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W P oznanin ·prenumerować m&żna tylko w redakcyi, Dl nga ulica S. Oplata kwartalna
wynosi 3 marki ~ pólroczna 6 mrk., roczna 12 mrk. z dos tawieniem egz. do mieszkania.
Na prowincyi, w Prusach Zach., oraz w Ca,lem paristwie pruskiero i w Niemczech pre·numeratę kwart.a1ną przyjmoje każda poczta, roczną lub polroczm! tylko samu. redakcya:
kwartalna wynosi 3 m. 50 f., pó łrocz na 7 m., r oczna. 14 m. z przesłaniem Pg'!;. n~' miejsce.
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Przedpłata dla Galicyi wynosi rOcznie S z1r . • półrocznie 4 złr. , ćwie rćrocznie 2 złr .., za
co s i ę przeseła. fnnko. Zapi s ywać m oż na :1lbo wprost w redakcyi, albo w k!:iięgarniach
S. A. K rzyżanowsk iego w Krak owi e i w 1\ sif?ga rni J>o lskitij we Lwowie.
Inseraty prz~jmnją sirt w redali:cyi za opłatą :in f. od wiersza dwulamo''"ego.

O POTRÓJNEJ PRACY KOBIET.
.
Od czas_u, gdy emancypacya kobiet stała się na zacuodzie
Jedną z naJważniejszych kwestyi, zajmujących nietylko umysły· m~żów stanu, ale i wszystkich, tak zwanych ludzi
~<>stęp~, . zarazem i kwestya pracy kobiet jest jedną z naj-

zyw?trneJszych. I nic dziwnego. Myśl wyemancypowania
kob1e~y z pośledniego stanowiska, jakie dawniej zajmowała,
zwr~c1ła w tym kierunku usilność głębiej myślących szczególrne z powodu, iż błędnie pojęta emancypacya, mianowicie
~aś przez_ same kobiety, groziła zupełnem zwichnięciem
I spaczemem pierwotnej myśli.
Ludzie, którym dobro
sprawy ogólnej ciężyło na sercu, z pewną odrazą patrzeli
na wprowadzenie w życie tak zwanych pomysłów emancypacyjnych, które w fantastycznych głowach wielu kobiet
i mężczyzn, zwolenników modnego prądu, się zrodziły,
pomysłów, polegających na pozornem zrównaniu kobiety
z mężczyzną, a w istocie dążących nieraz do zgubnego
przewrotu na polu życia społecznego i rodzinnego. f>omysły
te podkopywały często moralną podstawę kobiety, ścierały
z jej czoła wrodzony wstyd, w rodzinie zaś usiłowały
zerwać związek, łączący małżonków, posiać ziarno niezgody
na spokojnej glebie życia domowego, którego pierwszym
plonem byłoby zgubne wychowanie przyszłego pokolenia.
W zakresie społecznym starały się one wtargnąć w zasadnicze sprawy prawodawstwa, wepchnąć kobiety w wir
walki politycznej, by w usiłowaniach, przenoszących jej siły,
uczynić z niej powolne narzędzie namiętności i podejrzanych
interesów, a zarazem odebrać jej możność działania na
polu, które jej jest właściwt>.
Tern właściwem polem dla działania kobiety jest praca
spokojna i cicha u o g n i s k a d o m o w e g o , praca n a d
w Y. c h o w a n i e m p r z y s z ł e g o p o k o l e n i a i wreszcie _niezbędna p r a c a n a c h l e b c o d z i e n n y , na
utrzymanie rodziny.
,
Z natury swej przeznaczona jest kobieta, aby była
zródł~~· podstawą i ogniskiem życia rodzinnego. Źródle~,
~o z JeJ. serca płynie miłość, która ogrzewa serca męzk1e
I . skłama je do ukochania stałych związków, będących
pierwszy~ warunkiem życia rodzinnego; - podstawą, bo
~n~w~ llllłoś~ d~je jej siłę i wytrwałość w znosz~niu trudów
I CJ~zarów, Jalne życie rodzinne za sobą poCiąga; o-

goiskiero wreszcit>, bo serca jej nieprzebrany skarb miłości
udziela się młodemu pokoleniu, które przez nią wzrasta,
uszlachetnia się i rozwija do życia samodzielnego. W życiu
więc rodzinnem każdy z tych względów wymaga ciężkiej
pracy od kobiety, a prawdziwe jej szczęście poll'ga na wypełnianiu obowiązków, na zbieraniu zdrowych i pięknych
własnej pracy owoców.
Ileż to starań dokładać musi kobieta do zarządzania
domem, do zaopatrywania potrzeb męża i dzieci. Jedyną
tu dla niej wskazówką gospodarność i oszczędność, jedyną
pomocą własna zapobiegliwość i często własne ręce. A ile
to usilności i często zaparcia się siebie wymaga od niej
stosunek jej do męża! By mu nie zatruć chwil wytchnil'nia u ogniska domowego, ukrywać musi niejednokrotnie
własne potrzeby i przykrości, a ży ć wspólnem życiem, cierpieć wspólnem cierpieniem. Ileż to wreszcie kłopotów. poświęceń i nieutrudzonej działalności oddać ona musi drugiemu swemu obowiązkowi, - wychowaniu dzieci, bo na
niej spoczywa całe szczęście i późniejsze życie tych drogich
istot. Zaprawdę, nie są to czcze frazesa! Matka daje rzeczywiście szczęście swym dzieciom, bo ona wpłynąć może
na pomyślny rozwój ich s!ł, zdolności i charakteru; od
matki zależy ich życie, bo ona wpaja w nie zasady, któremi się kierując, staną się użytecznymi członkami społeczeń twa, albo jego zakałą.
.
Uchybienia pod tym względem nieobliczone przynoszą
szkody.
Tysiące wad, zdrożności, tysiące spaczonych ludzkich
charakterów, w matkach mają swe źródła: gwałtowność,
lenistwo, niemoralność i zepsucie, brak pojęcia obowiązków
rodzinnych i brak miłości ojczyzny u kobiety, jak grzech
pierworodny przechodzą z niej na potomstwo. Bez wąt
pienia, jak w kobiecie szukać nam wypada źródła cnót, poświęceń i szlachetności charakteru u młodzieży, tak też
i w niej znajdziemy przyczyny ogólnego zła, na które tak
często narzekamy.
Zadanie tu więc kobiety wielkie i szczytne, a praca jej
w tym kierunku polega przede wszystkiem na pracy nad
samą sobą. Powinna się sama uszlachetnić, przejąć szczytneroi zasadami, należytern poj~ciem obowiązków i starać
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o wyk s z t a ł c e n i e, potrzebne dla wychowania przyszłego pokolenia. Jeżeli praca kobiety w tym kierunku
b~dzie zupełną, to wypełni ona swe powołani._,, jak nale~y.
Poruszywszy temi kilku uwagami stron~ pracy kobiet
u ogniska domowego i nad wychowaniem potomstwa, pozostaje nam jeszcze trzeci kiertJnek j~j pracy t. j. staranie si~
o chleb codzienny.
·
Kobiet~ niezam~żną, a do tego niebogatą, sama konieczność, jeśli ju:l: nie obowiązek, zmusza, lłby radziła
o sobie i pracowała na swe utrzymanie; inaczej, stanie ~i~
ci~:l:arem rodziny lub społeczeństwa ale jak cz~sto żo ny
i matki znajdują si~ także w położeniu, że tylko własna
ich praca przysporzyć może dochodów i zapobiegać ubóstwu.
Mą:!:, pomimo najwi~kszej usilności ze swej strony, nie zdoła
cz~sto zaspokoić najniezbędniejszych potrzeb domowych,
a widmo ci~żkiej r.~dzy w takim razie zmusić może kobiet~ do porzucenia progu rodzinnego i zdobywania ciężką
pracą pożywienia dla dzieci i siebie. Ażeby wi~c praca ta
jak najłatwiej przychodziła kobiecie, potrzeba od dziecióstwa przysposobić ją do pewnPgo zawodp i w nim wykszt a ł
cić gruntownie, czy to na nauczycit>lkę *"szkołach, na pomocnieli) w za jęciach odpowiednich jej stanowisku, na ws pó ł
pracownic~ w zatrudnieniarb handlowych i bankowych, w zakładach przemysłowych, na robotnicę wreszcie w zakład a ch
fabrycznych i rękodzielniczych: Należy ją ukształcić tak
daleko, aby w każdym razie mogła znaleźć przez to środek
utrzymania. Stósownie obrana praca nie będzie dla niej
za trudną, można ją wreszcie tak rozłożyć, by nie przeszkadzała wypełnianiu obowiązków domowych i nadmiernem
wysileniem nie wyniszczała sił i zdrowia.
Urządzanie towarzystw dla
naukę praktyczną i wy~ zukuje
też podnosi przemysł domowy i

p:r;acy kobiet ułatwia im
zatrudnienia, a nie mniPj
dla jPgo wyrobów znajduje

odbyt.
T~n ostatni wzgląd podniesienia domowPgo przemysłu
wskazujemy tu jako' jeden z najważniej szych, zwłaszcza dla
niemaj~tnych, a zamę:l:nych kobiet, bo starać si~ należy,
aby matki, pracując nawet na utrzymanie codzienne, mogły,
o ile się to da, pozostać w domu, aby przez zajęcia ich
poza domem nie ucierpiało wychowanie dzieci.

Oprócz pracy w powyżl'-zych trzech kierunkach, kobietom polskim pozostaje jeszcze jeden, po cz~ści ju:l: w pr.Lcy
wychowania objęty obowiązek do spełnienia.
Wspominamy o nim na końcu, raz, bośmy go już dotkn~li powyżej,
a powtóre chcemy go wyszczególnić zpośród innych, jako
obowiązek wielkiej doniosłości w naszych zwłaszcza stosunkach.
Kraj nasz pognębiony, dla tego Polki powinny mieć
ciągle na oku to nieszcz~sne połmenie kraju, one to podtrzymywać w nas mają ducha wiary i nadziei w lepszą
p~szło ść, wzbudzać miłość dla niego, a młodemu poko~en~u wskazywać, obowiązki wzgledem ojczyzny i drogi, po
Jakich post~p?wac należy. . Łączenie się w towarzystwa dop~magać b.ędzte, aby usilność ich nie była ptijedyńczą i słabą,
mechby SI~ po_uczały wzajemnie o rzeczach, cały kraj obcbodz~cych, mecbby cz!ty'!ały ojczyste dziPje, wzajemną
radą 1 wskazówką wspteraJąc si~ w działaniu mającero
przyszły los kraju na celu.
'
Jeśli nasze Polki. ten cel rzeczywiście będą miały na
oku, wówczas starama t.ch ,w tym kierunku, razem zespolone,
bardzo J!Omyślne .Prz~meśc mogą owoce; jł.'żeli się przejm·ą
tym SW?Im obowtą zktem pracy dla dobra kraju jeśli młode
po~ol~n!e ogrz~wać będą .miłością ojczyzny , przysłużą się
na!leP.IeJ sprawx~ og?lneJ 1 podstawę społeczną, to jest ro-

dzmną, zachowaJą menaruszoną.

P. M.

Szkic historyczny.
Napisał

(Dokończenie.)

W liście do wiernPgo swego przyjaciela, wspomnianegO>
Wettorego, pisze w tej mierze: "Posełam Medicim
mego Księcia, którego znasz; obrzucą mnie ludzie błotem,.
zapoznają moje zamiary, powiedzą, że dzieło to nikezeronem
jest pochlebstwem tyranowi, chociaż o mej uczciwości wątpić
nie powinni; kto jak ja 40 lat przepędził w uczciwych
usługach ula ojczyzny, tego trudno po;.ądzać, że zmienił od
razu charakter i z uczciwego stał się nikczemnym. Zresztą,.
bieda moja, wśród której pędzę całe moje życiP, niechaj
także posłuży za ~ dowód mej ni eskazitelności." Lecz.
i Lorcnzowi Medici poskąpiła Opatrzność życia, by się !'tał
owym Macchiavellowym ideałem ksi~cia. - Śmierć naturalna, czy też trucizna francuzka, czy wreszcie poddanych
własnych trucizna, przervwa mu nić życia, a zarazem z toru
Qal'łziei i pl3JlóW zbija Macchiavella. O b cą mu jednakże
rozpacz; zwraca wzrok, pałający miłością i żądzą ratunku,.
na drugifgo synowca papieża Leona, Jana Medici. Jpmu
oddaje swego księcia, błagając go o sił~. o wo_lę. - Czując
zbliżającą się katastrofę, która ostatecznie na polu bitwy,.
roztrzygnąć si~ b~dzie musiała, chwyta sześćdziesięciol e tni
przes'l.ło starzec za pióro, staje si~ jenerałPro i pisze świetną
swą Rozprawę o sztuce wojennej, w której
rozbiera wobec zbliżających si~ od północy wojsk Karola.
V szańśe zwycięztwa - i ogniem, którego mu młodzie
niec pozazdrościć może, podaje warunki, pod któreroi zwycięztwo nastąpić powinno.
Najgenialniejsze to dzieło ze wszyskich, które Macchiavelli ..napiśał. W formie udatnego dyalogu Platona, kładzie
zasady swe w - usta staremu kondotierowi, przechadzające
mu się wśród zbliżającego si~ niebezpieczeństwa po ogrodach
willi Rucelai, we Florencyi. - Ten człowiek zimny, okrzyczany za materyalistę, nie wierzy w ~adne inne zwycil)ztwoT
jak w zwycięztwo ducha. Przeczy, by pieniądze były dusz~
wojny, przede wszystkiem żąda chociaż cienia dawniejs z ej~
starożytnej dzielności, miłości kraju, gotowości poświęcenia.
Wystąpić przeciw pot~dze złota w epocP, gdzie wszystk()
hołdy składało temu kruszczowi, było prawdziwą rewolucy~
przeciw ogólnie panującym sądom. Zdajesz się widzieć
Włocby w ostatecznej rozpa<'zy, przybierające pancerz~ sta- •
wiajll:Ce w szyk bojowy wszystkich swych sławnych nieboszczyków i nadstawiające z . pogardą śmierci, z wiarą
w zwyci~ztwo, piersi nieprzyjacielowi. - Macchiavelli rozmarza się, upaja na myśl bitwy t akiej starożytnej. Entuzya~m prawdziwie młodzieńczy, odzywa się raz jeszcze
w starcu. - "Kto odrzuca te plany, mówi, odrzuca zbawienie ojczyzny. Opatrzność krzywd~ mi wyrządziła, że
pozwoliła mi przejrzeć i poznać całą zbawienność podanych
środków obrony, a nie dala dosyć pot~gi do icb przeprowadzenia. - Mnił.', starcowi, sposobność ich wykonania już
si~ nie nadarzy, ale wy młodzi, chwyćcie się icb, waszą to
rz&zą wprowadzić je w eycie, wywalczyć niemi zwyci~ztwo.
Nie bądźcie wi~c małego ducha, nie odstraszajcie si~, nie
opuszczajcie rąk zbyt szybko. Nasze miasto, zdaje się,
przeznaczone do wskrzeszenia tttgo, co się zdawało umarłem.
Widzicie to w dniach naszych w poezyi, w. malarstwie,
w snycPrstwie. Gdybym w sobie samym dość jednoczył
pot~ i władzy, by wykonać to, czem myśl moja żyje, pokazałbym światu, czem są instytucye starożytnł.', z odwag~
i z poświęceniem starożytnem połączone; zbawiłbym ojczyznę. albobym zginął, ale bez hańby i sromoty, bo z przeświadczeniem, żem wytrwał do końca i nie popadł w gnuśną
rozpacz do ostatniego tchnienia". - Otóż to serce stalowe,
które nie złamało się wśród ogólnego pogromu moralnego.
już
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(i-dy wszystko naokoło niego pogrążone w rozpaczy, czy
:apatyi, on z młodziPńczą siłą i młodzieńczym ogniem śpiewa
.Za\\SZe ten sam hymn ojczyzny: wolność!
Wojska Karola V rozlewać ~ię zaczęły tymczasem po
ży znych równinach Lombardyi. Trudno było przewidzieć,
-czy Rzymowi, czy też Florencyi, gotuje Cunnetab!e Bourbon,
wódz cesarski, cios ostiiteczny. Obadwa mia~ ta w g . ~ rącz 
kowej znajdowały się obawie przed grożącrm ni ebezpieczeń
·stwem. Wojska Klemensa Vll, pap!eża, pod dowództwem
:zacnego i genialnego Guicciardiniego, czekały w Rzymie
napadu najezdzcy, podczas gdy Macchiavrlli w Florencyi
z prawdzi'wie· młodzieńczym ogniem kierował dziełami obrony. Całe Włochy, z niemi cała Europa, gorączkowo
patrzała na ostatnie te dwa punkta, których zwycięztwo
lub pogrom miało stanowić o losach Apenińskiego półwyspu.
.Co :netable zwraca się ku południowi; dzikie hordy, które
prowadzi-, ~zerzą strach i przerażenie naokoło siebie; wszJSCY
-(!zują, że zwycięztwo tego rodzaju barbarzyńców prawdzi'V}lll będzie sąde m mściwego· Boga, że owo vae victis!
-straszne znajdzie zastósowanie.
Macchiavelli, by wśród ostatecznego niebr.zpieczeńst wa
nie być zdaleka od stanowczych, roztrzygających wypadków, dąży do Rzymu i przybywa tam wła~nie w czas, by
być świadkiem zdobycia wiecznego miasta przez wojska
cesarskie. - Dzień 6 maja r. 1527 jest owym najstra-szliwszym dniem nowszej historyi : Papież Klemens zostaje
wi~źniem w zamku św. Anioła; Connetable Bourbon rozpuszcza swe hordy z pozwoleniem, nawet z rozkazem mordów i rabunku. Do kościoła św. Piotra rozbezstwiona
tłuszcza konie wprowadza, niszcząc i bezczeszcząc w~zy
stkie świętości. Macchiavelli uchodzi do Florencyi. W niej
()Statatniej, ostatnia jeszcze iskra nadziei. Jeszcze jej nie
~raci_, jeszcze -zamyśla rozpaczliwą poprowadzić obronę;
1eżdt nie zwycieżyć, to drogo przynajmniej sprzedać życie
1 wolność.
Lecz położenie, jakie tu zastaje, łamie go,
pogrąża w rozpacz i apatyą. Dżuma , w strdszliwy
sposób grasująca w Florencyi z drugiej strony strach
p_rzed losem Rzymu, po pych~ lud do zrzucenia Medi<ach, do dzikiej nienawiści przeciw wsz.}stkim, którzy
o obronie mówićby śmieli. Macchiavelli, napiętnowany
mianem zdrajcy, pochlebcy tyranów, a nawet przekupionego
przpz wrogów, odrzucony haniebnie od wszelkiej działal
ności, chodzi w odurzeniu po ulicach Florencyi i wreszcie
umi~:-ra. ·
Było to 1527. Ostatnie słowa jego, ostatnia pociecha,
którą zabiera ze sobą w świat lepszy, kończą ten żywot
prawdziwie jak tragedyą starożytną, w której niewzruszona,
· wyższa prawda moralna ostateczne odnosi zwycięztwo. Ów kaznodzieja podstępu i zbrodni zwraca się w końcu do
tego wy1szego pierwiastka i rzecze: "Jeżeli mój naród winny,
czyż nie odpokutował już dostatecznie? Czyż na zawsze ma
już być wykJuczony z listy żyjących? Odrodzenie jego rozpocznie się wtenczas, gdy uwierzy silnie , że istnieje coś
więcej podstępnego niż podstęp, coś silniejszego ni_i siła:
prawo istnienia· dla każdego narodu, prawo wolności, którrgo niezdolna wykreślić żadna sjła ludzka, żadna klęska
<:h wiłowa, bo prawo to ~a m Bóg ludziom zesłał i nakazał".

Powieść

J"ÓZEF.A.

R.<>Gr<>SZ.A..

(Ciąg

dalszy.)

. - Daj pokój pałaszom, wrzaskom i pogróżkom, bo
to SIIJ na nic nie zda! Ja twojej śmierci nie pragn~, ale
jeżeli zechcesz wołać na ratunek, zabij~ cię i przez to okn~
· wyrzuc~ ! Dosyć już tego prześlatiowania ! dosyć już teJ

hańby niezasłużonej! Za twojem przyczynieniem dostałem
się niesłusznie pod karabin, a teraz, żem jako student kazał cię ukarać za czyn nikczemny, mścisz się na mnie
w f'po~ób óhydny! Tak nie postępujlis ludzie honorowi, tylko

podli!
Porucznik krqknął, myśląc, że tern żołnierza na~traszy.
- Cicho! powtarzam, zawołał Hilary, bo cię zabiję!
Mnie wszystko jedno, kiedy skończę, nawet wolę , jeżeli prę
dzej ! Przez ciebie rozstałem się z siostrą, z którą Bóowie, co się do dziś dnia st<lło; przez ciebie nie mogłen~
się z nią nawet pożegnać; przez ciebie od roku najstraszniejsze znoszę katusze, ch o ciaż na żadnę nie zasłużyłem ;
z twojej łaski do dnia dzisi!ljszego listu od nikogo nie otrzymałem, bo aby mnie w wi~k szą rozpacz wtrącić, ty je
pewnie wszystkie przejmujesz; przez ciebie zaczynam prawie rozum tracić! Teraz chcesz ze mnie zrobić swego sługę,
by jeszcze częściej pastwić się nademną! Pragniesz rzucać .
mi co chwila pogardę w oczy, abym pod pogardą spodlał!
Are mylisz się, Maurycy, ja chociaż jestem prostym żołnie
rzem, pozostanę tak samo uczCiwym jak niegdyś, a ty do
końca życia będziesz w sobie nosił duszę podłą! Słuchaj
mnie! Niedawno tamu radzono mi, bym podczas manewrów
strzelił do ciebie ! . . ja skrytobóJcą nie mógłbym zostać,
jeżeli jednak nie przestaniesz mię dręczyć, przysięgam ci na
mój honor, że kiedyś zamorduję cię w obliczu całej kompanii, a pott'm siebie zabiję. Doś'ć bo już tego znęcania,
miarka dawno się przebrała l Każ mi być swoim służącym,
a zobaczysz, na czem się skończy . Teraz rób, co ci się
podoba, tylko pamiętaj, że postanowienie moje jest niezłomne!

To rzekłszy, puścił rękę porucznika· i krokiem mierzouvm wyszedł z pokoju. Schuster chciał w pierws;,:ej
chwili wy bied z za nim na korytarz, przywołać żołnierzy
i ka zać go uwięzić, wszakże gdy rozważył, czy dobrze uczyni, zaniechał tego zamiaru. Bo i cóżby przez to osią
gnął? W najlepszym dlań razie, sąd skazałby Bereźnickiego
na kar~ stósunkowo niewielką, zniewaga bowiem nie była
ani publiczna, ani zbyt dotkliwa, a p~cz tego żołnierz,
który się jej dopuścił, nie był wtedy w mużbie . z drugiej
zaś strony musiałaby wyjść na jaw jedna niemiła rzecz dla
pana porucznika, mianowicie, że za spalenie karczmy został
przez kolegów, a właściwie przez .Bereźnickiego obity, za
co teraz mścił się na nim. Takich rzeczy van Schuster
nie mógł rozgłaszać, to też pozwolił Hilaremu odejść spokojnie. Pogróżka, którą tenże, odchodząc, wypowiedział,
utkwiła t.a!fże w pamięci porucznikowi. I leż to podobnych
zemsty przykładów w armii się wydarza, a że Bereźnicki
nie był z tych, którzy zdania zmieniają, więc należało go
raczej omijać, niż wilka wywoływać z lasu. ·
To wszystko rozważywszy, Maurycy Schuster postanowił nie brać go do siebie za służącego i tak bardzo już
mu nie dokuczać, lecz że równocześnie nie umiał on całkiem
przebaczać, więc w liście jego konduity napisał mu te słowa:
zuchwały, krnąbrny, niesforny, które raz na zawsze ·miały
Bereźnickiemu za mknąć karyerę w wojsku. Tym więc spo~obcm biedny nasz przyjaciel przez lat czternaście, a wię c
na za wsze, miał zostać prostym żołnierzem!

XXII.
Dwa lata przesiedział Hilcio w Ołomuńcu, w odosobnieuiu od św iata, bez wiadomości od Zosi i Leonarda, w towarzystwie jednego tylko Hryńczuka, który dobrowolnie
i nie biorąc za to wynagrodzenia, uważał się za jrgo sługę,
czyli bursza, mówiąc językiem koszarowym.
W pierwszym roku święcie wierzył, że Maurycy zatrzymywał jego listy, które dla całej kompami pod kontrolą
porucznika odbierano i umyślnie mu ich nie oddawał; gdy
jednak w drugim roku, po pamiętnej rozmowie, którą opisaliśmy w rozdziale poprzedzającym, Schuster znacznie zła
godniał, Hilcio zaczął przypuszczać rzeczy najgorsze. Z~
pewne musiało z Zosią stać się co złego, kiedy o sobie me
nie donosi. Albo umarła, albo zeszła na manowce i teraz
wstydzi si~J pisać ...
Z początku, gdy mu to drugie na myśl się nasuwało,
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sam na siebie gniewal si~ i zżymał; wszelako powoli przyz wy czaił si~ do tej myśli, bo do czegoż człowiek w końcu
nie przywyknie? Odtąd w sobie si~ zamkną\\"szy, jak grób
milczał. Napróżno Hryńczuk go wybadywał. Bereźnicki
zbył go ni te m, ni owem, nie chcąc zwierzać się z obawami,
których poczciwy prostak nie ·umiałby pojąć.
W takim stanie moralnego odrętwienia przeżył jeszcze
kilka miesięcy i już - sądził, że na świecie nic go nie poruszy, gdy nagle nad-chodzi wiadomość o Tewolucyi we W~grzech, po niej zaś rozkaz, by pułk stryjski każdej godziny
był gotów do wymarszU. Nie ulegało wątpliwości, że pQłk
uda się na plac boju; zachodziło tylko pytanie, czy pójdzie
wprost na W~gry, czy też pomaszeruje przez Galicyą, skąd
uciekały codzień szwadrony huzarów węgierskich.
Nasz biedny przyjaciel tylko o tern teraz myślał: Oby
przynajmniej swoje strony zobaczyć i rodzinnem odetchnąć
powietrzem! . Lżejby mu już potem było pójść na wojnę
i _zginąć. . . Bóg wysłuchał jego prośbt. Przyszedł nowy
rozkaz, wysełający~ pułk stryjski prosto na plac boju, z wyjątkiem kompanii, w której Bereźnicki służył, a która pod
dowództwem Schustera, świeżo kapitanem mianowanego,
miała udać się do Stryja, aby stamtąd zabrać magazyny
i jeśliby to było potrzebne, przyspieszyć formowanie się batalionów rezerwowych. Od dwóch lat był to najpiękniejszy
dzień w życiu Hilarrgo. Twarz miał wesołą, oko promieniejące. Przecie _za kilka tygodni spodziewał się zobaczyć
rzekę ukochaną, swoje góry i lasy, po których niegdyi biegał z fuzyjką, a może i Zosię ... Nawet Hryńczuk, ten na
przyjemności życia tak obojętny Hryńczuk, uśmiechnął się,
usłyszawszy, że prawdopodobnie będzie przez Kropiwnik
przechodził.
Przy trąb odgłosie i bębnów warczeniu ruszył pułk
ze sztandarem rozwiniętym, kompania zaś, w której Bereźnicki służył, cicho i skromnie pomaszerowała do Galicyi.
Kapitan, jadąc przodem na koniu, miał minę tryumfatora,
biedny zaś Hilary postępując obok Hryńcznka w pierwszym
szeregu, patrzał koniowi pod kopyta, by przypadkiem kapi tan nie dostrzegł w jego · oku nowej zuchwałości i za to
go na karfJ nie zasądził.
Gdy w Stryju stanęli, pół miasta wyszło na ich spotkanie. Ten szukał brata, ci syna, ów krewnego, ta kochanka, inny przyjaciela. Nawet Hryńczuk ujrzał jakiegoś
"krajapa", który do Stryja na targ przyjechał i przez
miasto maszerując, wypytywał go o mieszkańców Kropiwnika. Jeden tylko Hilary Bereźnicki nie miał nikogo.

Szedł sam z sercem ścieśnionem i krwawą łzą w oku.

Spodziewał się jeszcze, że bawiąc dłużej w Stryju, będzie miał sposobność . dać o sobie znać do Bereźnicy, lecz
okazało się, żt! i ta nadzieja nie miała się spełnić. W ślad
za nimi przyjechał kuryer z rozkazem od jrnerała dywizyi,
który stał na granicy węgierskiej, by kompania zabrawszy
rezerwy i zapasy, jakie na miejscu zastanie, nie~włocznie
z nim się_ połączyła. Skutkiem tego, żołnierze stali cią:gle
pod . bromą: prz~d koszarami, czekając na kapitana. Ten
P!zyJe~awszy Wieczorem, w przytomności wszystkich żołDierzy 1 starszyzny, kazał audytorowi odczytać ustawy wo- ·
j~n~e, od tą~ bow~e~ nietylko na Węgrzech, lecz i w Gahcy1. wchodził w zy~1e stan wojenny, poczem oznajmił; że
nazaJutrz _w połudm~ k_ompania wymaszeruje.
2ołn~er~e udali SI~ na spoczynek, z wyjątkiem tych,
którzy ~neli warty ~ac:tągnąć. Między nimi znajdował się
także Hilary Be~eźmcki. O_ godzinie dziesiątej postawiono
go pod prochowruą, w pobliżu lasu olchowego, gdzie miał
zostać do północy.
Znużony marszem, wstrząśni~ty sprzeczneini wrażeniami:
przyjemnem, że znalazł się w tych stronach, gdzie się wy- ·
chował, bo~es~em, że nie moie tej zobaczyć, którą jedyną
na tym ŚWieCie uko~hał praw~ziwie, schylił głowę, położył
ręce na wylot karabmu, na ruch czoło - i usnął.
·
We śnie widzi Zosię niby smutną i bladą, a niby
szczęśliwą , jak ramiona ku niemu wyciągając, szepce: Bracie!
Zbudził sifJ, jakby grom w niego uderz)'ł i spojrzał
bacznie dokoła. Przed nim stała prochownia, za jego ple-

cami ksi~życ oświetlał gaik olchowy, na lewo ciągn~a si~
ró..vnina, na której w oddaleniu mil kilku leżała Bereźnica.
W niej żyła jego siostra... Chociaż równina mimo światła
księżycowego gubiła się w nocnym pomroku, wpatrywał"
się w dal uporczywie, jakby koniecznie chciał zobaczyć
swoję wioskę, a w niej Zosię: Chwilę stał w tej postawie~
potem westchnął głęboko i zimny pot otarł sobie z czoła_
Jeszcze raz powiódł wokół okiem badawczem... Nigdzie
żywej _duszy nie widać.
Podniósł głowę zuchwale, jakby
niezłompe powziął postanowienie.
- Pójdę do niej! :_ do siebie przemówił pojdęr
a potem niech mnie wezmą i rozstrzelają. Wiem, że za
ucieczk~ śmierć mnie czeka1 przecie audytor dziś to czytał,
wolę jednak śmierć rychłą, niż powolną.
Jutro popędzą
nas do Węgier i tam pewno zginę, nie uścisnąwszy nawet
siostry ... czyż nie lepiej zobaczyć ją i zginąć? A więc
dalej, w imię Boże!
Puścił z rąk karabin, zrzucił płaszcz z siebie, by mu
w biegu nie zawadzał, przeżegnał się i jak kot puścił si~
przez pola.
Skąd sił czerpał, Bóg wie jeden! Okolicę znał doskonale, nie było ścirżki, po której by nie chodził, tde byłoprzełazu, którym włościanin tak chętnie drogę sobie skraca,
któregoby mimo nocy nie znalazł. I dziwił się w duchu
że wszystko tak zastaje, jak zostawił; nawet kładki na rzeczułkach, do Stryja wpadających, nie połamały się jeszcze,.
tylko bardziej po~yginały się i wytarły.
Świtać zaczynało, gdy Bereźnicę zobaczył. Pierwszy
go uderzył krzyż na kościółku, po nim ujrzał wieże i kościół, dalej domostwa panów braci, na końcu pałac, któregobiałe mury, tak samo jak niegdyś, przeglądały między kłombami lip cienistych i jesionów okazałych.
Chwilę się zatrzymł, aby oko nakarmić, serce zaś pocieszyć tym tak miłym dlań widokiem; potem pełną piersią odetchnął i resztfJ sił dobywając, puścił się .p rosto na
pagórek, gdzie wśród drzew owocowych stało wójtostwo.
Tam spodziewał się Zosię zobaczyć.
Na podwórzu czysto zamieci onem nikogo jeszcze nie
zastał; nawet pies, który przed budą leżał, głośniej nie
zaszczekał, a tylko w zębach zawarczał; odchyla drzwi
ostróżnie i do sieni wchodzi. Stąd na prawo prowadziły
drzwi do jego niegdyś pokoju, który teraz stał otworem.
Zatrzymuje się w sieniach i patrzy do środka.
W rogu izby, przystrojonej w kobierce, kwiaty i firanki,
siedzi Zosia w bieli i w okno od ogrodu zapatrzona, cichą
nuci piosenkę. Brat wlepił w nią wzrok przerażony i by
nie upaść, jedną ręką drzwi się chwycił. Widząc ten
zbytek, przypuszczał najgorsze.... Głos śpiewającej coraz
si~ zniżał, póki nie skonał. Wtedy głowę podnosząc, ku
drzwiom wzrok rzuciła. ...
Ujrzała postać bladą·, z oczyma iskrzącemi; ...•
Drgnęła, chwilę wpatrywałała się, oddech w sobie tamując,
na koniec ręce wyciągną wszy, półgłosem zawołała.:
- Bracie!
Postąpił kilka kroków i oburącz chwytając si~J za
głowfJ:

Zosiu! - Zosiu ! - jęknął.
Przyskoczyła i na pierś mu upadła.
- Hilciu!! na litość boską nie potępiaj mnie, nie wy

. -

słucha\r.rszy!

~

I łzy gorące, a obfite z oczu jej SifJ puściły. Pan HiJary tuląc ją jedną ręką do siebie, spojrzał w jej blade oblicze i o l dziwo! on, który tysiąc razy sobie przysięgał,
że jeżeli siostry nie zastanie tak biednej, jak ją zostawił,
najpierw ją, potem siebie zabije, teraz na jej widok ujrzał się bezbronnym i za przykładem Zosi tak sam się
rozpłakał, że aż łzy jego strumieniem na jej głow~ · si~

polały.

XXII.

Po pierwszych słowach powitania i skromnem śniada
niu, do którego siostra brata zmusiła, usiadłszy przy nim,
w te słowa przemówiła:
- Zanim mnie potępisz, mój Hilciu, wpierw mnie
wysłuchaj. . . Wiem, że piękniejby było, jeślibym si~ była
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oparła i została biedną Zosią, lecz czy moja wina, że jestem kobietą, że mam serce, które kochając, miłości swej
ukryć nie mogło, a raz ją wyznawezy i wiedząc, żem wzajem
kochana, nie o-drzucałam darów drogiej ręki?
Nie będę ci powiadała, ile cierpiałam po owym

dniu nieszczęsnym, kiedy to w Stryju zobaczyłam cię w mundurze żołnierskim. Bóg to jeden tylko wie, bo tylko on
jeden liczył łzy moje. . . Leonard robił takie wszystko,
aby citJ uwolnić, lecz starania jego były bezowocne.
Po liście, któryś napisał do niello, a który po po·
wrocie do domu zaraz mu odesłałam, przyszedł do mnie
i dawszy mi go przeczytać, oświadczył poważnie, że odtąd
mam go sinebać jako opiekuua, którego mi brat narzucił.
Wyznam ci szczerze, że za to "narzucenie" wcale się na
ciebie nie gniewałam i tylko to mnie dziwiło, dla czego
on zrobił się naraz taki sztywny i zimny. Ilekroć przyszedł lub "YChodził, zamiast, jak dawniej, rękę mi podać,
kłaniał si\) z daleka, a gdy ze mną rozmawiał, prawie nig•1y mi w oczy nie patrzał . . . prócz tego przychodził prawie zawsze w towarzystwie, to z księdzem proboszczem, to
z panem SliJdzią, czasam nawet i z Krukowskim, lecz to
się rzadko zdarzało. W kilka dni przyszedł z sędzią, za którym z papierami
post\)pował aktuaryusz. W przytomności tych panów oświad
czył, że ponieważ , nasza posiadłość wskutek pożaru w trudnem znalazła się położeniu , odbudowanie bowiem budyuków
i uzupełnianie inwentarza pociągnęłoby za sobą wielkie
wydatki i niemało zachodu, przeto on naszę ziemię wydzierzawi, bydło zaś i narzędzia rolnicze sprzeda, a pieniądze
stąd uzyskaue umieści dla mnie w kasie oszczędności. Jak
się później dowiedziałam, czynsz, który za dzierżawę ofiarował, ,był dwa razy większy, niż go w najlepszym nawet
razie od kogokolwiek mogłam uzyskać i w równych dwóch
częściach miał być między nas dwoje rozdzielany.
Wyobrazisz sobie, z jaką radością przystałam na jego propozycyą, poczem podpisałam układ dzierżawny.
Z P.ieniędzy, które dla mnie przypadły, opędzał~m
moje potrzeby, a za nadwyżkę Leonard kupował rozmaite
przedmioty, aby mi w tern oto mieszkanku było choć troch~ przyjemniej ...
- Tyś si~ zaCzliJła urządzać jak pani, jak hrabina, - przerwał brat z goryczą - a o mnie toście cał~iem _zapomnieli. . . I nie dziwota: kto by tam miał czas 1 ch~c myśleć o prostym żołnierzu!
. .
- Hilciu! Hilciu! nie zabijaj mm e, męsłuszuem. ppsą
dzenfem -- ·Zosia - i 'iiajwyżsżą roipaczą za wołała . --: ~o
nie było dnia, godziny, żebyśmy o to.bie . nie ~yśleli 1 . me
mówili! Na pierwszy twój list odpowiadając. CI ~atychmia~t,
Leonard także si~ przypisał, pytaliśmy siebie, czy pi~
niliJdzy potrzebujesz i jak ci je przysłać mamy, by CI\J
doszły, w Stryju bowiem Lolowi powiedziano, _że w twierdzy
~ołnierze ani listów, a tern mniej pieni~dzy, me mogą otrzymać bez kontroli przełożonych. Baliśmy się zatem, by i~h
kto nie zatrzymał. Dziwiliśmy si~ niemało, że na t? . me
dostaliśmy ~adnej odpowied~i, a _później jeszcze b~rdzieJ to
nas zastanawiało, że w swoich listach skarzyłeś się na nasze milczenie. W końcu i ty pisać przestałeś... Odtąd
nie wiedzieliśmy wcale, czy jesteś w Ołom~ńcu, czy m~że
gdzieindziej was przeniesiono, więc rada me rada musiałam i ja przestać pisywać.
.
- Nikczemnik! - mruknął pan H1lary. - To on
niszczył listy •.. przeczucie mnie nie _zawiodło. .
- Tak więc Leonard jak b~at s1ę mn~ opwkow~ł Z'osia dalej opowiadała - cho~Iaż wyzn~c .muszę, ze ~a
jego · troskliwość zaczynała mme dręczy c 1 s~aw~ł~ .s1ę
dla mnie prawie cl~żarem. Gdyby .b!ł przynaJmDleJ Ja_k
niegdyś otwartym i serdecznym, usługi Jego ~ył~~ym ~h\)tm_e
przyjJpowała, uwa~jąc je za dowód prawdziWeJ zr:cz!Iwości,
gdy przeciwnie teraz, widząc go zawsze szty~nym 1 z1mnym,
~ałam się, czy spełniając twoje prośb~, so~1e tern przymusu
1 przykrości nie sprawia •.. O ! serce mme bardzo. b~lało,
ale milczałam bo trzeba było milczeć. Byłam mewmna,
a i tak we wsi: z łaski Krukowskiego i jego rodziny, zaczęto
o mnie źle mówić, o czem gdy si~ dowiedziałam, myślałam,

że ze wstydu spłonę, że z oburzenia zmysły utracę. Całą
noc płakałam, a kiedy nazajutrz przyszedł Leonard, poprosiłam go sama, w obecności księdza proboszcza, by do
mnie wi\)cej nie przychodził. Zbladł, ale przyrzekł zastósować się do mego ~yczenia i odchodząc, pierwszy raz
w życiu w rękę mnie pocałował. . . Ach! jak zimną była
dłoń jego, jak lodowate jego usta! .. . Kurcz mnie chwycił
za serce, już chciałam po bied z za nim i odwołać, o com
go prosiła, ale Panna Najświ\)tsza siły mi dodała - zostałam on odszedł! '
Przeszło mie~iąc nigdzie go nie spotkałam. W jego
zastępstwie przychodził odtąd sędziwy nasz probo~zcz; przynosił książki i pytał o moje potrzeby. Za to pierw zy raz
w ~yciu zobaczyłam panią hrabinę. Była niedziela. Jak
według zwyczaju, siedziałam w pierwszej ławce i dłuższy
czas nie miałam odwagi spojrzeć na ławkliJ kolatorską,
w której prawie zawsze samego tylko Leonarda widywałam.
W tern czuję, jakby mnie kto wzrokiem przeszywał ...
do twarzy krew mi uderzyła , potem robi mi się zimno,
mięszam się cała, ale jeszcze trzymam wzrok na książce,
jeszcze się opieram. Nareszcie nie mogę dłużej nad sobą
panować . . . poduoszę głowę i patrzę tam, kędy mnie jakaś
siła niepojęta ciągoie . . . W ławie kolatorskiej siedziała
dama w czarnrj woalce. Nie było widać jej twarzy, ale za
woalką świeciły jej oczy tak jakoś złowrogo, że mi oddech
w piersi zamarł i prawie skamieu iałam . . . Ona, zapewne
by mi się lepiej przypatrzeć, woalkę podniosh, ja jednak
drżąc z przestrachu, 'zakryłam sgbie twarz książką do nabożeńs twa i głowę ku ław ce poebyliwszy, przesiedz iałam
tak do końca mszy świętej .
Tegoż dnia po południu przyjechał ksiądz proboszcz karetą pani hrabiny i z listem od niej. W nim prosiła mnie
w słowach grzecznych. chociaż zimnych, bym ją niezwłocznie
zechciała odwiedzić. List w ręku trzymając, nie wiedziałam
co począć . . . bałam się jechać do pałacu, bałam si\) tej
kobiety , która aby się z pospól twem nie zmięszać, dotąd
słuchała zawsze nabożeństwa w swojej kaplicy i dopiero
pierwszy raz przyszla dziś do kościoła, by mnie zobaczyć ...
Ze przyszła dla mnie, mówił mi to głos wewnętrzny i on
też mnie ostrzegał, bym do pałacu nie jechała. Ksiądz
jednak tak zachęcał i prosił, że w końcu drilłC jak liść
osic~yny, wsiadłam z nim do karety. W drodze powiedział
mi, ~e hrabia od dni kilku bawi we Lwowie, dokąd go wezwano w sprawie jakiejś sukcesyi, która właśnie spadła na
niego. To mnie- jeszcze bardziej · przestraszyło. - Snać, proboszcz musiał wiedzieć , jakie uczucia miałam dla Leonarda,
teraz zaś prawdopodobnie domyślił si~, jaka trwoga mną
miota' skoro łagodni e przemówił:
- Nie bój się, moje dziecię, niczego i zdaj wszystko
na łaskę Opatrzności. Pani hrabina jest osobą bardzo dobrą, wprawdzie trochę zimna i dumna, lecz dziwić się nie
można . . . wszak to córka rodu wielkiego I Tak ją wychowano. Ale matką jest wzorową, syna kocha nad życie i nie
ma poświęcenia, którego by nie spełniła dla jego dobra.
Ona chce cię poznać i pomówić z tobą ... Ja tymczasem
będę czekał w salonie, albowiem po rozmowie znowu cię
odwiozę.

Słowa czcigodnego kapłana odwagi mi dodały; szczególnie to mnie (JOcieszyło, że hrabina tak kocha Leonarda ...
Kto jego kocha, pomyślałam, dla tego i ja powinnam być
jeśli już nie z miłością, to przynajmniej z szacunkiem.
Z tern postanowieniem przyjechałam do pałacu.
W prowadzono mnie do pokoju, w którym, jak to później
zauważyłam , wszystkie meble były z d~bu czarnego. Zmi~
szana, zatrzymałam si\) przy progu i chociaż nikt mi me
powiedział , że tu hrabin~ zastanę, nie śmiałam oderw~ć
oczu od kobierca, którym posadzka była zasłana. Jak1ś
czas stałam, nie wiedząc, co począć, wtem słyszę głos
suchy, przeszywający:
- Zbliż się, moja panno . . • chciałabym cif; przecie
zobaczyć.
.
.
Głos ten doleciał mnie od okna. Postąpiłam ~a
kroków , · ciągle z głowił spuszczoną. Hrabina zblityła 51il
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powazme, a podnosząc mi brodfJ złożonym wachlarzem,
który w r~Jce trzymała, rzekła :
- Nie wiedziałam, że z ciebie taka trusia, moja
panno ... No, buziak niczego, chocia~ rysy pospolite, bez
dystynkcyi ... A jakże ci na imię, moja panno? ...
- Zofia - szepnęłam.
- Zofia! patrzcie, kto by przypuścił, ~e nawet po zagrodach umieją dawać swoim dziewkom tak poetyczne imiona ! . . . Oto dokąd prowadzą przewrotne teorye dzisiajszych
filozofów! Dawniej nazywała się z nich każda Maryną
lub Kaśką i dobrze im z tern było , teraz same między
niemi Zofie i Heleny!
Nie mogłam odgadnąć celu tej przemowy, której każde
słowo było dla mnie zniewagą, O! mój bracie najdroższy!
jeżeli wszyscy ludzie wielkiego św iata tak poniżają biedniej.;
szych od siebie, to zaiste nie pojmuję, jak ci mogą się do
nich cisnąć i starać o ich względy! Czyż nie lepiej żyć ze
swymi . w gronie tych, którzy nas rozumieją i kochają ?
- I jam tego zdania, Zosiu- Hilary przerwał smutnie.
Tymczasem dziewczę opowiadało dalej :
- Ton, jakim mnie hrabina powitała, zamiast mnie
bardziej zastraszyć, przeciwny wywarł skutek. Poczęłam
raczej otrząsać się z obawy- i odwagę odzyskiwać. Ona
tymczasem chodziła szybko po pokoju, niespokojnie wacłllarzem wymachując. Spojrzałam na nią. Była słuszna
i szczupła, miała suknię ciemną, pod szyją zapiętą i czarne
włosy, zpoza których gdzieniegdzie srebrne przeglądały,
gładko na skroniach przyczesane, a na nich cze11ek że wstąż
kami fioletoweroi, związaneroi pod brodą. Od nich pięknie
i zarazem groźno odbijała jej twarz dróbna i o wyrazie
pańskim, lecz tak surowa, że doprawdy trudno pojąć, jak
taką ·może mieć kobieta i do tego matka. Jej spojrzenie
przenikliwe, a bezustannie we mnie wlepione, zaczęło mnie
znowu mieszać.
- Moja panno - przemówiła po krótkiej przerwie widząc cię tak teraz skromnie wyglądającą, jakbyś trzech
zliczyć nie umiafa , nie byłabym :aigdy dała wiary, że potrafisz knuć intrygę tak zręczną!
- Ja, · intrygę? - zapytałam przestraszona.
-:- Sainte nitouche? - drwiąco zasyczała - on pourrait lui donner le bon Diett sans confession! Niby to aspanna nie wiesz, o czem mówię !
_.:.. Nie wiem, pani hrabino.
- Nie wiesz? Ale to wiesz, że mój syn, hrabia Leonard, jest pięknym i dystyngowanym młodzieńcem i że
panienka , która wyjdzie za niego , będzie hrabiną ?
- To wiem, bo to rzecz prosta - zauważyłam.
- Nie tak prosta, moja panno, jak ci się wydaje zawołała głosem podniesionym i nie tak łatwo jej dostąpić.
Przynajmniej jak długo ja żyję[, nie ożeni się wbrew mojej
woli. Potomek hrabiów Bryńskich, z kiężniczki Sułkow
skiej urodzony, nie zapomni, co winien swemu wielkiemu
rodowi i stanowisku, jakie w świecie zajmuje.
.
Wypatrzyłam się na mówiącą z najwi~kszem zdziwieniem. Nic nie rozumiałam.
- _Tak. je~t - dalej mówiła, zatrzymują:c się na krok
przede mną 1 m1erzą.c mnie wzrokiem pogardliwym - hrabia
mezaliansu nie zrobi, bo mnie kocha ! Jeżeliś więc panna
na ni~go spekul~w~ła, WJb~j go sobie z głowy.
. :J:>rzyzt;~am Cl s1ę, Hllc1?, że ta nowa zniewaga najbole_śme) mn!e dot_kn~ła: Mme za~zucać, żem knuła intryg~
meg?dną 1 na meg? s1dła zastawiała, mnie, która go sama
prosiłam, by u mme przestał bywać? Zaiste, taką potwarz
może rzucić tylko kobieta namiętnością pychy oślepiona!
Widząc, że _dopó_ki sama. mówić nie zacznę, w zaklętem
kole obelg w1eczrue będę s1ę obracała, poczęłam odważnie
opowiadać naszę znajomość i słowo po słowie, wyjawiłam
jej całą prawdę. Napróżno siliłabym się teraz to powtórzyć! :Musiałam jednak mówić dobrze i przekonywająco
skoro hrabina usiadła i ani raz mi nie przerwawszy, d~
końca wysłuchała. Ja stałam .ciągle na dawnem miejscu
opierając si~ jedną ręką o duże krzesło poręczowe, aby
nie. upaść. Przy ostatnich słowach dostrzegłam jakby błysk
współczucia na jej twarzy surowej.

- Siądź, moje dziecię - przemówiła łagodnie - bo
stanie nadto cię utrudzi. Więc tyś żadnych żądań nie stawiała, do żadnych przyrzeczeń nie usiłowałaś go skłonić?
- Do żadnych, Panil bo jeżeli go kocham, kocbam
go · bezinteresownie, jak kocham słońce, które mi przyświeca,
świat, który jest tak cudowny, siebie, chociaż od siebie nic
nie żądam.
- Pięknie mówisz, moje dziecię - przerwała, lekko
czoło marszcząc - ale czyś się zastanowi_ła nad jedną możliwością. Cóżbyś wtedy powiedziała, jeśliby sam stanął
przed tobą i o rękę cię prosił?
- Co? - powtórzyłam i · ucięłam. Bo i cóż", mój
Hilciu, było odpowiedzieć na takie zapytanie? Miałam że jej
powiedzieć, żebym mu odmówiła i skłamać? Przecie zostać
jego żoną i być wiecznie przy nim, było tak rozkosznem
mojem marzeniem , że aż dotąd bałam się z niem zwierzyć
sama przed sobą, więc czyż mogłam powiedzieć, żebym go
nie chciała? Nie! nie! w duchu sobie pomyślałam, kłam
stwem ust moich nie splamię, to te~ wolę milczeć ...
Hrabina musiała zrozumieć, co się działo w mojej duszy, czoło bowiem zasępiła, a podniósłszy się z kanapy,
zaczęła znowu przechadzać się niespokojnie. Czy serce tej
kobiety w głębi nie jest twarde, a tylko powierzchownie
takiem się okazuje, czy też przeniknąwszy mnie, tern pewniej chciała zwyciężyć, tego nie mogę rozstrzygać; zmiana
jednak, jaka teraz w niej zaszła, była tak wielka, że słabym
moim umysłem nie mogłam jej zrozumieć. Siadła obok
na drugim fotelu, a wziąwszy mnie za rękę, przemówiła
głosem czułym, jak matka kochająca:
(Dok. n.)

Karnawal w Rzymie.
Rzym, d. 12 marca 1881.
Karnawał rzymski rozpoczyna się w czwartek przed
przedostatnią niedzielą postu i trwa bez przerwy aż do rana
środy popielcowej, a porusza wszystkie warstwy mieszkań
ców, od najnędzniejszych do Jego Królewskiej Mości. Wszystko dyszy zabawą. "Cobyś zrobił, pytałem obdartego

malca, gdybym ci dał 5 soldów (2 srb. )" ? - "kupiłbym sobie
maskę", odpowiedział bez namysłu. Rzeczywiście kogo nie
stać w owym czasie choćby już nie na jaki }JOdły kostium,
to przynajmniej na jaką potworną maskę, czu~ si~ nieszczęśliwym.
.
Punktem środkowym całego ruchu karnawałowego, kanałem niejako, którym się toczy ta po ojcach odziedziczona,
wrodzona potrzeba pohulania i poswawolenia, jest ulica
Corso. Długa, równa, \Yązka, dziwnie się nadaje do owych
igrzysk ludowych. Wszelkie próby przerzucenia owej zabawy na nowsze, szersze, piękniejsze ulice spełzały na niczem. Na wązkiem Corso, przez ciągłe stykanie się, ścisk,
wesołe usposobienie najweselszych udziela się mniej wesołym i zaraża nawet posępnych. Podczas owych dni ulica
Corso ustrojona bywa świątecznie. Wszystkie balkony piętra
pierwszego ubrane w kolorowe szmaty lub girlandy kwiatów,
drugie piętro wywiesza dywany, a nawet z okien drzwi
parteru urządza się rodzaj improwizowanych balkonów
do wydzierzawienia za olbrzymie pieniądze, naturalnie, żeby
wygodni~j przyglądać się tłumom przesuwającym si~ ulicą

i brać udział w zabawie z miejsca bezpiecznego. Okolo
godziny 3 po południu trotoarami ledwie przechodzić mo~na, taki ścisk. N aj więcej najuboższego ludu , chciwegQ
widowisk, a zawsze skłonnego do wypoczynku. Środkiem
ulicy przebiegają kupcy, ofiarujący kwiaty, pomarańcze,
ziarnka dyń, orzechy, suszone kasztany i inne specyały
włoskie, które głównie lud rozkupuje, wyciągając z brudnych
i podartych łachmanów ostatnie grosiwo. Zabawa cała zasadza -się na czemś, co obojętnemu wydaje się niezmiernie
niemądrem. Otóż na wzajemnem rzucaniu si~ tak zwanemi
koriandoli t. j. ziarnkami gypsu czy wapna, wielkości groszku. Panie z balkonów sypią owe ziarnka szufelkami na
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dół, na przechodniów, albo na stronę przeciwległą,, na za<Czepi~jące balkony, a zaczepieni, jeżeli mają ochotę i zaopatrzem są takte w owe groszki, bronią się zawzięcie. Nieraz
na ulicy tworzą się prawdziwe bandy uliczników lub gent-

lemanów, którzy zaopatrzeni w torby z oweroi groszkami,
2 szufelką w ręku atakują balkon po balkonie, spędzając
z nich bronią,ce się panie, zwykle najwyż"lzego towarzystwa
świata rzymskiego, albo cudzoziemców. Widziałem Angielki

tak

zajęte

owem bombardo.waniem, że traciły kapelusze,
pot ciekł z czoła , a z placu ani rusz

włosy się rozplatały,
ustąpić.

Zabawka to niekiedy niebezpieczna. Oczy mianowicie
-są wiecznie zagrożone. Dla tego bierze się zwykle na twarz
:Siatkę z drutu (jak u nas się używają do wykurzania p~zczół,

tylko trochę delikatniejszą) i wtenczas można już drwić
-sobie z najgęstszego bombardowania. Mniej jednak zabawa
ta jest niebezpieczną- jak nieznośną, szczególniej dla nerwowych, bo nie mówiąc już o tern, że oddech utrudniony
bywa przez pył gęsty, unoszący się ciągle w powietrzu, to
jeszcze stąpa się co chwila po owych kamykach, które pod
nogami gniotą się, piszczą, jak kiedy się podeszwę trze po
-szkle, a potem piękna rzecz dostać to z jednej, to z drugiej
-strony, to z przodu, to z tyłu, jaką salwę koriąndolów!
Najlepszym, jedynym na to środkiem jest cierpliwość i zimna
krew. Schować kark w kołnierz od paletotu, gdy:się jest
pod jakim balkonem, nigdy nań w górę nie patrzeć, tylko na
balkon trzeciego lub czwartego domu i znosić wszystko
f;pokojnie, z zaparciem się krwi, temperamentu, nerwów
~te. Biada temu, co się obruszy. W:>zyscy jednozgodnie
zwracają się ku niemu i dopóty śmiejąc się, obrzucają go
()wym grochem, aż się albo zaśmieje, albo ucieknie w jaką
boczną uliczkę, gdzie mu towarzyszy świst i śmiechy puf;tych swawolników. Ja sobie nrządziłern własn.l' sposób
bronienia ócz od szkody. Otóż chodziłem po Corso z lornetą. Tym sposobem wid~iałem lepiej wszystkie balkonowe
piękności, a oczy miałem zasłonięte. Było to jednak niezmiernie wyzywające i nieraz taki się na mnie sypał grad
grochu, że to z jednego, to z drugiego wzniesionego rękawa
trzeba mi go było wytrząsać. - Pojazdy naturalnie nie
P?kazują się o takiej porze na ulicy, a jeżeli komu komecznie wypada jechać, to rozpina parasol , który po pewnym czasie, jeżeli mocny, cały niby mąką jest przysypany, a
jeżeli lichy, to jak sito przezroczysty. Jeżdżą tylko po Corso
wozy specyalne, duże, proste, ustrojone w kwiaty, _festony,
wstęgi, chorągwie, zaludnione wesołeroi drużynami mas~k,
dziewcząt poprzebieranych za chłopców, chłopców za dZiewc?:ęta, lub ubranych w pstre kostiumy błazn?w, pajacó~v
itp. sowizdrzałów, zaopatrzonych we wszystkie narzędzia
zaczepno-obronne do walki na koriandole z ulicą i balkonami. Ta część, t en ustęp raczej karnawału, jest b~z wąt
pienia najbrutalniejszym z całej zabawy, ale kto wJe, czy
nie najbardziej ożywionym, bo w skutek taniości materyału
zabawy, najliczniejszy tu udział bierze publiczność. - ~a
leko przyzwoitsze', eleganckie, sr.ykowne, dystyngowane Jest
ą dni, gdzie
obrzucanie si ę· kwiatami, lub bukietami.
tylko tego rodzaju bombardament jest przyjęty. Zabawa
zasadza się na tern, żeby za bukiet, rzucony na balkon,
złapać bukiet rzucony z balkonu w odpowiedzi. Rozumiem
i przyŻnaję, że kto ma dużo znajomych wśród owego świata
na balkonach a przytern serce czułe, to może sobie dużo
przyjemnego 'stworzyć czaGu. Owa wymiana kwiatów niestety połączona jest z pewneroi niewygodami. Balkon~ wyl sokie, trzeba być zr~cznym i silnym, żeby sięgn~ć, iaacze~, .zamiast uśmiechu z nadobnych ust, słyszy s1ę przeraziiwy
świst i śmiechy polujących na podobne sceny uliczników
i z~ wstydem widzi się, że rączęta wyciągnięt~ d~ po_chwycema zadatku jakiego sentymentu w postaci mewwnego
kwiatu, muszą się cofnąć, nie zdoławszy go uchw_ycić. '_l'o
samo dzieje · się nieraz z bukietem damy. .z~miast doJść
do rąk przeznaczonych wpadnie w łapy zręczmeJszego, zwmJiiejszego, a czybającego na zdobycz dziecięcia_ ~ruk~, kt?reby .za złoto zdobyczy swej nie odstąpiło, bo JeJ posiadam~
nadaJe. mu sposobność zabawienia się cudzym kosztem, t: J.
rzucema _komu owym bukietem w twarz, na kapelusz, gdz1e-

~ol~iek,

i zobaczyć na jego twarzy ślad gniewu
Wszyst)ro wolno. Wyjęci są tylko fur~am. Nad mmi czuwa oko straży, żeby im się co złego
me stało. To wystarcza, oby właśnie przeciwko nim
a. mianow~cie. ich cyli?drom, z~rócić pociski. Śledziłem ja~
kiegoś uliczmka, ktory z dziwną zręcznością opanowywał
bukiety w lot, a potem z za~adzki zwalał kapelusze stangretom i tak jakoś przycupnął potem do ziemi, że ani 0'0
od~ryć; dopiero po chwili znowu do tej samej zabawki wypłynął z tłumu. Trwało to, dopóki i on na sweO'o
strażnika ·
0
nie natrafił, który mu tak usz u natarł, że mu już ochota
do zabawy o~eszła. - Wśród takich rlni kwiecistych powozy eleganckie przesuwają się ulicą , rzucając i odbierając
b_ukiety; pi:ócz prywatnych pojazdów, długim rzędem snują
się olbrzymie wozy z. maskami, a coraz ich więcej, im bliżej
ostatków. Prócz kw1atów, w takie dni rzucają się jeszcze
gałeczki,_ owinięte w różnokolorowe papierki jedwabne, z ogonem mby_ko!llety, z pasków równego papieru, które, zr~,Jcznie
rzucone, opimJąc koło w powietrzu, spadają na miejsce przeznaczone. Z piętr wyższych sypią na dół masy papierków,
k~óre ~iruj~c po powi~trzu na błęki~nem ~Ie nieba, wyglądają
mby roJe miemących s1ę owadów. Kiedy się ma ku wieczorowi
i światło- zapalić można, przesuwają się przez ulice ma kowane kawalkady, grupy w kostiumach, oświetlone benO'a lskim
?gn_iem. Tegoroczne. pochody należą do najświetni~jszych,
Jakie w ogóle w dzieJach karnawałowych zachodziłv. Artyści wł oscy urządzili pochód Arabów przez pustynię~ Z jakich dwustu jeźdźców w parach, na nietęgich , co prawda,
rumakach, ale w pysznych i malowniczych białych burnusach Arabów, z długieroi strzelbami, przewieszoneroi przez
ramię, ubranych, jednem słowem, jak fantastyczny gust
Arabów ubierać się nauczył, z wolna postępowało, wiodąc
w szeregach swych dwie lektyki, niesione przez niewolników.
lektyki z sułtankami , ubraneroi w kosztowne stroje wscho~
dnie. Nie brakło nawet wielbłądów. Na jednym z nich
jechał nawet bej, śl iczny jakiś młody artysta o twarzy posmalonej, o czarnych bogatych włosach na głowie, a równie
czarnym, młodym zaroście na twarzy. Oświetlony ogniem
bengalskim zupełnie uawał typ dzikiego syna pustyni, błę
dnego Farysa, dumnego władzcy swego szczepu. Niestety !
czy wielbłąda kto z boku bukietem podraźnil, czy widok
piasku, którym posypana była ulica, przypomniał mu ro·
dzinną·Saharę, lub pustynie Arabii, dość, iż p. wielbłąd tak
się rozbrykał, że nasz dumny bej musiał mu z garbu zesiąść ku wielkiej zabawie publiki, która frenetycznemi wybuchnęła oklaskami, tern więcej, skoro spostrzrgła sułtana
wprost dążącego do lektyki niedbale na wezgłowiu opartej
i niby odurzonej palonem opium sułtanki. Lektyka wązka
dla jednej, musiała się stać dość szeroką dla dwóch osób. Osobną grup~ tworzyli artyści francuzcy. Zbudowali oni
sobie olbrzymi wóz, si ęgający prawie wy sokości piervszego
p iętra i na nim, ubrani w piękne białe kostiumy z cza u
Walezyuszów, mniej więcej z wieku szesnastego, porozstawiani w malownicze grupy, albo w pojedyńczo wystudyowanych na efekt pozach, także oświetleni ogniem bengalskim,
palącym się na ołtarzu przed posągiem, przed stawiającym
sztukę, zarzucali balkony kwiatami, biorąc n wzajem kwiaty
i oklaski. Nachodzi tłusty wtorek. Tu znowu nowość. Całe już
popołudniu chłopcy przelatują ulice, wołając: Monoletli!
Monoletti . i ofiarując je,
j. świeczki z wos_ku, przeciwdniom. Świeczki te zapalają się po zachodzie słońca w ulicy,
na balkonach, gzymsach; pojazdy, wozy, wszystko goreje świeczkami. Zabawa zasadza się na tern, aby sobie
nawzajem świeczkli) zgasić. Tu już nie ma końca śmiechom
i wykrzyknikom. Wszyscy ubiegają się o skuteczny jaki
a dowcipny sposób, żeby najwif,jcej światełek p ogasić.
Przywiązują się chustki do długich tyczek i powiewając
niemi, drugi balkon gasi pierwszy, pierwszy ulic~ i trotoary, ulica wozy, wozy pierwszy balkon etc., gdzie kto
może sięgnąć. Choćby sili) rękę sparzyło, byle dopiąć cel~
Atak odpiera sili) równie dowcipną obroną. Bierze . s1~
na .sposoby, wije się na wszystkie strony, chowa śwJ~~
przed jednym przeciwnikiem, a tu z nienacka napada drogt
byle

~rafić

1 m~zadowole~Ia_.

t.:
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i światełko gasi i dalejże wybuchy śmiechu i gniewu za
włoskie Sfl podłe. Nie mają nic własnego. Tańczy si\}
zdradfil i podst\lP· - Wszystko to było dla mnie nowe - tylko polki, walce i mazurki, tak samo na balach w teatrach,
i ciekawe; patrzałem, przyglądałem si\l pilnie, ale wszystko jak i na owym placu ludowym, na który także kiedyś nocą.
zostawiało mnie zimnym, bez wrażenia. Jeden tylko ustęp
się powlokłem, żądny zobaczenia czegoś nowego. - Ostatni
zabaw karnawałowych zdołał mi wyrwać oklaski i porwać wtorek ma je~zcze jeden epizod ciekawy. Około północy
na chwilę rozum z tłumami. - Jest to coś równie oryginal- wlecze si~ na rydwanie, przypominającym trochę, a raczej
nego, jak walki byków w Hiszpanii, coś wylącżnie rzym- parodyującym karawan, pajaca, wypchanego słomą, a przedskiego, zwykle nietyle krwawego, co owe igraszki hi- stawiającego karnawał, wlecze się go przez całe Corso na.
szpańskir, nieraz jednak daleko ·krwawsze. ·są to wyścigi
plac tak zwany ludow_y, na który 9orso wychodzi i tam
konne na Corso, wśród tych tłumów ludu, wśród ciasnej
składa si~ go na stosie, podpala i tak karnawał si~
ulicy, nabitej ludźmi, wyścigi k ońm i wolneroi zupełnie, bez kończy. Całą noc, prawda, jeszcze aż do ranka jasnego,
jeźdźców, uzdy, munsztuka, bez żadnego hamulca. Odby·
przechadz~ją si~ maski po ulicach, zaczepiając i intrygując
wają, si\l codzień podczas karnawału.
Strzał. z armaty
się wzajemnie ale w środę popielcową już śladu karnadaje znak początku. W <hwil\l potem na każdym rogu
wału nie ma.
Wszystko gdzieś niknie. Zdaje się, jakby
nlicy, na balkonie, zjawia Si\) pompier z trąbką. Sygnał nagle ludzi ubyło.
)Jierwszy, drugi, ... trzeci - gdzieś w sali słyszy si\l szum,
szelest, gwar, hałas, coraz głośuiejszy, nareszcie coraz bliżej
jeden olbrzymi okrzyk, a z nim szalon.vm P\ldem przed
oczyma przesuwa się 8-11 roz szalałych koni, gvniącycb
y<:.RONIKA ~ITERACKA.
jakby miały poczucie ambicyi, że chodzi o wygraną, jakby
jeździec na nich siedział i za nich myślał i czuł, goniących,
a straszonych towarzyszącym im krzykiem ludu i poprzyNa ostałniem posiedzeniu wydziału historycznego Tow.
pinanrmi papierkami, które w skutek pędu warczą, świszczą,
Przyj. Nauk odczytał hr. Engestroem nader interesującą rozsyczą, jak struny instrumentu. Choć ulica wysypana piapraw\l o staropółnocnej literaturze islandzkiej.
skiem, zpod kopyt płynie ni eprzerwany potok iskier. Ktedy
Ciemną mgłą niepewności zakryte są dzieje Islandyi
Si\l zbliżają, lud rzuca im się naprzeciwko, żeby jak- naj- w pierwszych wiekach po nar. Chr. . Dopiero w wieku
rychlPj ich zobaczyć. Mając tak przed sobą, o 10 kroków, 8-mym poczynają si\) rozwidniać i wyłaniać nieznane dzieje
mimo gróźb straży, rozlaną zawsze przez całą. ulic\l masę poetycznPj i tajemniczej Islandyi, dopiero teraz oświecaświatło
ludu, konie owe . p\)dzą, rozbijając · tłumy, które sili} za niemi cywilizacyjne zimną, a nieznaną ziemi\l Północy. Rychlej
znowu zamykają, niby fale wody. P\ldzą i P\ldzą, krzyk niż wschód Europy natrafia wprowadzony do Islandyi chrzeznów im towarzyszy,· coraz dalszy, głuchszy, ginie, przechodzi ścianizm na dobrą i urodzajną gleb~, a religią, oświat\l, pow szmer, szelest.... Tu słuszeć si\l daje strzał armatni, konie j~cie i poczucie narodowe ch~tnie władycy islandzcy w ~ar· .
stanwy u celu, szczęśliwie, jeżeli bez przypadku. - Nieraz
monijną łączą całość. Doensk tunga, jak nazywano w moSi\l zdarza, że koń z boku uderzony kamykiem albo przewie krajowej język islandzki, jest ź1ódłem, z którego wystraszony, zamiast biedz prosto, daje szczupaka wbok, dzielają si~ języki: norwegski, szwedzki i duński, jest j\l·
w tenczas biada! - Otóż mniej więcej fizyognomia Corsa zykiem samodzielnym, wydającym z łona swego drogocenne
podczas karnawału. Zabawy te trwają zwyczajnie od 3-6 skarby literatury piśmiennej. Gdy p i ę k n o włosy H awieczorem. Inne CZ\lści miasta są spokojne. Jest tylko jeden r a l d w wieku 9-tym uciemiężał poddanych swoich w Norplac wielki, w ubogirj CZ\lŚCi miasta, gdzie przez cały ten czas wegii, młode a silne Wikingów plemię, nie chc11c być natrwa jarmark. Pełno tam bud jak u nas na jarmarkach, rodem helotów, zdatnych tylko d~ mewoli i_dźwigania ci\li·
-z menażeryami, obrazkami o zbójcach, somnambulach, ol- kiego jarzma posługowej pracy, opuszcza kraj swój, szuka
brzymich kobietach, potworach, widokach z wojen etc. a przywolności i przybywa do nieznanej dotąd lslandyi. Od razu
tern budy z loteryami na rozmaite przedmioty: indyki, kury, poczyna nowe a świeże wrzeć tam ż?'cie. Młodzi obywatele
sztylety we włosy (bardzo ulubione przez Włoszki) grze- wspólne nadają sobie prawa, pracuJ~ w zgodzie i miłości.
hienie, likiery, rądle, szkla!}ki, talerze, sardynki, sery, śledzie, Żródłem idei państ.~owej jes~ _u ~ic~ i~.ea _ układu i umOYfY ...
owoce. Otóż ·mniej wi\lcej; co spostrzegłeii:C Pró"Ci tego l:iywają · · ··wżajeuinef. ·· ~a· wiecu w roku l 000 proklamują wiary
loterye na pieniądze, rozbój na wolnej drodze. Rozdaje się 10 chrześciańskiej zasady, i chrzest ogólny przyjmują, a narOd
tabliczek o 9 numerach, za kaMem ciągnieniem si\l wygrywa, islandzki słucha, wierzy i . wypełnia je. Chocia~ pierwsi
ka-żda ~bliczka kosztuje l soldo, wygrywa si\l 4, zostaie 6
apostołowie kościoła z obcych przybywają krain, to po nich
dla wydrwigr6sza. Tu si\l kupi sam proletaryat. Wyciąga niebawem władycy islandzcy biorą sami w r\lk\l słutbę kosolda po soldzie, rozpacz gdy przegra, . potem radość,
ścieloą, stają si~ kapłanami i piastuj!! pastorał biskupi Ta
~dy. w~gra. Wszystko to w towarzystwie muzyki, składaharmonijna łączność społeczeństwa z duchowieństwem nie
JąCeJ SI\l _z. t~b, kobz, bębnów i owej wystawy obrazów,
wpływowem lecz swojskiem, główną jest przyczyną, że zaprzed stawiaJąCeJ atentaty na monarchów, sceny z życia
chowały nam się owe pi\lkne islandzkiej przeszłości skarbI~abell~, _walki. białych z Indyanami, potwory morskie,
nice poetyczne. Gdy gdzieindziej zaprowadzenie chrześciztemskie l p_owtetrzne, ~k działa na nerwy, że ucieka si\l aństwa mimowoli połączone było z burzeniem i niszczeniem
co tchu na c1che, wspamałe, uroczyste ruiny starego Rzymu,
dawniejszych zabytków narodowych i społecznych, tutaj na.
żeby od_etchnąc. .
północnej, za morzami położonej wyspie, zachowano obok
Wieczorem 1 noc!ł od 9-5 z rana odbywają si\l bale powstającego ołtarza, nietkni~te pamiątki przeszłości i od
maskowe we wszystki~h teatrac~ i w specyalnych salach razu powstał szczery i ciepły narodu z kościołem stosunek.
do baló":, a na . wyżeJ wspomma~m placu, oświetlmm
Celibat w Islandyi jak najdłużej 11ieznany sprawia, że do~mpkaml z papteru, przy. odgłosie dwóch kapel, tańczy
stojeństwa duchowne z ojca na syna przechodzą i stają si~
s1ę ~oc całą pod gołem mebem, na kamieniach. Byłem poniekąd dziedzicznemi. Później, gdy w skutek zmiany
na .J~dnym z tych balów w teatrach. Znndziłem się stra- stosunków kościelnych nastąpił rozdział mi\)dzy urzędem
szliw~e. 'l;'~ ogro~ny, . ale maski br~ydkie i niegustowne, duchownym i świeckim, władycy islandscy oddają dostojeń
a t~nce ~żeJ kryty k1. Ude~zyło ~me tylko-, że publika stw~ duchowne w ręce powołanych, lecz zatrzymują na
kobiet me z_ samego _pół~wiatka Sl\l składała, jak to by- zawsze patronat nad niemi. Muza poezyi obejmuje teraz
"'!ało w Paryzu. PrzeCiwme, tu na _podobne _bale p_rz~chodzą berło ruchu umysłowego. Z ówczesnych pamiątek podaft
111gn~ry, .które bardzo d~o trzymaJą o s_weJ cnocie 1 przy- islandzkich. które nutą pieśni uleciały z mgły dziejowej,
~wmtośCJ, ~rzyprowadza]ą nawe~ podlotk_i, które znowu cie- dwa głównie dzieła zwracają uwag~ uczonych : E d d a
.kawern o~em mns~ poglądac na śmielsze toalety dam, s t a r s z a i m ł o d s z a. Pierwsza, kodeksem królewskim
ubranych Jak łabędz, . albo gołąbek. Karna':"~ł wszyst!to
nazywana, pochodzi z końca XIII. wieku,. a znajduje si~
tło~aczy. Otarłem ~~ na owym b~u o ffil!llStra ośw1e- w królewskiej bibliotece w Kopenhadze. Kodeks ten (codex
00118, który zdawał SI~ tam być w swo1m żywiole. - Tańce
regius) darował mi\ldzy 1639-1643 biskup Brynjulf Svinson
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i nazywał go Edda Saemundar, mniemając, że dzieło to
jest utworem uczonego mędrca Saem·unda, którego mądrym
czyli fredi nazywano, czarnoks i ęzką siłę nauki mu przypisując. Późniejsi uczeni wykazali, że twierdzenie biskupa
na słabej zbudowane jest podstawie naukowej i że prawdopodobnie śtarsza Edda jest dziełem zbiorowem. Zawarte są
w niej pieśni mityczne i heroiczne, stanowiąca każda dla
siebie odrębną całość. W pieśniach mitycznych czytamy o
ówczesnej wierze, o B:~ gu, o stworzeniu i końcu świata, o
odrodzeniu się człowieka i t. d. Wszystkie prawie pieśni
mityczne Eddy były ważnem źródłem dla późniejszej germańskiej i północnej mitologii. Do głównych pieśni mitycznych starszej Eddy, w których raz bucha dzikość i w przecudnych porywach wiedzie nas na szczyt grozy i uwielbienia,
to znów głos ich spada w miękkość i harmonią, zalicza
między innerui prelegent VOluspa czyli przepowiednie wróż
bitki, cały zbiór poematów Vafthrudnisnu!tl i Grimnisnuil, które rozświecają zasady pojęć religijnych mitologii
północnej, dalej poemat Lokaef:nna czyli pieśń o biesiadzie
Oegirsa, uosabiajacą principium złego czarnoboga Lokke
i walkę, a sprawy Jego. Następnie przytacza prelegent z kodeksu Eddy słynny poemat humorystyczny o Thrymie,
w którym przedstawiona jest Saga o Bogu Thorze, Bogu
piorunów, sijy i wojny, którym Jotte-Thrym, duch podziemny - Mjolnera młot czarowo y wykrada, starając
się rękę bogini Frai pozyskać.
Ta ostatnia należy do
najcenniejszych pieśni Eddy i opisuje jak:
nThor się obudził, nie znalazł mfo ta,
Szuka daremnie, gniewny się miota,
Potrząsa brodą, dłońmi silneroi
Rzuca wokoło gniewny syr: ziemi."

Olbrzym Thrym powiada mu:
"Jam go zakopał dfońmi własnemi,
mil oś m głęboko w ziemi, .
Ale go w niebie nikt nie posi ęclzw,
Póki mi Fraja żoną nie będzie."
Leży

Thor przebiera

się

Rękę ozdobił

n we Fraji szaty,
w klejnot bogaty"

i z Lokem, z synem Lauft>jowym, udaje się w po~róż d~
Jethenheimu. Thrym rozkochuje się szalenie w mmemaneJ
Fraji, a gdy
!l-Olbrzyma siostra przybywa,
u dar weselny surowo wzywa:
- Daj mi z tej ręki złote pierścienie,
Jeżeli faskę moję masz w cenie;"
nWtedy król Thnrsów ten rozkaz daje: .
- Młot mi przynieście, niech uczczę FraJę."
n~ozśmiaJ się w sercu T~or uc!es~ony,
Kiedy zobaczył młot SWÓJ wzmeswny; .
Chwyta go, naprzód mści się ~a Thrymie,
Pą_tem druzgoce ludy olbrzymie.
Tej, co wolała o dar we~eln!, .
Siostrze olbrzyma, dał CIOS sm1ertelny,
Piorun jej błysnął na miejsen zfota;
Tak syn Odina. wrócił do młeta.

Następnie zaznaczywszy jeszcze pieśń ?, Skirmirz~
i wainl! sentencyonalną "Pieśń wielką !Javasn~l·· przechodzi
hr. Engestroem do młodszej Eddy czyb Snom Edda, p~zy
padającej na rok mniej więcej 1230.. Autorem. tego dzieła
ma być ostatni ze skaldów islandzkich, Snon·Ł Sturlesson.
W tym drogocennym rękopisie mamy bardzo ~okładu! poglą~. na mitologią, w dwóch odrębny~~ częśc1a~h sp1s~ną.
NaJpierw dział zatytułowany Gilfagm~ng. czy h Gat~edy
Bragesa. Dalej znajduje się w. ręko~1śm1e wyczer~uJąca
nauka: poezyi, jej zasad i składru rym~w, pt. S~aldskapar
mal 1 ksi\)ga Hatatal. Podstawą Hettatalu Jest poemat
epiczny ?loiony ze 102 wierszy, w któryc~ _poeta kun. sztownie jeden po drugim, jakby dla nauk1 1_ dl~ przykładu, złożył "szystkie wówczas moż~b~e 1 uzywane
sposoby układania rytmu. Poczem mow1 prelegent. o
kilku innych poematach , 1>\)dących niejako dalszym cul~

giem poematów mitycznych i heroicznych starszej Eddy.
Prelegent wspomina tutaj o poemacie Riganial na Heimdalu,
w którym występuje Bóg Bog1w, jako Stworzyciel stanów
i o pieśni genealogicznej Hindluljod. Uczeni północni cenią
wysoko obadwa te poemata i nazywają je łącznikiem dwóch
działów poetycznej literatury islandzkiej, a który do heroicznej prowadzi pieśni. Z dziedziny poezyi heroicznej zwraca
hr. Engestroem uwagę słuchaczy na pieśń o cudoumym kowalu Voelsund - zwaną Voelsundarkhvida w starslej
EdLlzie. Po niej przytacza z młodszej Eddy tak zwane Grottasaenger, sagę poetyczną o dwóch Jottuokach, o dziewkach
zaklętych, które mielą złoto dla islandzkiego króla Frodi.
Oprócz poematów zawartych w Eddach, w tej natchnionych
rytmów skandynawskich macierzy, wspomina jeszcze prelegent o pieśniach: Krakumat i Bjorkamal. Nas tępnie przechodzi do skaldów islandzkich, tych rzeczywistych szafarzy
sławy narodu.
Skald dla skalda był to brat "po myśli
i po sercu." Skaldowie (od skali d poeta) opiewali dzieje
Islandyi, lub śpiewali pieśni pochwalne, drapa, na cześć bogów i rycerzy. W S..:wecyi, w Norwegii i po skandynawskich zagonach wszędzie roznosili skaldowie w pieśniach
swoich tradycye Islandyi, "swych myśli prz~dze i swych
uczuć kwiaty." Nader wielka i pokaźna pozostała nam
liczba tych bardów północy . Najdawniejsi pieśniarze Norwegii: jak, na pół mityczny Starkacl i Bragi są jeszcze
w ciemnej osłonie przeszłości fantastycznym chorałem podaniem tylko. Dllpiero pomięrlzy 872 - 930 już za czasów . Haralda pięknowłosego wy stępują znani i rzeczywiści
skand ynawscy pieśniarze. Z tego grona poetów na dworze
Haralda najwybitniejszymi byli: Thiodolf Hvin i Thornbjorn
Hornklofi. Słynniejszym nad ni ch był Eyvind Frinsson,
Slcalclesspillir czyli z a ćmi e n i e ska l d ów nazwany.
Opisał on dzieje króla Ha kona w poemacie Hakonarnal
i piękną pieśń: Eriksmc(l, poświęconą królowej Gunhildzie
i mężowi jej Erykowi Bloerloex. Hr. Engestroem przechodząc całą prawie plejadę skaldów, wspomina obszerniej
o skaldzie Einal Skulsson i pieśn i jego Olofsdrapa, poświęconej czci świętego Olsta. Poemat ten ma być pod
każdym względem prześlicznie pojęty m. Sagi, wspominające
poemat, opowiadają malowniczo. że w czasie kiedy wit>szcz
natchniony świętą drapą wobec licznie zgromadzonego ludu
wyśpiewywał w kościele, cudowna woń rozchodziła się po
świątyni i szelest skrzydeł słyszano w górze pod kościoła
sklepieniem, bo pieśń tę anieli słuchając, wrotka po wrotce
Panu w niebie opowiariali. W końcu mówi prelegent obszernie o znaczeniu pieśni pochwalnych czyli drapur,
określa je bliżej i wykazuje, jak powoli czas skaldów mija,
jak "wiek innej potrzebuje strawy" i jak miejsce piewców
islandzkich zajmują pieśni religijne. Źródło Hipokreny zaczyna w Islandyi wysychać, a obie Eddy, grające połyskami
oryginalnej fantazyi ludów Półn ocy, stają się wspomnieniem
i dowodem dawniejszej sławy i chwały narodu.
- O wychowaniu dzieci. Sześć nauk, powiedzianych
na pasyach W. postu w katedrze pozo. 1880 r. prze7! ks.
Wł. Chotkowskiego, lic. św. teol. Poznań nakład i druk
Jar. Leitgebra 1881. (2 marki, z przesełką 2,20.)
W przedmowie powiada autor, że co w kilkunastoletniej
pracy około wychowania młodzieży zdobył doświadczenia,
to pragnie obrócić na pożytek ogółu. Chodzi mu głównie
o ujemną stronę dzisiajszego wychowania. t. j. o wykazanie
najpowszechniejszych błędów przy wychowaniu dzieci popeł
nianych i podanie odpowiednich środków zaradczych. Tło,
na którem autor rozwija głębokie prawdy i zasady chrześciańskiego wychowania, stanowi ześć wypadków z pisma.
św., gdzie Pan J ezus uzdrowił, lub wskrzesił dzieci trzech
ojców i trzech matek, a "takie nawiązywanie nauki do ewangelicznych wydarzeń i cudów nietylko budzi w słucha
czach zajęcie i zastósowanie nauki jaśniej rozprowadzać
pozwala, ale nadaje mu jeszcze więcej podniosłości i namaszczenia." I rzeczy wiście kazania te pasyjne z największym
pożytkiem czytane zawsze być mogą przez rodziców.
W p i e r w s z e m mówi autor o potrzebi~ wy~bowy:
wania dziecka od lat najrańszych i piękny tu pom1ęd~y JDne~Dl
przedstawia obraz, porównując boleść wdowy z Naun z me-
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szcz~liwą naszą ojczyzną, której dzieci dążą do upadku.
"Ale ja znam obraz f'tokroć smutniejszy i boleśniejszy Gd
tamtego, obraz większy i grozą swą wspanialszy, na który
patrząc, krwawe łzy wylewaćby trzeba i to właśnie dla
tego, że mało kto nań zwraca uwagę. Znam osobę w ~a
łobie, odzianą w kir smutku, w siermięgę niewoli, niegdyś
wielką panią i królową dziś niewolnicę poniżoną i ubogą; to moj a ojczyzna ! ...
"1 cały ten naród nieszczęśliwy, ta wdowa pomiędzy
narodami, ta matka nal"za, mimo nędzy i poniżenia, tak

bardzo ukochana, patrzy ż trwogą i ża.lem na śmierć duchową, swych dzieci. B~ śmierć co ciało zabija, niczero
jest wobec śmierci, co duszę na wieki gubi. . •"
W d r u g i ej nauce rozwodzi się autor o miękkości
wychowania, radzi sposobić do życia twardego i pracowitego, hartować, a nie pieścić. Kiedy dowodzi, że każdy
powinien pracę ukochać, bo nikt nie wie, co go czeka,_ a
być ciężarem drugim nikomu nie wolno, wypowiada bolesne,
ale prawdziwe słowa: "nie masz nic smutniejszego, jak t. z.
proletaryat szlachecki. Już go bieda w kleszcze ujęła, a
on jeszcze wierzy, że jest panem, do roboty żadnej wziąć
się nie może, bo nie umie.... "
W t r z e c i ej nauce krnąbrność i pycha dziecka
przedstawione są jako druga przyczyna zguby. Karać więc
trzeba, aby nauczyć cbrześriańskiej pokory, posłuszeń3twa
i dobrej woli, trzeba wpajać przekonanie, że cnota, gorliwe
pelnienie obowiązków, miłość Boga i gotowość do bezinteresownego poświęcenia się za kraj i braci stanowią większą
ozdobę i piękniejslą chwałę, niż wszelkie skarby, dostojeństwu i pańskie poebodzenie! Mówiąc o karze, autor jest
za cielesną, zwłaszcza w wychowaniu chłopców : "To wiem,
że dzieciom kara cielesna honoru nie ujmie, ani poczucia
swej godności u nich nie zabije, bo nie znam ludzi więcej
dbałych o swój honor, jak byli nasi ojcowie i bodaj czy
gdzie skorsi byli do korda o najlżejszą obrazę, jak w Polsce,
a przecież i . w domu i w szkołach nie żałowano batoga." Chłostę uważa jednak autor za środek ostateczny, a nadto
nie dozwala karać ża to, co wynika z przyrodzonej sła
bośei, lub wady ciała, chyba, żeby się z tern łączyła wyraźna
zła wola.
Nauka czwarta przedstawia skażone obyczaje mło
dego pokolenia, nawołuje rodziców do wyrobienia w dzieciach
skroniności i wstydliwości od lat wcześniejszych, niż się to
zwykle dzieje, bo z zaniedbania tego ważnego obowiązku
najgorsze wynikają skutki.
W nauce p i ą t ej gani autor zaniedbane wychowanie religijne domowe, wystawia konieczność pr~yzwycza~
jania od dzieciństwa do praktyk re~igijnycb i chwali dawne,
. patryarcbalne w polskich domach obyczaje.
W s z ós t ej wreszcie nauce mówi o potrzebie nau:kowego wykształcenia .i wskazuje rodzicom obowiązki wobec
szkoły nowoczes'nej, b~zwyznaniowej, gdyż bez 'religijnej
podstawy nie można dobrze wychować, a· wielkie wady
dzisiajszej młodzieży pocbodzlJ: głównie z braku religijnych
zasad. T~taj nawet cyfra_mi udowadnia autor okropne
spustoszema moralne w szeregach dzieci i młodzieży naszych
czasów i w końcu o_dzywa się matek polskich, bo na ich
barkac~ spoczywa dziś cały ciężar wychowania.
. Ks1ądz Cbotkowski wzbogacił swą książką katolicką
hteratur~J polsk_ą, a społeczeństwu wielką wyświadczył przysług~. Praca Jego odznacza się gruntowną znajomością obranego przed~i?t~, pię~ną formą, przemawiająceroi do
duszy ~braza'!n. 1 Jasności~ rozkładu, gdyż pierwsza jego
nauka JeSt DieJako wst~pe!D, cztery następne wystawiają
przyczyny zguby tylu dzieci, ostatnia jest zestawieniem ogóln_em i _uzupełnia_, c_o w pie_r~,:zycb pominięto. Zatrzymaliśmy su;. umyśl me meco dłuzeJ nad rozbiorem tej książlti,
aby . czytelmczkom nasz~m dać sposobność ~znania jej
-treści, która nas tak bhzko dotyka, a matki 1 osoby wych owujące zachęcić do jej nabycia.
- - Trzy małe tomy obrazków dramatycznych wyszły
nakładem księgarni J. -K. Żupańskiego.
Jeiien z nich: C z. t er e c~ w i e~ b i c i e li L u cyny
w IV aktach, znany Jest pubhcznośc1 z przedstawienia na

scenie tutajszej w zeszłJ.m roku. - L a u r a, obrazek dramatyczny w III aktach z epilog:em, odznacza się zacną
~ndencyą. ~ T a d e u s z Koś c i u s z k o czyli cztery
chwile z życia · teg•l bohatera. Na pozór są tfl luźne ołira·~ ki, nie . brak im jednllk dramatycznego J.>Owiązania, .
w każdym bowiem ta sama postać Ludwiki Sl>snowskiej,
późniejszej ksi~J~ny Lubomirskiej, zjawia się jak anioł miłości, pocieszenia lub przyjaźni u boku naczelnika narodu,
a wreszcie tułacza.
Całość tebnie gorącym patryotyzmem i ukochaniem wspomn ień ojczystytb, c·o sprawia, że
owe obrazki czytają się przyjemnie.
O zaletach scenicznych wymienionych trzech utworów
sądzić nie chcemy, boś~1y ich nie widzieli _na scenie.
- Dwa odczyty prof. Stan. hr. Tarnowskiego, miane
w Poznaniu dnia 4 i ti styc:wia 1881 r. - I Balladyna,
II Lilia W rneda, odbitka z Kuryera Pozn. wyszły nakładem
księgarni J. K. Żupańskiego i są tamże do nabycia.
- Listy Zygmunta Krasińskiego do hr. Montalemberta
i A. Lamartina z francuzkiego na polskie przełGżyła i przedmową opatrzyła T e o f i l a R a d o ń s k a.
Poznań, nakładem księgarni J. Chaciszewskiego 1881.
- Czas, przestrzeń i wieczność ze stanowiska przyrodniczego.
Rzecz czytana na posiedzeniu członków wydziału przyrodniczego Tow. Przyjacioł Nauk w Pozn. przez dra Kus z t e l a n a, drukiPro Jar. Leitgebra, nakładem autora 1881.
- Trzecie sprawozdanie roczne zakładu leczniczego dla
ubogich chorych na oczy w Poznaniu od l stycznia 1880
do 31 grudnia 1880 podał dr. B. W i c h erki e w i c z.
Treść: Kronika adminiątracyjna, wykaz chorych itd. Wiadomości lekarskie: O zapaleniu skrofulicznem oczu, o
jaskrze, zapiski kliniczne, zestawienie chorób i wykaz operacyi. Poznań druk. Jar. Leitgebra.

Teatr i muzyka.
Dnia J 2 marca odegrano po raz pierwszy na scenie
naszej 5 aktową komedyą Wiktoryna Sardou "D a n i e l
R o c b a t." Podczas gdy ciekawy ten, bo oryginalny w zakroju~ sceniczny utwor genialnego francuzkiego komedyo-pisarza roznami~tnił do najwyższego stopnia uruysły w Paryżu
i wywołał w chwili przedi>tawienia prawdziwą burzę, objawiającą si~ z jednej strony w grzmocie oklasków zadowolonej parŁyi, z drugiej zaś w głośnych, demonstracyjnych
oznakach niezadowolenia przeciwnego stronnictwa - u nas
przeszedł bez wrażenia, niesmak tylko w sercu i umyśle
pozostawiając.
Głównym powodem niezainteresowania się
taką okrzyczaną, dramatyczną nowością był, jak sądzimy,
wstręt ogółu naszego, przyzwyczajonego do poszanowania
tradycyi religijnych, do dysput tego rodzaju, jakich polem
abszernem są całe długie dwa akty tej sztuki, a dalej cały
szer<'g fałszywych sytnacyi i sprzeczności, których nie pojmujemy u autora tak wielkiej sławy dramatycznej, jak p.
Sardou. ·- Czyż kobieta tak pełna wiary i głęboko religijna, z takim zapałem i przekonaniem dowodząca istności
Boga i nieśmiertelności duszy, zdoła tak silną rozgorZt'Ć
miłością dla człowieka, który w mowie na cześć pogań::~kiego
filozofa francuzkiego dowiódł zupełnie przeciwnych, antychrześciańskich zasad i czy właśnie po owem bezbożnem
c re d o zawierzy mu swe serce i rękę? - A mo~e uczyniłabv to wreszcie, grlyby p. Sardou nie był jednocześnie
stworzył z niej kobiety wyższej pod względem rozumu i inteligencyj! - Lecz stało s i~; Lea, śluhem cywilnym już
złączona z Danielem, pr8gnie teraz corycblej połączyć si~
z nim przysięgą wobec Boga, przed ołtarzem. Daniel (Freycinet), otwarty nieprzyjaciel i przeciwn~k kościoła - przed ołtarz
pójść nie chce, jemu ślub cywilny wystarcza. Nie bę
dziemy opisywali walki, jaka si~ toczy teraz przez cały akt
3 i 4, religijnej walki zasad -;- na serca - a w któ ej
żadne z zakochanych ustąpić nie chce. Jest to długi ustęp.
strasznie niezawodnie m~ący artystów i nużący w końcu
słuchaczy. W walce tej przecież zwyci~ża Lea, jej stałość,
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duchowa, moralna wyższość, a wreszcie wdzi~ki i miłość
kruszą i łamią twarrly pancerz zlej woli nie ugi ętego szerinirrza do tyla, że ten zgadza ·· się wobec całego świata
ukochaną zaprowadzić przed ołtarz. I cóż Lea ? czy
szczęśliwa. nadzieją, że, zwycięży wszy -je i en przesąd, zd oła
w przyszłości zuRełne odnieść zwyci~ztwo i zbłąkane serce
powrócić Bogu? -Bynajmniej. Lea zacz) na nagle kapry~ić,
a ze wspaniałych wyżyn mocy i stałości charakteru spada na
- poziom zwykłego uporu kobiecego - teraz ona nie chce
Daniela, podpisuje rozwód i - zapomniawszy wszystkich
przebytych scen gorąrych i namiętnych - kochankowie
rozłączają się na. zawsze. Ustęp ten stanowi w wysoki m
stopniu ujemną stron~ sztuki, budzi nie, mak i podejrzenie,
jakoby dla p. Sardou, jak dla każdego zwyczajnego śmier
telnika, serce kobiece dotąd zagadką był o ! - Przedstawienie
sąmo wy~adło ku ogólnemu zadowoleniu niezbi t liw. ie
zgromadzonej publiczności. Pan Hierowski w roli bobatera
sztuki, zn11komicie si~J ucharakteryzował i miał w grze
swojej szrzęśliwe chwile; toż samo powiedzieć można o p.
Linkowskiej (mistress Powers) i p. Ka łuż , ńskiej (m ss
Estrr). Najkorzystniej wypadły role paoi Otrębowej (miss
Lea) i p. I.ucyana (Dr. Bidach).
Pominiemy tym razem inne sztuki, z których "D w a
ś w i a t y", piękny dramat O k t a w a F e u i li e t.' po ra~
pierwszy w obecnym sezonie ukarał się na sceme na ~ zeJ
i sympatycznie przez publiczność przyjęty został . a szczere złożymy podziękowanie Szanownej Dyre~cyt teatru naszego, ii uprosiła p. Rap a c k i e g o, pterwsz?rz'tt(nego artystę warszawRkiego teatru, o kilka Po~n a mu
"!VYStępów. Przybycie p. Rap a ck i e g o było 1stotme dla
Wielkopolan niespodziank~ i spełnieni em go~ących od dawna
pod tym względem życzeń wielbitieli wielkiego_ arty~ty . P a n Rap a ck i wystąpił do chwili, w któreJ to plSZPmy,
w czterech sztukach: w S a f a n duł a c h, jako Dr. Leo ·
nidas Vauclin, w tytułowej roli anegdoty dramatycznej J.
I. Kraszewskiego R a d z i w i ł ł P a n i ~ K o ~ h a n k u,
w M a z e p i e Jul. Słowackiego w roli WOJewody 1 w Szekspira Ku p c u W e neckim ,. jako żyd Shylock. Wys_tę~y
warszawskiego artysty zgromadzają na każd e przedstaw_teme
tłumy widzów; teatr od dołu do góry bywa przepelmo_ny.
P. Rap a ck i swoją grą prawdziwie mistrzowską od pterwszego wystąpienia umiał zdobyć sobie sympaty~ słucha
czów; a z każdem nowem wystąpieniem sympatya ta
wzrasta, podziw sill wzmaga i publiczność. nasz~, '~ og~le
niezbyt pochopna do entuzyazmowania stę, oz~w1a stę!
rozgrzewa, zapala i przeciągłemi, frenety_cznemt o_kla~kl
składa hołd uznania znakomitemu artyśc1e. - Nte b~J
dziemy tu po szczególe rozbierali skończon~j gry p. R a p a c k i e g o , dość powiedzieć, że znakomt_tą _z~wnętrzną
charakterystyką, umiejętną mimiką, elegancktemt 1 artysty:
cznemi ruchy, a ponad to wszystko urokiem _natura~n ?ŚCI
i prawdy opanował on i oc;~arował nawet naJchłodm_eJ SZe
umysły. Kto z Szanownych czytelników lub czytelmcz~~
Dwutygodnika pozamiejscowych nie miał do_tąd ~posobn~s~l
przekonania sill o prawdzie słów naszych, mechaJ przybp\a
corychlej do Poznania podzielić powszechny zapał dla genialnego artysty.
.
; .
Gdybyśmy z przedstawionych, ws~omma~ych w~zeJ
czterech typowych postaci mieli wy brać Jed~ę, Jako naJdOskonalszą artysty kreacyą - bylibyśmy w memałym ambarasie; p. Rapacki był bowiem niezrównanym doktorem
Vauclin, safandułą, szorstkim, zacillt~m, t~var~ym wyzna~
wcą rewolucyjnych zasad, a w gr~nCle m1ękkliD, do P?
święceń gotowym człowiekiem- OJcem ; - . był . ~ówme
znakomitym, wiernym tradycyi aż d? naJdrobmeJ~zych
szczegółów nieświezkim księciem, Pame ~oc~anku' .
był prawdziwym typem nieludzkiego, zakamte~Iałego, S~·l
taósko-mściwego Shylocka a wreszcie wspamałym woJe·
Wazy
wodą, dumnym, nieugiętym' z czasów ostatmeg~
~ ma. m
gnatem polskim chwilami pełnym grozy, to znow po~ągte
bólu i rozpaczy.'- Zaprawdę - nieśm~ertelny nasz wles~cz
dramaturg nie mógł marzyć o znakomitszym odtworzyctelu
swojej wspaniałej kreacyi. .
.
·
Zamilczymy na ten raz o artystach naszeJ sceny, wzm~an-

:v

kując tyl ko, że wszystkie w mowie będące
zalecały się wszelką starannością, a artyści

pracowitem obmyśleniem i dokładnem
za co im szczere należy się uznanie.

przedstawienia
odznaczyli się
oddaniem ról swoich,

*
- Donosi Czas krako.wski :
W Medyolanie rodak nasz. p. Edward Reszke , zbiera
latuy w teatrze "La scala" jako Don Ruiz w Ernanim.
Glos jego silny, a dźwięczny, zapełnia całą olbrzywią falę
jednego z największy ch teatrów w świecie. P. Reszke już
trzeci rok jest stale angażowanym na sezon zimowy w Medyolat;ie, w tym roku śpiewał w Ruy Blasie i Ernanim.
Na jednem przedstawieniu Eroaniego był obecnym Verdi
i zachw) cił się głosem Reszkiego tak dalece, iż mu przeznaczył rolę w nowt-j operze p. t. "Ofelia," którą pisze.
Panna Józefa Reszke, siostra p. E1łwarda, ś piewa jako
primadonna w królewskim teatrze w Madrycie z niezmiernem powodzeniem; mówią, iż z powodu tego współubiega
ni a Pdtti ta'< prędko Madryt op uściła; repertoar panny
Reszke bardzo obszerny, składa się z kilkunastu oper.
Na wiosnę cała rzesza naszych śpiewaków, rozpierzchła
po świecie, "' ybiera się do Londynu i włuska tam opera
będzie się składała przeważnie z Polaków, tj. pp. Kochań
skiej i Heszke, z I'P· Mierzwińskiego, pierwszrgo tenora
wielkiej opery paryz]{iej i z Edwarda Re!'zke, jako basa.
Pan Re.;z ke pregnie przeprowadzić swój pomysł, aby przy
otwarciu nowego, wielkiego teatru w Warszawie wszystkie
te znakomite talenta wystąpiły razem.
- Panna Ewelina Syrwid angażowaną podobno została
na dwa lata do opery petersburgskiej pod bardzo korzystnerui warunkami.
- Pan Barcewicz, który od dni kilku bawi w Poznaniu,
zbierał niedawno tryumfy w Dreź nie i Lipsku.
W dziennikach tamtejszych nazywali go Nirmcy "swoim genialnym
gościem, przypominającym Paganiniego."
Przyzn11jmy, że
willkszych pochwał oddawać trudno. I rzeczywiście p. Barcewicz, mając lat 22 dopiero, z aliczać się już dziś może do
skrzypków pierwszorzędnych i stanąć obok Sarasatego, lub
Joachima. Rodem z Warszawy, tamże pobierał pierwsze
lekcye muzyki, potem kształcił s ię w Moskwie, a wre3zcie
w konserwatoryurn paryzkiem. Podczas ostatniej wystawy
wystę p ował już w koncercie międzynarodowym i ogólne
zyskał uznanie.
My słyszeliś my go tutaj 28 bm. w teatrze, a zachwyt,
jaki u nas wzbudził, każe tylko przyznać słuszność wszystkim, słyszanym o grze jego pochwałom . Każdy ton tu
pełen, czysty i okrągły, czuje się mistrza w każdem pocią,
gni~ciu smyczka. Zapisujemy z radością , że w piątek
l kwietnia J!an Barcewicz jeszcze raz słyszeć się nam
pozwoli.
,~.

Przypomnienia ogrodnicze na

miesią.c kwiecień.

W tym miesiącu zakładać się powinny ~ wieże trawniki.
W ogrodzie owocowym, jeżeli zupełnie rozt3jalo, przesadzać
drzewa, krzewy i zakładac szkółki. Drzewa ob ciu ć , szcz epić i łą
czy ć, a przeziębniętym lub zgangrenowanym miejsca zepsute wycina ć i zamazywać maścią. ogrodnicza.
S z c z e p y o k n l i z o w a n e 'p rzeszlego roku, a przyjęte,
nad zdrowemi oczkami przycinać na dwa cale. Boczne gałązki
wycinać i piln o wać, aby później pod szczepem nie wyrastały.
D r z e w a p e s t k o w e: wiśnie , tereśnie, śliwki, bronić o_d
wydzielania się z nich gumy. W tym celu drzewo oczyszcza. s1ę
i smaruje maścią, z łożoną z czystego końskiego nawozu, gbny,
•
.
piasku i smoły.
Zrazy. W dni pogodne wybierać od wschodu i połndrua
zrazy, grubości pióra, zdrewe, silne, pefne ok dojrzałych! lecz J?O-.
jedyńczych i takowe zrzynać. Dla dłuższego utrzymarua w ruch
świeżości wycinać je trzeba przynajmniej na dwa cale z wyros~m
dwuletnim, który przy szczepieniu odciąć należy. Zrazy prz~c f!·
wują się w lodowni, lub w piwnicy, do połowy w!!adzone w ZJ(l!D.lę
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niesuchą. lub w
waja się słomą.

ziemi w ogrodzie, od strony północnej i przykry• V r z e w a o w o c o w e oczyszczać z robaków, mchu i gumy,
a przy koń en miesiąca w porze ciepłej, m o ż n a j u ż d r z e w k a
s z c z e p i ć, wprzód pestkowe, a później ziarnkowe. Z pniów
drzew starszych odejmuje się grubą i zastarzałą korę, a miejsca
oczyszczone pędzluje się mięszaniną gliny, wapna i krowieńcu.
Wapna brać najmniej.
A g r e s t i p o r z e c z ki oczyszczać ze starych gałęzi mchem
okiytych i obcinać ablegry i uboczne odrostki. Zrazy na nich
wyrzynać i sadzić w ziemię, gdy tylko ziemia przestaje być zmarzniętą, ale nie zbyt gęsto, aby każdy krzak był odosobniony.
W o gr o d z i e w ar z y w n y m grzędy, o ile można , przekopywać, to samo grzędy szparagowe i mięszać wierzchnią ziemię
z mierzwą, którą były przykryte.
Szpar a gar n i e w tym miesiącu zakfadać.
C e b u l ę zasiewać, gdy tylko mróz puści, a potem ziemię
przyklepać; cebulę zaś w glówkach rozdzielać i zasadzać, o ile
można, najwcześniej.

S z c z y p i o re k trzechletni rozdzielać; po trzy lub cztery
cebulki sadzą się w rowki na dwa cale głębokie, w odległoś ci co
trzy cale.ó
· ·
·
·
zas1ewac.
O g r k'1, m e l o n y 1· k• a w o n y p ó'zmeJsze
Koper w l o ski i anyż, jeżeli ciepło, zasiewa się rzę
dem, w grz ędzie dobrze przekopanej i nawiezionej, płytko na 11/ 2
cala głęboko .
R ozmnażać przez rozdzielanie starych krzaczków: szczaw,
macierzankę, rutę, melissę, szałwię, lawendę, izop i t. d. Rośliny
te przez lat trzy w jednem miejscu mogą pozostać, potem należy
je wyjąć, rozdzielić i przesadzić.
N a s i e n n i ki z zimowego przechowania, jak: kapusta, bru kiew, kalarepa, buraki, rzodkiew, przesadzają się w grunt i silnie

polewają.
· · lub stac
· · Ja
· k tylk o
Gr o c h ryc h ł y sa d ztc

·
można naJ wczeinne gatunki także zasiewać w tym miesiącu.
T r u ska w ki oczyszczać z liści uschfych, a ziemię, jeżeli
niemokra, spulchniać.
·
L e w k o n i e letnie i zimowe, fiolki, lak, rezedę, zasiewać
rzadko na Hance w inspekcie, lub skrzyniach. Równie zasiewają
się: Malwy, astry, pieprz turecki , haber, balsaminy, powoje, skabiozy, aksamitki, nieś miertelniki, gwoździki chińskie .
Rośliny w wazonach polewać za pomocą szprycy z gęstym
sitkiem i o,czyszczać liś cie .
R ó ż e szczepić do głogów, przez cały rok przechowanych ·
w wazonach, lub drybusach,
W a z o n y o b s i e wać nasionami kwiatów pokojowych i
utrzymywać w nich ziemię w umiarkowanej wilgoci, nie sucho i
nie mokro, a dla przyspieszenia obejścia nasion, ziemię przygła
dzić i przypruszyć węglem drzewnym, przesianym, lub też polać
umiarkowanie lagrem śledziowym.
R o ś l i n y c e b u l o w e sadzić rzadko w ziemi bardzo żyznej
i lekko zagrabiać.
śniej ,

Szarady.
t.

W pro s t chociażby tylko chleba
Na ząb głodny codzień trzeba,
W s p a k zaś zawsze stawi opór,
Chociaż ostry będzie l2pór.
~.

P i e r w s z e i t r z e c i e to rodzaj poezyi,
Który tworzą poeci pijani i trzeźwi.
D r ~ g i e i t r z e c i e bywaj ą wspaniałe
I mieszczą Indu zastępy niemale.
W s z Y. s t k o zaś razem piękne mieć pragniecie,
Choć i!nę wziąć do tego wszyscy umiecie.

Rozwi~zanie

lamiglówki

w numerze 13.

l. K aprea - 2. Ob- 3.' N emrod - 4. Saarau - 5. T eofil6. Ałłah- 7. N orma - 8. T andem - 9. Y enissei - 10 N agołd- 11. O verbeck 12. Proch - 13. O limpia 14.
Lincoln.
(Abdul-Hamid - Khan. Konstantynopol i odwrotnie.)
Najpierwsze rozwiązały i otrzymały nagrodę panie: Anna
Chłapowaka w Bonikowie i Emilia Czarlinska w Brąchnówku
w Prusach Zach. - oba rozwiązania przyszły równocześnie w Poznaniu: I za Kierska.
Inne d o b r e rozwią zania przysłały panie: Lndwika Turu o
i Adina Turno w Słopanowie, L. Mycieiska w Polliecu, Zofia. Grabowska w Tokarze wie, K. Donimirska i J. Czarlińska w Hohendorfie,
E. Łabędzka w Wrześni, A. Borne w Jasi ńc u, Stan. Pawlik w Krakowie, M. Mycieiska w Wrocławiu, Fr. Potworowska w Goli, M.
Tuchołka z poczty Bydgoszcz, H. Jakowieka -w Weiherowie,
Fr. Preiss w Koronowie, J. Malczewska w Odrowążu, Julia Mlicka
i Józefa Mlicka w Ossówcu, hr. Komorowska w Lwowie, H. Potocka w Będlewie, H. Brandowska w Krakowie, B. i A. Sikorskie
w Leś nie, M. Kraszewska w Tarkowie. E. Mazur w Ostrowie, S. Sikorska w W. Chełmach. - M. Bronikowska, A. Cegielska, L. WiJkońska, M. Skrzydlewska, J. Marcinkowska, B. Sikorska, J. Połomska, K. Madalinska w Poznanin.
Panowie: M. Biesiekierski w Inowrocfawin, S. Żupański
w Poznaniu.
Dla braku miejsca więcej nazwisk nie wymieniamy.

OGŁOSZENIE.

r·:~ ~:~~·~i~i~i;~:·~:·;··1
~~~ zdoławszy
25 lat istnieje :ż ~:~:ł~::· firma podpisanej,
zjednać dla siebie zaufanie najdystyngowańszych

i najszerszych kół Publiczności, oraz powainych instytutów
wychowawczych, tak w kraju, jak i za graniclł.
W ciągu tego całego · czasu, Zakfad ten, uwzględniając
osobiste interesa jednostek i domów, które szukały u niego
informacyi, pośre dnictwa lub pomocy, baczył przede wszyetkiem na to, aby takowe nie wchodzify w kolieye z potrzebami humanitarneroi i pedagogiczneroi , lecz owszem , albo
z nich wyplywały, lub same były dla nich podnietą. Umiejąc godzic często sprzeczne wymagania Rodziców i tych,
którym wykaztalcenie lub wychowanie młodzieży powierzono, a to zarówno z pod _skromnej strzechy, jak 1 wytwornego salonu, czynić to był w stanie .tylko dzięki ro zległym
stosunkom i długoletniej praktyce, jako też samej organizacyj Zakfadu; pierwsze dawały możność wyboru ludzi, druga
łatwość w ocenieniu tychże ze strony etycznej, naukowej
i estetycznej.
Gdy warunki istnienia Zakładu okazały się dobremi tak
dla niego, jak i dla stron, przeto z pomocą Bożą otwierając
nowy okres drugiego 25-lecia, podpisana ma zaszczyt zawiadomić, że Zakład jej i na przyszlo' ć pozostanie na do~ tychczasowej stopie, staraj ąc się o życzliwo'ć i poważanie
~ Ogółu, a pożytek młodzieży, a więc i nadal pośredniczyć
będzie w wyborze

l
l

ł

l. Antałek - 2. B enevento - 3. D elfin - 4. Ulisses 5.
Lampart - 6. H ela (półwysep wchodzacy w morze Bałtyckie
niedaleko Gdańska) - 7. Afganistan - 8. Mikstat - 9. Iravady
10. D ziekan - 11. K omaro -: 12. Harcap - 13. Alegretto 14. N eapol.

*

*

lav.@Q'Gialek i

D.au~iJoU

odpowiednio ukwalifikowanych, z wykształceniem szkolnem
!4 lub domowem, w języku ojczystym, jak również i w obcych:
francuzkim, niemieckim i angielskim, tudzież w muzyee,
śpiewie i rysunkach oraz

-

BON -

-

tak z kraju. jak i z zagranicy, dla Galicyi z Bukowiną,
Królestwa, Cesarstwa Rosyjskiego i Wielk. Księstwa Poznańskiego.

Helena Nowolecka,
ulica

Gołębia Niższa

Nr. 183.

*

?

Treść:
potrój?ej pracy kobiet przez P. M. - Niccolo Macchiavelli, szkic historyczny napisał Wojciech Jarochowski. (Dokończe
nie).- Osta~ ~zlachCic ~grodow~, ~owieś~ J: Rogosza. (Ciąg dalszy). - Karnawał w Rzymie. - Kronika literacka. - Teatr i muzyka.
- P rzypommema ogrodmcze na IDies1ąc kwieCień. - Szarady. - Rozwiązanie łamigłówki w numerze 13-ym Dwutygodnika. - Inserat
Za nakład i redakcyą odpowiedzialna Teresa Radonska w Poznanin. -

Drukiem J. L Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w P oznaniu.
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Zjednoczonych Stanów. Artystka S y b i 11 a M er i a n
·w Surmamie nietylko jest niezmordowanym podróżnikiem,
ale i badaczem na tory; napisała bardzo wiele dzieł, szczególnie odnoszących si~J do nauk przyrodniczych. Najcelniejsze z tych SlJl: "Dziwne przeobrażenia gąsienic i osobliwe karmienie si~ kwiatów," 2 tomy, oraz: "Przemiany
-surinamskich owadów." - A m a l i a H e b er, żona biskupa w Kalkucie, podobnie jak panna T e r e s a P e t u rs o n, córka biskupa, Reykjawiku w Islandyi, znakomiteroi
były etnografkami. W Kieł kustoszem Muzeum starożytności
północnych jest panna M e s t o r ~, urodzona podobno
w Danii, u~ywająca rozgłośnej sławy jako archeolog.
Pomiędzy wszystkietui przytoczoneroi nazwiskami nie
ma wprawdzie ani jednego nazwiska geniusza, żadna z tych
kobiet nie jest ani Kopernikiem, ani Newtonem, ani Lineuszem, albo Kolumbem; owszem, pomiędzy wielkimi lud:lmi
nauki każda z nich należy do rzędów dalszych. Są to
uczeni, CZ!JStokroć wielcy uczeni, ale nie tacy, którzyby
stanowili epok!J w nauce. Czyż to jednak dowodzić może,
by kobiety nie mogły zająć miejsc przednich między uczonymi? Mo~eż to być dowodem, że są do nauk niezdolne,
lub że nauki nie dla nich?... Bynajmniej! A ileż to,
pytam, uczyło się i uczy mężczyzn? ile kobiet? ... Jak
uczą się i ·czego uczlJl Si~J ID~Jżczyźni? jak i czego kobiety? ...
Zresztą kobieta ma i zawsze - dopóki świat światem,
a na nim trwa przyrodzony porządek - tyle mieć będzie
innego zatrudnienia, że nigdy z mężczyznami e n m a s s e
ścigać si!J nie b~dzie w celu zupełnego owładnięcia pola
umiej~Jtności i nauk, bo "królestwo jej, jak Chrystusowe,
nie z tej ziemi , a jej wiedza - wiedza niebieska."

W r. 18.48, 9 stycznia na hamburskim cmentarzu .spo:
<:Z!JłY zwłoki Karoliny Lukrecyi, siostry Wilhelma, a. crotk1

Johna, astronomów Herschelów. Gdyby była pożył~ Jeszcze
dwa lata, toby grzebilJlc ją , chowano staruszkę, maJącą sto
lat życia. U rodziła si~J zatem 17 50 r. i to 16 marca,
w tern samem mieście, w którem umarła t. j. w Hamburgu.
Tak, stara panna z-ostawiła swe imię głęboko wyryte
w historyi umysłowego rozwoju, astronomi~, któ~ą tak
olbrzymio dźwignął Wilhelm Rerschel, liczy _Ją b~w1em do
celniejszych swoich adeptów, pomimo że Karolina. me kształ
ciła si~J na uczoną. Gdyby Wilhelm nie był m1ał u boku
swego siostry, nie byłby dokonał wielu rzeczy; on sporą
część swej sławy zawdzięcża Karolinie. Słowem, kto ~vs~o
mni imi!J Wilhelma, ten wspomnieć musi~ł. zarazem l SI~:
str~J jego, a nadto znajdzie jeszcze w dzleJ~Ch a~tr?~omu
<>sobn!! kart~J o własnej sławie tej kobiety 1 JeJ na
tern polu zasługach. Tam odsełamy wi~JC t!ch, co .chcą
j~ bliżej poznać jako astronoma , odsełamy ICh ~o pierwszej lepszej historyi astronomii i do własnyc~ ~z1~ł a~tro
nomicznych Karoliny, a uprzedzamy, że znaJdzie !ch kilka?
mających jeszcze dzisiaj swoj!J naukową wart?śc. TutaJ
opowiemy tylko jej życie, nieobfite w wypadki, . sk~omne
i ciche i żadną miarą nienadające si~ do pow1eśc1 , ale
z . wielu wzgl~dów ciekawe i zajmujące dla umysłów poważnych.
. .
.
.
Życie Karoliny - to życie kobiety 1 Niem~l, któ~~ SIIJ
nigdy nie wyrwała poza szranki pojęci~ o kobietach Nie~
kach, a stąd możnaby je z niego szk1cow~ć z ~atwośCią.
Wydane r. 1877 w Berlinie, nakładem księga~m ~essera,
j~j "Pami~tniki," oraz "Korespo~de~cya," z angi~lsk1eg? na
memie~ki przełożona, mogłaby bfc sło~ tych, potwier~zememh
.
Psotliwe losy zmusiły ~IIJ .IDieszk~c w ~Iemczec
I prawie wyłącznie przestawacz Niemcami. Zn~J~C na.r~dy
inne nie z samego tylko obcowania z prz~dstaw1~1el~m 1 IC~
w salonie, ale z tego, żem mieszkał w 1ch kraJU ,l p~Jdzi!
żywot taki sam, jak oni, mog~ dziś z. sobą poro,wnywac
te narody i sądy 0 ich charakterze i ż~cm wyda~ac..
.
Niemiecki naród ma niezaprzeczerue cnotr Wielkie, ~~e
mog~ atoli zamilczeć że niemieckie społe~zens.two czy~Iło
i czyni na mnie smutne wrażenie, bo . . . me WidZtJ w mem

społeczeństwa, widz!J tylko grupy, ściśle rozłączone od siebie
płcią, stanem, zatrudnieniem i da~nemi tradycyami podziału
Niemiec na niezliczoną moc państw, państewek i t. d.
Towarzystwa, azatem towarzyskości, nie ma tu wcale, wszystko żyje w podziale i odłączeniu. Nawet życie pojedyń
czego człowieka składa się z luźnych i niepodobnych do
siebie chwil, odpowiadających rozmaitym zatrudnieniom dnia,
a ponieważ owe chwile powtarzają się z zegarkową regularnością codzień, przeto dni Niemca podobne są do siebie
jak dwie krople wody. Stąd jednostajność, powiedziałbym,
niebarwistość życia tego narodu. Przypatrzmy się niemieckiemu mieszczaninowi : dzień jego składa si~ z domu, w któ-

rym ledwo popasa, z biura lub comtoaru i - z knajpy.
Żadne z tych miejsc nie oczaruje sobą nigdy cudzoziemca,
postara si~ z nich wyrwać conajrychlej, bo i niemiecki dom, · '
pracownia i knajpa niemieckie bli)dą mu nudne i ponure.
Wszystkie inne narody Europy, tak romańskie plemiona, jak i słowiańskie, a nawet germańscy nie Niemcy
potrzebują: życia towarzyskiego, którego tu nie ma i dla
powodów, przytoczonych wyżej, nie b~dzie nigdy. W Niemczech bowiem nie ma kobiety, owej osi, na której obraca
się całe społeczeństwo i każde życie towarzyskie:! Inneroi
powiem to słowy: Kobieta w żadnem społeczeństwie świata
nie jest czemś tak biernem, jak tu. W żadnem też mniejszego nie zażywa znaczenia. Ona jest Niemca aniołem opiekuńczym, stróżem, wierniej od każdego psa i Tatara *)
pilnującym jego dornil i dobytku, potulnym, niemajlłcym
żadnych wymagań robotnikiem, znoszącym najcierpliwiej los
zły lub dobry, e i n e H a u s fr a u, czyli .ochmistrzyni
najlepsza w świecie; niepłatna bowiem, zna się na każdej
p o słudze i robi wszystko, co każą, więc ... nieoceniona!
Ale - s ł u g a nieoceniona! ... I traktują ją też jako taką;
jako taką za skarb ponad skarby cenią, tylko nie jak kobietę i nie jak człowieka! gdy tymczasem dla Polaka n. p.
kobieta jest bóstwem, zamieszkującero ziemi~, dla Francuza
najwyższą roskoszą, dla Anglika i dla Amerykanina bardzo
dobrym towarzyszem. Ten charakter niemieckiej kobiety
sprawia, że niemieckie mieszkania są, wzorem porządku
i ładu, ale dla tego też w całych Niemczech wszystko jest
martwe, we wszystkiem czuje si!J sprawę machinalną, nad
wszystkiem si~ poziewa, powiedziałbym, ~e g o t u j ą t a m
t y l k o o w IJ w a s s e r z u p k ę b e z s o l i bardzo ekonomiczną ale ... ckliwą! Wasserzupką tą - to cały duch, to
powietrze, którem sitJ w Niemczech oddycha r· na niej karmi!!
sitJ całe pokolenia. Zupełna gminność znamionuje pospólstwo, a sarna nawet twórczość wyższych duchów, zestawiona
z tworczością plemienia romańskiego, odznacza sitJ poziomością i oci~żałością. Nie wierzę też zatem, aby gotycki
styl w architekturze był rodzonero dzieckiem Germanii.
Karolina była Niemką. W Niemczech rodziła si~, nil:'miecki charakter niosła na sobie wypi~Jtnowany przez całe
życie. Niemką była, kiedy bez żadnych poprzednich walk
i cierpień zaaklimatyzowała sili) w Anglii, rzekłbym, że
wrosła zupełnie do tamtejszego gruntu. A to jest także
znami~ narodowe, które z drobnych księżniczek AnhaltZerbstkich pot~Jżne robi monarchinie północy! ... **)
Karolina Herszelówna wróciwszy do Hamburga, płakała
po Anglii.
Teraz przyst~pujemy do skreślenia jej życia.
*) Tatar jest najuczciwszym i najwierniejszym sługą. W Petersburgu i w ~lej Rosyi Tatarowie prawie wyłączme pełnią
służbę po pańskich domach.
**) Zofia Augusta Fryderyka, córka pruskiego jenerała garnizonu, księcia Anhalt-Zerbst i Joanny Elźbiety, księżni6Zki Holstyn-Gottorpskiej, została l września 1745 zaślubion!l. Karólowi Piotrowi IDrykowi, księciu Holsztyń.sko·Gottorpsk.iemu, czyli carowi
Rosyi, Piotrowi Feodorowiczowi, jako caryca Katarzyna II Wielka.
(Ciąg

dalszy

nastąpi).
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Powieść

J"ÓZEF'.A

~C>G-C>SZ.A.

(Ciąg

dalszy.)

- Jak widzę, moje dziecię, masz serce tkliwe i szlachetne ... że Lola pokochałaś, wcale się temu nie dziwię,
bo i któraż by mego syna nie kochała ! . . Ale kochając go,
zapewne pragniesz jego szczęścia i chcesz, aby całe życie
dla ciebie się nie zmienił, to jest, aby o tobie myślał zawsze jak o panience, która zasługiwała na jego szacunek.
Czy tak, moje dziecię?
- O! tak, pani hrabino!- szepnęłam. - Ja marzę
tylko o jego szczęściu, a o sobie ani pomyślę.
- To ślicznie, moje dziecię! . . Chodź, niech cię za to
jak matka ucałuję . . . Ty nie masz matki, prawda? ...
- Nie mam ...
- Biedna sierota! - 2awołała, w głowę mnie całując,
lec~ ja ci matkę zas~ąpię, ja cię kocbać będę, jak córkę
własną, tylko bądź mi na\\zajem córką i Lola mi nie
zabijaj.
- Ależ Pani!
- Posłucbaj mnie, dziecię . . . Mój syn jest bardzo
rozumny, ale niestety, serce ma. zbyt mi~Jkkie, no . .. i jeszcze jest za młody. Wiesz, że młodzi mają bujną wyobraźnię, która ich nieraz wiedzie na manowce.. . A na
końcu tych manowców, co 'lla,jczęściej spotykają? Zamiast
raju wymarzonego, rozczarowanie i płacz. . . Otóż mój syn,
o ile go wybadałam, jest właśnie na drodze popełnienia takiego kroku fałszywego, po którym prędzej, lub później,
musiałby rozpaczać, lecz jestem pewna, że go nie uczyni,
jeżeli ty mi w tern dopomożesz, drogie dzieci~).
- Z największą chęcią - rz.ekłam - jeśli tylko moja
pomoc przyda się tu na co.
- Będzie nawet roztrzygającą - hrabina żywo podchwyciła - wszystko tu bowiem od ciebie zawisło. Trzeba
c[ wi~dzieć, moje ?zi~ci~l, że Lolo ujęty tweroi wdziękami,
w których sama się JUŻ zakochałam, dobrocią i cnotą, chce
popełnić wielką niedorzeczność i z tobą się ożenić.
- Ze mną ? - przerwałam z unie3ieniem.
- Tak jest, z tobą, lecz zapał, jaki teraz widzę
'! twoich oczach, jest mi dostateczną rękojmią, że uważasz
się za szczęśliwą, iż będziesz go mogła odwieźć od tego
kroku fałszywego. Q! tak, krok toby był błędny, nieszczę
sny na całe życie! Bo czyż ty, moje dziecię, mogłabyś być
stó.sowną d ta niego żoną ? Lolo potrzebuje damy wielkiego
świata, w którym . sam się urodził i wychował, potrzebuje
o~oby, któ:aby umiała z godnością robić honory domu hrabiów Brynski~h, nareszcie potrzebuje wielkiego posagu,
gdyż bez m~Jątku s~ÓSO\~nego, największe rody upadają.
Tego wszystkiego, moJe dziecię, ty mu nie możesz ofiarować.
- Ale za to mogę mu przynieść miłość i cnotę -

ośmieliłam się nadmienić.

--: ~ilość i cnota ! . - hrabina powtórzyła, robiąc ręką
ruch mecierphwr- --:- Nie_ p_rzeczę, są to przymioty bardzo
cen_ne, ale na ~elku~ świe~łe! moje dziecię, one nie wystarCZ~JI!· Nasz ŚWiat m~ lub1 Sielanek ... choćbyś więc z całeJ dus~y _pragnęła,_ me ~ogłabyś mu niemi wynagrodzić
st:rat, Jakieb! .~usiał p~meść, ciebie poślubiając. Prędzej
Więc, lub p_ózmeJ nastą~1łoby r~zczarowanie, poezero prawdo~odobn~e. na:wet~y c1ę odtrącił, uważając ci~ za sprawczymę s~oJeJ medoli. Zres~tą choćby i to nie nastl}piło,
czy sądzisz,. ż~ ez~abyś su~ szczęśliwą? Jak okropnym
był~y d_la ciebi_e Wid~k. m~Jża! który cierpi" przez ciebie!
A c1e~p1ałby mew:ąt~liwie, ś~mt. bowiem nie przebaczyłby
mu rugdy błę~u, J~kJ ~opełnił. biO~c żo~~ .nie ze swojej
sfery. O! ty ~e Wiesz, Ja~ złym, mesprawu~dhwym, powiem,
przewrotny~, Jest t~n świat, do kt?rego należymy ! On stokroć p~dzeJ zbrodme przebaczy, mż podobne wykroczenie.

Jest to źle, bardzo źle, ale niestety, nie jesteśmy bocianami,
aby świat czyścić .. . chcąc, nie chcąc, musimy si~ do niego
zastósować. A ty sama, moje dziecię, czy wiesz, na cobyś
się naraziła? Na ciągłe zniewagi, na pogard~ bezustanną,
na rzeczy pod słońcem najokropniejszef Nawet dzieci twoje,
tak jest, twoje dzieci byłyby przez ciebie nieszcz~śliwe,
świat bowiem zawszeby je odtrącał, a wtedy kto wie, czyby
ci same nie złorzeczyły! O! tak, moja Zosiu, zastanów si~
nad tern, co was obuje musiałoby spotkać i przysięgnij mi,
· że nie zostaniesz jego żoną. choćby ci~) o to błagał!
Skamieniała, przybita, stałam na rozdrożu, mi~dzy
sercem a obowiązkiem. Serce mówiło, że byłoby najszczę
śliwgze, jeśliby kiedy Leonard w ten sposób do niego zapukał, obowiązek zaś nakazywał zaprzeć si\} serca i zostać
ofiarą. Być może, że hrabina ułożyła sobie, jak mówić bę
dzie, w każdym jednak razie prawdę mówiła. W tej godzinie, tak ciężkiej dla muie, przypomniałam sobie także,
coś ty mi mówił bracie, gdyś si ę dowiedział o mojej mił6ści dla Leonarda. Małżeństwa takie rzadko szczęście zapewniają, a nieszczl)śliwym bywa tylko mężczyzna. Kobieta
kocbająca o świecie zapomina, przeciwnie on, który w tym
świecie żyć musi, czy może o nim zap omnieć? Przed oczyma
duszy stanął mi Leonard. Jużem go widziała ~ozpaczają
cego, już słyszałam, jak złorzeczył chwili, w której mnie
poślubił. .. Nie! pomyślałam, ja na moje sumienie nie mog\)
brać jego życia!
Właśnie gdy chciałam przemówić, hrabina do nóg mi
si~ zsuwając, . zawołała:
.
- Nie wahaj się, moje dzieci\), choćby tylko dla jego
dobra! Jestem matką, która, syna swego kochając, pragnie
jego szczęścia. Gdybym wiedziała, że je znajdzie w związku
z tobą, z radością dałabym mojr. przyzwolenie... Ale ty
sama będziesz nieszczęśliwa, a jego zabijesz. Zlituj si~ nad
nim i nad jego biedną matką!
Wypowiedziała to głosem, serce rozdzierającym i zanim
miałam czas oprzytomnieć, uchwyciła mnie za rękę i pła~
cząc, całować ją zaczęła. Widzieć tę dumną panią u nóg
moich, czuć na rękach jej łzy gorące i nie uznać się za
zwyciężoną, byłaby to zaiste moc ducha, którą ani mogłam,
ani chciałam osięgnąć. Padłam tuż przy niej na posadzkę,
a chwytając. ten oto krzyżyk, który zawsze noszę na szyi,
zawołałam:

jego

Przysięgam ci, Pani, że choćby chciał,

żoną 1
- O!

nie b~d~

· k. · d · . dztecię,
· ·
d · k"l B·
dz1ę 1 c1, rog1e
z1ę 1
og

opuści,

·

Cię

·,
me

bo jesteś zacną dziewicą,
.
To były ostatnie słowa, jakie z jej ust usłyszałam.
Prawie bezprzytomna do domu wróciłam i dopiero, gdy
klęcząc przed mojem łóżkiem, prosiłam. Pannę Najświętszą,
by mnie wspierała w dalszym poch~dZie przez życie, puściły mi się z oczu ~zy, k_tóre do świtu płynęły. . .
Tu Zosia opowiadame przerwała. Wspommema były
tak żywe i silne, że je po raz drugi musiała odczuć. Potrzebowała odpocząć. Brat siedział, jak posąg f patrzał
w kąt pokoju. Trudno jed(lak było zbadać, jakie uczucia
w nim wrzały. Twarz na pozór żadnych nie zdradzała·.
Wprawdzie wyglądał, jak ten, kto całą sił~ woli wytęża,
bv głośnym płaczem nie wybuchnąć, lecz pan Hilary, odk~d go w mundur ubrano, nieraz miewał taką minę, a jednak nie zawsze czuł żałość w sercu, a łzy w oczach..•
- W kilka dni po tej scenie - Zosia dalej mówiła Leonard wróciwszy ze Lwowa, przyszedł do mnie w towarzystwie księdza probosz~~a. i pan~ sędzie~o: Już.- gdy
przez okno ujrzałam go, zbhzaJącego Się do WÓJtostwa, serce
zaczęło mi drżeć gwałtownie, d_omyśl~łam się bowi~~· że
przychodzi z czemś ważnem. Mm~ m;ał uroczystą 1 Jakby
wzruszoną. Przyj~łam go, stoj~c . na ~rodku tego . oto pokoju. Zatrzymał się w póstawie pełneJ szacunku 1 w sło
wach słodkich, choć trochę cichych., prosił mnie w przytomności swoich świadków, jak mówił, bym została jego
żoną. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje byłam blizką omdlenia. Radość i boleść, szczęście i rozpacz, nadzieja i determinacya, wszystko razem tłoczyło si~ w mojej
piersi, grożąc jej ·rozsadzeniem. Leonard przyskoczył i po-
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zmysłów na podłogę. /Wtem do pokoju wszedł odoficer,
za sobą lika i jeszcze. drugiego żołnierza.
- w kajdanki dezertera i na wóz! - krótko rozkazał,
pokazując Hilarego. Żołnierze naprzód postąpili, a podoficer
wyszedł przed dom, aby zobaczyć, czy konie przeprzęgają,
bo były bardzo zmęczone.
Hilary stał na środku pokoju, wodząc wkoło wzrokiem osłupiałym.
- No, panie kamrat, s z c z o b u d e? - zapytał Ilko,
odważnego udając, chociaż wargi trzęsły mu się, jak w febrze.
- N e pomoże. Pożegnajcie się, p o :t e g n a i t e !
Na te słowa Hilary przyskoczył do siostry i pochwycił
ją w swoje ramiona.
- Więc mnie nie potępiasz?. . . Przebacz mi, bracie!
- Przebaczam ci z serca całego i obyś tak była
szczę.~liwą, jak ja ci tego życzę!
Za · chwilę na wozie, w kajdany zakuty, jechał pan
Hilary Bereźnicki do Stryja - a na wójtostwie rozlegał
się głośny płacz kobiecy.

mógł mi usiąść, bym nie upadła. Dopiero teraz odzyskałam
przytomność, a z nią świadomość tego, co się ze mną działo.
Przypomniawszy sobie hrabinę, jej łzy i pokor~, zaklęcia

· mając

i moję własną przysięgę, w słowach, o ile możności, krótkich,
:ale z serca płynących, odpowiedziałam, żel ręki szlachetnie
mi ofiarowimej przyjąć nie m ngę... Zapytał, czemu? Wtedy
powtórzyłam wiernie wszystkie uwagi hrabiny, podając je
za własne.
Leonard głową potrząsł żałośnie.
- Wiem, kto panią nauczył tych argumentów ... lecz
-czy myślisz, panno Zofio, że ja sam mógłbym siebie i ciebie
w przepaść ciągnąć? Jak długo materyalne położenie mojej
rodziny bylo złe, nie śmiałem otwarcie starać się o ciebie,
bo wychowany na pana, nie umiałbym ani tobie, panno
Zofio, przyszłości zapewnić, ani matce, do wygód przyzwy-czajonej, osładzać ostatnich dni życia. . . Inaczej atoli dziś
rze~zy stoją. Odziedziczywszy znaczną fortunę, nie potrzebuję więcej majątku, a tobie, panno Zofio, chyba to iedno
mogłaby moja rodzina zarzucić, że jesteś ubogą. Co do
różnicy społecznej, na tę uważać nie będę, gdyż jestem
dzieckiem nowych pojęć, które, da Bóg. może i u nas wkrótce
.zwyciężą. Niedawno czytałem w pismach wielkiego Lelewela, że rodziny panów polskich powinny się odrodzić przez
związki z inneroi warstwami społecznemi. Dajmy pierwsq
dobry przykład, panno Zofio.
To rzekłszy, ujął mnie za rękę i czule ją pocałował.
-

Nie mogę -

XXIII.
Tyle dowiedziałem się z opowiadania mojego woźnicy dziwacznego: Staliśmy ciągle na wyżynie między Podhorcami
a Komarowem, skąd na poniże Stryja cudowny widok się
roztacza. Dzień miał się już ku schyłkowi. Słońce zachodzące oświetlało ostatnieroi promieniami czerwoną kopułę i białe ściany kościoła w Stryju. Od zachodu niebo
było czyste, ale od południa, zpoza lasów Daszawskich wychylały się chmury czarne i zbite, które poprzedzał wietrzyk
łagodny, chociaż dusząco ciepły.
·
- Ei! my tu sobie baraszkujemy, a do Nowego Sioła
jeszcze daleko! - kr.r.yknął nagle Hereźnicki, batóg do góry
podnosząc. - Hej ! kary. ·dale j" siwy! po kawalersku teraz
pojedziemy, po szlachecku, panie dobrodzieju!
- O! przepraszam cię, panie Bereźnicki - odrzekłem,
za rękę go przytrzymując - nie godzi się zacząć, a nie

jęknęłam - bom przysięgła l

Czułam. że między stojących jakoby piorun strzelił.

J"a sama oddech powstrzymałam, jakoby w oczekiwaniu nowego gromu. Leonard jak ściana blady, stał chwilę hez
ruchu, we mnie się wpatrując, potem stanąwszy między
mną a swoimi świadkami, rzekł:
- Panna Zofia, prawdopodobnie przez kogoś do tego
zmuszona, przysięgła, że moją żoną nie będzie.. . J~ zaś
dobrowolnie Drzysięgam przed Bogiem, panom zaś _daJę na
to uczciwe słowo szlacheckie, że tylko ona będzte mo 1 ą
żoną, lub żadna inna!
Przy ostatniero jego słowie· re~zta sił mnie op uściła
j omdlałam.

Pan Hilary, który do tej .chwili słuchał opowiadani~
1'3Iostry, me przerywając, zerwał sie teraz na rowne nogi
i prawie gniewnie zawołał:
- Śliczne przysięgi! Nie przyjęłaś jego ręki,_ a przyjmujesz od niego zbytki! Wiesz, dokąd to prowadzi? · · ·
.- Bracie! bracie! _ zosia zawołała - nie potępiaj
mnie! Postanowiłam wytrwać i Bóg mi świadk_iem, ż_e wytrwam. Lecz cóżem winna, że jako słaba kobieta, _me m?głam mu się we wszystkiem sprzeciwić? Cóżem wmna, ze
kocbam go nad życie i ufam mu bez granic! , J?u~hy nas_ze
ślubowały jnż sobie wieczną miłość i wiernośc 1 me ~vątp1ę,
że kiedyś będziemy także małżeństwem wobe~ -~wiata...
Jak to się stanie, nie wiem, zbyt bowiem rehgiJ~e m~m
zasady, bym samowolnie złamała moję przysięgę, w1erzę Jednak, że stanie si~ cud i ja będę jego żoną. Ach_! gdy~yś ~Y
wiedział, mój bracie, J·ak on jest dobrym dla mme! 'l? n~e
.
em11
człowiek, Hilciu, to anioł, jakich więc_ej ~Ie m~ . na zt ?
I jaźbym miała wątpić o jego prawości, me ufac :~ego słowu.
Nie, nie, gdyby on siP zmienił, chybaby Boga me było na
niebie 1• • •
~
_ Zobaczysz, na czem się skończr _ brat sucho odparł. _ Skończy się: jak każdy taki romans, na _łz~c~
i. hańb.ie. PrzynaJ·mniei moJ·e. szczęście. , że tego widzleC
•

o

'

J

rue będę.··· Chwała Bogu, JUŻ są!_.··
.
·d
- A to co? - zawołała Zos1a przerazona, WI_ ząc
·
k ó h · oł terze
Z~Jeż~ż~jące przed dom dwa wo~y, na t ryc z n
Siedzteh. - Po co ci ludzie, Rilcm?
. - Po mnie, moja droga - odparł z rezygnacyą.. Kapitan wiedział, że Bereźnicki tylko do domu m_ógł uciec,
aby siostrę_ zobaczyć, to też wysłał za mną pogon.
- Więc tobie nie pozwolono?
.
. .
- Nie ... uct"ekłem, a J·utro 0 te1 godzirne b~dę roz~
trzelany.
.
.
- Ach 1 _ krzykn~ła biedna dziewczyna, padaJąc bez

skończyć.

- Furda. panie dobrodzieju! ·Co tam komu przyjdzie
źle było, mój panie i kwita l Ot, patrz
pan lepiej, jakie chmury od Daszawy nadciągają. Za chwil~
będziemy mieli nawałnicę. Trzeba uciekać, panie dobrodzieju, bo inaczej pomokniemy, jak myszy.
- Choćbym miał nawet utonąć, muszę wpierw dowiedzieć się, co się z tobą stało, panie Bereźnicki. Mieli
cię roztrzelać, tymczasem w trzydzieści lat później widzę
cię oto przed sobą zdrowo i dobrze wyglądającego.
- Prawda, że dobrze wyglądam? Sześćdziesiątka, panie
dobrodzieju, a ja trzymam się i zdrów jestem, bo przekonałem się, że na świecie wszystko głupstwo i najlepiej ten
czyni, kto sobie z niczego nic nie robi! Czasem mi się łza
w oku zakr~ci, ale często śpiewam sobie hop ! hop l bo nie
warto się martwić. Hej l kary. dalej iwy l
- Stój, panie Bereźnicki l - zawołałem głosem stanowczym, lejce mu z ręki wyrywając. - Muszę się dowie·
dzieć, co się z tobą stało.
- A
z pana dobrodzieja dziwny człowiek - odrzekł. pogar !iwie usta wydymając - kiedy chcesz słuchać
takich rzeczy smutnych! Ja bym wolał na wieki o nich zapomnieć! Co si~ ze mną stało? Jużci, że mnie przywieźli
do Stryja, ale że kompania właśnie odchodziła, ponieważ
od dywizyonera drugi po nią kuryer przyjechał, więc kapitan
Scbuster wiózł mnie na furgonie i tylko czasem do mego
wózil podjeżdżał , aby si~ przekonać, że nie uciekłem.
Trzeba było widzieć, jak mu się oczy śmiały, jak twarz
promieniała . Nareszcie mógł mi największe zło wyrządzić,
mógł mnie zabić! Jakże był szczęśliwy! ...
Na ziemi węgierskiej, gdzieśmy się z naszą dywizyą
połączyli, zebrał się sąd wojenny. Wiedziałem, ~e podłu~
h
ś · ,
ł
ł
t
d
przepisów wojennyc na mterc zas uży ero, to eż g y m1
taki wyrok ogłoszono, nie zrobił on na mnie żadnego ~r~żenia. O ile mnie ~ię zdaje, mój młody panie, na _śwte~Ie
kó b ·
ł · k h
·
ł wiPC
nie ma rzeczy, z t rą y Sild cz owie , c cąc, rne oswoi , ~
i J·a przygotowałem się na śmierć jeszcze wtedy, gdy ~rz~
b
ż · i 1 1 nte
prochowni~ zrzuciłem płaszcz i kara in.
ycta a m

z mojej niedoli!

1

l
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było, bo jakież mogło być to życie? . . . a do siostry także
już

po co tęscbnić! Zresztą jużem ją widział,
a szczęśliwszą nie spodziewałem się oglądać! . ..
Na lkień · przed egzekucyą siedziałem w malutkiej
izdebce, w której dwie świece się paliły, między niemi stał
krzyż z Fanem Jezusem. Fojednawszy się z Bogiem, czekałem spokojJ!ie jutra.
Straszny to był dzień, straszniejszy od sądu ostate. cznego. W asystencyi dwunastu żołnierzy, których go. łowl!SY porucznik prowadził - biedny chłopiec był bledszy
ode mnie - szedłem krok za krokiem pod las niedaleki,
gdzie zastałem dół świeżo wykopany. W nim za chwilę
miałem znaleźć spoczynek wieczny.
Powiadają ludzie, że
strasznie jest śmierci w oczy zaglądać; Co do mnie, nie
wydało mi się to tak bardzo przerażającem. . . . Nie dziwię
się, jeśli ludzie szczE;Jśliwi boją się umierać, ale ja, czegoż
mogłem się w życiu spodziewać ? Czyż nie · lepiej było
skończyć od razu, niż konać powoli? Tak na wszystko
zobojętniałem, że bez trwogi pozwoliłem sobie nawet oczy
zawiązać. Zresztą i to mnie pocieszało, że miałem ginąć
od kuli. po kawalersku, po szlachecku, panie dobrodzieju!
Właśnie gdy nad gro6em stanąłem, z naszego pułku
odjt>żdzał kuryer z rozkazami do Stryja i on pierwszy poniósł tam wiadomość o mojrj śmierci.
Stoj ę z zawiązanerui oczyma, nic nie widząc i czekam,
kiedy kule w mojE;) pierś ugodzą .... W tej chwili ostatniej
przyszła mi na myśl Zosia i westchnąłem za nią . do Boga
- a wtem, zdaje mi się, że słyszE;J tętęt konia galopują
cego, potem odzywa się donośny głos mego kapitana, który
woła:
·
-Pardon!
Ci, którzy mnie zabić miel~ przyskakują teraz do mnie
radośnie i zrywają mi opaskę z 'Oczu, a poczciwy llko aż
mnie w rE;Jkę pocałował.
·
Zbliżam siE;J do kapitana, wymawiam kilka słów podziE;Jki, a on patrzy na mnie surowo i każe mi iść za sobą
do pułkownika, który był w obozie. Staję przed nim,
znowu się kłaniam i dziE;JkUjE;J, a ten mówi:
- Za wstawieniem siE;J kapitana, Maurycego Schustua,
darowałem ci życie, a skazuję cię tylko ... na rózgi.
Czy słyszysz pan dobrodziej, jaką mi łaskę wyświad
czyli? Uwolnili mnie od śmierci honorowej, a skazali na życie, które miałem własną hańbą okupić! O! Schuster
wiedział, co mnie bardziej zaboli i dla tego prosił pułko
wnika, aby mnie ułaskawił. Odchodząc · od przytomności.,
padłem do nóg pułkownikowi i wołałem jak opętany:
- Zabijcie mnie! Odbierzcie życie, wtrf!ĆCie mnie na
dwadzieścia lat do wiE;Jzienia, ale na miłość Boską, nie bijcie
mnie, nie odbierajcie mi czci szlacheckiej !
Mówiłem po polsku, a pułkownik rozumiał tylko po
niemiecku.
Błagałem jeszcze i u nóg się wiłem, wszystko daremne!
W pi~~ minut później, przystąpiono do haniebnej egzekucyi.
Co się wtedy ze mnl! działo, nie wiem. Dziś ty Ie jeszcze
pami~tam, że gdy ostatni raz minąłem żołnierzy, którzy
stojąc w dwóch szeregach, obnażone moje pl!fY bez miło
sier~zia katowali, ciało czerwoneroi kawałkami odpadało
i krew lał~ siE;J strumieniem. Wtedy zbliżył się do mnie.
podoficer 1 za karę kazał podziękować panu kapitanowi,
który był świadkiem egzekucyi. Postąpiłem kilka kroków
_i kto wie, czy i tego ostatniego nie byłbym spełnił rozkazu,
gdyby_ w mózgu moim nie b_y~o nagle coś p~kło. ' Chwyciłem stę, ~b~rącz za głow_ę 1 Jak kłoda padłem na ziemi~.
P~zmeJ, gdym w s~p1talu oprzytomniał, mówiono mi,
że kapitan na pożegname kopnął mnie jeszcze nogą. Zn~
cał się zaś dla tego tak odważnie, że tego samego dnia odchodził do in_nego puł~u, więc nie bał się wiE;Jcej mojej zemsty,
którą mu megdys obiecałem.
Rok przeleżałem w szpitalu, potem dwa lata kazano mi
jeszcze robić służbę, w końcu uwolniono mnie zupełnie
z wojska, mówiąc, żem waryat.
Z~led~-vie A_bschied otrzy małem, pobit'głem do Bereźnicy,
Jecz wtelkle znnany tam zastałem! Matka hrabiego umarła
a. on, sprzedawszy majątek, zabrał Zo~ię i tak gdzieś wy~
nie

było

jechał, że ślad po nich zaginął. Skończyło się zatem~
jakem powiedział. . . . Proboszcz także umarł, sędzią był ktoinny. Krewniacy wprawdzie mnie przyjęli, lecz każdy na..
mnie z pod oka spoglądał, zwyczajnie, jak na waryata.
Poszedłem, gdzie niegdyś stała nasza zagroda. Cała posiadłość z dworskierui polami była połączona, granice zaorane. ... Udałem się na cmentarz, aby zmówić pacierz na ·
ojca grobie; tu zobaczyłem posąg z kamienia, na ni m zaś
napis : "Pamięci Hilarego Bereźnickiego, który zginął w roku
1849 na ziemi węgierskiej. Przechodniu, zmów za jego duszę Pozdrowienie Anielskie!" To zapewne hrabia postaw· ,
myśląc, że w rzeczy samej zostałem rozstrzelany. Od wielkiego pana dobre i to! . . . Pomodliwszy się na grobie· ojca,
poszedłem do Stryja.
.
- Czemużeś ,pan nie szukał hrabiego i swojej siostry?
- zapytałem.
- Czemu? - powtórzył, - groźno czoło marszcząc bo mimo, że byłem waryatem, miałem moję ambicyą! Ja..
nie chciałem, mój panie, zgłaszać się do człowieka, który,
bądź co bądź, nadużył mego zaufania i zbałamucił mi siostrE;J . . .. . Jabym go chyba musiał zabić, a nie miałem serca
do tego, bo ona go kochała . .. .
- · Lecz trzeba było przynajmniej żądać zwrotu swegomajątku . ...
- Furda majątek, panie dobrodzieju! Alboż do życia
człowiek du~o potrzebuje? Ot! nic nie miałem , tylko dziesiE;JĆ palców i przecie się z głodu nie umarło. Nie skoń
czyłem szkół, nie nauczyłem się porządnie pracować, bo do
tego żaden szlachcic niezdolny, a że żyć trzeba, wi~c zastępuję woźnych w sądzie, odnoszę telegramy, a jak bardzo
źle, to wożę Moszkowi pasażerów.
- Więc o siostrze i Leonardzie nie mieliście żadnej
wiadomości?
·
- Żadnej i tern lepiąj dla mnie.
- A co się stało z Krokowskim?
- Krukowski l Ho! tt'n zginął, jak zasłużył. Hrabia..
wysłał go jednej zim){ z sągami do Stryja, bo drzewo było
wtedy bardzo drogie i dał mu pieniądze na rogatkę, któ~
się przy moście opłaca. On chciał pieniądze sobie schować . i postanowił jechać przez lód. Na próżno parobcy zatrzymywali go, mówiąc, że lód jeszcze słaby. On, aby im
dać dobry przykład, pierwszy pojechał i sam powoził. Na.
środku rzeki załamał się i aż pod wiosnę znaleźli go pod .
Żydaczowem.
.
- A jak skończył kapitan Moritz Schuster?
- Nie wiem.
- A Ilka, nie spotkaliście kiedy?
- Ho! ho ! liko Hryńczuk, to mój dobry przyjaciel.
Prawie dnia nie ma, żebyśmy się gdzie nie spotkali. Kampanią węgierską przeszedł szczęśliwie, bo ani jemu nic nie
zrobili, ani on pewnie. ża dnego Węgra nie ma na s wojem
sumieniu, ale za to w roku 1859 kula franci:Jzka oderwała
mu jednę nog~ pod Magentą. Dostał medal i pensyą, jako
inwalida, a że w Kropiwniku chleb owsiany nie bardzo
mu smakował, więc chodzi po żebrach i to najcz~ściej . mi~dzy Stryjem a Kochawiną.
.,_
- Po żebrach ? czyż być może! ...
- A gdzież to się pan dobrodziej urodził, te nie
znasz naszych zwyczajów? Przecie każdy Rusin, kiedy się
zestarzeje i robić wi~cej nie. może, z przyjemnością . chodzi
po żebrach . . . Wprawdzie czyni to tylko we własnej wsi,
lecz liko, jako cywilizowany, dalej sj~ zapuszcza. Ale dosyć
już tego, dosyć I do Nowegosioła jeszcze dwie mile, a deszcz
wisi nad nami. No; siadaj pan dobrodziej, bo inaczej tylko
z kuferkiem twoim pojadę.
.
Rozmarzony, ,powiem "rozgorączkowany, wsiadłem na
wózek. Pan Bereźnicki właśnie batóg podniósł, by konie
zadąć, które wypocząwszy, mogłyby teraz puścić się dobrym
kłasem, gdy wtem słyszę nutę przeciągłą, d:~:iadowską, i zdala
widz~ nadchodzącego człowieka, który śpiewa :

~wiatyj

Mikołaju!

a potem zaraz dodaje wesołą nut~ kozaczą.
- Widzisz, panie dobrodzieju - mój woźnica oraf!.o-
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wany zawołał - właśnie llko nadchodzi! Musi wracać
z Kochawiny, bo tam wczoraj był odpust i .pewnie dosyć
grosiwa nazbierał. A w dobrym jest humorze, w doskonałym!
Jechaliśmy chwil~, dopóki nie zrównaliśmy się z że
brakiem, który, ujrzawszy nas z daleka, zdjął czapkę i jeszcze
żałośniej, niż pierwej, zaczął zawodzić.
W tejże chwili zerwał się wicber gwałtowny, błysn~o
raz, drugi, dziesią:tY i deszcz lunął, jak z cebra.
- Ot! zawołałem, siadaj lepiej, mój dziadku, na koziołek i wracaj do Komarowa, bo noc już zapada, a deszcz
coraz lepszy si~ puszcza.
·
- Siadaj, siadaj, Ilku! potwierdził Bereźnicki, kiedy
pan pozwala, bo na drodze gotów ci kto jeszcze zabrać

wydał

pozwolenie, upoważniające je do jawnego miłosierdzia
i opieki nad wygnańcami.
Odtąd przez lat trzydzieści kilka pozostała Róża Sobańska niezłomną na tern stanowisku. Upływały lat dziesiątki, wymierali jedni, lub złamani na siłach wracali do kraju
- zasełano drugich, nowe pokolenia zastępowały starsze,
· jak żołnierzy w szeregach, wśród progromu walki. Przez pół
wieku nie zabrakło ofiarników, walczących cierpieniem w imię
wiary i ojczyzny, a ich krew i łzy nie zaginf,lły marnie, lecz
zaważyły na szali ~ycia narodu, świadcząc zarazem o nim
w obliczu świata. Ani czas, ani zmienne okoliczności nie
wyziębiły też serca Róźy Sobańskie j dla walczących na tern
polu, pozostała zawsze niezmienną w swojem poświęceniu
i uczuciach dla nich. Poświadcza to obszerna korespontwoj~ kas~.
dencya, pozosta~a w pośmiertnych jej papierach, napełniona
Uśmiechnął sifJ idyotycznie, pomógł żebrakowi dostać
słow::.mi wdzięczności, jako dla opiekunki, siostry, matki,
si~ na kozioł, a spuszczając grad batogów na grzbiety koniom,
anioła Sybiru. Powtarzane są w nich tysiąckrotnie wyrazy
wołał jak dawniej.
·
serdecznego zobowiązania, zaufania bez granic w jej dobroć,
- Hej! kary, dalej! siwy! Po kawalersku, po szlacheuczy nność i pami~ć.
cku, panie dobrodzieju !
W przesełkach, pozostałych w spisie, uderza rozmaitość
(Dokończenie nastąpi.)
przedmiotów, nietylko zaspokajających potrze~y, ale i uwzglldniającycb zachcianki i fantazye.' Oprócz potrzebnej
odz 1eźy załącza rozliczne do niej przydatki, dodając przedmioty umilające życie, jak: skrzypce, flety, farby, ołówki,
wzory, tytuń, nasiona ogrodnicze, włóczki i haczyki do robót
kobiecych itp. W książkach największa rozmaitość, od dzieł
filozoficznych, naukowych, religijnych, książek do nabożeń
W sporunienie pośmiertne.
stwa, aż do lekkiej literatury, gazety polskie i zagraniczne
w wielu egzemplarzach. A czem tam były książki i dzienniki, łatwo odgadnąć. o
Z kolei śle aparata kościelne, kielichy, książki duchour. 1798 urn. 1880.
wne, opłatkj. Proboszcz tobolski, ks. Akudowicz, zwie.
ją kolatorką swego kościoła. W osobnej książce prowadzone
Przez długie lata głośnem było to imię, wśród naszy~h były zapiski, dotyczące księ~y Unitów, 66 zapisanych jest
tam nazwbk. A w ich listach jakież opisy srogiego, dzi~gnańców na Syberyi wymawiane z czcią i w~zięcz.noś~Ią
kiego z nimi obejścia, tak ze strony policyi, jak mnichów
J~ko opiekunki, spieszącej z ulgą i pomocą w ~ch cierpiemach i t~schnocie. Nie wątpimy, że podane bliższe szcz~ schizmatyckich! Wstyd wypalać musi czoło każdego, trochę
ucywilizowanego Moskala, je~eli je czyta. Korespondencye
góły o zacnych c~ynnościach tej, w roku zeszłym zmarłeJ,
pomnożą znaczniedzieje martyrologii naszej, tak kościelnej 1
te
matrony zajmą nasze czytelniczki i posłużą młodszemu P?·
jak politycznej i posłużą kiedyś jako źródło y; tym dziale
koleniu jako wzór szlachetny do naśladowania. Wszy~tk~e
historyi, nieznanej innym narodom. Listy wygnańców wskanieomal pisma polskie zami~ciły pośmiertne. w.spo!llm~ma
zują adresy z szerokiego obszaru Syberyi, jak z Tobolska,
o Róży Sobańskiej; najobszerniej, a niewątpliwie 1 naJdoTomska, Irkucka, Krasnojarska, Ufy, Archangielska i t. d.
kładniej podał jej życiorys "Przegląd Polski",. maJąc po~
Tak znaczna pomoc potrzebowała znacznego poparcia ; por~ką aktąt pozostałe po niej, obejmujące notatki, rachunki,
kazuje się też z pozostałych rachunków, iż nie sami bogalisty i pami~tnikowe zapiski, odnoszące się do jej stosu?kó": cze i możni zasilali na rzecz wygnańców kasę, ale że również
z Sybiryjczykami. Pismo to posłużyło na~ . w gł?wneJ
składali do niej i ubożsi mniejsze sumki i najbiedniejsi
cz~ści do nakreślenia tego pobieżnego obrazu JeJ czynow.
grosze swoje, lub rzeczy, znosili.
Róża Sobańska znała z blizka twardą dolę zasł_a
Róża Sobańska na każde wezwanie była gotową ponych, dzieląc dobrowolnie z mężem kil~ole~n~e .wy~name. średniczką przesełek z kraju, listów, tam i napowrót z poByła na Syberyi 1831 roku, kiedy skuci więzmowie dł~ śpiechem do rąk przeznaczonycb je odsełając. Niekiedy
giemi szeregi pędzeni byli od granic Polsk~ do K~mczatki. sami skazańcy przestali donosić do kraju o sobie - taka
Zabiegała wygnańcom drogę, przeciskała .się do_ mch . prz~z
ich rozpacz, lub nierzadko bezwładność nawet opanowała;
żołdactwo· i ·zbrodniarzy, z którymi by~1 p~mi~s~an_I, m~
wtedy niestrudzona pośredniczka tak długo si~ o nich · doszcz~dząc próśb i pieniędzy, aby zar~u~mc ~ mm1 choc pytywała, kołatała, aż wyprosiła upragniony list do rodziny.
słów kilka. Pocieszała, ukrzepiała nadzieJą, . obw?ywała pa- Nie mniej skwapliwie ułatwiała podróż spieszącym do mę
miętać o nich, dopełnić danych polece~ - 1 o mczem rzeżów żonom, lub narzeczonym, które nie zawahały si~ poczywiście nie zapomniała. Kiedy po kilku Ia~ach pozw?lono dzielać los drogich ich sercu wygnańców, wyszukiwała opiek~
m~żowi jej wrócić do domu, wtedy Róźa ?~bansk~ r~zwm_ęła nad podróżnemi, ube,zpieczała, jak mogła, trudne i dalekie
~v _kraju całą swoję działalność, ogar~IaJąc miłosierdziem przeprawy. Nie zapominała i o dzieciach, co ujrzały w ni~
l p1eczą rozrzuczonych braci po szerokich obszarach stref
woli św iatło dzienne, słała dla nich wyprawki na dalekie
północy. Spieszyła nietylko z pomocą materyalną, ale_ ce.nkrańce Syberyi, później obdarzała je elementarzami, zeszyniejszą nieraz .nad t~ - pociechlb dla serca,. pośr.edmcząc tami, książeczkami do nauki pami~tając ich lata, a
mi~dzy pozostałymi wysłańcami w gł~b Azyi. ~Ie pozo~
z niemi wzrastające potrzeby. O ile mogła, otaczała także
stała ona przecie w tych zachodach swoich od?sob~1~ną, gdyz opieką, stadła małżeńskie, bo wiedziała z doświadczenia, jaką
poszukała i znalazła serca Polek, rÓwnie Jak JeJ włas~e miały -doniosłość domy żonatych na Syberyi wygnańców, przeczujących. Znalazły one odw~ę odezwać się o poz~voleme konała si~, iż stanowiły jeden w~zeł, jednoczący rozproszodo cara, a widać że uprosiły u Boga cud prawdzi~vy, bo nych, że zarazem oddziaływały moralnie, utrzymując w karba.ch
ten sam Mikołaj, 'który setkami niewinnych ~~ludmał
przyzwoitości, że obecność Polki, otoczonej urokie~. pośw!t;J
beryą1_ własnor~znym podpisem dodając srogości ICh losom ), cenia, stawała się osłodą dla całej w pobliżu ko~onu. Zbierali się też w takich domach mianowicie w d~I uroczyste,
dzieląc się \\igilijnym opłatkiem i jajkiem '!lelkanocnem,
*) jak· to miało miejsce przy podpisywaniu wyroku na ksiy~
cia Romana Sanguszkę; dodał wtedy Mikołaj sł.owa: ni~ fera m
rozbudzając uczucia bratniej, rodzinnej miłości.
~"'Ć
rofite a pied". Szedł też Sanguszko skuty przy Jednym ze azny
Z wstąpieniem na tron Aleksandra 11 znaczna c~
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zasłanych uzyskała pozwolenie wrócenia do kraju; w niedługie jedn akże potem lata nowy pochód skazańców polskich
szedł temi sameroi szlaki. Róża Sobańska, mimo s~dziwego
wieku swego, spieszyła jeszcze z gorliwą opieką, przekazując zarazem nader cenne rady, wyniesione z długiego
doświadczenia, młodszym opiekunkom.
Zakończamy wspomnienie nasze o tej niewieście, napeł
nionej miłością ewangeliczną, o Polce wielkiego serca i wielkich zasług, słowami, jakie wyrzekło jedno z pism warszawskich: "Rycersko stawiałą czoło wszystkim przeciwnościom,
nie cofn~Jła si~ nigdy przed niebezpieczeństwem, które
bladością powlekało twarze innych i w żyłach krew ich
ścinało.
W patrzona w Boga i ojczyzn~, szła wsz~dzie, gdzie
tylko obowiązek widziała. "

KORlSPONDENCYA

"DWUTYGODNIKA.~'
Florencya , 5-go kwietnia.

Człowieka tak losy gnają, jak liście wicher jesienny;
dzisiaj tu·, jutro tam, - a później dalej jeszcze. Włoska
zie.mia poetycznie mnie nastraja, bo czyż nie naczytaliśmy
si~ wsz~Jdzie, że tam tylko prawdziwe słońce, jaskrawe
niebo i gór szafirowych widnokrąg, na którym bielej ą marmurowe wille: "Znasz ty ten kraj, gdzie pomarańcze kwitną?". . . Znam ja inny, gdzie nie ma gór, ni marmurów,
ni krzewów pomarańczowych, gdzie niebo mniej bł~kitne,
a jednak myśl, jak ptak st~schniony za porzuconem gniazdem, wciąż w te strony spogląda , tam dąży i tam chciałaby spocząć.
·
Lepiej zawsze i łatwiej o swojskich rzeczach pisać,
niżeli o obcych, zwłaszcza, kiedy i o tej obczyznie tyle się
już rozpisało, tyle się nasłyszało i pi~knych i próżnych
i cz~sto niewidzianych rzeczy.
Wyjechałem z Paryża do Nicei blizko miesiąc temu,
w chwili, gdy pożar magazynów "Ie printemps" i gwałto
wna ś~ierć Aleksandra II-go były przedmiotem nieomal
wszystkich rozmów.
Któż dzisiaj nie był w Nicei? któż nie zna tego edenu,
gdzie krajobraz podobny do najpi~kniejszych dekoracyi,
gdzie morze spokojne jak jeziorn, bł~Jkitne jak oko dziewicy? Już w Marsylii - gdy po dwudziestogodzinnej jeździe
nad ranem pociąg zwalnia bieg swój szalony, - wiosenne
powietrze piersi rozsadza , a białe piaskowe skały, płaskie
dachy pałaców i domów, ciemne cedry i cyprysy, a w dolinach jaśniejsze pasma oliwkowych lasów, przypominać si~
zdają Afryk~.
Droga ciągnie się wybrzeżem morskiem,
szer~em ogrodów, nad któreroi Alpy wznoszą śnieżne
szczyty. O Nicei samej, o tern przedmieściu elegancyi paryzkiej, zaczynającero się w Cannes, a kończącero się
w Monte Carlo, cóż mówić? Bo czy Sabaudya polityczny
i materyalny_ byt swój i rozwój Francyi zawdz1ęcza, lub nie,
czy są tam_ Je~zcze aspiracye włoskie - takie kwestye,
przyznam, Jeśli w Paryżu interesować mogą, dziwnie podrzę
dneroi wydają się tam na miejscu, wobec piękności natury,
gdzie dni płyną w jakieroś rozkosznem odr~Jtwieniu. Zresz~, .ażeb~ nie. gorszył ~zytelniczek epikurejskieroi dążno
ścJamJ, powJem 1m, że metylko dla użycia tego d o l c e
f a r n i e n t e puściłem się w podróż, powoływały mnie
bo~em przyjazne. i rodzi;nn~ stosunki. Młody nasz poeta,
ktor~o. s~czególme w piśmie, w Poznaniu wychod:zącem,
wymiem~c ~yłoby zbytceznem , w kościele Świ~Jtej Maryi,
wobec l1czme zgromadzonego towarzystwa polskiego, los
swój połączył z córką jednej' z najwięcej znanych rodzin
warszawskich. Wid~c _ich klęczących przy ołtarzu, ją
w biały~ swym s_trOJU, Jego w t~j chwili życia, której się
nigdy me zaporom, myślałem sobie, że co mógł poeta wy- marzyć najświetniejszego: sława, miłość, majątek, znaczenie, to móże stać si~ rzeczy,Tistością, przyćmiewającą swym
l

blaskiem urok poematu. Nim opuszcz~J Niceę, nadmienię parę słów o poźarze teatru. J akby na pożegnanie, dano
nam iluminacyą, prawdziwie godną Nerona: iskry pędzone
wiatrem południowym, jakby deszczem wpadały w fale ;
tłum czarny odbijał si~ na czerwonem tle domów, po ulicach biegły kobiety w balowych strojach, na r~Jku wyno szono nieszcz~śliwe ofiary. Trudno zatrzeć w pamięci ten
widok piękny w swej grozie. Dopiero ruch -podróży, wscho-

dzące słońce,

pogodne krajobrazy, chignące się pasmem
morza pomiędzy tunelami, skalami, na tej , turystom tak
znanej, pięknej r o u t e d e l a C o r n i c h e, przez Mentonę, San Remo do Genui, przez -Torre rlel Lago, Carrar~J, Piz~ do Florencyi zdołały osłabić ostatnie smutne wrażenie nicejskiej katastrofy. Genua la Superba nie
zupełnie warta tak dumnej nazwy.
Prawda, że są tam
marmurowe pałace, że w nich płótna pierwszych pędzli
szkoły włoskiej, ale całość bez charakteru, bez cechy artystycznej; kościołów jeżeli wiele, to architektury pośledniej,
tylko ·katedra na wzmiankę zasługuie, chociaż zewn~Jtrzna
· mozaika, z czarnych i białych tafel marmurowych, na
przemian składanych, zabawia oko, ale nie wzbudza podziwu. Malowniczy widok na Genuę i port, masztami
okryty, przedstawia się z wieży kościoła św. Maryi rle
Carignan.
Jedyna to świątynia, posiadaj~tca jedność
w stylu i pozbawiona złoceń, jakieroi Włosi sklepienia
swych bazylik ozdabiać lubią. W ogóle można powiedzieć, że Genua jest jeszcze na pół francuzkiero miastem;
nie znajdziesz tam tych "f a c c h i nów", którzy w łach
manach swoich zachowują coś poetycznego, nie ma kobiet
o rysach rzymskich, lub greckich: nawet w j~zyku, w tym
języku Dantego, nie usłyszysz śpiewności toskańskiego narzecza. To też dopiero w Florencyi czujesz si~ niejako
przeniesiony o parę set lat w tył. Nie wiem, bo naturalnie
oddaję tutaj osobiste wrażenie, lecz zdaje mi si~, że ktokolwiek ma estetyczniejszy nastrój ducha, czuć tu musi
w sobie s potęgowane życie, sięgające zarazem w przeszłość
i przyszłość. Cała historya nietylko apenińskiego półwyspu,
ale i odrodzenia intelektualnego naszego społeczeństwa przesuwa si~ przed oczyma. W masywnych podstawach I>ała
ców, których mury, jakby bogów ręką wzniesione, znać
wpływ pierwszych panów kraju, Etrusków, a tu gotyckie
okna, tu baszty, -tu campanile, sterczące ku niebu, przypominaj ą średniowieczne czasy, wojny, obł~żenia, dni barbarzyń 
skiej przemocy, ale i żywej, szczerej jeszcze wiary! .... Gdym
za młodu w szkołach czytał o tym cudnym rozkwicie
szkoły włoskiej, gdy od imion Cimabue, Giotto, Brunelleschi,
mających w sobie coś twardrgo, jak wieki, w których żyli,
przechodziłem do czasów Medycejskich, do Rafaela, do Michała
Anioła, zamykałem oczy i myślą przenosiłem si~ w ten
kraj, tak silnie na młodociane wyobraźnie działający. Może
być, że ideał rozognionego umysłu przewyższa rzeczywistość,
ale stanąwszy w sławnym pałacu degli Uffizii, uczułem
w sobie dreszcz, który człowieka przejmuje przed każdym
objawem pi~kna. Gdzież bo znaleźć równy zbiór arcydzieł!
Carrachi, Dominikin, Corregio, Tycyan, Veronese, Michał
Anioł ... jakież imiona! Tu Fornarina, tu Madony Rafaela,
tam Wenery Tycyana, tu znów Przenajśw. Rodzina Michała! a ileż innych, o których nie wspomniJ! Z Uffizii
galeryami przechodzi si~ przez Arno do pałacu Pitti. Sale
·Jowisza, Marsa, Apolina, Saturna, winny przed inneroi przytrzymywać przechodniów, zwłaszcza gdy- jak było u mnie,dni ich wycieczki policzone. Żegnaj~tc Florencyą, zatrzymałem si~ jeszcze na placu. Michala Anioła: w środku znajduje si~ tam sławna statua Dawida, której oryginał w Rzymie, a naokoło są marmurowe balustrady. W dalszej perspektywie niebies)iie Apeniny, f"nikające w odcieniach coraz
bledszych, a nad tern wszystkiem mgła vrzezroczysta, lekka
jak puch, u nóg naszych otoczona ogrodami Florencya, stolica
kwiatów, przez ·którą żółta Arno płynie i wszędzie znane
już \Vieże...kościołów, pałaców, których nazwy, jak muzyka,
brzmią w uchu. Patrzcie na Duomo, w marmurowym stroju
wznoszące nad inne świątynie hardą kopułę Brunelleschiego,
patrzcie na caropanile Giotta, zgrabne, lekkie, które Karól
V. chciał w futerale zachowywać; patrzcie na pałac Vecchio,
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na San Lorenzo, gdzie kaplica Medyceuszów i pomniki dłuta
Michała Anioła, patrzcie na bielejący Santa Croce ....
I tam Polacy śpią snem wiecznym: tam Ogiński, tam Zamoyska, której kaplic~ grobową uwiecznił inny Polak : O
nim to, jak dawniej o Michałe Aniele, powiedzieć można,
że nie wiedzieć, czy· większy rzeźbiarz, lub poeta. Wymieniłem autora Lirenki, twórcy płaskorzeźb takich, jak Król
Chłopków pod Krakowem i egzekucya Włocha Becchi,
ochotnika polskiego z ostatniego powstania. Ostatnia to
praca poety -rzeźbiarza; nią jedną zasłużyłby na nieśmie r
telność. Widziałem ją w pracowni. Becchi przy rusztowaniu jak zwycięzca czeka na śmierć, prr.y nim kapucyn,
starzec, z zdziwieniem spuszcza głowę. Jak ja tam podziwiałem rzeźby Ghibertiego, tak kiedyś, za sto lat może,
wędrownik stanie w kościele San Lorenzo i podziwiać będzie
śmierć Becchi i powie mu przewodnik ie to jest: "scultura
del emin~nto Polaccho" . Wtenczas bl)dziemy dumni, ie
Polska ziemia zrodziła takiego syna i może przepłacać bę
dziemy każd!Jl figurkę z tych płaskorzeźb, gdy nam przykład dadzą cudzoziemcy.
Teraz mamy mistrza, mamy
muzea narodowe, mamy Mecenasó w, ale Mecenasów naszych
rzeźbią i malują Francuzi, Niemcy i Włosi, a mistrz nasz
może cierpi w ciężkiej życia walce.
W.

jł l

~

,
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~
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II.
Kochany Adolfie!- Wre8zcie jestem na wsi, ciesząc
się wiosną i wolnern powietrzem. Bardzo mi prędko czas
tu schodzi, bratowa moja miła, dobra i czynna osoba, za
·siostrami jej szaleję. Starsza, Kasia, gra dużo, rysuje i czyta,
na wskroś l!-rtystyczne odebrała wykształce.uie; rnło~szą
Olgę, wesoło-leniwego trzpiota, często takie w1dzę zatopwną
w _czy~niu dzieł historycznych, lub literackich. . Przytern
ob1edw1e potrafią zająć si~ praktyczną stroną życ~a. Ideah1e
z nich będą panie domu, umieją urozmaicić codZienne stosunki w rodzinie ; poważne i wesołe na przemian, a zawsze
uprzejme, co w moich oczach jest wielką bardzo zaletą dla
kobiety. Chciałbym całą wiosnę tu przepędzić,_ ale to pr~
wie niepodobna, bo trzeba się wziąć do pracy 1 agronomi!,
którą to naukę ~upełnie teraz · zaniedbuję. Za .to studya
psychologiczne postępują, a choć pi~kne tutajsze p~m~ przestanę już obserwować, bo gotówbym się zakochac, hc7.ni by:
wają tu goście i my także odwiedzamy sąsiadów .. Wczorał
pojechaliśmy do Zagórzyc; oryginalni tam l~dZle. ~am
domu cały dzień pali papierosy i czyta "F~ g a r o... Tego roku pojedzie do Karlsbadu, aby się spotkac .z ks. ~ura
kin! zeszłego roku sp~dziła saison w Ftanz~n~badZie, gdzie poznał-a Signor~ la marche~a Corsinari . .. 1 Jest w kor~sp.on
dencyi z lady Elphingstone i hr. de Saumure, przyJaCiół
kami swe mi! .•
z córek, starsza m~źatka, "une ame incornpris~"
marzy i płacze, podczas gdy mąi dysputuje. nad ~ero? ze
jarząbki lepsze pieczone w rądlu, niż na rożme. ~oJmUJesz,
że niebardzo zabawny ale za to ma 60,000 rubb dochodu,
a i d e a l n a p o e t ka zgodziła się mieć za męża z ~ r 0
dla tych czterech zer dochodowych. - Młod~za córka k1lka
chwil przed naszym przyjazdem, mimo rzęsistego d~zczu,
J>?Szła do ogrodu; tak nam oznajmiono: U~azała się do:
p1er_o p~ półgodzinie, w toalecie wyk,~mtneJ; .rozmowa teJ
pame~k1 mdła i śpiąca, jeżeli nie mówi o koma.ch! lub ~o
lowamach; nudzi si~ w domu, bo tylko gałganki Ją ba":Ią,
a szlachetne myśli nie potrafią jej zająć; to też przyp_omm~
femme de chambre, ubraną w sukni~ wieczorow~ s~ve] pam.
Najwi~cej mnie zabawił syn jedynak, młodz1emec, znający tak zwane wyższe towarzystwo." Zim~ prze~ędza
w M~naco, potem" jedzie na wy~cigi. . ~świadczył rn1, ~~
człowiek, który "si~ sz~uje," me rnoze mnego fraka nosiC

jak od A l f re d a, rękawiczki sprowadza z Wiednia, kapelusz kupuje w Londynie; czyta tylko po trancuzkn i to
ostatnie dzieła Zoli, polskiej książki nie bierze nigdy do
ręki, bo przecież "c' es t une langue barbare."
Ma nawet
służącego Francuza, o guzikach liberyjnych z hrabiowską
koroną.

W ogólności we wszystkich kątach tego domu świecą
korony i wieje jakiś duch parweniuszowski, co do desperacyi doprowadza rezydującego tu stryja i opiekuna, Pana
Piotra. Jest to szlachcic starej daty, człowiek oddany całem sercem pracy; nie pozwala si~ tytułować hrabią, bo
w jego oczach tytuł hrabiowski jest dobry dla arystokracyi
pieniężnej, dla której małą jest rzeczą kupić w Rzymie,
lub w Wiedniu koronę o 9 pałkach.
Wróciliśmy du domu bardzo wcześnie ; w Zagórzycach
nie można długo bawić, bo oni dają gościom swym kolacyą o 10-ciu daniach; pasztetom i majonezom nie ma końca,
a biedny gość oczywiście myśli, ~e zjada kilkotygodniowe
zapasy. W ostatnim twym liście skarżysz się, ie w Poznaniu tak mało rozwinięte życie towarzyskie, otóż ci powiem, że temu winne kol a c y e. Rozumui wolą spędzić
wieczór u siebie, niż odwiedzać salony, gdzie tylko chodzą
ludzie, dla których żołąclek jest bożyszczem; drudzy boją
się, aby ich nie posądzono, że nie mając co jeść u siebie,
chodzą z głodu na "ieczory; inni równie wspaniale u siebie
przyjąć nie mogą . Malu zatem bywa zabaw prywatnych, a postem rautów w ?oznaniu. Czyżby nie lepiej było, jak w innych
stolicach , ofiarować tylko herbat~, pomarańcze i ciasta, a
za to ożywioną i wesołą rozrnow<.} ? - Pani S c ar r o n, późniejsza d e M a i n t e n o n, czasami podobno zamiast pieczystego opowiadała gościom swvm zajmujące historye, a
dowci pem i wdzi~kiem około siebie mnóstwo zbierała słu
chaczy.
A teraz żegnam Cię, nie mam czasu dłużej pisać, bo
muszę pój~ć do salonu, gdzie mi panna Olga daje lekcye
angielskiego, podczas grly bratowa używa mnie do zwijauia
kł~bków zagmatwanego jedwabiu, a panna Katarzyna rysuje
Jerzy.
portret swej ruchliwej siostry.

-NOTATKI
Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODNICZYCH I HYGIENY.
Skreślił

Dr. KOSZUTSKI.
(Ciąg

dal zy.)

Tajne środki t. n. arcana na wzrost włosów z niezmordowaną wytrwałością polecane przez szarlatanów, nie
posiadających nieraz najmniejszego pojęcia o :fizyologicznych
własnościach i potrzebach skóry głowy i włosów - i tylko
powodujących si~ myślą, ie na każde ludzkie cierpienie
ukrytym jest w bogatej przyrodzie odpowiedni środek le-

cznicy, który koniecznie odszukać trzeba - zawierają prócz
wspomnianych cz~ści roślinnych, z świata zwierzęcego pochodzących i metaloidów*) także jeszcze i to nieraz
w wielkiej ilości umieszczone, l e k i i ś r o d k i m e t a l i c z n e. Dłuższe używanie na skórę głowy tych nieobojętnych chemikaliów **), pozorne tylko oddaje przysługi,
*)
**)

Wassersto.ffsuperoxyd. Eduard Hahn op. cit. Str. 189.
a) Antimaniurn s. stibium, Stibio- Kalium tartaricnm,
Brechweinstein, Emetique, powszechnie znany środek
wymiotny.
b) Plumbum a.ceticum, Saccharum Saturni , essigsanres
Rleioxyd, Bleizn ck er, octan ołowin.
c) f'lumbum nitricum, Salpetersaures Bleioxyd, Blei.salpeter, saletran ołowiu.
d) Suifur praecipitatum, lac sulfuris, praecipitirter Scbwefel, siarka.
.
e) Argentum nitricum, Silbernitrat, salpetersanres Silber,
saletrzan srebra t. n. kamień piekielny.
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a zwykle szkodliwe wywołuje nast~Jpstwa. Zastrzegając
sobie przedstawienie tej niebłahej kwestyi w nast!Jpnych
notatkach, o szkodliwych skutkach farbowania włosów skreś
lonych, uprzedzamy już, że sumienne i dokładne analizy
chemiczne różnych po świecie rozsełanych arkanów, wykryły nawet w owych, jako zupełnie niewinne i nieszkodliwe
zachwalanych, także rozmaite metaliczne przymieszki~ Niektórzy z owych producentów niebezpiecznych pozwolili sobie
nawet ostrzegać publiczność przed używaniem metalicznych
ingredyencyi, odwołując się na rzeczywiste spostrzeżenie,
~e koła lekarskie coraz wi~cej od zastósowywania wewn~
trznego metali na cele lecznice odchodzą - a mimo to takowe w swych fabrykatach ukryli.
Mała tylko ilość arkanów zawiera rzeczywiście niewinne roślinne przetwory - które to, rozumie się, przeważnie
także tylko kieszeniom swych wynalazców dopomódz są
w stanie, osłabionych zaś włosów nigdy nie wzmocnią, a tern
mniej wzrostu' nowych nie spowodują. *)
Co gorsza, napotykamy wprawdzie istotnie na same roślinne tylko w zajmujących nas środkach przetwory ale te mieszczą
w sobie silne trucizny, które przez czas dłuższy z skórą
głowy się stykając, w skutek zbiorowego t. n. kumulatywnego działania swego, smutne mogą mieć skutki.
Badając takie z roślin powstałe "Arcanum"- wymyślone i rozpowszechniane w stolicy pruskiej, mające, jak to
głosi na butelce umieszczony napis, skórt głowy w stanie
zdrowia i czystości utrzymać, łupieżu · ją pozbawić i wzrost
włosów spowodować a noszące miano; "Eau du docteur
Sachs, preparee par Gilbert, parfumeur, Berlin - przekonamy się, (jak nam to wskazuje już chemiczna analiza
przez Schlachta wykonana), że woda owa zawiera, oprócz
olejku rącznikowego, w wyskoku rozpuszczonego, także
p i c r o t o x i n ę. Produkt ten gorzki i silnie trujący pochodzi z nasienia (ziarnek) rośliny na wyspach Indyi wschodnich rosnącej i do familii Menispermów należącej**). Podług
badań Gougila***) mają ryby ulegać upojeniu i odurzeniu
po połknięciu wspomnianych ziarnek - a mięso ich ma
być tr:ującem.
Picrotoxiny nie używa się na cele lekarskie - a w fizyologicznem swem działaniu równa się
ona zupełnie znanej truciznie, cicutoxinie, pochodzącej z rosnącej po naszych łąkach jako szaleń jadowity, Giftwiitherig, Wasserschierling, Cicuta virosa, znanej nam
rośliny.

Z dwudziestu i jeden w Ang1i zalecanych i chemicznie
zbadanych "Hair Restores" tylko cztery nie zawierały siarki,
ołowiu i innych chemikaliów t).
W niemieckich środkach na wzrost włosów, przez t. n.
specyalistów w świat wysełanych, spostrzegać się daje w ostatnich czasach wyraźne wystrzeganie się metalicznych
przymieszek tt). Aptekarze zaś i chemicy ttt) także na owe
a) Morny's Haarenzeugung zawiera odwar ze sloilu octem
i wod~ kolońskl} doprawiony! !
b) Hś aar=ttel des Julius Scheinich in Lobau in Sachsen.
r?~ek ten zawiera oliwę, glicerynę i spirytus i jest
amliną_ fioletowo zabarwiony ! !
c) Haarm1ttel v?n ~iihlingen, specyalistr na cierpienia
włos~w. za~erają podług analizy dr. G. Krause w pomadzie oleJek k~kaowy i olejek eteryczny, oprócz
szm~lcu, w płyme t. n. nKleine Tinctur" - Tinctnr.
Arnicae, a w t. n. "Grosse Tinctnr• prócz arniki glicerynę, spirytus i wodę ! ! !
.
**) Anati_Iirta .Co~culu~ _(Wigt i Arnott.) Fructus Cocculi,
Semen Coccub, Cocculi IndiCI. Kockelskorner, Tollkorner Fischkorner.
'
•**) Dr. Hager, Bandbuch der Pharmaceutischen PJ;llXis.
Berlin 1876. I Theil, Seite 911.
*)

t) Argentum ammonio-nitricum. op. cit. Strona 189 Eduard
Hahn, Berlin 1879, Acidum pyrogalicum.
'
tt) Haarmittel vou Heinrich Siggelkow aus Hamburg Speci~tist fiir ~- und ~opflei~ende. Jego balsam Nr. 1 ~awiera
wll!o czerwo~e 1 g~bnik (tanmnę), balsam zaś Nr. 2 ma rozczyn
Acid. earbolic. crudi.
ttt) a) Eau de !J'eek_Haar-Na?Iralisirpraeparat des Chemikera

Lattke m
Iel, zaWiera mocny rozczyn saletrzanu
ołowiu (Salphetersaures Bleioxyd).

arcana nas tu obchodzące puszczający się, nie żałują za to
ołowiu, - siarki i innych preparatów, a za ich torem idą fryzyerzy niesumienni, którzy nie wiedzą, co czynią , a szkodzą powierzającym si~ im ofiarom l
b) Englisches Haarwasser aus der Hof- und Feld-Apotheke des Herm Maschke in Breslau, zawiera ołów,
glicerynę i siarkę.
c) Ilaarwasser von Emil London in Berlin zawiera 1,5
gr. octanu ołowiu, 200,0 gr. wody, 60,0 gr. gliceryny
i 3,0 gr. siarki (praecipitirter Schwefel).
d) Haarhersteller von Petzold & Comp. Dresden. zawiera
octan ofowiu, glicerynę, wodę różanną i siarkę.
e) Haarbalsam von A. Marquart in Leipzig, zawiera 83,0
gr.: wody przekroplonej, wod'l: kolońską zaperfumowanej, 12,0 gr. gliceryny, 4, ~5 gr. siarki i 1,2 gr.
saletranu ołowiu.
f) Haarspiritus aus der Rosenapotheke des R. W. W oesch
in Niirnberg, zawiera siarczan miedzi i sól kuchenną,.
i t. d. i t. d.

Wiadomości

bibliograficzne.

Bełza Władysław. Dzieci i ptaszki, 12
świata (Biblioteka dla młodzieży, tomik L )

obrazków z maleńkiego
Lwów, nakład Towa-

rzystwa pedagogicznego. 1881 - 36 cnt
Karłowicz Jan. Poradnik dla osób, wybierających książki dla
dzieci i młodzieży. (Wydawnictwo E. OrzeszkoweJ). Wilno, druk
J. Blumowicza 1881 - 40 kop.
Kościałkawska W. Z. Władysław Syrokomla, studyum liternckie. (Wydawnictwo E. Orzeszkowej). Wilno, druk J. Blumowicza 1881 - 30 kop .
Kraszewski J. l. Ramułtowie, powieść współczesna. Warszawa
nakfad Gebethnera i Wolffa, druk S. Orgelbranda synów 1881 l rsr. 35 kop.
Karwowski Stanisław dr. fil. Wiek XVI. czyli dzieje odkryć
politycznych przeobrażeń i reformacyL Poznań, naklad z fundu~
szów ś p. Norberta _Bredkrajcza, druk F. Chocieszyńskiego 1881.
Zacharyasiew1cz Jan. Teorya pana Filipa, obrazek. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych).
Lwów, n a kład Gubrynowicza i Schmidta, druk K. Pillera, 1881 2 złr. 40 centów.
Gawalewicz M. Po drodze, humoreska sceniczna w jednym
akcie, oryginalnie napisana. Warszawa, druk J. Ungra 1881 40 kop.
Jezierski Michał. Pani Podkomorzyna, opowiadanie historyczne z czasów panowania Jana Kazimirza. Warszawa nakład
G. H. Kleisingera, druk E. Skiwskiego 18l:H - 75 kop. '
Marrene Walerya. Przesądy w wychowaniu, studynm pedagogiczne. (Wydawnictwo E. Orzeszkowej). Wilno, druk J. Blumowicza 1881 - l rsr. 20 kop.
Schwartz z. M. Praca us~lachetnia, powieść z życia rzeczywistego, przefożył ze szwedzkiego Sulicki. (Biblioteka nowości
tom X). Lwów, nakład K. Łukaszewicza; Sambor, druk J. Czaiń~
skiego, 1881 - 2 zlr. 40 cent.
Szigerine M. Czego potrzeba dla naszego zbliżenia się z Po·
lakami? p rzeklad z rosyjs~ego; Kijów, druk H. Rosenthala 1881.
. WoJciech hr. Dziedus c_ki. Studya t:stetyczne, tom Il. Lwów,
ks1ęgarrua Polska 1881. Z w1era następujfj.ce rozdziały: IV. sztuka
wenecka, Y. sztuka chrześc~ńskiego Rzymu, VI. sztuka nadreńska.
P. Wacław Gasztowtt, znany chlubnie tłomacz Słowackiego
przekłada obecnie T re n y Kochanowskiego i P a n a T a d e u :
s z a Mickiewicza na język francuzki. nPrzegląd Polski" chcąĆ dać
czytelnikom s'!ym wyo~rażenie,_ ja~ tłomaczy p. Gasz~wtt, przytacza w ostatnun zeszyc:e z kwietnia: "Grę Jankiela".
~

T e a t r.
.. ~isaliśmy już o pienyszych ~vystępach p. Rapackiego,
dzlSlaJ ~vypada n~m dodac słów _kilka o wysŁ~Jpach ostatnich.
Skąp 1·e c Molle~a przedstawia d_oskonałe pole popisu
dla artysty; postac ta tytułowa, umieszczona na pierwszym
planie, jest osią, naokoło której obracają si~ inne osoby
komedyi, to też chociaż to raczej karykatura skąpca bo typów takich nie widzimy dzisiaj, p. Rapacki postawił go tak
plastycznie przed oczy widzom, iż trzeba było zapomnieć,
że si~ patrzy na scen~ w teatrze. Wyraz twarzy najmniejsze porusz~nie, spojrzen~e ~ażde znamionowało skąpca,
bo nawet palce Jego drgały 1 mby przedłużały się z chciwości. Sztuka już trochę nie na czasie, intryga mała,
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a jednak zdumioną i uraczoną była publiczność.
W M i o d z i e Kas z t e l a ń ski m podziwialiśmy Jacka
Sołoiluch~, słodkiego, układnego hipokrytę, a w rzeczy samej chciwego egoistę. P. Rapacki przedstawił go z zwykłym talentem. Z innych artystów zupełnie dobrze grali:
p. f.ucyan, p. Otrembowa i p. Jejde. Pani Bieńkow s ka,
zwłaszcza w pierwszych scenach, za mało była przejęta swą
rolą, a stąd niedosyć naturalna i swobodna. Zbój cy
Szyllera, choć jako utwór 18-letniego młodzieńca odznacza
si~ rażąceroi niekonsekwencyami i brakiem zdrowych, prawdziwych pojęć, choć - jednem słowem - jest to wyskok
rozszalałej, młodzieńczej fantazyi, jednakże dotą;d ogromne
robi na słuchaczach wrażenie, a role braci Moorów zawsze
pon~tnie uśmiechają się do artystów. P. Rapacki odtworzył
po mistrzowsku demoniczny charakter Franciszka, był skoń
czonym zbrodniarzem od początku do końra, a mianowicie
w owej scenie nocnej, kiedy wyrzuty ~umienia i strach przed
jakąś wyższą potęgą miotały nim na przemian, kiedy cała
jego podłość i nicość moralna wystąpiły na jaw w bezsilnem
szamotaniu si~ z rozpaczą, aż złe znów wzięło górę. Pan
Rapacki świetnie uwydatnił to wszystko. Gra p. Hierowskiego w roli Karola podobała nam się także, a trudna
to bardzo rola, bo jakże to sobie wystawić, a tern mniej,
jak odtworzyć s z l a c h e t n e g o r o z b ó j n i k a.? Pan
Hierowski umiał jednak pokonać trudności, był już to tę
schnym marzycielem, lub zapaleńcem, już rozkaz~jąc~m
wodzem i nieubłaganym mścicielem, a deklamował p1ękme,
spokojnie i oez przesady, w którą popada niekiedy .. Pa_n
Kwieciński z osoby sądowej zrobił błazna, czem mecterphwił poważniejszą publiczność i psuł wcale niekomiczny charakter sztuki. - Czytaliśmy już dawniej w jednem z peryodycznych pism warszawskich dramat p. Rapackieg~: Pro
h o n o re d o m u s i już wtenczas uderzył nas w mm brak
pewnej jednolitości i zbyt długie rozmowy. Dzisiaj nad rozbiorem zatrzymywać się nie chcemy, zwłaszcza:, iż przedstawienie, świetna pod wzgl~dem gry artysty, me zdoł~ło zatrzeć ujmnych stron dramatu. Główna postać ~VOJewo~y
Górki nakreślona jest dosyć wiernie, choć i u mego _ra~ą
niektóre niewytłomaczone sprzeczności, łatwo wyt~nąc ~~~
dające; brak nam tylko miejsca na opowiedzeme tres?I
w celu poparcia słów naszych. Nieprawdziwym, a co _naJmniej, dziwnym jest także u dumnego kasztelana Kościele
ckiego sposób bronienia honoru domu nie orężem, ale oddaniem pod sąd sprawy swej córki. W dramacie p.. Rapackiego wiele znajduje si~ rzeczy, jakoby umyślme dla
zrobienia wrażenia dla wywołania efektu" wprowadzonych,
a dzieje się to c~~sto ze szkodą" rzeczywistych wymagań
sztuki. Oprócz autora grali jeszcze dobrze: P: Łucya~
w roli kasztelana, p. Kałużyńska w roli Gertrudy, Jego córki
i p. Linkowski, jako kwestarz bernardyński. - Przedstawienie N a r c y z a Ram e a u , dramatu Brachvog_la, był~
pod kaźdym wzgl~dem staranne. P. Rapacki wystą~1ł w r_oh
tytułowej i oddał ją znakomicie. W każde~ słowie, w mtonacyi głosu i mimice przebijała się gorycz 1 rozp_acz _złama
nego niewiarą człowieka który nawet szydząc, cierpi~ł w~
wn~trżne katusze. z ~aszych artystó~ _słu~zna na l~z_y . SI~
pochwała pani Otrembowej, Bieńkowski~], LwkowskieJ l P·
Łucyanowi. Pani Otrembowa wprawdz1~ bJła tr?c~~ za
sztywną, grze jej brak w ogóle pewneJ . miękkoś~t l sł~·
d_yczy, ale bo też niewątpliwy ta~ent teJ ~rtystk1 r;,adaJ_e
SI~ przede wszystkiem do salonoweJ komedy1, ~ w traoedp,
lub dramacie mniej si~ uwydatnia. - Ostatme prz_ed świ~
tami przedstawienie odbyło si~ na bene?s p. Sk1rmunta.
P · Rapacki wystąpił jeszcze z grzeczności_ dl~ be_neficyanta
w komedyi: p a r t y a p i k i e t y , w roll wwlkwgo p~na,
którym umiał być tak samo, jak w innych szt~kach cał~I~~
odmienną osobistością. W m ę ~u o d b 1 e d! B!Izmskiego p. Linkowskiemu słusznie przyznać nale~y pier~:
szeństwo, a dalej pochwał~ p. Skirmuntowi, p. LmkowskieJ
i Otrembowej.
.
. . Pe~ jesteśmy, że pobyt p. ~packieg~ u ~as P!ZYruesie sceme poznańskiej wiele korzyści ; artyści ~asi, ~ kll~u
z nich nie brak rzeczywistego talentu, przyswoJą sobie mejedne zalety mistrza, który przez cały czas wystt)pów swo-

ich wprowadzał publiczność w podziw doskonałem, w najdrobniejszych szczegółach dokładnem zrozumieniem charakterów i znakomitem, zawsze stósownem charakteryzowaniem się. P. Rapacki nie przedstawiał nam swoich wybranych postaci, ale niejako wcielał si~ w nie i stawał się
niemi.

L o n d y ń s k i e g a z e ty donoszą o występie p. Modrzejewskiej w tragedyi Szekspira: Romeo i Julia. Wielkie pochwały oddają tam naszej artystce, widać z nich jednak,
że nie spodziewali si~ Anglicy, aby cudzoziemka, choć ją
podziwiali w "Adrienne Lecouvreur", \V "Damie Kameliowej" i w. "Maryi Stuart" Szyllera, równie dobrze odtworzyła jedn~ z najwięcej uroczych kreacyi Szekspira. Talent
naszej artystki zajaśniał wi~c znowu w pełn i światła.

*

*

*

W War s z a w i e wychodzą już od marca 1880 r.
"Dzie j e l i t er a t u r y p o w s 1. e c h n ej z i l u s trac y a m i," należące do zbioru "Biblioteki najcelniej ~ zych utworów literatury europejskiej". Znajdujemy tam rlo tego
czasu wstęp i obrazy literatur starożytnych, jak: chińskiej,
indyjskiej, egipskiej i t. d. a widać, iż będzie to dzieło obszerne i dokładne, podające nietylko nazwiska autorów i ich
dzieła, ale i treść tychże. Rozmaici autorowie, oddani wyłącznie badaniu pewnych literatur, pracują nad ułożeniem
wyżej nazwanych D z i c j ó w, co przemawia na korzyść
dzieła i wartość jego podnosi. Dołączane drzeworyty są
wcale ni ez łe.

*

*

W A t e n e u m, piśmie naukowem i literackiero Warszawskiem, czytamy o wychodzącym tamże od Nowego Roku
tygodniku p. t. "Romans i powieść " , co następuje:
"R om a n s i p o w i e ś ć" tern si~ różni od "Tygodnika romansów i powieści", że na pierwszej stronnicy daje
drzeworyt, czasami oryginalny, najczęściej cudzy i że w początkowej literze, rozpoczynającej nową powieść, mieści
miniaturowy wizerunek jej autora. Od "Bibioteki romansów"
zaś różni się i tern jeszcze, że przekłady utworów cudzoziemskich przedstawia w sukience polskiej, czystej i dość
starannie skrojonej. Dobór powieści zasługuje na pochwałę" i t. d.

*

*

*

Zmarły niedawno ks. T u p y , znany pod IIDientem
B o l e s ł a w a J a b ł o ń s k i e g o, poeta czeski, pleban
parafii Zwierzynieckiej pod Krakowem, zostawił znaczny
zbiór poezyi pol 'kich p. t. "Pieśni powiślańskie", które
pomieszczone zostaną w przygotowującero się obecnie szóstem, zupełnem wydaniu jego utworów. Ostatni zeszyt
"Przeglądu Polskiego" wydrukował d wie z tychże pieśni;
są one proste, a z serca płynące.

*

*

*

U c z o n y n i e m i e ck i, Richter, bawiący w Paryżu
w celu archeologicznych poszukiwań, odkrył przed kilku
mniej więcej tygodniami w bibliotece Mazariniego dwa r~
kopisy sławnego malarza XV wieku, Leonarda da Vinci.
Obejmują one pamiętniki i listy mistrza, ale pisane są dziwnym sposobem, gdyż odwrotnie, od strony prawej ku lewej,
można je więc czytać tylko w zwierciedle. B~dą to ciekawe dokumenta, podające wiele nieznanych szczegółów
z życia wielkiego malarza. Rękopisy opatrzone są nadto
mistrzowskieroi rysunkami, co podwaja ich wartość.

*

*
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D o wi a duj e my się, że Nordenskjold przygotowuje na rok 1882 nową wyprawę podbiegunową. Podobno
w tym celu budują jn~ statek przy ujściu Leny.

rosna, pociągnie olejem skalnym, grzyby natychmiast c~ernieją,
a w· krótkim nastepme czasie opadają. Ściany i p6dłogi dostają
w skutek tego w prawdzie plam, lecz olej skalny ulatnia się niezadługo, a równocześnie znikają i plamy.
P r zeci w mr ó w k om
m i e s z k a n i a c h jest również
skuteczny olej skalny, którego wlewa się od czasu do czasu po
kilka kropli w otwory, z których mrówki wychodzą.
P r z e c i w r o b ak o w i, toczącemu drzewo, jest najlepszym
środkiem benzyn, którym się nasyca uszkodzone drzewo i napeł
niają się miejsca, przez robaka podziurawione. Benzyn jest to płyn,
wyrabiany z smoły kamiennej i ulatnia się jeszcze prędzej, niźli
olej skalny.
M a s ł o s z t u c z n e. W ostatnich 15-tu do 20-tu latach
zjawh\ się coraz cz ęś ciej na targach masfo sztuczne pod najrozmaitszeroi nazwami, jak: masło sztuczne górskie, alpejskie, alpejskie
ziołowe i t. d. Początkowo masło sztuczne bylo mięszaniną surową tłuszczów wątpliwej jakości i nie bardzo się rozpowszechniało.
Obecnie w lepszy sposób je wyrabiaj ą . Łój świeży i doborowy,
oczyszczony starannie z cząstek mięsnych, topi się, a potem czę
ściowo tężeje, przez co ·wydala się z niego nieco stearynu i palmitynu, topi się go w temperaturze roztapiania się masła i mięsza
z mlekiem, aby nadać smak masła krowiego. Masła takiego prawie
niepodobna odróżnić od masła szczerego, a stanowi ono na targach
p o ż y t e c z n y, n i e f a ł s z y w y artykuł żywności.

w

Doniesienia praktyczne.
Gąs
łatwiejszy

i e n i c e , r o b a ki i i n n e o w a d y niszczy się w najsposób, jeżeli po obcięciu drzew, co powinno nastąpić
w marcu, zeskrobie się miotł ą, łub ostrą szczotką (najlepiej po
deszczu) popękaną korę i mech z drzewa. Z odpadkami temi spadają także wszelkie zarodki owadów, a drzewo nie maj ą c na sobie
robactwa, przyjmuje latwiej pożywienie z powietrza i lepiej się
rozwija.
Aby zaś z ziemi robaki i owady na drzewo nie wchodziły,
trzeba oczyszczony, jak wyżej powiedzieliś my, pień drzewa mniej
więcej w trzech miejscach, począwszy od ziemi, o jednę stopę odleglości paseczkami papieru lub, co trwalszem jest, paskami ceraty
owinąć. Paseczki te puciągnąć smołą, a robactwo drzewa unikać
będzie. Strzedz się jednakże trzeba, aby k o r y smol ą nie posmarować, gdyż szkodzitoby to drzewu. Gdy za~ w skutek działania
słońca smoła zaschnie, można pędzlowanie to powtórzyć .
Jeżeli
zaś czyszczenia drzewa i podanych wyżej ś rodków ostrożności zaniedbano, a robactwo już drzewo obległo, natenczas radzimy weł
niane szmaty pokłaś ć na drzewa i krzewy. W nocach chfodnych wąsionki szukają tamż e przytułku i skupiaj ą się z calego
drzewa pod ciepłe schronienie, z którego można je nazajutrz wygodnie pozbierać i zniszczyć .
·
Robactwo z krzewów, mianowicie agrestu i ś więtojanek, lub
tym podobnych, najłatwiej się spędza, spryskawszy takowe dostatecznie wodą i posypawszy proszkiem tytuniu, o który nietrudno,
zwłaszcza, gdzie się fabryki tytuniu, cygar i tabaki znajduj ą. Robactwo, nie mog ą c znieść ostrego zapachu tytuniu, spada na ziemię,
poczem powinno być zniszczone, ażeby na inne krzewy nie wchodziło. Środki te są w porze wiosennej bardzo polecenia godne;
praca niewielka, a wynagrodzi j ą potrójny sprzę t smacznego
owocu.
J a k z a p o b i e d z o p a d a n i u k w i c i a ? - Zdarza się
często, iż w czasie wiosennym dość ostre jeszcze nawi e dzaj ą nas
mrozy, lub też za rychłe ciepła . I jedno i drugie szkodzi roś linom.
Kwicie bowiem, zwarzone mrozem, lub zes chłe w skutek suszy,
łatwo opada. W ostatnim razie trzeba korzenie drzewa polewać
wodą i przykrywać słomą u dołu pnia, aby woda nie tak prędko
aię ulatniafa. W ten sposób nietylko drzewo, alo i p ąc r:ki
będa miały wilgo ć dostateczn ą. Przed zmarznięciem zaś uchroni
się kwicie, zapobiegają c rychłemu wypuszczaniu drzew i zwię
zując w tym celu mocno pień drzewa w końcu jesieni.
To ś ciś 
nięcie kory powstrzymuje cyrkulacyą soków, w skutek czego drzewo
później wypuszcza. Na wiosnę pas się zdejmuje. Spadaniu owoców
zapobiega się, zrywając listki kwicia przed ich odpadni ęciem.
Trzeba to jednak czynić ostróżnie, by nie naruszyć kwiatu owocowego.
Ażeby krzewy ś wi ę tojankowe wielkie ja g o d y r o d z iły, trzeba raz w tygodniu polewa ć je krwi ą
bydlęcą.

B l u s z c z rozrasta się bardzo szybko, j eś li go si ę przesadzi
(obecna pora najlepsza do tego) w ziemię, zaprawioną próchnem
drzewa dębowego , lub bukowego. Po kilku tygodniach trzeba
wlać nieco oliwy naokoło pnia, a potem zaraz troch ę wody, co
trzeba powtarzac tak długo , dopóki ziemia całkiem nie przemoknie.
Bluszcz nadzwyczaj szeroko rosnr~ ć będzie, dużo dostanie liści
i w piękną przystroi się zieloność. ·

Łamiglówki.
l.
następują.cych 25 zgłose k ułożyć 7 wyrazów,
czątkowe i końcowe litery z góry czytane utworzą

Z

imiona:

a, bra, bra, cil, ce, ca, da, d<L, dor, fe, lan, mo, nar, me,
niec, nium, o, pa, psi, ti, tri, u, wa, wa, YL rzecz pożą dana dla ko!i cioła ś go. - 2. środek zabobonny
wieków. - . 3. im.ię wlasne męzkie. - 4. kandydat do
5. talent a.ttorski. - 6. głoś nv niegdyś minister angielski. - 7. mąż walcz ą cy o wolność łudó,v na wschodzie.
da~nych
OWJńsk. -

=·

Syl a by:

al, at, bru, chiel, czew, don, e, e, e, fa, fryd, ge, go,
jaf ker, kun, la, la, las, li, lok, ła, łos, :man, man,
me, nia, nus, nus, . o, o, ra, ry, rys, sa, ta, ty, u, u,
u, wm, zarz, ze, zor, zy.
.

l.. A p~ s t~ f Niemców -

~re ś ć: Na grobie. 'Y.eterana, wiersz przez Maryą,
szl:lchmc za~rodowy, poWJe;;c J. Rogosza. (Dok. nast.) Dwu~yg?d~1ka: Florencya. - List z zakątka. :- Notatki
mości b1bhografic~ne.
Teatr. - Rzeczy b1eiace. 14-ym Dwutygodmka.
·

2. ~zeka w ·Mniejszej Azyi -

3.

Dz1eło mdyJskie 4. Bóstwo egipskie - 5. Postać z czasów
Pana Jezus~- 6. Prorok - 7. P~smo. cza:>owe - 8. JeneraT rosyjski
- 9. Postac, nazw~na w poemacie Mickiewicza - 10. Pisarz arabski
- 11: Poeta.gr~cki.z czasów bajecznych - 12. Imię żeńskie 13. Filozof meiDiecki - U. Planeta - 15. Sławny port w Pale-

stynie -

16. Król Hunów.

Początkowe _litery czyt.tme z. góry na dół utworza życzenie,

które Dwutygodmk

przeseła

swmm czytelnikom.

Rozwi~zanie

Róż~ n.abierają mocniejszego i milszego za p a c h u, ,1e~eh obok krzaka r.óżanego zasadzi się kilka cebul.

Zapach róz Jest wtenczas podobien do zapachu pomarańczy.
Ażeby p ą czki kwiatów doniczkowych nie
o p a ~ ~ ł y,. trzeba podcz~s pięknego powietrza, nawet i zimą
skrapmc kWJaty wodą, mającą temperaturę pokoju, lub cieplarni.
Woda. ta. ma zastąpi? ro.sę, tak .!li~zbędną kwiatom, z braku której
pączki ruedostateczme s1ę rozWIJaJ ą, a często nawet opadają.
Prze c i w grzyb o m w d o m a c h polecaja olej skalny
(petroleum). Gdy się bowiem ściany, lub drzewo, na których grzyby

których podwa męzkie

•

szarad

w nr. 14 "Dwutygodnika."

l.

kęs

-

sęk.

2. ogrody.

R ? z ~ i ą z a n i e . nadesłały pa!-1-ie: Anna Raszewska, M. i H.
W erczynski~ w P~znamu - L., ~· 1 M. Turno w Słopanowie, H.
Łyskow~ka 1 S. Kielczewska ~ Mileszewach, C. Noakowska w Inowrocławiu, Marya Drygas w Pile.
·

Kierską. - Uczone kobiety przez W. K. Sawicza-Zabłock'
_ 0 tat ·
Wspomnienie pośmiertne: Róża z Łubieńskich 'obańska _ ~go.
d s ru
z dziedziny nauk przyrodniczych i hygieny, skreślił dr. Koszut~hlspon
Doniesienia praktyczne. - Łamigfówki. - Rozwiazanie
d.
.
szara w numerze

.JfuZ:

l

Z:l nakład i redakcyą odpowiedzialna Teresa Radońska w Poznaniu. -

Drukiem J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w Poznaniu.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

