka nie / rnii politycznej. \V roku 1658 stan~la l(onstytucya 

· \Viele }{ogo zat rudniala, n1niej jl,szcze a~tronon1h1; przeciwl\o Aryanon1, skazuj~ca ich na utrat<J n1 aj~t-
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nosci, czci i zycia, jezeli w ci~gu trzech lat, albo siEJ 
wiary swojej nie wyrzekn~, albo nie ust~pi~ z kr6le
stwa. PostfJpek ten haniebny zjednal wprawdzie 
Janowi Kazimierzowj tytul kr6la prawowiernego, 
kt6ry mu Aleksander VII papiez nadal, - lecz ohy
dzil nar6d w oczach calej Europy, poniewaz zanad
to jawne byly pobudl<i chciwych lupiezy prawodaw
c6w, kt6rzy na szlacheckie nawet domy Aryan6w 
napadali, rabowali, palili, i wszelkie ich wlascicie
lom gwalty wyrz~dzali bezkarnie. (Hist. Reforma
tionis pol. l:,ubienski). Kilkanascie tysi~cy familij 
najprzemyslniejszych ludzi, zabezcen roztrwoniwszy 
dobra, opuscilo wsr6d zlorzeczen ojczyzn~. Stolica 
tych nieszczEJsliwych, Rakow, slusznie Atenami pol
skiemi nazwana, upadla, gtnachy jej rozrzucono, 
zburzono siedliska uczonych i r~l{odzielnie znisz
czono. Zadne jednak przesladowanie ty le zlych 
skutkow nie sci~gn~lo na Polsk~, co przymuszanie 
przez Jezuit6w do Uniz~ wyznawaj~cych religiEJ Gre
ek~ Kozak6w, Nie wcbodzn1y ile uciemi~zenia pod
danych ukrainskich i inne okolicznosci na to wply
waly, dose na tern, ze Chmielnickiemu, kt6ry chor~
giew buntu powszechnego rozwin~l, dawal blogosla
wienstwo Patryarcba Carogrodzki, a Nuncyusz pa· 
piezki przypasywal miecz poswi~cony Janowi Kazi
mierzowi. Wzdryga siEd umysl na wspomnienie okru
cienstw, z fanatyzmu popelnianycb: w perzyn~ obra· 
cano miasta, a ich mieszkanc6w w pieD. wycinano 
dla tego jedynie ze si~ trzymali Grecldego albo 
Rzymskiego obrz~dku. (Twardow. W. D. 13 i 17). 
A kiedy we wszystldch 1\rajach ustawaly morderstwa 
o religith,- w Polsce,- kt6ra si~ dlugo mogla szczy
cic, ze z tej przyczyny l{ropla krwi nie wyplyn~la,
teraz laly si~ potoki. Traktaty dopiero, Oliwsld i 
Andruszowski, zapewnily wolnosc sumienia wszyst
kim obrz~dom, lecz jeszcze w narodzie okazywaly 
si~ ku nim niech~ci, zywione przez wielu duchownych 
panuj~cej religii Rzymsko-Katolickiej. Duchowiefi
stwo Swieckie pobieraj~c ogromne dochody z dzie
si~cin i d6br obszernych, uzywalo s'vob6d r6wnych 
ze szlacht~, tern si~ ty lko r6zni~c, iz s~dy mialo 
osobne, lubo i na Trybuna{ koronny szesciu deputa
t6w wysylalo. Duchowienstwo tez zakonne, kt6re
go do 408 m~zkich, a do 100 zenskich klasztor6w 
liczono. (Tur. ap. Malte Brun. p. 295) hojnosc pa
n6w dostatecznie opatrywala. Ale jak ksi~zom S\vie
ckim, tak i zakonnym, wyj~wszy nie wielu, brako
walo zupelnie na usposobieniu potrzebnem koniecz
nie osobom tak swi~tego powolania. Biskupi uga
niaj~c si~ za pomnozeniem coraz wj~szych docho-

Ks~GA SwiATA, Cz. II. R. XII. 

d6w, mniej dbali o Seminarya, ktoreby godnych do
statczaly pasterzy; lJroboszczo,vie poszli za ich przy
kladem, a zakonnicy zyj~c w wielkiej obfitosci, nie 
widzieli potrzeby oswiecenia siebie, a tern mniej 
ludu prostego, kt6ry cz~sto nie znal zasad religii 
wyznawanej. Ciemnota zatem rozszerzyla panowa
nie zabo bonu po wszyst.kicb klassacb, a wzniosla 
naulra o Bogu, przeznaczona dla ducha i umyslu 
czlowieka, kt6rego sklada naj,vyzsz11 godnosc i naj
zaszczytniej uszlachetnia, zaleiala jedynie na sa
tnych ze,vn~trznych oznakach (Kazania llogrzebowe 
6wczesne). Z t~d wniesc latwo, ile nieprzyzwoitosci 
'vyplywac n1usialo w S~downictwie, szczeg6lniej, gdy 
wszystko prawie na przysi~gach polegalo, a ile tez 
si~ przyczynilo do skazenia moralnosci, kt6ra bez 
religii utrzyn1ac si~ nie moze. Za oslabieniem zas 
cnoty, wiqz~cej si~ z prawdami objawionemi, mu
sialo nast~pic koniecznie zepsucie cnoty politycznej, 
kt6ra ludzi do powszechnego do bra kieruje. 

CrrARAKTER, onyozAJE r zwyczAJE. Otwartosc, 
duma i wspanialosc, stanowily cecb~ charakteru 
Szlacbty, na kt6rej bistorya, m6wi~c o og6lnyn1 du
chu Polak6w, przestac powinna. Otwartosc poszla 
z nieograniczonej wolnosci m6wienia na wet kr6lowi 
pra wd najostrzejszych, i r6wnie lekkimi jak niesta
tecznymi Szlacht~ czynila. Gdy bowiem przy wolno
sci lTIDiemafl politycznycb, prawa nakazywaly jedno
lnyslnosc, zaczEdto dla niej poswi~cac swoje opinie 
nienawisci, sam~ nawet wdzj~cznosc, zry,vac przy
rzeczenia, cofac si~ nawet bez wstydu; - i widziec 
mozna bylo wposr6d zacieklych stronnictw zap~
d6\v, tak~ latwosc do pojednania, jaka w kaidy1n 
innym narodzie, bylaby niepodobn~. Kl6tnie najbu-
rzliwsze na pogr6zkach si~ konczyly, wszyscy si~ 

wzi~li do broni - i \vszyscy zaspokojeni na zgodzie 
skonczy li. Przy takowej niestalosci umyslu, zawsze 
przeciez okazywali powierzchownie najwi~ksz~ po
wagEd, kt6ra nierozdzieln~ jest towarzyszk11lenistwa 
i pycby. Oboje panuj~cemi byly w polakach, oboje 
szkodliwe skutki poci~gn~ly za sob~; ale duma szla
chetna, tak wlasciwa obywatelowi, kt6ry sobie kr6la 
obieral i sam m6gt nim zostac, lubo w zbytni~ zaro
zumialosc wprawila, us talala jednak milosc ojczyzny 
i wolnosci, a jedno i drugie zywilo od wag~ i m~z
two. Te to niegdys tyle glosne przymioty, kt6re za 
Jana Kazilnierza i Michala, przez zaniedbanie cwi
czen ciala, wyrodzily siEd w zuchwalstwo, nie tyle 
na obron~ kraj.u, jak bardziej na poparcie stronnic
twa jakowego pana sluzyly. Pomimo bowiem r6wno
sci przepisanej prawami, gdy wi~cej lub mniej szczEd-

19 



146 

~cia w ekonomii, wzgl~d6w, lub nielaski dworu, na
plyw d6br spadl{owych znacznQ: r6znic~ w maj~t
kach i pomi~dzy familian1i sprawily,- niekt6re do
my zgromadziwszy niezmierne skarby, wzbily siEJ 
w pych~, i przez nasladownictwo dworu kr6la, kt6-
rego wyzszy:n nad siebie nie chcialy uwazac, zacz~ly 
uboisz~ szlacht~ z\vabiac do siebie. Dawnicj mlo· 
dziez, wyszedlszy ze szk6l, zaraz sposobila si~ na 
tych dworach do dalszej sluzby krajo,vi; lecz teraz, 
kiedy przez ci~gle wojny i kl«JSl\i zywiol6w, do naj
wi~kszego ub6stwa wielu bylo przyprowadzonycb, 
wszyscy cisn~li si~ do pan6w; a ci rozpustni, chci· 

wi i marnotrawni, otoczywszy si~ stronnikami, caly 
kraj przyprawili o najsrozszy bezrz~d. Jedno mal
zeiistwo, jeden urz~d, je.dno starost\vo, nic podlug 
ich dane; cz~sto zdanie im przeciwne, slowo ich z~
dzy niedogodne, w ostatni~ ich zapami«Jtalosc prze
ciw szlachcicowi, albo drugiemu panu rzucalo. Roz
boje, gwalty, najazdy, zast«Jpowanie po drogach, 
l\rzywdy, wydzierstwa i krwi wylanie sprawowali. 
(Star. R. op. r. 4. str. 31). Aby tylko dogodzic swej 
pysze, z jednego kraju robili dwa narody, aby si~ 
zemscic, goto\vi byli siebie i Rzeczpospolit~ zgubic. 

(D. n.) 

• 

PODANIA MUZUEMANSKIE W JUDEI. 

Znana jest plodnosc wyobrazni \vschodniej, a mia- dec two prawdzie.Oni swi~te miejsca wskazuj~ ale oczy
nowicie wyzna wc6w Koranu.- Wielki Mahon1et nie wiscic Boska postac Cbrystusa nie podaje si~ im jak 
m6gl im wi~cej dogodzic, nie 1n6gl si~ wi~cej przylo- \vielkiego Proroka do potwornych ba:jek, a ch9ciaz 
~yc do rozwini~cia fantazyi, jak przedsta\viajf};c im Cbrystusa naz'ywajq, prorokiem, nigdy On, jak, inni i 
Raj jako siedlisko niepor6wnnnych pi~knosci igraj~- sam Mahomet, uie jest \V zadnej Arabskiej legendzie 
cych wsr6d cudownych ogrod6\v, zdobnycb w nnjpi~- wzmiankowany. 
kniejsze i najbogutsze strojc. -- 1'ym sposoben1 za- Umyslilismy przytoczyc tu kilka legend opo~'iada
trzytnal, rzec moina, \V dziecinstwie 'vyobrazni~; - nych jednemu z tegoczesnych podr6znych, na do\v6d 
zawsze ona fantastyczne, nie podobne do prawdy jak Arabowie przyswoili sobie podania Izraelit6w. 
tworzy mrzonki, czasen1 ubieraj~c je w romanso\ve Nie daleko na drodze prowadz~cej do Jerozolimy, 
jak tysi~c i jcdna powiesci, a czasen1 \V mniej 'viEJcej nie daleko Ran1leh niegdys wielkiego rniasta a dzis 
straszne widziadla, rozmaitych 1nicjsc legcndy. - licbcj n1iesciny odznaczaj~cej siEJ tylko kosciolem i 

· Stara ziemia Judzka najobfi tSZ f1 jest w tego rodzaju zakonc1n Franciszkan6w, ukazuje si~ podr6znemu 
podania - ta111 bo\viem zbiegly si~ tradycje z uajod· n1ala 'vioska, brudna, odpycbaj~ccj powierzchowno· 
leglejszych i naj,vazniejszych dla ludzkosci cbwil sci, plot z ostrych kaktus6w okala jej pocbylosc i 
przeszlosci.- A dziecinna \vyubraznia ~1uzuhnan6w, na nh~j rozrzucone zabudo\vania. - Zapytany Arab 
przyswoiwszy je sobie, ustroila \VC wlasne juskrawe coby to bylo za miejsce - opowiada nast~puj~C(}: 

}{olory, nadala im charakter gor~czkowych, naj- his torj ~ : 
runiejszego podobienst,va do prawdy nic maj~cycb ,,Prorok Salomon uskarzal si~ na micszkancow 
mrzonek. Czasy przedpotopo,ve, czasy poganstwa, ,,kraju tego, kt6rzy pomimo wielkiej ilosci bydla jak~ 
czasy pocz~tkowego 'vzrostu dzieci Izraela i ich ,posiadali 1 nie chcieli nakazanej jai\o jalmuzny dzie
upudku, tak S\vicze \V por6wnaniu z tamtc1ni, \VSzy .. . , s i~ciny z wol6\v, baran6w i k6z dawnc.- Gdy pro
stko to razen1 n1i~sza legend a dzieci 11ahonteta- j ,,rok rozkazal aby kaz<len posiadaj~cy 40 sztuk by
a niepytaj::tc o wield dziellJ.ee wypadki, kladzie je I ,dla oddawal z nit'lj cz~SC na danin~; ci niegodziwi 
tt'szystlde \V epok«J dla siebie llt\j\vainiej ~ lt1, to jest I ,,synoLric gr:echu, rozmaitemi \vybicganli 'vywijali 
w chwilEJ najwi~kszej pot~gi Proroka i jego nast~p- ,si~ od tego, sprzcdawali niby, to S\voiln c6rkorn, 
c6w. 'fylko wypadki z czas6w bytnosci Chrystusa i ,,to kre'''ny1n, to przyjaciolom, tak zeby nie bylo sla-
jego Apostol6w zostaly nie naruszone- vra\vda ich ,,du ich \vlasnosci. Jakze nie mial si~ oburzyc na ta ... 
zbyt czysta i jasna, tak, ze na wet cborobli wa Ma- ,,kie bezln·a w ie Salornou? 0 n, tak \Viclki Prorok, on 
bometan6w wyobraznia, tyl<ac siEJ jej nie ~miala i ,,rz~dz~cy wszyst.ldemi duchami, zostal oszukanym 
tym sposobem nieswiadomie uszunowala i dala swia- ,,przcz prostycb, n~dznycb chlop6\vl Umyslil srodze 

' 
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,ich ukarac. Rozkazal tedy ducbom aby zst~pili dleglejszych i najswi~tszych dla nich pami~tek. I tak, 
,w dolin~ przybrawszy na si~ postac wilk6w- pod nie daleko tej cudownej skaly znajdujc si~ opona na 
,postaci~ tych strasznych zwierz~t, pocz~ly duchy ksztalt dywanu z czerwonego atlasu, na \vz6r na
,obiegac l~ki, pola, grlzie si~ paslo bydlo: z ich miotu kt6ren otrzy1na.l Adam do Boga, gdy po sto
,,paszcz otwartych wybuchal ogien, wszystko zboze letniem rozl~czeniu si~ z Ew~, znalazl j~ na g6rze 
,,juz dojrzalem bylo, pozar wi~c ogarn~l cal~ oko- niedaleko Mekki spoczywaj~c~. Nie ty lko slynnym 
,lie~; biedne z'vierz~ta przestraszone, nie wiedz~ jest \VZ\vyz wspon1niony kamicn z powodu ze byl 
,gdzie si~ podziac, skupily sica w jedno miejsce, wte- niegdys poduszk~ dla Proroka Jak6ba, rna on szcz~
,dy ogarn~l ich ogien i wkr6tce co do jednej sztuki scie opr6cz t~j zaslugi, posiadac slad stopy En0 .. 

,,spalone zoRtaly, a z }{osci czyli z popiol6w ich cba. - \Viclki ten prorok przezwanym zostal przez 
,,wzniosla si~ mogila, na kt6rej zabudowano ~ wio- Mahometnnow Idzisz (uczony); przydomek ten zje
,,sk~, nosz~c~ na t~ pamh~tk~ stosowne nazwisko dnal sobie przez 'vielk~ milosc do nauk ]{t6ryin si~ 
,,Kebab (po Arabsku: upieczone) azeby na wieczne oddawal-Najwi~cej nprawial nauk~ astronomii, do 
,czasy pozostala pami~c strasznej zemsty wielkiego czego ulatwienieJn byl blizl\:i stosunek jego z niebem, 
,Proroka. ''- W tej historyi Muzulmanskiej, poznac a ten1 sam em z gwiazdami. B6g , wynagradzaj~c 
mozna podanie o Sa1nsonie, kt6ren aby si~ pomscic n1u te jego prace, zyj~cemu dozwolil 'vzniesc si§ do 
na Filistynach, rozpuscillisow zamienionych w pod· nieba. Ten Enoch chcial zostawic jakis slad bytno· 
palaczy i t. d. sci swojej na naszej kuJi, aieby przyszle pokolenia 

Niekt6re podania s~ zupelnie ze zr6del Izrael- wiedzialy o nirn. Zanim wi~c wzni6sl si~ w Niebo, 
skich czerpane; tei same imiona graj~ w nich gl6 - st~pil na kamien Jak6ba i slad stopy na nin1 zosta
wn~ rol~, tylko naturalnie ustrojone w bajecznych wil. Obok tego sladu, pokazuj~ Muzuhnanie inDe 
rozmiar6w fantazj~, podobn~ do bajek d ziecinn ycb r6\vnie cudowne i swi~tc, lubo p6zniejsze slady, jui 
i tak np. posluchajmy historyi o pocz~tku swietno- nie stop, ale palc6w Aniola Gabrjela, kt6re pocbwy
sci Meczetu wiell{iego Omara, dawniej przybytku cily za ka1nien z nast~puj~cego powodu: - Gdy 
SaJomona. wielki prorok Mahon1et juz dosiadl rumaka swego 

Tradycja turecka wypusciwszy przej cie jakie na kt6ryn1 puscil si~ w oblold, skala, jak widac na
przebyl ten przybytek za czas6w Heleny C, sarzowej si~kla przez tak blizki stosunek z J ak6bem i Elja
i Cesarza Juljana; twierdzi, ze skoro tylko po zbu-- sze1n, uczuciem ludzkiem, chciala spieszyc za Proro· 
rzeniu Jerozolimy i napadzie chrzescjan Kalif Omar kiem, lecz Przedwieczny nie dozwolil aby taka pa· 
odzyskal miasto swi~te, pierwsz~ mysl~ jego bylo mi~tka znil\la z zicmi; rozkazal Aniolowi zatrzy
odgrzebac czyli odszukac kamien, na kt6ryn1 pro mac jq: wtedy, gdy on pochwycil, to palce zostawily 
rol\: Jak6b to jest Izrael Ullah, mial wspart~ glow~ pi§c dziur dot~d istniej~cycb. l(oron~ z tych bajek 
w czasie swego widzenia. Szcz~sliwie katnicn ten o swi~tej skale, jest wieza kt6ra nie lezy na ziemi, 
zostal wynaleziony; Meczet okrywaj~cy ten nie oce- tylko si~ wspiera na niewidzialnej paln1ie, kt6ra 
niony skarb, przez Kalifa Omara wystawiony, dostal takze podtrzymywan~ jest przez dwie Matki dw6ch 
nazw~ Ei-Sakbra (kamieni). Odt~d zacz~l bye Me- prorok6w Jezusa i Mahometa, kt6re tam ci~gle sit} 
czet Omara przedmiotem \vielkiej czci dla wszyst- zajmuj~ tkaniem materyj na plaszcze dla sprawie
kich dzieci Mahometa. Czasy, w kt6rych si~ okryl dliwycb. Polozenie tej skaly istotnie rna pod sob~ 
najwyzsz~ slawf!, byly, za pano,vania Abdel-Mele- pr6zni~s tak ze zszedlszy po kilku wschodacb, mozna 
ka Igo, kt6ren nieszcz~dz~c zlota i drogich kamieni, widziec od spodu skalEJ, k~tami opart~ na powierz
przyozdobil go bardzo, a przez nienawisc do poprze- chni zierni, i tym sposobem sluz~c~ za sufit tej pod· 
dnich kalif6w zakazawszy pielgrzymek do Mekki , ziemnej komnacie, w }{t6rej wszyscy swi~ci prorocy 
uczynil go miejscen1 swi~tem, przedmiotem pielgrzy- od pocz~tku swiata odmawiali swoje modlitwy. Na
mek wszystkich MQbometan6\v; dot~d nawet, pomi.. turalnie Mahomet, prorok nad prorokami, takze nir
mo ze Mekka i Medyna odzyskaly pierwszenstwo, siony na swoim koniu, spieszyl tu na modlitwy i na 
zaraz jednak po nich idzie swi~te miasto Jerozolima dow6d zostawil slad turbanu swego najednej ze scian 
a w niem Meczet Omara. Podlug przekonania Tur- tej modlnicy;-co i dzis pokazuj~ odwiedzaj~cym. 
k6w 70,000 Aniol6w strzeze tego swi~tego przybytku Przed jedn~ z bram Meczetu znajduje si~ wielka 
pelnego uroku pod kazdym wzgl~dem, gdyz opr6 cz plyta jaspisu zielonego, kt6ra przytnocowan~ byla 
przepychu jaki go otacza, miesci w sobie pelno najo- osmnast~ zlotemi cwiekami do gruntu; dzis ty lko 
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3 du~e w koncu zelazne gwozdzie j~ przytrzymuj~.
Dwie przyczynyprzytaczaj~ dla kt6rych tyle gwozdzi 
zgin~lo; jedni twierdz~ ze zle duchy chc~c przest~
pic t~ bram~ raju zblizyly si~ do niej, a spostrzegl
szy tak pon~tn~ dla siebie rzecz, jak zloto, targn~ly 
si~ na nie i wyrwali je, ale Aniolowie pilnuj~cy przy
bytku, tak ich wtedy odp~dzili i tak im zagrozili, ze 
odtl}:d zaden si~ nie zbliza do Meczetu. Drudzy zn6w, 
niby to bardziej uczeni, do"'odz~, ze to sam prorok 
po kazdyn1 uplynionym wieku, wyjmuje gw6zdz jeden, 
a ze gdy wyjmie ostatni, to b(jdzie koniec swiata. -
A poniewaz jest jeszcze trzy gozdzie, mozemy tedy 
smialo rachowac na trzy wieki istnienie kulki naszej. 

Przy drzwiach zachodnich Meczetu pomi~dzy pod 
porami, zyly na Jnarmurze wyobrazaj~ jakhy dwa 
ptaki; podanie, to zjawisko, w taki tl6maczy spos6b: 
Gdy wielki ~alomon ukonczyl budow~ przybytku, 
chcial azeby wszystkie stworzenia stawily s i~ i zlo
zyly haracz na znak poddanstwa swego. Wtedy Lew 
grzywy swej o:fiar~ zlozyl.- Ston na swi~tym kamie
niu swoje drogocenne z~by zostawil.- Strus pi~kn~ 
kit~ z pi6r ogona. Jednorozec broil swoj~ tak 
rzadk~.- Pszczoly najpi~kniejszy mi6d.- Mt·6wki 
z wielk~ ci~zkosci~ przyci~gn~ly udko szaranczy, a 
wiadomo jak szarancza w tamtych stronach dorodna, 
praca wi~c tej malej rzeczypospolitej byla nieoce
nion~. - Tak tedy wszystkie zwierz~ta, wszystkie 
stworzenia zlozyly holdy jako wierni poddani; pta
stwo tylko zbuntowane przez niegodziw~, szczebio .. 
tliw~ srok~, nie stawilo si~ wcale. ,Jakto?- m6wila 
sroka - on smie i nas ujarzmiac, do poddanstwa 
zmuszac? pokazmy mu ze nie cala natura jemu po-
dlega; nie b~dzie on m6gl zemst~ scigac nas w po-
wietrzu! pokazmy mu ze s~ jeszcze istoty dla kt6-
rych ·wola jego nie jest prawem, kt6re cenic i szano
wac si~ umiej~." Napr6zno dudek, wierny sluga Sa· 
Iomona, wyst~powal w obronie jego; zakrzyczala go 
sroka; a gdy jako przywi~zany sluga przyszedl z .. do
niesieniem i tl6maczeniem dla czego ptastwo nie 
stawilo siEJ w przybytku, wielki kr61 kt6ry rozumial 
tnowEJ wszystkich ptak6w zwierz~t, po wysluchaaiu 
dudka zaz~dal aby w przytomnosci jego odbyla si~ 
powt6rna rada ptastwa, zeby sam m6gl slyszec wy
st~puj~c~ przeciw niemu niegodziw~ srok~.- stalo 
si~ wedlug jego woli, w killca dni delegowani starsi 
z ptastwa zlecieli si~ i obsiadlszy swi~ty kamien, za
cz~li si~ naradzac, jakby to, nie trac~c swej niepo
,dleglosci, mozna przystac na poddanstwo; dudkowi 
.zdawalo si~ ze t~ rzecz latwoby pogodzic si~ dalo, 
:Ze mozna ni o brazaj~c wielkiego kr6la, przyj~c jego 

• 

prawa, zlozyc haracz w dow6d wiecznego poddan
stwa, a mimo to nie upocllac si~ i bye wolnemi isto
tami. - Ale sroka zn6w wyst~pila z wymow~. -
,A my na co klaniac si~ mamy czlowiekowi i tym 
kamieniom przez niego nagromadzonym? czy to mi~
dzy nami nie rna lepszych arcbitekt6w?"- takie i 
tym podobne obelgi wyszczebiotane przez jedn~ sro
k~, poparte zostaly r6wnie siln=! wymow~ drugiej j~j 
towarzyszki. >>Salomon- zawolaly obie moze so-

• 

bie rozkazywac kiedy chce, na ziemi; ale powietrze 
do niego nie nalezy; my mieszkancy powietrza, nie 
poddamy si~ jemu, wladza jego przynajmniej w po
wietrzu upasc musi, tam nas nie dosi~gnie ! " .......... 
, 01 bezrozumna! szalona! krzykn~l na to pioru
nuj~cym glosem - wiedzcie ze r~ka kt6r~ B6g 
wspiera, samo powietrze uwi~zic moze; zeby wam 
dowiesc tego i ukarac wasz~ hardosc, ja chc~ azeby
scie do l<onca swiata pozostaly jak niewolnice w mu
racb tego przybytku." - Na te slow a dwie sroki 
sl{amieniale na wiecznq pami~tkEJ pozostaly w mar
tnurze.- Za dlugo byloby opisywac wszystkie ua
znaczone cudownosci~ i przedwiecznemi pami~tkami 
miejsca w wielkim meczecie Omara, dawniej przy. 
bytku Salomona; wspomnimy tylko jeszcze o przy
godzie jaka spotkala niegdys tron wielkiego Salo
mona .. 

Gdy wielki Sultan Nabuchodonozor zostal od Bo
ga zeslanym aby ukarac d1.ieci Izraela, za to ze Go 
odst~pily; wtedy przybytek Salomona obdarl ze 
wszystkich drogocennych sprz~t6w jakie tylko tam 
nagromadzone byly.- Tron wielkiego kr6la dla sie
bie zatrzymal wraz z podtrzymuj~cemi go dwoma 
lwami ze szczerego zlota, kt6re ozywione magiczn~ 
sztuk~, byly razem obron~ jego, nie dozwalaj~c 
przyst~pu do niego. Zas reszt~ wielkich zdobyczy 
roznym holduj~cym sobie kr61om porozdawal. Je-. 
dnego z nicb sukni~ tylko po Salomonie udarowal, 
a lubo tradycja nie m6wi z jakiej byla materyi, bez 
w~tpienia kr6l ten najlepiej byl uposazony, posiadal 
bowiem najdawniejsz~ swiata tego pami~tk~; suknia 
ta byla sukni~ Adamat - Drugi kr61 niemniej zna
komity dar otrzymal, bo rozszczk~ Mojzesza.- Inny 
dostal pawia, kt6rego ogon caly z drogich kamieni 
i djament6w gdy si~ rozlozyl, stanowil oparcie do 
tronu. - Wsr6d takich i tyn1 podobnych skarb6w, 
znajdowala si~ szkatuika, a w niej zamkni~ta Bi
blja- nikt w takim chaosie i powszechnym w calem 
miescie rabnnku, nie uwazal na ow~ szkatulk~ i 
gdzies zupelnie znikla.- Po czterdziestu latach gdy 
gniew Boski uspokoil si~ i Izraelici powr6cic mogli, 
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Prorok Euzer (Er.dras) wezwanym zostal od Boga malosci ludziom wlasciwe, nie tylko prorok6w swo
do spelnienia wielkiej missyi- Byl to nadzwyczaj- ich, ale samego Stw6rc~. Jak np. w podaniu o smierci 
nej swi~tobliwosci, odosobniony od ludzi, czlowiek, Mojzesza; kt6rego B6g chc~c do siebie zabrac, udal 
zadnych nie mial z niemi stosunk6w, tylko ci~gle si~ do oszukanstwa l Mojzesz bo\viem, m6wi legen
przebywal wewn~trz skaly, gdzie mial obszern~ da- Inial przywilcj zyc, ile mu si~ spodoba; i tylko 
grot~, kt6r~ dot~d pokazuj~. Lecz gdy Izraelici na m6gl umrzec, gdyby dobrowolnie sam wszedt w grob, 
rozkaz Bozy wr6cili; opuscil swoje ulubione schro- a gdyby tego nie uczynil, m6glby zyc wiecznie.
nienie, stan~l wsr6d nich aby icb nauczyc jak maj~ Gdy juz doszedl do stu kilkudziesi~ciu lat, B6g os~
odbudowac spustoszony przybytek i jak maj~ \V czy- dzil, ze czasby juz bylo zabrac dusz~ jego ale 
stosci zachowywac obrz~dki religijne.- Ale dzieci jakze to zrobic, kiedy Mojzesz mimo tak podeszlego 
Izraela nie chcialy sluchac Proroka, a nadto oswiad- wieku, nie myslal o smicrci, nie 'vybieral sie do gro
czyly mu ze gotowi opuscic t~ ziemi~ i nie tkn~c si~ bu?- C6z si~ tedy robi? Gdy S\Vi~ty Prorok prze
pracy okolo odbudowania Przybytku, jezeli im nie chadzat si~ kolo Jeryho, spostrzegl ze na skalistem 
b~dzie oddan~ ksi~ga Mojzesza, w ktorej wszystkie pi~knem wzg6rzu, czterech ludzi kopie: byli to Anieli 
byly zapisane przepisy zachowania si~ dane od Bo- w DfJdzn~ przebrani odziez aby lepiej oszukac Pro
ga na g6rze Synai. Tyn1czasem tej ksi(Jgi, tej swi~tej roka.- ,Co tu robicie \V tak odludnem miejscu" -
Biblii, mimo najwi~kszych poszukiwan nigdzie zna- zapytal ich Mojzesz, zblizywszy si~. ,My kopiemy: 
lese nie mogli; widocznie przepadla w czasie wiel- dol, gdyz Pan nasz chce w nim ukryc najdrozszy 
kiego rabunku. Zaklopotany Ezdras, modli si~ i za- skarb, jaki posiada; ukonczylismy prawie nasz~ pra
pytuje Pana Boga co rna pocz~c? co uczynic z tym c~, czekamy tylko na skarb, s~dzilny ze wkr6tce go 
nieposlusznym ludem? Nagle slyszy glos z nieba otrzymamy." - Skwar slonca byl wielki, Mojzesz 
m6wi~cy mu: azeby pisal - chociaz nigdy w r~ku spojrzal dokola, nigdzie cieniu! a ch~c mial odpo
jego gotan~ (pi6ro z trzciny) nie postalo; zabral si~ cz~c; zobaczy\vszy wi~c l6dk~ w srodku jaskini po
do pisania, tak ze ani jadl, ani spal, bo na\vet w no .. stawion~, wszedl w ni~ aby spocz~c.- Skoro usiadl 
cy jakas swiatlosc niebieska mu przyswiecala, tylko w zdradliwem miejscu, jeden z Aniol6w przyst~pil 
pisal ... ale c6z z tego! podbudzeni przez szatana zli do niego i dla ochlody podal mu jablko, kt6re Moj
i niewierni ludzie, zacz~li dowodzic ze ksi~ga, kt6r~ zesz led wie pow~chal, zasn~l na wield! a dusz~ jego 
on napisal, byla inn~ Wtedy z rozpaczy Ezdras Anieli porwali i przed tron najwyzszcgo uniesli. -
wzywa Boga o pomoc- idzie nad brzeg zr6dla Si- Jednakze lubo Anieli z woli Najwyzszego oszukali 
Ioe; lud mu towarzyszy: tam po kr6tkiej z ludem Proroka, skala jednak ukaran~ zostala. - Odt~d 
modlitwie, dostrzega ze na powierzchni wody, jakby wn~trze jej poczernialo i oszukuje dot~d, okazuj~c 
trzymany niewidzialn~ r~k~h ka1nien kwadratowy ludziom wierzch z powlok~ bial~ a wn~trze z czarna. 
wznosi si~; podaj~ mu ten kamien; byla to jakby Skala ta dot~d jest miejscem pielgrzymek Muzulma
szkatulka z kamienia, kt6ra si~ natychmiast sa1na n6w, z jej czarnego gruntu wyrabiaj~ rozJnaite wy
otworzyla, a z niej wyszla, takze o wlasnych silach, rzezbione przedmioty, a jej dwoist~ natur~ zwierz
tak poszukiwana ksi~ga; kt6r~ skonfrontowali z t~, chu bial~, wewn~trz czarn~, cudowi i ltarze, ze w niej 
jak~ napisal Ezdras!- A gdy okazalo si~, ze zadnej Sty Prorok byl oszukany, przypisuj~. - I kiedyz 
nie bylo mylki, ze nawet zadnego akcentu nie bra- przyjdzie czas ze ten lud dzwignie si~, aby isc drog~ 
kowalo; B6g ukaral wieczn~ slepot~ tych, kt6rzy za- post~pu, swiatla z innemi narodami? pyta ze smut
rzucali Prorokowi niedokladnosc dziela. 'fakim to kien1 podr6zny, sluchaj~c ich dziwacznych legend, 
sposobem Izraelici popowracali do dawnych obrz~d- patrzy na ich zycie wsr6d uprawnionych nieprawo
k6w religijnycb i praw przez Mojzesza spisanych. sci, bez czystych poj~c, bez moralnych i umyslo-

Nie tylko pyszny Meczet, ale byle wodotrysk, byle wych pociech, jak nn. brudn~ kaluz~ plyn~c~, kt6ra 
skala, byle jaskinia, wszystko w zien1i tak bogatej tern bardziej razi oko przechodnia, ze przez cudne 
w tradycje, ma swoj~ legend~ powt6rn~, smiesznf!, urocze, przeplywa krainy. 
owoc chorobliwej wyobrazni, stroj~cej we wszystkie 
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Awanturniczy i tajemniczego jak mniemano po
chodzenia lud Cyganski, dostarczal dlugie wieki 
w~tl{6w, do rozmaitych ciekawych, prawdziwych i 
bajecznycb, opowiadan. Z razu bylyto bajki nia
niek, bawi~cych lub strasz~cych niegrzeczne dzieci. 
W nich zawsze sens moralny, jak dziecko porwane 
przez Cygan6w, z powodu moralnego post~powania, 
n1odlitwy, w koncu oswobodzonem zosta,valo. Nic 
tak nie podsycalo '"yobrazni, nic nie utwierdzalo 
w zabobonach ludu __ naszego, jak stosunl{i z hordatni 
Cyganskirmi. Na tle, ja.kiego in1 one dostarczaly 
fantazja ludzl\a, potrzebuj~c i goni~c za cudowno
sci~, rysowala \Vi~kszycb i n1niejszych for1nat6w, 
dramaty. 'fu Cyganie porwali panicza, owdzie sie
rot~ biednf!, z kt6rej potem wielka wyrosla Pani. -
Owdzie Cyganl{a oczaro"'ala, zamicnila ludzi w wil
k6w; lub jezli dobra, pr6zne naczynie w cbacie na 
p elniht miode1n lub mlekiem; gdzieindziej wywr6-
zyJa przyszlosc o niebezpieczenstwie; zgola przy
puscicby mozna, ze pochodzenie rozmaitych do dzis 
dnia mi~dzy ludem istniej~rsch przes~d6w, zabobo
n6w, od Cygan6\v pocz~tek \Vzi~lo. 

Dlugo bardzo pochodzenie Cygan6w bylo zagad-
k~, na"ret dla uczonycb, a kazden ]\raj przezywal 
icb wedlug swoich domysl6w jak np. Francuzi na
zvvali ich BohemienR, dla tego ze od strony Czech 
przyszli do nich - dopiero w przeszly1n wieku, 
w skutek gl§bsz6j znajomosci j§zyk6w \Vschodnich 
i stosunl{OW z Indjami, okazalo si~ ze lud ten snia-
dej eery, czarnycl1 isl\rz~cych oczu, z Indyi pocz~
tek sw6j bierze. Wszystkie poszuki\vania history
czue zgodzily si~ na to, ze Cyganie w X\Ttyn1 wieku, 
w czasie napad6w Tatarskich na Indje, opuscili oj
c zyzn~ swoj~, \V kt6rej widac do podrz~dnej kasty 
( Sudra) nalei~c, nie wyrriesli z niej ani tradycyi re
ligijnycb, ani nawet z'vyczaj6w odznaczaj~cych si~, 
jako lud nieprzypuszczony do oswiaty, do praw, b~
d~cych wyzszych kast wlasnosci~. - Wyniesli tylko 
z pod pi~knego nieba ciemn~ plec, ksztaltn~ i zwin
n~ postac, czerstwe zdrowie, gor~c~ wyobrazni~ i 
umysl bystry i poj~tny. - Nieszcz~sciem te zasoby 

przez zycie w n~dzy i niewoli zmarnowanemi i 
skrzywionemi zostaly. U datna powierzchownosc, 
posluzyla do rozwini~cia zmyslowosci; zywa wyo
bra.Znia nie przyjmuj~c prostych praw religijnych, 
posluzyla tworzeniu dziwacznych guse1; a bystrosc 
umyslu, do zdobycia sposob6w oszukania, wyludze
nia od ludzi niepra\vych zdobyczy. 

!(toby chcial obszernych zaczerpn~c wiadomosci 
o historyi i zwyczajach tego biednego ludu, znajdzie 
je w dzielku historyka naszego Teodora Narbuta; 
wydal on w roku 1830 w Wilnie: Rys historuczny 
ludu Cyganskiego. Autor wida6 zaj~l si~ szczerze 
rozpoznaniem charakteru, przymiot6w i wad, tego 
awanturniczego plemienia, z wyrozumialosci~ m6wi 
o nicb, tl6macz~c niekiedy zwyczaje ich wstr~t obu
dzaj~ce i tak np. Powszechne bylo mniemanie, ze 
Cyganie nie maj~ wstr~tu jes6 padliny, co \v pogard~ 
i obrzydzenie ich podawalo. Narbut zas tak to po
s~dzenie wyjasnia: ,Gdy zebranej bandzie zbywa 
,,na przyborach do kuchni potrzebnych i nie rna za 
·,,co ich l{upic, zr~czniejsi wychodz~ na pol6w. ~
,,Wporze nocnej wkrada si~ kt6ry cicbaczeru do obo
,ry zamozniejszego cblopka, dusi tam owe~, wie
,,prza, albo czase1n i tlu5tego wolu \viadomym sobie 
,,sposobe1n. Nazajutrz gospodarz znajduje upadek, 
,,rozumie &e bydl~ przez jak~s chorob~ nagl~, padlo 
,,tnu nicspodzianie, wies6 si~ o tem rozbiega po wsi 
,,przybywaj~ cieka,vi ogl~da6, mi~dzy niemi i s~siad 
,,Cygan; po r6znych ubolewaniacb, ten podejmuje 
,,si~ zdj~c slr6r~, a za t~ przyslug~, uprasza o po
,,zwolenie wzi~cia Illi§sa na swoj~ kuchni~. I{iedy 
,,chlopek wspomni, ze to nie czysty pokarn1, odpo
,, '\Vi ada: B6g zabil bydl~, przeto jesc mozna Cyga
,,nowi." Przytacza takze Narbut, co wielk~ robi 
Cyganom chlub~, ze przechowali pami~c dobroczyncy 
s'vego Zygmunta Igo, kt6ren nadane przez brata 
Aleksandra przywileje Cyganom potwierdzil. W pie
sni zas, w cyganskim j~zyku wraz z przekladem, 
przytacza tenze au tor: Jak Cygan Lite\vski zegna . 
kochank~ i spieszy bic si~ za kr6la Zygmunta, ojca 
(Jygan6w . 
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Nie wsz~dzie tak jak w goscinnej, pelnej zasad dnich dziwacznych strojach, podniesionych urod~ 
chrzescjanskich Polsce, Cyganie uzywali pewnych mlodych Cygan6w i Cyganel{, kt6re tworzyly dw6r 
praw opieki a nawet poblazania tak wielkiego, ze kr6lowej.- Przedostatnim kr6lem Cygan6w, kt6ry 
choc p6zniej za Augusta Zygmunta wydanym zostal .zyl jeszcze przy koncu przeszlego stulecia i nie od 
Edykt, wywoluj~cy Cygan6w z kraju jako 'vl6cz~- Jednego mieszl<anca Litwy pami~tany, byl szlachcic ,.,. 
g6w szkodliwych dla bezpieczenst,va mieszkanc6w; Znamierowski. Spos6b jakim doszedl do tej godno .. 
to prawo nie bylo w czyn wpro\vadzone, bo jakzez sci, charakteryzuje usposobienie tcgo oryginalnego 
bitny, odwazny, chrzescjanski nar6d, m6gl napadac lndu. Znamiero\vski lubo byl szlachcicetn z powiatu 
bezbronnych Cygan6w? potrzebuj~cych koniecznie Lidzkiego, dziwne mial z Cyganami podobienstwo. 
pl·zytulku i opieki jego?- To prawo Wi(JC tylko do Znal go jeszcze Narbut i ll16wi ze mial plec sniad~ 
wyj~tk6w, rzeczywiscie na kradziezy schwytanych i zupelnie Wschodnie rysy. - Byl to szczeg6lniej 
zast6so"rywano. - Nie tak bylo w innych Europej- bystrego i awanturniczego umyslu czlowiek- pomi .. 
skich, wyzszycb pozorn~ cywilizacj~, krajach. We mo ze odebral nauki, jakich w klasztorach w6wczas 
Francyi za Franciszka okropne wydano prawo) roz.. udzielano;- najmilszem jego zaj~ciem byl handel 
kazuj~ce scigac Cygan6w ogniem i mieczen1 i wyt~- konmi, jak Cygan przenosil on ten rodzaj zajEJcia, 
piac jak szkodliwych! \V Niemczech do najbardziej nad rolnictwo szlachcie polskiej wlasciwe.- Z razu 
barbarzynskich srodk6w uciekano si~ przeciw tym nie zle wychodzil na koniach, dopomagali mu Cyga .. 

I 

biednym, pokornym, nie dopuszczaj~cym si~ mor- nie z kt6retni si~ tak zblizyl, tak cz~ste miewal sto-
derstw, wl6cz~gom! Zgola opr 6cz Polski, Wlochy sunki, ze si~ j~zyka ich nauczyl; - lccz w koncu 
tyll{o post«apuj~c w duchu stolic y Apostolsl\iej, jak szcz«ascie przestalo mu sprzyjac - tracic pocz~l na 
Zydom w owych wiekach przesladowanym i wyp«adza- koniacb, tak ze z dose licznego stada, juz mu tylko 
nym z lfraucyi, tak Cyganom nie odtnawialy chrze- jeden kon pozostal.- Cyganie pomilno przyjaznych 
SCjanskiego przyj~cia;- dla tego, jak twierdzi, zdaje z niln stosunk6w, \Vidac W gwaltownej potrzebie, po
si~ slusznie Narbut ze Polska zamiast szkodowac na chwycili mu tego ostatniego konia.- Oburzony Zna
szlachctnem z niemi post~powaniu, zyskala w koncu; mierowski postanowil chocby glow~ nalozyc a konia 
albowiem hordy liczne Cyganskie osiedlily si~ w le- odebrac i pomscic si~ krzywdy. Namawia wi~c do 
snych, nie dose wtedy ludnych, okolicach Litwy i Po- swej trudnej wyprawy, dw6ch odwaznych i silnych 
dlasia, wcielily si~ w koncu w nar6d i w dobrych Cygan6w - a sam mial nadludzk~ sil~ i odwag~, 
rzemieslnik6w i zamoznych osadnikow go zapomo- wspart~ moen~ budow~ ciala i olbrzymim wzro
gly, nawet niekt6re wsie i rniasta przez nich zalo- stem - bez obawy puszcza si~ aby napasc ztott~ 
zone zostaly. - Z\volna j~zyk przerabiac si~ zacz~l horde i ode brae konia.- Z razu zamiar udaje si~, 
na krajowem rusko-litewskiem narzeczu i nazwiska sploszona niespodzianyn1 napadem borda, korzyc 
przybierano tamtejszych mieszkanc6\v. I tak bogaty si~ przed Znamiero,vskiln poczyna- ale nagle przy
Cygan mieszczanin z miasta Miru, slawny z przepy- chodzi im upan1i~tanie, jak mog~, b~d~c w tak wiel· 
Schu w strojach i ze sprawiedli\vych rz~cl6w swoicb, kicj liczbie (bylo ich bowien1 kilkuset) poddac si~ 
gdy l\r6lem ich obranym zostal, nazywal si~ Marcin- trzem Judzion1 tylko?- Zaczynaj~ \Vi~c bronic si~
kiewicz. - 1,~gi ten czlowiek, godnie odpo\viadal ale najezdca nie tylko ze byl obficie w bro11 opa
dostojnosci swojej, rz~dz ~c ostro alo spra\vicdliwie, trzony, ale nadto posiaual: nadzwyczajn~ wiar~ · 
zasiedlon~ juz, tak zwan~ ztotq hordre cygai1sk~ - w swoj~ sil~ i od wag~; zamiast \Vi~c ustraszyc si~ 
zaszczepiaj~c w niej moralnosc i prac~. N osil str6j tak wielkiej liczby nieprzyjaciol, gwaltowniej jeszcze 
polski, przyozdobiony a raczej upstrzony wedlug Cy- napada na nich, wi~zi, kr~puje· kogo pochwyci, cuda 
gantikiego smaku \V r6zne jaskra\ve kolory, ozdoby, walecznosci i sity dokazuje- borda widz~c wi~ksz~ 
jak np. do zielonego aksatnitnego kolpaku z }{uta- cz~sc mlodych i odwaznych juz \V mo.cy jego, pod-
seru, dod"tl sicdm zlotych jakby ldtek, z za obszycia daje mu si~ zupclnic. - '\Vtedy on kr6lem si~ ich 
barankowego wychodz~cych. - Bylo to prawdzi\vie oglasza i odbicra przysi~g~ na wiernosc i poddan· 
zajmuj~cem 'vidowiskiem, dla skromnych w strojach stwo. Ani s i~ spodziewal opuszczaj~c skromn~ jtlz 
mieszkancow Litwy, gdy \V czasie jakiego wielkiego wtedy strzech~ swoj~, azeby wynalesc jedyny do bytek, 
jarmarku, Cyganie trudni~cy si~ z wlasci w~ sobie ulubionego konia, ze nie tylko konia ale i kr6lestwo 
umiej~tnosci~ handlem koni, przyjezdzali do miasta, znajdzie. Doszedlszy do tej dostojnosci, postaral si~ 
maj~c na czele kr6la ze swit~, w zlocistych wscho- Znamierowski ozatwierdzenie praw swoich,z ebrawszy 
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znaczny zasi lek, dostaws!y swiadectwo od Marszal- scili kraj nasz, pozos tali tylko albo prawdziwi w16-
ka Lidzkiego, udal si~ do krola Stanislawa Augusta cz~gi, albo tez tacy kt6rzy, wcieliwszy si~ pomi~dzy 
o potwierdzenie swej wladzy - co tez otrzytnal krajowc6w, juz poprzestali uwazac si~ za Cygan6w. 
w 1780 roku. Stanislaw August zatwierdzil go dy- Wl6cz~g6w rzadko juz mozna spotkac, czasem jesz
plomem swoim na Rz~dc~ czyli panuj~cego Cyga- cze w Podlaskiem, jakby dla odwiedzenia dawnych 
nom. Odt~d Znamierowski jak panuj~cy, s~dzil spra. swoich naddziad6w siedzib, zjawiaj~ si~, w mah~j bo 
wy, ujmowal si~ za poddanemi swemi, jezli jaka nie- zaledwie kilko-dziesi~tnej liczbie i jak dawnh~j star
sprawiedliwosc przez miejscow~ wladz~ wyrz~dzon~ sze kobiety wr6z~ mniej dowcipniej bior~c si~ do te
im byla. Pobieral podatku 15 groszy od glowy, co go, st6sownie do mniejszej wiary jak~ obudzaj~ dzi
mu wcale nie zly czynilo doch6d. Miasto Ejszyszki siaj:· mlode . taiicuj~, a cala b~nda prosi Dworu (na 
b ylo gl6wn~ jego rezydencj~, lubo nie ci~gl~, st6so- dziedziiicu kt6rego odbywaj~ si~ zwykle te przedsta .. 
wnie do potrzeb i interes6w swego Panstwa bez zie- wienia) o wsparcie. Opr6cz udatnej powierzchowno
mi. - Przy schylku zycia zn6w doznal smutnej sci, posiadaj~ Cyganie jeszcze wdzi~k nieposledni, 
z miany losu. Cyganie rozpierzchli si~ w r6ine a tym jest dar do muzyki; latwo bardzo pochwyc~ 
strony a mianowicie do Turcyi- z malej pozostalej kazd~ melodj~, latwo nawet do wielkiej dochodz~ 
liczby nie rn6gl znacznych otrzymywac dochod6w, doskonalosci. W W ~grzech mianowicie odznaczaj~ 

zmienil zycie wygodne i wystawne, zamieszkallich~ si~ dot.~d jako muzycy.- Przed kilk~ laty Warszawa 
cbatk~ w Lidzkim powiecie i tam zycie zakonczyl. sluchala pe!nych oryginalnosci i nawet melodyj, 

Po nim zn6w szlachcica Litewskiego obrala mala sztuk wykonywanych przez przybylego z W~gier 
pozosta!a borda na Zwierzcbnil{a - nazywal si~ n1uzyka, kt6ren nie tylko ze w smaglej i pi~knej 
Milosnieki i takze byl rodem z Lidzkiego powiatu; twarzy nosil dow6d pocbodzenia swego, ale nadto 
osobistosc jego niczem nie odznaczaj~ca si~ nie za- sam twierdzil ze byl Cyganem. Znakomity ten arty .. 
sluguje na szczeg6ln~ wzmiank~, tyle tylko ze on sta uazwiskiem Farl{as-Miszka, swojem pochod:ze
byl u nas ostatnim kr6letn Cyganskim i ze w roku niem awanturniczem, pi~kn~ powierzchownosci~ i 
1799 wyprowadzal bord~ do Turcyi. Gdy w skutek muzyk~ ca~~ dusz~ wykonywan~, obudzil powszech .. 
zmian politycznych Cyganie po wifJl<szej cz~sci opu- ne zaj~cie. 

MARTI 
(Typ Z MINDOWSA p. I. J. KRASZEWSKIEGO). 

I Mindows 8pojrzal, a serce mu z piersi 
Zabilo silnh~j, niz kiedy u loza 
Ojca ogniste polano druzgotat 

Z krzyzem w r~ku i mieczern u boliu, bialym za
konnik.a plaszczem odziany, a ryeersk~ zbroj~ piers 
obwarowawszy, przecif!gn~l zakon krzyiacki z polu
dnia na p6lnoc. J erozolima pozos tala w r~ku nie
wiernych, lecz Europa jeszcze nie zewszystkiem ob
myla si~ z plam poganizmu, jeszcze bylo co do czy
nienia wsr6d swoicb; a zatem opuszczaj~cAzj~, czyn
nosc sw~ i bacznosc krzyzacy zwr6cili na pogan Eu
ropy. Pot~znym ogniem tlal Zniec Litewski, Per
kun mial mn6stwo czcicieli, a puszcze Litwy nie
przestawaly hodowac bog6w domowycb, kt6re pod 
postaci~ w~zy pilnowaly oltarz6w Perkuna. Juz Prusy 

-
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korzyly si ~ przed znakiem krzyz a, mistrz zakonu, 
strzegl nowo nawr6conycb, zelazn~ dloni~ dzierz~c 
wladz~; ale siostra Pruss, Litwa, ur~gala chrzesci
janstwu i krzyzakon1, a niebylo sposobu zlamacjej 
pot~gi, bo na Litwie panowal-Mindows. 

Najmlodszy z syn6w Ryngolda lecz najdzielniejszy, 
wzi~l z r~k umieraj~cego ojca wladz~ nad Lilw~ i 
bracmi - zadrzeli przeciwnicy, umilkli niech~tni, bo 
Mindows mial szybkosc blyskawicy, a moe gromu, 
nieprzyjaci6l starl na proch, ukorzyl hardych- i sze
roko a swoboduie rozsiadl si~ na swej ksi~z~cej sto
licy. W podziemiach ~owogr6dka j~czalo troje mlo
dych pachol~t. Ojciec ich Montwil, brat Mindowsa 
legl z r~ki mlodego wlaclcy Litwy, dzieci wepchni~
to do podzi emia tatn ciekly im leni wile lata cierpie-

• • 
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nia i sromu. Wsz~dzie zreszt~ byl pok6j, wsz~dzie 
bezpieczeiistwo, Kunigas Mindows nie walczy z wro
gami; znudzil si~ w swym zamku, cz~sto wi~c wy
jezdza w puszcz~ ze swym dworem na lowy by na 
niedzwiedziu luk dziku ponowic dowody swego m~z-
twa i sily. . 

Kiedy bohater wsr6d walki i trud6w tak prze
p~dza slawne dni swoje ...... w grodzie Sudyn1unta 
wsr6d puszcz gl~bi, wzrasta pi~kna Sudymunta 
cora. Marti jej na imi~; wzrastala przy boku ojca 
jak mloda kalina obok d~bu, jedyna pociecha sta
rycb lat Sudymunta, jedyny urok jal{i tnu pozostal 
w zyciu. z kwiat6w, kt6re oplataj~ wieii.cem dni 
m~za, wszystkie poz6lkly lub powi~dly tylko milosc 
dla jedynego dziecka kwitla w calej pelni w piersi 
starca wojownika. 
Pi~kna litwinka J~czyla w sobie powab dzie\vicy, 

slodycz dzi~ci~cia rozpieszczongo przcz ojca i od w a
g~ mlodziana. Nierozdzielna towarzyszka Sundymun
ta- dumna jak kr6lowa, smiala jak niewinnosc, 
lub mysl bohatera-Marti towarzyszyla ojcu na lowy, 
a gdy raz Niemcy Grodzisko napadli, na walach sta
la jak stawa na lowach i bila Niemc6w jak bije 
jelenie .... Raz kiedy z ojcem pojecbala w knieje zdzi
wil j~ odglos tr~bki zwiastuj~cy, ze ktos drugi tro
pi zwierza \V lasach Sudymunta; spieszy Marti, spie· 
szy Sudymunt by poznac i ukarac zuchwalca, kt6ry 
zniewaza ich prawa: pod~zyli ua miejsce low6w i sta
ry wojownik rozgniewany kaze pojn1ac smialego my
sliwca. Mysliwcem tyn1 byl J'rlindows, kt6ry nawza
jem obrazony, ze ]{tos z nim jednoczesnie poluje, 
poskoczyll{u przybylym. Pi ~l{nosci obraz6w nakre
slonych w tym poemacie, wyt"wornosci mowy, kt6r~ 
Kraszewski tak pot~inie 'vlada - uj~c mozna bar
dzo wiele, a dodac lub sprostac niepodobna. Niech 
zatem mo"'i poeta, bo kt6i po nim to san1o powt6-
rzyc umialby tak powabnie? 

Gdy Mindows zjechal si~ z nieznajomymi, stan~l 

i slowa nie wyrzekl zdziwiony ich 'vidokiem. 

Roztrzaskanego z zdrowemi konary, 
Wzniesionem czolem i barki silnemi 
Kt6remi jeszcze wiatrom si~ ur~ga. 

Drugi mysliwy tak przy nim wygl~dal 
Jak kwiat co rosnie pod d~bu gal~zmi, 
Krew z mlekiem lice, wysmukly jak brzoza 
Co po nad krzaki wyskoczy schylone 
I wzniesie czolo liscmi umajone. 
Dlugie mu wlosy na barki splywaly, 
Zlotq przepask~ tylko przytrzymane. 
Lekki luk, lzejszy kolczan mial na barkach; 
A konik pod nim jak pierwszy snieg bialy, 
Strojny byl w zlotem wyszyt~ purpur~. -
Dzieci~ to slabe, czy mloda dziewica? 
lJatwo odgadn~c spojrzawszy na lica. 
Bylo v.· nich m~zkie, odwazne spojrzenie 
Usmiech kobiecy, rumieniec dzieci~cy, 
Dun1a i zapal i jeszcze cos wi~cej 
Czego i Bojan zaden nie wyspiewa ... 

Stary mysliwy krzykn~l na Mindowsa: 
Ktos ty? na bogi?- Kto jestes zuchwaly 
Co mi tu kradniesz w moim lesie zwierza, 
I o dniu bialym wyplaszasz mi knieje? 
M6,vt slyszysz? - albo t~ strzal~ na dzika 
Gotow~, serce harde ci przebij~.-

A ty ktos taki? rzekl Mindows spokojnie. 
Nie pytaj! - stary odpowiedzial gniewnie. 
Ja pytam ciebie, jam tu pan, mam prawo; 
Jak smia!es w las m6j puscic si~ z ogary? -
,Born pan i lasu, i tw6j i tej kniei! 
RzeJrl Mindows, gniew swoj hamuj~c na chwil~. 
C6z to~ nie znasz mi~? Znac dawno z tych las6w 
Niewychodziles za domowe progi. 
Imi~ twe? staryl Chc~ wiedziec - slyszales?" 
A stary blyskal oczy iskrz~cemi, 
Wargi mu drzaly, potem zwilglo czolo 
Marszczyl br\vi - patrzal - Tys Mindowsl na bogi! 
Za "'olal, albo nim si~ ty lko zowiesz 
Abys bezkarnie z cudzej wyszedl kniei. 
Jam Mindowst grozno l{unigas powiedzial; 
Uderz mi czolem, starcze, jedz do domu, 
I dalej moich nie przerywaj low6w. -
W ahal si«J stary, lecz c6rka mu dumnie 
Krzyknie:- To klamca! Mindows w Nowogr6dku! 
Spojrzyjl Takze-to Kunigas wygl~da? Pierwszy byllowiec z vosiwialy1n wlosem, 

Twarz~ zoran~ zmarszczki gl~b okiemi. 
SHny1 barczysty znac nie z Meszk~ tylko 
W puszczach si~ dawniej sam nn sam potykal. 
Na t\varzy starca znaczne byly slady, 

Z pi~ci~ slug w obcej sam jedenby stronie 
Polowal w kniejach?- Tys nie Mindows klamcot 
Hola, dodala, z\vi~zac bo uciecze. 

J ak stare drogi zarosle darnin~; 
Jednego oka brakowalo w glowie, 
Usta przeci~te w p6lsine wisialy. 
Straszny byl jeszcze ze brwi~ namarszczon~, 
Z czolem jak chmury pi~trz~cem si~ w waly, 
Postaw~ d~bu starego, piorunem 
Ksi~GA SwiATA, Cz. II. R. XII. 

To zbieg, z kuronskich granic lub Bajoras 
Pruski ·- przed mieczem niemieckim sploszony. 
W tern Mindows dobyl rog oprawny w zloto, 
Zad~l - i ziemia zat~tniala w kolo. 

Stu slug przebilo gal~zie spl~tane 
I milcz~c swego otoczyli pana. -

20 
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Starzec nic nie rzekl, okiem kniazia zn1ierzyl 
Zsiadl z konia, upadl i czolem uderzyl, 
A wzi(}wszy nog~ Mindowsa - calowal. 
C6rka na koniu przelfJkla zostaJa 
I lice drobn~ r~k~ zaslaniala ... 

1lakie bylo pierwsze poznanie Mindowsa i Marti, 
na jej widok bohater uczul, ze ta jedna, sere a jego i 
r~ki jest godna - Wyniosle czolo nadobnej dziewicy 
stworzone bylo do korony, a serce jej mialo bye skar
bem drozszym nad wszystkie Litwy dostatki. Trzy 
dni bawil Mindows w dworeu Sudymunta, trzy razy 
wybieral sifJ w drog~ ze swym poslem, ale tajemni
cza milosci wladza zatrzymywala Mindowsa pod da
chem pi~knej Marti. Nowe to i nieznane p~ta dla 
Mindowsa, p~ta milosne. Kunigas nie lubi przymu
su, nie zna go we ale.- Gdy rzwart~ jutrzenk~ powi
tal pod Sudymunta dachem - zegna swego gospo
darza i kaze przywolac Marti. 

Pojedziesz ze mn~ m6wi zdziwionej - zosta-
niesz ksi~zn~, zon~ moj~, pozegnaj ojca, ja bior~ cifJ 
z sob~. Drogiemi kamieniami szyta czapka ksi~z~
ca, dostatld, godnosc, slawa kt6rej si~ staje uczest
niczk~ malzonka bohatera, mign~ly t~czow~ barw~ 
przed oczyma Litwinki. Ale s pojrzala na przera~o
nego ojca i dwie jasne }zy potoczyly si~ po bialem 
lieu. Sudymunt siw~ glow~ cbyli do st6p Mindowsa 
blagaj~c, aby mu zostawil c6rkfJ; oddaje Kunigaso
wi swe mienie, zaklina, zebrze (o to), zeby go nie roz
l~czano z ukochanem dzieci~ciem - lecz Kunigas 
gluchy na zakl~cia, kaze isc swej przyszlej, si~sc na 
kon: wtedy rozza1ony ojciec przysi~ga, ze dopiero po 
jego zwlokacb Marti przekroczy pr6g ojcowsl{iego 
domu - Mindows' zajadly uderza, sludzy pory"'aj~ 
dziewic~ a straszne przeklenstwo na \vydzierc~ 
i r6djego, caly Sudymunt wyzion~l w ostatniej zycia 
godzinie. To byly zr~kowiny- po kt6rych malzon
kowie spieszyli przez trzy doby na zamek Nowo
gr6dka, slysz~c ci~gle j~l\ i przeklenstwo Sudymun
ta za sob~. IJzami zalana i }{rwi~ zbroczona ojcow
sk~, przybywa mloda ksi~zna na weselne gody. 
Swietny orszak, tlum moznych Litwin6w, przybiega 
oddac bold malzonce Kunigasa: siedm dni Mindows 
ucztuje, siedtn dni trwa wesele - a panna mloda 
z sere em zakrwawionem, klamac musi obliczen1. 
Musi tniec usuliech na usmiech Mindowsa, lagodn, 
mow~ na powitanie poddanych, udzial w swych go
dach weselnych, kiedy w sercu b6l tak okropny!
Wszakze i Mindows odurzyc si~ szalem nie moze
j~k i przek1~fistwo Sudymunta brzmi~ mu nawet 

w slodkich Marti wyrazach; chce ukoi~ piers wzbu
rzon~ i wyszedl na waly; przecie~ i tam z pod wie
zy zamkowej sciga Mindowsa j~k przytlumiony. 
A wi~c uwolnic si~ od tych j~k6w - tam pod wiez~ 
zakuci w dyby synowie Montwilla-wypuscic ich -
i niechaj na szerokim swiecie szukaj~ dzielnicy dla 
siebie, rzekl Mindows: a synowcowie po raz pierwszy 
od lat wielu, ujrzeli wiosn~ i ludzi. 

Cicho zyje Marti na zamku ksi~z~cym; duma ry
cerki, swawola niewinna dziewicy, ust~pily przed 
ci~zkiemi obowi~zki zony i wladczyni lzy, kt6re 
Mindo\vs wycisnie, Marti powinna osuszyc chmu
r~ czolo m~zowskie cmi~c~ Marti rozp~dzic musi; 
troje dzieci igra przy jej boku, mn6stwo sluze bnycb 
tka drogie szaty pod jej nadzorem; Litwa cala bije 
czolem zonie Mindowsa, ale czy Marti szcz~sliwa? 

Niezwalczony dot~d Mindows wyci~gn~l na wojn~ 
chc~c skarcic hardego 1,owciwilla, jednegp z wi~zio
nych przed laty synowc6w. Zwarly si~ hufce litew
skie po nad Dzwin~ z walecznymi Rusinami: b6j 
bylkrwawy bo zemsta mu przywodzila, Mindows po 
raz pierwszy pierzchn~l porazonyl Na tak~ ran~ 
m~ztwu Mindowsa zadan~, nawet Marti lagodne wy
razy przestaly bye balsamem; nawet Marti zdrowa 
rada przestaje bye skutecznq. Mindows z~da zemsty 
odwetu, nie ma poswi~cefi jakicbby nieuczynil, zeby 
tylko zyskac posilki lub sprzymierzefic6w. 

Kniaz na Slonimie Danillo postrzega u siebie po· 
slow Mindowsa, kt6rzy prosz~ o przymierze i w za· 
klad wiod~ najstarszego syna Marti W ojsielka. Lecz 
Danillo ur~ga wladcy Lit,vy, posl6w Mindowsa od
syla znie\,azonych, male go W ojsielka oddal mni
chom na wycho\vanie - a ksi~ciu Litwy wtedy do
piero wrogiem bye niezechce, gdy Mindows i wszystek 
lud jego wiarfJ Chrystusa u siebie zaprowadz~. Marti 
zlorzeczy m~zowi a placze nad synem, gdy tymcza
sem Mindows ostatniego cbwytaj~c si~ srodka, sle 
dary i posly do Maryi grodu. 

I przyszli rycerze zakonnicy do Litwy, nios:};c o
bietnic~ pot~gi, pokoju; kusz~c blaskiem korony 
zn~kane serce Mindowsa. Zwodz~ si~ wzajemnie 
obie strony. Mindows przyrzeka to, czego dotrzyn1ac 
nie mysJi - przyjfJcie chrztu i ust~p~enie swych 
znaczniejszych ziem zakonowi - oni udaj~ pokor~ 
i gorliwosc o zbawienie dusz poganskicb a rze
czywiscie _mysl~ .tylk? jakby zakon postawic wyzej, 
od wszelk1cb SllStedntch mocarzy. Marti laknie stowa 
bozego - pociecby - dot~d otoczona dzikiemi woj
ny obrazami, na czyny gwaltownego Mindowsa pa-
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trzflc lat kilka, Marti ohydzila sobie surowe pogan tylko, ~e jest matk:}, ~e jest chrze~cijank~. Zbawca 
obyczaje. Moze tez i serce cit}gnie do wiary, mysl wyrzekl: blogoslawieni pok6j czyni~cy- i Marti 
ta, ze pierworodne dzieci~ Marti niewinnemi usty chce widziec pok6j w Litwie i przyjazii mi~dzy Min· 
czci jui Boga chrzescijan, Wojsielko ochrzczony dowsem i Zakonem. Napr6zno! hardy Krzyzak za 
i mnichem postrzyzony, zdala od rodziny modli si~ baruzo widocznie pomiata Mindowsem, syn Ryngol· 
do ukrzyzowanego za swojemi, czemuiby Marti sla.- da rna jeszcze miecz ojca u boku i stokroc nadmiecz 
dem modlitw jego nie pod~zyla przed tron nirsmiert bartowniejsz~ nienawisc dla niemc6w w sercu. 
telnego Zbawcy, by w ducbu spotkac si~ z kochanyn1 Skin~l-a stosy wojenne zapalily si~ w okamgnie
synem? Gdy wi~c. Mindows udaje wiar~ i skrucb~, niu, to haslo, ze Litwa krzyz obala, dawne bogi przy· 
Marti z radosci~ przyjmuje chrzest swi~ty - a po- wraca i zakon wygania ze swych siedzib. Po dlugim 
bozny zakon, kt6ry skarby zba"·ienia i ~wiatlo wiary spoczynku ockn~la si~ Zmudz i Litwa silniejsz~ i 
roznosi wsr6d niewiernych, zona Mindowsa czci - dziksz~ niz byla kiedykolwiek - zwalczeni Krzyza· 
jak dawniej ojca swojego czcila. cy, zdeptana ich wiara, Mindows upojony zwyci~z· 

Nie tak przecie mysli Mindows, nie tak czuj e Li- twem i radosci~, sle do zony Wajdelot6w, chc~c Mar
twa; krzyz dla nich nie jest godlem zbawienia lecz ti nawr6cic do dawnych bog6w; Marti placze i mo
oznak~ ich nieudolnosci, ich srotnoty. Run~ly pos~- dli si~ po cbrzescijansku; zaklina m~za by nie po· 
gi bozyszcz6w, pokryly si~ w~ze w zarosle, Znicz 1 rzucal nauki zbawienia: Mindows szydzi z jej lez i 
przygaszony; w niedawno wzniesionycb swi~tyniach 1 gniewa si~ na upor zony. Jeden juz tylko w~zel l~
lud korzy si~ panu zast~p6w, slucha nauk Ewangie- czy Mindowsa z ion~; dw6ch syn6w, kt6rzy rosn~ 
Iii; lecz ten lud niedojrzal je~zcze dla wiary - i pod okiem tkliwej Marti, wszystkie inne juz porwa
czesc Znicza gor~cym plomieniem rozgrzewa mu ne; od pierwszego dnia oswiadczyn, ai do dni zwy
piersi. Juz tez krzyzacy nowo na,vr6conego pana ci~stwa nad zakonem, co raz wolnialy dla nich r6· 
Litwy mianuj~ kr6lem i wiencz~ koron~. Mindows zane sploty malzenskiej milosci. Kre'v Sudymunta 
przychyla si~ do ich rad, do ich zycze:ii; na zwojach wezbran~ rzek~ szerzyla ten przedzial teraz na· 
pargaminu krzyzak pisze sobie darowizny, a kr61 wet obyczajem i wiar~ Marti, oddzielona od m~za. 
Mindows przystaje z latwosci~ - Zmudzi krzyza- Lecz na tem niekoniec jej cierpien, serce zony i mat· 
kom i wszystkich zyznej Litwy dziedzin wkr6tce ki jedn~ jeszcze a najsrozsz~ przebyc musi bu
moze zakonowi odst~pi. Tak przynajmniej mysl~ rz~ za nim B6g m~czenniczk~ cichych cn6t a nie
krzyzacy, to - z oburzeniem przeczuwa Litwa ·- wyczerpanej cierpliwosci, powola na spoczynek wie· 
tylko Marti rada, ze pok6j, bo jej dzieci bezpieczne, kuisty. 
dzieci jej nie id~ na bezpowrotny zaklad w dzlek~ Wieczorn~ godzin~ dumal Mindows o swych zwy-
stron~ i nieprzyjazne r~ce. ci~ztw ach radosnie powtarzaj~c w duszy piesni lat 

Lecz juz przebrala si~ tniara cierpliwosci Litwi· mlodych - gdy z tego upojenia wyrwal go tentent 
n6w, krzyzak mieczem sp~dza niecb~tnych do swi~- wbiegaj~cego na zaiD.ek konia. Jeszcze wladca Li
tyni, krwi~ icb skrapia mury koscielne, zach~caj~c twy nie zd~zyl zapytac slug swoich, kto przybyl na 
do slucbania nauki braterstwa i · milosci- Zmudz nowogrodzki zamek? kiedy juz czarno ubrany, z mlo· 
t~skni za. dawnemi bogi, Litwa ich przyzywa- Min- dem licem i jasnym wlosem nieznajomy stan~l przed 
dows z~da u Krzyzak6w zadoscuczynienia za krzyw- obliczem Mindowsa. Z sukni znac Rusina. Kunigas 
d~ ksi~ciu na Zmudzi, krewnem~ Mindowsa wyrz~- zdumiony spojrza! gnie.wnie na. przyb.ylc~, t.en zas · 
dzon~; Krzyzacy wymagaj~ zap1su na rzecz zakonu, kl~kn~wszy w milczeniu, podn16sl niebieskJe oczy 
chc~ w razie bezpotomnego zejscia Mindowsa, bye na pogromc~ Krzyzak6w. Kto jestesl grozno pyta 
nast~pcami jego, Marti zjawia si~ jako posredniczka Mindows poslaniec wojny czy pokoju? Na to od
onn. lagodzi z wasnionych, m~za namawia do zgody, rzekl nieznajomy: Wi~c mi~ niepoznajesz o panie! 
Krzyzak6w chce przejednac- Marti niewie, ze zgo- I tos juz zapomnial o synu? 
da z zakonem nast~pic nie moze, nie powinna; kr6- W serdeczny uscisk porwal Mindows mlodzieiica: 
Iowa nie pomna, ze jest cor~ Sudymunta, a Mindow- to syn m6j! to W ojsielkol nadbiegla uszcz~sliwiona 
sa zonl), iz kiedys niemcow strzalami sp~dzala z wa- Mart.i z twarzq splakanq; bezgtosu i hlada i pocznie 
J6w ojcowskiego zamku; ze kiedys wojn~ tyle co pi~- syna sciskac, hlogoslawic, tysiqcem pytafi narzucac 
sy i kwiaty lnbila, ze mieczem tak dobrze wladala na niego tysiqcem pieszczot macz·erzynstwa swego, 
jak wrzecionem. Teraz ona zapomniala o tem wie, t dlugq tGsknot§ nagradzajqc sobie. · 

• 

.. 

• 
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Gdy pierwsze uniesienie min~lo, Marti rada, ie 
odzyskala syna, kaze mu pozostac przy sobie, pe
wna iz odt~d nikt i nic nie wydrze go jej sercu. Ale 
W ojsielko smutno odpowiada, ze slodycz rodzinnego 
pozycia zakazanym dlan owocem; on poswi~cony 
Bogu i modlitwie; zycie poswi~cefi to jego przezna
czenie. Przybylby raz jeszcze ujrzyc ~woich, raz 

~ 

jeden jeszcze uscisk matki i blogoslawienstwo . ojca 
otrzymac, a potem wr6ci do swej celi, i jak dym ka
dzidel, poniesie dusz~, na obloku wiary w holdzie 
Przedwiecznemu. Zycie jego rna bye zyciem pokuty 
i modlitwy; zrosl z niem tak, ze inn ego dla siebie juz 
nierozumie. Raduj~ Marti te wyrazy, ta zywa mlo
dego serca wiara; lecz Mindows slucha ze zgroz~ 
syna; to chrzescijanin! a on nienawidzi cbrzescijan! 
Zruc mniszfJ: sukniEJ, starszy synu Kunigasa. Litwy; 
przywdziej helln i zbroj~, uczcij dawne bogi i zamn~ 
na wrog6w, na krzyzackie zast~py.- Nie ojcze! m6-
wi Wojsieiko,ja nigdzie wrog6w a wsz~dziemam bra
ci; ojcze! tys odst~pil od twego Boga- o! nawr6c si~ 
do wiaryt nawr6c- ja dzien i noc 1nodlic si~ o to 
b~d~. - Dobrze dzieci~ moje! wola Marti, trwaj 
przy tej swi~tej objawienia nauce. -Ale rozj~trzony 
Mindows, grozi smierci~ nieposluszneinU synowi. -

\ 

. B6g mi dal sil<a by ur~gac smierci - odpowiada 
W ojsielko, Marti splakane oczy blagalnie zwraca na 
m~za tul~c w objEJciu syna; wtem gniewny Mindows 
skin~l na bojary, kaze im zwi~zac W ojsielka i rzucic 
do ciemnicy. .. · 

Skoczy wilczyc~ co szczeni~cia broni -
I nie prosbami do Mindowsa wola, 
Nie zniza glowy, nie uchyla czola: 
Mindowsie! krzyczy nietknij go! smierc tobief 
J esli w ojsielka niepuscisz s wo bodnie 
J a, smierc ci zadam; ja> m~ wlasn~ r~k~. ~ · 
We snie zabij~, udusz~ jak zwierza 
yo do kolebki przypelzal dziecinnej. 
Smierc tobiel matki przekleiistwo i zony! 
Krew na tw~ glow~ zb6jco rozjuszony! 
Jam slaba- slaby mocnego zwyci~za, 
Z~dlo gadziny z n6g obala m~za. 
Ja tobie b~d~ zmij~ i gadzin~, 
Ja padn~ blagac u mojego Boga 
Zemsty na ciebie - Cbrystus mi~ wyslucba! 
Ja bogom Litwy ponios~ ofiary 
Ja lud poburz~ - ja zb6jc6w zaplacEJ -
Krew dam za srnierc tw~ - za twe zycie zycie! 
To syn m6j W ojsielk! bojaryl slyszycie? 
To jego dzieci~- .. 

On chce je zabic jak zabil swycb braci 
I ojca mego. - Jego wi~zcie, zdrajc~. ' 
\Volnosc \Vam, skarby! oddajcie mi syn~t 

Wrzal Mindows gniewem a zdumione bojary nie
wiedzialy czy sluchac rozkaz6w Marti czy Mindo\v
sa. Az mlocly W ojsielk lagodnie si~ odzyw a: odst~p 
matko i ocal dni swoje - tys potrzebna mlodszym 
dzieciom - ja ch~tnie umr~ - dodal - wyci~gaj~c 
r~ce do wiEJz6w.- A na zatnek wpada zdyszany jez
dziec, oblany krwi~ i kurze1n okryty - wpada do 
komnaty i u n6g Mindo\vsa, wolaj~c: zwyci~stwo! -
kona. ZwyciEJstwo nad chrzescijany przez Litw~ o-

. . . , dniesione, wola. drugi jezdziec, 'a za nim wszyscy 
WoJSiel.k sl6w n1e mogl zna!esc w us tach drz~cych wtoruj~ zwyciEJstwo! 
A Mart1 placz~c do m EJia b1ezala ' . 
Okuj miQ: wola, a pusc wolno syn~! Tlun1 ludu plyn1e na zamek cisn~c si~ do pana 
Czyz niemasz nawet ojcowRkich ,v 11~trznosci, Litwy, Mindows radosne dzi~Jd sklada bogom Marti 
Czyz tal{ dopelniasz swi(Jte.J goscinnosci, zas niepostrzezona wysuwa si~ z kon1naty wlok~c 
Gdy krc\v twa \vlasna pod tw6j dach si~ chroui? syna za rEJkEJ i blogosia\vi~c ukochane dzieci~, ula-
Kaz go rozwi~zac... twia mu ucieczk~ ... 
U n6g twych lcz~ - czyn co zechccsz ze 1nn~, To byio ostatnie Marti cierpienie. Sarna wydal1'la 
Zlituj si~! albo wi~z i matk~ razem 
1 dzieci reszt~! ' syna od swego boku, syna, kt6rego• obecnosc bylaby 

Stal Mindows i sluchal, jl'lj s zcz~Scicm najZywszem. Walka uczuC gwalto-
Brew z1:narsz.czyl strasznie. Precz mi z till kobiet~J:! wnych jakie wrzaly w WlJltlej, niewicSciej piersi, wy-
A Marti w 'Vl«JZY kladla r~ce swoje, cienczyla ostatek sil zony 1\iindowsa. Kunigas o no-
I syna cialem schudlem zali:ry"tvala; wych n1arzy zwyci~stwach, lecz Marti zn~kana, nie 
Bojary stali odepchn~c niesmiej~c, czuje odwagi do dalszych cierpien, ani sil do tej nie-
Sanl l\1indows porwal j~j rEJce - odrzucil, ustunuej \Valki ze srogosci~ In~ia i obaw~ o iycie sy-
I pchn~l, az z slabej niewiasty przed chwil~, now. 1,am, z gwiazdzistego niebios przybytktl, dt1ch 

. Co lzy ronila i u n6g lezala, 
Silna i straszna Litewka powstaln. n1atki lat,viej czuwac b~dzie nad dziecmi, tam pot~-
Tak~ raz pier\-vszy ujrzal j~ Mindowe. g~ modl6w nie zm~conych wrazeniami zien1i, Marti 
W oczach jej gniewy wybucble blyskaj~, ublaga Stw6rc~ o litosc nad swemi sieroty. Teraz 
Drz~ wargi sine i pi~sci si~ wznosz~, trzeba jej koniecznie wypoczynku - i tej op lakanej 
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nocy, kiedy W oj~ielk ucieczk~ ucbronil siEJ przecl 
gniewem ojca, kiedy go wsr6d lez, Marti blogoslawi
Ja na drog~ tulacz~, tejze nocy Marti u kolehki spi~ .. 
cych syn6\V, blaga Stw6rc~ o sen wieczny dla siebie .. 

B6g j~ wysluchal - i oto w modlitwie 
Twarz si~ promieni, lzy plyn~c przestaj~, 
Oczy wlepione na niebo patrzaj~-
I radosc w nich siEJ nadziemska maluje. 
Po raz ostatni dzieci swe caluje 
I jeszcze lzan1i swemi blogoslawi. 
Potem krzyz zloty kladzie pod ich glowy, 
Modli si~ jeszcze - pada na poslanie, 
Czuj~c ie z niego juz wi~cej nie wstanie. 
Po dwakroc zrywa si~ oczy podnosi 
Na dzieci swoje i upada znowu ... .. 
Usn~la- spi juz snem SZCZEJSliwych ludzi 
Z l{t6rego nic j~ wi~cej nie obudzi
Nawet dzieci~cia placz ul\ochanego, 

Na swych rEJkU Aniol smierci unosi dusz~ Marti, 
przez S\viat6\v obszary do krainy blogoslawionycb. 
Drz~c~, oslo nil 'v jasne biale szaty aniola i leci z ni~; 
a Marti w p6t nicbie jeszcze po dwakroc od prog6w 
\Viecznosci, dnszfb si~ matki ku dzieciom zawraca. 

Z orszalden1 slug zbrojnych \V towarzystwie po
gansl\:ich kaplan6w, wkroczyl Mindows do swietlicy 
zony. Lecz halas nie obudzil juz uspionej, gniew 
• mfJza nie przej~l dreszczetn trwogi; jak pi~kny pos~g 
lezala mart\va na lozu, a dwa glosy dziccinne napr6-
zno z krzyl\icm spojrzenia matki ·wzywaly. Placz 
dzieci, rozbudzil oslupialego na widok umarlcj Min· 
dowsa; na ko11! zawolal na chrzescian! na Lachy! 
i z tajen1Dfb zgryzot~ \V sercu a now~ \valk z~dz~ 
pos}{oczyl w dzicdziniec zamkowy. 

J. J. 

• 

MIESZKANOY ·wYSPY J A \VY. 
(z Rvcm~ KoLOROWANJ\). • 

Najpi~kniejsz~ z wysp Sundu \V Indyach wscho
dnich i zarazem jednem z najhojniej uposazonych 
okolic zietni, jest wyspa Jawa zostaj~ca pod pano:
waniem Hollandyi. Ale na nieszcz~scie zbyt malo 
j~ znamy, bo zazdrosni o t~ posiadlosc holenclrzy 
nie wpuszczaj~ tam zadnego cudzozicmca i sami 
bardzo malo o wewn~trznych stosunkach tej wyspy 
wiedzfb. Jednakze w ostatnich czasnch uda{o si~ 
kilku podr6znym, pod rozmaitemi pozorarni za
spokoic i~dz~ \Viedzy, a szczeg6lnic wycieczkom 
jednego francuza winni jestestny nieocenione szcze
g6ly w tyrn przedmiocie. Dol~czony tu obraz przed
stawiaj~cy kilku n1ieszkanc6\v Jawy w ich szcze
g6lnycb, l\rajo\vych strojacb, jest miern~ kopj~ uzy
skanego z natury rysunku tego wytrwalego podr6-
znika. 

Postac m~zka po lewej stronie przedsta wia ja
wanczyka wyzszej klassy w swi~tecznem ubraniu. 
Wlosy obi~[ jedwabn~ chust~ a na wierzch wlo-. 
zyl kapelusz, l\torego szerokie skrzydla podgi~te s~ 
w g6r~ dla oslony i cieniu od pal~cych promieni 
s~onca; na sobie rna dlug~ kamizelk~ nazwanfb ka
timo, zrobionfb z lekkiej bawelnian~j tkaniny w pasy 
a na niej sa1'ony, pewien rodzaj plaszcza spadaj~cy 
do kostek, nad biodrami powi~zany pasem. Za pa
sem zatkni~ty jest eris, dlugi sztylet, l\t6ry kazdy 
dorosly jawanczyk zwykl nosic. Obuwia tu nie wi
dzimy, bo tego w calej Jawie nie znaj~, ponczo-

chy i pantalony nie s~ tam tal<ze w modzie. Mimo 
to czlowiekowi ten1u cudownie jest w paradnym stro
ju i niepomalu pyszni si~ z tego. Mniej powaznie 
wygl~da stojfbca obok niego niewiasta. Niesie 
ona dziecko, ale nie na r~ku tylko w szarfie zwanej 
Zetindung, prze\vieszone przez rami~ tak 1nnjej wi~
cej jak to u nas nosz~ cyganki, zeby im dziecko 
nie przeszkadzalo przy robocie. Ma ona na sobie 
bluzEJ naz\van~ Badjae, umocowan~ w pasie sznurem 
a dlug~ do kostek; na niej suknia z przodu otwarta 
dochodz~ca tylko do kolan, naz,vana /cajes (eun
dung. Pomin~wszy nawet rysy twarzy, zl>lizone do 
typu mnrzynskiego, cala postac tej kobiety nie
sprawia przyjetnnego wrazenia, bo \vygl11da w swo· 
jetn ubraniu jakby w worku. 

Tern pyszniej odbijaj~ od poprzednich pozostale 
figury, przedstawiaj~ceja\vanskieh taucerzy, tak zwa- · 
nych Ga1nbous. Kazdy bogaty ja,vanczyk, a szcze
g6lnie kazdy naczelnik osady miejskiej, trzyma s'voj~ 
wlasn~ grup~ tancerzy i najwi~kszej \V tern szuka 
chwaly; zeby ich najwspanialej a. raczej najdziwacz
niej ubierac. I tak widzimy tu jednego z tycp tan
cerzy, w sutej koronie z kwiat6w przymocowanej do 
turbanu obwijaj~cego wiosy. Uszy zal\rywaj~ mu zu
pelnie prawie bukiety z pomaranczowych kwiat6w. 
Ramiona, r~ce i nogi rna golo, od piersi ty1ko do p6l 
goleni spada n1alenka suknia, u kostek i powyzej 
iokcia rna opaski z kwiat6w. Jakies dziwne cacko 
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w .ksztalcie w~ia trzyma w r~ku a u lopatek sznura-1 czyst?Sciach, wojownicze p~ntominy i dla tego skrzy· 
mt przymocowal dwa skrzydla, kt6re na pozor tak del n1e rna, ale za to dzierzy w r~ku tarcz~, a str6j 
wydajfl si~ ci~zkiemi, ze nie pojmujemy jak mote jego z kr6tkiemi pantalonami i obcisl~ tunik~ ma 
dzwigac je w tancu. Ale zbliska przekonywamy si~ wojskowy charakter. Prostsze daleko jest ubra
ze te skrzydla s~ delikatne, przezroczyste i wyci~te nie dw6ch stoj}}cych obok chlopc6w, kt6rzy moze 
z sztywnej ale lekkiej bawolej sk6ry a razem z zdo- takze do podrz~dnych r61 w tancu nalez~. 
bi~cemi je kwiatkami nie wiele pewno waz~. Z tego Wszystkie tu przedstawione ubrania, stanowi~ pa
samego materjalu jest imponuj~cy helm na glowie radne swi~teczne stroje; zwykle bowiem mieszkancy 
drugiego, siedz~cego tancerza, a niby to lancuszki Jawy mlodzi i starzy, kobiety, m~zczyzni i dzieci 
zwieszone u hehnu, sq to lekkie wi~zanki z kwiat6w chodz~ w p6l nago, to jest nosz~ tylko rodzaj szero
trz~s~ce si~ wsr6d tanca na wszystl\ie strony. Ten kiego pasa ·okrywaj}}cego sam~ sredni~ cz~sc ciala, 
tancerz przedstawia zwykle przy miejscowych uro- bo gor~cy klimat wyspy nie wymaga innego ubrania· 

• 

KRQNJKA NESrl'QRA 1 PO DANIA SJ(ANDYNA WSKIE. , 

Zacz~tki dziej6w Rusi p6lnocnej w przeci~gu wie
kow IX i X widoczne nosz~ na sobie pi~tno cbara
kteru czysto skandynawskiego. Zalozenie panstwa 
nad brzegan1i jeziora limen, naturaln~ ltommunika
cy~ "'odn~ pol~czonego z morzem Baltyckiem, ci~ .. 
gle pierwszych ksi~z~t w~dr6wki na poludnie, prze
niesienie stolicy naprz6d do Kijowa, nast~pnie do 

P crcjaslawca nad Dunajem, nieustanne wyprawy 
morskie do Konstantynopola, S\viadcz~ wymownie 
o d~znosci, jaka w tym kraju panowala. Nie wcho
dz~c w rozbi6r kwestyi etymologicznej, zwr6cmy u .. 
wag~ na sam charakter zycia ()wczesnego. Ktoz in-

· .. ny, pr6cz Skandynaw6\v, przedsi~brac m6gl na 6w
ezas wyprawy na lodziach do stolicy cesarstwa grec
kiego? Kt6i, opr6cz Norman6\v na dokonanie podo
bnych czyn6w, odwazyc si~ byl w stanie? N apelniw
szy bitnemi zast~py swemi zachodnie brzegi Europy, 
winni byli oni z natury rzeczy sprobowac otwarcia 
nowej przez ziemie slowianskie drogi do tego miasta, 
kt6re z bajecznych bogactw slyn~c oddawna, chtgly 
dla napa~6w lupiezkich eel stanowilo. Czyliz osie
dlenie W areg6w w Nowogrodzie i Kijowie nie mo
glo pozostac dla nicb samem tylko stanowiRkiem 
w celu otwarcia stalej przez kraje slowianskie kom
rounikacyi z morzem Czarnem, az do owej chwili, 
kiedy dlugi ich w kraju stepowytn pobyt, a nast~pnie 
ogien grecki, odzwyczaiwszy przybysz6w od morza, 
zmusily uwazac Rus za sw~ ojczyzn~; przyj~cie zas 
religii cbrzescijanskiej, pol~czywszy ich w~zlem bra-
terskim z Carogrodem, calkiem 6w zapal do podbo-

jow ostudzilo. 

Por6wnanie zabytk6w literatury staro·slowianskiej 
z pomnikami poezyi skandynawskiej, dobitnie jesz
cze okaze, ze okres poganski dziej6w Rusi, nosi na 
sobie pi~tno wplywu normanskiego· Ten sam duch 
odwagi i m~ztwa sluzy za podstaw~ czyn6w boha
tersldch, tak przez Nestora jak przez kroniki islandz
kie opisanych. W pomnikach literatury staro ·slo
wianskiej, s~ miejsca nadzwyczaj podobne do podan 
przez p6lnocnych poet6w i kronil\arzy dochowanych. 

Opowiesc Nestor a o sn1ierci Olega i opowiadanie 
sagi islandzkiej o zgonie Konunga Orwarda Odd a; 
powiesc o spaleniu w lazni posl6w drew lanskich 
z rozkazu Olgi i podanie o podobnym czynie przez 
pewn~ krolow~ norwegsk~ dokonanym, z jednego 
bez w~tpienia zr6dla powstaly: Saga Ejmunda i 
panowanie Jaroslawa w kronice Nestora, jedn~ i t~z 
sam~ powiesc stanowi~. 

Opowiadania Nestora, odnosz~ce si'J do poga.ti .. 
skiego dziej6w Rusi okresu, b~d~c z literackiego 
ptinktu widzenia rozwazane, przedstawiaj~ zbi6r po
wiesci historycznych i poetycznych legend 1). 

Zapewne, ze mnich kijowski, czytaniem pisarz6w 
byzantynskich przesi~kni~ty, nie m6gl w zupelnosci 
oddac podan ludu poganskiego, kt6re z czynnego 
w ci~gu wiek6w zycia bohater6w skandynawskich 

1) Dzieje pierwotne wi~kszej cz~sci lud6w, na poety· 
cznych opieraj~ si~ podaniach. Niebuhr (, w Romische 
Geschichte") wykazal, ze w historyi Liwijusza znajduj' 
si~ ury·wki z bohaterskiej poezyi pierwszych wiek6w 
Rzymu. 

• 
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powstaly; nie m6gl on zrozumiec poetycznej czyn6w 
ich strony, patrz~c na nie jako zimny l\ronikarz i za
ci~ty poganstwa nieprzyjaciel. Jednakze potnimo po· 
gardy, jak~ czul Nestor ku starozytnemu swiatu 
chrzescijanskiemu, pomimo oschlego, pozbawionego 
zycia stylu, spostrzegac si~ daj~ w kronice jego miej
sca, swiadcz~ce niew~tpliwie o istnieniu starozytnej 
jakkol wiek nieokrzesanej jeszcze, poezyi, kt6ra pod 
wplywem swiata skandynawskiego, powstawac na 
Rusi zaczynala. 

Szereg opowiesci Nestora, poczynaj~c od Ruryka 
az do zgonu Swi~topelka, przedstawia jakby ulamki 
zagini onego poematu, bar dziej do utworu literatury, 
anizeli do pomnika dziejowego maj~ce podobienstwo 
Jest to zapewne ofiara, kt6r~ zakonnik zlozyl na ol
tarzu podan poganskich, nie call{iem j eszcze z pa
mi~ci wyrugowanych. Jeden wsp6lny charakter 
bohaterstwa i poezyi cechuje wszystkie te powiesci, 
w kt6rych czas obejmuje przeci~g p6ltora wieku, a 
miejsce dzialania rozci~ga si~ od morza Baltyckie-

r 

go, az do carogrodzkiego Rogu zlotego. Smierc 
Askolda i Dira, wyprawa Olega do Konstantynopo
la i cudowny zgon tegoz; ~emsta Olgi nad Drewlana
mi, bitwa przy Owruczu i smierc Jaropell\a; obl~ze
nie Kijowa przez Pieczyng6w i ocalenie go przez 
Pretycza; chybiona zemsta Rogniedy; czyny Swi~to
slawa i dzieje Swi~topell{a, oto s~ gl6wniejsze z te
go poen1atu us t~py. A jakiez to w nim oso by na 
seen~ wyst~puj~! Oleg, tarcz~ zwyci~zk~ przybija
j~cy do bramy zdumionego Byzantium i Olga, chrzest 
przyjmuj~ca w jego murach; Rognieda, drz~ca nasa
m~ mysl stania si~ zon~ syna niewolnicy (,rabyni
cza'~) palaj~ca zemst~ do mordercy ojca swego i 
braci,-a na ostatku Swiatoslaw i Swi~topelk! . , 

Zycie Swiatoslawa stanowi u Nestora zajmuj~c~ i 
poetyczn~. powiesc. Swietnemi rysy odmalowal on po
stac tego, bajecznej starozytnosci p6lnocy, Achillesa, 
od chwili, kiedy 1nalem jeszcze b~d~c chlo pi~ciem, 
wyje~dza on na koniu przed wojsl\a swego szeregi i 
tslab~ r~k~ rzuca wl6czni~ na nieprzyjaciela, az do 
mej strasznej kataBtrofy, kiedy w zloto opl~awna cza
szka bohatera, poleglego w boju z przewazajqcemi 
wrog6w zast~py, sluzy im za puhar w czasie uczty. 
Ilez to poezyi w czynach tego bohatera, kt6ry cale 
zycie na polu bojowem p~dz~c, cltodzil jakhy pa'rdus 
(,aki pardus"); nigdy wrog6w nie napadal, nie rzekl
Rzy im wprz6d ,id~ na was" kt6ren prosty miecz 
przenosil nad dary Cymiskijego, a walcz~c z liczne
mi Grek6w zast~py, w te slowa do swej druzyny 
przemawial: ,,legniem tu z koscmi; umarli bowiem 

wstydu (sromu) nie maj~!'' Postac taka, godn~ zaiste 
byla obudzic zapal w poecie! I Nestor pomimo swej 
ku poganskitn ksi~z~tom nienawisci, szczeg6lnie ku 

I 

Swiatoslawowi, kt6ry ,,pr6sb tnatki o chrzest, do 
uszu nie przyjmowal," pomimo zwyklej w wykladzie 
oschlosci i stylu napuszonego, napisal po,viesc, pel-

• • • • 
n~ zaJ~Cia 1 poezy1. 

Lecz ciel{awszem nicr6wnie jest opo\viadanie o 
Swictopelku okajanny1n (wykl~tym). 1'u si~ nadarza 
sposobnosc do oc~ny Nestora pod wzgl~dem literac- · 
kim; zycie i zgon Swi~topelka stanowi~ najgl6wniej
sz~ cz~sc Sagi Ejmunda, w XIII wieku z dawnych 
podaii islandzkich zebranej, a por6wnanie jej z opo
wiesci~ NeRtora, posluz.y za dow6d skandynawskie-
go, starozytnej poezyi Rus;i, pochodzenia. 

Saga w nast~pny spos6b, powiesc t~ przedstawia 
Burisleif (tak Saga nazywa Swi~topell{a) domagal 
si~ od Konunga J arisleifa ust~pienia mu kilku wsi 
i targowisk; ten zas ostatni, nie chc~c ich oddac, 
wojn~ z nim rozpoez~t Przeciwnicy si~ zwarli i . 
Normannowie, w wojsku Jarisleifa sluz~cy, zaszedl
szy tyl wrogom, zmusili ich do ucieczki. Po kilku 
nareszcie w~tpliwych potyczkach, w6dz Nor1nan6w, 
Ejmund, dostaje si~ przebrany za zebraka do obozu 
Burisleifa, a wszedlszy do namiotu Konunga, zadaje 
mu cios smiertelny. 

Nestor wypadki te inaczej nieco opiiuje. Swi~to
pelk, postanowiwszy po zgonie Wlodzimierza, opa
no wac tron i posiadlosci swe rozszerzyc, wysyla 
zb6jc6\v dla zamordowania bt~aci , i trzech z nich pa
da pod nozami siepaczy. Lecz Opatrznosc zsyla na 
morderc~ msciciela w osobie czwartego brata, Jaro .. 
slawa nowogrodzkiego. Oba wojska spotykaj~ si~ 
nad brzegami Dniepru i m~ztwo Nowogrodzian roz
trzyga los bit,vy. Po r6znych szcz~scia odmianach 
wrogowie staj~ na tern samem miejscu, gdzie jeden 
z braci Swi~topeUra zamordowany zostat Jaroslaw 
wst~puje na mogil~, a zanioslszy modly do Nieba o 
pomst~ na glow~ Kaina, daje znak do rozpocz~cia 
walki. B6j wre z nieslychan~ zaci~tosci~: w tem 
aniolowie pansey zst~puj~ z niebios, nios~c pomoc 
mscicielowi i Swi~topelk w ucieczce szuka ocalenia. · 
Kara boska sciga morderc~. ,Gdy uciekal - po
wiada kronikarz - napadl nan bies i oslably kosci 
jego, tak, ze siedziec nie m6gt i niesiono go na no-
szach." P~dzony przeklfJstwem, podo bnie jak Kain, 
scigany od widm, Swi~topelk z jednej do drugiej u
cieka krainy, a nigdzie spokoju nie znajduj~c, ginie 
wsr6d odleglej pustyni: ,,A jest dodaje kronikarz, 
mogilajego do dzis dnia na pustyni,a z niej smr6d idzie 

• 
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Widzimy z por6wnania tego, ~eNestor, pomimo je- W tych opowiesciach Nestora widzimy 6w wiek 
dnostronnego pogl~du, pomimo dodatk6w, dramat wy- bohaterski: k~edy chwala i honor znane byly na Ru
padku opisuj~cycb, przewyzsza opowiadacza islandz · si; kiedy ksi~z~ta id~c na wojn~, uprzedzali 0 tem 
kiego tak myslq, cbociaz niedoklanie wypowiedzian~, nieprzyjaci6l; kiedy poslowie zawieraj~c traktaty 
jak rozwini~cien1 szczeg6l6w, pelnycb zycia i poezyi· z cesarzem, glosili: ,,niech si~ na wieki stanie nie-
0 ilez nizszyn1 wydaje si~ Ejmund w por6wnaniu do wolnikiem ten, kto slowa danego nie dotrzyma," 
postaci, przez Nestora wyobrazonycb! Z jak~z to poczytuj~c to za najswi~tsz~ przysi~gfJ. W prostodu
prawd~ i poezy~ \vystawiony Swi~topelk, 6w syn sznem mnicha opowiadaniu nie podobna nie zauwazyc, 

greckiej zakonnicy! PoczfJty 'v grzechu; juz od samcj jak wiele bogactw poetycznych ukrytych bylo w tem 
chwili urodzenia nosi na sobie znami~ przekl~ctwa; zyciu, l\t6re pelni swej nie dobieglszy, juz w samym 
chciwy pano"'ania, przez bratob6jstwo zdobywa tron, zacz~tku smiertelnem otr~twieniem razone zostalo. 
lecz na samem miejscu zbrodni odbiera kar~ od bra- A jakiezby to bogate plony przyniesc ono moglo, 
ta n1sciciela; scigany nastfJpnie od wid1n, ginie wsr6d ' gdy by nie bylo innym zupelnie poszlo to rem, a kt6 .. 
m~czarni na pustyni! Nie wiemy, o ile powiesc ta ry obcJ m b~d~c poezyi, polozyl tamy nieprzebyte 
jest zgodn~ z history~; lecz patrz~c na ni~ jako u- dalszemu jej rozwojowi. 
tw6r literacki, nie podobna nie dostrzedz w niej J. Sa ... 
prawcly drammatycznej, a uawet analizy szczeg6l6w. 1 

• 

• 

STAN POLSKI 
• 

Nieszcz~sciem Jan Kazimierz nie mial energii i i pralaci zyli z wscbodnim przepychem, sadzili si~ 
cbarakteru Ryszeljego, kt6ry podobnych moznowlad- na utrzymywanie licznych dwor6w, dzielnych koni i 
c6\v pod Ludwikiem XIII umial posl{romic, a szlach- ckazanie azyatyckiego przepychu. Nar6d, mimo po· 
ta, niezalezna od pan6w, szemrala tylko na ich za- wszechne zubozenie, pod~zal za ich przykladem. 
biegi o lasld dworu, o ciemi~zenie siebie, ale nigdy Gi~ly si~ wsz~dzie stoly pod cifJzarem sreber i nnj-

. nie odwazyla si~ ich potfJgi ukr6cic. N a zgromadL:e- wyszukanszych potraw i wi~cej lozono na kucharzy 
niu tez powszechnem, gdzie jedynie szlachcic rownal nizeli na wojsko (Koch. Cli1n 2. lib I. pag. 16). Zbyt
si~ panu, cbociaz wszystka now a szlachta powsta- ki w tej mierze, mimo prawo z r. 1655, doszly do 
wala na Senat, z samych moznych zlozony, przeciez naj\vyiszego stopnia. Na urodzinach, weselach i po~ 
zawsze ltonczylo si~ na pogr6zkach, bo zanadto po- grzebacb, trawiono docbody obszernycb wlosci, zgro
suni~to zepsucie obyczaj6w, aby panowie, przy nie-

1

Inadzone znojem kmieci, pogr~zonych w najsrozszej 
zmiernych dochodach, nie mieli przewodzic nad re- n~dzy, a nie pami~tano na cierpi~c~ ludzkosc i nie 
szt~ ubogich wsp6lbraci. Jak tylko bowiem staly si~ - 1niano na wzgledzie potrzeb Ojczyzny. Nic na szpi
bogact,va zaszczytem i zjednywac zacz~Jy 'vladz~ tale ubogich, nic na fabryki, nic na podniesienie 
wzi~tosc i znaczenie - zaraz pocz~la slabn~c ener- miast z gruz6w, lub polepszenie bandlu, nic na roz
gia w narodzie; wszyscy si~ ubiegali za dostatkami, szerzenie oswiaty, nie wiele nawetna pi~kne i wygo .. 
by icb uzyc na najwyszukansze zbytki. Wspanialosc dne palace lozono - "'szystko sypano na zgraje 
polska uyla do nich powodem. Nie stawic si~ \ve- sluzalc6w, na zmyslowe rozkosze, a reszt~ - na bu
dlug moznosci okazale, nie przyj~c goscinnie cudzo- dowanie kosciol6w i fundowanie klasztor6w, s~dz~c, 
ziemca, nie ucz~stowac w do1n przybywaj~cego s~sin- ze tym sposobem zmaz~ winy w publicznem lub pry
da, bylo jeszcze u Slowian nieodpuszczun~ zbrodni~. watnem zyciu popelnione. Goscinnosc zasadzala si~ 
Polacy szczyc~c si~ icb pokrewienstwem, zawsze na- teraz na pijanstwie, w kt6ren1 wszystkie klassy i 
sladowali ten zwyczaj, ale w tycb czasach nie miewa- stany zar6wno celowaly ,Pij~ wszyscy biskupi i se
no wzgl~du na moznosc. Senatoro\vie, starostowie natorowie, a pij~ do humoru, pij~ i pralaci, zolnie-
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rze, szlachta, mieszczanie, panowie i chlopi - owo 
zgola pijana Polska zwac si~ moze" - s~ to slow a 
owczesnego pisarza (Opalin. Sat. 8. Ks. 4 ). A z tak 
obrzydlego, lecz niestety powszecbnego nalogu, ja
kiez i skazenie moraine musialo wynikn~c? Skoro 
bowiem ginie cnota, zaraz ambicja do serca si~ wkra
da, a lal<omstwo wszystldch ogarnia. lnl zas bar
dziej zbytek w Rzeczypos politej wzrasta, tym bar
dziej umysl prywatny upatruje in teres.- Ludziom, je-
dynie niezb~dnych rzeczy potrzebuj~eym, tylko s!a-
wa Ojczyzny i swoja wlasna w J)Oz~daniu zostaje, -
lecz dusza zbytkien1 zepsuta, do innych praguien 
zmierza; - kto co kochal, wi~cej nie lubi, - kto 
byl wolnym przy prawach - przeciwko nim powsta
je, -- glosy za pieni~dze si~ daj~, - a skarb pu
bliczny, - polegaj~cy na dobru prywatnych ludzi
staje si~ ich ofiar~. Jakoi, przy ci~glych zuburze
niac h przed elekcy~ Michal a, wszeteczenstwo i nie
rzf}.d stan~lo \V cenie. Nie slychac bylo, kogoby o 
lichw~ na Trybunal pozwano, kotnubyzganiono z<lzier
stwo, lub zabrauo n1aj~tek, za to, ze grosz publiczny 
na S\v6j prywatny uiytek obr6cil, - nie odsf}:dzono 
od czci, ie z pola bitwy uciekl, - nie oddano pod 
miecz sprawiedliwosci, ze niewinnego zabil, - nie 
ruszono z Senatu, kto si~ brudami, pijanstwem i u
ciemi~~eniem ubogich bawil, bo najmozniejsi zhan
bieni byli temi zbrodniami. Szlachcic prosty tern si~ 
r6znil, ze duch jego w post~powaniu publiczncm byl 
niezmienny, miluj~cy Ojczyzn~, dbaly o religij~ i 
czystosc obyczaj6w. W pozyciu domo,vem, gdzie ro· 
la i mysliwstwo bywaly jedynem jego zatrudnieniem, 
uprz{\Jmy i sprawiedli"'Y, w edukacyi syn6w surowy, 
z zon~ nie znal rozwod6w 1

). U kobiet stare obycza
je jeszcze byly nie stracily szacunku, - jeszcze 
w szkole \Vlasnego domu nauka podleglosci, cierpli
wo~ci i uprzejmosci, zwykla si~ byla odbywac, a o 
wyborze m~za stanowila wola rodzic6w. Robota 
krosienkowa wraz z sierotami, by\valy gos podyn i 
matek gl6wnem zatrudnieniem; do spraw m~i6w nie 
wtr~caly si~ wcale; - dopiero za przykladem iony 
Jan a Kazin1ierza zacz~ly wplywu na bierac do inte-
teres6w publicznych; r6wnie gust do stroj6w, jako 
tez zamilowanie wyg6d od dworu przej~to. 1\fimo 
niedosyc wyrazncj wladzy panuj~cego w sprawowa
niu rz~du, cn.oty lub wady otaczaj~cych go, tak jak 
we wszystkich pailstwacb, wiele wplywaly na oby
czaje narodu, a to dla .rozdawnictwa dowolnego 

') Trzy tylko podebne zdarzyly sifJ wypadki za Ka
zimierza, Micbala i Augusta m. (Czacki str. 30, T. II). 

' Ksi~GA Swr.ATA, Cz. II. R. XII. 

urz~d6w i starostw. Prawdl! jest poniek~d, co m6wi 
zagraniczny pisarz, ze dop6ty tylko Polacy byli nad
skakuj~cymi, dop6ki !aski nie zyskali, - skoro zas 
t~ otrzymali, nie s~dzili si~ obowi~zanymi do wdzi~
cznosci; lecz m6glze si~ kto spodziewac posuni~cia 
si~ na wyzszy stopien, lub pomnozenia dochod6,v, je
zeli pierwszego daru nie zawdzi~czyl krolo,vi? Zt~d 
zatem pod dzielnym Batorym waleczni; pod spokoj
nym Wladyslawem miluj~cy pokoj; pod Janem Kazi
mierzem tak bitni jak on, a tyle intryganci ile jego 
zona Marya- Ludwika, Irt6ra powoduj~c m~zem, 
wszystkiem wladala. Ta to kobieta, nieograniczo
nych zamysl6w, pierwsza po Bonie, wprowadzila 
przedajnosc urz~d6w, oraz upowszechnila przekup· 
stwa, a przez· obietnice, laski i grozby, usilowala, 
nie bez skutku, powaznych senator6w przerobic na 
d\vorza.n wersalskicb. Nadto dla pozyskania pan6w 
dawala wielu za zony mlode francuzki, a te, nie 
tylko potrafily kierowac zdaniatni swych m~z6w 
w Senacie, na polu elekcyjnem, ale nawet zaszczepi
ly 'v Polakach upodobanie w modacb i zwyczajach 
kraju rodzinnego. Zacz~to je naslado\vac, zacz~to 

wysylac mlodziez do Francyi, co jakkolwiek stalo si~ 
p6zniej przyczyn~ zlych skutk6w, wyznac przeciez 
nalezy, ie zlagodzilo nieco obyczaje, kt6re ci~gle 
wojny, barbarzynskiemi pra wie uczynily. 

To co si~ dot~d m6wilo we wzgl~dzie stanu mo
raln~go o szlachc ie, - to sa1no rozumiec naleiy i 
o miastach wolnych, kt6re j~ zawsze nasladowaly. 
0 poddanych zas nie wiele mazna powiedziec; - bo 
jakiez mozna upatrywac przymioty w czlowieku, 
kt6rego niewola tak urz~dzon~ byla, iz mu ledwo 
tyle rzeczy prac~ ci~ik~ zyskiwac pozwolono, ile 
icb pierwsze potrzeby zycia wymagaly; c6i widziec 
mamy w tej 1nachinie, kt6ra bez przy1nusu, kroku 
nie z1·ohila; jak uwazac czlowieka, kt6remu chfdci na
wet polepszenia losu srogiego zabroniono, - kt6re
go potrleby ograniczono, a pragnienia, z~dze i my-.. 
sli tlunliono? 

Dawszy niejakie wyobrazenie o stanie wewn~trz-
1zynz Pol ·ki przy abdykacyi Jana Kazimierza, -
rzucmy okiem na stan zewn~t1·zny i uwazajmy ile 
wplywal pa abdykacy~, a nast~pnie na elekcy~ Mi
chala. 

STAN ZE,YN~TRZ TY. Jeszcze Karol V. zamyslaj~c 
o n1onarchii uni wersalnej, stal si~ przyczyn~ r6wno
\\'agi europejsltiej, a teraz widziec si~ daly wszystkie 
panstwa w systemacie zwi~zkowym. W6wczas juz 
jak dzisiaj, monarchowie za fatnilj~ si~ u wazali, -
najntniejsi· ksi~z~ta w plywali do og6lu interes6w, 
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a porozumienia si~ gabinet6w, zakonczalynajwazniej- mysl przeistoczenia pans twa elekcyjnego na sukces
sze sprawy tr.aktami. Pierwszy z takowych trakta- syjne i w tym wzgl~dzie znosila si~ z Mazarynim i in.:. 
t6w byl Westfalski; uporz~dkowal on zaburzone nyn1i przyjaciolmi (Puffend. sub. anno 1 667). Do .. 
trzydziestoletni~ wojn~ Niemcy i cal~ poludniow~ piero jednak drugiego malzonka Jana Kazimierza 
Europ~ uspokoil. Traktat Oliwski r6wniez ulatwil przywiodla do tego, iz zezwolil za zycia na wyb6r 
interessa P6lnocy, ratuj~c Polsk~ i Danj~ od zguby, ksi~cia d' Angu]em syna Kondeusza, }{tory mial jedn~ 
uznaj~c za niepodlegle Prusy, a Szwecy~ wynosz~cy z jej siostrzenic poj~c za zon~. Senat przekupiony 
do panstw pierwszego rz~du. Wscb6d pod dzielnym zlotem francuzkiem nie opieral sifJ temu zamiarowi; 
rz1Ldem Mahometa IV i m~drem wezyrostwenl Ku- panowie litewscy, obawiaj~c si~, w czasie bezkr6lewia, 
prielego, obudzil w sobie wojennego ducha przez 24 wpasc pod wladz~ obcych, prosili o przywiedzenie do 
letni~ \valk~ o !(andy~. Wenecya ze strat~ tej wy- skutku. Poslowie narodu zgromadzeni na Sej1n r. 
spy utracila zupeln~ poteg~ na morzu, kt6ra si'2 do 1661, doswiadczywszy kl~sk od Kozak6w, Tatarow, 
Portugalii, Hollandyi i .A.nglii przeniosla; -lecz Por- Rossyi, Szwecyi, Prus i Siedmiogrodzian, upatruj~c 
tugalia dopiero 1668 r. wybila si~ na wolnosc z pod w post~pku kr6la popraw~ rz~du, zdawali si~ na je
jarzina Hiszpanii, }{tora skutldem ci~glych w~jen l<u go dokonanie zezwalac; lecz Jerzy Lubomirski mar-
upadkowi si~ chy lilR. Hollandya jakkol 'viek w zeglu- szalek wielki i hetman polny koronny, slawny 
dze prze\vyzszala wszystkie inne narody, tnusiala w pokoju i wojnie, potfJzny i dumny, zamyslaj~c san1 
przeciez ust~pic rniej s-ca na morzu Anglii, kt6re dla dla siebie o koronie, zburzyl szlacht~ i zmusil kr6la 
nicj Krorowel na zawsze dziedzicznem uczynil. Lu- do wyrzeczenia sifJ najzbawienniejszego pomyslu. 
dwik XI\r chcial Francyi nadac podobn~ prze,vag~ Bannitowany przez za wzi~tosc l\r6lowej, uszedl do 
na l~dzie. Monarcha ten chciwy slawy we 'vszyst- vVroclawia i z tamt~d posilkowany przez Austry~ 
kie1u, a szczeg6lniej w rozszerzeniu granic, - zau- i elektora Brandeburgskiego, rozniecil ogien wojny 
fauy w bogactwach zakwitnionego panstwa, w bie- domowej. Austrya dla zwyklej emulacyi z domem 
glosci ministr6\v i walecznych 'vodz6w, kieruj~c ga- Burbonskim, iyczyla sobie ogl~dac na tronie pol
binetami: Tureckim, Szwedzkim i Angielskim, rna- skim }{si~cia Karola Lotaryngskiego, ktory n1ial po-

• 

j~c pod opiek~ Szwajcar6w, niekt6re Rzeczypospoli- j~c za ion~ Eleonor~ siostr~ Leopolda Cesarz a; ele-
te wloskie i ksi~stwa niemieckie. --=- rzucil postrach ktor zas Brandeburgski Fryderyk Wilhelm wielki, 
na cal~ Europ~: dom austryacki wynjszczony woj- silnie pragn~l wyniesienia ksifdcia Neiiburgskiego 
nami o religj~ i buntami '"~gierskien1i, wspieranemi Wilhelma-Filipa, kt6rego (koftcz~c z nim oddawna 
przez Turk6w, z zalosci~ pogl~dal na wzrost pot~gi trwaj~ce spory mi~dzy elektorami a palatynami o 
Burbon6w, a nie mog~c otwarcie jej oslabic, przy- posiadlosci Julii, Kli wii i Bergu) przyobiecal popie
najtnniej skrycie usilowal przeszkodzic szerzeniu rae w osi~gni~ciu korony Polskiej. (Puffend. sub. an
sifd onej. Przy takim systemacie polityki i skladzie no 1654). Z takowych powodo~w mocarstwa te pota
panstw Europejskich, Polska elekcyjna, zarliwa jemnie dzialaj~c, zmusily Jana Kazimierza, przez Lu
.zbyt o wolnosc i zawistna '\Vladzy l\:rolewskiej, nie bomirskiego, przyrzec narodowi, ii nie b~dzie si~ 

dopuszczaj~c panuj~cym bez wiedzy Sejmu wcho- staral o nast~pc~; Francy a pe\\"na przychylnosci naj
dzic w zadue scisle i tajemue Z\Vi~zki z obcymi mo- znakon1itszych os6b w Rzeczypospolitej, postanowi- . 
narchami; nie 1naj~c nawet ci~gle rezyduj~cych po- la go sklonic do zlozenia korony, lecz juz nie na 
sl6w przy dworach zagranicznych, byla jedynie ce- rzeez ksi.~cia d'Angulem (bo Marya-Ludwika umaria) 
lem niezgody mi~dzy Austry~ i Francy~. ale dla samego l(ondeusza; kt6rego dla zbytniej po-

Ludwik XIV, zamierzywszy poniiyc don1 au- t~gi, jak starala si~ pozbyc, tak nier6wnie zdolniej
stryacki i opanowac porty nad morzein Baltyckiem, szym uznawala do wykonania swoich zamysl6w. 
za konieczn~ rzecz uznal osadzenie na tronie pol- Tajne i cz~ste poselstwa, niezmierne przekupstwa, 
sl{iJn Bur bona. Mary a-I.Judwika, ko bieta a1nbicyi o bietnice n1niej ostroznie czynione, i to przedsiewzi~
nieograniczonej, a przytem czynna, obrotna i w przed- cie wykryly. Najbardziej niem przerazony zostal 
siewziEdciach stala, miala sluzyc za narz~dzie w wy- elektor, widz~c zniweczone nadzieje pozyskania ty
konaniu tak rozleglych plan6w. Wychowana przy tulu l\r6lewskiego i innych korzysci, jakieby mu 
dworze francuzkim, obeznana i swiado1na z czynno- ksi~ze Neuburgski zapewnil~ g<lyby kr6lem polskim 
~ciami najbieglejszycb polityko\\', skoro tylko zaslu- zostal (ugoda w r. 1668). - Wysyla wifdC jak naj
bion~ zostala Wladyslawowi IV, zaraz powzi~la spieszniej jedno za drugiem poselstwa do Szwecyi, 
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Cesarza, a nawet do Francyi, azeby, po zawakowa
niu tronu w Polsce, ksi~cia Filipa '"spierali. Prze
klada Szwecyi pokrewienstwo kandydata z fatnilj~ jej 
kr616w i zar~cza jego imieniem wolnosc 'vyznania 
Dyssydentotn, cesarzowi · wystawia pot~g~ stronni
ctwa francuzkiego w Polsce, -a Francyi - zbytni~ 
odleglosc i Si)Siedztwo austryackie, - wszystkim 
zas dawal poznac, iz zalecenia ich ty lko za ksi~ciem 
Neiiburgsldm skuteczne bye mogq i ze on tyll<o pn
nuj~c, potrafi utrzymac pok6j na P6lnocy. - Nie 
wsz~dzie ta intryga poz~dany skutek odniosla, -
Szwecya przychylila si~ do niej, cesarz nie mile 
spoglf!:daj~c na wzrost domu palatynskiego, dlugo 
si~ wahal, dop6ki ministrowie Lobkowic i Auszperg 
nie nam6wili go, azeby publicznie oswiadczyJ si~ za 
nim, a potajen1nie wspieral ksi~cia Lotaryngskiego. 
Dw6r francuzki chociaz jeszcze 1657 roku zacbfjcal 
ksi~cia Filipa do starania sifj o koron~ Polslr~, 
chc~c prze7. niego nabrac wplywu do interess6w nie
mieckich, teraz jednak odpowiedzial elektorowi, iz 
raz danego slowa Kondeuszowi zmieniac nie moie. 
Nie lepszy wypadek nast~pil za kilb:akrotnemi po
~elstwami samego ksiEJcia Neuburgskiego. Dopiero, 
kiedy Ludwik XIV wiedz~c, iz jezeli elektor Bran-
deburgski zostanie w spokojnosci, inni ksi~z~ta pro-
testanccy niemieccy, nie odwaz~ si~ dac pomocy Hol-
landyi, na kt6r~ wypraw~ przedsi~wzi~l, obowi~
zal sifj (1667 r. 15 Pazdziernika) opuscic l{ondeu
sza i popierac Neuburga, odwolac wszystkie ukla
dy z panami polskimi zawarte w celu wyniesienia 
pierwszego i one na korzysc drugiego wykierowac; 
nakoniec doloiyc starania, aby Jan Kazimierz jak 
najrycbh~j zlozyl koron~ 1). Lecz czyz moina bylo 
Spodziew ac Sifj wy konania tak przeciwnego interes-

SOm Francyi i tylko przez okolicznosci wymuszonego 
traktatu? W prawdzie l\r6l Francuzki napisal list 
do stan6\\' polskich, ze Kondeusza z kraju nie wy
pusci, cbociazby go obrali; lecz poslowi swemu 
listu tego zabronil pokazywac, az dopiero po upad
ku stronnictwa austryackiego; darowal 240,000 
liwr6\v dlugu do Rzeczyspolitej imieniem }{Sifjcia 
FilipH, a Sobieskiemu godnosc ksi~zEJC~ para, mar
szalka Francyi i ozdoby kawalerslde 8-go Ducba 
przyobiecal; lecz to samo sluzylo na zjednanie u
mysl6"' Kondeuszowi; zakazal stryjowi ksi ~cia Ka
rola dostarczac mu pieni~dzy, ale to wlasnie byl in
teres Francyi, aieby si~ przeciwne jej stronnictwo 

1) Puffend. lib. 10 sub. anno 1668. Obszernie o tych 

dzialaniach. 
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nie wzmagalo; doradzil ksifjciu N etiburgskiemu, a by 
prosil kr6la angielskiego, o zalecenie i wstawienie 
si~ Sult.una Tureckiego, azeby ten, listy rekomenda .. 
cyjne za nim do Rzeczypospolitej napisal; tudziez 
aby Szwedzi i elektoi Brandeburgski na pograniczu 
trzymali gotowe wojska, bo z g6ry obliczyl, ile to 
wszystko oburzy Polak6w. - Zreszt~ cal~ t~ spra
w~ poruczyl Ressierowi biskupowi Biterreliskiemu 
swojen1u poslowi, a ten chytry i przebiegly czlowiek 
wszystko dzialal na rzecz Kondeusza, lubo sifj zdawal 
wszystko robic za Neuburgiem. - Przyjmowal po· 
darunki i obietnice obudwu, chociaz drugiemu byl 
najnieprzycbylniejszy. Panowie Polscy poszli w jego 
slady, satn na\vet kr61 przez Denhoflow~, umiej~c~ 
slabym umyslem wedlug upodobania kierowac, dal 
siEJ naklonic do zlozenia korony na rzecz ksi~cia 
Neuburgsbiego, otrzymawszy 6 Sierpnia 1668 roku 
przyrzeczenie od Lud wika XIV przepEJdzenia reszty 
zycia wygodnie i swobodnie we Francyi. Austrya 
dowiedziawszy si~ o tych ukladach, nie zjednawszy 
jeszcze znacznego stronnictw a dla ksifjcia Karola, 
wszelkiemi sposobami starala si~ przeszkodzic, a 
przynajmniej odlozyc na .. czas dalszy abdykacy~, -
lecz Ressier, nasadziwszy wielu znakomitych du
chownych, kt6rzy kr6lowi ci~gle wystawiali niebez .. 
pieczenstwo duszy, sklonil go do przep~dzenia re
szty zycia, w stanie duchownym. Jan Kazimierz po 
wielu prosbach nadaremnych Stan6w, azeby nie o
sieracal narodu, uwolniouy od przysi~gi dnia 16 
Wrzesnia o godzinie 3-ej po poludniu r. 1668. 

Rzecz dziwna, kiedy przez ci~g 21-letniego pano
wania Polska byla trapiona ustawicznemi wojnami 
zewn~trz i wewn~trz, teraz przy jego abdykacyi i 
w czasie bezkrolewia najzupelniejsza panowala spo
kojnosc. Turcy bowiem, chociaz zagrazali wojnq, 
byli jednak od niej dalecy, raz przez wzgl~d na za
mieszany sta.n W ~gier, - drugi raz na nietrwal~ 
przyjazn kr6la Prusldego. Tatarzy niedaw.no przy 
Podhajcach 1667 r. przez Sobieskiego od napadu 
wstrzymani, dochowali zawartych traktat6w. Koza
cy na dwa obozy podzieleni, jeden pod Sierkiem H. 
w Polsce, drugi pod Doroszenk~ Turkom byli przy
cbylni. Wiod~c ci~gle miEjdzy sob~ kl6tnie, zapo-
wiadali burz(J, kt6ra si~ miala wkr6tce zakonczyc 
wziEJciem Kamienca. Rossya przyst~pila do zgody, 
a ukladane zawieszenie broni w Krasnem a p6-
zniej \V Andruszowie, zamienilo si~ w traktat wie
cznego pokoju. Inni zas s~siedzi maj~c na celu wla
sne widoki i korzysci, tudziez dla wzajemnej oba
wy, dochowali oliwskiego traktatu. 

21* 
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ELEKCYA MICH:MJA KORY:BUTA WISNIOWIECK!IEGO. i przewodzenie Ludwika XlV ·w Polsce. Zgola we 
wszystkich post~pkach Jana Kazimierza upatrywali 

. wszyscy ~1rawie albo zamachy na wolnosc, albo uci ... 
Po abdykacyi, wladza kr6lewska, wyj~wszy roz- snienie narodu, tak dalece, ze kaznodzieja Piekarski, 

dawnictwo urz~d6w, przeszla do Prymasa Mikolaja przy ogloszeniu bezkr6lewia, wzi~,l za tel\st owe 
Prazmowskiego, z starozytnej wprawdzie, lecz 'v mier- slow a Pisma Swi~tego ,jam wyrwal lud m6j z r~k 
nosci ~yj~cej, familii urodzonego. Pi~kne przymioty wszystl<ich kr6low, kt6rzy go trapili·' (Lauterb. 
natury, gladkosc wymowy i rozs~dek gl~boki, daly 681). 
go poznac Janowi Kazimierzo\vi, kt6ry go tern cb~- W sr6d takich mnieman o przeszlym kr6lu,
tniej do naj,vyzszych dostojenstw posuwal, ze przez myslec zacz~to, gdy uniwersalatni Prymasa prze
zr~cznosc \V 'vykonaniu zlecen, umial pozyskac las- znaczony na Sejmiki dzie:ii 9 Pazdziernika 1668 r. 
k~ kr6lowej. Uczyniony najprz6d referendarzem, nadszedl. Zebrala si~ liczna obojga narod6w Hzla
Opatem Sieciecbowskim i proboszczem Gnieznien- chta i w powiatach s~dy I{apturowe ustanowila. 
skiln, otrzymal dalej Biskupstwo ~uckic, kancler· S~dy te z najwi~ksz~ wladz~ wykonywania swoich 
stwo l\oronne (nie byl Podkanclerzym), a nareszcie wyrokow, 1naj~c roztrz~sac tylko sprawy l<ryininal
w roku 1666 zasiadl na stolicy Arcybiskupiej (Nie- ne wydarzone od abdykacyi, nie zupelnie mogly za
siecki T. 3. str. 728). bezpieczyc spoh:ojnosc: azeby jej przeciez bardziej 

Tyle doznanych wzgl~d6w od Maryi-Ludwiki, mu- jeszcze nie n1ieszali obey poslowie, Prymas doni6sl-
. sialy go przywi~zac do strony francuzkiej; dal tego szy pierwej wszystkim monarchom Europejskim 

wielokrotne dowody przedtem, dal i teraz, kiedy u- o post~pku Jana Kazimierza, prosil aby si~ oddalili 
wiadamiuj~c woje,v6dztwa, iz Rzeczpospolita w bez- z Polski poslo\vie, az do czasu nadejscia Sejmu 
l\r6lewiu zostaje, zagrzewal nar6d, aby odprawiono elekcyjnego. Cesarski i elektorski, maj~c na wzgl~
elekcy~ przez posl6w, kt6rzyby lat\VO przekupione- dzie wzmocnienie stronnictw, odpo\viedzieli, ze na 
mi bye mogli od Kondeusza. Po wydanych uniwer- to rozkaz6w od S\vych pan6w nie odebrali, ros
salach, dziwna z111iana w caletn panst,vie nast~pila; syjski upatrywal w tern zniewag~ swego wladcy. 
zamkni~to trybunaly i s~dy wszelkie ustaly; zt~d Kr6l dawny, kt6ry dopiero w czasie konwokacyi od
bezkarnosc zbrodni i zami~szanie spol{ojnosci pu- dalil si~ z Polski wielu senator6w, obawiaj~c si~ 
blicznej wynikn~c musialo. Od Stefana juz, nie zo- aby zmuszenie icb, zlych za sob~ nie poci~gn~o 
stawala Polska \V podobnym stanie, gdyz pozostali skutk6w, zdawali si~ zezwalac na z~danie posl6w,~ 
kr6la synowie, lat'\\ro jego 1niejscr zast~powali. Jan lecz Prazmowski, staly w przywi~zaniu do stronni
Kazimierz byl bezdzietnym i ostatnim z familii W a· ctwa francuzkiego, kt6re mogloby poniesc jakowy 
z6"'· R6.ini r6znie o niln tnniernali; wielu poch waly, przez to uszczerbek, zagrozil, iz zlozy urz~d i ogJo ... 
lub wady jego "'ytykalo. Pierwsi 1n6wili: byl to pan si, iz dla ich uporu, tak musial post~pic, albo, jezeli 
godny lcpszych czas6w; jego duszy i ciala przymio- si~ w W arszawie zostanie, zadnernu nie da poslu ... 
ty mogly si~ przylozyc do uszcz~sliwienia J\raju, chania. Grozba ta odniosla pozt~:dany skutek L 
gdyby nie zgubna forma rz~du i trudny zbicg okolicz- wszyscy opuscili stolic~ (Puffend. lib. 10). Nakaza ... 
nosci. Drudzy przeciwnie, mienili go sprawc~ no, co si~ w poprze<lnicb bezkr6lewiach nie pra
wszelkich uieszcz~sc; on jest, m6wili, przyczyn~ ktykowalo, aby ewangielicy i inni roinowiercy oct ... 
wszystkich bunt6w ]{ozactwa, nie chc~c ich w za.. dalili si~ na 12 tnil od 1niejsca elekcyi, a co wi~ksza, 
rodzie przytlun1ic; on sprowadzil wojn~ szwedzk~, dla z namowy Nuncjusza papiezkiego Galeacjusza Mare
czczego ty tulu, on utracil Prussy, Inflanty i Ukrain~; scatti Arcybiskupa Koryntskiego, Stef. Wierzbowski 
a gdyby nie m~ztwo Czarnieckiego, wszystkichby Biskup poznanski, 1naj~cy w swej Dyecezyi War· 
nas wydal na bezkarny lup nieprzyjaciolom; on szaw~, \vykl~l w kosciele S-go Jana, Dyssydent6w. 
przez zbytnie uleganie zonie, dai po,Y6d do wojny jako heretyk6w, opiel<i rz~du nie godnych i z calego 
domowej, zbuntowal wojsko i zawieral potajernne Mazowsza, przez edykt, wyrugowac ich zamierzyl; 
z obcymi umowy, nastaj~c na zgub~ zlotej wolnosci. kiedy przez szcz~sliwe wstawienie si~ obcych dwo
Wyrzucano mu nawet zycie prywatne, poj~cie brato- r6w, a szczeg6lniej szwedzkiego i pruskiego, rzecz t~ 
wej za zon~, post~pek z Radziejowsldm i milostki zagodzono i projekta nierozs~dnej gorliwosci zniwe
z niekt6remi damami dworu kr6lowej. W abdyka- czono. 
cyi wreszcie samej, dostrzegano slabosc charakteru Po zalatwieniu tych spraw dnia 5 Listopada 1668 
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roku otworzyl si~ Sejm konwokacyjny, czyli konfe- Po przyszlym kr6lu w ogole tego zqdano, aieby 
de1acya generalna stan6w. Tu caly Scnat i po· by! katolikiem; nie podejrzany o kacerst"'o; nie po .. 
slowie ziemscy zebrali si~ \V Warszawie, a mar- siadaj~cy panstwa inszego i \Vlasn~ lub sprzymie .. 
szalkiem kola poselskiego, jednozgodnie wy branym rzenc6'v pot~gf! niestraszny dla wolnosci, aieby o
zostal z Litwy, na kt6r~ kolej przypadala, Jan An- kazal juz bieglosc w taktyce, albo przynajmniej mial 
toni Chrapowicki podkomorzy Stnolenski. Po zwy- zdolnosc do prowadzenia wojny; azeby licznetn po
klych obrz~dach oddania laski i przygotowaniu tna- tomst,vem nie byl obci~zony, lccz szczodry ua zaslu-
teryi, pol~czyly si~ obiedwie Izby 9 Listopada w Se- zonych i sprawiedliwy; azeby z obcymi monarchami 
nacie i odt~d w nim ci~gle do dnia 5 Grudnia tr\"\'a- nie zostawal w zgodzie i przyjazni, nie oddzielal in

ly obrady dosyc spokojne, skutkiem kt6rych byly teres6w wlasnych od s praw narodu, nie z emuluj~
wazniyjsze uchwaly: ,,Nikt bez jednomyslnosci glo- cych by{ mocarstw; aby spokojnego byltunyslu; nie o
s6w nie wazy si~ przyszlego kr6la mianowac; przed ciEJzaly, nie okrutny, nie ubogi, zdolny przej~c oby
ogloszenietn jego exorbitancye czylinadlliycia w pra- czaje i nauczyc si~ praw narodowych. Dodawano 
wach, przywilejacb, swobodach szlachty i miast po- \Vi~cej jeszcze \vybornych i dzi\vnie pifJknych warun
pra,Yione b~d~; wszelkie urazy z projektowanej przez k6w, gdyby tylko tak latwo mozna bylo znalesc do
Jana Kazimierza elekcyi po bratersku i cbrzescijan- skonalego n1onarch~ jak go sobie \vyobrazano. -
sku jed en drugiemu daruje i wiecznie odpusci. Dys · Z reszt~ zd~nia J)odzielono mi~dzy Kondeusza, Fili
sydentonl, na wniosek Prazmowski ego, wszystkie da- pa-W ilbclma ksi~cia N eiiburgskiego, Karola ksi~cia 
wniejsze przywileje potwierdzono, lubo wielu bisku- Lotaryngskiego i Cara Rossyjskiego. Opr6cz tych, 
pow zanioslo przeciw temu protestacy~. Na przed- Maciej ksi~z~ tosl\anski, mocno zyczyl sobie tronu 
stawienie tez Pieni~zka (Dyar. Convoc. > Posla W o- Polski ego, lecz pozn awszy, iz skarby jego b~ zbyt 
jew6dztwa Krakowskirgo, cbociaz caly Senat i zna- szczuple aby m6gl niemi pozyskac przewag~ nad 
czniejsi poslowie byli przeciwni, aby kazdy, kto tyl- \VSp6lzawodnikami, nie wiele straciwszy, zaniecbal 
ko b~dzie na Sejmie elekcyjnym zaprzysi~gl, iz tego zabieg6w. 
tylko mianuje za pana, od kt6rego i na kt6rego imie Ksi~ze Yorku Jak6b, nie n1niej zamyslal o koronie, 
nic nigdy nie wziQ:l ani nawet obietnicy otrzymal ale kiedy Ludwik XIV, u kt6rego z matk~ po zabi
i tego obierze, kt6ry n1imo praw za przeszlego pa- ciu ojca przemieszkiwal, odn16wil mu wsparcia, a 
now ani a o koron~ nie zabiegal. "-Z reszt~ czas roz.. brat, Karol II, kr61 Angielski, rozrzutny, nie mial go 
pocz~cia Sejmu elekcyjnego, na dzien 2 Maja 1669 czem popierac i on si~ wc~esnie wyrzekl swych ma
roku naznaczono. Ale jeszcze ci~gnEJla siEJ konwoka- rzen. Rakoczy tez ks i~ze Siedmiogrodzki pi sal list 
cya, kiedy wiesc doszla, ze elektor Brandeburgski, do Prymasa, azeby go \V liczbie kandydat6w zamie
starostwo Drabimskie, na granicy pruski<~j polozone, scil, - odebrawszy jednak odpo,viedz, ze jest w po
bez wiedzy stan6w, zbrojn~ r~k~ opanowal. Staro- wszechnej u Polak6w nienawisci za nieprzyjacielskie 
stwo to dane bylo na dozywocie Dymitrowi k si~ciu post~pki ojca, takze s taran i koszt6w daremnych za
Wisniowieckiemu hetmanowi polnemu koronnemu, niecbal. Elektora Brandeburgs1dego szczeg6lniej 
a po jego dopiero smierci miaio bye us t~pione na I Wielkopolanie zyczy c so bie mieli, lecz gdy z~dali 
n1ocy traktatu Welawskiego Fryderykowi-Wilhel- aby zostal katolikiem, odpowiedzial, ii pod tym wa
nlowi, za podj~te koszta w czasie wojny szwedzkiej. runkiem nawet cesars k~by koron~ odrzucil i ze Po
On jednak przewiduj~c, ze Polacy za zgwalcenie lacy nigdy by dobrze o nim nie s~dzili, gdyby Bogu 
przez niego innych warunk6w traktatu tego do pel- niedochowal wiary i b a rdziej mial wzglqd na pozy
nic nie zechc~, przemoc~ do skutku go przywi6dl. tek anizeli na sumien ie. 
Niegod1iwosc post~pku przerazila Sejm zgromadzo- Zdaje si~ jednak, iz przytaczaj~cy to zdanie pi
ny, - lecz gdy elektor wczesnie porozumial si~ sarz (Puffend. lib. 1 0). raczej mial na celu \vysta
z Wisniowiecldm, a Hoverbek Jan posel jego zwy- wienie \VSpanialomyslnosci elektora anizeli prawd~. 
czajny, najzawolanszy polityk 6\vczesny, jak j~zyk Nienawisc Polak6w ku niemu za wiele \VystEJpk6w, 
tak sprawy polskie przewybornie znaj~cy, chytry i niezgadzaj~cych si~ z poboznosci~, potwierdza ten 
wiele dzialaj~cy, skrycie potrafil uniewinnic swojego domysl. 
pana, - zapomniano wkr6tce o tak nikczemnym Wreszcie Krystyna zapragn~la takzc tronu Pol
kroku, a cal~ uwag~ zwr6cono na podaj~cych si~ do skiego. W szesnastym roku zycia osiadlszy stolic\} 
osieroconego tronu kandydat6w. Szwedzk~ po Gustawie-Adolfie, wychowana przez 
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najbieglejszycb ministr6w i swiatlych m~zow, jak po
mi~dzy politykami tak mi~dzy uczonymi znakomite 
otrzymala miejsce. Kiedy jednakze trudno stac ko
biecie na czele wojennego ludu i ona z kolei zacz~-
la powoli tracic na znaczeniu, kt6re si~ do jej kre-

wnego, Karola Gustawa, dow6dzcy wojska przenosi
lo. Chc~c we wszystkiem nad wiek si~ wyniesc, tern 
bardziej nie mogla scierpiec, aby w jej panstwie l<to 
mial brae przed ni~ pierwszenstwo, dla tego pod pozo
rem oddaniasi~ zupe!nie naukom, zlozyla dziedziczn~ 
koron~ W az6w i przyj~wszy wiar~ Rzymsko-katoli-
ck~, raz w Niemczech, drugi raz we Francyi, a naj
wi~cej we Wloszech przemieszkiwala. Ale tak dumna 
kobieta, mialazby dlugo zyc w prywatnym stanie? 
Zaraz po stnierci Karola·Gustawa zapragn~la po-
wrotu do Szwecyi, aby powt6rnie obj~c rz~dy, lecz 
napr6zno ludzila si~ nadziej~. \V Hamburgu dowie
dziawszy si~ o abdykacyi Jana-Kazhnierza, zwrocila 
mysl do osiqgni~cia elekcyjnej korony. Dzi\vn~ jest 
rzecz~, ze kobieta nie n1og~ca przelamac wstrEJtu do 
malzenstwa, bez pieni~dzy, nie znana narodowi i nie 
maj~ca dla niego ofiar widocznycb, wpadla na tak 
dziwaczny pomysl; lecz jeszcze dzi,vniejsza, ze Kle
mens IX Papiez, mimo cal~ powag~ swi~tej stolicy i 
obawy sci~gnienia urazy interessowanych dwor6w, 
id~c jedynie za glosem przyjazni i wdzi~cznosci 
(l{rystyna bowiem przez uj~cie Kardynala Azzolino 
wiele si~ przyczynila do wyboru Klemensa IX, do~ 
brze przed tem sobie zuanego) w Breve przeslanem 
.Nuncyuszowi w Polsce b~d~cen1u, zalecal Krystyn~ 
Jako najzdolniejsz~ do rz~d6w Rzeczypospolitej 
( opr6cz Papieza, tylko Kardynal Azzolino, sekretarz 
Krystyny Santini, spowiednik Ks. Hacki i Nuncvusz 
Maresceiti, '"iedzieli o zamiarze Krystyny). T~ je
dnak na usprawiedliwienie tego postEJpku dodac na
leiy, ze jak Papiez nie pierwej dozwalal pokazywac 
o~o Breve, azby stronnictwa przer, ,vzajemne intry .. 
g1 prz~szly do najwi~kszego por6inienia, a Krysty
na z,~ Jedyny srodek przywrocenia spokojnosci publi
czneJ uznan~ zostala, tak ona jedynie na tern si~ 
rozdwojeniu zasadzaj~c, tajemnie przez Ks. Hackie-
go Polaka spowiednika swojego dzialala; ten zas 
tyl.k~ pozni.~dzy znajom~ sobie szlacht~ wspominal 

o nleJ, lecz 1 tu zarzucono jej skazanie na smierc slu
gi. swojego we Francyi, herezy~ w familii, nieszczEJ
sliwe panowanie Waz6w, ucisk rzftd6w kobiecych 
pod Jan em- Kazimierzem i t. p. Poslala kr6-
lowa zbicie tych zarzut6w Nuncyuszowi kt6rv 
rhociaz mial przyrzeczony sobie kardynalski kape.,-
lusz, nie wspomnial nawet publicznie o jej zamyslach 
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a ona za szcz~sliw~ si~ poczytala, ze przez docho
wanie tajemnicy mi~dzy kilkoma osobami nie stala 
siEJ posmiewiskiem Europy. 

Tak gdy dot~d wymienionych ksi~i~t nadzieja o
si~gni~cia korony Polskiej w pocz~tkach omin~la,
pozostalo jeszcze czterech kandydatow, pomi~dzy 
ktorych nar6d zdanie swoje podzielit 

Pierwszym gloszono dom panuj~cy w Rossyi, al
bo Aleksego, Teodora, lub tez Iwana. Mieli oni obie
cywac przyj~cie obrz~dku Rzymsldego; zdac na wo-
1~ Rzeczypospolitej, czy pol~czyc obadwa narody, 
czyli tei aby jeden przez ojca, a drugi przez syna 
byl rz~dzony; powr6cic wszystkie zabory a nawet 
Smolensk; wyplacic 2,000,000 zip. wojsku i 3,000,000 
Rzeczypospolitej i utrzymywac 40,000 zolnierza 
swoim kosztetn w czasie potrzeby. Gloszono takze 
o zawartych z Austry~ ukladach, w kt6rych miano 
jej ofiarowac wieczyste przymierze, wsparcie w kaz-
dej potrzebie; zaslubienie syna z Austryaczk~, byle 
go wspierala w osi~gnieniu tronu Polskiego. Twier
dzono takze, ze w 80,000 stan~l nad granicami Li
twy car w poparciu elekcyi swegoisyna Ale wszyst
kie te \Yiesci nie mialy podobienstwa do praw
dy, juz dla przywi~zania Cara do reJigii greckiej, 
juz dla obwarowywania na ten czas Smolenska, juz 
tez dla okropnego buntu kozaka Razina we wn~trz
nosciach panstwa, lecz jedynie wymyslone byly 
przez stronnik6w Kondeusza, celen1 zaprz~tnienia 
umysl6w szlachty i oslabienia . stron Lotaryngskiej 
i Neuburgskiej. 1'ym sposobem ku pierwszej oburzali 
nienawisc o tajne traktaty Austryi z Rossy~, od dru
giej odci~gali wielu ewange1ik6w, kt6rzy w dogtna
tach wiary mnh~j siEJ r6zni~ od Grek6 w niz od kato
lik6w. Wygnancy tez z kraj6w zabranych cir.Rz~c 

si~, iz b~d~ mogli do d6 br straconych powr6cic, chEJ
tnie l~czyli si~ z Pacami stoj~cymi na czele tego 
stronnictwa 1) Kiedy bowiein uchwalono przysi~g~ 
na konwokacyi, izby nieobierac tego, kto za Jana 
Kazimierza staral si~ nieprawemi krokami o koro
n~, w tenczas wiele bardzo znak omitych familij, dla 
uniknienia podejrzen szlachty, oswiadczylo si~ za 

1) Jal{kolwiek samo nieprzyslanie posla na elekcy~ 

potwierdza juz dostatccznie, iz Car o koron~ Polsk~ nie 
czynil zabieg6'w, przeciez slowa ministra Olszowskiego 
swiadotnego wszelkich spraw postronnych monarch6w, 
bardziej nas jeszcze o tern przekonywaj~. ,Moze nawet 
Car nie mysli o Polsldej koronie, gdy dot~d ni ustnie ni 

pismiennie, ani jakimkolwiek post~pkiem nie ukazal, iz 

si~ o ni~ star a." 
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Carem, a potajemnie sprzyjalo l{ondeuszowi. Sprzy- Zmujdz. Udawano za pewnosc, ie obadwa te mo
jali mu zas wszyscy, kt6rzy albo laskami zn1arlej carstwa juz pol~czyly wojska w Pomeranii, aby 
kr6lowej, albo zlotem francuzkiem przekupieni. Se- w przypadku rozdwojonej elekcyi, jego wesprzec 
nat prawie caly do tych liczby nalezal, a Prymasa tnogly. Chociaz elektor najszczerzej ksi~ciu Neu~ 
takze do niego bylo przywi~zanie, gdyz oswiadczyl, burgsl\ie1nu dopomagal, mni~j si~ to jednak zga
ze chociazby korona z nieba satnego spadla, niko- dzalo z prawd~, kiedy Szwedzi wyniszczeni ci~
muby jej ch~tniej na glow~ nie wlozyl jak J{ondeu- gle1ni wojnami pod Karolem-Gustawem, nie iyczyli 
.szo\vi. Jakoz bohater ten slawny \V boju, doswiad- sobie nowej walki w czasie maloletnosci kr6la i 
czeniem i osobist~ walecznosci~, tudziei innemi pi~- gotowi byli na kogokolwiek b~dz zezwolic, z wy
knemi przyrniotami godzien byl tronu Zygmuntow i j~tkiem Cara. Zdaje si~ wiEJc, iz \viesci takowe 
moze pr:ty pomocy Francyi, zdolalby rozszerzyc wla- rozsiewane byly przez Francy~, ]{t6ra lubo oglo
dz~ monarchiczn~, lrt6rej ograniczenie stalo si~ zr6- sila si~ za ksi~ciem Nettburgskim, przeciez pota
dlem tylu kl~sk. Lecz szlachta przypisuj~c zabie- jemnie przeciwko niemu dzialala z calem swojem 
gom Francyi wzniecenie wojny dornowej za Jana-Ka- stronnict\vem, tak dalece, ze mu tylko Radziwil
zimierza, oburzala si~ tern bardziej, ze panowie za- lowie, z Pacami w nieprzyjazni iyj~cy, istotnie 
przedali jej swoje gJosy. Wielu m6wilo o Kondeu- sprzyjali, a reszta jedynie dla pozoru, lub zysku 
szu: ,,byl on slawnym niegdys i jednal chwale naro- z niemi si~ l~czyla. Takiez post~powanie bylo 
dowi, lecz teraz wyniszczony pracami i wadan1i i Austryi. Cesarz Leopold w instrukcyach danych 
mlodosci, orzezwia si~ jedynie dawnych czyn6w , Chrystoforowi- Leopoldowi Szafgotsch, przykazal 
wspomnieniem; mamyz wi~c przyjmowac ten ci~zar, zalecac ksi~cia Filipa, lecz dodaJ, aby skrycie po
kt6rego si~ Francya tak usilnie pozbyc stara? Chce- pieral spraw~ ksi~cia Karola; co on cbociaz wier
tnyz przyj~c na siebie jarzn1o francuzkie? Zniesie- nie wykonywal, z szyderstwem zawsze o nim wspo
myz, aby dw6r napelniwszy swoimi, szydzil z powa- minaj~c i przywi~zanych do niego odci<}:gaj~c, prze
gi polskiej? B~dziemyz sluzyli za narz~dzie nieogra- ciez gniewalo to szlacht~, ze ksi~ze Nettburgski 
niczonej ambicyi Ludwika XIV, l{t6rej si~ juz l~ka wielu bardzo mial pot~znych przyjaci6t 
Europa? Potem, Kondeusz przez niebieglosc w po- Co tylko sprzeciwialo si~ ksi~ciu Neiiburgskie
lityce, niewdzi~cznosc, pop~dliwosc, lakomstwo i :na- mu to za Lotaryngsl{im m6wilo. Niemial zadnych 
wyknienie do nieograniczonej wladzy kr6lew skiej, publicznych zaleceii od mocarstw, zostawal w sa
daleko wi~kszych kl~sk b~dzie przyczyn~, anizeli mym kwiecie wieku, zaledwie 26 lat licz~c, a do 
po nim spodziewac si~ mozemy korzysci. '" Pr6cz tego nie,viescich wdzi~k6w pol~czal walecznosc, kt6rej 
rozgloszono, iz nigdy siEJ nie spowiada, ze \V pi~tek dal widoczne dowody w czasie wojny W ~giersldej. 
jadl mi~sne potrawy z Radziwillem kalwinem, ba-

1 

Opr6cz tego spokrewniony z Jagiellonami, bylby 
wi~cym niegdyz w Paryzu. Czem wszystkiem tyle moze wskrzesil ich pami~c, gdyby jak byl godnym 
podburzon~ byla przeciwko nien1u szlachta, ze jesz- korony, tak m6gl z~dze wszystkich zaspokoic. 
cze na sejmikach przedkon,vokacyjnych wolala: Urodzony z Mikolaja mlodszego brata ksi~cia Lo
,Kto trzyma z Kondeuszem, nieprzyjacielem jest taryngskiego Karola III, mial prawo do nast~p ... 
Boskim.':;- Non est cum Deo, qui favet Condaeo. stwa po bezdzietnym stryjn; - lecz gdy Karol III, 

Nie lepiej o Filipie- Wilhelmie ksi~ciu Neuburg- tyle znajomy z niestalosci, uczyniwszy dziedzicem 
skim myslano. Wprawdzie znajomy on byl Polakom Lotaryngii Ludwika XIV, dla tego jedynie, aby 
juz przez malzeilstwo z siostr~ kr6lewsk~ Konstan · si~ liczyc do ksi~z~t krwi francuzkiej, - urr1 zony, 
cy~, juz z uczciwosci, dobrego rz~du i walecznosci, opuscil natychmiast FrancyEJ i przez Wlochy udal 
dla czego niegdys Wladyslaw IV, zalecal go do ko- rsi~ do Niemiec, gdzie pierwej z Leopoldem, jesz
rony polskiej; ale teraz wiek 60-letni, a z wiekiem cze arcyJd~z~ciem, razem wycbowany, w scisl~j zo· 
duma, chciwosc i egoizm, jedenascioro dzieci niele- stawal przyjazni. Cesarz mile go przyj~l i nie ma
tnich i rod niemiecki, odstr~czaly od niego umysly. j~c ze swojego domu dla kogo starac si~ 0 koro
Najbardziej mu zarzucano zbyt wczesne zabiegi i umo- n~ Polsk~, chcial j~ pozyskac dla niego, dawszy 
wy z obcymi, kt6rzyby go do Rzeczypospolitej narzu- mu swoj~ siostr~ Eleonor~ za zon~. Rz~dzony je
cili przemoc~. Twierdzono, iz w tajemnych ukla- dnak przez ministr6w, gl6wnych nieprzyjaei6l 
dach przyobiecal elektorowi Brandeburgskiemu go- kshtz~cia, nie wielkie mu dawal zasilki, a dostat
dnosc kr6lewsk~ i Prussy Polskie, a Szwedom ki cesarzowej matki i starego ksi~cia Lotaryng-

I 
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skiego niewiele wazyly naprzeciwko niezmiernym pensyonowany od Francy],. kiedy opusciwszy Ukra
i oddawna sypanym summom francuzkim. Pr6cz te- in~ z kwarcijanami stan•} w Prusach, dla popar
go zarzucano Karolowi, ze rna stryja wylanego cia stronnictwa na kt6rego byl czele. 
na wszelk~ rozpust~, -- ze po jego ~mierci, je- Oswiadczyly si~ przeciw Kondeuszowi sejmiki ta
zeli zAchce odzyskac Lotaryngjf1, uwikla Rzecz- meczne. Sobieski glosiJ, iz c hcial Rzeczpospo
pospolit~ w wojn~ francuzk~ jak niegdys Zy- lit~ zabezpieczyc od wojska cesarskiego i elektor
gmunt III-go ze Sz"Necj~, i ze juz sama jego I skiego, kt6re mialy popierac strony ksi~z~t Lota--
elekcja nie obejdzie si~ bez krwi rozlania, gdyz 
Ludwik XIV, zadnym sposobem niedozwoli, aby 
Austrya osadzila tron Polski; mimo to jednak, 
sprzyjala mu wszystka szlachta, dla kt6rej uj~cia 
zjechal do Tarno\vic w Szl~sku. Z Senator6w tyl
ko Dymitr ksi~ze Wisniowiecki, hetman polny ko
ronny, i Olszowski podkanclerzy l{oronny byli za 
nim: lubo ostatni w og61e Pia sta, a w szczeg6lno
sci Michala ksi~cia Wisniowieckiego zaleca}; a do· 
piero kiedy wraz z kandydatem od pan6'v zostal 
wysmiany, przeszedl na stron~ ksi~cia Karola. 

Wposr6d tak rozerwanych ch~ci, zabiegi, pod
st~py, niezliczone frymarki, podarunl{i i obietnice, 
musialy miec miejsce. Z tym "ri~ksz~ smialosci~ 
przedawano za gotowe pieni~dze niepewn~ na
dziej~, gdy za bezsl\utecznyn1 rzeczy upadl{iem, 
upadaly i przyrzeczenia. Kandydaci przez prywa
tnych wyslanc6w Rzerzyli przekupstwo, - Polacy 
przyjmowali od wszystkich, kazdemu obiecuj~c, ze 
z nim trzymac b~d~, - dla. oslonienia zas szka · 
raJuosci post~pk6w, jedni przez zakonnik6w, dru
dzy przez zony dziala1i, pomi~dzy kt6remi ceJo
wa~y: Sobieska, Pacowa, Morsztynowa i wszystkie 
inne z rodu francuzkiego, zycz~ce so hie Kondeusza, 
a wszystkie od kazdego z }{andydat6w ogromne 
summy i szczodre obietnice przyjmowaly. Stron
nicy nawzajem codziennie rozrzucali pisma, w l{t6-
rych z najwi~ksz~ wolnosciq rozbierali zalety lub 
przywary wsp6lubiegaj~cych si~, chwal~c lu b ga
ni~c, jak komu nakazywal interes. 

W takim stanie byly rzeczy, kiedy w Lutym 
1669 r. zblizyly si~ przedelekcyjne sejmiki. Na 
tycb Litwa i Prusy dla odleglosci miejsca cb~tnie 
zezwolily, by podlug zyczenia Prymasa, przez po
slow elekcy~ odprawic, lecz Wojew6dztwa koron
ne jednotnyslnie zgodzily si~, aby wyprawic posl6w 
na Sej1n zwyczajny, a na sam akt elekcyi stan~c 
w pospolitem ruszen1u; tyrn bowiem jedy11ie spo
sobem miano nadziej~, iz Francuz, kt6rego szlach· 
ta cierpiec rue mogla, celu zyczen swoich nie do
pnie. Ale juz i na sejmikach powstaly burzli we 
przeciw niemu glosy. Pomnozyl liczb~ niecb~tnych 
Jan Sobieski marszalek i hetman wielki koronny 
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ryngsl{iego i Neiiburgskiego, - ale ldedy wiesci 
takow~ plonnemi si~ okazaly, - unikaj~c oburze
nia powszechnego, a widz~c, ze czas sejmu zbli
zal si~, z calem wojskien112,000 wszedl do Warsza\vy. 

Nie mniejsz~ liczb~ wojska, chociaz wlasnego 
tylko przywiedli: Jan wojewoda krakow ski, i sta
rosta spiski Stanislaw, Lubomirscy, mogfJ:cy odno
wic post~pe k Zborowskicb, gdyby, jak oni, chcieli 
bye wichrzycielami Ojczyzny, lecz nie szukali zem
sty nad nikitn, z~dali tylko skassowania dekretu 
wydanego pTzez Jana Kazimierza na Jerzego mar
szalka wielkiego i hetmana polnego koronnego, 
o kt6rym wyzej nadmienilismy. Wi~cej jeszcze ludzi 
Radzi willo"'ie przy\viedli. Sam ksi~ie Bogusla w 
do 8,000 ich przyprowadzil. Po nich Pacowie i in
ni panowie z licznymi r6wnie orszakami wjazd od
pra wili. Szla za niln i szlachecka mlodziez i gro
mady sluialc6w, okazuj~cych przepych dar6w, kto .. 
re siEJ zdawaly z ub6stwa publicznego ur~gac. Slu· 
sznie siej przeto obawiano, aby przy rozr6znionych 
cb~ciach tylu pot~znych naczelnik6w stronnictw, 
pole elekcyi nie zamienilo si~ w plac wojny do~ 

mowej. 
Rozpocz~l si~ Sejm elekcyjny wedlug uchwa~y 

zaszlej na konwokacyi dnia 2 Maja 1669 r. Se
natorowie i poslowie po odprawionem nabozen- . 
stwie, zaraz w pole wyjechali, - jedni do okopu 
miEJdzy Wol~ a Warszaw~ wysypanego, drudzy 
z Prymasem do szopy, postawionej w tyrnze oko
pie. Wedlug zwyczaju, mars zalek przeszh3j kon
wokacyi Chrapowicki, zda wal I ask~ chc~c przyst~ .. 
pic do wyboru nowego marszalka w kole rycer
skiem; lecz zatrzymano go rozrzuceniem przysi~gi 
na konwokacyi opisanej. Wielu posl6w przekupio
nych, nie mog~c bez wyrzutu sumienia stac si~ 
krzywoprzysi~zcami, upornie przeto twierdzilo, ze 
dobro publiczne miec trzeba na celu, ze dla tego 
nie nalezy im opuszczac kandydat6w, kt6rzy si~ 
zdaj~ najgodniejszymi, chociaiby od nich jakie po
darunki przyj~li, i ze konwokacya zadnego pra· 
wa stauowic nie mogla, nad zolnierza i podatki. 
Inni powstawali przeciwko amnestyi, inn wojsko 
i gwardye od obrad ocldalone miec chcieli; najwi~-
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cej jednak op6znily wybranie marszalka rozterki, , wojny domo,vej; szcz~sciem, poczuw~j~cy siiJ do 
z przyczyny bulawy polnej, danej przez J ana Ka.. winy, pob~czeni z najrozs~dniejszym, utrzytnali po 
zimierza w 1668 r. Michalowi ksi~ciu Radziwillowi kilkodniowych sporach ten konieczny srodek 
podkanclerzemu Litewskiemu, mimo zyczen i za- w Rzeczachpospolitych, umorzenia wszelkich nie
bieg6w Pac6w. Dwa te domy rozrodzone, pot~zne porozumien wzajemnycb. Po obraniu marszalka, 
i emuluj~ce, po~iadaj~ce najwyzsze godnosci \V W. powinni byli isc zaraz poslowie na powitanie Se
ksi~stVtrie, cal~ Litw~ na dwa stronnictwa dzielily. natu i na wysluchanie jego wniosl{()'N; ale gdy to 
Poslowie zatem obawiaj~c si~, aby w otwart~ woj- I Potocki z urz~du przlJ?omnial, D~bicki pod-chor~
n~ nie zamienila si~ kiedy ich nieprzyjazfi, oswiad- zy Sandon1ierski, wzi~ty po1ni~dzy szlacbt~ dla 
czyli, iz nie pierwej zezwol~ na wyb6r marszalka m6w smialych i siwizny ,,Franki s~ w szopie za
az spory pomi~dzy nimi przez stany Rzeczypo- wolal, nie chodzmy tam, az one pan marszalek 
spolitej zalatwione zostan~. Niepodobienstwem ~~ wielki koronny, do kt6rego to nalezy, kaze wy
zdawalo w kr6tkim cz~sie tak delikatny uspokoic rzucic, bo si~ nie pomiesciemy.'" Wzniosla si~ za
interes. Polska wi~c sama przyst~pila do czyn- tem znowu wrzawa na pan6w przekupnych i na 
nosci i jednomyslnie chciala wybrac S.tanislawa I.,u- Kondeusza, kt6rego przez to za niezdolnego do 
bomirskiego, starost~ Spiskiego, w kt6rym pokla- korony polskiej juz niektorzy s~dzili. Taz sprawa 
dala nadziej~, iz b~dzie m6gl utrzymac ster nawy ci~gle zatrudniala umysly senator6w. Kt6ry mniej 
zakl6conej, wposr6d zawzi~tych stronnictw; ale otrzymal, zazdroscil szcz~sliwszen1u; przym6wki 
kiedy ten uprzejmie si~ wym6wil, twierdz~c, iz nie wzajemne posuwaly siEJ do gminnego !zenia. Co 
chce bye s~dzi~ w rodzica swojego sprawie, kt6r~ wi~ksza, gdy raz pierwszy swiecki senator, kasz
Rzeczpospolita zapewne roztrzttsac b~dzie, podano telan Krakowski Warszycki, w kl6tni z Oborskim 
do laski Szcz~snego Potocldego podkomorzego kasztelanem Warszawskim, uniesiony gniewem, 

· koronnego i Jana Odrow~za Pieni~zka starosty pogrozil mu lask~, Oborsl{i porwal si~ za r~kojesc 
Oswiecimskiego. Pierwszego, stronnictwo francu- palasza i zaledwo Arcybiskup wraz z innymi se
skie i Neiiburgskie wstrzymywalo; za drugim oswiad- natorami wstrzymal, ze do walki nie przyszlo 
czyli si~ sprzyjaj~cy stronnictwu Lotaryngskiemu. w najpowazniejszem kole Senatu! 
Tamci pami~taj~c, iz Pieni~zek na konwokacyi Tym sposobem gdy dwa tygodnie pr6zno stra
pierwszy podal wniosek owej przysi~gi, kt6ra prze- cono, dopiero 1{;) Maja kolo rycerskie pol~czylo 
ciwko nim nie na r~kEJ wymierzon~ byla, wszel- si~ z Senatem. Tu Prymas wymownie radzil za-
kiemi sposobami przeszkadzali jego wyborowi, chowac wi~ksz~ spokojnosc w naradach, a potem 
czyniflC zarzuty; (mi~dzy innemi i ten, ze gdy r. wyznaczyl Lezenskiego ~uckiego i Paca imujdz- . 
1666 byl marszalkiem Izby poselsldej Sejm zerwa- kiego biskup6w do sluchania uchwalonej przysi~
no ), przy pozegnaniu wyrzekl: ,,zgin~la juz praw- gi. Marszalek kola dodai do tych, niel{t6rych ze 
dziwa wolnosc Polski.'' Przeciwnie, podkanclerzy stanu rycerskiego, kt6rzy wszyscy przysi~glszy 
Olszowski, m~z cnot~, naul<~ i przywi~zaniem do pierwej przed kanclerzami, odebrali nast~pnie 
Ojczyzny wslawiony, naczelnik stronnictwa Lota- przysi~g~ od wszystkich, kt6rzy jej na konwokacyi 
ryngskiego, z oba wy, azeby 'vczesnie zacz~te spo- byli nie zlozyli. 
ry nie skoilczyly si~ p6zniej na krwawy1n boju, I teraz przeciez spokojnosc nie nast~pila. 'fo
namowami i prosbami tyle dokazaJ, ze odst~pili czyla si~ znowu w kole mocna sprzeczka, czy 
kandydata swojego, n1aj~cego tylko 621 glos6w, a marszalek, czy tez poslowie maj~ obrac s~dzi6w do 
zezwolili na Potockiego, kt6ry ich 926 otrzymal; kapturu generalnego? Zwyczaj przemawial za pier
bo i Litwa wreszcie, kiedy iej obiecano, ze w Exor- wszym, lecz przeciwni Potockiemu wolali, ze on i 
bitancyacb z~dania Pac6w i Radziwill6w zaspokojo- kr6la bez narodu got6w mianowac. Zgodzono si~ 
ne b~d~, na wybor jego zezwolila. Pieni~zek roz- jednak na niewprowadzanie nowosci, z tern wszak
gniewany odrzuceniem, w piorunuj~cych wyrazach ze zastrzezeniem, zeby si~ kazdemu wolno bylo 
powstal na skryte zamacby Kondeusza; poparto go przym6wic. Wyznaczono tedy dwunastu, z kazdej 
wielce, lecz si~ i przeci wnicy znalezli. Powstaly prowincyi po czterech posl6w, do kt6rych gdy Pry
uszczypliwe z obudwu stron glosy, jedni drugim mas dodal jeszcze czterech kasztelan6w, marsza
zarzucali branie obcych pieni~dzy; niekt6rzy m6- lek wielki koronny Sobieski wykonawszy z nimi 
wili o usuni~ciu amnestyi i s~dzeniu sprawc6w przysi~g~, s~dy w domu swoim na godzin~ 9 przed 

ltsqG.A. SwiJ.T.A. Cz. II. R. XII. 22 
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poludniem · naznaczyl. Po zabezpieczeniu s po koj · 
nosci publicznej przyst~piono do wyslucbania na
rad Senatu; tu zdawal spraw~ Prazmo,vski przez 
swojego kanclerza, kt6ry donio~l~zy o zawierani u 
traktatu z Rossy~, o dzialaniach Kozak6w, Tul'
k6w i Tataro\v wzgl~dem Polski, przypotnniai o 
wysluchaniu posl6w Cudzoziemskich. Naradzalo 
si~ o tern w l\ole rycerstwo i po rozmaitych glo
sach postanowilo, aby nie pierwej do tego przy
st~pic~ az cxorbitancye poprawione b~d~. Lecz 
znowu przez kogo, gdzie i jaldm sposobem miano 
je odbywac? z nie malem poruszeniem umyslow ra
dzono. Prymas n1ianowal wszystldch wojewod6w. 
Obruszyla si~ na to szlachta jako na rzecz daw-
nym prawom przeciwn~ i wymusila na nim, .iz ta
kow~ deputacy~ odwolal. Po dlugich sprzeczkach 
w kole, stn n~la nareszcie ugoda na dw6ch depu
tat6w z kazdego powiatu do exorbitancyi ~ na tra
ktowanie kt6rych n1arszalek miejsce w ~a1nku 
w Izbie poselskiej i czas od god~iny 6 do 12 na 
znaczyl, doz\valaj~c kaide1nu by,vac na sessyach. 
0 czem donosz~c, gdy weszli poslowie do szopy, 
28 1\'Iaja, Pryn1as dwunastu senator6\v 1uianowal 
i \Yszyst1dch ministr6w dol~czyl. Nim uloiono 
przecjez porz~dek i spos6b traktowania. wiele cza
su bezl\orzyst.nie strawic musiano. Marszalek ko
la 'vni6sl l\assacy~ de]{retu na Jerzego Lubomir-
~kiego. J ednon1yslnie przyj(Jto wniosek i wyrokJ 
ex·kr6la jako nieprawnie i z ujm~ szlacheclde 
wolnosci wydany, zniweczono, przy malym oporze 
instygatora koroonego. Zan1ojscy potem wyst~

pili z~daj~c sprawiedliwosci od Dyn1itra ksi~cia \Vi
sniowiecldego, kt6ry im Ordynacy~ zajechal. Sta· 
ny rozs~dzenie tej sprawy przyszlemu kr6lowi zo
sta.wic chcialy. Powstali na to pokrzywdzeni. o
swiadczaj~c. ze zatamnj~ dalsze czyn noeci sejmu 
i nie pozwol~ przyst~pic do elekcyi, dop6ki teraz 
icb sprawa w liczbie najwazniejszych exorbitan
cyj wniesion~ nie b~dzie. Zezwolono na ich i~· 
danie '). Za tym przykladem, kazdy osobiste po-

1) Rzecz sama dopominac zdaje sifJ, azeby j~ nieco ob
szerniej wylozyc, dla tego ze p6zniej \Vspominana bye 

mnsi. J an 2 Ordynat Zamojski, wnuk Wielldego Za
mojskiego, umieraj~c bezpotomnie 1655 r. zosta,vil dwie 
siostry; z kt6rych pierwsza Konstancya, byla zon~ Jere
miasza ksifJcia Wisniowiecldego; druga Aleksandra-Bar
bara poszla za Koniecpolskiego. Lecz na Janie 2 Ordyna-
cie staiwsza tylko linia wygasla, mlodsza zas ci~gle kwi
tn~la. Z tej za Jana Kazimierza zyl Zdzislaw kasztelan 

krzywdzenia \vykladal, kaidy cbcial, azeby naj
prz6d jego wojew6dztwo lub powiat, albo tei zie
mia byla Lla wzgl~dzie, dopoki wreszcie nie zgo .. 
dzono si~, aby przedewszystkiem te naduzycia 
w karby dawne wprawiono, kt6re si~ sci~galy do 
rz~du i do przysi~gi nowego krola byJy potrze
bne, a po tych azeby nast~powaly wojew6dztwa 
podlug zwyczajnej kolPi. Przeciei, choc do konca 
elekcyi umawiano si~, to tylko uradzono wazniejszego, 
ze kr61 na potem nie ma skladac korony; bura,va 
z lask~ i piecz~ci~ ani z podskarbst,ven1 jednemu 
dawane nie b~d~; kr6lowa nie rna si~ mieszac do 
spraw Rzeczzpo. polit~j, d w6r nie b~dzie si~ osa
dzal Cudzoziemcami; Kamieniec Podolski, Bar, 
Bialacerkiew, Krakow, Lubownia i Lw6w opa
trzone zostan~. Ale nie uprzedzajmy czasu. Sko-
ro Lubotnirskich i Zamojskich uspokojono, D~bicki 
uniesiopy ch~ci~ pokazania si~ gorliwym, zabraw
szy glos., wyrzekl: ,ze stronnictwo Kondeusza coraz 
bardzi~j wzrasta, cbociaz on, na mocy \Vykon:1nej 
przysi§gi, nie zdatnym jest do korony Polsldej. ·' 
Oborski kasztelan Warszawski przeciwnie utrzy .. 
muj~c, dowodzil, ze zadne prawo nie moie odej
mowac \VOlllOSCi mianowania kt6rego zechce Z kan
dydat6w. Ol{rzyku~li go poslowie. Znagla srozyc · 
si~ grozic jedni drugim, a nawet porywac si~ do 
broni zacz§li. Juzby moie i: przyszlo do rozlewu 
krwi bratniej, gdy by Potocki, za rad~ roztropniej
szych, nie nakazal poslom ust~pienia z Seuatu i 
udania si~ do okopu. 1,u gdy zasiedli w miej
scach, jedni nastawali na kar~ na kasztel. Oborskiego 
jako krzywoprzysi~zcy w Kapturze Generalnym, 
inni osobny s~d ustanowic radzili. D~bicki roz
prawial z zapalem, ze si~ nie tylko \vicsci o stron
nictwie Kondeusza wzmagaj~, ale ze sami sena
torowie publicznie i bezwatydnie oglaszaj~ za nim, 
mimo wykonanej przysi(Jgi. '• J uz si~ tez taic nie 

Czernichowski i mial 4-ch syn6w: Marcina, Kazimierza, 
Jana, Stanislawa i jedn~ cork~ MaryannfJ, wydan~ za 
Dymitra ksifJcia Wisniowieckiego. Wedlug prawa 1669, 
15 90 i 1635 najstarszy z syn6w Zdzislawa powinien byl 
na Ordynacy~ po Janie 2 nast~pic, przeciez Koniecpol
scy j W isniowieccy s~dzili miec przez zony blizsze pra
wa do dziedzictwa, od 1 inii mlodszej Zamojskich, Szcze
g6lniej Wisniowieccy z obudwu linjami spokrewnieni, si
l~ roszczenia swoje popierali. Ksiqze Dymitr napadl po 
nieprzyjacielsku na Zamosc, opanowal go i cal~ Ordy
nacy~ zagarn~l. Dopiero na elekcyi Jana lll Marcinowi 
Ordynacy~ przys,dzono. 
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trzeba, wyrzekl za nim PEJkos}a \VSki, ze zr6dlo 
wszelldch nieszczEJBC na Rzeczpospolit~, z niego
dziwycb rad Senatu wyplywa. Oto s~ ja\vne tej 
prawdy dowody." Tu okazywal list bezimienny, 
w kt6rym si~ zawieralo: ,,iz 25 Maja odbywnly si~ 
potaje1nne uarady dwunastu senator6w u Prymasa, 
ie ten ~~dal oil nich, aieby si~ podpisali na Kou
deusza, upo1nin~j~c, iz chociaz pr.zysi ~gli, tedy 
w tern sumienia nie ubci~z~, jako byli przymusze
ni; ie ksi~ze Neuburgski Turkow, Tatar6w i Ko
zactwo jednal przez \vyslanc6w, a by przy icb po
mocy latwiej m6gl dopi~c celu zyczen swoich; iz 
przez elektora i Szwecy~ za kr6la przeznaczony, 
na ustroniu bez wiedzy szlachty od sainych pa
n6w je~t juz wybrany. '' Dlugo zastanawiano si~ 

nad temi dosyc podobienstwa do prawdy maj~ce
mi wiadomosciami, az si~ zgodzono wyslac nie
kt6rych z posrodka siebie do Senatu, z zapyta
niem, czyli wiesci rozgloszone s~ prawdzi\ve? i 
z z~daniem kary na Oborskiego. Prymas wyslu· 
chawszy spokojnie przelozen, swiadczyl si~ Bo
giem i sumieniem, iz si~ nie poczu\va do podo
bnych zarzut6w; Oborski zas nieszcz~sciu to swo
jemu przypisywal, ze krzykiem stlumiony, tego co 
chcial okazac, nie m6gl powied~iec, a chcial ol<a
zac r6wn~ niezdolnosc Kondeusza i ksi~cia Neii
burgskiego, jako r6\vne szerz~cych przekupstwa; 
wyznal dalej, ze obudwu jednakowym jest nieprzy-
jacielem, a wreszcie prosil o darowanie, jezeli 
w czern Initnowolnie Rzeczypospolitej zawinil. 
Uwierzono pierwszetnu, gdy zarzut jedynic na bez
imieunym liscie si~ wspieral, przebaczono drugie
DlU i tak w Senacie jak \V kole na czas niejaki 
umorzone zostaly niezgody, by p6zniej z wi~ksz~ 
gwaltownosci~ wybuchn~ly. 

Pierwszych dni Czerwca zacz(jly si~ wojew6dz
twa pod Warszaw~ zgromadzac. Poslo\vie kandy
dat6w zyskali puzwolenie zblizeni a si~ do stolicy. 
Pomnozono przekupstwa, gdyz posp6lstwo za ja
li~kolwiek nagrod~ glosy przedawalo. Francuzcy 
jak dawniej dzialali skrycie, Lotaryngscy i Neii
burgscy jawnie; wi~kszej jednak liczbie najbar
dziej przypadl do serca ksi~ze Karol, juz dla 
przymiot6w osobistycb, juz tei przez zr~cznosc 

posla Chavagnac, kt6ry nie mog~c pan6w od sprzy
jania Francyi odci~gn~c, uprzejmosci~ i niezmier
nemi obietnicami tyle szlacht~ uj~l, iz latwo po
zyskani przez niego m6wcy~ burz~c j~ na Senat 
przekupiony, do oswiadczenia si~ przeciw Konde
uszowi sklonili. Za tych nastawaniem powstaly 

.. 
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przeciwne gJosy na Francuza i pano\\·, i natych
miast nierozwazne to mn6stwo, surowo zalecilo 
poslom, aby Kondeusza z pomi«Jdzy kandydat6w 
·wyh1czyc. Marszalek Potocki, cbociaz tnu sprzy .. 
jn.l szczerzc, widz~c jednak ci~gle nalegania kola 
5 Czcr\vca na czele jego \vszedl do Senatu. Zmie
szal si~ on na uczyniony wniosek i n1iu1o nalega
nia posl6\v, · opieral s i~ dlugo. Przyst~piono wi~c 
do wysluchania zdan pojedyilczych senator6w. Pry
mas zapytany oswiadczyl: .,iz imieniem calego Se
natu odpowiadac nie moze, ale jako oby\vatel za
pewnia, iz ch~tnie zgodzi Si(j na tego, kt6ry \vszyst
kich zezwolenie1n b~dzie wybrany.~' Za nim, lubo 
okrzyk powszechny d al si~ siyszec, ie podobna 
wym6wka nie czyni zadosc \voli public%n~j, poszlo 
wielu biskup6w i wojewod6w. Sobieski ufny w po
t~g~ hetmansk~n gniew tylko tlumi~c, powiedzial: 
,na\vykletu juz wpra wdzie ust~powac zdania swo
jego dla zgody powszechnej, lecz jezeli mam bye 
z r6'\\'n~ zaci~tosci~ naglony do wyl~czenia inszych 
kandydat6w, chfdtni e o brady OlJUszcz~ i racz~j zlo
i~ marszall{owski urz~d, anizeli scierpi~ przewo
dzenia szlachty. '' Pac kanclerz W. !{. Litewskie
go oboj~tn~ mow~ zdawal si~ na 'vyl~czenie ze
zwalac, nasladuj~c wielu, kt6rzy ani z~daniu szla
chty nie czynili zadosyc, ani si~ tez pierwszych 
zyczen pozbyli. Przeciwnie post~pil biskup Kujawski 
Czartorysld Flory an, wyrzekl on otwarcie: , W ol~ 
jest Bosk~ by Kondeusz wymazany1n zostal z Iisty 
kandydat6w, gdy t ak wazny in teres nie tylko z za· 
palcm jest popierany, ale nadto z dziwn~ zgod~ 
dobrych oby,vateli," Zacnosc i \vzi~tosc osoby, sta· 
la si~ haslen1 nast~iJnie daj~cem glosy. Nic zwaiano 
na pogr6iki Bessiera iz Polsk~ opusci, ws7,yscy si~ 
juz prawie na wyl~c zenie zgodzili, gdy w tern Mor
sztyn, Rej i Denhoff przyst~piwszy do Arcybiskupa 
rauzili, by t~ matery ~ na czas iuszy odlozyc. Nie
zmierny krzyk pol~c zony z obelgami wzni6sl si~ 

na takowy po st~pek. Tern zmuszeni powr6cili na 
miejsce. Uciszylo si~ nieco i dalej glosy zbiera- · 
no. Gdy ukonczono, wstal D~bicki, a powinszowaw
szy Rzeczypospolitej, ,,ze wzaje1nne zaufanie po
wr6cilo do sere bra tersl<icb, prosil Pry mas a, aby 
w istotnen1 oswiadczeniu si~ za wyl~czenien1 Kou· 
deusza, odpowiedzial oczekiwaniu narodu" upornie 
milczal Prymas, kiedy jeden z posl6w: ,poniewaz, 
rzekl, ksif};ze jegomo sc z Prazmowa funkcyi swe
go urz~du niepelni, prosimy wi~c pana Krakowskiego 
jako pierwszego w panstwie senatora, aby nam 
przewodniczyl, wszak tez to nie Pnpieza obiera-

22* 
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my, mozetny si~ obejsc bez ksi~dza" (Pasek). Na szlachty sprzyjal a ksi~eiu Lotaryngskiemu, panowie 
to wstydem i gniewen1 miotany Arcybiskup, po- za wol~ Francyi mieli przyst~pic do ksi~cia Neii
wsci~gaj~c tylko zapalczywosc, w uloionych wy- burgskiego. Brali oni sowite nagrody od obudwu 
razach m6wil: ,,iz wi~cej uczynil dla Rzeczypospo- i w miar~ zaplaty oswiadczali si~, to za tym, to 
litej niz od niego z~dano, ldedy si~ tak znakomi- za owy1n. Na intrygach tracono czas drogi, rzad
tego i kazdemu naleznego pra,va pozbawil, bez glo- ki myslal o calosci Ojczyzny. Na to jedynie po
sowania zezwalaj~c na zgodnie wybranego kr6la.'' wszechna stan~la zgoda, by dac posluchanie cu-

. Przeciez· i t~ mow~ nie zaspokoil u1nysl6w. Kar- dzoziemsldm poslotn, a przedewszystldem Nuncyu
wicki pods~dek z Nowego Miasta, ostre mu za- szowi papiezkiemu. 
cz~l czynic wyrzuty o przedajnosc i 1nniej przy- 6 Czerwca Prymas na czele Senatu wszedl do 
zwoite post§pki w zyciu domowem; tego gdy nie- kola, gdzic skoro senatorowie zasiedli przy po
wzruszony sluchal, Piaseczynski starosta Braclaw- slach swoich wojew6dztw, zalecil wyjsc szesciu 
ski do pr6sb si~ udal, zaklinaj~c, a by si~ zlito- wojewodotn i d w6m biskupom naprzeciw Legata. 
wal nac.l ludem i~daj~cym koniecznie jego oswiad- Wposr6d rozstawionych chor~gwi od miasta do 
czenia i za przykladem tylu biskupow dostojnosci~ okopu, poprzedzany przez 126 powoz6w panskich 
i swi~tosci~ mu r6\vnych, zczwolil na wyl~czenie i liczn~ mlodziez wspaniale przybran~, na dziel
Kondeusza. Blagali go i inni, az nareszcie ow nych koniach siedz~c~, przybyl oczekiwany Nun
Prymas odl{azuj~cy si~ dopiero, iz pierwej ponie- cyusz. W pro\vadzonemu do kola, wszyscy powstaw
sie m§czenstwo, nizby innego jak Kondeusza kr6- szy okazali uszanowanie, a Pry1nas mi§dzy sob~ 
lem 1nianowal (Puffend. lib. 10), skloniony pros- a biskupen1 Krakowskim miejsce naznaczyl. Czy
bami, jak gdy by z kolei rzeczy ludzkich szydz~c, tano poten1 list papiezki do Senatu przez referen · 
ze spO}{Ojn~ twarz~, wsr6d zgie{kn wyrzel\l dono- darza duchownego; do stanu zas rycerskiego przez 
snie i ,,ja wyl~czam'' opusciwszy imie Kondeusza, n1arsza.lka poselskiego; tresc ich byla, aby wybra
kt6ren1u sprzyjac nie przestat Po oswiadczeniu no zgodnie l\r6la prawo,viernej religii i aby to 
tern najzaci~tszego stronnika Francyi i naczelnika z poiytkiem calego panstwa nast~pilo, Ojciec Swi~
Rzeczypospolitej, nikt juz wi~cej odezwac si~ nie- ty Rzeczypospolitej blogoslaw1enstwo apostolskie 
Bn1inl, ani protestacyi nie zani6sl, z obawy sz!a- .udziela. W podobnej mysli mial 1now~ Nuncyusz, 
chty, kt6ra si~ coraz liczniej zgron1adzala. Tak u·· na kt6r~ mu Prymas imienien1 Seuatu, a marsza-
padlo stronnictwo francuzldr od wielu lat niezmier- lek od kola w j~zyku lacinskitn odpowiedzieli. Po 
nemi sumrnami Ludwika XIV utrzymywane .i do czem Legat o godzinie 9 wieczorem, w porz~dku 
tego stopnia pewne swoich nadziei, zc Kondeusz zu- jakitn przybyl do vVarszawy - powr6cil. 
pelnie juz byl got6w do podr6zy i kazal bic n1e- Z podobn~ okazalosci~ nazajutrz byl przyjmo-
dal z okolicznosci maj~cej nast~pic elekcyi. wany Sznfgotsch pose{ cesarza Niemieckiego Leo-

Z upadkiem jego, znikla i nadzieja moinych polda. W prowadzony do kola przez deputat6w ze 
,,uwolnienia Rzeczypospolitej od gluph~j tyra nii ple- stann rycerskiego i senatorskiego (ale s\vieckich), 
bej6w szlachty'' jak si~ Sobieski w liscie do kr6la fran- pomi~dzy ma~szalkiem koronnym a marszalkiem 
cuzkiego \Vyrazil (Rhulier) .. Pr6cz tego bowiem, ze poselskim zaj~l przeznaczone miejsce. List6w ce-
byli wszyscy prawie pensyonowani, przeciez widz~c sarskich nie oddawal, napo1nniony prywatnic przez 
do jak . nieszcz~sliwego stanu przyprowadzon~ zo. Arcybi~l{upa ze opuszczenie tytulu Serenissimae 
stala Polska przez elekcye, zrywanie Sejmu, chcieli Respublicae, stanom przyje1nne bye nie moze. 
przy powadze najpot~zniejszego z 6wczesnych pa- Czytal wi~c tylko mow~, ze zyczeniem najszczer
nuj~cycb, zaprowadzic rz~d monarcbiczny, a z cza. szem jest pana jego zachowanie przyjazni z ~ze-
sem zupelnie naduzycia popra\vic. Los Polsld i cz~pospolit~ i ze zaleca ksi~cia Netiburgsl{iego o 

S'!;Siedzi, od czas6w Kazimierza szczeg6lniej wy- kt6rego stalosci w wierze katolickiej, dojrzal'ym 
wieraj~cy wplywy na interessa panstwa, ~hcieli ·wieku i doswiadczeniu w kierowaniu spraw napom
inaczej, i do wyl~czenia najwi~kszego z 6wczesnych kn~l. Nie · gorliwiej i posel szwedzl<i Klaudiusz 
bohater6w dzielnie si~ przylozyli. Tott m6wil 15 Czer\vca za tym ksi~z~ciem, lecz 

Gdy z tylu podaj~cych si~ do korony Polsldej Howerbek 11 Czerwca, co tylko mozna bylo za 
kandydat6w, dw6ch juz tylko pozostalo, n1i~dzy ni1n powiedziec, wszystko wyrazil, a mi~dzy inne
nich wi~c nar6d si~ podzieli!. Wi~ksza cz~sc mi i to, ze elektor nie z wlasnych widok6w, ale za 
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rad~ najdzielniejszego wolnosci polskiej obroncy wie kandydat6w zostali i dla tych dzien 12 Czerw
Lubomirskiego, naprowadzony zostal na mysl po· ca na poslucbanie przeznaczono. 
pierania ksi~cia Filipa, ze przymierza z Ft~ancy~, W czesnie zebral siEJ Senat i stan rycerski do 
Szwecy~, wzglEJdem niego zawarte, wolnosc Polski l~ola. Wedlug rozporz~dzenia wprowadzeni naj
mialy zawsze na celu i ze z niczyjego wyniesie- prz6d Lerard i Boimburg poslowie ksi~cia Neu
nia tyle korzysci Rzeczpospolita nie odniesie, ile burgskiegoJ jcden list do Rzeczypospolit~j, a drugi 
spodziewac si«J 1noze z tego, a to jak dla jego do Prymasa, oddali. Po przeczytaniu ich przez re
przymiot6,v, tak dla przyjazni ze wszystkiemi Eu- ferendarza koronnego, BoinJburg \V \Vymownym glo
ropejskiemi mocarstwami. Odpowiedzi taldez i przez sie dzi~kowal przedewszystldem stanotn, iz panu 
tychie co i Nuncyusz, ouebrali. jego pozwal~j~ bye \V liczbie kandydat6w, dalej 

Posel francuzki Besier, wedlug iustrukcyj pu- wynosil szlachetnosc jego domu, z kt6rego wyszlo 
blicznycb, mial tal\ze imieniem pan~ swojego, na tylu cesarz6w i kr616w; wreszcie przypomnial po
mocy ul\lad6'v z elektorem, zalecac ksi~cia Filipa, kre"rienstwo z W azami i ch~ci Wla dyslawa IV, 
lecz gdy w dniu poprzedzaj~cej audyencyi po Szaf- wiuzenia kr6lem Polskim ksi~cia Filipa; wyli
gotshu posle cesarskim, 'vym6\vil si~ slabosci~, od- . czal poten1 jego przymioty umyslu, ciala, jako tez 
lozono j~ na poniedzialek Zielonych Swi~telr. Tym- wybor~e posiadlosci nad Dunajem i Renen1, kt6re 
czasem w san1~ niedzielEJ wszcz~l si~ okropny po- wszystlde prawie na uzytek Rzeczypospolitej o br6-
zar w stolicy, trzecia cz~sc pra 'vie miasta, albo ci i tak urz~dzi, iiby caly m6gl si~ poswi~cic jej 
spl ~Jn«Jla ognien1) albo przez szlacht~ zgrotnaclzo- sprawom; los syn6w poda rozrz~dzeniu stan6\v; 
n~ na elekcy~ rozebran~ zostala. Nie masz rodzt~ju jezeli Ros ya dobrowolnie nie powr6ci zabranych 
zbrodni, kt6rejby w tym nEJdznym stanie miasta prowincyj, po uplynionem zawieszeniu broni, wyda 
nie spelniono. Jak gdyby po wzi§ciu szturmem, jej wojn~, i na ten koniec 5,000 wojska wlasnym 
widziec si~ dawaly na ulicach roty lupiezc6w, po- koszte1n utrzymy\vac b~dzie; kwarcijanon1 za lat 
tyl\aj~cych si~ z mieszkancami o szcz~tki urato- dziesi~c zold zalegly, a wynosz~cy 5,000,000 zlp. 
wanego maj~tku. Dzien okazal sprawc6w i niena- wyplaci; cwiczenia rycerskie przywr6ei; dla dwu
grodzone szkody obywatelstwa, jednah: stany zgro- stu szlachty mlodej, jad~cej na zwiedzenie obcych . 
·madzone, ani l\aptur generalny zadnej sprawiedli- kraj6w, da coroczne utrzymanie; przyjazn z s~sia
wosci ·na zaniesione skargi nie wymierzyly, O\v- dami zachowa, lecz gdyby kt6ry ln·zywdEJ Rzeczy
szem, tnilczenietn zdawaly si~ uprawniac post~pki pospolltej wyrz~dzil, ze1nsci si~ tego, a przede
szlacbty. Wi~ksza lub n1niejsza okazalosc posla wszystkiem tatarskie napady powsci~gnie. Nako
zaprz~tala jedynie pr6zne umysly .. Po Besierze niec, nim Rzeczpospolita przyjdzie do dawnej 
spodziewano si~ najwspanialszego wjazdu1 rozun1ie- swietnosci, uwolni j~ przez ten czas od wszelkich 
j~c, ze z tej przyczyny wybral dzien swi~teczny; podatk6w. Jak mow~, tak m6wc~ r6wnie chwalo
przeciez zawiedziono si~ zupelnie, gdy odpowie- no, lecz nie zupelnie wierzono wszystkiemu dla 
dzial, iz nie potrzebuje posluchania, poniewaz pier- wielosci obietnic. Po otrzymanej odpowicdzi od 
wszego l\si~z~cia ze krwi jego pan a wyl~czeniern Pry mas a i marszalka l\ola, ze Po lacy tego obior~, 
zniewazono i ze si~ obawia, aby i samego l<rola kt6rego im przeznaczyla Opatrznosc, powr6cili do 
jakowa wzgarda przy audyencyi nie spotkala, cbo- miasta. 
ciazby ksi~cia Filipa zalecal. Poslowie urazeni tak Nim godzina wysluchania posl6w drugiego kan
wyrazn~ odmow~, z~dali od Senatu, a by z granic I dydata nadeszla, dozwolono Putkarnerowi i Szu
Rzeczypospolitej wyjechac rozkazal, ale nie stalo bertowi internuncyuszom ksi~cia Kur1andzkiego Ja
si~ ich woli zadosyc, kiedy - jak si~ zdaje, pa- k6ba, ~lecenia do Rzeczypospolitej 'vylozyc; miej
nowie 1naj~c jakies nadzieje wyniesienia Kondeu- sea im nie pomi§dzy marszalkami, jak poslom ob
sza, w rozd,vojeniu narodu pomi~dzy ksi~cietn Neli- cych dwor6\v, ale jako lennika, na prawej stronie 
burgskim a Lotaryngnskim, sami Besiero\vi radzili mifJdzy wojew6uztwami pruskiemi naznaczono. Ci 
za inszemi si~ nie os\viadczac, bo przez toby wie- w n1iauej mowie, uskarzali si~ na uci~zliwosc od 
lu jeszcze sprzyjaj~cych Francyi potajemnie, mo- wojska litewskiego, na nieposluszenstwo szlachty Po- .. 
glo si~ zupelnie od jej stronnictwa oddalic i z prze- wiatu Piltynskiego i pros iii, a by wolno bylo ksiq,
ciwnemi pol~czyc. Sami si~ wi~c juz tylko poslo- . z~ciu nabyc dobra. zie1nskie w Koronie lub Litwie 

• 

\ • • 



174 

dla opatrzenia syn6w. Zezwolono na prosb~, zaza- zalozy, ion~ za wol~ stan6w pojmie i ze go tow 
lenia przyobiecano zalatwic przy koronacyi przy- waJczyc ze \tSzystkiemi przeciwnil{ami. Zrcszt~ nic 
szlego kr6la. w tej mowie nie opuscil coby albo dostojnosci do· 

W pro,vadzono potem do kol~ posla Han a ta- mu ksi~z~cego nie wynosilo, albo nie czynilo za
tarsl{iego. Ten zaj~wszy miej~ce na }{rzesle w po- szczytu Rzeczypospolitej, lub zjednac lask~ szla· 
srodku stoj~ce (gdyz na kobiercu podlug swojego chty moglo. Dla tego- tez z nadzwyczajnym zapa
zwyczaju usiftsdz nie chcial, daj~c za przyczyn~ lem j~ przyj~to, nie upatruj~c w niej nic lichego, 
nieprzytomnosc l{r6lews\{~), przez tlun1acza powi- ani nie podobnego do wykonania. Odpowiedziano 
tal przyjacielsko Rzeczpospolit~ i oswiadczy!, ie jednak jak i poprzedzaj~cym, ale powszechne o· 
Han szczerze docbowa pakt6w podbajsl<ich, byle klaski i okrzyl{i szlacbty okazywaly, o ile ci prze
mu haracz obiecany zaplacono. Pryn1as wzajemnie wazyli tamtych. Jakoz, gdyby nazajutrz, kt6ry byl 
przez tegoz tiumacza, zapytawszy siEJ o zdrowie dnie1n przeznaczonym na elekcy~, przyst~piono do 
Hana i jego rodziny, powiedzial, ze Polska, pragn~c glosowania, pewnieby ksi~ze Karol zostal 'vybra· 
z Krymem pokoju, dotrzyma obietnic. Poczem ru~ ny. Przeciez gdy nie wiele post~piono w popra
szyl si~ z miejsca posel i oddawszy listy Arcy- wieniu naduzyc, poczen1 dopiero nast~pic miala. 
biskupo\vi i marszalkow i doni6sl, iz rna wiele zle- elekcy a, poslowie radzili j~ odlozyc na dzien 19 
ceti do stan6w, na co otrzymal odpowiedz, ze p6- Czerwca, do czego Senat i wojew6dztwa juz zgro
zniej wysluchanym b~dzie, skoro listy przeczytane madzone przychylily si~, lubo po dlugim oporze. 
zostan~. Nie wi~cej jednak i przez ten przeci~g czasu 

Juz tei zbliiali si~ poslowie ksi~cia Lotaryng- zdzialano. Jak zwykle w licznych zgromadzeniach 
skiego, ldedy Mal'ac bowskiego referendarza koron- trudno utrzymac porz~dek, tak tez w Polsce wsr6d 
nego wezwano do przeczytania list6\v kr6la angiel- szlachty, S::J:dz~cej si~ \vyzsz~ nad prawa, bylo nie
skiego, aby nic czasu w dniu tyro nie tracic. Li- podobienstwem. W okolicach rabunki, napady i 
sty te uprzejn1ie do wybrania ksi~cia Neuburg- zniszczenia, w kole ol{azywalo si~ niezmierne mn6-
skiego zacbE2caly Rzeczpospolit~. Zaledwie ukon- st\vo ludu, chociaz wszyscy podlug wojew6dztw za 
czono, Lodbyli wjazd wspanialy poslowie ksi(Jcia okopami stac byli powinni. Wsz~dzie pelno In6-
Lotaryngskiego. Po przeczytaniu list6w, w kt6rych wi~cych i krzycz~cycb, wsz~dzie glosy groz~ce i 
to tylko nie podobalo si~ Arcybiskupowi, iz w ty- burzliwe s-lyszano. Senatorowie b~d~c przedmio
tu!ach iadnej wzmianki o jego dostojnosci nie u- tern balas6w, przestawali na obrady przyjezdzac . 

• 

czyniono, ale zreszt~ najbardziej uprzejmy i pe- Urazona tembardziej szlacbta, z najwi~kszemi po-
len uszanowania dla Rzeczypospolitej podni6sl gr6zkarni zalecila, aby ktokolwiek szczycil siEJ bra· 
glos ksi~dz Riket (pierwszyn1 poslem byl Hr. Cba- ta starszego imienietn, stawil si~ w kole we trzech 
vagnac, lecz, ze nie umial po laciuie, zast~pi{ jego dniach ostatnich, kiedy najwazniejsze sprawy mieli 
miejsce przydany mu do pomocy l'Abbe Riquet) i roztrz~sac. Uczyniono zadosyc ich woli 17 Czerw-.. 
nim wszystkich zacbwycit Chwalil on naprzod sta- ca. Jednego tyll\o Arcybiskupa brakowalo. Zaczfd-
rozytnosc dor:nu Lotaryngskiego jui w wojnach !y si~ narady. Senatorowie jednak zamiast kon
krzyzowych ~lawionego; zalecal dalej ksi~cia Ka- czeoia spraw pilniejszych, chc~c si~ pozbyc przy
rola mlodosc, zdoln~ do nauezenia si§ j~zyka pol- totunosci wojew6dztw, nie mog~cych na upale i 
skiego, sztuki rz~dzeuia i nawyknienia l{u zwy- bez zywnosci dostateczuej dluzej si~ bawic, dla 
czajom Polskim; wynosil poten1 jego osobiste przy- przed1uzenia nad czas zamierzony Sejmu, pod po
mioty, umiej~tnosc siedmiu j~zyk6w, a to najbar- zorem poprawienia naduzyc, na niczen1 czas tr\VO· 
dzh~j, ze nie b~df1c przez nikogo obcego zaleca- nili; gdy zas szlachta odpowiedziala, iz na to t.a
nym, samemu tylko naroclowi bylby winien koro- dnym sposobem zezwolic nie moze, udali si~ do 
n~ i wdzi~cznosc; nakoniec przyobiecal, ze da ro· zwyczajnego spo::;obu klocenia Rzeczypospolitej. 
cznie 500,000 ze swoich fundusz6w na wykupieuie Jedni z~dali k~i~cia Neuburgskiego listu, pisanego 
zlej n1onety, ze wojsku zold zalegly wyplaci, cio- do podkanclerza Olszowskieg.o; przeciwni uwiado-
sanym kanJieniein Wisl~ pod Warsza''~ wysciele, mili, ze Prymas list od J\si~cia Lotaryngsldego o
tamze tnost wymuruje, handel wesprze, 4,000 woj- debral. Wyslano .vo niego trzech deputatow, a tym
ska na uzytek Rzeczypospolitej wystawi, szkol~ czasem zaj~to si~ czytaniem pierwszego, ktory bez 
dla stu szlacbecldej mlodziezy w Pont a Mousson . oporu wydal Olszowski, b~dqc przeciwnym partyi 
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ksi~z~cia. ,Prosil on aby si~ za nitn bez oba\vy ludzi zabito, trzeciemu r~k~ strzaskano. Nie ubla
oswiadczyl gdy za rad~ i naleganiem zna.komitych galy szlacbty te ofiary, rozp~dziwszy piechot~, o
pan6w juz 'varunld wzgl~dem zachowania wolnosci toczyla kolo, krzycz~c ,wytniemy was" - ,,nie 
i elekcyi podpisat '' Oburzylo to wszystkich na se- puscimy z r~k'' ,,dar1no mieszacie Rzeczpospo
nator6w~ kiedy wyslani do Arcybiskupa wr6cili lit~, inszych senator6w postanowimy(' ,kr6la 
i list z~dany przyniesli. Marszalek l\:ola, posun~w- z posrod siebie obierzemy, jakiego nam Pan B6g 
szy nieco krzeslo na srodek, przyst~pil do odczy- poda do serca .. ' (Pasek.). Slusznie na6wczas mo
tania go. W tern stronnnictwo Lotaryngskie W?;nio- zna bylo powiedziec, ze Senat jest w obl~zeniu, a 
sJo ln .. zyk straszny; zrywano si~ z miejsca i po· cala Rzeczpospolita wlasnemi silami pracuje na 
gr6zkami glos marszalka stlumiono. W strzymal okropny upadek, l\t6ryby byl moze nast.~pil, gdy
si~ on od przedsi~wzi~cia, lecz tern zamieszaniem by groz~cego niebezpieczenstwa, blagania wzi~
pobudzone wojew6dztwa za bron si~ porwaly. Szla- tosr. maj~cych obywateli, prosby i napomnienia nie 
chcic jed en z ~~czyckiego, kt6re zaraz nad kolem oddalily. Powr6cila spokojnosc. Senatorowie z wiel
stan~lo, zawolal ,,nie odzywajcie si~ l{ondeuszo- ldego przestrachu nieco ocblon~wszy, porozjezdzali 
wie, bo tu kule mog~ posypac si~" (Pasek.). Se- si~. Marszalek na dzieil nast~pny sessy~ odloiyl. 
nator pe\vny odpo"\\riedzial mu nieco ostro. To by- Dnia 18 Czerwca wojew6dztwa staly w obozie 
lo przyczyn~ wielkh~j wrzawy, ognia nawet dawac i nie wychodzily w pole. Posl6w nie wielu przy
zacz~to. Poruszony tern ksi~ze Czartorysld biskup byio do kola, a Senat zgromadzil si~ w zamku. 
Kujawski, otrzymawszy glos od marszalka koron- (18 Czerwca we wtorek nie bylo pospolitego ru
nego, (gdyz obadwaj marszalkowie prezydowali szenia. Senatorowie mieli narady u Prymasa 
na6wczas ), naganil zamieszanie w naradacb, kar- w zamku, bo si~ tam z paiacu swego przeni6sl tak 
cil porywczosc gwatc~cych bezpieczenstwo publi- jak wielu innych senator6w i urz~dnik6w, obawia
czne przez wystrzaly i z~dal od marszalka \Viel- j~cych si~ pospolitego ruszenia. Ze stan6w nie 
kiego koronnego, aby jako ojciec czynnusci publi- wielu bylo w kole z tej samej przyczyny i dla 
cznych, rozruch usmierzyl. Szanowny ten }{aplan gwaltownego wiatru). Tu Prymas uskarzywszy si~ 
posun~l jeszcze wyzej smialosc, udawszy ai~ sam nad okropnem polozeniem Senatu ·w dniu wczoraj
do bramy Wielkopolskiej 1) napomina! wojew6dz- szym, badal, jakimby sposobem zaradzic bezpie
twa, zeby si~ skromniej zachowaly; gdy ,v ten1 ja- czenstwu publicznen1u i czyliby nie znalazl si~ 
kis dyssydent Ramianin odezwa! si~ po pijane1nu: spos6b na powsci~gni~cie szlachty od mieszania 
,,na was to ksi~za te bronie s~ przygotowane i te obrad. Doni6sl potem, ze marszalek wielki koron-
postrzaly id~. '' Umilkl natychmiast biskup j do ny rozeslal do wojew6dztw listy w tym celu, 
kola powr6cil, a dyssydenta stlumiono powszecb- na co odpowiedziano mu zaraz, iz list6w tych 
nym okrzykietn. Lecz kiedy jedni naganiali mo- szlachta nieprzyj~la, gdyz nie potrzebowala tam 
w~, drudzy o osob~ sit} bali, rozeszla si~ nagle namowy i upornnienia gdzie szlo o calosc Rzeczy
pogloRka, iz za glos wolny sledz~ obywatela. Gnie- pospolitej. Wreszcie z najwi~kszym zapalem do
wem zapalona szlachta, w jednej cbwili z Idlku- wodzil, ze interessem jest Rzeczypospolitej, aby 
dziesi~ciu tysi~cy karabin6w wystrzelila. Zolnierze jakis porz~dek przepisano, jak o tern przodkowie 
stoj~cy przy okopie poszli za tym przyk!ade1n. Ku- mysleli. Wiele }JO nim bylo glos6w, ale wszystkie 
le wposr6d kola ~fwistaly. Senatorowie przestra- wi~c.ej burzliwosci i zazalen na zuchwalosc szlach- . 
szeni, z tniejsc si~ ruszac, znizac, a na wet pod ty, anizeli · rad zawieraly. J ednem slow em zdawa
krzesla chowac zacz~li. Niekt6rzy, przewiduj~c lo si~, ze juz senatowi polskiemu zabraklo na m~
wi~ksz~ katastrof~, do bram uciekli, ale okryci zach, gdy w tern powstal kasztelan Lwowski Ma
hanb~ i obelgami, przylozonemi do piersi swoich xymiljan Fredro i ,,nie trudno, rzekl, zaburzenia 

· pistoletami, ze wstydem odepchni~ci zostali. Dw6ch usrnierzyc, bo moen~ mam nadziej~, iz bracia po- _ 
strzeglszy sgkod~, jak~ Rzeczypospolitej przez nie· 

1 ) Trzy byly bramy w okopie przy kt6rych wojew6dz· rozs~dn~ plochosc zrz~dzili, sami zalowac b~d~ 
twa staly. Malopolskie na Potudnie, Wielkopolskie na post~pku. Ale wybrac kr6la w ta.kiem por6znieniu 
Zach6d , a Litwa na Wsch6d, tak, jakie bylo polozenie umysl6w i zapaleniu stronnictw, niepodobn~ jest 
tych prowincyi wzgl~dem pola elekcyjnego mi~dzy Po- rzecz~. J a wi~c s~dz~, a by na jeden dzien naka
w,zkami a Woh&· ! zac post i nabozenstwo po calem kr6lestwie, dnia 
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zas nast~pnego, wypisac itniona obudwu kandyda- spodziewanie do tronu utorowaly drog~. Pogodne 
t6w na. dw6ch kartkach i te wloiyc w poswi~co- niebo, przyjetnne powietrze, ani upal, ani ·wiatr 
ny kielich, z tego niechaj dzieci~ trzechJetnie wy- zbyteczny, dozwalaly wyst~pic w calej okazalosci 
ci~gnie, a CZJ'.ie ilnie na niej b~dzie napisane, kr6- wojew6dztwom na pole elekcyjne, czynily niejak~ 
lem Polsldnt za spra"'~ Bosk~ r.ostanie; tytn spo- wr6ib(J dobrej przyszlosci i zgody umysluw. 90,000 
sobem wszystkie fakcye, intrygi i poswarki usta- szlachty przy okopach stanEJlo. Polysk zbroj, prze
n~, a co nie n1niejsza, unikniemy nienawisci i guie- pych rynsztunk6w, rozmaitosc ubior6,v, powiewa
wu obcych monarch6w. '' M6wil nast'2pnie, ze zwy- j~ce chor~gwie, wszystko podnosilo umysl i zara
}{l~ wymo\v~ obszernie o uzytku tego projel<tu, a l zem napelnialo przestrachem. 
zakonczyl nare3zcie, izby za bezboznego, nieprzy- vV kole, 1narszalek stanu rycerskieg~ o 10 godzinie 
jaciela i zdrajc~ Rzecr.ypoRpoiitej uwazac, ktoby zacz~l sessy~, chociaz Prazmowskiego, Sobieskie
si~ tak "'ybranen1u kr6lowi przeciwil. Biskup Ku- go i wielu innych brakowalo. Po uczynionym wnio
jawski oswiadczyl toz zdanie, z najwi~ksz~ skrom- sku, izby w dniu tym nie zaprz~tac si~ zadn~ in
nosci~ przekladaj~c jego uzytecznosc. ,,Na c6i Po- n~ spraw~, opr6cz mianowania kr6la, przyst~po
lacy, rzekl Inj~dzy innemi, mamy si~ unosic zbyt- wal do czytania ·pact6v conventov. Ale juz to skry
kiem przy"·i~zania do l\andydat6w i dla ich spra- cie dziataj~ca strona Kondeusz6w, juz tez naczel· 
wy krew obywatelsk~ przelewac, kiedysmy zadne- nicy jej, Sobieski i Pacowie, nieulozywszy jeszcze 
n1u jeszcze posluszenstwa nie zaprzysj~gli? Smierc z poslami kandydat6w osobistych interess6w i 
raczej obudwu oglftdacby nalezalo, aniieli smierc chc~c na nicb wi~cej jeszcze wytargowac pod po
jednego obywatela." S]{utku jednak nie wzi~ly te zorem 1niiosci dobra publicznego, namowami sklo
rady, kiedy inui z oba,vy szlachty, kt6rejby przez nili Mazowszan i cz~sc Litwy do z~dania poprawy 
to odj~la si~ \Volnosc obierania kr616w, wcale ich wszystkich exorbintancyj. Podolanie o niezwlocz
nie popierali, a owi senatorowie od bram odep- ne wzn1ocnienie Kamienca nalegali; wielu tez utrzy
chni~ci, znczEJli zbat1bienie swoje oplakiwac. Na mywalo, iz nie nalezy przyst~powac do elekcyi, 
ukoilczenie ich skarg, D~bicki jako deputat do z powodu zbyt szczuplej 1iczby senator6w. Ale 
exorbita11cyi, przytomny w Senacie, za:pewnil, ze Wielko- i Malo-polanie oswiadczyli, ze ani chwili 
bracia juz nad owy1n post~pkie1n ubolewaj~ i ze nad dzien dzisiejszy nie pozwol~, niemog~c upa
na znak zalu sJn·omniejsze1ni si~ okuz~, stawaj~c l6\v i pragnienia dluzej znosic. Widz~c to kan
na obrady, nie wszyscy jak pierwej, ale tylko w o clerz Ols7~o,vski, wni6sl, aby exorbitancye zacz~te, 
sobach posl6w. Na6wczas Prymas usilnie zagrze- po obraniu }{r6la, przez deputat6w konczono, teraz 
wal senator6w do nan16wienia wojew6dztw, aby o zas uwiado1niono senator6w, ii jezeli si~ na go
p6l cwicrci mili przynajmniej od szopy staw~Jy, dzin~ pierwsz~ po poludniu nie stawifb, nar6d bez . 
a deputo\vani od nich bez broni przychodzili do ich uczestnictwa pana oglosi. Usluchano rady, a 
]{o{a, dla ulozenja pact6v-Oonvent6v. tyn1czasem. p~dzono czas na sprzeczkach. Staraj~ .. 

Rozjechali si~ senatorowie do szlachty, uzywszy cy 5i~ o odlozenie elel\cyi, nic dokazac nie mogli, 
calej dzielnosci wymowy, z}agodzili rozj~trzone a wysiani do Arcybiskupa doniesli, ze si~ siabo
sprawiedliwie na siebie umysly i do wypelnienia sci~ wymawia. Po uderzeniu wi~c pierwszej godzi
pier,vszcj cz~sci woli Senatu sl\lonili. Nie wi~cej ny, Podkanclerzy po\vstawszy i wybadawszy wol~ 
iednak nad trzysta os6b przybylo do kola. 'I'u s.am szlachty, _zach§cil biskupa Poznanskiego Stefana 
n1arszalek po\vstal i na zucbwalosc szlachty za- Wierzbowskiego, jako miejscowego pas terza, a by 
ni6sl zazalenie; deputowani mniej skromnie odpo- wyst~pil na 'srodek i wezwawszy Ducha S\Vif2tego, 
wiadali. W szcz~la si~ wrza \V a. Potocki rzuci~ las- zgromadzonych po blogosla\vil. vVahal si~ nieco bi • 
k~ na srodek i chcial skladac urz~d, lecz D~bicki skup z obawy gniewu Prymasa; uleg~j~c jednakze 
zabroni:.t mu tego w ilnieniu prawa; \Vreszcie uci- prosbom wielu, przem6wil do ludu o u~zanowaniu 
szylo si~; ale tyle ty lko uradzono, azeby nazajutrz obrz~du swi~tego, padl na kolana przej~ty duchem 
do wyboru kr6la przyst~pic. poboznosci i zrosiwszy lice lzami, donosnie hymn 

• 

Dzien 19-ty c~erwca we srod~, byl dniem, l\t6- o Duchu Swi~tym zaintonowal. Przykl~kla nabo-
ry tak wielu lat zabiegi, prace i wydatki nieztnier- znie szlachta i w tlun1ie zacz~ty spiew ukonczyla, 
ne udaremnil; dniem, w l\t6rym dwa stronnictwa poczem pozegnawszy wojew6dztwa i dawszy im blo· 
zniszczyc si~ na wzajem usiluj~ce, trzeciemu nad· goslawienstwo, do stanowisk rozpuscit 
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Wojew6dztwa w pospolitem ruszeniu zgroma- tronu w ksi~zce maj~cej tytul: ,Censura Candida
dzone, staly za okopami; kt6re zas tylko posl6w torium." M6wil on w niej jak tylko mozna najpopu
wyprawily, jak np: Litwa cala, Prusy, Wolyn i larniej do szlachty, przypominal swietnosc pano
Podole, w kole naradzac si~ miaty; nadjechalo w tern wania Piast6w i swobody przez nich nadane, wzbu
wielu senator6w i przyl~czylo si~ do swoich. dzal niech~c ku obcym; twierdzil, iz tylko rodak 

Ksi~z~ta · Neuburgski lub Lotaryngski byli eel em, moie bye wolnemi glosy narodu wybrany, a kan
do kt6rego wszystkich ch~ci zmierzaly. Prawiono dydata zagranicznego narzucaj~ magnaci; zape
za tym i za owym, jak komu interes doradzal. wnial, ze tamten wychowany w wolnosciach, zech
Nar6d caly pomi~dzy aich si~ podzielil. Cz~sto ce je bardziej jeszcze pomnozyc, ten b~dzie si~ 
jedno wojew6dztwo mialo · dwa stronnictwat zt~d starat je stlumic, lub przynajmniej ograniczyc; po
pomnazaly si~ sprzeczki i zatnieszanie wzmagalo. ruszal wreszcie pych~ stanu rycerskiego, ze z po
Jui obawiano si~ wojny domow~j, juz si~ porywa- sr6d siebie najprzyzwoiciej kr6la wybrac moie. 
no do szabel, kicdy. Fozs~dni m~iowie zawczasu Poczem przekladal emulacy~ mi~dzy Polsk~ a Li
to przewiduj~c, za stron~ posrednicz~ wystawili tw~ i pomi~dzy najznakomitszemi familjami; je
fiasta. Zwr6cono na niego uwag~, lecz kt6regoz dynym zas srodkiem jej uniknienia, uznawal ksi~
Piasta wsr6d tylu zamoznycb i emuluj~cych do- cia Michala Wisniowieckiego, kt6rego r6d, z wiel
m6w wybrachy mozna? vVielu, kt6rego z Radziwil- kich ksi~i~tLitewskich panuj~cych w Polsce, wynosil 
low znanych Francyi, milych Austryi, spokrewnio- nad innych. a miernosc utrzymywala w r6wnosci. 
nych z elektorem i wzi~tych pomi~dzy szlacht~, Z lubosci~ i radosci~ czytano to pismo, lecz zysk, do 
radzilo. Okrzyltn~li ich zaraz Pacowie i rozruch obcych poci~gal. Sam nawet Olszowski, unikaJ~C 
powstal niemaly. ,Nam niepotrzeba bogatego szyderstwa pan6w, oswiadczy{ si~ za ksi~ciem Lo
.pana, zawolano w wojew6dztwie Brzesko-Kujaw- taryngsldm. Ale, kiedy owemi listami, kt6re tyle 
skh3m, bo on b~dzie bogaty1n, zostawszy kr6lem naro bil'y zarnieszania, odrazone zostaly umysly tak 
Polskim; nie trzeba nam spowinowaconego z mo- od }{Si~cia Filipa jak Karola; a teraz kiedy wi
narchami, bo to jest niebezpieczenstwo wolnosci, dziano, ze jeden z nich jednomyslnie wybranym 
ale nam trzeba m~za wojennego. Gdybysmy mieli bye nie moze, postanowiono isc za rad~ m~drego 
Czarnieckiego, pewnoby zasiadl na tronie, lecz go podkanclerza. Sandomierzanie jednakze nie wszy
nam Bog wzi~l, obierajmy jego ucznia Polanow- scy zgodzili si~ na wyb6t Michala; wielu z nich 
skiego (Pasek. Alexander Polanowski herbu Pob6g, wywolywalo imie D~bickiego (Pasek), niekt6rzy 
byl naprz6d chor~zym Sanockim, a potem stolni- zas ksi~cia Lotaryngskiego. W ojew6dztwo dopiero 
kiem koronnym). Sandomierzanie przeciwnie m6· Kaliskie, po mowie mianej przez Stanislawa Krzyc
wili: ,,Nie wieleby nam trzeba szukac kr6Ia, mamy kiego podkomorzego Kaliskiego, zgodzilo si~ na 
go. pomi~dzy sob~. Wspomniawszy na cnot~ i po- ksi~cia Michaia. Od tego wojew6dztwa glos prze
czciwosc i na • wielkie zaslugi ksi~cia Jeremiego szedl do poznanskiego, gdzie wojewoda za Lota
Wisniowieckiego; slusznaby nam zawdzi~czyc to ryngiem, a kasztelan za Neiiburgien1 obstawali. 
jego potomkom. Owo jest ksi~ze Michal, czernuz Szlachta uslyszawszy imie Piasta, gdyby natchnie
go nie n1amy mianowac, albo nie z dawnej i wiel- niem powodowana, jednomyslnie kr6lem go okrzy-
kiej familii? albo nie godzien korony?" Ksi~ze Mi- kn~la. 
chaJ siedz~c skromnie w nic t; i~ nie wdawal. Stra- Rozszedl si~ ten odglos po wszystkich woje
ciwszy bowiem przez wojn~ kozack~ caly prawie w6dzt'Nach. ~~czyckie i Kujawskie rozumiej~c, ze 
maj~tek, nie m6gl nabyc pomi~dzy obywatelarr1i los padl na ich Polanowskiego, zl~czyly si~ z Ka
\vielkiego znaczenia, ale tez nie obrazal szlachty liskiem i Poznanskiem. Wkr6tce cala Wielko-pol
tytulem ksi~cia, nie wzbudzal zawisci moznych, tern ska i Mazowsze zezwolily ua wyb6r Wisniowieckie-
zas mniej obawy w obcych monarchach; z tej przy- go. Sandomierzanie ch~tnie na swojego wsp6loby
czyny wlasnie Olszowski podkanclerz, gl~boki po- \Vatela glos dali, za nimi cala Malo-polska z nad
lityk, znaj~c dokladnie stan . umysl6w wszystkich zwyczajnym poszla pop~dem. Nadaremnie panowie, 
stronnictw i zapobiegaj~c wszelkim burzom, jakie- trac~c nadziej~ zysku, upierali si~ przy swoich 
by z wyboru jednego z dw6ch zagranicznych kan- kandydatach, ale gdy palasze podniesiono, zamil
dydat6w, lub kt6rego z moznych pan6w polskich, kli. Wojew6dztwa Ruskie i Belzkie mialy przy 
niechybnie nast(}pily, osmielil si~ ~alecic go do 1 sobie hetman6w koronnych, pierwsze pod Sobies-

Ksr~GA Swu.TA., Cz. II. R. XII. 23 
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kim ksi~cia Neiiburgskiego, . drugie pod Dymitrem Tarl~ i Tarnowski ego, biikup6w: Kujawskiego, Po
Wisniowieckim Lotaryngskiego stronEJ trzymaly, tockiego, wojewod~ i kasztelana Sandomierskiego 
obadwa sprzeciwialy si~ obraniu Piasta, potrzebu- i wraz z nimi do stanowisk Litwy pospieszyl. Tu . 
j~c kr6la, Irt6ryby m6gl zold zalegly w ojsku wy- m6wili naprzod towarzysze przypominaj~c jak \V. 
pJacic; ale i te odst~pily uporu, sl<oro szlachta Ksi~stwo od 300 lat w jedno cialo zl~czone z Pol- · 
innych wojew6dztw z dobytemi szablami, krzykiem sk~ uzywa r6wnych jej swob6d i ze Wisniowiecki 
i grozb~ przymusila Sobiesl\iego umilkn~c, a ksi~- l u bo jest z rodu polski ego, przeciez ze krwi ksiq
ze Dymitr zach~cony z namowy Olszowskiego przez z~t litewskich pochodzi; dalej sam podkanclerzy 
Silnickiego rotmistrza husarz6w, latwo si~ do wspie- zdziwionych nowosci~ postEJpku zaklinal i prosil, 
rania brata stryjecznego naklonil. Poslowie prus- azeby si~ do szopy udali, gdzie b~d~ mieli dosyc 
scy, jedni pod przewodnictwem Olszowskiego w o- czasu na rozwag~. Zmieszalo to bardzo Radziwit
kopach, drudzy w liczbie daleko znukomitsi, maj~c low i Pac6w, odpowiedzieli, ze jeszcze nie dosyc 
prezesem biskupa W arminskiego Wydzg~, za wa- s~ zgodne glosy na wyb6r Michala i ze z Kra
lem radzili. Szly poselstwa od jednej strony do kowskiego cos innego donosz~; ale szlachta uprzej
drugi~j, azeby przeciwnych sobie poci~gn~c; wysta- mie to poselstwo przyj~wszy, zawolala, it trzeba 
wiali pierwsi za sob~ prawo, drudzy liczb~. Na si~ do Polakow przyl~czyc, i z miejsc powstaw-
pierwszych sporach czas drogi uplywal, gdy w tem szy, za podkanclerzem pod~zyla do kola. Pacowie 
doniesiono, iz zgodnemi glosy wybrano ksi~cia Mi- i Radziwillowie ulegli. Mozna przeto powiedziec 
chala. Za rad~ Olszowskiego oswiadczyli si~ za ze Olszowski dal calemu narodowi kr6la. Gdyby 
nim b~d~cy w okopie, lecz radz~cy za walem obu- na przyszly dzien odlozono elekcy~, napelnilyby 
rzyli si~ i zdumieli jak dzieir~ci u posl6w moglo si~ okopy uzbrojonemi stronnictwami, wzmoglyby 
isc przeciw zdaniu trzystu, kt6rzy z~dali ksi~cia si~ zaburzenia, a zt~d niechybnie z rozdwojenia 
Neiiburgskiego. Jednakze Stefan Wydzga, m~z swia- umysl6w nast~pilaby wojna domowa. Olszowskie
tly, uproszony od podkanclerza, roztropnie dora- mu wi~c kr6l koron~, a nar6d spokojnosc wi-

• dzil, aby uledz czasowi, okolicznosciom i przyst~- n1en. 
pic do braci. Za jego mow~ i przykladem wszyst· Tymczasem w kole k ·t· 1 ht . . . . zna om1 sza sz ac a z wo-
ka szlachta 1 deputowan1 od m1ast prusk1ch, we- J·ew6dztwa Sandomie sk· t 1. k d d t 

1
. d k ,. r 1ego s an~1a z an y a em, 

sz 1 o 01a. kt6 · : t · · k 
P h d 6, .1 . . . z rym JUZ wszyscy przy omn1, Ja o z panem roz-

owszec n~ zgo ~ sp znh.O oCI~J:ganie SJ~ po- · 1. 0 · k · · 1. • • k · 
l , 1. k. h kt, d . 1 . . d d maw1a 1. n, w naJS romnieJSZ~J postaw1e, s lon1o-s ow 1tews 1c , orzy po z1e en1 m1~ zy wa d · 1 . · . 

1 · d p 6 · R d · .116 k. . ny o cu~g e WIDSZUJ~cych, zaplakal nad swo1m 
emu UJ~Ce omy ac w 1 a z1w1 w, 1erowan1 losem. 
byli duchem, jaki ich naczelnik6w ozywial. Radzi
willowie chcieli miec Netiburga, Pacowie, Lotarynga, 
jedni zas i drudzy pragn~li, by kr6l przyszly im tyl
ko samym winien byl wyniesienie, gdyz opr4cz 
ch~ci ponizenia przeciwnik6w i to takze przylf!czy
lo si~, iz nadwer~zony maj~tek przez kl~ski i zby
tki, z~dali laskami zobowi~zanego sobie kr6la do 
lepszego stanu przyprowadzic. 

Wsr6d ci~glrch spor6w i niepewnych nadziei 
z przestrachem dowiedziano si~ o wyborze przez 
szlacht~ .koronn~ MichaJa. Instrukcye wszystkich 
wojew6dztw litewskich wyl~czaly Piasta, to wi~c 

dalo pow6d do niezmiernych kl6tni, a nast~pnie 
juz przyst~pionoby do gwaltowniejszych srod
k6w, albo do zerwania obrad i odlozenia elek
cyi, gdyby Olszowski, tyle dokazawszy, nie konczyl 
z odwag~J: rozpocz~tego dziela. Przybral on na
tycbmiast miano posla od wojew6dztw polskich, 

' 

poci~gn~l za sob~ Czartoryskiego, G~mbickiego, 

Lud zwloki niecierpi~cy, nowego kr6la ogl~dac 
spragniony, nieprzeliczonemi glosy naglil o jego no
minacy~, ale tak wszyscy marszalkowie jak wi~k
sza cz~sc senator6w, opuscili pole elekcyi, a Pry
masa, uwiadomionego przez Olszowskiego o tem 
co zaszlo, spiesz~cego do okop6w, zwrocono. Roz
gniewana szlachta juz grozila rozsiekaniem niepo
slusznJch swojej woli, gdy wtem Stanislaw Lu
bomirski starosta Spiski, wzi~l )ask~, zast~pil 
miejsce Potocldego i wezwal wojew6dztwa do u
czynienia deklaracyi. Biskup tez Kujawski c~arto
ryski, u1egaj~c r6wniez powszecbnemu z~daniu, 
chcial dopelnic arcybiskupiego obowi~zku. Dowie
dziawszy si~ o tern Prymas, mimo odradzan wielu, 
wyrzeklszy: ,,Palec Bozy to zdzialal'' (raczej Cen
zura, dodal Sobieski) ,,nie b~dzmy przeciwni szlach
ci e" z przytomnymi senator ami ruszyl na pole 
elekcyjne, gdzie juz si~ deklaracye zakonczyly 

• 
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przez okrzyk ,niech zyje kr6l Michal" kazdego szem, bardziej jeszcze rozniecone, nadzieja umorze
w szczeg6Inosci wojew6dzwtwa. nia dlug6w, zaspokojenia wojska, wyguby falszy-

Prymas wowczas podlug zwyczaju donosnym glo- wej monety, nieplacenia podatk6w i t. p. znikn~la. 
sem po trzykroc zapytywal wszystkicb, czy si~ je- Szczeg6l nh~j jednak mozoi, pozba wieni uiszczenia 
dnomyslnie zgadzaj~ na wyb6r ksi~cia Michala Wi- obietnic kandydat6w, juz pocz~li rokowac z obcy
sniowieckiego? a gdy po trzykroc powietrze za- mi o zrzucenie z t.ronu Micbala. Ale monarchowie 
brzmialo powszechnym odglosem ,zgoda, '' na6w- poznawszy, iz Polska przez podobny wyb6r bynaj
czas powinszowawszy elektorowi nowej godnosci, mniej si~ nie wzmocni, zakazali poslom wchodzic 
mianowal go kr6lem i zalecil marszalkoru obojga w tajemne uklady, a Prymas i Sobieski musieli 
narod6w, aby przy wszystkich trzech bramach oglo- przyrzec szlachcie, ze kr6lowi b~d~ wiernymi. 
sili, iz ksi~ze Michal Wisniowiecki, zgodnemi glo- Zaledwo przeciez rozjechaly si~ wojew6dztwa i 
sami, obrany jest kr6lem Polskim i wielkim ksi~- tylko Senat z poslami zgromadzil si~ w zamkn dla 
ciem Litewskim. ukladania exorbitancyi i Pact6v ConYent6w, Za-

Nie bylo marszalka Litwy, sam przeto Sobieski mojscy tak z obawy, by przez wyb6r Micb.ala, spra
mimowolnie dopelnil tej powinnosci o godzinie 9 wa ich z Wisniowieckiemi nie upadla, a bardziej 
wieczorem; poczem za przykladem Prymasa i se:. jeszcze podzegani od moinych, uroczyst~ zaniesli 
nator6w, przykl~kla szlachta i Te Deum laudamus protestacy~ przeciwko calemu aktowi elekcyi i wy
wszyscy spiewali na polu przy wystrzalach z r~- szli z Senatu. Mniej z pocz~tku uwazali poslowie 
cznej broni. na ten post~pek, ale kiedy marszalek wielki ko· 

Z pola elekcyi wzi~l. Arcybiskup kr6la do zam- ronny, kt6ry wtenczas prezydowal, polozyl Iask~ 
ku w swojej ko~bee, bo ten nie maj~c okazalego i odm6wil pozwolenia glosu, zacz~to bez zadnego 
pojazdu.., me chcial z namowy matki przyjl!c kare- . porz~dku przeciw Zamojskim i za nimi m6wic, je
ty, kt6r~ mu Jan Sobieski ofiarowal. Jad~cemu dni twierdzili, ze nie mog~ tego niweczyc na co 
zaszedl drog~ lud z pocbodniami na piaskach wio- sami zezwolili, drudzy utrzymywali (stronnictwo 
d~cych z pola elekcyjnego i przy okrzykach rado- pan6w) ze glos posla wsz~dzie i zawsze ma moe 
snycb przeprowadzil do zamku.. jednakow~, radzili insi, aby raz na zawsze okre-

Tak wi~c sama szlachta dokonala tej sprawy slic pewny porz~dek wzgl~dem wolnego tamowania 
bez zadnej powagi senatu, kt6ry siedm tygodni na obrad sejmowych. Powstaly zt~d spory niezmier
pr6znych sporach zmarnowal. Radosc z elekcyi by- ne, dop6ki wreszcie przez matk~ kr6lewsk~ i hi
la najwi~ksza, pochodz~ca zapewnie z tryumfu, kt6- skupa Kujawskiego ulagodzeni Zamojscy nie po
ry pochlebial r6wnosci, lecz niestety zasmucal wr6cili do Izby. Panowie, niespodziewaj~c si~ juz 
przezorne umysly. Wprawdzie mlodzian znakomi- na tym sejmie uskutecznic swoich zamysl6w, odlo
tej cnoty, uczciwosci i roztropnosci, lubi~cy nauki, zyli je na czas dalszy i dozwolili przyst~pic wre
i biegly w obcych j~zykach, w m~ztwie nasladuj~- szcie do Pact6v Convent6w, z kt6rych opr6cz zwy
cy ojca, zalecony do berla od bieglego polityka, czajnych potwierdzeii, praw i swob6d nadanych od 
kt6ry podobno nie bez porozumienia si~ z Austcy~ poprzednich kr616w, nast~puj~ce podano elektoro
zawczasu odradzal mu sluby z Ann~ ksi~zniczk~ wi punkta: ,,pok6j z Dyssydentami zachowa, ukra
Kurlandzk~h za najgodniejszego ze wszystkich Pia- jn~ odzyska, wojsk obcych nie wprowadzi w gra
st6w korony, przez Mary~-Ludwik.fJ obdarzon~ o- nice, Kamieniec naprawi, Koza.k6w uspokoi, woj .. 
sobliwsz~ znajomosci~ ludzi, os~dzony, m6gl wiele sko w porz~dek wprawi, postara si~ o wyplacenie 
dobrego uczynic dla Polski. Lecz kr6l, kt6ry z Ia- mu dlug6w, o wyzwolenie Drabimia i zalatwienie 
ski jedynie kr6lewicza Karola wychowanie ode· z kurfirstem por6znien; familii swojej nad r6wnosc 
bral, kt6rego dot~d jedynem utrzymaniem byla ro· obywatelsk~ \vynosic ni~ b~dzie." Gdy na te wa
czna pensya 6000 zlp., przez kr6low~ wyznaczona, runki, przy licznem bardzo zgromadzeniu ludu 
kt6ry teraz potrzebowal zasilenia u poddanych w kosciele katedralnym Warszawskim, Michal , 
swoich w potocznych nawet zycia swojego potrze- w dniu 7 Lipca przysi~g~ wykonul, marszalek 
bach, nie wiele wzbudzac musiaJ wzglfJd6w u tej nadworny Branieki oglosil ludowi, ze juz Polacy 
wynioslej szlachty, . co wladz~, powag~ i talenta, maj~ prawego krola, kt6rego uroczysta koronacya 
obok okazalosci, obok bogactw stawiala. nast~pila 29 Wrzes. 1669 r., a smierc 1673 r. d. 10 

Rozterki t~ elekcy~ nieuspokojone, lecz ow- Listopada w kwiecie wieku, bo w 35 roku zycia 
23* 

• 

' 



180 

• 

FELIX M~~NDELSON BARTOLDI 
(z WIZERUNKIEM). 

Zycie tylu muzyk6w czemze jest innem jesli nie si~ w zupelnosci rozkoszom sztuki i literatury, nie. 
history~ zawiedzionych nadziei, sil zmarnowanych zbaczaj~c bynajmniej z drogi przeznaczonej kobie
w rozwoju, zdolnosci lami~cych przeszkody, lub cie i owszem chwal~ j~ jako niepospolit~ gospodyni ~ 
zbyt zawczesnie toruj~cem sobie drog~, w kar- domu, kt6rej r~ce w nieprzerwanym byly ruchu. 
by nie uj~t~m tworzeniem? do kt6rych najcz~sciej Skromna i lagodna, pelna serca i milosci, posia
przyltl:czaj~ si~ jeszcze: walka 7. materya.lnemi po- dala t~ gladkosc i szlacbetnosc w obejsciu, bystrosc 
trzebami zycia, zapasy ze S\viatem, brak wsp6l- w. pomyslach i wiadomosciacb, kt6re j~, matce ge
czucia i wsp6ludzialu, uznania i zrozumienia ze nialnego czlowieka, dawaly moznosc ogrzewania i 
strony wsp6lczesnych. oswiecania sfery w kt6rej si'J urodzil i wychowy-

Ilez-to genialnych osobistosci w ten spos6b nie wal Feliks. Jego ojciec r6wniez byl czlowiekiem, 
przepadlo! a przynajmnh~j nie zdobylo wolnej chwili kt6ry wznioslszy Si'J nad powszednie sprawy i zy
i niezaleznego polozenia, aby si~ swojej sztuce, nie- ski swe.go stanu, staral si~ utr~ymac w dziedzi
dziel~c sil s"roich z miloschh poswi~cic mogly. Cal- ctwie po ojcu zostawione mu duchowe szlachectwo 
kiem inaczej \vygl~da zaw6d artystyczny najwi'Jk- wyzszego uksztalcenia w niezacmionym blasku. 
szego kompozytora z czas6w pobeethowefiskich Nie tylko w Hamburgu, ale nawet w Berlinte, kie
Mendelsona Bartoldi, kt6ry, jak si~ Gete wyraza, dy we trzy lata po urodzeniu Feliksa przeni6sl 
w szcz~sliwej urodzil si~ godzinie - i kt6rego si~ byl do tej pod6wczas duchowo-zimnej i w cy
imie Feliks, juz szcz~scie oznacza. B~~~c synem nizmie pogr~zonej stolicy, dom jego stanowil przy
zamoznych, wielce uksztalconych rodzic6w, a wnu- bytek sztuk i literatury; a w dalszym ci~gu prze
kiem m~za, kt6ry jasnial w pismiennictwie niemiec- konamy si~ z dziennika Moschelesa, jakiego rodza
kiego narodu, od dziecinstwa znajd~wal si~ on ju opieki doznawala muzyka, ktor~ dom ten przed 
w stosunkach przyjaznych rozwojowi jego wrodzo- innemi w Berlinie si~ odznaczal. 
nych zdolnosci do muzyki; ten1u to wi~c polozeniu Nie powinno zatem zastanawiac, ze talent mu-
z pewnosci~ przypisac nalezy t~ skonczonosc formy, zyczny, kt6ry Feliks zar6wno ze sw~ siostr~ po
t~ w karby uj(Jt~ fantazy~, t~ spokojn~ gor~cosc siadat, tak wczesnie si~ u obojga rozwin~l i do 
uczucia i to objawienie swiatu bog6w IJrzyrody, tak zadziwiaj~cej j~drnosci i sily w wykonaniu do- ~ 
kt6re go postawily na czele nowej szkoly i zrobi- szedt. W dziewi~tym roku. zycia swego juz gral 
ly ulubiencem wszystldcb przyjaci6l n1uzyki. na forte pianie z dziwn~ bi eglosci~, posiadaj~c r6-

SzczE2s ny Mendelson ujrzal swiatlo dnia 3 Lu- wniez wczesnie bystry wzrok ostrowidza w grze 
tego 1809 r. w Hamburgu, gdzie ojciec jego Abra- partyturowej, gdyz, jak m6wi Zeiter, w partytn
bam, syn ""ielkiego filozofa Mojzesza, powazanym rze pysznego koncertu Sebastyana Bacha odkryl 
byl bankieren1. W tym samym domu za kosciolem szesc kwint jedna po drugiej, kt6rychby on (Zeiter) 
S-go MichaJa, kt6rego jeszcze wielki pozar nie nigdy moze nie byl wynalazl; sluch zas mial tak 
Z!liszczyl, urodzil si~ w rok potem wierny Mendel- czuly, ze wposr6d mnzyki chocby z najwi~kszej mas
sona przyjaciel i wsp6ltowarzysz w zawodzie 8ztu- sy tonow skladaj~cej si ~., byl w stanie rozeznac 
ki, s1 awny skrzypek Ferdynand DawiJ. ] 'eliks byl nujmniejsze uchybienie instrumentu lub zboczenie . 
drugim z czworga rodzenst\va, z kt6rych r6v.7 nn. mu glosu ludzkiego. Wielkiem szczcasciem dlan bylo, ze 
co do zdolnosci muzy kalnycb, ulubiona siostr:t jego d waj znakomitsi nauczyciele berlinscy, mogli kie· 
Fanny, byla najstarsza. Dwoje mlodszych n1ieli imio- rowac jego wyksztalceniem. Gdy mu matka zasz
na PawJa i Rebekki. Jego matka z domu Bart(i)ldi czepila pierwsze zasady wst~pne w muzyce, dala. 
kobieta znakornitym obdarzona umyslem, oddawala mu za nauczyciela Ludwika Cerger do fortepianu, 
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Zeltera za~ przyjaciela Getego'l do nauki barmonii. przedewszystkiem w fug~ i wpajal w niego zami
Pierwszy z nich, uczen Clement(lgo, nie tylko byl lowanie do starej ko§cielnej muzyki i olbrzymich 
znakomityn1 fortepianist~ i sumiennyn1 nauczycie- utwor6w choralnych Hendla i Bacha, czego owo
lem, ale zarazem i nieposlednhn kompozytorem na cern bylo, ze p6zniejszy autor ,,Pawl a" i ,Elja- . 
sw6j instrument tak dalece, ze jego dziela bynaj- sz~" stan~l na czelP. kompozytor6w oratorij now
mnh~j nie zasluguj~ na zapo1nnienie, o jakie jc no- szych czas6w. 

· wa szkola wirtuoz6w Talberga i Liszta przypra- Zeiter z rozkosz~ w listach swoich do Getego 
wila i owszem kazdemu uczqcemu si~ na fortepia- zdawal mu sumiennie ~pra'v~ z p ost~p6'v mlodego 
nie, kt6remu cbodzi o gr~ jasn~, czyst~, i 'vyra- swego ulubienca, co miato ten zbawienny dla je
zistq, mog~ Bergera etudy, sonaty, toccata i 1'onda go duchowego rozwoju sl\utek, ze si~ Gete zywo 
(mianowicie alta tu1·ca), I{ tore \vszystkie wyszly ~ nim zaj~l i wkrotcc ~ nim lis townie za\varl zna
w odbici u, nie male oddac uslugi. · jomosc. Zalowac jednak wypada, ze listy pomi~dzy 

Jemu-to zawdzi~cza Mendelson swoj~ gr~ jasn~, nimi zamienione, dotychczas nie zostaly ogloszo- · 
siln~ a niemniej przeto szybk~, l\t6ra go jako dziel- ne druldem i musimy si~ ograniczyc na urywko
nego fortepianist~ i organist~ odznaczala; ze zas wem przedlozeniu rozwoju przyjacielsldch stosun
od pocz~tku staral sobie przyswoic Bergera styl u- kow tych dw6cb znakomitych ludzi jak nam si~ 
datny, tego dowodz~ trzy pierwsze jego kwartety z list6w Getego i Zeltura przedstawiaj~. 
na fortepian i rzni~te instrumenta. {op. 1-3) i je... Oto s~ slowa Zeltera o post~pach najlepszcgo je· 
go ,siedm cbarakterystycznych kotnpozycyj'' (Cha- go ucznia: , na fortepianie gra jak djabel '' albo ,,Fe
rakterstucke ), kt6re niestety za 1nalo s~ znane, liks za w~ze dot~d. przodkuje." Wreszcie ¥! jesieni 1821 
gdyz w por6wnaniu z jego piesniami bez sl6w, u- r. w tych wyrazach oznajmia poecie, ze go wraz 
szom na\vyklym do nowozytniej muzyki mog~ si~ z swym uczniem odwiedzi: ,,mojej Dorydzie i me
wydawac suchemi; a szczeg6lnej jego pierwsza so- mu najlepszemu uczniowi musz~ pokazac twoje o
nata na forte pian ( op. 6), · w kt6rej okazal si~ ca- blicze zanim si~ z tym swiatem rozstan~." W lis to
~~ przyszly Mendelson z proroczem swiadectwem padzie tego samego roku pierwszy raz odwiedzil Men-

1 

swego tw6rczego geniuszu. Niestety praca ta, delson Getego. W kilka miesi~cy potem pisal Ge-
kt6r~by nazwac mozna prologiem do muzycznych te d. 5 Lutego 1827 r. ,Feliksa pozdr6w takze o
utwor6w Mendelsona, jezeli nie mniej, to r6wnie demnie. Od jego wyjazdu m6j fortepian: oniemial, bo 
malo jest znan~ jak jego charakterystyczne kom- daremnie kusilem si~, by go do ~ycia pobudzic." 
pozycye, pomimo, ze dla jej wielkich zalet, mo- Wreszcie zacz~l Mendelson pr6bowac sil swo-
zna j~ uwazac za klejnot muzyki fortepianow~ . ich w piesniach. Dwa zbiory (op. 8 i 9) skladaj~-

Nie mniej zbawienn~ byla nanka harmonii, kt6- ce si~ kazdy z dwunastu spiew6w na jeden glos, 
r~ od Zeltera pobierai, ktory pomimo, ze diugi swiadcz~ o jego zdolnosci i pod tym wzgl~dem, a 
czas byl tylko dylettantem, pocz~tkowo b~d~c maj- widac w nich ukochanie g{os6w przyrody, kt6re 
strem murarskim, jednakowoi byl artyst~ natury si~ we wszygtkich jego utworach dadz~ do~ledziC.. 
j~drnej i tresciwej, kt6ry z zelazn~ wytrwalosci~ Wskazuj~ to juz tytuly tych piesni, jako: ,,piesii 
zgl~bil tajniki umiej~tnosci i trafnie uchwycil po- milosna w Maju, " ,t~sknota za krajem, '' ,posr6d 
ezy~ sztuki. W swojej korrespo11dencyi z Getem zieleni i t. d.'' Drugi zbi6r sklada si~ z dw6ch po
okazuje si~ czlowiekiem wielce genialnym, kt6remn szyt6w, z kt6rych jeden nosi nap is: , Mlodzieniec, '' 
si~ powiodlo tak uniwersalnego geniusza, swojemi drugi zas ,dziewira." Jestto rzecby mozna maly 
pogl~dami na sztuk~ zadziwic i kt6rego nieskon- romans opowiedziauy w muzyce, tchn~cej gor~cem, 
czon~ jest zaslug~, ze przewodnicz~c ak~demii spie- niemieckiego mlodzieilca uczuciem, kt6ry w czter
wu, zaszczepil w berlinczykach ch~c i zamilowanie do nastym roku zycia swego tak pi~knie oddal pierw
prawdziwej muzyki. On to r6wniez moze bye uwa- sze objawy rodz~cej si~ milosci! 
zanym za ojca kwitn~cego dzis stowarzyszenia Mlody Feliks nie poprzestawal na tern i si~gn~l 
spiewu m~zkiego, gdyz zawi~zal pierwszy l{6lko jeszcze wyzej zebrawszy si~ do napisania trzech 
piesniarskie w Berlinie. 1 operetek, kt6re tr~c~c naturalnie szkolarstwem, ni-

Zelter wczesnie oceni! umyslowe zdolnosci mlode· gdy nie byly wydane. Atoli w pi~tnastym roku wy
go swego ucznia i aby poskromic i uksztalcic konczyl dwu-aktow~ oper~ ko1niczn~ ,,wesete Ga
wy bujal~ jego fantazy~, rychlo wtajemniczal go masza," kt6ra przyj~ta dobrze w Berlinie, wyszla 
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w calosci z akompaniamentem fortepiano wym 
przez samego autora ulozonym. 0 tern dziele pi· 
sze Zeiter do Getego d. 8 Lutego 1824 roku co 
nast~puje: ,Wczoraj wieczor przedstawiono u nas 
calkowit~ Feliksa oper~ wraz z dyalogami i znala
zla bardzo pi~kne przyj~cie. Z mojej strony nie 
mog~ przyjsc do siebie z zadziwienia, jakim spo
spobem chlopiec ten, kt6ry zaledwie pi~tnascie lat 
skonczyl, tak wielkie robi post~py. W sz~dzie znaj
dziesz rzeczy no we, pi~kne i nieza przeczenie wlasne 
a przytem pelne ducha, plynnosci, spokoju, harmo
nii, wykonczenia i dramatycznosci, jakby to bylo 
dzielo doswiadczonej r~ki. Instrumentacya zajmuj~
ca, ale nie ci~zka i m~cz~ca; pomimo tego jednak 
nie jest jedynie akompaniamentem - dodatkiem. 
Muzycy wykonuj~ j~ z przyjemnoschh chociaz nie 
jest latw~. Rzeczy znane przychodz~ i mijaj~, nie 
jako wyj~tek jakis, ale poz~dane i na swojem miej
scu. Swoboda, rado~c nie bez miary, slodycz, ozdo
bnosc, milosc, nami~tnosc, niewinnosc, masz tam 
to wszystko. Uwertura jest oryginalna. Wystaw 
sobie malarza, kt6ry rzuciwszy na pl6tno bez
ksztaltn~ mass~ farby, takow~ dop6ty rozprowadza 
p~zlem az z niej powstanie grupa~ ~ te z za
dziwieniem ogl~dasz. siWclQgfe za czems, co, jako 
prawda, stac si~ musi. · Bez w~tpienia mowi~ tu 
jak dziadek o swoim wnuku, ale wiiJ,, re colrol
wiek m6wi~ jestem w stanie dowiesc. Najprz6d tern 
ze zyskal uznanie ze strony og61u, co mozna naj· 
pr~dzej wymiarkowac z orkiestry i spiewak6w, u
wazaj~c na nich, co im porusza palce i gardla, 

:·.czy oz~blosc i niech~c, czyli tez miJosc i przy
chylnosc. 

Lubi~ oni, zeby dzielo, kt6re wykonuj~ bylo tak 
napisane, aby im si~ ich praca powiodla i aby sa
mi uzywaj~c rozkoszy i drugim mogli j~ udzielic. 
To duzo znaczy. 
Post~py jego w kompozycyi i grze fortepiano

wej tern wi~cej zadziwiaj~, gdy zwazymy, ze i 
na polu nauk bumanistycznych nie zasypial spra
wy. Abraham Mendelson wszelkich dokladal sta
ran, aby syn jego klassyczne odebral wychowanie. 
Trzymal mu nauczyciela domowego filologa, pod 
kt6rego kierunkiem Feliks lacinie i greczyznie od
dawal si~ z zamilowaniem, ktore go przez cale zy
cie z pisarzami i poetami starozytnymi wi~zalo. 
W roku 1822 przetlumaczyl Terencyusza ,Andria, 
kt6r~ Getemu przypisat Gete wyrazil si~ z wiel
kiemi pochwalami o tej pracy. M6wi~c o jego 
muzyce do Antygony, zobaczymy z jak dokladn~ 

• 
znajomosci~ przelal starozytnego dueha w nowo
zytn~ muzyk~. Przy tem wszy~tkiem niezaniedby
wal takze ksztalcic swego ciala; jeszcze chlopcem 
b~d~c byl zr~cznym gimnastykiem, dobrze plywal 
i cwiczyl si~ pilnie w szermierstwie i konnej jez-
dzie. · . 

• 

To wszechstronne ksztalcenie ducha i ciala, u
wazal jego ojciec za tem konieczniejsze, ile ze diu· 
gi czas nie m6gl przem6dz na sobie, by go wy
l~cznie na muzyka kierowac. Pozwalal na muzyk~ 
jako szlachetn~ rozrywk~ umyslow~; pochlebialo 
mu, ie d woje jego starszych dzieci, jako dy letanci, 
tak wzniosle w swiecie artystycznym zajmuj~ sta
nowisko; aJe jednakowoz uwazal, jak si~ zdaje za 
rzecz trudn~ do pogodzenia z godnosci~ i swietnosci~ 
swego domu, aby wnuk Mojzesza Mendelsona zo
stal rnuzykiem z powolania! Dopiero kiedy powo
dzenie jakie znalazlo , wesele Gama~za," dalo mu 
nadziej~, ze syn, jako kompozytor, slaw~ rodu jego 
i na pole sztuki przeniesie, pogodzil si~ z t~ my-
81~, ze sobie ten zaw6d obierze. Niedowierzaj~c 
atoli pochwalom pr~yjaeiOti nanczycieli syna, szu
kat zapewnienia ze strony bezstronnego s~dziego. 
Dla tego pojechal z niDi w nast~pnym roku(1825) 
do Paryza i przedstawil go Cherubiniemu z_ pr~
b~h aby zbadawszy rze~z. anmie.n»ie, rzekl, czy syn 
Jego w istocie stanowcze rna do muzyki zdolnosci, 
by warto bylo w tym kierunku je ksztalcic? Fe
liks zagral sw6j kwartet na fortepian H-moll 
(op. 3) i Baikot podj~l si~ "wykonania partyi 
skrzypcowej. Bezw~tpienia musial mu takze za
grac swoje kompozycye charakterystyczne i E-dur 
Sonat~, bo opieraj~c si~ na samym kwartecie, 
kt6ry jeszcze za nadto nosil na sobie slady mlo
dzienczego utworu, Cherubini z trudnosci~ m6glby 
staoowczo przychylnie si~ wyrazic. Swiadectwo te
go mistrza rozstrzyglo o losie Feliksa i Cherubi · 
ni dozyl jeBzcze (umarl r. 1842), ze mlodzieniec 
examinowany vrzez niego, zajasnial na widnokr~ .. 
gu sztuki, w chwili, kiedy jego wlasna gwiazda 
z niego schodzila. 

W powrocie z Paryza odwidzil ojciec z Felik
sem Getego, kt6ry z jego domem teraz juz w sci
slych przyjazni stal stosunkach. 0 tych od widzi
nacb pisal Gete do Zeltera nader pochlebnie wy .. 
razaj~c si~ o najnowszycb mlodego kompozytora 
utworach. 

Najwi~kszy wplyw na artystyczne wyksztalcenie 
Mendelsona wywarl Moscheles, bawi~cy pod6w
czas w Berlinie, kt6rego zostal uczniem. Biograf 
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Mendelsona o tym wplywie trafnie si~ wyraza nia muzyki w domu rodzic6w Mendelsona. W dniu 
m6wi~c: ,Ludwik Berger mlode to drzewo zasa- 14 Listopada 1824 r. obchodzono urodziny Fanny. 
dzil, Zeiter ziemi~ kolo niego okopal i uprawil, a Grano przy tej sposobnosci Feliksa Rynfonie zda
nawet mozna powiedziec byl on tym wichrem, je si~, ze z E-moll op. 11). On gral Mozarta kon
kt6ry wstrz~saj~c niem pot~znie, zmusil je do tern cert z C-moll, a razem ze siostr~ skomponowany 
mocniejszego uzasadnienia si~, do coraz silniejsze- przez siebie. · 
go zapuszczania korzeni. Ale nie stalo jeszcze o- Koncert z E-dur Obecnymi byli: Zeiter i \Vie-
grodnika, kt6ryby starannie kolo drzewa chodzil i lu czlonk6w niemieckiej kapeli. 
ochranial przed sronem i mrozem w~tly kwiat jego W tytu samym miesi~cu, 28 w niedziel~ rano, bylo 
a by pierwsze owoce swiatu zani6sl w aani." zno\vu zgromadzenie muzyk6w w domu Mendelso-

Sam Moscheles o swoim nauczycielskim do now, gdzie grano symfoni~ Feliksa z D-dur. On 
Mendelsona stosunku tak m6wi w dzienniku wla- sam gral sw6j kwartet na fortepian z C-moll, sio· 
snym: stra zas jego Fanny koncert Sebastyana Bacha. 

,,W jesieni roku 1821 da\valem w Berlinie pierw- W dniu 3 Grudnia tamze obchodzono rocznic~ 
sze moje koncerta. Zaznajomilem si~ i przyjaznilem smierci Mazarta i wykonano tegoz Rek\viem. Wre
z domem Mendelson6w. W codziennych moich o4- szcie znowu . d. 12 Grudnia byl u nich poranek 
wiedzinach poznalem i pokochalern Feliksa, cudo- muzykalny na kt6rym Feliks sw6j kwartet z D? 
wne dziecko. Jego mlodziencze prace juz wtenczas moll, a p6zniej z Moschelesem ua cztery r~ce tego 
da;;a~ · QOstateczn~ r~kojmi~ swietnej jego przy- ostatniego kawalek pod nazw~ ,,hommage {t Itaen
szlosci. Rodzice F. M. lr]lmkroteie mnie pro.sili, ze- del'' odegral. 
bym mu dawal lekcye na fortepianie, ale ]romitoo P100nGSC .llende1sona w latach 1825 i 1826 jest 
ze jego dawny nauczyciel Lud. Berger na to si~ prawdziwie podziwienia god "- Po swojej operze 
zgadzaJ, wahalem si~ kipi~cemu temu geniuszowi napisal nast~puj~ce dziela: Op. 11. Pierwsza sym
wskazywac kierunek, kt6ryby go m6gl odwiesc fonia. E-mou. 
z drogi, na kt6r~ go boskie objawienie wprowa- Op. 12. Pierwszy kwartet na rzni~te instrumen-
dzilo. Jednakowoz usilnem naleganiom ust~puj~c ta Es-dur 
zgodzilem si~ na udzielanie mu nauki. Wtenczas Op. 13. Drugi takiz sam kwartet A-dur. 
juz gral wszystko to co bylem w stanie wykonac, Op. 14. Rondo Capricioso na fortepian; kompo-
i kazde skinienie moje rozumial z szybkosci~ bly- zycya znana i zawsze lubiona. 
skawicy. M6j Koncert Es-dur gral prima-vista pra- Op. 15 Fantazya na piesii irlandzkfi: 
wie bez przygotowania, szczeg6lni~j zas lubil i pi~- Ostatnia r6za - mniej znan~ i nie tak brawu-
knie oddawal moj~ Sonat~ melancholiczn~. rowa, jak Mochelesa fantazya na ten sam temat. 

Ta ostatnia korupozycya jest, nawiasem m6'tvi~c, Op. 16. Trzy fantazye czyli Capricia, A-moll, 
jednym z pi~kniejszych, wydatniejszych i oryginal- G-dur i E-dur. 
niejszych utwor6w autora, kt6ry niestety! moze Op. 17. Variations concertantes. 
za nadto cz~sto holdowal goni~cemu za nowosci~ Op. 18. Pierwszy kwintet - A-dur. 
smakowi swego wieku. Op. 19. Szesc piesni. 

Kto j~ pierwszy raz slyszy m6glby przysi~dz, ze Op. 19 b. Pierwszy zeszyt piesni bez sl6w. 
to jest kompozycya Mendelsona, tak zapladniaj~- Op. 20. Oktet na rzni~te instrumenta. 
co na tego ostatniego wplyn~lo to, peJne slody- Op. 21. Pierwsza koncertowa uwertura do Szek-
czy i rzewnego wzruszenia, ale zarazem wzniosle spira ,Snu Letniego.'' 
peln~ nadziei sihh dzielo. Zwracamy uwag~ na- T~ kompozycy~, kt6ra dopiero imi~ jego praw
szych czytelnik6w i czytelniczek na t~, bynajmniej dziwie wslawila jako nacechowana wlasciwym mu 
technicznemi trudnosciami nie przeladowan~, sona- eteryczno-idealnym duchem, a daj~ca zawsze roz
t~; bo sobie za zadanie polozylismy, w ci1!gu kosz lubownikom muzyki; t~ kompozycy~ zagraJ, 
tego zyciorysu, ·naszemu k6lku czytelnik6w zapo- ulozywszy j~ na fortepian, na cztery r~ce ze swo
znanie si~ z mniej znanemi kompozycyami Men- j~ siostr~ Moschelesowi: s~ listy 1826 r., kt6remi 
delsona ulatwic. przyznal, ze utw6r ten siedemnasto-letniego mlo-

Nnst~puj~ce wyci~gi z dziennika Moschelesa da- 1 dzieilca, jako tworzq,cy now~ szkol~, przeszedl 
j~ pogl~d na caJy spos6b traktowa.nia i pojmowa- wszystko cokolwiek on sam byl napisat Odt~d 
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stosunek nauczyciela zatnienit si~ na · przyjazn i I zytorem. Na koncercie dawanym przez Henriett~ 
ktokolwiek mial sposobnosc spotkac tych tnistrzow Sonntag na korzysc Szl~ska, kt6ren ucierpial od 
razem w Londynie i slyszal ich nazywaj~cych si~ wylewu, gral Mendelson z Moscbelesem swoj kon
po imieniu, m6gl si~ przelronac, ze ani zawisc ani cert z E-dur na dwa fortepiany; a uwertura do 
wyzszosc talentu, ani odmienny kierunek ich tw6r- Snu I_Jetniego po raz wt6ry z wielkiemi oklaskami 
czosci nie byly w stanie tych w~zl6w nietylko byla przyj~ta. 
zniweczyc ale nawet oslabic. Po uwerturze do Snu letniego napisal byl Men-

Do roku 1830 w kt6ry1n zacz~l pisac listy swo- delson przed swoim wyjazdem do Londynu nastfJ
je. z podr6zy teraz ogloszone drukiem, sk~pe rna- puj~ce dziela: 
my wiadomosci o stosunkach Mendelsona. Wiemy Op. 22. Capricio brillant H-moll. . 
tylko, ze w r. 1827 udal si~ na uniwersytet her- Op. 23. Trzy muzyki koscielne na cb6r i poje-
linski, gdzie si~ gl6wnie umi~j~tnosciom humani- dyncze glosy z towarzyszeniem ~rgan6w. 
stycznym poswi~ciJ. MifJdzy innemi sluchal takze Op. 24. Uwertura E-dur. 
wyklad6w Hegla, kt6rego slowa, pisze Zelter, gdy Op. 25. Pierwszy koncert na fortepian G-moll 
o muzyce p16wil, zr~cznie chwytal i z wszyst]{ie- jedno z dziel jego najpi~kniejszych i najbardziej 
mi wlasciwosciami tego filozofa, trafnie i zaba- lubionych. 
wnie nasladowal. Przed takim sluchaczem, estetyk Z Londynu zrobil Mendelson wyci~Jczk~ do Szko
nieb~d~cy sam muzykiem, powinien si~ byl bar- cyi. Jalde wrazenie zrobil . na niego romantyczny 
dzo miec na bacznosci; w og6lnosci bowiem latwiej ten kraj, okazuj~ nast~puj~ce dwa dziela jego. 
jest, o sztukacb plastycznych i poezyi, anizeli o Op. 26. Druga uwertura koncertowa H-moll 
muzyce miec odczyty. Znaj~c Hegla oderwane za- pod tytulem: Hebrydy czyli grota Fin gala. 
patrywanie si«J, jego dum~ i ch«Jc narzucenia swej 0 tej cbarakterystycznej kompozycyi opowiadaj~ 

powagi, a przytem zwazywszy jak wszystkie zja- nast~puj~c~ anegdot~. Za powrotem jego ze Szko
wiska staral si~ wcisn~c w ciasne ramki swego cyi prosily go siostry, aby im co o tym kraju po
zawiklanego systematu; mozna sobie wystawic, ile wiedzial, a mianowicie o grocie Fingala opowie
zdanie jego dawalo przedmiotu do zartu, tak by- dzial. ,To nie da si~ wypowiedziec, odrzekl, chy
stremu sluchaczowi jak Mendelson. ba .wygrac. '4 Siadl wi~c do fortepianu i zagral te-

' V tym samym roku 16 Lutego pojechal do mat, kt6ry p6zniej w czasie pobytu we Wloszech 
Szczecina, wezwany aby tamze doprowadzil do w uwerturze rozwin~l. 
skutku przedstawienie najnowszych dziel swoich. Op. 27. Trzecia uwertura koncertowa. Cisza . 

. Jak wielk~ byla juz wtedy jego zdolnosc do dyry- morska i szezfJsliwa podr6z. 
gowania, kt6r~ si~ p6zniej w:Dysseldorfie, Lipsku 1,~ poezy~ Getego juz byl kiedys Bethowen od-

. i Auglii tak swietnie odznaczyl, dowodzi ta Ol\oli- tworzyl w dziele choralnein z towarzyszeniem or
cznosc, ze w dwudziestym roku zycia byl w stanie kiestry, kt6re przypisal niesmiertelnemu jej auto
dyrygowac w berlinskiej akaden1ii spiewu, wielkiem rowi. Muzyka ta nasladuje zdradliw~ cisz~ morsk~; 
oratorium passyjnem Bacha, kt6re tyle potu wy- dopiero przy slowach; ,,,.v niezmiernej przestrzeni'' 
cisn~lo niejednemu dyryguj~cen1u. cala orkiestra wybucha krzykiem zgrozy i prze-

Tymczasem przeni6sl si~ byl Moscheles do La.n- strachu i wraca potem znowu do poprzedniej ciszy. 
dynu; a ze si~ zblizal czas, w kt6rym Mendelson W utworze Mendelsona orkiestra maluje niepok6j 
mial podr6zowac, udal si~ wi~c najpierwej do swe- w czasie ciszy morskiej, radosc z powodu pierw
go przyjaciela i nauczyciela do Anglii. Na dniu szego podmuchu wiatru, sygnalizowanie okr~tu i 
26 Marca 1829 r. pisal Mendelson z Berlina ~o jego ucieczkfd do portu, ale jest to muzyka nie tak 
Moschelesa donosz~c 1nu o wykonanem przez sie- glucha jak u Betbovena: przeciwnie zdaje s i~, ze 
bie B~cha oratoriun1 passyjnem i oznajmiaj~c mu widzisz plaszczyzn~ morza, slyszysz lagodne wzno
blizki sw6j wyjazd; 20 zas Kwietnia stan~l sam szenie si~ balwan6w, kt6re znowu spokojnie, bez 
szcz~sliwie v.r Londynie. Moscheles na przyj~cie burzenia si~, o brzegi uderzaj~. 
Mendelsona przygotowal wszystko ze strony arty- Ten nowy rodzaj malowania w muzyce glos6w 
st6w londynskich. Na koncercie filharmonicznym podsluchanych u przyrody, postawil go na czele 
uwertura do Snu Letniego sprawila wielkie wraze- szkoly, w kt6rej chyba jeden Gade i Stendale Ben
nie. Caly Londyn zachwycal si~ mlodym kompo· net si~ odznaczyli, gdy wielu innych wpadlo w wy-
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manizowanie mendelsoilskie, nie umiej~c si~ o~y- ,Nocy na lysej g6rze" (W alpurgisnacht) i nad swo-
wic jego duchem. j~ symfoni~ "'losk~. Zreszt~ zalil si~ ci~gle, ze 

Nalezy si~ spodziewac, ze niedlugo b~d~ oglo- W lochy dziedzina sztuk, nie wywieraj~ na jego stu
szone drukiem jego listy, kt6re z pierwszej swojej dya muzyczne zadnego wplywu. I tak pisze z Ne
podr6zy po Anglii i SzkoGyi do domu pisywal. Na apolu d. 17 Maja: ,,Cza.s, kt6ry n1i jeszcze dla Wloch 
teraz wiemy z jego pobytu w Londynie w r. 1829 pozostaje, 1nog~ dalej poswi~cic nad niebem, nie 
tyle tylko jeszcze, ze na przejazdzce z jednym zajmuj~c si~ czem innem, uzy,vaniu przyrody i bl~- . 
z swoich przyjaci6l Anglikiem mial wypadek, iz go kitnego nieba. W nich tylko teraz jest sztuka 
wywr6cono, przyczem sobie lekko kolano uszkodzil. Wloch, w nich i w pomocnikacb; ale pozostanie ona 
Gdy Zelter Getemu o ten1 zdarzeniu doni6sl ten w nich \viecznie i taki czlowiek jak ja znajdzie 
mu odpisal z wielkiem wsp6lczuciem: ,, Teraz chcial- w nich przedmioty poclziwu i nauki, dop6l{i trwa 
bym si~ dowiedziec czy o drogim Feliksie nade- Wezuwiusz i dop6ki lagodne powietrze, morze i 
szly jakie dobre wiadomosci. drzewa nic przen1in~. Pomimo tego jako zabity mu-

Wielce on mnie obchodzi; bo byloby nader prze- zyl{, t~skni~ za orkiestr~ lub pelnym ch6rem. 
straszaj~cem, zeby tak szkaradny wypadek mial I w nich jest dzwi~k, kt6rego tutaj nie tna; staly 
zagrozic przerwaniem czlowiekowi dzialalnosci ci~- one si~ teraz nasz~ wlasnosci~ i jeieli si~ musia
gle wzrastaj~cej, z kt6rego tyle si~ wyrobilo. Do- lo dlugo zyc bez tego zywiolu, to czlowiekowi 
nies mi jak~ pocieszaj~c~ no win~. •' wielki brak czuc si~ daje. Orkiestra i ch6r s~ tu 

Jeszcze w tym samym roku powr6cil Mendelson takie, jak u nas w podrz~dnej miescinje, tylko jesz
do Berlina, a w Maju 1830 r. znowu si~ udal na cze niewprawniejsze i suro,vsze. Pier\vszy skrzypek 
drug~ wycieczk~. wybija tutaj przez caly przeci~g opery, cztery 
T~ raz~ zd~zal ku celowi wsp6lnemu wszystkim czwarte taktu o blaszany lichtarz, tak dalece, ze 

artystom, do wiecznie mlodej kolebki sztuki - go czasem _lepiej slyszysz jak glosy, a. potnimo 
HaJii. Tam udamy si~ za nim trzymaj~c si~ jego tego orkiestra i glosy nigdy nie id~ w parze. Przy 

. list6w z podr6zy. najmniejszern solu, kt6rego instrumenta, wyst~puj~ 
Miesi~ce, Kwiecien i Maj sp~dzil Mendelson w Ne- staroswieckie ozd6bki a szczeg6lniej ton niestoso

apolu, robi~c ztamtt}d wycieczki w okolice. Gdyby wny. Calosc zas nie rna najn1niejszego ducha, o-
nie to, ze ojciec sobie tego nie zyczyl bylby zwie- gnia i powietrza." • 
dzil i Sycylj~; z przykrosci~ wi~c, ale n1usinl ten Nie przestawal Mendelson jedynie z muzykami; 
plan zaniechac. W Neapolu pozna! si~ z Donizet- gdyz spotykamy go takze w towarzystwie dyssel
tim, Benedictem i slawn~ spiewaczk~ pani~ Fiedor. dorfskich artyst6w jako: G. Schado\v, Ed. Bende
,,Swoim spiewem" pisze o niej ,zrobila mi wiele mann. T. I-Iindebrant i jego syn l{arol, z kt6rymi 
przyjemnosci '4 bo rna latwosc i gi~tkosc glosu nie zrobiona tu znajomosc sprawila, ze si~ p6zniej do 
do uwierzenia, a fioritury jej s~ tak pelne smaku, Dyseldorfa pr~eui6sl. Hrabia Pleten przeciwnie wca
ze widoczn~ jest rzecz~, ze sobie od niej pani Son- le mu nie przypadl do smaku i o tym tak si~ wy
tag wiele przyswoila, mianowicie zas spiew p6l- raza: jest to zwi~dly, ochryply, trzydzie~topi~cio" 
glosem ( mezza voce), kt6rego pani Fiedor nie rna- Ietni starzec o zlotych okularacb; nabawil mnie 
j~c juz cnlkiem swiezego i pelnego glosu, zr~cznie strachu. Grecy inaczej wygl~daj~! Nicmcom stra
w wielu razach umie uzyc. " Nad ta1ntejsz~ oper~ sznie laje, zapominaj~c, ze sam post~puje w tem 
gorzkie rozwodzi zale; ,to co tam slyszalem nie 1\ierunku. . 
warte bylo zachodu i drogi. Orkiestra taka jak W pocz~tku Lipca wr6cil do Rzymu, gdzie mu 
w Rzymie, to jest gorsza jak kazda niemiecka, ani by!o przyjemniej, jak w Neapolu. Ciekawetn jest 
jednej znosnej spiew aczki (bo Fiedor wtenczas juz jego dw6ch tych miast por6wnanie. 
nie spiewala na scenie), Tamburini tylko jeden I tak pisze do rodzic6w d. 6 Lipca z Rzymu: 
swiezszym swoim bas em ozywial nieco calosc. ,,przyszedl wreszcie znowu czas, ze \V am mog~ ua
Cbc~c slyszec wlosk~ oper~, trzeba jechac do Pa- pi sac list porz~dny i rozs~dny ;. zdaje mi sie bo
ryza lub Londynu. Prosz~ Boga, by si~ tak samo wiem, ~e te kt6re z Neapolu wam pisalem nie wie
nie stalo i z niemieck~ muzyl{~." le byly warte. Jest tam cos w powietrzu, co nie 

Do kornponowania w tym czasie malo si~ zabie- da czlowiekowi rozmyslac; przynaj1nniej mnie bar
ral, jednal\owoz pracowal nad swoj~ muzyk~ do dzo rzadko si~ powiodlo, zebrac mysli. Teraz zale-
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dwie jestem kilka godzin tutaj, a juz dawna rzym
ska swobodnosc i wesola powaga, mnie ogarn~ly. 
Nie mog~ wyslowic ile Rzym jest jednostajny, bez 
barwny, smutny i odludny i slusznie; bo N eapol 
maj~cy wi~cej zycia i rozmaitosci, wygl~da wi ~cej 
na wielkie europejskie kosmopolityczne miasto. 
Wyznam warn jednak poufnie, ze zwolna coraz 
bardzi~j nienawidz~ kosmopolityzmu; nie lubi~ go 
tak jak nieznosz~ w og6le wielostronnosci, a raczej 
w ni~ nie wierz~. Co rna bye oryginalnem wiel
kiem i pi~knem, }Jowinno bye jednostronnen1, jezeli 
tylko ta jedna strona do najwifJkszej doskonalosci 
jest doprowadzon~, a tego nikt Rzymowi nie mo
ze zaprzeczyc. Neapol wydaje mi siEJ za malym, 
aby jako wielkie miasto mial miec odrebn~ cech~ . 
Cale zycie i ruch jego ograniczaj~ si~ na dwie 
wielkie ulice: Toledo i wybrzeze od portu do Chia
ja. Neapol nie przedstawia mi srodkowego punktu 
wielkiego narodu, jak to dzi wnie pi~kne widzimy 
w Londynie,J dla tego wlasnie, ze tego narodu, nie 
rna; bo rybak6w i lazaron6w nie mozna nazwac na
rodem. Sa oni raczej dzikimi ludzmi, kt6rym pun
ktem srodkowym nie jest Neapol, ale morze. Mal~ 
zas tylko liczb~ znajdziesz ludzi, ktorzyby maj~c 
ci~gle zatrudnienie, Iubili prac~ dla samej pracy 
Gete m6wi, ze niedol~ polnocnych stron jest nieu
staj~ca cb~c robienia czegos i przyznaj~ slasznosc 

. ''; locbowi, kt6ry mu radzi, by nie myslal tyle, 
gdyz to nabawia tylko b6lu glowy. Dla tego Doni
zetti w dziesi~ciu dniach sporz~dza oper~. Tak ma
luj~ ich malarze do nieuwierzenia liche obrazy, 
stoj~ce jeszcze o \Viele nizej od muzyki. Tak ich 
budowniczowie wznosz~ gmachy bez najmniejszego 
smak11. Ale to wszystko jedno; obrazy s~ pstre, 
muzyka robi halas, a gn1acby cien rzucaj~ wi~
cej nie wymaga magnat neapolitanski. W miarEJ 
jak tnoje cialo ten sam stan owladal, j ak mnie 
wszystko w~asciwie do lenist"'a, przechadzek i snu 
p~dzilo i jak sobie w duchu m6wilem, ze to zle, na 
pr6zno jednak usiluj~c czems zaj~c si~ i za trudnic 
powstawalo we mnie niezadowolenie i niesmak, 
kt6rych unikn~c moglem jedynie 'val~saj~c sifd po 
g6rach, gdzie znowu pra wie zan ad to, Lo bosl\o 
jest pi~knie. 

W Rzymie czul si~ Mendelson bardzi~j w swo-
im iywiole, o bcujqc ci~gle z Bunsentem, Oorneliu
szem, Kochem, Overbeckiem, Thorwaldsenem i Ho
racym Vernetem. Thorwaldsen szczegolniej lubil 
n1uzyk~ i Felix cz~sto mu grywal rano, przy pra
cy. ,,Ma on u siebie'' pisze Mendelson , we ale 

dobry fortepian, a przytem kiedy widz~ jak ten 
starzec zarobiwszy glin~, rami~ albo drapery~ deli
katnie wygladza, slowem jak tworzy rzecz, kt6r~ 
p6znh~j wszyscy jako skonczon~ i trwal~ musz~ po
dziwiac, wtecty niewymownie mnie ucieszy ta mysl, 
ze mu mogc jal\~skolwiek przyjemnosc zgotowac." 
Kiedy Mendelson pierwszy raz gral u Horac~go 
Verneta i fantazyowal na temat z Don Juana, kt6-
rego malarz ten bardzo lubil, rzekl tenze do niego, 
ze i on takze umie improwizowac i ze si~ musz~ . . , 
mieniac. 

Zrobil wi~c natycbmiast szkic portretu Felixa~ 
kt6ry rozwin~l w pifJkny obraz, nie b~d~cy wcale 
tylko itnprowizacy~. 

Jego bytowi \V Rzymie zawdzi~czamy takze jego 
trzy Motetty na glosy kobiece z towarzyszeniem 
organ6w, kt6re pozniej jako Op. 39 zostaly oglo
szone. Okolicznosc kt6ra go do tego spowodowala 
opisuje w nast~puj~cy sposob: ,,l{iedy si~ zbliza 
Ave Maria, idzie si~ do kosciola ,, Trinita de Mon
tii;- tam spiewaj~ zakonnice francuzkie cudnie i 
uroczo. Mrok zapadl; caly n1aly kosci6l r6ino
barwny, napelniony tlurnem klfJCZ~cego ludu, o
swiecanego za kazdym drzwi otwarciem; promienia
mi zacbodz~cego slonca, obie zakonnice maj~ naj ... 
slodsze w swiecie glosy, wzruszaj~ce i clzwi~czne; 
szczeg6lniej zas, kiedy jedna z nich lagodnym glo
sem spie,va responsorium, kt6resmy przywykli sly
szec wykonane przez ksi~zy tak twardo, ostro i je
dnostajnie; wtedy dziwnie si~ czlowiekowi robi. 
Przyten1 wie si~, ze spiewaczek nie wolno ogl~dac; 
padlem 'vi~c na szczeg6ln~ mysl! napisz~ co na 
ich glosy, kt6re dokladnie zau wazylem i przesl~ 
i1n, maj~c do tego liczne drogi i sposoby. Wtedy 
one to zaspiewaj~, jestern tego pewnym, a jakzez 
to b~dzie pi~knie slyszec swoje dzielo odspiewane 
przez osoby, kt6rych nigdy si~ nie widzialo. Nie 
malo siEJ na to ciesz~. Zdajc si~ jednak, ze ta ra
dosc go nie spotkala; przynajmniej nie znajdujemy 
w jego lis tach wz1nianki, a by zakonnice odspiewa
ly byly jego motetty. W Nien1czech i w · Anglii 
atoli melodje uwazane s~ jako perly protestanckie
go spiewu koscielnego i rownie sluz~ ku zbudowa
niu poboznych gmin, jak motetty Sebastyana Ba
cha i Jana-Leona Haslera, w kt6rych duchu ~~ na
pisane. Czuje si~ cal~ prawd~ jego slow. Kiedy 
odpisuje bawi~cej \Y Wiedniu baronowej Pereira, 
wzywaj~cej go do napisania Przegl~du wojsk Ze
dlitza: ,Zanadto z powaznej strony zapatruje si~ 

na muzyk~ i uwazam za rzecz niedozwolon~ napi· 
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S8C poe rna t opisany. W iell{a ilOSC utwor6\V tego 
rodzaju nie swiadczy przeciw n1nie ale za mn~; bo 
nie znam ani jednego mi~dzy nietni, kt6ryby sifJ 
byl udal. Trzeba si~ tu postawic mi~dzy drama
tycznosci~ a zwyklem opowiadaniem: raz maj~c jak 
w Erlkonigu, szum lozy, krzyk dzieci~cia i ten tent 
kopyt konskicb; drugi raz wystawiaj~c barda, spo
kojnie, niby basnie o strachach, opowiadaj~cego 
pelne grozy zdarzen. I ten to ostatni moze naj
prawdziwszy, ale mim.o tego mi nie odpowiada, bo 
muzyka mi przeszkadza. Moglem b)'l wprawdzie 
zrobic to opisowo, jak to zrobili Neukomm i ]'iscb
hof w Wiedniu; bylbym mial sposobnosc ,vpako
wac ·w basie oryginalny grzmot b§bn6w, w dys
kancie huk tr~b wrzaw~ i t. p. okropnosci; ale na 

· to za nadto kocharn moje powazne tony, boby mi 
si~ to 'vydawalo jak iart jakis, iilbo jak te hobo
mazy ~la dzieci, mi~dzy kt6rymi znajdziesz domki 
z dachami ceg]asto pomalowanemi, aby zas dzieci 
zaraz domyslily si~~h ze to maj~ bye dachy." 

Tej zasadzie pozostal Mendelson zawsze wier
nym; zt~d 9wa prawda j ten zapadl w jego utwo· 
rach, nawet tam gdzie cbce wywolac tylko zewn~
trzny effekt, jak np. w jego W alpurgisnacht i Lo
t~1ey.. Oby wszscy pocz£!tkuj~cy 111uzycy wzi~li so
bte do serca slowa Mendelsona, ktore do Edwar
da Devrient jeszcze z Wloch pisze: ,robisz mi wy-· 
rzuty, ze jnz mam 22 lat, a jeszcze si~ nie \Vsla
wilem; ja ci tylko tyle mog~ nato odpowiedziec, ze 
gdyby B6g chcial, zeby1n byl slawnym w 22 roku 
to bylbyn1 juz nim prawdopodobnie; jam ten1u nie 
winien, bo pisz§ nie dla slawy, ani nie dla posa
dy kapelmistrza. Pi~knie by to bylo, gdyby i je
dna i druga si~ znalazly; ale dop6ki nie umieratn 
z glodu, obowif);zkiem 1noim jest pisac z serca i 
przekonania, a resztEd zostawic temu, kt6ry o nie
zliczonych a wi~kszych r~eczach pami~ta. 0 ten1 
jedyni~ mysl~ coraz wi~cej i szczerzej, zeby two
rzyc tak j ak · czuj~, a coraz n1niej baczyc na ze
wn~trzne pobudki: a jezeli napiszfJ cos z serca i 
z uczucia, zrobile1n w tedy moj~ powinnosc i coz 
mnie moze obcbodzic, czy mi to przyniesie slaw~, 
zaszczyty, orc.lery lub tabakierki! •' 

R6wnie dobrze maluje jego poj(Jcie rzeczy, ust~p 
z listu pisanego w tym Sf,tmym roku: ,Kiedy od
czytywalem Wilhelma Tella Szyllera, na nowo za
chwycalem sifJ tern niebianskien1 arcydzielem, pel
nem zapalu natchnienia i ognia. \Vtedy przyszly 
mi na mysl slowa Getego o Szylerze, kt6re byl 
wyrzekl w dlugiej ze mn~ o nim rozmowie: ,Szy-

• 

ler m6gl rocznie dosta1~czytJ dwie wielkie trajedye, 
nie racbuj~c innych poezyi. '' To rzemieslnicze wy
razenie ,,dosta1·czyc, '' tak mi w chwili kiedy czy
talern to pelne swiezosci i gor~ca, . dzielo, stan~lo 
przed oczami i czynnosc tworzenia wyda~a mi si~ 

c2ems tak olbrzymiem, ze wydalo mi si~ jakobym 
w zyciu moje:n jeszcze nic porz~dnego nie byl zro
bil. W szystko zdaje mi si~ tak odosobnionem, 
s~dz~, iz i na mnie przyjdzie kiedys kolej cos do
sta1·czyc." 

W Rzymie zabawil jeszcze tylko kr6tki czas. 
Po kr6tkim pobycie w Florencyi i Genuy, j)rzybyl 
do Medyolanu, gdzie pozna{ i polubil syna Mozar
ta, o kt6rym tak pisze: ,Pan Mozart jest urz~dni
kiem a wlaschvie muzykiem z serca i przekonia. 
Musi bye podobnym do ojca, szczeg6lniej co do 
wewn~trznego usposobienia; bo cz~sto uslyszysz 
od niego slowa, kt6re ci~ rozczulaly prostot~ i o
twartosci~ lis tach jego ojca i dla l\t6rych musz~ 

go zaraz pol\ochac. Mendelson dobrze byl wi
dzianym w domu jenerala Erlmann gubernatora 
Medjolanu, kt6rego zona znakomita fortepianist
ka, zawi~zala byla w Wiedniu scish~ z Beethove
nem przyjazn i nawet od niego wielk~ sonat'd 
A-dur Op. 101 w dedyl{acyi otrzymala. ,Przyj~la 
mnie po przyjacie1skn~' pisze z 1\'ledyolanu d. 14 
Lipca ,grala rni zaraz sonat~ Cis-moll i D-moll 
Beetbovena. Jeneral, s tary czlowiek, uszcz~sliwio-
ny plakal z radosci, gdyz oddawna nie slyszal byl 
zony swojej graj~cej; bo jak m6wi~, nie n1a w Me
dyolanie ani jednej duszy, kt6raby podobne rzeczy 
ch~tnie slucbala. Potetn opowiadal najzabawniejsze 
rzeczy o Beetbowenie; jak raz wiecz6r, gdy mu gra
la, uzyl szczypc6w zamiast pi6rka do z~b6w i t. d. 
Opowiadala, ze ldedy stracila ostatnie. dziecko, 
Beethoven nie m6gl przem6dz na sobie, aby j~ od
wiedzic; wreszcie zaprosil j~ do siebie, zastala go 
siedz~cego przy fortepianie. B~dziemy tylko tona
mi ze sob~ rozmawiac; rzekl do ni<~j i gral jej 
przeszlo godzin~, i jak siEE wyrazala jeneralowa, 
powiedziai jej wszystko i natchn~l wreszcie otuch~. 
S!owem, znowu mi jest milo na sercu i dobrze , 
ile ze niepotrzebuj~ politykowac ani milczec, bo 
si~ we wszystkiem n asze zdania zgadzaj~. '' 

Z Medyolanu udal si~ pieszo przez Szwajcary~, 
ale niestety trafil na us ta wiczn~ prawie slot~, rok 
bowiem 1831 pami~tny jest ulewami i kl~skami. 
Buduj~c~ jest r6wnosc humoru, jali~ tcbn~ jego 
listy. Kilka szkicow jego r~ki, swiadcz~ o jego 
zdolnosciach do rysunku. 
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Z Szwajcarii pojechal do Monachium, gdzie 17 zostan~, b~d~ dzialaJ, dop6ki b~dfJ si~ m6gl utrzy
Pazdziernika dal koncert na ubogich, na kt6rym mac i dzialac, bo to w istocie jest pierwszym o
gral swoj~ synfoni~ E-moll, Sen nocy letniej, a wre- bowi~zkiem. Jezeli si~ nie ostoj~, to wyjad~ do 
szcie po ra.z pierwszy dal publicznosci poznac sw6j Londynu i Paryza, gdzie rzeczy latwiej id~: Jezeli 
koncert na fortepian do Gis-moll napisany. Po mi si~ zas powiedzie w Niemczech, to cbociaz rze
dlugiej przerwie znowu dyrygowal peln~ dobr~ or- czywiscie, ze gdzieindzit~j leph~j ci plac~ i oceni~ i 
kiestr~ o 32 skrzypcacb, 6 kontrabasach, d~tymi in- ze zyjesz swobodniej i weselej, kiedy u nas mu-
strumentami. Na koniec musial fantazjowac; na sisz post~powac krok za krokiem i pracow~c bez . 
temat non piu andrai, kt6ry mu kr6l Ludwik podal. wytchnienia; przeciez do ostatka b~d~ si~ trzymal." 
Chociaz mu bardzo przyklasldwano, pisze jednak: . W Paryzu zabawil Mendelson cal~ zimfd, az do 
,utwierdzilem sifJ w mojem przekonaniu, ze glup- polowy K wietnia 1832 r. Przeprowadzit wykonanie 
stwem jest publicznie improwizowac. Dziwne uczu- kilku prac swoich, ale 6wczesna publicznosc pa
cie mnie opanowalo, kiedy usiadlszy, musialem ryzka byla rozmarzon~ Robertem Diablem Majer
przed publicznosci~ popisywac si~ z moj~ fantazy~. hera, mog~cego bye u waianym za Antypoda Men
Nigdy tego juz publicznie siEJ nie podejm~; jest to delsona, l{t6rego tez w listach swoich za jego brak 
bowiem naduzyciem i glupstwem zarazem.,, moralnej podstawy i uganienie za effektami, z ca· 

W Monachium otrzymal polecenie napisania o- l~ gorycz~ (geisseln) karci. W tem przedmiocie tak 
pery, ze zas przed powrotem do Berlina chcial od- si~ wyraza w liscie swoim pisanym d. 11 Stycznia 
wiedzic Paryz i Londyn, przeto udal si~ na Dys- do Immermanna: ,,do takiego naci~ganego utworu 
seldorf, aby po drodze Immern1anqa, kt6ry mu juz fantazyi, jak Robert Djabel nie mog~ sobie wy
byl kilka piesni napisal, prosic o sporz~dzenie obrazic muzyki; i dla tego opera mnie nie zadowalnia; 
libretta. J ego ojciec b~d~c zdania, ze Niemiec nie po jest on a zawsze zimn~ i bez serca, a przytem nie ro
trafi zrobic dobrego Libretta, radzil mu zeby si~ udal bina mnie zadnego \Vraienia. Ludzie chwal~ muzyk~, 
do francuzkiego wierszopisarza z francuzl\ich wier· ale gdzie jest brak gor~ca i prawdy, tam takze nie 
szopis6w, dopiero do przetlumaczonego tekstu dol\ om- rna miary do ocenienia rzeczy." Po lekkim napadzie 
ponowal muzyk~. Immermann podal mu mys~ by Szek- cholery,puscil si~ do Londynu te go mias ta, za kt6rem 
spira Bu1'Z§ przerobic na oper~, na co si~ Mendel- jeszcze we Wloszech t~sknil; jakto dowodzi jego 
tion zgodzil. Opera ta w prawdzie nie byla nigdy list z Neapolu: ,Niech ze si~ juz raz stanie, ze to , 
wykonan~; ale zaszczytnem jest dla Mendelsona, pelne dymu gniazdo, b~dzie mojem ulubionem miej
ze odrzucil rad~ ojca, do kt6rego w tym wzgl~dzie seem pobytu. Serce mi si~ raduje, kiedy o niem 
pisze: ,Pisac n1uzyk~ dQ tlumaczonego tekstu fran- pomysl~; a kiedy sobie nadto wystawi~ m6j powr6t, 
cuzkiPgo, uwazam za rzecz z wielu przyczyn· nie to juz teraz mi si~ spieszy, zeby tam jak najpr~· 
do przeprowadzenia. Najpierw zdaje rni si~ jako- dzej stanf);c." Nie powinno nas to zestanawiac, 
bys je cenil wi~cej dla ich powodzenia, aniieli dla zwazywszy, ze w Londynie najpierwej uznano jego 
ich istotnej wartosci. Przypominam sobie nawet, talent a tem samem, podniecono jego tw6rczosc, 
jak niezadowolonym byles z tresci Niemej i Withel· kt6ra tam r6wniez pod wplywen1 jego zapalu dla 
ma Tella, }{tory jest umiej~tnie napisany nudno. Hendla, dojrzala do wydania dw6ch najznakomit
Powodzenie jakie maj~ w Niemczech, nie pochodzi szych dziel jego, mianowicle oratory6w ,,Pawta'' 
zt~d zeby mialy bye uobre i dramatyczne, bo Tell i ,,Eliasza.'' Niestetr tu ktn1cz~ si~ jego listy 
nie jest ani jednem ani drugiem; lecz zt~d jedynie, z podr6zy; musimy si~ wi~c ograniczyc na niedo
ze przyszly z Paryza gdzie si~ podobaly. Wpraw ... statecznych wiadomosciacb~ kt6re Lampadius w Lip
dzie jest do uzyskania. w Niemczech droga - dro- sku, w braku dol\ladniejszego zyciorysu, po jego 
ga na Paryz i Londyn, alez to nie jest jedyna; tr.- smierci zebral. 
go do"7odem nie tylko Weber, ale i Spohr, ktore- Nowe koSlpozycye, kt6re ze sob~ do Londynu 
go Fausta llcz~ teraz do ldassycznej muzyki, a na· 1 przywi6zl, a mianowicie uwerturfJ do groty Finga .. 
wet maj~ go w przyszlym roku przedstawic w wiel- la i koncert fortepianowy G-moll, przyj~to na kon
kim teatrze Opery w : ndynie. Ja wsp~mnian~ cercie filarmonicznym hucznymi oklaskami. Wiel
drog~ nie mog~ si~ udac, bo moj~ oper~ .zam6wio- kie wrazenie sprawila jego gra na organach w ko
no w Monacbium, a ja zaiDO\Yienie przyj~lem. sciele S-go Pawla d. 10 Maja, gdzie takze grywal 
W Niemczech wi~c b~d~, szcz4dscia pr6bowal i taru czasen1 na cztery z Moschelesem, w kt6rego rodzinie 
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uwazany byl za przyjaciela domu. W ostatnich sto Dysseldorf, siedziba tylu artyst6w i urz~dni
listach ogloszonego zbioru pisze: , wyborni to s~ k6w, mialo bardzo lie by teatr; chciano wi~c korzy
ludzie: dla mnie to jest zas pocieszaj~cem, z~ po dlu- stac z obecnosci dw6ch poet6w Immermanna i 
gim przeci~gu czasu natrafilem przecie znowu na Uechtritza i dyrektora takiego jak Mendelson, aby 
artyst~, kt6rym nie miota ani zazdrosG, ani za wise seen~ do s wietnego doprowadzic stanu. Mysl t~ 
ani nikczemne samolubstwo. '' silnie poparto i wkr6tce przez akcye potrzebny 

W czerwcu wr6cil Mendelson do Berlin a; gdzi e zebrano kapital. Wiadom~ jest rzecz~, z jakim za
zastal miejsce dyrektora Akademii spie"Tu o pr6- palel_!l Immermann wzi~l si~ do rzeczy i jak za
znionem, w skutek kr6tko przedtem zaszlej smierci biegi jego utworzenia w Niemczech klasycznej sce
Zeltera. Staral si~ wi~c o nie, ale pomimo slawy ny, wzorowemi przedstawieniami na wiosn~ 1834 
jak~ mial w Londynie, w }{raju tak malo go ce- r. uwien_czone zostaly. Mendelson atoli nie chcial 
niono, iz dano pierwszenstwo miernemu dosyc kom- poswi~cac calych sil swoich urz~dzeniu i kierowa
pozytorowi K. F. Rungenhagen, o }{t6rego dzielacb, nin miejskiej opery i wezwal do pomocy przyjacie-, 

jak jego oratoria: Smierc Abla, Chrystus w Jerozo- la swego Juliusza Reiz z Berlina. Zawsze jednak 
limie, Cecilia i t. p. calkiem juz zapomniano. bardzo czynny bral udzial w spieraniu opery, tyl-

Czynnosc jego w Berlinie ograniczyla si~ na kil- ko zdaje si~, ie musial popelnic bl~d, w powola· 
ku publicznych koncertach, przez ktore chcial niu mlodycb, niedojrzalych jeszcze talent6w i ze 
wplyn~c na wyksztalcenie smaku ~woich wsp6loby"' Immermann ze swojej strony, sprzyjal wi~cej dra
wateli. To mu naturalnie nie wystarczalo i · znowu matowi ze szkod~ opery. To bylo powodem do 
go widzimy nast~pnej wiosny (1833) w Londynie. wzajemnego niezadowolenia, a wreszcie calkowite
Tamze wsp6lnie z Moschelesem napisal w dw6ch go por6znienia, Mendelson juz w koncu tego roku 
dniacb, wariacye na dwa fortepiana z marszu cy- uRun~l si~ i oddal zupelnie swoim obowi~zkom 
ganskiego z Preciozy, ulozone p6zniej na cztery dyrektora miejskiej muzyki, i kompozycyj. Na 
r~ce. W og6le lubili wsp6lnie zabawiac si~ muzy- t~ por~ przypadaj~ jego trzy Cap1·iccia na forte
k~ i cz~sto w poufalych k6lkach mozna bylo ich pian Op. 33 piesni hez slow (zeszyt 2) trzy ojczyste 
slyszec fantaziuj~cych na c~tery r~ce, przyczem ludowe piesni w 1-ym zeszycie op. 41), a przede- . 
musial jeden drugiego mysli odgadywac i temata wszystkiem pierwsze jego oratorium s. Fawet, nad· 
poddawac. W dniu 13 Maja odegrano po raz pierw- kt6rem bez przerwy pracowal. 
szy na koncercie filharmonicznym jego wlosk~ syn- Jednako\voz juz w nast~pnym 1835 r., udal si~ 
foni~ .A,. -dur, kt6r~ w Niemczech w dlugi czas do- jako dyrekto1· dy1·ygent koncert6w do Lipska, na 
piero po synfonie A-moll poznano. wezwanie, kt6re dostal sl\utkiem zaslugi jak~ po-

Tymczasem wezwano go do Dysseldorfu, aby lozyl, w przewodniczeniu uroczystosci muzykalnej 
przewodniczyl majq.cej si~ tamie odbyc uroczysto- w Kolonii, na kt6r~ i rodzice jego byli zjechali. 
sci muzykalnej, gdzie si~ tez w koncu Maja udal. Tu W Lipsku rozwin~l wielk~ spr~zystosc, w skutek 
zszedl si~ z k6lkiem przyjaci6l, t. j. z Immerman- kt6rej miasto to pod wzglEJdem muzyki koncerto
nem i z tymi artystami, z kt6rymi ~i~ byl spotkal wej i powszechnego zycia i ruchu muzykalnego na 
we Wloszech. Dzi~ki jego doskonalej dyrekcyi, u- czele wszystkich miast niemieckich stan~lo. Umial 
roczystosc tak swietnie si~ powiodla, ie koniecznie on ~r~cznie i cierpliwie korgystac ze srodk6 w ob
chciano go zatrzymac w Dysseldorfie. Da,vano mu ficie si~ mu nastr~czaj~cych w orkiestrze, dylet
wlasnie jakby dla niego stworzon~ posad~ dyrekto- tantach i ch6rach i tym sposobem przyprowadzal 
ra miejskiej muzyki, z obowi~zkiem kierowania, do skutku wykonanie najwspanialszych i nawi~k
tygodniowemi z gromadzeniami piesniarzy, koncer- szych utwor6w muzycznych z jak najswietniej
tami zimowemi i muzylG}l w kosciolach katolickich, szym powodzeniem, budz~c r6wnoczesnie w publi
to tez nie wachal si~ jej przyj~c. Pomin1o, ze czno~ei, prze~ liczne i pami~tne w historyi muzyki 
Immermann musial si~ czuc w duchu obrazonym, koncerta, zan1ilowanie sztuki i zapal do klasycz
ze Mendelson odrzucil jego text do opery ,Bu1·za,.~ nej muzyki. On to sprawil, ze zrozumiano Betho
jako nie zdatny do muzyld scisla przyjazn, kt6ra zmo· wen a dziewi~t~ synfoni~ i Mz"ssa solemnis (Msza 
cniona zrazu wsp6lnem staraniem okolo podniesie- solenna); on natchn~l og6l milosci~ dla Haydna i 
nia teatru w Dysseldorfie, wkr6tce i to wlasnie synfonii Mozarta. On zalozyl konserwatorium 
z tegoz samego po\vodu zacz~la si~ oslahz"ac. Mia- Lipskie i wym6gl na kr6lu, ze 4ojnie wyposazyl. 

24• 
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Jemu nalezy ai~ wdzi~cznosc za postawienie pos~- zmarlego reformowanego pastora Jeanrenaud po
gu Sebastyanowi Bachowi w szkole s. Tomasza; znat i pokocbal najmlodsz~ c6rk~ jego Cecyli~h 
gdzie on to wpadlszy na t~ mysl, przez koncerta kt6r~ juz nast~pnej wiosny wzi~l z sob~ jako ion~ 
przysposobil potrzebne do tego srodki. do Lipska. 

Brak miejsca nie pozwala nam wcbodzic w izcze- Rzadk~ zgodnosci(} uczuc serca i umyslu 7:goto-
g6ly jego dzialalnosci, gdyz mozemy zajmowac si~ wali sobie niezwykle szczfJscie domo"'e; dla tego 
tylko gl6wnerni zdarzeniami jego zycia. l tez Mendelson do samej smierci trwal w niezachwia-

W Listopadzie tego samego roku (1835) stracil nym przywi~zaniu do swojej zony. Ze byla godn~ 
Mendelson ojca; ale bolesc, kt6r~ mu ta smutna o- takiego m~za, dowodzi tego nietylko jej charakter 
kolicznosc sprawila, zlagodzon~ byla poniekqd spot- i post~powanie, ale jej bobaterskie zdanie si~ na 
kaniem w zasmuconym domu rodzinnytn, milego mu wol~ Opatrznosci, w najci~zszej chwili jej zycia, 
towarzysza 1nlodosci i przyjaciela Ferdynanda-Da- kiedy go smierc po jedenastoletnim zaled\vie po
wida. Ten wczesnie postradawszy rodzic6\v, wy- zyciu, wydarla jej i dzieciom. 
cbowywal si~ po wi~l\sze,j CZfJSCi w domu ojca Fe- NastfJpuj~ce zdarzenie niech b~dzie dowodem, ja
liksa a swego opiekuna. W nieobecnosci :Feliksa l<i wsp6ludzial bral Lipsk w jego malzenstwie. 
wyksztalcil si~ pod przewodnictwen1 Spokrana zna- Na ostatnim koncercie kt6rym przed wyjazdem do 
komitego skrzypl\a, a Mendelson niebawem pozna! Frankfurtu dyrygowal, obi~to programem finale 
jak~ w niln znajdzie podpor~. W zi~l go wi~c za- ostatniego nun1eru z Fidelia. Gdy wi~c ch6r przy. 
raz ze sob~ do Lipska, gdzie dnia 10 Grudnia po szedt do slow: /(to nadobnq pojqt zone, nieclt ltde
raz pierwszy wyst~pil, a nast~pnie jui 25 Lutego 1'ZY w szcz~scia stronc, powstaly w sali powszech-
1836 r., n~ miejsce zmarlego Mattbai, koncertmi- ne oklaski i radosc. Mendelson wyzwany temi bez 
strzem mianowanym zostal'. konca ol<laskami, usiadl do fortepianu i zacz~l na 

Najwazniejszem zdarzeniem z r. 1836 bylo wy- ten temat improwizowac tak, ze potfJznie wszvst-. ~ 

konczenie ,.Pawla'' i jego wykonanie w czasie dys- k1ch wzruszyl. Byla to niejako uroczystosc rodzin-
seldorfskiej uroczystosci 1nuzycznej d. 22 l\1aja pod na, w kt6rej braio udzial cale zgrotnadzenie. 

jego przewodnictwem, Powiodlo si~ bardzo swie· . ~ sierpniu 1837 r. odwidzil z zon~ swoich przy
tnie pomimo, : ze dwaj falszywi swiadkowie kiedy JaCJol w Dysse1dorfie i zawi6zl im najnowszy 0_ 

przyszlo do duetu ,,slyszelisrny go ja!c bluznz"t'' nie- woe swej tw6rczosci: Psalm 42 { op. 42), drugi kon
dopisali. Fanny Hensel przyjechala na to przedsta- cert na fortepian do D-n1oll (op. 40) i kwartet na 
wienie z Berlina z bratem swoiln Pawlem. Jej m~z skrzypce do E-moll (op. 42 Nr. 2). 
wsp6lnie z Schrotere1n, Giibnerem, Steinbriickiem P~nie_waz na ~ielkiej uroczystosci muzyl\alnej 
i Milckien1 wygotowali hyli ozdobny exetnplarz w Birmingham m1ano \vykonac jego s. Pawla; po
partytury z odpowiedniemi do wazniejszych chwil spieszyl wi~c tamze z Dysselclorfu i byl S\Viadkiem 
tego oratoriu1n rysunkami, lit6renl komitet uro- nieposledniego wrazenia, jakie to dzielo jego zro
czystosci autorowi dal w podarnnku. Znan~ jest bilo nawet na Inarz~cych prawie wyl~cznie o Hen
rzecz~, z jakin1 zapalem przyj~to to oratoriun1 dlu Anglil<ach. 
w calych Nien1czech; a nawet w Anglii, Francyi i Z nastfJpnych lat to tylko nalezy wspo1nniec, ie 
p6lnocnej An1eryce oceniono je i po,vitano jako w r. 1838 przewodniczyl kolonskit~j a w 1839 dys
najpi(Jkniejsze · i naj wspanialsze oratorium nowszycb seldorfskiej uroczystosci muzykalnej, ze napisal u
czas6w. Tego stopnia pot~gi, szczytnosci i wyrazi- wertur~ do Rug-Blasa Wiktora Hugo, a w r. 1840 
stosci prawdziwie chrzescjjafiskiego natrhnienia nie pierwszy raz dal poznac publicznosci \VSpaniale 
osi~gnql ani Spohr ani Schneider; a r6wniez w now- swoje choralne dzielo, t. j. Psalm 114 (op. 51), 
szych czasach, ani Ferdinand Hiller ani lVloHque, jako tez pelne wdziCdku Trio do D-mol1. 
ktorego Abraham wcale jest udatny, nje zdobyli sifJ Odwag~ bylo z jego strony, iz na jednym kon-
na tald religijny polot. cercie wykonal wszystkie cztery uwertury do Fi-

Po tej uroczystosci dysseldorfski~j udal si~ do delia Beetbovena; ale przyj~cie okazalo, na jakim 
Frankfurtu n. M., aby przewodniczyc stowarzysze- stopniu 'vyksztalcenia muzycznego publicznosc Lip
niu s. Cecylii, w zast~pstwie chorego Scheible swe- ska si~ znajdowala. 
go przyjaciela. Tu mu si~ bardzo podobalo i tu 0 delikatnosci uczuc i szlachetnosci Mendelso
mial znalezc sobie towarzyszk~ zycia. w domu na swiadczy nast~pujtJJce zdarzenie. Liszt w Styczniu 
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tego roku pierwszy raz zjechal do Lipska. Jego 
pelnomocnik, kt6ry za nadto dbaly o stron~ pie
ni~zn~, zaprowadzil nieslychanie dot~d zmiany co 
do ceny n1iejsc w sali koncerto\\'ej; przez co zna
czna cz~sc publicznosei nieprzych)ylnie dla Liszta 
usposobion~ byla. Kiedy usiadl do fortepianu, dalo 
si~ ~lyszec glosne sykanie, kt6re jednak przed kon· 
cem kawalka w szemrz~ce zamienilo si~ pochwa
ly. Pomimo tego Liszt czul si~ obrazonyrn; a i pu· 
blicznosc czula, ze si~ nieprzyzwoicie z takim ar
tyst~ obeszla. Mendelson wyst~pil wi~c jako po
~rednik, daj~c dla Liszta swietuy wiecz6r w sali 
koncertowej, na kt6ry za pro5;il pol ow~ muzy ka In e
go swiata. Po koncercie przyj~to bardzo wspania
le towarzystwo, przyczem Mendelson i jego zona 
swoj~ uprzejmosci~ si~ odznaczyli: Liszt pogodzi\V· 
szy si~ z pnblicznosci~, dal jeszcze w Lipsku dwa 
koncerta, 

R6wnie szlachetnie post~pil sobie z Hektorem 
Berliozem, obawiaj~cym si~, ze jego mu~yka, tak 
wr~cz kierunkowi Mendelsona przeciwna, zle b~
dzie w Lipsku przyj~t~. Mendelson napisal sam do 
niego namawiaj~c go by przyjechal i obiecuj~c mu 
silne poparcie ze swej strony. ,,Mog~ panu zacr~
czyc'' s~ slowa jego listu ,,ze pan b~dziesz z Lip
ska t. j. z muzyk6w i publicznosci zadowolonym. 
Ciesz~ si~, ze b~de m6gl usciskac panu r~k~ i 
powitac go na ziemi niemieckiej. '' Podobnicz jaw
nym boldem uczcil Spohra, zwiedzaj~cego Lipsk 
w 1845 rol\u. Urz~dzil dla niego wiecz6r, na kt6-
rym odegrano wylf1cznie prace tego mistr·za i te 
same arcydziela jak uwertur~ do Fau~ta, ari~ 
z J esondy i inn e. 

Na czterechsetletni~ rocznic~ wynalazku druku 
w 1840 \Yykonal Mendelson dwa naumyslnic '" tym 
celu przez siebie napisane dziela: piesn u1·oczystq 
na ch6r m~zki i orkiestrfJ, oraz kantat~ synfoni~ 
jedno 'l dziel jego jezeli nie najznakou1jtszych to 
najgenialniejszych. 

Na wielkim obchodzie muzykalnym w Birming· 
bam, do l\t6rego dyrygowania zaproszono Mendel· 
sona, wprowadzono do Anglii to ostatnie jego 
dzielo i przyj~to je z r6wnym jak jego Pawla za .. 
:pal em. 

W Lipcu 1841 kr6l Saski mianowal go swoim 
nadwornetn kapelmistrzem. Ale kr61 Pruski Fry
deryk IV, kt6ry staral si~ wszystkie znako1nite 
talenta wsp61czesne sci~gn~c do Berlina, odd a " 'na 
juz by{ zwr6cil U'Nag~ na niego i prawie rownocze
snie Dlianowal go swoim kapelmistrzem. Musial 

wi~c Mendelson przyj~c to ostatnie wezwanie, ale 
mu si~ jedn:tk niedlugo podobalo w Berlinie. Cho
ciaz kr61 polecil mu ulozenie muzyki do Anty
gony, malo jednak widzial pola dla swojej dzia
lalnosci. Nie mia~ kapeli do dyrygowania i stal 
na rozkazach ministet:jum oswiecenia, kt6re nie 
moglo znalezc dla niego zatrudnienia. Napisawszy 
wi~c w kr6 tkim czasie bo \V jedenastu dniach dla 
kr6la muzyk~ do Antygony; powr6cil w tym sa
mym jeszcze roku do Lipska. Muzyka do Antygo
ny b~dzie zawsze doskonalym w sobie, pelnym cha
rakteru utworem, w kt6ryn1 duch staroiytny, z no
wozytnein uczuciem i jego sposobem objawienia 
si~, ze sob~ si~ zbrataly. Dla tego tez zgromadze
ni niemieccy filologowie, kt6rzy w tym roku w Kas
sel na obrady si~ zebrali, wyst6sowali do Mendel
sona list dzi~kczynny za to, ze swoj~ muzyk~ do 
Antygony przyczynil si~ do wzbudzenia zaj~cia si~ 
greek~ tragedy~. 

Przez pewien czas prowadzil Mendelson iycie 
koczuj~ce; jezdzil bo\"\'iem cz~sto do Berlina dla 
przedstawienia Antygony, przewouniczyl uroczysto
sci muzycznej w Dysseldorfie, byl z zon~ w Lon
dynie gdzie na koncercie filarmonicznym po raz 
pierwszy odegrano jedn~ z jego najpi~kniejszych 
synfonii A-moll, bawil kilka tygodni w francuzkiej 
Szwajcaryi, gdzie podczas jego pobytu w Lozannie 
wykonano jego hymn pochwalny, wreszcie zwiedzi~ 
Frankfurt, a to wszystko w przeci~gu 1842 r. Za
ledwie wr6cil do Lipska otrzymal nowe wezwanie 
od kr6la pruskiego z tytulem generalnego dyrekto
ra n1uzy ki, a z obowi~zkiem ]{ierowania muzyk~ 
koscieln~ w calych Prusiecb, szczeg6lnie zas w ka- · 
terze berlinskiej. Przyj~l wprawdzie to zaszczytne 
zaproszenie; nie cbcial atoli opuscic Lipska bez pe
wnosci, ze tamze konserwatoryum b~dzie zalozo· 
nem i bez urz~dzenia go i przyprowadzenia do 
stanu swietnosci. Jego to zabiegon1 nalezy si~ 
wdzi~cznosc, ze je minister Falkenstein m6gl juz 
w K \vietniu 1843 r. otworzyc. Pier\vsze zdoluosci 
muzykalne 'v Lipsku braly udzial zaloieniu tego 
instytutu: Mendelson, Schumann, Hausmann, Da
wid, Becker, a wkr6tce i ~Ioscheles. 

W roku 1 844 pojechal znowu do Londynu gdzie 
ba\vi~c przez cal~ 'viosn~ cz~sto grywal publicznie 
a 2~ Czerwca wykonal w Exeterball swoje orato
riunl pod tytulem ,,Pawel. '' W r6ciwszy do Berli
nu pracowal nad muzylu~ do Edypa w Kolonos i 
do Rasyna Athalii, kt6re w jesieni r. 1845 przed
sta wiono. W tytnze cza~ie sko:iiczyl sw6j wspania-

• 



• 

- 192 

ly koncert na skrzypce, kt6ry napisal dh\ Dawida, go mial juz pozyc znakomity ten kompozytor i 
wielkie Trio do E-1noll Op. 66 i wydal kilka no- szlachetny czlowiek. Przed kilku laty stracil byl 
wych zeszytow ,piesni bez slow."' Ale przede- matk~; kiedy zas wracal z Londynu, wiadomosc o 
wszystkicm zajmowalo nowe na obch6d muzykalny naglej smierci jego ukochanej siostry, zaskoczyla 
maj~cy si~ odbyc w Birmingham w Sierpniu 1846 go w Frankfurcie. 
roku przeznaczone oratorjum pod tytulem ,,Eliasz.'" Wsp6lzawodnicz~c zawsze z swoim bratem, od
Pomimo, ze dzielo to swietnego doznalo powodze.. wazyla si~ ona. byla na napisanie muzyki do dru
nia, jednakowoz go w wi~kszej cz~sci przerobil i giej cz~sci ~Fausta i wlasnie kiedy przewodnicz~c 
w tej nowej postaci wykonal go w Kwietniu 1847 pr6bie siedziala przy fortepianie, tkni~ta apoplek
roku w Exeterhall w Londynie. Autor niniejszych sy~ padla niezywa na krzeslo. Wiadomosc ta nad
kilku slow nie moze sobie odm6wic, wspomnienia wyr~zyla silnie jego uklad nerwowy i tak juz prze
anegdoty, kt6r6j sam byl naocznym swiadkiem. drazniony i wskutek nat~zonej dzialalnosci un1yblu 
Wiecz6r d. 17 Kwietnia autor byl obecnym na nie malo zaw~tlony; gdyz dowiedziawszy si~ o tem 
pr6bie Eliasza, kt6ra si~ pod przewodnictwem dy- wypadl<u wydal krzyk, przy kt6rym 'vedlug zda
rektora ,Saired Harmonic Society" niejakiego pa.- nia lekarza nast~pilo p~kni~cie naczynia krwiste
na Surn1an odbywala, poniewai Mendelson nie byl go w glowie, bo od tego czasu cz~sto zaJil si~ na 
jeszcze nadjechal. Juz byla godzina 10, a dopiero mocny b61 glowy, kt6ry zapewne naciskiem krwi 
doszli do Ch6ru Nr. 22 ,nie obawiaj si~" bo na m6zg byl spowodowany. Przeczuwal on sam, 
wszystko szlo niedobrze i wiele rzeczy musiano ze mu niewiele juz czasu na ziemi iyc dozwolono. 
powtarzac. Ch6r ten sz.edl tal\ze nie lepiej, gdy zonie zalecaj~cej mu aby si~ szanowal i przyja
nagle zjawia si~ Mendelson, kt6ry dopiero co prze- ciolom doradzaj~cym mu spok6j odpowiadal: po
prawiwszy si~ przez kana!, zm~czony i skolatany zwolicie n1i jeszcze pracowac, bo przyjdzie i czas 
morsk~ slabosci~, usiadl w cieniu na pu. tych pra- spoczynku. Nie \viedz~c ile n1i jeszcze czasu prze
wie lawkacb. Autor zbliiywszy s i~ do niego aby znaczono, musz~ z niego korzystac. Atoli slabe 
go po\vitac, wyrazil mu S\voj zal, ze tak wszystko jego zdrowie zmusilo go, do pokrzepienia sil swo
jeszcze zle idzie; wtedy Mendel~ on nagle wste}pil ich 'tV Baden-Baden a nast~pnie w Interlaken; ale 
na trybun~ dyrygenta, gdzie go z nadzwyczajnym pomimo tego umysl jego byl tak czynnym, ze i tu 
przyj~to zapalem, uj~l za laseczk~ i kazal na no- w posr6d rozkoszy przyrody pracowal nad ora to
wo niekt6re kawalki odegrac. Jego obecnosc dzia- rium Ch1ystus i nad oper~ Lozelei, do kt6rej mu 
lala tak dziwnie, jak gdyby duch jaki si~ pojawil; tekst dorobil Emmanuel Geibel. Opr6cz tego na
wszystko powiodlo si~ nad spodziewanie dobrze, pisal kwartet na rzni~te instrumenta do F-moll 
tak dalece, ze juz 23 K wietnia mozna bylo Eliasza ( Op. 80) i kilka motett6w i piesni. Powr6ciwszy 
wykonac w obecnosci kr6lowej Wiktoryi i ksi~cia do Lipska. 13 Wrzesnia odwiedzil stamt~d rodzeil
Alberta wielkiego czciciela Mendelsona. l{r6lowa stwo swoje w Berlinie, gdzie niezagojon~ jeszcze 
cz~sto go potem przyjmowala \V swojem k6lku ro- jeszcze ran~ na nowo podraznil. Za powrotem do 
dzinnym; opowiadaj~ nawet: ze kiedy po raz pierw- Lipsl{a, bole glowy si~ powi~kszyly i nast~pi!o ta
szy byl na jej pokojach, przepraszala go, ze w jej kie rozdraznienie nerw6w, ze slysz~c .muzyk~ nie 
pokoju jeszczc niezupelnie sprz~tnicate . ZaczEJla m6gl si~ od lez wstrzymac. Dnia 9 Pazdzicrnika za
wicac sama sprz~tac, a Mendelson jcj w tern dopo- ni6sl jednej swej znajomej ostatni sw6j utwor, mu
magal. Papugi, kt6re wisialy w polroju i 'vielld zyk~ do piesni nocnej Eichendorfa ,,min~{ juz ja
robily balas, takze razem wyniesli. Poten1 zaspie- sny dzien," a l\iedy ta mu j~ zaspiewala, nagle 
wala mu niektore jego piesni i dodala w iartobliwym dostawszy za,vrotu g{o,vy pobladl i musiano go 
tonie, ze lepiej umie spie\\rac, oczem moze poswiad- 1 odwiezc do domu. · Jednakowoz przyszedlszy co· 
czyc Lab1ache, tylkojego obecnosc czyni jQ: niesmial~. kolwiek do siebie, m6gl z zon~ jeszche 28 Paz-

'V dziell. odegrania Eliasza poslal mu ksi~ze dziernika przejechac si~ po swiezen1 powietrzu. 
Albert n~ pamhttk~ libretto z \Vlasnor~cznemi uwa- Tego sam~go dnia dostal znowu apopleksyi, ale 
gami, ktore \V czasie wykonywania popisal, z do- jeszcze otaczaj~cy go nie stracili nadziei. Dopiero 
datkiem l\ilku sl6w "'yra.Zaj~cych wielkie dla auto- 3 Listopada, w skutek 'vzruszenia wywolanr.go 
ra pochwaly. zdaje si~ blah~ okolicznosci~, ponowil si~ napad 

Byl to ostatni wielki jego tryumf; gdyi nie dlu- ale tym razem juz bez nadziei polepszenia, gdyz 

• 
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juz na drugi dzien o godzinie 9 wieczorem wyzio· ly nadwer~zyly i tak jui przez si~ w~tlego jego 
n~l ducba. zdrowia, przez CO ZS7.edl Z tego swiata przed-

• 

Lipsk pogr~zony w gl~bokim ialu po ulubio- \vczesnie, bo zaledwie w 38 rol{u zycia. Ale byl 
nym swytn rnistrzu, uczcH: pami~c jego nabozen- to przymiot dziedziczny \V jego rodzie, bo ro\vnie 
stwem zalobnem u Paulin6w odbytern d. 7 Listo· jak jego Mojzesz, syn ubogiego nauczycicla elemen
pada w }{osciele, a godnem autora Pawla i El'a- tarnej szk6lki zydowskiej w Dessau, kt6ry porzu-

• 
sza. Zwlol{i jego zlozono w grobie familijny1n na ciwszy ponizaj~ce rzernioslo chlopca oszukanca, 
cmentarzu w Berlinie. W calych Niemczech odby- wyszedl dzielnosci~ S\vego umyslu na jcdnego z naj
waly si~ koncert~t na jego patni~tl{~, tylko Spohr znakomitszycb filozof6w, doszedl do \Vielkiego ma
jeden, ktoremu Mendelson sa1n byl przygotowal j~tku i stal si~ niesmiertelnyrn w pistniennictwie, tak 
tak S\\'ietne przyj~cie, nie dostal pozwolenia od i Feliks d~z~c przez cale zycie do wznioslejszych 
swego monarchy, urz~gzenia na jego · czesc zalo- cel6w ludzltosci, b~dzie niesmiertelnym w dziedzi-
bnego obchodu. nie sztuki. 

Oplywaj~c we wszelkie ziemskie dobra, m6g{ To przypomnienie zycia tego wielkiego mistrza 
byl Mendelson uzywa~ blogiej rozkoszy spokojne· oby moglo zach~cic lasl{awego czytelnilra, aby za-
go zycia, gdyby nienasycona z~dza wiedzy, nie- . rzuciwszy powierzcho,vne utwory salonowej rnuzy
zmordQwane zamilowanie pracy, nadludzka czyn· ki, oddal si~ rozl{oszy jak~ nastr~czaj~, skonczone ~ 
nose na yolu sztul{i i powszechnego dobra, nie by- w formie i pelne tw6rczej wyobra..Zni jego dziela . 

• 

MORZE I JEGO MIESZKANOY. 

0! naucz cie si~ tyll\o pozna wac t~ straszn~ gl~
bin~ kryj~c~ si~ pod zwodniczo- polyskaj~cem 
zwierciadlem. Znizacie si~ na d6l - znil{a przed 
wami bl~kit nieba, swiatlo dzienne; otacza was o
gnista z6ltosc, potem plomienista czerwonosc jak 
gdybyscie zatapiali si~ w wilgotne pieklo morsl{ie 
bez zaru i ciepla. Czerwonos / ciemnieje - staje 
si~ purpurow~, nakoniec czarn~ -- ogarnia was 
nieprzenil{niona noc. Co zas naokolo was zyje i 
ru5za si~, jest istnieniem pozbawionem radosci i 
spokoju, nieustannem gonieniem i unikaniem, lo
wieniem i pochlanianiem, nieskonczon~ nienawisci~, 
\viecznem morderstwem~ nieskonczonem tworze .. 
niem dla dostarczenia ty lko ofiar zarlocznej, nigdy 
niespoczywaj~cej smierci. A jak tu znika swiatlo 
i blask kolor6w a ciemna noc oslania. nieskonczo
n~ cich~ wojn~, gluch~ walk~, tak r6wniez zniklo 
bogactwo form, powabnosc ksztalt6w, z niezgra
bnem l'~czy si~ obrzydliwe, z nieksztaltne1n to co 
skrzywione, 

,,Zarloczny rekin, morska hyena; 
Kolczasta raja, ta skalna, ryba 
Okropny potw6r ryby mlota .... " 

Dobry jeniusz nie rz~dzi temi gl~biami, tylko 
zlosliwe duchy, falszywe, zwodnicze Undyny prze .. 

Ksi~GA SwiATA Cz. II. R. XII. 

biegaj~ to puste panstwo! Tak wiara ludu, tak 
najpier\VSZe \ViadomOSCi 0 WOdnym SWiecie wysta
wiaj~ t~ nieprzyst~pn~ dla czlowielra dziedzin~ a 
powoli wzrastaj~ca nauka nie moie obejsc si~ bez 
dodania temu obrazowi coraz surowszych rys6w. 

Lecz niezmordowanie si~gaj~cemu dalej czlo
wiekowi nigdy na zawsze nic ziemskiego nie zo
staje zamkni~tem, wsz~dzie toruje on sobie drog~, 
wnosi on swiatlo badania w ciemn~ nawet gl~b 
niezmierzonego Oceanu; w tern zas S\Vietle nie je
dna rzecz nabywa innego wyrazu, okazuj~c przy-
jazniejsz~ stron~. W raz ze star~ noc~ uchodzfb 
takze jej dzieci, okropne straszydla. Pozostaj~ 

wprawdzie w tym o brazie prawdziwsze i niezatar
te rysy; nauka musi to coraz wi~cej potwierdzic, 
.ze tylko wzajemne n1orderstwo i pochlanianie utrzy
muje zyjqce istoty gl~biny, ze pomi~dzy tysi~cami 

tysi~cy rodz~j6w skladaj~cych morsk~ Faun~, do
t<!rl zaledwo jedno z pewnosci~ moze bye oznaczo
ne stworzenie jako takie, ktoreby lagodniejszym 
sposobem karmilo si~ bogat~ flor~ morsk~. Zlo
iywszy jednak pojedyitcze obrazy, linje i kolory 
nabyte dla nas niezmordowan~ prac~ badacz6w
jezeli temu utworowi polozymy za podstaw~ og61-
ny pogl~d, kt6ry szcz'Jsliwi podroznicy w przyja-

25 
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znem objasnieniu nabyli dla tego panstwa gl~biny, 
otrzymamy galerj~ krajobraz6w nie mniej rozma
itych, nie mniej pi~knycb, a moze nawet wspanial
szych, czarodziejskich i cudowniejszych jak gdzie
kolwiek na ziemi }Jokazac si~ moze. 

Wtedy jednak druga nam przedstawia fSi~ za
gadka. Cala istota pi(Jknosci !JOlega wszakze na 
c~uj~cej duszy; nie dla siebie ani tez otaczaj~cej go 
kupy piasku, blyszczy djament promieniami swojej 
gry kolor6w, lecz dla olra ludzkiego, zapomoc~ 
kt6rego podziwia go pewna dusza. Nie dla gory 
lezy dolina, nie dlu strumienia schyla si~ nad nim 
szemrz~c zalobna trawa, nie dla cicmnego sosno
wego lasu, pi~knie, mile i ozdobnie blyszczy zlota 
zielonosc; lecz dla ducha pojmuj~cego i ogarniaj~
cego to wszystko okien1 1ni!osci i roz\vagi. J ezeli 
tak jest slusznie, przeto zapytujemy: dla kogoz 
wi~c rozszerza sita to bogactwo przepychu i pi~
knosci, kt6re oslaniaj~c ten strop bl'dkitny, kt6-
rego zwierciadlana powierzchnia odbija promien 
swiatla, z szyderstwem prawie okazuje powiEJk
szej CZ~SCi ciekawemu postr~egacZO\Vi jego tylko 
wlasny obraz? 

Czy s~ tam na dnie u spodu czule istoty, do-
swiadczaj~ce widoku tego, co pi~kne? albo raczej 
przez to, ze czuj~ i doswiadczaj~, umiej~ce podniesc 
do pi~kna? oczy w zestawieniu postaci i kolor6w s~ 
rizycznie oboj§tnemi? Wcale o tern nie wiemy; to 
tylko powinnismy 'vuosic, ie t~ czuj~c~ istot~ nie 
moze bye ~,rybka, kt6rej wedlug naszego poety'' 
tak blogo jest na dnie'' gdyz oczy wodnych wszyst
kich zwierz~t tak s~ zbudowane, ze s~ tylko w sta .. 
nie widziec w bardzo ma~y1n obr~bie to, co tylko 
najblizej nich si~ znajduje, tak ze nawet obey te
mu zywiolowi czlowiek ma szerszy i wi~cej ogar
niaj~cy pogl~d na jego wlasci wosci, anizeli pra w
dziwy stamt~d mieszkaniec. Przyten1 dla dojscia do 
poj~cia jedno nam tylko pozostaje. Tak jak na 
gotyckich wiezyczkach katedry medjolanskiej naj
wykonczensze pos~zki dla samej tylko syn1etryi 
s toj~ na takich 1uiejscach gdzie ich oko ludzkie 
ani dosj~gn~c, ani podziwiac nie moze, tak r6wnie 
:fizyczny materjal wsz~dzie na zietui jest urz~dzo
ny, ie rousi sprawiac wrazenie pi~kna; cala zas 
kreacya w najdrobniejszych swoich cz~sciach bez 
wzgl~du nawet na mysl'!cego i czuj~cego czlowie
ka okazuje si~ bye ulozon~ nie tylko jako tech
nicznie zrozumial~, ale tez jako ku nsztownie, este
tycznie 'vykonczon~. 

Wr6cmy jednak znowu na raz rozpocz~t~ przez 

nas drog~. Obok tych pos~pnych ry s6w znajduj~
cych si~ w gl~binach, a kt6re rray rzucamy ja
ko cienie dla uwydatnienia, okazuj~ si~ r6wnie 
blyszcz~ce swiatla, a lagodne posrednie barwy nie
skonczony temu obrazo\vi nadaj~ powab. 

Przeciwko niesl<oflczonej walce tylu tysi~cy istot 
ozywiaj~cych swiat wodny, lagodz~c jej okropno
sci i niszcz~c jej skutki, wyst(Jpuje tak niewyczer
pana sila plodnosci natury, ze w calej swej pelni 
nigdzie sifJ ona podobn~ na ziemi nie napotyka. 
Wyliczono ze przy najpomyslniej szych okoliczno
sciach pokolenie jednej pary kr6lik6w w dziesi~· 
ciu latacb moze dojsc do miljona, a wypadek ten 
podziwiano jakoby cos nadzwyczajnego. Przr po
dobnych przypuszczeniach pokolenie jednej pary 
karpi6w juz w trzecim roku utworzyloby liczb~ 
zaledwo przez nas poj~t~, to jest kilka bilion6w. 
Jezeli dziwiono si~ kurom, kt6re w jednym roku 
znosily do 200 jaj, to u \Vi~kszej liczby ryb licz~ 
si~ na statysi~ce. Lecz wszystkie te liczby prze
wyzsza jeszcze n1nogosc mniejszych, niedoskonale 
uorganizowanych mieszkaitc6w morza. Wieloryb 
za l{aidym l{~sem polyka tysi~ce rybek Clio bore
alis b~d~cych prawie \Vyl~cznem jego pozywie
niem. T7'eycinst i Tu1"'el postrzegli z korwcty ,,la 
Oreole" w poblizu Tajo powierzchni~ 60,000,000 
kwadratowych 1netr6w wody zafarbowanej szkar
lat6w czerwonym kolorem. Poszukiwanie pokaza
lo, ze przyczyn(b czerwonego zafarbowania jest 
mala roslina, kt6rej 40,000 dopiero pokrywa prze
strzen k\vadratowego millimetra a zaten1 okolo 
40,000,000 zapelnia dopiero powierzcbni~ kwadra
towego metra. Poniewaz zas zafarbowanie rozsze
rza si~ na dose znaczn~ glebokosc, a zaten1 zale
dwie jestesmy w stanie nawet przez przyblizenie 
wyrazic slow ami licz b~ zyj~cych is tot. Cz~sto na 
brzegach Grenlandyi okazuj~ si~ pasy od 10 do 
15 mil angielskich szerokosci a 150 do 200 tnil 
dlugosci zafarbowane mal~, ciemn~, brunatnego ko
loru centkowan~ meduz~. J edna tylko kubiczna sto
p a zawjera juz 110, 592 poclobnych zwierz~tek, 

a taki pas stanowi~cy zaledwo zasluguj~c~ na uwa
g~ cz~sc niezmierzonego Oceanu, zawiera ilosc 
przynajmnicj 1,690 biljon6w zyj~cych istot. 

Obok tego, co do liczby szybkiego rozmnaiania 
si~ i rozpladniania, staje nadzwyczajnie szybkie 
rozwijanie si~ pojedynczych istot. Najwi~ksza cz~sc 
ryb w jednyrn roku juz si~ doskonale roz';'tin~la, 

cbociaz wzrost ich co do wielkosci daleko dluzej 
trwac moze, a u niekt6rych wodnych mieszkanc6w 
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np. u wieloryba zdaje si~, ze na poz6r nie rna na- zranil. Nadbrzeini mieszkance Norwegii, takiego 
wet granic. W 1842 roku otrzymano dla znajomej ktoby w~tpil o rzeczywistem istnieniu w~za n1or
Galleryi Adelaidy w Londynie dwa zyj~ce egzem- skiego, uwazaj~ za kompletncgo glupca. Wielki 
plarze elektrycznego w~gorza. W azyly one cokol- w~z morski moze jest jednym z zyj~cych indywi
wiek wi~cej od funta. W 1848 r .. jeden z nich wa- du6w, z owych strasznych Zeugtodon, }{t6rego ko
:lyl40, drugi 50 funt., w jednym 'vi~c r. dokladnie palny skielet przed kilku laty Dr. Koch znalazl 
prawie podwoily si~ one co do wagi; wzrost ja- w Alabama i wystawil na pokaz w Niemczecb, a 
kiemu, zadne w powietrzu iyjqce zwierz~, podo- biednn ta istota, jedyny iyj~cy jeszcze swiadek da
bnego w przyblizeniu nawet nie moze ol{azac. wno zaginionego peryodu stworzenia, ,vl6czy si~ 

Nakoniec do wielkiej liczby indywidu6'vv, do teraz, jak zyd wieczny tulacz, nieustannie, samo
szybkosci rozwini~cia przydac nalezy bezwarunko- tnie, pomi~dzy zwierz~tami po obcy1n dla. niego 
w~ wielkosc ciala. 0 ile tylko mozemy por6wnac, swiecie. Jakkolwiek b~dz rzecz si~ rna wzgl~dem 
kazda gruppa zwierz~t rna najwi~kszych swoich niego, nie potrzeba nam istotnie b[~jek dla przyo
przedstawicieli w wodzie. Najwi~ksze zwierz~ ss~- zdobienia morza wsze1kieini powabami czarodziej
ce i . w og6le najwi~ksze teraz na ziemi zyj~ce skich powiesci. Dosyc h~dzie przelotnego obejrze
zwierz~, jest to wieloryb, kt6ry b~d~c zupelnie do.. nia flory i fauny morskiej dla usprawiedliwienia 
roslym, jest przynajmniej pi~c razy tak dlugim jak tego mniemania. 
najwi~kszy sloii. Z pomi~dzy ptak6\v prawie tylko Cala podmorska roslinnosc wyl~cznie prawie 
nad morzem unosz~cy si~ Albatros rna najwi~ksze sklada si~ z jednej wielkiej roslinnej klassy ,Wo
rozpo. tRrcie skrzydel (15 st6p), z gron1ady jasz- dorost6w• 4 i rhociaz to s~ rosliny bezplciowe i co 
czurek najstraszn1ejszy rodzaj f{rokodyla, iyje do swoich organ6w rozkrzewiania bardzo jednostaj
w wodzie; naprzeciw malernu pi~kuen1u l~dowemu ne, rozwijaj~ jednak one nadz\vyczajne bogactwo 
z6lwiowi st(\je 1000 funt6w wa.z~cy olbrzymi mor- form tak, ze krajobraz dna morskiego o malo co 
ski z6lw. Najwi~kszy ze znajomych brazylijski mnh3j jest interesuj~cym i rozmaitym jak okolica, 
w~z Anaconcla wyl~cznie prawie zyje w wodzie kt6rej cieplejsze zwrotnikowe slonce nadalo cha
a z pomi~dzy w~z6w jadowitych zdaje si~, ze rakter roslinnej bujn osci. Szczeg6lna wlasnosc juz 
wscbodnio-indyjskie wodne w~ze s~ najstraszniej- to galaretowato mi~kka, juz to cbrzq.stkowato twar
sze. Przelotnie tylko cbc~ tu wspomniec na utrzy- da wszystkich CZEBSCi; szczegolniejsze pol~czenie O· 

muj~c~ Ri~ w naszej naturalnej bistoryi cudown~ kr~glycb, dlugo wystajqcych i znowu plasko ro~
powiesc o olbrzymim wodnym w~zu. Po sto ra- szerzonych organ6w, pozwalaj~ce natycbmiast u
zy dowodzona jako zludzenie, po sto razy trakto- wazac za niestosowne uzycie wyrazenia ,,lodyga i 
wana i na stron~ odpychana powiesc ta, zno,vu je- lise" przepyszne mocne kolory zielonego, oliwko
dnak zawsze si~ wciska. , wcgo, z61tego, roiowego i purpurowego, czasami 

Niewiarogodnosc, zeby podobne zwierz~ istnialo; na ksztalt t~czy na tejze samej do lisci podobnej 
niedawno jeszcze z wyHokinl dowcipem rozwin~l powierzchni pol~czone, nadaj~ tej roslinnosci zupel
jeden z naszych umiej~tnych zoolog6w profesor nie cech~ nadzwyczajnosci i cos bajecznego. J esz
Owen w liscie do Galignanis Messenger (z 23 Li- cze za czas6w Linneusza wiadomosc nasza o tych 
stopada 1848 r.) to jednak niepodobienstwo nie roslinach byla bardzo mala, 70 rodzaj6w jakie ten 
daje si~ wcale wykazac i z najnowszych czas6w, s~ ojciec botaniki znal przy ukladaniu swego syste
jednak opowiadania kapitana Sulliwan z Halipa- matu, obecnie pomnozyly si~ prawie do 2,000 ale 
~u, Kap. d' Ahnour z Havre degrace i Kap. Wood- nie tylko z malemi, latwo pomin~c mog~cemi si~, 
wa1~d z Penscot, kt6rzy z calym swoim ekwipazem formami, lecz wlasnie z najwi~kszemi rodzajami 
przysi~gli, ze wyraznie widzieli morskiego w~za, na 100 do 1500 st6p dlugimi olbrzymami podmor
ostatni nawet widzial go przez cal~ godzin~ o kil- skich las6w, obeznali nas dopiero nowsi badacze. 
ka krok6w od swego okr~tu scigaj~cego i chwy- N ajwi~ksze na tern polu zjednali sobie dla n!tuki 
taj~cego si~ go z wielk~ wscieklosci~; po wystrze- zaslugi Lamou1~oux, Bory St. Vincent i 6rev'ille. 
leniu do niego dwa razy, z malej karabinowemi ku- Przedewszystkiem zas zupelnie nowy pogl~d tych 
Iami nabitej armatki, tak jednak, ze go zdaje si~ stosunk6w odkryli nam w najnowszych czasach 
bynajmniej przez twardy luskowaty pancerz nie .. wyprawy kapitana Ross do okolic bieguna polu-

25* 
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dniowego i kosztem Cesarza Rossyjskiego i peterR
burgskiej akademii przedsi~wzi~te podr6ze Maftin
sa, Postels, von Baera i innych do kraj6w biegu
na p6lnocnego. 

Nie jest to jaknajmniej interesuj~cym wypad
kiem iych bada:6., ze. i mors kie porosty i wege
tacya stalego l~du, zawish~ jest od jeograficznych 
granic i od pewnego sposobu podzialu. Jezeli za
stanowimy si~, ze i na ziemi jeogra:ficzne rozpo-
lozenie roslin zalezy szczeg6lnie od rozmaitego 
rozdzialu ciepla i wilgoci i ze moze podlega tak
ze malej nadzwyczaj r6znicy temperatury i w sto
sunl\owo szczuplej gltJbokosci pod wszystkiemi 
strefami, okazuje tenze sam stopien · riepla; z tem 
wszystkie1n musi to zastanawiac, ze w podmor
skiej florze natrafiamy na tak wazne r6znice, na
wet w spokrewnionych i blisko lez~cych okolicach 
jal{ np. Czarne morze r6zni~ce si~ od Adryatyc-
kiego lub morze Lodowate wzdluz Lrzeg6w lapon-
skich lub syberyjsli:ich, od morza Kamczackiego i 
brzegow alcuckich i l{urylskicb. W og6lnosci mo
zna takze powiedziec, ze porosty szczeg6lniej roz
wijaj~ cale swe bogact,vo w strefie umiarkowa
nej, przeciwnie zas k~l r6wnikowi w rowliej prawie 
mierze zmniejszaj~ si~ jak ku biegunom. Na brze
gach wyspy Sitki ta szczeg6lna roslinnosc pr~ed-

stawia si<J nurkowi w calej swojej bujnej obfitosci. 
Roslina cisnie si~ tu do rosliny naksztalt pierwo
tnego Iasu. Male Conferwy (zieleniu) i Ectocar-
peae pokry\vaj~ grunt zielonym jedwabistym ko
biercem, na ktorym morska salata ze swojem sze
rokim lisciem zast~puje ilajwi~ksze ziola; mi~dzy 
niemi jasniej~ przepysznym r6zowym lub szk~rJ:a .. 
tnym kolorem, pot(Jzne liscie w ksztalcie plaszcza 
pofaldowanych f1~ideow. Rozmaite rozdzaje sito
wi6w pokrywaj~ oliwkowym kolorem skaly, a po
mi~dzy nien1i jasnieje delikatn~ gr~ · swoich §kolo
t·ow wspaniala morska 'Poia. Dziwnie w ksztalcie 
siatki popl~tane Thatassiop!tylle i Agary polyska
j~c z6lto, zielono i czerwono, juz to rozprzestrze-
niaj~c sit2 jak olbrzymie wachlarze, juz to chwie
j~c sit2 w wodzie jako na kilka stop dlugie i · sze
rokie lis·cie, tworz~ wi~ksze tego lasu zarosla; 
kt6rego drzewami okazuj~ si~ cz1Jsto na 30 stop 

cz~sto na 50 stop dlugi lise. Lecz wszystkie z nich 
przewyzszaj~c, wznosz~ si~ z posrodka godne uwa
gi Nereocysty. Z podobnego do korala korzenia 
wznosi si~ jak nic cienka lodyga, az do · -.Nysoko
sci 70 stop, rozszerzaj~c si~ stopniami w k.sgtal
cie maczugi, az do ogromnej banki i na tej dopie
ro unosi si~ g~sta wi~zka w~zkich do 30 stop 
dlugich lisci. Moznaby je nazwac morskiemi pal .. 
mami. Cala zas ta ogromna roslina jest produ
ktem kilko tniesi~cznym, gdyi w roku obumiera i 
znowu si~ z nasienia odradza. Dno tych podmor
skich lasow ozywiaj'} morskie gwiazdy, dp pni 
przyczepiaj~ si~ muszle i balany, potni~dzy liscmi 
uganiaj~ SiCd za SW~ S{absz~ zdobycz~ zarloczne 
drapiezne ryby, a na plywaj~cych \vyspach utwo
rzonych ze scisle ulozonych lisci Nereocyst6w spo·
czywa morska gadzina, grzej~c si~ spokojnie na 
swietle slonecznem, dla czego tez i roslina nazv-

"" wan~ jest od ludu wgiowq kapust[/; 1). Na tern kon-
czy ·si~ odmalowa.nie krajo brazu, kt6ry podziwiac 
nie wielu smiertelnikom jest dozwolonem. Malo
wniczy jego opis z wielk~ wykonany sztuk~ znaj
duje si~ w przepysznem. dziele o porostach mor
skich Rup1~echta i Postela. 

Rzeczne konie i krowy morskie, Rytiny i Syre-
ny zyj~ wegetacy~ porost6w a naprz6d juz przy· 
j~c potrze ba, ze i tu nie zaniedbal czlowiek za
wladn~c cz~sci~ swego dziedzictwa. W rzeczy sa
mej nie mozna lekce wazyc pozytku, jaki te rosli-

• 

ny dostarczaj~, mianowicie zas dla nadbrzeznych 
kraj6w. I teraz nawet rzad~o daje mi siEJ slyszec 
na ulicach Edymburga rozlegajfhCY si~ odglos: 
,Buy pepper-dulse and tangle" 2

), kt6rym miesz
kancy pobliskich nadbrzeznych wsi zalecaj~ swo
j~ rll01~skq salat~; tak nazwany f1~tandzlci 1nech 3) 

czyli Carrraghen i mqczny meclt 4 ) staly si~ zna .. 
cznym artykulem handlu i zapisuj~ si~ cz~sto za
miast Salepu Arrowroot lub mchu ·islandzkiego 
dla piersiowych chorycb, lub dzieci, jako latwy do 
strawienia pokarm. Jeszcze znaczniejszem jest u
zycie wiEJkszych rodzaj6w mch6w jak cuk1~owego 
owczego i innych do karmienia owiec i bydla, 
zwlaszcza na brzegach Normandyi, Irlandyi, Szko-

dlugosci szerokie wstt2gi jednostajnie faluj~cych . 1) Bobrowaja kapusta. 

LaminarrioUJ pomieszane z krzaczysto rozgal~zio- 2) Laurentia pinnatifida Lamour i Hafgygia dygita-
nemi rodzajami Mac1~ocystis z gruszkowaten1i ban- ta Kg. 
kami; potem okazuj~ si~ dlugo lodygowe Ala1·ie, 

3 
kt6rych pien dziwnie jakby mankietem wil!zk~ ! Chondrus crispus Lyngb. 

lisci otoczony, rozszerza si~ ku g6rze w olbrzymi l 4
) Sprorococcus confervoides Ag. 

• 

• 
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cyi i Norwegii, jako tez na wyspach Farvoer i dla swoich cel6w, jakie mu oorocznie w nic nie
Islandyi. W ielkie wzg6rza mchu, kt6re kazda bu- zmniejszonej ilosci mokry ten zywiol coraz do star-

. rza wyrzuca na zachodnie brzegi Europy, wywo- cza. Jui nawet najstarozytniejszym ludom nastr~

zone s~ na brzegach p6lnocnej Francyi znaczu.e- czala si~ ta tw6rcza sila morza i wsz~dzie dla 
mi kosztami od gospodarzy wiejskich o wiele mil nich najwazniejszy zywiol ;,plynny" jest zarodkiem 
w gl~b kraju jako bardzo wazna pognojowa sub- wszystkiego co zyje. Poezye poludniowych i in
stancya. Lecz daleko wazniejszy uzytek tych ro· dyjskich lud6w, bajki Grek6w o okr~zaj11cym zie· 
slin opiera si~ na fizyologicznej wlasnosci ich pro- mi~ Oceanie, a nawet zydowska powiesc w tych 
cesu karmienia. \V nowszych c~asach nadzwyczaj wyrazach: ,,ziemia byla pust~ i pr6zn~ a duch bo
waznym stal si~ pod wzgl~dem lekarskim za:Sadni- ski unosil si~ nad wodami" mniej lub wi~cej do
czy pierwiastek Jodyna. Substancya ta okazuje kladnie wskazuj~ na pocz~tek wszelkiego zycia 
si~ w czarnych metalicznie polyskuj~cych krysta- z wiecznie tworz~cej si~ .i wydaj~cej wilgoci. Nawet 
licznych blaszkach, rozpuszcza si~ w wodzie w ko- w najnowszej nauce, w doktrynie o infuzoryach 
lorze ciemno-z6ltym a podegrzywana zamienia si~ czyli wymoczkowych zwierz~tkach i roslinkach u
w przesliczne fioletowo-bl«Ekitne pary. Tej ostatnh~j trzyma{a si~ mysl, ze woda i cieplo dostatecznemi 
wlasnosci winna jest Jodyna swoje nazwanie, kt6- s~ do powstania organicznego zycia. Zawsze jesz
re pochodzi od greckiego wyrazu Jod ,,Fijolek.'- cze nie rozstrzygniony jest sp6r czy mn6stwo ma
Opr6cz slabych jej slad6w odkrytych w niekt6rych lych zwierz~tek i roslin, natychmiast w tworz~cych 
mineralnych wodach, pierwiastek ten znajduje si~ si~ w kazdej nieczystej wodzie, jak tylko tempe
tylko w morzu, leer. i tu w tak malej ty lko ilosci ratura powietrza nie jest za nisk~, niewinne s~ 

ze niepodobnaby jej. bylo bez ogromnych koszt6w istnienia swojego malym, niewidzialnym z powie
wydobywac z wody morskiej. Tu nam przychodz~ trza przyniesionym zarodkom lub tez ci~gle trwa
w pomoc porosty, kt6re w karmieniu swojen1 ja- j~cej tw6rczej sile natury. Chociaz najn1~drsi 

koby zbieraj~ i zachowuj~ jodynow~ pol~czenia badacze, najsubtelniejsi experymentatorowie dzis 
wody morskiej tak, ze je- w dose znacznej ilosci coraz bardziej sklaniaj~ si~ ku temu przekonaniu, 
wynajduj~ w ich popiolach, Na brzegach Francyi, ze takie nieustaj~ce tworzenie organicznych is tot 
Irlandyi i Szkocyi cz~~to falami morskiemi na nie moze si~ pogodzic ani z doswiadczeniem, ani 
brzeg wyrzucane naksztalt g6r massy morskich z zasadami zdrowej filozofii natury; zawsze jednak 
porost6w, sluz~ tez biednym ludziom za materjal s~ godni szacunku przeciwnicy tego pogl~du i nie 
palny a starannie zebrany z nich popi6l, w daw- jeden fakt dlugo jeszcze musi pozostac jako nie
niejszych czasach znajdowal si~ w handlu pod rozwi~zana zagadka. Dalekim b~d~c od wdawa
nazwiskiem Kelpu lub Varchu jako pewny gatu- nia si~ w obszerniejsze spory, przywiod~ tylko je
nek nieczystej sody dla uzytku przy wyrabianiu den najbardziej raz~cych i najblizej lez~cych przy-

. myd1a. Ta gal~z zysku bylaby juz dawno dla tych klad6w, gdyi stosowniejszym jest on od innych wy
biednych ludzi zagin~la, albowiem pr~y post~pach stawienia w najjasniejszem swietle razem najgo
chemii mozna otrzyn1ywac sod~ inn~ drag~ daleko dniejszej podziwu pr~dkosci i bujnosci rozwini~cia 
latwiej i taniej, gdyby ~ 1811 r. fabrykant mydla organicznego zycia. Przefiltrowawszy sok . dojrza
Courtois w Marsylii, nie zwr6cil uwagi na nagle lych winnycb jag6d, otrzymuje si~ jasny jak woda, 
powstaj~c~ bhakitn~ par~ przy mocnym odparowa- przezroczysty plyn. Juz w p6l .:godziny zaczyna 
niu lugu, i nieodkryl byl w kelpie Jodyny. Wkr6t- on przybierac kolor opalowy, m~tnic, wydobywac 
ce stala si~ ona bardzo poz~danym pierwiastkiem, b~ble gazu, slowem jednem przechodzic w fermen-
.i w rzeczy samej otrzymuje si~ ona jeszcze i te- tacy~; po trzech godzinach zbiera si~ juz na po
raz wyl~cznie z pozostalosci w popiele morskich wierzchni plynu, znaczna warstwa szaro-z61tawej 
roslin. substancyi ,, zakisu," kt6ra rozpatrywana pod mi-

kroskopem daje si~ rozpoznac jako skupienie si~ 
Pierwej mielismy zrcacznosc podziwiania w nie- mn6stwa malych roslinek z gromady zielenic, (Con

kt6rych przykladach sil~ produkcyjn~ morza i w i- fervae). Dosyc jest kilku godzin, azeby wedlug ilo
stocie d~iwic si~ potrzeba, widz~c massy g6rzyste sci plynu wyprowadzic tysi~ce i miljony tych ma
roslin, kt6re kazda burza na brzegu nagromadza, lych roslinek. J eden ty}l{O cal kwadratowy droz
a kt6re uganiaj~cy sifJ za zyskiem czlowiek uzywa dzy sklada sifd juz z 1,152,000,000 roslinek, a te-
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raz mozna wymiereyc jakie wydalyby liczby je- nosci~ lub najjasniejszym srebrnym blaskiem. Zwol
dnostki po\vstale w jednej fermentuj~cej kadzi, al- na jak duchy gl~biny cbwiej~ si~ w tym zaczaro
bo w fermentacyi winnej lub piwnej jednego tyl- wanym swieeie delikatne mleczno-biale lub bl(Jki
ko roku. · tnawe dzwonki Meduz. Tam p(Jdzi ftoletowo lub 

Niech mi wszakze wolno b~dzie wr6cic do za- zlocisto zielonym kolorem polyskuj~ca ,Izabella '' 1) 

stanowienia si~ n ad fl. or~ i faun1-b morsk~. Rozwi- i ognisto z6lta, czarno i czer~Nono-cynobrowym ko
n~Jismy bogaty obraz jaki obfitosc swiata roslinne- lorem pr~gowana kokz•etka 2) w innem miejscu na- . 
go wyprowadza nam w p6lnocnem morzu. Opuscimy ksztalt w~za lub sre brzystej na pi~c st6p dlugiej 
teraz te podmorskie lasy z icll roslinnymi olbrzy- wst~gi, r6zowem lub bl~kitnem polyskuj~cej swia
mami- Porost g11uszkowy np. dosi~ga w morzach tlem, przemyka si~ pomi~dzy zaroslem ryba wst§
bieguna poludniowego niezmiernej dlugosci 500 gowiec 3). Dalej nast~puj~ bajeczne ~) Sepje lsni~c 
do 1500 st6p -Oderwijmy przelotem oko od igra- si~ wszystkiemi kolorami t~czy, powstaj~cych luh 
jf!:cych wielorybo"'' oci trz6d ps6w morskicb, od znikaj~cych bez wyraznego zarysu, juz to krzyzu
myriad6w Kabeljan6w sledzi, lososi i tunczyk6w jfJ:c sj~ w najfantastyczniejszy sposob~ juz to szu
a zwr6cmy si~ ku okolicom pal~cego slonca ze kaj~c si~ i znowu rozl~czaj=l:c· A wszystko to przy 
zw rokiem pelnym nadziei, ze moze i tu, tak jak najpr~dszej zmianie i najdziwaczniejszej grze swia
i na lfJ:dzie i w gl~biach Oceanu przyroda rozpo- tla i cienia za kazdym powiewem \Viatru i najlzej· 
starla bogatsze swoje skarby. szem zmarszczenien1 tnorskiej powierzchni. Gdy 

Zanurzmy si~ do plynnego krystalu indyjskiego zas dzien rna si~ ku schylkowi a cienie nocy za
morza a odkryje si~ nam najcudniejszy powab ze padaj<1 w g!~bin~, wowczas fantnstyczny ten ogr6d 
swiata bajecznego naszych dziecinnych marzen. zaswieca nowym przepychem. Miljony palaj=l:cych 
Dziwne rozgal~zione krza ki nosz<1 zyj<1ce kwiaty iskier, male mikroskopiczne medztzy i ~raki, jak 
G~ste massy Meandryn6w i Astre6w staj<1 w sprze- swiec<1ce robaczki \V ciemnosci odbywaj~ taniec -
cznosci z lisciastem i kubkowatem rozszerzeniem I dniem cynobrowo czerwone moTskie pioro chwieje 
Explana1liow z rozmaicie rozgal~zionemi madrepo· si~ wtenczas zielonawo fosforycznem swiatlen1 -
~rarni posiadaj~cemi pocz~sci lodygowe gal~zie, po- swieci ono we wszys tkich zaJI~tach; co za dnia, 
cz~sci najozdob niejsze rozgal~zienie. Koloryt jest jako brunatne i niepoz orne znikalo w og6lnej ja-
·niepor6wnany; mocna zielonosc przeplata si~ z bru .. snosci kolor6w, to si~ teraz promieni najcudniej
natnytn lub z6ltym kolorem, zbog atymi purporo- sz~ gr~ zielonego, z6ltego i czerwonego swiatla, 
wetni cieniami, z bladym ciemno czerwonym, z naj- a dla uzupelnienia cud6w tej czarodziejskiej nocy 
ciemniejszym bl~kitem. Jasno czerwone, z6lte i swiec~c lagodnie wlecze si~ w tlumie malych iskrz~
brzoskwinio\vego koloru, Nutlzpoty pol~ryw aj~ obu- cych gwiazd szesc stop dlugosci maj<1Ca srebrna 
marie massy, same zas S<1 przeplatane powierzcb- · tarcza ryby ksi~iyca. 
niami perlowego koloru podobnemi do najpiEJkniej Najbujniejsza roslinnosc zwrotnikowego krajo- . 
wycinanej rzezby ze sloniowej kosci Retiporamz·. brazu, chociaz w rozruaitosci i okazalosci daleko 
Obok tego unosz<1 si~ z6lto lub li1jowo kratkowa- ust~puje przed gr<1 kolorow ogrodowego krajobrazu, 
ne wachlarze Geo1f;Oniow; czysty piasek na dnie nie n1oze rozwin~c wiEdkszego bogactwa form je
pokrywaj~ tysi=l:cem najdziwaczniejszych ksztall6w zeli go wyl<1cznie skladaj~ tylko szczeg6lne zwie
i gry kolor6w, morskie jeie i gwiazdy morskz·e. Li .. rz~ta, nie zas rosliny. Gdyz jakkolwiek charaktery
sciaste flust1~y i Escha~ry naksztalt mch6w i poro- stycznem jest dla · dna morskiego umiarkowanej 
stow wisz~ na gal~ziach koral6w; jakby tarcze strefy bujne rozwini~cie roslinnego swiata, tak r6-
czepiaj~ si~ ich pni, z6lto, zielono i purpurowo I wnie wybitnem jest w zwrotnikowych okolicach bo
pr~gowane Patelle; jasniej(!c najognistszemi kolo- gactwo i rozmaitosc morskiej Fauny. Co tylko pi~
rami naksztalt olbrzymich kwiat6w kaktusa rozci~- kn~go, zadziwiaj~cego, zawieraj~ \V sobie wielkie 
ga.j~ na pochylosciach skal swe wience morskie klassy ryb i kolcosk6rych z pomi~dzy polip6w, -.Anemony albo tez skromniej naksztalt Ranunku-
16w zdobi~ plaskie grz~dy. Po nad kwiatami ko- · 
ralowych krzak6w igraj<1 morskie Kolih17j, mal~ 
rybki juz to z czerwonym lub blEJkitnym metalli
cznym polyskiem, juz to iskrz~c si~ zlocist~ zielo-

1) Holocan thes ciliaris. 
2) Holocanthes tricolor. 
3) Lepidopus argyreus; 
4) Veretillum cynomorium. 
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slimak6w i muszel, to tlumnie zbiera siEJ w cieplej sifJ na ksztalt szumu balwan6w. Odzywa tu staro
i jak krysztal jasnej wodzie zwrotnikowych m6rz, zytna powiesc 0 spiewie syreny. s~ to ,spiewa
to siEJ rozkorzenia w bialytn piasku, pokrywa cbro- j~ce muszle" daj~ce slyszec od brzegu S\Ve slodko 
powate skaly, a po zaj~ciu juz miejsca, czepi~ si~ brzmi~ce glosy 1

). 

pasozytnie drugiego, lub plynie w tym zywiole Wracam jednak do zwierzfJcego krajobrazu, kt6-
w g6r~ i na d6J, gdy swiat roslinny tej massy nie- ry staralem sifJ narysowac kilku poci~gami. Po
r6wnie od niego odst~puje. To przytem jest szcze- mi~dzy rozlicznemi utworami wchodz~cemi do je
g6lnem, ie pra\vo maj~ce znaczenie na l~dzie, we- go skls.du, zwracaj~ szczeg6lnie nasz~ uwag~ ko
dlug kt6rego swiat zwierz~cy, wlasciwiej si~ tu sto- rale po cz42sci swoj:} pi~knosci~, po cz~sci dziwnem 
suj~c do zewn~trznycb okolicznosci, n1a wi42k8'l~ swojem urz~dzeniem, po cz~sci szczeg6lniejszym 
rozci~glosc anizeli swiat roslinny, gdyz polarne swoim wplywem jaki wywierajtJ: na tworzenie sta
morza rojami posiadajtJ: jeszcze wieloryby, foki, lego l~du. Znane juz b~d~c Grekom i od nich 
ptaki morskie, ryby i niezliczone nizsze zwierz~ta nazwane ,pannami morskiemi" 2), byly one od 
wtedy gdy wsr6d wiecznie st~zalego lodu, da wno najda wniejszych czas6w przedmiotem badania, ale 
juz znikn~l wszelki slad roslinnosci, a przemarz. razem tez przedmiotem dziwnych bajek lub nau
ni~te morze nie posiada juz nawet ani jednego po- kowych bl~d6w. Zdziwieni tem zjawiskiem, ze u
rostu- prawo to powiadam, rna znaczenie wzgl~- l<ladaj~ si~ one jako pi~knie zafarbowane i wzno
dem morza w lderunku jego g!~bokosci, gdyz je- sz~ si~ ze swego zywiolu jako ozdobne kwiatowe 
zeli zst~pimy na d6l, zycie roslinne daleko wcze- ksztalty dostaj~ce si~ do r~k ciekawego tylko ja
sniej anizeli zwierz~ce znika nawet v-r glfJbinie, do ko niepozorne brunatne kamieniste odlamki, dlugo 
ktorej nie moze dosifJgn~c zaden promien swiatla, stale byli tego przekonania, ze to s~ prawdziwe, 
przynajmniej zapuszczona olowianka wyprowadza delikatne, mi~kkie morskie rosliny, kamieniej~ce 
na jaw zyj~ce jeszcze wymoczki. natycbmiast w powietrzu - bl~d, kt6ry si~ jeszcze 

Nie jest mojem powolaniem rozwijac dalej nie- bardziej utwierdzal i utrzymywal pomieszaniem 
zmierne bogactwo tego wodnego zwierz~cego swia.. prawdziwych kamiennych korali z mi~kkiemi, 
ta, jego godne uwagi wlasciwosci, jego rozliczne cbrz~stkowatemi rodzajami. W przeszlym nawet 
stosunki do czlowieka i jego gospodarstwa; nie wieku panowala jeszcze tak powszechnie wiara co 
wystarczyloby mi tu nawet i czasu gdyz jedna do roslinnej ich natury, ze przez sam~ wzgl~dnosc 
jeszcze gromada zwr6ci nasi~ nasz~ uwag~, w bliz- zdawalo si~ Reaumurowi (1727) potrzebnem zamil
szym zostaj~ca stosunku ze szczeg6lne1n zaj~ciem czenie nazwiska Paj·ssenela udzielaj~c paryzkiej 
botanika, maj~ca przynajmnit~j udzial w przygoto- Akademii jego rozpraw~ o naturze koral6w, z 0 • 

waniu gruntu, na kt6rym 1najq, si~ wkorzeniac ro· ba,vy, azeby tak niedorzeczny pogl~d nie byl do- . 
sliny - m6wifJ tu o koralacb. Dosyc wi~c b~dzie statecznym pozbawienia na zawsze mlodego wzra
szkicem odznaczonego obrazu, bardziej dla odga- staj~cego badacza natury, jego naukowej wzi~tosci. 
dnienia jak dla wykazani~ bogactwa, przedstawic Dopiero w 1740 r. niesmiertelny holenderski u
oczom czytelnik6w to, co godne raczej podziwu ani- czony Tre1nhloy otrz~sl ze wszelkiej w~tpliwosci 
zeli wylozenia w calej jego pelnosci i sile. Nie- zwierz~c~ natur~ koral6w i pokrewienstwo zwie
w~tpliwie, ze z tego co dawniej zdawalo si~ tylko rz~cia koralowego z innetni polipami, a w drugiej 
zyc w powiesciach poet6w, wiele weszlo w przy- polowie 18 wieku Ellis, Pallas i Cavolinz· rozsze
rodzono bistoryczn~ rzeczywistosc. Niech mi tu rzyli nasz~ wiedz~ o tej ciekawej · klassie zwierz~t. 
wolno b§dzie jeszcze jed en zrobic · rys dla nada- Dawniej juz zwr6cono na to uwag~, .ze jedna 
nja temu obrazowi calkiem charakteru czarodziej- przynajmniej cz~sc tych zwierz~t wydziela wewn~trz 
skiej powiastki. Samotny podr6znik, kt6rego z~- siebie kamieniste j~dro, kt6re skladaj~c si~ z w~
dza wiedzy zapEJdzila na brzegi Ceylanu dla zba- glanu wapnn., przedsta wia rozmaitego ksztaltu juz 
dania tam w jasnym zywiole niezmiernego bogac- to plasko-pierzynowaty, juz to naksztalt drzewa 
twa stworzenia, wraca wieczorem z nabytemi skar- rozgal~ziony pieD. polipowy .. Ten ostatni obci~gni~
bami do swego mieszkania; w tern z pobliskiego 
brzegu, w srod czarownej miesi~cznej nocy jak eol· 
skie arfy zabrzmiala melodyjnie Jnelancboliczna 
muzy ka i zmieniaj:}c delikatne swe dzwi~ki rozlega 

• 

1
) Athenseum 1848, Nr. 1089, str. 915. 

2
) Kurc halos z4d nazwisko Curalium, p6zniej Co

rallum • 
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ty jest jakby sk6r~, szlamowato zwierz~c~ sub .. tak zwane lagunowe, czyli atolle. Cz~sto okr~gl~ 
stancy~, kt6ra stoi jakby organiczne pol~czenie na kilkaset krok6w szerok~ i na kilka st6p po 
pomi~dzy licznemi pojedynczemi zwierzfJtami po- nad morzem stercz~c~ wysp~, chociaz na okolo 
lip6w; tworz~cemi tym sposobem cal~ zywotnie szumi~ rozbujale balwany, otacza zatoka zupelnie 
pol~czon~ familj~. W roku 1702 mald .. znany an- spokojnej wody. Zawsze tylko przemagaj~ nie
gielski podr6znik Strachan z'vr6cil na to uwag~, kt6re gatunki ros1in, a pomi~dzy niemi palmy ko
ze · korale same s~ w stanie tworzenia wi~kszych koso we, tworz~c na okolo wewn~trznego wyd~cia 
skalistych mass; lecz dopiero dowcipny towarzysz jakoby zielony wieniec. Plytka~ jasna, cicha woda 
Kooka, Jan Reinhold fo1'Ster w 1780 z pewnosci~ tych lagun kt6rych dno sklada si~ tylko prawie 
wyrazil: ze bardzo wiele wysp poludniowego m o- z ·oslepiaj~cej bia~osci piasltu, przy pion ow em o
rza bytnosc sw~ winne s~ tylko budowie zwierz~ t swieceniu od sloilca okazuje si~ w moe no zielo
koralowych. Pogl~d ten byl p6zniej potwierdzo- nym koJ orze; polyskuj~ca cz~sto wi~cej jak na 
nym i dalej rozwini~tym przez lZinde1'Sa a jedno- mil~ szeroka powierzchnia oddziela si~ na okolo 
czesnie przez Pe1·ona. Przypisano owym malym od ciemnej czarnej prawie faluj~cej wody Oceanu, 
polipom zaslug~, wznoszenia z dna morskiego cz~- pasem sniezno bialych balwan6w od kt6rego dzi
sto z niezgruntowanej gl~biny, kolistych mur6w wnie ostro odbijaj~ wysmukle .zarysy i swieza zielo
az do powierzchni morza, a p6zniej mieszkania nose palm;. ponad wszystkiern zas wznosi si~ jedno
w tym przez si~ zbudowanym i od uderzenia bal- stajnie glfJboki lazurowy bl~kit niebieskiego skle
wan6w zabezpieczonym spokojnym porcie, az p6ki pienia. Wszystko to czyni wrazenie majestatycz
morze falam i swojemi nie napelni tej przestrzeni nej wielkosci i prostej wznioslosci. Dziwniejszemi 
piaskiem i odlamkami, muszel i p6ki nap~dzone jeszcze s~ zjawiska wielkich ltolistych falowait o
pnie nasiona drzew i ptaki nie ob~jm~ w posiada- taczaj~cych spokojn~ ·wodn~ plaszczyznEJ, chociaz 
nie nowo utw.orzonego kraju, wypfJdziwszy tych bu- nie n1a najmniejszego paska l~du, kt6ryby wyst~
downiczych i pierwszych wlascicieli. Nauka ta puj~c z \V6d zwierciadla tworzyl jej granic~ tak 
zdawala SifJ miec za sob~ wiele prawdopodobiefi- ak to naprz6d Kook zauwazal na spokojnem mo· 
stwa i szczeg6lnie chciwie zostala pochwycon~ rzu. Wi~ksza i rozleglejsza koralowa rafa ze swym 
przez Geognost6w, kt6rym zdawalo si~, ze znajd~ palmowyn1 wiencem cz~sto w szeroko milowej odle
w tern dostateczne objasnienie dla niekt6rych zja- glosci otacza g6rzyst~ 'vysp~ a podr6znik siedz~c 
wisk stalego l~du. W rzeczy samej cz~sto cale · u st6p liscistego pag6rka, widzi na ol\olo siebie 
pasma g6r skladaj~ si~ wyl~cznie z koral6w jak najbogatsz~ i najbujnicjsz~ zwrotnikow~ roslinnosc, 
np. caly wieniec podobnych gor koralowych z rna- przed sob~ zas zwierciadlan~ powierzcbni~ naj
lemi przerwami otacza podstaw~ calego turyng- czystszej wody, ograniczon~ linj~ palm, po za kt6-

. skiego lasu, mianowicie zas \V Sinialych skalach r~ znajduj~ si~ biale fale nieskonczonego Oceanuo 
pojawia si~ w okolicy Posneck. Wlasnie s~ to wszystko zywioly porywaj~ce do 

. . . . · zachwytu wszystkicb, kt6rym si~ udalo odwiedzic 
Lecz byly to dop1ero p1erw.sze pocz~tk1 dlugte- b k ' I o· '1, h"t· 1 b t t k , . . powa na ro OW«J wysp a 1 1 u ez a smu-

go szeregu gruntownych badan I dowc1pnych po- . . . . . 
k. , 1 · .,t. • • t . h t 6 k tn1e wsla w1on~ rozb1c1em Sl~ Lapeyrouza wysp~ szu 1wan co wyJa~nienia po ~znyc u wor w o- TT ·1 1 . 

l h ·k · 0 ktA d . . . ranZiC01'0. nne wyspy, tuz przy swych brzegach ra owyc spo OJnego ceanu, •Jre z aJe s1~, ze . k" . . . 
d · d k"lk 1 t · . 

1 
. 

1 
maJ~ w~z I WienJec koralowych law1c, gdy prze-

optero prze 1 u a y przez JenJa nego angie - . . dl. . · k h b · · 
k. d , . -1 · 1 · K 1 D . d ClWnie wz ~uz WI~ szyc rzeg6w np. Australu po-

s 1ego po rozn1 {a 1 zoo oga aro a ar·vzna o- t . k 1 f dl 1. .( • 5 10 .
1 . . ~zne ora owe. ra y w o eg~o~ci - m1 two-

st~pllo ostatecznego prawdz1wego swego wykon- 300 .1 · · · I 
czenia. rz~ na m1 rozcJ~gaJ~C~ s1~ zapor~. znowu 

· inne znajduj~ si~ wyspy, przy kt6rych r6wnolegle 
Zacz~m dalej zapuRzcz~ si~ w t~ ciekaw~ rna- z brzegatni, g6ruj~c po nad najwyzsz.y stan wody 

terj~ niecb mi wolno b~dzie poprzedzic j~ skre- leif1 szerokie waly martwych koral6w, Ten kto 
sleniem raft koralowych i wysp morza Poludnio- przedsi~bierze ohjasnic wlasciwe utworzenie si~ ko
wego. Nic tak bardzo nie wprawilo w zadziwie- ral6w spokojnego i indyjskiego Oceanu, musi te 
nie wszystkich podr6znik6w od Kooka az do na- wszystkie rozliczne stosunki obj~c w jeden obraz, 
szych czas6w i nic tak nie pobudzilo ku r6zno- gdyz starac si~ tylko objasnic pojedynczo oderwane 
stronnej czynnosci bystrej ich mysli jak wyspy zjawisko, zostawiaj~c pomini~temi wszystkie inne 

• 
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fakta, jako niezrozumiane, musialoby si~ wydac podmorskich wulkan6w. Zapomniano tu o wido
koniecznie chybion~ pr6b~ lub uieudaniem si~. cznem nieprawdopodobienstwie, ze 1norze poludnio-

Jal\iesmy juz wspomnieli ze wszystldch ut,vor6w, we powinnoby posiadac wiele tysi~cy podmorskich 
wyspy lagunowe s~ nier6wnie waini~jszemi i dla wulln1n6w, kt6re najdokladniej powinnyby bye tej
tez naj\vi~ccj na siebie sci~gn~ly uwag~. 1,ysi~ce ze satnej wysokosci. Nie miano takze wzgl~du przy 
wysp rozrzuconych po obszernych przestrzeniach tern t!umaczeniu na inne koralowe rafy, do kt6rych 
morza Poludniowego tez same wszystkie oln1zuj~ nie 1nogloby si~ calkiem zastosowac przypus:zcze
zjawiska; wszystkie wznosz~ si~ tylko na ldlka. nie podobnych podmorskich krater6w i pasm g6r, 
st6p po nn.d morzen1, kt6re zewn~trz okazuje nie- gdyz rafy koralowe cz~sto ci~gn~ si~ nieprzerwa
zgruntowan~ gl~bin~; wszystkie w okr~g otaczaj~ nie na dlugosc 10 do 20 mil gdy zreszt~ na ca
'vodn(): zatok~, wszystkie z wyj~tkiem wszclkiej in- lej ziemi bezprzykladn~ jest rzecz~, zeby taz sama 
nej n1ateryi utworzone S(): budow~ ~ywych jeszcze wysokosc ci~gnfJla si~ chocby na jedn~ mil~. 
kora16w i ze szcz~tk6w zniszczonych przez mor- Dopiero f(arot Da'rViJt, kt6ry w latach od 1832 
skie balwany, jako tez z odlamk6w sil~ ich na do 1836 to\varzy~zyl kapitanowi Fitz1·oy w jego 
procb roztartych i swietnym bialym przykrytych podr6zy na okolo swiata obj~l wszystkie wspo-
piaSJkiem. W tych szcz~tkacb i piasl{u niema nic mnione fakta w jedn~ calosc i powi~zal je jedn<~; 
opr6cz w~glanu wapienia polipowego drzewa. In- objasniaj~c~ tcory~. Szczeg6lnie go w ten1 wt:ipie
dyanin zas kt6ry tak~ wysp~ obj~l w posiadanie rala dokladniejsza znajon1osc wlasciwego zycia ko
w chciwym pospiechu szuka pomi§dzy splotem ko- ralowycb zwierz~tek, przedstawiaj~ca si~ mu jako 
rzeni przyp~dzonego zdaleka drzewa, ukrytego w nich gruntownie \vyksztalconemu Zoologowi jasniej ani
przypatlkiem twardszego kamienia dla zaostrzenia zeli innym nie tak przyja.Znie uposazonym podr6-
swej strza!y lub wykrzesania ognia. Lqd ten \VZnie- znikonl. 
siony pod wod~ przcz polip6w, podwyzszony tyl- Granica wzrostu koral6w oznaczon~ jest w g6-
ko odlaml{an1i, l\t6re fale po nad wodny rdzen rze najnizszym stanem wody, gdyz zetkn~wszy si~ 
wyrzucily, n1usi bye takze przez tez sa1ne fale, kt6- ze sloncem i powietrzem natychmiast one umit3ra
rynl winien sw6j pocz~tek, zarosni~tym i zaludnio- j~. Nigdy one nie buduj~ w m~tnej ani tez w spo-

. nym. Fala przynosi nasiona, przynosi tez cale zy- kojnej wodzie, lecz dzi wnym sposobem tylko po· 
j~cc jeszcze drzewa i z temi ostatniemi takze ja- sr6d najgwaltowniejszych balwan6w, tak dalece 
szczurki i niekt6re owady; niekt6re takze rodzaje ze tu sila zywotnosci wytrzymuje zwyci~zk~ wal
'vodnych ptak6\v ozywiaj~ ubogi i doJJiero stopnio- k~ z niszcz~c~ najtwardsze massy skal sil~ fal 
wo roslinnosci~ pokrywajqcy si~ pas l~du. Wyspa morskich. Rozwazaj~c wszystkie te szczeg6lnosci, . 
kokosozva czyli Keelingsa pomi~dzy swemi 2J ro- obejmuj~c pilnem okiem wszystkie rozmaitosci 
slinami posiada niekt6re przybyle do niej z Jawy w tworzeniu i powstawaniu koralowych raff, przy
i Aust1·alii, co mozebnem jest tylko w przypuszcze- szedl Darvin do tego niespodziewanego wypadku, 
niu, ze nasienia z Jawy b~d~c przyp~dzone az do ze istotn~, wszystkim tym zjawiskom sluz~c~ pod
brzeg6w Australii p6lnocno-zachodnim wiatrem staw~, nie jest budowanie koral6w, lecz raczej sto
mussonem, i zt~d wsp6Inie z australijskiem nasie- pniowe podnoszenie si~ lub opuszczanie si~ grun
niem, dostaly si~ za pomoc~ poluduiowo-wschodnie- tu na kt6rym korale naprz6d rozpocz~ly sw~ hu
go passatu az do wyspy Keelingsa zrobiwszy tym dow~. Prawdziwie godn~ podziwienia jest rzecz~ 
sposobem, p~dzone na falach, drog~ od 1800 do jak prosto za pomoc~ tego przypuszczenia, z je-
2400 mil angielskich. dnego i tegoz samego geologicznego zjawiska, da-

Najdawniejsi podr6znicy, kt6rzy tylko postrze- j~ si~ wyprowadzic wszystkie rzeczywiscie zdarza
gli te godne uwagi lagunowe wyspy, s~dzili, ze j~ce si~ zjawiska. Wyobrazmy sobie wysp~ w za
cala budowa z gl~bin morskich utworzona jest kresie skal~ tworz~cych koralowych polip6w; usta· 
przez zwierz~ta koralowe; pogl~d kt6ry nalezalo I~ si~ one na okolo niej i zaczn~ sw~ budow~ 
natychmiast zaniechac jak tylko postrzezono, ze w takiej odleglosci od brzegu, ze sprawiony ru
korale buduj~ce skaly, nie mog:} zyc gtebiej nad chem fal u brzegu zam~t wody, nie przeszkodzi 

·50 st6p pod plaszczyzn~ morsk~. P6zniej s~dzono wcale pracowitym zwierz~tkom. Jezeli one tym 
ze si~ to Iepiej zgodzi z przypuszczeniem, ze ko- sposobem wykonaly okolo wyspy az do wierzchu 
rale wykonywaj~ sw~ budow~ na brzegu wielkich najniZszego stanu wody, skalist~ lawic~, to mog' 

Ks~GA SwU.TA, Cz. n. B. XII. . 26 
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przynajmnh~j na zewn~trz budowac j~ w szerz. · tu rzecz o mal~ jak~ wysepk~ Iecz o caly obszai .. 
Lecz teraz fale b~d~ wywieraly sw~ sil~; nie jeden morza poludniowego i wschodnio-indyjskiego obej
kawal koralow~j skaly oderwie si~ i wyrzuconym zo- muj~cego wiele tysi~cy mil kwadratowycb. Przy
stanie na lawic~ ·oraz zgruchotanym przez tarcie si~, 1 wyklismy uwazac l~d za cos stalego a morze za 

wod~ morsk~h i tak dalej az p6ki lawa nie zosta- ry wlasnie rzecz ta rna si~ odwrotnie. Morze nie
nie tak wysoko wyniesion~, ze juz jej nie dosi~- zmiennie utrzymuje t~z sam~ sredni~ swoj'! wyso
gnie morska fnla. Jezeli teraz cala wyspa, jak kosc, gdy l~d nieraz stoso\vnie do tego niezmien
Tahz·t,;, zostanie powolnie silami wulkanicznemi nego swego poziomu, zrrtienia swoje polozenie. Dar-
wynie.sion~ po nad fale, to koralowe zwierz~tka win postrzezeniami swe1ni dowi6dl, ze na morzu 
pozamieraj~ w powietrzu, a wtedy srednie . wyzs~e poludniowem lez~ obol{ siebie wielkie pasy, na 
cz~sci wyspy, otoczone s~ wiencem koralowych kt6rych naprzemian odbywa si~ podnoszenie i 
slral i opok, po za kt6remi dopiero zaczyna si~ zniianie. Do takiej okolicy znizania si~ nalezy 
brzeg bardziej plaski. Taki najdokladniej jest takze i Nozoa Hollandya. Szczeg6lna ta cz~sc 
stan w jakim si~ musial znajdowac 'furyngski las swiata, nie b~d~c wcale nowym l~dem, z cal~ swo
w owym czasie, kiedy najwi~l{sza cz~sc Nie1uiec j~ dziwn~ z niczem prawie nie spokrewnion~ fior~, 
byla jeszcze pokryt~ morzem, z l{t6rego naksztalt z calym s \VOim zwierz~cym swiatem, w rozmaitym 
turyngsldego lasu, jako g6rzyste wyspy, sterczaly wzgl~dzie mocno przypominaj~cym dawno minione 
tylko wyzyny Harz, Taunus i. niekt6re inne pnie peryody tworzenia si~ ziemi, jest zgrzybialym u
g6r. mieraj~cym starcem, l\t6rego stopniowo pochlania-

Daleko jednak rozmaitszemi b~d~ obrazy jezeli j~ fale. 
wyspa zostawszy otoczon~ koralow~ lawic~, za- Zanadto wiadomo, ze przy wulkanicznych wy
miast bye podniesion~, opusci si~. ~- buchach mog~ powstac no we gory i wyspy, to 

Tutaj to l~d niepowrotnie zgin~l w Oceanie, jest: gory dna morskiego, zeby jeszcze potrzeba 
nie jak rafa koralowa, gdyz w miar~ tego jak si~ bylo przypominac niezliczone przyklady o wzg6rzach 
ona pogr~za w wod~, polipy zawsze zyskuj~ prze- przy Methone az do Jorutlo w Mexyku, o nowych 
strzen do budowania w g6r~, wodne zas fale ci~- wyspach przy Santorynie, az do nowych wysp 
gle podnosz~ wyzsz~ powierzchni~ wyrzucaj~c przy Unmak pod Alentami. Przekonano si~ bo 
po nad jej powierzchni~ odlamki i piasek. Pr~d- tez dosyc juz nad te1n zastanowiono si~, wedlug 
ko jednak tym sposobem lawica oddala si ~ od co- uajdokladniejszych postrzezen w C!tili, ze przy 

· raz zmniejszaj~cej si~ wyspy, cbociaz i rafy kora- gwaltownych wybuchach i trz~sieniach ziemi cale 
lowe, wzrastaj~c \V g6r~, coraz si~ wi~cej zw~zaj~ przestrzenie lqdu znacznie si~ podnosz~. Podo
przez to, ze zewn~trz fale ci~gle cos z nich obry- bnem podniesieniem w czasie trz~sienia ziemi 20 
!faj~ i niszcz~. Nakoniec zanurzyl si~ w wodzie Lutego 1835 r. zmieniona wlasnosc dna morskiego 
ostatni najwyzszy szczyt wyspy i nic wi~cej nie po- byla przyczyn~ zguby zostajf!:cej pod rozkazami 
zostaje tylko okr~gla koralowa lawica otaczaj~ca kapitana Fitzroy frzegaty ,Challenger" w skutek 
zawart~ cz~sc wody zabezpieczon~ od wznoszenia czego kapitan oddany zostal pod s~d wojenny i 
si~ i uderzania fal. Gdy znowu nast~pi znizanie naturalnie, ze usprawiedliwiony zostal. 
si~ odbywaj~ce si~ za nadto pr~dko by buduj~ce ko- Przeciwnie daleko niewiarogodniejsz~ od tych 
rale mogly pospieszyc ze S\V~ prac~, tworzy si~ przemian, przy kt6rych widzielismy wprowadzone 
zt~d pod wod~ kolista, wiruj~ca rafa taka jak~ na- w gr~ pot~zne sily, okazuje si~, ze bez wszelkich 
prz6d Cook postrzegl. Tym sposobem daj~J: si~ konwulsyi ziemi, bez zadnego nadzwyczajnego zja
najzupelniej wytlumaczyc wszystkie na poz6r nic wiska zwracaj~cego uwag~ czlowieka, mog~ si~ 
nieznacz~ce osobliwosci w budowie wysp koralo .. podnosic lub znizac cale przestrzenie l~du, a je
wych, lfJkam si~ jednak, azebym nie znudzil wcbo- .dnak bezsporn~ tu jest prawd~ i zdarza si~ moze 
dz~c w zanadto wielkie wyszczeg6lnienia. w najwi~kszej cz~sci ziemi. 

Zwracam si~ raczej do tych, kt6rzyby mogli od- I:Jatwo to poj~c, ze podobne niepostrzezone zmia-
rzucic jako dziwarzne cale to mniemanie, ze bez ny w posredoim l~dzie rzadko moina wykazac; 
widocznych wulkan6w mog~ si~ wyspy powoli po· wiadome zas mi s~ tylko dwie tego rodzaju wzmian
dnosic i opuszczac, z tego wzgl~du, ze nie idzie ki. Jedna pochodzi od Baussinga.ulta, kt6ry z po-

. . 
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r6wnania wymiar6w swoich granicy sniegow na 
kordy1jerach Bogoty z wymiarami 50 lat wprz6d 
zrobionemi przez Aleksandra Humboldta, \Vniosl, 
ze g6ry tc od owego czasu musialy si~ znizyc 
gdyz linija snieg6w na nich, bez widocznych kli
matycznych przyczyn, wyzej na nich si~ posun~la. 
Inn~ wzmianl<~ jest opowiesc zyj~ca w okolicach 
Jeny tycz~ca si~ tego, ze wieza miasta Jeny daje 
si~ teraz widziec z oddalonycb punkt6w, z ktorych 
przed 80 laty, z przyczyny znajduj~cych si~ posre
dnich g6r, nie mozna bylo dostrzedz. W tym je
dnak }Jrzypadku daleko podobniejszem jest do 
prawdy, ze wyr~banie posrednio-lei~cego lasu, tal< 
nazwanego lasku Schittyer na cz~sci Landgrafa 
jest przyczyn~ tego zjawiska. 

1,ymczasem podobne wzniesicnia sifJ i znizenia 
l~du przy brzegacb, daj~ si~ dowjesc wedlug praw 
hydrostatycznych b~d~cego w r6wnym zawsze po
ziomie morza. J uz za czas6w Celsitt.sza bvlo to .. 
ustalonyn1, w przekonaniu mieszkanc6w zachodnicb 
i wscbodnich brzeg6\v Szwecyi iaktem, ze woda 
cofa si~ od J~du. Sam Celsiusz przedsi~wzi~l 
dla tego dokladne poszukiwania, a rzecz sama 
nie ulegla juz zadnej w~tpliwosci, chociaz dopiero 
Leopold Buch wyrzekl prawdziwe objasnienie, to 
je~t: ze cala Szwecya z wyj~tkiem Lehouen lez~
cem na poludniu Solvitshurg zwolna podnosi si~ 
z morza. J uz Celsiusz dose doklaclnie naznaczyl 
nawet miar~ tego podnoszenia si~ na 3 stopy 
w jednem stuleciu, tak dalece, ze mozna przewi
dziec, iz za kilka tysi~cy lat n1ozna b~dzie such~ 
nog~ przejsc ze Sztokotmu do Abo. W znoszenie 
si~ to coraz si~ zinniejsza od p6!nocy ku poludnio
wi; Schonen i Bornholm zostaj~ nieporuszone, lecz 
za to tei ~~ jawne do\vody wzgl~dem powolnego 
znizania si~ lf!du w Jutlandyi, kt6re si~ takze roz .. 
ci~ga na pruskie brzegi Baltyckiego morza. Zre
szt~ wspomnione szczegolne zjawisl{o wcale nie o
granicza si~ do jednych tylko tych okolic. Od 
czasu jak slawny angielski geolog Lyell wykazal 
imiennie okolice stopniowego podnoszenia si~ i zni · 
zenia na wschodnich brzegach Ameryki, podobne 
fakta po cz~sci dawno juz s~ znajome co do re
szty Europy, tylko, ze nie za wsze s~ obj~te w ca
losc i nalczycie ocenione. Caly prawie zachodni 
brzeg Szkocyi i Anglii, cz~sto az do wysokosci 
500 st6p a nawet przy Moel Tryfane w Caernas
wonchire do 1,000 st6p nad poziom morza, oka
zuje szeregami jedne nad drugiemi stoj~~:ce na brze
gach lawice zawieraj~ce tez same muszle kt6re i 

• 

dot~d ~yj~ w pobliskiem morzu. Pomimo jednak 
lozonych staran w doskonalym niegdys porcie flirt
he w Kent, zamiast plywaj~cych okr~t6w pasie si~ 
dzis bydlo. Lecz jawne te dowody stopniowego 
podnoszenia si~ htdu, ktoreby mozna pomnozyc nie
zliczon~ liczb~ przyklad6w, calkiem znikaj~ ku po
ludniowemu cyplowi Anglii, a posuwaj~c si~ dalej 
ku poludniowi wyraznie wpadaj~ nam w oczy 
przeciwne zja wiska 

Tak jak koralowe zwierz~tka na morzu polu
dniowem i na p61nocnych takze brzegach Niemiec 
i Hollandyi walcz~ ludzie o utrzymanie ci~gle zni
zaj~cego , i~ l~du przeciwko wpadaj~cym przez 
tamy wodom, kt6re nieustannie n1usz~ wznosic. 
Dot~d wszakze, bez niebardzo pomyslnego skutku. 
1'ak niegdys rozlegla Wschodnia Fryzya w 1240 r. 
stala si~ w cz~sci pastw~ morza, ktore ( b~d~Cf! 
jeszcze \vtenczas kawalkiem 6 godzin obwodu maj~
cym, wysp~ Notdstrand calkiem od niej oderwalo 
11-go pazdzier. 1638 r. i ta takie cz~sc zostala po
chloni~t~ i pozostaly tylko male wysepki, dzisiej-
sze Nordstrand i Pelworm. Cos podobnego s~
dzic nalezy o calym szeregu wys p rozci~gajf!cych 
si~ wzdluz brzegu morza p6lnocnego, a kt6re si~ 
coraz wifJcej obrywaj~ i niszcz~. W 1277 r. wtar
gnienia morza powstaly Dolla1·d i Zuyde1~see a w 
1421 Biesboach. W 1532 ulegla pod naplywem w6d 
wschodnia cz~sc poludniowego Bewelanda z mia
stami Borselen i Remerswaten i licznemi wioska-
mi, jak r6wnie w 1658 ~yspa Orisant lez~ca na 
polnoco-wschod Nordhewepandzt. Na calym wscho
dnim brzegu Jutlandyi, podmorskie lasy i wido
cznie uprawny grunt w wodzie, okazuj~ zniienie · · 
si~ l~du. Lecz obok tych znizeniu uleglych okolic, 
zachodnie brzegi Francyi inny nam znowu przed
stawiaj~ obraz. W J 752 r. w Bourgneuf przy Ro
szeti, angielski okr~t uderzyl si~ o la wic~ ostrzy
gow~ i dot~d rozbitek ten leiy na uprawnem polu 
wzn1esiony o 15 stop nad poziom morza. Sama 
gmina tego miejsca w ostatnich 25 latach zyskala 
na morzu przeszlo 2,000 morg6w zdatncgo d ') U· 

prawy l~du. Dawniej hollandczycy wyladowywali 
swoj~ sol w porcie Bahaut lei~cym dzis w odle
glosci 1000 tit6p od morza. Otonne b~d~ca nie
gdys "rysp~, teraz polq,czona jest z J~dem l~kami i 
niektoremi bagnami. Cos podobnego zastosowac 
mozna do Marennow i na Oleron, a ci~gn~c dalej 
t~ Hnj~ spotykamy tez same zjawiska na morzu 
Srodziemnem • . W r. 1248 Ludwik swi~ty wsiadl na 
okr~t w s~awnym w6wczas porcie Ai.gues Mortil 
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lez~cym teraz o godzin~ drogi od morza. Jezeli 
p6jrlziemy dalej ku Wlocbom, daj~ si~ zacytowac 
cieka.,ve przyklady z Rzymu i Neapolu. Szczeg61-
nh~j siawny l\osci6l Se1·apz"sa przy P~tzuoli, kt6-
rego trzy kolutnny w znacznej 'vysokosci okazuj~ 
szerok~ pr~g~ wygryzion~ przez swidruj~ce muszle, 
staje jako nieprzeparte swiadectwo 0 dawniejszem 
r.nizcniu sifd az do tej gl~bokosci i ze siEJ on do
piero pozniej podni6st Goethe wybral takze 6w ko
sci6l za przedmiot badan w przyrodzono-nauko
wych swoich Studjaclt, lecz niestety nie tak n1u 
byl przychy lny1n naukowy jego jeni usz, jak jego 
muza i w tym wzglEJdzie, tak jak 'v niekt6rych in
nych przypadkach, znacznie on pobl~dzil. Teraz 
wod~ zalana posadz)ca kosciola pokazuje powt6r
ne znizenie siEJ dna, a niedalel(o z tan1t~d b'Jdf1CY 
stary mnich, kapucyn, o powiada, ze w czasie swo
jej mlodosci zbieral on w klasztornej win nicy wi
nogrona tan1, gdzie teraz na temze samem 1niejscu 
wesolo kolysz~ si~ ry backie l6dld. Lecz porzuc
my te okolice, w kt6rych poruszenia l~du \vyra
znie zl~czone s~ z wulkaniczneJni zja\visl\ami, a 
zwr6cmy si~ raczej ku morzu Adryatyckiemu. Wia
doino jak niezmiern~ ilosc mulu i kamyk6w wy
rzuca corocznie Po, w dolnym h:~cie 1norza adrya
tycl\iego, a ztnniejszenie wody i podniesienie dna 
morsl{iego, stanie si«a bardzo naturalne1n zjawis
kiem. I rzeczywiscie w pe,vnym \vzgl~dzie rna to 
miejsce; lecz tern bardziej musi nas zadziwic je· 
zeli rna my przed sob~ najniew~tp liwsze dowody, 
ze pomimo tego, caly ten l~d zniza si~. Wpraw
dzie po\volnie ale nieustannie, stare, szanowne mia
sto Doz6w, Wenecya pogr~ia si~ w otchla:ii nlor
sk~. Gdy juz w 1722 r. potrzeba bylo bruk na 
placu S. Marl\a podniesc o jedn«J i pol stopy, przy 
zerwaniu go znaleziono jeszcze o 5 st6p gJ~biej 
bruk, kt6ry w6wczas lezal o jakie 3 do 3 '/2 st6p 
pod poziomem wody, a teraz znowu przy kazdem 
podniesieniu si~ wody, naplyw3: ona do magazy
n6w i kosciol6w na tym placu. Nie mnit3j jawne 
dowody daje Tryfst. W Zara najpi~kniejszy bruk 
mozajkowy znajduje si~ pod wod~. Na poludnio
wym cyplu wyspy B1·aganitza przy spokojnetn mo
rzu postrzega si~ szereg usta 'vionych obok siebie 
kan1iennych Sarkofag6w. Tez same zja,viska u
waiac mozemy wzdluz calego brzegu Dalmacyi. 

Jak tylko Anglik 'Wilde nadzwyczaj starannemi 
postrzezeniami na ruinach i por6wnaniem z histo
rycznemi wzmiankami dowi6dl, ze caly brzeg ma
lej Azyi, od Tyru az do Aleroandrgi, od czasu Rzy-

mian powolnie zatapia si~ w morze, zaraz tez i 
Murchison w swojej Geologii Rossyi podal najpe
wniejsze fakta, ze p6lnocna Rossya i Syberya, od 
czasu l{iedy w tych l~:rajach ogromne rnammuty 
zywcem zostaly zagrzebane, ci~gle i nieprzerwanie 
porlnosz~ si~ z w6d Lodo"ratego morza; a bardzo 
jeszcze niedawno Dr. Pingel z Kopenhagi liczne
mi przestrzeniami dowi6dl stopn}owego zatapiania 
si~ w morzu Grenlandyi. Slowem jednem gdziekol
wiek teraz badaniami swemi zwr6c~ Sifd Geologo
wie, kt6rych uwagfd obudzili Celsiusz i Leopold 
Buch pokazuje si~ J)Odnoszenie lub znizanie si~ 
I~du, a studja, geologii daj~ nam poznac, ze zja
\viska te, niozem nowem nie Sf1 w historyi naszego 
planety lecz ze przynajmnh~j na wiele set tysi~cy 
Iat przedtem tai sa1na gra oznaczyla i zmienila 
geografj~ ziemi. 

Z jal(kolwiek uwazncm okiem patrzalibysmy na 
wska.z6\vk~ godzinowf1 zegarka, nie b~dziemy je
dnak w stanie zauwazac posuwania si~ jego, gdyi 
do tego potrzeba, aieby w pewnym czasie przebie
gla ona oznaczon~, nie bardzo In.al~, przestrzen. 
R6wnie tei poruszenie godzino\vej wskaz6wlii nie 
jest pra\vdziwszem i pewniejszem jak poruszanie 
si~ ziemi pod naszemi nogami, kt6rego takze nie 
mozemy bezposrednio zauwazac, grlyz ono zanadto 
po,volnie si~ odbywa, azeby moglo wpasc pod 
oczy. 

Wedlug bistoryi pisanej przez czlowieka, dramat 
ludzkiego rozwoju odgrywa si~ na gruncie tak Z\Va

nego stalcgo l~du. \V jakiejze sprzecznosci staje 
w przypuszczeniu niezmicnna jeograficzna podsta· 
wa rucbli\vosci i poruszalnosci rodu ludzldego; g6-
ra i dolina pozostaj~ temiz samemi, lecz do jakich
ze zmian i rozwoju nie zdoln~ jest ludzkosc? i jal{
ze wiell{iemi s~ I)OSt~py, l{t6re ona juz odbyla! 
Moie tez icb i nie odbyla! 

W }{oncu zalezy to od punktu stanowiska wi
dzenia z jakiego si~ na rzeczy za}Jatrujetny. Przez 
uzycie sily pary mozebnem stalo si~ dla czlowie
ka, wzniesc si~ w pewnym wzgl~dzie po nad prze
strzefl i powi~zac z sobfJ: w stosunkowo bardzo 
kr6tkim czasie pogl~d na dwa oddaloue miejsca. 
Wedlug doswiadczen inzynier6w na 'vielkiej zacho
dniej zelaznej kolei (great western rail road) wAn
glii rna bye mozebnem w prostym kierunku por6- · 
wnac z sob~ w dwie i p6l godziny Londyn z Pa
ryzem, a w p6ltory godziny Hamburg z Berlinem. 
Przypuscmy tylko, zeby czlowiekowi dozwolonem 
bylo w podobny spos6b uczynic si~ niezaleznym 
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od czasu i pol~czyc w jeden pogl~d to, co wieka- niezmienne morze. A ludzkosc? Okazy·wala ona 
mi jest rozdzielonem wpatruj~c si~ w history~ na- przez wszystkie przeszumiale tysi~ce lat tenze sam 
szej ziemi okiem Tego, przerl kt6rym tysi~ce lat ~taly obraz. Na ulicach i placacl1, w swi~tyniach 
staj~ si~ ulotnem mgnienie1n oka; jal{ie odmienny i kosciolach zgromadza si~ milcz~cy tlum okolo 
bylby to wiclok! To co pozornie jest stale i trwa- jednego wielkiego nauc~yciela, kai~cego tez same 
le, zamicniloby. si~ z tern co si~ wydaje rucho- nauki m~drosci tj'tnzc samy1n gluchyn1 uszom od 
men1 i zmiennem. Ujrzelibys1ny tu l~d naksztalt Chrystusa do Lutra, od Konfucyusza do J(anta. · 
wzburzonego morza przyplywaj~cy i odplywaj~cy Tak bylo i tak b~dzie! 'fy lko przyroda posiada iy
a w drugh~j chwili znowu w wodzie pogr11zaj~cy j~c~ history~ stawania si~. J.Judzkosc cicho stoi 
~i~; tu g6ry pi~trz~ce si~, potem rozpadaj~ce si~ a na przodzie, a w kazdej jednostce rozpocz~ta star a 
w sekund~ potem znowu wyrastaj~ce na r6wniez walka pon1i~dzy sklonnosci~ i obowi~zltie1n. 

SLOWKO 0 GAZEOIE. 

Pewne okolicznosci zmusily 1nnie na pare tygo· watelstwa, pomin1o nawet r6znych zoiloskich wysilefi 
dni opuscic Paryz, w czasie najs\vietniejszych jego pomimo wszelkich staran uczynic dziennikarstwo 
zabaw karnawalowych, azeby si~ wydalic do rna- adwokatem osobistych interess6w .•. 
lej \Vioseczki polozonej w Pireneach 4 Jak dla promienia slonecznego dosyc jest ma-

Przed samyn1 wyjazdem, poczciwy B. mieszka- lenkiego otworu, zeby wn~trze ziemnego gmachu 
j~cy od 1831 roku ci~gle w Paryzu i b~d~cy od oswiecic, tak dziennikarstwo w starym i splesnia
kilkunastu lat nieustaj~cym korrespondentem je- lym gmachu Europy, od czasu do czasu juz tu 
anej z Polskich Gazet, pros?.ony 0 zaopatrzenie I glosem broszur angielskich i brukselskich, juZ to 
mnie w ksi~zki podczas mego kilko-tygodniowego okradkowymi promieniami stemplowanych gazet -
dobrowolnego wygnania, przyslal mi poc~t~ ob- zajmuje si~ ci~gle wielk~h chrzescjansk~ prac~: 
szerne dzielo pod tytulem: ,~Histoire politique et podniesieniem lud6w ..• 
litteraire de la Presse en France. Par Eugene Ze wszystkich punkt6w starej i nieruchliwcj Eu-
Hatin. '' ropy, wscbodz~ juz dzisiaj promienne gwiazdy, 

Nazwisko autora tego dziela, znane mi zaszczy- kt6re daj Boze, zeby jal{ najpr~dz~j oswiecily przc
tnie jako gl6wnego Redaktora ,,Siecle,'' rekomen- strzenie i przygotowaly drogi do przyjscia naj
dowalo mi to dzielo, z bardzo korzystnej strony i prawdziwszego Sakramentu- nauki Chrystusa ... 
zaj~lo moj~ ciekawosc - nie patrz~c na to, ze Dzisiaj dziennik nalezy do potrzeb codziennych 
obszernych pi~c tom6w badan prawie czysto-bi- narodu, prawie r6wnie koniecznych i niezb~dnycb 
hliograficznych, moglyby odstraszjc nie jednego ... jak chleb i woda ... Francuzi, Anglicy, a nawet po 
ale nudy, ( cbociaz winieniem tutaj nadmienic, ze trosze i my Polacy, tak przywyl{lismy widziec kaz
nud.Y w Pireneacb, mniej n1aj~ olowianej ci~zkosci dodziennie, nie tylko co si~ dzieje na naszym pla
anizeli w innem miejscu,) przymusily mnie prze- necie, ale nawet przez szkla astronom6w, zagl~
wertowac 5 obszernych tom6w; pomimo tego, ze damy na inn e.·· Tak nas zajmuje wszystko, za .. 
przedtem nieuczuwalem w sobie nigdy dostatecz- c1;~wszy od jakiegos skandalicznego wypadl{U 

. nej cierpliwosci do bibliograficznych badan ... A po- w domu gry hamburgskiej lub w Bade-Baden, 
nicwaz nudy byly jedyn~ moj~ pobudk~ - w prze- az do najwazniejszych pytan w kwestyach polity
szlosci, to i teraz nudy, ale z cal~ swoj~ olowia- cznych i konstytucyjnych. Tak powiadam, przywy
n~ i pochmurn~ ci~~kosci~, klad~ mi pi6ro do r~ki. klismy do tego lekkiego i r6znorodnego pokarmu 

cbociaz, z b6lem serca wyznac winnismy, w wielu 
miejscach i bardzo cz~sto nadzwyczajnie nie zdro

Dziennikarstwo w Europie i Ameryce, zyskalo wo przyrz~dzanego, ze zapewne wyobrazamy sobie 
juz dzisiaj sobie, niczem nieprzeczone prawo oby- ze Dziennik (Gazeta) jezeli nie jest tak starym jak 

• 
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• swiat wyszly z potopu N oego, to przymajmnit~j roz
wijal sifJ z wydoskonaleniem sztuki dru karskiej r6-
wnoczesnie i r6wnolegle, kiedy prawdziwe urodzi
ny Dziennika nie dawniej jak 200 lat tetnu dopiero 
mialy n1iejsce. 

. W prawdzie zaciekli szperacze, nieomieszkali 
szukac slad6w Dzieunika, nie tylko u Grek6w i 
Rzy1nian, ale nawet rnieli ·w silnem podejrzcniu pra 
starych Indyan i Egipcyan, przypuszczaj~c, mia
nowicie u tych ostatnicb, te zajadli faraonowie, pod
czas zbuntowania si~ zydowskiego i spisku Mojie
sza, umieszczali listy goncze z uajdokladniejszym 
rysopiRem buntownik6w w Egipskich owoczes
nych Dziennikacb. Ale poniewaz, opr6cz swoich 
przypuszczeit. uczeni, nie dali nam zadnych dowo
d6w, a Jung i Cbampollion pomimo to, ze odczytali 
wszystkie hieroglify egipskie, a przynajmniej zda .. 
je im si~, ze to zrobili, jednakowoz nieznalezli za-
dnego sladu ani najmniejszej wzn1ianki o Dzienni
kach Urz~dowych net sfinJ\~ach i piramidach egip
skich; pocz~tek przeto Gazety, G czy~ten1 ~utnie
niem, moze1ny odniesc do blizszej cokol wiek: epoki. 

Dziennilr (Gazcta) urodzil si~ prawie r6wnocze
snie we Francyi, Anglii 1 Hollandji w pocz~tku 
XVII wieku, zaszczyt jednako"roz tegu \vynHlazku 
P Rn Ha.tin przypisuje Francyi: wpra.wdzie Wene
cya, mialaby prawo przeciwko temu wyrokowi wy
stq,pic, na zasadzie, kt6r~ zaraz przytoczymy, ale 
ponie·waz Francy a doczekala si~ pracy P. Hatin, 
a biedna W enecya, pomimo rz~d6w austryackicb, 
nadzwyczaj rozwijaj~cych narodowct literatur~, do
czekac si~ go nie moze, popr~estac wi~c poniek~d 
musimy na zdaniu P. Hatin, kt6ry jest wyzszym 
nad etymologj~ w og6le i nad etymologj~ tego wy
razu ,,Gazete" w .szczeg6le; jak to w tej chwili zo
baczymy ... 

Badania sciile naukowe pokazuj~, ze nazwa Ga
zety, byla da,van~ w W enecyi malym swistkom 
drukowanym (arkusikom) zawieraj~cym w sobie 
wiadomosci polityczne podczas wojen z Turcy~ 

tego handlowego grodu, w kt6rych to swistkach 
zamieszczaly si~ biez~ce wiadomosci z pola bitwy, a 
kt6re czytane byly na placu 8-go Marka, za co 
ciekawi placili mal~ srebrn~ monet.~, nazywaj~c~ 
si~ ,, Gazeta, '" kt6ra to nazwa pozostala p6.Znh~j i 
na samych arkusikach 

Znalezli si~ ludzie zlosliwi, a takich, niestety, 
w zadnej epoce braku .nie bylo, kt6rzy chcieli wm6-
wic w latwowiern~ publiczaosc, ze etymologja te-

go wyrazu: ,,Gazeta" · pochodzi od slowa ,gazza '' 
(sroka), kt6ra ·w calym swiecie jest symbolem ga
dulstwa, ale na ten raz szanowna publika niedala 
si~ uwiesc dowcipnemu omamieniu - co jej w kaz
dym razie przynosi niezaprzeczony honor i zasz
czyt. 

Ostatniemi czasy, Niemcy chc~c powetowac stra
t~ Kopernika, kt6rego narodowosc tak. niezr~cz
nie i niefortunnie chcieli wykrasc Polsce, umysli
li wynalazek Gazety sobie przywlaszczyc, ale i 
w tym razie nie byli Hzcz~sliwszymi od suinien
nych swych ojc6w ... 

W pierwszej polowie XVII wieku) zamieszkal 
w Paryzu, mlody dokt6r Medycyny, kt6ry wkr6t
cc stal ~i~ nadzwyczaj popularnym. 

Nazywal si~: Teofrast Renado. 
W roku 1620, jezeli mnie pami~c nie myli, Te

ofrast Renado otrzymal w Paryzu urz~d nadwor
nPgo doktora, dok~d przybyl podobno z Montpellier 
nast~pnie kardynal Ricbelieu oceniaj~c zdolnosci 
mlodego medyka, naznaczyl go naczelnym inspe
ktorem nad rannymi w calem kr6lestwie Francuz
kietn. Zajmuj~c to wazne miejsce Renado odzna
czyl si~ niemuiej starannosci~ i pilnoscj~, jak i 
wielk~ znajornosci~ 8 wej sztuki, pomilno tego, ze 
paryzki Fakultet medyczny, ci~gle przesladowal 
odmawiaj~c mu jednej i drugiej. 

'fy le o Teofrasc:ie Re·uado, jako o doktorze. 
Po1n6wmy teraz o nim jako o zalozycielu pierw

szego Dziennika politycznego w Europie! 
Pomimo ci~zaru swego podw6jnego urz~du, Re

nado, umial jeszcze znalesc dose czasu, do zajtJ· 
cia si~ najro~maitszemi pomyslami, kt6re jego ob .. 
fity w wynalazki umysl zdolal wprowadzic \~ wy
konanie - i tak: 

Renado pierwszy urz~dzil w Paryzu Lombard 
(mont de piete), gdzie potrzebujqcy pieni~d~y, do
stawali na zastaw takowe w kazdej porze dnia i 
nocy, plac~c za pozyczk~ bardzo umiarkowany pro
cent (3°/0 ). 

Otworzyl nast~pnie pierwszy w Paryzu Kantor 
Informacyjny {Dom Zlecefi) w kt6rym si~ zalatwia
ly rozmaite bandlo"'e interesa, jako to: wia domo
sci o nadesz~ych towarach, adresa rozmaitych fa
bryk i fabrykant6w, reklamy kupc6w, pochwaly 
kupuj~cycb i t. p. 

Zdaje si~ nam zbytec.znem powiedztec, ze podo
bnie szcz~sliwy pomysl, a mianowicie jeszcze 
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w czasie, w kt6rym te zwabiaj~ce srodki, byly dla dziem w r~ka ch rz~du, posyJal bardzo cz~sto do 
public~nosci rzeczy\vist~ nowalijk~.. przyj~l si~ jak Renado obszerne artykuly \vlasnor~czne, "r przed
najlepiej w Paryiu, ktory za,vsze pasyatni lnbial 1niotach i kwcstynch, l.;t6re chcial, zeby pokazane 
wszystlde nowalijki i siurpryzy ... byly Europie, w swietle, \V jakiem sobie zyczyl 

'fym sposobem ruchliwy un1~' sl Renndo m6gr przebiegly n1inister Ludwika XIII. 
sledzic za wszystkiemi w ypadk an1i i nowosciami U trzym uje p. llatin, ze sam I;ud wik XIII, nieraz 
Paryza, za posrednictwetn Rwego informacyjnego sekretnie Lonore opuszczal, udaj~c si~ do gaze
kantoru, a przyjn.ciele, kt6rych nlial pod do~tatkiem ciarskiego ki\ ntoru, do kt6rego wejscie oznaczone 
zawiadamiali go o nowosciach ua prowincji a na- bylo szyldem, na 1{t6rym wyrysowany byl Kogut, 
wet z zagranicy. Opr6cz tego Renado 1nial nie- Jako emblemat krzykacza; w terazniej~zyn1 czasie, 
wyczerpany zapas facecyj i anegdot; zmyslal_i kla- gdyby kantory gazeciarskie opatrzone byly szyl
ma! jak czlowiek z najbujniejsz~ wyobrazni~, za- dami, bez zaprzeczenia, Kaczka, moglaby zamie
bawial przeto swoich klijent6w i pacjent6w, a ci nic }{oguta. Tutaj to kr61 zawojowany przez kar
ze swojej strony nie ty lko, ie go szanowali jako dynala, dozwalal sobie rozmaitych dowcipk6w, jak
zdolnego 1nedyka, ale i chwytali i l\ocbali jal{o we- by chc~c sobie powetowac ceremonialn~ etykiet~, 
solego i przyjemnego biesiadnika. kt6ra go kr~powala na dworze. Tutaj to kr61, 

Dostrzeglszy w publicznosci, niepohan1owan~ sklon- ze starym dowcipniejszem Renado, puszczal si~ 

nose do nowinek i I>lotek, Renadowi przyszla n1ysl w najoryginalniejsze dysertacye, udzielal sekretnie 
arcyszcz~sliwa, zeby takowe starannie spisywac swernu przyjacielowi, male, skandaliczne nowinki 
na oddzie1nycb kartkacb, kt6re nast~pnie rozda- swego d\voru, z cal~ moe~ zatajon~j zlosliwosci 
wal swoim znajomym, zdrowym i chorym, w celu obn1awial kardynala i jego przyjaci6l; na swoj~ 
zaoszcz~dzenia sobie cokolwiek czasu i j~zyka. ukoronowan~ malzonk~ rzucal dowcipne epigrama
Kartki te tak mialy ogromne powodzenie, z tak~ ta, jednem slowem z cal~ przyjemnosci~ slabosci 
chciwosei~ je chwytano i rozrywano sobie, ie do- mscil si~ za bezczynnosc, na jak~ go skazal de
kt6r wkr6tce .przekonal si~, ze pisac ich nie na- spotyczny kardynal; z tego wszystkiego zr~czny 
d~zy, postanowil je przeto druko\vac. Renado umial doskonaJe korzystac, pod zas!onl! 

I tym sposobem narodzila si~ Gazeta... anonymu i tarcz~ opieki kr6lewskiej. 
rraka jest tradycya 0 pierwszej Gazecie i DlC Dziwna zaiste rzecz, ze Ludwik XIII, ktory ni-

w tem dziwpego, ze Renado przez swoje kantory in- gdy nieumial okazac swojej woli, kt6ry w obecno
formacyjne, uczyniwszy glosnemi, nie jako publi- sci kardynala i kr6lowej, nieosmielal si~ nawet 
cznemi stosunki handlowe, umyslil za pomoc~ Ga- glosno m6wic, byl jednym z najbardziej dzialal
zety wprowadzic to samo i w stosunki polityczne, nych i najdowcipniejszycb wsp6lpracownik6w Ga
a tembardziej, ze moze gdzic czytal o weneckiej zety Teofrasta Renado. 
Gazecie. Richelieu zas, umial dostatecznie ocenic Jezeli kr61 mial jak~ familijn~, domow~ nieprzy
wazuosc i wplyw takiego pisma, a zwlaszcza kie- jemnosc, na jakich mu z laski Anny austryackiej 
dy jest umiej~tnie i zgodnie z widokami rz~du re- nigdy niebrakowalo, to za posrednictwem anonymu 
dagowanem, udzielil wi~c Teofrastowi Renado u- i Gazety wynurzal swoje zatajone zale przed pu
rz~dowe pozwolenie. blicznosci~, glosno m6wil o swojem nieszcz~sciu i 

Ze Renado wiedzial o istnieniu weneckiej Gaze- zalosnie wyrzekal przed og6lem, czegoby nigdy nie
ty, to naprowadza nas na mysl, ze nadal swemn smial wprost uczynic w obecnosci 8rogiego mini
Dziennikowi miano ,Gazeta, '' ktory zacz~wszy od stra i niewiernej zony. 
1631 roku az do dnia dzisiejszego, wychodzi w Pa- Byla to wprawdzie za slaba, ale jedyna tylko mo
ryzu; maj~c wi~c teraz lat 230 wieku, slusznie si~ zebna zemsta zawojowanego kr6la, kt6r~ m6gl 
moze mienic prababk~ calej tak wielkiej familii wywrzec na znienawidzonych przez si~ l{ardynala 
gazeciarsldej, tak rozmnozon~j w Europie i Ame- i malzonk~··· 
ryce; pierwszym zas jej synem, podlug starszrn- Po smierci kr6la, kiedy Anna Austryacka oglo
stwa chronologicznego, jest rz~dowy Dziennik ,,Po- szon~ zostala rejentk~ panstwa, prawie natych
stosch Inrikes Tidning." miast poci~gn~la Renada do surowej odpowiedzial-

Jak ju~ wyzej powiedzielismy, Richelieu dobrze nosci, za zlosliwe artykuly wytnierzone przeciwko 
zrozumial, !e Gazeta moze stac si~ silnem narz~- swej osobie... wtedy przebiegly Redaktor uspra-
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wiedliwiaj~c si~ w swojej niewinnosci, dowi6dl f tnaj~c lat blisko siedemdzieshtt, oienil si~ z mlo
wlasnor~cznenl kr6lewskiem pismem, ze pomie- d~ panienk~, nadz,vyczaj wolnych zasad moralnos
nione artykuly, kt6rycb tresc i zlosliwosc on sam, ci; ozenienie to niefortunne, posluzylo za niewyczer
comme de ~raison, w najwyzszym stopniu pot~pia, pany temat, do najoryginalniejszych szykan i naj-
s~ pisane wlasn~ r~k~ nieboszczyka kr6la, kt6re- wyuzdanszych obelg przeciwko siedemdziesi~cio
mu biedny Re1aktor, jako wierny i posluszny pod- . letniemu adonisowi Redaktorowi. .. 
dany, nie m6gl zabronic Jego Kr6lewskiej Mosci Mielismy sami sposobnosc odczytania w biblio-
pisac co si~ Jej podob_alo. . tece Mazariniego par~ podobnych satyr, w kt6-

0c~yszczona z tak niebezp1ecznego zarzutu Ga- rych opisywano nieszcz~scia biednego siedemdzie· 
zeta, zyskala jeszcze wi§ksze wzgl~dy w czytaj~- i si~cio-letniego malzonka, tak jasno i dotykalnie 
cej publicznoSci... I Ze tylko sielankowa naiwnoSC xvu stulecia mo~ 

Kardynal ~1azarini, takze bardzo sprzyjal Ga- gla scierpiec w druku podobne szczeg6ly i detale. 
zecie i pot~gowal Redaktora, li:t6ry1n si~ nie raz . 
bardzo zr~cznie poslugi wal; co jednakowoz nie-
przeszkadzalo bynajmniej, zeby Gazeta nie miala .. 
n1n6stwa najzaci~tszych nieprzyjaci6l we wszyst- l Zastanowiwszy SiCJ nad olbrzymiem znaczeniem 
kicb warstwach francuzkiego spoleczenst\va, za- l dziennikarstwa, a 1nianowicie w dzisiejszych cza
cz~wszy od du1nnycb i kr6tko widz~cych 1nagnat6\v I sach, pomyslawszy nad ogromnytn wplywem jaki 
i przeswietnych czlonk6\v francuzkiej akademii, ! Gazeta wy\viera na cale massy i narody; pt·zyznac 
a sko11czywazy na jakim proBtyin szlachcicu gas-

1 
n1usimy, ze Gazeta Teofrasta Renado, byla zale

konskim. dwie slabym cienien1 tego, czem w rzeczy samej 
Nie umietny po"'iedziec, czy Renado, 7Jnal sta .. 1 bye tnogJa ... 

rodawne polskie przyslowie , .jeszcze sz(} ten nie u- ! Ale prawda, nieodrazu Krakow zbudowano. 
~rodzit, cohy kaidemu dogodzit~ '' czy byl umocnion : W kazdym jednakze razie s. p: Teofrastowi Re-
jak~ in~J1 filo~oficz~11. se_ntencj~; dosy_C, Z~ z ~yc~ l n~do. naleZy si~ nieza~rzeczenie za~zc_zyt . ulepie-
wszystkich nienawlSCI n1c a n1c sobte n1erob1l 1 

1

. rna c1ala, przygotowan1a formy, ktoreJ niedosta-
nig·dy nieodpowiadal wprost na tysi~czne czynio- \Valo, bagatelki tylko .... duszy . 
ne mu zarzuty, Jecz za kazd~ zdarzon~ sposobno- Dopiero re\volucya francuzka, popcbn~wszy caly 
sci~, n1scil si~ za nie na swoich przeciwnikach swiat naprz6d, rozwi~zuj~c po aleksandrowsku w~
znienacl{a i bez milosierdzia, ostremi epigram- zel gordyjski, zaciesniony tyloma wiekami i prze
m~tami. s~clami... nadala i Gazecie kierunel\ pra wdziwszy, 

Do dzisiejszego dnia jesz.cze przecho\vuj::J: si~ i natchn~la w t~ przygoto\van~ przez Tcofrasta Re
w starych bibliotekach francuzkich cale foljaly nado form~ -ide~ 'vielk~ i prawdziw~. 
satyr, ulotnycb wierszyk6"r, zlosliwych artykul6w Gl6wnie tez od rewolucyi trancuzkiej zaczyna 
i broszur, wymierzonych przeciwko bicdnemu Re- si~ nowa epoka dla Dziennik6\v, Gazet i od tego 
nadowi, pierwszemu odpowiedzialnemu Redaktoro- czasu liczyc mozna, pocz~tek Dziennika politycz
wi, kt6ry, jakby na wi~ksze swoje nieszcz~scie, nego . 

• 

I I 

SPOTKANIE W SWI4TYNI S. ZOFJI. \ 

(z RYCIN_t\ KOLOROWAN4J· 

Na marmurowych stopniach Oltarza, czci Boga 
Rodzicy poswi~conego, we wspanialym przybytku, 
siedziala pi~kna Greczynka, wi~cej zadumaniu niz 
modlitwie oddana. Jakiz to niepok6j osiadl na jej 

gladkiem czole? dla czego niecierpliwe spojrze
nia rzucaj~ ku drzwiom jej duze czarne oczy? Oto 
oczekuje ona, czy nie spotka si~ z mlodym Teo
dorem narzeczonym swoim. Rozpatruj~c si~ w wy-
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razie twarzy pi~knej Ireny, odgadlby kazdy, ze ten 
niepolH)j, to oczekiwanie, nie z ~ystej pocbodzily 
milosci: bylo cos zalotnego a razem cos oschlego 
w spojrzeniach, kt6re dla ~kr6cenia, jak zdaje si~, 
niekiedy rzucala na uzbrojonych mlodzienc6w przy
bylych jak widac, azeby gotuj~c si~ na wojenn~ 
wypraw~, czesc Bogu zlozyc. 'I,J ak na zlosc go tow 
dzis nie pt~zyjscJ a m6wi, ze codzien w cerl{wi bye 
musi '· rzek~a do siel1ie nieeierpliwi~c si~ Irena. 
Ledwie dokonczyla monologu, gdy nagle ktos m6· 

· wi cicho; ob~jrzala si~, poznawszy glos Teodora; 
oc~y · ich spotkaly si~ a wyraz ich smutn~ ude
rzal sprzecznosci~: w spojrzeniu Teodora widac by
lo gl~bokic ·uczucie; zas oczy lreny, po1nimo lek· 
kiego usm iechu na us tach, zdradzaly oboj~tnosc. 

,,Jalu~ tnaRz do mnie prosb~," ~apytala. 
,,Ojciec m6j w waznej sprawi~, wysyla mnic do 

Anatolii - w l\r6tce jechac musz~, pozw6l aby slub 
,nasz odbyl siEJ pierwej. Matka twoja juz mi to o
biecala, id~ od niej - idzie tylko o ciebie. nie od
wlekaj dluiej szcz~scia mego! zaklina,m ci~t 

.,Ja tal{ze mam do ciebie prosb~ odparla z iro
nicznym usiLiecbetn Irena al~ wprost t.wojej prze-
ciwn~·'' 

Slowa jej r6wnie jak _ tt~miech p r~~e~z_.vly h6lern 
~erce Teodora, jakby jal\ies przec:lucie wielkiego . , . 
DieSZCZ§SCla. 

.,Nie pojn1uj~ ci*J !reno; od niejakiegos czasu je
stes zupelnie zn1ienion~ -- czys · t.y liochala kiedy? 
powierlz. 

. ,Czy ty 1nnie l<ocbasz teraz? podchwycila Irena! 
- Czyz mozesz pyta-t? szepn~l Teodor i rzucil 

na ni~ gt~bokie, pelne n1ilosci spojrzenie tak. ze 
na chwil~ jakby wzruszona prawd~ uczucia, .zawa

' bala si~ Irena - czy rna m6wic daleJ. Wkr6tcc 
· jednak wr6cil~ ~o pier\l·otnego post.anowienia i od

wazniP~ lekko, jak by prosic miala o kupienie na
szyjnika lnb djadetnu, rlek1a do niego: 

- Jezeli mnie istotnie kochasz, to mi dasz do
w6d, wyrzekaj~c si~ 1nnie na zawsze. Ja twoj~ 

· nie b~d~; nic mnie nie przymnsi do zn war cia z to
b~ slubu. Jeieli mnie prawdziwie kochasz, nie b~
dziesz Si(J !-iprzeciwia1 mej woli. Porzuc mnie, 
pojedziesz d·o .Aua-tolii" ozenisz si~ z inn~. Ja ci 
przysiggam u st6p tego Oltarza, ze ci~ nigdy nie 
poslubi~." 

Teodor, jal<by· razon / piorunem, zdolal zaledwie 
)<ilka skleic wyraz6w, niby do wyrzutu, niby do 
pros by podo bnycb. Ir-ena zn6w czula si4J wzru

:- -:~cuf!- ale,~ zn6w starala si~, jakby slabosc jakq,, 
K~qG.&. Swr.&TA, Cz. n. R. xn. . 

stlumic glos, js~zcze nie zupelnie zagluszony, ·sn-
. . 

nuenta. 
- Zegnam ci~ - rzekla oddalaj~c si~ Irena. 

,, Slysza] es Inoj~ przysi§ge latwo j~ dot.rzymam, 
bo ci wyznaj~, ze nie kocham - rada b~d~ jak so
bie rychlo inn~ wybierzesz." Z oddaleniem sie Ire
ny, odzyskal biedny Teodor przyton1nosc u1nyslu. 
Pospieszyl ~a ni~ a dop~dziwszy gdy wycbodzila 
ze swi~tyni: ,,Niewierna! - zawolal - ,, wi~c to 
prawda, co mi 1116wiono; przyjmujesz zaloty Rzy
mianina, dla tego, ie ma zloto! ie w Senacie jest 
juz wielldm dygoitarzem! Pami~taj zes ci~zk~ po- · 
pelni~a zbrodni~ zabijaj~c w sobie uczucie, odpy
chaj~-c prawe, l<ochaj~ce ci~ sercel B6g pon1sci si~ 
krzywdy mej, choc ja ci prze baczan1! Nie zycz~ ci 
doznac piel{la jakie mam · w tej chwili w duszyl 
Obralas swi~tyni~ oa zabicie t'vej ofi.ary, oby ona 
kiedys dla ciebie grobem ci~zkiin nie byta!" . 

Don1awiaj~c sl6w tych~ wbiegl w ulic~, blady, 
nap6lledwie przytomny Teodor. W pierwszej c.hwili 
tl{ni~ta do zywego holesci~ jego, przerazona jego 
slowami, jakby przcpowiedni~, Irena, chcialn ·pogo
nic za nim: leer. ona ju~ si~ byla nauczyla, acz 
w krotldem je~r.rzr ~};cin, lekccwazyc i odpychac 
popQdy s:Gl~lch, · t.ne. niP zgadzaj~ce si~ ~ jej zdroz
nemi cb~ciaJni: i tym razcn1 tal\ie zatrzytnala Ri~, 
przystan~la, otarla zirnny pot z czola. i w przeci
wn~ ku domowi udala si~ stron~, spiesznym lubo 
drz~cym krokiein. c(l:~la howiem, ze l::ti hila czlo
wiekn ·- ale jak zwykle dla wlasnej wygody, za
czEJla sobie na dobre post~pel\ sw6j tlumaczyc . 
,,J estern uboga, on nic bogaty. zlern zrobila, zem 
od razu od niego nie stronila - nchl to z razu tak 
mi si~ podobal, ze nie moglam - teraz lcpiej i 
dla niego lepi~j ·- nie kochan1 go jnz, nie bylby 
wie:c szcz~sli,vy ." Takie i tyn1 podohne uwagi u
spokoily sumienie Ireny. Matka slepo j~ kocba
j~ca, wszystko 'vidzh1ltt j~j oczytna, s~dzila jej s~-
dem. Dun1n~ byla z jej nadzwyczajnej piQknosci, 
ufala· w sif~ jej, miala nadziej~, iP. przez mat~en! 
stwo podniesie swoj uawny rod, po kt6rym tylko 
pamiEJC slawy i cz~sc wal~cego si~ w rniny domu, 
kill\a tnarn1urowych postJ:gow jej si~ dostalo. Dla 
tego niecb~tnie z razu prrzyj~la oswiadczyny tnlo
dego Teodora, syna m~znego wojownika, ale sgchu
ple posiadaj~cego mienie, nie sprzeciwiala siQ je
rlnak c6rce i w koncu sercem si~ przychyli!a do 
wybranego przez ni~ mlodziana. ",0! nieszcz~sli wy 
Teodor'' - zawolala, gdy jej Irena, w kr6tkosci 
spotk~nie si~ z njm w cerkwi, opowieclziala. ,~B~dz 
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t)pokojnu 1natko, zttpomni o n1nie, poslubi inn~, ciwiali si*J temu. Papiez Mikolaj V prawdziwy 
tak 1nu zalecilam. '' ,,Alboz on b~dzie m6gl zapo.. Namiestnik Chryst usa, przez swoje swiatlo a pelne 
mniec ciebie m6j auiele?" Rozmow~ mifJdzy matk~ milosci post~powania, zjednal sobie uznanie nawet 
a c6rk~, z wielkiem zadowolenietn ostatniej przer- u niemc6w; wiele odszczepienstw naklonil do zgo
waly odwiedziny Rzyrnianina - pocblebialo matce, dy od naczelnika kosciola plyn~cej: zaniechano na 
ile razy do ich ubogiego domu przybywal gosc czas jakis niezg6d i na slawnym w caJym swier,i 
z liczn~ 5wit~, podlug owczesnego obyczaju; ale Jubileuszu podano sobie r(Jce. Jedui Grecy Bizijn
niewiedziala dla czego bytnosc Rzymianina tym tynscy, nie bacz~c na ci~zkie polozenie swoje, po-
1·azem zaci~zyla jej na sercu. Uczula, ze on jest gorszali stan sw6j fanatycznemi stronnictwami. 
przyczyn~ zerwania z 1,eodorem i lubo widziala Na.pr6zno cesar~ legata Papiezkiego z najwi~k
korzysci w tern malzenstwie, jaldes przeczucie 1n6- szem uszanowaniem przyjnutje, Mszy lacinskiej 
wilo jej, ie c6rka jcj zagrozon~ bye moze ja1<iems w cerkwi S-tej Zofii poboznie slucha, o rfJk~ ka· 
nieszcz~scie1n. A gdy R~ymianin m6wil o }loglo- toliczki, bo c6rki Dozy weneckiego, pro~i, przyklad 
tikach, jakie o najsciu Muzulman6w rozpuszczono, ten nie dziala skutecznie na Grek6w, nie che~ 
biedna ko bieta po odejsciu jego, rzekla ze lzarni si~ do zgody z Rzymem naklonic. Gdy jednak 
uo corki: ,,nie poj~ta trwoga ogarnia mnie o cie- \V skutek prosby Konstantyna, Mikolaj V wypra
bie, dziecko moje! slysz~c o zblizaniu siEJ strasz- wil }{ardyuala Izydora z orszakiem ksi(Jzy i zol
nycb najezdnil<6w pod mury naszej stolicy, pocie- nierzy, gdy niekt6rzy panowie Greccy i duchowni 
szalam si~ tnysl~, ze 'feodor w razie niebezpieczen- dawszy si~ nan16wic, wraz z cesarzem podpisali 
Htwa wywi6zlby ciEJ rlo Anatolii, gdzie wsr6d g6r Unj~ i zebrawszy siE2 w cerkwi S-ej Zofii, w tno
uszly bysmy uiebezpi€czenstwa \Vojny. H , W stydz dlitwach imiona Papieza i Pa tryarch6w poprzednio 
si~ n1atko - odparla z od wag~ uieogl~dn~ n1lodo- przez Grek6w 'vyp~dzonych, wymieuione zostaly 
sci - bac Bi(J wojny, unikac przed ni~, tetn bar- niezadowolenic wi~c stronuik6w wzroslo clo te
dziej kiedy on a tal{ ualeko. '" Nieszcz~sciem my lila go stopnia, ze jed en z duchownych, zwanych Czer .. 
si~ bicdna Irena; wojna kt6rej si~ niespodzicwala cami, glowny nieprzyjaciel Unii, lHl drzwiacb celi 
w dni kilka ~agrzn1iala. Dzialo si~ to bowie lll s'vej wypisal zavrzysi~zenie, ze nigdy do tej zbro
\V pocz~tku roku 1453, l\ierly chc.i\VY podboj6\v i dni nalezec nie b~dzie i dodal \V ognistych wyra
slawy Machomet II przezwany Bojcz"ek czyli \vielki zach kl~tw~ na tych co si~ z Unj~ l~cz~. Z tem. 
zapragn~l zdobyc Konstant.ynopol, polozyc koniec pisn1em rozbieglo si~ po miescie mn6stwo czer
})anstwu Bj~:;antynskiemu i z ogromnen1i silami na co\\', przeklinaj~cych wszystkich tycb, kt6rzy si~ 
11ie u<.lerzyc. Przerazony cesart, Konstantyn do ~~cz~ z rzymskietni katolikami: ci wolali z zapa-
d\vor6w Europejskich si~ udawal. Pius II do l<ru- letn: ,,Na co nan1 Unii, nie JlOtrzebujemy posil
cjaty przeciw Muzultnanom grozqcym panstwu k6wt na potnoc Boga rachowac powinnisrnyt cud 
chrzescjanskien1u zachEJcal. Europa z oboj~tnosci~ nas ocali.'' Wtedy kosci6l 8-ej Zofii zostal opusz .. 
patrzala na bliski · koniec \Vielkiego grodu, wiel- czony osamotniony, jakby zwiastowal smutn~ . dla 
ki8j cbrzeSciaflslri8j stolicy, tern bardzi8j, Ze kaZde chrze~cjaflstwa w tym starym grodzie przyszloSC, 
prawie panstwo zaj~te bylo swojemi wlasnemi roz- wtedy znajdowali si~ Grecy, kt6rzy wolali: iz wo
terkami, a zdobycie tak od natury strzezouego 1~ widziec turban turecl{i, niz kapelubz kardy ... 
miasta, zda,valo si~ im nie podobnem do wyl\ona- nalski. 
nia. Zgola \Vszystkie warunki sl\ladaly si~ na 
stronEJ najeZdZcy, tak zewn~trzne jak i wewnEJtrzne; Mimo jednak tego fanatyzmu Grek6w • Mikolaj V 
mn6stwo bowiem ludzi z gminu i niekt6rzy boga- zbieral krucjatEJ ku obronie cbrzeScjan w Konstan
cze, zamiast czyuiC wysilenia aby do obrony przy· tynopolu zagroionych; zach!Jcal go gl6wnie do te- . 
gotowywaC, opuScilo miasto, a niezgod,y religijne go posel Polski, Mikolaj Lasocki, mow~ peln~ u-

d d .(' · t d l czucia i ducba tolerancyi, kt6r~ Polska w owych j~trz~c i ziel~c lu no~c na stronntc wa, o rywa o . . . . . d 
od jedynego, jaki mieC bylo powinno, celu, od bro- jui czasach rozumtala; rozrz~wml P~?1~za. 1 _u-
nienia kraju. chowieflstwo wszys~y ~~nalt, i~ bbzmm w Dl~· 

Cesarz slusznie 1nniemal, ze Unja, ze zgoda szcz~sciu, nie bacz~c J.ak•eJ s~ w1ary' .pomoc s~~ 
z koSciolem, pobudziCby mogla katolickie ludy do ich ~aleiy. Ze_brala. st~ flota, a~e _na mesz~zl;}SCle 
pospieszenia oa pomoc, . ale Greccy ksi~ia sprze. w w1ekach gdz1e am s1la. pary, am marynarka ~ak 
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j ak dzis dzialac nie · ~ogla, po~oc zap6zno przy-~ ujdzi_e 1nsci wej .r~.ki '~lt~~a. Der\Yi~ze biegaii p o 
&zla pod zniszc:zone JUZ mury mtasta. . obo~te, zapewntaJ~C, 1~ CJ co za w1ar~ polegn~, 

Mimo jednak braku pomocy, Jlliino stronnictwa 1 \V rajn u~~wac b~d~ wier.znej tnlodosci i rozkoszy. 
~fanatyk6w grec1dch nie cbc~cych bic si~, tylko na l W Konstant.ynopolu rozlegl si~ ponury smutek i 
cud liczqcycb, miasto bronilo si~ z coraz bardziej rozpacz! odprawiano proccsje, oplakiwano glosno 
wzrastajf!Cl} zaci~toscilJJ i wytrwalosci~. Cesarz i swoje prze,vinienia, blagano niebios o powstrzyma-

. w6dz Giustyniani nie schodzili z mur6w, ktore mia- nie wiRz~cej nad glow~arni ich kary, oskarzano ce· 
sto opasywaly - ci~zkie prace 1'urk6w '''sr6d sarza, ~e ,vr,zas nie poddal tniasta. Konstantyn 
gradu kul i ognia przez dzieil poczynione, aby ~i~ wieczorem 28 Maja zwolal \vszystl<ich znakomitych 
za pomoc~ faszyu i kamieni dostac na mury; gdy Latyn6w i Grek6w i mial do uich czul~ przemow~, 
noc nadeszla niszczyli Grecy. Tak,- ~e razu Jedne- kt6ra zdawala si~ jakby 1now~ I>ogrzebo\v~ pan
go, jak twierdz~, juz macho met zniecierpliwiony stwa rzymsldego; wszyscy si~ rozczulili, u~cisn~li, 
i zniech~cony, chcial byl odst~pic od powzi~tego zapominaj~c uraz, wlasnych rodzin i postanowili 
zamiaru zdobycia tak od natury zabezpieczonej umrzec w obronie wiary i panstwa. Po czem ce
fortecy. Porzuc1l wszakze t~ mysl przelotu~, po- sarz z orszakiem wiernych swych przyjaciol udal 
dniecony przez pierwszego wezyra. si~ do cerkwi 8-ej Zofii, kt6ra za chwil~ miala zo-

Nie mog~c zajsc od morza, gdzie strzegl miasta stac 1neczetem i u st6p Oltarza, wsr6d lkania i 
laticuch okr~t6w, postanowil Machmud od strony placzu przyjmowano komunj~. Odpocz~l potem 
Bosforu l~dem statki pozaci~gac - z nieslychan~ \V palacu, gdzie si~ rozlegaly glosne placze, tam 
prac~ osmdziesi~t statk6w wydobytych z zatoki, na blagal przebaczenia od wszystkich, kt6rych kie
k6lkach po sztucznych pomostach przeprowadzano dykolwiek m6gl obrazic, dlugo tlumione lzy sply
przez gor:r. i doliny; tak, ze cala fiota turecka, n~ly tnu po twarzy; zal serca w tej chwili prze
znalazla si~ w przeci~gu jednej nocy spuszczon~ m6gl. Jednakze jako 1n~z dzielny~ pr~dko si~ upa
do portu, gdzie Ci'Jzkie st atki GrecJ~ie przvst~pic mi~tal, \Y~ koe~yl na konia; objechal wszystkie 
nie mogly dla plytkosc1 wody. fytn svo~obem straie i o lloruszeuiach 'Iurkow wywiedzial si~, na 
wojsko za pomoc~ drab in podchodzilo pod mury. wiezach straze slyszaly jak [1l'ZCZ cal~ noc Turcy 

Napr6zno Grecy jedoej nocy, pomost i statki w najwi~kszej cichosci pod kar~ sn1ierci nakaza
kusili si~ spalic; po czterdziestu dniach obl~zenia oej, sci~gali po pod 1nur armaty tak, ze okr~ta 
juz ostatnia dla obl~zenc6w zbliiala si~ chwila; ich dotykaly si~ muru w najslabszem n1iejscu. 

' niezbyt liczna zaloga, broni~c razem z dw6cb stron Z pierwszym zaraz brzaskiem, gdy jeszcze gwia-
miasta, opadala na silach; od strzal6w tureckich zdy na niebie si~ iskrzyly, pami~tnego 29 Maja 
walily si~ wsz~dzie wieze i mury, kt6re przez 1457 r., Turcy od l~du i morza b6j rozpocz~li. 
dziesi~c wiek6w r6znym wrogom panstwa szcz~sli- Na pierwszy ogien wystawili zgraj~ wl6cz~g6w 
wie si~ opieraly; na oplacenie wojska sklonflego w nadziei lup6w do obozu przybylycb; kazda kula 
do rokoszu, musial cesarz obedrzec koscioly, co grecka rniala smierc w scisniony szereg; tyle ich 
przeciwnicy Unii za now~ zbrodni~ mu poczytali; nagin~lo, ze \Vkr6tce trupami S\venli rowy zasy
zw~tlone sily Grek6w kl6tniami wi~cej jeszcze si~ pali; nastqpili po nich paszowie Rutnelii i Anato
zmniejszyly. Iii: pomimo wyniszczenia sil i straty wielu potrzeb 

Genuenczykowie i Wenecjanie, Dzustyniani i na.. wojennych, grecy przez d \Vie godziny m'Jznie wal
rod, najwyzszy panstwa urz~dnil~, nie tlumi~c w so .. cz~, g6r~ wzi~li uad Turka1ni i ostatnia nadzieja 
bie dawnej 7;awzi~tosci, o tch6rzost\vo i zdrad~ z\vyci~zt\va jeszcze uie upadla; slyszano \vsz~dzie 
obwiniali si~ 'vsp6luie. Konstantyn juz upadl na gio cesarza atiy ocalili miasto i religj~, po drugi 
ducbu, juz cbcialby byl na wszystkie przystac wa- raz janczarowie odparci zostali. Lecz v-.r tern swie-
runki, a by ty lko religj~ ocalic i przy }{oronie si~ ze zast~py janczar6w do trzeciego boju ku murom 
utrzymac; od l{ilku dni gotowano si~ w obozie tu· si~ posun~ly; jechal mi~dzy nimi sultan z buzd~7-
reckim do walnej bitwy, astrologowie wyczytali ganetn w r~ku i pot~znym glo~em a gro.Zniejszem 
z gwiazd, ze dzieil 29 ~Jaja najpomyslniejszym b~- jeszcze okiem, porzq,dne pulki wojo\lnik6w rozay
dzie do bitwy. Na ten dzien wydal sultan osta- lal. Kolo niego szlo dziesi~c tysi~cy wyborowego 
teczne rozkazy; beraldowie oglaszali po calym o- zolnierza, za nim liczna kupa kat6w; ktorzy wy
bozie, iz gdyby zmykaj~cy mial sltr.zydla ptaka, nie st~pnych natycl1miast karali. Rozpocz~la si~ krwa-
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wa i pickielna ~cena: \VSrod wszy::,tko porywaj~ce- do godziny osmej; o tytn cza~ie Mahomet kazaw .. 
go odm~tu, ci~glego ognia i huku przet·azli wego, ilez szy poprzestac lupieztwa i morc16w; w orszaku We
to czyn6w bohaterskich, ile cicrpien, wieczna po- zyr6w, Pasz6w i strazy przzybocznej z san1ych pra
chlon~la niepami~c! Turcy to razy byli liczniejsi wie olbrzytn6w zlozonej, bram~ 8-go Ro1nana try
oct chrzescjan, podw6jny n1ur otaczaj~cy n1iasto, juz umfalnie \vjechal; zdumiewaj~c si~ nad ,v~panialo
si~ rozsypywal \V gruzy. Rojatni Turcy pol\ryli \vie- sci~ miasta, kopulami i architektur~ g1uach6w, p0 .. 

ze i rnury; Grecy na ten cza~ pierzchac zacz~li. tr6jnego w~za siekier~ uderzywszy; zlazl z konia · 
Poleglet jui garstka genuef1czyk6,v, kt6rzy do o- i wszedl do kosciola S-ej Zofii: ten byl juz 11rzez 
statka bronili si~ . Jeszcze dlugo \vsr6d najzaci~t- zolnier~two ze \vszystkich bogactw i ozdob ohdart.y, 
s~ego zgielku 'vidziano ce~arza, kt6ry \V tej ost.at- }{azal w nim popsuc jeszcze wszy&tl<ie mozajki i 
niej ch wili wodza. i zolnierza obowi~zki pelnil. rualowidla, a w swi~tyni, w kt6rej ostatniej Mszy 
Znikn~l nakoniec. Wsr6d zgielku, polegl ostatni cesarz sluchal; w tydzien potem, zamienion~j na 
cesar~ 1-tzyrnsli:i od rEJki nieznauej! W ~zystko wi~c n1eczet, Iman kazal z kazalnicy, a Muezym z wie· 
pierzchlo i w rozne rozsypalo si~ strony. 'furcy zy wzywal tJrau;owiernyclt na nabozenstwo! 1 tak 
oblaw~ wah~ si~ do Iniasta, a l~kaj~c siEJ podo- w tysi~c sto dw adziescia pi~c Iat po zalozeniu Kon
bnego oporu jak na \valacb, ~cielfb trupem kto si~ stantynopola, a w dziewi~cset siedemdziesi~t sie
tylko im na·winie: w pierwszej chwili zaciekJosci dem po upadku cesarstwa Zachodniego, upadlo ce
dwa tysi~ce chrzescjau padlo otl n1uzulmansldego sarst\vo Wschodnie i jego stolica! 
or(Jza. Inni cisn~li si~ hur1ne1n do koscio!a S-tej Jakiez pi6ro opisac zdola okropny ~tan wielkte
Zofii: rozcszlo si~ bowieru proroct,vo jakicgos czer- go, szturmem zdobytego przez barbarzynco\v mia
ca, iz 'furcy wzi~'vszy Konstantynopol, scigac b~- stal I\azda tam rodzina dotkni~ta bolesci~.. w kaz
d~ Grel<6w az do kolutnny I{on~tautyna prz ed S-t~ dej odgrywaly si~ zywe rozpaczy i poswi~cenia 
Zofj~ stoj~cej~ ze \V tern aniol z rnieczcn1 w r~ku dramata! W strasznem zan1ieszaniu, wsr6d ognia 
zestfbpi ~ niebn i odda 1niecz i panst\'\'O jednemu i mord6w, rodzice stracili z oczu dzieci, dzieci ro
biedako\vi, 1110\\'i~C fllU: , W ez tell miec~ i lJOIDSCij dziCOW~ H lJUtem lUija{y, jak \Viek d{ugie, dnie i ty ... 
si~ za lnd Bozy; a na ten czas Turcy pierzchn~ gotlnie za nin1 dowiedziec i~ mogli, czy kt6re 
a l{,zytnianic wyp~dz~ icb ~ Europy i z caJ~j Ana- z nich zyje jes~c~e, gdzie s i~ znajduje, lub jak~ 
tolii, az na granic~ Persk~.H Proroctwo to nie zi- zgin~lo Slnierci::},'? . 
sciio si~, 1'urcy si ekieran1i · drzwi swi~ty ui \vyr~bali \'\r takiem polozeniu byla pelna rozpaczy matka 
a nie ZlHllazl~~:v zadnego O}JOl'U, pocz~l l<aiden Ireny: l'O~dzielono j~ z cork~, gdy Si(J tlumnie lud 
zoldak wybicrac co urodzhvsz~, JJi~kniejsz~, mlod- r6zoego \vicku i stanu chronil do ccrkwi S-tej 
sz~ grcczynk~. W godzinEJ \vszyscy tan1 sch\vytl- Zofii. Obalona na ziemi~ juz nie zd~zyla wejsc do 
ni ll1~ZCzyzni Stali Z pOWi:};zanen1i wtyl r~koma! SWi~tyni; potem ~tratowana konrni barbarzyflCOW 
rran1, r6wnie jnk na 1nurac1J, rozpocz~la sie rozpa- lezala omd1ala, a ze ubi6r jej nie byl bogatym, zo
czliwa scena; zerwano \Vszystkie zwi~zl<i natury, sta\vili j~ bez ratunku jak nieuzytecznego trupa, 
wszell\~ stan6w r6znic~: j(Jki ojco\v, rz~\vny placz dopiero \V kilka godzin, gdy juz z rozkazu Maho
matel\, szlochanie c6rek, biednycll dzieci, nie 1no- meta zaprzestano rabunku i mord6w, nieszcz~sli .. 
gly wzruszyc zakamienialych sere pogansl<icb; dlu· wa kobieta odzyskala przytomnosc, a gdy znala
go jeszcze slychac bylo przerazliwie l<rzyki zakon- zla si~ sama tni~dzy dwoma niezywemi starcami 
nic czeviaj~cych siEJ Oltarzy. Ulice ua lJClnily si~ j~kn~la bolesnie, ,,c6rka mojat gdzie moja Irena?" 
jenca1ni, l<torzy w oczach 1'urk6w JH'letitali bye bolesc dodala jej sil: choc tak strato\vana i pobi
ludzmi! Zoldacy spiesz~c si~ po ~nne lupy, wol- ta, ze na calen1 ciele zdrow~j cz~stki nie czula, 
nynl krokie1n idf!cych .w nie,vol~ Grekow nielito .. ! zwlekla SifJ i slab~ ozywiona uadziej~, szla wsr6d 
6ciwie kijn1i p~dzili. To samo dzia!o si~ po in- gruz6w i dymi~cych siEJ pozar6w do domu swego, 
nych palacach i do1nach; blisko 60 tysi~cy ludu mysl~c, ze nloie c6rka jej cudem ocalona tam jej 
zabrano do obozu, na flote i potem w r6ine miej- szukac przyszla. Ale pr6zna nadzieja! W tlomu zra
sca i strony poprzedawano. Wloskie okr~ta, kt6- bowanym znalazla tylko jedn~ slug~ rannt}, kt6ra 
re w porcie pilnowaly lailcucha, 1nal~ liczb~ gcuu- tylko b~d~c chor~, razem z innemi wst·6d poplochu, 
enczyk6w i Wenecjan uwiozly tylko. Rozpocz~ty ra- opuscic don1u nie mogla. ,,Czyz podobna, m6wi! jej 
bunek okolo godziny pierwszej z poludnia, trwal stary s~siad w rozwalonych gruzach znalazlszy 
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schr·onienie, czyi podobna \Ysrod tylu tysi~cy po- odpowiedzialjej; zn6w s i~ tu Hpotyka.my, ,ale nieste
mordowanych i pobranych w jasyr, znalesc jedu~ tyl teraz zapewne raz ostatni." Ach ratuj mnie! wy
dziewczyn~? ,,Mowisz jak rozun1ny czlowiek, odpo- prowadz ze strasznego tniasta"- zawolala tullLC 
\Viedziala mu, ale nie jak matka, dla tego uie po· si~ do niego. ,ldz za ~n~ - odpowiedzial - mo
slucbatn ci~ i dop6ki mi zycia starczy, szukac mo- ze ci~ zdolam ukryc w piwnicach klasztornych." 
jej ukochanej b~d~ i znalesc j~ musz~, zyw~ czy ,0 dobry Teodorzel - zawolala Irena - wiclac, ze 
martw~, xnnjd~ koniecznie. '' Oczy biednej 1natki cuden1 Bog ciEd tu zeslal na n1oj~ obron~. '' ,Bye 
taldm zajasnialy ogniem, ze stary S2:}Siad un1ilkl moie, ze mi na to zachowal zycie; oddawna bo-
a 1natka rozpocz~la swoje poszukiwania. wiem s~ukalem s1nierci na polu bitwy." 

Maho1net sta\vszy si~ pane1n tak ?;nakomitego Istotuie, n1~zny Teodo!' w nieustannych bojach 
grodu, chcial si~ okazac r6wnie wspanialyn1 jak szukat pociechy po stracie wiarolomnej Ireny, i nie 
pot~znym, tembard~iej, zc nil~Szcz~Sli\va zdobycz raz zlorzeczyl kulom i palaszorn tnreckim, ze go 
stawszy si~ wlRsnosci~ jego, jui go obchodzic za- mijaly. A w stt .. asznym dniu, gdy juz nieprzyjaciel 
cz~la; spieszyl \Vi~c aby nagroclzic zniszczenie, kto- wszedl w n1ury stolicy; 'feot.lor na c~cle garstki m~ .. 
reby miasto do upadku doprowa<l~ic moglo, glosic znych, postano\vil zgin~c broni~c Oltar~y panskich 
zaczql roztnaite laski, pozwoli! rodzinom odbierac i udal si~ do cerl(wi S-tej Zofii, a l>ostrzegl::;zy 
raunych, gr~ebar umarl.ych. unwet sam z wielk~ Iren'2, pospieszyl za uhh party niew ygat-sl~ w sercu 
wystaw~ pogrzeb zwlol{om nieszcz~sliwego Kon- jego tnilosci~. ,~muRZEJ j~ pr_zynajmniej do zalu po 
stantyna wyprawil. Oglosi! n1ieszkanco1n wo]nosc stracie tnojej, gdy tnnie w jej oczach zabij~." 
wyznan, wolnosc trudnienia si~ handlem, 'vielu nie- · Sta.lo ~i~ zadosyc iyczeniom szlacbetnego mlo
wolnik6w uwolnil. Starala si~ korzystac z tego o- dzienca: zaledwie opuscili stopnie Oltarza aby si~ 
statniego dobrodziejstwa nieszcz~sli\va matka Ireny; w gl~b klasztoru udac; ol{ropne, uzikie krzyki zwy-
poty z wytrwalosci~ nadludzk~ do wszystkicb i wsz~- ci~zc6w, losl{ot latni~cych si~ drzwi i okien, j~k 
dzie gdzie tylko wiadomosci o osobach pon1orclowa- ruordowanych ofiar, rozlegl si~ po swi~tyni. ,Nie
nych \V kosciele zasi~gn~c mogta, chodzila, ic wkoil- szcz~sliwa! zawolal Teodor - trzymaj si«; mnie, a 
en po czterech tygoduiach usiln ych poszuki \van, przynajmniej choc na ch wil~ tarcz~ ci b~d~." Le
do,viedziala si~ ze Irena, zywcem pochwyco na, do dwie tych sl6'v do rna wial. gdy jan czar chwyta za 
Seraju Sultana zaprowadzou~ zostala. ,,0! czulam r~l\fJ Iren~, ale 'feodor to pi sztylet \V piersi jego, 
ze dziecko moje zyjel zawolala rnatka, bo i kt6zby ten si~ obala ze strasznym rykien1, wypuszcza z r~
mial odwag~ ranic mieczem tak przesliczne czolo? ki zdobycz, ale kilku innych rzucaj~ si~ na Teo
teraz tylko idzie o to, abym j~ zobaczyc i wyr,vac dora; broni si~, za bija jednych, rani drugich, gdy 
z uiewoli mogla i do tego doka~ac 1nusz;~. '~ Zale- " tern) z z~l{rzywionytn palaszem, olbrzymiej posta
dwie rozpocz~la starania o zabaczenie corki, spot· ci Turek z boku uderza i odcina tnu glow'2! Irena 
1\ala bicdna kobieta jednego wypu zczonego Z nie· stlumion~r j~k W) dala, krew zaslaniajf!Cego j~ mlo-
WOli czerca, w kosciele pochwyconego, kt6ren j~ dzienca zrosila twarz jej i cal~ obryzgala odziez. 
zar~czal. iz widzial jak wynosil na r~kach janczar Silny olbrzym turek, ulubieniec machometa, chwyta 
martw~ i krwi~ zbroczon~ Iren~. Komuz wierzyc j~ jak pi6rko; uderzony pi~knosci~ natychmiast po
miala biedna matka? wolala trzytnac si~ pierwsz~j myslal: zloz~ j~ \V darze panu! i unioslszy w g6r~ 
\viadomosci jako nieodejtnuj~cej nadziei, a przeciez zetndlon~ juz wtedy Iren~ , wyszedl ze swi~tyni. 
obie prawie byly prawdziwe. Irena oddzielona od Tyrn to sposobem dostal~ si~ do niewoli biedna 
matki, popychana tlumem w S\Vi~tyni, u stopni Ol- greczyuka. Matka domyshla SI~, zc w tern, co jej 
tarza Panny Maryi, blada, zlowrogien1 dr~czona opowiadal mnicb, wszystko moglo bye prawd~ pr6cz 
przeczuciem, oparta si~ o kamienn~ kolumn~ i mi- smierci c6rki: ,Czuj~, ze zyje moja Irena" po\vta· 
mo,voli, jak lot blyskawicy, mign~la si~ jej prze- rzala i wszelkie czynila starania aby si~ do niej 
szlosc, jak ostatni raz na stopniach Oltarza, pel· dostac. 
na nad~iei, oddana zalotnosci, zegnala nieszcz~sli- Wkr6tce dowiedziala siEJ, ze Philelphus Wloch, 
wego Teodora. Obejrzala si~ do kola aby odep- niegdys profesor wym~wy .w Wene?~i, wydobyl 
chn~c tEJ przeszlosci mar~, gdy w tem krwi~ zbry- swoj~ ion~ i c6rk~ z n.tewob tureckleJ ~ rozkazu 
zgany i kurzem pokryty, stoi kolo niej rycerz z kil- Sultana. Pospieszyla btedna matka do ntego; a ze 
koma innymi. ,Teodor/' krzykn~la. ,,Tak jest,'' zona wloskiego m6wcy, byla rodem z K onstanty-
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nopola i dalek~ krewn~ ojca lreny, tern smielej pro-
s ila jej o rad~ i ratunek. · 

Mahomet maj~cy pretensy~ do Eur:opejskiej oswia
ty, tak dalece, ze nawet w proroka niewi erzyJ, pro 
tegowal ludzi uczonycb. Philelphus tern wi~ksze 
mial u niego Iaski, ze w wielkiej liczbie m6w i od 

. pochwalnych jakie napisal; byla jedna na czesc Ma· 
cbometa; udal si~ wi~c na prosby zony i c6rki do 
wielkiego mocarza, a by wyjednac oswobodzenie Ire
ny: 1ecz jakiez bylo zdziwieni e, gdy otaczaj~cy 
Sultana, dowiedziawszy si~ w jakim przyszedl celu
oswiadcz~li mu, ze greczynka Irena w tak \vielkich 
jest u Sultana lasl{ach, ze nie oddalby jej za za
dne okupy; ze w osobnym mieszka pAlacu, a wszyst .. 
kie niewolnice i eunuchy, wysilaj~ si~ na dogodzenie 
j~j w usJugacb; drogie zas kamienie, najpiQkniejsze 
tkaniny posyla jej Sultan w podarkach. 

' 

Oslupiala nieszcz«Esliwa m atka, gdy jej tak~ u 
dzielono wiadomosc. ,Chce j~ pot\\76r kupic za ca 
cko, za drogie kamienie! zawolala; wydostac musz~ 
koniecznie'' - lzami i prosbanli dokazala ty le, ze 
Philelphus obiecal wszelkiemi silami dopom6dz 
jej. rrem latwiej przycbylil si~ do prosb matki, ze 
pomimo, iz byl uczony, mial "riele pr6znosci i py-

. cby; s~dzil wi(Jc, ze i jernu przypomnienie si~ wiel
kiemu Macbometowi i przyznanie si~ do pokrewieil
stwa z pierwsz~ ulubienic~, przydac si~ na cos mo
ze. Po wie1u staraniach dopiql celu i w kr6tce dzien 
byl naznaczony, w kt6rym pokrewna m6wcy, mia
la miec szczcscie oglqdania pie1·u·szej (awo1·ytki 
machorneta. 

Olsniona przepychem, cala dri~ca ze wzruszenia, 
min~la biedna matka kilka napelnionych woni~ 
komnat, w ostatnin1 pol{oju mniejszym od innych, 
ale najbogacicj w cudne kobiercc, marmury, wonie
j~ce fontanny ustrojonym: w rogu, na mi~kkiej ze 
z!ocistemi ozdobami sofie, siedziala idealnej pi~
knosci Irena. Zobaczywszy matk~, upuscila }{wiaty, 
z kt6rych razem z siedz~cemi u n6g jej niewolni
cami, wila wi£lilce, aby niemi ustroic kJatk~ zlot~, 
w ogromnem oknie st.oj~c::t, napelnion~ r6znego ro
dzaju }{olibrami. Matka ze lzami radosci sciskala 
c6rk~. ,.Czego placz(lsz matko mojal ani ty dla 
mnie, ani ja dla siebie, nie marzylismy o takiem 
szcz~sciu '' - rzekla do niej z usrniechem zadowo
lenia Irena~ Biedna kobieta zawsze znajdowala 
usprawiedliwienie dla wszystkich c6rl{i czynnosci; 
ale dzis ta slaba matka poczula si~ greczynk~, 
tradycyjne o \Yszystkiem co pi~kne i szlachetne 
maj~c~ poj~cie; jakbJ piorunem razily j~ slowa 

• 

Ireny. Z razu, martwa i blada jak posl!g, stala chwil~ 
nieruchoma; lecz wkr6tce bolesc jakiej jeszcze ni .. 
gdy w zyciu nie doswiadczyla, ol{ropniejsza od 
smierc; boles6 zawodu, bo odkrycie brudu w naj
drozszem dla niej sercu, wyprowadzilo j~ z tej chwi
lowej martwoty. 

,Tys szcz~sliwa w palacu zdoby,vcy, muzulmana, 
ty sciskasz r~k~' kt6ra mordo\vala brari twoich! 
nie pami«Etasz j ak si«J dostalas, zapomnialas ofia
ry, l\t6rej krwi~ obryzgana bylas?B ,,Ach matkol
zawolala zakrywaj~c oczy Irena - nie przywoluj 
krwa\vej sceny, od kt6rej ja snu miec dlugo nie mo
glam, dla czego tern strasznem wspomnieniem 
cbcesz za true szcz~scie moje? bo ty nie wiesz chy
ba, ze Machomet kocba mnie nad zycie, ze ja wkr6-
tce mog~ najwi~kszy w swiecie tron z nim podzieliC. 

~,Nieszcz~sliwa! - zawolala matka rzucaj~c do 
kola bl~dne spojrzenie - szukalam ci~ i znajduj~ 
zanurzonq w kale i szcz~sliw~! nie! tak bye nie 
moie, ty pozostac tu nie mozesz, czuj~, ze ci~ tu 
wi~cej szukac nie b~d~··· ze to raz ostatni'' ... 

,Nie dobra matko! - przerwala. It~ena, zamiast 
cieszyc ~i~ z mego szcz~scia, \volisz n1nie \vidziec 
we lzacl1 - jeze1i tak, to lepiej zebys mnie raz o
statni widziala - albo zapomniej przeszlosci i nie 
m6w mi o niej, albo nie staraj si~ widziec mnie." 

,Nieszcz~sliwa! }JOwtarza jakby na p6l obJ~ka
na matka ty niewiesz co to milosc mordercy 
braci twoich .•. idz ze mntl! uciekaj zt~d ... l~kaj si~ 
kary niebios!'' 

,Zosta w mnie n1atko, bo ja si~ ciebie l~kam" 
to m6,vi~c Irena nacisn~la s pr~zyn~, drzwiczki o
tworzyly si~ male, wpadla w nie i zm§czoba rzu
<~ila si~ na mi~kkie sypialne loze, zatrzasn~wszy 
drzwi za sob~. 

Biedna 1natka zaledwic si~ poj~c tnogla jak c6r
ka znikla z jej oczu. Odejsc musiala na znak sluz
by, kt6ra wyprowadzila j~ z palacu: 

, To jakies zlowrogie od\viedziny" rzekla do 
siebie Irena i zamyslila si~ i zn6w przeszlosc nli
mo woli stawala jej w patni~ci - niecierpliwila si~ 
bo raz oddawszy si~ ch~ci uiywania \VSzelkich 
zmyslowycb rozkoszy, nasycen pr6znosci i pychy; 
oddalala 'vszystko coby jej terazniejszosc zam~cic 
moglo, Jal( zostan~ cesarzow~ pier~·sz~ w swie
cie, to wtedy 111atka inaczej do mnie przemawiac 
b~dzie, wtedy wszyscy czcic mnie. b~d~, wszyscy 
o moje wzgl~dy . starcH~ si~ - wtedy w pi~kniej
szych jeszcze chodzic b~d~ klejnotach o wtedy ... zeby 
tylko pr~dko ta szcz~~liwa nadeszla chwila! uzyj~ 
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wszelkich spr~zyn mitosci, zeby j~ ('l'zyspieszyc.'' 
Po tym monologu zn6w si~ Irena zamyslila, zn6w 
zachmurzylo si~ jej gladkie, biale jak alabaster, 
czolo. A trocb~ juz obeznan~ b~d~c z intrygami 
seraju, zacz~la obawiac si~ czy kto nie chce jej 
szkodzic, tern wi~cej ze nie wiedziala z jakiego po· 
wodu jui dwa dni uplyn~lo jak nie widziala Ma
cbometa, kt6rcn jbj zwykle wszystkie wolne po
swi~cal chwile, tak, ze powstal gluchy szmer w woj. 
skach jego na milosc Sultana dla chrzescjanki, 
dla greczynki. Doszlo to do uszu jego i postanowil 
raz temu koniec volozyc. 

Wezwal wi~c "'szystkich 'vyiRzych wojskowych, 
towarzysz6w swych dziel wojeunych, na wiell{~ uczt~. 
A gdy zgromadzeni byli w ogromnej sa;li patacu, 
gdy przepyszne, drogie lakocie, wyborne sorbety 
kr~iyc zacz~ly, rlnl znak przybocznytn d"1om jan
czarom, l{t6rych poprzednio o zamiarze swoim u
wiadon1il: pospieszyli natycbmiast, \V kornej postawie 
stan~wszy w pokojach Ireny, oswiadczyli, iz maj~ 
rozkaz aby j~ w najpi~kniejszym stroju, oslonion~ 
ze zlotej tkauiny welonem, przyniesc w cesarskiej 
lektyce do obiadowej sali. 

Zerwala si~ pelna wzruszenia Irena z n1i~kkiego 
loza; bylo to wlasnie w chwili gdysmy j~ marz~c~ 
po odejsciu matki zostawili. Z cal~ zalotnosci~ 

przybrala si~ w najpi~kniejsze ozdoby i pospieszy
la do lHtna, tysi~czne robi~c wnioski: ,,muDial za· 
t~schnic si~ bczemnie, kiedy mi~ az tu sprowa
dza, a 1noze chce mnie oglosic cesarzow~" te i tym 
podobne wnioski czyui~c, stan~la Irena w godo'tvej 
sali, a obaczy\vszy miejsce gdzie siedzial l\facho
met, posvieszyla do niego i wyci~gn~la r~k~, kt6r~ 
on pochwycil a przyci~gn~wszy blizej, zer\val z jej 
twarzy zaslonfJ; na cbv. il~ spuscila oczy zarunlie
niona, ale zaraz podniosla je; powiodla po sali, a 

uwielbienie, wszyscy un<'sili si~ nad jego silnym, 
umiej~cym panowac n ad sob~ duchem. Machomet 
wraz z innymi, po tym spelnionym heroiczugm 
czynie, smaczno zajadal obmywszy ze krwi r~-
k~ w zlotej miednicy. ') 

Po tym wypadku przez lat kilka spotykano 
\V miescie star~ greczynk~ obl~kan~; kt6ra kawal 
drewna owini~tego starannie w szal, dzwigala i tu
lila do siebie. Gdy jej pytano co niesie? odpowia
dala tajemniczym sposobem: , To c6rka moja, ona 
niewinna, niechc~cy zabila kogos, a j~ zamordo· 
wac za to chciano, wi~c ja j~ wyrwalam z r~k za
bijaj~cych, okrylam i teraz mam zawsze przy sobie, 
nikt mi juz jej nie odbierze." To rn6wi~c usmie
chala si~ radosnie, rzucaj~c wzrok obl~kany na 
szal, istotnie dawniej do c6rki nalez~cy, kt6rym 
drewno owin~la. Nie potrzeba objasnicnia, ze byla 
to matka Ireny. Wyszla ona byla jak odurzona 
z palacu, ale opuscic go nie byla w stanie. A gdy 
szczeg6lnym 'VYlHldldem spotkala potem wynosz~
cych krwi~ zbroczon~ Iren~, rzucila si~ na nich, 
chcfi:c in1 odebrac jedyny skarb sw6j; odtr~cona, 
pchni~ta nielitosciwie, padla bez zmysl6w, ktorych, 
powstawszy z omdlenia juz nie odzyskala; pewna 
ze jej si~ udalo odebrac c6rk~, pocbwyciwszy ka
wal cyprysowego drewna, owin~la go szalem, kt6-
rym odzian~ byla i pospieszyla do domu. Jak na 
pociechfJ Opatrznosc zeslala jej obl~kanie nil\omu nie
szkodli we, nie przykre, a dla niej pelne pociechy. 
Tak lat kilka nosz~c swoj~ ukochan~ c6rk~, raz 
s piesz~c do domu wsr6d burzy' zeby przed ni~ 
scbrouic drogi cifJzar, padla na marmurowych wscho
dach domu w~asnego, i rozbila sobie glow~ tak sil
nie, ze w pare godzin, na r~kach sluz~cej przy-
niesiona, umarla!. S. 

potem z milosci~ zwr6cilaje }{U panu swemu. ,. Patrz- 1) Wszyscy dziejopisarze zgadzaj~ si~, ~e pi~kna gre
cie jak jest pi~kn~ i czem jest kobieta dla bohate- czynka Irena, ulubienica Machometa takim zgin~la spo
ra, tylko sla'v~ i wojsko ceni~cego!" To tn6wi~c so bern; tylko jedni utrzymuj~, ii chc~c zadowolic wojsko 
bierze do r~ki w bogatej r~kojesci sztylet i topi i przekonac, ze nie rna dla niej stabosci, kazal jej w ich 
go \V serca biednej ofiaryl Zaledwie miala czas wy- przytomnosci glow~ uci~6-inni, ze przy biesiadzie sam 
dac j~k gluchy: ,,o Boze!'' a gdy j~ sluzba wynosi- w jej piersiach sztylet utopit Jeden Wolter w~tpi o tem 
la, raz jeszcze otworzyla oczy, zalana krwi~ su- niewlasci wie. Bo kiedy Macho met, kt6rego slusznie na
knia przypomniala jej ostatnie widzenie z Teodo- zywaj~ bohaterem potwornym, m6gl kazac zamordowac 
rem i smierc jego - i zdalo si~ jej, ze go widzi... dwunastu mlodych pazi6w, azeby w zob~dkach ich szukac 
zawolala: , Teodorze! m!J,tkot przebaczcie mit" zam- zjedzonej lakoci i przekonac si~, czy istotnie kt6ren z nich 
kn~la oczy juz na zawsze! dopuscil siEJ tej smialosci; to tem bardziej m6gl wlasnf6 

Czyn barbarzynski Machometa, wywolal wielkie . rEJk% zabic kobiet~ chrzescjanskiego rodu. 

• 
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G 6 RA BIALA 
( II on t b I a n c) . 

. 
Z RYOIN4 SZTYCBOWAN4 NA STALl. 

Wiele jest tniejsc, jak to mowi~, spowszednialych, iz raz znajduj~c si~ w tych pelnyeh tajemnic okoli
bo oddawna przez podr6znych zwiedzanych i opisy- each, nie zapragn~l ponowic podr6zy, nie powzi~l 
wanych, a mitno to zawsze obudzaj~cych zaj~cie, za- gor~c~j ch~ci, jaka si~ zwykle obudza w podr6zuj~
wsze dostarc%aj~cycb malarzom pi~knych krajobra- cych po g6racb, azeby si~ znalesc na najwyzszym 
z6w-l{t6i nic wie ~e g6ra ta, b~d~ca cblub~ Szwaj- szczycie: wrociwszy spokojnie ze swoim przyjacie
carji jest najwyzszll: w Europie? kt6i nie czytal opi- lem, ksi~ciem Weimarskim, do wspanialych swych 
s6w tnni~j \Vi~c~j szczegolowych o lodach, skalach komnat, nie pomyslal o zrobieniu blizsz~j \V stoso
i sniegach strzeg~cych j~ dokola? o cudownym wi- wn~ por~ zuajomosci z g6r~ Montblanc. Inaczej by
t.lol{u jaki czeka odwainego smiertelnika gdy si~ na lo z Malczewskim-pomimo ze mu wszyscy przekla
szczytjej vvgramoli? W szyscy turysci angielscy, wszy- dali a by zaniecbal niebezpiecznej i utrudzajl}cej wy
scy "'~dro\vcy ~wiedzaj~cy nie tylko Szwajcarj~, ale cieczld, on raz postanowiwszy stan~c na szczycie, do
poblizszejej liraje, cho(; zdaleka, jak t~ np. z Alduotno pi~l celu i \V roku 1818, pierwszych dni Sierpnia, 
w Medjolanic starali si«J na wierzcholek, na koron~ 'v towarzystwie 11- tu przewodnik6w stan~l u celu 
tej kr6lo"rej g6r stnrcgo S\viata ciekawen1 rzucic swej podr6zy. ~' Pozostawalismy p6ltory godzi ny na 
okiem. Ws7,yscy starozytni i dzisiejsi Geografowie wierzcholku, pisze Malczewski, z kt6rego widok byl 
dokladnie opisali \vysokosc jej nacl powierzchni~ mo- 'vyzszy nad wszelkie opisy. Swierzosc drzew i dolin

1 

rza, rodzaj 8kal i roslinnosci jaka j~ otacza. C6z pi~kue zatoki, Jeziora, 1nog~ wprawdzie zachwycic 
wi~c pozostaje dla pisarzy, kt6rzy siedz~ spokojnie umysl, ale zo8taj~c posr6d tych g6r rozrzuconych w 
przy stoliku, }Jatrz~ na pi~kny krajobra~ i radziby niela.dzie, tycb bryl olbrzymich i dziwacznych ksztal
opisem miejsca dodac zycia, obudzic wi~cej z~j~cia t6w wyst~j~cych wsr6d lodow i snieg6\v, patrz~cy,zda
W patrz~cych na niemy ohrazek? Nader sli~lde je si~ bye swiadkiem tworzenia si~ swiata. w szystko co 
jest ich poloienie , tnimo to niekt6rzy przenosz~ si ~ rna na sobic cech~ czlowieka, znikn~lo i zaledwie tu 
wyobra.Zni~ swoj~ z tak~ Jatwosci~ 'v 1niejsce nie- i O'\\'dzi<' daj~ si~ spostrzegac jakby lel{kie slady 
znaneim wcaJe, takgo sobieumiej~ uprzytomnic, iz nie miast, ){t6rc r~l{a przeznaczenia rna \Vzniesc 
tylko czyteluicy uwierzyc im gotowi, ze istotnie Z\vie- w przyszlosci; wszystko zdaje si~ znan1ionowac t~ 
dzali te miejsca. ale nawet oni sami w~tpic z czasem wielk~ godzin~, w kt6rej i swiat \vychodzi z nicosci" 
przestaj~, iz to u;id:enie ich mialo miejsce przyJstolil<n. Takie byly \vrazenia Au tor a Marji, gdy nagle obj~l 

Nalei~c do pierwszych, a nie maj~c zdolnosci dru- okiem 7. olbrzymh~j g6ry, jeziora, doliny Szwajcarji 
gicb, w prawdziwy1n znajdujen1y si~ klolJocie, co by z porozrucanemi wodan1i z gory Alpy, lancach Jury, 
przy tym pi~knym lVliedziorycie przedstawiaj~cym dal~j Sabaudi~, Wlochy ai do n1orza Sr6dzietnnego. 
g6r~ Montblanc, o niej napisac? Oto w:spotnnietny Drugim polakiem patrz~cymna ten olhrzymichroz
o ziomkach naszych, kt6rzy wdarli si~ na ich wierz .. miar6w krajobraz byl Karol Hoppen, pochodz~cy 
cholek pierwszym byl Antoni Malczewski Autor jak zdaje Ri~ z fatnilji litewsldej. ~Ten milosnik po· 
Marji, sn1ielszy i \vytrwalszy od Wejmarskiego wie- dr6zy, naturalista i artysta razem, doszedl na ~zczyt 
szcza, kt6ren i do polowy nie doszedl drogi. W praw- g6ry w dwadziescia lat p6zniej po ~Ialczewskim, 
dzie Goethe znajdowal si~ tan1 w koncu Pazdzjerni-l w dose spoznionej porze bo 4 Wrzesnia. Zdaje si~ iz 
ka, pora wi~c byla sp6zniona; nadto wtedy nikt je-1 tera7; kiedy liczba odwainych w~drowc6w, wdziera-
.szcze nie stan~l na szczycie, zaledwie kilku przewo- jqcych si~ na G6r~, corocznie si~ powi~ksza, to moze 
dnikow zach~conych naznaczon~ przez Saussur'a na- wl{r6tce zn6w uslyszyn1y imie ziomka potni~dzy nie
groo~ probowalo boso wreszcie wedrzec si~ na wierz- tni. Nie wiadorno, zaprawd~, czemu to przypisac 
cholek. To wszystko tlomaczy poet~, dziwna. jednak l nalezy, ze powietrze na tycb olbrzymich wyzynach 
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jakby razem ze scieszkan1i, coraz bardziej przyst~- podobnych nie przytaczaj~ wypadk6w. Doswiaclcze
pnem si~ stawalo. Z razu pier\\'Si podr6inicy zniesc nie,jak \Vidac, nauczylo przewodnik6\v, czego siE2 'vy
·go prawie nie mog~c, po }{i}ka razy naprozno pas.. strzegac i jakich a1"'tydototo przeciwko zlemu uzywac 
sowali si~ z niem: \V s}{utel{ rozrzedzcniu powietrza.~ trzeba. Dzis jak wszyBtlto tak i o lwiedzanie szczy-
brakowalo im oddechu--Nadto miejscami i chwila- tu Montblanc, zalezy od clobrze zaopatrzonej kiesze ... 
mi \Viatry i sniegi tak u~zkadzaly skor~ ze Baln1atu ni; bez togo najgor~t::)ze veagnienia szukaj~cego 
kt6ry najpierwszy tam stan~l, wr6ciwszy jak sa1n natchnien poety, nie doprowadz~ tam go. Oplata 
opo,viadal, byl zmienionym do niepoznania a za kaz- przewounik6w., tragarzy, welnianycb }{otder i t. P. 
dym ruchem twarzy, krew 111ll z policzk6w tryskala, rzeczy jest tak "'YSOk~, ze t§ jednodnio\v~, peln~ zno 
towarzysz zas jego Dokt(~r Pakard (Paceard) ogluchl ju i tt·wogi przecl:ladzkfJ, tysi~cen1 frank6w oplacac· · 
byl i oslepl na czas jakis. P6zniejsi w~drowcy juz trzeba. Juz teraz z"iedzaj~ Mont .. Blanc i kobiety .. 

• 

NANGASAKI. 

G I o w n y p o r t w J a 1• o 11 i i. 

Jedn~ z najciekawszycb, a najmnh~j bezw~t.pienia 
znanych cywilizowanetnu swiatu krain, jest Japonja. 
Nieprzebyta tama przes~d6w i ze tak po\viemy sob
kowstwa, oddzielal~ j~ od reszty swiata, kt6ry, jak 
si~ zaz\vyczaj w podobnych razach dzi~je, plot! o niej 
dziwy nieRt\VOl'ZOne.. rfo tez Japonczyk byl do wie.
ku dziewi~tna~tego dziwnie taje1nnicz~ figur~:-nie 
umiano go oddzielic od Chiiiczyka, gwaltem prze
mieniano go na chytrego mieszkanca. Paiistwa Nie
bieskiego, przypisuj1!C 1nu wi~ksze nawet barbarzyil
st\vo niz temu ostatnif~mu. 

~rymcza.sem najnowsi podr6zopisarze, zupelnie 
w innem switltle kraj ten przedstawiaj~. Wedlug ich 
zdania, przodkuje on innym paiistwum azjaty,ckhn, 
tak pod "~zgl~dem oswiaty, jak ze \Vzgl~du na dzi
wnie lagodny charakter krajowc6w, kt6rzy jezeli si~ 
sprzeciwiali dot.~d wszelkim nowosciom politycznyn1 
i religijnym, to nie dla tego, iz bral\lo im swia.tla na 
ich ocenienie i zabtosowanie, lecz raczej z t~j przy
czyny, ii owi nowatorowie nader niestosowne w tyro 
celu obierali d .. ogi. Nie do nas jednak nalezy kre
slic dzieje t(lgO l\raju, przedstawiac stosunki jego 
z Europ~ od Marco-Polo, do znanej czytaj~cej Euro
pie wyprawy lord a EJgin; ani tez myslimy czynic ja
kichkolwiek uwag o tak dalekim i obcym dla nas 
przedmiocie: wolimy racz~j obeznac czytelnik6w na
szych z niekt6remi szczeg6lami o Naugasaki, poda
nemi w dzienniku pana Mutreci, podczas chinskiej 
kampanji 1859, ~860 i 1861 roku. 

'ferritorinm cesars twa japonskiego sklada sifJ 
~ 3,800 wysp. Wysokie g6ry, cz~sto sniegiem okry
te, pi~trz~ si~ nn. g16wnych wyspach Japonji; uaj
wyzsza z nicb znajduje si<d niedaleko Y e d do i na
zywa si~ Fu-Jama (roztopiona g6ra). I rzeczywiscie, 
wybuchy j~j zdarzaj~ si~ dose cz~~ to; odkrywaj~ si~ 
w ni~j coraz no we kratery i prawie co rok w Yeddo 
daje Sit) slyszec silne trz~sienie ziemi. Zegluga po 
t:~tnecr.nem 1norzu nader njebezpieczna, skutkiem 
licznych przeci\vnych pr~d6\v. Tyfony zdarzaj~ si~ 
cz~sto. 

Klitnat Japonji bardzo chlod uy na p6lnocy a na
dcr gor~cy na poludniu, w og6le jest suchy i zdrowy. 

N ajblizej od Chin odlegletn miastem japoiiskiem 
jest Nangasaki. Szang-Hai od Nangasaki leiy w od
leglosci dwcSch dni i tylui nocy zeglugi. Nangasaki, 
to gl6wny port Japonji. Przestrzen pomi~dzy dwo
ma telni miejscan1i uslala natura podwodnemi skala
mi, kt6re skutkiem sw~j dzi wnej fortny otrzymaly 
miano o s 1 i c h us z 6 w. Zt~d koniecznfb jest rzecz~ 
oplyn~c wyspy Iwohosima, okryte pys~n~ roslinno
sci~ i poloione u wejscia do zatoki Nanga~aki, tak, 
ii za g~szczem drzew, 1niasta tego prawie nie widac 
Miasto, zbudowane w gl~bi za toki, ze wszech stron 
otaczaj~ wysokie skaly, za kt6remi ci:}gnie si~ lan
cuch g6r. 

Liczba mieszkanc6\v w Nangasaki wynosi okolo 
30,000 dusz, zamieszkuj~cych 80 ulic, z kt6rych kaz
da ci~gnie si~ najmniej 1nil~; ulice te szerokie, po-
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wietrze na nich czyste. Pr~edmiescia poczynaj~ si~ · ni~ drzcw, oraz bl~kituego morza, kt6re gdzies \V od- . 
w g6rach i przylegaj~ do miast"a z trzech stron. daleniu niknie. W dni gor~ce, gdy wiatr tnorski 

Przez cal~ dlugosc nizszej cz~sci miasta, przebiega zaledwo ods\vieza powietrze, mieszkancy Nangasaki . 
rzel\a. Okolo 40 most6w l~czy oba jej brzegi. Nie- l tlumnie napelniaj~ te 'vspaniale ogrody. . 
kt6re z nich murowane, z pos~go\veini por~czami, f Nie tak dnwno jak Nangasaki stalo si~ waznem 
innc dl'ewniane, nader wdzi~cznie 'vygi~te i ozdobio- nadrnorskiem n1iastem; zyskalo swe znaczenie do
ne pn~cemi siEE roslinatni, kt6re wraz z kwiatami piero od 1-go lipca 1859 r., gdy port ten zostal 
i liscmi, tworz~ wspaniale girlandy, spuszczaj~ce si(J otwarty dla zagranicznego bandlu. Jeograficzne 
do wody. W szystko to razem wzi~tc nadaje te1nu polozenie miasta, obfitosc jego plod6\v i koniecznosc, 
miastu clziwnie czaruj~c~ postac. wszystkim daj~ca si~ uczuc,stosunk6w z innemi kra-
Jedn~ z najulubienszych zaba"' Japonczyk6w za- jami, zapewnia mu przyszlosc kwitn~c~ .. 

moznych by,va jazda l\onna. Codzien kill<a godzin Europejczycy najch~tniej kupuj~ w tym kraju pa-
rawi~ w obszernym cyrku, k~dy ujezdzaj~ nawet ko- pic rowe tkaniny, lakiery, jed\vab, stalowe \Vyroby 

nie n~jclziksze . i rozmaite kosztowne ozdoby. 
Rasa koni japonskich odznacza si(J dobremi przy- Okolice Nangasal{i wydaj~ w \Vielldej ilosci her· 

miotan1i; nie szkodzi im zm~czenie i nigdy pra"rie bat~, ryz, tyton, siark~, marmur, w~giel kamienny, 
niepodobna oslabic, lecz s~ dzikie i nieposkro1nione. azbest, wosk l'Odzimy i t. p. 
Konic japof1skie przy\viezione do Francji podczas Wosk rodzimy zbiera siEJ \V ogron1nej ilosci i prze
chitiskiej wyprawy, tylko po dlugien1 ujeidzaniu, da- daje si~ w Nangasaki po uader umiarko,vauej cenie, 
ly si~ powodowac, a i tak wielc z nich padlo. bo od 5 do 7 funt6w szt. ~a pil{ul ( okolo 60 lrilogra-

Jezdzcy japo11scy 11osz~ dzi\vny ubi6r na glo\vie, 1n6w). Wyprawa cbinska zniszczyla w tym roku 
skladaj~cy si~ z plasldej tarczy, poloiOlH~j na glowie dwadziescia tysi~cy beczel\ \V~gla kamiennego, ltt6-
i podtrzyn1y,van~j 1nn6st"'em \\'St~zek poz,vi~zywa- ry wieziono z Hong-Kong, Tsan-Haj i Tschi-Fu. Co 
nych pod no~ en1, podbr6dkie1n i za uszan1i. si~ tycze siarld, tej prawie wyl~cznie dostarcza wy-

W N angasaki znajduje si~ okolo 60 S\Vh1tyn i \Vi~- spa I wohosima, \V poludniowej cz~sci pro,vincyi Sat
cej n\z 700 h c r bacia r n i, t. j. domow, li~dy tam- sum a. Kopalnie siarki, huty i hamernie zbudowane 
tejsi 1nieszkancy scbodz~ si~ na herbat~. Swi~tynie \V tej prowincji, ~tano\vi~ gl6wny doch6d ksi~cia Sat
ta i berbaciarnie rozrzucone s~ po \Vi~l\szei cz~sci sumy, jedynego z kre,vnycb cesarza. 
na. g6rach 'v 'vyzszej cz~sci miasta; \Vszystlde oto- 'Temperatura Nangasaki bardzo zmienna a przej
czone przeslicznemi ogrodami, nal sztalt angielsl\ich, scie od ciepla do zitnna nadzwyczaj nagle. Nieraz, 
z niezliczonemi \Vodotryskan1i. Lecz ·nic uie tnasz po upalacb nie do wytrzymania, nast~puje nadz,vy
cudniejszego nad widok z tego miejsca panoramy czajne zimno. 
miasta, portu usianego okr~tami i otoczonego ziele-
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