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s i ę przeseła

JAK NALEŻY POJMOWAĆ WYCHOWANIE JĘDRNE I ZDROWE.
Wychowanie dziecka powinno być skromne; pożywtenie
jego zdrowe i obfite, ale nie wykwintne, ubiór czysty,
zirabny, nie bogaty, usługi jak najmniej, a zawsze z powolę. Że wychowanie, a mówię tu jedynie o wychowaniu,
dziękowaniem przyjętej. Zabawki niechaj ma niekosztowne
gc~yż wykształcenie naukowe odrębną jest rzeczą , nie powmno być słabe : na to si~ każdy zgodzi, ale cóż przez to aby się nauczyło mierności, tak zalecanej przez mędrców, tak
rozumieć? - Czyliż to -z!aczy, że dziecko nie powinno za- wychwalanej przez poetów. I tego przecież nie . dosyć jeznaG pieszczot rodziców i nie wyczytać miłości w ich oku? szcze , bo owę mierność należy ukochać , jeżeli chcemy praNie, bo dziecko rozwija się w atmosferze miłości, jak kwiat wdziwe osięgnąć szczęście. Widzimy osoby wychowane
pod ciepłem niebem. - Czy surowością tylko prowadzić w takich, o jakich mówimy, warunkach , a jednak gorą-·
wychowańca? Niestety," wiele charakterów się tym sy- czkowo pragną bogactwa , używania, próżniactwa i w stóstemem wykoszlawiło, wiele zdolności przytępiło na zawsze. sunkowym nawet dobrobycie zawsze są niezadowolnione
Czy pod pozorem uzbrojf;nia go na walkę życia wpoić podczas gdy drugie wesoło na małem przestają. Pochodzi
weń podejrzenia,· odjąć mu · wiarę w ludzi, miłość ideałów, · to stąd zapewne, że tamtym wystawiono jako szczyt szczę
litość nad bliźnim? Broó Boże! zrobilibyśmy go ego- ścia dostatek; pracę i naukę jedynie jako środek do otrzymania tegoż, mierność jako ów mierny stanik, jak mówił
istą. Jest rzeczą stwierdzoną, doświadczeniem, że im mniej
mamy serca dla drugich, tern go mamy więcej dla siebie; nasz Kochanowski, a dopieroż rzeczywisty niedostatek ! ten
wystawiono im jako upokorzenie, wykolejenie w życiu. Dla
surowość sądów o drugich rozt.apia się w adoracyi samego
siebie; wybredny w jedzeniu, wymagający wygód nie widzi ·tego. należy młodzież, a, mówię t~ równie o chłopcach, jak
o dZiewczę~c~, zac~ęcac d~ n~uk1, do prac~, nie w jedynym
zwykle potrzeb otaczających go osób: J;~ie znam nic twar~
celu zarob1~ma sobie na mien~e, n~ stanowisk.o, bo jakiżby
szego, jak człowiek rozpieszczony, rozmiłowany w sobie.
został bodziec dla tych , co Je maJą po rodzicach ? jakież
Wychowaniem jędrne m nazywam zatem to, co
w miejsce sobkostwa stawia obowiązek , co dziecko uważa ro~czarowan~e i gorycz dla tych, co ic~ osifjgnąć nie zdoza skarb najdroższy rodziców, ale nie za ich bożyszcze, do ła~ nauką 1 pracą? . ·, . - ale z uczucia świ~tego o b o którego wszystko stósować się musi, wszystko ustępow~ć w 1 ą z k u pracy, ktora dla wszystkich stanów i wieków
jego wygodom, zachciankom, zabawom. Jędrne wychowan~e jest bezwzgl~dną powinnością.
W~ele już był~ rozpraw i do~ychczas trwa spór, czy
daje dziecku .nawyknienia skromnego życia, przesta~van~a
nauka.
1 praca. maJą by c przedstawione ma!ym dzieciom pod
na małem, wystarczania samemu sobie, za cel życm me
wskazuje używania, uwieńczonego próżnowaniem, ale ~czy P.ostac1ą obowiązku, czy z!l'bawy. Wiele mówiono za i przeCIW. Trudno, rozstr.zy~ąc stanowczo, zdawałoby się jednak,
słuchać, przezwyciężać się, poważać starszych, szano~vac 1~
że
co ma byc obow1ą~kiem na całe życie, powinno nim być
dzi; uczy, że nie dziecku wszystko od rodziców, ale 1 ~ymze
od niego wiele się należy. Jędrne wychowanie mów1 n~Ili odpo~zątk~, byle~y ani wtedy.,_ ani potem, ~e był on przed=
od dzieciństwa, że są w życiu wielkie i piękne rzeczy, ~to~·e staw1o~y Jako. cos smutnego .1 .odstraszającego, a stósowany
ogl~~me do s1ł umysłowych 1 fizycznych dziecka. Nie chodzi
wymagać będą poświęcenia całego siebie, że powodz~me me
jest wszystkiem, bo bywają święte przegrane; uczy.me ?P.u- bo'Yie!fl_ wcale ? to, aby ~ecku młodość zamroczyć i kłaść
nan c1ęzary, ktorym ledw1e starsze podołają lata nie trzeba
szczać rąk za lada trudnością, nie zrażać się przec1wnosc1ą,
zwłaszcza wpajać weń zwątpienia i nieufności do ~iebie · ostu- pogardzać bezduszną skargą, nie zajmować wciąż wła~n~
osobą drugich , nie roztkliwiać się nad sobą; ale myslec ~ać )~o zapały i szlach~tne popę,dr Młodość jak ~chu,
z rozwagą, działać stanowczo i wytrwale, a gdy P~,chrze J~k swmtła, t~k po!r~ebuJe wesołosc1, wiary w siebie i drugiCh, potrzebuJe ufac, ~e ~szystko, co pożąda, osi~gnie, wszyściańsku temu zaradzić nie można, to wyżej wznosie serce
i umysł, zapalać go do spraw zacnych , nie pobłażać ucz~ st~o, co ze~hce, potrafi ~ w .tern. \~łaśnie tajemnica jej Zsiły.
ciom drobnej zazdrości i obraźliwości. które są własnością M1ark?wac z~tem, ale me ŚCieśmac należy jej serce i umysł.
Kto mgdy me skakał, daleko zajść nie zdoła; kto nigdy
słabych charakterów i małodusznego serca.
Ktoś powiedział, że chcąc narody, lub rodziny podupadłe ratować, trzeba młodzieży dać j~drne wychowanie i silną
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poza możliwość myślą nie wybiegł, ten rzadko do wyższych
wzniesie si~ pragnień. I tak też rozumieć można ow~
mniemaną potrze~ wy~znmienia si~ młodzieży.
Młodość
niechże szumi, ale tak, jak szlachetne wino, które perluje nadmiarem siły i żaru, c~asem nieopatrznie korek wyrzuci,

w;-

strzeli szumem, ale meoawem oczyszczone z obcych naleciałości, wytrawione, zachowuje sił~. przez długie l!lta. ku pokrzepieniu słabych , ,a rozwesele~m mocn~ch, me Jak O\~a
fabrykacya winna, ktora w kwas SIIJ obraca 1 pokrywa pleśmą
bez treści , bez siły i woni.

twoich skrzydłach lec~J w śWiat marzenia,
Muzyko ! sztuki najcudniejsza perło,
Ty wszechpo~żne dzierżysz · uczuć berło,
Ty wzlatasz w niebo hymnem uwielbienia !
· Rzewna - gdy zadrżysz w piosence słowika,
Czuła w fujarce gdy samotna wioniesz,
Cicha - gdy w echu gdzieś daleko toniesz,
I gdy na stepach płyniesz t~Jschno dzika!
Drżą serca struny, gdy twój geniusz biały
Iskralni znaczy przejście twe skrzydlate,
Zwątpienie serca i ducha zapały
W twoj~J si~J cudną przybierają szat~J!
Pot~ą twego uroczego brzlnienia .
· Otwierasz bramy raj kich złudzeń światów,
W piersi śpiewaka budzisz zdrój natchnienia,
Co daje wieńce nieśmiertelnych kwiatów.
Twoją harmonią dusza upojona
Wzlata swobodnie w kraje ideału
I tuląc ludzkość w braterskie ramiona,
Rozjaśnia serce iskrami zapału !
Siłą twych tonów granity przebijasz,
Ogniem melodyi topisz twarde lody,
Pieśnią modlitwy · do Boga Si~J wzbijasz,
Pieśnią wolności ty wskrzeszasz narody !

Na

Uriela.

SZKIC BIOGRAFICZNY
przez

E. z K'. P.
( Dokończenie).

Wśród tego życia, pełnego kł<;>potów i niepokoju, znikły
wkrótce zachwyty miłosne. Po dwóch latach, sp~dzonych
w biedzie i tułactwie, młodzi ludzie spostrzegli, że zabezvieczyli
na zbyt słabej podstawie szczęście życia całego. Dwoje dziatek urodziło im się w tym czasie, ale i to nie zdołało
umocnić węzła, który przez wzajemne rozczarowanie coraz
si~ bardziej osłabiał. Nakoniec za wzajemnem porozumieniem powrócili do Londynu, do ojca pani Shelley, który nie
mało musiał być zdziwiony szczerem wyznaniem swego zi~
cia, że on i jego żona dopiero się teraz poznali na sobie, a
właściwie nie kochali si~J nigdy, że nie mogąc dłużej znóSić
tych okropńych kajdan i za pomocą prawa rozplątać tego
wozła gordyjskieg?, postanowili przeciąć go od razu. Życzył
wi~ Shelley żome wszelkiego szcz~Jścia, a sam także go
sobie w innych syropatyach poszukać zamierzał.

To, co tak otw.arcie wyznał teściowi, sprawdziło si~J nie·
bawem. Rozłączony z żoną, szu~ał ~owPj sym~atyi. i
w rok później znalazł ją w pokrewneJ sob1e duchem _1stoc1e.
Córka Godwina i Wolstonekraft, ta sama Marya Godwm, która wydała dzieło pod _tytule~: "Pra~a nie~iasty" była równie jak ShPlley w mezgodz1e z swoJą rodzmą z przyczyny
swego niezależnPgo usposobien_ia i zbyt ~miałych_ o~inii .o stanowisku kobiety. Ta równośc położema, rówme Jak 1 sympatya uczuć, zbliżyła ich do siebie i zł~czyła serdecznem
uczuciem przywiązania, które, oparte na silnych podstawach 7
miało tym razem towarzyszyć Shelleyowi aż do grobu. L~cz
życie w tak nienormalnych stosunkach było bardzo przykrem
w Londynie dla obojga, wi~c opuszczają ojczyzn~ i ~wiedz~ją.
Genewę, Como i Wenecyą.
W r. 1816 znaJdUJemy ICh
w Bath, gdzie ich dochodzi smutna wia~omoś.ć o ~amobój:
stwie żony Shelleya, w skutek obłąkama. Ta w1adomośc
tak bolesne zrobiła na nim wrażrnie, iż si~J śmiertelnie rozchorował i tylko tkliwe starania Maryi Godwin zdołały
go ocalić od śmierci.
Zaledwo powrócił dQ zdrowia, Shelley sądził, iż powinien si~J upomnieć o opiek~J nad dziećmi. Ale ta reklamacya sprowadziła go przed trybunał, gdzie arystokracya, tyle
razy przez niego zaczepiana, stanęła naprzeciw niemu w osobie lorda Elton'a, głównego torysa i jednego z tych lordów-kanclerzy, którzy byli najzaciętszymi przeciwnikami
prasy radykalnej. Wyrok, przez który lord-kanclerz odrzucił żądanie Shelleya, był surową odpowiedzią na przesadzone wymagania republikańskie w "Królowej Mab." Z przezornością, właściwą prawnikom, lord Elton nie opiPra
wyroku na osobistej konduicie poety, ale na jrgo usiłowa
niu, by wprowadzić w czyn niemoralne zasady, które w swych
pismach rozszerza. Widać, że teorya więcej, niil praktyka,
doktryny 'ł'ięcej, niż czyny, oburzały i gniewały zacnego lorda. Ten wyrok trybunału angielskiego, pomimo, że gniewał i oburtał Shelleya, przywiódł go jednak do tego, że
b~Jdąc przez śmierć Henryki uwolniony od krępujących go_
więzów. nie chcąc zasługiwać na w ~·zuty życia niemoralnego, zaślubił z wszelkieroi for Ino ciaroi ukochaną Maryą Godwin. W skutek tego pojednał się także z swą ro·
dziną.

Podczas swego poby u ostatniego w Anglii w r. 1816
i 1817 Shelley wydał swó · piękny dramat "Rewolucya Islamu." By_ło to właściwie pierwsze, zwracające na siebie uwagę
publiczności, dzieło młodeao autora, bo "Królowa Ma b", jak
wiemy, wydaną tylko w kilk nastu egzemplarzach z początku została. W przedmowie do tego dzieła protestuje
on wyraźnie przeciwko w.zeltiemu poró}Vnaniu jego poezyi
z poezyą współczesnych u pisany, przez co rozumie niewątpliwie Byrona, którego tendency prawie tak ~a mo si~
objawiały. Na końcu przedmowy powmda: "Je5t pewne wychowauie poetyczne, bez którego choćby najznakomitszy talent nigdy sit;J dostatecznie rozwinąć nie może. Takie wychowanie odebrałem wśród przygód burzliwej mej młodości.
Od dzieciństwa żyłem wśród gór, jezifir i Eamotnych lasów.
Niebezpieczeństwa, grożące nad brzegami przepaści, towarzyszyły moim dziecit;Jcym igraszkom. Później chodziłem po
lodowcach alpejskich i żyłem wśród wspaniałej gór tych
przyrody. Przebirgałem, jako bł~Jdny wędrowiec, dalekie krainy, żeglowałem po rzekach i morzach. -z łodzi, na której
Sp~Jdzałem dni i nocy, widziałem wschodzące i zachodzące
słońce, i przypatrywałem sit;) gwiazdom, jaśniejącym na niebios przest~orzu. W ludnych siołach postępowałem z ruchem gwarliwego tłumu. Przechodziłem ziemię, którą wojna i - tyrania_ zniszczyła, widziałem miasta i cbatt spalone,
gdzie zgłodmała nędza rozpościerała si~ w całej swej brzydocie na szczątkach i gruzach zczerniałych, świetnych niegdyś pałacó~. Lecz najbardziej lubiłem obcować z geniuszem
starożytności. Poezya Greków i Rzymian, Jako i własnych
praojców, miały dla mnie ten sam pociąg i te objawienia, co i
pi~kności przyrody. Oto są źró~ła, z których ID\ wiedz~ czer-

pałem."

Po strasznym wyroku, wydzierającym mu prawa
nad dziećmi, opuścił Shelley kraj swój na zawsze. W r.
1817 znajdujeJJ?y go w Rzymie, gdzie napisał swą tragedyą:
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ce Cenci" i "Prometeusz rozkuty". Później przeniósł
eapolu, gdzie powstał jego poemat "Helena" i "Roi dramat liryczny, wywołany przez zajścia rewolugreckiej.
Jego duch niespokojny, a może tli)schnota za ojczystą
-ziemią nigdzie mu długo nie dozwalały się zatrzymywać.
z Neapolu udał się do Pizy, · stąd znów do Livorno w To:Skanii, a stą1ł do Genewy, gdzie kilka miesifJCY razem z lor~em Byronem przepędził. Pomili)dzy Byronem a Shelleyem
istniała niejaka wspólność idei i wspólność nieszczęść. Mieli
równych nieprzyjaciół. Obadwaj zerwali WliJzły małżeńskie,
zawarte bez zastanowienia, obadwaj wystli)powali przeciwko
-prawom i. religii swego kraju, obaj ponosili wzgardę i nie·
nawiść, jakieroi mści się sp<_>łeczeństwo na tych, którzy mu
złorzeczą. Równe, dobrowolne wygnanie łączyło ich wre-szcie na gościnnej ziemi szwajrarski(>j. · Odnaleźli . się tu
z równem dla siebie uwielbieniem i w równych warunkach
bytu.
A jednakie w właści we m usposobieniu umysłów zachodŻi
wielka rótnica pomiędzy tymi dwoma koryfeuszami swego
.czasu. Shelley był daleko śmielszy w swych pismach, daleko ostróżniejszy w swych postępkach. Lubo sceptyk i
stronnik nieograniczonej wolności, Shelley nie byłby nigdy
-stlił się lekkomyślnym uwodzicielem, opuszczającym nielitowie v fiarę chwilowego .kaprysu, jak s1 ę to często zdarzało
Byronowi. R 'zum jego był fałszywie oświecony, wolnom y śl
ność jego zasad pochodziła z nieszczęśliwego kierunku, jaki
t:tudyom jego nadano, ale materyalizm w praktyce, zepsucie, samolubstwo i oziębłość, zwykle z takiego kierunku
wypływające, nie zdołały zarazić jego serca. Jego wybryki
wypływały jedynie z inteligencyi, dręczonej niedościgłeroi
żądzami ; upojenia swe czerpał w u niesieniach poetycznych,
w pilnem ślęczeniu nad nauką, w tym nadmiarze czytania,
które przE>jmuje egzaltacyą, lubo po niem CZii)Sto niesmak
i zniechęcenie następuje. Jako poeta, Shelley odważał się na
wiele, jako człowiek nie występował nigdy z granic przyzwoitości, c3ociaż ją nawet może za niepotrlebną uważał.
W jego pismach znajdujemy miejsca równie bluźniercze,
jak w dzisiejszych pismach Straussa, Vogta, Darwina i tylu
innych; usty jednak nie wymówił nic takiego, coby było
mogło oburzać uczucie t.lobrego chrześcianina, lub wywołać
rumieniec na litU kobiety. Postępowanie Byrona, który
np. w Weoecyi miał za kochankę prostą przekupkę, a tagdy ją · zdradził, przyszła pod okna jPgo pałacu z pła
czem i krzykiem, wyzywając go w najgminniejszych wyra:
zach , oburzało Shelleya i często robił energiczne wymów ki
przyjacielowi za jego zbyt fantastyczne wybryki.
Gdy Shelley połączony został nakoniec z kobietą, równą mu co· do serca i rozumu, gdy nakoniec życie jego
na spokojne weszło tory, nie znajdujem w niem nic - a
nie było one wcale tajeronem - coby było godnem nagany.
Czyż zaspokoiło się u nieg J nakobiec to pragnienie ideału_? 
Nie , ale zmieniło sit" i czystszych zaczęło ~zukać ~rodeł.
Odtąd nie ma już w pi;:mach Shelleya ani jednt>go Wiersza,
który by objawiał nawet ży czenie niestałości , albo prz~cz~
cie nowych płomieni. W czasach, w które te wspommema
nas przenoszą , los z początku dla poety tak s.rog~, popr,zestał go prześladować. Śmierć jego dziadka 1 me wyrazłl:~
kodycyl w testamencie jego, który by łby mógł sprowa.dzic
długi i zawikłany proces, skłoniły ojca Shel~eya do złago
dzenia surowości swych dawniejszych decyzJI. Wyznaczył
mu wi~c rocznej pensyi 20,000 franków , która to . sum~
zabezpiecz)ła życie niezawisłe młodej p~r~e: , Na Plę~~eJ
włoskiej ziemi, gdzie nawet ubogiemu łatwieJ zyc szczęśhw1e,
pensya ta wystarczała nietylko na życie w dostatkach, ale
i na spełnienie niejednego dobrego uczynKu.
.
Shelley lubił nad wszystko żeglugę. O~ lat najw~z~
śniejszych objawiło się w nim to upodo_b~me. prawdziwie
angielskir. ~dąc jeszcze w domu rodzJciel~kim, spędzał
dni lałe w łódce a w Etonie i Oksfordzie fabrykował
czołenka z różnych ~ateryałów i puszczał ~i~ w nich na wodę.
Później przepływał Ren na tych olbrzymich tratwach, spła
wianych przez trzystu wioślarzy, które przewożą· do Holandyi drzewo, do Anglii wino - i na których podróżowały

wówc~as tłumy ludu. Raz w pobliżu wyspy Man,
pomiędzy Dovrem i Calais puści)vszy się w łodzi,
nie utonął. W Mont-Allegro przepędzał całe nocy

inny raz
zaledwie
na jeziorze. W jednym z swych poematów lirycznych opisuje swą że
glugę na piasczy:;tych falach Serchio i wylądowanie u stópzielonego pagórka. Później, zamie3zkawszy stale na brzegach zatoki de la Spazzia, dokąd mu towarzyszył "drugi
kochanek morza", utrzymywali wspólnie wielką łódź przerobioną na "szalupę", i wyćwiczonego majtka, który ich
woził po zatoce. Ta szalupa zbudowana była w Genewie-·
umyślnie dla Shelleya i stała się jego ulubioną rozrywkło
aż do chwili, w której miał przez nią utracić życie.
Od roku 1822 Shelley w połączeniu z Byronem i słyn
nym później literatem Leigh-Hunt'em WJdawał czasopismO'
"The liberał," w którym to była najpierw wydrukowana.
gorzka satyra Byrona na panowanie Jerzego III. p. t. "The
vision of jadgement." Całe to wydawnictwo było nieudanem przedsięwzięciem, bo wszyscy trzej znakomici literaci
nie zdołali go uczynić popularnem. Na końcu Czerwca tegoż roku prz~ był Leigh-Hunt z Londynu do Livorno, by
się w sprawach wydawnictwa porozumieć z swymi, na wło. skiej ziemi mieszkającymi, współpracowoikami. Shelley dowiedziawszy si~ o jPgo przybyciu, siadł do swojej szalupy
i pospieszył na jego powitanie w towarzystwie swego wiernego majtka. Panią Shelley choroba wstrzymywała od tej
przejażdżki, która nie była ani zbyt długa, ani m~cząca,
bo zaledwie pół dnia trwała. Sp~dziwszy cały tydzień w
Livorno ~ swym zi~m~iem, Shelley dnia 8 Lipca udał si~
znów z wiernym maJtkiem na morze, aby do Villa-Magni powrócić.
Pomimo, że wiatr był lekki i pomyślny, Trelawnay, awanturniczy kolega lorda Byrona, chciał przewieźć.
ich na statku Bolivar, najętym przez autora " Korsarza",*) a
dowodzonym godnie przez autora "Kadeta",**) ale w skutek
opóźnienia się kilku pasażeró w, Bolivar wstrzymany został
w przystani i Shelley puścił się w swej wątłej szalupie na
morze. Podług opowiadania Trelawnaya już wtenczas, gdy
Shelley odbijał od brzegu, za częły si~ na zachodnim widnokręgu ukazywać ciemne chmury. Mały statek znikł wkrótce
wśród gtJstej mgły, wróżącej nadchodzącą burzę.
W pół ~odtiny potem p udniósł się gwałtowny wicher.
Całe morze Śródziemne było wzburzont~. Kapitan Medwin,
który żeglował wtenczas z Neapolu do Genewy i którego
ta straszliwa burza zaskoczyła w drodze, porównuje wyzie~
si uczane zasłaniające uiebo i ziemię, do wybuchów wulkanicznych. Bałwany pieniły się piętrząc ku niebu, deszcz
lał strumieniami, pioruny uderzały co chwila i jak kaskady
pbmieniste spadały na huczącą i pieniącą się wodę.
Dalej opowiada, że w chwili, ·gdy się ta burza rozpoczęła
stojąc na pokładzie i przy patrując się tej straszliwej wspa:
niałości przyrody, uj rzał małą szałupę, w ktorej rozpiętych, ·
włoskich żaglach poznał zaraz jeden z tych "pleasure
boots", (state.i dla przyjemności) , które Anglicy po wŚzystkich
morzach świata roznoszą. Nagle za jednem uderzeniem bał
wanu zniknęła mu z oczu.
Trelawnay pewien, że Shelley powrócił do Livorno
pobiegł, gdy burza min.ęła do Leigh-Hunta, spodziewając si;
zastać go tamże. Pomeważ stało si~ inaczej. wili)C zaniepok~j eni_ prz~jaciele napisali naty~hmiast ·do Villa Magn4
dowiaduJąc się, czy Shelley powrócił. Odpowiedź pani Shelley wzmogła je3zcze wi~cej ich niepokój. Nie miano tam
żatlnej o nim wieści. Kilku posłańców, wysłanych w różne
nadbrzeżne J:?i~jscowo~ci, gdzie mógł był si~ schronić przed
b~uzą_, powroc1ło z m~zem. :rr~lawnay, prz~pominając sobie , ze ~ pokładu. Bolivara Widział szalupę, kierującą sili) ku
v.a rr~ggio~ udał s1ę w tę str~nę. Tu smutne oczekiwały go
WieŚCI: kilka szczątków rozbitego statku morze wyrzuciło
na ~rz,eg , lecz nic_ w_i~cej nie . znaleziono. Przeminął cały
tydz~en w ~o!esneJ mepe~nośc1. Nakoniec rybacy w Varreggi_o znalezh na wybrzezu dwa trupy, zmienione do niepoznam.a. ~~elley~ rozpozna~o tylko po ubiorze i po tytule
małe} ksiązecz~l , którą miał przy sobie. "Były to poezye
Kats a , tego Wieszcza, w młodym zmarłego wieku, któreg~
*) Byrona. **) Trelawnay.
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nagrobek Shelley przed kilku miesiącami ozdobił pi~knemi
kwiaty swej muzy, gdzie d~iwnie wieszcze objawia si~ przeczucie, że i duchy ich złączą si~ wkrótce w krainie nieskoń
czoności.

złoto czyśc-i s i~ w ogniu, tak miłość bliźnich Shelieya traci
z czasem wiele z obcych sobie żywiołów ironii i nienawiści.
Tyranów, którym dawniej złorzeczył, żałuje tylko później. Zdaje si~, jakby te prawdy, których zbłąkany geniusz jego biegł szukać w sferach nieznanych, ·odnalazł później
w zasadach chrześciańskch, które po wszystkie czasy pozostaną jedyne i nieomylne.

Jak już powiedzieliśmy wyżej, życie i śmierć Shelleya
nosi na sobie dziwne jakieś pi~tno poetyczne. Autor Alastora*) zniknął wśród bur.zy, jak Eliasz w histeryi żydowskiej,
lub Romulus w historyi rzymskiej, a pogrzeb jego godzien lu·
R ..... d. l czerwca 1881.
tni Homera, bo zapalono stos, jak u starożytnych, ażeby
kości jego zamienić w popioły.
Rzeczywiście przypadek, a
nie, jak to nicktórzy wnosili, rodzaj brawury antichrześci
ań skiej, zniewolił lorda Byrona, Leigh· Hun ta i Trelawnafa, aby pddać na pastw~ płomieniom zwł< ki Shelleya.
Niżsi urzędnicy miejscowi boV~iem ze wzgl~dów ~anitarnych
nie chcieli zezwolić na wywiezienie tych smutoyrh zwłok i
P ovvieść
chcieli koniecznie, aby zostały pochowane na miejscu, gdzie
H E N R Y K A
J A M E S.
je morze wyrzuciło. Daremnie udawano si~ do wyższych
władz w Livorno i w Florencyi, a nawet do ambasady anPrzekład z angi elskiego.
gielskiej, wszyscy zg1dzili si~ na to, iż zwłok tych, już zepsutych, w czasie zwłaszcza gl)rąca sierpniowego, nie moByło to na początku kwietnia. Bernard Longueville,
żna na statku przewozić do Rzymu.
Po dwóch t)·godniach
spędziwszy zimę w Rzymie, powracał ku północy. Pewne
przyjaciele Shelleya rost~ nowili 7.atem, aby zwłoki spalić,
obowiązki powoływały go za Alpy, lecz niezrównany wdzi~k
1L tylko popioły przewieść do Rzymu, czego im nikt zabrowłoskiej wiosny, przykuwał go swym czarem i choć posuwał
nić .nie mógł.
się w kierunku wytkniętym, każdy pi~kny zakątek zatrzyWięc na wybrzeżu, obok ubogiej chaty, służącej ?a schromał go czas dłuższy, a mi~dzy inneroi zatrzymał si~ w Sienienie dla stróżów nadbrzeżnych, ułożono stos z desek i drzewa, wyrzuconych z morza i złożono na nim ciało poety. Lord
n.a, miejscu pamiątek średniowiecznych czasów. Oddając
s1ę poważnym studyom , zwykł był podróżować w celach
Byron, Trelawnay, Leigh-Hu ot i oficer marynarki, prz} tom ni
temu, dorzucają gałązki winnej macicy, oliwne i inne aromatynauko~rych, a patrząc na świat praktycznie, z każdej spoczne rośliny i wkrótce ogień wybucha, dym wznosi Si!J w obłoki .
~o~nosci ko~zy~tał, aby rozszerzyć koło swojej wiedzy. PrzyZdaje si~, jak gdy by dusza poety unosiła s i~ "'śród niebieskaJaCiele uwazah go za bardzo uczonego, choć urny ł jego
wych płom ieni, a zgromadzeni na to widowisko rybacy kl~
odznaczał się łatwością, właściwą tylko charakterom wolkają i wznoszą pobożne modlitwy i śpiewy za duszę bienym od pedantyzmu. Nie lubił samotności i stąd miłym
dnego rozbitka. - Potem trzej przyjaciele Shelleya zebrali
?Ył towarzyszem '· a do?ać potrzeba, że posiadał błędy
1 cnoty wr~JCZ sobie przecl\vne.
starannie jego popioły i w kosztownej urnie zawieźli rzeczywiście do Rzymu, gdzie je na cmentarzu protestanckim
~~dąc !flalarzem ~ zamiłowania, umiał cenić piękn(}
.
1 gonił za mem. W S1ena dość mu było dwóch dni, aby
pochowano, w obecnoś_ci wszystkich znajdujących si~ wówczas w Rzymie Anglików.
zapoz~ać si~. ~ miejscow~~i widokami ; dla czegoż zatrzy_Nie jest trudnem zadaniem scharakteryzować poezye
mał S I~ dłuzeJ nad tydz1en? on sam może nie umiałby poShelleya, bo jego ten\łencye są wyraźne, a wzory, z których
wiedzieć.. Nie komfort go przykuwał do tego ustronia, gdzie
czerpał, wszystkim znane. Grecya, przede wszystkiem impotylko dWie. były ~ustery~, obie brudne i zaniedbane, a jenująca wzniosłość tragedyi starożytnych, majestatyczna poszcze b?d~J .czy ~ue zamieszkał w gorszej. Zaraz nazajutrz
goda Platona i Homera, nakoniec biblia i jej świ~tość wschopo przYJeźdz ie, Sie~lząc przy obiedzie z Niemcem, palącym cudnia, jP.i kwieciste obrazy i wieszcze natchnienia, pisma wło
c~ące ~ygaro, c~oJrzał., jak do drugiej austeryi przybyły
skiPgo. Danta. swego ziomka, .Miltona ; hiszpańskie Kalde-· .. d~vw p~me, ~ .kto:ych Jedna była piękną i młodą. Nie wąt
rona, dalej Sziller i Gothe, jako i filozofowie francuzcy,
pił ..am ~hwd1, ze nal eżały .do licznych turystek W. Brynie jako sceptycy, ale jako filantropowie i apostołowie rotanu'· a .~e ~v chara~terze I~uał dużo galanteryi , złorzeczył
zumu, jako wrogowie tyraństwa - oto były ulubione wzory
lo.sm~t, tz ~urn. Ła:k zle pok1e~ował w wyborze hotelu; wyShelleya. Walczył obok lorda Byrona, lecz z daleko
o?razał s~bte,. ze Je~ąc przy jednym stole, z łatwością byłby
szczerszym zapałem i syrnpatyą dla ludzkości , jakiej tamten
stę zaznaJOmił z . p1~kną panią. Przez kilka dni nastę
nie zaznał nigdy.
pnych, co 1:ano spieszył na rynek, czyli obszerny p i a z z e
szuka~ \~Środ zgromadzony~h przekupniarzy i miej cowej luWe wszystkich pismach Shelleya, odjąwszy im przydności p1~knych typów krajowych lecz choć dokoła otaczało
padkowe szczegóły miejscowości i kolorytu, znajdziemy za~o tyle wdzi~oznych .twarzy, ilie 'pociągała ·go żadna i teka
wsze równie wzniosły jeden, jedyny typ człowieka, który
J~O pozos~wała pr?z~ą .. T~k minął tydzień cały i artyst-a,
si~ poświ~ca, cierpi i umiera dla bliźnicli jako m~czennik
mezadowolmony z steb1e 1 .§ 1~ny, zamierzał wyjechać, gdy
wolności. Takim jest książe Atanay (w jego poemacie wydanym w Marlow r. 1817 ), który straciwszy na!kiej~ oswobo- naraz przyszła mu myśl pÓJŚCI~. w przeciwną stron~J miasta,
na mały taras ponad starerot murami skąd droaa wiodzenia ludzkości, staje się przynajmniej opiekunem biednych
i uciśnionych. Ta istota idealna przybiera nazwę · Laon'a dła do opust?sz~ego kości?łka. Tam ,~idok na góry, taras
na~ przepaścią ~ stara kob~eta ., ~iedząca w niszy kościoła,
w ~: Rewolucyi Islamu", i staje si~ przywódzcą ludu, swych
zajfJły go. tak mez~~ykle, ze ~os1edział godzin!J i odchodząc,
praw si~ domagającego, zaleca ludziom jedność i braterstwo
posta~ow1ł ~owrócJC z paletą 1 p~zlem. Obietnicy dotrzyi brzydzi si~ owym niedorzecznym przestrachem tyranów,
m~ł. 1 nazaJutrz o wczesnym ranku stanął na oznaczonem
którzy. go ujarzmiają. To samo widzim w "królowej Mab",
mieJ~cu. ?zybko ro~staw1ł sztalugi, zasiadł na ławie pod
gdy p1~kna wróżka pokazuje Jantei w gł~;;bi przepysznego
kościOłem 1 rozkoszuJąc w o~~l ającej go ciszy, zamyślił się
pałacu ukryte.go z obawy przerl zem!'!tą ludu tyrana, otoczogłę??ko. Gł~s dzwonka koseteinego zbudził go z marzenia,
nego stratami nawt>t w wspaniałej ~ypialni, podczas gdy
lekko zbliżających si(J kroona złorzeczy owym bogaczom, żyjącvm z potu i łez bliźnich a , rownocześ~1e u~łyszał
swoich.
kow. - ZaciekawiOny, od~vr?Cił si~ i ujrzał przed sobą pię
Jednakże przyznać trzeba, że z wiekiem tracą pisma
kną _mło~~ oso b~, . w ktoreJ . poznał natychmiast znajomą
Shelleya wiele z swej pierwotnej goryczy. Podoboie jak ~ sąs1edn~eJ. austery1. Pewny JUŻ teraz, że młoda lady była
J~O wspołz1o!llką, z ruchów 1 wej~enia osądził, że była
rnezw~kl~ śiDJałą. . PrzystanfJła c~wll~, poezero posun~ła sifJ
*) Jeden z najpiękniejszych utworów Shelleya, którego bohater
naprzód 1 swobod~e wsparłszy SI~ na galeryi, otaczającej
ginie wś ród rozhukanych bałwanów.
taras, zapatrzyła SIIJ w pt~kną okoht~J. Longueville nie zwa-

ZAUFANIE.

szm:1:

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

'

'

. 237
zając na przybyłą, zamierzał pracować dalej, lecz myśl odbiegła od pi~Jknych widoków i zagłljlbiła się w spostrzeżeniach
przybyłą.
Prawdopodobnie obie z matką przyszły do
kościoła i w czasie, gdy starsza dłużej oddawała się modlitWie, młodsza, podziwiając pi!Jkną natnrę, składała tutaj
hołd Stwórcy. Patrzała w dal, w ten sam krajobraz, który Longueville odmalować postanowił. Zrazu zdawało mu
się, że,· zazdrosna widoku, nie chce, aby go zdjął na płótno
i dla tego zasłani3: go sobą, ale następnie pytał sam siebie,
czy go pi~Jknością swoją nie zapra"crnęła podnieść, bo zwolna,
zamyślona, odwróciła się profilem ku malarzowi , a wsparta
jednem ramieniem o galeryą, drugą ręk~J spuściła niedbale
i stała nieruchoma, jakby pozować miała. Profil jej narysował się w świetle rannem , ocieniony wdzięcznym kapelusikiem, który o~łaniał jej włos bujny, a ciemny. Twarz
jej promieniała.- W~parta o galeryąl, pochyliła się z lekka,
a z pod czarnego okrycia, wysunęły si~J fałdy zielonej su-

nad

Zdawała Si!J zapatr~oną, zamyśloną o czemś wzniosłem.
"Czyż ona umyślnie dla mnie ustawiła si~J tak wdzięcznie? "
pytał Longueville sam siebie.
"Dla mnie, czy nie, rzecz
obojętna ; byle minut kilka tak stać chciała, skorzystam,
aby upiększyć mój obraz." Niestety, młode dziewczę nasyciło się prędko pięknym widokiem, wypros towała si~J i postąpiła naprzód , a idąc ku drzwiom kościoła , powtórnie
musiała przejść obok Bernarda. Za jej zbliżeniem podniósł
Si!J i on, trzymając rysunek w ręku. Ona z lekka spojrzała
na niego tern samem wejrzeniem, które już raz wydało mu

kni.

się

/

tak śmiałem.
- Jak wielką krzywdę wyrządziłaś mi pani, poruszając Silj) Z miejsca , odezwał się po angielsku - tak byłaś
Pani piękną , dodał.
Przystanęła, spojrzała dumnie, a ciemne, inteligentne jej
oczy spoczęły dłużej na mówiącym. Czy si ę zaczerwieniła,
nie wiedzieć, lecz zdała się Bernardowi zalęknioną, choć odpowiedź jej nie oznaczała bojaźni.
- Czy sądzisz Pan, żeś miał czas przyjrzeć mi się dostatecznie?
- Zapewne że nie t a tak bardzo pragnąłbym szkic
mój uzupełnić.
- Modelem klasycznym nie jestem, odparło młode dziewczę.
.
- Rzeczywiście, lecz to już rzecz moja : przerwał Longueville. Nie żądam, abvś się Pani przeistaczała.
Młoda- panna żart przyjęła obojętnie i zwróciła się
w mileżeni u, a milczenie jej poważne nowy nadało zwrot
myślom Bernarda. Zaciekawiła go i ten raz już z pełnym
szacunkiem ozwał się do niej.
- Może zbytecznie liczę na wspaniałomyślność Pani,
lecz żądam tylko aktu miłosierdzia, ·daruj mi pani pięć
minut, jako jałmużnę, rzuconą włoskiemu żebrakowi.
Cofnęła się z lekka, szkic jej podawany _upadł , a gdy
Longueville spojrzał na nią z uśmiechem, przy stanęła znO\~U
i patrząc, jak na dziwaka, wesoło, śmiało za,~ołała:
- Pragnę pójść do niej ·matki.
.
- Gdzież jest matka pani? ,zapytał LongueVIlle.
- W kościele; sama nie przychodziłabym tutaj.
- Naturalnie, ale kościółek ten tak miły, że matce pani
dobrze w nim być musi, zapewne · zatopiła się w modlit\tie,
poczekaj pani pi~ć minut, a wdzi~czność moja należeć si~J
jej będzie.
- Młodzieńcowi nie zależało na obrazie, w imieniu
którego tak błagał nat.:'lrczywie1 lecz gorąco zapragnął , aby
nieznajoma uległa jego prośbie.
Panna raz jeszcze spojrzała na szkic niedokończony
i spytała znowu.
·
- Czy malujesz pan równie dobrze, jak rysujesz?
- Dużo mam talentu, wyrzekł śmiejąc si~, ale przekonasz się pani o tern najlepiej, gdy ujrzysz rzecz skończoną.
Zwolna zwróciła sie ku tarasowi.
- Co prawda, ma.Sz pan wyłączny talent, aby mnie
skłonić do zadość uczynienia Jantazyi pańskiej i mówiąc to,
powróciła na miejsce, gdzie stała pierwotnie. Longueville
chciał pójść za nią, aby jej wskazać postawę, jaką przybrać
miała, lecz wstrzymała go zawczasu, przypominając, że

tylko pięć minut zostaje mu M rozporządzania. Cofnął się
więc do sztalug, a ona przejęta swą rolą, stanęła, jak poprżednio, zapytując swobodnie: Czy dobrze?
- Prześlicznie! brzmiała odpowiedź artysty, który z zadowoleniem patrząc na nieznajomą piękność 1 szybko posuwał pędzlem : Niezrównanie pani łaskawa!
- Jeżeli mam służyć za model, to już chcę dobrze,
odparła po chwilowem milczeniu.
- Stoisz pani prześlicznie! powtórzył Longueville
poezeru nastąpiło zupełne milczenie i przezkilka minut sły

chać już

tylko było poruszenie pędzla. W rzeczy samej młoda

ustawiła się prześlicznie, a było jej to nie trudnem,
gdyż pięknem była stworzeniem. Longueville zostając pod
urokiem jej wdzięku i tej niezwykłej swobody, ·podziwiał ją,
nie pytając, kto ona, uznając, że śmiałość jej nie była pospoli tą śmiałością, lecz oznaką oryginalnego, a ciekawego
charakteru. Pewny był, że miał przed sobą nietylko lady

lady

w calem znaczeniu tego wyrazu, ale nadto lady niezwykle
rozumną', to też pędzel jego nadał jej właściwy charakter.
Gdy ostatnie dorzucał cienie, tuż przy nim zjawiła się matka
nadobnego moflelu. - Pomin~ła go szybko i zbliżyła się do
._
córki.
ByJ.a to mała, delikatna osoba , śliczna choć nie młoda,
oczy miała bardzo piękne , a nafl niemi zwieszały się loki,
niby z zalotności popruszone siwizną.
Pięć minut ubiegło, Longueville podnosząc się z miejsca,
zbliżył się uo pań obu, z obrazem w ręku.
- To mój portret, mamo! zawołała młodsza, ten pan
mnie malował.
- Malował ? powtórzyła matka, skądże _ tak nagle?
niespodzianie ?
- Bardzo nagle, bardzo niespodzianie! rzekła, śmiejąc
się córka.
·
- Uwzględniając krótkość czasu, zdaje mi się, praca
moja powiodła się jak najlepiej , ozwał się tymczasem Ber- ·
nard , podając obraz starszej pani, która ciekawie zaczęła
go oglądać, a zwracając się do młol:lszej, dodał: - Niezrównanie wdzięczny pani jestem.
- I słusznie mi pan dziękujesz, odparła młoda dziewczyna, gdyż bezprawnie rozpocząłeś pan mój portret.
- Pokusa była zbyt wielką, abym miał się jej oprzeć,
tłomaczył się Bernard.
- Tylko chcieć, a każdej pokusie oprzeć się łatwo;
zresztą mogłeś mnie pan poprosić, abym się usunęła. ·
- Lękałem się, że mi pani odmó\viSZ, .a zasłaniałaś
pani wybrany mój widok.
- Gd ybyś pan był" rzekł słowo, natychmia t byłabym
się usunęła.

chciałem pani robić przykrości, byłoby to wyjej krzywdy.
Panna spojrzała na artystę, poczem dodała:
- Tak, byłoby mi przykro, lecz czy to, coś pan uczynił
przyjemniejszem dla mnie?
'
- Prześlicznie , wyszeptała tymczasem starsza pani 1
oddając obrazek malarżowi.
Córka, nie spojrzawszy nał1 wcale, mówiła dalej:
- Postaram się jak najszybciej zapomnieć tę chwilę
mego życia, niem~ą _mi roi~, w jakiej występowałem tutaj .
Obyś pam mgdy me była w gorszej, zasyczał Bernard. Mam nadzieję, matka pani lepiej ją oceni a zwracając się do starszej pani, która spoglądała na·' przemian
to na córkę, to na obraz, dodał: Nie prawdaż? zechcesz
pani zaszczycić mnie przyjęciem tego obrazka?- zdaje mi się
że córka pani wiernie na nim oddana.
'
.-: D~iękuję panu , bardzo dziękuję, lecz nie śmiem go
prz}Ją,c, ~1chym głosem odparła, robiąc ruch, zdradzający

-

Nie

rządzeniem

ChWICJnOŚC.

Będzie to rodzajem przeproszenia za śmiałość moję,
Longueville, szybko zdejmujac obraz z ram dre\vnianych.
~
- Tern gorzej , że chcesz go pan nam darować, wtrą

-

dodał

ciła młodsza.
- Ależ,

droga moja, doskonały on przecież ! z zapaNie możesz być lepiej zrobiont!· 0 -

łem zawołała matka.
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oparza sobie palce i niszczy odzienie bez żadnej osobistej
korzyści
Otóż pragnę, abyś był moim pomocnikiem, a czekające Cię przykrości zapewne nie odstraszą od przyjechania. Ptzedmiot mojej miłości jest osobą niezrównanie
zajmującą; bardzo 1
będę, gdy ją poznasz. Ciekawy je..
stem , co o niej powwsz? I ona poznać Cię pragnie ; dużo
odpowiedź.
- Dla tego samego, iż pan chcesz darować mój por- • n1ówiłem Jej o tobie, z samej wdzi~czności powinieneś przytret, odrzekła zwolna, namyśliwszy się chwilę.
jechać. Lecz precz z żartami! mówię Ci szczerze, potrzeba
- Daję go matce pani, odparł Longueville, lecz od- mi twojego zdania, ciekawy jestem, jakie ona na tobie zropowiedź jego nie przekonała młodej lady :
bi wrażenie , czy przejmie Cię jej widok. Nie ządam od
- Sądziłam, że służę panu do studyów, mówiła szyb- Ciebie rady, wiem z góry, żebyś mi jej odmówił, ale praciej, a studya tylko malarzowi samemu przydatne być mogą. gn~, abyś ją określił scharakteryzował. Wszakże to umiesz.
Jedynie tłomaczyćby pana mogła jego sprzedaż i osiągnięte Na co to wszystk
eślę, nie wiem, . .. chyba przez stare
nawyknienia, wypowiadania i całej prawdy. Nauczyłem
stąd korzyści materyalne.
•
- Przypuśćmy, żem ciężko zawinił, przerwał· Bernard, · się ówić szczerze, a potem, jam nigdy nie znał kobiet,
w każdym razie nie chciej pani wątpić o moim szacunku, a z ~sze wierzyłem, że ty je znasz doskonale, zatem przydodał, zwracając się do starszej lady.
jeżdżaj jak najspieszni~j , dąj dowód, że zawsze na Ciebie
- Podziękuj , mamo, gdyż do ciebie się to odnosi, od- liczyć mogę. Bardzo jest przystojna.
.
Twój W."
parła młodsza i postępując kilka kroków naprzód, zostawiła matkę z artystą.
Matka z obrazem w ręku i uśmiechem na ustach, jak
Wezwanie przyjaciela tak bardzo zabawiło Bernarda,
gdyby chciała wszystko pogodzić, rzekła z cicha: Bar- iż natychmiast opuścił Wenecyą, a jeżeli czytelnikowi może
dzo piękny i jeżeli panu zależy, abym .....
list Gordona Wrighta ' dał s· dziwacznym, to dla Lon- Uważać to będę za największy zaszczyt, przerwał guevilla był charakterystycznym obrazem usposobienia jego,
Bernard.
owej jemu tylko właściwej żądzy chemicznego rozbioru, ge- A zatem zabieram go i dziękuję bardzo, odpaąa ometrycznego poglądu nawet na przedmiot miłości. - Wyuprzejmie, patrząc na córkę, idącą przodem, to na Lon: robię sobie o niej zdanie , a wyrazić je nie będzie mi truguevilla, który równocześnie osądził, że matka kapryśneJ
dno, kochany Gordon uwierzy mi na oślep, myślał Bernard
dziewczyny jest miłą, prawdopodobnie kwakerką.
w drodze do Niemiec.
- Córka moja musiała się wydać panu dziwaczką, oPrzyjaźń dwóch młodzieńców sięgała czasów szkólnych,
zwała się uprzejmie.
a musiała być dość silną, kiedy przetrwała burzliwe lata
- Przeciwnie, pani, istotą pełną wdzięku, odparł Ber- pierwszej młodości, choć przyznać też trzeba, że dotąd nie
nard.
zostali wystawieni na żadne próby. Życie ich nie Iniało nic
- Bardzo jest rozumną , dodała matka.
nadzwyczajnego, upływał bez wstrząśnień. Upodobanra, po- Niezrównanie uroczą.
1......
glądy, całkiem mieli 9dmienne, a jeden o drugim wysokie
- I bał:dzo dobrą , kończyła nieznajoma.
miał wyobrażenie. Ob waj arcycywilizowani Amerykanie,
- A że szczerą, wątpić trudno, dorzucił młody czło- urodzeni w dostatku, awykli do dobrego bytu, nie pra- "'
wiek, gdy towarzyszka jego oddawszy mu ukłon, pod~yła gnęli jednakże bogact' .
za córką. Jeszcze chwilkę popatrzał za odchodzącemi, a
Gordon, majętmej szy, zajmował się chemią i w otogdy znikły, pO\\TÓcił do zamierzonej pracy. Lecz choć kra- czeniu uczonych rozszerzał wiedzę, opłacając rogo dojobraz roztaczał się przed nim w najpiękniejszem świetle, świadczalne studya, a że pracował pilnie, s usznie nachociaż stara kobieta, jak wczoraj, siedziała w niszy, pędzel
leżało mu się uznanie , . które dz · li i Bemard LongueVille.
tak uporczywie wypowiadał posłuszeństwo, żerzucił go w koń Przyczyn przywiązania jego do Go ona oznaczyć trudno, bo
cu, przekonawszy się, iż staruszka nie ma klasycznych ry- niełatwo odgadnąć tajemnicę osobistych sympatyi; miał
sów i . ... że całkowicie· brak jej pięknego ·profihr. ··
· on ·największą cześć dla pięknych zalet Górdona, dl · jego
wyższej nauki, dla jego zwykle skromnyGll, a rzewnych •

statiliej uwagi nie dosłyszał Bernard, · niemile dotknięty
słowami córki. Nie były one całkiem niegrzeczne, ale nie' up~ejme. Zdało mu się , że chce grać rolę dręczycielki,
a pewny jej rozumu :
- Dla czego tern gorzej ? - zapytał, licząc na szybką

uczuć męzkich.

Gordon Wright miał czułe serce, a silną olę, . zalety,
które' gdy się łączą z umysłem pod ni o r ' tanowią pQdDwa miesiące minęło, a Bernard Longueville był jesz- stawę najpiękniejszych czynów. Wyobraźnia jego nie }}yła
cze we Włoszech. Nie był to człowiek , liczący się z pla- bogatą, w każdym jednak razie nie zbywało mu na mtenami , robił je, jak wielu innych, tak sobie, a że miał szcze- ligencyi. Bernarda Longueville określić ła wiej. Zalety
ólny dar zastósowania się do okoliczności, nie uważał za jego były widoczniejsze. Mógł tak dobrze podobać się przy
coś zdrożnego, gdy odstępował od powziętych zamiarów.
pierwszem spotkaniu, jak po dobrej znajomości. Natura
Do Wenecyi przybył na tydzim1, bawił w niej już dwa mieo~darzy~a go hojnie:_ wys~ki, zTęczny, brunet, był ujmują
siące i nie myślał wyjeżdżać , gdy nagle z miłego uśpienia
ceJ · powierzchowności. Mogł zrobić niejedno głupstwo, a
zbudził go list przyjaciela. Gordon W right zimę spędził
darować mu było łatwo, bo niedorzeczności nigdy nie posuw Dreznie, a obecnie wzywał przyjaciela do Baden-Baden.
nął za daleko. Utalentowany niezwykle, ukończywszy stuList jego nie był &gi , mniej więcej tej treści:
•
dya, przeszedł ~a prawo, którego słuchał przez trzy lata,
"Znasz Baden-Baden, w:it)sz zatem, że miasto ładne a choć w czasie tym nabył wiele wiadomości, nie uzył
i :n:iłe. ~rawdopodobnie spędzę tu całe lato; -porobiłem ich w _kierunku praktycznym. Napróżno pytaM go,
znaJomo~CI , zależy mi na tern , aby zapoznać Cię z niemi,
czemu me _ko~ysta z nab~tej wiedzy, pytanie to zostawa~o
bądź więc _tak dobry, przyjeżdżaj. W nagrodę podzhviać
bez odpowiedzi, a czynami okazywał tylko że dobrze um1e
będę wł?Skie twe malowidła, nie mogąc w zamian niczeru się · używać życia na spo ób sobie właściwy. Niezawodnie nie
poszcz~cić , ale i do niczego nie miałem czasu.
było ~o ~adną karyerą, ale powiedzieliśmy wyżej, .iż konie. C1ekawyś, czem jestem zajęty. Miłością. Tak jest, mi- cznośc me zmuszała go do pracy, nie potrzebował sobie
łością . któr~ . zabiera mi dzień cały i dotąd nie mogłem
obierać zawodu. Bądź. co bądź, był on znakomitym towaznaleźć _chwil_I, aby pisać do Ciebie, bo pochłania mi ona
rzyszem; rozumny, hoJny, szlachetny, posiadał jeszcze i tę
wszystkie dnia godzmy. Nie powiem, aby mi z tern było miłą, zewnętrzną zaletę, którą nazywamy dystynkcyą.
dobrz~, lecz cof~ąć się już nie chcę. Cóż powiesz , że nawet me stało m~ czasu, aby zbadać moje własne położenie
i do tego właśme potrzeba mi twojej pomocy. My wielcy
III.
chemicy, żadnych doświadczeń nie robimy bez porodcy zwyBemard w liście do przyjaciela nie oznaczył dnia swego
kłego śmiertelnika, który w celach naukowych, badawczych,
przyjazdu, to też przybywszy do Baden-Baden ''ieczorem,

II.
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nie zastał go w domu. Pewny, że Gordon zabawia się
·w Kurhanzie, szybko zjadł obiad, oczyścił się z pyłu podróżnego i pospieszył w pogoń za nim.
Baden-Baden, owe wielkie niemieckie wody, niezawo-dnie są jednym z najpiękniejszych zakątków Europy, a kilka
lat temu, za czasów rulety, przedstawiały wieczorem czaTujący widok. Ś\\iątynia hazardu skromnej budowy, jak
gdyby była poświęcona bogini niewinności, gorzała światłem .
Okna jej otwarte szeroko rzucały jasne promienie na otaczający Ją ogród i gaje. Mała rzeczka, biorąca początek w górach Czarnego Lasu, okrążała piękne domy i hotele, orkiestra wyższego pawilonu przygrywała miłośnikom natury,
Którzy· nad ponętę złota przekładając świeżość pięknego
wieczoru, na terasie zabawiali się rozmową. Gwiazdy, bły
-sz:czące nad górami, zdawały się przyglądać zebranym gościom. Longueville popatrzywszy chwilkę na piękne otoczenia,
wszedł do salonu , sądząc , że Gordon chchvy wszelkiego
Todzaju studyów, czyni spostrzeżenia nad stosami złota;
lecz szukał napróżno, nie było go między tłumem cisnących
-się do koła stołów, przeszedł więc na teras . i tutaj zaczął
-się rozglądać.
Nagle przystanął, ujrzawszy twarz, którą
pewny był, że widział kiedyś. Gdzie spotkał tę wiekową
panią o miękkim , siwym włosie, z wyrazem nieśmiałym,
a badającym, z razu przypomnieć sobie nie mógł, lecz wkrótce
przyszedł mu na pamięć piękny Włoch zakątek i nie wą
tpił, że ma przed sobą matkę niezrównanego swego modelu,
który prawdopodobnie musiał także być gdzieś w pobliżu.
Dokoła przebiegł oczyma, ale zamiast pięknej lady spotrzegł
-szerokie pleey Gordona Wrighta, który, siedząc obok jego
.znajomej , zajęty był rozmową z młodą panienką. Po cichutku Bernard zbliżył się do przyjaciela i z lekka wsparł
rękę na jego ramieniu, a gdy ten odwróciwszy się szybko,
powitał go okrzykiem radości, skorzystał z tej chwili, by
-spojrzeć na panienkę, siedzącą opodal. Nie była to bohaterka z Siena.
- Zawsze ten sam! zawołał Gordon, zjawia się nie-spodzianie gdzieś za plecami. Pozwól, że cię przedstawię
pani Vivian i pannie Blance Evers.
Bernard obu paniom skłonił się uprzejmie i zajął oznaezone mu miejsce , lecz milczał, nie wiedząc , czy mu wypada przyporo 1eć starszej pani spotkanie z nią w Siena.
Zdało mu się , że i ona go poznała , zatem sądził , iż pier·wsza przypomnieć mu je zechce. Lecz pomylił się, _powa~
. .żna llani ·r_o_zpoczę~a rozmo~vę og91nikgw.ą uwagą, ~e .n~e l~b~
.żadnych mespodz1anek i zawsze naprzód woh wiedzlec
o przybyciu czyjem.
A jednak zapewne nie zawsze unikać ich pani zdołałaś,
zauważał Longueville chcąc jej w ten sposób przypomnieć
zdziwienie, jakiego niegdyś doznała, zastając córkę, służącą
mu za model.
- Już to mnie w życiu nic nie minęło, ani złe ani dobre,
odparła p. Vivian, a Gordon szczerze rad przyjacielowi, _raz
jeszcze serdecznie dłoń mu uścisnął. Twarz jego promiem~ła
zadowolnieniem, lecz głębszego uczucia do patrzeć było w mm
trudno. Włos krótki, bujny, oczy jasno zielone, cera rumiana, zdrowa, nie nadawały mu pozoru romansowego i Be~
nard napróżno pragnął na razie zbadać stan jego duszy. N1e
umiał nawet odgadnąć, czy panienka, siedząca obok, jest,
lub nie, przedmiotem miłości Gordona. Jakąż wtedy rolę
grała tu jego znajoma? Czyżby to miała być jej młodsza cór~a?
Tak całkiem innych rysów! . . Co raz ,vięcej pragnął dowiedzieć się naz,viska p~ni swej myśli, a r.auważywszy, że matka jej wcią.ż zwraca wejrzenie w jednę i tę samą stron~,
domyślał się, że. i ona zjawi się wkrótce. Na doczeka~IU
przyglądał się młodej panience, którą Gordon wesoło zabawiał,
a która, przypuszczał, była urzeczywistnieniem jego ideału.
Była. to w calem znaczeniu młoda Amerykanka, o ślicznych
modrych oczach , o włosach bmnatnych z połyskiem złoci
stym. Postać miała wysmukłą, z lekka zaokrągloną, ruchy· zręczne. Drobną rączką odrzucała swawolne ·~u~le
włosów, mó\viła dużo, śmiało i z wielką pewnością stebJe.
.ZJtledwo Longueville zapytał, jak dawno bawi w Baden-Baden , zaraz z"Tóciła się ku niemu i zalotnie poczęła szczebiotać:

- Pięć tygodńi bawię tutaj , a_ czy to się zowie długo,
nie wiem, gdyż czas uchodzi mi aż zbyt szybko. Pow.łyśmy mnóstwo osób i coraz 'vięcej robimy znajomości. D!isiaj do nich i pana zaliczyć muszę.
- Czy znasz mnie już pani ?
- Tak dużo nasłuchałam się o panu... .
Po chwili prawiła dalej :
- Mamy tu Anglika, kapitana Lovelock. Ja zostaję-
pod opieką pani Vivian, matka moja pojechała do Marienbadu
i poleciła mi dla dobrego jej wpływu to,Yarzyszyć jej wszędzie.
Już odczuwam na sobie ten wpływ zbawienny.
Opiekunka
moja sama może powiedzieć panu, jak zawsze staram się
postępować podług jej życzenia. Bardzo tu miło, mamy
własne kółko, chwilowo braknie zeń dwóch osób: pannyVivian
i kapitana Lovelock'a. Znasz pan pannę Vivian? Podziwiają ją wszyscy.
Bernard słuchał pan_ny Evers z rżeczywistem zajęciem,
wprawdzie nie z tern, które oznacza wyższe uznanie, lecz które
świadczy, że milszy mu był ten wdzięczny szczebiot panień
ski , nad poważną rozmowę męzką. Słuchając miss Evers,
rozmaite czynił spostrzeżenia, a mianowicie, że są dwa rodzaje młodych dziewcząt: przenikliwie odgadujące i" niedomyślające się niczego, nieświadome. . Pupilka pani Vivian
należała do pierwszych, czyli do rzędu kokietek.
Do kogo
się odwróciła, starała się zająć go wejrzeniem. ruchem, set~emi zmianami głosu, a cała ta przebiegła strategia przedstawienia· się jak najlepiej, tak była otwartą, naturalną, tak
pełną wdzięku, że Bernardowi zdawało się , że · młode panny,
aby się podobać, powinny się właśnie przedstawiać w tak
naturalnem świetle. Trzeba tylko dodać , że Bernard patrzał tutaj oczyma Gordona i że przy świetle wieczornem,
a raczej gazowem , każda kobieta lepiej się wydaje.
Miss Blanka Evers spoglądając w tę i tamtą stronę, schwyciła wejrzenie Bernarda w chwili, gdy tenże dojrzał nadchodzą
cych, Miss Vivian i kapitanaLovelock. Na widok ich podniósł się bez,viednie, a w pamięci jego zarysowała się owa
chwila, w której piękny profil nieznajomej zdejmował na
płótno.

Nadchodzi panna Vivian! ozwał się Gordon, podby jej zrobić miejsce przy matce. Stanęła przed
nimi, z lekka się uśmiechając; nagle spojrzenie jej spoczęło na Longuevill'u. Wejrzenie to pierwotnie otwarte,
śmiałe, nieoznaczające nic nad prostą ciekawość, zabłysło
szybko ja,kby wspomnienieq~, . al.e wspOIJlDieniem p.iemiłem, bo !lica dziewczyiły oblały się rumieńcem. .TÓwarzysz jej był przystojny, silny mężczyzna z uderzaj:tco-brunatną , starannie utrzymaną brodą. A la boutoniere zwieszoną miał różę. Z ręk
· w kieszeniach tużurka, zbliżył
się do Blanki, a uśmiechając się i kołysząc na nodze, skłonił
się po trzy razy.
- Zgraliście się do ostatniego szeląga? zapytała młoda
dziewczyna w odpowiedzi na ukłony.
Przyb_yły ro~śmiał się i kłaniając się powtórnie, dodał:
- Nte powiem, dopokąd ..... .
- Dopokąd co? pytała mała kokietka.
- .Dopokąd J?an! nie po~wol_isz mi usiąść przy sobie,
co mów1ąc , z wdzięktern rzucił się na; krzesło, stojące obok
panny Evers.
G~y dwoje tych młodyc~. zaczęło zaba,viać się wesołą
grą słow p_ustych, panna \1man z Longnevilla przeniosła
wzrok swóJ na matkę, a równocześnie Gordon przedstawił
jej przyjaciela, mó,viąc:
•
- Otóż i owa doskonałość, pan Bernard Lon!!lleville
0
o któ_rpn ~k "iel~ o~O\v_iadałem paui. Jedną z jego właści~
wości Jest,. Jak pa~. Widztsz, spad~ć niespodzianie z księżyca.
-: N1e z ks1~zyca, lecz, z S1ena! zaśmiał się Bernard,
a mów~ąc to, wyciągnął dłon ku pannie Vivian. Lecz ona
w zam~an oddała ty!ko ukłon, . ~ zwracając się do matki
pop~os1ła, by zechciała powróCic do domu, gdyż czuje się
-

nosząc się,

znuzoną.

, P3f1i Vi~an pod~iosła się natychmiast , a panna Evers,
choc mechę~me, mu~Iała zrzec się towarzystwa kapitana.
. ZwyczaJe~ P~YJętyi? w Baden, panowie odprowadzili
parne do drzw1 IDieszkama, a Longueville chciał skorzystać
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z tej chwili, aby się zbliżyć do panny · Vivian , lecz spogo pragnie, podał rę~ę matce, a idąc,
zauważył, iż rozmowa pierwszej z Gordonem nte była oży
wiona. Blanka z kapitanem ~zczebiotała wesoło.
strzegłszy, że uniknąć

(Ciąg

dalszy

nastąpi.)

~~

KORESPONDENCYA "DWUTYGODNIKA."
Paryż ,

25 lipca.
Zapowiedziałem w ostatnim liście krytykę nowego romansu Alfonsa Daudet. Niełatwa to rzecz; już to, że miejsca nie mam na tłomaczenia i wyciągi , że tłomaczenie
prozy Daudet'a nadzwyczaj trudne, już to nareszcie; że
w tym romansie, jak w dawniejszych: "Le Nabab" i "Les
rois en exil," to, co nazywamy jednością powieści, nicią
intrygi, ciągle ginie, ciągle się urywa i zQstawia nas pod
wrażeniem pojedyńczych, artystycznie wykończonych obrazków. Nim te obrazki przed oczyma czytelniczek przesunę, powiem słowo o powieściopisarstwie francuzkiero w ogóle, a Daudet'a w szczególności.
Dzisiaj, w wszystkich wygórowanych intelektualnie społeczeństwach b i z a n t y n i z m , że tak powiem, przemógł
nad sztuką, azatem forma nad trPścią. Poezya i proza
stały się wypukłą rzeźbą. Każde_ słowo jest tam potrzebne
i wyrachowane; gdy je odsuniesz, harmonia kształtów i proporcyi, niemająca innej podstawy, jak l e s a v o i r f a i re,
razi niesfornością. Dla tego też, trzymając się mojego poró-·
wnania, postaci romansowe dzisiajszych powieści zasłaniają
nam do pewnego stopnia myśl główną, zmniejszoną tern samem
do roli podrzędnej, a zamiast być wyciosane w jednolitym kamieniu, w owym białym marmurze greckich frontonów, gdzie
właśnie myśl artysty formę ożywiała i przebijała głazy,
przedstawiają się nam w jaskrawych szatach, tak, aby grą
kolorów i sztucznie przeprowadzonerui odcieniami więcej
nam w oczy wpadały, niż w duszę. Zdaje mi się, że jest
to właściwość nowożytnej szkoły francuzkiej, w której
~lfons. Daudet jest bez zaprzeczenia pierwszy między pierwszymi.
Po długich wahaniach, jak mam czytelniczkom Numę
Roumestan przedstawić, czy w streszczonej całości, czyli
też częściowo, postanowiłem iść ślad w ślad za autorem,
w zmniejszonych rozmiarach przyrzeczone obrazki ogromnego kalejdoslwpu kolejno przesuwając.
Jesteśmy w "Aps, w Provancyi" w starych arenach
rzymskich, pod szmaragdowem niebem południa. Tłum
prowancki o grecko-arabs;kich rysach, wykrzykuje właśnie
na pół łacińskiero swojem narzeczem. Boże! jaki on piękny!
Utył trochę od roku przeszłego!
- Widzisz, malcze, naszego Numę! jak dorośniesz, to
powiesz, żeś go widział.
-:- A nie ma ani jednego włosa białego!
- Przecie nie taki stary, z trzydziestego roku, z tego
1:lamego roku, co Ludwik Filip.
- Pewno, że nie elanoby mu czterdziestki.
I mówiąc to, dziewczę o czarnych, jak węgiel, oczach,
przesełało na ręku głośny pocałunek wielkiemu Numie.
Wszak on poseł! wielki mówca! chwała Provancyi! obrońca
ołtarza i tronu ! I na estradzie N urna Roumestan między
żoną Rozalią i siostrą jej, śliczną Hortensyą Le Quesnoy,
odll!zony tą jaskrawością niebios i kolorów, tym gwarem,
tem1 oklaskami, wyciąga ramiona w gorącej improwizacyi
do kocha~ego ludu, chcąc wszystkich do łona przygarnąć
i wszystkim coś obiecuje i to samo wszystkim, a gdy mu
małżonka, pod północnem niebem urodzona, przypomina; że
nie starczy we Franc)i miejsc i biur i łaski obietnicom,
Numa odpowiad:.t z uśmiechem: Nic nie szkodzi, co przyrzeczone, to jeszcze nie dane, mój aniele.
Uroczystość (rozdanie nagród rolniczych) kończy. się
f ar a n d o l ą (rodzaJ tańca), której przygrywa na bębenk"1l
i fujarce sławny tarabanista, Valmajour. Hortensyą, młodą,
zapaloną, porywa talent lirnika. Przywołują go na estradę

i staje tam podobny w swej posągowej piękności do pasterza z Arkadyi, a zapytany, jak i skąd mu przyszła ta na- ·
miętoość i to uczucie artysty, odpowiada prosto, że w czasie
nocy, gdy śłuchał śpiewu słowika. Dziewczę wzruszone,
w nerwowym zachwycie urywa rosnący w pobliżu purpurowy kwiat granatu i jak niegdyś na turniejach, .wynagradza nim śpiewaka. Tu węzeł dramatu; nic już z serca,
z wyobraźni, z oczu Hortensyi nie zatrze tego widzenia,.
a jej szwagier bezwiednie pcha nieszczęśliwą istot'i) ku przepaści : opowiada, że Valmajour jest potomkiem książąt tegoż imienia, a jego 11amawia, aby porzuciwszy sti·zecbę rodzinną, z starym ojcem i z siostrą przeniósł się do Paryża.
- Do Paryża! do Paryża, chłopcze! tam już na ci~
czeka majątek i szczęście !
Teraz następuje inny rozdział; autor nazywa to "odwrotną stroną wielkiego człowieka" (l ' e n v e r s d'un grand
homme.) Przenosimy się w czasy, gdzie Numa Roumestan
miał lat dwadzieścia dwa i dla ukończenia prawa przybył
z Aix do Paryża. Bez majątku, bez pracy, bez ambicyi
- w kawiarniach u starego Maimus rozprawiał gwa ocr
z kolegami; ma piękny głos, chodzi czasami do opery, a.
wracając, wyśpiewuj e arye. Siwuczył prawo między piwem,
fajką i aryami. Rodzice dalej pienięd;~y łożyć nie chcą, bO>
ich nie mają, a stara ciotka, panna Duportal, bogata pani,
siostrzeńca tylko korniszonami, cebulami i pomarańczami
zasila. Mimo tego Numa z Paryża oderwać się nie może.
Jest adwokatem, ale nie pracuje, bo i nie umie; wszystkO>
u niego polega na czuciu, potrzebuje gwaru, własna wymowa.
go wzrusza; wtenczas mu się łzy cisną do oczu, wtenczas.
nawet blednieje. "Gdy nie mówię, to nie myślę," zwykł
powtarzać. Wybija nareszcie godzina. W · rozgłośnym procesie dziennikarskim chylącemu się ku upadku cesarstwu
rzuca klątwę, przepowiada straszliwy, niedaleki koniec we
krwi i . w błocie. z dnia na dzień staje się wielkim czło-·
wiekiem. Ciotka Duportal żeni go z starszą córką prezesaLe Quesnoy, panną Rozalią, ładną, rozsądną, zamiłowaną.
w pracy, w porządku, w zaciszu domowem, nienawidzącą.
południa i różniącą się w tern od młodszej siostry HOI·tensyi. Na samym wstępie Numa ją czaruje. On .też na.
wszystko się odważa. W chwili, gdy mu Rozalia, po pierwszej znajomości i rozmowie o malarstwie, w osobnym salonie p~kazuje. obra~ w_ielkiego misti·za, uszczęśliwiony, odurzony pięknością dziewicy, obejmuje w pół wiotką jej kibić
i na jej czole składa pocałunek. Południe zwycieżył(}
północ. W rok później już żonę zdradził. Biedna" jest
w rozpaczy, śmierć jej zabrała nowo narodzone dziecko;
przebacza jednak mężowi, bo dobra bo młoda bo wie że
te_n ~vielk~ człowiek_ to_ coś_ miękkiego, jak ~vosk ~ t(}
'~elkJe dziecko. Wielkie dziecko poza domem jednak stało
się potęgą. Został deputowanym, ministi·em, prezesem gabinetu, a za·wsze kht~ie, wszystko wszystkim obiecuje,
nawet Hortensyą swata Jednego dnia aż trzem swym sekretarzom. :r'ymczasem Valmajour na mocy obietnic, danych
!flU. w AIX, przybywa z fujarką, bębenkiem, z siostrą
1 OJCem st~ryl? do . Paryża . Ale teraz już się do ministra dostac me mozna; napróżno nieborak całeroi dniami
czeka na Ekscelencyą w_ sieniach, po dworcach, w brama~h, tracą~ szcz'!płe _swoJe dochody.
zajezdnego domu,
&dz~e całen:n godzmaffil s!ychać bębenek i fujarkę, wypę
az~Ją g? mebaw~m; on me'· - zawsze na wszystko z cierpliwością. odpo~v~ad~. Ale swstra jego inaczej myśli; instynkt~m kob~e.ty Wled_zi_ona:, .?dgaduje, że Hortensya Valmajourem
ZR:Jęt~ - ~ do meJ SI~ . udaje. Valmajour występuje na
wielkim wieczorze u mm1stra.
Po~~odz_enie nadzwyczajne! farandola, jak niegdyś w ar~
n~ch ~VIJe s_Ię po zł?conych salonach. Ale nieszczęśliwy to
w1eczor! meszczęślnva farandola dla Rozalii mianowicie t
mąż _jej Jl.O I:a~ clru_gi staje_ się wiarołomnym, obałamucony
urok'1em JakieJŚ śpiewaczki, którą gwałtem wprowadza do
op~ry. Horten~ya tJI.Dczaszem olśniona tą fantasmagoryą.
książęcą V almaJoura, Jego powodzeniem a zarazem trudnem
życiem i bie_dą: graj_ka, który po chwilo~vym tryumfie, zno~vu. prz_ez mim~t:a 1 przez publiczność zostaje opuszczonym,
1dz1e merozwazn1e za popędem serca, kreśli na swej foto-
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słowa: "Twoją jestem i kocbam ci~". i ten dowód
miłości niegodnemu jej wyseła. Za pr~dko mestety pJ.7;ycbodzą rozcza,rowanie, wstręt, wstyd i - Valmajour, wyrwany z ram mu właściwych, z aren, z. krajobrazu pr?wanc-

grafii

kiego, umalowany, upudrowany, w dziwacznych kostiumach
w ostatnich paryzkich teatrach występuje jak błazen. Hortensya, słowem związana, stawszy się dobrowo~e n~rz~
dziem w ręku chciwej siostry trubadura, mus1 takiemu
przedstawieniu być obecną, musi pod~ć :ękę ten_m n~dznemu
aktorowi, którego Paryż zepsuł, skaził 1 splamił do reszty.
Za wielka 'to kara; nieszcz~śliwa wraca w rozpaczy do domu,
dostaje suchot i z żalu umiera. Przed śmiercią godzi siostrę z m~żem. Drugi raz Rozalia przebacza, przebacza, bo
tej biednej, umierającej istocie nic o?mówić n~e można, b?
ona sama będzie niedługo matką, w1ęc dla dziecka uczym
wszystko. Jest to czuła sGena, jedyna, która mnie w całej
powie8ci wzruszyła i dla tego ją tu _tłomaczę:
Prosz~ cię o jeclnę łaskę, powiada umierająca do siostry," o tę ostatnią łaskę, której się. nigdy _s~azanym !la
śmierć nie odmawia. Przebacz mężowi ! zawmił, był megodnym ciebie, ale zostań z nim , pogódźcie si~ na nowo.
Zrób _to dla mnie, dla rodziców naszych , około których
trzeba wam skupić się teraz , gdy mnie zabraknie; Numa
ich ożywi, nie prawda, siostrzyczko ?
.
- ·Przebaczam! odpowiedziała Rozalia, połykaJąC łzy1
a Numa stał przed nią wzruszony, zawstydzony, pragnąc 1
nie mając odwagi rąk do niej wyciągnąć.
- Pocałujcie si~ ! rzekła Hortensya.
Rozalia przybliżyła czoło do ust Null!-Y·
.
- Nie, nie tak! ale calem sercem, Jak dwoJe kochających się szczerze małżonków! "
To były ostatnie jej słowa.
.
Par~ dni potem, w . Aps, odbywa SI~ chrzest małe_go
Roumestan. Z balkonu domu ciotki Duportal, Numa dzię
kuje zgromadzonym tłumom za wiwaty, a '~ po~oju ma~ka,
z miłością pochylona nad kołyską, wpatruJe Siy w_ obl_Icze
clzieci~cia. Wrócił mówca, ukląkł przed żoną 1 dzieCkiem,
a ona teraz patrzała na niego, jak gdyby chciała wybadać
tę sprzeczną , niepochwyconą· natur~.
- Jakież to było przysłowie, zapytała raptem, lftóre
powiedziała wczoraj ciotka Duportal?
- "Radość na ulicy, smutek w domu" - przypomniał Numa.
.
.---: Oj, pra\vda! rz~_kłą. zamy~Jqną_; a ,Pą_tet? 'Y!ma_,~I!t- .
· jąc · wolno te słowa i rzucając je, jakby karniem e, Je~len za
drugim w przepaść, powtórzyła ze skargą swego życia owo
przysłowie, w którem się odbija i maluje całe plemi~ południowe :
- - "Radość

na ulicy, smutek w domu!"
Tak się kończy romans Daudet'a.
Obszernie ~ię roz:
pisałem, a jednak niepodobna mi było w tym zarysie oddac
wszystkich postaci i całego życia utworu. Jak z~wsze,
będą i tutaj ludzie chcieli za maskami szukać prawdziwych,
znajomych rysów. Z pewnością Numa Roumestan pod?bn~
do wielkiej znakomitości południowej, al~ ~ zna~om1to~c
rzeczpospolitą utrwaliła . a Numa przec1wme chciałby Ją
wywrócić, ale ta znakomitość nieżonata i dla pożytk~ Francyi (wierzmy tak przynajmniej) nie jest cała w głosie_ tylk_o
i rozgłosie. Inne typy także żyją. Jaka szkoda, . ze me
mogę odmalować ciotki Duportal z kokami białe~I, czerwoną, grubą, wrzeszczącą na całe gardło, nazywaJącą pewnych ludzi rozbójnikami, zbrodniarzami, - albo tego B_ompard, będącego typem gaskończyka, który jest wszystkiem,
wszystko wie, wszystko widział.
- "Czy wiesz co? kochany Bompard!
- Coś wiem , zapewne! . . .
- Cóż więc?

- Strzelano do marszałka.
.
, .
Nie potrzeba dodawać, że strzelano tylko w wyobrazm
Bomparda. Wtem nadbiega pierwszy sekretarz Numy.
- Wielka nowina ! Panowie! Ministerstwo wywrócone!
- Nie może być!
- Roumestan bierze ministerstwo oświecenia.

1

o tern , odpowiada Bompard, a widząc
niedowierzania na twarzach :
- Ależ tak jest! byłem_ tam , wracam stamtąd.
- To czemużeś pierwej nie gadał?
- Nigdy mi nie wierzycie" . . .
I tysiące innych typowygb scen.
Chciałem jeszcze o narodowej uroczystości czytelnikom
wspomnieć, ale już miejsca nie ma i wolę zamilczeć, bo
napisawszy tyle, zapytany jak Bompa.rd, czy jeszcze coś
wiem, gotów jestem' jak on ' odpowiedzieć :
Zapewne ! wiem . . . Paryż się w fajerwerkach
spalił.
W.
-

Wiedziałem.

uśmiech

~

Z dziedziny sztuki.
Ogromem potworności zdumiewająca postać Nerona
niejednokrotnie tematem clo dzieł wielkiego zakroju,
w dziedzinie poezyi, bądź też malarstwa. Każdy
ostrym konturem wyrysować tę postać, czy to na
tle historycznem, podmalowując pędzlem, lu b piórem obraz
współczesnego Rzymu, czy też w życiu domowem ; otaczając
ją tern wszystkiem, co dla nas jest najdroższem: rodziną,
żoną, kochanką. A jednak, pomimo tak częstych opracowań,
temat ten każdy pojmował inaczej, każdy w nim innych
szukalimotywów i inne znajdował, stąd też odmiennie w każcłem
prawie dziele przedstawiony był Neron-Dyonizos. Bo też
nic dziwniejszego, niezwyklejszego na świecie. Kochanek
namiętny - i zimny tyran, w poetyczną egzaltacyą wpadający miłośnik muz - i dzikie zwierzę; to wszystko razem składało się na postać Nerona, plątało się w jego
charakterze, aż wreszcie stało się dziwną zagadką psychiczną, której dotąd nikt wyjaśnić n·e potrafił. Cały szereg
wypadków w życiu Nerona był dowodem tej mięszaniny
charakteru - w każelej dobie był innym, lecz n i g d y
n i e b y ł c z ł o w i e k i e m.
Jednę z najtragiczni~j szych chwil tego życia odtworzył
młody artysta-malarz p. F. Zmurko, dając nam : "ś m i er ć
A gry p i n y." Obraz jest jnż na ukończeniu, za miesiąc
ukaże się w salonie Ungra w Warszawie.
Korzystając
z zwyczaju, na wzór zagranicy u nas zaprowadzonego, a
bądź co bądź dla sztuki barclzo korzystnego,· podajemy bodaj
krótkie sprawozdanie o tern dziele przed jego ukazaniem
się, pewni, że znajdzie uznanie, tak jak dziś je znajduje
u mi trza szkoły kl·akowskiej, Matejki, pod którego kierunkiem artysta pracuje.
Kompozycya godna wielkiego płótna, w niej uchwycił
artysta chwilę życia, którą nazwaliśmy najtragiczniej zą, bo
obok samego faktu tak niezwykłego w dziejach ludzkiego
serca, widoczny tam przyszły upadek całego społeczeństwa,
którego władca na pierwszym stoi planie. Zaprawdę w dziejach ludzkości od pierwszej jej doby, aż clo dni ostatnich
nie znajdziemy nic tragiczniejszego, jak ta namiętna miłość
Nerona do Agrypiny, miłość, co wyszedłszy z granicy kochania dziecięcego, zapłonęła całą dzikością żądz potwornych. W ślad za ~em wynaturzeniem idzie wielka klątwa,
któr~ no,~ą- zbr~dm~ sp~a. na głowę Nerona.
Ządza wielkości z mkim medzieloneJ 1 kaprys może, ale kaprys neroński , kaprys zdziczałej, szalonej, niczero nie powściąganej
fant~y~, :popy~hają go ~o ~zynu, który w szeregu potworn?ści, Ja~ch SI~ dopuśctł, Jest koroną - to śmierć Agrypmy, a JeJ sprawcą Neron.
Na pierwszy rzut oka tyle tylko widzimy na obrazie
p. Zmurki. Z~cie Rzymian, rozwinięte z całyni popędem
zb~tku, w całeJ okaza~?ści r~zkoszy i b~myśli o jutrze świetne, błyszczące, piJane wmem, womą kwiecia i zabaw
roztacza tysiące blasków i powabów, nęci oko widza rozma~
itoś~ią barw, efe~townością. stTojó_w, ugrupowania i poz.
T! Ią~e ~kce ~ryow , w a:c~1t~kto~ce i strojach podnoszą
mezllllernie świetnośc częsCI gorneJ t. j. dworu Nerona. Za
to z całą grozą kontra tu wychodzi CZfJŚĆ dolna, malowana
była już
bądź to
usiłował
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ciemno. Góra, oświetlona pien\szym brzaskiem dnia i. wielkierui świecznikami, celuje jasnością i rozmaitością barw,
nieprzechodzących wszakże w jaskrawość dół, wybrzeże
morza, śpi jeszcze w pomroce nocnej, a na ciemnem tle fal,
bijących o podnóża pałacu, rysują się postaci: Agrypiny,
niewolnika murzyna i bardzo pięknie malowanego chłopca,
przyklękującego na stopniu i schylonego nad głową nieży
wej. Malowanie to bardzo korzystne, w ogólnym półcieniu
rozwija się bowiem jeszcze bogaty, a bardzo staranny koloryt,
a charakterystyka twarzy w rzędzie zalet pędzla niepośle
dnie trzyma miejsce. Z części górnej, głównie podnieść
musimy Nerona i Popeę, pojmowaną przez artystę nawet
prawie idealnie. Pod względem strojów uderzają bogactwem,
wykwintnością i wypracowaniem artystycznem dwie postaci
na lewo - patrycyuszki Rzymu godnie reprezentują jego
blask i świetność zewnętrzną.
Na pierwszy rzut oka tyle_ tylko widzimy - powtarzamy raz jeszcze - a jednak, kiedy się myślą uleci w tę
daleką przeszłość, kiedy się obejmie okiem ogrom, nazwany państwem rzymskiero i znów wróci do obrazu, do tej
martwej, bladej Agrypiny, nagle myśl jaśnieje nowa, wielka.
Świetnie wymalował artysta pyszny, wspaniały Rzym, ale
we wszystkiem przebija upadek - konieczny, bo to społe
czeństwo w tej chwili daje wyraz największej zbrodni zabójstwu matki. Wielkie, święte uczucie miłości macierzyńskiej jest talizmanem, działającym cuda, niem żyją narody; dopóki ono niepokalane rozgrzewa pierś, dopóty byt
jednostki i społeczeństwa jest pewny - tam, gdzie tę pierwszą i ostatnią zdeptano świętość, upadek, jak nieubłagana
konsekwencya, musi nastąpić. To zdeptanie, sponiewieranie
macierzyństwa tak jasno wyrażone w dziele Żmurki, przenosi nas myślą tam, gdzie przez miłość macierzyńską przyszło odkupienie ....
Oto wrażenie ostatnie, a serca biją żywiej - · szczę
śliwy, kto głowę może złożyć na kolanach matki, biedny,
Zorjan.
kto tylko płacze na mogile. . . .

- Donosiliśmy już czytelnikom "Dwutygodnika" przez
naszego korespondenta ze Lwowa o sławnym belgijskim
magnetyzerze, p. Donato i najznakomitszem w Europie
m e d iu m jego, pannie Lucylli, którzy ciągle w stolicach
i większych miastach dają publiczności zdumiewające przedstawienia. Spirytyzm i siła magnetyzmu zwierz~Jcego, zajmuje dziś bardzo uczonych, a mo2e badania i.doświadczenia
ich na tern polu przyniosą w przyszłości ważne dla nauki
odkrycia; dziś ona prawie w kolebce. W Londynie p.
Bishof jeszcze ciekawszych i bardziej niepoj~Jtych doko nywc~. rzeczy; jedynie za przyłożeniem ręki do C?:Oła osoby
draźliwo nerwowego usposobienia, odgaduje w tej chwili uawet jej myśli, lub naśladuje czynności i nuty, chociaż ich
nie widział. Pan Bishof sam podobno nie pojmuje tej
dziwnej siły, jaka si~ objawiła u nie~o bezwiednie, dla
tego chętnie poddaje badaniom uczonych cały nerwowy
układ swojej osoby.
- Nauki przyrodzone i wszystkie z niemi związek mają;ce, olbrzymie czynią postępy w naszym wieku. . Przeróżne
odkrycia i wynalazki, olbrzymie przedsi~Jwzięcia, dziś zamie- ·
nione w wykonanie, każą poddwiać potęgę rozumu i siły
ludz'riej. Międzymorze Suez przekopane, góra św. Gottarda
wydrą~ona, międzym , ,rze Panama zamienia swą postać i Kaletańska cieśaina podkopywana, a obecnie dwa nowe wielkie projekta zajmują inżynierów. Myśl pierwszego tj. utworzenie morza w kotlinie afryk11ńskiej Sahary, poruszona już
była przed kilku laty przez Roudaire'a, lecz dzisiaj zajmują
się nią na dobre i sam Ferdynand Lesseps popiera wykonanie przedsięwzięcia, bo płynące stąd dla ludzkości korzyści byłyby nieo3zacowane, a Francuzi nawet :t: politycznych
względów pragną tego szczer~e. Projektem dru~rim, którego
wykonanie na pewno juź zatwierdzanem i postanowi()nem
zo:>tało, jest przekopanie Korynt~kiPgo międzymorza. Ten~e
sam Lesseps kierować będzie inżynierskierui robotami podczas kopania kanału, który w handlu i żegludze ważne
zajmie miejsce.

*

Sprawy

bieżące.

Kobiety działają dzisiaj w rozmaitych kierunkach,
a na ~ycie zarabiają nietylko już igłą, oddając się tak naukowym, jak nowym praktycznym zawodom. W Europie
koleje żelazne mianowicie dostarczają zajęć korzystnych
i wiele kobiet piastuje przy nich urzędy. Utrzymywanie
rachunków w biurach, likwidowanie towarów, kontrola biletów, a nawet wyrób tych~e nierzadko spoczywają w ręku
kobiet; stosunkowo bywa najwięcej drvżniczek kolejowych,
które prócz stałPj, rocznej pensyi, dostają na własny uży
tek domek z ogródkiem. Telegrafistek także dużo naliczyć
można.

- Od listopada z. r. istnieje już w Wanzawie bezpła
tna szkoła koronczarstwa, zało~ona przez córkę zasłużonego
w wydawnictwie krajowem S. Orgelbranda, panią Gabrielową. Pisma war•zawskie rozpisują się f:zeroko o tym zakła<;łzie, zalecając usilnie naukę wyrobu koronek naszym
kobietom, tak wyższych, jak i najniższych warstw społe
czeństwa, a mianowicie z powodu, że to jedna z tyr h
~ob?t ręcznych, które mają dzisiaj największą racyą bytu
1 nte można zastąpić jej, jak innych, prarą mechaniczną, bo
do~roć koronki polega na doskonałem wykończeniu i wykwmtnym ~maku. Koronczarstwo zatem może być dzisiaj
pewnym środkiem zarobku niemajętnych kobiet.
- W Paryżu tego roku na wy tawie sztuk pięknych
widziano kilkaset prac kobiecych; były obrazy olejne, akwarele, rzeźby. Sara Bernhardt wystawiła dwie piękne rzeźby z marmuru, które ilawet odznaczone zostały, a wiemy
ju~ skądinąd, _że sławna artystka· francuzka posiada także
talent malarski w dość wysokim stopniu. I nasze Polki nie
świeciły tam nieobecnością: kilka posłało swoje ak\\"arele,
rzeźby, płaskorzrźby - prawie wszystkie z pod rosyjskiego
zaboru.

*

*

. - Muzeum narodowe polskie w Rapperswylu. Podając
WJadOIDO~Ć _o darach, otrzymanych W miesiącu maju, wyraziliśmy nadzte)ę, że coraz szersza działalność, jaka się koncentruje
w muzeum rapperswylskiem, obok żywszego zajęcia się niem
rgółu, zdołają ~a m dostarczyć tyle materyału, że nie bę
dziemy w kłopoc1e co miesiąc donieść coś nowego naszym
czytelnikom o wzroście tego zakładu.
Jakoż w miesiącu czerwcu przybyło wiele darów o których wiadomość nie będ zie bez interesu dla publicz~ości.
P o l k a z U kra i n y ofiarowała medalion Aleksandra
Groz!, j_ednego z tych popularnych i ukochanych poetów
~kra1ńs~Ich., co ~o wy_karm~eni od lat dziecinnych pieśni~
1 podamam1 rodzmnem~,. zbhży li się najwięcej do ludu, biorąc go za główną treśc 1 tło s"oich utworów.
Wizerunek
autor_a ~us~łe~, J:>ana starosty Kaniowskiego i Mogiły, jest
tu w1erme 1 piękme wykonany przez Wł. Oleszczyńskiego.
. , P ~n A. D.. S. B r o c h o c k i z Florencyi fotografie
wienca 1 szkatułki , ofiarowanych Kraszewskiemu przez grono
Polaków zamieszkałych we Włosuch.
P. Franc i s z e k D ti.ll swoje Vl· łasne poezyc "Czem
chata bogata." Lwów, 1881 r.
H r. W ł a. P l a ter 3,000 fotografii, ułożonych w pię
kny c~ ~wunastu alb~mach_. Obejmują one portrety emigracyi
polskil'J. z r. 18.63, Jako 1. w ogóle biorących udział w tern
powstan!u. ~m kat te~, hczący taki ogromny szereg por·
tretów JedneJ gPneracy1 z tyle wybitneJ epoki, co z bronią,
w r~ku wll'lczyla za wolność swego kraju, a później skaza_na na bole;;ne tuła_ctw?, przechowany w muzeum z wła
Ś~Iwym rodowod,em_ 1 dz1~łalnością każdej jednostki, stanie
się na pr_zyszłośc n: ~ocemonym zabytkiem i obrazem żywo
prz~wo!UJ~cym dzi~Je tych strasmych cierpień , wielkich
~vystłkow l b~zgramc:z~ych poświ~Jceń. Bogaty ten zbiór,
Jedy~y '!f swoim rodz_
aJu, mó~ł. być dopełniony tylko w skutek Jaktcbś szczególme sprzyJaJących warunków i okoliczności, jakie posiadał właścic : el onego, będąc wyższym uw~-
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dnikiem francuzkim. specyalnie wyznaczonym od swego · małe raje. Wysiadłs1.y na wyżynie Til, dość długo rozko·
rządu do zajmowania się emigracyą polską.
szowaliśmy się niezrównaną wonią kwiatów, szumem wody,
Pan Henryk Bukowski ze Stockholmu. Jego spadającej w kaskadach i uroczym widokiem, obejmu·
-QStatnia przesełka darów dla muzeum, pełna rzadkości bi- jącym mia~to.
Wszystko to razem stanowiło całość,
bliograficznych i zapomnianych, lub wcale nieznanych mn·
harmonijnie oddziaływającą na uczucie, pobudzając nas do
teryałów do dziejów naszych, wymagałaby osobnego spra·
marzenia. Zmuszaliśm y się te~ nawzajem, aby opuścić to
wozdania. Szczupłość zaś miejsca dozwala nam tylko wymiejsce czaru i wrócić do suchych ścian naszego statku
mienić ogólne liczby wraz z kilku tytułami.
i monotonnej przrstrzeni morza.
P. B u k o w s k i nadesłał 200 k siążek i 1łruków w ró·
W powrocie zatrzymaliśmy się na chwil ę w Pra~a,
żnych językach. Są to dzi(>ła o Polsce, lub t eż zostające
aby z tłumami ludu przysłuchiwać się śpiewowi · portu gal·
w związku z Polską, pomiędzy niemi r;ą wydania Elzevirów skich pieśni, wzaimprowizowanym, ulicznym konc<rcie. Słowa
i Forstera. Z dzieł zaś bliżej nas obchodzących wymieniamy:
były niezrozumiałe i muzyka niepojęta prawie dla nas, na pół
Komentarz do wojny Chocimskiej przez Jakóba Sobieskiego, dzika, a jednakże chwytała nas za serca. Wysłuchaliśmy
Historya Litwy Kojałowicza, dzieła Szymona Starowolskiego, jej do ostatn!t•go tonu i dopiero o 11 w nocy dobiliśmy do
Relacye o zwycięztwach Jana Kazimierza, Kronika Gwagnina, naszego yachtu.
wydanie frankfurtsl{ie z r. 1584. Dzieła Pawła Szczerbra,
. Następnego ranku wybraliśmy s'ę na rynek, aby zro·
Krzysztofa Warszawieckiego, A. M. Fredry, Iwanickiego, bić zakupno żywności, lecz pomimo wielkiej rozmaito·
A. Olszewskiego, Jana z Kurzelowa, wszystkie z XVI lub ści ryb, nie znaleźl iś my nic dobrego i toż samo spotkało
XVII wieku.
nas przy owocach. Te ostatnie zwożą ze wsi okolicznych
Pomiędzy rękopisami są ważne papiery po baronie
łódkami po odpływie morza.
Około południa poszliTersmeden. członku komitetu dla spraw polsktch w Stokhol · śmy się wykąpać. Nadbrzeże tutajsze nad zwyczaj jest
mie r. 1863. Uniwersał Władysława I Vgo z własnoręcznym
strome, od razu z góry trzeba się rzucać w mor..ze. Nieu·
podpisem i pieczęcią króla z r. 1637, takiż Zygmunta III miejętni pływacze przywięzują sobie do boków pęcherze,
z r. 1627, oraz akta koronacyjne Zygmunta III.
lub wskakują z pomocą stróżów l;ąpirlowych . Krajowcy zaś,
W zbiorze sztychów znajdują l:lię : Falcka, Bouttatsa, jakby nale~eli do stworzeń wodnych, cały dzień kąpią się
Wortmana, Mansfelda, Rozbacha, Bergera, Hami!tona, i pływają. Yacht nasz kazdrgo rana otoczony był łódk ami,
Chodowieckirgo, i wielu innych. Do działu tego liczą siltl
pełne . ll i chłopaków, którzy dla schwytania sześci u pensów
także bardzo już rzadkie plany bitew, fortec i różnych
nurkują w nieprzejrzaną głę bię, o najmniejszy pieniądz,
miast polskich z czasów Jana Kazimierza , jako też kilka rzucony w morze, cała banda kłóci się i bije. Spodem
oryginalnych szkiców Weterlinga i Buklanda, znanych ma- yacbtu przepływali z największą łatwością i to tak szybko,
Jarzy szwe,dzkich.
że nie można było przebiedz przez pokład, by się przekonać
Pan Kłeming ze Stockholmu ofiarował dzieło Brucka o ich zręcznflści .
w języku szwedzkim p. t. Polska rewolucya 1830 i 31.
Staliśmy o 150 metrów od brzegu z kotwicą, zarzuconą
W miesiącu czerwcu Zarząd muzeum ogłosił drukiem u stóp s kały Loo. Stara forteca, wznosząca się nad tą
w tekscie francuzkim, adres dziękczynny 270 kapłanów pol- skałą, zdaje się jakby zanurzoną w kwiatach Bougainvillaes ;
skich, pozostających na wygnaniu w głębi Rosyi, lub na geranie, fuksye, aloesy k olczyste, pomięszane z drzewami .
Syberyi, wystosowany do towarzystwa międzynarodowego,
brzoskwinioweroi i pom arańczoweroi chylą się tu aż ku
zajmującego się sprawami religijneroi w Polsce , które
mo rzu i kąpią niekiedy swoje gałęzie. Po piątej z wieczora
w r. 1875 założył hr. Wła. Plater w celu wspieraniu ka· pojechaliśmy konno do ogrodu, urządzonego starannie na
płanów polskich. Prócz tego zarząd drukował w języku
wy::okiej górze. Droga prowadzi przez las, wśród dzikich
francuzkim adres Unitów ' do Ojca św. od zostających na geranii, ameryllisow, oleandrów i innych, w naszych cieplar·
wygnaniu w gubernii Cbersońskiej. Oba te akta, stwier· niach pielęgnowanych , roślin. Z powrotem spuszczaliśmy
dzające fakt nieustann~o uci~ku kościoła w Polsce, roze·
się z góry w koszykach, urządzonych na dwie osoby, oparsłan e zostały- wszystkim ważni rjszym dziennikom europej ·
tvch na kołach, w których z największą szybkością zjeżdża
skim i amerykańskim, które je też ogłosiły.
się na dół. Kilku krajowców podtrzymuje koszyk i pomimo
Jak wiadomo, zarząd muzeum zajmuje się wydaniem
pospiechu nadzwyczaj bacznie kierują nim po wszystkich
obszernego dzieła p. t. W i e n i e c p amią t k 0 wy, którego załomach krętrj drogi, nie oszczędzają nóg własnych, stą
manuskrypt został już ukończony. Książka ta, pełna ma· pając po najostrzejszych kamykach. Zjazd ten, szalenie
teryałów historycznych do dziejów narodowego powstania
nagły, nowym był dla nas; niebezpieczeństwa nie ma ża~
1830 i 1831 r. z życiorysami naszych weteranów i opisem dnego, chyba że powstanie ogień przez tarcie żelaznych
obchodów półwiekowych w Europie i Ameryce, idzie już do kół o kamienistą drogę.
druku i godnie uwieńczy jubileuszową pamiątkę.
18 l i p c a. Zbudzono nas o pół do 4·tej; o 6·tej
byliśmy na pomoście z przyhyłymi przyjaciołmi, z którymi
wspólnie zamierzaliśmy zjeść śniadanie na górze Torriobas
5,000. stóp . wyso~iej.. Ch'_"il_a naszego wylądowania był~
właśme chwilą ogolneJ kąpielt; zaledwo zdołaliśmy pochwy.
~ć łód~ę, wolną ocl. tłumu obu płci . Bez wyjątku, starzy
czyli
1 ~łodzi, wszy_sc~ sp!es~ą zaraz z rana do kąpieli; starzec
ROK ŻYCl& FAIULU EGO
o siwym włosie 1 dziecię, zaledwo chodzące, równocześnie
rzu~ją się_ ~ ~o.rze.
cie~iu_ fig wsiedliśmy na czekające
prze~
kome. PrzeJez~zahś~y ~UJne wmn~ce, owocowe ogrody i ciemny,
PANI4 BBASSEY.
r?zległy las h1szpansk~c~ orzechow. Około 11.tej, dostawszy
Tłomaczone z angielskiego (w wyj ątkach).
su~ na szczyt góry, mieliśmy do wyboru drogę, okrążającą
górę, luh przebycie jej grzbietu. Obraliśmy t~ ostatnią
(Ciąg dalszy.)
przeprawę, zachęceni przez miejscowych ludzi. Widok na
. Nad brzegiem skalistej przepaści podjechali śmy bawo·
dolinę ~ 1500 st?p niżej. poło~oną był uroczy, góry zaś nad
łam1 pod ostrą gór~, obrosłą papłunero ( caladium) i winną
głowami n~zem1. wznosiły się . w ząbkowate grzebienie.
latoroślą, nim stanęliśmy w Til, celu naszej wycieczki. Po
Wdrapywaliśmy SI~ ~o pochyłości, obrosłej trawą, aby si~
drodze, na spadzistości góry omijaliśmy kilka zagród, któ- dostac na szczyt Tomnhas; trudy te wynagrodził nam urorych mieszkańcy przy gorą~ym dniu wypoczywali' w cieniu czy widok na miasto Funehall.
na progach domów ; skorzystaliśmy z tego, aby przez
. ~iedługo jednakże mogliśmy si~ upajać tym pi~knym
otwarte drzwi zajrzeć do wnętrza ich dziedzińców, zaro. Widokiem;. dług~, _mo~olna dr~ga wycz('rpa{a ąam stły.
słych bogato kwiatami, figoweroi drzewy i bananami, jakby
Zapasy posiłku mevl'lelkie zabraltśmy z sobą, obiecane z ho·
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telu śniadanie nie nadeszło; znużeni i zgłodniali nad wyraz,
poddać się musieliśmy prawom natury, zaniechać rozkoszy
pi~knych widoków i wracać dla chleba powszedniego na
ziemskie niziny. Znu~eni jeszcze więcej dnia następnego tą
wyprawą, dopiero około 9-tej rzuci 'śmy się w morze, by użyć
kąpieli, a przyjemność ta była tem większa, że urozmaicona
przestrachem, jakiego nas nabawił ścigają~y nas rekin. Na
ląd nie wybrałam się. jak o 6-tej z wieczora, aby odwiedzić
cmentarz, na którym spoczywyją zmarli tu Anglicy. Cmentarz ten, okolony drucianym płotem, obrosłym stepha uoliściem
w bujnem kwieciu , ma rozliczne ścieżki, ocienione wonneroi
krzewami. Pełna byłam smutnych myśli o tych, co tu zmarli
na służbie wojskowej, zapewne w kwiecie młodości. A gaśli
osamotnieni zdała od miejsc, gdzie zaledwie głos ich i śmie
chy wesołe zamilkły, gdzie z bijącem od radości sercem
wyglądali ich powrotu a oni na tej dalekiej wyspie
spoczęli już na wieki.
Powróciłam na statek, gdzieśmy dnia tego oczekiwali
zaproszonych gości . Panie z Madeiry, nienawykłe do kołysania statku, przez długie pokolenia rodzą si~ i umierają
na swojej wyspie, nie opuszczając jej nigdy. Po przybyciu
jedna z nich zaraz na ląd powracać musiała, a druga, nim
zasiedliśmy do obiadu, pożegnała nas spiesznie; pozostali
panowie zachwyceni . byli urządzeniem naszego yachtu, mianowicie podziwiali rozmaite zakątki statku, z wygodą
urządzone. Po wyjeździe gości, około 10-tej wieczór, wypłynęliśmy z zatoki, puszczując się w dalszą podróż.
21 l i p c a sądziliśmy, że wkrótce dopłyniemy do równika, według obrachunku naszych marynarzy. Dzień był
mglisty i dopiero około 1O· tej ujrzeliśmy w oddaleniu
mil 59 tak zwany pic de Teneriffe, wznoszący się vonad
chmury prosto w gór~ i tonący poza niemi. · Przy lepszem zbliżeniu zdał nam się on mniej prostopadłym, a że
inne góry tej wyspy wznoszą sili) także bardzo wysoko, ,więc
w porównaniu z niemi, spiczasty jak głowa cukru, nie robił
wielkiego wrażenia i zrazu trudno uwierzyć, że 12,180
stóp wznosi się ponad poziom morza.
Kotwic~ naszę zarzuciliśmy w porcie Oratove mmiast,
jak inne okręty, w V era Cruz, lec<!: uczyniliśmy to raz dla tego,
że powietrze znacznie tu zdrowsze, powtóre, że byliśmy
bliżej wspaniałego szczytu. Całe nasze towarzystwo, znużone gorącem, nie miało odwagi w,ychylić się z yachtu, ja
więc z kapitanem Lecky udałam się do vice-konsula i wraz
z nim urząd ziłam wyprawę na szczyt Tenerifly. Podług
umowy o północy stawiliśmy się wszyscy do konsula, a że
koni nie było jeszcze, rozłożyliśmy się obozem i dopiero o
1-szej w nocy w dwanaście osób wyruszyliśmy z miejsca.

Księżyc nie świecił; pierwsze dwie godziny jechaliśmy
w zupełnej ciemności, poczem zaczęło si~ rozwidniać i powoli, coraz wybitniej wychylała Eię z mroku okolica. Byliśmy już powyżej chmur, niektóre góry, przebijając się
przez gęstą, białą mgłę, wyglądały jak ogromne lodowce,
świeżo popruszone śniegiem, szczyty zaś innych wysp Kanaryjskich zdawały się, jak rozrzucone skały. Słońce stawało się coraz goręstsze i o pół do siódmej zatrzymaliśmy
się, aby zjeść śniadanie i napoić konie. W godzinę byliśmy
już na koniach, puszczając się przez wyschłą przestrzeń
żółto-biał.ych, nadętych lmmieni, przeplatanych ogromneroi
odłamami lawy, wyrzuconej z pa~zczy wulkanu.
Początkowo jednostajność obrazu urozmaicona była
ogromneroi krzewami kwitnącego żarnowca i jeszcze pię

kniejszeroi krzewy Betonia blanca. Te ostatnie kształtem
przypominają wiązkę piór, na 8 do 9 stóp wysokich, całe
· okryte białym kwiatem, wydając) m woń upajającą. Wyżej
wszelka wegetacya ustaje, dokoła rozciąga się przestrzeń
żółtego, pumejowego piasku, z pośród którego gdzie niegdzie
wychylają się skały, jakby na pół stopniałe od gorąca.

Około pół do lO-tej stanęliśmy .w Estancia de los
Ingleses (9,639 stóp wysokości); tu musieliśmy pozostawić
nasze pakunki i konie, zastępując je mułami, zdolniejszemi
do podchodzenia. Tutaj kończy się rzeczywiście droga i
już tylko strumieniem lawy i liamieni można przedostać
się do szczytu.
Biedne nasze wierzchowce co kilka chwil musiały odpoczywać, gdyby zaś nie żużle i popiół, całkiem podjechać
by nie można. W póitorej godziny dosifi)gliśmy Altawi sta,
małego przestanku, skąd j uż dalej tylko pie,ro wdrapywać się było trzeba. Wyprawa aż dotąd tak była nu~ąca
przy ogromnem gorącu, że postanowiłam pozostać z dziećmi,
nie puszczając się z panami dalej.
(C. d. n. )

MYŚLI.
Każdemu, skoro można, w
szkodzić nikomu, oto co ś winien

potrzebie pomagać, a nigdy nie
braciom.
Czfowiek, sam potrzebuj ą cy, bywa najmiłosiemiejszym.
Są tacy, co jednym dobrze czyniąc, krzywdzą drugich, ty
lepiej nie dawaj, jeśli pierwej masz wydrzeć.
Żądać szczęści a stałego bez zmiany, byłoby to żądać ~wiatła
bez cienia.
l\Iówi~ niektórzy. że szcz ęście łudzi psuje; mprawiaćby owszem
powinno. Kto szczęśliwy , tak mu łatwo być dobrym.
T en krewny, kto przyjaciel.
Poradę każdy

da, ale pomoc i

pociech ę

ten tylko, kto kocha.

z 1'afLSkich Hofmanowa.

Nie jesteś my nigdy ani tak szczęśliwi, ani tak nieszczęśliwi,
jak nam się wydaje.
Vliększym jest wstydem nie ufać swoim przyjaciołom, aniżeli
być przez nich zdradzonym.
MaJo jest ludzi tak rozsą dnych, którzyby woleli użyteczną naganę, aniżeli nieszczerą pochwałę .

Pochlebstwo jest fałszyw ą monetą, maj ą cą wartość jedynie
naszej próżno ~c i.
Lubimy zwykle ty ch, którzy nas podziwiaj ą, ale nie zawsze
tych, których podziwiamy sami.

w

obrębie

że

Chełpimy s i ę chetnie z małych wad naszych, aby tern
wielkich nie posiadamy wcale.
Większem jest lenistwo naszego ducha, niż ciala.

dowieść ,

La Rochejoucauld.
.
Po_blażan_ie i chęć obo~v~ą zania są dwa celniejsze środki do
ZJednama sobie przychylno ·c1 u ludzi.
Im mniej oos zajmuj ą wady i ś mieszności ludzi teru słodszem
jest życie nasze.
'
. ~rzy mężu władza, przy żonie wpływ nad mężem pozostać
pOWinien.
-..
Nie ma czystszego szczęścia, nad szczęście dwóch istot szacunkiem i miloś cią poł ą cz o nych.
Uwielbiftjąc przyjaź f~; nie ~ękajmy się naznaczyć jej miejsca,
które w sercu naszero zaJmowac po'll'inna.

.

Przyjaźń nasza słabnie, gdy się do większej liczby osób roz-

ciąga.

. . ~adzi~ja Jes~ n!ljwię~szą potęgą na świecię, bo łagodzi najsilmeJsze cterptema 1 poCiesza lepszą przyszfością.
.
W samotności myśl o swoich wadach w towarzystwie zapo'
minaj o wadach bliźnich.
Zwyczaj szydzenia z drugich pozbawia nas dobrego serca.
.
~ig~y _nic takiego nie rób, o czembyś pragnęła, aby ludzie
me wtedzteli.
, .
Zamif?w~nie ż~cia domowego najlepszym jest dowodem szczęshwego pozyCła mafzonków.
UZ~ać ~a~ów nieba jest mądrością; przyczyniać się, aby
drudzy nzywah, Jest cnotą .

T re ś ~: Ąrtyknf wstępny: Jak należy pojmować wychowanie jędx:ne i zdrowe - Do muzyki, wiersz przez Urielę. _ Percv, Bische
Shelley. Szk1c biograficzny przez E. z K. P. (Dok.) - .Zaufanie. Powteść Henryka James. ~rzekfad z angielskiego. (Ciag d.· nasl) _
Koresponden~ya DwutJ:godmka: Paryż. Z dziedziny sztuki przez Zoryana. - Sprawy bieżące. - Podróż około świata na vachcie
Sunbeam czya rok życia familijnego na morzu przez panią Brassey. (Tłom. z ang w wyją tkach) (Ciąg dalszy nast.) _ .Myśli. •
Za nakład i .redakcyą l!dpowiedzialna Tere a Rr.dof1ska w Poznaniu. -

Dr_ukiem J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebińskil w Poznaniu.

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

