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FRAGMENT.
O ludy! zbudźcie wy tego Chrystusa
Z marmurów ciszy!
Bo oto na świat przychodzi pokusa
I otchłań dyszy....
Bo oto słychać spękanej gdzieś struny
Jęki i zgrzyty,
I wiatr przeciąga—i idą pioruny
Walić w błękity!
Do dna zmącone, jako morza fale,
Duchy się chwieją,
Jakieś rozruchy, i skargi, i żale,
W powietrzu mdleją.
Chorego serca słychać głośne bicie
W piersiach ludzkości,
Siłą zniszczenia wyrywa się życie,
Do swej przyszłości,
I rozpłomienia nawałnic oddechem,
Myśli ogniska,
I na mdłych formach, lepionych z pośpiechem.
. Piętno wyciska.
Kto-idzie, nie wie: gdzie dąży; kto czeka,
Nie wie: dlaczego;
Ciemną jest, straszną, ta droga daleka,
Gdzie ludy biegą!
Nim słońce wzejdzie nad ziemią zagasłą,
Rzesz ludzkich wodze
Piorun obrali za znamię i hasło
Na swojej drodze!

W Cesarstwie Austryackiem we Lwowie u Gnkrynowicza i Schmidta
kwartalnie flor. 3; na prowincyi z przesyłką pocztową flor. 3 cent. 80.
W Krakowie: u D, E. Friedleina, kwartał, flor. 2 cent. 75; na pro
wincyi z przesyłką pocztową flor. 3 cent. 50
W W. Ks. Poznańskiem: u Leitgehera i SpóŁ, kwartał, tal. pr. 1
sgr. 20.

Zbudźcież wy tego, co karmi łaknące,
Spragnione poi,
Niechaj zażegna te fale kipiące,
Niech je ukoi!
Zbudźcież wy tego, co nagie okrywa
Krajem swej szaty,
Bo już się burza rozbłyska i zrywa,
By wichrzyć światy!
Marya Konopniaka.

0B0W1PEK
(Streszczenie z Samuela Smiles).

(Dalszy

ciąg), '

W wiek przeszło po św.1 Wincentym a Paulo
podjął podobne dzieło miłości bliźniego Jan Ho
ward, Anglik, którego los, przypadek skierował
na tę drogę. Lizbona, zagrzebana w gruzach
własnych przez straszne trzęsienie ziemi, budziła
ófólne zajęcie i Howard wraz z wielu innymi
puścił się w podróż, aby oglądać na oczy smu
tne zjawisko. Ale morza nie były w czasach
wojennych spokojnym gościńcem, statek niosący
Howarda został schwytany przez korsarzy francuzkich, a podróżni wpadli w moc nieprzyjaciół.
Traktowani najpierw bardzo srogo, byli trzy
mani o chlebie i wodzie przez czterdzieści óśm
godzin, a potem uwięzieni w Brest; w wilgotnem, ciemnem podziemiu wieży zamkowej przez
czas dłuższy jeszcze nie dostali zgoła żadnego
pokarmu, aż wreszcie ćwierć baraniny zosta
ła im rzuconą z góry. Musieli jak dzikie zwie

rzęta rozerwać ją rękami i zębami, i tak było
przez tydzień cały, przycżem łożem nieszczęśli
wych była wilgotna ziemia więzienia, pełnego
zgniłych i zaraźliwych wyziewów. Trocha słomy:
to jedyne ich posłanie, jedyne okrycie przed przenikliwem chłodem ciemnicy.
Nareszcie Howard został wypuszczony na wol
ność i powrócił do Anglii: ale to, co przebył, utkwi
ło mu w duszy myślą bolesną, że inni ludzie cierpią
to, co on przecierpiał; że cierpieć tak mogą jeszcze
długo, długo—i wzruszony uczuł w sobie nagle świę
te powołanie reformatora. Najpierw nie spoczął
poty, póki nie wydobył z więzienia francuzkiego
współtowarzyszów przebytej niedoli; potem, chcąc
działać na podstawie wiadomości już pewnych,
zawiązał piśmienne stosunki z angielskimi jeńca
mi w innych portach i twierdzach stałego lądu,
przyczem przekonał się, że to, co sam przeszedł, nie
było jeszcze najwyższem okrucieństwem; że nie
wola brańców wojennych i wszystkie inne pań
stwowe więzienia Europy były piekłami bezlito
snej nieludzkości.
Najpierw zwrócił działalność swoją na więzienia
angielskie, nad któremi miał moc nadzoru, jako
wielki szeryf, to jest najwyższy urzędnik hrabstwa
Bedfort. Zwykle urząd ten jest bardziej honoro
wym, niż czynnym, i służy jedynie do uroczystej
pompy, lecz Howard nie tak rzecz pojmował; dla
niego wysokie stanowisko znaczyło wysokie zo
bowiązanie, przyjęte względem społeczeństwa:
dlątego też zasiadał w sądzie niezmordowanie,
przysłncbywał sie biegowi spraw kryminalnych,
a potem schodził do więzienia, badał życie, jakie
tam wiedli skazani, i wtedy-to przekonał się, że
dotychczasowy systemat więzienny był okrutnem
znęcaniem się nad nieszczęśliwymi, których tam
wtrącono: był miejscem więcej jeszcze zepsucia,
.niż kary, gdyż stosunkowo niewinny, naprzykład
biedak, który z głodu ukradł bochenek chleba,
przebywać tam musiał obok mordercy; dziewczy
nę tylko płochą łączono z zepsuciem bezczelnem.
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Nie udzielano wcale więźniom pociechy religij tych wszystkich łudzi uczciwych, których cieszy praca w ojczyźnie i puścił się na trzeci objazd
nej, nie znali oni kościoła ani modlitwy i był to zgniecenie nadużycia i postęp ku dobremu. Przy więzień angielskich, gdzie ujrzał z pociechą serca,
przybytek, który, jak piekło, nie przepuszczał ża szła nareszcie dla szlachetnego człowieka szczę że jego trudy nie były bezowocnemi: postęp był
dnego jaśniejszego, cieplejszego promyka, mogą śliwa chwila powrotu do zdrowia, odzyskania sił, znaczny, rządziła zasada inna, więc też nawet
cego ogrzać lub oświecić dusze. Posądzeni, czę które musiały mu natychmiast służyć do ostatecz w razie zboczeń już tu tak strasznie, tak ciężko
sto o winy lekkie, a nawet nieraz o pozór tylko nego dokonania dzieła. Prawo było wydane i ogło nie było ludziom.' Grdy to sprawdził i spostrze
win, i przestępcy, zbrodniarze—cierpieli zarówno szone; czy przecież wykonano je i jak wykonano? żeń swych udzielił parlamentowi, przepasał zno
i mogli zarówno bluźnić, przekląć ideę sprawiedli Howard wiedział aż nazbyt dokładnie: co to jest wu biodra pasem wędrowca, bo chciał poznać
wości, w imię której ludzie tak traktowali ludzi. zatwardziałość, chciwość ludzka i jak trudno jest północo-wschód Europy, zwiedzić Rossyą. Wszedł
Urzędy więzienne nie były płatne przez państwo, wypuszczać z rąk łup, oddawna trzymany: to też do Petersburga sam jeden, pieszo, ale policya od
płaca ich powstawała z różnych kar i wyzysków jak niegdyś objechał kraj, śledząc złe, tak teraz kryła go wprędce i nagle dostał wezwanie zapra
najniesłuszniejszych. W hrabstwieBedfort dozorca puścił się na objazd drugi, śledząc dobre. Teraz szające go na dwór Katarzyny Ii-ej. Ale on
więzienny pobierał ją z opłat, wymuszanych na już wpuszczać go musiano wszędzie, nie z łaski, przybył zwiedzać ciemne turmy więzienne, a nie
tych biedakach, którzy, uznani wreszcie za nie ale z mocy rozkazu, który wiózł ze sobą. Tali pałace królów i wielkich tego świata, i taką była
winnych, zostali wypuszczeni na wolność. I pła zman ten rozmykał mu żelazne wrzeciądze wszyst jego odpowiedź dana posłańcowi cesarzowej.
cili za to! Howard wystąpił przeciw krzyczącej kich państwowych więzień Anglii, po których Uzyskawszy pozwolenie najwyższe, był przyto
niesłuszności, żądał, aby ją usunięto, lecz kazano przyszła kolej na więzienia Szkocyi i Irlandyi. Tu mny okrutnej karze knuta, której ule gała kobie
mu wtedy wskazać, czy gdziekolwiekbądź było nie było nic lepiej, niż tam, ale zasada prawna raz ta i mężczyzna. Kobieta dostała dwadzieścia
inaczej? Howard kupił sobie mocnego konia i za otrzymana, czyniła rzecz kwestyą czasu jedynie: pięć razów i, choć była bardzo osłabioną i zbola
czął jeździć po kraju od więzienia do więzienia, ogłosił, co widział, i nastąpił zaraz skutek pożąda łą, Howard widział ją w kilka dni potem i przeko
w celu pozyskania zasady dla swego wniosku, ale ny, równy we wszystkiem poprzedniemu.
nał się, że żyła jeszcze i żyć mogła. Ale mężczy
znajdował tylko coraz-to inne okazy okrucieństwa
Ojczyzna Howarda i złączone z nią krainy otrzy zna, który dostał sześćdziesiąt, umarł. W rozmo
i bezlitości barbarzyńskiej. W Norwich cele wię mały zatem dobrodziejstwo, wypływające z no wie z katem dowiedział się Howard, że kara
zienne były podziemnemi lochami i więźniowie wych pojęć o miłosierdziu publicznem; czyż prze śmierci mogła być wykonywaną w ten sposób,
musieli kupować sobie słomę, która kosztowała cież jego uczucie ludzkości miało się zamknąć jakkolwiek nominalnie była zniesioną. Jeden lub
ich gwineę na rok; tu dozorca więzienia nietylko w tym obrębie jedynie, czyż poza temi granicami, dwa knuty spadające na boki i wyrywające zna
już nie był płatnym za swój urząd, ale, jak z zy które tworzyły wały oceanu, nie było takich, czne kawały ciała sprowadzały ją. Kat działał
skownej arendy jakiej, płacił podszeryfowi 40 fun. którzy cierpieli i którym ulżyć było również obo według instrukcyi.
ster, rocznie. Odbierał to sobie od biedaków, nad
Howard zwiedził jeszcze Moskwę i przez Pol
wiązkiem i pragnieniem szlachetnego serca? Ho
którymi był panem wszechwładnym.
skę,
Prusy, Hanower, wrócił do kraju, gdzie
ward, spełniając swoje posłannictwo miłości bli
W innych miejscach uwięzieni za długi nie do źniego, wyjechał na ląd stały, udając się na po wkrótce wydał dodatek do swego ogromnego już
stawali żadnego jedzenia; kto był tak ubogim, że
czątek najbliżej — do Francy i. Tu stan rzeczy dzieła. Dodatek ten jest dla nas najciekawszym,
sam nie był w możności się żywić, żył z jałmużny, okazał się lepszym, niż poprzednio w Anglii, jak bo mieści w sobie opis więzień naszych. Można
żebrał przez kraty więzienne kawałka chleba. kolwiek nie był i tu dobrym, a jedynie mniej złym. przecież przypuszczać z góry, że Howard nie zo
W mieście biskupiem Ely przykuwano więźniów
Tylko o Bastylii szeptano rzeczy bardzo smutne, stał tu uderzony okropnością żadną, bo wzmian
plecami do podłogi, bo w tej postawie nie mogli
ale bramy jej nie chciały się odemknąć dla apo ka, jaką daje o tern Smiles, jest krótką i łagodnie
już przedsięwziąć nic, coby umożliwiło ucieczkę. stoła litości, a gdy doszło do uszu władzy miejsco wyrażoną.
Żelazne sztaby mieli nad sobą, w koło szyi była
W 1783 puścił się Howard do Hiszpanii i Por
wej, że śmiały cudzoziemiec czyni poszukiwania
obręcz nasadzana gwoździami i Howard też już
i zbiera wiadomości, wyszedł rozkaz uwięzienia tugalii, a z tej podróży powstał drugi dodatek
teraz nie dla płacy dozorcy więzienia w Bedfort
go, przed czem jednak zdołał ujść dość wcześnie. do dzieła, które jednak jeszcze zamkniętem być
jeździł od miasta do miasta, od więzienia do wię
Niemniej wydał wkrótce broszurę o Bastylii, na nie miało. Przez dwanaście lat nieustannej po
zienia angielskiego. Spisywał pamiętnik podróży
pisaną na zasadzie urzędowych sprawozdań fran- dróży zjechał i zszedł Howard czterdzieści dwa
swojej, tajemnice ciemnych jak noc przybytków cuzkich, otrzymanych z wielkim trudem i wielkim tysiące mil kwadratowych świata, a oprócz ko
sprawiedliwości, przyczem niejednokrotnie udało zachodem. Dołączył do tego, co ktoś jednocze sztów drogi wydał na cele miłosierne wykupu
mu się wykazać, że więzioną jest niewinność naj
śnie napisał pofrancuzku, a on przetłómaczył uwięzionych za długi, oraz na wsparcia wypu
czystsza, którą zapędzał między stracone cień ja i wcielił do dzieła swego.
szczonych z więzienia a samotnych, lub sędziwych,
kiś, ze zbiegu wypadków powstały, często dziki
30,000 funtów sterlingów. Więzienne zaraźliwe
Dalej, dążąc zawsze do swego celu, przebył choroby, tyfusy, zwane wtedy zgniłemi gorączka
zabobon, lub przesąd złączony z okrutną podej
rzliwością. Oile mógł, wykupywał nieszczęśli Belgią, Hollandyą i Niemcy, zwiedzając, badając, mi, rozżaliły mu przytem serce widokiem cierpień
wych, których więziono za długi, i podróż ta spisując wszystko, przedstawiając komu należało ciężkich, od których ludzie odwracali się z trwo
trwała blizko rok i zakończyła się odezwą do to, co sam poznał i innym do poznania podać za gą, zostawiając nieszczęśliwych bez ratunku i ulg
parlamentu, w skutek której Izba Niższa wy pragnął, a był to zasiew szczęśliwy ziarna, o któ- możliwych, trawionych pragnieniem i innemi nie
dała z łona swego komitet do zbadania pra rem nie wątpił, że wejdzie i wyda plon, jakiego mniej ciężkiemi dolegliwościami. Tosamo działo
wdziwego stanu rzeczy, dla którego Howard do pożądał. Więc niezmordowany udaje się z kolei się w czasie epidemij morowych, i Howard w go
magał się wymiaru sprawiedliwości narodowej. do Szwajcaryi, lecz tu spotyka pojęcia karności rącem uczuciu miłości bliźniego postanowił we
Stanął przed sądem wysokiej magistratury z ta więziennej szczęśliwie już podniesione. W Szwaj- drzeć się w samo ognisko plagi, aby dojść: w jaki
kim zapasem najdokładniejszych szczegółów i caryi pierwszej dawano więźniom pracę, tak na ich sposób działają miazmata zaraźliwe, jak szerzy
liczb, że jeden z członków, zadziwiony ogromem własną korzyść, jak dla zmniejszenia podatku, na się klęska okrutna, której wspomnienie żyło
pracy, zapytał: czyim kosztem dokonał tego wszyst utrzymanie więzień pobieranego.
jeszcze w Anglii. W 1785 r. wyjechał do Fran
kiego? Howard uczuł się obrażonym pytaniem, bo
Ta podróż po środkowej Europie zajęła poświę cyi, aby przez Paryż dostać się do Marsylii, gdzie
czyż miłość bliźniego nie jest dość potężnym bodź conemu człowiekowi trzy lata czasu; a ile pracy, objawiła się ze Wschodu przyniesiona zaraza.
cem dla pracy, która opłaci się najwyżej, jeżeli ile trudów dodał do tego! Przebył — nie parą, Ale rząd francuzki pamiętał jego książkę o Ba
wyda pożądany owoc sprawiedliwości i miłosier jak dzisiaj—obszar trzydziestu tysięcy mil kwa stylii i zakazał Howardowi pobytu na ziemi frandzia publicznego?
dratowych i powróciwszy do ojczyzny wydał cuzkiej; on przecież przebrany przedostał się do
Rzecz się zakończyła podziękowaniem, które wielkie dzieło: „Stan więzień“. Sprawiło ono rogatek paryzkich, które przeszedł pieszo i wie
parlament złożył Howardowi za wykazanie nad wielkie wrażenie; Izba Niższa znowu wzięła pod czorem. Już tej samej nocy policya dowiedziała
użyć i braków, na które nikt nie zwracał uwagi. rozwagę wskazówki Howarda, co do dalszej, się o nim i zapukała do drzwi jego sypialnego po
Idąc za wskazówkami, których rządowi udzielił, głębszej, doskonalszej reformy więzień, a on wy koju, lecz szczęśliwy pomysł, który pozwolił mu
nakazano natychmiast oczyszczenie i ulepszenie stąpił wtedy z projektem wprowadzenia do Wiel zyskać kilka minut samotnych, ocalił go od do
więzień, usunięto miejscowe środki karności, znie kiej Brytanii domów poprawy. Widział taki za kładnego już zapoznania się z Bastylią. Zdążył
siono wszelkie służebności i opłaty pobierane od kład w Amsterdamie i stawiał go za wzór dla się odziać, jak na drogę, wziąć pieniądze i papie
więźniów, których nie wolno było zatrzymywać pod- karności kryminalnej, oświadczając się przeważ ry, wymknąć się tylnemi drzwiami i gdy komisżaanym względem, skoro tylko wyrok uwalniają nie za metodą zaprowadzenia po więzieniach pra sarz policyi zaczął nakoniec oglądać się za nim,
cy ich wydanym, lub czas kary odsiedzianym zo cy, za metodą uczenia jej. Udał się dla powtór on już szedł w kierunku tych drugich rogatek, od
stał. Przytem urządzono przy więzieniach infirme- nego przestudyowania rzeczy z powrotem do których wiodła droga do Marsylii. Tam uwzglę
rye i kaplice, nakazano budowę więzień nowych, Hollandyi, a ztamtąd do Prus, do Austryi dą dniono święty cel, dla którego działał; dopuszczo
według zasad nowoczesnego budownictwa wznieść żąc, tam przez Szlązk.
Po przejrzeniu’ wię no go do szpitala Saint-Lazaire gdzie zebrał po
się mających,—co wszystko poparł bill odziel- zień austryackich wyruszył Howard z Wiednia trzebne mu informacye i odpłynął do Smirny,
ny, dający nową podstawę karności kryminalnej do Włoch, do Rzymu, gdzie jak niegdyś we gdzie właśnie srożyła się zaraza. Opatrzność ra
w państwie Wielkiej Brytanii. Było to 1774 r. Francyi przed bramą Bastylii, tu zatrzymać towała go od śmierci i wyszedł szczęśliwie z tej
Howard leżał chory w chwili, kiedy się to się musiał na progu więzienia Inkwizycyi. Wszyst próby ogniowej, aby przecież zaraz wsiąść na okręt
działo. Trudy podróży, odbywanej w warun kie inne otwartemi mu zostały, ale mary tam zarazą dotknięty a płynący do Włoch. Uczynił
kach owoczesnych, ciężka praca przenikania do tego były nieprzenikliwe i żaden już głos, ża to z zamiarem, aby zmusić śmierć niosący statek
ciemnych, dusznych nór więziennych, oddziałały dna wiadomość nie przebiła ich, aby dojść do jego do zatrzymania się u wejścia do portu i odbycia
na organizm silny dotąd i przykuły go niemocą do uszu. Powrócił do kraju przez Francyą i tym kwarantanny.
łóżka. Kiedy myśl jego odnosiła tryumf, kiedy razem przebył cztery tysiące sześćset mil angiel
I on ją odbywał z innymi, a zachorował wła
głos publiczny wymawiał imię jego z wdzięczno skich.
śnie na gorączkę i silnie dotknięty, bez niko
ścią, on nie mógł brać udziału w ogólnej radości
Ale Howard nie odpoczywał nigdy. Czekała go go z życzliwych, leżał w cierpieniach ciężkich
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dni czterdzieści. Gdy wyzdrowiał i wrócił do
Anglii, zjęła go tęsknota do miejsc rodzinnych;
udał się na wieś do dziedzicznych dóbr swoich,
zbliżył się do ludu, otoczył ubogimi i po takiej,
jakgdyby stacyi ożywczej, jeszcze raz zabrał się
do pracy. Śledzenie postępów i przyczyn rozsze
rzania się zarazy było mu bodźcem do tego:
w 1789 r. wybrał się w podróż — już ostatnią.
Chciał jechać do Turcyi, Egiptu i Berberyi,
a skierował drogę swą przez Hollandyą, Niemcy,
Rossyą, ale dojechał już tylko do Chersonu. Tu,
jak wszędzie, chciał zwiedzić więzienie i zaraził
się tyfusem więziennym, a miał rok sześćdziesiąty
czwarty, siły już były stargane i on znów sam je
den między obcymi. Zamknął też tu oczy, na odpo
czynek wiekuisty, a jeden ze szczegółów tej śmierci
stanowi dziwnie wzruszającą illustracyą życia, po
święconego najsurowszej, najposępniejszej pracy.
Komuś co był przy łożu jegoś mierci, może słudze
swemu, powiedział gdzie chce, aby go pochowano,
i oznaczył miejsce grobu swego na jednym ze
cmentarzy w Delfinacie. „Połóżcie mnie spokojnie
w ziemię, postawcie na grobie moim zegar słone
czny i niech mnie zapomną...“ powiedział i ten,
który zrobił zawodem życia swego zstępowanie
do lochów i ciemnic, którego myśl obracała się
nieustannie w kole zbrodni i cierpień, w kole naj
cięższych nędz i ran ludzkości, pasła się widoka
mi zgrozy i brzydoty najwyższej, w chwili osta
tniego ujścia swego z ziemi zwrócił ją ku krainie
słońca i kwiecia, chciał mieć tam swój ostatni domek cichy.
Nie można prawie bez łez pomyśleć o tern, o głę
biach ofiarności tego człowieka, o poezyi, którą
wśród tego uchował sobie w duszy.
Jan Howard nie był nigdy żonaty. Nie two
rzył rodziny, nie przywiązał serca swego do je
dnej istoty, bo je oddał całe ludzkości i biło ono
w jego łonie dla niej tylko. Sakrę święceń ka
płańskich nosił zatem w głębi czystego, wzniosłe
go ducha.
(Dalszy eiąg nastąpi)
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IV.
Dotychczas — zaledwieśmy tylko wspomnieli
o właścicielach dworku, do którego weszliśmy na
początku niniejszego opowiadania.
Z obowiązku winniśmy ich bliżej zapoznać
z czytelnikiem, aby dać jakiekolwiek o nich wyo
brażenie.
Hrabia Leon liczył się do rzędu ludzi z najpię
kniejszym charakterem. Wykształcony grunto
wnie, patrzył na życie z wyższego stanowiska—
umiał być pobłażliwym na to, co jest wśród je
go win słabością, lecz także umiał być surowym
sędzią.
Mimo to, że Opatrzność pozwoliła mu używać
rozkoszy, które innym ludziom są wzbronione,
jego twarz wyrażała melancholijną powagę, łago
dność i rezygnacyą.
Na ustach jego zawisł uśmiech lekkiej ironii,
jakby ten człowiek całe swe życie strawił na wal
ce o byt. W oczach tylko jaśniała mu duma i pe
wność siebie.
W dwudziestym ósmym roku życia hrabia Le
on poznał Walentynę, jaśniejącą w całym blasku
rzadkiej piękności.
Jej ojciec, spokrewniony z najpierwszą szlachtą
polską, utrzymywał w Warszawie dom na wy
kwintną stopę, a salony jego zapełnione bywały
doborowem towarzystwem.

Od pierwszego ujrzenia Walentyny lir. Leon
Z tego-to więc powodu rozgościli się we dwor
pokochał ją namiętnie; lecz ona, niepojmując, czy ku znanym już czytelnikowi.
też niechcąc, pojąć prawdziwej jego miłości, roz
Dworek ten, chociaż był istnym rajem na zie
dzierała mu serce swojem lekceważeniem.
mi, chociaż wabił oko, jednak miał tę wadę, że
Im więcej starał się przypodobać, tem większy był ustroniem zbyt cichem i życie płynęło w nim
chłód i obojętność odbierał w nagrodę.
zbyt jednostajnie; a dla Walentyny, która jaśnia
Na nieszczęście, miłość potężniała z każdym ła tak długo wśród pierwszych salonów, o której
dniem prawie. Zazdrosny i porywczy, stawał się uszy odbijały się nieustannie słowa uwielbienia,
nieraz przerażającym; lecz wrodzona duma po zaczynał przybierać pozór pięknie ustrojonej mo
wstrzymywała go od wymówek. Potrafił sam giły.
w sobie przytłumić wszystkie boleści; nie dał się
Nikt u nich nie bywał, a jeśli ktoś zawitał, to
nigdy słyszeć ze skargą — umiał cierpieć, nie ob tylko na chwilę.
winiając przecież Walentyny.
Hrabia Leon nie spostrzegł nigdy, aby się Wa
Jej uśmiech był jego życiem—cały świat, całe lentyna nudziła; sądził, że tak jak on sam, za
niebo czuł w uściśnieniu jej dłoni — całe piekło chwyconą jest owem sielskiem życiem. Tymcza
widział w jej zachmurzonem czole.
sem Walentyna czuła znudzenie i tęsknotę do ludzi.
Lecz powoli, powoli postępowanie Walentyny
W takich-to czasach zjawił się Kazimierz.
zmieniło się zupełnie. Witała go z uśmiechem—
Dodawać nie potrzebujemy, że mile był zawsze
a gdy odchodził, żegnała prawie ze smutkiem.
witanym we dworku, że hrabia chętnie z nim prze
Kaprysy ustąpiły, a w ich miejscu zagościła bywał, a Walentyna witała gd miłym uśmiechem
słodka i tkliwa niemal życzliwość.
i może mimowoli—przedłużała z nim rozmowę.
Hr. Leon był tak uszczęśliwiony, że nie mógł
Nic też dziwnego, że Kazimierz wśród tych roz
wierzyć rzeczywistości; wyczekiwał dnia, w któ mów, uczuwał dziwny niepokój w sercu.
rym Walentyna każę mu gorzko odpokutować te
Walentyna zwykle poruszała kwestye, nad któchwile rozkoszy.
remi trzeba się było głęboko zastanawiać. Jej
Walentyna jednak nie myślała o tem: poznaw sposób mówienia miał w sobie coś odrębnego; roz
szy wyższy charakter hrabiego, postanowiła sobie mowa z nią dawała materyał do głębszego my
szanować czyste jego uczucia i odpłacać mu wza ślenia.
jemnością.
Skutkiem tego Kazimierz ciągle nią był zajęty:
Nadszedł więc dzień, w którym się połączyli. jeżeli był przy niej, słuchał mówiącej, a wróciw
Dzień ten podsycił jeszcze gorące uczucia zło szy do domu, rozbierał znaczenie jej słów.
żone w sercu hrabiego. On ją tak ukochał, tę,
Najrozkoszniej jednak usposabiały go prze
która stawała się jego żoną, tyle walk przebył chadzki, które się dość często powtarzały.
z samym sobą, tyle przemarzył o niej, — że nieHrabia Leon, będąc zwolennikiem spacerów,
mógł się pogodzić z ogromnem szczęściem, jakie codziennie prawie do nich namawiał, a Walenty
go spotkało.
na i Kazimierz chętnie namowom ulegali.
Przed sobą miał piękną postać, która, ubrana
Wszystko troje wychodzili zwykle przed zacho
w bieli, przypominała klassyczne piękności Rafae dem słońca, powracali zaś, kiedy już zmrok za
la. Jej wzrok spuszczony, jej oddech żywszy niż padał—zawsze weseli i rozmowni, zawsze z zado
zwykle, coś jakby smutek i niepewność w wyra woleniem i uśmiechem na ustach.
zie przecudnego oblicza: wszystko to porywało
Raz tylko powrócili w niezwykłem usposo
i olśniewało.
bieniu.
Hrabia Leon, upojony szczęściem, pochwycił
Kazimierz podczas przechadzki miał sposo
rękę ukochanej.
bność dłużej rozmawiać wyłącznie z Walentyną.
—Walentyno, aniele mój—rzekł, hamując wzru Byli sami i mówili o miłości; słowa Kazimierza
szenie—zbudź mnie z tego snu ułudy, lub daj po zaczęły się stawać gorącemi; Walentyna przecież
znać, że bóztwo piękności i miłości dostało mi się słuchała spokojnie i tylko oczy za nią odpowiada
rzeczywiście na skarb żywota.
ły. W spojrzeniu tem nie było gniewu, ani nie
— Ach.... gdyby to był sen—rzekła bezwiednie chęci, było tylko rozmarzenie i smutek.
Na zakończenie Kazimierz rzekł:
Walentyna—i otarła oczy, które sięzlekka załzawiły.
„Szczęśliwy, kto nie kocha—czyje serce więdnie,
— Tem jednem słowem dałaś mi poznać, że je
Lub kto kocha pół sercem—i żyje oględnie....“
stem na ziemi — zawołał hrabia z goryczą. —
Oprzytomniałem zupełnie! Czuję, że będziesz mnie
Dawniej, uważałem te słowa Syrokomli za fałsz;
pani pocieszać, jak anioł, lecz będziesz mnie za
smucać, jak człowiek. Ale precz z myślami czar- dziś jednak widzę w nich wielką prawdę.
Walentyna spojrzała mu w oczy smutnie, a on
nemi!—dodał weselej.—Chociażbym cierpiał najsroższe męczarnie, to przecież ta myśl, że cierpię dodał:
— Wręcz temu przeciwne jest zdanie inne: „Ucz
przez ciebie i dla ciebie, zdolna będzie mnie
się miłości od komara, co rozkochany w świetle
uszczęśliwić.
Ten człowiek czuł, że kobieta, dla której szalał, płomieni, wpada weń i ginie“.
— Któregoż słucha serce pańskie?—spytała.
oddawała mu się bez miłości.
— Na nieszczęście—drugiego.
Walentyna tymczasem podała mu rękę z go
— Na nieszczęście?
dnością i rzekła stanowczym głosem:
— Tak, bo musi uledz losowi komara, kto ko
— Gdybym nie miała tej słodkiej nadziei, że
życie nasze będzie jednem pasmem zgody i miło cha bez nadziei.
— Bez nadziei....—powtórzyła jak echo i przy
ści, przeniosłabym nad nie nawet klasztorną celę.
Chcę, aby mąż mój był szczęśliwym i zrobię to, że śpieszyła kroku.
Gdy wrócili do domu, rozmowa nie szła, coś
szczęśliwym będzie.
— Darzysz mnie pani pokrólewsku i upajasz przygniatającego ciążyło na obojgu i po pewnym
swoją dobrocią — odparł hrabia z gorącą wdzię czasie Walentyna siadła do fortepianu. Grała
cznością; ale nie był to już zapał namiętny szczę długo i rozmaite rzeczy, aż nagle, przeszła z tej
pełnej muzyki do cicho, delikatnie wykonywanej
śliwego nowożeńca.
Młoda para przedstawiała małżeństwo, jakie melodyi i przy jej wtóize zaśpiewała powszechnie
nie łatwo znaleźć. Miłość hrabiego potężniała znaną piosenkę z „Błyskawicy“: — Nie trzeba ni
z każdym dniem: kochał żonę, jak tylko człowiek gdy tracić nadziei. Bo bez nadziei, jakżeby żyć!
Zdawało się w tej chwili Kazimierzowi, że po
kochać jest zdolny.
Jednakże nadszedł czas, w którym ciemna chmu raź pierwszy w życiu słyszy śpiew tak piękny,
chciał się rzucić do nóg Walentyny i Bóg wie, czyra wysunęła się na pogodny horyzont ich życia.
Hrabia Leon niebezpiecznie zachorował, a nie by nie był zrobił tego, lub innego szaleństwa,
bezpieczeństwo to stawało się tem groźniejszem, gdyby na szczęście nie wszedł hr. Leon.
Kazimierzowi, gdy wracał do miasta, zdawało
iż chory miał oddawna wadę sercową, i przy
pierwszym silniejszym attaku mógł pożegnać swą się, że leci powietrzem; nie było w nim żalu, że
odchodzi; unosił ze sobą taki zapas szczęścia, że
żonę.
Energia lekarzy i troskliwa opieka Walentyny na tęsknotę nie było miejsca w jego sercu.
Pewnego razu, gdy z Walentyną i hrabią sie
przywróciły mu zdrowie. Po wyjściu z niebez
pieczeństwa lekarze zalecili mu ciche ustronie, dzieli w altanie, wszedł jakiś nieznajomy mężczy
a przedewszystkiem unikanie wszelkich wzruszeń. zna do ogródka.
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Wzrostu był słusznego, trzymał się nieco po logia; pisał już o niej i mówił z katedry, aż to za tu sławną na cały świat stal, a tern obsługuje
chyło; włosy już szpakowate okrywały mu głowę, głębianie się w przeszłość, poszukiwanie śladów olbrzymie przędzalnie bawełny. A młyny na
na którą natknął był niedbale duży słomiany ka przedhistorycznego człowieka wyrobiło w nim Shetlandach (my możemy dodać: stępy i żarna)
pelusz.
przekonania odmienne od przeważnie rozpowsze czy to nie jest przemysł ludzkości przedhistorycz
W twarzy jego malowało się głębokie rozrze chnionych dziś w nauce, że pochodzimy od niższe nej? Mitchell przytacza dalej chaty wyspiarzy
wnienie; rozglądał się dokoła, a zdawało się, że go pierwotnie typu, który rozwijał się dopiero Hebrydzkich, równające się chatom bobrów, gru
wszystko tu jest mu dobrze znanem.
i tą drogą ewolucyi doszedł do stanu, jaki dziś be guzy kościane, kamienne łóżka, sochy (w wie
Zbliżywszy się do altanki, żłożył ukłon i rzekł przedstawia ludzkość. Dr Mitchell nie podziela ku parowych pługów) w miejsce woza kary bez
wzruszonym głosem:
teoryi Darwina, Lubbocka i innych nowoczesnych kół, toczące się na kabłąkowatych wałkach.
— Darujcie mi państwo, że śmiem tu wchodzić badaczy; na podstawie studyów poczynionych cofa A więcej jeszcze: także na wyspach Shetlandkich
bez pozwolenia; ale trudno mi się powstrzymać od się w tern i łączy z przekonaniami dawniejszych bardzo niedawno używano ogólnie noży i siekie
chęci zobaczenia zblizka tego dworku, w którym antropologów, że człowiek posiadał zawsze taką rek krzemiennych, odrobionych w sposób najprost
dłuższy czas przebywałem. Nie pozbawiajcie mnie samą — względnie — intelligencyą, był tymsa- szy. Siekiery i noże krzemienne z epoki przedlopaństwo tej przyjemności — pozwólcie tu przebyć mym, co dzisiaj, człowiekiem i tylko ten dzisiej dowej nie różniły się od nich niczem.
chwilę jedną, pozwólcie tern powietrzem nakarmić szy nagromadził sobie przez bieg wieków wiel
Cywilizacya jest dowodem wyższej organizacyi
pierś znękaną: a będę wam wdzięczny całem ser kie bogactwo wiedzy i wynalazków, i każde społecznej, wynikiem rozszerzonej do ogółu oświaty
cem.
nowe pokolenie mogło iść naprzód w kie a nie zdolności jednostek. Wykształealność umysłu
Mówił z taką prostotą i rzewnością, że ani hra runku cywilizacyi, obracając na korzyść swoją nie jest temsamem, co wykształcenie, tak zupełnie
bia, ani Walentyna, nie pomyśleli o odmowie. Po pracę pokoleń minionych, biorąe po nich spadek jak ludzie należący do społeczeństwa cywilizowa
dano mu krzesło i upewniono go. że obecnością wiadomości i kulturę, pozwalającą na prowadzenie nego, mogą nie być i widzimy, że nie są, wy
swą nie sprawia najmniejszej przykrości.
dzieła dalej a dalej. Pierwsze prace były naj kształconemu Lud londyńskich przedmieści ze
Nieznajomy usiadł.
grubsze, najtwardsze; pasować się musiała z dziką, swemi dzikiemi namiętnościami, ze swem barba— Nic sienie zmieniło—rzekł, patrząc-po ogro nieujarzmioną naturą siła pięści i bar człowieka, rzyńskiem życiem, czy nie zdaje się stokroć więcej
dzie— wszystko w temsamem miejscu, jak dawniej. dzikiego również, który jeszcze nie wiedział nic dzikiem: „formą ludzkości niższą“ niżeli mie
Tamte róże zaczynają się rozwijać tak, jak nie nad to, co sam pojedynczym swym rozumem od szkańcy wielu wysp Oceanu Spokojnego, natury
gdyś, tasama cisza i tensam widok wokoło. Uro gadł, własnym sprytem wykonał przy braku narzę łagodne i dobrotliwe, z instynktownem poczuciem
cze to zacisze dla obcego człowieka—dodał, zwra dzi, które sam sobie musiał nietylko zrobić, ale złego i dobrego, z pewną summą wyrobionych już
cając się do Walentyny —ale straszne dla tych je skomponować, potrzebę ich odczuć, wpaść na myśl pojęć moralnych, z poddaniem się karności praw
go mieszkańców dawnych, dla których kryje w so o nich. Dla ezłowieka pierwotnego, dla człowie religijnych i obyczajowych, szczególniej dopóki
bie wspomnienia okrutne....
ka przedhistorycznego wszystko było tworzeniem, zetknięcie się z cywilizacyą europejską nie za
Uniósł się pod siłą owych wspomnień, rozgorzał dziełem nietylko ręki, ale i myśli, która od nikogo szczepiło im wstrętnej wady pijaństwa.
ogniem roznieconym nagle w piersi i, stanąwszy nietylko nauki, ale najmniejszych wskazówek nie
Z tych przykładów wyciąga Dr Mitchell konprzed Walentyną, zawołał namiętnie:
brała. Od niego wychodził pierwszy pomysł, kluzyą ogólną, że człowiek pierwotny nie był niż
— Nad tym domkiem, wdzięcznym jak raj, cię tryskał z jego myśli, rodził się tam z jego refle- szym od dzisiejszego co do intelligencyi, lecz tylko
ży przekleństwo,..! Wszyscy, którzy mieszkali xyi, był najdoskonalszą oryginalnością, najdosko miał mniej wiedzy, mniej był bogatym w tę rodo
w nim, wszyscy zostali dotknięci okrutną jego si nalszą twórczością: taką, jakiej człowiek cywili wą puściznę ludzkości, która, rosnąc przez do
łą i nikt nie wyszedł ztąd bez gorzkich łez, mają zowany nigdy już mieć nie może. Nie widział świadczenie i pracę każdego pokolenia, wytwo
cych płynąć przez całe jego życie. Tak, to miejsce nic i działał tylko na zasadzie podszeptów swego rzyła nam posiadany dziś majątek intellektualny.
jest przeklęte, a ja sam dołożyłem się do tego.... rozumu, za pomocą i narzędziem jedynem myśli Umysłowość nasza rozszerzyła się przez studya
Ja sam przekląłem tu każde ziarnko piasku, ka sw7ej własnej. Czyjego intelligencyą była mniejszą? tysiąca wieków; wynalazki i odkrycia ułatwiły
żdy listek na drzewie, każdy kwiatek najmniej
D-r Mitchell nie wchodzi przecież na tę drogę życie i związki towarzyskie; organizacya rodzinna
szy, bo tutaj straciłem szczęście, straciłem uko polemiczną. Przeciwnie: cała pierwsza część i społeczna postąpiła: i to są podstawy dzisiejszej
chanie moje i wiarę w ludzi. Tak, tu ją straciłem, książki istnieje głównie na to, aby czysta logika cywilizacyi, to są postępy rodu ludzkiego. Gdzie
bo czy może wierzyć już komu człowiek, który faktów mówiła czytelnikowi to, co powiedziała mamy dowody postępu w zdolnościach jednostki,
w ubóstwianej żonie ujrzał zwyczajną zalotnicę, niegdyś jemu samemu. Grupuje on w tej części wziętego oddzielnie od wyników zbiorowego po
w przyjacielu.... nędznego uwodziciela. Ach! tu dzieła, człowieka przedhistorycznego, odnalezione stępu społeczeństwa? Cywilizacya — twierdzi
zobaczyłem się w roli biednego ciemięgi, z którego ślady jego czynów, jego działalności przedwie Dr Mitchell— jest to pewien rodzaj związku, czy
się śmieją ludzie, z którego żartują głupcy.... To kowej na kuli ziemskiej takiej, jaką ją znalazł umowy zawartej przez ludzkość dla zwalczania
więcej niż całe piekło boleści Tam, za tym wspa człowiek pierwotny. Prace jego, porównane z te- trudności życia i opanowywania natury, wydoby
niałym klombem, odegrał się krwawy dramat. raźniejszemi, okazują różnice, nie typu, ale położe wania z niej największych dla człowieka korzyści,
Jasny księżyc świecił na pogodnem niebie, łuna nia, okoliczności. Autor nie dowodzi, tylko szu a stopień powodzenia otrzymanego w walce, która
srebrna oblewała cały ogródek, było tak pięknie ka, bada i ukazuje, wynosi przeszłość z łona cie się tu toczy, jest miarą cywilizacyi. Zatem nie
i cicho na świecie—gdym ujrzał naraz, poza klom mnic grobowych na światło dzienne, w którem człowiek się rozwija jako taki, ale społeczeństwo,
bem, dwoje ludzi w miłosnym uścisku. Widok to był umiejętnie ją stawna.
a tylko wśród tej akcyi wykształealność natury
poetyczny.... nieprawdaż? W jednej chwili uczułem
Lecz dzisiejszy człowiek dziki nie mógł tu zo ludzkiej dopomaga jednostce da coraz wyższego
w sobie wściekłość dzikiego zwierza i rozum mi się stać pominiętym. Czy to są rasy niższe, które władz jej rozwoju. Dr Mitchell bardzo zręcznie
pomieszał, w sercu zapałała żądza zemsty. Go i nie przebyły jeszcze przeobrażeń potrzebnych, aby unika polemiki z wyznawcami teoryi przeciwnych,
jak się działo? nie wiem.... wyszedłem ztąd zbójcą, powstała istota zdolna do cywilizacyi? Posługu stawia poprostu spostrzeżenia swoje i wywody,
zbrodniarzem i wkrótce potem siedziałem na ła jąc się argumentami przeciwnego obozu, cytatami a dlatego właśnie, że nie roznamiętnia- wyzwa
wie oskarżonych o mord.
ze Spencera i Wallace’a, autor przekonywa, że niem, umysł przyjmuje je spokojnie do wiadomo
opierając się na zasadzie ewolucyi, która chce ści, spokojnie może się nad niemi zastanowić, co
(Dalszy ciąg nastąpi).
widzieć w człowieku cywilizowanym ludzkość pod przy traktowaniu przedmiotów naukowych jest
niesioną, inożnaby twierdzić, że to jest naod- niezmiernie ważną rzeczą.
Krytyka mogłaby niezawodnie dowodzić D-r
wrót poniżona, zwyrodniała ludzkość, (degraded
form of humanity, as the civilized man is an ele Mitchell, że jakkolwiek wiele jednostek zpomięvated form).
dzy ludzi dzikich posiada zdolności, które usposa
Dr Mitchell czyni polem badań swoich nad czło biają ich do przyjęcia cywilizacyi, ogół ich prze
wiekiem, którego przeciwstawia dzikiemu, Północ cież zdolnym do tego nie jest. Lecz odpowia
ną
i Wschodnią Szkocyą, zamieszkałą przez naj da on na to uprzednio, że w każdym razie wy
(What is Civilization? By Arthur Mitchell, 1880, Einburgh).
bystrzejsze, co do intelligencyi pokolenia Celtów i brane, wyższe od innych przez intelligencyą swoją
Skandynawów, a gdzie przecież przemysł ludzki osobniki nie stanowią oddzielnego typu, tylko są
nie podniósł się dotąd ponad narzędzia człowieka doskonalszymi jego przedstawicielami, zatem czło
Książka bardzo ciekawa dla każdego czytelni z czasów przedhistorycznych. Na wyspach Shet- wiek dziki należy do tejsamej rodziny ludzkiej,
ka ukazała się zeszłego roku w piśmiennictwie landzkich kobiety używają podziśdzień takich co my, którzy zastanawiamy się nad tern. Dla
angielskiem. „Co to jest cywilizacya?“ pyta się wrzecion i krążołków, jakich używano przed czego zaś ludy dzikie w zetknięciu z cywilizacyą
autor w tytule; przecież druga dopiero część dzieła czteroma tysiącami wieków, tylko że wtedy były naszą giną w przerażający sposób, jest to pyta
zajmuje się właściwie tern zagadnieniem i odpo one wiele ozdobniejszemi, niż dzisiejsze. W oko nie inne i plemię anglo-saxońskie, wejrzawszy
wiedzią na nie, pierwsza zaś jest całkowicie poświę licy Inverness kartofel służy w miejsce takiego w sumienie swoje, musiałoby dać odpowiedź na
cona archeologii i określona też jest przez odpowie lichtarza, jakie człowiek przedhistoryczny wyra korzyść wniosków autora: „Co to jest cywiliza
dni temu tytuł: „Przeszłość w teraźniejszości“, biał sobie z kamienia lub gliny. Na wyspie Lewis, cya?“— Cywilizacya, jaką niesie ludom lądów da
(The Past in the Present). A przecież niejestto by w miejscowości Barvas, lud lepi rękami garnki lekich kolonizator europejski, to, jak trzebienie la
najmniej odbiegnięcie od przedmiotu, jak niewąt i dzbanki, nic nie wiedząc o tej najprostszej sztu sów dziewiczych na pole pod zasiew własny:
pliwie czytelnik każdy powie sobie przy końcu, ce garncarskiej, która używa do tego koła, i gli tępienie, aby panować samowładnie i używać bez
i tylko autor postępuje z nim tak, jak postępowa niane naczynia tamtych okolic są takie same, jak spornie; grabież wszystkich naturalnych bogactw
ła własna myśl jego: na podstawie szczątków w epoce kamiennej lub dziś używane przez ludy ziemi, uważanej za zdobycz swoją, odpychanie od
przeszłości tworzy sobie wyobrażenie o chwili dzikie. A przecież mieszkańcy wysp szkockich źródeł życia krajowców, którzy przy niższym sto
obecnej i zaznacza czem ona jestwrozwoju swoim. nie są „formą ludzkości niższą“ od tej która za pniu kultury i organizacyi społecznej nie są zdolni
Naukowem powołaniem D-raMittchel jest archeo- mieszkuje Manchester lub Sheffield i przerabia bronić się skutecznie. Ze jednak bronić się usi-
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łują, że w nich wrze ludzkie właśnie uczucie nie
nawiści do napastników, że ich pcha do tego na
turalna chęć stania przy swojem: przy swojej wła
sności, przy swoich prawach, giną tysiącami
i marnieją dla tego, że działa za nich tylko zła,
tylko zbrodnicza strona cywilizacyi. Począwszy
od Kolumba i Korteza, od Purytanów angiel
skich, aż do tych dzisiejszych łupieżców, którzy za
kością słoniową i „żyWym hebanem“ — za towa
rem czarnych niewolników puszczają się w pusty
nie Afryki, cywilizacya idąca w połączeniu z kolonizacyą, a tak się dzieje jedynie, to ~~ wyraża
jąc się zmienionem określeniem D-rMitchell: pe
wien rodzaj związku, czy umowy zawartej dla
zwalczania wpływów cywilizacyi.

nych—staje się biczem bożym, chłoszcze bezwzglę- wszystkich grał Michałek (p. Jaśkiewicz), a przy
du i litości małe i niemałe usterki, bo ich w głębi takiem „najlepiej“, oczywiście, sztuka w cało
serca zazdrości“. Przechwałkę Hermenegildy: ści swej musiała być wystawioną niedobrze.
„Złamać się mogę, ugiąć nigdy,“" odpiera Marski Pani Borkowska była zbyt zimną, nie spra
przenicowanem „Ugiąć się mogę, złamać nigdy“— wiała wrażenia takiego charakteru, jakiśmy
i idzie otworzyć mężowi, przybywającemu w zu wyżej odmalowali, choć w sztuce mniej on wy
pełnej niewinności, w sprawie policyjnej Mildera. raziście występuje, niż w analizie, z której od
Hermenegilda za sceną spotyka się z Julią i za tworzyć go sobie można w sposób pełniejszy niż
sceną też, w obecności Julii, odbywa się zupełne po pod wrażeniem bezpośredniem widowiska scenicz
rozumienie stron ze sobą walczących. Pani Gdań nego. Pani Hermenegilda nie miała tego tem
ska łagodnieje jak baranek, zwraca akt zapisu peramentu, jaki jej autor mieć kazał, nie posiada
i staje jako orędowniczka nowego małżeństwa ła dostatecznej żywości i przewrotności, która ją
przed p. Gdańskim, który, oczywiście, wszystkie w wysokim stopniu znamionuje. Pojęcie roli nie
było wprawdzie błędnem, ale wykonanie ulepszyć
fakta spełnione uznaje.
Ale co ma wspólnego z taką treścią komedyi będzie potrzeba, jeżeli sztuka utrzyma się na scenie.
fredrowskiej tytuł jej Ozenie się nie mogę? To, że P. Waliszewski cierpi na anglomanią: ciągle jest
p. Floryan Florek, utyskujący w ten sposób, wcho konwencyonalnym, z papieru wyciętym Anglikiem,
dzi do sztuki, to jest porusza się pośród osobisto sztywnym, jakby kij połknął: Marski takim z pe
ści w sztuce działających. Przy bardziej, drama wnością być nie mógł. Panna Czosnowska nie zro
tycznym niż komicznym nastroju scen rozgrywa zumiała roli, a p. Galasiewicz, lepszy może autor
jących się pomiędzy p. Gdańskim, Julią i Marskim, niż artysta, nie skorzystał z możności, jaką mu
autor, pisząc komedyą swą bez istotnego natchnie rola bądźcobądź dawała do okazania płytkości i
nia,
chciał ją ubarwić, ożywić, nie przez bogactwo słabości mieszczanina, który dla małżeństwa wyOżenić się nie mogę, komedya w 3 aktach, prozą, Alexandra
Fredry (ojca); przedstawiona poraź pierwszy na scenie Teatru charakterów, ale przez tę szmuklerszczyznę kunsztu rzekł się swego zawodu i swego dziecka i lada
komedyopisarskiego, jaką będzie zawsze dopaso błahostką ujęty, zapomina już o wszystkich swych
Małego, w dnin 18 Listopada r. b.
wywana, przez najzdolniejszych nawet autorów, do gniewach na zręcznie powodować nim umiejącą
Pan Gdański, zamożny kupiec warszawski, od niekomiczności głównej osnowy, komiczność dro zalotnicę. P. Grabiński miał zadanie łatwe, bo
wielu lat owdowiały, zgłupiał na starość i, mając bnych szczegółów. Działający w sztuce Fredry już sam text jego roli rozśmiesza; szkoda tylko, iż
już córkę piętnastoletnią, ożenił się z kobietą, któ nie mieliby co robić w akcie II, gdyby nie Flo niepotrzebnie „szarżował“: rola wszakże Florka,
ra go nie kochała, nie szanowała nawet, i sprze rek i jego naprędce, przez samego Gdańskiego poza działaniem sztuki stojąca, nawet przy naj
dała mu się tylko za 40 czy 50 tysięcy rs., zapisa zaimprowizowany, charakter barona węgierskiego doskonalszej grze artysty nie mogłaby ocalić ca
nych jej w intercyzie. I takie jeszcze małżeństwo i męża Julii, a komizm sztuki nie posiadałby do łości.
Stanisław Krzemiński.
nie byłoby się skleiło, gdyby przyszły małżonek statecznego dla siebie żywiołu, ani w obawie pana
nie dał pannie Hermenegildzie podwójnego zape Gdańskiego, że schudnie jak szczapa, ani w gawnienia: 1) że z pierwszego małżeństwa wcale piowstwie lokaja, ani w żadnem innem źródle,
dzieci nie posiada; 2) że handel natychmiast zwi gdyby go nie podsycał istotnie śmieszny chara
ja, jako niegodny już człowieka, który poślubia kter towarzysza podróży państwa Marskich, i pan
kobietę wyższego świata. Trzeba bowiem wiedzieć, Floryan Florek ostatecznie jest jedynym ogarkiem
że pani Hermenegilda wprawdzie wysoko patrzeć konieczności w całej sztuce.
nie umie,’ ale umie nos wysoko zadzierać i codzień
Wobec takiej treści, wobec całego ustosunko
mężowi bryzga w oczy swą wyższością, która rze wania się do siebie głównych osobistości utworu,
czywiście zasadzała się tylko na pochodzeniu z ro nakoniec wobec tonu, w jakim jedne do drugich
Kroniki piszą, że rok 1769 był dla Korsyki ro
dziny nieporządnej, żyjącej nad stan i zruinowa- przemawiają, nie możemy ani na chwilę wątpić,
nej. Panna Hermenegilda otrzymała w tej rodzi że Fredro chciał napisać, nie krotochwilę, ale ko kiem szczególniej błogosławionym, bo nie przy
nie błyskotliwe, złe wychowanie i pomimo usta medyą. i tylko robota tej komedyi wygląda istotnie niósł jej nawet tej łagodnej zimy, która nie wa
wicznego sięgania po dyskę kierową, przeżyła tak, jakgdyby była podjętą na żart. Sam wszak rzy nigdy zieloności oliwnych i kasztanowych la
wiosnę, przeżyła i lato życia swego w panieństwie. że utwór żartem być nie miał i nie jest: na to mu sów jej wybrzeży. Otacza je morze wiecznie
Ale serce ludzkie spać nie będzie, choć nikt przed nie pozwala charakter Hermenegildy i jej stosu ciepłe, owiewają wiecznie ciepłe wiatry i z no
ołtarzem świecy nie zapali: i panna Hermenegilda nek do Marskiego, temu sprzeciwia się również i wym rokiem już liść młody rozwija się na drze
też pisywała listy miłosne do niejakiego p. Mar sposób, w jaki autor skuwa małżeństwo, rozpada wach, a góry i doliny pokrywają się zielem i kwie
skiego, niegdyś pozłacanego młodzieńca, a dziś jące się w pożyciu bez wszelkich uczuć. To, co ciem wonnem. Ale środek wyspy jest krajem
męża utajonej przed nią córki pana Gdańskie myślą i mówią Hermenegilda, Gdański, Marski— górzystym; im dalej w głąb’, tern kopulaste szczyty
go, który wysławszy swą Julcię do Lwowa i myślą wszystko i mówią naprawdę, nie dla ucie gór dźwigają się wyżej, aż do olbrzymiej Monte
puściwszy ją samopas, nie powinien się jeszcze szenia widza: i dlatego też sztuka Fredry sądzona Rotondo, gdzie już znikają lasy, nie rosną na
uważać za najnieszczęśliwszego z ojców, gdy mo być musi, nie jako pochulanka sceniczna, kroto- wet buki i świerki, nawet jałowce, a bie
że Marskiego, takiego, jaki jest, zacny czy niego chwila, ale jako utwór sięgający już po godność ko gnące ztąd pola lodowe sięgają nieraz strefy
dziwiec, zięciem swym nazwać.
medyi. Komedya ta jest złą; Fredro, wbrew same kasztanów i orzechów włoskich, oliwne drzewa
Nieodrazu wszakże p. Marski daje się poznać' mu sobie, nagromadził w niej wiele przygód, a mało stają ubielone szronem. Ale w owym roku
w*rzeczywistym swym charakterze: męża panny charakterów, tworzył przy ubogim zasobie psycho łaski nie było tego wszystkiego, tylko wierz
Julii. Oboje stanęli w dwóch osobnych hotelach: logicznym i nie rozwinął prawdziwie żywej, gorą- chołki gór najwynioślejszych pokryły się kaoboje wchodzą osobno do domu ojca: ona jako eej dramatyczności i szczerego komizmu z ludzi picami śniegu, a zresztą cała wyspa kwitnęła
stęskniona córka, on jako nieznajomy Milder. samych i położeń ich w życiu. Nawet samo wysło i pachniała jaknajpiękniejszy bukiet z ogrodu natu
Gdański, nie znając osobiście korrespondenta swej wienie rzadko kiedy błyśnie owym nieocenionym ry. W Styczniu już zakwitały wszędzie migdały
żony, jest o niego straszliwie zazdrosnym, a przy dawniejszym dowcipem i humorem fredrowskim i brzoskwinie, cytryny, figi, granaty, mirty, łącząc
tern Marski nie miałby żadnej zamówki, gdy prze z przed 1835 r. Wogóle autorowi Zemsty trudniej słodkie wonie swoje z silnym aromatem gieranii,
ciwnie Milder łatwo ją znajduje: o jakieś formal jest pisać prozą niż wierszem; takich ślicznych, laków, rozmarynów i mnóztwa innych balsami
ności policyjne. Rzeczywistym jednak celem je jakby ulanych zdań, które się w przysłowia naro cznych kwieci, które w dzikiej obfitości tak z wio
go zjawienia się w komedyi jest wydostanie od dowe pozamieniały, próżnob.yśmy szukali w szarej sną każdą rozrastają się na tym wybranym ka
Hermenegildy zapisu przedślubnego, w zamian za massie dyalogów nowo-przedstawionej sztuki. Ca wałku ziemi, że ludzie 'muszą się bronić przed
owe listy, które muszą być mocno kompromittują łość Ozenie się nie mogę sprawia na nas wrażenie niemi, gdy z drugiej strony kaktusy, bluszcze, dzi
ce, skoro je niegodziwiec przedmiotem tak zysko improwizacyi, jakgdyby ze strzępków złożonej, na kie Winogrady odziewają wszystkie skały i wzgó
wnego handlu uczynić może. Pani Gdańska, jak pisanej bez natchnienia, bez planu architektonicz rza festonami zieleni. Daleko na morze rozcho
wszystkie głupie i złe kobiety, czci niezmiernie nego, z pewnym tylko stałym tematem wypadko dzą się zmieszane ze sobą wonie, cała zatoka S.
pozory, całą moralność swą i dobrą sławę zasa wym. Są w niej miejsca niezłe: jak puszenie się Fiorenzo jest ich pełna i żeglarze, płynący mimo,
dza na unikaniu złych języków i słusznie też dał jej Hermenegildy i uprzejmość wobec mniemanej ba marzyć muszą o raju. Napoleon na nagiej skale
komedyopisarz urząd „nieskazitelnej przełożonej ronowej, jak rozmowa pierwsza z mężem, jak S-tej Heleny" mówił, że z zawiązanemi oczyma
czystego zjednoczenia moralnych reformistek“. obłudne przymilanie się do niego w akcie II, jak poznałby kraj swój rodziny po aromacie jego po
Na postawione sobie ultimatum p. Hermenegilda cała scena między panią Gdańską a Marskim: ale wietrza.
Przecież lud tej wyspy, a szczególniej lud ży.jąprzybywa do Marskiego. Zawiązuje się rozmowa, ponieważ całość nie jest ujęta w kleszcze jednoli
a raczej bitwa, między niedoszłem małżeństwem, tego planu, a charaktery w niej nie są ani logicz cy w 1769 r., nie wiódł rajskiego istnienia. Już
podczas której cynik Marski przedrwiwa cnotę nie, ani artystycznie rozprowadzone i związane ze za czasów rzymskich Korsykanie słynęli z dzikiej
dawnej swej ukochanej a pięknie i mądrze mówi sobą: więc też i te dobre szczegóły nie zdołają odwagi i zaciętej, szalonej waleczności, z nienawi
o cnocie wogóle: „U jednej cnota jest, jak ru przemówić za sobą przy wytwarzaniu ostatecz ści ku obcym i dumnej, mściwej natury, bo też
musieli bronić się ustawicznie przeciw zuchwałym
mieniec: przybywa i trzyma się bez jej wie nego zdania przez krytykę.
Wystawienie sztuki w Teatrze Małym nie mo napastnikom i wojowniczym rabusiom, ustawicznie
dzy i chluby; u drugiej zaś jest tylko zwycięztwem nad sobą, wśród ciężkiego trudu wywalczo- gło zadowolić nawet tych pobłażliwych, którzy nie trzymać rękę u ręko jeści miecza lub sztyletu, i całe
nem; dlatego to zwycięzka szanowna dama każę wymagają od artystów niczego więcej nad to, co dzieje tego ludu to jedno długie pasmo, walk o nie
sobie ciągle opłacać indemnizacyę kosztów wojen- już sztuka sama w sobie przynosi. Najlepiej ze podległość, jednaj długa wojna przeciw Rzymia-
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ministracyą kraju, radził, karał, wykonywał spra strzygać się miały nie ze sztyletami, lecz mieczami
wiedliwość surową, co przy namiętnym, nieukru- w ręku, gdy oto 28 Stycznia roku łaski dał się
conym charakterze Korsykanów było pracą Sy słyszeć na placu przedkościelnym Oletty dźwięk
zyfa. On ją podejmował wobec groźnego nie trąbki grającej nieznaną tu piosenkę.
I trąbka sama nie była muszlową trąbką kor
przyjaciela, i stała się rzecz niesłychana: kochany
od narodu jak bóztwo, był jednak człowiekiem sykańską, ruch niespokojny objawił się też wokoło
którego życiu groziło nieustanne niebezpieczeń i począł gromadzić mieszkańców na plac przed
stwo. Nakazał krajowi, aby złożył na ołtarzu starożytnym kościołem, który stał na najwyższym
ojczyzny wszystkie wady swego dzikiego charak punkcie miejscowości, na wyskoku skalistym, pa
teru, aby nauczył się słuchać, aby wyprzysiągł się nując daleko nad okolicą wyniosłą swoją wieżą,
zemsty i krwawej vendetty, za nieposłuszeństwo ze złotym krzyżem, który błyszczał widzialny aż
temu rozkazowi kazał ściąć głowę stryjecznego na wybrzeżach morskich, aż z pomiędzy wąwozu i
swego brata: i oto musiała otaczać go wciąż straż jarów Sierra-Tenda. Do kościoła dotykał stary
przyboczna, aby niedopuścić do niego sztyletu mor klasztor franciszkański, w którym nie było już za
dercy, musiał barykadować swoje okna, aby nie konników, ale któremu pozostał jeszcze opat: Giopaść nagle pod strzałem zabójcy, a sypiał w po vanni Saliceti, głowa tego rodu, z którego wy
koju, w którym było z nim sześciu, jak wilki ogro szedł Cario Saliceti, bohaterski obrońca twierdzy
mnych i dzikich, brytanów. Ale zato zdawało Furiani. Już on teraz leżał w pieczarach rodzin
się że wyspa cała jest w ujęciu jego potężnej dło nego grobu pod starym kościołem; kula francuzka
ni: w przystaniach morskich nie padł ani jeden dosięgła go w bitwie pod Borgo i towarzysze
strzał przeciw Francuzom, ani jeden czarno odzia przynieśli tu trupa, uwieńczonego laurem. Od
ny wojownik z milicyi narodowej nie ukazał się śpiewano Vocero—to jest hymn żałosny pożegna
poza górami na Cap Corso. Francuzi mogli spo nia ostatniego, a teraz opat Saliceti, jedyny doj
kojnie przebywać strome drożyny, które prowa rzały mąż tej rodziny, stanął na jej czele w Casa„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju ! dziły przez pierwszy łańcuch górzysty w okolice Saliceti, najznaczniejszym dworze pieve Oletto,
Ciebie lud dotąd zowie rokiem urodzaju....“
powiatu Nebbio, aż do Fiorenzo. Ale tu nagle stojącym tuż obok kościoła i klasztoru. Był to
kończyła się możliwa dla nich droga: odtąd były mocny kamienny dom, kilkopiętrowa wieża czwo
Korsyka zakwitała więc wśród zimy, jak kosz już tylko ścieżki wiodące brzegiem przepaści i tur rokątna, z wązkiemi oknami i nazewnątrz zbudowiosennych kwiatów, ale maska polityki fran- ni skalistych. W dwadzieścia lat potem Francya wanemi wschodami, wedle tej architektury korsy
cuzkiej już opadła wtedy; dowódzca LudwikaXV, miała tu zbudować za pomocą złota i sztuki kańskiej, która nietylko każda casa zamożnego
margrabia Chauvelin, wylądował nagle z 15 ty wspaniały gościniec, ale wtedy tylko góral i jego rodu, ale każdą campanę, chatę wieśniaka czyniła
siącami wojska, załogi miasta Bastia i innych mały konik mógł się tu drapać pod górę. A prze rodzajem twierdzy. Wszystkie też one, długim
mniejszych twierdz zostały wzmocnione, Korsyka cież powiat Nebbio to klucz do wnętrza kraju, Po szeregiem ciągnące się tu od lesistych wąwozów
nie wezwani, aby złożyli królowi francuzkiemu czynając do S. Fiorenzo podnosi się on tutaj jak górskich, aż do placu kościelnego, który otaczały
hołd poddania się i zrzeczenia niepodległości na wspaniale piękny amfiteatr. Półkole wyniosłych półkręgiem, czarne były, wysokie, a choć obrzu
rodowej. Odpowiedziano walką na śmierć i ży gór, Sierra di Tenda, zdaje się tykać niebios na- cone wieńcami bluszczu, choć malownicze, przykry,
cie. Generał francuzki wdzierał się przez wąwo giemi już wierzchołkami, gdy tymczasem podgórza surowy obraz przedstawiały oku, nieprzywykłe
zy górskie w głąb’ kraju, a Paskal Paolo miał wznoszą się malowniczo terrasami winnic oliwnych mu do takich fortecznych mieszkań ludzkich. Po
tylko cztery tysiące milicyi, którą wiódł naprze i figowych gajów, kasztanowych i orzechowych la Casa Saliceti najprzedniejszym budynkiem Oletty
eiw nieprzyjaciela wespół z bratem swoim Klemen sów. Jestto powiat Nebbio, który trzeba posiadać była Casa Montalti, dom podesty miejscowego.
sem, zakonnikiem. Ale, niestety, rozgromiony, mu- temu, kto chce posiąść wyspę. Wiedzieli o tern
(Dalszy ciąg nastąpi)
siał się cofnąć, uchodzić. Tylko mała forteczka już Genueńczycy, wiedzieli Francuzi, a hrabia de
Furiani opierała się rozpaczliwie, i 300 górali Vaux znał oddawna Korsykę, to też ledwo że wy
walczyło przeciw całej potędze Francuzów. Stał lądował w Bastia, wysłał silny oddział wojska
na ich czele Carlo Saliceti i gdy już forteczka była w góry, do S-ta Fiorenzo, gdzie dźwigała się stara
stosem gruzów, on nagle zrobił zuchwałą wy warownia z wieżycą zbudowaną przez Genueń
cieczkę, przerżnął się przez środek Francuzów czyków, a panującą nad rzeką Aliso, która
i dostał się do brzegów morskich. Tak bili się płynąc z gór silnym strumieniem, na sto wodospa
przez lato, bili jesień całą. Kobiety przywdzie dów złamanym, tu już rozlewała się leniwie
wały czarne kurtki milicyi i walczyły w szere w bagniska, zarosłe trzciną i sitowiem.
gach, kraj cały czynił nadludzkie wysilenia, zgo
Francuzi musieli się tu zamykać szczelnie
Lwów w Października 1881 r.
dzono kompanią zaciężnych żołnierzy, którzy po w twierdzy, patrząc zazdrosnem i niespokojnem
przednio na żołdzie Genueńczyków bili się prze okiem ku górze, gdzie niewątpliwie znalazłoby
doroczne w Zakładzie imienia Ossolińskich. — Uro
ciw Korsyce, i dokonano rzeczy niemal cudownej: się dla nich lepsze rozmieszczenie, bo powiat Posiedzenie
czyste otwarcie kursów w Akademii Technicznej i na Uniwersy
Francuzi, odepchnięci ku wybrzeżom, zamknęli się Nebbio to najbogatsza, najpiękniejsza część wy tecie.—Pensyonat xiędza Siemieńskiego.—Towarzystwo Archeo
w Bastia i innych nadmorskich twierdzach.
spy, zaludniona gęsto przez najzamożniejszą lu logiczne. - Restauracya malowideł i zabytków starożytnych ko
A tu Bóg zdawał się uśmiechać do bohaterskie dność, aż do hal wyniosłych, gdzie się poczyna ro ścielnych.—Architektura kościelna teraźniejsza w Gaiicyi.—Ar
miejskie.—Ubodzy we Lwowie.—Dom przytułku. — Mogo ludu w promieniach złotego słońca: zima nie ślinność alpejska i kamień nagi. Tworzy ona cztery chiwum
wości literackie, Sejm czteroletni przez xiędza Kalinkę.—Biblio
przychodziła, nie miało być zimy, serca rosły wielkie gminy, albo „pieve“, parafie, bo w Korsy
teka Mrówki.— Bank Rolniczy,
w piersiach !
ce nie ma właściwych wsi i tak zwanych „paese“
Oddychano i przeciągano zmęczone członki. Mi- stanowiące niby odłamy piew, nazwać niemi nie
(Dokończenie).
licyą rozpuszczono do wiosek rodzinnych. Paskal można. Głównym punktem gminy jest zawsze
Paoli zdawał się odpoczywać w rodzinnym swym kościoł, otacza go zwykle znaczna liczba domów,
Coraz szybszemi krokami zbliża się ku nam zi
domu w Marosaglia: w kamiennej „casa“ swych ale następnie ogrodami, winnicami oddzielone od tej ma, pora zupy rumfordzkiej, otwarcia przytulisk,
przodków, i tylko brat jego który wrócił do stare grupy głównej, ciągną się inne na milowych prze taniej kuchni, pora, w której dobroczynność ludzka
go klasztoru Franciszkanów, gdzie były zacho strzeniach, to skupiając się więcej, to rozbiega- ma przed sobą w dwójnasób zwiększone zadanie.
wane dawne przywileje i akta starych sejmów jąc znowu, a zawsze trzymając się tej samej na Stowarzyszenie „Opatrzności“, zawiązane w ze
krajowych, leżał dzień i noc przed ołtarzem, wo zwy, tak że jedna pieve obejmuje znaczną prze szłym roku, rozdając bezpłatne obiady ubogim przez
łając do Boga i Matki Najświętszej, aby pa strzeń kraju. Najbliższa twierdzy S. Fiorenzo całą zimę, wiele uczyniło dobrego, nie zdołało jednak
trzyli z niebios na ziemię.
była w 1769 r. Pieve Oletta, wniesiona na ty usunąć żebractwa z ulic, w którym-to głównie celu
Nagle w ostatnich dniach Grudnia margrabia siąc stóp ponad morzem, cała w »grodach było zawiązane; przeszkodą był brak funduszów. Że
de Chauvelin został odwołany, a na czele 45 ba i gajach, w winnicach muszkatołowego wino- bracy i kaleki najrozmaitszego rodzaju, ogrzani
talionów piechoty, kilku pułków konnicy i silnej gradu. Wiodła tu od wybrzeży wązka dro i posileni kosztem Stowarzyszenia, nie mając da
artyleryi wylądował w Bastia jego następca: hra żyna ciasnego wąwozu a ztąd dalej szły już chu nad głową ni kąta ciepłego na przytułek,
bia de Vaux. Znał już Korsykę, służąc tu pod jedynie ścieżki i steczki przez zielone lasy kaszta zmuszeni, jak dawniej, wałęsać się po ulicach na
margrabią de Malbois, jako przyjaciel, i Korsyka nów aż wąwozu Col di Tenda, gdzie ua granicy słocie i zimnie, przerażającym są nędzy obrazem,
go znała. Człowiek dobry, łagodny i rycerski nagich skał przebywały latem drużyny pasterzy, a liczba ich zwiększyła się niepomiernie, odkąd
lubionym był bardzo, ale ta popularność musiała pasąc trzody czarnych, młekodajnych owiec a wy skutkiem rozporządzenia władz szpitalnych, dla
ustąpić teraz na bok. Korsyka była jak cichy żej jeszcze mieszkały już tylko dzikie kozice al ulżenia ciężarów budżetowi krajowemu, wydalono
wulkan... Gotowało się w jej wnętrzu i przy bla pejskie „Muffoni“ i duchy legend korsykańskich.
ze szpitali publicznych wszystkich nieuleczalnych
skach czarownej pogody ludzie ostrzyli broń i cze
Później jałowcowe zarośla tych stref, gdzie już chorych. Los tych nieuleczalnych jest najokro
kali hasła, które miało ich powołać na bój śmier nie dźwigał się nawet świerk i jodła, zamieszkał pniejszy w świecie i najżywszą też litość wzbudza.
telny.
ścigany przez prawo lud dzikich strzelców, zbie Ci nieuleczalni właśnie zwiększyli od niejakiego
Paolo jednak, jakgdyby za czasów najzupełniej gów, zbójców; ale wtedy jeszcze vendetta nie wy czasu zastęp ulicznego żebractwa, a widok ich jest
szego pokoju zajmował się rządem wewnętrznym: syłała tara ludzi i pierwszy Pasquale Paolo po żywem upomnieniem, że nie można tych biedaków
dwa pułki regularne, jedyna armia kraju, rozłożone czął groźnie dochodzić sprawiedliwości za krew pozostawiać na łasce przypadkowej jałmużny pry
były na leżach w Corte i innych miejscowościach przelaną w ten sposób.
watnej, lecz godzi się bliżej zająć ich opłakauem
środkowych wyspy, a on wziął w silną rękę adTeraz jednak inne sprawy sprawiedliwości roz- położeniem.
W tym celu powzięła myśl zanom, Grekom, Germanom, Saracenom, wreszcie
przeciw włoskim kondotierom: Pizańczykom i
Genueńczykom, aż nakoniec ci ostatni sprze
dali z bezczelną śmiałością Ludwikowi XV
swoje prawa dzikich napastników. Król arcychrześcijański kupił w Wersalu za pośrednictwem
ministra swego Choiseul’a kraj i lud, już wtedy
zupełnie swobodny i sam sobie panujący, z któ
rym miał dotąd przyjacielskie stosunki dobrego
sąsiada, z którym zawierał przymierza i nawet
bronił go od przemocy tycbsamych Genueńczy
ków, którym teraz zapłacił tyle a tyle milionów
zato, że przelewali na niego prawa gwałtu i prze
mocy mocniejszego nad słabszym. Jeszcze jego
wojska, jako załoga przyjaciół i obrońców, zajmo
wała niektóre twierdze wyspy, aby nie popadły
w moc nieprzyjaciela, gdy oto d. 15 Maja 1768 ro
ku handel został zawartym.
Korsyką rządził mąż wielkiego serca i wynio
słego ducha, a który pięć lat przedtem rozkuł był
kraj swój z kajdan Genueńczyków, Pasquale Paolo
a w dodatku do tego Bóg zesłał biednej wyspie
rok podobny temu, o którym napisał nasz poeta:
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łożenia z funduszów składkowych Domu, przy
tułku, księżna Leonowa Sapieżyna, stojąca, jak
wiadomo,* na czele wszystkich dobroczynnych
działań tutejszych, której inicyatywie i staraniu
Lwów zawdzięcza najgłówniejsze swe zakłady:
jak Szpital Dziecięcy, Zakład św. Teresy, Stowa
rzyszenie dobroczynności groszowej i wiele in
nych. Dom przytułku staide się skutecznym środkiem
do usunięcia żebractwa ulicznego. Piękny to po
mysł ! Setki nędzarzy błogosławić będą tę, która
go pierwsza powzięła; oby tylko jaknajrychlej dał
się urzeczywistnić!
Ukazuje się już nowe wydanie S,jmu czteroletnie
go X. Waleryana Kalinki, nakładem księgar
ni Sajfarta i Czajkowskiego. Dzieło to, za
kreślone pierwiastkowe na rozległą skalę, w obecnem wydaniu będzie miało dwa tomy, z których
I jest przedrukiem, a w części i przetworzeniem
wydania poprzedniego; drugi zaś, dotychczas w po
łowie tylko wydany, ukazuje się jako nowość.
Dzieło księdza Kalinki z wybitnym kunsztem,
pięknym stylem pisarskim, ale obok tego z uprze
dzeniami i bez należytego spokoju, bez wszech
stronności i oględności dla historyków niezbędnej,
skreślone, jest w każdym razie dziełem niepospo
litem jako opracowanie danego materyału, a materyał to zupełnie nowy i bardzo bogaty. Z tego
też głównie względu Sejm czteroletni Kalinki li
teraturę naszą historyczną wzbogaca. Autor
miał otwarty sobie wstęp do takich źródeł, jak
tajne archiwa dyplomatyczne w Berlinie i Wiedniu
i t. p., a głównie korzystał z obfitych zbiorów książąt
Czartoryskich. Stronnik i obrońca Stanisława Au
gusta, przedstawia on postać tego, bądźcobądź niedorosłego grozie wypadków politycznych, króla
w świetle usprawiedliwiaj ącem go z wielu czy
nionych mu zarzutów. Trudność położenia, w ja
kiem się nieustannie znajdował Poniatowski wo
bec rozprzęgających się coraz bardziej stosunków,
zdawna zakorzenionego bezrządu i bezsilności ca
łej maszyny administracyjnej, słabość jego cha
rakteru, chwiejność zdania obok dobrych chęci
i miłości kraju, prowadząca częstokroć do wyni
ków tym chęciom wręcz przeciwnych: oto są głó
wne rysy wizerunku, naszkicowanego wyraziście
w dziele X. Kalinki.
Poczciwa Mrówka nie próżnuje. Biblioteka jej
pomnożyła się znów o spory szereg zeszytów. Po
Lejbie i Siorze Niemcewicza, po Mikołaja Reja
Żywocie człowieka poczciwego i po Piosnkach Mau •
rycego Gosławskiego, nastąpiły Pamiętniki Jana
Chryzostoma Paska, przedrukowane, nie wiem już
poraź który, a zawsze tak sympatyczne, tak mile
się czytające, jako żywy obraz społeczeństwa,
które, chyląc się już ku upadkowi w nieszczęśli
wej epoce wojen szwedzkich, posiadało wtedy
jeszcze i resztki cnót publicznych i ducha rycerkości, jaśniejącego epoki Zygmuntowskisj odblakiem. Dalej mamy w najnowszym zeszycie Bi
blioteki Mrówki zapiski Z podróży po Norwegii Ja
na Finkelhausa. W czterech rozdziałach znaj
duje się tu treściwie naszkicowany obrazek rodza
jowego życia Norwegii, jej ustawodawstwa, urzą
dzeń administracyjnych, oświaty, systematu nau
czania ludowego i t. p. Mały ten kraik, na wskroś
demokratyczny, mający na każdym kroku do wal
czenia z położeniem geograficznem, z klimatem
i temi wszystkiemi przeciwnościami, które, wypły
wając z właściwości przyrody, utrudniają postęp
oświaty i rozkwit życia społecznego, — ta mała
Norwegia może nam być pod wielu względami
wzorem rządności, zdrowego rozumu politycznego
i obyczajowej zacności. Znajdujemy tu niejedną
rzecz godną zastanowienia i naśladowania. Wy
znać też potrzeba, że autor starał się być, ile się
dało w tak szczupłych ramkach, dokładnym, i ze
brał wszystkie wybitniejsze rysy, składające wi
zerunek zamierzony. Obszerniej rozwiódł się nad
system atem nauczania ludu przez nauczycielki
wędrowne. Przedruk tej rozprawki czyli wspo
mnień podróżniczych w Mrówce jest bardzo wła
ściwy, albowiem potrąca w nich autor wiele przed miotów, których bliższe rozpatrzenie, a poczęści
i zastosowanie, przydać się nam może.
W miesiącu bieżącym przybyła tu instytucya
mogąca w ‘życiu ekonomicznem Galicyi znaczną
odegrać rolę. Nie mogę jej zatem bez obszer
niejszej zostawić wzmianki. Z dniem 1 Października

rozpoczął czynności swe Bank Bolniczy komissowy, mający się zajmować pośrednictwem w sprze
daży zboża i wszelkich ziemiopłodów, zawiązany
przez grono obywateli- gospodarzy wiejskich. Oddawna krzątano się u nas około utworzenia bądźto Domu komissowego, bądź innej podobnego ro
dzaju instytucyi, któraby, pośrednicząc pomiędzy
rolnikami krajowymi a targowicami zagranicznemi, zespoliła w sobie handel kraju i stała się je
go centralnem, pośredniczącem ogniskiem; zawią
zany obecnie Bank Bolniczy, czyniąc zadosyć owym
życzeniom, zdaje się mieć przed sobą , wszelkie wi
doki powodzenia; posiada albowiem wszystkie ku
temu potrzebne warunki. Dyrektorami jego są
p. p. Bolesław Augustynowicz, obywatel ziem
ski, wiceprezes Towarzystwa gospodarskiego,
August Szellenberg, kupiec i bankier, i d-r Ema
nuel Roiński, jeden z najzdolniejszych mecenasów
tutejszych. Ster zatem Banku spoczywa w rękach
ludzi doskonale obznajomionych z potrzebami go
spodarstwa krajowego, — posiadających wielole
tnie doświadczenie, na polu obrotu handlowego
i pieniężnego; nie jest więc narażony na niebez
pieczeństwa dyletantyzmu w prowadzeniu spraw
w zakres czynności banku handlowo-rolniczego
wchodzących. Celem jego nie jest wyzyskiwanie
stron, używających jego pośrednictwa, jak to
przy innych czysto spekulacyjnych bywa instytucyach, ale zapewnienie im jaknajwiększych raożebnych korzyści, przez otworzenie dróg odbytu
i stosunków takich, do jakich bez pośrednictwa
Banku niełatwo byłoby trafić pojedyńczo działa
jącemu rolnikowi. Droga zatem otwarta; po
trzeba z niej tylko skorzystać. Powtarzające się
u nas bezustannie skargi powszechne na wyzyski
wanie ziemian przez drobnych przekupniów i fa
ktorów, owe wielokrotnie wyrażane życzenie zbli
żenia do siebie rolnika z kupcem, dozwalają mnie
mać, że gospodarze nasi nie omieszkają się gar
nąć skwapliwie do Banku Rolniczego i ziemiopło
dy swe za jego pośrednictwem sprzedawać będą po
rzeczywistej cenie targów zagranicznych, a nie po
tej, jaką z łaski swej przebiegli miejscowi handla
rze ofiarowywać zwykli. Dyrekcya Banku uczyniła
ze swej strony, o ile wiem, wszystko, cokolwiek dla
zwrócenia uwagi świata kupieckiego zagraniczne
go na Galicyą.uczynić się dało: zawiązała rozległe
stosunki z najznakomitszemi firmami hupieckiemi
w Niemczech, Szwajcaryi, Francyi i Anglii,
i otrzymała od nich liczne rozmaitego rodzaju
zamówienia. Zależeć będzie teraz od rolników
naszych, o których korzyść przedewszystkiem cho
dzi, aby koło czynności stosunków Banku Rolni
czego coraz bardziej^ z coraz większym dla kra
ju pożytkiem się rozszerzało. Niech się doń garną
i korzystają z zawiązanych przezeń stosunków,
inaczej sami będą winni, jeżeli handel galicyjski,
zamiast wypłynąć raz pełnemi żaglami na targo
wice Europy, pozostanie jak dotąd, z krzywdą
rolników, w ręku drobnych przekupniów miejsco
wych i wielkich zamiejscowych spekulantów.
Władysław Zawadzki.

WIADOMOŚCI
Literackie, artystyczne i naukowe.
— Od Nowego Roku wychodzić będzie w War
szawie czasopismo miesięczne, wyłącznie biblio
grafii i wiedzy z nią związanej poświęcone, p. t.:
Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie. Koncessyą na swoje imię, jako redaktor i wydawca, otrzy
mał p. Teodor Paprocki. Oprócz zwykłych co
miesięcznych wykazów nowych książek, Wiado
mości podawać będą w każdym numerze, rozumo
wo, według logicznych podziałów ułożony, spis
wszystkich, pod naukowym, literackim lub społe
cznym względem ważniejszych, artykułów w pi
smach przeglądowych i codziennikach, wogóle
w całej prassie peryodycznej Królestwa. Od cza
su ustania Przeglądu krytycznego będzie to pierw
sza próba takiej wyczerpującej, a w stosunkach
naszych, w których czasopisma przytłumiają książ

ki, niezbędnej, bibliografii; o próbach bowiem, ja
kie się w tym roku w Warszawie pojawiły, lepiej
jest nie wspominać wyraźnie. TFiWomo&i posia
dać będą dział „kroniki“, który obejmować ma
w sobie wskazówki obchodzące literatów, ludzi
naukowych, miłośników, zbieraczy wszelkich za
bytków przeszłości i wreszcie kupujących książ
ki. Znajdą się tu i streszczenia krytyk, i opisy
białych kruków i zaofiarowania, respective żądania,
materyałów do badań jako też rzadkości biblio
tecznych, i wkońcu przepisy bieżące w przedmio
cie prassy, oświaty popularyzowanej, odczytów,
księgarni, czytelni i t. p. Ostatni dział Wiadomo
ści przeznaczono na ogłoszenia księgarskie. Cena
prenumeracyjna, bardzo umiarkowana, nowego
miesięcznika, wynosić będzie tylko 2 rs. rocznie
za 36 arkuszy druku. Ludzie oświeceni, zajmują
cy się literaturą, powinniby poprzeć nowe wyda
wnictwo czynem, to jest prenumeratą: na oświe
conych też tylko liczy wydawca. Dział ściśle bi
bliograficzny w zakresie książek nowych, nie bę
dzie się mógł rozwinąć według jego myśli pierwo
tnej; ale w całości swej wzięty, posiadać on bę
dzie rzeczywistą wartość, nawet obok wydawa
nego w Krakowie Przewodnika pana Wisłockiego,
i oba wydawnictwa, nie szkodząc sobie, owszem,
obok siebie istnieć będą mogły.
— Bieżący rok szkolny przyniósł nam na sa
mym początku swoim czworo nowych fFy/nWw
polskich mających kurs w Warszawie i na prowincyi: P. Gargulskiego (część wstępna) p. Bądz
kiewicza (część średnia), p. Dygasińskiego (część
niższa) i Wypiry; przykłady i wzory form prozy
i poezyi polskiej... przez D-ra Wł. Seredyńskiego
i Anastazyą hr. Dzieduszycką (wyd. II). Wszyst
kie te książki wyszły z nakładów warszawskich;
ostatnia jest tylko odmianą pierwozbioru prze
znaczonego dla Galicyi i Prus. P. Chmielowski
w Ateneum (Październik, str. 155—169) ocenił
wartość wszystkich tych wydawnictw, a z wyjąt
kiem zbyt surowego, bardziej na złe niż dobre
zwróconego, zdania o JFypzsacń p. Bądzkiewicza,
aa ogólnym jego sądzie o wszystkich czterech książ
kach poprzestać możemy.
Wypisy p. Seredyńskiego i p. Dzieduszyckiej są
ogromną książką, mającą 56 arkuszy druku w du
żej ósemce (nakład Gebethnera i Wolffa, druk
Anczyca i spółki w Krakowie). Proza zajmuje
w niej 620; poezya—drobniejszym drukiem,—260
stronic. Pierwszą podzielili redaktorowie na: 1)
powieściową, 2) opisową, 3) historyczną, 4) nau
czającą, 5) na Listy i mowy; drugą na: Epikę
i poezyą opisową, Epikę o żywiole dydaktycznym,
Epikę o żywiole lirycznym i Lirykę czystą. Sami
redaktorowie dużo, powiedzielibyśmy nawet zawiele, do wydanego przez siebie zbioru dostarczy
li. Oboje, związani węzłem szczerej pracy, a na
wet poświęcenia, z instytucyą seminaryum nau
czycielek żeńskich w Krakowie, dla niej też „głó
wnie trud wydania książki i niezawsze miłych
następstw publikacyi“ podjęli; książkę swą jednak
przeznaczyli w szerszym o wiele zakresie do użyt
ku wszystkich szkół pospolitych średnich, kształ
cących młódź kobiecą. Szkoda, że Wypisy na
zwano przykładami i wzorami form prozy, a nie
samej prozy, nie dla formy samej bowiem istnieją
wypisy, ale także i dla treści, a przytem jedna je
dyna, niejako kanoniczna, samodzielnie i niewzru
szenie stojąca, forma nie istnieje dla żadnego ro
dzaju, ani prozy, ani poezyi. Pod wyrażenie „for
ma poezyi lub prozy“ nie podpada w najistotniejszej
swej treści styl pisarzów większych, czyli styl swój
własny'm&fyvycM, a przecież wypisy wzorami stylu
par excellence być powinny. Kto nie chce „wypi
sów“ ani „wzorów poezyi i prozy“, ten mógłby
bezpiecznie przyjąć tytuł: „Wypisy z wzorowej
poezyi i prozy“: tytuł taki nie mówił by właśnie ani
mniej ani więcej, niż mówić powinien. Dodamy tu
jeszcze, że poprawność języka, składność gramaty
czna, czystość i szlacuetność wyrażeń, na wielu
punktach Wypisów gwałt cierpią. W samej już
przedmowie czytamy: „Nasze córki... nie będą
więcej karmione tak zwaną „historyą literatury“,
wyuczaną przeważnie bez poznania samej litera
tury, dopóki nie obznajmią się z literackiemi for
mami...“ Zamiast więcej należało powiedzieć: juz
dłużej albo: odtąd. Historyą nie może być ani
nauczaną, ani wyuczaną-, nauczać i wyuczać można
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tylko samego siebie lub istoty żywe, te, które
mają posiąść naukę. Wyraz obznajmić się = oznaj
mić się nie ma i mieć nie może takiego zna
czenia, w jakiem go użyto. Piszącym chodziło
o oddanie pojęcia przywiązanego do łacińskich
noscere, erudire-, popełnili więc błąd używając
wyrazu odpowiadającego łacińskim annuntiare,
nuntium aferre, ostendere (u Cycerona i Ce
zara). Piszemy to nie z miłości czczego kry
tykowania, ale dla przestrzeżenia w7ydawców-redaktorów, że przy pracy nad następnem wyda
niem, pracy, której im w czasie jaknajkrótszym
życzymy, powinni dobrze materyał przejrzeć
i oczyścić, tak, aby w nim czyste tylko, prawdzi
wie nauczające ziarno zostało. Nadto przypomi
namy jeszcze i zalecamy do uwzględnienia uwagi
wypowiedziane przez p. Chmielowskiego, który
zpomiędzy wszystkich czterech powyższych zbio
rów i jeszcze piątego (Wypisy średnie, p. Gargulskiego) słusznie na pierwszem miejscu Wypisy
pani Dzieduszyckiej i p. Seredyńskiego postawił.
— Schyłek roku przeszłego i rok bieżący do
tychczas już nagromadziły dość obfity zasób wy
dawnictw wyłącznie bibliografii naszej poświęco
nych. Najpierw Dr Wisłocki Wł. wydał VII
zeszyt swego Katalogu rękopisów biblioteki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego (NN. 1‘kp. 3419 — 4163, str.
745 — 872) i zapowiedział dokończenie całego
wykazu jeszcze przed upływem roku bieżącego.
Jako odbitka z tego zeszytu ukazał się osobno
wykaz: Bękopisy archiwum senatu uniwersyteckiego
iv Krakowie. Tenżesam bibliograf w Tomie II
Archiwum Kommissyi historycznej Ak. Urn. wydru
kował bardzo cenną Bibliografią historyi, geografii
historycznej i historyi prawa polskiego z lat 1878,
18 79 i 1880. Ważne to wydawnictwo będzie

już ciągłem; co parę lat wszystko, co się przez
czas ubiegły nagromadzi, ma być wciąganem
w jeden łączny wykaz i na użytek nauki podawanem. W zestawieniu swojem p. Wisłocki nie
ogranicza się do samych książek, ale obejmuje
i wszystkie ważniejsze, coś nowego przynoszące,
prace czasopismo we. Historyczność pojął autor
trafnie, w rozciągłejszem znaczeniu, i w wykazie
jego znajdujemy dzieła historyczne, statystyczne
i geograficzne, kreślące stan współczesny z nami.
Bibliografia wyszła w osobnej odbitce, w niewiel
kiej liczbie egzemplarzy (str. 65, 8-o maj.)
Karol Estreicher po wydaniu 5 tomów swej
Bibliografii polskiej XIX stólecia w roku zaprze
szłym, w Tomie VI, przeznaczonym na dopełnienia
doszedł już do końca litery O. Niestrudzony praco
wnik okazuje zbyt nawet wielką w pracy gorliwość
i zbyt wielki, nieusprawiedliwiony, pessymizm.
W przedmowie do’Tomu VI, odpowiadając na żą
dania postawione przez p. Chmielowskiego
w Ateneum z r. 1881, oznajmia, że na ułożenie wy
kazu chronologicznego niezbędnego dla nauki, nie
ma czasu, wobec podjętej już pracy nad bibliogra
fią stuleci ubiegłych, a stałego kresu dla biblio
grafii bieżącej z lat ostatnich kłaść nie chce, bo
nie wierzy w to, aby się po nim znalazł jakikol
wiek pracownik, któryby trud jego dalej popro
wadził: im więcej zatem sam zrobi, tern lepiej
zrobi. Odpowiedź taka nie wydaje nam się na
leżycie uzasadnioną: najpierw czas, którego Estrei
cher użył na bibliografią lat ostatnich od r. 1879,
wystarczyłby mu bardzo dobrze na ułożenie wy
kazu chronologicznego, a nikomu nie przyszłoby
to z większą łatwością, niż jemu samemu; powtóre
rozpacz, że się nie znajdzie już nikt po Estreiche
rze do dalszej pracy bibliograficznej, byłaby'roz
paczą o zbawieniu. Nam się zdaje, że nietylko
nie można wątpić, ale jeszcze potrzeba wierzyć:
wierzymy też w to najsilniej, że ruch raz na
dany już nie ustanie, i że z chwilą, gdy p. Estrei
cher pracować dalej nad bibliografią bieżącą nie

zechce, znajdzie się godny jego następca, choć
by, nieszukając daleko, w osobie p. Wisłockie
go, który wespół z wydawcą Bibliografii w Biblio
tece Jagiellońskiej pracuje. Dr Wisłocki w daw
nym Przeglądzie krytycznym, w Kłosach, a od Lip
ca 1878 r. w umyślnem wydawnictwie: Przewo
dnik bibliograficzny, prowadzi bardzo sumiennie,
porządnie, dokładnie, bibliografią bieżącą naszej
literatury.
Cztery zeszyty T. VI Bibliografii Estreichera
obejmują tytuł, dwie str. przedmowy (I, II) i 577
str. osnowy. Dalsze dopełnienia i sprostowania
złożą już Tom VII; z przedmowy zaś możnaby
wnieść, że ten tom nie będzie jeszcze ostatnim i że
Estreicher krok w krok za literaturą bieżącą po
stępować zamierzył. Gdyby istotnie tak było,
musielibyśmy powiedzieć, że z dwóch prac: Ka
rola Estreichera i D-ra Wisłockiego, jedna jest
zbyteczną.
Niniejszą wzmiankę kończymy wiadomością
o wyjściu zeszytu II T.I Katalogu rękopisów Biblio
teki zakładu nar. im. Ossolińskich ułożonego przez
D-ra Wojciecha Kętrzyńskiego, dalej o wydaniu
przez p. Edwarda Minkowieckiego Spisupseudonymów literackich w Kłosach i Spisu kryptonymów
W Przeglądzie bibliograficzno-archeologicznym,

6000 złot. kosztował lokal i zarząd; Towarzy
stwu wzajemnej pomocy wypłacono zł. 478 c. 42;
na pożyczkach i zaliczkach u artystów zebrało się
zł. 1,240 c. 60. Wybornie obmyślony Fundusz
dzieł pomnikowej treści w d. 30 Czerwca r. b.
przedstawiał pokaźną summę zł. 15.396 c. 35.
Przez cały rok nadesłano na wystawę 219 utwo
rów, z tych sprzedano tylko 8 za 1526 złot. Po
między członków rozlosowano 200 utworów. Na cze
le Towarzystwa stoi Dyrekcya: książę Marcelli
Czartoryski, Wodzicki Henryk, pierwszy—prezes,
drugi—wice-prezes, p. Umiński Piotr, sekretarz, 10
członków i 2 zastępców. Towarzystwo posiada 30
korrespondentów w Krakowie i 283 zamiejscowych,
na całym obszarze kraju, i nawet daleko poza jego
granicami. Działalności tych korrespondentów instytucya głównie swój materyalny rozwój za
wdzięcza.
Z przyjemnością dowiedzieliśmy się ze sprawo
zdania, że na przyszły, 1881/2 r., zarząd Towarzy
stwa postanowił dodać jako premium dla wszyst
kich członków miedzioryt Redlicha Unia Lubelska.
To samo już zachęcić powinno do zapisywania się
w poczet uczestników.
— Redakcya Wieczorów rodzinnych podjęła wy
dawnictwo Historyi powszechnej dla młodego wieku.
Ukazał się już tego wydawnictwa tom, a raczej
tomik. I, obejmujący dzieje Egiptu i państwa Assyryjsko-babylońskiego. Jest to książeczka (str.
148 in 16-o min.) dość udatnie napisana, oparta
widocznie na dobrych, jeśli nie dziełach źródło
wych, to podręcznikach. Mielibyśmy do zarzucenia
to, że zamiast wykazywać Ramsesów, Tutmesów
i rozpowiadać koleje następujących posobie dynastyj, lepiej było wyliczyć tylko znakomitszych
rządców, przy wskazaniu ich czynów i chronolo
gii według Brugscha, a miejsce zbywające po
święcić na opisanie niezmiernie ciekawego ustroju
społecznego i sposobu życia, oraz treściwe przed
stawienie zabytków cywilizacyi egipskiej.
— Nadesłano do Redakcyi Bluszczu następujące
książki ludowe, wydrukowane w Warszawie: Ma
rysia Ochocianka, przez Ludwika Niemojowskiego;
Podzielona osada i Straszne skutki zaniedbanego
wychowania, przez Lusławę; dwie ostatnie druko
wane były przedtem w Zorzy. Pierwsza powiast
ka (str. 75, in i2-o), kosztuje 12 groszy; na dwóch
pozostałych ceny nie wydrukowano, co jest złem,
bo wszelkie druki dla ludu przeznaczone, powinny
mieć koniecznie na tytule cenę wskazaną,—oczy
wiście, j aknaj niższą."
— Po życiorysie Staszica, skreślonym przez za
cne pióro p. Justyna Wojewódzkiego, najpierwszą
pracą, poświęconą osobistości cnotliwego człowie
ka, dobroczyńcy w czynie i obywatela troskliwego
o dobro publiczne, jest mała broszurka p. Jakóba
Goldschmidta p.t.: Dobroczyńca, jakich mało (War
szawa, 1882 roku, u Gebethnera i Wolffa, str. 32
in 12-o). Broszurka zajmuje się stroną filantropijną
działalności znakomitego męża. Rozumie się, że
na 26 stronicach autor nie mógł wiele nowego po
wiedzieć; ale dobrze zrobił, iż mimo szczupłości
miejsca wydrukował całkowity testament Staszi
ca, z d. 20 Sierpnia 1824 r. Pan Goldschmidt po
pularyzuje wiadomości podane przez pana Woje
wódzkiego w Encyklopedyi rolniczej o Towarzy
stwie Rolniczem Hrubieśzowskiem; szkoda tylko,
że nie kreśli obecnego stanu tej instytucyi, do cze
go może miał większą, niż kto inny, sposobność.

chodzącym w Warszawie. Oba te spisy opierają
się głównie, ale niewyłącznie, na Estreicherze;
wzmianka w przedmowie do T. VI Bibliografii
XIX stólecia nie odpowiada istotnemu stanowi
rzeczy. P~ Minkowiecki przygotował nadto jeszcze
do druku dwa wykazy: Pa»w#m'fcdi0 i literatury
z przed pół wieku, ten ostatni ułożył bardzo
szczegółowo z uwzględnieniem drobnych nawet
świstków i artykułów dziennikarskich.
— Na warszawskich wystawach sztuk pięknych
znajdują się obecnie pomiędzy innemi następują
ce nowe lub nieznane dotąd w Warszawie obrazy:
Tow. Zach. ¡Sztuk Pięknych: p. Wilhelma Kotar
bińskiego: Libelle, Wieńczenie Hermów i Przejażdżka
w gondoli, dwa pejzaże: Sidorowicza Poranek, go
dny widzenia, i Sehouppego Widok z Zakopanego.
Salon Ungra: p. Herncisza z Krakowa Wyświe
cona, Artura Grotgera Piękna Helena (wartość
tylko historyczna). Salon Krywulta: Matejki
Chrzest Warneńczyka, Lipińskiego Targ na Kleparzu, Pruszkowskiego Wilkołak, Grotgera Zy
gmunt i Barbara, Andrzeja Grabowskiego Żebrak.
W przeszłym tygodniu oglądać można było jeszcze
Niefortunne zaloty Olbrachta przez twórcę Grunwal
du. Obraz Siemiradzkiego Tyberyusz na wyspie Capreae zniknął już z tego salonu i przeniósł się praw
dopodobnie do swego właściciela, którym jest jeden
z bogaczy moskiewskich.—Wkrótce Warszawa
będzie mogła oglądać w Pałacu Zawiszów wielki
utwór Siemiradzkiego, przedstawiający allegorycznie Wiek XIX. Jestto kompozycya ogromna,
pełna pomysłów rozumnych i pięknych, a za wy
konanie jej ręczy doskonałość techniki artysty
cznej, jaką sobie ostatecznie już zdobył malarz ce
niony skutkiem tego w całym ś wiecie.
— Świetnie pod względem uczestnictwa i do
chodów stoi Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych. W roku ubiegłym 1880/1 (od 1
Lipca do 30 Czerwca sprzedało ono 7753 akcye
po 5 zł. 10 c. i nadto miało u korrespondentów swoich za akcye złot. 1752 c. 50. Spis
wszystkich członków zajmuje 80 stronic in 4-to
w 2 kolumny, ale liczby ogólnej nie podano. Od
lat trzech przybywa rocznie po tysiąc członków.
Majątek Towarzystwa w kapitałach gotowych
z 5014,01 złot. w d. 30 Czerwca 1880 r. wzrósł
przez rok do 9800 zł. 81 c.; na zakup dzieł sztuki
z ogólnej summy dochodów, 47,159 zł. 57 c., wy
Do dzisiejszego numeru „Bluszczu“ dołącza się
dano 15,549 zł. 35 c. na premium Chrzestna matka dalszy ciąg powieści pod tyt.: Marek; oraz dalszy
Kossaka (akwarella) 9348 zł. 16 c.; 1500 zł. od ciąg powieści pod tyt.: Warto się namyśleć.
funduszu dzieł pomnikowej treści-, około
łożono

Ogłoszenia do BLUSZCZU przyjmuje wyłącznie kantor agenturowy BERNARDA BERSOHN w Warszawie przy ulicy Nowy-Świat Nr 67.
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TRESC. Fragment, poezya, przez Maryą Konopnicką. — Obowiązek, ze Smiles’a, (dalszy ciąg), przez M. I.— Przeklęty dworek, nowella, (dalszy ciąg),
przez Bolesławicza. — Co to jest cywilizacya? — Przegląd teatraiay, przez Stanisława Krzemińskiego. — Marya Gentili Montalti. — Korrespondencya
zagraniczna, Lwów, (dokończenie). — Wiadomości literackie, artystyczne i naukowe.
Warszawa.—Druk S. Orgelbranda Synów, ulica Bednarska Nr 20.
ftosBOJieHO ĘeimypoK).
BapmaBa, 17 HoaÓpa 1881 rosa,

Redaktor odpowiedzialny Michał Gliicksberg.

