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SARKOFAG
przez

Jarosława Vrchlickiego
(przełożył z czeskiego Bronisław Grabowski).

O Grecyo, matko sztuki i żywota,
Duch twój promienie w mrok mej duszy miota;
Słońce, co niegdyś na Hymetu szatach
Złociło perły, zwieszone po kwiatach,
I w grona lało płomieniste żary,
Dziś złoci czarę pieśni mej!.,..
Prastary
Sarkofag w gruzach widziałem przed laty;
Do niego ciągle myśli rój skrzydlaty
Wraca, ilekroć dzika losów burza
W wir rozhukany życia je zanurza;
Gdy się zadumam nad sztuką i życiem;
Gdy pytam z serca przyśpieszonem biciem:
Czemu rozdziela przepaść morza tonie
I lazur niebios —słońce w swej koronie,
I mrok otchłani—żywot ludzki w boju,
I dolę niebian w błogości pokoju?
Wracając do tej starożytnej trumny
Myśli, ilekroć pytam w trosce dumnej:
Jak w ten nasz żywot, gdzie nadzieja mami,
Pod każdym krokiem brzeg zapada z nami,
Jak w tę zasłonę, co zakrywa groby,
Wplatać poezyi róże dla ozdoby,
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tem moralnym jest obowiązek: karność, posłuszeń
stwo rozkazom powódcy. „Krew ludzka dobrze
jest rozlaną, gdy płynie za rodzinę, przyjaciół,
Boga, ojczyznę i naród swój“—powiedział szlache
tny mówca, Irlandczyk z rodu, Burkę, i Smiles,
stawiając te jego wyrazy na czele rozdziału „The
Soldier“, określa powołanie wojownika i racyą
istnienia tego zawodu. Żołnierz broni ognisk rodzin
nycb i świętości narodowych, broni zagrożonych
przemocą praw ojczyzny, stoi na straży jej granic.
Pewne natury znajdują tylko w zawodzie żołnier
skim dobre sił swych zużytkowanie: to też ci, któ
rzy inaczej popadliby w apatyą, lub wiedli życie
dziko rozrzucone, uszlachetniają się w tej służbie
dla ojczyzny, która spotrzebowuje i razem kieru
je ich wrodzoną energią. Pierwszym obowiązkiem
żołnierza jest karność, wytrwałe trzymanie się na
stanowisku, czy to w chwili tryumfu, czy klęski;
zaraz następnie idzie gotowość do czynu, która
nigdy słabnąć nie powinna, dzień i noc czujna, o ka
żdej chwili i godzinie do działania przygotowana,
nieupajająea się chwałą zwycięztwa, nieupadająca na duchu wśród niepowodzenia. Po wojnie
francuzko-pruskiej jakiś poeta niemiecki napisał
wiersz, w którym uniesienie patryotycznego zapa
łu podnosiło Moltke’go wyżej nad Hanibala, Ale.
xandra, Napoleona I, lecz generał niemiecki, jak
kolwiek wierszowany panegeryk przyjął, odpo
wiedział listownie poecie, że się myli, ponieważ
rzeczywista wielkość wojownika, dopiero w nie
powodzeniu wypróbowaną zostaje, a jemu służyło
wciąż szczęście.
OBOWI^KK
Żołnierz powinien mieć odwagę poświęcenia się.
W r. 1760 Ludwik XV wysłał za Ren 25,000 lu
(Streszczenie z Samuela Smiles).
dzi pod wodzą marszałka de Castries, i armia ta,
działając szybko, zajęła silną pozycyą pod Klóstercamp, nie spodziewając się jednak spotkać prędko
z nieprzyjacielem. Niemniej młody oficer, kawa
(Dalszy ciąg, ob. Nr 14).
ler d’Assis, został wysłany na rekonesans w głąb'
Przykładom rycerskiej odwagi żołnierza po kraju i wyprzedziwszy swych ludzi, zapuścił się
święca Smiles rozdział długi. I tu podstawą, grun w las, który noc październikowa, mglista i ciemna
Jak ten gwar świata, ciągły a nieznośny,
W dźwięk melodyjny stopić, w śpiew radośny;
Jak w twarz Meduzie wpuścić blaski złote,
Łzę rezygnacyi w boleść i tęsknotę,
Jak uczyć wiary, gdy rozum się chwieje,
Jak w proch upadłym przywracać nadzieję,
W niebo ich wznosząc?
Sarkofagu czoło
Wiosenne kwiaty obwiły wokoło;
Na nim mistrz wyrył, jak przy dźwięku liry
I fletu tańczą nimfy i satyry,
Włos zdobny w bluszczu zieleń i kwiat wiosny;
Wewnątrz śpi zmarły; zewnątrz w pląs radosny,
W długi rząd szczęsnych, pary się złączyły.
Wewnątrz śpi zmarły; zewnątrz do swej miłej
Nimfy wzrok satyr zwraca, błagający
O uśmiech słodki, o uścisk gorący.
Wewnątrz śpi zmarły; zewnątrz w czaszach wino
Pieni się. Wewnątrz popiół z pajęczyną
I kość zbutwiała.... z wieka trumny spływa
Melodya śmiechu, gędźba, pląs, szczęśliwa
Miłość, woń kwiatów, słoneczna pozłota....
Wszystko się spaja w harmonią żywota.

—
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czyniła nieprzejrzanym. Nagle otoczył go oddział tematycznem, które podawano publicznie do roz giego nie odstępowało. Potem, nie wiem, podobno
nieprzyjacielski, a dowódca, przykładając mu ba wiązania. .Młodzieniec dokonał tego jeszcze ją dla tej drugiej, blondynki, zdradził i dumna
gnet do piersi, szepnął mu do ucha: — Najlżejszy w tym samym dniu i nazajutrz rano przesłał roz Polka go porzuciła.
hałas, odgłos jakikolwiek, a jesteś człowiekiem wiązanie swoje do kollegium w Dort, gdzie za
Całe miasto wie o tej przygodzie—dodał Meyer.
nieżywym. Lecz młodzieniec zmiarkował prędko dziwienie było niezmiernem, skoro dowiedziano O! to zbójca był na serca niewieście.
położenie; zrozumiał, że chciano napaść wśród no się, że było to dzieło młodego oficera. Miał
Hrabia, słuchając, zmienił się na twarzy, nasrocy na obóz francuzki, i wykrzyknął z całej siły: — dwudziesty trzeci rok, gdy po skończeniu wojny żył, chciał zaprzeczać, chciał się ująć; ale jakież
Baczność, Owernia! baczność... nieprzyjaciel! Były Francyi z Ba wary ą, przebywając na zimowych miał do tego prawo?
Któż mógł zaręczyć,‘że to wszystko prawdą nie
to jego ostatnie słowa, ale plan Niemców został leżach w Neuberg nad Dunajem, powziął pierw
wykryty, alarm dany przez placówki obudził obóz szą myśl tych reform w filozofii i geometryi, było?
francuzki, i nieprzyjaciel cofnął się, niepróbując które zapewniły mu nieśmiertelność.
Może dlatego właśnie ta nieszczęśliwa Ludmiła,
już napadu, który mógł mieć powodzenie wtedy
Wielu uczonych i literatów francuzkich było tak teraz unikała go, tak się pożegnała stanowczo
tylko, gdyby został wykonany znienacka i na nie żołnierzami: Maupertuis, Malus, Niepce, Droz, i prędko.
przygotowanych do oporu.
Pomimo, że nie odezwał się ani słowa i nie za
Lamark, wreszcie De la Rocbefoucauld, sławny
Jest to zdaniem upowszechnionem, że nau autor Maocym. Jak uczucie miłości ojczyzny roz chęcał wcale opowiadającego do dalszych zwie
ka i sztuki zakwitają wśród szczęścia pokoju, winięte w żołnierzu, może wspomagać monarchów rzeń, Meyer, wpadłszy na tak dobre źródło, cią
a jednak historya dowodzi czego innego. Sokra na tronie i w ogóle ludzi rządzących krajami, wy gnął dalej rozmaite zmyślone a będące w obiega
tes, Eschylrs, Sofokles, Xenofon żyli w czasie kazuje Smiles dając za przykład włoskiego Be powieści o romansie professora Apolda z piękna
wielkich wojen i osobiście walczyli za ojczyznę Galaiiiuomo-. Wiktora Emanuela i Washingtona Polką.
helleńską. To samo widzimy w Rzymie w czasie Szlachetną rycerskość przedstawia we francuzkim
Według niego była to rzecz nieulegająca wąt
jego najwyższej chwały i potęgi. Cezar był tak wojowniku Bayardzie i mniej sympatycznym dla pliwości, stwierdzona, o której naprzykład panna
dzielnym wodzem jak pisarzem; Horacyusz wal nas ziomku swoim, księciu Wellingtonie; wspomi Semmel dawniej prawiła wiele, choć później przez
czył też za młodu, a nawet Brutus powierzył mu na ze czcią o bohaterach wstrząśnień narodo litość stawała w obronie Polki.
dowództwo legii. I przykładów takich jest bardzo wych: o Szwajcarze Winkelrydzie w bitwie pod
Hrabia musiał wysłuchać tych potwarzy, nie
wiele; Smiles przypuszcza, że karność wojskowego Sempach; o szkockim królu Robercie Bruce, o ty wrzucając prawie ni słowa; odwrócił oczy od obra
zawodu wywiera jakiś potężny wpływ na cha rolskim wieśniaku, Andrzeju Hofer. „Ich czyny zu, poskarżył się na silny ból głowy, przeprosił
rakter, któremu daje siłę władzy nad sobą i zdol były szlachetne — pisze — każde wspomnienie artystę, że mu służyć już do innych pracowni nie
ność skupiania się, tak niezbędnie potrzebną dla o nich, działając jako szczytny przykład, wzno będzie, zamówił u niego akwarellę i grzecznie się
wytworzenia geniuszu, Można-by przecież mnie si umysły i serca ludzkie. Zostawili po sobie go pozbył.
mać, że coś innego jeszcze składa się na to, iż ty ideę obowiązku, który nigdy zapomnianym, nigdy
Jakby grom w niego uderzył; wistocie czując
lu wielkich mistrzów słowa, wielkich pisarzów i przestarzałym być nie może“.
się chorym, pojechał natychmiast, do hotelu.
poetów walczyło za ojczyznę; tacy ludzie muszą
Jestto idea patryotyzmu — synowskiego obo
Tak więc Ludmiła — ten ideał, straconą była
być koniecznie ludźmi żywego uczucia, gorącego wiązku dla ojczyzny: zdrada swego kraju, od dla niego. Miłość dla sztuki, niedoświadczenie
zapału, a co za tern tuż idzie, patryotami: więc stępstwo od chorągwi narodowej przeciwstawia zgubiły ją. Wszystkie nadzieje szczęścia, jakie
w męzkiem uniesieniu serca chwytali za broń i się tej cnocie i piętnuje ludzi hańbą. Gdy Bayard budował, zgruchotane zostały.
stawali w szeregach walczących za swój kraj, za raniony śmiertelnie wystrzałem z muszkietu pod
W niepewności, w gniewie szukał jakichś wy
jego wielkość i szczęście. Tyrteusz jest dla mnie Rebec, wpobliżu Medyolanu, umierał pod drze biegów, aby módz nie dać wiary temu, co słyszał.
pierwowzorem poety, jest cudownie piękną posta wem, a wódz nieprzyjacielskiego wojska, wódz Powieść była tak szczegółowa, tak dobitna — iż
cią męzką.
Hiszpanów, margrabia de Pescara, przybiegł do wydawała się niewątpliwą.
Dante był także żołnierzem. W bitwie pod niego z gorącem wyrażeniem żalu swego, że umie
Żal okrutny ścisnął serce.
Campaldino bił się mężnie na czele konnicy ra najszlachetniejszy rycerz chrześcijański, on
Postanowienie pozostania w Dreźnie i szukania
Gwelfów i to właściwie zamknęło mu bramy Plo- przyjmował te oznaki współczucia z wdzięczną Ludmiły zostało natychmiast zmienione Nie miał
rencyi, czyniąc zeń tułacza? Piotr Pustelnik, łagodnością, ale gdy konetabl de Bour bon, zdrajca, już na co czekać i bawić dlaczego; chciał wracać
wódz-duch krzyżowców, był poprzednio żołnie walczący po stronie Hiszpanów, przybliżył się do domu. W godzinę dał dyspozycyą do podróży,
rzem i służył pod hrabią de Boulogne w wojnie i zawołał żałośnie, jak dobry z dawnych czasów a wieczorem nie było go już tutaj. Powracał nie
jego z Elandryą. Potem został pustelnikiem znajomy:—Ach! Bayardzie jakże mi ciebie żal!... szczęśliwy, lecz z najmocniejszem postanowieniem
i przewódcą rycerzy Grobu Chrystusowego. umierający drgnął i podniósłszy się pół ciałem zachowania przy sobie tego, co mu opowiedziano.
Chaucer i wiele poetów, uczonych angielskich, z posłania, odparł surowo: — Panie, dziękuję ci Pocóż było rozgłaszać rzecz tak smutną, upadek
oraz szkockich służyło wojskowo; Smiles wymie za litość twoją. Ja przecież umieram bez żalu tak straszny?
nia ich szereg cały.
nad sobą, bo umieram jako uczciwy człowiek
Gdy hrabia uciekał w jedną stronę z saskiej
W czasach szlachetnego rozwoju ¿literatury w służbie mego króla. Ale ty jesteś godzien po stolicy, Ludmiła, która sądziła, że natychmiast po
hiszpańskiej wszyscy poeci i znakomici pisarze żałowania, ty, któryś podniósł broń na ojczyznę rozmowie z nią, wyjechał, poczęła była malować,
byli rycerzami, żyli życiem męzkiem i czynnem. twoją i złamał jej przysięgę wierności.
gdy jednego wieczora zdała spostrzegła hrabiego
López de Vega był dzielnym żołnierzem w służ
Wzruszenie przyśpieszyło zgon. Bayard umarł błąkającego się po mieście.
bie sławnej Armady. Cervantes podobnie wal zaraz potem. Co przecież dziać się musiało wtedy
Przestraszyło ją to. Domyślała się, że mógł
czył jako dzielny syn swego kraju na lądzie i mo w duszy konstabla, jakie uczucia zostały wzbu pozostać tu dla niej, szukać jej, spotkać.
rzu; odwaga, waleczność jego zapewniła mu u ży- dzone temi słowy odchodzącego już w wieczność,
Ludmiła obawiała się hrabiego, bo jak on dla
jących niemniejszą sławę od tej, którą obdarzyła więc żadnym interesem niepowodowanego czło niej, czuła słabość dla niego. Po cóż miała do
go potomność; w bitwie pod Lepanto otrzymał wieka ?
zwalać rozwijać się uczuciu, które nigdy ich połą
trzy rany, dwie w piersi, je Iną w głowę, które
czyć nie mogło? Rodzina hr. Zygmunta może-by
(Dalszy eiąg nastąpi)
uczyniły go inwalidą na całe życie. Ale te po
się była zgodziła na ożenienie jego ze Ściborzanstrzały muszkietu nie zabiły w nim siły ducha,
ką, będącą na stryja opiece, ale nigdy z tą zbie
która wytrysnęła strumieniem życia innym. Po
głą, trochę awanturniczą artystką, błąkającą się
wróciwszy do domu, napisał swoje nieprzeżywapo świecie.
jące się z upływem wieków dzieło.
Na cóż więc było łudzić się im obojgu—i przy
Calderon także był wojownikiem niemniej dziel
gotowywać chwilę zapomnienia lata gorzkich ża
nym jak Cervantes: między nim, chwałą Hiszpa
lów i tęsknicy?
nii, a Camoensem, chwałą bratniej krainy, Portu
Powróciwszy tego wieczora do domu, Ludmiła
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA
gali’, zachodzi podobieństwo losu. I ten ostatni także
natychmiast wymówiła mieszkanie swe, zaczęła
służył ojczyźnie mieczem; lał za nią krew na polu
się pakować i z gorączkową niecierpliwością wy
przez
walki. Cervantes stracił w boju rękę, a Camoens
bierać się w drogę.
oko. Było to w bitwie morskiej o Gibraltar.
Dokąd?— nie wiedziała sama jeszcze. Chciała
J.
I.
Kraszewskiego.
Potem jeszcze walczył w Indyach. Jego Luizyada
tylko uciec . ztąd i nie być winną lub posądzoną,
jest mimo to najznakomitszym tworem literackim
że go przyciągnęła ku sobie, że mogła rachować
w jego ojczyźnie: napisał ją po skończonej karyena to.
rze wojownika i rycerz-poeta umarł w szpitalu,
(Dalszy ci%g).
Przygotowania były robione z takim pośpie
a poprzednio wierny sługa żebrał dla niego na
chem i ofiarami, że gospodyni, u której mieszkała,
chleb nocami. I Cervantes skończył w biedzie;
Artysta, spostrzegłszy z jaką ciekawością hra przestraszyła się niemi, wpadała na najrozmaitsze
nie położono ubogiemu kamienia pamiątki na bia, jak wkuty, przypatruje się tej grupie, począł
domysły, i widziała w tern, naturalnie, jakąś liistomiejscu jego ostatecznego spoczynku i grób jego się uśmiechać.
ryą—podejrzaną.
Na zapytania jej Ludmiła od
jest nieznany.
— Ha! ten obraz to cała historya! — zawołał— powiadała mało, składając się interessami rodziny.
Descartes także służył wojskowo. W chwilach należy on do biografii naszego mistrza. To są
Musiała jechać—a chociaż tak samo do' niezna
wolnych od zajęć swego zawodu studiował ma dwie jego kochanki. Pierwsza, brunetka, była je jomego sobie Drezna, wybrała się z Warszawy,
tematykę i filozofią. Raz gdy pułk jego stał go uczennicą i winną mu jest, że się znakomicie
teraz, po tern, co tu przebyła, ten nieznany świat,
w Breda, ujrzał tłum ludzi czytających jakieś wykształciła. Jest to młoda Polka, w której się ci ludzie nowi, wśród których życie też nowe po
ogłoszenie, którego on jednak nie mógł zrozumieć, nasz professor kochał, i która za nim szalała. Od trzeba było rozpoczynać—więcej ją jeszcze niż
bo było napisane poflamandzku. Gdy mu je wy- bywali razem exkursie do Szwajcaryi Saskiej dla przy pierwszej podróży onieśmielały.
tłómaczono, pokazało się to trudnem zadaniem ma- malowania z natury. Po całych dniach jedno druWahała się między bliższym Dusseldorfem a od-
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-----dalonym Paryżem. Stolica europejska była zara
zem stolicą wielkiej szkoły, miała urok potężny.
Raz rzucając się w świat, nie lepiej-że było wa
żyć wszystko, aby się tam dostać? Zewsząd na
pływali tam cudzoziemcy, targowisko nawet dla
miernych dzieł kunsztu zdawało się korzystniejszera niż gdzieindziej.
Francya naówczas była jeszcze w całym ułu
dnym blasku tego Cesarstwa, która jakby pożarną
łuną świeciło nad horyzontem Europy. Nikt się
nie domyślał tej ruiny moralnej, tej nicości i bez
silności, jaką krył majestatyczny płaszcz wielkie
go kuglarza.
Paryż ciągnął biedną artystkę tak samo, jak
wszystkie oczy zwracał na siebie, i jeden tylko
może człowiek bystrego wejrzenia, wyrzekł naów
czas o Napoleonie III słowo brzemienne następstwy wielkiemi: cest wie nullitó meconnne.
Bohaterskie wojsko Francyi, literatura jej, sztu
ka, dziennikarstwo, służyły za wzór Europie. Tak
samo jak kepi francuzkich żołnierzy naśladowano
książki, uczono się na obrazach mistrzów jej.
Urok był dawny, silny i zdawał się do wiekuiste
go trwania przeznaczonym.
Ludmiła widywała na wystawach obrazy mala
rzy francuzkich z takim kunsztem, lekkością,
wprawą, smakiem malowane, tak wdzięczne i po
ciągające. iż mogła chcieć coś skorzystać z tej
szkoły. Wszak ci najsławniejsi dziś mistrze nie
mieccy tam ciągnęli także, aby w artystycznem
ogrzać się ognisku.
I ona więc postanowiła tam się udać, nie gdzie
indziej. Odwaga powracała. Dlaczegóżby nie
miała tam znaleźć i opieki u ziomków i współ
czucia u Francuzów?
Z nadzwyczajnym pośpiechem szły przygotowa
nia. . Sitko sądził, że Ludmiła pracuje nad zamówionemi obrazami, i niechcąc jej być natrę
tnym, nie zachodził nawet, gdy raz, mijając dom,
w którym mieszkała, na progu spostrzegł stojącą
gospodynią i przywitawszy ją, zapytał: jak się lo
katorka miewa?
— Alboż to waćpan o niczem nie wiesz ? — za
pytała kwaśno gospodyni. Z wami, artystami, ża
den się człowiek porządny wdać nie może w in
teres.. Z dnia na dzień zaświta wam co w głowie,
furt! i już ich niema.
— Cóż się to stało? — podchwycił przerażony
Sitko.
— Co? Ona mieszkanie wymówiła, popakowane
wszystko, jutro czy pojutrze już jej tu nie będzie.
Prosper, uszom swym nie wierząc, wszedł na
górę; wpadł do mieszkania Ściborzanki, obejrzał
się: wistocie wszystko było popakowane, paki
stały, pozabijane, stalugi opróżnione, Ludmiła
siedziała, zwijając papiery.
Zobaczywszy Sitkę, wstała — rzuciła papiery.
— Dobrze, żeś pan przyszedł—rzekła—jutro ja
sama byłabym pana szukać zmuszoną, aby poże
gnać.
— Cóż znaczy odjazd tak nagły?— przerwał
Sitko, któremu tchu brakło. Niech mi pani powie
prawdę? Odebrałaś pani jakie wiadomości z kraju?
— Żadnych — odparła, siląc się na spokój Lu
dmiła.—-Siadaj pan i bądź cierpliwy. Rozmyśli
łam się—jadę do Paryża dla nauki, czuję, że ona
roi jest potrzebną. Nic tego postanowienia wzru
szyć nie może.
— I pani mi mówisz całą prawdę? — zapytał
Sitko. Niema żadnego innego powodu?
Na to pytanie wprost nie odpowiadając Lu
dmiła—rzekła spokojnie:
— Jadę dla—nauki—wierz mi pan.—Muszę.
. — Ani ja śmiem już słowa rzec — odezwał się
cicho i smutnie Prosper. — Nie mam do tego pra
wa. Stało się.
Zamilkł.
Trudno wyrazić, co się działo w sercu poczci
wego człowieka, dla którego czuwanie nad Ludmi
łą- stało się jakąś potrzebą. Służba przy niej
Ma jedyną pociechą jego życia. Nie śmiał się na
wet poskarżyć, czując się egoistą.
Drezno dla niego stawało się pustką—piekłem.
Nie miał tu nikogo. Dawniej nawykł był do te
go sieroctwa, od jej przybycia tak mu było lepiej.
ta-k już czuł, że na świecie komuś jest'potrzebnym!
Sciborzanka zrozumiała to smutne milczenie,
weśmiącego się jej sprzeciwić i odezwać. Wie
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działa, że w nim miała przyjaciela—pożałowa
ła Sitkę.
— Galeryi i pana tylko będę żałować—rzekła—
więcej nic z Drezna.
— Galeryą pani Luwr zastąpi — a mnie lada
sługa—odparł Sitko.— Jaka to szkoda, że ja.... że
mnie....
Nie dokończył—pmruknął cicho:
— Powlókłbym się za panią.
Tak straszne rzeczy opowiadają o tym Paryżu!
— -Tak o Dreźnie i o wszystkich stolicach—do
dała Sciborzanka, z przymuszonym uśmiechem.
— Lecz zkąd-że tak nagłe, tak niespodziewane
postanowienie?—mówił, jąkając się Sitko.
Ludmiła przybrała jakąś wesołość nienaturalną.
— Nie znasz pan kobiet—rzekła—my jesteśmy
wszystkie fantastyczne, samowolne, kapryśne. Ot
tak, jednego wieczora się to przyśniło, a nazajutrz
jużem się pakowała, może w obawie, abyś mi pan
nie przeszkodził.
— Do Paryża! do Paryża! —szeptał, palce wy
łamując biedny chłopak.
— Będę tam czekała na pana—dodała Ludmiła.
Prosper potrząsnął głową.
— No, ja tam już chyba nie przybędę — ode
zwał się. Pierwsza moja podróż będzie pieszo do
Włoch, ale to nieprędko. Nim ona nastąpi, czas
będę miał posiwieć trochę.
Do wielkiego ołtarza sztuki lada komu się zbli
żać nie godzi. Nim się poczuję godnym tej piel
grzymki, wiele czasu upłynie.
Sit.ce tak było smutno na sercu, a tak go to
spotkało niespodziewanie—iż dłużej już niemogąc
usiedzieć, bo potrzebował się wy wzdychać—zapy
tał tylko nieśmiało: czyby nie mógł pomódz przy
expedyowaniu pakunków?—i wysunął się z bólem
w piersi.
Na lewym brzegu Sekwany, w tej dzielnicy,
w której się mieści i co z handlem artystycznym
jest w związku, i co się sztuką w jakikolwiek spo
sób zajmuje, w domu niepokaźnym, którego dół
zajmował rodzaj lichej garkuchni, sklepik z wi
ktuałami, skład węgla i drzewa a entresol i dalsze
piętra ubodzy powiększej części lokatorowie, na
piątem piętrze, pod dachem, znajdował się rodzaj
pracowni malarskiej z dwoma pokoikami, z któ
rych jeden zrobiwszy, jeszcze-by w nim było
ciasno.
Wschodki wiodące na te wyżyny, im dalej ku
górze, tern mniej starannie utrzymywane, ciasne,
wąskie, ślizkie, były istną męczeństwa drabiną.
Niegdyś była to pewnie szklanna buda znikłe
go z horyzontu fotografa; teraz z biedy mogła za
stąpić atalier dla biednego artysty. Wprawdzie
część szkieł potrzeba było od promieni słońca za
słaniać papierowemi parawanami, światło było
niezbyt dobre, od ścian dokoła wyższych jeszcze
i pomalowanych kominów, odbite barwy nadawa
ły mu fałszywe tony; lecz tanio kosztowało to
schronienie i było w niem stosunkowo spokojnie.
Od dwóch miesięcy Ludmiła już w nim gościła.
Oto drugi z jej dziennika urywek:
„Wyjazd z Drezna stał się koniecznością, obo
wiązkiem. Może, gdybym rozmyślała nad nim dłu
żej, męztwo-by mnie opuściło, weszłabym w targi
ż sumieniem. Biedny Sitko zrozumieć mnie nie
mógł i dziwnie mu się wydać musiałam. Patrzał
mi w oczy zupełnie tak jakoś, jak mój dawny fa
woryt Caro, wyżeł ojcowski, który mowy zrozu
mieć niemogąc, oczu ludzkich szukał, z nich czy
tając myśli. Któż wie i ten zacny, poczciwy czło
wiek, tajemnicę może odgadł ze smutnego wejrze
nia. Widziałam, że gdyby był mógł, a raczej
gdybym skinęła tylko, porzuciłby był wszystko i
powlókł się za mną. I jabym się czuła śmielszą,
mając go z sobą, lecz ni się godziło, ni przyzwoitem było.
Jakkolwiek niepozorny, biedny Prosper — mógł
i on mnie skompromitować, gdybym ja jeszcze
skompromitowaną być mogła!
Zdziwi się Zygmunt, gdy się dowie, żem uciekła. Prosiłam Prospera i dał mi słowo, że nie wy
da mej tajemnicy, że nie powie dokąd uszłam. Po
dróż mi się wydała krótką, taką miałam przyby
cia obawę.

Paryż mi był znanym, ale ten, do którego teraz

przybywałam, ten Paryż ubogich i pracujących—
zupełnie oddzielony i różny od tego, w którym się
ludzie bawią i próżnują, ten był dla mnie—nowym.
Ani na chwilę nie mogłam się zatrzymać na
prawym brzegu Sekwany, aby mnie najskromniej
szy hotel nie zruinował.
Zawieziono mnie na Rue Dominiąue S. Germain,
do prawdziwie strasznej gospodyni—taniej. Da
wny mój wstręt do zabrukanych kątów, do cu
chnących mieszkań, musiał ustąpić twardej konie
czności.
Pokoik na trzeciem piętrze ja i moje pakunki
zajęliśmy cały. Mało miejsca zostało, aby się
w nim obracać. Po cóż? Nazajutrz już musia
łam szukać mieszkania stałego, bo i taki biedny
hotel jest dla mnie za drogim.
Ludzie tu przecież żyją? tem powietrzem oddy
chają, tern pożywieniem się karmią, obracają
wśród tych rynsztoków i łachmanów.
W tem ogromnem mieścisku ani żywej duszy
znanej, cała rachuba na francuzkie serca i na mo
je ubóztwo. Bogatych wyzyskiwać mogą, lecz
cóżby zyskali na mnie? Wiedzą, że jestem lub
mam być artystką. Widzę, że tytuł ten wcale
nie obudzą poszanowania. To, co się zowie sztu
ką i, ci co się zowią artystami, tak dziś szeroko się
rozlegli, iż w artyście rychlej się dorozumiewają
może—zwolennika sztuki krawieckiej i fryzyera,
niż malarza. A samych malarzy ile rodzajów i ga
tunków, począwszy od tego, co sufity maluje, aż
do tego, co psuje płótna....
Po co mi się zachciało pracowni? Było to zu
chwalstwo z mojej strony, o stary nałóg—mogłam
wybornie w lada dwóch pokoikach rozstawić 'sta
lugi. Pierwsza to popełniona omyłka. Wszyst
kie jakie, były do wzięcia, strasznie mi się zdały
drogie; trafiłam nareszcie na jedną, pseudo-pracownią: po fotografii. Ta stała pustką pono kilka
miesięcy; pośpieszyłam ją zająć.
Jestem na piątem piętrze, na dachu. Strasznie
mi tu źle, ciasno, niewygodnie, wysoko, z usługą
trudno; lecz trzeba znieść, znieść wszystko dla—
dla miłości sztuki? ja nie wiem, czy dla godności
własnej i swobody.
Liczę się z mojemi skarbami, zmienionemi na
franki: na jak długo starczyć mogą.
Tu, jak wszędzie, za omyłki płacić będę musía
la, nowieyat odbywać, nim się do czegoś dobiję
Wystawa doroczna była otwartą. Pośpieszy
łam na nią, aby się przekonać, jak tu stoi sztuka.
Około trzech tysięcy płócien. O mój Boże! Las
obrazów. Niektóre ściągnęły oczy moje piękno
ścią, wyrazem, nadewszystko effektem i blaskiem,
umiejętnością działania na oczy. 1 w tem jest
część zadania sztuki, bo połowa ludzi potrzebuje
być zmuszoną, aby się ku niej zbliżyła.
W tem lesie, na tem morzu, kilkadziesiąt arcy
dzieł—a reszta? Nie godzi mi się sądzić—rzemio
sło? bezmyślne naśladowanie, niedojrzałe chętki.
Jestem za surową? Ja z moim młynkiem tak-bym
tu biednie wyglądała jak ci, nad których losem
boleją. Bracia to moi w nieudolności i ubóztwie.
Błądząc po salach ogromnych, odurzona, zmę
czona, może jeszcze znużona drogą, popełniłam
błąd drugi. Usłyszałam rozmowę dwóch mężczyzn
przed obrazem jakimś popolsku. Urok tej mowy,
której kilkanaście dni dźwięk się nie obił o moje
uszy, jakieś stęsknienie za nią —■ nierozwaga! —
ośmieliły mnie do wmieszania się w rozmowę.
Obaj ludzie niemłodzi, jeden siwy zupełnie, dru
gi, jeśli się nie mylę, z włosami poczernionemi—
nie powabni: nie było więc w tem nic złego, żem
poprosiła ich o objaśnienia.
Spojrzawszy na mnie, z wielką grzecznością
ofiarowali mi swe usługi. Powiedziałam im, że
przybywam z kraju, że jakiś czas przebywałam
w Dreźnie, że się sposobić myślę na artystkę. To
ich znacznie ostudziło. Nadskakująca grzeczność
zmieniła się w ton prawie poufny i protekcyonalny.
. Rumiany bardzo ziomek, z włosami poczernio
nemi, oświadczył mi, że podróż przedsięwzięłam
ryzykowną, że artyści w Paryżu mrą z głodu,
a obrazy się sprzedają zabezcen: słowem, że tu
niema przyszłości.
— Ale się wiele nauczyć można—rzekłam.
W tem drugi, siwy, odezwał się dowcipnie:
— Pani wie, że człowiek tego tylko nauczyć się
może, co umie.
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(kapituła), gdyż to historycznie i administracyjnie
rzeczywiście oddzielną część stanowi. Miasto gór
ne, siedziba władz rządowych, nader malowniczo
na płaskim szczycie góry Grycza położone, mniej
stosunkowo ucierpiało, aniżeli dolne, co prelegent
pana
przypisuje większej spoistości gruntu skalnego.
Dziwną przytem zauważył p. Szczepaniak igrasz
JANA SZCZEPANIAKA
kę przyrody, że, gdy waliły się grube mury, w je
dnej cukierni figurki cukrowe i słoiki z cienkiego
„0 trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu i w okolicy.“
szkła poruszyły się tylko z miejsca, nie potłukł
szy się wcale. Najważniejsze dla nauki spostrze
żenia porobił p. Szczepaniak na cmentarzu cen
Na dochód nieszczęśliwych pobratymców na tralnym, gdzie nader starannie powymierzał kie
szych Chorwatów, dotkniętych świeżo okropną runek i stopień poruszenia się pomników; wymia
katastrofą, w Europie oniemal niesłychaną, p. Jan ry te mają większe dla nauki znaczenie, aniżeli
Szczepaniak wygłosił dwa odczyty o tejże kata uszkodzenia w mieście samem, gdyż w tern ostastrofie w d. lOillb. m. i r. Pan Szczepaniak, tniem jedne domy wpływały na drugie, powstrzy
urodzony w 1848 r. w Galicyi, w powiecie Sandec- mując lub zwiększając zagładę, tam zaś każdy
kim, po ukończeniu studiów w technikach krakow pomnik stoi osobno i ulegał tylko działaniu bezpo
skiej i wiedeńskiej, otrzymał urząd inżeniera i, średniemu samej katastrofy.
wstąpiwszy do ministerium handlu, brał udział
Bardzo ciekawe były szczegóły co do wpływu
w wielu pracach przy budowie kolei żelaznych klęski na ludność. Jakby z miłosierdzia Opatrz
w różnych zakątkach Austro-Węgier, co mu dało ności, straty życia w tym wypadku były bardzo ma
sposobność zapoznania się z różnojęzycznemi i ró- łe, daleko więcej było pokaleczeń mniej lub więcej
żnobarwnemi narodami, składającemi ludność te ciężkich. Niektórzy ludzie zachowali się niemal
goż państwa, zwłaszcza z dziećmi szczepu sło w cudowny sposób. W jednym domu zapadł się
wiańskiego. Od lat kilku bawi w Chorwacyi i sufit w sypialni pewnego młodzieńca; przerażony
mając możność zapoznania się z Chorwatami przedwstępnym hukiem, skrył się pod łóżko i tym
wszelkich sfer, począwszy od ludu, uznaje ich bar sposobem życie sobie ocalił. Można sobie wyobrazić
dzo słusznie za najbliższy nam pod względem cha przestrach ojca, gdy, otwarłszy drzwi, ujrzał łoże
rakteru naród sławiański. W świecie naukowym synowskie, zasypane gruzami, a potem radość na
dał się już poznać niemiecką rozprawą p. t.: TJni- widok ocalonego syna. W pałacu biskupa Michajnersal Nwellirinstrum&nt ais Tacheometer, wydaną
lowicza, bawił biskup Posilowicz z Senja, w ko
w roku 1878 u Hartlebena w Wiedniu, a tra mnacie na drugiem piętrze; przybiegły z wieścią
ktującą, jak to sam tytuł wskazuje, o narzędziu strzelec, chciał wyskoczyć oknem., ale biskup za
niwellacyjnem, służącem do szybkich pomiarów; trzymał go, mówiąc: „Tu będzie nasz grób“ i nie
rozprawkę tę nader pochlebnie ocenili specyaliści, bacznego od niechybnego zabicia się ocalił. Za
a zwłaszcza Keck, professor politechniki w Han- chowanie się ludności zasługuje na uwagę. Lubo
nowerze. Za prace swoje w czasie groźnych wy wiele osób uciekało co żywo z miasta, jednakże
lewów Cissy i Drawy w 1878 i 1880 r. pan Szcze nie brakło i takich, co dowiodły, że są godnymi
paniak otrzymał od rządu austryackiego wielki potomkami junaków Sigeckich, i postanowiły wy
krzyż zasługi z koroną, co jest dowodem, że prace trwać do końca. Kommissyą, zwiedzając domy
te w sposób chlubny wykonał. W czasie trzęsie uszkodzone, z niejednego kazała mieszkańcom wy
nia ziemi bawił w Zagrzebiu, a należąc do kom- prowadzać się, przy czem działy się wzruszające
missyi, która miała na celu niesienie pomocy nie sceny. I tak młoda jakaś dziewczynka na takie
szczęśliwym i zbadanie stanu miasta, oraz okoli feta acerbum rzekła: „Tu urodziłam się, tu stała
cy, bacznie śledził wszelkie objawy i następstwa trumna mojej matki, niechaj i ja tu życie położę“.
okropnej katastrofy. Nazbierawszy danych, po
W przytułku dla starców jakaś staruszka mówi
stanowił zapoznać publiczność z katastrofą; zanim ła: „Gdzież pójdę? pozwólcie mi tu zostać jeszcze
jednakże wystąpi z opisem w oddzielnej książce,
dni kilka, póki nie umrę“. Przed samą katastro
obznajomiaszersze koła zapomocą odczytów, prze
fą para jakaś wybierała się do ślubu; kościół, gdzie
znaczając dochód na szlachetny cel pomnożenia miano ją połączyć nierozerwalnym związkiem,
funduszów, jakie mają pomódz pobratymcom na
podległ zniszczeniu; nieustraszona tern, udała się
szym w dziele naprawy nieprzeliczonych szkód,
do mieszkania kapłana, i tam przysięgła sobie do
które katastrofa wyrządziła.
zgonną miłość i wierność.
Prelegent odczyt swój rozpoczął od opisu wy
Wielkie to jeszcze było szczęście, że katastrofa
padku pierwszego wstrząśnienia ziemi, które tak
niespodzianie nawiedziło Zagrzeb dnia 9 Listopa nastąpiła w tak wczesnej godzinie; o godzinę pó
da r. z., o godzinie 7 rano. Potem wyliczył wiele źniej byłoby może niemało ofiar z życia młodzie
wypadków trzęsienia ziemi, z niektóremi danemi, ży, nagromadzonej po szkołach publicznych, i
z czego poznaliśmy, że katastrofa zagrzebska z urzędników po biurach. Za to straty w mieniu
jeszcze nie może się równać z klęskami tego publieznem i prywatnem są daleko znaczniejsze,
rodzaju, jakim podlegają miasta i wsie w Chili aniżeli można było sądzić ze współczesnych opi
i wogóle pod Kordelierami, Japonia, a wreszcie sów gazeciarskich, i to nietylko w samym Zagrze
jakiej podległa Lizbona w zeszłym wieku. Opisując biu, ale i w okolicy, do której prelegent w drugim
skutki wstrząśnienia, jakie p. Szczepaniak oglądał przystąpił odczycie. Nie możemy przytaczać ca
wraz z całą kommissyą, przebiegł on nader szczegó łej massy szczegółów, niesłychanie bolesnych,
łowo budynki zagrzebskie, opowiadając o zapa z których najprzykrzejsze wrażenie robiło zni
dłych sufitach, zwalonych kominach, murach szczenie w Remetach (Remete t. j. Eremici pustelogniochronnych, popękanych ścianach it. d.; przy- nicy), gdzie stał kościół i klasztor po zniesionych
czem zwrócił uwagę obecnych na plan Zagrzebia, za Józefa Ii-go Paulinach, zwanych tutaj białytrni
wygotowany przez siebie; na planie tym oznaczo mnichami (bieli fratri). Paulini odgrywali ważną
ne były kolorami stopnie uszkodzenia budynków, rolę w cywilizacyi chorwackiej, a klasztor remepocząwszy od czarno oznaczonych, zruinowanych cki, założony w XIII wieku, do rzędu ważniej
zupełnie, aż do blado-różowych, które słabo nad- szych należał.
werężonemi zostały. Z planu poznaliśmy, że po
W końcu odczytu pan Szczepaniak przebiegł
czet tych ostatnich wynosi prawie połowę, za to przesądy mitologiczne różnych ludów, a potem hyani jeden dom bezkarnie klęski nie uniknął. Nie storyą hypotez naukowych, dotyczących owego
które budowle były drogiemi narodowi, jak np. zjawiska, a przyznając każdej z nich, a przynaj
katedra, kościół św. Marka, kościół św. Katarzy mniej z nowszych, cząstkową słuszność, oświad
ny, Akademia południowo-słowiańska, gmach pię czył się za możliwością, iż trzęsienie ziemi jest re
knej architektury, wzniesiony z ofiar narodowych zultatem różnych przyczyn, zarówno tellurycznych
i zaledwie wykończony tak, iż Akademia dopiero jak i meteorologicznych i astronomicznych, po
później miała się wprowadzić do niego, mianowi twierdzenia czego należy spodziewać się, od ści
cie d. 30 Listopada r. z. Zagrzeb, jak mówił pan słych badań naukowych, opartych na sumiennie
Szczepaniak, składa się z dwóch części: górnego i i starannie zebranych danych. Odczyt zakończył
dolnego miasta, do czego my dodamy jeszcze trze p. Szczepaniak słowy, że trzęsienie ziemi dotąd
| cią dzielnicę: miasto biskupie, tak zwany Kaptol
nie przestaje być jeszcze „wielką tajemnicą Bo-

— To znaczy, że do Paryża tylko z wielkim ta
lentem przybywszy, coś się zyska — dodałam. —
Jest to stara prawda. Lecz, że nikt o własnym
talencie sądzić nie może, jedzie się właśnie, aby tu
go wystawić na próbę.
— Très joli! — przerwał siwy, i już nie wątpię,
że pani się ona powiedzie szczęśliwie.
Siwy spoglądał na mnie z ciekawością i pewnem
niedowierzaniem. Mogłam się domyśleć, że badał:
do jakiej kategoryi ma mnie zaliczyć. Opowia
dałam mu się jako artystka, choć obejście się i po
wierzchowność kazały mu się dorozumiewać, że
i w innym bywałam świecie.
Patrzał, patrzał, w końcu znalazłszy się wobec
zagadki, wołał jej nie rozwiązywać. Skłonił się
grzecznie i odszedł.
Drugi, ów mocno rumiany, z włosami poczernionemi, zawahał się, jakby chciał iść za towarzy
szem, ale pozostał przy mnie. Miałam szczęście
widać obudzić jego ciekawość a może i — chętkę
skorzystania z osamotnienia, w którem mnie wi
dział. Podkręcał wąsa. prostował się i widocznie
chciał mi się pokazać młodszym niż był. Stał się
śmielszym, usiłując się przypodobać.
— Tak więc—odezwał się do mnie z pewną prozopopeją, przypominającą ludzi z 1830 roku, któ
rych widywałam u ojca — tak więc, szanowna ro
daczka, w celach artystycznych odbyła tu podróż.
A! zapewne! zapewne! nióma jak Paryż dla nau
czenia się wszystkiego, dla nabrania smaku. Niech
sobie mówią, co chcą, to istotna stolica świata.
Ale—-tu spojrzał na mnie—i dodał:—Jakże, tak?
sama jedna?!
— Sama jedna!—odpowiedziałam spokojnie.
— Odwagata, począł, uśmiechając się i podkrę
cając wyszwarcowanego wąsika—godna podziwie
nia — ale dowodzi zarazem pewnej nieznajomości
niebezpieczeństwa, na jakie tu piękna, młoda, sa
ma jedna artystka jest narażoną.
Jako ziomek, czuje się w obowiązku ofiarowa
nia jej moich usług.
To mówiąc, wyciągnął ku mnie rękę — tłustą,
nabrzmiałą, grubą, z palcami włosem okrytemi
i pierścieniami, ale troskliwie utrzymaną.
— Bardzo panu wdzięczną jestem i w przypad
ku—rzekłam—będę korzystała.
— Bez przypadku, szanowna rodaczka posłu
żyć się może ziomkiem — rzekł, dobywając karty,
na której wyczytałam:
„Mr Albert Rola Pocieszyński
Chavalier &
Patrzał mi ciągle w oczy, skłoniłam się z uśmie
szkiem, i widząc że p. Albert zaczyna być coraz
natrętuiejszym, pożegnałam go.
Widziałam jednak, że powoli za mną kroczył po
salonach, alem go straciła z oczów.
Miałabym gotowego protektora, gdybym tylko
trochę przebieglejszą była.
Myślałam, żem się go już pozbyła, gdy po dłu
giej wędrówce po salonach wystawy, u wyjścia
Rola Pocieszyński zastąpił mi drogę.
— Szanowna rodaczka nie zechce mi dać swego
adresu?—rzekł, uśmiechając się. Jakkolwiek ar
tystą nie jestem, mam stosunki w kołach artysty
cznych, mam i inne, przez które mógłbym jej być
użytecznym i wiele próżnych zabiegów oszczędzić.
Tu bez protekcyi nic się nie robi.
— Bardzo panu dziękuję—odparłam—lecz chcę
popróbować i rozpatrzeć się sama. Mieszkania
stałego nie mam jeszcze.
Natarczywie przybliżył siu ku mnie, usiłuiąc
chwycić za rękę.
— Wierz mi pani, że obyty z brukiem paryzkim człowiek nie byłby jej zbytecznym.
Jeszcze raz podziękowałam; pokręcił wąsa,
uśmiechnął się i pozostał nadąsany.
Widzę ze wszystkiego co spotykam tu, że
w istocie liczba artystów i — tych, którzy do
imienia tego roszczą prawa, jest niezmiernie
wielką. Ohciałabym umieścić się jako uczennica,
u którego ze słynniejszych pejzażystów, robiłam
już kroki w tym celu z najzupełniejszem niepowo
dzeniem. Do żadnego ze sławnych dostąpić nie
można, a ci, co mają pewną wziętość, chcąc do
wieść, że pierwszym nie ustępują, naśladują ich
pychę i przesadzają ją jeszcze.
(DaBzy ciąg nastąpi),
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bieżących spraw politycznych, ale wyłącznie nau być mistrz i obraz ma być trzymany w stylu re
kom się oddaje, czuje się obowiązaną, wobec wy ligijnym; przypomina nieco Durera. Może być,
padków petersburskich oświadczyć, że morder że dla prostej wiary, szczerej i naiwnej, obraz ten
stwa i skrytobójstwa potępia, a zgodnie z przeko jest właściwy, ale jako dzieło sztuki żadnego nie
naniem całego narodu ufa, iż na drodze pokojowej robi wrażenia: jakiś blady, postacie sztywne i konpracy i powolnego rozwoju stosunków przyrodzo wencyonalnie słodkawe, nimbusu ani śladu, ży
nym. i historycznym prawom narodu polskiego cie ledwo że w dwóch postaciach widne; jak
stanie się zadosyć“. Wydział jednomyślnie przy uczucia, tak i techniki trudno się dopatrzeć.
jął ten wniosek, lecz odstąpiono od zamienienia go Szczęśliwym co do rozgłosu jest Zichy, ten sam
w uchwałę i nie zwołano zebrania, a to z powo który popełnił ohydny obraz: L'hezire des revenants.
du. żeby Niemcom niedać sposobności do zacze Taż sama zabłąkana fantazya i chybiony pomysł
pek, których bądźcobądź uniknąć należało. Nie okazuje się w obrazie: „Nowożytna syrena“, z do
datkiem, że i rysunek błędny i malowanie zanie
mniej fakt jest i stanowi świadectwo.
Źe Niemcy wściekają się z powodu utraty dbane. Jakaś podejrzana istota z ćwierćświata,
władzy i wyłącznego panowania; z powodu, że brzydka, ruda i niekształtna na podniesieniu igra
Polacy odzyskali prawa, że Czesi otrzymu z klejnotami, a u stóp jej jedni leżą już martwi,
ją narodowy uniwersytet, że Słoweńcy wyso inni rozpaczają, starcy się cisną i t. p. Wstrętne
ko już podnieśli swoją odrębną, narodową to i poprostu bez sensu; miał być obraz (¡symbo
świadomość, że dla polskiego Szlązka nadchodzi licznym, miał być ideowym, lecz jest tylko boho
czas sprawiedliwości, że Kroaci i macierz w Za mazem pretensyonalnym. Szkoda, że utalento
grzebiu świetnie się rozwijają, że „Drang nach wana uczennica Zichy’ego, Mary, zdaje się popa
Osten“ znalazł dzisiaj swoją granicę u granic Au- dać w naśladownictwo excentryczności mistrza.
Zwraca uwagę „Audyencya u papieża“, obraz
stryi--to nareszcie można zrozumieć. Pokazało
się, że wiekowy ucisk, przewaga materyalna i raczej dekoracyjny, ale dobrze ugrupowany; pię
B. G.
przewaga kultury, nie zmogły ludności słowiań kny jest utwór tak nam sympatycznej pani Jeriskich. Co więcej, obecnie pod sterem ministrów chau-Baumann-. „Po przegranej bitwie“, który do
Polaków Austrya, zaczyna się właśnie wydoby nas rzewnie przemawia i wiele przypomina. Z pol
wać z marazmu, w który ją rządy niemieckie ze skich artystów mają jeszcze po jednym obrazie:
pchnęły—i odrazu nawet kredyt państwa stanął Lesser, Loefler i Koniuszko. Zresztą, tak tu, jak
na takiej wysokości, na jakiej nigdy jeszcze nie w Kunstlerhausie, przeważa, a raczej wyłącznie
był. Nic więc dziwnego, że nie mogą Niem panuje, malarstwo rodzajowe— sceny i scenki do
cy przebaczyć Polakom ich zdolności do własnego mowe niewyczerpane, wiele przyjemnych — i kra
samorządu i do rządzenia nawet państwem. Kie jobrazy wierne, malowane biegle, ale rzadko poedy przyszły im w pomoc głosy słowianożercze, je zyą owiane. Nie ginie wcale w tłumie wieczorny
Wiedeń, w Marcu 1881 r.
den Katkowa, drugi gazety berlińskiej, która krajobraz Sidlorowicza.
Oszczerstwa i napaści.— Szały niemieckie z powodu rozwoju lu cierpi wielki głód słowiańskiego mięsa, choć je
Uderza wielce brak pomysłów, śmiałości, owej
dów słowiańskich.— Wesele krakowskie Lipińskiego. — Wysta tam jedzą już od dziesięciu wieków, było wielkie właściwej twórczości, w braku której może być
wy obrazów. — Pracownia Makarta, jego Kobiety w kąpieli.
szkoła, rysunek, ale niema ducha, sztuki, niema
Wystawa fotograficzna sztuczna. — Wystawy drobiu, psów, hija- gaudium między tutejszymi Prusakami.
W samą porę też przybył tu obraz Lipińskie tego, czem bądź cobądź nasi artyści celują. Nie wiem
cyntów. - Stowarzyszenie kobiece.— Ognisko domowe dla kobiet
i dziewcząt. — Wielożeństwo.
go, który stanowi plastyczną protestacyą przeciw czy to jest wpływ Makarta, ale jego kierunek od
oskarżeniom na Polaków wymyślonym. Pamię powiada temu poziomowi, tylko, że on sam śmiało
(?) Zaczynam od sprawy najbliżej nas obchodzą tną jest scena, kiedy cesarz austryacki w Kra wojuje kolorytem i zachwyca idealizowaniem
cej, a zarazem najgłośniejszej. Napaści gazety kowie wyszedł w nocy o godzinie dziewiątej na bujnej natury. Zdaje mi się, że to nie daje prze
półurzędowej berlińskiej i Katkowa na Polaków, rynek, bez eskorty, tylko z adjutantem i z na cież wielkiej sztuki. Zwiedziłem jego pracownią.
nie były oryginalne; prolog do niej odegrały już miestnikiem Potockim, między tłum 30 tysięcy, Drewniany budynek w ogrodzie, ale wewnątrz
poprzednio tutejsze niemieckie nieprzejednane ga który się dopiero rozstępował i otwierał przejście przepych, bogactwo, zbytek.,, artystyczny. Ściany
zety, które z całą przewrotnością usiłowały na do Sukiennic, gdzie się odbywało wesele krakow nigdzie nie widać, tylko gobeliny, w przedpokoju
nas rzucić oskarżenie, jakoby z ich przyczyny tu skie. Tam ludność składała hołd; kontusze, ka i dwóch salach pełno rzeźb, obrazów, antyków,
tejsza Izba Posłów nie była wyraziła kondolencyi, rabele, sukmany, kapoty otoczyły cesarza. Tę materyj, krytych schodów wiodących na galerye,
z powodu strasznych wypadków petersburskich. scenę przedstawia obraz. Bije z niego wesoła, zwierciadła, fortepian mahoniowy, pełno cacek
Była to potwarz tem bezczelniejsza, ile że właśnie narodowa, krakowska żywotność, szczerość, uczci artystycznych, miękkich ottoman i t. p. Szkice
potwarcy byli winowajcami. Ponieważ jednak wość; kontuszowi obywatele wiodą do cesarza dawniejszych obrazów i świeże portrety dam
potwarz szeroko rozgłoszoną została, więc, sądzę, pary nowożeńców niosące korowaje; cała halla z tutejszej arystokracyi w kostiumach charakte
należy mi rzecz wyjaśnić. W poufnej rozmowie po Sukiennic jasno oświecona, napchana ludem w na rystycznych są jakby prologiem do obrazu, nad
słów z krajów słowiańskich, zastanawiano się nad rodowych, uroczystych strojach czerwonych i bia którym właśnie artysta-professor pracuje: „Kobiety
tern, że należy dopełnić aktu między-narodowego łych; dzieci, dziewki, parobcy, kobiety, starcy, rzymskie w kąpieli“. Wspaniała łaźnia, wyborna
i morderstwo potępić. Polacy oświadczyli, że są członkowie rad powiatowych, portretowani, nie woda, matrony młode i starsze w wszelkich po
za tem, i tylko prezes, Smolka musi wpierw po jeden w starożytnym, odziedziczonym ubiorze, zy cyach kąpielnych, lub spoczywające bez ubra
rozumieć się i upewnić, że objaw żądany odbędzie przedstawiają tu cały naród, który chce i umie nia na sofach, służebne pomagające innym i ką
się zgodnie. Otóż okazało się, że Niemcy skorzy być wdzięcznym, który pragnie tylko spokojnego piące dzieci... każdy szczegół wyborny, kształty
staliby ze sposobności, żeby urządzić „hecę“ prze rozwoju, wolnego oddechu. Dusza się raduje, śliczne, malowanie bujne, które aż razi oczy
ciw większości Izby i przeciw rządowi, i to w po patrząc na te typy i grupy, którym przygrywa (i podobno prędko blaknie, płowieje): ale to
dwójnym kierunku, wewnętrznym i zewnętrznym. wiejska muzyka: niema czasu ani ochoty wdawać wszystko zimne, ale to wyłącznie kult kształtu,
Nawewnątrz byliby objaw ten wyzyskali jako się w krytykę obrazu i wymieniać słabe strony, ale nawet bez zmysłowego ognia; malowanie
panslawistyczny, przeciw-austryacki, a sprzeci tak treść jego panuje nad widzem; —• zresztą ła wspaniałe, ale czy to sztuka? nie wiem.
wiając mu się, byliby przy takiej delikatnej spra twiej go sobie wyobrazić możecie, niż inny jaki
W muzeum była wystawa fotograficzna, przed
wie spowodowali skandal w tym celu, ażeby oka obraz, gdyż taki sam umielibyście w rzeczywisto stawiająca historyą tego wynalazku od pierw
zać, że za teraźniejszego rządu nawet stosunki ści stworzyć mając po temu wszystkie żywioły szych początków panotypii, aż do dzisiejszych
grzeczności względem innych państw nie są pe- u siebie. Przechodzę przeto do innych obrazów, obrazów fotograficznych, a przytem wszelkie przy
wne. Byłby to skandal dotkliwy, przykry dla mamy tu bowiem zawsze dwie wystawy: wKunst- rządy; byłby to zajmujący przedmiot do odczytu
dworu, więc kompromitujący dla gabinetu i dla vereinie i w Kunstlerhausie.
illustrowanego okazami i demonstracyami. Mię
większości Izby—chociaż nie przez nią, ale przez
Z polskich obrazów pojawiły się: Mroczkow dzy okazami była i fotografia odnalezionej nie
Niemców sprowadzony.
skiego z Krakowa Kulig. Towarzystwo kuligowe dawno kopii Ateny Parthenos Fidyasza. Wie
.Położenie było takie, że żaden marszałek Izby, ua saniach i konno najeżdża szlachcica, który je cie, że zrazu rozgłoszono odnalezienie ory
a już najmniej właśnie Polak, nie mógł brać odpo z żoną przed domem przyjmuje. Obraz przyje ginału i że widziano w tem wróżbę dla Grecyi,
wiedzialności za możliwy skandal, wiedząc, że ma mny, prawdziwy, starannie wypracowany. Ko która się gotuje do odzyskania reszty swoich
się do czynienia z oppozycyą centralistów, germa- walskiego nocna jazda — powozem — zaleca się krajów z zaboru tureckiego. Posąg to niewielki,
nizatorów, którzy grają „va banąue“, i którzy na dobrym pejzażem i oświetleniem; chwalą tu ten mające prawidłowe - linie, ale surowe, jest nie
wet własnego cesarza nieraz zaczepiają w swoich obraz. Siemiradzki dał utwór zapewne ładny, jako dorycki, nie joński. Postawa, oczy, cały
nieprzejednanych wystąpieniach. Oto są powody ale nic dziwnego, że się nie podoba, gdyż przyzwy wyraz znamionuje spokój; na głowie hełm ze
dlaczego Izba Posłów w Wiedniu kondolencyi nie czajeni jesteśmy widzieć to nazwisko na rzeczach sfinxem zakrywający czoło, z lewej strony o nogi
objawiła; wszelka inna relacya jest fałszem i wielkich. Obraz przedstawia na tle*bogatej ro oparta silna tarcza, z głową Meduzy. Prawa
oszczerstwem.
ślinności dwóch nagich (klassycznych) chłopców ręka trzyma (uszkodzoną) Boginią Zwycięztwa.
Jak się młodzież naukowa polska na sprawy te łapiących w palce motyle. Jeden z nich pięknie Bogini ma ręce nagie, a ubrana w chiton, po któ
zapatruje, świadczą obrady w towarzystwie Ogni- upozowany, drugi trochę drewniany i kwiaty rym spływa fałdzisty płaszcz. Zdaje się, że
Postawiono na wydziale następny wniosek trochę woskowe; może się mylę, wołałbym się przedstawiona jest jako zwiastunka zwycięztwa
do uchwały: „Młodzież polska w Wiedniu, która. mylić. Głośnv jest wielki obraz Steinle’go, — i uznano, że jest dziełem znakomitem. Zro
Pielęgnując narodowość swoją, nie miesza się do akwarella: „Wesele w Kanie Galilejskiej“. Ma to zumiemy znaczenie tego bóztwa dla Greków, jeżą“, w której przerażony duch ludzki, musi uzna
wać wszechmoc i wielkość Pana.
Że do wyjaśnienia kwestyi ze stanowiska nau
kowego nie mało przyczyni się praca p. Szczepa
niaka, nie wątpimy. Dają nam niepłonną nadzie
je już to dane, wypowiedziane w samym odczycie,
już to plany i rysunki nader starannie przez pre
legenta wykonane. Między niemi szczególniej
zdumiewał wielki plan warstwowy, przedstawia
jący graficzny obraz wstrząśnień z wyrażeniem
w rysunku ich natężenia, skutków i towarzyszą
cych okoliczności. Planów było kilkanaście, nadto
między publicznością krążyło kilkadziesiąt wiel
kich fotografij zruinowanych domów i kościołów.
Oba odczyty, trzymane na stanowisku ściśle
naukowem, nie miały należytej dostępności i po
wabu zewnętrznego, ztąd, zwłaszcza drugi, nie na
pełniły sali należycie. Wszelako obecni z całej
duszy wyrażali szczerym poklaskiem uznanie zdu
miewającej pracowitości, zamiłowania nauki i gor
liwości prelegenta, który niewątpliwie i wiedzy
niemałe odda przysługi i u pobratymczych Chor
watów zjedna szacunek, i dla siebie, i dla narodu,
którego jest synem.
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żeli sobie przypomnimy n. p. naszą Matkę Boską wniczym i zdania najrozmaitsze były uzasadnia protestantów, co niebardzo szczerze do sprawy re
ne. Zdaje mi się, że tylko wpływ europejskiej wolucyjnej przystało, znalazło teraz powód do
Częstochowską, Kordeckiego i t. p.
W „salach kwiatowych“ była wystawa drobiu cywilizacyi przyjdzie prawnikom w pomoc i spo jej porzucenia.
Postanowił z tej reakcyi skorzystać rząd an
i psów. Codziennie roiło się tam kilka tysięcy woduje zmianę sposobu życia.
gielski, i miarkując że nie znajdzie w$ massach
publiczności, pomimo, że zwiedzanie wśród piania,
oporu, energiczne przedsięwziął środki. Milicya
szczekania, wycia i ścisku było i utrudnione i niezostała skasowana i rozbrojona i nadal zakazane
bardzo przyjemne Ależ kurki i koguty, gołębie
formowanie jakichkolwiek korpusów bez upo
jakżeżby mogły niepociągać gospodyń ? Dr Basp
ważnienia władzy; miasta poosadzane mocnemi
z Krakowa przysłał śliczne okazy, a warto pagarnizonami; dyskussye publiczne w klubach za
pamiętać, że hodowla drobiu, na wielką, skalę pro
bronione i ogłoszone prawo zakazujące na przy
wadzona. prócz zachodu prawie nic nie kosztuje
RYS JEJ DZIEJÓW
i przynosi 300# zysku. Kapłon kosztuje tu
szłość wszelkie zgromadzenia w formie konwen4 i 6 guldenów — za przykładem Paryża zaczyna
cyi narodowej.
(Według Beau monta i innych źródeł).
Stowarzyszenie atoli Zjednoczonych Irlandczy
ją i tu powstawać t. z. kolonie drobiu; a u nas,
czemuż się to panie do tego nie biorą. — Okazy
ków nie przestało istnieć i działać tajemnie, po
psów: stróżów, wyżłów, chartów, jamników, ow
nieważ jawnie nie mogło. Rokowania z Fran
(Dalszy ciąg).
czych, św. Bernarda i t. d. były nieprzeliczone;
cyą przez głównych jego członków prowadzone
3. Kiedy ku końcowi wieku XVIII-go rewo- ne, nie są bez skutku; Wolf Tonę użył na to ca
ceny dochodziły do 1,000 guldenów. Przekonała
wystawa, że się ludzie zajmują naprawdę utrzyma lucya francuzka wstrząsnęła całą Europą, nigdzie łego zapału i całej zręczności. Expedycya
niem i rozwojem gatunków tego pożytecznego i jej wrażenie nie było tak ogromne jak w uciśnio Hoche’a nie udała się dla różnych przyczyn; oczeki
tyle sympatycznego zwierzęcia. — W poblizkiej nej Irlandyi. Zaczęto się domagać wolności, nie wano jednak Francuzów cochwila; przygotowano
wiosce Hitzing była wystawa hiacyntów; 6,000 w duchu angielskim, jako feodalnego przywileju, plan ogólnego powstania, mającego wybuchnąć
okazów, każdy inny. I tam tysiące jeździły. Wi ale owej wolności francuzkiej, wyrozumowanej ra- natychmiast po wylądowaniu tychże. Ale tak
dać, że hiacynt jest popularnym; ale bo też było co cyonalnie z praw człowieka. We wszystkich był nieprzyjazny bieg okoliczności, tak rozmaite
oglądać. Róża miesięczna, geranium i hiacynt umysłach wrzały plany odrodzenia społeczeństwa, przeszkody opóźniały przybycie francuzkiej wy
z cebulki wyhodowany: to duma i radość i naj reform politycznych i socyalnych; wszystkie oczy prawy, że powstanie od dnia do dnia odkła
biedniejszej wyrobnicy. Kult kwiatów jest tu po były naFrancyą zwrócone; dla nie j wszystkie sym- dane, nie mogąc bez ostatniego dla siebie nie
wszechnym. Na wystawie były wszystkie kolory patye; milicya dublińska nazwała się gwardyą bezpieczeństwa dłuższej cierpieć zwłoki, wybu
i wszystkie odcienie kolorów aż do czarnego hia narodową, obchodziła franeuzkie święto wolności, chło nareszcie, nie czekając sprzymierzeńców
cyntu, który przestał być miłym, jak niegdyś a mówcy w klubach i wiecach ogłaszali się i przez to w inny sposób fatalniej się jeszcze
czarny tulipan, wr epoce, gdy giełdy we Francyi obywatelami świata, wnosząc toasty za wszech- zgubiło.
i w Niderlandach były sceną namiętnych targów władztwo ludu i prawa człowieka.
Nie miało zresztą to powstanie warunków po
Zmienił się też stanowczo i duch milicyi irlandz myślnego rezultatu. Najprzód kilkakrotne zwłoki
na tulipany. (Powieść Dumasa: Le lulpe noir!}
Dostanie cebulki pełnej za kilka centów, lecz były kiej; dotychczasowy jej patryotyzm sekciarski zdyskredytowały je u ludu; po wtóre źle było pro
po 300, 400 aż do 1,000 guldenów. Są to płody i egoistyczny, względny raczej dla katolików, wadzone i przez naczelników ze sobą niezgodnych;
natury, ale podbitej, kierowanej, posłusznej czło aniżeli sympatyzujący z nimi, rozszerzył się nareszcie, odepchnięte przez ogół arystokracyi,
wiekowi, który kształt, pełność, barwę i czas kwi i uszlachetnił. Teraz ochotnicy milicyi połączyli nie znalazłszy też sympatyi u klassy średniej,
tnienia nadaje i dyktuje. Są to więc okazy pra się z nimi jak z równymi, i na znak tego przybrali musiało się tylko na ludzie ograniczyć, złożonym
cy. wytrwałości, cierpliwości ludzkiej—a wreszcie nazwanie Zjednoczonych Irlandczyków. Zaczęło się także ze sprzecznych żywiołów: tu katolicy dobi
dopiero istotne braterstwo, nietylko w sposobie jający się wolności religijnej, tam odwieczni ich
i chęci zysku.
W ubiegłym miesiącu odbyły się zgromadzenia myślenia, ale w obyczajach i obejściu. Jest to wrogowie prezbyteryanie, pragnący rzeczyposporoczne niektórych z tutejszych stowarzyszeń ko ważna era w historyi emancypacyi irlandzkiej. litej, przypadkowo tylko z tamtymi połączeni.
biecych. Wykazują one liczbami działalność sze Nie byli to już owi ochotnicy, co się uzbroili
A jednakże krwawe dzieje Irlandyi powiększy
roko rozwiniętą. Wiedeńskie stowarzyszenie go przeciwko napaści cudzoziemskiej, i żądali re ły się jeszcze stronnicą w niczem co do swej
spodyń, pod przewodnictwem pani Ottylii Bondy, form prawnych w duchu wigowskiej oppozycyi. okropności nieustępującą najnieszczęśliwszym epo
liczy 1,660 członków. W sklepach jego wynosi Nie amerykańskie ich teraz ożywiały wyobraże kom poprzednim. W zapale walki dopuściły się
obrót roczny około 300,000 guldenów. Stowarzy nia, ale franeuzkie; z Francyą otwarcie sympaty obie strony wszelkich okrucieństw wojny domo
szenie to rozdziela nagrody służącym za wierność zowali; gotowi spotkać radośnie wylądowanie jej wej i religijnej; po jej ukończeniu zwycięzka An
wojska; domagali się teraz wywrócenia i wyko glia pastwiła się nad zwyciężonymi z niesłychaną
i pracowitość; w r. 1880 było nagród 20.
Stowarzyszenie pomocy dla dziewcząt ma za rzenienia z gruntu starego porządku rzeczy, tyranią. Do 30 tys. ludzi kosztowało to powsta
zadanie kształcenie ubogich dziewcząt fachowo, brzydząc się półśrodkami; wołali głośno, że trze nie, a pożogi i zniszczenia głównie przez armią
tak, żeby im chleb dać w rękę; są szkoły zwykłe, ba zrzucić jarzmo niewoli angielskiej,
angielską dokonane, na 80 milionów fr. szkody
rysunkowe, handlowe, służących, białego szycia, z Anglią, zniszczyć dla dobra ludu bezecną ary- zrządziły. Skutkiem ostatnich był powszechny
haftów, krawiecczyzny i t. p.—Ewangielickie sto stokracyę. Takie były dążenia i takie mowy Zje głód przez dwa lata. Już po uśmierzeniu powsta
warzyszenia kobiet ma na celu ogólne miłosier dnoczonych Irlandczyków. Zaczęli też szczerze pra nia przybyłe dwa korpusy franeuzkie zbyt były
dzie, opiekuje się dziećmi, starcami i choremi, wy cować nad sprowadzeniem do kraju swego wojsk słabe, ażeby mogły się utrzymać. Po upartym
szukuje ukrytą nędzę i niesie ulgę. —Od niedawna francuzkich. Naczelnik stowarzyszenia, katolik boju, otoczone przez dziesięć razy liczniejszego
istnieje stowarzyszenie Frauenheim — ognisko do Wolf Tonę wysłany został do Dyrektoryatu i nara nieprzyjaciela, musiały się poddać; jeden na lą
mowe dla kobiet. Odezwa mówi: „Kilka kobiet dzał się z generałem Hoche o środkach wylądo dzie już, a drugi w zatoce Sevilly.
wiedeńskich zebrały sie i utworzyły stowarzysze wania Francuzów w Irlandyi.
Taki był koniec ostatniego usiłowania Irlandyi
Tymczasem Anglia, widząc to niebezpieczne ku wybiciu się na niepodległość.
nie w tym celu, żeby dla wykształconych, owdo
wiałych lub niezamężnych, samotnych kobiet, po burzenie się umysłów, pośpieszyła je złagodzić
5. . Anglia postanowiła korzystać ze zwycięz
zbawionych rodzinnego i towarzyskiego życia, przez kilka ustępstw. Najprzód otwarta zo ca i zacząć najprzód od zniesienia zawady, jaką
wystawionych często nietylko na niedostatek, ale stała katolikom adwokatura; dozwolono rzemieśi znajdowała w irlandzkim parlamencie, którego
i na upokorzenie, obmyśleć przytułek domowy. iiikom i kupcom katolickim mieć nieograniczoną przekupywanie wymagało zawsze wiele zabie
Zadaniem stowarzyszenia jest dawać im mie liczbę uczniów i czeladzi, tudzież uchylono gów i wiele pieniędzy. Pierwsza podana w tym
szkanie i opiekę w osobnem „ognisku domowem“. prawo zabraniające małżeństw między katolikami celu propozycya parlamentowi irlandzkiemu w r.
Nie będzie to dom dobroczynności, ale wspólne i protestantami. Następnie zniesiono całkowicie 1799 została odrzuconą. Ale rząd angielski niegospodarstwo przez same prowadzone, miejsca resztę przepisów nakazujących katolikom pod pe- zraził się pierwszą trudnością. Tak długi czas
płatne, w miarę możności i bezpłatne, dom, towa wnemi karami stosować się do obrządków angli kupowano większość tego parlamentu, iż nie żal
rzystwo i opieka. Niéma żadnej klauzury, a za kańskich, i przypuszczono ich do urzędów cywil było wysilić się raz ostatni i przekupić tak, aby
miesięcznem wypowiedzeniem, wolno się usunąć“. nych i wojskowych z niektóremi jednakże wy już nadal bez przekupstwa się obeszło. Płacono
W kilku miastach w Niemczech są już takie ogni jątkami. Była to tak nazwana trzecia emancy- tedy na ogromną skalę i nie bez skutku; to samo
ska i bardzo pomyślnie się rozwijają. Równocze pacya katolików (1793).
zgromadzenie, które nie chciało wyrzec swojego
4. Od tej jednak epoki zaczęła się w Irlandyi rozwiązania i zaguby w r. 1799, wyrzekło je
śnie powstało stowarzyszenie dla utworzenia
Beamtentochterheim, ogniska dla dziewcząt, sierot wyraźna reakeya. Krwawe sceny wrześniowe w 1800 (26 Maja) większością 118 głosów prze
po urzędnikach. Zarządy gorąco się krzątają, w Paryżu 1792 fatalne sprawiły wrażenie; poru ciwko 73. Parlament tedy irlandzki przestał
i wkrótce ogniska te będą otworzone, o czem nie szenie republikańskie zostało sparaliżowane. istnieć. Kosztowało to rząd angielski 31 milio
W Sierpniu jeszcze tego roku wigowie trzymali nów fran.
zaniedbam donieść po zwiedzeniu ich.
Na zakończenie wspomnę, że stanęła w Austryi ze Zjednoczonymi Irlandczykami: duchowieństwo
Zresztą niezaprowadzono w Irlandyi żadnych
na porządku dziennym kwestya wielożeństwa, katolickie również. Rok 93 wszystko przemie innych zmian, ani nawet pozbawiono jej reprea to z powodu, że nowi poddani austryaccy, ma nił; rozchwiały się marzenia o wolności. Znako zentacyi; do Izby bowiem parów angielskich
hometanie w Bośni i Hercogowinie, od prawa i mity Burkę, dotychczas obrońca Irlandyi, cofa przyjęto 34 parów irlandzkich, a do Izby Niższej
zwyczaju wielożeństwa odstąpić nie zechcą-. tym się; wigowie i księża katoliccy, oburzeni niereli- 105 irlandzkich deputowanych.
czasem kodex austryacki wielożeństwa nie dopusz gijnością Francyi oddzielają się od republikanów t Między zobowiązaniami jakie przyjął rząd an
cza. Powstaje przeto mnóztwo trudności mająt całkowicie, i kiedy wniesiono do Parlamentu w r. gielski względem Irlandyi, uzyskawszy od jej
kowych, spadkowych, ogólnie prawnych. Nad 1794 projekt powszechnego głosowania, Grattan parlamentu akt samobójstwa, było także zupełne
kwestyami spornemi obradowano już w klubie pra- z całą mocą mu się oparł. Tern chętniej wielu polityczne równouprawnienie katolików. Oszukano
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ją jednak. Wprawdzie ówczasowy pierwszy mini
ster Pitt pragnął i chciał szczerze dopełnić obie
tnicy, ale znalazł zacięty opór w królu Jerzym
III i dlatego wziął dymissyą
Miała prawo Irlandya oburzać się na taki za
wód; ale nauczona tylu nieszczęściami, zrezygno
wała się prawnemi już tylko środkami potrzebne
reformy pozyskiwać. Wolność druku i wolność
stowarzyszeń dostarczyły jej powolnych lecz bez
piecznych narzędzi dla dopięcia tego celu. W r.
1810 utworzyło się Stowarzyszenie Katolickie ma
jące na celu zjednoczenie wszystkich usiłowań
kraju, dla uzyskania prawną drogą emancypacyi
politycznej katolików. Stowarzyszenie to nieraz
zmuszone zmieniać nazwę, formę i organizacyą
swoją, nigdy nie zmieniło celu. Kierowane
z początku długi czas przez Jana Keogh, a nastę
pnie przez OConnela pozyskało wszechwładny
wpływ w kraju, stało się istotną potęgą i władzą
narodową.
Kilkunastoletnie jego usiłowania nie pozostały
bez skutku: parlament angielski przyjętym w d.
13 Kwietnia 1829 r. bilem porównał całkowicie
z protestantami katolików, przyznawszy ostatnim
prawo być wybieranymi na deputowanych.
Stowarzyszenie Katolickie nie spoczęło po tern
powodzeniu; owszem pracowało ono długo i gorli
wie nad zagojeniem głębokich ran Irlaudyi, nad
uwolnieniem biednej katolickiej ludności od ucisku
socyalnego, który wieki na nią zwaliły i długi
tylko szereg reform zczasem usunąć potrafi.
(Dalszy ciąg nastąpi).

Ślizgawka.—Dobroczynność.— Kuchnie ludowe.— Nocleg w ła
źni. — Przytuliska dla ubogich. — Arcy-wzćr skąpca.— Odezyt
Xiędza Siemieńskiego „O dziejach miłości bliźniego1’.— Odczyty
Koła literackiego i Towarzystwa Pedagogicznego. — Obrazki
z najdawniejszych, czasów Przemyśla, przez Anatola Lewickie
go.— Sejm czteroletni, Xiędza Waleryana Kalinki. — Biblioteka
Mroizifci.—Maurycy Óosławski.— Wzory haftów włoiciańskich
na Pokuciu, przez Ludwika 'Wierzbickiego. — Walne zgromadze
nie Towarzystwa gospodarskiego. — Teatr. — Nowa dyrekcya,
przygotowania p. Miłaszewskiego. — Operetka i sztuki ludowe;
pierwsze przedstawienie. — J Szymon Krawczykiewicz.
Lwów, w Marcu 1881 r.
(Dalszy ciąg).

Umarł tu przed kilku tygodniami, dziwny w swo
im rodzaju oryginał, Władysław hr. Skarbek, syn
skąpca, o jakim nawet sam Moliere nie miał wyo
brażenia, postać tem ciekawsza, że nie urojona
ale rzeczywista, nie na scenie, ale po świecie cho
dząca, na którąśmy przez wiele lat własnemi pa
trzyli oczyma. Jak wszyscy skąpcy, siedząc na
pieniądzach, skazał on się na dobrowolne ubóztwo,
ale tę abnegacyą, to sknerstwo, odmawiające so
bie wszystkiego i szukające sposobów wyrafino
wanego ograniczenia wszystkich potrzeb życia,
prawie do zera, posunął—do tego stopnia, o jakim
się nie marzyło ani Molierowi, ani zapewne niko
mu innemu przedtem ni potem. Z tego względu
ś. p. Władysław Skarbek pozostanie może nigdy
niezrównanym arcywzorem, którego warto zacho
wać sylwetkę dla jej oryginalności. Otrzymawszy
świetne powierzchowne wychowanie, przepędził
Skarbek zamłodu lat kilka wpośród arystokraty
cznego świata wiedeńskiego, na salonach księcia
Metternicha przed 1848 rokiem i w kołach dwor
skich. Majątek wszakże nie odpowiadał wyma
ganiom takiego życia i stanowiska, co zapewne
niemało musiało martwić ambicyami arystokratycznemi przesiąkłego młodzieńca i pierwszym
było bodźcem do rozwinięcia się wrodzonego w nim
pociągu do sknerstwa. A gdy wróciwszy do Lwo
wa, otrzymał bardzo stosunkowo szczupły spadek
po ojcu, w kwocie 20,000 guldenów, usunął się zu
pełnie od świata, zajęty jedynie myślą powiększe
nia tego pierwotnego kapitału spadkowego, a po
większać go nie umiał inaczej, jak tylko niesłychanem skąpstwem i procentowaniem, dobijając

procent do procentu. Stryj jego, Stanisław hra
bia Skarbek, fundator dobroczynnego Zakładu
Sierot i Starców w Drohowyżu, mianował go
w akcie fundacyjnym kuratorem rzeczonej fundacyi, wrazie śmierci księcia Karola Jabłonowskie
go i Fryderyka hr. Skarbka, którym w pierwszej
linii kuratorstwo Zakładu aktem fundacyjnym był
powierzył. Chociaż pod temi warunkami nie mo
żna było prawie spodziewać się, aby ś. p. Włady
sław Skarbek mógł kiedykolwiek dojść do objęcia
steru fundacyi Skarbkowskiej, obudziło to w nim
chęć związania pamięci imienia swego z wiekopo
mną fundacyą stryjowską, aby tym sposobem do
stać się pod jej niejako skrzydłami do nieśmier
telności i zadosyć uczynić tradycyom Habdanków.
Ta jedyna ambicya, amblcya próżności, oparta na
trądycyach arystokratycznych rodowych, spółzawodniczyła odtąd przez całe życie u niego z wro
dzonym skąpstwem i potęgowała je coraz bar
dziej. Podobnież jak twórca fundacyi Drohowyzkiej, stryj jego, od chwili podpisania aktu, któ
rym cały swój majątek na rzecz fundacyi zapisał,
uważał się tylko za reprezentanta tejże i biorąc
pieniądze zawsze powtarzał: „Dawajeie, bo to dla
ubogich“, podobnie, powiadani, ś. p. Władysław,
zbijając grosz do grosza, osładzał sobie wszystkie
przykrości wrodzonego sknerstwa, myślą uświe
tnienia swego imienia przyczynkiem do fundacyi
stryjowskiej. Skąpstwo jego wzrastało z dniem
każdym, dopóki wzrastać mogło, aż wreszcie do
szło do kresu, poza który już przejść nie można,
nawet przy tak obmyślanym systemacie, jakiego
się tizymał nieboszczyk. Jako domniemany przy
szły kurator, otrzymał on w gmachu teatralnym
hr. Skarbka] bezpłatnie małą izdebkę, na trzeciem
piętrze, na mieszkanie. Sofka, na której sypiał,
stary, na tandecie kupiony fotel i torba włóczko
wa, służąca za schowek na rzeczy, a po części i
za kassę Wertbeimowską — wszystkie wypchane
były kuponami i papierami wartościowemi. Na
nich spoczywając w miłem poczuciu, rozmyślał
o środkach i sposobach, jaknaj większego ograni
czenia swychpotrzeb i jaknaj tańszego życia. I do
szedł do tego, iż nie jadł nic innego prócz suchych
kartofli lub kaszy i.... laskowych orzechów. Do
szedł bowiem z doświadczenia, iż orzechy są po
karmem naltrudniejszym do strawienia, a zatem
zasycają żołądek na dłużej niż każda inna potra
wa. G-dy głód domagał się sutszego obiadu,
ś. p. Skarbek szedł wówczas do Kassy Oszczędno
ści i składał tamże wedle apetytu, czterdzieści do
sześćdziesięciu centów, reprezentujących wartość
obiadu, i nasycony zadowoleniem z zaoszczędzonej
kwoty, wracał do domu. Takich czterdziesto
centowych książeczek Kassy Oszczędności, znale
ziono u niego kilkaset po śmierci. Sypiał zawsze
w stroju Adamowym, utrzymywał bowiem, iż nic
tak bielizny nie psuje, jak sypianie w niej. To
też gdy umarł, znaleziono na sofce nagie zwłoki,
przykryte starym kożuszkiem, który przez lat kil
kadziesiąt pełnił funkcyą, nietylko kołdry, ale za
razem i pieca w zimie. Sam też sobie był kraw
cem. Koszule zgrzebne szył własną ręką, doda
jąc na piersiach wstawki perkalowe, jako konceśsyą dla wymagań światowych.
Nie żył z nikim i nikt też nie lgnął dojniego.
Widywano go tylko zdaleka, przesuwającego Się
od czasu do czasu po ulicach Lwowa w wytar
tym surducie i staroświeckim, zmiętym kapelusżu. W życiu całem nie wyświadczył nikomu
nic dobrego, a na plebejuszów z góry patrzał.
Przed laty dziesięciu złożył w Wydziale Kra
jowym 50,000 guldenów, od których zastrzegł so
bie pobieranie odsetków do końca życia, na fun
dusz stypendyjny dla Zakładu Drohowyzkiego,
mający służyć na uposażenie wychodzącej z za
kładu czeladzi rzemieślniczej. Rozporządziwszy
w sposób tak chwalebny pomieniouą kwotą, resztę
majątku postanowił zapisać bratu i zrobił już
był. testament w tej myśli. Nieszczęściem wszak
że przed laty kilku, podczas ochoczych bardzo za
pust przyszło na myśl bratu wydać bal suty, na
który ma się rozumieć zaprosił i ś. p. Władysła
wa. Bal był świetny, co się zowie — towarzy
stwo liczne — szampan się pienił — w bród było
pasztetów i zamorskich łakoci. Ale, niestety!
bal ten, o którym przez cały blizko tydzień mó
wiono we Lwowie, fatalne pociągnął następstwa.

S. p. Władysław powróciwszy z balu z bardzo
niemiłem wrażeniem na widok tej niesłychanej
w pojęciu jego rozrzutności, rzekł nazajutrz do
swego adwokata:
— Mój brat przebalowałby w parę lat cały
mój majątek...
I kazał spisać inny testament, w którym swoim
ogólnym spadkobiercą zamianował Zakłafi Drobowyzki sierot, a pozostającą w chwili śmierci
gotówkę zapisał służącemu, który od lat wielu
pochować w Drohowyżu, dokąd zwłoki jego, zło
żone tymczasowo na cmentarzu Łyczakowskim,
przewiezione być mają wraz ze zwłokami ś. p.
Stanisława Skarbka, twórcy fundacyi Drohowyzkiej, które także dotychczas na cmentarzu Ły
czakowskim spoczywają. Obadwa testamenta
znaleziono pomiędzy rzeczami nieboszczka. Rzecz
naturalna, że drugi, jako późniejszy, jest prawo
mocnym, a pierwszy tem samem unieważniony.
Zapisem tym pozostawił ś. p. Władysław Skar
bek piękny pomnik po sobie, a skąpstwo jego
ostatecznie pożyteczny plon wydało. Cześć mu
za to!
Na dochód Towarzystwa „Opatrzności“ miał
w sali ratuszowej odczyt ksiądz Siemieński „O dzie
jach miłości bliźniego i rozwoju instytucyi miło
siernych w Starożytności“. Prelegent sięgnął
w najdawniejsze, przedhistoryczne czasy, w świat
podań mitycznych, w których rozwija się już
i przebłyskuje zaszczepione przez Stwórcę w du
szę ludzkości światło miłości bliźniego. Nastę
pnie, przechodząc w czasy historyczne, skreślił
najstarszą w świecie cywilizacyą Chin dawnych.
Ludy pokolenia aryjskiego były z natury usposo
bienia łagodnego, prawie sielankowego, a temsamem do miłosierdzia skłonne; ale i rasa mongol
ska niepozbawiona była tych szlachetniejszych po
budek wrodzonych, z których wyrasta i krzewi się
miłość bliźniego. Dowiódł tego prelegent rozto
czywszy szeroki obraz cywilizacyi starożytnych
Chińczyków, ich obyczaju i pojęć etycznych, za
wartych w dziełach filozofów będących kodexem
moralnym i podstawą religii Chińczyków: Koncucynsza, Laotse i Mengse. Wykład teoryi
stycznej każdego z tych trzech moralistów staro
żytnego świata chińskiego był nadzwyczaj zajmu
jący. Ks. Siemieński rozwinął w ogóle w swej
prelekcyi wiele erndycyi, wielkie oczytanie w dzie
łach odnoszących się do tego przedmiotu w różíych językach. Z tkres wszakże całej tej pi acy,
tbmyślony na rozmiary szerokie, nie dał się ująć
w ramy zwykłego odczytu. Byłoby potrzeba na
to przynajmniej całego jednego kursu zimowego.
Cdczyt niniejszy objął dopiero tylko obyczajowe
dzieje Chińczyków, i na tem się skończył. Jakoż
oświadczył ks. Siemieński, że jest to tylko mały
początkowy ustęp dzieła, które będzie drukiem
ogłoszone. A że jak widać z tego ustępu, będzie
to dzieło gruntownie opracowane, przeto praw
dziwa wartość jego uwydatni się lepiej daleko
w czytaniu niżeli w pobieżnym wykładzie, jak za
zwyczaj w takich razach. Ks. Siemieński, nie
trzymając się ściśle przygotowanego rękopisma,
lecz opowiadając treść jego improwizowanym
sposobem, przyjął metodę wykładu swobodną, na
wzór tak zwanych causeries francuzkich, która
rzecz główną ożywia mnóztwem zaciekawiają
cych, acz niezawsze ściśle z nią powiązanych
szczegółów, co zarazem i treść objaśniają i zaję
cie słuchacza rozbudzają. Przy wykładach po
pularnych jestto metoda bardzo stosowna a może
najwłaściwsza.
„Koło literackie“ na prośbę Kasyna Miejskiego
urządza w niem w ciągu postu cztery odczyty,
z których pierwszy miał w zeszły wtorek p. Kle
mens Kantecki. Będąc skryptorem Zakładu im.
Ossolińskich, p. Kantecki czerpie z obfitych źró
deł zwłaszcza rękopiśmiennych Zakładu materyały do ciekawych swych monografij historycz
nych. Tym razem dostarczyły przedmiotu dzieje
Inflant i Kurlandyi, które prelegent opowiedział
treściwie a obrazowo, kreśląc rzecz pięknym sty
lem, z pojęciem trafnem dziejowej charaktery
styki wypadków i społeczeństwa, w którem się
odgrywały. Obraz obyczajowy żywiołów ją skła
dających ludność tamtejszą, ścierających się
z sobą wzajem w ciągłym sporze i walkach, ze
stawienie i porównanie szlachty inflanckiej
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z szlachtą polską, i wogóle stanowisko dziejowe
i polityczne Inflant i Kurlandyi aż do czasów
Władysława IV: wszystko to w bardzo zajmujący
sposób opowiedział p. Kantecki w tej rozprawie
ze wszech miar na uwagę zasługującej. Nastę
pny odczyt w Kasynie Miejskiem będzie miał p.
Horain, osiedlony od zeszłej jesieni stale we
Lwowie, któremu podróż poza Oceanem i pobyt
w Ameryce dostarcza treści do licznych najczę
ściej humorystycznych opowieści. Tym razem
zamierza p. Horain odczytać rozprawę o poda
niach Hawajów; ma to być także humoreska kre
śląca obyczajowy obraz ludności wysp Sandwich, jej wyobrażeń religijnych, zwyczajów
i pojęć społecznych, często komicznych w poró
wnaniu z naszymi; chociaż niemniej zapewno ko
micznie wydałoby im się nawzajem wiele naszych
uświęconych zwyczajem kaprysów mody i formuł
etykietalnych, gdyby im takowe dowcipny jaki
Hawajczyk przypatrzywszy nam się zblizka, po
dobnie jak p. Horain chciał opowiedzieć.
Równocześnie z rozpoczęciem odczytów Koła
Literackiego w Kasynie Miejskiem zakończyły
się odczyty Towarzystwa Pedagogicznego w ra
tuszu wykładem p. Józefa Żulińskiego o podmor
skich rafach koralowych. Zapowiedziany dawniej
odczyt ten musiał być odłożonym z powodu śmierci
matki prelegenta ś. p. Barbary Żulińskiej po
wszechnie żałowanej tak z powodu wysokich cnót
własnych, jak ogólnego poważania, jakiego do
znają zamieszkali tu od lat dziesięciu obadwa sy
nowie zmarłej, z których jeden zajmuje katedrę
nauk przyrodniczych w seminarium pedagogicznem, a drugi będąc lekarzem, jest wzorem filan
tropijnego poświęcenia w swym zawodzie. Cios,
jaki dotknął synów, szczerze odczuła publiczność
lwowska i spółczucie to okazała licznem, pomimo
marcowej niepogody, zgromadzeniem się na po
grzeb.
Wróćmy do odczytów Towarzystwa Pedagogi
cznego. P. Baranowski, inspektor tutejszych
szkół ludowych, obrał sobie za treść dw7óch swych
odczytów dwa różne przedmioty. W pierwszym
skreślił obraz stosunków amerykańskich i poró
wnał takowe ze stosunkami europejskiemi; wyka
zał przyczyny i genezę przeobrażeń jakim uległa
Ameryka od czasu jej odkrycia i zaludnienia
przez Europejczyków; podał charakterystykę
amerykańskiej przyrody, wraz z etnograficznym
poglądem na jej mieszkańców pierwotnych i dzi
siejszych, oraz na cywilizacyą, jaką przy odkry
ciu Ameryki europejscy przybysze tam zastali.
W drugim odczycie mówił p. Baranowski „o za
tracających się z biegiem czasu plemionach euro
pejskich“. Pod naciskiem wypadków dziejowych
zmienia się lat koleją fiziognomia świata. Ple
miona pozbawione żywotności, nieposiadające
w sobie należytego stopnia siły moralnej, niezdol
ne do szerszego umysłowego rozwoju, zatracają
się zwolna pod brzemieniem owych wypadków,
owego prądu dziejowego, porywającego ludzkość
torami jej przeznaczeń. Pod wpływem owych
prądów dziejowych ludy, posiadające warunki
bytu, .. przeobrażają się czasem doniepoznania.
Któżby w dzisiejszym Włochu domyślił się da
wnego Rzymianina; gdzie w społeczeństwie dzisiejszem francuzkiem szukać śladu starożytnych
Gallów? Ale gorzej z plemionami, które nie
były zdolne wznieść się umysłowo i moralnie
otyłe, aby się oprzeć burzy dziejowej. O tych-to
mówił p. Baranowski mianowicie o Ostjakach,
Lapończykach, Baskach i t. p., i podał treściwie
charakterystykę każdego z tych, na najniższym
szczeblu cywilizacyjnym znajdujących się, ple
mion.
(Dokończenie nastąpi).

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI KOBIECEJ.

Gmin żywą dyskusyę odnośnie do kobiet. Członek
Izby Corbett żądał poprawki, któraby oznaczyła
wyraźnie, że wyjątkowa surowość prawa ma je
dynie dotykać mężczyzn pełnoletnich, gdyż ina
czej, kobiety i dzieci mogą uledz i niewątpliwie
ulegną aresztowaniu i dalszym skutkom zawiesze
nia Habeas Corpus. Forster, sekretarz dla spraw7
irlandzkich, odpowiedział, że rzecz podobna nigdyby miejsca mieć nie mogła, sprzeciwiając się
zasadniczo tradycyjnym uczuciom angielskiego
narodu. Gdyby jednak przyjęto i ogłoszono żąda
ną poprawkę, kobiety stawały by w pierwszym
szeregifkażdej wyprawy, na którą mogłyby zostać
wymierzone strzały milicyi i t. d. Sprzeczka się
zaogniała. Członek izby, Commin, dowodził, że an
gielka jest wolną od kary za postępowanie niele
galne, często bardzo przestępnej natury, jeżeli do
wiedzie, że działała pod nakazem męża, któremu
winna być wedle prawa posłuszną, że przecież
w Irlandyi zapewne nie uwzględnią tego nawet
w razie, gdyby kobieta stawiła rozpaczny, choć
bezsilny opór, widząc, że jej dom burzą, że jej
męża zabierają i za najmniejszym z jej strony
uniesieniem boleści, mogą je skazać bez sądu na
18 miesięcy więzienia, podobnie jak dzieci małe.
Ale sam Gladstone przemówił namiętnie i zacięcie
przeciw poprawce, która została okrutnie odrzu
coną większością 230 głosów przeciw 49.
Kobiety włoskie należące do partyi mniej wię
cej radykalnych, dobiją się usilnie o prawo publi
cznego głosowania w wyborach do parlamentu
i ruch ten doprowadził je do otrzymania w tym
kierunku prawa, że każda z kobiet płacąca nie
mniej jak 40 lirów podatku, a będąca wdową, lub
prawnie z mężem rozdzieloną ma prawo głosu da
nego przecież tylko za pośrednictwem syna lub
zięcia. Jest to prawo dziwnie niepełne i ograni
czone w tern mianowicie, że nie każda wdowa,
rozwódka, czy separatka może mieć pełnoletniego
syna lub zięcia. Przytem kobieta samotna, stara
panna dla czegożby miała być pozbawioną prawa
które przyznano rozwódce lub separatce? Spra
wiedliwiej by było, gdyby właśnie ze względu na
moralność odjęto go kobiecie tych dwóch kategoryi a dano samotnej, gdy wiemy, że w każdym
prawie kraju kobiety niemal-że najwyższego zna
czenia, najwyższej działalności liczyły się między
takie samotne. U nas przynajmniej do najdostoj
niejszych osobistości kobiecych należą takie wła
śnie, że wymienię tylko Żmichowską i Goślin.
Niewątpliwie też prawo tak krzyczącej niespra
wiedliwości otrzyma poprawkę, a to tylko można
uważać za bardzo dobry jego zwrot, że w myśl
wskazówek Milla, nie otrzymuje go mężatka ze
względu na jej obowiązki rodzinne, które muszą—
muszą być najwyższego znaczenia dla każdej
uczciwej, która je raz przyjęła na siebie. Ta, któ
ra chce działać w kole szerszem, aniżeli rodzina,
niech się cofnie przed jej obowiązkami, bo potem
już nie wolno dla niczego, ani dla polityki, ale dla
sztuki, ani nawet dla filantropii, obowiązków ro
dziny naruszać, gdyż chodzi tu więcej nawet niż
o jedno serce męzkie zawiedzione; jest tu w ten
sposób zaburzone domowe ognisko, są tu poświę
cone te dzieci, które się powinny chować tam
przy wspólnem steraniu ojca i matki, a przy ca
łym wysiłku kobiety na korzyść rodziny. Nie
można brać sobie samych położenie jakiegoś ko
rzyści i trzeba przyjmować i jego obowiązki, bo
inaczej zapanowałby nieład w stosunkach najwyż
szego znaczenia dla społeczeństwa.

Gdy Warszawa zajmuje się kilku ważnemi pro
jektami iilantropijnemi, w których dobroczynna
działalność kobiet rozwinąć się będzie mogła sze
roko: jak zakład świeckich sióstr miłosierdzia,
opieka nad sługami, opieka nad dziećmi, i na pro
wincji rozwija się ruch w tym kierunku. W osa
dzie Kowal powstała między kobietami myśl
urządzenia domu wspólnej pracy dla tych, które
już za mąż wyjść nie zamierzają. Celem stowa
rzyszonych jest dobroczynne zajęcie się nędzą
i chorobą, opieka nad sierotami tak w mieście jak
i w okolicy, która niewątpliwie połączy się z tym
ruchem szlachetnym i udział należny w nim
weźmie. Życzyć sobie tego należy, aby myśl za
cna jaknajprędzej weszła w życie i wydała owoc
pomyślny.
P. Józefa Starzyńska z Zendarowa w Galicyi
otrzymała od papieża order i błogosławieństwo za
czyny dobroczynne i fundacyą kościoła.
W Wilnie między deputatami do rozkładu po
datku, jaki na korzyść gminy miejskiej mają
opłacać sklepy pożywcze, znajdują się dwie kobie
ty: Adela Nowicka i Teofila Bernatowicz.
We Francyi, w miasteczku Torey (dep. Meurthe et Moselle) przy wyborach do rady gminnej
pięć głosów zostało danych trzech kobietom, któ
re jakkolwiek nie stawiały wcale swej kandyda
tury, odpowiedziały na spotykający ich zaszczyt
bardzo rozumnie i szlachetnie napisanym listem,
dziękując wyborcom za ich łaskawość. „Gdybyśmy były otrzymały potrzebną większość głosów
i gdyby prawo pozwoliło na to, byłybyśmy urzę
dując nie podpisały nigdy żadnego aktu, nie czy
tając go poprzednio i nieroz waży wszy jego treści,
czy się zgadza z dobrem gminy; byłybyśmy
sprawdzały zawsze rachunki z użytku opłat miej
skich, które gmina i nasi mężowie składają; by
łybyśmy zbadały jak obróconym został fundusz,
który rząd przed trzema jeszcze laty przeznaczył
na wybudowanie domu szkolnego,, który jest naj
wyższą potrzebą gminy, byłybyśmy.. Tu nastę
puje kilka jeszcze pozycyi miejscowego interesu,
a które w podobny jak poprzednie sposób podnie
sione są widocznie, jako rozumne wskazówki uczci
wego postępowania radców gminnych.
W Paryżu pod prezydencyą Henryka Barboux
odbyła się w dniu 31 Lutego narada prawników:
czy w razie odmowy męża sąd może upoważnić
żonę do wydania dzieła lub wystawienia sztuki
dramatycznej? Wynikiem narady było, że może
i powinien.
Francuzki wojujące słowem i drukiem za rady
kalnym przewrotem praw kobiety we Francyi,
założyły dwa nowe organa: La Citoyenne, pod redakcyą Huberliny Auclert i La Tribune des Femmes pod redakcyą nieznanej jeszcze z rozgłosu
panny Cheminat. Obydwa te pisma zacżęły od
artykułu wstępnego: Fos Droits.
Rząd Rzeczypospolitej zamieścił świeżo w za
rządzie poczt i telegrafów 20 kobiet. Znaczna ich
liczba pracuje już oddawna w biurach pocztowych
i telegraficznych.
W municypalnych i innych rządowych szkołach
Francyi pobiera naukę rysunku i malowania 2200
dziewcząt. W konserwatoryum paryzkiem i innych
zakładach tego rodzaju uczy się muzyki 1,950.
Julia Hereau, wdowa po malarzu i sama posiada
jąca pewną sławę jako malarka, została inspek
torką szkoły rysunkowej miasta Paryża.
Belgijski deputowany Primez, przemawiał
Do dzisiejszego numeru „Bluszczu“ dołącza się
w Izbie bardzo gorąco za zmianą ustaw, dotyka
jących praw kobiety. Primez należy do partyi półarkusz 9-ty powieści pod tytułem: Służąca po
sesora; oraz półarkusz 16-ty powieści podtytułem:
radykalnej.
Bill Gladstona przeciw Irlandyi wywołał w Izbie Wódz-Duch.

TRESC. Sarkofag, (poezya), przekład Bronisława Grabowskiego. — Obowiązek, ze Smiles’a, (dalszy ciąg), przez M. I. — Sama jedna, powieść, (dalszy
ciąg), przez J. I. Kraszewskiego. — Dwa odczyty, przez J. Szczepaniaka. — Korrespondencya zagraniczna, (Wiedeń). — Irlandya, Rys jej dziejów, (dal
szy ciąg). — Korrespondencya zagraniczna, Lwów, (dalszy ciąg). — Kronika działalności kobiecej.
Warszawa.—Druk S. Orgelbranda Synów, ulica Bednarska Nr 20.
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BapmaBa, 9 Anpkjia 1881 ro«a.

Redaktor odpowiedzialny Michał Gliicksberg.

Dodatek do Nra 16 pisma tygodniowego Bluszcz z r. 1881,
f powróciła. Nad garnuszkiem z rosołem nie uno- j dynków, nie przestąpił jednak progu domu, chcąc
ii siła się już para, ogień wygasł od dawna.
koniecznie wytrwać w powziętem postanowieniu.
—- Cóż tu u mnie się nie dzieje! — mruczał Pomimo tego stary posesor ukazał się w ganku,
gniewnie posesor.— Gdy by się trzymało i płaciło aby mu podziękować za łaskawą przesyłkę kosza
dziesięć sług, wszystkie porozlatają się, skoro nie ma wina, nad którego wybornym gatunkiem unosił się
komu ich dopilnować, a wtedy koty zjadają naj niezmiernie. Obok tego przyrzekł uroczyście
smaczniejsze kąski, których przecież nie dostaje odwzajemnić się za uprzejme odwiedziny dziedzi
się darmo. O włos, a bylibyśmy stracili obiad. ca i w istocie w parę godzin później, już o za
Głupia dziewczyna! Gdzie się u licha podziała? padającym zmroku stary jegomość przybył do
POWIEŚĆ
— Tak, tak. gdzie się ukryła przedemną? — dworu.
myślał z gniewem Henryk, gdy pożegnawszy sta
Henryk siedział zamyślony w ogrodowej alta
JE. M^-JEŁŁ1TT
rego, szedł teraz przez podwórze ku ogrodowi, nie, gdy nagle na drodze od strony folwarku uka
aby powrócić do domu tą samą drogą, którą tu zały się dwie postacie: jedna męzka, podpierająca
przełożył z niemieckiego J. M.
przyszedł. Rzucił z ukosa pełne oburzenia spoj się na lasce i z trudnością stawiająca zesztywnia
rzenia ku poddaszowemu oknu, z którego wie łe nogi, druga kobieca, na której ramieniu sta
trzyk wysuwał znów firankę na zewnątrz. Zape rzec opierał się, idąc...
Wszakże wielomówna pani Griebel powiedziała,
wnie schroniła się do panny guwernantki i teraz
(Dalszy ciąg).
dwie pary oczu śledzą go niezawodnie, przyczem że panna guwernantka ma kibić bardzo podobną
tak pani, jak i sługa śmieje się z niego. Postę do swej służącej? A więc to była niezawodnie
_Tak jest, była w Frankfurcie nad Menem i powanie takie nie należy przecież do chwalebnych ona, wyniosła, wysmukła, w pięknie leżącej, mięk
— odpowiedziała chora. Ręka jej opadła już; i Grieblowa miała słuszność nazywać tę dziewczy ką draperyą z lekkiej czarnej tkaniny spadającej
teraz od oczu, które jednak były spuszczone na | nę niedbałą. Biedna chora! jaki też obiad mieć sukni! Popielata woalka powiewała na białym
bastowym kapelusiku, co razem tworzyło harmo
kołdrę. — W istocie nie jest ona stworzoną do : będzie dziś, jakie obiady miewać musi zwykle?
W ogrodzie panowała również najzupełniejsza nijnie ładną, choć prostą tualetę.
takiej pracy, o nie, nie...
Ale skoro tylko Henryk wyszedł z altany,
— I dla tego też — wmięszał się jej mąż szyb- I cisza i samotność. Jakiś ptaszek świergotał
ko i żywo podniesionym głosem — serdecznie, w krzakach, obok których przechodziła przed p. Agnieszka Franz szepnęła słów parę do ucha
dziękujemy panu za obietnicę wystarania, się dla pół godziną mniemana pani w białej sukni, dla stryja, i wysunąwszy mu się z pod ręki zawróciła
nas innej, odpowiedniejszej sługi. Kiedyż więc urwania trochy włoszczyzny. Dotąd jeszcze le w bok, między zarośle, wśród których zniknęła
zamierzasz pan rozpocząć prace przebudowy żało na ziemi kilka pietruszek, zgubionych pod wkrótce... Stary jegomość widocznie był nieza
czas szybkiego biegu i widocznie od owego czasu dowolony, podniósł w górę ramiona, jakgdyby
wania?
— Pragnę zaraz porozumieć się z budowniczym ! nikt nie przechodził przez ogród. Książka w al chciał powiedzieć: — Co za niedorzeczność, zosta
z najbliższego miasta — odparł zapytany powsta- i tance mogła się znów dostać do rąk Henryka, bo wiać mnie tu samego!... i bardzo mile się uśmie
jąc, a na czole jego ukazała się ciemna chmura ani daleko, ani blisko nie było żywej duszy, nikt chnął gdy p. dziedzic, spiesząc na jego spotkanie,
wsparł go silnem ramieniem młodzieńczem.
niechęci, a nawet gniewu. — Później nie zanie więc nie mógł widzieć tego.
Było pewną pracą wprowadzić go do altany po
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spokojniej i bez pośpiechu, znalazł też coś więcej schodkach, ale za to, gdy już teraz weszli, gdy
— Niech Bóg wynagrodzi to panu, bo jesteś niż poprzednio. Książka rachunkowa miała od stary jegomość wygodnie się usadowił na miękkich
zacnym, szlachetnym człowiekiem! — rzekła sta dział drugi, a ten już nie zajmował się gospodar poduszkach kanapy i z zadowoleniem obejrzał się
ruszka drżącym z głębokiego wzruszenia głosem, stwem, a raczej zajmował się, ale gospodarstwem w około, wychwalając gustowne urządzenie śli
podczas gdy gość, skłoniwszy się przed nią z naj- • duszy. Nie wiersze, ale różne zdania i aforyzmy cznego gniazdka, Henryk był prawie rad gościo
wyższym szacunkiem, pożegnał następnie gospo- . zapełniały karty, zapisane pięknym, drobnem pi wi. W chwili też potem stało na stole pudełko
darza.
smem, które kreśliła ta sama ręka co list, który wybornych hawańskich cygar i dwa kryształowe,
Posesor uparł się odprowadzić go. W sieni zuchwały posesor zwrócił do swego dziedzica. zielonkawo połyskujące kielichy, z których roz
zatrzymał młodzieńca z wielce tajemniczą miną. Zdania były mądre i szlachetne, mówiły o wytrwa chodziła się roskoszna woń szlachetnego reńskie
— Wszystko co pan chcesz dla nas uczynić, łości, o odwadze, o obowiązkach wdzięczności, go wina. Henryk zapalił ładną wiszącą lampę,
jest w istocie bardzo pięknym i szlachetnym ze przecież Henryk znalazł to nieznośnie nudnem którą już on sam tu sprowadził, a gdy jasny jej
strony pana czynem — odezwał się przytłumio wypracowaniem guwernantki, i rzucił książkę płomień oświecił cały pokój, wówczas gospodarz
zrozumiał, dla czego gość wybrał się z odwiedzi
nym głosem — i serdecznie dziękuję za to. Ale precz od siebie z gniewem skrytem.
nie sądź pan dobrodziej, że cokolwiek bądź ryzy
— Ten folwark stoi mi już kością w gardle! nami podczas zapadającego zmroku. Na chudych
ramionach starego wisiał mocno wytarty już, choć
kujesz. O, zapewniam najuroczyściej, że wszyst mruknął.
—- Gdyby nie ta chora biedaczka, zrobił bym starannie wyczyszczony, tużurek. Za to bielizna
ko co stanowić będzie nasz dług zostanie ci wy
płacone co do grosza! Tak, tak, nie poniesiesz tu wcale inny ład odrazu. Stary blagier ze swo była nieposzlakowanie białą i pięknie wypraso
pan żadnej straty, za to ręczę! Otóż w pokoju im sztabem przybocznym: z guwernantką, która waną, a na piersiach połyskiwała starodawna, ale
nie mogłem mówić, jak rzecz da się załatwić, gdyż się kryje, ze służącą, która udaje panią i roman piękna spinka, w której błyszczący brylant wydał
dotyka to smutnej sprawy rodzinnej. Nasz syn sowym leśnikiem, poszli by wszyscy ztąd precz, się jednak Henrykowi fałszywym. Niewątpliwie
w chwili potrzeby i niedostatku wyjęto ztąd dro
jedynak jest nieobecny, i moja żona wypłakuje precz...
Ze jednak tak zrobić nie chciał, postanowił gocenny klejnot i zastąpiono go szkiełkiem.
oczy z tęsknoty za nim, bo poczciwa to, ale nie
P. dziedzic nie mógł zaprzeczyć, że jednak spę
zmiernie słaba kobieta! — Niech wróci choć by sobie usunąć się od wszystkiego i powierzyć Grieobdarty i w największej nędzy, abym go tylko zo blowi całe dzieło, wynikające z litościwego zapisu dził bardzo miłą godzinę ze swoim posesorem.
baczyła! — powtarza i takie to są zawsze kobie nieboszczki i zły, rozdrażniony wyszedł z ogro Stary jegomość umiał bardzo zajmująco mówić
ty w podobnych jak tu razach; mąż i ojciec po du, któregoż stare, drewniane drzwiczki skrzypnę o świecie i życiu, podróżował wiele po obcych
winien za to zachować zimną krew, której nie ły za nim, jak gdyby skargą żałosną. Zdawa krajach i w ogóle wykazał się rzeczywiście wy
stracę też, ręczę panu. Tak! nie oderwę syna ło mu się, że z tym dźwiękiem smutnym, chrapli kształconym człowiekiem. Przytem w naturze
z miejsc, gdzie fortuna uśmiecha się do niego wie nieharmonijnym, skończyły się raz na zawsze tego marnotrawnika znajdował się jeden, trudny
i gdzie jest na drodze do ogromnego majątku — wszelkie jego stosunki do ludzi, których teraz do zrozumienia, a przecież często zdarzający się
nie ściągnę go do nas za wcześnie dla kobiecych opuszczał. Nawet sam przed sobą nie chciał się rys. Sam utracyusz, nieporadny i do najwyż
czułości. Chłopak przeczuwał szczęście, to rzecz przyznać, że dobrowolnie i z własnej woli wmie szego stopnia lekkomyślny, umiał dawać innym
widoczna, skoro mu było ciasno w pięknej tu- szał się w cudze interesa, na które teraz narzekał, wyborne, doskonale umotywowane, zbawienne ra
ryngskiej ojczyźnie i przy takich jak my rodzicach. że on sam tylko był winien, jeżeli nici obcych lo dy, których tylko do siebie nigdy nie stosował.
Henryk odprowadził gościa do domu; było to
Już teraz mój zuch jest nababem; rok jeszcze, sów owinęły się w koło jego osoby, jak te natrę
najwięcej dwa lata, a bez namysłu zapytam na tne i bujne a posplatane dziwacznie rośliny, które koniecznością prawie, gdyż biedny, miał pewno
szego księcia pana, ile żąda za klucz Gelsungen?... na zarośniętej, nieuczęszczanej drodze, niby żyją- nogi nabrzękłe od pedogry i ztąd sztywne jak
— A do kroć sto tysięcy dyabłów, ty obrzy ce sieci oplątywały mu nogi i z pośród których kije, Henryk dziwił się też że, nie przyszedł nikt
dliwy żarłoku — zawołał, przerywając sobie na nie mógł się inaczej wydostać, jak tratując je nie po niego. Wprawdzie bystry słuch młodzieńca
pochwycił jakiś podejrzany szelest, który kilka
gle. Zerwał z łysej głowy czapkę i z gniewem miłosiernie...
Dwa dni upłynęło od owych odwiedzin. We krotnie dał się słyszeć w zaroślach obok drogi, że
rzucił ją do kuchni na kota, który właśnie wsko
czył na stół, jak się zdaje w zamiarze pochwyce zwany przez Griebla budowniczy przybył i po przecież czy pani, czy sługa, była to zawsze oso
nia jednego z gołąbków. Zwrócił się z pośpie chwaliwszy plany dziedzica, zobowiązał się wy ba, która go w obraźliwy sposób unikała, udał
chem do kuchni i kijem wypędziwszy kota na po konać je z jaknaj większym pośpiechem. Henryk że nic się nie domyśla. Uśmiechał się tylko umyśl
dwórze, zamknął drzwi. Kucharka dotąd nie towarzyszył mu przy obejrzeniu folwarcznych bu nie podniesionym głosem zwrócił uwagę starego,
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że widać jakiś zwierz zabłąkał się w zarosłe, gdyż
ciągle słyszy jak przemyka się o kilkanaście kro
ków od drogi. Tak szedł dalej, prawą ręką wspie
rając swego gościa, ociężałego jeszcze więcej po
kilku kieliszkach rzadko pijanego teraz wina, a w
prawej niosąc kilka książek, których pożyczył posesorowi swemu do przeczytania. Ten szczerszy te
raz, przyznał mu się że już od dawna nie miał
w ręku nowej książki. Westchnął przytem niebo
rak, ale prędko pomiarkował, że się zdradza
i zaraz dodał, że to żona jest przyczyną tego, nie
pozwalając mu na sprowadzanie nowości literac
kich ze względu na jego wzrok osłabiony.

Henryk zaraz nazajutrz porozumiał się ostate
cznie z Grieblem, co do miłosiernego uczynku
względem starego. Ale nie tak łatwo poszło z jego
panią małżonką. Wprawdzie zacna kobieta chciała
zadowolić pana dziedzica, ale Bóg tylko wie, ileby
ją to kosztowało. Wstrząsała głową, wznosiła
oczy do nieba, i wypowiedziała mnóstwo bardzo
rozumnych sentencyi, dowodzących, że na święcie
bierze zawsze nie zasłużony, ale szczęśliwy.
—Ach! wzdychała—oni we dworze, w pokojach
pierwszego piętra.... cała gromada próżniaków
i darmozjadów... Sama posesorowa, to co innego.
Była to biedaczka chora i tę chwalili wszyscy; na
wet guwernantki się nie bała, mogła sobie zadzie
rać nosa i siedzieć wiecznie w pokoju jak święty
w niszy, ale stary egoista, utracyusz i szalbierz,
oraz służąca! Ten kram był jeszcze gorszym od
pana, stokroć gorszym. Dziewka która się oba
wia opalić i dostać piegów!... Czyż to było słychaną rzeczą? I ona miała to tolerować, znosić
widok tego? Nie, dziedzic, choć dziedzic, nie
mógł jej skazy wać na to, bo wpuścić taką dzie
wczynę do domu znaczyło to samo, co wpuścić
tam zarazę i niemoralność. Inaczej nie można
było nazywać podobnego postępowania i ona też
nie mogła w żaden sposób przystać na to. — Pobuntowała by mi wszystkie sługi — wołała p. komisarzowa z rozpaczą — wpłynąć mogła źle na
wet na Ludwisię samą. Ach! okropność...
okropność...
Henryk przez wzgląd na nerwy p. komisarzo
wej, postanowił odłożyć rzecz do dnia następnego,
lecz zbieg okoliczności nie dał mu się zaraz tem
zająć. Nazajutrz rano otrzymał obszerne spra
wozdanie od swego buchaltera z fabryki, na któ
re należało natychmiast odpisać i wydać rozporzą
dzenia, dotyczące kilku ważnych i bardzo pilnych
spraw. Dla tego też już od kilku godzin siedział
kamieniem przy biurku i tak żywo zajął się pracą,
że zupełnie zapomniał o całym świecie. Z rodzi
ny dzierżawcy nikt dziś jeszcze nie wszedł do je
go pokoju. Zjadł obiad samotnie, a gdy usługu
jąca mu dziewczyna sprzątnęła i oddaliła się,
szybkie przesuwanie się pióra po papierze było
jedynym szelestem, przerywającym głęboką ciszę
narożnego pokoju. Ale teraz otworzyły się drzwi
i weszła pani Griebel, przynosząc kawę, jak to
codzień własnoręcznie czyniła.
— Ach, jakże tu chłodno i miło w naszym
dworze! — odezwała się, przywitawszy Henryka.
Na dworze taki nieznośny upał, że zaledwie można
oddychać.—Tłusta kobiecina otarła końcem fartu
cha spoconą twarz i szyję.—Byłam dziś rano zLudwisią w lesie, zkąd przyniosłyśmy pełny kosz po
ziomek, rzekła. Wybrałyśmy się o wschodzie słoń
ca, o czwartej godzinie rano, trzeba bowiem iść
spory kawał drogi, gdyż u nas wcale nie ma po
ziomek. Za to na Grafenholz rośnie ich takie mnó
stwo, że tylko schylać się i zbierać. O gdyby też
nie to, za żadne skarby świata nie poszła bym do
Grafenholz! Nie mogę znosić tamtejszego leśnika,
który można powiedzieć należy do tamtych na fol
warku, i tak też zadziera nos jak oni, ale po po
ziomki dla pana poszłam i śliczne widziałam rzeczy.
Było pół do piątej przecież spotkałam już tam tę
dziewkę—słuźąeą z folwarku!... Ta wstała raniej
od nas, powracała już do domu i bez poziomek...
Teraz to już panu powiem stanowczo i bez żad
nych ogródek, że nie mogę przyjąć jej pod mój

dach... Takie dziewczęta obieżyświaty nie popa
sają u inuie. Aha!... aż pan sam zarumieniłeś się
i jest czego. Mało nie zemdlałam, że to widziała
moja Ludwisia, ale ona jest jak anioł z nieba, oniczem złem nie wie, nie złego nie przypuszcza, ale też
ja takiej dziewczyny jak tamta nawet na próg mój
nie puszczę, choćbyś pan miał wypędzić nas za to.
O! ta miejska hołota, kara boska, kiedy się to na
wieś dostanie, aby psuć ludzi.
Nalała tymczasem kawę i postawiła filiżankę na
stole obok papierów. Henryk milczał, a ona znów
zaczęła: — Teraz, gdym już panu powiedziała, jak
jest, spodziewam się, że przyznasz mi słuszność.
Jeżeli tamci, z folwarku koniecznie potrzebują
osobnej służącej, to sama wyszukam dla nich po
rządną dziewczynę, ale tej w obsłonach nie dam
nawet kuferków za niemi przynieść. Teraz i pan
to rozumiesz jak widzę... Ale czemu pan kawy
nie pijesz? Proszę, pij pan zaraz; kawa zimna nic
nie warta, to tak samo jakby wykipiała... Ale, dla
Boga! zapomniałam że mi tam co innego wykipić
może, pewno już wykipiało...
Wybiegła co tchu, a skoro tylko drzwi zamknę
ły się za nią, Henryk zerwał się z miejsca, jakgdyby gwałtownie potargał krępujące go więzy.
Wiedział on doskonale, że proste kobiety lubią
bawić się w ploteczki, i czem gosposia lepsza, tem
gust ten bywa wyższy, bo natura jest czynniejsza
i język, tak jak ręce, spoczywać nie chce, więc
nieraz najlepsza z innej strony kobieta będzie
z przyjemnością szarpała dobre imię bliźniego. Mi
mo to uczuł się w tej chwili tak oburzonym, że
zaledwie zdołał się powstrzymać od wyrzucenia
Greiblowej za drzwi. Nie dawało się zaprze
czyć, że bezlitośnie potępiona dziewczyna była
dziwnie dumną, szczególną w obejściu i odróżnia
ła się od tutejszych wiochen ubiorem, układem
i wykształceniem, ztąd też była nielubioną, wy
śmiewaną, lecz cios obmowy, który ją teraz ude
rzył, dotknął go tak, jak gdyby była to najbliższa
mu osoba, siostra jego rodzona. Ona miała by być
odtrąconą i można powiedzieć spoliezkowaną pu
blicznie... Przypomniał sobie jej oczy piękne i ich
spojrzenie jasne, jej czoło białe, i prawda że du
mne, ale też czyste... Tak! byłby przysiągł na to.
Może gajowy z Grafenholz był już jej narzeczo
nym, może miała iść za niego, ale to było co in
nego... o! tak: co innego!
Niegdyś jego i to gniewało, unosił się namiętnie
na samą myśl o tem, lecz w tej chwili zastanowił
się nad rzeczą i... oblał się gwałtownym rumień
cem. To, co ludzie mogli nazwać miłosiernym
uczynkiem względem starego possesora z folwar
ku, czy było tem rzeczywiście? Wprawdzie z sa
mego początku chciał sumiennie spełnić wolę nie
znanej mu testatorki, uczynić wszystko, co się
tylko da dla jej przyjaciółki, lecz ta nagła gorli
wość w wykonaniu, lecz pośpiech, z którym chciał
co prędzej przenieść starych pod swój dach, co to
było? Czy dobroć serca? Czy nie.... zazdrość
względem tego leśnika literata?
Nagłe światło ukazywało Henrykowi skryte
sprężyny jego własnych czynów: pragnął pozba
wić tamtego człowieka wszelkiej zasługi, chciał
rozerwać tę parę wyjątkowych ludzi, lecz przez
szaleństwo swoje osiągnął właśnie wprost przeci
wny skutek. Pełne poświęcenia usługi dziewczy
ny dla rodziny possesora stały się już teraz niemożliwemi, a tem samem była wolną i mogła iść
za leśnika...
Młodzieniec czuł, że mu głowa pała i krew
gotuje się w żyłach. Zdało mu się, że dumny pan
nadleśniczy z szyderczym uśmiechem spogląda ze
złoconych ram na syna ślusarza, w którym instynkta nizkiego pochodzenia objawiają się przepotę
żnie, pociągając równego do równej. Wszakże
ta, dla której czuł nieprzezwyciężoną sympatyę
miaia na sobie ubogą odzież wyrobnicy, była pro
stą służącą, pracującą ciężko od rana do nocy i
utrzymywała się z grosza tak zarobionego. Nie nawidził guwernantek,-uważając je za zbyt wyrafino
wane istoty, ta też była już niewątpliwie prostą
i tylko śmiesznie naśladowała zewnętrzne strony
wykształconych, przez umysł wyższy uszlachetnio
nych kobiet.

Na dworze był wprawdzie nieznośny upał, ale
rozciągały się szeroko rozległe pola, łąki, lasy, nie
brakowało więc przestrzeni i powietrza do oddy
chania, a ou dusił się tu pomiędzy ciasnemi cztere
ma ścianami.
Z gorączkowym pośpiechem pochwycił kape
lusz. Nieuważnie rzucone pióro splamiło ogro
mnym kleksem list niedokończony, a przy szybkiem zerwaniu się z krzesła spadło na ziemie kilka
bardzo ważnych papierów. Ale Henryk nie uwa
żał na ten nieporządek. Niech tam w fabryce
czekają na owe pilne rozporządzenia — naczel
nik wielkiej firmy Markus, zwykle tak piluy i su
mienny wybiegł teraz z domu, pozostawiając za
sobą niedbale niespełnione obowiązki.
Bez namysłu skierował się drogą, ciągnącą się
po nad lasem. Wczorajsze postanowienie niezajrzenia już więcej na folwark rozwiało się tak, jak
te kłęby kurzu, które gorący popołudniowy wie
trzyk spędzał z drogi i rozpraszał na wszystkie
strony. Obszedłszy zabudowania lewego skrzydła,
nie wachał się Henryk zatrzymać przed zamkniętą
bramą i zaglądać wewnątrz podwórza przez te sa
me szpary w deskach, pod któremi niedawno stał
nędzny żebrak, proszący jałmużny nawet u takie
go jak tu ubóstwa.
Na dość obszernem podwórzu było cicho i pusto
do okoła. Kury przed żarem słońca schroniły się
zapewnie do zacienionych stajen, a stary kundel
na łańcuchu, który zwęszywszy obcego, podniósł
ospale łeb, jakgdyby do zaszczekania, porzucił ten
zamiar, nie chcąc się męczyć zanadto. Spiekota
ciężyła wszystkiemu i tylko w chłodnym pokoju
staruszków nie lękano się zapewnie gorąca, gdyż
oba okna były szeroko otwarte. Przy jednem sie
dział posesor, czytając książkę, a przez drugie
Henryk widział chorą, leżącą spokojnie na podu
szkach ze złożonemi rękoma. Małżonkowie znaj
dowali się sami. W oknach po prawej stronie
zamkniętych drzwi siennych nie ukazywał się
nikt, a na poddasze młodzieniec prawie nie pa
trzył. Wcale nie dbał o to, czy guwernantka sie
działa za doniczkami róż, lub nie—miał tylko je
dną myśl, jedną tylko, jedyną! I ona to skłoniła
go teraz do obejścia znów zabudowań, bo z dru
giej: z prawej strony, mógł popatrzeć w kuchenne
okno. Ale i tu było cicho i samotnie, równie jak
w ogrodzie, do którego wstąpił z kolei, ale nigdzie
żywej duszy nie było....
Tupnął nogą i zagryzł z gniewem wargi. Czyż
więc miał iść do Grafenholz, aby się przekonać,
że był niedorzecznym szaleńcem, którego nagła
sielanko wość wystrychnęła na głupca? Och, gdy
by tak widziano go teraz w domu, krążącego, jak
złodziej koło odrapanego folwarku? Śmiejąc się
ze siebie, ale i złoszcząc razem wyobrażał sobie
okrzyki tryumfu znajomych, z których czułości
szydził nieraz nielitościwie; oburzenie macochy,
córki tajnego radcy, złośliwe uśmiechy młodych
panien, w obee których grał zwykle z dumą na
puszoną rolę niezwyciężonego. Przypominał so
bie to wszystko, ale pomimo to biegł coraz prę
dzej przez las, przedzierał się przez najgęstsze
zarośla, dążąc do swej kryjówki za bukiem, zkąd
tak dobrze mógł obserwować dom gajowego, my
śląc po drodze, że dla osoby mieszkającej w sta
rym, zrujnowanym folwarku, musiało to być wiel
ką przyjemnością spędzić jakąś chwilę w nowym,
miłym domku leśniczówki z białemi ściany i we
sołym czerwonym dachem. Jak śliczne; różno
barwne cacko odbijał się ten domek na zieJonem
tle murawy, nie pożółkłej od żarów słońca, osło
niony bukami, przypierał malowniczo do wysokićj
ściany lasu, z ktorego wybiegający strumyk,
szemrząc wesołą piosenkę, zdążał ku sąsiedni ćj
dolinie.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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przekład z francuzkiego J. M.

(Dalszy ciąg).
— Pomiędzy wodzami powstańców są prawdziwi
bohaterowie:Edmund Kyan,bracia Koeke,JohnMurphy, którego nazywają ojcem Janem. Jest to ksiądz,
starzec i według nich święty. Za całą broń nosi
jedynie krzyż, z którym prowadzi do bitwy tłumy
zfanatyzowane jego słowami. Utrzymują, że nie
podobna go ani zabić, ani ranić, że kule odbijają
się od jego sutanny, w skutek czego, każdy chce
biedź za ojcem Janem. Lecz jest pomiędzy niemi
inny, jeszcze więcej wpływowy. Jest nim owa
niewidzialna, tajemnicza istota... wódz duch,
noszący obecnie nazwisko Edwarda Fitz-Geralda!
— Domyślam się, jak jesteś zadziwiony, wicehra
bio. I ja dziwiłem się również. Z początku po
sądzałem naszego przyjaciela, albo raczej tych,
którzy się obowiązali strzedz go i przypuszczałem,
że nie zdołali dotrzymać zobowiązania. Lecz
przypomniała mi się nasza wyprawa do Królew
skiego Dębu, i niesłychane podobieństwo... które
mnie wprawiło wtedy w osłupienie. Dziś też je
stem już pewny, że to tamten... Dziki Ir walczy
pod nazwiskiem sir Edwarda. Dla mnie jest to
nadużycie i prawie świętokradztwo, ale w Irlandyi
inaczej to pojmują. Zemsta za śmierć Fitz-Geralda, w którą wierzą, uzbroiła ramię Dzikiego Ira,
uważa zatem, że to Fitz-Gerald — wódz duch
wiedzie w jego osobie tłum na bój morderczy,
ach! ten lud jest nieszczęśliwy — nieszczęśliwy
okrutnie...
— Ferns. 9. Armia angielska wzmocniona przez
ochotników irlandzkich, to jest przez oranżystów,
odniosła właśnie stanowcze zwycięztwo nad po
wstańcami.
Wszystkie działa odebrane, i nastąpiło zupełne
rozproszenie gromad powstańczych. Wyruszamy
na Wexford, który od trzech tygodni znajduje się
w ich rękach. Mieli tam popełnić okrucieństwa,
podobne do osławionych waszych rzezi wrześnio
wych. Wszyscy protestanci, wszyscy, których
podejrzywano, że nie dzielą ich przekonań...
— Przerwano mi w chwili, gdy miałem kończyć
ostatnie zdanie. Powrócił patrol z więźniem.
Zadziwiłem się, poznawszy w nim 0’Connela.
„Na szczęście schwytano go bez broni, w zupeł
nie w takiem samem położeniu, jak wówczas, gdy
wyjechał z Dublina, słowem jako spokojnego czło
wieka w podróży do rodzicielskiego domu. Sko
rzystałem z tej okoliczności, i chcąc go ocalić,
odezwałem się do niego: — A więc nie należałeś
pan wcale do powstańców? — Lecz on pogardza
jąc kłamstwem, nawet dla okupienia życia od
powiedział: — I owszem, teraz dopiero porzu
ciłem ich, nie chcąc dłużej przyjmować na siebie
odpowiedzialności za krwawe czyny, — A gdy
nalegałem na niego, aby wyjaśnił owe słowa,
odparł smutnie, że przybywa z Woxford. Prze
cież, skoro zawołałem, że to, co tam popeł
niono, będzie plamić na wieki patryotyzm irlandz
ki, on podniósł żywo głowę. — To, co tam popeł
niono, spadnie grzechem i winą nieodpuszczoną na
dzieje Anglii — rzekł: pierwsza przyczyna odpo
wiada zawsze za następstwa, otóż to zbrodnia jest
i hańba. Anglii, że w jednym i tym samym kraju
mieszkają dwa nienawistne narody, siew to, który
wszedi na grobach tysięcy wymordowanych przez
Anglią.
Ukłuł mnie bardzo ciężko w samo serce, prze

cież puściłem go na wolność i czuje się szczęśli
Fitz-Gerald spojrzawszy ze smutkiem na obwią
wym z tego, choćby nawet talenta jego miały kie zane dotąd ramię, odpowiedział:
dyś przynieść szkodę Anglii.“
— Samo nazwisko moje byłoby sztandarem!
— I było nim pomimo twej nieobecności! —
Vinegar-Hill. 17. Jutro, na górze noszącej rzekł vicehrabia. — Jeden z wodzów ostatniego
powyższą nazwę, uderzymy na tych, którzy nie powstania, a przytem najsławniejszy ze wszystkich,
chcieli złożyć broni i poddać się na łaskę rządu. przybrał nazwisko Edwarda Fitz-Gerald.
— Co, co?... Nierozumiem.
Otoczyliśmy dokoła te tłumy zrozpaczone. Będą
się bronić z wśchkłą zaciętością. Jeżeli są tam
Wyjaśniwszy znane nam zdarzenia, Tankred
tygrysy są także i lwy... a niestety znajdują się ró dodał:
— Przypominasz sobie, Edwardzie, uderzające
wnież kobiety i dzieci. Żołnierze nasi są rozdra
żnieni do najwyższego stopnia, obawiam się więc podobieństwo Jakóba do ciebie. Skorzystał on
straszliwych nadużyć. Och, jakże ciężka jest ta z niego, aby tem silniejszy wywrzeć wpływ na
wojna... Słowa 0’Connela wracają mi wciąż na uczucia wierzących w cudowność tłumów. Po
pamięć i dręczy mnie, ale przede wszy stkiem je trzeba jest Irlandyi ducha wodza, — ducha, któ
rego nie można zamknąć w grób, i w tej chwili ty
stem żołnierzem.
nim nie jesteś dla narodu twojego, a Jakub jak
wszyscy inni, sądzi, że już nie żyjesz, i dla tego
dał ci to drugie zagrobowe istnienie, które cię
unieśmiertelni w dziejach. Legenda przetrwa
wieki i służąc Irlandyi da ci zarazem nieśmiertel
XXXIV.
ność wyższą, niż wszelkie pomniki.
Kilka dni później słowa vicehrabiego znalazły
W którym występują trzy tajemnice.
potwierdzenie.
Przez cały wieczór padał deszcz. Z tego po
wodu siedziano w owym gabinecie, do którego
Przez szlachetną delikatność, Tankred uważał przeszłej jesieni Dziki Ir po raz pierwszy wpro
za swój obowiązek pokazywać powyższe listy Łu- wadził Tankreda tajemnem wejściem przez dawne
cyi. Czyż nié świadczyły one korzystnie o cha koszary zamkowe.
rakterze tego, którego nazwisko nosiła?
Była to noc ciemna i wietrzna. Zaluzye w ok
I Kornelia chciała je czytać z kolei. Ostatni, nach sztukały nieustannie, drzewa jęczały smu
który zdawał się przepowiadać rzeź pod Vinegar- tnie. Księżna, cierpiąca nieco, udała się do sy
Hill, do najwyższego stopnia przeraził ją. Nagła pialni, skazówki zegaru zbliżały się do północy,
bladość i drżenie ust zdradziły jej obawy. Jakób gdy Kornelia nagle zadrżała.
niewątpliwie tam się znajdował — był to jeden
— Cicho! Słuchajcie! — zawołała, zwracając
z lwów.
się z pośpiechem w kierunku skrytych drzwiczek.
Znała również ojca Jana i podzielała pobożną
Pod podłogą w podziemnem przejściu dał się
cześć, jaką wzbudzał we wszystkich prawych Ir słyszeć wyraźny szelest. Następnie poruszyła się
landczykach.
ukryta sprężyna, i tajemne drzwiczki otworzyły
— Ach! — szepnęła z boleścią — nawet An się.
glik zmuszony jest przyznać, że to święty... święty
Gaillefontaine i Łucya z obawy podstępnego
który wkrótce ma zostać męczennikiem!
najścia z pośpiechem uprowadzili Edwarda na
Księżnie, naturalnie, nie mówiono nic o tern znane nam schodki, prowadzące do jego kry
wszystkiem. To samo i lordowi Fitz-Gerald.
jówki.
A jednak wydawał się dziwnie smutnym i nie
Pozostały tylko Pamela i Kornelia, i wkrótce
spokojnym. Pewne natury wybrane są obdarzo głośny okrzyk wydarł im się z ust. W otworze
ne szczególnym instynktem. W duszy jego odbi posadzki ukazał się człowiek, którego natychmiast
ły się — że się tak wyrazimy — nowe ciosy, które poznały: był to Jakób.
uderzyły w nieszczęsną Irlandyą.
Kornelia tym razem nie zdołała opanować pier
Pewnego wieczoru, gdy wszyscy mieszkańcy wszego uniesienia radości, rzuciła się ku wchodzą
dworu zgromadzili się na tarasie, nagle ozwały się cemu, który niemniej wzruszony, pochwycił ją
dzwony katedry.
w objęcia i z tkliwością przycisnął do swej
— Co to jest? zawołał Fitz-Gerald niespokoj piersi.
nie: — Te Deum...
W ostatnich walkach musiał ucierpieć bardzo
— Zapewne jakie zwycięztwo na lądzie — wiele. Na bladej i wychudzonej twarzy czytać
rzekł Gaillefontaine.
się dawało głęboki upadek na duchu, znużenie
W tem krzykliwy głos sprzedającego dzienniki, i ślady wielu bolesnych zawodów.
a przechodzącego przez ulicę, doszedł do grabo
— Milady — odezwał się najpierw do tej,
wej alei.
którą uważał za wdowę po Fitz-Geraldzie —
Vicehrabïa zaraz z pierwszych słów domyślając przychodzę tu, aby się rozmówić z tobą. Bądź
się, że idzie o ogłoszenie ostatnich klęsk, zadanych więc łaskawa wysłuchać mnie.
powstańcom, usiłował odwrócić uwagę Edwarda,
Kornelia przysunęła mu fotel. Dziki Ir, śmier
lecz ten przerwał mu poważnie—Chcę słyszeć, telnie zmęczony, mimowoli osunął się na niego i
zanim zdołano go uprzedzić, że mniemany umar
chcę wiedzieć, co się dzieje...
Gaillefontaine musiał zamilknąć, nie mogąc ły stał tuż, o parę kroków, słuchając go również,
opierać się dłużej, a roznosiciel doszedł właśnie mówił dalej z żywością:
— Były dwie rzeczy, dla których pragnąłem od do głównej treści ogłoszenia, to jest do zdobycia
obozu pod Vinegar-Hill i stanowczego zgniecenia dać życie: ojczyznę i Edwarda. Bóg mi za
brał, odtąd cały należę do ciebie, pani...
powstańców.
Pamela chciała mu przerwać, lecz on zatrzymał
Fitz-Gerald zerwał się z miejsca z okrzykiem
ją łagodnem skinieniem ręki.
bolesnego wyrzutu:
— Pozwól mi skończyć — rzekł z pośpiechem—
— Ach!... Utailiście przedemną, że Irlandya
powstała! Moi rodacy walczyli, a ja nie przyją Moje chwile są policzone, czekają na mnie. Sci*
gają nas jak dzikie zwierzęta, lecz spodziewam
łem udziału w walce! —
Pamela, Łucya, księżna usiłowały uspokoić go, się, że zdołam uniknąć pogoni i schronić się na
ląd stały. Ty, milady, może zechcesz powrócić
Gaillefontaine zaś odezwał się poważnie.
— Edwardzie, sądzę, że możesz zaufać memu do Francyi? Tam, jak wszędzie, rozporządzaj mną.
zdaniu tam, gdzie idzie o kwestyę honoru. Otóż Należę duszą i ciałem do ciebie i do twych dzieci.
z dwóch ważnych powodów nie mogłeś należeć do A żebyś pani nie wahała się przyjąć mnie za opieku
na, za najwierniejszego, najwięcej poświęconego
powstania.
przyjaciela, wyjawię ci tajemnicę, której nie znał
— Z jakich?
— Pierwszym jest ten, że już nie żyjesz — nikt, nawet twój mąż.
Wszyscy, którzy go słuchali, tak widzialni, jak
a nie powinieneś zapominać o tem! Drugi jeszcze
silniejszy, że nie zdołałbyś utrzymać szpady ukryci, podwoili teraz swą uwagę, a on odezwał
się znów po chwilowym przestanku:
w ręku. —
Wódz-Duch Arkusz 16.
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— Jak wiesz, milady, ojciec twego męża przy
— Ażeby tam rozpocząć wojnę na nowo?
Pat przeciwnie, okazywał się bardzo żywym i
jął mnie do domu małem dziecięciem jeszcze. Ko
— Nie, gdyż byłoby to mnożyć nadaremne ofiary. rozmownym.
chał mnie. Wychowany zostałem z obu jego sy . Bez pomocy Francyi wszystkie nasze usiłowania
— Hillo - hou! — zawołał przeskakując przez
nami, którzy przecież zachowali się względem nie mogą przynieść pożądanego skutku.
rów pełen wody. — Czułem już wielką potrzebę
mnie niejednakowo... Ileż razy starszy, dumny i
—. Czyż więc na zawsze miałbym się wyrzec rozruszać znów trochę nogi i język! Musha! Było
pogardliwy, dał mi dotkliwie uczuć, że byłem bie nadziei? — zawołał Fitz-Gerald.
ze mną to samo co i z naszemi końmi, które znu
dnym sierotą bez imienia i majątku!... Edward,
Nie — odparł Jakób — bo naród nie umie dzone już długim odpoczynkiem w stajni, gryzły
przeciwnie okazywał mi zawsze serdeczną, pełną ra i dla tego może odłożyć na jutro, pracę dziś wędzidła z niecierpliwości, chcąc popędzić w świat
szlachetności przyjaźń.
Ztąd pochodzi moja nieszczęśliwą. Szalone upieranie się na straco i pohulać na świeżem powietrzu.
wdzięczność i gorące przywiązanie dla niego. nym posterunku, jest albo pychą, albo rozpaczą.
Mówiąc to paddy śmiał się, choć twarz jego,
Wiesz, milady, jak bardzo go kochałem! Śmierć Ja, który wierzę w przyszłość, ja, choć z żalem, mimo wygód i odpoczynku blada i wymizerniała,
jego rozdarła mi serce... a i teraz jeszcze, patrz składam broń. Wydostanie ją z pochwy ktoś, świadczyła, że i to proste serce cierpiało synowskiem
o to pani, sam widok tych miejsc, sama myśl, że który przyjdzie po mnie, jeżeli Bóg nie da mi do nad Irlandyą uczuciem. Ale miał po części słu
go już nigdy nie ujrzę...
żyć tej chwili.
szność, równając się z koniem, na którym jechał.
Musiał przestać, płakał jak małe dziecię.
W tej chwili przerwał mu chrapliwy okrzyk W biednym ludzie Irlandyi, z naturą jeszcze nieObie kobiety chciały teraz przemówić, pod oknem.
rozłączonym, potrzeba ruchu i swobody ma w so
lecz Fitz-Gerald, który już stał po za Jakóbem,
— Ach! — zawołał Edward — poznaję głos bie coś z pierwiastku dzikości w pół zwierzęcej.
przyłożył palec do ust, nakazując im wzrokiem Uncasa! —
— Widzę mój kochanku — odezwał się wtedy
milczenie.
Dziki Ir już powstał, gotowy uchodzić, którędy Tankred, że mógł byś się z czasem przerobić na
— Widzisz więc teraz, milady —zakończył przybył.
Uncasa. Ten też tak samo jak ty, nie może wy
tłumiąc ostatnie łkanie, że jeżeli pragnę poświęcić
-— Bądźcie mi zdrowi! — raekł z pośpie trzymać w domu.
się dla pozostałych dzieci, spełniam jedynie świę chem. — Moi towarzysze niecierpliwią się, a mo
— W istocie, panie, — odparł Pat teraz po
ty obowiązek. Jeżeli w walce za ojczyznę przy że też zagraża im niebezpieczeństwo.
Wraz ważnie. — Gdybyś mnie wziął ze sobą do kraju
brałem nazwisko Fitz-Geralda, miałem do tego z niemi znajduje się ranny starzec, którego pra Czerwonych Skór, potrafiłbym służyć ci tam wier
również prawo, tak, pani, niewątpliwe prawo! gniemy ocalić za jaką bądź cenę. Jest to Jan nie i dobrze.
Stary hrabia Kildare wyznał mi przed śmiercią Murphy... ojciec Jan! —
Gaillefontaine zdziwiony, spojrzał na swego
tajemnicę mego urodzenia. Byłem bratem jego
Ostatnie te słowa zwrócił przedewszystkiem do sługę.
synów, byłem jego synem najstarszym, ale nieste Kornelii.
— Ten się wytłomaczył zkąd zna tajemnicę.
ty! bez nazwiska. Ojciec mój miał w młodości
— Och! — szepnęła z boleścią — nie zapomnia
— Człowiek nie jest głuchym, i choć bez po
swojej sen piękny i szlachetny, kochał Irlandyą łam o nim.—
zwolenia słyszałem kilkakrotnie, że Wasza Cześć
jak Edward i bratał się z jej ludem. Wynikło
Jakób już postawił nogę na pierwszym stopniu zamierza przepłynąć ocean. Proszę, weź mnie pan.
z tego miłość i małżeństwo; przyszły książę Lein- podziemnych schodków, lecz nagle obrócił się ze sobą, bo tu życie smutne teraz będzie, i cięż
ster ożenił się z prostą chłopką, w której żyłach jeszcze, mówiąc z żywem wzruszeniem:
sze niż dotąd.
płynęła przecież najszlachetniejsza krew Irlandyi:
— Pragnęłem wyznać wam inną jeszcze taje
— A Peggy?
krew królewska. Poślubił tajemnie moją matkę; mnicę. Dowiedzcie się, że już od trzech lat
— Biedna Peggy! — Będę tu jej przesyłał
małżeństwo musiało pozostać w tajemnicy przez przeszło ojciec Jan połączył mnie z Kornelią do wszystkie całe moje zasługi i nie ruszę na nie gro-,
strach przed moim dziadkiem, który był surowy, zgonnym związkiem. Jest moją żoną, a ponieważ sza. Lecz później dla czegóżby nie miała w or
i ostro dzierżył nad synem władzę rodzicielską. uznaliście mnie za brata, i ona więc jest waszą szaku łady Pameli oddalić się z Irlandyi. MożeTymczasem matka moja umarła w trzy dni po siostrą!
by można wziąść i dzieci, ale naturalnie wszyst
przyjściu moim na świat i staia się rzecz dość
Przywołana tkliwem męża spojrzeniem, piękna kie? Siedmioro!... Tak jest ich siedmioro. Sko
zwyczajna... Wpływy rodziny podcięły skrzydła i poważna padła mu w objęcia.
ro pobierzemy się z Peggy, bo przecież i tam mu
szlachetnym porywom młodości... Mój ojciec po
Po raz pierwszy otwarcie i w obec ludzi ucało szą być księża, którzyby nam ślub dali — przybę
jął w drugie małżeństwo Ang...
wał
jako swą ukochaną małżonkę,
dzie pewno drobiasku... Arrah! Niech się mnoży
W tej chwili Kornelia dotknęła żywo jego ra
Poczem, usłyszawszy powtórny okrzyk Uncasa, ród, który kocha Irlandyą, a nienawidzi Anglii..,
mienia, i wskazała mu oczyma miejsce, gdzie stał zniknął.
Eryn go bragh!..,
Edward.
Ogarnął go namiętny szał, wypuścił konia galo
Lecz Fitz-Gerald już spieszył ku niemu, wycią . W kilka dni później nadszedł list do vicehra- pem, i pan jego musiał go przywołać do porządku,
gając oba ramiona.
biego, w którym sir Reginald wzywał go jak naj lękając się, aby nie popełnił jakiej awantury, spotNiepodobna opisać wzruszenia Jakóba. Chciał spieszniej do Dublina.
kawszy przypadkiem Anglika. Mógł był rzucić
krzyknąć, lecz drżący, niemy, opadł znów na fo
się wściekle na każdego, który by nie odpowie
tel, nie śmiejąc wierzyć własnym oczom.
dział mu w tej chwili — Eryn go bragh...
— Nie jestem duchem — odezwał się zmar
Za przybyciem do Dublinu, vicehrabia odna
twychwstały — Jestem z ciałem i kośćmi dawny
lazł na czole Reginalda ten sam wyraz przygnę
Edward — twój brat! Ocalono mnie prawdziwie
bienia]’ smutku, który widział u Jakóba. Tak zwy
XXXV.
cudownym sposobem, a moimi zbawcami są: Slociężony, jak i zwycięzca nie doznawał zadowole
vius Jumble i Tankred!
nia z ukończonej wyprawy. Na serce szlachetne
Wyspa Druidów.
Kilka słów jeszcze, dopowiedzianych przez
go Anglika klęska Irlandyi i jej cierpienia padały
resztę obecnych wyjaśniło wszystko. Obadwaj
cieniem czarnym.
Fitz-Geraldowie uścisnęli się z uniesieniem naj
— Nie wszystko jeszcze skończone — odezwał
wyższego szczęścia.
Tankred wiedział dobrze, że wkrótce będzie się do Gaillefontaine’a — a ponieważ drogi są za
— A ja! — zawołała z kolei Łucya, która teraz musiał odjechać, a przecież serce ścisnęło mu się jęte przez wojska, muszę więc towarzyszyć wam.
weszła też do pokoju. —I ja jestem też siostra boleśnie w chwili, gdy się oddalał od Łucyi.
Czy już jest gotów do drogi?
twoja, Jakóbie, bracie mój...
I młoda dziewczyna zdawała się również wzru
— Sir Edward?...
W chwilę później, wszyscy otoczyli Jakóba, szoną. W jej dużych błękitnych oczach przebi
— Nie, okręt?
który teraz stał się takim samym wygnańcem, jak jał szczery żal i tkliwa życzliwość siostry. Tan
— Otrzymałem niedawno list z Hamburga.
Sir Edward. Gaillefontaine przedłożył mu projek- kred ani śmiał pzypuszczać nie więcej. Lecz Kapitan znajduje się zapewne w oznaczonem miej
ta, dotyczące przyszłości, a Jakób słuchając, od u niego — wyznał to już sobie oddawna — była scu. W umowie z nim zastrzegłem sobie, że
zyskał znów całą swą dawną energię.
to silna, głęboka miłość.
w razie opóźnienia z naszej strony — będzie
— Do Ameryki! — mówił spoglądając na Kor
Na szczycie wzgórzy panujących po nad pła czekać.
nelią — połączymy się z wami, ale nie teraz, pó szczyzną Kildare, obrócił się za siebie, szukając
— Jutro pojedziemy do Kildare — rzekł Regiźniej...
wzrokiem na widnokręgu owych cichych miejsc, nald. Prosiłem, aby mnie wysłano ku północo— Jak to być może! Dla czegóż nie razem?— w których upłynęło mu tyle szczęśliwych godzin, wschodowi i otrzymałem już stosowny rozkaz.
^zawołał vicehrabia.
nie mających już nigdy powrócić. W myśli przy Nie obudzi to najmniejszego podejrzenia, że zbo
Dziki Ir odmówił, obawiał się zaszkodzić uciecz woływał wdzięczną postać Łucyi. Och, dla cze czę parę mil dla widzenia się z żoną, bo dla świa
ce Edwarda, zresztą nie był jeszcze wolnym, miał go nie spotkał jej wcześniej, zanim jeszcze była ta Łucya już nią jest. To pozwoli nam zabrać ze
obowiązki względem swych towarzyszy, którzy narzeczoną innego? Być kochanym od niej i mo sobą Edwarda, bez żadnego dlań niebezpieczeń
oczekiwali w pobliżu na niego.
gąc kochać... Ach! co za rozkoszna przyszłość, stwa.
— I cóż zamierzacie uczynić? — zapytał Fitz- jakie niezmierzone szczęście!...
Gerald.
— Dość tego! — szepnął z boleścią — to jedy
(Dalszy ciąg nastąpi)
— Przenieść się na północ Irlandyi —- odpo nie marzenie!—
wiedział.
I smutnie zamyślony, udał się w dalszą drogę.
Warszawa. —< Drukiem S. Orgelbranda Synów, ulica Bednarska Nr. 20
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