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QSZUkiwania archiwalne maj? wiele podobie?stwa do

poszukiwa? górniczych. Cz?stokro? górnik, bez wielkiego

nak?adu pracy, znajduje nadspodziewanie, tu? pod powierz

chni? gruntu eksploatowanego, cia?o kopalne, obok któ

rego, poprzednicy jego, nie domy?laj?c si? jego warto?ci,

przechodzili oboj?tnie. W innych wypadkach, poszukiwane

skarby kopalne g??boko w gruncie ziemi s? zaryte i, potrzeba

wytrwa?o?ci, a przedewszystkiem do?wiadczenia i pewnego

zmys?u kombinacyjnego, aby zasypany rumowiskami innych

warstw ziemnych pok?ad odnale?? szcz??liwie w innem miej

scu i wydoby? bez szwanku na ?wiat?o dzienne.

Takim szcz??liwym górnikiem w przeno?ni by? i pisz?

cy, kiedy przegl?daj?c w pocz?tkach roku 1901 katalog r?ko

pisów polskich, znajduj?cych si? w Bibliotece Cesarskiej

publicznej w Petersburgu, natrafi?, mi?dzy innemi, pod sign.

Pols. Q. XV/II M 9 na autobiografi? ksi?dza Stanis?awa

Staszica, pod tytu?em: .Krotki rys ?ycia mego", dokument,

o którym od roku 1826 wzmiankowano wielokrotnie we

wszystkich ?yciorysach zas?u?onego m??a, ale którego zawar

to?? znan? by?a jedynie pobie?nie, w urywkach, ze stereoty

pow? wzmiank?, i? prawdopodobnie owa cenna autobiografia
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Staszica albo zagin??a bez ?ladu, lub te?, z wielu innymi pa

pierami b. Towarzystwa Przyjació? nauk, znajduje si? w Pc

tersburgu.

To ostatnie przypuszczenie by?o najzupe?niej zasadne,

szkoda tylko, ?e zamiast podj?cia nictrudnych stara? o po

zyskanie kopii tak cennego dokumentu, poprzestano na wy

nurzeniach ?alu nad jego zatrat? ...

Bez wielkiego zachod u i nak?adu pracy dancm mi by?o

wyr?czy? w tej mierze poprzedników moich i wzbogaci? wia

domo?ci o Staszicu wysoce charakterystyczn? i donios?? spo

wiedzi? publiczn? tego m??a, jak?, w my?l obowi?zuj?cych

ustaw b. Towarzystwa Przyjació? nauk, przed swymi kolegami,

o ?yciu w?asnem, o pracach, o swoich pogl?dach na prze

sz?o??, tera?niejszo?? i przysz?o?? rodzimego spo?ecze?stwa,

by? uczyni?.

Nadspodziewanie, w poszukiwaniach nad pozosta?o?ci?

archiwaln? po b. Towarzystwie Przyjació? nauk, w Warszawie

prowadzonych, natrafi?em, wkrótce po wymienienem odkry

ciu, na skarb nowy, przez nikogo dotychczas nie ruszony,

równici osobisto?ci Staszica dotycz?cy, o którego istnieniu

i miejscu znajdowania si?-tym razem nikt nic wiedzia? i wie

dzie? nawet nic móg?...

Kiedy po ?mierci zas?u?onego prezesa Towarzystwa

(20 stycznia 1826 r.), pragn?c ocali? pozosta?e po nim szcz?tki

duchowe, zebrano si? na narad?, w celu uchwalenia stosow

nych ku temu ?rodków, wydelegowany by? s?dziwy historyk,

?ukasz Go??biowski, do mieszkania zmar?ego, by tam przej
rza? na miejscu wszelkie papiery i r?kopisy Staszica i zda?

o nich nale?yt? Towarzystwu relacy?.

Czynno?? t? spe?niono w dni u 174ym maja 1826 r.
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Wed?ug osnowy sporz?dzonego protokó?u, oprócz dzie?

lub rozpraw, drukowanych w ogólnym zbiorze prac Staszica,

znajdowa?y si? w r?kopisach nast?puj?ce nicogtoszonc prace

zmar?ego:

1. Do narodu obywateli w roku 1788.

2. Co to jest narodotoosc?

3. Uwagi nad projektem komisyi egzaminacyjnej.

4. Wdzi?czno?(? Aleksandrowi za zwrot kraju i rada,

?eby si? o?wiecano.

5. Wybicki Józef, Senator Wojewoda, do Ordynata

Stanis?awa hr. Zamoyskiego.

Nadto, znajdowa?y si? mi?dzy pu?cizn? po zmar?ym

dzienniki podro?y za granic?, w ró?nych epokach przez Sta

szica odbytych, co do których referent nast?puj?c? uczyni?

w ko?cu swego protokó?u wzmiank?:

"Wsz?dzie uwagi statystyczne, geologiczne i filozoficzne,

?e mi?o jest, jakiem okiem Staszic zapatrywa? si? na wszystko,

co zwiedza?, jakie z podró?y czerpa? korzy?ci. Nale?aloby
ten dziennik starannie zebra?, u/oty? i oprawi?, a nawet, te

jest zbyt drobno i nieczytelnie kre?lony, przepisa?, dla zacho-

wania 'w Ttnoarzystieie pami?ci wszystkiego, co od niego

pochodzi",

O podró?ach Staszica miano ogólnikowe 'wiadomo?ci ze

wzmianek jego biografów: ks. Szweykowskicgo i Juliana Ur

syna Niemcewicza, którym, po ?mierci zas?u?onego m??a,

przypad?a w udziale zaszczytna rnissya po?wi?cenia s?ów uzna

nia jego pami?ci. Wiedziano, ?e Staszic po uko?czeniu stu

dyów uniwersyteckich w Niemczech i we Francyi, podró?owa?

po W?oszech, zbieraj?c spostrze?enia i materya?y do tak zwa

nego przez siebie "ziemiorodztwa". Wiedziano o ponownej
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jego w?drówce do W?och, bez bli?szego okre?lenia epoki,

w której si? odby?a. O innych jego podró?ach: po Austryi,

po Niemczech, Holandyi, Anglii i Francyi, o charakterze

notat z tej podró?y wywiezionych, informacyi ?adnej nie

miano, ile ?e i sam Staszic w swej autobiografii nic o tern nie

wspomina.

Wobec jednak stwierdzenia ze strony ?ukasza Go??

biowskiego faktu stanowczego, i? notaty takie, a raczej dzien

niki, istniej?, nasun?? si? pisz?cemu te s?owa dylemat niepo

koj?cy: i?, albo cenne owe skarby zagin??y bezpowrotnie,

lub t?? istniej? jeszcze, ale w miejscu dla szperaczów niedo

st?pnem.

Za pierwszem przypuszczeniem przemawia? fakt, i?

w pozosta?o?ci literacko-naukowej po Towarzystwie Przy

jació? nauk, w dwóch jedynie miejscach przechowywanej:

w Bibliotece publicznej w Petersburgu i w Archiwum Genera?

gubernatora warszawskiego, ani ?ladu nawet znajdowania si?

dzienników podró?y Staszica niema.

Za przypuszczeniem drugiem przemawia? fakt, ?e w ro

ku 1832 spisany by? inwentarz wszystkich ksi?g Towarzystwa
i papierów, do tego stopnia dok?adny, ?e kiedy w maju 1833 r.

w?adze miejscowe wykry?y, i? pewn? cz??? papierów, w 41

futera?ach zawart?, w ostatnich czasach funkcyonowania Towa

rzystwa usuni?to, przeprowadzone by?o w tej sprawie ?ledztwo

bardzo drobiazgowe, pod kierunkiem J. B. Lindego, by wy

kry?: kto mianowicie owego usuni?cia papierów Towarzystwa

by? sprawc?, ewentualnie, gdzie si? pomienione papiery usu

ni?te znajduj?? Otó?, w wykazie szczegó?owym tych papie

rów, do??czonym do odezwy Kornisyi Rz?dowej Spraw

Wewn?trznych i O?wiecenia publicznego z dnia 20 maja
1833 r. za N-rem 4964, do Feliksa Bentkowskiego, o dzienni-
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kach podró?y Staszica nic nie nadmieniono, co mog?o stano

wi? dowód, ?e dzienniki te istnie? podówczas jeszcze musia?y.

Wobec takiego dylematu, znalaz?em si? w po?o?eniu
.

owego górnika, który, natrafiwszy na pok?ad cia?a kopalnego,

widzi, ?e mu si? ci?g jego przerwa?, i ?e pozostaje mu si?

kierowa? jedynie domniemaniem: gdzie owego ci?gu dalszego

szuka? mu nale?y?

Maj?c t? pewno?? niezbit?, ?e dzienników podró?y Sta

szica w Petersburgu niema, musia?em przyj?? za pewnik, ?e

znajduj? si? one w Warszawie, w Bibliotece publicznej, mi?

dzy r?kopisami do?? obfitemi, ale niestety, ma?o jeszcze do

tychczas przez uczonych naszych znanemi.

Bez straty czasu zabra?em si? do przejrzenia kartek

dzia?u r?kopisów i, po d?ugiem szperaniu, odnalazlem pod

sygnaturami M 305, 5, 6, 3 i M 521, 4, 4, 34, tytu?y: Podró?e

za granic? nieznanego autora. Po rozpatrzeniu si? w za

warto?ci r?kopisu, przekona?em si? z rado?ci?, ?e s? to w?a?nie

owe upragnione Dzienniki podró?y Staszica ...

•

Sk?adaj? si? one z dwóch oddzielnych, pod oddzielnemi

sygnaturami zarejestrowanych, r?kopisów.

Pierwszy, z kilkudziesi?ciu arkuszy lu?nych z?o?ony, na

grubym, szarym papierze, in quarto, stanowi kopi? notat Sta

szica z w?drówki po Austryi i po W?oszech, w kwietniu

r. 1790 podj?tej, i, zaczynaj?c od opisu Krakowa, ko?czy si?

na opisie miasteczek S. Querico i Radiofani. na czem si?

urywa.

Do zeszytu do??czono kilkana?cie kart wst?pu, w?asno

r?cznie przez Staszica nakre?lonego, obejmuj?cego waryanty

i uzupe?nienia wra?e?, z pobytu w Krakowie i w Wieliczce

odniesionych; nadto mie?ci si? tam spory zeszyt w?asner?cz-
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nych notat Staszica, obejmuj?cy ci?g dalszy opisu, na arku

szach in quarto, pod jego widocznie okiem, obc? r?k? sko

piowanego, i ko?cz?cy si? na opisie przyjazdu do Neapolu,

w pocz?tkach roku 1791. Zeszyt ÓW, w formie 16-tki, jest tak

drobnem i niewyra?nem pismem Staszica wype?niony, i? bez

u?ycia lupy zupe?nie jest nieczytelny. S? to notatki doryw

cze, pod pierwszem wra?eniem kre?lone, obejmuj?ce pobyt

we Florencyi i w Rzymie z Alexandrem hr. Zamoyskim.

Ujawnia si? w nich zmys? obserwacyjny podró?nika, a przy

tern w?a?ciwo?? jego usposobienia, do nadmiernej oszcz?dno

?ci sk?onnego. Okazuje si? naprzyk?ad, ?e Staszic spisywa?

swoje notatki na afiszu teatralnym, w mie?cie Liwornie, w je

sieni 1790 r. zdobytym ...

Owe tedy notatki, ze wst?pem i ich kopi?, stanowi? ca

?o?? podró?y do W?och, w latach 1790 i 1791 odbytej.

Cz??? drug? r?kopisu stanowi tom gruby, oprawny, in

folio, czytelnem pismem wype?niony, sk?adaj?cy si? z trzech

odr?bnych dzia?ów.

Dzia? pierwszy obejmuje opis szczegó?owy podró?y do

W?och, poczynaj?c od Neapolu, powtórny przyjazd do Rzymu

i dalsz? podró? do Szwajcaryi, z powrotem przez Austry?

i jej kraje, do Warszawy, w lipcu 1791 r.

Dzia? drugi obejmuje podró? po Austryi i po Niemczech,

z roku 1777.

Dzia? ostatni, bez wymienienia daty, obejmuje dok?adny

opis podró?y po Hollandyi, Anglii i Francyi i stanowi ci?g

dalszy w?drówki poprzedniej, która, rozpocz?ta od zwiedzenia

Wroc?awia w Sierpniu 1777 r., trwa?a do ko?ca Lipca 1778 r.

W celu udeterminowania czasu tej ostatniej podró?y,

nale?a?o rozpatrze? si? bli?ej w szczegó?ach faktycznych opisu.
W jednem miejscu natrafi?em na notatk? tej tre?ci:
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"Na dwa dni przed wyjazdem moim z Pary?a umar?

Wolter" .

?mier? Woltera nast?pi?a, jak wiadomo, dnia 30 maja

1778 r., a zatem Staszic wyjecha? z Pary?a 1 czerwca 1778 r.

i, wjechawszy przez Strasburg w granice Niemiec, zwiedzi?

ponownie Czechy i Austry?, zk?d, w ko?cu Lipca, powróci?

do kraju.

W taki sposób ustaliwszy daty g?ówniejsze r?kopisów,

przekona?em. si?: ?e ksi?ga oprawna stanowi kopi? notat,

z zalecenia ?ukasza Go??biowskiego, pod nadzorem b. Towa

rzystwa Przyjació? nauk, sporz?dzon?, której orygina?u nie

zachowano.

Porz?dek za? opisów podró?y i wogóle odnalezionych

r?kopisów, podró?y tej dotycz?cych, nale?y ustali? jak na

st?puje:

Przedewszystkiem, podró?e z lat 1777 i 1778 odnosz?

si? prawdopodobnie do lat studyów pouniwersyteckich

Staszica.

Urodzi? si? on w r. 1755, a zatem podró? po Niemczech,

Holandyi, Anglii i Francyi, odby? maj?c lat 22.

Trzecia i ostatnia podró? Staszica po obczy?nie by?a

dokonana w latach 1790 i 1791, w charakterze przewodnika

i .nauczyciela Ordynata Alexandra hr. Zamoyskiego, który

zmar? w r. 1800. Po nim obj?? ordynacy? brat jego, Stani

s?aw, który do r. 1856 by! jedenastym z kolei ordynatem.

Wobec tego stanowczego faktu-ustalenia epoki ostatniej

podró?y Staszica do W?och-okaza?o si?, jak ma?o wiary na

le?y przyk?ada? do pami?tnikoto., je?li te nie wspó?cze?nie,

lecz po up?ywie lat wielu, s? spisywane.
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W najdok?adniejszym dotychczas ?yciorysie Staszica, po

danym przez Kajetana Ko?miana, czytamy.

"By?o zwyczajem ówczesnym w Polsce, wysy?a? dzieci

za granic?, szczególnie do -Francyi, po nabycie ostatniego

og?adzenia obyczajów. Staszic, wed?ug przepisów o ordyna

cyi Jana Zamoyskiego i, wed?ug swoich w?asnych zasad, które

w pismach swoich o edukacyi m?odzie?y rozwin??, sprzeciwi?

si? wyjazdowi ich za granic?, pókiby w?asnego kraju dobrze

nie poznali i nie po?o?yli zas?ug, któreby ich QO niego wi?

za?y. Wkrótce wybuch?a wojna i dzie?o konstytucyi 3 maja

obalone zosta?o". (Pami?tniki, II, 199).

W innem znowu miejscu pisze Ko?mian:

.Po ustanowieniu konstytucyi 3 maja, Staszic, z pocie

ch? serca, ale bez obawy ju? gotuj?cych si? nast?pno?ci, które

ten przezorny umys?, z przy?pieszonego pokoju z Turkiem

w Jassach, przewidywa?, uda? si? wraz z J?drzejem Zamoy

skim i m?odymi jego synami do Zamo?cia". (Ibid. str. 197).

Oba powy?sze ust?py nie s? z rzeczywisto?ci? zgodne.

W chwili, gdy uchwalano konstytucy? 3 maja 1791 r.,

Staszic i m?ody Alexander hr. Zamoyski Ordynat znajdowali

'si? we W?oszech, sk?d dopiero w lipcu 1791 r. powrócili
do kraju.

Nie móg? si? by? zatem Staszic sprzeciwia? wyjazdowi

swego wychowanka za granic?, skoro sam, w jego towarzy

stwie, d?ugie, w latach 1790 i 1791, odbywa? podró?e.

Z tego, co po odnalezieniu r?kopisów Staszica obecnie

wiemy, okazuje si?, ze wydawszy d. 9 styctnia 1790 r.,

w trakcie agituj?cego si? sejmu wielkiego, kapitalne swe dzie

?o: "Przestrogi dla Polski, z tera?niejszych Europy zwi?zków

i praw natury teypadajace= (Warszawa, str. 340 i XX). Sta-
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szic, w kwietniu 1790 r. opu?ci? kraj z m?odym Zamoyskim

i jego orszakiem s?u?bowym, w celu zwiedzenia krajów po

?udniowych Europy, sk?d powróci? do kraju po pi?ciokwar

talnej nieobecno?ci.

Dlaczego wszak?e, wydawszy tak po?yteczne, w duchu

reform politycznych i obyczajowych Polski republika?skiej,

dzie?o, uwa?a? Staszic za w?a?ciwe, w chwili prze?omowej,

rozkoszowa? si? w Neapolu i w Rzymie wra?eniami estety

czno-filozoficznemi, zamiast wprowadza? w czyn teorye, na

papierze g?oszone w samym kraju?-pozostanie zagadk?.

To tylko pewna, ?e podró? ostatni? do W?och odby?

Staszic napojony do przesady wyobra?eniami, z zasad wiel

kiej rewolucyi francuskiej zaczerpni?temi. O przekonaniach

jego republika?skich, o uleganiu' wp?ywom duchowym Rou

sseau i wogóle encyklopedystów francuskich, wiedziano po

wszechnie. Ale o stopniu niech?ci Staszica do urz?dze?

stanowych, do arystokracyi i do wierze? ludowych, daj? nam

dopiero dok?adne wyobra?enie notatki z podró?y do W?och,

w których, w sposób nieraz przesadny, daje upust uprzedze

niom do urz?dze? ówczesnych polityczno-socyalnych Europy,
a zw?aszcza Polski. Wydaje si? to nieraz dziwn? sprzeczno

?ci?, je?li zwa?ymy, ?e cz?owiek, który na ka?dym kroku nie

ch?? swoj? do hierarchii duchownej i do arystokracyi ujawnia,

podró?uje jako ksi?dz i towarzysz jednego z przodowniczych

arystokratów europejskich-Zamoyskiego ...

?lady niezatarte prze?omowego wp?ywu zasad republi

ka?sko-rewolucyjnych francuskich na umys? Staszica w r. 1790

staj? si? wyra?niejsze, przy zestawieniu opisu podró?y z tej
w?a?nie epoki, z notatami podró?nemi z lat 1777 i 1778.

5'8 10/1
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W tych ostatnich widzimy ciekawego i bacznego obser

watora, który objektywnie opisuje urz?dzenia rz?dowe Anglii

i Francyi, bywa na posiedzeniach parlamentów, odwiedza

ko?cio?y, zarnkl, pa?ace, szko?y, obserwatorya, gabinety przy

rodnicze, fabryki, kopalnie, muzea, teatry, miejsca zabaw

j przechadzek, rozmawia z przechodniami, wypytuje si? o ich

przekonania, pogl?dy, upodobania, czyni uwagt nad ich try

bem ?ycia, nad ich zaletami i wadami towarzyskiemi.

Natomiast podró? ostatnia jest wyra?nie-tendencyjna.

Celem jej jest krytyczna, bezwzgl?dna ocena wszystkich form

polityczno-socyalnych, jakie z pogl?dami podró?nika w danej

chwili nie harmonizowa?y, a to wszystko- na tle rozleg?ych,

kosmograficznych pogl?dów na formacy? kuli ziemskiej, jej

warstw geologicznych i warunków by tli ludno?ci wiejskiej,

które Staszic, na ka?dern miejscu i przy ka?dej sposobno?ci,

zestawia z warunkami bytu ch?opa polskiego. Duch n?jgo

r?tszego patryotyzmu okrasza owe cz?stokro? bez?adne uwagi

podró?nika. Ka?e on zapomnie? o niemo?liwej formie ze

wn?trznej owych wynurze?, a przypomina trafn? charaktery

styk? stylu Staszica, wypowiedzian? przez ks. Kalink?, w s?o

wach: "Styl jego to-styl Roussa, wymuszony, deklamator

ski, czasem pe?en si?y i grozy, lecz zarazem, jak to u polskich

pisarzów zwyczajne (?), niepoprawny i zaniedbany do naj

wy?szego stopnia, z okresami, w których i sensu i gramatyki
nie doszukasz si? cz?sto". (Sejm czteroletni, II, 362).

Czytaj?c tak w?a?nie trafnie scharakteryzowane w?a?ci

wo?ci stylu Staszica, zadawa?em sobie nieraz pytanie: jak po

godzi? ow? wadliwo?? ra??c?, zwroty bez?adne, gwa?t zada

j?ce elementarnym prawid?om gramatyki, z umys?em tak

?wiat?ym, tak jasnym, tak rozleg?ym-ich autora?
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Jest rzecz? niezaprzeczon?, i? wypisa? si? dobrze, jasno

i zrozumiale, mo?e ten tylko pisarz, który jasno, logicznie

i trze?wo my?li ...

Najdzielniejsze umys?y
-

zwykle do naj ?wietniejszych

licz? si? stylistów. Kto dobrze rzecz pewn? obj?? i w umy?le

przetrawi?, niew?tpliwie znajdzie w s?owniku swoim odpowied

ni wyraz i wyrazów zwi?zek na jego okre?lenie. Tymczasem,

nietylko Staszic, lecz i Lelewel, do wzorowo niedba?ych nale

?? stylistów ...

Jest to wi?c jeszcze jedna zagadka psychiczna, której

z ?atwo?ci? rozwi?za? niepodobna... Jakkolwiek b?d?, nie

stawiaj?c notat podró?nych Staszica za wzór stylu dla ucz?

cych si? j?zyka rodzimego, odnalezienie ich-za istotny skarb

do literatury ojczystej wniesiony, uwa?a? nale?y.

Nie mo?e by? oboj?tnym dokument, pochodz?cy od

jednego z najwi?kszych ludzi, jakich ziemia polska kiedykol

wiek wyda?a. Wszystko, cokolwiek Staszic my?la?, mówi?

i czyni?, nosi na sobie niepo?ledni? cech? wielko?ci i samo

dzielno?ci. Nie znamy wszak?e dotychczas dok?adnie wszyst

kich w?a?ciwo?ci owego pot??nego umys?u. Niektóre dotych

czasowe ?yciorysy Staszica s? kompilacy?, z urywków jego

autobiografii sklecon?, powtarzaj?c? do znudzenia, zawsze

. w tych samych wyrazach, to, co ju? wielokrotnie o nim by?o
.

powiedziane. Znamy przeto Staszica, jak znamy powierzchni?

ksi??yca,-z jednej tylko strony ...

Mo?e nowy dorobek wiadomo?ci, do .których skromn?

cegie?k? pisz?cy przy?o?y? i przyk?ada obecnie, a mianowicie:

odszukane szcz??liwie notaty autobiograficzne i, oddzielne,

opisuj?ce stosunki jego maj?tkowe, podró?e z lat pouniwer

syteckich, podró?e z epoki wieku m?skiego, my?li, s?owa
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i czyny, jakie w ci?gu ?wier?wiekowej dzia?alno?ci swojej na

stanowisku cz?onka i prezesa Towarzystwa Przyjació? nauk

ujawni?, utworz? nowy materya? faktyczny do zbudowania

pomnika trwalszego pami?ci m??a, przynosz?cego istotn?

chlub? spo?ecze?stwu rodzimemu i epoce, w?ród której si?

zrodzi? i dzia?a?.
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"Krótki rys ?ycia mego"

(z autografu Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu)

(Pol. Q. XVIII NI? 9).

W roku 1755, w miesi?cu Listopadzie, urodzi?em

si? w m. Pi?a, z rodziców powszechnie szacowanych.
Dziad mój by? przez lat 30, zgodnemi g?osy gminy
miasta tego, wybierany na Burmistrza. Wycierpia?
wiele prze?ladowa? od starosty Ci?skiego. Ten naru

szy? prawa miasta, odebra? mu w?asno?? propinacyi,

wielk? cz??? miejskich gruntów, le??cych obok; za to

narzuci? piaski i wydmy. Dwadzie?cia lat miasto

wiod?o z tym mo?now?adc? proces. Dziad mój, jako

pierwszy zast?pca dobra miasta, by? wystawiony na

wszystkie gro?by i z?o?ci przemo?nego. Wytrwa?y przy

swojego urz?du obowi?zkach i przy bronieniu dobrej

sprawy doprowadzi? j? do szcz??liwego ko?ca i odzy
ska? dekretem-wydart? miastu w?asno??.

Ojciec mój by? nast?pnie wybierany na Burmistrza

tego? miasta przez lat dziesi??, a? do upadku kraju,
w którym, przy pierwszym zaborze, miasto to wpad?o

pod rz?d pruski. I ten przez czas urz?dowania swo-
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jego by? ci?gle wystawiony na prze?ladowanie i srogo

?ci napadników naszego kraju, obstaj?c przy obronie

miasta. Okrutny Drewicz wi?zi? i m?czy? go przez

kilka miesi?cy, aby przymusi? miasto, dla okupu jego,

do z?o?enia nadzwyczajnej kontrybucyi.

Ojciec mój by? cz?owiek wiele posiadaj?cy nauki,

osobliwie w prawach rzymskich i bieg?y w klasycznych

rzymskich autorach. Matka by?a pe?na ludzko?ci,

nadzwyczajnie do swych dzieci przywi?zana, maj?ca

wiele religii, ale z ni? i przes?dy.

Tej jej mi?o?ci, jako najm?odszemu z dzieci, i tych

jej religijnych uprzedze?, sta?o si? skutkiem od dzie

ci?stwa, - przeznaczenie mnie do stanu duchownego.
W dzieci?stwie zdrowie moje by?o s?abe. Mi?o?? ku

mnie matki i przes?d, sk?oni?y j?, ?e uczyni?a ?lub Bo

gu, i?, od dzieci?stwa, w po?wi?conej Mu sukience wy

chowany b?d?.

Dope?ni?a swe ?luby: w takiej odzie?y od dzieci?

stwa by?em wychowany, a, przez wzajemn? mi?o?? ku

tej najlepszej z matek, rosn?c, wchodzi?em w jej czucia,

w wszystkie, nieustannie wskazywane mi ?yczenia, bym
zachowa? stan duchowny, w którym mnie Bogu po

?wi?ci?a. Dla jej si? przypodobania, w pi?tnastym
roku wyt?ómaczy?em o Religii poema Rasyna. Ojciec

mój, ulegaj?c w tern s?abo?ci Matki, nie zdra?a? mnie

widocznie z zamierzonego przez ni? stanu, ale kiero

wa? wychowaniem i zach?ca? mnie do nauk. W tym
celu radzi? mi, bym, po sko?czonej krajowej edukacyi,

wyjecha? za granic?, do uniwersytetów niemieckich,

a bardziej jeszcze zachwala? akademie francuskie.
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Jako?, tym ko?cem odda? mi wcze?nie cz??? ma

j?tku na mnie przypadaj?c?, abym stara? si? ko?czy?
nauki w zagranicznym uniwersytecie.

Zwiedziwszy Uniwersytety w Lipsku i w Ooetyn
dze, zatrzyma?em si? lat dwa w Pary?u, przy Kollegium
Francuzkiem. Szczególniej odda?em si? naukom fi

zyki i historyi naturalnej. Pierwszej s?ucha?em pod
Brissonem, drugiej pod s?awnym Daubanton; przez tego
zabra?em znajomo?? z nie?miertelnej pami?ci Buffo

nem. Wyda? on by? natenczas ?wie?o Epoki Natury.
Przy cz?stej z nim o tern dziele rozmowie, po

wzi??em my?l wyt?ómaczenia Epok Natury na ojczy

sty j?zyk.

Nast?pnie, zwiedzanie gór Alp i Apenin, gdym po

wraca? do kraju, przekona?o mnie, i? teorya epok jest

dowcipna, ale z natur? nie zgodna. To postrze?enie
zwraca?o coraz wi?cej uwag? moj?, na rozpoznanie
ziemiorodztwa Karpatów. Zacz??em w tym zamiarze

zbiera? wszystkie uwagi geologiczne, tak w w?asnym
kraju, jako te? przy powtórnem zwiedzaniu W?och,

Alp, Apenin, Wezuwiusza i Etny.

N akoniec, przez kilka lat, zwiedzanie naszych oj

czystych Karpatów , przyprowadzi?o mnie do wydania
dzie?a o Ziemiorodztmie Karpatów i ziemi dawnej

Sarmacyi.

Przy wst?pie moim na ?wiat, uderzy?o mie to

nadzwyczajnie, i? znalaz?em w owe czasy przed sob?

zapory nieprzest?pne w ka?dym stanie: w duchownym,

wojskowym i w cywilnym; ?e zrodzony z tak zacnych
i tak cnotliwych rodziców, z ojca, tak si? w ostatnich
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czasach po?wi?caj?cego za swoj? ojczyzn?; 'przecie?
wsz?dzie wstydzi? si? musia?em mego urodzenia, wsz?
dzie je znalaz?em okryte wzgard?,. od:zu??ne ?d CZ?I,
od urz?dów, od ziemi. NiesprawIedhwosc ta, nn WI?-

cej my?le? zacz??em, tern wi?cej mnie zdziwia?a.

To sta?o si? powodem, ?e pocz??em zastanawia?

si? i szuka? przyczyny ?rzód?owey tego pokrzywdze

nia i zboczenia towarzystw ludzkich, z drogi ich ogól

nego szcz??cia. Przy tych uwagach, gdy trafi?em na

czas nieszcz??? rozbioru mojej ojczyzny, dla której t

chocia? tak dla ludzi mego urodzenia by?a niewdzi?cz

n?, przecie? wyssa?em z Rodziców moich naj?ywsz?

mi?os?, a z t?, równie mocne uczucia dla kraju. Te

dwie.. niesprawiedliwo?ci uczyni?y tak wielkie na mnie

wra?enie, i? przedsi?wzi??em ?ycie od ludzi odosobnio

ne, unikaj?c obcowania; a coraz bardziej zag??biaj?c si?

nad zrzód?em tych niesprawiedliwo?ci, wyp?ywaj?cych
z z?ych zasad wspó?ecze?stw ludzkich, po?wi?ci?em
czas na rozpoznanie gruntowne tych wad, szkodliwych

ogólnej ludzkiej rodzinie, zbiera?em uwagi nad g?ów
nemi epokami zmiany, powstania i upadania cywiliza
cyi Narodów. Rezultatem tych prac moich, ci?gle,
przez lat czterdzie?ci, jest napisane dzie?o w sposobie
poematu dydaktycznego: Ród ludzki.

W tych uwagach cz?sto trafia?em na zapytania:
jaki zamiar Stwórcy w cz?owieku na tym ?wiecie? co

naj pewniej gruntuje szcz??cie sta?e cz?owieka? Prze

kona?em si?, ?e tylko mi?o?? bli?nich, ziszczana przez
dobre czyny, jest szcz??ciem dla ludzi. Z niemi bo

wiem ma cz?owiek naj ?ci?lejsze zwi?zki, przez wrodzo-
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n? mu ludzko??. Najprzyjemniejsze uczucia znajduj?

si?-w dobroczynno?ci dla ludzi. I przeto, tylko ten

post?puje najlepiej do celu swojego Stwórcy, kto przez

ci?g swojego ?ycia poprawi los, powi?kszy szcz??li
wo?? drugich ludzi. Ten za?, kto przez swoje ?ycie

poprawi i udoskonali los wspó?czesnych, lub ca?ych

plemion nast?pnych, ten dope?nia ca?kowicie swojego
tu istnienia, przeznaczenia, czyli te zamiary, jakie Naj

wy?sze jestestwo w jego stworzeniu za?o?y?o.
W takiem przekonaniu przedsi?wzi??em ca?e moje

?ycie na to po?wi?ci?, abym móg? kilka, albo kilkadzie

si?t, familii los polepszy? i swobodniejszem uczyni? ich

?ycie. W tej ch?ci, wcze?nie i stale, na ca?e ?ycie ogra

niczy?em wszystkie moje potrzeby, abym z ich oszcz?d
no?ci móg? dla drugich, odemnie potrzebniejszych,
zrobi? ofiar?. Szczup?y maj?tek, jaki mia?em, i to, co

przez ca?e moje ?ycie zebra? mog?em, wszystko, z naj

wi?ksz? staranno?ci?, ku temu raz powzi?temu celowi

obraca?em nieprzerwanie. By?em sta?y w przedsi?wzi?
ciu: raz obranego sposobu ?ycia niezmieni?em nigdy,
a? do ?mierci.

Z takich, przez pi??dziesi?t lat oszcz?dno?ci zbie

ranych, funduszów, kupi?em w?o?? Hrubieszowsk?,
i urz?dzi?em j? dla szcz??cia kilkuset familij, nadawszy
im grunta, z prawem dziedzictwa.

Dzi?kuj? Opatrzno?ci, ?e, ju? za ?ycia mojego, to

warzystwo ludzkie doprowadzi?a do tego post?pu
i cywilizacyi stopnia, i? ka?dy cz?owiek ju? mo?e zo

sta? w?a?cicielem ziemi. Jaki? to wielki krok zrobi?y

wspó?cze?stwa ludzkie od tego czasu, jak my?li moje
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rozpocz??em, do momentu, w którym je w skutku do

pe?niam!
Powróciwszy z uniwersytetów niemieckich i z Fran-

cyi do kraju, by?em wezwany przez szanownej pami?

ci Andrzeja Zamoyskiego, do zarz?dzania edukacy?

synów jego. W cz?stych rozmowach z tym najcno-

.. tliwszym Obywatelem, niesko?czenie do swej Ojczyzny
przywi?zanym, a, przez d?ugie do?wiadczenie i przez

wielk? bieg?o?? w prawach znaj?cym wszystkie wady
towarzyskiej zasady kraju naszego, cz?stemi z nim

rozmowami sk?oniony zosta?em, aby je wystawi? na

rodowi, stoj?cemu nad przepa?ci? i wskaza? ostatni mo

ment do ratunku i poprawy.

W takim zamiarze wydanem przezemnie zosta?o,
w roku przed wolnym sejmem konstytucyjnym, dzie?o:

Uwagi nad ?yciem Jana ZamoyskiegoJ a podczas
sejmu napisa?em: Przestrogi dla Polski.

Taki jest rzetelny rys mojego ?ycia i pobudki
moich g?ówniejszych pism i czynów.

Stanis?aw Staszic.



DZIENNIK PODRÓ?Y

Ks. STANIS?AWA STASZICA

1777 -1778.





Obja?nienie wst?pne Wydawcy
do podró?y ks. Stanis?awa Staszica z lat 1777 i 1778.

Podró? ks. Staszica po Europie ?rodkowej, podj?ta w pocz?t-
kach Sierpnia 1777, trwa?a blizko rok czasu. Rozpoczyna si? od

Wroc?awia (by? mo?e, ?e pocz?tkowego opisu podró?y nie by?o,

lub te?, ?e zagin??), i obejmuje opis g?ówniejszych miast ?l?zka

pruskiego, Saksonii, Bawaryi, krajów nadre?skich, Holandyi, Anglii,

Francyi, Po?udniowych Niemiec, Czech i Austryi.

Przedmiotem notatek jest przewa?nie upami?tnienie wa?niej

szych gmachów, ?wi?ty? i zabytków miejscowo?ci zwiedzanych,

z omini?ciem faktów odnosz?cych si? do wydarze? politycznych

ówczesnych i do ?ycia umys?owo-obyczajowego ludno?ci i pa?stw,

w?ród których w?drówka si? odbywa?a.

Oboj?tno?? podró?nika pod tym wzgl?dem tern bardziej za

stanawia, ?e w?a?nie podówczas, w sferze polityki po?udniowo-euro

pejskiej, rozegrywa?a si?, za?egnana interwency? Prus, walka o na

bycie cz??ci Bawaryi dla domu Habsburgów, czego powodem by?

bezdzietny zgon Maxymiliana Józefa, ostatniego z ga??zi bawar-o

skiej domu Wittelsbachów i pretensye spadkowe po nim Karola

Teodora, elektora Palatynatu, z linii Sulzbach.

W obronie praw ksi?cia Dwóchmostów, uznanych ze strony

króla Fryderyka za bli?szego do tronu bawarskiego, ju? w Maju

1788 r. stan??o na granicy Czech sto tysi?cy prusaków. Austrya

cy pod wodz? Laudona nie ?mieli uderzy? na nieproszonych obro?-
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ców Bawaryi.· Wojn? o nast?pstwo bawarskie, tak zwan? wojn?

kartoflan?, zako?czy?a na wiosn? 1779 r. ugoda pokojowa, na któ

rej Austrya ma?o co zyska?a, natomiast Prusy, jak zwykle, wysz?y

z nabytkiem, pomimo, ?e wskutek niepogody, z?ych dróg, chorób

i braku zapasów, straci?y wi?cej ?o?nierza, ni?by go pa?? mog?o

w zapasach krwawych wojennych.

Na epok? pobytu ks. Staszica w Niemczech, przypada rów

nie? ruch znamienny w sferze umys?owej, zapocz?tkowany przez

Nicolaiego, Rammlera i Sulzera - pionierów krytyki literackiej
i estetyki niemieckiej. Lessing i Winkelman toruj? nowe drogi
dla twórczo?ci swego narodu. M?odzie? uniwersytecka, przewa?

nie w Gettyndze, usi?uje wydoby? Niemców z p?t pedanteryi, szko

larstwa i s?u?alstwa. Rozpoczyna sw? dzia?alno?? twórcz? Gothe,

a jego Ootz z Berlichingen budzi umys?y z u?pienia. Powstaje

zast?p pisarzy ultra liberalnych, gardz?cych prze?ytemi formu?kami

literackiemi, pozuj?cych na geniuszów si?y (Krafftgenies). By?a to

jednocze?nie epoka prze?omowa twórczo?ci niemieckiej, wywo?ana

ukazaniem si? w r. 1774 Gothowskich "Cierpie? m?odego Wer

thera".

O tych wszystkich, znamiennych w duchowem ?yciu Niemiec,

objawach, nie znajdujemy ?adnej uwagi ks. Staszica. Inne go

podówczas zajmowa?y my?li i wra?enia. By? ci?gle jeszcze pod

wp?ywem katastrofy podzia?owej pierwszej i, na widok okopów wie

de?skich, z których Jan III "Bisurmanów wyparowa?", czyni uwag?:

"Nie mog?em wstrzyma? indygnacyi mojej, przypomniawszy, jak

pi?knie, Austrya, przez zabór kraju, t? przys?ug? Polakom odwdzi?

czy?a" ...

Schy?ek roku 1777 sp?dzi? nasz podró?ny w Holandyi
i w Anglii, zk?d, w pocz?tkach roku 1778, przyby? na d?u?szy we

Francyi pobyt. Wi?cej go ju? nie równie zajmowa?y urz?dzenia

pa?stwowe i stan ekonomiczny Zachodu, ani?eli w pocz?tkach
w?drówki. Na czas pobytu Staszica w Holandyi przypadaj? rz?dy
namiestnicze ks. Wilhelma V, o?enionego z siostr? Fryderyka Wil

helma II, króla pruskiego, przypadaj? i spory wewn?trzne prowincyj
sprzymierzonych i miast holenderskich, od rz?du wspólnego nieza

wis?ych, z powodu aspiracyj Francyi i Anglii, do wzmocnienia
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wp?ywu swego na losy Holandyi, zako?czonych zwyci?ztwem poli

tyki francuskiej.

Jednocze?nie Anglia, upokorzona haniebn? wojsk swoich,

w wojnie o niezawis?o?? kolonij ameryka?skich, kapitulacy? pod

Saratoga, podejmuje usi?owania do zawi?zania rokowa? pokojo

wych z amerykanami, udaremnionych wskutek zawartego mi?dzy

m?od? rzplit? a Francy? przymierza.

We Francyi od Maja 1774 r., na tronie zasiada 20-letni wnuk

Ludwika XV i wa?? si? wp?ywy lekkomy?lnej Maryi Antoniny

o zjednanie dworowi habsburskiemu przewagi, w polityce zagra

nicznej gabinetu francuskiego.

By?a to równocze?nie epoka reform ekonomicznych, zapo

cz?tkowanych przez Turgota. By?a to chwila przygotowa? do

udzielenia pomocy zbrojnej Amerykanom.

W Grudniu 1777 r. przybywa do Pary?a Franklin. Zabiera

z nim znajomo?? osobist? Staszic i daje w swych notatkach wyraz

uwielbieniu dla cnót wielkiego obywatela i my?liciela. Schodz?

prawie ?e jednocze?nie ze ?wiata, za pobytu Staszica w Pary?u:

Wolter i Rousseau ...

Z Francyi, przez Niemcy po?udniowe, powróci? nasz podró?

nik do Austryi, gdzie bawi? do ko?ca Lipca 1778 r., a ztamt?d

skierowa? sw? drog? do kraju, z którego, po up?ywie lat trzech, po

wydaniu "Przestróg dla Polski", ponownie ruszy? w podró? do

W?och.

Relacya z owej podró?y, b?dzie przedmiotem nast?pnej, naj

obszerniejszej, cz??ci odnalezionych po ks. Staszicu notatek,





•

I.

Wroe?a w .-Gorli tz.- Drezno.

Wroc?aw .... Roku 1777 dnia 3 Sierpnia, stan?li?my
w Wroc?awiu. Wroc?aw, po ?acinie Vratislavia, od W?adys?a
wa Xi???cia Czeskiego, który je fundowa?, stolica Macieja

Szl?skiego, najprzód do Xi???t Szwabskich nale??ca, gdy
w trzynastym wieku przez Tatarów spalona by?a, mieszka?cy

poddali si? pod protekcy? Królów Czeskich i bardzo wiele

podczas domowych wojen wycierpie? musieli. Chocia? pod

protekcy? b?d?ce, zachowa?o sobie przywileje wolnego mia

sta Cesarskiego, i rz?dzi?o si? nakszta?t wolnej male?kiej

Rzplitej. Po ?mierci Karola VI, w roku 1741, wzi?te naprzód

podej?ciem przez króla pruskiego, roku nast?pnego, trakta

tem Wroc?awskim przez Cesarzow? ust?pione, pod panowa

niem pruskiem zostaje teraz. Biskupi Wroc?awscy, zwani Z?o

tymi Biskupami, dla wielkich przychodów swoich, je?li teraz,

dla umniejszonych intrat swoich, z?otymi zwa? si? nie mog?,

do?? jednak jeszcze maj?, aby srebrnymi ich nazywano.

To miasto, nad uj?ciem rzeki Odry i Olawy le??ce, i do

brze zewsz?d foss?, wa?ami i bastyonami ufortyfikowane,
ma?o ciekawo?ci woja?erowi ofiaruje. Kto ma widzie? nie

malowanych w obrazie Niemców, ale ?ywych, w oryginale, tak

jak przed 300 laty chodzili, niech widzi wroc?awskich oby
wat el ów. Lud ca?y handlem lub rzemios?em zatrudniony; nie
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zna prawie rozrywki, od której nawet akcyzie p?aci? musia?by.

Nie jest to wymys?, ale .istna prawda. Ktoby chcia? jednego

do siebie sprowadzi? muzykai drugiego, a sam, trzeci nawet

gra?by, musi pod strachem o tym oznajmi? akcyzie i, taks?

generaln? wyznaczony akcydens, zap?aci?. Na twarzach oby

watelskich prawdziwej nie wida? weso?o?ci. Przytomno??

licznego ?o?nierstwa zda si? im t? boja?n wra?a?. Spokoj

no?? i cicho?? po ulicach bardzo wielka. Ulice bardzo w?

skie, domy pruskim murem budowane, bez ?adnej s? pro

porcyi. Gdyby wy?szemi by?y, usz?yby zdaleka za piramidy.

egipskie. Jeden tylko w ca?ym mie?cie jest pa?ac, pewnego

Xi???cia i to na prywatnej bardzo uliczce, gustem tera?niej

szym murowany.

Ko?cio?ów katolickich jest kilkana?cie. Prym mi?dzy
niemi trzyma ko?ció? ex Jezuitów. Ko?ció? i Kollegiurn cum

universitate, przez Leopolda Cesarza budowane, a przez

innych ko?czone Dobrodziejów, s? wielkie i wspania?e.
Obserwatorium mia?o by? kiedy? w instrumenta matematycz
ne opatrzone, ale i znaku ich teraz niema. Powiadano nam,

?e w czasie wojny przez ?o?nierstwo z?upione zosta?o. Je?li

temu wierzy? prawdziwie, musieli by? astronomami ?o?nierze,

którzy si? na tak? zdobycz pokusili. Biblioteka, w proporcy?

mieszkania tego, jest bardzo nikczemna. Male?ki pokoiczek

ca?? zamyka bibliotek?, a ksi?gi, wyj?wszy Acta Sanctorum

BoIlanda i kilka innych, mo? e w k?cie gdzie zarzuconych,
albo na ziemi py?em zasypanych, lepszego nie warte losu,

nad ten, którego do?wiadczy?a s?awna ona Alexandryjska bi

blioteka, przez tyle wieków zbierana, a spalona od Omara,

hetmana tureckiego. X. Garampi, nuncyusz wPolszcze,

powracaj?c do W?och na Wroc?aw, a odwiedziwszy t? biblio

tek?, powiedzia?: Lepsza w nich kuchnia, ni? biblioteka. Ja

za?, com równie by? w bibliotece i w refektarzu, sprawiedliwiej
powiedzia?bym: Równa w nich kuchnia i biblioteka, to jest,
obie rzeczy nie do rzeczy. Podobno i bibliotek? czy nie ro

zebrali ?o?nierze tak, jak instrumenta matematyczne. Powia

daj? niektórzy, ?e ona by?a tak? przed wojn?, jaka i teraz.
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Ko?cio?y dyssydenckie ?w. El?biety i ?w. Magdaleny,
du?e i obszerne, nic nam ciekawo?ci godnego nie pokaza?y.

Opuszczone, ciemne, samemi sto?kami i ?awkami zarzucone

wewn?trz, nie posta? ko?cio?a, ale du?ej widokowej sali repre

zentuj?.

Godny wiadomo?ci jest tam fundusz na dwunastu kup
ców, którzy, niewinnie zbankrutowawszy, w pi?knym, na ten

koniec wystawionym budynku, wygodne a? do ?mierci ?ycie

przep?dza? mog?.

Nic, coby nas d?u?ej w Wroc?awiu bawi?o, nie maj?c,

wyjechali?my do Drezna dnia 15 Sierpnia, bardzo ukontento

wani, zesmy nazajutrz w nocy granic? prusk? porzucili,
uwolnieni od zdzierstwa, przykrych rewizyj i twardego tonu

pruskiego.

_

Gó.rIl.tz. Na trakcie nam przypad?o miasteczko Gorlitz,
s?awne reprezentacy? Grobu Pa?skiego. Burmistrz Gorlicki

przed stu laty peregrynowa? kilkakrotnie do Jerozolimy, zk?d

powróciwszy, wystawi? w tym miasteczku, na imitacy? Grobu

Pa?skiego, tam widzianego, kaplic?, za miastem, w tej?e od

leg?o?ci, w jakiej Kalwarya by?a od miasta Jerozolimy. Zda?o

si?, ?e tam ca?? znajdziemy reprezentacy?, je?li nie ca?ej m?ki

Pa?skiej, przynajmniej Grobu. Ale nic z tego wszystkiego.
Prosta i ciemna kapliczka, bez ?adnej ozdoby, prócz kilku

male?kich obrazków, na górze rynna, niby któr?, krew Baran

ka wielkanocnego ?cieka?a, drewniane ko?cie, niby w które

o suknie Chrystusowe ?o?nierstwo gra?o; trzy do?y w ziemi,

niby dystancya trzech krzy?ów jaka by?a w Kalwaryi i tym
kilka podobnych ba?amuctw ca?? osobliwo?? sk?ada?y. Dalej
na murze narysowany znak, niby d?ugo?ci Chrystusa Pana

wzrostu, któremu równego dot?d nie by?o cale, albo wi?kszy

by?, albo -mniejszy, cho? si? na? kilkadziesi?t tysi?cy ludzi

umy?lnie mierzy?o. I to niby tam za cud maj?, jakby nie

wiedzieli, ?e do jakiejkolwiek b?d? miary cz?owiek ?ywy

nigdy nie dojdzie. W?osy, wyprostowanie si?, opuszczenie

si?, skrzywienie si? i tysi?c podobnych przyczyn znale??

mo?na do zadysputowania, ?e ten a ten cz?owiek nie dochodzi

Dziennik podró?y Staszica, T.l. 3
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a? do w?oska jednego determinowanej miary. Tyle? by?o

tak?e obcych osobliwo?ci, jak w?osy i warkocz s?awnej

Kleopatry, miecz, którym zabity Abel, albo papucie Adama,

z dodatkiem, ?e to nie s? rzeczy same, ale tylko ich repre

zentacya.

Rzecz dziwna, dyssydenci, którzy, na pobo?ne zdrady
i zmy?lone cuda na pocz?tku bi? zacz?wszy, potym na

prawdziwe uderzyli, ko?cz? teraz na podobnych?e szal

bierstw i ba?amuctw udawaniu. To prawda, ?e o?wiece?si

z nich, sami si? z tego ?miej?. Magistrat za? pozwala na to,

bo to im przysparza pieni?dzy cyrkuluj?cych, poniewa? ka?dy
z cudzoziemców i do karbony w?o?y? i inspektorowi kilka

z?otych da? musi. Ksi?ga du?a i wszystkie ?ciany o?ówkiem

s? zapisane imionami tych, którzy przez ciekawo?? tam byli.

Obcych, z widzenia tych ba?amuctw, rozrywa i bawi dyskurs

inspektora funduszu, na tym miejscu siedz?cego. Imaginuj

niemieckiego pedanta, z d?ug? peruk?, s?owo od s?owa

o pó? mili k?ad?cego ca?? history? m?ki Pa?skiej, ?a?o?nie

i w tym sposobie, jakby to pierwszy raz o tern s?yszanem

opowiadaj?cego. Gesta, oddech, obrócenie twarzy, wszystko

jak z partytury. Widzia?e? machin?, widzia?e? inspektora, ile

razy przyjedziesz, tyle razy s?owo do s?owa na tym?e miejscu,

tym?e tonem, z t?? postaw?, powtórzy? gotowego.
Drezno. D. 7 Augusta, na czwartek, stan?li?my rano

w Dre?nie, stolicy Elektorstwa Saskiego. Kilka dni bawienia

si? nie by?y pró?no stracone. Widzieli?my rzeczy widzenia

i podziwienia godne. Niedaleko od zamku, w którym Elektor

sam, z swoj? famili? rezyduje, jest du?y redangu?, w ko?o

wspania?emi z ciosanego kamienia budowlami otoczony.

Zwinger. Zamiast dachu, obszerna prawie doko?a gale

rya. Wchodz?c bram? od zamku, pi?kny widok w oczy

uderzy, kilkaset du?ych drzew pomara?czowych, z symetry?

po kwaterach ca?ego tego pa?acu rozstawionych. Miejsce to

jest wszystkim, bez dystynkcyi, do przechadzki i bawienia si?,
niebronne. Z ogrodu wchodz?c frontem na wschody roz?o?y

ste, pi?kn? widzisz grot?, z której woda ustawnie p?yn?ca,
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mi?y sprawuje ch?odek. Wszed?szy na gór? zamiast dachu

z zadumieniem nowy obaczysz ogród. Drzewa lipowe, w d?u

giej sadzone perespektywie, po lewej r?ce fontanna, wysoko
dzie? i noc wytryskuj?ca, w ko?o tak?e du?erni osadzona

drzewami. Tam?e jest du?a sala, w której Elektorowie w lecie

kolacy? z famili? swoj? je?? zwykli.

Budowle, ten plac, nazwiskiem Zwinger, otaczaj?ce, nie

s? mieszkalne, ale zawieraj? w sobie rozmaite osobliwo?ci.

Jest tam gabinet jeden du?y mineralogii, zbiór kruszców, pi

rytów, kamieni, kryszta?ów etc. szlifowanych i nieszlifowa

nych. Widzieli?my tam kamie?, który jak len prz??? mo?na

i kawa? z niego utkanego p?ótna. Trzeba by? amatorem

i mie? pasy? do tej cz??ci historyi naturalnej, ?eby si? ona

podoba?a. I dla tego prawie jednym oka rzuceniem to?my

przeszli.
Nie d?u?ej bawili?my si? w kabinecie, w którym si?

konserwuj? ró?ne petryfikacye.
Monstra. Trzecia sala pe?na samych wyrodków na

tury, tak w rodzaju ludzkim, jako te? w rodzaju zwierz?cym
i nawet w od?ywnym. Widzie? tam cz?owieka w trzecim

roczku, tak oty?ego, ?e jego grubo?? wi?ksza by?a ni?eli d?u

go??, i dla tego rych?o t?usto?ci? zalanego. Jestto figura
z wosku wyrobiona, w tej?e proporcyi i mierze, w jakiej to

dziecko by?o. Widzie? w spirytusach, od pierwszego a? do

ostatniego miesi?ca, niedonoszone ludzkie embryony. Wida?

z dwoma oddzielnemi g?owami: ciel?ta, pieski, baranki, jelon

ki etc. Widzie? nawet w spirytusach chowane, dziwnie wyro

dzone: kapust? i pasternak, i tym podobne rzeczy. Widok

ten cho? ciekawy, ale przykry, osobliwie ze wzgl?du na zwie

rz?ta wypchane s?om? i pil?ci?, na które, z cierpliwo?ci?
i przymuszeniem si? wn?trznym, pogl?da si?, nie dozwoli?

nam d?ugiego w tej sali bawienia.

Historya naturalna. W czwartej sali kabinet historyi

naturalnej. To jest zbiór wszystkich znanych w ?wiecie zwie

rz?t, w naturalnej wielko?ci swojej i skórze w?asnej, s?om?
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wypchanych, ryb sztucznie ususzonych, i ptasz?t wszelkiego

rodzaju.
Kunsztmistrzostwo. Po drugiej stronie Zwingeru jest

kabinet kunsztmistrzostwa, w którym s? rzeczy rozmaite do

podziwienia, jak wiele mo?e pomys? ludzki? Jest tam, mi?dzy

tysi?cznemi innemi osobliwo?ciami, obraz Naj?wi?tszej Pan

ny, wielko?ci pó? arkusza, na poko?cie malowany. Jak naj

bystrzejszy wzrok maj?c, a temu przypatruj?c si? obrazowi)

nic na nim widzie? go?ym okiem nie mo?na, prócz malowa

nia. We? mikroscopium, z bied? dojrzysz ledwie, ?e ten

ca?y obraz jest zapisany. Powiadaj?, ?e ca?y nowy testament

jest napisany. Trudno temu wierzy?, chyba na cudze s?owo.

Jam kilka s?ów przez mikroskopium przeczyta?, ale, chocia?by
tam i jeden rozdzia? Pisma ?wi?tego by? napisany, zawsze

jest wielka sztuka, ?e tak jest drobno pisany, a tymczasem
tak wyra?nie, ?e ledwie przez microscopium dojrze? distin

ctium. Ka?d? liter? i charakter przeczyta? mo?na.

S? tam pozytywki, których piszcza?ki s? z papieru,
w drugiej s? z kamienia, w trzeciej za? ze szk?a, a bardzo

ton dobry i mi?y maj?: gra? na nich wybornie mo?na.

Jest kielich w z?oto oprawny, ze skóry ?winiej zrobiony,
ale tak dobrze ubitej, ?e August II, dla próby, z pistoletu do

niego strzeliwszy, nic nie ukruszy?,
S? te? tam i obrazy rozmaitej inwencyi, na mosi?dzu

i miedzi, kropkami i punkcikami przedziwnie dobrze trafione.

Drugie-na aksamicie, nie wyszywane, ale tkane. Inne, drobnym
piaseczkiem w rozmaitym kolorze wysypywane, a od malo

wanego, naj delikatniejszego obrazu, rozeznanemi by? nie mo

g?ce. Jest ?a?cuszek ko?ciany, blizko ?okcia d?ugi, na

ko?cu którego jest krzy?yczek; ogniwa s? tak delikatne,
?e si? ca?y w puszce, troszk? od wi?niowego ziarnka wi?kszej,
zamyka.

Zegarnia. Obok tego kabinetu jest sala, w której ró?

nej inwencyi znajduj? si? zegary. Wiele mi?dzy niemi jest
zepsutych, i tylko dla liczby pomno?enia stoj?. Mi?dzy ca

?emi, osobliwszy jest zegar, u którego, zamiast perpendyku?u
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i spr??yny, jest kulka male?ka, któr?, kiedy na rozpi?te cztery

mosi??ne druty i nieznacznie pochylone rzucisz, zegarek idzie

i godzin? ukazuje, a kulka po drutach biega. Zdejmiesz j?,

zegarek i?? przestaje.

Niemniej i to osobliwszy zegarek, który, kiedy na po

chy?ej, pod pewnym gradusem p?aszczyznie, po?o?ysz, ze

wn?trzn? si?? i naturaln? w dó? ci?gn?c, a wewn?trzn? i art y

cyfialn? w gór? si? utrzymuj?c, t? dwu sobie przeciwnych si?

wzajemn? wag? przeci?gaj?c si? i wa??c, i?? b?dzie regularnie

póty, póki do ko?ca tej p?aszczyzny nie dojdzie. Przez 24

godziny, ledwie pó? ?okcia tej p?aszczyzny ubie?y. Nietrzeba

tego nakr?ca? zegarka. Po?ó? go na p?aszczyznie, i?? pocznie,

stanie, jak tylko go zdejmiesz.

Rzadkiej ma?o?ci zegarek, który widzia?em w ma?ym

pier?cionku, w?tpi?, ?eby by? regularny.

Pokazuj? za osobliwo??-ordynaryjny tamtego wieku ze

garek, przez Piotra W. Augustowi darowany.

Jest tak?e zegar, Kupidyna reprezentuj?cy, Kupidyn
w ko?o si? kr?ci z strza?? na ?uku, tak, ?e w minucie jednej
znowu na tern miejscu stanie, zk?d si? ruszy?. W?o?y? w t?

strza?? przedziurawiony cukrowy groszek, albo co podobnego,

jak tylko on przyjdzie na jedno miejsce, spr??yna wyrzuca

z impetem o ca?y krok mnieman? kul?, i to si? zowie-strzela

Kupidyn.

Nie mo?na opu?ci? i tego zegaru, którego cyferblat ma

napisanych na sobie 180 miast rozmaitych, ca?ego ?wiata,

pod ró?nemi klimatami, w oboim hemispherium znajduj?cych

si?. Nakr?ciwszy ten zegar w tenczas, kiedy godzin? i mi

nut? aktualn? w Dreznie pokazywa? b?dzie na tylu? 180 cy

ferblatach osobnym indexem, ukazowa? te? b?dzie aktualn?

??danego miasta godzin? i minut?.

Okr?t p?yn?cy w ko?o sto?u z rozpi?temi ?aglami, kiedy

majtkowie zarzucaj? kotwic? i inne okr?towe pos?ugi pe?ni?,
a tymczasem ?liczna na tym?e okr?cie muzyka s?ysze?

si? daje.



DREZNO.38

Jest tam reprezentacya góry dziwnie pi?kna, z samych

najprzedniejszych pere?, w z?oto oprawnych.
Co oko spektatora ciekawego najbardziej zastanawia,

jest reprezentacya Jonasza proroka. Wieloryb, okr?t, prorok,

brzegi morskie, wszystko to zrobione jest z pere?, w sposób

jaknajsztuczniejszy, a ska?y na morzu reprezentowane s?

przez du?e dyamenty;
Jest sala, w której s? statuy wszystkich Elektorów Sas

kich, tak wysokie, jak byli za ?ycia, i w tych?e sukniach, w ja
kich chodzili. Tam pokazuj? szpad?, zamiast ?elezca maj?c?
srebro tak hartowne, ?e si? jak stal ugina. R?koje?? jej jest
szczero z?ota. Ma to by? prezent którego? z Papie?ów Elek

torowi.

W blizkim tej sali pokoju obaczysz wszystkie naczynia
do brania herbaty, i z sto?em, ze z?ota emaliowanego i dya
mentami osadzonego. Zrobi? to s?awny Dynglinger i kosztu

je 46 t. talarów. Ale naj ciekawsza tam reprezentacya tronu

W-go Mogo?a. Monarcha siedzi na tronie, grandowie jego

królestwa, przed nim czo?em bij?cy i ofiaruj?cy mu podarun
ki. W przysionku stra? jego, s?onie, i co tylko nale?y do

przepychu wschodniego despoty. Figury wszystkie s? ze

srebra, pi?knie, w ró?nych kolorach emaliowane i z drogiemi
kamieniami. To tak?e zrobi? Dynglinger i kosztowa?o 85 t. ta

larów. Mi?dzy drogiemi, tam znajduj?cemi si?, kamieniami,

jest wschodni onix, figury jajowatej, dyament najwi?kszej

d?u?yny, jest 6 calów, kosztuje 48 talarów. Wschodni du?y

szafir, topaz czerwony, pi?? tuzinów dyamentowych guzików
do sukni, trzy tuziny do kamizelki, liczba prawie niezliczona

w orderze i' gwiazdzie or?a bia?ego. W orderze z?otego runa

jest dyament, kosztuj?cy 200 talarów, a wa?y 190 i pó? pi?ta

grana. Wsadzony on jest mi?dzy dwoma dyamentami, tak

wielkiemi, jak orzech laskowy, a na ga?ce do laski, jest tak?e

dyament tej?e wielko?ci. Liczba pi?knych figur, ciekawie

rzni?tych, jest do zadziwienia. Na pestce jednej wi?niowej,
za pomoc? microscopium, obaczysz 180 twarzów ludzkich,
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cienko rzni?tych i dobrze jedna od drugiej rozeznanemi by?

mog?cych.

Matematyczna sala zawiera w sobie wielk? liczb? instru

mentów, osobliwie sfer? niebiesk?, z Mekki sprowadzon?,
arabskiemi znaczon? figuramt, Gwiazdy s? srebrne, w mied?

wsadzone. To godne uwagi, ?e ta sfera ani jednej niema

gwiazdy za antraktycznym cerku?em. Liczba wielka optycz

nych instrumentów i zwierciad?ów, miedzy niemi najosobliw
sze pal?ce, drewniane, 12 stóp dyametru, zrobione przez

s?awnego Gartnera. Model ko?cio?a Salomonowego z srebra

zawiera reprezentacy? arki, Sancta Sanctorum ofiar i in

nych prawa Moj?eszowego obrz?dków. Wysoki 13 stóp
w obwodzie swoim, ma stóp 80 i kosztuje Elektorów wi?cej
100 t. talarów.

Jest przy zegarach w tej?e sali sztuk kilkana?cie, które

nakr?cone, póki ?a?cuszek nie wyjdzie, zdaj? si? same moc?

swoj? chodzi? i rusza?.

Dwie mi?dzy niemi sztuczki s? najpi?kniejsze paj?cz

ka, który i pr?dko?? i delikatno?? biegu swojego tak natural

nie udaje, ?e go za paj?ka prawdziwego wzi??? trzeba.

Babk? star?, kulami podpieraj?c? si? i po stole chodz?c?,

przedziwnie dobrze udano.

Kupfersztycharnia. Na przeciw tej sali, z drugiego
boku Zwingeru, jest sala, w której jest bardzo wielki zbiór

wszystkich najrzadszych i najprzedniejszych kupfersztychów.
Trzeba by?oby sze?? miesi?cy przynajmniej, chc?c wszystkie,
cho? po sekundzie, przejrze?.

Galerya portretowa. Z drugiej strony zamku jest

s?awna, du?a, galerya portretowa. Jest to sala we dwa du?e

kwadraty, której wszystkie ?ciany, zamiast obicia, samemi, naj

przedniejszych w Europie malarzów, obrazami, s? ozdobione.

Jedna sala jest przez niemieckich malarzów, a druga przez

samych W?ochów malowana. Licz? tych obrazów do 3000.

W pobocznej sali b?dzie na 200 obrazów, suchemi farbami

malowanych. Skarb to jest bez szacunku. Za jeden obraz,

trzy ?okcie d?ugi, a dwa szeroki, na którym Correggio, W?och
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odmalowa? Narodzenie P. N. J. C., noc ciemn?, a ?wiat?a tyle,

ile do widzenia w nim wyra?nych objektów u?ycza jasna twa

rzyczka Pana Jezusa. 100 t. talarów za to zap?acono.

Nie znaj?cy si? na sztuce malarskiej, dziwy i doskona

?o?? tego sam przyzna. Jest tam kilka takich obrazów, na

których, pendzel malarski, tak kszta?tnie uda? at?as na suknie,

?e si? r?k? sam? i dotkni?ciem wyprowadzi? potrzeba z b??

du, w który oko i widzenie wprawuje. S? obrazki, na których
cudnie s? trafione w?oski oko?o brody, powieków i w?sów,

tak, ?e przy tknione by? si? zdaj?. Jest obraz jeden, na któ

rym malarska r?ka tak cudnie do po?owy obrazu odmalowa?a

mu?lin, ?e niejeden, oszukany pozorem, si?gn?? r?k? do zdj?
cia tego mu?linu, który reszt? malowanego zas?ania? obrazu.

Nadewszystko za? jest jeden, odmalowany suchemi farbami,

obraz dziewczyny podaj?cej czekolad?, w której trzy zdaleka

obserwowa? mo?na sztuki. Ró?no?? at?asu na spódnicy
i sznurówce, mu?linow? chustk? na szyi i z p?ótna holender

skiego fartuch. Ale wszystko tak jasno, tak wyra?nie, ?e si?
?aden pomyli? nie mo?e na takim dystyngwowaniu.

Du?a jest ksi?ga drukowana, z wyra?eniem wszystkich

pod liczb? obrazów, w tej ?licznej galeryi znajdaj?cych si?.
Ale nie czyta?, ani s?ysze?, ale widzie? trzeba t? galery?,
kto jej jakiekolwiek mie? chce w swojej imaginacyi wyobra
?enie.

Rynsztukarnia. Obok tej galeryi jest d?uga sala, z sa

memi, rozmaitej inwencyi, sztuki, roboty i kosztowno?ci, strzel

bami. Wszystkie szafy s? pe?ne fuzyj, karabinów i pistole
tów, z których jednej sztuki niema, któraby si? jak?kolwiek
osobliwo?ci?, sobie w?asn?, od drugiej nie ró?ni?a. A ta

ró?nica (wyj?wszy kilka z samej kosztowno?ci kruszcu, albo

delikatno?ci osobliwej roboty), zasadza si? na rozmaitym
i coraz nowym, albo nabicia broni, albo z niej wystrzelenia
sposobie.

Zbrojownia. Niedaleko tej galeryi, ale w innym miej

scu, jest kabinet, zwany Herren Karnrner, to jest zbrojownia.
Jest to zbiór wszelkiej st?ro?ytnej zbroi, pa?aszów, przy?bic,
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szpad, kopij, tarcz rozmaitych narodów i w rozmaitym wieku

zbroi, jak si? ?o?nierze i rycerstwo przybiera?o do wojny, i do

karuzelów koni, jako ich do podobnych koni uzbrajano, obi

cia, szaty, garderoba xi???t tamtego wieku, krzes?o kamienne,

strza?y, r?kawice, i tym podobne osobliwo?ci, we 28 pokojach

zawartych.

Pa?ac Japo?ski jest sk?adem niezmiernej liczby porce

lany, która do u?ycia by? mo?e. Taksuj? go do miliona talarów.

Widzie? tam do syto?ci figury porcelanowe, psów, wiewiór

ków, ma?pów, wilków, nied?wiedziów, lampartów, tak wiel

kich, jak s? ?ywe, niesko?czon? liczb? ptaszków, ba?antów,

papugów, or?ów i t. d. Aposto?owie, trzy stopy wysokosci, s?

z bia?ej porcelany.

Drezno wynalazek porcelany winno jest alchimii. Arty

?ci, szukaj?c napró?no kamienia filozoficznego, znale?li rów

nie prawie drogi na miejsce jego towar. Wynalazc? by? B6t

tcher, który umar? R. P. 1719, ale on nie zna? porcelany, tylko

bia??, a? r. 1722 odkryto sposób robienia porcelany szarawej
i b??kitnej.

Ko?ció?. Wart jest widzenia ko?ció? katolicki, dawniej
do Jezuitów nale??cy, teraz farny, prost?, ale wspania?? i ?licz

n? wewn?trz i zewn?trz architektur? i przedziwnie pi?knem i

obrazami ozdobiony.

Most. Most na Elbie, na kilkunastu z kamienia ciosa

nego arkadach, opieraj?cy si?, obszerny i wspania?y, stare

miasto ??czy z nowem, i jest miejscem ordynaryjnem prze

chadzki obywatelów.

Mi?dzy ogrodami do przechadzki i zabawki, prym maj?,

albo co do rozleg?o?ci swojej, albo co do symetryi i kszta?tu,

ogród Elektorski za miastem. Brylowski w mie?cie, wzd?u?

Elby, kupca jednego, le Riche nazwiskiem, za miastem-elek

torski, w mie?cie-de Hollande zwany, gdzie si? te? i magazyn

porcelan saskich znajduje, (jak mówi?) do kilku milionów

kosztuj?cy.
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Jest w tym?e mie?cie pi?kne mieszkanie i fundusz, przez

Elektora u?yczony, na edukacy? bezp?atn? ubogiej m?odzi

katolickiej. Jest tu równie, jak i w innych niemieckich mias

tach, wprowadzony zwyczaj strzelania do ptaka. Dzieje

si? ta ceremonia kosztem i sk?adk? ca?ego bractwa, w które

si? wpisywa? Xi???ta i Elektorowie nie wstydz?, owszem przy

tomno?ci? swoj? zaszczyca? zwykli to towarzystwo. Ptak to

jest drewniany, na bardzo wysokim drzewie zawieszony.

Ka?dy wedle porz?dku do niego z ?uku strzela. S? premia
naznaczone: kto mu utr?ci g?ow?, kto skrzyd?o, kto nog?

i kto ca?ego. Jest w pobli?szym namiocie kancelarya, której

powinno?? przestrzega?, aby szalbierstwa nie by?o, i wiernie

zapisowa?, komu si? uda?o cz??? jak? utr?ci? ptaka, in ordine

do oddania mu wyznaczonego premium. Przyjechali?my do

Drezna w?a?nie wtenczas, kiedy to miasto obchodzi?o pami?t

k? sko?czonych lat dwuset, od czasu ustanowionego tego

zwyczaju. Ceremonia ta trwa?a przez ca?? oktaw?. Wielki

plac by? za miastem, gdzie do tego ptaka strzelano, na ko?o

otoczony namiotami, w których rozmaite do posi?ków i och?o

dy znajdowa?y si? za pieni?dze rzeczy. Widzieli?my Xi??n?

Elektorow? wdow? i ca?? famili? i dwór ca?y, z rozmaitym

szcz??ciem do tego ptaka strzelaj?cych. Wieczorem, ka?dy,
któremu wolno by?o za pozwoleniem Magistratu, na tym placu

postawi? namiot, dla zysku swego i przyn?cenia ludzi, wedle

przemo?enia swego, oliwnemi lampami front swego namiotu

illuminowa?, ludzi wabi? i za to ju? w czwórnasób, za rzecz

naj mniejsz?, odziera?. Niezliczone ludu mnóstwo, w nocy, na

ten si? plac zbiera?o, dla przypatrzenia si?, ju? tej illuminacyi
w rozmaitych kolorach i figurach oraz feierwerków, z któremi

ka?dy si? popisywa?, co umia?, ju? te?, dla przys?uchania si?

muzyce po ró?nych stronach, to ta?ce, to koncerta, na d?tych

instrumentach, gdzieindziej na skrzypcach, na bandurach etc.

przygrywaj?cej. Widzie? w tym mie?cie osobliwsz? weso?o??

ludu, podatkami i wex? nieuci?nionego, a skromnie i swobod

nie ciesz?cego si?.
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Zwyczaj strzelania do ptaka. Strzelanie do ptaka ma

swój pocz?tek od kilku wieków, z okazyi Turka, którego

wtargnienia zawsze si? l?kano. A poniewa? wtenczas, ani

wojska, tak jak teraz zawsze gotowego i wy?wiczonego, ani

miast do?? obronnych, nie miano, w czasie napadnienia po

ga?skiego, mieszczanie, zamiast milicyi, miasta broni? byli

przymuszeni. ?eby zatem trwo?liwe mieszczan umys?y

usposobi? i w czasie do strzelania przyzwyczai?, postanowio
no Bractwa, albo Towarzystwa, do których, aby si? tym ocho

czej ludzie garn?li, papie?owie odpusty ponadawali, podob
ne tym, które pó?niejsi Bractwu Ró?a?cowemu i Szkaplerzne-o
mu da? raczyli. Widzia?em memi oczami w Wroc?awiu, mie

?cie dyssydenckim, z wielkim uszanowaniem' chowan? Bull?

jednego z Papie?ów, na pro?by Biskupa wroc?awskiego odpust

zupe?ny, wpisuj?cym si? i umieraj?cym, a in exertitio samego

strzelania, nie pami?tam wiele lat odpustu, nadaj?c?. Nada

nie to, cho? teraz dyssydentom niepo?yteczne, poniewa?
nie wierz? w odpusty, mo?e dla szyderstwa uchowane, nie

zdaje si? atoli w ?aden sposób zdro?ne, wedle princypiów
religii katolickiej. Równie bowiem, je?li nie wi?cej, wa?y,

zach?ci? odpustem winnej i zas?u?onej, doczesnej za grzechy
kary, do odprawowania ró?a?ca, albo officium, albo, co jest
to? samo, do modlitwy, jak do w?asnego, albo raczej po

wszechnego, wszystkich obywatelów ?ycia i maj?tku, razem

i ca?o?ci ?w. Religii, obrony.
Och?dóstwo ulic. Och?dóstwo ulic drezde?skich nie

sko?czenie mnie si? podoba?o. ?rodkiem ulic jest g??boko
i szeroko wykopany kana?, nieznaczny pochodzisto?ci?, a? do

rzeki, za miasto. Ten kana? jest sklepiony, a potym równo

brukowany. Co dziesi?? kroków s? okna, deskami szczelnie

pokryte, które, gdyby si? kana? w którem miejscu zamula?,
otworzy? i przech?do?y? mo?na. Rynsztoki po obu stronach

ulic, co kilkana?cie kroków, maj? tak?e ma?e okienka swoje,
dane spadzisto a? do kana?u, któremi woda, (?eby najgwa?
towniejszy deszcz spad?), do razu ?ciecze. To czyni, ?e ulice

zawsze s? czyste i nigdy nie s? smrodliwe. Codzie? rano;
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ka?dy przed domem swoim, zamie?? i ?miecie w jedn? kup?

zebra? musi. S? te? co one zaraz zbieraj? i wozami za miasto

wywo??.

?wiat?o?? ulic. Noce w Dreznie zawsze s? ?wiat?e.

Ka?dy z gospodarzów, nie wiem jak wiele, na to do kasy p?aci.
Zwierzchno?? za?, czy Magistrat, utrzymuje t? sk?adk? ludzi,

którzy rano chodz?c, wszystkie po ulicach latarnie ch?do??
i kaga?ce oliw? nape?niaj?, które, w nocy, ka?dy z gospoda

rzów, bez ?adnej mitr?gi, zapala.

Pisz?c o kraju Szl?skim, opu?ci?em uczyni? wiadomo??

o monecie, wiadomo?? bardzo potrzebn? temu, który pierwszy
raz za granic? wyje?dza, bez której zawsze zedr? i zawsze-o

oszukaj? zagraniczni cudzoziemca. Chocia? moneta niema

statecznego w ?adnym kraju kursu, i ten zawis? od woli

i upodobania panuj?cego, nie od rzeczy b?dzie wiedzie?,

jaka te? w czasie woja?u naszego, monet krajów, którendy?my
przeje?dzali, by?a kurencya.

Moneta Szl?ska. W krajach pruskich rachunek pospo

lity jest na kurant talary i grosze. Wszystkie ich greszele
(jest to najdrobniejsza moneta, która fardynkom naszym, albo

trzygroszówkom niejako odpowiada), Bemen (jest to 6 gro

szy naszych), same nawet czerwone z?ote, pod ten?e, na

talary i grosze, id? rachunek. Talar kurant wart naszych
pol. 6 Z?. Grosz pruski, jest to nasz grosz srebrny. Takich

4, czyni? pó? z?otego pruskiego, bo to jest ósma cz??? z?ote

go. A tak, dla ?atwiejszego i do oka zrozumienia, arytmetycz
n?, do czerwonego z?otego holender. k?ad? tabliczk? propor

cyonaln?.

_ Czerwony z?oty 1 = 3 Tal. = 72 gr. = 90 Bemen.

Talar 1 = 24 gr. = 30 Bemen.

Jest jeszcze za greszel drobniejsza moneta, fenig. Ta

ma by? 1/12 grosza, ale w ?adnym mi jej u?y? rachunku

nie przysz?o.

Moneta Saska. Moneta Saska, chocia? i tam pospo

lity jest rachunek, na talary i na grosze, ró?ni si? jednak co
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do swojej do czerwonego z?otego proporcyi, od pruskiej,
w ten sposób:

Czer. Z?. 1 = 2 T. + 26 gr. = 66 gr. = 1361/2 gr.

Talar 1 = 24 gr. = 481/2 gr.

Grosz 1 = 742 gr. pol. mied?. - 1 gr. srebr.

W ca?kowitej monecie, prócz miedzianej, najdrobniejszej,
s? srebrne talary, szesna?ciogroszówki, o?mgroszówki, cztero

groszówki, dwugroszówki, groszówki i pó?groszówki, a? do

?wier?groszówki.



II.

Praga Czeska. - Karisbad.

D. 11 Aug. w poniedzia?ek, Schest, Peterswald etc. do

Pragi. Praga od Drezna jest oddalon? mil 18, Petersvald,

o 2 mile od Drezna, oddziela Saxoni? od Czech. Tame?my
w imi? Cesarza Niemieckiego rewidowani byli.

Drogi w Saxonii nie s? drzewami wytykane, ani wsz?

dzie na prost bite, s? one zostawione tak, jak przedtem by?y,
ale nie dlatego jazda mniej jest mi?a i wygodna. Na naj

mniejszym strumyczku, na ka?dym rowku, jest murowany

most, wsz?dzie do objazdu gorszych miejsc droga wybierana,

najmniej przykra. Jak tylko min??e? Saxoni?, sama dróg
rozmaito?? poka?e bez kobylnic, ?e ju? nie w Saskim kraju

jeste?, ale w innym. Prawda, ?e s? strasznie wielkie góry,

których min?? nie mo?na. Ciasn? i w?sk? dró?k?, z góry przy

krej, na gór? jeszcze przykrzejsz?, nie po kamieniu, ale po

kamieniach drobnych, mil kilka jecha? potrzeba. Poprawa

tej drogi miliony kosztowa?a, ale za to, wyjechawszy z tego

górzystego kraju, s? grunta kamieniste troch?, cale podobne
do naszych Grodzie?skich, albo Lidzkich gruntów, których

drogi s? kamieniami nas?ane. Wy?mienicie je od kamieni

oczy?ci? mo?na by?oby; jednak na to zwierzchno?? baczno?ci

nie daje. Drogi, jak by?y z?emi, to i s? cale bezecne, a jednak
(czemu si? cudzoziemiec nigdy do?? wydziwi? nie mo?e), za
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tak z?e drogi na pocztamtach p?ac?c za konie, osobne pas

sage, to jest przejezdne, za drog? p?aci? do skarbu cesarskie

go musi.

Praga. Dnia 13, to jest we ?rod?, stan?li?my szcz??

liwie w Pradze, od Drezna jad?c z drugiej strony rzeki Mo?

dawy, mostem murowanym, du?ym wprawdzie i rozleg?ym,
ale ustawionemi na mo?cie licznemi statuami bardziej ze

szpeconym, ni? ozdobionym.
Po?o?enie Pragi. Praga jest to miasto wielkie. Dwa

Drezna wygodnie w niem pomie?ci? by si? mog?y. Mo?dawa

??czy obie cz??ci miasta. Dzieli si? na kilka kwater, z któ

rych jedna zowie si? Stare miasto i nowe miasto Radzin, ma?a

strona etc. Ka?da z tych cz??ci ma swój osobny obwacht.

Stare i nowe miasto, prawie w równinie le?y, zk?d przeje

chawszy mostem, a? do samej bramy wy jezdnej na ko?cu

miasta, blizko ?wier? mili pod gór?, i to przykr?, jecha? po

trzeba. Otoczone jest na ko?o g??bok? foss?, wa?em i mu

rem. Ale wszystkie te fortyfikacye, ?adnej miastu nie czyni?

pomocy, poniewa? bliskie od miasta na ko?o wy?sze góry
miastu ca?emu rozkazuj?. Ludno?? w porównaniu mieszka?

jest bardzo ma?a. Mi?dzy budynkami i kamieniami ró?nemi

jest kilka bardzo pi?knych pa?aców, w których by udzielni

xi???ta z dworem swoim, przestronnie i z honorem, rezydo
wa? mogli.

Najwi?cej to miasto zdobi? ko?cio?y, których liczba jest
do podziwienia. Sama akademia po-jezuicka w obwodzie

swoim pi?? ko?cio?ów zamyka. Prócz zakonników w Polszcze

znajomych, znajduj? si? tu Premonstratenses, ?w. Norberta,

Barnabici, Crucigery, Malta?czycy i wiele innych.
Nie wszystkie ko?cio?y s? i zewn?trz i wewn?trz pi?kne,

ale s? wszystkie dostatnie w srebro, klejnoty, marmury. Ko?ci

??., chyba w Rzymie wi?cej. Niema ko?cio?a, gdzieby przy

najmniej kilku ?wi?tych zw?oków nie miano.

Ko?ció? katedralny. Mi?dzy wszystkiemi ko?cio?ami,
ko?ció? katedralny ma ko?cie ?. Jana Nepomucena. Trumna,

mensa, anio?owie, figura samego ?. Jana, jest ze srebra czy-
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stego, wotów srebrnych, na ko?o rozwieszonych, jest liczba

niezliczona.

Na ?rzodku prawie ko?cio?a, za ?elazn? w ko?o zagro-

d?, jest cia?o ?. Wojciecha, tego? samego, którego cia?o, Pola

cy z uszanowaniem chowamy w Gnie?nie. Nie wiem, co by
to za nowy by? rodzaj replikacyi(?) Podobniejsza do prawdy)
?e tu spoczywaj? ko?ci jakiego ?., tym?e imieniem, którego

tradycya ludu-naszym Wojciechem ochrzci?a. Wiadomo, ?e

Boles?aw Polski kupi? cia?o ?. Wojciecha od Prusaków.

i w Gnieznie z?o?y?. Nie podobna aby zapomnieli napisa?

historycy, gdyby jakim sposobem przez Czechów to cia?o

z Gniezna ukradzione by?o.

Kaplica ?. Wac?awa. W katedrze jest krucyfiks ze

z?ota czystego, dukatów w?gierskich wa??cy 10. (?) W kaplicy
?. Wac?awa, ?ciany wszystkie wysadzone jaspisem, ametystem
kornelinami, ale bez ?adnego porz?dku i smaku. Warto??

wielka jest materya?u, ale nie zaleca artyst?. Widzie? w niej

lamp?, w której, przed kilk? set laty pal?cy si? ogie?, w za

chodz?cym dwu stron sporze, czyj? r?k? spali?, ten -za winne

go, czyj? ochroni?,--za niewinnego by? poczytanym.

Wi?zienie ?w. Jana Nepomucena. Niedaleko od

ko?cio?a Arcy-biskupiego jest miejsce ciemne i bardzo

w?skie, w którem ?. Jan Nepomucen osadzony by?, przykuty
i m?czony. Statua spi?owa na tym?e samym miejscu i w tej
?e posturze stoi. Sam ko?ció? jest wprawdzie w greckim
gu?cie, ale bardzo misternie i sztucznie, a razem i gruntownie

stawiony.
Loret. Loret, w którym s?u?? kapucyni, kosztem Xi?

??t Lichtenszteinów i KolIowratów wystawiony, niezmiern?

zamyka w sobie moc klejnotów, z?ota i srebra. Powiadaj?,
?e kosztowniejszej niema w ca?ej Europie monstrancyi, nad t?r

któr? tu pokazuj?.
Architektura prawie wszystkich ko?cio?ów jest mierna

i gustem niemieckim. Jeden krzy?acki ko?ció?, gustem w?os

kim zbudowany. Malowania po ko?cio?ach powszechnie s?

przednie i pi?kne.
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Nadgrobek Tychona. W Starym mie?cie, w ko?ciele

farnym, widzia?em grób i nadgrobek Tycho Brahe, Du?czyka,
tu umar?ego, s?awnego astronoma. Statua jego, z marmuru

rzni?ta, rycerza i bohatera, nie matematyka przedstawia po

niewa? ca?y od nóg do g?owy uzbrojony. Na froncie Ratusza

jest s?awny zegar du?y. Zrobi? go by? s?awny astronom Ha

nusz, professor matematyki. Wyra?a? on wszystek bieg s?o?ca

i ksi??yca, d?ugo?? dni i nocy i t. d., ale teraz zupe?nie jest

popsuty.
Ogród Lobkowicza. Ogród Lobkowicza jest to góra,

na kilkana?cie pi?tr porzni?ta, nie najwy?sza. gdzie te?

i du?a, na 36 ?okci dyametru, a 5 g??boko?ci maj?ca, znajduje

si? miednica. Przez poci?te wzd?u? i wszerz ogrodu rowki

i rynny, wod? deszczow? ?api?ce, ca?a woda sprowadza si? do

tej miednicy, zk?d potem w dó? na rozmaite rozchodzi si?

fontanny i kaskady. ?liczny na samym wierzchu ogrodu

prospekt ca?ego miasta Pragi. Cz??? ogrodu umy?lnie dzi

czyzn? zasadzona, cz??? owocowemi drzewami, cz??? za?

jedlin?, w rozmaite formy wyrzynan?. W jednym miejscu wi-,

dzie? kwatery, rozmaitemi kwiatami wysadzane, w drugiem

d?ugi i pi?kny otwarty szpaler, indziej nakryty. Ka?de pi?tro
ró?ni si? now? osobliwo?ci?. W dole tego ogrodu-jest oran

?erium dostatnie, a na froncie du?y i wspania?y pa?ac. Pan

tego ogrodu, Xi??? Lobkowicz, zabawiony poselstwem do

Hiszpanii przez lat sze??, i teraz powracaj?cy, przywróci temu

ogrodowi dawn? ?wietno?? i ozdob?, któr?, mimo wol? Pa?

sk?, gnusno?? subalternów i niepilno?? troszeczk? odebra?a.

Prospekt z pa?acu' cesarskiego jest dziwnie zabawny. Poka

?uj? tam apartament kancelaryi czeskiej, gdzie w roku 1618

podskarbi czeski Slawata, gubernator Karlszteinu, Martynitz
i sekretarz stanu, Fabrycy Platter, za to, ?e przeciwko wi?kszo
?ci g?osów obstawali za interesem Domu Austryackiego,
z okien na ?eb do fossy zrzuceni byli. Szcz??cie ich, ?e na

kup? gnoju spadli, chocia? i to rzecz dziwna, jak oni z szó

stego pi?tra str?ceni, szwanku ?adnego nie odnie?li. Rzecz

Dziennik podró?y Staszica, T. 1. 4
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by?a ciekawa widzie?, ?e ci dwaj panowie, ?ogni:,:ali si? ?yli
na Plattera, ?e z okien lec?c, prosto na nich ci??arem cia?a

swego, troszk? ich pot?uk?, i Platter przymuszony by? broni?

si? i pismem dowodzi? tego, co dowodu nie potrzebowa?o, ?e

upadek jego by? niedobrouolny.
., . .

Na Radzinie, niedaleko od pa?acu hrabi Czernini, Jest

s?up kamienny, zbudowany na pami?tk? Drahomiry, Xi??ny

poga?skiej, matki ?. Wac?awa. Powiadaj?, ?e na tym miejscu

ziemia si? rozst?pi?a roku 939 i poch?on??a Xi??n?,

Jatki z jednej strony tego placu, maj? t? osobliwo??, ?e

zawsze s? wolne od tych much, które sk?adaj? swe jajka

w mi?sie, a z tych jajek wykluwa si?, gnie?dzi si? i mno?y

robactwo, które to? mi?so psuje. Jedni t? osobliwo?? przypi

suj? modlitwom ?. Prokopiusza, drudzy czarom jakiego?

s?awnego czarnoksi??nika. Ale niema niepodobie?stwa, aby

to pochodzi? nie mog?o z jakiej przyrodzonej przyczyny.

Jakaby to za? by?a? przyznaj? si? do mojej niewiadomo?cl,

a zostawuj? do wyt?ómaczenia j?, lepszemu odemnie natu

rali?cie.

Blisko tego placu, pokazuj? miejsce, z którego Szwedzi

pod komend? hrabi Konigsmark. w roku 1648, wpadli do

miasta, i ca?? by niechybnie opanowali Prag?, gdyby im

u bramy, od której most si? poczyna, odporu nie dano, tym

dziwniejszego, ?e to byli: X. Plachi Jezuita, Czabis Dyrektor
i trzech tylko ?o?nierzy, którzy ca?? nieprzyjacielsk? natarczy

wo??, póty wytrzymali.. póki si? mieszczanie i ?o?nierstwo ze

wszystkich stron nie zbieg?o i Szwedów ze znaczn? ich strat?
znowu za miasto nie wypar?o, jako napis na tej?e bramie z?o

temi literami wyra?a.
Na samej spadzisto?ci ska?y, wida? obaliny jakiego?

mieszkania z trzema oknami. Powiadano mi, ?e to s? ostatki

s?awnych owych ?azieniek, niegdy? nale??cych do Xi??ny

Libuszy, z których ona zrzuca? do rzeki Moldawy kaza?a

wszystkich gachów swoich, którzy lubie?no?? jej nasycili.
W ko?ciele ??. Piotra i Paw?a, jest s?up marmurowy, na

trzy cz??ci rozbity. Czesi wierz? temu, ?e diabe? poszed?szy
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o zak?ad z jednym kap?anem, przy tym ko?ciele mieszkaj?

cym, ?e nim on msz? sko?czy, mia? przynie?? z Rzymu, z ko

?cio?a ?. Maryi Travestere, s?up marmurowy, a za to kap?an,

dusz? swoj? jemu zapisa? przyrzek?, spó?niwszy si? z swoim

ci??arem, ze z?o?ci ten s?up rozbi? i w ko?ciele zostawi?. Ta

pocieszna historya jest odmalowana tam w kilku sztukach.

Wstrzyma? si? ledwie od ?miechu mo?na, widz?c, jak nios?

cego tam s?up szatana, anio?owie z biczykami, jak go?cze
nied?wiedzia ostanawiaj?, i drogi mu spokojnie odprawi? nie

dopuszczaj?. Ale niebezpieczno by?oby wymówi? si? z tym,
?e ta historya jest bajk? i bajk? niedorzeczn?.

W tym ko?ciele jest druga osobliwo??, nie mniej dziwna,

to jest trumna kamienna, stoj?ca na o?tarzu ?. Longina, (który
w?óczni? bok Zbawiciela przebi?). W tej trumnie, jak w czó?nie

jakiem, jakoby ten ?wi?ty Moldawa, przyl?dowa? do Pragi.
Praga, przed reform? tera?niejszego Cesarza, mia?a 100 ko

?cio?ów, obywatelów liczy 120 t., z których jest ?ydów 50. (?)
Nieoch?dóstwo. Ulice w tern mie?cie s?, tak jak po

miastach polskich. G?ste kuchenne gnoje, na ulic? wyrzucane
i wylewane, zara?aj? powietrze, i dla tego miasto ca?e, chocia?

je wiatr ustawnie przewiewa, w ob?oku i na mgle, zawsze zo

stawa? zdawa si?.

Mo?dawa. Mo?dawa, zawsze tak, jak Wis?a, m?tna, mu

?u wiele oko?o mostu nanosi. S? na to baty, na których,
umy?lnie do tego wybrani ludzie, mu? z rzeki wybieraj?
i gdzieindziej wywo??.

.

Winnice. Winnic jest w Czechach dostatek, ale wina

ich zda?y mi si? nikczemne, tylko na ocet dobre.

Twarze i j?zyk czeski. Ma?o tu twarzy widzie? nie

mieckich. Kobiety osobliwie, tak miejskie, wiejskie, jako
i wy?szej nacyi, ani z odzienia, ani z twarzy, nie rozezna? od

polskich. Mowa zw?aszcza czeska, której lud u?ywa, tak po
dobna do polskiej, ?e si? jej nieuczywszy, do?? dobrze roz

mówi? si? mo?na. Zapomnienie mnie to da?o, ?e by?em
za granic?.
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Spacery. Miejsca do przechadzki s? bardzo rzadkie

i to za miastem. Ogrody, co s? niektóre w mie?cie, nale??

do panów; a zatym, do nich wchodzi? bez ich pozwolenia nie

mo?na. Do tych za?, co s? za miastem, nie ka?dy przyjdzie,

poniewa? czas do przechadzki najlepszy, od siódmej godziny,

jest za? cesarski rozkaz, aby ka?dy, bez dystynkcyi, ktokol

wiek do miasta wchodzi po zachodzie s?o?ca, szpekgieldu

piechotny krajcar, a od konia trzy krajcary zap?aci?, a jednak

powiadano mi, ?e to bardzo znaczn? sum? wynosi do roku.

Moneta. Mówi?c o p?acie, trzeba opisa? monet?. Ce

sarska tu idzie i jest taka: Najdrobniejsza moneta jest denar,

ta naszemu szel?gowi równa si? polskiemu.

Czer. Z?. Krornnicki 1 = Z?. Ryn. 4 + Krejtz. 18 = Kr.

258 = gr. 89 Den. 1548.

Ditto Cesarski 1 = 4 + Kr. 16 = Kr. 256 = Gr. 86 Kr.

2 = Den. 1536.

Ditto Hollender. 1 -- 4 + Kr. 14 = Kr. 254 = gr.

86 Kr. 2 = Denar. 1524.

Z?oty l = groszy 20 = Krejcer 60 = Denar. 360.

Grosz 1 == Krejc. 3 = Denar. 18.

Krejcer 1 = Denarów 6.

Teatrum. Dnia 30 Aug. by?em na teatrze czeskim, na

którym reprezentowana by?a pantomina Arlekina w niewol?

przez Korsarzów wzi?tego, i balet Kuracyuszów z Horaciusza

mi. Trwa? ten widok oko?o pó?czwartej godziny. O aktorach

zdania ?adnego da? nie mo?na, poniewa? same dzieci od 5

do 12 roku role gra?y. Je?li o dzieciach mówi?, udawa?y, jak

przedniej po dzieciach wyci?ga? nie mo?na. Ale nie dlatego
widok by? mniej nudny i t?skny, osobliwie przez to w oczy

wpadaj?ce niepodobie?stwo, aby tak ma?e dziecka mia?y do

rodne ?ony, by?y Dejami, Muftami, Ministrami, etc.

Nabo?e?stwo. Lud tu ca?y jest nabo?ny, szcz??liwy,

gdyby mia? tyle pobo?no?ci, ile ma nabo?e?stwa. Processye,

wystawienie naj?w. sakramentu, benedykcye etc. prawie s?

nieustanne. Niema dró?ki ma?ej, gdzieby kilka krzy?ów,
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albo obraz jakiego ?w. nie sta?. Niema ulicy, gdzieby przed

jakim ?w. przez noc nie pali?a si? lampa.

Wsz?dzie po domach, po kurytarzach, jaki znajduje si?

obraz, przed którym pal?ca si? lampa, i honor obrazowi

czyni, i chodz?cych o?wieca. Na kazania, na' nieszpory, na

dnie powszednie, albo ?wi?ta ko?cio?a, albo zakonu którego,

rzemie?lnik odbiega warstatu, dom porzuca gospodyni, wszys

cy t?umem do ko?cio?a id?.

U bóstwo. Ta? to podobna jest przyczyna, ?e nigdzie

tyle i tak uprzykrzonego niema ubóstwa, jak w Pradze. Wy

nijdziesz na ulic?, czterech ci? zaraz ubogich spotka, ci prze

prowadza? ci? b?d? uprzykrzenie, wo?aj?c o ja?mu?n?, czasem

przez dwie i trzy ulice, a o kilkana?cie kroków nowego. spot
kasz ubogiego, który ci pokoju dawa? nie b?dzie. Jeste?

w stancyi, ju? kilku na ci? czatuje ubogich. Aby? tylko przez

okno spojrza?, zacznie wrzeszcze? ja?mu?ny, i póty wo?a? b?

dzie, póki si?, albo ?e krejcer rzucisz, albo jemu samemu,

?e pójdzie precz, pró?no wo?a? nie uprzykrzy. Nie licz? naj

niebezpieczniejszych, którzy pod pretekstem ja?mu?ny do

stancyi wchodz?, a nieznalaz?szy nikogo, sami sobie ja?mu?n?
bior?, Nie licz? ani tych, co instrumentami muzycznemi, to

jest, albo arf? albo skrzypcami, ani proszeni, ani niezwani,

póty, albo przed oknem, albo podedrzwiami twemi, czy gra?,
czy ?piewa? b?d?, póki ich uczciw?, ja?mu?n? nie za

godzisz.
Dnia 8 Sept., widzia?em zwierzyniec cesarski na ba?an

ty, w którym altana sze??graniasta na trzy pi?tra murowana,
w figurze gwiazdy orderowej, sztukatery? i do?? pi?knym ma

lowaniem ozdobiona, daje od siebie ca?emu zwierzy?cowi,
imi? Kayzerstern, to jest Cesarska gwiazda.

Manewrowanie wojska. Dnia 9 widzia?em Cesarza

Imci, w assystencyi Arcy-xi???cia Maxymiliana, Xi???cia
Sasko-Cieszy?skiego, Laudona, Lascego, Nostica etc. Wi

dzia?em manewruj?cych 12 regimentów. Egzekwowano roz

maitemi ewolucyami, by?o przej?cie przez cie?nin? nieprzyja
cielsk? nieosadzon?, spotkanie si? na czystym polu z moc-
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niejszyrn nieprzyjacielem i porz?dne pod swoje armaty w t??

sam? cie?nin? rejterowanie si?, Mi?y widok, milszy nieskon

czenie, gdyby rozk?ad jego by? mi lepiej wiadomy. Dnia 11

manewrowanie egzekwowane by?o w ten sposób: nieprzyjaciel

silniejszy, zainformowany o mniejszej liczbie nadchodz?cych

Cesarskich, rzuca most na Mo?dawie i, przeze? przeszed?szy,

zostawuje na obron? mostu stra? ostatni?, a sam, niby potycz

ki unikaj?c, umyka dalej. Cesarscy nad most przyszed?szy,

widz?c przej?cie sobie bronione, ogniem artyleryi swojej od

bijaj? nieprzyjaciela, ?e si? rejterowa? poczyna i mostu od

biega. Przechodz? Cesarscy przez most, kawalerya wp?aw,

chc? ostatni? stra? zagarn??, ale si? ta, porz?dnie odstrzeliwa

j?c, do swego wojska podmyka. Wtenczas nieprzyjaciel z ca??

si?? swoj? pokazuje si?, którego ogniowi osta? si? nie mog?c

Cesarscy, znowu porz?dnie nazad umykaj? si? i obronn? r?k?

przez most przechodz?.
Dnia 18 ostatni dzie? kampamentu. Reprezentowana by

?a wst?pna batalia, która si? na równinie nieprzyjacielowi

daje. Porz?dek batalii, sposób maszerowania, atakowanie

nieprzyjaciela we wsi stoj?cego, wyrugowanie ztamt?d, pod

mykanie si? pod nieprzyjaciela, usuwanie si? etc. I na tym

si? pi?kny ten kampament ze 25 t. ludzi z?o?ony zako?czy?.
Dnia 19 Cesarz Im? z ca?? assystency? swoj? wyjecha?

do Morawina, na kamparnent, z dziewi?ciu regimentów tylko

z?o?ony. Ten koniec by? publiki Praskiej. Cesarz, przez ca?y
ten czas, raz tylko odwiedzaj?c ?. Jana Nepomucena, by?
w Pradze w mie?cie, i ogl?da? koszary ?o?nierskie, zawsze si?
w obozie bawi?c i tam nocuj?c.

Mennica. D. 18 bis by?em w mennicy Cesarskiej,
gdziem widzia?, jakim sposobem roztopione srebro w male?

kie sztaby utwarzaj?, te? potym sztaby p?aszcz?, na sztuki

okr?g?e obcinaj?, biel?, obr?czkuj? i wybijaj?. Widzia?em

te?, gdzie te sztaby w kó? du?y zbijaj?, po tym go z?oc?, i a?

w drut cieniuchny przeci?gaj?. T?go?? ognia topi?cego sre

bro, poniewa? nie ka?da glina znie?? by mog?a, sprowadzaj?
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j? z Passau, gdzie si? taka glina znajduje. Garnek jeden
sze?? flr. pol. kosztuje, licz?c z transportem.

Dnia 12, po dziesi??-tygodniowym prawie w Pradze ba

wieniu si?, wyjechali?my do s?awnego z wód mineralnych

Karlsbadu, o mil 16 od Pragi oddalonego. Bawienie si? na

sze przez tak d?ugi czas w jednotonnem mie?cie, ani do widze

nia, ani do zabawienia, nic nam nowego i osobliwszego nie

ofiaruj?cym, tak ju? nam uprzykszone by?o, ?e?my wyje?d?a

j?c ztamt?d, ani ba?antów, ani kuropatw, któremi prawie co

dzie? karmieni byli?my, dla mnóstwa ich niezliczonego, nie

?a?owali.

KarIsbad. Dnia 13 stan?li?my z po?udnia w Karls

badzie. Ogl?dali?my t? wie?, w przykopu dole stoj?c?, na ko?o

wysokiemi górami otoczon?. Jest tam kilka zrzóde?, albo

raczej studni, których ?ród?o znajduje si? w odleg?ych ska

?ach. Z tych stude? wytryska woda wrz?ca, i tak gor?ca, ?e

r?ki tam bez oparzenia si? w?o?y? nie mo?na.

Wody mineralne. Dwa s? rodzaje wód kruszcowych:
Sprudel i Miihlbad, pierwszy zbyt gor?cy, drugi ciep?o-wol
ny. ?ród?o ich jest w samym ?rzodku rzeki, uformowanej
z potoków okolicznych gór spadaj?cych, i których woda jest
bardzo zimna.

Mineralne jednak wody, wida? jak dymi? w ?rzodku

rzeki i sprowadzone do ?azienek miejskich, bardzo s? gor?ce
i ostry" mineralny, sw?d wydaj?. U?ywaj? ich do picia i do

k?pieli. Odkry? je w r. 1730, Karol IV, od którego to miejsce
bierze swoje nazwisko =Karlsbad, to jest ?a?nia Karola.

S?awny professor medycyny w Halli, Hoffman, opisa? dziel

no?? tych wód i sposób -ich u?ywania. W?asno?? tej wody,
tak jak i ka?dej soli, jest ta, ?e rozwalnia ?o??dek. S? tam

umy?lnie, dla wygody chorych, na kuracy? przyje?dzaj?cych,
?azienki, dwie mi?dzy niemi, dla dystyngwowa?szych, znacz

niejsze, tabliczkami porcelanowemi wewn?trz wysadzone,
w których pacyent wygodnie k?pieli u?ywa? mo?e. Kilku rne

dyków, od Dworu Wiede?skiego pensyonowanych, tam usta
wicznie rezyduje.
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Poniewa? za? ta mineralna woda, nadto potrzebom cho

rych jest dostarczaj?ca, szukaj? obywatele, z reszty zbywaj?cej

wody, u?ytków swoich. Prócz tego, ?e ta woda s?u?y do tego

wszystkiego, na co gdzieindziej wody gor?cej potrzeba, jako:
do oprawowania ptactwa, flaków etc. etc., przeto oszcz?dza
drzewa opa?owego, na którym tam braknie. Nadto jeszcze
dostarcza im. do?? na ich potrzeby soli, a to sposobem cale

?atwym i niekosztownym. W miejscu ocembrowanym, wy

moszczonym i nakrytym, któr?dy ta woda przechodzi i ogrze

wa, nastawiane s? naczynia, nape?nione t? wod?. Woda

ustawnie rozegrzana, zmienia si? w wapory, te si? podnaszaj?
w gór? i z dymem wychodz?, a sól si? osiada, g?stnieje i na

dó? naczynia opada, któr?, wyj?t? ztamt?d i wysuszon?, wy
bornie do sto?u u?ywaj?.

Miasteczko nikczemne, w którym sami mieszkaj? kowa

le i ci wszyscy, co ko?o ?elaza robi?. Przedaj? oni robot?
swoj? dziwnie tanio.



III.

Lipsk.
- Ralla.

Niemaj?c czym wi?cej nasyci? ciekawo?ci, w godzin kil

ka wyjechali?my ztamt?d do Lipska, traktem na góry, w któ

rych rozmaitego kruszczu szukaj? kopacze. U przykszon?
i bardzo trudn? drog? po ska?ach przebili?my si? do mia

steczka Joachimstall, w Pa?stwie Cesarskim b?d?cego.
Kruszcowe góry. Widzieli?my tam t? g??bok? prze

pa??, w któr? si? spuszczaj? kopacze, maj?c we wn?trzno

?ciach ziemi przez pó? doby pracowa?. Ka?dy z nich jest na

?mier? udysponowany. Po odprawionej spo?em modlitwie,

w czarn? koszulk? przybrany, z kaga?cem zapalonym, a przed

piersiami swemi zawieszonym, jeden po drugim spuszcza si?

uwi?zany do grubej liny, któr? ko?o obraca, wzajemnie przez

wod? obracane. Z ca?ej kompanii, z nami b?d?cej, nie mia?

?aden tyle ?mia?o?ci, aby si? z nimi razem, w t?, dla ciekawo

?ci, przepa?? spuszcza?. Jako?, takowa ciekawo??, b?d?c nie

po?yteczn?, nie dla tego przesta?aby by? mniej niebezpieczn?.
Nietrudno tam o ?miertelne przypadki, i ?e w jednym tygod
niu, dwu albo trzech zginie, cale im to podziwienia nie uczy
ni. Od 400 do 500 cetnarów prochu na rok wychodzi do

rozbijania w ziemi bry? du?ych, które inaczej, niezmiern? pra

c? rozwali? m?otami trzebaby by?o. Nie jeden nieostro?ny,
od prochu zgin??, który sam by? zasadzi?. I dlatego z wielk?
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teraz ostro?no?ci? podsadza? prochy jednemu tylko wolno

In?ynierowi. Prócz tego, szkodliwe, z wn?trzno?ci ?ie,mi ?o
bywaj?ce si? py?y i siarczyste wapory, przez robotników me

uchronnie z powietrzem po?ykane, zara?aj? ich p?uca, spra

wuj? konsumpcy?, j do?? smutne ich ?ycia znacznie skra

caj?. Gdyby panowie wiedzieli, jak wiele ludzi, im równych,

?ycia kosztuje ta gar?? z?ota, któr? oni na jedn? kart?, lub

nocny debosz sypi?, rno?eby lepiej poznali niesprawiedliwo??

z?ego u?ycia i obowi?zek obracania przynajmniej cz??ci jego,
na wspomaganie sobie podobnych, ale ubogich.

Ztamt?d poszli?my, gdzie dzieci m?otami na drobne

szmatki rozbijaj? i potym rozcieraj? ska??, która przesiana,
zaniesiona jest tam, gdzie j? woda, z lekka ciek?ca, zmywa.
Leksze cz?stki ziemi zabieraj? ze sob?, a ci??sze kruszcowe

na miejscu zostawuj?. ?e za? nigdy kruszec tak dobrze

z ziemi omyty by? nie mo?e, aby si? jej cokolwiek jeszcze nie

zosta?o, zaczym, czego woda nie dokaza?a, to ko?czy ogie?
w piecykach, na to umy?lnie wystawionych. Trzeba te? i to

wiedzie?, ?e bardzo rzadko kruszec znajduje si? czysty, ale

pospolicie z drugiemi jest pomieszany, jakoto np. srebro

z arszenikiem, z miedzi? etc. z?oto ze srebrem, z miedzi? etc.

Oddzia? zatym tych ró?nej natury od siebie cz?stek (nazwa
nych heterogenes) i pojednoczenie z temi, które ka?demu

w szczególno?ci kruszcowi s? w?asne, dzieje si? przez dowcip
ne operacye chimiczne.

Widzieli?my m?yn, w którym drut rozmaitej cienko?ci,
z grubych sztab ci?gn?. Widzieli?my te? tam i sposób, któ

rym b??kitn? farb?, do Berlinerblau cale podobn?, rozmaitego
gatunku, czyst? przesiewaj?. Najlepszy jej gatunek literami
F. F. T. C. wyznaczaj?.

Annenbourg. Ztarnt?d, ca?? noc przykremi drogami
jad?c, rano stan?li?my w Annenborgu, miasteczku Saskim,
'znacznym fabrykami passamonickiemi, w których tam licz?
samych majstrów 500. Jest te? tam, w ko?ciele Luterskim,
pi?kny o?tarz

marmurowy, i osoby z pi?knego marmuru,
?licznie rzni?te, w podarunku przed dwoma laty przys?any
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od Rzplitej Weneckiej, w zawdzi?czeniu jakiej? przys?ugi
i wynalazku przez pewnego tego? miasteczka obywatela.

Nostiz. Z Annenbourga o ?wier? mili po drodze wi

dzieli?my w dobrach hrabi Nostica góry, w których kompa
nia Hamburska, zakupiwszy sobie szmat gór niepo?ytecznych,
kopie cyn?, szuka srebra, miedzi etc., i znajduje. Jest pi?kna
machina, do wydobywania kruszców z ziemi. Woda, rynnami
sprowadzona, spada na ko?o du?e, i te obraca. Z obu stron

osi albo walca ko?atego, s? przyrobione r?koje?ci, nakszta?t

jakby ko?owrota. Do nich s? przybite grube, drewniane ?aty,
razem z sob? wi?zane, a? do okna, któr?dy ci??ar winduj?,
od miejsca do miejsca wsparte ?aty na trzygraniach, rusza?

si? mog?cych, tak, ?e za pierwszym kó? obrotem, wszystkie
si? ?aty, jak ?a?cuchem jednym spojone, poruszaj?, i tym
dwoistym ko?owrotowym poruszeniem, drugie u okna ko?o

b?d?ce obracaj?c, i na jego walec lin? zwijaj?c, lekkim sposo
bem najwi?kszy ci??ar w gór? winduj?. Wielkie to ludzi
i koni oszcz?dzenie. Gdzie kilkadziesi?t ludzi trzebaby by?o,
tam za pomoc? wody, i pr?dzej i wi?cej jeden zrobi.

Chemnitz. Chemnitz, do którego?my z Annenbourga
przyjechali, porz?dne i do?? pi?kne miasteczko saskie, o mil
8 od Lipska, s?awne jest z fabryk, które si? tam robi?, karto

nowych, bawe?nianych, pó?jedwabnych, p?óciennych.
Lipsk. Dnia 15, oko?o dziesi?tej z rana, stan?li?my

w Lipsku, jeszcze jak w czas na ogl?danie, ju? si? ko?cz?cego,
s?awnego w Europie, jarmarku ?. Michalskiego.

Jarmark. Jarmark ten zowie si? skowronkowym, dla

tego, ?e o tej porze niezliczon? prawie liczb? skowronków,
z Polski i innych krajów przelatuj?cych i na przelocie
schwytanych, w Lipsku przedaj?. T?uste ju? s? i do jedzenia
delikatne. Z ust godnych wiary s?ysza?em, ?e kupcy, znacz
nemi partyami ich do ró?nych krajów, do Petersburga, nawet
do Ameryki, posy?aj?. Jarmark ten jeden, czyni dworowi
Drezde?skiemu intraty 200 t. talarów. Pocz?tek i ludno??, da?
temu jarmarkowi August II. Umia? on w pocz?tkach dla. za

ch?cenia ?ci?ga? i sprasza? go?ci, na kampamenta, bale, ope-
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ry, teatralne widoki, kupców za? przyn?ci? sposobno?ci? od

bytu, reszt?, czegokolwiek nie sprzedali, dla siebie zakupuj?c.

Przytym wielkie, w czasie tego jarmarku, nada? mieszka?com

przywileje, mi?dzy któremi te osobliwsze, ?e si? ?o?nierz

saski do niczego w mie?cie nie miesza. Magistrat Lipski,

dla utrzymania spokojno?ci, ma swoj? milicy?. Drugi przy

wilej, ze w czasie jarmarku samego, ?aden aresztowanym by?
nie mo?e. Ale te? za to, ktobykolwiek do szóstej godziny
z wieczora, d. 15 oct., ko?cz?cego si? jarmarku, na kredyt

wzi?wszy towary, nie zap?aci?, za pierwsz? ?a?uj?cego skarg?,
bez wzgl?du na stan i kondycy?, aresztowany b?dzie. Regu

larny ze wszystkich cz??ci Europy zjazd coroczny kupców
do Lipska i wielk? ludno??, przypisa? trzeba rzetelno?ci i do

brej wierze Elektorów, ?e dochowuj? wiernie przywilejów,

przez poprzednika swego im nadanych. Nic pi?kniejszego

jak widzie? t?um niezliczony ludzi rozmaitego j?zyka, w roz

maitym ubiorze. Gdzie si? tylko obrócisz, pe?no towarów,

pe?no kupuj?cych, pe?no przedaj?cych. Niema ?aden towar

excepcyi, lub kontrabandy. Na ka?dej ulicy i w ka?dym do

mie jarmark.
Trudno przebi? si? przez ci?b? ludu. Sko?czy? si? ju?

jarmark, za jeden dzie? miasto puste, kramy porozbierane
i tak cicho w mie?cie, jakby nikogo nie by?o.

Akademia. Akademia Lipska, w kraju naszym tak

s?awna, straci?a teraz ?wietno?? swoj?. Niema teraz ?adnego

uczonego, coby jej honor czyni?. Kto z dawniejszej reputa
cyi chcia?by dzi? o niej s?dzi?, bardzo by si? pomyli?.
PP. Pell professor poetyki, Lesko i Ludwig profesorowie fizyki
niczym s? mniej jak uczonymi, pierwszemu osobliwie xi?go
kradztwo zadaj?. Ogród botaniczny, podobniejszy do wa

rzywnego i bardzo ma?y.

Ksi?garnia akademicka. Zawiera w sobie do 12 t.

ksi?g, z których 6000 s? folia?y. Wiele te? tam znajduje si?

r?kopismów, których katalog jest og?oszony przez Tellesa.

Ta ksi?garnia, co Pi?tek i co sobota, od dziesi?tej do dwuna

stej otwarta jest ka?demu.



HALLA. 61

Tych?e dni, ale po obiedzie, wolne jest wej?cie do ksi?

garni Magistratowej. Ta liczy ksi?g do 25 L, prócz znacznej

liczby r?kopismów. Jest tam osobliwie r?kopism hebrajski"
w którym zawiera si? Pentateuch, ksi?ga Ruth, Pie?ni Salo

monowe i pocz?tki ksi?gi Estery, wedle zdania samych?e

?ydów, najmniej przed 600 laty pisany. Pokazuj? tam?e ko

szul? tureck?, zapisan? arabskiemi sentencyami, modlitwami,

b?ogos?awie?stwy, i porysowan? rozmaitemi diogrammami

matematycznemi. Turcy rozumiej?, ?e kto tak? na sobie

nosi koszul?, ranionym by? nie mo?e, i dla tego, gdy W. We

zyr wyje?d?a na wojn?, mufty mu ten drogi prezent w poda
runku daje.

Kaplica katolicka. Jest w zamku kaplica katolicka,

pod dozorem XX. Ex-Jezuitów. Nad kaplic? jest teraz kame

ra, w której, przez los wypadaj?ce kapita?y, d?ugo, przez Elek

torów dawniej Saskich zaci?gnione, wyp?acaj?, dawniej za?

by?a tu stancya Marcina Lutra i miejsce s?awnej z Ekiuszem,

kilkudniowej publicznej dysputy. By?em te? i na teatrum, na

którym truppa drezde?ska gra?a oper? Azora i Zemiry.
HaIIa. Dnia 20 z Lipska wyjechali?my do Halli,

miasta Króla Pruskiego, o mil 5 od Lipska. By?a to wie?,

dawniej zwana dobra Sól, od zdrojów s?onych, tam b?d?cych.
Netzki. Zabra?em tam znajomo?? z JP. Netzki, rodem

z Torunia, dziekanem teraz akademii medyckiej, s?awnym
z wynalezienia mumii Egipskiej, i owszem, onej wydosko
nalenia.

Cz?owiek uczony, zacny, w przyj?ciu mi?y, w konwersa

cyi zabawny. Ztamt?d poszli?my do widzenia kabinetu nauk

w Waysenhaus. Widzieli?my tam, mi?dzy inne mi osobliwo

?ciami, dwa globusy wielkie, jeden, wedle Tycho?skiego,
a drugi wedle Kopernickiego systemu, ze wszystkiemi wido

merni gwiazdami naszego pó?sferza, imituj?ce za ruszeniem

spr??yny naturalny bieg s?o?ca, ziemi i innych planet. Te

sfery maj? dyametru stóp 10, zrobione s? przez P. Sember.

Nadto, ka?dego planety szczególny obrót, szczególnym mo

delem i dla ucz?cych si? astronomii, bardzo potrzebnie, jest



HALLA,
62

wyrobiony na drzewie, ale nie do?? doskona?y, aby nale?yte

da? wyobra?enie s?onecznego systema i biegu planet. Poka

zywano nam ciekawo?ci z Malabaru i z Bengalu, przez mi

syonarzów do nich przys?ane, to jest bo?yszcza ich, strój

bonzów, amulety mniemane przeciwko czaro?, instrumenta

muzyczne etc. Widzieli?my te? ca?e pismo Sw., na li?ciach

palmowych napisane.

Waysenhaus, czyli dom sierocki, ufundowany na nauk?

gramatyki i filozofii, przez professora Franckiego roku 1697 za

kilkadziesi?t t. z?otych, znacznie powi?kszony zosta? pó?niej

szym czasem przez dobrowolne sk?adki i zagraniczne nawet

ja?mu?ny. Ten dom ?ywi i wychowuje sieroty, a prócz nich

w dzie? obiaduje w refektarzu 100 studentów, chodz?cych na

teologi? i 240 innych studentów, którzy si? powinni zrana

zapisa?, 24 s?ug domowych i 40 ubogich panienek. Prócz

tego mieszka w tym domu 280 konwiktorów, szczup?y maj?
tek maj?cych, którzy, za bardzo ma?? pensyjk?, maj? pomiesz
kanie i stó? osobny. Cz??? jedna tego domu, zwana Pedago

gus, jest dla samej szlachty. W ka?dej stancyi stoi sze?ciu

m?odzi z Dyrektorem. Dla nich s? dwa sto?y i dwie ceny za

stó? ich. Ca?e to towarzystwo wstaje o pi?tej, i w swoich

stancyach modli si?, a? do szóstej. O dziewi?tej ?niadanie,
o dwunastej obiad, o siódmej wieczerza, o dziewi?tej pacierze
i spoczynek. Trzy razy w tydzie? wychodz? na przechadzk?
z swemi Dyrektorami, Ucz? ich greckiego, hebrajskiego
i ?aci?skiego, j?zyków, na filozofii za? s?uchanie chodz? do

szkó? publicznych. Sieroty i konwiktorowie drugiej klassy,
w godzinach wolnych dla poruszania, bawi? si? pi?owaniem
drew. Ci za?, co w Pedagogu mieszkaj?, bawi? si? ogrod
nictwem, tokarstwem, malowaniem, anatomi?, botanik? expe

rymentaln?, fizyk?, robieniem telescopów, muzyk? i cokol

wiek po?ytecznego w ?yciu by? mo?e. Niedziele ca?e odda

ne s? czytaniu i nabo?e?stwu, a w ostatnim ich roku przy
tomni bywa? musz? czytaniu Pisma Bo?ego i doskonaleniu

si? w hebrajskim i greckim j?zykach. Po zako?czonej filo

zofii, wychodz? z tego sierockiego domu do akademii, najmu-
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j? sobie stancy? i chodz? na te lekcye, które si? im najlepiej

podobaj?. S?owem, jest to jeden z najpi?kniejszych fundu

szów literackich na ?wiecie.

Akademia. Akademia w tym mie?cie bardzo liczna,
bo do 2,000 studentów wynosz?ca, ze wszystkich krajów,
ufundowana przez Fryderyka I króla pruskiego, roku 1694,
i od niego nazwana-Akademia Fridericiana.

Miasto same do?? pi?kne i du?e, zaludnione jest osada

mi Kalwinów, hugonotów francuzkich i wygna?ców z Palati

natu. Liczy prócz studentów 14000 mieszka?ców.

Sól. Miastu temu da?a pi?kny prezent natura, to jest
studnie solne, z których warzona sól znaczny im cz yni profit.
Uczyni?aby wi?kszy, gdyby król pruski nie broni? im przeda
wa? soli, póki on swojej nie wyprzeda. Ma on albowiem

tu? za miastem du?e solne browary swoje, z których rocznie

do pi?ciu i sze?ciu tysi?cy ?asztów soli odbiera. Tej cz???,
narzuca na obywateli Halskich. Wy taksowano jest, wiele na

rok trzeba dla cz?owieka soli. Policzone s? g?owy, poracho
wane samo byd?o. Dziecka tylko, o?miu lat nie maj?ce, od

tego podatku s? wyekscypowane. Musi wzi??? zatym ka?dy
sól królewsk?, cho? ma swoj?. Reszt? za? soli, do której
cz?sto dokupuje sól miejsk?, sprowadza rzek? Sal?, pod tym
miastem p?yn?c?, do Elby, na statkach, a ztamt?d cz??? wod?,
do marchii Brandeburskiej Pomeranii, Prus, cz??? za? wozami
do Frankonii, a? do Koburga, gdzie swoich ma faktorów, roz

sy?a i sprzedaje.
Nie wolno nikomu soli warzy?. Tym tylko pozwolono,

którzy przed obj?ciem w possesy? Króla Pruskiego, ten mieli
przywilej. Sposób za? jej robienia bardzo ?atwy. Nalej?wody solnej w du?y kocio?, który gotuj? przez dwadzie?cia
lub wi?cej godzin, wedle proporcyi naczynia wielko?ci, woda
par? wychodzi, a sól na dnie zostaje.

Tym?e samym sposobem sól warz? o kilka mil od Halli
w

S??onii, w?.a?nie po drodze do Saxe Weymar z Naumburga,gdzie?my byli, z t? tylko ró?nic?, ?e poniewa? woda tam jestmeczysta, dla oczyszczenia jej, d?ugie bardzo s? postawione
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szopy, ?rzodkiem których stoj? przeploty, g?stemi suchemi

ga??ziami wytkane. W górze za? s? rynny, do których
wpompowana woda, wylewa si? na te ga??zie i po kropli
przesi?kaj?c, spada na dó?, do koryta d?ugiego, na ten koniec
wzd?u? ca?ego przeplotu podstawionego. Ta woda przesi?k?a
jeszcze si? pompuje i drugi raz i trzeci, aby znowu w drugiej
cz??ci szopy, tak si? po ga??ziach czy?ci?a, jak w pierwszej)

i tak przefiltrowana dopiero do kot?a p?ynie, aby by?a wa

rzon?.
.



IV.

Weymar.
- Gotha. - Erfurt. -- Kassel.

Saxe Weymar. D. 21 stan?li?my w Saxe Wey

mar, gdzie?my te? nocowali. Forteczka jest to nie nadto

.obronna, ale och?dóstwo po ulicach i ?wiat?o bardzo pi?kne.

Nale?y do udzielnego Xsi?cia swego, który pospolicie,
zw?aszcza po po?arze zamku, rezyduje ztamt?d o pó? mili

w Belwederze.

Erfurt. Dnia 22 nazajutrz, przeje?d?ali?my przez

Erfurt, miasto do Arcy-biskupa Mogunckiego nale??ce, s?aw

ne z delikatnej i s?awnej baraniny, któr??my dla osobliwo?ci

tam jedli; na obiad za?, stan?li?my w Saxe Gotha.

Saxe Gotha. Byli?my w Kunst-Karnerze, która, po

Drezde?skiej, bardzo si? nikczemn? wydawa?a. Kornedya
i opera, na teatrum Xi???cym, w porównaniu z innemi, mizer

na. Winien przecie? Xi???, t? rozrywk? poddanym swoim,

z ludzi za? j? sk?ada? wielkiego talentu-przychody kasy

ksi???cej nie pozwalaj?. Godny widzenia przy zamku jest

ogród dziki, do przechadzki, na fason angielski zrobiony,
i pi?knemi gdzieniegdzie altanami zdobny, ale najpi?kniejszerui

obszernych i rozleg?ych sytuacyj prospektami najozdób

niejszy.
Kassel. Tego? samego dnia wyjechali?my ztamt?d,

drog? górzyst? i przykr? do Kassel, gdzie?my dnia 23, to jest
Dziennik podró?y Staszica, T. I. 5
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nazajutrz, stan?li. Miasto pi?knie zabudowane, nad rzek?

Fuld?·

Wi?cej w nim jednym widzieli?my osobliwo?ci, ni?eli

we wszystkich drugich. Widzieli?my ?liczn? mena?ery?.

Pierwszy raz w ?yciu widzialem du?ego s?onia, ?ywego lam

parta, wielbl?da dromaderyusza, pawiana, pelikana, kocianka

czerwonego ameryka?skiego, ma?p kilkana?cie gatunków,

papug kilkana?cie rodzajów, ba?anty z?ote, kunki bia?e, lisy

czarne, owce i koz?y ameryka?skie, etc. Ba?antarnia sama

ma ze 4000 ba?antów. Zwierzyniec w sarny, jelenie, dobrze

jest opatrzony. Ogród, w gu?cie Holenderskim, ma na dobre

pó? mili peryferyi swojej. Staw du?y w ogrodzie, altana na

wyspie etc.; niewymown? na umy?le czyni? impressy?, pierw

szy raz tak wielkie rzeczy widz?cemu. ?azienki s? przedziw

ne, obrazy tam pi?kne, snycerska sztuka wyborna. Z przed

niego marmuru rzni?te ?licznie statuy. Pod?oga marmurem

wys?ana. Oran?erys d?uga, idu?erni pomara?czowemi drze

wami, we dwa rz?dy, z obu boków, wysadzona.
Kunst-Karner jest kosztowne i godne widzenia od cu

dzoziemca. Instrumentów astronomicznych, matematycznych,

zegarów, osobliwo?ci kosztownych i d?ug? prac? zbieranych,
co niemiara. Kabinet historyi naturalnej nie dochodzi drez

de?skiego, ale w swoim gatunku jest ?liczny. Galerya obra

zów, co do wielko?ci, ust?pi drezde?skiej, ale co do wyboru

sztuki, kunsztu,-prawie równa.

Nazajutrz byli?my w Waysensztejn, rezydencyi Landgra
fa. Pi?kn? tam, od 800 stopniów, widzieli?my kaskad?, która

przy nas la?a. By?a grota Calsberg, bardzo wielka i wysoka,
na przykrej górze. Na szczycie stoi statua Herculesa, 18

wysoka, w ca?ej swojej proporcyi, a która zdo?u dwa ?o

maj?ca, pokazuje si?. Promenada dzika i bardzo rozle

grot i domeczków budowanych, na tej mniemanej pus

l?czba wielka. Najpi?kniejsza grota Plutona, Kalipso, Ap
Ima z dziewi?ci? Muzami, i cmentarz z urnami poetów n

s??wniejszych, a na froncie urna z napisem: a Voltaire, de

uiuant. Woda, kterej z gór jest tak wiele, w rozmai
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kszta?tach, to fontanny, to sadzawki, to kaskady, to strumycz
ka poziomego modyfikowana, pi?kny widok, mi?? i zabawn?

czyni przechadzk?. Wieczorem byli?my na operze francuz

kiej: Tom Jones, któr?, na xi???cym teatrum, xi???cy grali
aktorowie. Teatrum ma?e, ale pi?kne. Nazajutrz widzie-'

li?my arsena? kaselski, ludwisarni?, salerzarni? i porc1anarni?.

Widzieli?my te? statu? dzisiejszego xi?cia, z marmuru, jeszcze

niesko?czon?, maj?c? sta? na placu obszernym, niedaleko od

biblioteki, która wspania?a b?dzie, jak b?dzie zako?czona.

Rynek owalny bardzo pi?kny. Kaplica katolicka przednim
malowaniem ozdobiona. Presbiteryum wys?ane marmurem,

mens.a, i stopnie takze z przedniego marmuru. Xi??? tera?

niejszy bardzo si? kocha w budynkach, dlatego mnóstwo

rozmaitych fabryk widzie? mo?na. Ten?e Landgraf, r. 1763,

wprowadzi? dwa na rok wielkie jarmarki, przed jarmarkiem

Frankfurtskim, jeden-w Marcu Wielkanocnym, a drugi
w Augu?cie. Micha?owym nazywa si?. Ka?dy z nich trwa

trzy tygodnie. Sklepy i kramy, na ten koniec pomurowane,

s? wspania?e i pi?kne. Za tera?niejszego panowania, ?o?nier

k? kochajacego, leib-gwardyj parada, warta jest by? przez

cudzoziemca widzian?. W mie?cie-powszechnie ?ycie dobre

i weso?e, ale po wsiach nie mo?na nie postrzedz n?dzy,
zw?aszcza w kraju, tak bardzo z ludzi ogo?oconym, ?e tylko

starych i dzieci wida?, m??a za? do noszenia broni, ledwie

obaczysz. A to wszystko zrobi?a nieszcz??liwa wojna Angli
ków z swojemi osadami, przeciwko którym, jako angielski

aliant, ksi??? z kraju swego zwerbowa? ludzi i do Ameryki

pos?a?.



v,

Brunszwick. - Hannower. - Osnabruck.

Brunszwiek. Gottinqen. Z Kassel wyjecha?em

do Hannoweru traktem przez Gottingen, o mil pi?? od Kas

selu le??ce. Gottinga, w Xi?ztwie Brunszwickim sytuowana,

s?awna jest w Europie z akademii swojej. Biblioteki, której
ma?o podobnych ma si? znajdowa? na ?wiecie, nie widzie

li?my, dla czasu krótko?ci, ale byli?my w ogrodzie botanicz

nym, bardzo ?licznie i porz?dnie utrzymywanym. Jest w tym

ogrodzie k?t jeden, drzewami, ze wszystkich cz??ci ?wiata

zbieranemi, zasadzony, dla próby: które si? na tym gruncie

udadz?, a które wzrostu nie wezm?? W samej oran?arni bo

tanicznej, znajduj? si? niektóre kwiaty i zio?a, bardzo rzadkie,

a którym podobnych nigdzie nie widzia?em. Miasto pi?kne
i czyste, ulice szerokie, po obu stronach, szerokiemi ciosane

.mi kamieniami wys?ane, a w nocy pi?knie illuminowane,

po których niezmoczon? nog? przechadza? si? mo?na .

. Hannower. Tego? samego wieczora, wyjechawszy
z Gottingen do Hannoweru, nazajutrz tam z rana stan??em,
i nie trac?c pró?no czasu, poszed?em zaraz w miasto dla ogl?
dania w nim osobliwo?ci. Widzia?em stajnie Elektorskie

dwie, w których po 50 koni stoi, bardzo pi?knych, z których
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si? formuj? cugi dla króla AngielskIego. Przy stajni jest

?redniej wielko?ci mane?. Koni najwi?cej ma?ci izabello

wej i bia?ej. Za miastem, niedaleko placencyowego pa?acu

Elektorskiego, jest du?y trepphauz, na utrzymanie ró?nego

gatunkn zieleniny i wielkiej liczby ananasów. Przy nim, obok,

ogród du?y warzywny i w?oski. Za nim miernej wielko?ci

oran?ernia, z której poszli?my do ogrodu królewskiego, na

gust francuzki sadzonego. W tym bardzo wielkiej obszerno

?ci ogrodzie jest ma?a, ale pi?kna kaskada. W ko?cu ogrodu

fontanna, wod? z siebie wytryskuj?ca, prawie równie wysoko,

jak w Kassel. Bokiem ogrodu id?ca szybko rzeka, pi?kny

czyni widok. Jest te? w ogrodzie, dobrze wyimaginowane
i wyegzekwowane, ?licznie na komedye teatrum. W ko?cu

ogrodu, du?a i d?uga oran?ernia, pi?knym malowaniem i sta

tuami, rozmaitych w staro?ytno?ci m??ów, z jednej strony

marmurowemi, a z drugiej spi?owemi, z rzymskich orygina
?ów kopiowanemi, przyozdobiona. Z ogrodu, tym?e samym,

którym przyszed?em tam, wyszed?em szpalerem d?ugim, oko?o

?wierci mili, drzewami du?emi, we cztery rz?dy sadzonemi,

których 2000 z ok?adem licz?.
Zaszed?em do ogrodu pewnego pana w Hannowerze. Du

?y to ogród i na angielski fason, dzikiemi promenadami nape?

niony. W altanie jednej widzia?em kollekcy? pos?gów mar

murowych, stoj?cych pró?no, podobno dlatego, ?e miejsca

jeszcze dla nich nie obmy?lano. Ztamt?d by?em w zamku,

tak, we wszystko, czegokolwiek dla s?u?by królewskiej potrze

ba, opatrzonym, ?e serwis ca?y, talerze etc. na kredensach

stoj?, do u?ycia gotowe, cho?by nagle król przyjechawszy,
dzi? obiad je?? chcia?. Ogl?da?em obrazy pi?knie malowane,

tron, stó? srebrny, kantorki, gotowalni? królowej. Obicia

szpalerowe przednie. Mówi?, ?e te, co s? we dwu pokojach,
80 t. talarów kosztuj?. Kaplica królewska, Operhaus, Korne

dyarnia, nic nie s? osobliwszego. By?em te? u pewnego,

znaczn? kolekcy? obrazów maj?cego i ogl?da?em j?. Nako

niec poszed?em do publicznego, spacerowego ogrodu miej

skiego, zwanego Foxhall, do którego nikt w lecie nie wejdzie,
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a? zap?aciwszy trzy z?ote, i pod kondycy?, a?eby by?. bez

szpady. Za to przypatrzy si? pi?knej, ca?ego o?ro?l1 111u

minacyi, i nas?ucha si? muzyki, przez ca?? noc graj?cej.

Miasto ufortyfikowane trzema fossami i wa?ami, we

wn?trz jest czyste i w nocy dobrze o?wiecone. Garnizon

mocny. Prezyduje tam Xi??? Karol, Wielkorz?dca Hannowe

ru, imieniem Króla Imci Angielskiego. Tego? samego dnia,

ju? wieczorem, wyjecha?em z Hannowetu do Westfalii, traktem

na Osnabriick.

Osnabruck. Osnabriick, jestto stolica biskupstwa,

tego? imienia, sk?adaj?cego cz??? znaczn? cyrku?u Westfal

skiego. Dawniej to by?o miasto Imperyalne, w nim stan??
traktat w r. 1641, mi?dzy cesarzem a królem szwedzkim, trak

tat, który potym s?u?y? za podk?ad s?awnemu onemu trakta

towi Westfalskiemu, na którym, po trzydziestoletniej wojnie,
interesa panów niemieckich i granice pa?stw ich ostatecznie

uregulowane, wolno?? wyznania dyssydentom zabezpieczona
i niepodleg?o?? Hollendrów przez Hiszpana uznan? by?a.
Miasto teraz nikczemne i ubogie. Na mocy wzwy? rzeczonego

traktatu, biskupstwo osnabriidzkie dostanie si? alternat?, raz

katolikowi, drugi raz-luteranowi, i za to, ?e dom Brunswicki,
dla pokoju, odst?pi? pretensyi swoich do koadiutoryi Bisku

pów: Halbersztackiego i Magdeburskiego, domowi Brande

burskiemu, do biskupstwa Breme?skiego-Królowi Szwedzkie

mu, do biskupstwa Raciborskiego-Xi???tom Meklenburskim,
postanowionem zosta?o, aby, gdy alternat przypada na Lute

ranów, m?odszy Xi???, z linii Brunszwicko -

Liineburskiej
(która teraz jest panuj?c? w Anglii), a po zgas?ej tej linii,
z familii Xi???t Brunszwicko-WolfenbiitelI, teraz Baweru, by?
biskupem Osnabriickim. A chocia? ta sukcessya dyssyden
ckiej familii dziedzictwem jest zabezpieczona, katoliccy
jednak biskupi zostaj? z rozmaitych familij i przez elekcy?
obiera ich kapitu?a, z?o?ona z 25 kanoników, z których trzech

jest Luteranów. Ci mog? dawa? wprawdzie kresk? swoj?,
jak katolicy, ale jak katolicy biskupami by? nie mog?. Do

chody tego biskupstwa s? mi?dzy 800 a 900 t. z?. pol. Kiedy
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dyssydent jest biskupem, pospolicie w Osnabriicku rezyduje
i pi?kny dwór chowa. Z tego, com teraz napisa?, ?acno si?

ka?dy domy?li, ?e katedra by? musi bez ?adnej ozdoby, nabo

?e?stwa i porz?dku.
Westfalia. Westfalia jest to kraj w ca?ych Niem

czech najpaskudniejszy. Podró?ny znajduje w nim: mile

d?ugie, chleb czarny i ci??ki, zwany pumpernikiel, cienkie

piwko i karczmy- gorsze od polskich. Drogi, chocia? prawie

wsz?dzie drzewami wysadzone, s? pe?ne wybojów. Przez

wiosk? przeje?d?aj?c po sporym deszczu, ledwie si? z b?ocka

wydoby? mo?na.

Dziwi? si? prawie temu nie potrzeba, kto zwa?y, ?e ten

kraj ustawnym by? teatrem wojny, bitwy, podjazdów, rabun

ków. Cz?s? wi?ksza tych nieszcz??liwo?ci pada na biednego
rolnika.

Prócz tego, s? oni poddani panom duchownym, lub

?wieckim, którzy, chc?c prowadzi? figur? monarsz?, a nie ma

j?c odpowiadaj?cych ambicyi swojej przychodów, zdzieraj?
wszelkiemi mo?nemi sposobami poddanych swoich. Szlachta

Westfalska jest pyszna z staro?ytno?ci swojej, uboga, ma si?

za bardzo bogat?, chocia? u sto?u s?one mi?so jada i kwa?ne

piwko pije, kiedy w domu wisi kawa? zakurzonego z herbem

ich przodków obicia.

Ma ten kraj grunta urodzajne, dosy? ?yta i pastwiska,
ale owoce w Westfalii s? nikczemne, i s?u?? tylko do tuczenia

wieprzów, których ten kraj wielkiemi stadami chowa. Szynki
ich miane s? za bardzo przednie, od tych, którzy si? robi? s?

dziami dobrego smaku. Wielki odbyt maj?. Wszak?e wi

dzia?em i takich, którym niedzwiedzia pol?dwica za specya?

s?u?y?a; owszem s? tacy, którzy szynk? niedzwiedzi? norweg

sk?, nad wieprzow? westfalsk? przenosz?.



VI.

Hollandya
- Harlem - Ley da - Haga.

Hollandya. Dewenter. Wjecha?em do Hollandyi

przez Ower Issel, prowincy?, i przyby?em do Dewenter, sto

licy tej prowincyi. Widzia?em tam s?awn? fabryk? ?elazn?,

gdzie si? ?elazo topi i na rozmaite formy wylewa: kul, armat,

dzbanów, rynek, etc.

Przejechawszy Vorthusen i Naerden, stan??em w Am

sterdamie, gdzie oddawszy dwa dni odpoczynkowi, wyjecha
?em na przejrzenie przedniejszych miast Hollenderskich, w ba

cie pocztowym, od?o?ywszy widzenie Amsterdamu i w nim

zawartych osobliwo?ci, do powrotu.
Co to s? baty pocztowe w Hollandyi? Pospolity to jest

w Hollandyi sposób woja?owania, ma?o kosztowny a bardzo

wygodny, i samej tylko Hollandyi, na szerokie i pi?kne kana

?y porzni?tej, w?a?ciwy. S? to du?e baty, z wyprowadzonemi
?cianami i oknami, pod dachem niskim, które, wedle raz usta

nowionego regulamentu, naznaczonych godzin, regularnie,

minuty nie chybiaj?c, z jednego miasta do drugi ego wycho
dz?. Liczba ich jest proporcy? wielo?ci handlu, albo ludno

?ci, albo daleko?ci miejsca. jednego od drugiego. S? miasta

np. Amsterdam, zk?d, do innych miast Hollenderskich, bat

pocztowy co godzina wychodzi. Z Utrechtu za? do Leydy,
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lub Amsterdamu, dwie tylko codziennie id? barki, jedna
w dzie? idzie i w wieczór staje, druga za? w wieczór wycho
dzi, a przez ca?? noc id?c, równo z otwarciem bram miejskich,
rano przychodzi. Te baty ko? jeden ci?gnie; id? za? jedno

stajnie i tak szybko, jak szybko ko?, dobrym traktem, przez

pocztyliona p?dzony, skoczy? mo?e. Chocia? by nikogo
z pasa?erów nie by?o do transportu, bat przecie? pró?ny, za

wybiciem swojej godziny, wychodzi. To si? jednak nigdy
nie zdarzy. Ka?dej godziny pe?ne s? baty ludzi, z miejsca

jednego na drugie przeje?d?aj?cych. Cena od mili jest kilka

sztybrów od osoby, to jest, ko?o pó? z?otego naszego. Ta ta

nio??, a z tym, ?acno?? przeja?d?ki, a do tego wygodny

transport, czyni?, ?e zawsze jest ludzi w bacie pe?no, siedz?
oni oko?o ca?ego batu, na ?awkach wewn?trz batu rozstawio

nych, wtenczas chyba niewygodnie, kiedy si? t?um wielki

nazbiera, a ?piewaniem swojem, kurzeniem lulek swoich, nie

przyzwyczajonemu, zapewne uprzykszy si?. Gdyby nie to,

nicby milszego nie by?o woja?erowi, jak w podobnym bacie

z rozmaitego j?zyka, humoru, p?ci, temperamentu, ludziom

w?a?ciwego, twarze ich, obej?cie si?, mow?, ubiór i zabaw?,

obserwowa?. Wszak?e, kto chce wygodniej jecha?, wcze?niej,

dro?ej troch? zap?aciwszy, bilet od komisarza batowego na

ruf barki dosta? mo?e. Jest w ka?dym bacie stancyjka ma

le?ka, z oknami szklanemi, w której sze?? osób mo?e si? po

mie?ci?, oddzielona ?cian? od miejsca, w którym pospolity
lud siada i ta stancyjka nazywa si?-ruffem. Sam wygodnie

siedzie?, czyta?, pisa?, albo, kompani? uczciw? sobie dobraw

szy, bawi? si? mo?na, nie boj?c si? ?adnej od nikogo prze

szkody. Ledwie imaginowa? sobie mo?na, co to za upodo

banie, obszernym p?yn?? kana?em, bawi? oko swoje, bez

?adnego utrz??nienia si?, mi?ym widokiem nowych a nowych
coraz ogrodów, pa?acyków, domków placencyowych, okiem

niedo?cig?ych równin, pi?knych gaików, obszernych ??k, a na

nich niesko?czonej prawie liczby pi?knego pas?cego si?

byd?a, d?ugich perspektyw, ma?ych a rozlicznych kana?ów,

kunsztownych ?luzów niezliczonych, z jednej i z drugiej



HARLEM.
74

strony m?ynów wietrznych, pi?knie zabudow?n?ch .miaste
czek. Zdaje si?, ?e si? p?ynie kana?em w posrzod Jednego

a du?ego ogrodu. Minut nie wy?dzie kilka, ?eby si? nie

spotka? z batem jakim, albo szmag?, albo te? z pó?okr?tem.

Wszystkie kana?y, a osobliwie' wi?ksze i przedniejsze, zdaj?

si? by? rozmaitego gatunku statkami, nie tak okryte, jako ra-
'

czej wymoszczone.

Harlem. Taki rodzaj obrawszy transportu, tego? dnia

.

stan??em w Harlem. Ojczyzna to jest i miejsce rodzinne Ko

stera, mi?dzy którym, a mi?dzy Faustem mogunckim, jeszcze

spór nie sko?czony, kto z nich-pierwszy sposób drukowania

wynalaz?? Decydowa? nie chc?c tak w?tpliwej kwestyi, com

widzia?, opisuj?.
Odlewanie liter. Pokazywano mi (jak tam powiadaj?,

najpierwszy na ca?ym ?wiecie) druk, w?asn?? r?k? Kostera,

litery drewniane, przez niego? robione i na pargaminie wybi

jane. Czy te litery przez niego wynalezione, czy (jak drudzy

pisz?) od Fausta ukradzione, wszelako s? warte widzenia,

przez wzgl?d dawno?ci swojej i tych wielkich po?ytkow, które

temu wynalazkowi winne s?: religia, nauki i ca?e spo?ecze?
stwo ludzkie.

Nad drzwiami domu, w którym rzeczony Wawrzyniec
Costerus ?y?, z?otem i napisano jest literami: Memoriae

Sacrum Typographia, ars artium omnium Conservatrix, hic

primum inoenta, circa Annum 1440. (Gabinet Tatn. d. 4).

Meyer upewnia, ?e r. 1403, burz? wielk? na brzegi Harlemskie

wyrzucon? by?a ?ywa morska niewiasta, która z?apana,
nauczy?a si? ?y? chlebem i mlekiem i prz???, ?y?a lat kilka.

Jan Gerard z Leydy, rzeczywisty ?wiadek, powiada, ?e mow?

tej morskiej niewiasty by? d?wi?k niezrozumiany, ?e cz?

sto zrzuca?a z siebie suknie i t?skni?a do wody, i ?e pochowa
na na cmentarzu, poniewa? nauczy?a si? by?a ?egna? si?
krzy?em ?wi?tym.

Co s? syreny i ludzie morscy, morskie niewiasty? Rzecz

jest pewna i niew?tpliwa, ?e s? morscy ludzie i morskie nie

wiasty. Rezydencya ich jest i siedlisko-na morzu Norweg-
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skim. Nic, ?eby to byli w samej rzeczy ludzie, albo nie

wiasty, ale ?e maj? tyle do ludzi podobie?stwa, ile ma?pa.
D?ugo?? tego morskiego cz?owieka jest blizko dwu ?okci li

tewskich. Czo?o wysokie, oczy male?kie, nos p?aski, g?ba
szeroka, uszów niema, ani brwiów. R?ce krótkie, ale bez

sustaw, ko?cz? si? wprawdzie palcami, tak jak u ludzi, ale

raczej s? to ?apy i palce membranami spojone, cz??ci rodne

oznaczaj? p?e? ich. Ni?ej, co si? w wodzie zostaje, ko?czy si?

rybim ogonem. Niewiasty maj? piersi, u których do ssania

trzymaj? dzieci swoje. Je?li wolno nie wierzy? bajecznym

powie?ciom o syrenach, i ich ?piewaniu, albo historyom nor

we?a?skim o przemy?le i rozumie mniemanym tych?e ludzi

morskich, ich jednak byt i opisanie ich, wzwy? uczynione,
nadto przez licznych w?drowników autentycznie jest dowie

dzione, aby rozumnie w?tpi? o tym mo?na by?o. Spodzie
wa? si? trzeba, ?e gdy lepiej morza zwiedz?, dziwna z cza

sem uformuje si? teorya wodnego zwierza. (Niew?tpliwie mo

wa tu o fokach morskich ... Przyp. Wyd.).
Gabinet historyi naturalnej, przez pewnego obywatela

Harlemskiego, testamentem darowauy Towarzystwu uczo

nych, który widzia?em, jest pi?kny, chocia? jeszcze nieuporz?

dzony, ale znacznej w sobie nie zawiera osobliwo?ci.

Dom prowizyjny. By?em tak?e w domu prowizyjnym.
Jest to pa?ac dobrze zbudowany, dla wygody obywatelów,

których do pewnej tylko liczby przyjmuj?, poniewa? na wi?cej
mieszkania nie wystarcza. Ka?dy tam za pewn? sumk?

z dyrektorem domu ugodzi? si? mo?e i utargowa? dla siebie

stancy? i stó?, albo publiczny, albo prywatny, a? do ?mierci.

Jest na to fundusz i regulament, a?eby dyrektor t? sumk? na

wy?szy bra? procent, to jest, w którym ma si? wzgl?d albo

na d?ugo??, albo na krótko?? ?ycia wpraszaj?cego si? cz?o

wieka i niby loterya, w której, albo zyszcze, albo straci dy

rektor, wedle tego, je?eli w tym domu pomieszczony cz?o

wiek, rychlej nad uczyniony wprzód ka?ku?, umrze, albo

prze?yje.
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Szpitale. Jest kilka du?ych szpitalów, dla
ubogic?

miasta: tego. Pozna? ich mo?na, z przyszytego na sukni,

czerwonego na piersiach go??bka.

Organ. S?ysza?em graj?cy, s?awny w ca?ej Europie

j równego sobie nie maj?cy, organ. Graj? na nim dwa razy

na tydzie?, z funduszu. Ktoby chcia? go innego czasu s?y

sze?, czerwony z?oty trzeba zap?aci?. Sztuka w nim ta jest

najwi?ksza, ?e imituje zupe?nie klarynet, floterwers, a osobli

wie g?os i ton ludzki. Nie wiedz?c o tern, trzeba przysi?dz,

?e to ludzie ?piewaj?. G?os nawet tr?by wy?mienicie trafio

ny. Granie to tak jest pi?kne, ?e chocia? od trupów, w ko

?ciele codziennie chowaj?cych si?, sw?d jest niez?o?ny, i a?

do md?o?ci, przecie?, gdy graj?, zapomina si? to i zawsze

si? ?a?uje, ?e pr?dko gra? sko?czono.

Huta. Huta, któr? widzia?em, gdzie robi? butelki, nic

osobliwszego od pospolitej w sobie niema. Jad?c nazajutrz

na widzenie b?d?cych za miastem blechów, widzia?em rozwa

lony zamek, w którym sta? niegdy? Xi??? d' Alba, do miasta

Harlern, przeciw opressyi jego zbuntowanego, d?ugo i niepo

?ytecznie szturmuj?cy.

Blechy. Dwa za? widzia?em pi?kne blechy, jedne ni

ciów, a drugie p?ótna. Pokazywano mnie, gdzie je w ?ugu

warz?, gdzie przemywaj?, gdzie z nich wykr?caj?, gdzie potym
w kadziach, mleka pe?nych, biel? i potym susz?.

Samo miasto. Miasto samo Harlem, gustem holen

derskim zabudowane, niekszta?tne co do proporcyi i kszta?tu

architektury, ale wygodne i dostatnie ma mieszkania. Wsz?
dzie s? okna szlifowane i du?e. Marmuru nigdzie nie ?a?owa

no. ?rzodkiem miasta, po ró?nych ulicach p?yn? kana?y,

pe?ne statków przychodzacych i wychodz?cych. Na samym

wst?pie, zaraz pozna? mo?na miasto handlowne. Je?li przy
równane do Amsterdamu, bardzo ma?e, ale w swojej propor

cyi du?e. Blechy Harlemskie s? najs?awniejsze. W ca?ej te?

Hollandyi, to jedno jest miasto, w którym zawsze znajduje si?
do jedzenia ryba morska, naj ?wie?sza i najsmaczniejsza.
Ten przes?d tak jest mi?dzy samemi Hollendrami wkorze-
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niony, ?e wielu z nich, (zw?aszcza ?wistackich), aby obiad

smaczny rybny zje?? mogli, dlatego szczególnie do Harlem

p?yn?.

Leyda. Z Harlem, batem wyp?yn?wszy, stan??em
w Leydzie. Miasto to jest w ca?ej Hollandyi, po Amsterda

mie, naj obszerniejsze. Kana?y, ?rzodkiem, tak jak po innych
miastach hollenderskich, p?yn?. Tu zabra?em znajomo??
z JJ. PP. Lu?ac, ojcem, bratem i synami, redaktorami gazet

lejdejskich. Ludzie zacni i w konwersacyi bardzo mili. Zna

laz?em w nich wiadomo?? stanu Europy, nale?yt? ich stano

wi. Gadali ze mn? o Polszcze, jakby si? w niej rodzili.

Wszystkie polskie znaj? familie, pocz?tek rozruchów ostatnich

polskich, ich przemiany i koniec, dok?adnie im jest wiadomy,
a zt?d ani si? dziwi? mo?na, jezeli gazety ich, we Francyi
i innych krajach, wzi?tos? swoj? i znaczny odbyt maj?.

Ogród botaniczny. Widzia?em tam ogród bota

niczny, w którym 50-letni widzia?em aloes, stare dwa drzewa

palmowe, drzewo kaflowe, krzak herbatni, trzcin? rosn?c?

cukrow?.

Gabinet historyi naturalnej. Widzia?em gabinet hi

storyi naturalnej, uformowany staraniem JP. Allemann, profe
sora fizyki eksperymentalnej i historyi naturalnej, cz?owieka

uczonego, i ze wszystkiemi w Europie uczonymi korrespon

dency? utrzymuj?cego. Znajduje si? w tym gabinecie wszyst
ko to, co si? w innych zawiera. Tegom za? nigdzie nie wi

dzia?, to jest-kruka bia?ego, i bia?? jasku?k?. Przys?owie

zatym polskie, niepodobie?stwo oznaczaj?ce, (i? si? to pr?

dzej nie stanie, a? chyba kruk bia?ym b?dzie), wzgl?dem czer

nid?a kruczego, jest niew?a?ciwe i fa?szywe.

Pokazuj? te? tam rami? morskiej niewiasty, ma?py
i kota skrzydlatego, monet? papierow?, z jednej strony z na

pisem: Haec Libertatis Ego, z drugiej: Pugno pro Pa tria,

w czasie obl??enia Leydy od Hiszpanów, r. 1574 i wiele

innych zwierz?t i insektów, w spirytusie winnym chowanych.
Z okazyi tego ramienia morskiej niewiasty, nie zawadzi,



L EYEA.
78

=====

dla ciekawo?ci czytelnika przeczyta? co o tym napisa?

Meyer.

Kamera fizyki eksperymentalnej. By?em te? w ka

merze fizyki eksperymentalnej, w której widzieli?my model

s?awnej onej angielskiej maszyny, w któr? ogie?, wod? z do?u

w gór? pompuje, i tyle innych, tak pi?knych, tak dowcipnych,

?em postanowi?, dla dok?adniejszego ich przejrzenia, umy?lnie

raz jeszcze do Leydy powróci?.

Teatrum anatomicum. Pokazowano mi teatrum ana

tomicum, miejsce, gdzie dysekcye cia? ludzkich, dla demon

stracyi czyni?, mumie i rozmaite szkielety do instrukcyi ucz

niom chowaj?.

Biblioteka. Biblioteka, któr? widzia?em, jest w ksi?gi
dostatnia i w r?kopisma bogata, ale nie u porz?dkowana i roz

rzucona.

Universitas. Akademia i Universitas jest liczna i jesz

cze s?awna. Sk?ada si? ona ze czterech cz??ci, które si? zo

wi? Facultates, to jest: Theologia, Phisiologia, Medica i .Iuri

dica. Facultas Medica dzieli si? na kilka klas, rozmaitych

profesorów maj?cych: Botanica, Chimica, Anatomia, Phisio

logia i Medicina practica. Professor medycyny, w pewne dni

jest obowi?zany dawa? lekcye akuszerskie. Pensye im p?aci
skarb prowincyi. S? za? ró?ne, jeden 1000 fl., drugie 2000 f!.

hollend. Prócz tego, ka?dy akademik, który si? wpisuje
w liczb? s?uchaczów, wpis zap?aci? musi 50 albo 40, najmniej
30 fI. Doda? jeszcze to, co ka?dy bior?cy gradus, albo do

ktorstwo, jest obowi?zany zap?aci?. Wynosi to wszystko do

roku przychód, z którego ka?dy professor uczciwie ?y? mo?e,

Rektora obieraj? rocznego z pomi?dzy siebie professorowie.
Lekcye nie s? codzienne, ale tylko cztery razy na tydzie?.
Reszta dni wolne. Akademicy od wszelkiej akcyzy, konsum

muj?c tylko na w?asn? potrzeb?, s? wolni.

Doktoracye, które si? tam daj?, s? akceptowane po

wszystkich akademiach europejskich, poniewa? patent ich

ustanowienia i tytu?u nadania jest króla II Cesarza Nie ..
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mieckiego i razem Króla Hiszpa?skiego, a nigdy im nie by?

skasowany.
Zameczek. Pokazowano mi miejsce, murem starym

obwiedzione, prawie teraz we ?rzodku miasta. Tradycya

jest, ?e to jest zamek, w którym przebywa? Juliusz Cezar,

wtenczas, kiedy krwaw? i d?ug? z Germanami wiód? wojn?.
Folusz. Widzia?em za miastem pi?kny folusz i opera

cyom jego ciekawie przypatrywa?em si?.

Fabryki sukienne. By?em te? u kupca, który naj

przedniejsz? trzyma sukienn? fabryk?, i widzia?em j?, prawie
od pocz?tku, kiedy od kurzu wybijaj? we?n?, a? kiedy goto

wy postaw nios? do halli approbacyjnej, gdzie prze?o?eni,

wyegzaminowawszy, ?e jest w dobrym gatunku, cech? swoj?
do postawu, na znak approbaty, przyk?adaj?.

Ren. Niedaleko od tego miasta, najwi?ksza prawie ze

wszystkich rzek europejskich, Ren, wpada do morza. To jest
rzecz osobliwsza, ?e gdy wszystkie rzeki, im bli?ej morza,

tym s? szersze i wi?ksze, a osobliwie przy samym uj?ciu, Ren

prawie ze wszystkim ginie, na trzy ma?e dziel?c si? kana?y

pod Leyd? .. Przyczyna takiej osobliwo?ci, zdaje mi si?-trz?

sienie ziemi, które cz??? gór piasczystych w rzek? wrzuciw

szy, zatamowa?o bieg i przymusi?o wody do cofnieni? si?

nazad, co rozszerzy?o i zag??bi?o kana? Leck, jak go teraz wi

dzia?em, reszta piaskiem nieznacznie przesi?ka.

Haga. D. 9 wyjecha?em do Hagi, stolicy pa?stwa

Hollenderskiego i rezydencyi sztathudera. Miasto to, nie

równie kszta?tniejsze od innych miast hollenderskich, dla re

zyduj?cego tam dworu, ministrów cudzoziemskich i pa?aców,
które ka?da prowincya hollend, dla wygody w?asnych depu
tatów swoich i prowincyonalnych, sessyi wystawi?a. To nie

przeszkadza, aby trybem swoim nie szed? handel, który kana-

. ?y po wszystkich ulicach obywatelom u?atwiaj?.

Sytuacya miasta tego jest najpi?kniejsza ze wszystkich
miast hollenderskich. Ma gaik rozkoszny na pó?nocy, na

wschód ?yzne role, na po?udnie obfite b?onie, na zachód

obszerne morze.
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Rz?d. Widzia?em sal?, gdzie si? zgromadzaj? stany,

gdzie cudzoziemskim pos?om audyency? daj?, gdzie si? na

radzaj?. Deputaci z ka?dej prowincyi sk?adaj? stany, w któ

rych ca?a moc prawodawcz? i monarsza rezyduje. Wolno

ka?dej prowincyi pos?a? dwu albo wi?cej deputatów, ale dla

tego, ?adna prowincya niema wi?cej kreski w ka?dej rezo

lucyi, nad jedn?, i nim takowa rezolucya staje si? prawem,

musi wprzód by? opracowana, od ca?ej prowincyi i od ka?de

go miasta w tej prowincyi. Takowa formalno??, nieskoricze

nie przed?u?a deliberacye i, w nag?ych wypadkach, musiano

jej zaniecha?. Rada stanów sk?ada si? równie z deputatów
ró?nych prowincyi, ale jej konstytucya ró?ni si? cale od kon

.stytucyi stanów. Sk?ada si? z 12 osób, poniewa? niektóre

prowincye po dwu wybiera? maj? prawo. Ich kryska nie jest
prowincyonalna, ale osobista. Obowi?zek ich jest, przygo
towa? materya? do obrad i ?rzodki do na?o?enia podatków,
do podania ich stanom. Admiralicya ma swój oddzielny Try
buna? w prowincyi.

Hollandyi lud nie obiera ani deputatów, ani magistra
towych. Amsterdam, g?owa publicznych obrad, liczy magi
stratowych, czyli jak oni zowi? senatorów, 36, obranych raz,
a? do ?mierci. Zawakowane ?mierci? miejsce, ci, co prze?yli,
komu chc? oddaj?. Ten?e sam senat obiera deputatów na

reprezentacy? miast w Hollandyi.
Stany zatrudniaj? si? tym tylko, co jest spólnym wszyst

kich zjednoczonych prowincyi interesem i do ich zwi?zku si?
?ci?ga. Co bowiem do szczególnego ka?dej prowincyi upo
rz?dkowania praw i s?du nale?y, nic stany, ani wskaza?, ani

decydowa? nie mog?. Ka?da prowincya udzielnie rz?dzi si?
w domu swoim, przez swoich reprezentantów, pod przezy
dency? swego burmistrza.

W czasie bytno?ci mojej w Amsterdamie, kiedy Anglicy,
przeszkodzi? chc?c tajemnemu hollenderskich kupców han
dlowi z osadami ameryka?skiemi, okr?ta kupieckie hollen
derskie rewidowa? pocz?li, mocno to Amsterdamskich kupców
obesz?o; ale nic sami zadecydowa? nie mogli, bo to jest
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interes, mog?cy za sob? wojn? poci?gn??, a tym samym, ty

cz?cy si? ca?ej Hollandyi. Podali zatym do stanów silny
memorya?, na który, po dziesi?ciodniowym namy?le, ode

brali rezolucy?, ?e ich kupieckie okr?ta b?d? odt?d pod kon

wojem okr?tów wojennych, którym wydany wraz ordynans,

a?eby w gotowo?ci by?y.

Stathuder. Stathuder niema kreski ?adnej, jest tylko

pierwszy obywatel i stanom podleg?y, s?ucha? ich ordynan
sów powinien, ale jest za to do?ywotnim ca?ego wojska Feld

marsza?kiem, od którego wszystkie ?o?nierskie szar?e, bez

ekscepcyi, dependuj?, jest admirem floty, i w tym charakterze

ma w r?ku swoich szafunek wszystkich urz?dów, wojennych
i morskich, jest Prezydentem Kompanii Indyjskiej, ma zatym
wielkie pieni?dze, a to wszystko razem wzi?wszy, ?atwo wi

dzie?, jak wielk? w kraju powinien mie?, i ma w rzeczy samej,

influency?; i je?li mu ca?e corpus jest straszne, ka?dy w szcze

gólno?ci, wzajemnie, przed nim kolano zgina. Do?? to powie

dzie?, ?e deputaci stanów, to jest w sali radnej zgromadzeni,

panowie jego, maj? za honor, by? za sal? Jego szambelanami,
to jest s?ugami jego. Mimo to wszystko jednak, patryoci, za

pomoc? intrygi i pieni?dzy francuzki ch, tylko co powag?

sztathudera nie obalili, gdyby jej król pruski, dla swego inte

resu, wojskiem swojem, w roku przesz?ym, 1788, nie wspar?
i nanowo nie umocni?.

Gabinet historyi naturalnej. By?em w gabinecie hi

storyi naturalnej. Kollekcya jest du?a i bogata. Mi?dzy

innemi, widzia?em tam srebrn? armat?, zdobyt? w batalii

Hollendrów z jakim? Xi???ciern Indyjskim.

Pa?ac Stathuderski. Nazajutrz je?dzi?em widzie? pa

?ac Stathuderski, pó? mili od Hagi, w pi?knym po?o?eniu,

zwany de Bois, dla gaju, którym jest otoczony. Obicia we

?rzodku chi?skie, to'jest w Chinach samych, przez chi?czyków

robione, prawie jedyn? s? osobliwo?ci?. W sali jadalnej, trzy

pi?kne na murze malowane obrazy, a w sali audyencyonalnej,
Dziennik podró?y Staszica. T. l. 6
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wszystkie a wszystkie obrazy, któremi ca?a ta du?a sala, od

do?u do góry, jest meblowana, s? nieocenione.

W mie?cie za?, pa?ac Angielski, Francuski, Amsterdam

ski, Indyjski, jednego i kilku przedniejszych panów, s? warte

nazwanemi by? pa?acykami. Mówi si? to o zewn?trznej
tylko figurze, poniewa? wewn?trz meble wsz?dzie s? bogate
i pa?skie.



VII.

Delfft.?Rotterdam. - Utrecht.- Amsterdam.

Delfft. Nazajutrz wyjecha?em batem z Hagi do

Delfft, o ?wier? mili od Hagi. Min??em miasteczko Ryswick,
s?awne traktatem tego imienia, które przez pe?nomocników
tam zako?czone by?o, i w pó?tory godziny by?em w Delfft.

Miasteczko to dos? du?e, nied?ugo mnie zabawi?o, przejrzaw

szy bowiem fabryk? tam farfurow?, i odwiedzi?em w ko?ciele

?liczne mausoleum, z bia?ego marmuru, wystawione Gwilhel

mowi I, Xi?ciu d'Orange, który, pierwszy za wolno?? zbunto

wawszy si? przeciw Hiszpanom, chocia? sam niedaleko tego
miasta w potyczce zgin??, ale da? nast?pcom przyk?ad, za któ

rym doszli nakoniec do wolno?ci. Miejsce to jest grobem
Stathuderów i ca?ej ich familii. Mausoleum admira?a Trompa,
a osobliwie reliefy na marmurze, wyra?aj?ce bitw? morsk?,

jest cudnej pi?kno?ci. Daleko podlejsze jest Mausoleum

admira?a Heyna, chocia? z marmuru, ale robota pospolita.
Gonda. Z Delfft, tego? samego dnia, wi?cej w nim

nic do widzenia nie maj?c, batem do Rotterdamu, a tam nic

nie bawi?c, naj?wszy kolask?, l?dem pojecha?em do Ter

gondy, albo inaczej Gondy, od rzeki tym imieniem zwanej,
dla widzenia fabryki tam pipkowej, czyli lulkowej. Jako?, na

zajutrz j? widzieli?my, jak ?acnym i ma?o kosztownym sposo

bem one robi? i kszta?c?.
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Widzia?em te? w tym ko?ciele, s?awne na du?ych oknach

ko?cielnych malowid?a, które za cud sztuki malarskiej, dla de

seniu, kolorów i wyra?ania, uj?? mog?. Najdoskonalsi mala

rze malowali, osobliwie za? dwaj bracia: Teodor iWonter

Crabeth.

Okna te, ko?cio?owi temu darowane, przez najdystyn-

gwowa?sze osoby, jako to: Filipa II króla Hiszpa?skiego,

Ma?gorzat? Xi??n? Parme?sk?, guwernantk? Niderlandu,

Gwilhelma I Xi?cia d'Orange, Stany pó?nocnej i po?udniowej

HolIandyi, etc. etc. Reprezentowane s? na nich rozmaite hi

storye, jako to: Wzi?cie Damietty, Wizyta królowej Saby Salo

monowi, Uwolnienie Betulii przez Judyt?, po?wi?cenie ko

?cio?a Salomonowego etc. To prawda, ?e kolory na szkle

tak s? ?ywe, malowanie samo tak pi?kne, ?e si? dosy? na

patrzy? nie mo?na,

Utrecht. Wyjechawszy z Leydy, stan??em w Utrech

cie w nocy, nazajutrz rano pojecha?em do Zehest, o mil trzy

od Utrechtu, dla widzenia Hernhutów.

Hernhuci. Dobra te s? grafowej Dohna, która jest

sama Hernhutka. ?yj? oni w tym?e miasteczku, ale oddziel

nie. Obyczaje ich bardzo s? dobre. Widzieli?my ich kramy,
w których ?adnego oszukania ba? si? nie trzeba. Widzia?em

ich refektarz, ich sale sypialne. Czysto wsz?dzie, cicho i po

rz?dnie. Widzia?em ich cmentarz, by?em nawet na ich nabo

?e?stwie. Prawda, ?e ani krzy?a, ani ?wiecy nie wida?, ale

cicho??, ale skromno?? ich, bardzo mnie zbudowa?a. M??

czyzni oddzieleni s? od kobiet, ale inaczej si? nie stroj?, tylko
w prostych jednostajnie p?aszczykach szarych, i takich?e spó
dnicach. Mówi? im starszy ich kazanie krótkie, którego nie

rozumia?em, a potym spólne z niemi czyni? mod?itwy. ?pie
wanie ich ciche, ale zgodne.

Ztamt?d powróci?em do Utrechtu, przejrzawszy akade

mi?, przeegzaminowawszy s?awne hollenderskie cegielnie,
z których wychodz? ceg?y, wilgoci ?adnej nie boj?ce si?, spo
sób mieszania gliny i jej palenia.
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Szpularnia. Widzia?em szpularni?, w której woda,

obracaj?c ko?o, jednym razem 1300 nawija jedwabiem szpu

lek. Jest tam?e ogród kupca jednego, z pi?knym gustem
i bardzo kosztowny. Prócz niezliczonej liczby pos?gów mar

murowych, s? tam du?e groty, z nich jedna samemi koncha

mi, a druga samemi spetryfikowanemi kamyczkami, misternie

jest wysadzona.
Amsterdam. Tego? dnia w wieczór, wod? wyp?y

n?wszy z Utrechtu, nazajutrz, na ósm? zrana, stan??em w Am

sterdamie. ?ebym ca?y ten dzie? nie straci? pró?no, chodzi

?em rano na widzenie Bursy, miejsca, gdzie wszyscy kupcy
dla handlowych interesów schodz? si? i one konkluduj?.
W jednej godzinie na tym miejscu miliony si? weksluj?.

Bursa. Plac to jest kwadratowy, na cztery tysi?ce lndzi

mie?ci? mog?cy, a co dzie? z po?udnia tak jest nabity, ?e si?

przecisn?? przez t?um nie mo?na. Po bokach s? korytarze,
które podparte s? kolumnami. Ka?dy z kupców Amsterdam

skich ma swoje miejsce pewne, na którem sta? powinien,

?eby, kto ma do niego interes, ?acno móg? go znale??. ?ydo
wie, osobne na tym?e placu miejsce maj?. Na s?upach przy

klejone drukowane afisze oznajmiaj?, gdzie o jakim handlo

wym artykule traktowa? trzeba. Tam indygo, tam tabaka,

indziej p?ótna, gdzieindziej miody i wosk, które artyku?y, je?li

kto, albo kupi?, albo chce sprzeda?, pod temi s?upami kupca

znajdzie. Szmer kilku tysi?cy ludzi, gadaj?cych z sob?, nie

mo?e by? do ?adnego innego g?osu przyrównany. Obaczysz
tam Amerykanina, Ormiana, Indyanina, Persa, Francuza,

Anglika, etc. Dla malarza, zda mi si?, najsposobniejsze by?o-'

by miejsce takie, do wybrania pi?kniejszych sytuacyi.
Szko?a ?ydowska. Po obiedzie by?em w szkole ?y

dowskiej, Portugalskiej i Amsterdamskiej.
W ostatniej, ?piewania bardzo mi si? podoba?y. S?

trzej bracia rodzeni co ?piewaj?, g?osy maj? wyborne, za które

im, ka?demu po 2000 z?t. hol. p?ac? rocznie. Ton ich ?pie
wania jest operowy, nie zna? ?e to psalmy, bo to s? aryjki
i ta?ce rozmaite, a osobliwie z operów Metastaziego ucinki.
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Na to ?piewanie gromada zbiera s??
chrze?cian. S.zko?a jak

nabita, ale do Operhauzu podobniejsza ze wszystkich miar"

ni? do Bó?nicy.

Ogród botaniczny. By?em w ogrodzie botanicznym.

Ten, ze wszystkich tych, którem dot?d widzia?, jest najpi?kniej

szy. Nale?y on do miasta, nie do jakiej akademii i nie s?u?y

na demonstracye, ale jedynie za nowy artyku? handlu, do

przeda?y tych materya?ów.

Port amsterdamski. Chodzi?em potym, przez sposób

przechadzki, na brzeg portu Amsterdamskiego, gdzie mi?

przez kilka godzin bawi? widok okr?tów wojennych, kupiec

kich, do 4000 rozmaitych szmag, pó?okr?tów, i statków,.

a ?adnego ·prawie nie by?o statku, w którymby ludzie nie pra

cowali i czego? nie robili.

Katolicy. W niedziel? s?ucha?em mszy ?w. w kaplicy

katolickiej francuskiej. Chocia? w tym mie?cie licz? katolic

kich kaplic 24, a w ka?dej, prawie co godzina, msza inna wy-
,

chodzi, ludu przecie? ka?dego czasu tak wielki t?um, w kapli

cy samej, po galeryach, po wschodach, po korytarzach, ?e si?

z trudno?ci? przez ci?b? przebi? mo?na. Jako?, oko?o 20 tys.
katolików licz? w mie?cie.

Kwakrowie. By?em potym, przez ciekawo??, na nabo

?e?stwie Kwakrów, tak jakem by? potym na nabo?e?stwie

i niezroznmianym kazaniu Mennonitów. Dziwny kwakrów

nabo?e?stwa sposób, a tym, co spa? lubi?, bardzo wygodny.

Kapelusz u ka?dego du?y na g?owie, oczy zmru?one, g?owa

troszk? ku piersiom przychylona, w takiej posturze ka?dy
.

z nich albo ?pi, albo zamy?lony siedzi. Chytrzejszy z nich

zmy?laj? p?acz, g??bokie westchnienia, znaki niby operuj?
cego w nich Ducha ?w. I tak, w najg??bszym milczeniu,.

wszyscy przez kilka godzin siedz?, póty, póki z nich który)

rozumiej?c si? by? natchnionym, nie wstanie i mówi? nie

zacznie. Poniewa? pospolicie s? to ludzie g?upi i nieuczeni.

takie? zatym i kazanie by? musi. Duch ?w., który w równie

nieumiej?tnych Aposto?ach, tak dzielnie i wymownie mówi?"
bardzo ?le przez Kwakrów eksplikuje si?, kobietom nawet
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u nich wolno kazania prawi?. Bez ofiary, bez kap?ana, bez

o?tarza, chrztu ?w. nie znaj?c, owszem, jeszcze szydz?cy
z niego, za pogan liczonemi by? powinni. Lud hardy, wol

no?ci bez podleg?o?ci, ?adnej zwierzchno?ci szukaj?cy; reli

gi? maj?cy bez principiów, bez zwi?zku, bez konsekwencyi,
a do tego sami wielcy prostacy. I dla tego wida?, jak si?
codzie? ta sekta umniejsza i sama powoli ga?nie. W ich

Bó?nicy, nad o?miu nie widzia?em kwakrów, do których ten

przecie ba?amut kazanie prawi?. .

Ratusz. By?em w ratuszu na ceremonii ?lubów, które

ka?dej religii ludzie, przed magistratem tamecznym bior?.

Ogl?da?em przy tej okazyi wszystkie ratuszowe pokoje, gdzie

jest magistratowa rada, gdzie burmistrzowie osobno mi?dzy

sob? radz?, gdzie od ?o?nierstwa i oficerów przyjmuj? przy

si?g?, gdzie delikwenci ostatni si? raz modl?, i któr?dy ich na

teatrum wyprowadzaj?. Widzia?em okropne i straszne ciem

nice, w które kryminalistów wsadzaj?, widzia?em troszk? od

pierwszych lepsze, gdzie siedz? za d?ugi, widzia?em zbrojow

ni? miejsk?, pod dachem, do?? liczn? do uzbrojenia w czasie

potrzeby ?o?nierstwa. Obrazy po niektórych salach bardzo

pi?kne, marmuru nigdzie nie ?a?owano.

Ratusz ma z frontu d?u?yny 282 stopy, 232 w g??b, albo

w gór?, prócz kopu?y. Zbudowanie jego niezmierne summy

kosztowa?o, ale si? dziwi? przestanie, kto zwa?y, ?e on jest

zbudowany na 13 t. du?ych palach. Jest to wielkie i po?y

teczne budowisko, ale nie pi?kne. Wchód do niego jest niski,

ale te?, gdyby drzwi proporcyonalne by?y, do ogromno?ci ca

?ego gmachu, ?acno wy?amane by? mog?yby od pospólstwa,

zbuntowanego w czasie rokoszu, o który tam nie trudno.

Zawiera ten ratusz w sobie wszystkie urz?dy i trybuna?y
do wykonania praw, tak w rz?dzie cywilnym, jako i wojsko

wym. Na dole z?o?ony bank, który ma zawiera? niezmierne

summy.

Rafinowanie cukru. By?em w fabryce, gdzie cukier

rafinuj?, i uwa?a?em, przez wiele prób cukier przechodzi?

musi, nim si? w form? g?owy cukru, tak jak w Polszce widzie-
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my z?o?y. Cukier jak go z Indów i Ameryki przywo??, nic

innego nie jest, tyiko sok z wywarzonych dobrze trzcin

cukrowych, wysuszony, i w groszek ?ó?ty, drobny, obrócony.

Ten cukier rzucaj? do du?ych kot?ów, dwie trzecie cukru,

a jedn? trzeci? wody tam k?ad?c i póty warz?c, póki glejko

?ci nie nabierze. Na tenczas wylewaj? go z kot?a w formy
du?e kamienne, zrobione .nakszta?t konusa, u spodu bardzo

w?skie, a coraz w gór? szersze cyrku?y. U spodu jest male?

ka zrobiona dziurka, przez któr? syrop, do postawionych na

to umy?lnie kamiennych garnków, ?cieka. Kiedy massa

cukru, przez ?ciek?y syrop zmniejszona w formie, opada?

zacznie i troszeczk? osycha?, nak?adaj? na wierzch tej formy

ziemi? w wodzie rozprowadzon?, która z jednej strony ci??a
rem swoim syrop z cukru wyp?dzaj?c, z drugiej, wod? swoj?

przez ca?? mass? filtruj?c si?, zabiera z sob? wszystkie innej

natury cz?steczki, i razem z syropem do garnka ?cieka i ta

ziemia póty le?e? b?dzie na cukrze, póki nie oschnie dobrze,
i przez sucho?? nie popada si?. Odj?wszy ziemi?, je?li

jeszcze nie bia?y cukier, znak to jest, ?e jeszcze ma w sobie

syrop i innej natury cz?stki, a zatym znów t? ziemi? nak?ada

j?, raz i drugi t?? operacy? powtarzaj?, póki cukier nie wybie
leje. I ten to jest cukier, który w umy?lnych na to salach

nale?ycie suszony, zowiemy kandyzbretern.
Trzeba za? wiedzie?, ?e taka ziemia we Francyi tylko

znajduje si?, zk?d j? tu sprowadzaj?.
Mówi?em wy?ej, ?e syrop do garnków ?cieka. Owó?

ten syrop znowu warz?, i przez te same, co i pierwsza, opera

cye maj? cukier, który my zowiem kanar. Trzeci raz gdy wa

rz?, zowie si? faryna. Syrop, który z niej ?cieka, ju? warzo

nym by? nie mo?e, bo nie da cukru, i dla tego przedaje si? za

syrop, którym winiarze polscy, pospolicie wina swe pod?e, dla

s?odyczy i smaku, zaprawiaj?.
Cukier lodowaty. Kiedy za? chc? cukier lodowaty

robi?, maj? formy, we srzodku których, od do?u, a? w gór?,
z niciów kratki porobi?. Wlewaj? w te formy dobrze zgoto
wany cukier, który przez o?m dni stoj?c, klei si? w szmatki
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do tych nitek, w tym?e ksita?cie, w jakim go nam przedaj?.
Cukier za? lodowaty bia?y, tym si? od pospolitego ?ó?tego

ró?ni, ?e w tym, ordynaryjny cukier jest materya, do tamtego

za?, cukier, w massie bia?ej b?d?cy, znowu rozwarzy? potrze

ba, ale zawsze operacya jest ta? sama.

Teatrum. W wieczór by?em na teatrze, na którym tra

gedya, Hollenderskim j?zykiem, gran? by?a. Zrozumie? jej
nie mog?em, ale zda?o mi si?, ?e recytowali aktorowie rol?

swoj?, nie grali. Balet turecki by? lepszy, ale jeden tylko
tancerz i tancerka skakali dobrze.

W powszechno?ci, same teatrum ?licznej struktury i ob

szerne, strój aktorów bardzo bogaty, dekoracye teatru kosz

towne, muzyka za? pomierna. Co si? za? tycze kompozycyi,

argument z historyi wzi?ty krajowej, ale ani unitas akcyi, ani

czasu, ani miejsca, nie s? zachowane.

Arsena? marynarski. By?em w arsenale ?eglugowym,
do widzenia którego bez biletu nie wpuszczaj?. Bilet ten

przez negocyanta otrzyma?em, ale go nie daj? teraz, ani An

glikom, ani Francuzom, za to, ?e w Anglii b?d?cemu fisca?owi,
to jest instygatorowi, a we Francyi burmistrzowi, incognito
widzie? tamecznych arsena?ów nie dopuszczono. Widzia?em

ca?y rynsztunek ?eglarski, czego do sporz?dzenia i do uzbro

jenia jednego okr?tu potrzeba. Widzia?em jak go buduj?.

By?em nawet na jednym z nich, ju? sko?czonym, od 70 armat.

Uwa?a?em wielko?? jego, struktur?. Patrz?c na tak wielkie

mnóstwo lin, ?elaza, p?ótna, drzewa, ju? si? dziwi? nie mo?na,

?e zbudowanie i oporz?dzenie jego, przesz?o milion polskich
fI. kosztuje. Widzia?em jacht, którym sam tylko je?dzi Sztat

hu der, bardzo ?liczny i ze wszystkiem przygotowany do d?ugiej

drogi, kabineciki pi?kne i kosztowne.

Perskie nabo?e?stwo. By?em na nabo?e?stwie w ka

plicy perskiej. Strój ko?cielny i s?u?ba ich, bardzo si? ma?o

ró?ni od nabo?e?stwa ruskiego. J?zyk, którym odprawiaj?

s?u?b?, jest perski. Pacem wszyscy wzajemnie sobie daj?, za

miast offerty, jeden idzie z tac? od jednego do drugiego, i ta

sk?adka idzie na ksi?dza, od którego nawzajem po s?u?bie
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sko?czonej, przypoca?owaniu Ewangelii, na znak spo?ecze?

stwa, ka?dy bierze po kawa?ku bia?ego chleba. O?tarz ich

jest pi?kny, malowanie P. Jezusa u wielkiego o?tarza, P? stro

nach wida? czterech ewangelistów odmalowanych. Swiece

za? na o?tarzu nie s? parzyste, ale jedna jest nakszta?t naszej

roratnej w adwencie i jeszcze jedna stoi przy samym kielichu

zapalona, prócz dwu ?wiec du?ych, które si? na gradusach

przy po?wi?ceniu zapalaj?. Jednym s?owem wida?, ?e nie s?

sektatorowie Zoroastra i ogniochwalce Persowie, ale Georgia
nie, czy syzmatycy, czy unici.

Towary kompanii Ostindyjskiej. Chodzi?em widzie?

magazyn. W?a?nie to by? czas teraz, którego wni?? wolno

by?o ka?demu, dla przejrzenia roz?o?onych wsz?dzie towarów,
które si? w przysz?ym (jak zwyczaj) tygodniu, przez aukcy?
przedawa? mia?y. Trudno imaginowa? sobie t? wielo?? p?ó
cien, kartonów, adamaszków, mu?linów rozmaitych jedwab

nych, bogatych materyi, dopiero? porcelan, farfur. Trzcin sa?

mych w pa?ki powi?zanych b?dzie ze 25. A oto wszystko

(prócz trzcin), by?y to tylko próby i modele, dla zobaczenia,.
co i w jakich gatunkach znajduje si?, reszta za? w osobnych
w nieotwartych pokojach znajdowa?o si? numerowane. Ko

rzeniów, poniewa? nie pora ich przedawania, pokaza? nam

nie chciano.

Saardam. Je?dzi?em osobnym batem do Saardam, o mil

kilka odleg?ego od Amsterdamu. Jecha?em rzek? Je, która

z morza, albo raczej jeziora Harlemskiego, wypadaj?c, i blisko
· z Suidersce, to jest morzem drugim komunikacy? maj?c, tak

jest szeroka, ?e w miejscach niektórych, brzegów nie wida?.

Jest to wie?, z samych z?o?ona cie?lów. Tam budowisko naj
wi?kszych okr?tów. Drzewa i czegokolwiek do budowli

okr?tu potrzeba, taki dostatek, ?e w potrzebie, HolIandya, za

pomoc? tej wsi mieszka?ców, w naj krótszym czasie, flot?
wielk? wystawion? mie? mo?e. W tej to wsi uczy? si? cie

sie?ki Piotr I, Car moskiewski, którego te? mieszkanie, gdzie
jada? i sypia?, ogl?da?em. Bardzo rzecz to skromna i prosta.
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Dziesi?? razy lepiej teraz gbur mieszka Sardamski, ni? na ten

czas Piotr majster, a potym Pa?stwa Ruskiego fundator.

Wie? ta nie dlatego jest wsi?, a?eby nikczemne by?y bu

dynki, s? i owszem bardzo pi?kne i kosztowne, ale ?e s?

jednopi?trowe. Pozycya miejsca tego, zewsz?d wodami ?cie

?nionego, a bardzo niskiego, czyni, ?e si? rozszerzy? nie

mog?c, w jedn? tylko, i to w?sk? bardzo, tak, ?e z trudno?ci?

par? koni w dyszlu mo?naby jecha? przez ulice. Ale si? to

nadgradza d?ugo?ci?, poniewa? do trzech mil z ok?adem

wzd?u? si? ci?gnie. Obywatele tam niektórzy, od Amster

damskich negocyantów bogatsi i razem skromniejsi.

M?ynów tam licz? do 3000, które wiatr obraca. S?

z nich niektóre na m?k?, najwi?cej do pi?owania, tarcia. Jest

kilka papierni, kilkana?cie olejarni, kilka, w których tr? taba

k?, jest m?yn na robienie blejwajsu, jest i kilka malutkich m?y

neczków, w których male?kiemi pi?eczkami pi?uj? si? drewka

do kominka. Dla czasu krótko?ci, zachowawszy widzenie

blejwasowego m?ynu w Amsterdamie, ogl?dali?my u fabry
kanta najbogatszego papierni?.

Papiernia. Widzia?em sal?, w której stare i do niczego
niezdatne stare chusty na drobne szarpi? szmateczki, gdzie je
od py?u wybijaj?, gdzie je do naczynia wrzucaj?, w którem

jest ko?o ?elazcami d?ugiem i nasadzone. To ko?o, od wy?

szego obracane, w naczyniu szybko obracaj?c si?, rozbija
i mi?kczy chó?cin?, tak dalece, ?e si? prawie m?ka zrobi.

Woda z góry ustawnie do tego naczynia p?yn?c, do?em wy

chodzi. Mass? t? odk?adaj? osobno, póki wyschnie. Wten

czas k?adn? j? do podobnego naczynia drugiego, w którym
tak si? ju? rozbije i glejko?ci nabierze, ?e si? by? wydaje kle

jem, po wodzie p?ywaj?c. Natenczas k?adn? j? do innego na

czynia i zwolna ogniem grzej?, ustawnie mieszaj?c, aby na

dó? nie opada?a. S? formy z cienkiego drutu, nakszta?t kra

tek robione, któremi czerpaj? t? mass?. Co nadto, nazad ?cie

ka, a co si? zostaje, jest to ju? papier w formie swojej. Ka?dy
taki arkusz przek?ada si? suknem, i razem kilkadziesi?t arku

szy idzie pod prass?, która z nich wod? wyciska. Troszk?
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dawszy mu przeschn??, oddaj?.
do drugiej sali, gd?i? ka?,dy

arkusz rewiduj?, je?eli skazy niema, albo szorstko?ci, ktor?

zdejmuj?, wtenczas nios? ten papier do bard?o d??giej sali,

gdzie ka?dy arkusz na sznurach osobno rozwieszaj?, a? zu

pe?nie oschnie. Ale ?e jeszcze taki papier nie zatrzyma?by

W sobie atramentu, leczby go jak bibu?a przepu?ci?, sk?adaj?

go W naczynie pe?ne gumy i t?usto?ci baraniej, a ztamt?d

znowu do prasy, i znowu do przeschnienia. Ju? gotowy na

tenczas papier w pó? ?ami? i w libry sk?adaj?,

Olejarnia. Olejarnia, gdzie olej robi?, mniej nierów

nie ma r?k, przez które przechodzi. S? dwa du?e kamienie

m?y?skie, które do dr?ga ?elazem przybite, gdy si? on obraca,

obracaj? si? i one. Nie s? za? w p?az po?o?one, ale ich obrót

jest taki, jak kó? wozowych. Obracaj? si? one oko?o dr?ga,
ale ?e i?? jeden za drugim nie mo?e, jeden z nich toczy si?

bli?ej dr?ga, a drugi troszk? dalej. Te kamienie s? do roz

tarcia siemienia, lub konopi. ?eby za? rozcieraj?ce si? ziarno

pod ci??arem swoim rozciskaj?cym kamieniem i naturalnie

na bok rozsypuj?ce si? zawsze zostawa?o pod kamieniem,

powtórnie przez to miejsce przechodz?cym, przyprawione

s? przy ka?dym kamieniu misternie r?ce drewniane, które si?
za kamieniem tocz?c, cokolwiek rozsypje si? z ziarna, zbie

raj? znowu i do tego? miejsca zmiataj?.
Tak roztarte k?adn? w st?py, w których st?pory ko?em

podnoszone na drobn? m?czk? zbij?. T? m?k? k?adn? do

mis ?elaznych, nad ogniem stoj?cych, dla podparzenia, ale

?eby si? sparzy?o wszystko, jest krzy? ?elazny, który tak?e

ko?em obracany, ustawnie' miesza. Wtenczas t? m?czk? k?ad?
w worki, a worki same w dziury, które klinami za?o?ywszy,
w samym ?rzodku najwi?kszy klin zasadzaj?, który wciskany

ustawnie, od spadaj?cego dyla (tak jak w foluszach) wyciska
olej. ?eby za? nadto nie potrzebnie, gdy si? olej wici?nie,

nie bi? worka, jest przyprawiony dzwonek, od którego sznu

rek do dyla jest przywi?zany tak, ?e póki dyl z góry bij?c,
klin p?dzi w pewnej wysoko?ci, sznurek jest do?? d?ugi
i dzwonek milczy, skoro si? za? ju? zni?y w pewnej propor-
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cyi, targnie wtenczas dzwonek, który zadzwoni, i to jest znak,
?e trzeba worek wyjmowa?, poniewa? ju? olej wyci?niony.
Massa ta, po wyci?nionym oleju i wysuszona, znowu starta,

jest posilna i dobra dla byd?a, które j? chciwie zjada.
Tabaczarnia. Widzia?em fabryk? tabaczn?, która co

do niektórych operacyi, do olejarni jest podobna, gdzie si? za?

w kije wi?zana tabaka siecze, s? nasadzone ostre no?e, na

kszta?t motyk i t? tym?e r?n? sposobem, jak st?pory bij?
w st?pach, podwyzszaj?c si? i z impetem spadaj?c, podnoszo
ne od ko?a, jak w foluszach.

Szlifiarnia dyamentów. By?em widzie? fabryk? cieka

w? i rzadk?, w której dyamenty rozcinaj? i szlifuj?. Ztamt?d
odwiedzi?em gabinet fizyczny, w którym kilka przy nas ekspe

rymentów z elektryki i maszynki pneumatycznej pokazano.

Fizyka eksperymentalna u ?ydów. Jest to gabinet,
kosztem m?odzi ?ydowskiej dostatniejszej ufundowany, utrzy

mywany. Liczba ich jest 40. Z sk?adki spólnej utrzymuj?

professora i dostarczaj? instrumentów i ksi??ek, dla w?asnej
nauki swojej.

Dom poprawy. Dom poprawy wart widzenia. Na

froncie stoj? dwa lwy okie?znane z napisem: Vlrtutis est doma

re quidcuncti parent. Napis w?a?ciwy temu domowi, w któ

rym si? kie?zna rozpusta uliczna i swywola m?odzi, rodziców,

starszych, lub panów swych nies?uchaj?cej. W tym to domu

na tarkach trze? musz? brezylskie drzewo, dla wy?ywienia si?,
a je?li niechc? naznaczonej im robi? roboty, plagami ich do

tego nak?aniaj?, je?li to ich nie poprawuje, wsadzaj? ich do

pewnej studzienki kamiennej, i pomp? im dawszy, wpuszczaj?

drug? stron? wod?, któr? oni dla ocalenia ?ycia swego, aby si?

wod? nie zaleli, ustawnie pompowa? musz?.

Tu? stoi szpital dla dzieci, w którym si? wychowuje 600

ubogich sierot.

Wida? w tym mie?cie ostatki konwentu (zakonu, na

kszta?t Panien Marywilskich Kanoniczek). Aby tam panna,

albo bezdzietna wdowa, mieszka? mog?a, nie trzeba - tylko
mie? ?wiadectwo dobrych post?pków, i ?e maj? fundusz do-
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stateczny na wy?ywienie si?, czy samotne, czy w kompanii,

z innemi siostrami, jak si? najlepiej podoba. Ten jakoby

klasztor zawiera w sobie 130 sióstr, jest zabudowany na

kszta?t ma?ej forteczki, murem obwiedzionej i foss? opasanej.

W ?rzodku stoi ko?ció?, w którym one, pewnych godzin, s?

obowi?zane znajdowa? si? na nabo?e?stwie. Nosz? czarne

staro?wieckie na sobie odzienie, wizytuj? i s? wizytowane

i rzucaj? ten klasztor, kiedy im si? podoba.

Musico. Niema podobno czytelnika, któryby nie s?y

sza? o s?awnych musico domach amsterdamskich. S? to domy,

czyli szynki publiczne, do którego si? zbieraj? wieczorem

m??czyzni, pod pretekstem ta?cowania, w rzeczy za? samej

dla wybierania wedle gustu swojego kobiet, ucz?szczaj?cych
na to miejsce, i zaprowadzenia ich do domów wygodniej

szych. Ka?dy prawie z cudzoziemców, raz przynajmniej b?

dzie w tych domach, dla ciekawo?ci samej, gdzie, albo kwa?ne

wino, które postawi? mu pi? musi, albo (co si? trafia pospoli

cie) zap?aci? tak, jakby wypi?. Policya cierpi takowe miejsca,

aby uczciwe domy od napa?ci wolnemi by?y.
Samo miasto Amsterdam. Miasto Amsterdam, cu

downe to miasto, dzie?o sztuki i pracy, w niczym nie mniejsze

najwi?kszym pami?tkom wieków przesz?ych, zbudowane jest
na palach, bitych w bagnie. Fortyfikacye s? bardzo znaczne,

w ko?o szeroka fossa, wody pe?na. ?luzy w potrzebie otwo

rzone, okoliczny kraj zalewaj?c, czyni? to miasto prawie nie

dobytem. (Dla pruskich jednak huzarów, podczas ostatniej

rewolucyi, nie by?o); Regularny tam zawsze stoi garnizon,

prócz milicyi sk?adaj?cej si? z 60 kompanii, ka?da od 100 lu

dzi, pod komend? mieszczanina. Miasto ludne, w którern pi??

przedmie?ciów, licz? domów 26,500, mieszka?ców 240 t. Do

wód ekonomiki hollenderskiej widzie? w samych fortylika

cyach, poniewa? liczne bastyony, wszystkie maj? na sobie

m?yn wietrzny. Faktorowie Europy, handel ich wielki, ale

ekspedycya interesów bardzo przewlek?a, zgadza si? z flegm?

hollendersk?. Nim lulk? swoj? wypali, i nim si? herbaty

napije Hollender, pr?dzej do interesu nie przyst?pi. Kamie-
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nice wszystkie prawie na jeden model budowane. To czyni

Amsterdam cudzoziemcowi bardzo b??dnym. Kana?y ?rzod

kiem ulic wsz?dzie p?yn?c, u?acniaj? wprawdzie handel, ale

za to powietrze czyni? wilgotnem. Ta wilgo?, zmieszana z dy

mem g?stym z turfów, (jest to ziemia t?usta i siarczysta, której

Hollendrowie zamiast drewek u?ywaj?), tak znacznie obci??a

powietrze, ?e przez ca?y czas mego w tym mie?cie bawienia

si?, s?o?ca nie widzia?em.

Och?dóstwo. To prawda, ?e si? w Hollandyi och?

dóstwa nauczy? mo?na. Dziewki po kuchennej pos?udze od

bytej, calute?ki dzie? na opylaniu kobierców, na myciu pod?o

gi, okien etc. trawi?. Delikatno?? ta, prawie do zbytku, skut

kiem jest, przez cz???, potrzeby, poniewa? bez tego wilgo?

zbytnia, a zatym rdza i ple??, wiele by im szkody narobi?a.

Ulice, chocia? cz?sto czyszczone, zawsze s? nieczyste, dla

mnóstwa ludu, ustawnie rozmaite towary przewo??cego

i przechodz?cego si?. Domy ich wewn?trz s? pi?knie ume

blowane, pod?ogi tureckiemi obiciami wys?ane. O marmur

u najmniejszego nietrudno obywatela, ale si? zadziwi? potrze

ba, dowiedziawszy si?, ?e nigdy w nich gospodarze nie

mieszkaj?. Chowaj? je na szersz? ostentacy?, sami nocuj?c
i bawi?c si? w szczup?ych, i do jam podobnych stancyjkach.

Kiedy nawet do paradnych pokojów cudzoziemca, piechot?

przysz?ego, do nich wpuszczaj?, nie kontentuj? si? tym, ?e mu

buty lub trzewiki och?do??, maj? na ten koniec robione trze

wiki, które ofiaruj? cudzoziemcowi, aby w nich chodzi? póty,

póki si? w nich bawi? b?dzie. Jest powie??, ?e gdy król

Pruski Fryderyk II incognito do Amsterdamu przyjecha?,
a kupiec, do którego on mia? adres, spiesz?c si? do bursy
dla interesów, ?onie zaleci? swojej, a?eby je?li go?? jaki do

niej przyjdzie, do pokoju go zaraz najparadniejszego wprowa

dzi?a i zna? mu dawa?a, a gdy Król Pruski przyszed?, ?ona nie

wiedz?c jakiej to dystynkcyi cz?owiek, przymusi?a króla, ?e

buty swoje zrzuci? musia?, i w tych trzewikach chodzi?.

M?? z bursy powró?iwszy i to postrzeg?szy, odprowadzi? ?on?
sekret jej odkrywaj?c, ?e to król pruski i ?aj?c, ?e nie do rze-
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czy zrobi?a, na co mu niezmieszana ?ona odp?wie: Có? to

osobliwego, ?e król Pruski? Gdyby sam Pan Bog przyszed?,

musia?by w tych chodzi? trzewikach. By? to mo?e bajka,

ale tymczasem wskazuje, jak mocno och?dóstwa w swych do

mach przestrzegaj? Hollendrowie.

Charakter. Ale ile oni s? delikatni w mieszkaniu,

tyle oko?o siebie i w wn?trznym charakterze s? grubi, nieoby

czajni i nieoch?do?ni. Chciwo?? i ?akomstwo ka?demu han

dlowemu narodowi w?a?ciwe, w Hollendrach najja?niej si?

wydaje. Milionowy negocyant kontent jest, je?li ca?y dzie?

pracuj?c, z?oty zarobi?. Cudzych nie zwiedzaj? krajów,

w samym zanurzeni handlu, nie znaj? weso?ych godzin, zaba

wek mi?ych i uczciwych rozrywek. Chocia? wiele jest fundu

szów dla ubogich, przecie? do?? ich jest po ulicach, do

uprzykrzenia. W powszechno?ci niema w Amsterdamie

tylko
- albo bardzo ubodzy, albo nadto bogaci. Lud jest tak

ciekawy, ?e lubo co dzie? u siebie cudzoziemców widz?,

mnóstwem. jednak b?d? biegali za tym, kogo w cudzoziem

skim stroju postrzeg?.
Pró?niaków w Amsterdamie wielka gromada. Lada

szarlatan tysi?ce zastanowi i kilka godzin na ulicy bawi? ich

b?dzie. Policya jest dobra. Rzadko s?ycha? o rozboju, lub

kradzie?y. Po wszystkich ulicach wystawieni nieznacznie

ludzie, b?d?c potrzebni do rozmaitych pos?ug, chc?cemi, ich

u?y?, s?u?? jeszcze w nocy do pilnowania, aby bezdro?no?ci

i gwa?tu jakiego nie by?o. Cokolwiek do konsumpcyi z za

granicy przychodzi, co lepszego przedaj? Hollendrowie innym
I

krajom, sobie co gorszego zostawuj?c, tak dalece, ?e prócz

?wie?ych i smacznych ostrygów, wszystkie inne znajduje cu-

dzoziemiec w gatunku podlejszym w Amsterdamie.
-

Gospodarstwo. Sama Hollandya, dla niedo?cig?ych
okiem równin, pi?knem i kana?ami poci?tych, drzewami osa

dzonych, budyneczków placencyowych rozlicznych, ogrodem
Europy nazwa? si? mo?e. To prawda, ?e nie maj?c, tyl
ko ??ki, samo tylko o byd?o ma staranie. Gospodarstwo
jest w nich bardzo nikczemne. Jad?c 'przez' Queryssel, ich
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prowincy? ledwie gdzie gruntu zarobionego postrze?esz ka

wa?ek, chocia? nie mo?na zaprze?, ?e i grunta od morza, wrzo

sem obros?e, z natury swojej nadto gor?ce zarobione by?
nie mog?.

Poczta. W ca?ej Hollandyi prócz regularnie chodz?

cych pocztowych wozów, ekstra-poczty niema. Kto chce z je

dnego miejsca na drugie przeje?d?a?, musi albo furmana naj

mowa?, albo ch?opskierni ko?mi jecha?.

Pierwszy sposób jest wygodniejszy i po?pieszniejszy,

drugi bardzo przykry, poniewa? ch?opi, koni swoich daj?c,

?eby ich czasem zap?acony dobrze gbur nie przep?dzi?, sami

piechot? przy kolasie powoli id? i woja?erowi pr?dzej jecha?
nie dopuszcz?. Chocia? nic niema zabawniejszego nad wo

ja? w Hollandyi, byle nie l?dem, ale wod?.
Bo kraj ca?y zdaje si? wielkim ogrodem. Drogi s? do

brze brukowane, osadzone dwoma rz?dami drzew ros?ych,
a przy nich ci?te szerokie kana?y, okryte batami przechodz?
cemi i odchodz?cemi. Co kroków dwadzie?cia postrze?esz

pi?kny jaki folwarczek, i co cztery godziny miasto jakie du?e

pi?kne, jednak podró? ta batami, zrazu mi?a i tania, robi si?

wkrótce przykra i t?skna, z racyi jednostajno?ci wsz?dzie ta

kich?e widoków.

Ulice w Amsterdamie dosy? s? czyste, ale, które kana

?ów nie maj?, nadto s? w?skie. Je?dzi? tam mo?na w kareci

nie, na sankach postawionej i jednym koniem ci?gnionej.
Je?li si? kto dziwi temu, ?e w Amsterdamie przez ca?y rok

sankami je?d??, ma wiedzie?, ?e tam wszystkie si? towary wo

?? sankami. Dostatek wody po kana?ach czyni, ?e ulice za

wsze s? wilgotne, po których sanie lekko prze?lizn?? si? mo

g?. Ale najprzedniejsza przyczyna, dla czego ko?owych poja

zdów nie u?ywaj?, jest zachowanie domów, na palach pobu

dowanych, które znacznie w swoich fundamentach cierpi? od

wstrz??nienia ko?owych wozów. Znaczniejsi mieszka?cy

wprawdzie trzymaj? karet?, ale za to bardzo znaczny coro

cznie podatek op?aca? musz?.

Z kana?ów zara?liwy sw?d zawsze wychodzi, a drzewa.
Dziennik podró?y Staszica, T. I. 7
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któremi one osadzone, je?li cie? w upa?y i pi?kny oczom wi

dok czyni?, utrzymuj? oraz wilgo? zbyteczn? i te niezdrowe

wapory, które nakszta?t mg?y ustawicznie prawie nad mia

stem wisz?, i widok s?o?ca odbieraj?.

Pospolity obiad Hollendra jest sa?ata, sztuka mi?sa

i warzona, albo w ma?le sma?ona, ogrodnina. Ubodzy ?ywi?

si? stokfiszem i w?dzonemi ?ledziami.
.

Po traktyerniach dai? kawa? w?dliny wo?owej, w cienkie.

sztuczki pokrajanej, ryb? jak? morsk? z mas?em roztopionym,

chleb dobry, t?uste mas?o i sera kilka gatunków. ?ycie jest

bardzo drogie, ju? to dla obfito?ci cyrkuluj?cych pieni?dzy,

ju? te? dla niezmiernie ci??kich na wszystkfe konsumpcyjne

rzeczy podatków, tak dalece, ?e jednem tylko powietrzem bez

p?acenia podatków oddycha? mo?na.

Hollendrzy strasznie s? ciekawi gazet i nowin, bo te im

do handlowych spekulacyi matery? daj?, Umiej? profitowa?

z ka?dej rzeczy na swój po?ytek. Nauka zbogacenia si? jest
u nich w najwy?szym szacunku i ledwie z nich który przyk?a
da si? do polityki, któr? jednak umie? powinien by ka?dy, ja
ko mog?cy z prawa urodzenia swojego zosta? Burmistrzem.

Ma?o oni znaj? tu wspania?o??, sam niemi rz?dzi zysk i inte

res. Nie z tak? gor?co?ci? prze?laduje Hollender zabójstwo,

jak kradzie?.

Handel ich zamyka w sobie ca?y handel Europy. Nie

ma towaru, którymby Hollendrowie nie handlowali, ani kraju,
z którymby handlu jakiego nie mieli. HoIlandya jest maga

zynem Europy, a towary cz?sto tam taniej kupi? mo?na, ni?

w krajach, gdzie si? one rodz?. To prawda jednak, ?e ich

po?owy ?ledziowe, wielorybowe, ?egluga, handel, r?kodzie?a
nie s? dzi? tak kwitn?ce, jak by?y dawniej, a to ju? przez kon

kurs wszystkich prawie narodów, zysku handlowego szukaj?

cych, ju? te? przez umniejszenie tej oszcz?dno?ci, któr? mieli

przodkowie ich, od której bogaci ich nast?pcy bardzo ju? da

leko oddalili si? .

. Podatki. Wolno??, któr? Hollendrowie maj?, dobrze

op?aca si?. Podatki od ka?dej rzeczy s? bardzo wielkie.
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Umiej? jednak?e Hollendrowie tak dobrze obróci? si?, ?e

cz??? ich znaczn? cudzoziemcy, sami o tern nie wiedz?c, p?a

c?, Akademicy Leydejscy jedni tylko maj? ten przywilej, ?e

od konsumpcyi nie p?ac? podatku, ale tylko na w?asn? swoj?

potrzeb?. Dziwi? si? za? tej wielko?ci podatków nie mo?na,

z racyi, ?e im przy tak wielkich zyskach nie tak si? znaczny

wydaje podatek i przez wzgl?d nieuchronnych potrzeb do pu

blicznej ca?o?ci stosowanych. Morze, przeciwko któremu nie

ustannie prawie walcz? Hollendrowie, nawzajem, na z?o??

prawie ich przemys?owi, wojuje Hollendrów. Jezioro Har

lemskie tak wielkie, niczym nie jest mniej, jak morzem, któ

re cz??? ziemi poch?on??o ju?._ Zuidersee, teraz morze, da

wniej by?o ?yznym i pi?knym krajem. Na utrzymanie zaku

pu kosztownych grobel, które ustawnie falami swemi t?ucze

morze, na czyszczenie kana?ów, na osuszenie corocznie grun

tów i wody sztucznemi m?ynami wypompowanie, niezmier

nych pieni?dzy, a' tym samym podatków wielkich, potrzeba.
Mimo ca?? pi?kno?? Hollandyi, nie jest to kraj wygodny do

?ycia dla cudzoziemca. Niema tam ani gór, ani powodzi

stych wzgórków, ani zrzóde? ?ywych, ani kataraktów. Kraj ca

?y widziany z wysokiej wie?y, ma postaw? obszernych b?o

niów, poci?tych w niezliczone groble i kana?y, s?u??ce za go

?ciniec, ale gdzie woda, prawie ustawnie stoj?ca, dziwnie

w przykry sposób nos zara?a. W Amsterdamie niema ani

zdrojów, ani studniów. Obywatele d?d?ow? wod? w ryny da

chowe przejmuj?c, chowaj? j? w cysternach, dla wygody i po

trzeby. Dro?yzna na wszystko wielka, niedostatek towarzy

skiego obcowania z lud?mi, w osobistym zysku zanudzonerni,
i pospolicie innego nad swój j?zyk nie umiej?cemi, nie czy

ni cudzoziemcowi ten kraj przyjemnym i po??danym.
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Wyjazd z Amsterdamu. - Breda.- Antwer

pia.
- Bruxella. - Gandawa. - Bruges. -

Ostenda. - Newport.

Wyjecha?em z Amsterdamu r. 1778 dnia 15 Januara do

Utrechtu. Tam przynocIegowawszy, nazajutrz kontynuowa
?em dalsz? drog? i stan??em na noc w Gorkum, zk?d naza

jutrz wielk? prac? przebywa? musia?em Ren, przy uj?ciu
swoim do morza bardzo obszerny, a wodami rzeki Mozy,
tam?e wpadaj?cej, znacznie wezbrany. Poniewa? w niektó

rych mejscach jeszcze lód trzyma?, a miejscami jasna sz?a

woda, przeprawowano nas na batach, umy?lnie na to zrobio

nych, maj?cych p?ozy kowane. Zk?d sz?o, ?e gdzie lód trzy
ma? mocno, jechali?my jak w saniach, a na s?abszych miej
scach cho? si? za?ama? przysz?o, nie by?o niebezpiecze?stwa,

bo?my p?yn?li batem. Przeprawa ta kilka godzin zabra?a.

Breda. Dnia 17 by?em ju? w Bredzie, gdzie, po wy

s?uchanej mszy ?. nic do ogl?dania nie maj?c, poniewa? to

jest forteca do Sztathudera nale??ca, naj?tym furmanem wy

jecha?em do Anvers.

Anvers. Pi?kne to miasto le?y w Brabancie Au

stryackim. By?o ono dawniej najhandlowniejsze i najbo

gatsze w Europie, a to dla pi?knego portu i morzu bliskiego,
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ale ten handel przeniós? si? do Amsterdamu i Anvers ?wie

tno?? z nim swoj? straci?a.

Widzia?em katedralny ko?ció? Parmy Maryi i w nim

66 kaplic. O?tarze, gradusy, kwiatki, galerye, wszystko z naj

przedniejszego marmuru. Obrazy w o?tarzach, od najprze

dniejszych malarzów ma?owane, ceny nie maj?. Najwi?cej
ich jest r?ki Rubensa, który te? w tym mie?cie i umar?, po

chowany w ko?ciele ?w. Jakuba, w kaplicy w której swój por

tret, obu ?on swoich, dzieci, ojca i dziada, zostawi?. Mi?dzy

drugi?mi tego malarza obrazami, s? dwa niby znaczniejsze.

Pierwszy w wielkim o?tarzu wyra?a ten moment, w którym,

Chrystusa Pana, na krzy? wbitego, kaci razem i z krzy?em
w gór? podnoszaj? w przytomno?ci Matki Naj?w., Jana i in

nych. Nie mog?a by? takowa sytuacya prawdziwiej i rzetel

niej wyra?ona. Patrz?c z uwag?-p?aka? trzeba. Drugi obraz

Chrystusa Pana wpo?ród faryzeusza dysputuj?cego. Rubens

przytomnym faryzeuszom podawa? twarze kacermistrzów,
z wiernych orygina?om przekopiowane. Widzie? tam ?ysego
Kalwina, oty?ego Lutra, chytrego Husa, wiaro?omnego Zwin

glea, ob?udnego Melanchtona, z?o?liwego Wiklefa i innych.

Chodzi?em na wie?? 48 stopni maj?c?, z której ogl?da
?em pi?kn? pozycy? Antwerpii nad rzek? Escaut, razem z niej
dojrze? mo?na by?o Bruxell?, Bred?, Mecheln, morze i inne

okoliczne o mil 12 miasta.

Opactwo. Opactwo Norbertanów i ich refektarz ma

malowania bez liczby, a wszystkie przednie i warte widzenia

przez cudzoziemca. Jest to miejsce, w którym stawa Wiel

korz?dca Flandryi, albo familii kto cesarskiej, kiedy tam

przyjedzie.

Ratusz i akademia. Ratusz, dla samych obrazów, jest
wart by? widzianym. Akademia malarska, w której si? ucz?

malowania przy rozmaitych modelach, ma kilka obrazów,

których si? do?? napatrzy? nie mo?na.

By?em na kwaterze piwowarów, dla ogl?dania machiny

kunsztownej, za której pomoc? sprowadzano s?odk? wod?
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o mil flamandzkich siedm i ni?ej fossy sztucznie przepro

wadzon?.

Browar. Ka?dy z piwowarów w browarze i obywatel

na tej?e kwaterze mieszkaj?cy, w domu swoim wod? zawsze:

?wie?? bez ?adnej trudno?ci mie? mo?e. Ko? jeden obraca

ko?o, a to ko?o obraca du?y' walec, w ?rzodku, uko?nie, dla

utrzymania wody i jej regularnego wylania, wyrobiony i wy·

dr??ony. Na tym walcu obraca si? ustawnie ?a?cuch, na któ

rym o 20 calów zawieszone, albo raczej przykute s? konewki"

które, czerpaj?c wod? w tej studni i a? do walca doniós?szy,

wylewaj?c, znowu si? misternie zamykaj? i na dó? schodz?,

aby si? tam znowu otworzy?y. 'Woda ta zlewa si? do du?ego

bassena, zk?d przez rury, na to umy?lnie robione, na ró?ne

miejsca rozchodzi si?. Maszyna bardzo dowcipna, a prosta,

w egzekucyi mniej za drugie kosztowna a wygodniejsza. Przy

tej okazyi by?em w jednym browarze i jedn? s?odowni? wi

dzia?em.

Pozwolone mi by?o widzenie Cytadeli i ca?? j? ogl?da
?em. Bursa Antwerpska, podobno zt?d tylko s?awna, ze s?u

py jej kamienne, a pozycya jej w samym ?rzodku czterech

ulic, które si? krzy?uj? w Bursie. Z Antwerpii wyjechawszy,
na obiad stan??em w Mechel? (Malines po francuzku). Tam

ogl?da?em Arcybiskupi ko?ció? i w nim dostatek przedniego
marmuru, pi?knych obrazów i srebra nie ma?o. W o?tarzu

wielkim reliquie s? ?. Romualda, patrona tego ko?cio?a,
w trumnie srebrnej, bardzo misternie wyrobionej. Miasto sa

mo du?e i pi?knie zabudowane.

Bruxella. Ztamt?d tego? dnia stan?? w Bruxelli,

stolicy Wielkorz?dztwa Niderlandu Austryackiego.
By?em tego? wieczora na teatrum, na którem reprezen

towana by?a opera pod tytu?em Toineu et Toinette, a kome

dya pod tytu?em· Eugenie. Nic pi?kniejszego. Dekoracye
wspania?e i oko mami?ce, a akcye aktorów prawdziwe i cale

naturalne.

Obiciarnia. Nazajutrz widzia?em fabryk?, w której
obicia robi? dobranemi kolorami, wyrazaj?c na 'nich tak do-
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brze osoby i inne effekta, ?e niepodobna, troszk? dalej sto

j?c, dystyngowa?, czy s? malowane, czy tkane. Osnowa obi

ciowa jest, zda si?, prosta, chocia? patrzaj?c si? na pod?o?o

ny pod osnow?, obraz samym w?tkiem przetyka osnow? i tak

pi?knie bez p?dzla maluje.
W Ratuszu s? pi?kne na takich?e obiciach malowania,

osobliwie w sali kosztownej, w której Stany Niderlandzkie

zasiadaj?.
Statua. Na rynku, na szczycie domu jednego piwowa

ra, jest statua du?a tera?niejszego Wielkorz?dcy Karola

z bronzu, suto poz?oconego, przez tego? piwowara postawio
na i ukszta?cona.

By?em tak?e ogl?da? galery? obrazow? jednego Pana

tutejszego. Mo?na powiedzie?, ?e niema ceny. Widzia?em

w niej kilka obrazów, jakich jeszcze dot?d co do ekspresyi

affektów, co do ?ywo?ci kolorów, co do trafno?ci objektów,
nie widzia?em.

Zamek i w nim osobliwo?ci. Po obiedzie widzia?em

zamek i rezydency? Karola. Pokoje paradne, w których z?o

ta nie ?a?owano, wsz?dzie pi?knym i prawdziwym architektu

ry gustern ozdobione. Galerya obrazowa jest pi?kna. Znaj

duje si? w niej ram kilka snycerskich, którym podobnych

podobno niema na ?wiecie. Jest du?y pokój chi?ski, w któ

rym ?ciany, wszystkie stoliki, sto?ki, pokostem chi?skim s?

oprowadzone, a po sto?ach rozmaite stoj? modele chi?skich

pa?aców, strojów, ogrodów, obrz?dków, gospodarstw etc.

Kosztowny to bardzo i razem pi?kny pokój. Pokazywano mi

sal? du?? kollekcyj wszelkich porcelan Chi?skich, Japo?

skich, Saskich, Francuzkich, Wide?skich, dawniejszych i te

ra?niejszych. Trzeba wyzna?, ?e Wiede?ska bardzo si? wy

doskonali?a. Kaplica Xi???ca, na fason Wersalskiej robiona,

jest ?liczna co do struktury i dostatnia co do opatrzenia swo

jego. Ptaszarnia jest pi?kna i lu?na i dobrym porz?dkiem
u?o?ona. Pokazowano mi tam osobliwo??, do wierzenia nie

podobn?, to jest kurcz?ta z królika z kokosz?. Kurcz?ta z tego

p?odu s? osobliwsze, oczy maj? królikowe, a zamiast pierza
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sier?? maj?. Nie wiem co o tym rozumie?, czy to jest bajk?

skomponowan? tylko na oszukanie cudzoziemców, czy

w rzeczy samej? Zostawuj? naturalistom do decyzyi, tym pe

wniejszy, im eksperymenta tego bardziej s? pod r?k?, ?acne

i niekosztowne.

W gabinecie historyi naturalnej, bardzo pi?knym po-

rz?dkiem u?o?onej, jest osobliwo??, ?e si? znajduj? w nim

wszystkich kunsztów; które tylko s? wynalezione i ka?dego,

wszystkie a wszystkie narz?dzia, w bardzo drobnych mo

delkach.

Ko?cio?y s? wielkie, dostatnie, bogate. Malowania

w nich wyborne. W katedralnym ko?ciele kaplica Naj?w.
Sakramentu ca?a z marmuru. Cyboryum z lanego srebra du

?o, wsz?dzie srebrny przepych.

Kamloty. By?em te? w manufakturze, gdzie robi?

kamloty, s?awne na ca?? Europ?. Ca?y ich sekret by? musi

w preparowaniu kameloru, poniewa? osnowa i tkanie podob
ne jest do tkackiej roboty. Kamelor ju? uprz?dziony przysy

?aj? im z Hiszpanii.
Gand. D. 24 z Bruxelli wyjechawszy, stan??em

w mie?cie rodzinnym Karola V Cesarza, i tego? wieczora by
?em na kornedyl i operze. Nazajutrz ogl?da?em rzeczy wi

dzenia godne. Miasto to jest du?e, przy uj?ciu trzech rzek,
które 26 wyspów czyni?, pi?knemi z ciosanego kamienia mo

stami po??czone. Z miastem si? styka jurydyka opactwa

Benedykty?skiego ?. Piotra, nie od Magistratu Gandawskie

go, ale prosto od BruxeIli w s?dach swoich dependuj?ca.
Ko?ció? Opacki ?liczny, na model male?ki ?. Piotra na Wa

tykanie robiony. O?tarz w nim i cyborium srebrne, blach?
ca?e powleczone. Ko?ció? katedralny jest du?y i obszerny.
W chórze W. O?tarza jest mauzoleum jedno z przedniego
bia?ego marmuru, anio?ki dwa przy nim, jeszcze co do roboty

przedniejsze. Który to mauzoleum robi?, z?apany w ko?ciele

na grzechu sodomskim i ?ywo spalony. Inny roboty

jego nie dokona?, ale dla pokazania swojej sztuki, dwu do

robi? anio?ków tylko. G?owa marmurowa, o której wspomi-
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na w swym woja?u Krebel, nie znajduje si?, bom si? o ni?

dopytywa?. Ratusz jest bardzo przestronny, ale pusty i bez

opatrzenia. Kilka tam przecie? znajduje si? ?licznych obrazów,

a mi?dzy niemi jeden, nad kominkiem, za firankami, obraz

nieboszczki cesarzowej, odmalowany w koronkach, które jej
miasto w podarunku na koronacy? pos?a?o, a które mu ko

sztowa?o 300 funt., jako ten mi mówi?, co czyta? ich rachunki.

Widzia?em i to miejsce, gdzie si? Karol V urodzi?, opuszczo

ne ze wszystkie m i do pustek podobne. Jest kilka w tym
mie?cie placów bardzo pi?knych.

Z Gand wyjecha?em do Bruges wod?, w bacie pi?knie

meblowanym, gdzie te? i obiad daj?. Utrzymuje to Magi
strat ze skarbu publicznego na publiczn? wygod? i dla tego
nie zawsze przychód równy jest rozchodowi.

Bruges. W Bruges ogród widzia?em klasztor, ko

?ció?, ju? blizki do uko?czenia, zakonników ?. Bernarda, ko

?cio?ek ma?y, ale gustowny, zakonnic irlandzkich. Miasto

obszerne, ale ma?o ?adne. By?em przez ciekawo?? na redu

tach. Sklepy towarowe s? tak stawione, ?e spodem ich idzie

kana?, którym baty male?kie chodzi? mog?. W tym mie?cie

i w ca?ej Flandryi widzie? obraz wymowny wspania?o?ci,
która dawniej o?ywia?a handel, a która razem z handlem

upad?a.

Ostenda. Dnia 27 z Bruges stan??em w. Ostendzie.

Jest to port i forteca, do Austryi nale??ca. Ogl?da?em port

du?y i ?luzy miliony kosztuj?ce i przez francuzów robione.

Forteca chocia? obronna, przecie? j? po 11 dniowym obl??e

niu od morza przez Lawendala, a od l?du przez La Force,

wzi?li Francuzi. Chcia?em z miejsca tego jecha? prosto okr?

tem do Londynu, dla ogl?dania tego widoku, który si? nie

tak ?acno nadarzy widzie?, to jest okr?tem na Tamizie takim,

ile ich ani Francya, ani Hollandya, ani Hiszpania, razem

wzi?te, teraz nie maj?, alem si? pomy?lnego niedoczeka?

wiatru.
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N euport. Dnia 29 wyjecha?em l?dem do Calais"

traktem na Neuport, cytadeII? francuzk?, gdzie te? nocowa

?em. Nazajntrz stan??em w Dunkierce.

Dunkierka. Miasto obronne, ale moc? konwencyi
z Angli? uczynionej, od portu nieufortyfikowane. Ulice sze

rokie i pod sznur bite. Bursa ma?a, ale ca?a, nakszta?t du?ej

sali, nakryta.
Gravelines. Tego? dnia po obiedzie z Dunkierki

wyjechawszy na noc stan??em w Gravelines. Miasteczko

szczup?e, ale pot??nie ufortyfikowane.
Calais. Dnia 31 stan??em z po?udni? w Calais

i ogl?da?em tam port ?liczny i kosztowny, grobl? do morza

wchodz?c?, tysi?c kilkaset ?okci maj?c?, a ka?dy ?okie?

1,000 talarow kosztowa?, zamek na samem morzu zbudowa

ny, batery? du?? tak?e w morzu b?d?c? etc. W bat poczto

wy wsiad?szy o godzinie 1 z po?udnia na 10 wieczorem sta

n??em szcz??liwie w Douvres. Licz? tego przejazdu mil 15

ale morze natenczas tak by?o ciche i spokojne, ?e?my przez

nie jak przez jezioro jakie przejechal1, ?adnej du?ej fali nie

poczuwszy.
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IX.

Douvres. - Londyn.

Douvres. W Douvres przenocowawszy, nazajutrz,
to jest l Febr., po odbytej rewizyi, naj?tym pojazdem cztero

konnym wyjecha?em do Londynu. Licz? z Douvres do Lon

dynu mil 43, a mil takich prawie 7 czyni? jedn? du?? polsk?

mil?, to czyni, zw?aszcza przy wy?mienitej drodze i du?ych
koniach angielskich, ?e te 42 mile, poczt?, za 5 godzin przeje
cha? mo?na.

Droga do Londynu. Droga ca?a nie jest tak jak gdzie

indziej brukowana, ale zwir i drobne kamyczki, najwi?cej ze

dna rzeki Tamizy wybrane, w glej i wapno (którego tu do

statek) wrzucane, wbijane, równane i tratowane. To czyni

drog? równiejsz?, pr?dsz? i cale nie trz?sk?. Dodawszy do

tego kolaski angielskie na ressorach, ta podró? do Londynu

prawie si? niczym nie ró?ni od drogi wod?. Góry niektóre

s? równane, ale nigdzie (prócz blisko Londynu) drogi nie s?

wysadzone i wprost bite. Jednostajno?? widoku, która gdzie

indziej t?sknic? przynosi, g?stwin? drzew, po bokach sadzo-
.

nych, zas?aniaj?c objekta, tu miejsca niema. Rozmaito?? rze

czy bawi niewypowiedzianie podró?nego.

Wszystkie pola s? niskim krzewiem, albo g?ogiem, osa

dzone i wszystkie wzgórki wyrobione. Nigdzie na ?okie? pu

stego gruntu nie wida?. Widzie? rozmaite, albo na trakcie,
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albo po stronach wsie liczne, dobrze zabudowane i dostatek

narodowy pokazuj?ce. Pa?acyki i dworki ró?nych panów,

??ki pi?kne, sliczne po nich pas?ce si? byd?o, grnnta okopane

i zarobione. Najwi?cej za? chmielników, z których gospo

darz wielki ma profit i rzepniki na pokarm byd?u, które si?

tam puszcza, i zagnojenie ziemi czyni.

Canterbury. Na obiad stan??em w Canterbury,

mie?cie d?ugim, ale ca?ym po gotycku budowanym. Stolica

to jest Arcypiskupa i Prymasa Angielskiego, który tam jednak

nie rezyduje.
Rochester i Chatam. Na noc stan??em w Cha

tam, mie?cie, które si? styka z Rochester sam? tylko rzek?, na

której ?liczny most marmurowy rozdzielony. Jest to razem

port, w którym najwi?ksze okr?ta wojenne robi?,

Londyn. Nazajutrz oko?o czwartej z po?udnia, to

jest d. 2 Febr., stan??em szcz??liwie w Londynie, stolicy Kró

lestwa Angielskiego.

Stancya i sposób jej obrania. S? w nim domy go

?cinne bardzo liczne. Woja?er jest w nich dobrze s?u?ony,
ale te? za to przynajmniej dwoje tyle zap?aci? musi, ni? gdzie

indziej. Najlepszy zatym sposób jest
?

zgodzi? u obywatela

którego stancy?, których do?? wsz?dzie gotowych jest do na

j?cia. Gospodarze s? pospolicie arcy grzeczni dla cudzo

ziemca i nie zdzieraj?. Za pó?tory ginei, na drugim pi?trze

pi?kny apartament mie? mo?na. W takich domach nale?y
samemu sobie gospodarowa?. Trzeba do kominka kupi?
wór w?glów. Gospodarz da miejsce gdzie ich z?o?y?. Na

?niadanie za?, czy kawa, czy herbata, trzeba na ogó? kaza?

kupi?, gospodarz naczynia i fili?anek dostarczy. O obiad

troszczy? si? nie trzeba, mo?na go albo do siebie przynie??
kaza? z ober?y, albo tam pój?? samemu, gdzie za pó?trzecia
szylinga uczciwie zje?? mo?na.

Ober?e. Licz? takich garkuchni w Londynie 440, ka

fenhauzów 551. W takich garkuchniach s? du?e sale, w nich

za? stolików gromada, u których najwi?cej sze?ciu pomie?ci?
si? mo?e. Tam si? je tedy, albo osobno, albo w kompanii
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sobie znajomej, nigdy nie maj?c przykro?ci, jak w innych
krajach, siedzenia u sto?u z nieznajomemi. Nad sal? s? ró

?ne pokoiki, a w nich sto?y. Kto wi?ksz? sprosiwszy kom

pani? przychodzi, w tych pokoikach je?c mo?e, za obiad or

dynaryjny, pó? szylingiem tylko od osoby wi?cej p?ac?c, ni?

gdyby jad? w sali. Jedz? po ober?ach Lordowie i najdystyn

gowa?si panowie. Je?? daj? nie wymy?lnie, ale dostatnio

i czysto. W tym tylko jest osobliwo??, ?e serwet nie znaj?,
ale za to obrus miejsce serwety zast?puje. W ober?y Lon

dy?skiej na 360 osób codziennie je?? gotuj?. Ale te? to pra

wda, ?e ta ober?a jest najpi?kniejsza. Appartamenta s? war

te by? w pa?acu pana najwi?kszego. Na srebrze je?? daj?.
Sala jedna jest du?a, bardzo ?licznie umeblowana, w której

kompania po obiedzie bawi? si? i ta?cowa? mo?e. Je?liby
si? za? dwie zebra?y kompanie, aby jedna drugiej nie prze

szkadza?a, sznurem w?ród sali przedzia? si? czyni, i za d?wi?
kiem jednej muzyki, dwie kompanje swobodnie ta?cowa?

i skaka? mog?.

Wielko?? Londynu. Miasto to nie jest, w proporcy?

d?ugo?ci swojej, szerokie. D?ugo?? jego od baryery do ba

ryery bior?c, jest mil o?m angielskich. Mówi? od baryery,

poniewa? inaczej jeszcze za baryer?, niby w kontynuacyi te

go przedmie?cia, jeszcze si? mil kilka ci?gnie, rozk?adaj?c si?

po nadbrze?u Tamizy. Wielko?? miasta tego zt?d pozna?

mo?na, licz?c ulice i mniejsze i wi?ksze w jeden komput, jest
ich 7000. Rynków na mi?so 15, na ?ywe byd?o rynek jeden,
na zielenin? dwa rynki, a na zbo?e, siano, w?gle 23 placów

kwadratowych du?ych (S?uares), 27 placów, gdzie s? kramy
dla professyonistow, 49 domów funduszowych, rozmaitych

160, królewskich, na szko?? funduszów o?m, szkó?" rozmai

tych dla ubogich sierot 131. W nich jest sierot edukuj?cych

si? 5430. Szkó? publicznych 3. Szpitalów 20, wi?zieniów

publicznych 10. Izb S?dowych 25. Szynków 5430, fiakrów

wi?cej ni? 1000, lektyk 400. Domów rachuj? 130. Za te

ra?niejszego panowania przyby?o ich nowych do 20. Chocia?

kamienice w mie?cie w powszechno?ci s? pi?kne, nierównie
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pi?kniejsze i do pa?aców podobniejsze s?, które teraz buduj?,

Ko?cio?ów farnych 102, kaplic Angielskich 69, Protestanckich

francuzki ch 22. Ditto dla Niemców 11, Nowokrzcze?skich 33.

Prezbytera?skich 28, Judependentskich 26, Katolickich ka

plic 14, [Synagog ?ydowskich 3. Far za miastem tu?--26. Ze

wszystkim, domów, na s?u?b? Bosk? po?wi?conych, 326. Dla

lepszego ludno?ci tak wielkiego miasta wyobra?enia, k?ad?

tu jego roczn? konsumpcy?, wedle wyci?gnionego rejestrów

akcyzowych wszystkich rachunku, pokazuje si?, ?e si? zjada

w Londynie:
-

Byd?a rogatego sztuk 98244

Baranów i owiec. 711123

Ciel?t . . . .

194760

Prosi?t. . . .

186932

?wi? i wieprzów.
52000

Ptactwa rozmaitego. bez liczby

Ostrygów bary? . .
115586

Batów ma?ych z rybami 1398

Mas?a funtów oko?o. .
20000000

Mleka garncy. . . .
,

7000000

Mocnego piwa beczek .
1172494

Piwa cie?szego beczek. 798595

Cudzoziemskiego wina beczek 30049

Rumu i wódek rozmaitych garcy 11000000

Swiec ?ojowych funtów oko?o 11000000

Mieszka?ców licz? jedni do 400000, drudzy do miliona.

To wielkie i w Europie najobszerniejsze miasto i dla

tego, jak dla interesów ludzi fatyguj?ce, tak do uporz?dko-
wania trudne, chocia? teraz regularniejsze, otwartsze i zdrow

sze, ni? by?o przed owym strasznym po?arem R-u 1666, nie

równie by?oby wspanialsze, gdyby, wedle podanej przez

Krzysztofa Wren, najs?awniejszego angielskiego architekta,

planty, budowane by?o. Dobro publiczne, jak si? wsz?dzie

cz?stokro? trafia, ust?pi?o prywatnemu interesowi mieszka?

ców i ca?ego narodu. Zt?d posz?o np. ?e ko?ció? ?. Paw?a,

Monument i inne publiczne budowy, znajduj? si? po k?tach.
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Zda si?, ?e te budowy jedynie postawiono na to, aby przed
cudzoziemcem by?y ukryte. Mimo te jednak wady, z widzia

nych odemnie, jest najpi?kniejsze. Ma?o jest miast, któreby

tyle mia?y dostatkiem ?wie?ej wody, jak Londyn. Ka?dy
dom ma u siebie rynnami wod? sprowadzon?. Woda si? psu

je w rynnach drewnianych d?ugo stoj?c, ale jej Anglik nie pije.
Ten wody dostatek bardzo pomaga miastu od ognia. S? po

kopane w pewnej od siebie odleg?o?ci studzienki pe?ne wody,
ale zamkni?te i klucze s? z?o?one w parafii. Dla rozeznania

za? miejsca tych studzienek - na ?cianach domów przeciwko
nim b?d?cych wielkiemi literami napisano jest F. P. (to jest
Fire plug, czytaj po polsku Feior-plog). W potrzebie otwie

raj? si? te studzienki i w obfito?ci dostarcza si? wody pom

pom, do gaszenia po?aru u?ywanym. Nie ma?o do ozdoby
miasta pomagaj? ulice szetok?e i d?ugie, których ?rzodkiem

przechodzi kana? sklepiony, gnoje wszystkie do Tamizy za

bieraj?cy, a powierzchu bardzo dobrze wybrukowany. Po

obu bokach s? ?cie?ki z ciosowego kamienia, na ?wier? ?o

kcia od bruku podniesione, kilka ?okci szerokie, dla wygody

pieszego. Trzeba albowiem wiedzie?, ?e pieszy jest w An

glii respektowany i wygod? ma udzielnemi ?cieszkami cho

dzenia, nietylko w Londynie, ale i po drogach ca?ego kraju.
Ulice wszystkie w Londynie o?wieca niesko?czona liczba la

tar?, które si? zapalaj? pó?tor? godzin? przed noc?, a pal? si?
niektóre jeszcze o pi?tej godzinie nazajutrz, w lecie. Najwy

?ej pal?ca si? przy domach miejskich latarnia jest o pó?czwar
ta ?okcia. ?wiat?o jednak?e, które lampa daje. jest s?abe.

Niewiem czyby rewerbery nie by?y po?yteczniejsze, ale na to

trzebaby aktu parlamentowego. Nic pi?kniejszego jak te

?wiat?a, widziane z pewnej odleg?o?ci, zw?aszcza na krzy?u

j?cych si? ulicach, jak Pall MalI, New Bound Street, Ox

ford Road.

Stra? nocna z dziadów. Bezpiecze?stwa tego miasta

w nocy strze?e dwana?cie czy pi?tna?cie tysi?cy niedo???nych
dziadów. Niektórzy z nich przy sobie psa maj?, ale wszyscy

s? dla w?asnej obrony z dzidk?, albo kijem. Dla schronienia
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ich od niewygód czasu, stoj? w pewnej odleg?o?ci budki,

w których oni maj? dzwoneczek. Kiedy si? jaki gwa?t lub

ha?as zrobi, ka?dy zadzwoni, wraz wypadaj? wszyscy z budek

swoich z kijami i prawie niepodobna jest hultajowi od nich

nie by? z?apanym. Wi??nia prowadz? do kordegardy, w któ

rej z kolei mieszczanin ca?? noc nie ?pi. Ten protunkowy

s?dzia, wejrzawszy w przypadek, albo niewinnego zaraz wy

puszcza, albo, je?li winny, w tej?e go przez noc strzedz ka?e

kordygardzie, aby nazajutrz przed w?a?ciwego swojego s?

dziego by? stawiony. Dawszy pó? ginei naj?mielszemu i naj

czulszemu dziadowi, cho?by? zabi? kogo, mo?esz by? pewny,

?e ci? wolno pu?ci. Te dziady z samego mot?ochu s? zbie

rani, parafia im daje latarni? i ?wiece i za ka?d? noc ma sze??

pensów, to jest blisko naszych 20 groszy. Ich obowi?zek

test, co godzina, przechadzaj?c si? po ulicy, wo?a?, która go

dzina, budzi? raniute?ko podró?nych, nag?e interesa maj?

cych, probowa? czy okiennice i drzwi s? wsz?dzie pozamy

kane? Je?li s?u?ebna zapomnia?a zamkn??, musi nazajutrz
temu wartownikowi kwart? piwa zap?aci?.

Mimo t? jednak liczb? wartuj?cych, z?odzieje prawie
w ich oczach wysadzaj? drzwi i ca?y dom okradaj?, osobliwie

w lecie, kiedy 30 w?a?cicielów powierzaj? swe domy stra?y

baby jakiej, sami na wie? wyje?d?aj?c. Niektórzy ostro?niej
si, co dro?szego z sob? zabieraj?, reszt? trafowi zostawuj?c.

Czemu ?o?nierzy nie cierpi?? Zdaje si?, na pierwsze
wejrzenie, ?e wi?cej daleko ?o?nierze zbrojni utrzymaliby
bezpiecze?stwo, ni? niedo???ni dziadowie. Ale naród za

zdrosny powadze autorytetu, który independentn? nad woj
skiem ma komend?, obawia?. si?, aby pod tym pretekstem nie

pomno?ono wojska i wolno?ci narodowej nie przyt?umiono
Przez edukacy? zatym, taki Anglikom wra?ony respekt praw

narodowych, ?e jeden dziad z kijem 50 swywolnych do wi?
zienia pop?dzi.

Rz?d miejski. Londyn dzieli si? na 26 kwater, z któ

rych ka?da ma swego Prze?o?onego, pod imieniem ?awnika

(Alderman). Obierani oni s? od mieszczan, a sami obieraj?
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Lorda Burmistrza. Jego juryzdykcya rozci?ga si? o mil 40

na rzece. Jest on pierwszym s?dzi? Londy?skim, zapozywa

i do wi?zienia wsadza sw? powag?, b?d?cych pod swoj? ju

ryzdykcy?. Kiedy ceremonialnie wyje?d?a, siedzi w przepy

sznej karecie, ma sukni? na sobie purpurow?, ?a?cuch na

szyi z?oty, na którym wisi kamie? drogi. Oko?o karety jego
jedzie wiele miejskich oficyalistów. Stó? trzyma u siebie

otwarty, chowa psiarni? i poluje kiedy chce, na 18 mil oko?o

miasta.

Rada wielka. Rada wielka, czyli magistrat, sk?ada si?
z 230 mieszczan przysi?g?ych. To cia?o, maj?c na swym

czele Burmistrza, stanowi prawa municypalne, szanowane

i s?uchane od wszystkich obywatel ów, wi?cej ni? od lat 400.

Mieszczanie przysi?gli s? ci, którzy, wpisawszy si? na nauk?
rzemios?a jakiego, przyj?ci s? do jakiegokolwiek cechu. Li

czba takich przysi?g?ych jest blizko 9,000, którzy wszyscy

maj? g?os swój w obieraniu magistratów i pos?ów na Par

lament.

Heyweymerzy, albo rozbójnicy. Powiedzia?em, '?e to

miasto dla obszerno?ci do uporz?dkowania bardzo trudne.

Dowodem tego liczne nietylko w kraju ca?ym rozboje, ale

i ? samym mie?cie. Odbierze ci zegarek i worek i jeszcze

podzi?kuje i dobrej drogi winszowa? b?dzie.
Wie o tym ka?dy, i dla tego, zawsze, przy sobie, wy

chodz?c, na przypadek takiego spotkania, kilka ginei w osob

nym worku chowa. Gdy z?api? takiego, chocia?by tylko

wzi?? szyling, os?dzony jest na szubienic? i egzekwowany
bez pardonu.

Kto takiego rozbójnika z?apie, nadgroda od parafii jest

przyrzeczona 50 gineiów. Ale prócz niebezpiecze?stwa, na

które si? odwa?y? trzeba, przytrzymuj?c determinowanego

desperata, trzeba jeszcze z dwoma ?wiadkami przed s?dzi?

zaprzysi?dz, ?e to ta? sama, a nie inna jest osoba, która ci?
rozbi? chcia?a. Trzeba po kilka razy na s?dy chodzi?, a tym
czasem oskar?ony znajdzie dwu sobie podobnych ?otrów,
a czasem i spólników tajemnych, którzy przysi?gn?, ?e ob?a-

Dziennik podró?y Staszica, T. J. a.
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?owany O krymina?, tego, a tego czasu, pope?niony, w?a?nie

tego? samego czasu, o kilkana?cie mil znajdowa? si?. Prawa

tedy Angielskie nie tylko V{ ten sposób nie zabiegaj? rozbo

jom, ale owszem zdaj? si? faworyzowa? hultajów.

Dziewki publiczne. Jest jeszcze i drugi rodzaj rozbo

ju w tym mie?cie, to jest dziewki, których albo n?dza ostat

nia, albo rozpusta na takie ?yci e- przywiod?a, a których po

wszystkich 'ulicach liczba wielka. Niezmiernie one przykrz?

si? przechodz?cym, zast?puj? drog?, chwytaj? za kraj sukni,

ledwie si? im obroni? mo?na. Po mniejszych uliczkach nie

ze wszystkiem bezpiecznie, bo tak s? sprawne, ?e si? ani po

strzedz, jak ci zegarek i pieni?dze z kieszeni wyci?gn?. Na

le?a?oby, aby policya cokolwiek o tym pomy?la?a. 2000 licz?

domów w Londynie, w których za pieni?dze nasycf? mo?na

cielesno??, 500 kaffenhauzów, do których co wieczór schodz?

si? dziewki, czekaj?c, które z nich, przychodz?cy tym ko?cem,

. ch?opcy wybior?. Podlejszej klassy nierz?dnic pe?no po

szynkach, nie licz?c innych partykularniejszych domów. Trze

ba jeszcze, aby si? rozchodz?c po ulicach, uczciwych ludzi

napastowa?y i im przykremi by?y?
Jak wielka nierz?dnych kobiet liczba, nie z samej tylko

pochodzi rozwi?z?o?ci, lub pob?a?ania rz?du krajowego, ale

wi?cej jeszcze z niedostatku sposobu do ?ycia. Wszyscy
plebani, po wi?kszej cz??ci, s? ?onaci. Córki, które wczesn?

ksi??y rodziców swoich ?mierci? osierocia?e, i za m?? nie wy

dane zostan?, przywyk?szy do nieco wygodniejszego ?ycia,
a dalej go przez niedostatek prowadzi? nie mog?c, t?umem

zewsz?d kupi? si? do Londynu i na lekki, chocia? zdrowiu

ich zawsze fatalny, a zawsze n?dz? ko?cz?cy si?, udaj? si?
zarobek. S?u?ebna, których pe?no po obywatelskich domach,

je?li cokolwiek ho?a, albo m?oda, za najpierwsze grube prze
kradnienie si?, natychmiast b?d?c odprawiona i bez s?u?by,
idzie na ulic? ofiarowa? si? z swoim towarem najpierwszemu,
którego napotka, i pomna?a stado zr?cznych i w r?ku do

okradania osobliwsz? sposobno?? maj?cych z?odziejek. Kie

dyby? któr? w swojej kieszeni za r?k? uchwyci? i do s?dziego
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pokoju zaprowadzi?, je?li? cudzoziemiec, b?d? pewny, ?e ona

zawsze wygra. Nie dosy? dowie?? kradzie?y, aby j? do wi?
zienia wsadzi?. Ci Ich mo?? S?dziowie bywaj? pospolicie
bez obyczajów, których cz?sto z urz?dów zsadzaj?, osobliwie

kiedy si? kto akkredytowany na nich poskar?y. Prawo tedy

wi?cej pob?a?a hultajowi, ni? strze?e uczciwego.

Budynki na lat kilkadziesi?t budowane. Budynki
w Londynie po wi?kszej cz??ci s? nietrwa?e, bo na lat 90 tyl
ko budowane. Proprietaryuszowie albowiem placów, nie

maj? zwyczaju przedawa? ich wieczy?cie, ale arenduj? na lat

tyle, z przyczyny, ?e mo?e ich sukcessor te? by? fantazyi i do

tej przyj?? fortuny, ?e si?, wed?ug swego gustu, zechce na

tym?e placu zabudowa?, albo swemu jakiemu przyjacielowi
zaarendowa?. Po up?ynionym terminie arendy, proprietarz,

kiedy nie chce, nie jest obowi?zany dom i zabudowanie za

p?aci?, poniewa? mu tylko plac arendowa?, a za tym arendarz

rozbiera po cegie?ce dom swój i albo komu innemu przedaje

go, albo przenosi si? na inne miejsce. Dla tego tedy nie bu

duj? fundamentalnie, aby tym ?acniej, w przypadku dziwac

twa przysz?ego w?a?ciciela, rozebra? mogli. Mimo to jednak,
wiele jest placów wieczystych, albo wieczy?cie arendowanych.
Widzia?em w Londynie pa?ac na 990 lat zaarendowany.

Prócz tego, ceg?a zdaje si? by? ?le wypalona i to nie

ma?a jest przyczyna nied?ugiej domów trwa?o?ci. Dym kopci

ceg?? we dwie leciech, co czyni ulice troch? smutnemi. Dym

ten, pochodz?cy od w?glów kamiennych, przechodzi do po

kojów najlepiej zamkni?tych. Ksi?gi oprawne za dwie zimy
tak si? zakopc?, jak gdyby na ulicy od sta lat do przedania

wystawione zostawa?y. Piersi delikatne psuje grubo?? tego
to siarczystego dymu, który ledwie na pi?? ?okci nad kominy

podnosz?c si?, spada nazad w kszta?cie mg?y, smaruje bieli

zn?, suknie, sprz?czki, guziki. Z tej to przyczyny nie nosz?

Anglicy z?ota, ani galonów, ani haftu na sukniach, ani man

kietów batystowych, ani ?wiat?ego na sukniach u?ywaj? kolo

ru, kiedy po ulicach chodz?, dla tego to rocznie przynajmniej

domy swoje obmywa? musz?. Od niejakiego czasu niektó-
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rzy zacz?li tynkowa? i pobiela? facyaty swych domów, a ra

my od okien zielono farbowa?. Gdyby to posz?o w mod?)
ulice by?yby bardzo przyjemne, osobliwie dla och?dóstwa,
ktore po domach panuje i dla dostatku wody. Drzwi po

wszystkich domach s? pozamykane, same domy wewn?trz s?

sosnowym drzewem ok?adane, pod?ogi myte i czyszczone

trzy razy w tydzie?. Bielizna ich, jak ?nieg, bia?a. Najmniej
sza s?u?ebna przystojnie i czysto przywyk?a chodzi?. Ka?dy
mieszczanin trzyma dwie lub trzy s?u?ebne do mycia bielizny
i utrzymania domu w och?dóstwie. Lokajów jest bardzo ma

?o, wi?cej za tym kobiety w Anglii maj? sposobno?ci do ?y
cia, a m??czy?ni, jako do pracy ci??kiej sposobniejsi, do roli,
albo ?o?nierki, mog? by? obróceni.



x.

Urz?dzenia Londynu.-Zabytki.-Gmachy.
p a?ace.-Q byczaj e.

Poczta angielska. Poczty takiej, jak w Anglii, nie

masz na ca?ym ?wiecie, to jest, gdzieby pr?dzej i wygodniej

je?d?ono. Niema ma?ego miasteczka, gdzieby dwu lub

trzech nie by?o furmanów, którzy ros?ych pi?knych koni cho

waj? w stajni w pogotowiu i kilka karet. Cena wsz?dzie jest

jednostajna, jazda pr?dka, drogi wsz?dzie robione, Jak tylko

przybiegasz w kolasce i, wysiadaj?c, mówisz, aby konie go

towe by?y, jeszcze? nie rozp?aci? si?, ju? zaprz??ona kolaska

na ulicy na ciebie czeka. Nigdzie tak pr?dkiej ekspedycyi
nie ma. Domy, w których koni bierzesz, s? razem i domy

go?cinne. W nim appartamenta pa?acowe, jakiej zechcesz

wygody. T? mie? mo?esz, czy do jedzenia, czy do spania.
Wielka z tej miary wygoda podró?nemu, chc?cemu kraj

zwiedza?, ?e ci? z ka?dego miejsca, do ka?dego, gdzie chcesz,

i tak daleko, jak chcesz w stron? zawiezie. Z ko?mi wy?mie
nicie umiej? si? obchodzi? Anglicy, najwi?cej ?agodno?ci?.

Konie to znaj? i dla tego na sam g?os postilliona albo stan?,

albo biegn?. Widzia?em postilliona, ?e, g?aszcz?c konia, tern

go pobudza?, ?e bieg? w zawody, czego by bity ka?czukiem

nie czyni?. Ale te? za to wszelk? wygod? czyni? koniom.
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Jak tylko do ober?y przyjecha?e?, postillion, wyprz?g?szy ko

nie, nie pr?dzej w stron? pójdzie, a? koni och?do?y i opatrzy ?

Penny poste. Groszowa poczta, zwana Permy post.

Bardzo to jest wielka wygoda. Po wszystkich kwaterach s?

kontuary, w których za jeden pens przyjmuj? list od ciebie,

byleby by? dobrze zaadresowany, z wyra?eniem, na której

ulicy i pod którym numerem ma by? oddany. Ten list, we

dle adresu, odes?any b?dzie i respons odbiera nazajutrz z je

dnej kwatery, sam b?d?c w drugiej. Ta poczta piechot? od

bywa si?. Niema przyk?adu, aby list zgin??. Gdyby dowie

dziono komu, ?e list zatraci?, by?by to krymina?, ?mierci?

ukarany.
Moneta. Z monet? troszk? jest niewygodnie. Jest

bardzo wiele pieni?dzy fa?szowanych. Trudno jest rozezna?

cudzoziemcowi. Ginee za? wa??, skoro cokolwiek niedowa

??, bra? nie chc?, albo .te? na odmianie traci? trzeba. Zda

si?, ?e trzeba by?oby z szalkami chodzi?, ?eby nie mie? za-

trudnienia z monet?.
\

Mosty. S? trzy mosty, które ??cz? miasto z przedmie

?ciami, na tamtej stronie Tamizy b?d?cemi. Jeden zowie si?

Londy?ski, drugi Westminsterski, a trzeci Black-Friars, albo

czarnych mnichów. Most Londy?ski 800 stóp wzd?u?, 30

wszerz, przed kilka laty nie wydawa? si? mostem, ale ulic?,

poniewa? na tym mo?cie sta?y z obu stron domy i kramy. Te,.

przez edykt Parlamentowy s? teraz zrzucone i most bardzo

pi?knie si? wydaje, balasami na ko?o ozdobiony. Trotuary,
albo uliczka ma?a, dla wygody pieszych na tym?e mo?cie, do

12 calów podwy?szone, szerokie i kamieniem ciosanym wy

s?ane, czyni? przechadzk? mi?? i nieuprzykrzon?. Podobnie?

jest zrobiony most Westminsterski, nazwany dla tego, ?e ??

czy Westminsterskie przedmie?cie z przedmie?ciem ?. Jerze

go, jest d?ugi 1223 stóp, szeroki 44. Ma 14 filarów, skrzynie,.
na których ten most budowany, s? bardzo szerokie i ?rze

dnia liczy 76 stóp grubizny, kosztuje on 38950 F. S., co na

nasz? monet? uczyni 15,580,000 z?otych. O?wiecaj? ten most

co noc 32 latarnie. Równie prawie pi?kny, cho? mniejszy
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jest most trzeci Black Friars. Tamiza rzeka mniejsza nieró

wnie od Wis?y naszej, a troszk? szersza od Niemna, jest bar

dzo g??boka. Okr?ta wojenne ni? chodz?, innych za? ku

pieckich tak wielka liczba, ?e ca?a Tamiza przykryta niemi

by? si? zdaje.
Kolumna-monument. Z mostu Londy?skiego, wjez

d?aj?cdo miasta, ofiaruje si? oczom kolumna du?a, 202 stóp

wy?yny maj?ca, wewn?trz a? do galeryi licz? 345 wschodów.

Widok tam na wszystkie strony jest przedziwny. Wystawio
na jest ona na pami?tk? s?awnego po?aru, który wi?ksz? pra

wie cz??? miasta, bo 136 domów i parafii 87, w perzyn? obró

ci?, niewyrachowan? uczyniwszy szkod?. U do?u tej kolumny

jest opisanie tego po?aru i razem zwalenie przyczyny na ka

tolikówtemi s?owy: Error papisticus qui tam diva'(?) patrauit,
nondum extinguitur. Pope, ich najprzedniejszy poeta, nazy

wa t? kolumn? monumentem trwa?ym potwarzy i k?amstwa

londy?skiego, poniewa? w rzeczy samej nigdy katolicy tego
nie uczynili, ale ?le zrozumiana protestantów nienawi?? ku

katolikom, te im zbrodnie przypisa?a.
Machina do wody. Przy mo?cie Londy?skim jest ma

china do pompowania wody z rzeki do bassenia, z którego

komunikuj?cemi si? kana?ami idzie woda na ca?? kwater?

Londy?sk?. Warta jest widzenia.

Machina do dziurawienia ryn .. Niedaleko ztamt?d

jest machina do przedziurawienia ryn. Dzieje si? to za po

pomoc? jednego konia, obracaj?cego i pr?dko i dobrze

i dowcipnie.
Ko?ció? ?. Paw?a. Ko?ció? w mie?cie ?. Paw?a jest

najwi?kszy i najpi?kniejszy. Anglik prosty rozumie, ?e ten

ko?ció? równy jest ko?cio?owi Rzymskiemu ?. Piotra, ale go

?atwo z b??du wyprowadzi? mo?na, mówi?c mu, ?e ko?ció?

?. Paw?a ma wzd?u? stóp 500, w szerz 250, w gór? 340. Ba

zylika za? ?. Piotra ma wzd?u?
-

stóp 729, szeroko?? krzy?ow?

wn?trzn? 510, wy?yny 437. Tam wszystkie bogactwa, które

natura ofiaruje oczom naszym, s? umieszczone z gustem

i wspania?o?ci? zadziwiaj?c? cudzoziemca i konesera naj-
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trudniejszego do ukontentowania. Tu ko?c?ó? wewn?trz

w ozdoby go?y, chór i kopu?a bez dekoracyi. Srzodkiem je

go, jak ulic?, przechodz? ludzie, sama navis ko?cio?a jest

zamkni?ta i tam si? tylko odprawuje nabo?e?stwo. Kopu?a

tak sztucznie jest ozdobion?, ?e najciszej przy scianie mówi?c

z jednej strony, z drugiej wy?mienicie s?ysze? mo?na. By

?em na galeryi nad kopu??, ale dla mg?y g?stej okolic miasta

i samego miasta widzie? nie mog?em.

Lorda Burmistrza pa?ac. Niedaleko od ko?cio?a jest .

pa?ac Lorda Burmistrza Londy?skiego, du?y, ale cale nie

okaza?y i zakopcony.
Bursa. Ztamt?d w blisko?ci jest bursa, czyli gie?da,

Royal Exchange. Kwadrat du?y, bokami otwarte kurytarze,
dla schronienia si? w czasie nfepogody. Oko?o-statuy ka

mienne wszysfkich królów Angielskich i nawet tera?niejsze

go. We srzodku jest statua Karola II. Jest to miejsce, na

które si? wszyscy faktorowie, meklerowie, kupcy i ludzi inte

resowani o drugiej z po?udnia codziennie zbieraj?. Tam w mi

niaturze widzie? mo?na wszystkie cz??ci cztery ?wiata. Dni

w tygodniu ka?dym s? Wtorek i Pi?tek, gdzie si? wi?cej ni?

pospolicie interesów robi. Plac ca?y kilka tysi?cami ludzi

interesowanych, rozmawiaj?cych, przechadzaj?cych si?, nape?

niony, pi?kny, nieprzyzwyczajonemu do takich scen oku cu

dzoziemca, sprawuje widok.

Banco. Blisko bursy jest budynek, nakszta?t Panteonu

robiony, ?wiat?o maj?cy z góry, zwany Banco. Z kamienia

on jest ciosanego. Dzieli si? ten budynek na ró?)1e sale, we

dle ró?no?ci materyi. Inna jest sala des Anuites, inna Divi

denta, inna procentowa etc. A ka?da sala jest podzielona na

tyle cz??ci, ile jest liter w alfabecie, a to dla zapisywania
i ?acniejszego znalezienia w ksi?gach aktowych imienia, któ

rego szukaj?. Zawsze tam pe?no ludzi negocyjuj?cych. Tam

to panuje porz?dek osobliwszy i milczenie, które oznacza lu

dzi po?ytecznie zatrudnionych. Cudzoziemiec' ka?dy jest
grzecznie tam przyj?ty i widzie? mo?e, jak si? codzie? goto

wym groszem, gwineami, znaczne op?acaj? summy.
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Ratusz. Z Banku wyszed?szy, wida? ratusz z starego
ko?cio?a zrobiony. Sala w nim jest du?a, gdzie Lord Bur

mistrz, po swejem obraniu, obiad daje miastu. Ozdobiona

jest ona portretami wszystkich Burmistrzów. Po bokach s?

pokoje, w których si? s?dy miejskie odprawuj?. Cale Ratusz

nie do takiego miasta. Obraz, na samym ko?cu w sali tego
Ratusza umieszczony, jest bardzo stary.

Ko?ció? ?. Stefana. Ko?ció? ?. Stefana jest ca?y w ko

pule, male?ki, ale ?liczny i okaza?y. Niema pi?kniejszego

po ?:·Pawle ko?cio?a.

Ko?ció? ?. Lamberta. Ko?ció? ?. Lamberta tym zna

czny tylko nagrobkiem, który rodzice, synowi swemu, 44 lat

maj?cemu, po?o?yli, o?wiadczaj?c, ?e ich syn, nigdy, ni ojca,
ni matki, przez ca?e ?ycie, najmniej nie urazi? i nie rozgniewa?.

Ranelagh. Niedaleko ztamt?d jest Ranelagh. Budy
nek jest sferycznie zrobiony ca?y, na samym ?rzodku komi

nek, naoko?o dwojakiej rangi lo?e, w liczbie sze??dziesi?t,

pe?niusie?kie tych, co pij? kaw?, albo herbat?. W ko?cu sali

jest organ. Tam si? dawaj? koncerta i przednie g?osy ?pie
waków s?ysze? mo?na. Assamble i bale maskowe dawaj? si?
tam w lecie. W czasie d?d?ystym, lub zimnym, zbiera si?

kompanii do 4000 osób, a jednak milczenie tam si? chowa,

które zadziwia cudzoziemca. Do tego miejsca nale?y pi?kny

ogród nad brzegiem rzeki, gdzie si? czasem daj? wspania?e

regaty, to jest kursy batowe na wodzie. W nocy ciche i po

godne, ca?y ogród lampami illuminowany, przedziwny spra

wia widok.

Bli?ej miasta jest na tym?e Chelsea przedmie?cin

machina, któr? wod? s?odk? pompuje za pomoc? pary po

wstaj?cej od wrz?cej wody, tak, ?e woda sama wod? winduje.

Mechanizm jej bardzo dziwny by? wtenczas dla mnie, 'bom

jeszcze nie czyta? opisania jego w Memoires de l' Acad. des

Sciences de Paris. Ale 'inna rzecz samemu go zrozumie?,

a inna mie? talent, opisa? go tak, aby 10 ka?dy móg? zrozu

mie?. Nic jednak lepiej nie opisuje machin?, jak jej koper-
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sztych. To tylko powiedzie? mo??a?
?e tych. ogniowych

pomp kilku utrzymanie niesko?czeme Jest kosztuj?ce.

Adelphi. D. 7 widzia?em plac Adelphi. Ca?y ten plac

jest zabudowany, w?a?nie nad rzek? Tamiz?, miejsce za? tak

oszcz?dzone, ?e na drugim pi?trze jest ?liczna ulica, ?elazne

mi sztakietami od rzeki osadzona, któr?dy karety je?d??,

i dziedzi?ce s? proprietaryuszów, a w dole stajnie, ró?ne ma

gazyny i jeszcze ulica, któr?dy furmani, wybrane z okr?tów,

towary wozami wo??. Bardzo to pi?kny czyni widok.

D. 8 by?em na mszy w kaplicy. Elektora Bawarskiego.

Nacisk ludu przez wszystkie nabo?e?stwa godziny tak by?

wielki, ?e si? docisn?? i ksi?dza widzie? u o?tarza nie mo?na

by?o. Pe?ny przy tym ludu przysionek i sale wszystkie t?u

mem ludu katolickiego nabite.

Kensington. O dwie zt?d mile pojecha?em do Ken

singtonu, domu placencyowego królewskiego. Stoi on wsrzód

du?ego parku. Ulice s? gustem angielskim robione. Staw

du?y, oran?ernia nie ma?a, ogród owocowy wielki, na ko?o

dwie mile angielskie uczyni. Godna jest rzecz widzenia, nic

tam nie ma niepo?ytecznego. Po ??czkach pas? si? barany.
Jest niedaleko pa?acu troszk?, na gust hoIlenderski rzni?tych,
uliczek. Ca?a osobliwo?? jest w rozleg?o?ci. Nigdy tam te

ra?niejszy król nie rezyduje.
Stowe. D. 4 Marca wyjecha?em na ogl?danie Stowe,

pa?acu, ogrodu i zwierzy?ca, nale??cego do hrabi TempIe. Co

o tym miejscu mówiono i pisano, wzbudzi?o ciekawo?? na

sz?. O mil 60 to miejsce odleg?e jest od Londynu, przecie?

tego? samego dnia stan??em tam do?? wcze?nie i za dnia dla

widzenia go.

Pa?ac. Pa?ac w ?rzodku ogrodu, stoj?cy na jedno pi?

tro, jest dobrej architektury. Galerya i front pa?acu od ogro

du, ma wspania?? kolumnad?. Officynki dwie wy?sze za pa

?ac, a do pa?acu przymurowane, zdaj? si? nieproporcyonalne.
Wewn?trz pokojów bardzo wiele, ale meble po wi?kszej cz?

?ci, sk?adaj?ce si? z obiciów, tkanych w gobelines dawniej,
i drogie i kosztowne, przez staro?? zmienily kolor i wielk?



LONDYN. 123

cz?sc ceny swojej straci?y. Dekoracye kominków s? przed
nie. Kilka biustów, kilkana?cie obrazów, warte by? w Dre

zde?skiej galeryi. Zreszt?, nic tam nie wida? do podziwienia.

Pod?oga prosta, szafy, sto?y, stoliki ordynaryjne. Prawda, ?e

ten pa?ac reparuj? aktualnie wewn?trz, a za tym mo?e przy

dro?sze meble s? pochowane, zw?aszcza, ?e sam tam dzie

dzic nie rezyduje teraz, ale za có? takie fraszki, jak za wielk?

osobliwo??, pokazowa? cudzoziemcowi!

Ogród w Stowe. Ogród, czyli raczej zwierzyniec,
nierównie ciekawszy od pa?acu. Naprzód postrzega si? wiel

ka droga i rzeka, na której wida? pasmo arkad rozwalonych
i tam stoj? pos?gi Faunów i Satyrów. Z ró?nych miejsc po

dniesionych pada woda w sadzawk?, nieregularnie r?ni?t?,

obszern?, na 10 morgów, a której brzegiem okó? darniem

wys?ane. Z tarasu odkrywaj? si? rozmaite perspektywy in

teresuj?ce. Zeszed?szy z tarasu, przechodzi si? do ko?cio?a

Wenery, zk?d, wychodz?c, wida? statu? królowej Karoliny na

czterech s?upach Jo?skich, dalej piramid? egipsk?, wystawio

n? Janowi Vanbruck, architektowi tego ogrodu. Ko?ció? Ba

chusa jest z kamienia zbudowany, blisko niego stoi statua

Jerzego II na s?upie Korynckim. Grota Didony jedno ma

tylko wni?cie i jest gustowna. Niedaleko na wzgórku wi

dzie? rotond?, wspart? na dziewi?ciu s?upach Jo?skich. We

?rzodku san stoi Venus Medyceuszów, z marmuru bia?ego, na

imitacy? florenckiej. Post?puj?c dalej, male?ki wida? gai

czek, w którym zrzód?o jest Heliko?skie, a przy nim statua

Appolina "Muz dziewi?ciu.". Ztamt?d wida? ko?ció? staro

?ytnej cnoty Priscae Virtuti, gdzie stoj? pos?gi Likurga, So

krata, Homera, Epaminondy. Most przeszed?szy, wychodzi

si? do ko?cio?a talentów Angielskich, gdzie wida? Pope, Sha

kespeara, Locke, Newtona, Bacona, Dracke ?eglarza, Carnb

den patryot? i wielu innych. Dalej wida? ko?ció? Zgody

i Zwyci?ztwa, ozdobiony sze?ciu pos?gami i 14 medalionami,

reprezentuj?cemi zwyci?ztwa angielskie nad ich nieprzyja

ció?mi. Zk?d wyszed?szy, widzie? na dolinie obelisk po

stawiony genera?owi Wolff, pod Quebek zabitemu. Dalej
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stoi ko?ció?, damom po?wi?cony, na arkadach, z których si?

wchodzi pi?knemi wschodami do sali, z trzech stron o?wieco-

.

nej. Ko?ció? gotycki, 70 stóp wysoki, z kopu??, jest prawdzi

wemu Bogu po?wi?cony, chocia? z podwórza zdobi?, czy ra

czej go szpec?, statuy bo?yszczów Saskich. Z ko?cio?a mo

stem krytym i s?upami jo?skiemi ozdobionym, wchodzi si?

do ko?cio?a przyja?ni, gdzie s? pos?gi rozmaitych Lorda przy

jació?. Nakoniec na jednej równinie widzie? statu? na koniu,

Jerzego I, z marmuru bia?ego, cudnej pi?kno?ci. Przebieg?

szy tyle pi?knych i niezmierne summy kosztuj?cych rzeczy,

cz?owiek nie wychodzi z zadziwienia, ale dusza nierównie

wi?ksz? mia?aby pociech?, widz?c kilka wygodnych na to

miejsce wie?niaczych chatek, po?yteczniejszych nierównie,

jak spi? i marmur. Panowie angielscy, marnotrawi?c swój

maj?tek na przepych, zapominaj? dot?d uwieczni? pami?tki

swojej budowl? folwarków ma?ych i ca?ych wiosek, któreby

bogaci?y ich prowincye i któreby imie fundatorów czyni?y mi

?ym dla ojczyzny.
Z tak wielu nowomodnych bó?nic, nowej kreacyi bo?y

szczom postawionych, wida?, ?e Lord Ternple chcia?, ?miechu

wartym sposobem, realizowa? swe imie. Darowa? mu mo?na

t? pró?no??, ale tego wymówi? w nim nie mo?na, ?e wsrzód

tylu bó?nic=ko?ció? prawdziwemu Bogu postawi?. Jest to Go

nie zna?, ?e czci z nikim dzieli? nie mo?e, a w tak nikczem

nej kompanii mie?ci?. ?wi?tyni? dla Niego, jest raczej Go

obra?a?. Tej?e nocy powróci?em do Londynu.
Pa?ac Xcia Northumberland. Pa?ac Xcia de Nort

humberland. Przysionek s?du, biblioteka, pokoje, tak do

statecznie, tak gustowne, tak na przepych robione, ?e trudno

zgadn??, czy przedniem marmurem, czy porfirowi, czy spi?o
wi, czy z?otu, czy stali, czy obrazom, czy sznycerce? prym
da? potrzeba; czy dro?sza materya, z której robiono, czy

przedniejsza i dro?sza za sam? matery? robota?

Micham. By?em w Micham dla ogl?dania gospodar
skich i rolniczych naczy?, które I. P. Arbunot, filozof angiel
ski, teory? nauk swoich, stosuj?c do praktyki, poczyni?.
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Alem si? nie zbudowa?. Znalaz?em juz go bankrutem, a ma

chiny jego popsute pod szop?. Wielu autorów pisa?o o cha

rakterze angielskim, o ich roztropno?ci, m?ztwie, dowcipie,
a osobliwie och?dóstwie, którym wszystkim celuj? Euro

pejczykom.
Charakter. Ale ?aden podobno nie zastanowi? si? do

sy? nad ich zbytni? c zu?o?ci?, której przyczyn?
- osobliwsza

delikatno?? nerwów i imaginacya pr?dko si? zapalaj?ca,
a która nawzajem jest przyczyn? niektórych osobliwo?ci, któ

re charakteryzuj? AngieIczyków. Apprehenzya, czyli boja?n,

aby nie umrze? ?ebrakiem, cz?stokro? zabija ich wpo?rzód
dostatków i szcz??cia. Pozory najlepsze przeistaczaj? si?
u nich w rzeczywisto?? i niebezpiecze?stwa najodleglejsze

imaginacya w momencie im przytomnemi uczyni. Paragraf,

jaki, bez fundamentu ?adnego w gazetach po?o?ony, nie no

wina, ?e wp?ywa na akcye, a tym samym na kredyt publiczny.
Lekkowierno?? ich tak jest lekk?, ?e Angli? mo?na w?a?ciwie

nazwa? rajem wszystkich oszustów, we wszystkich kunsztach

i professyach. Niema projektu tak ?miesznego, któryby
obro?ców swych nie znalaz?. Anglik czuje ka?de nieszcz??cie

umys?u, cia?a, lub maj?tku, na swojej urojone imaginacyi,

w?a?nie, jak ?eby ono by?o w rzeczy samej. S? jednak mo

menta, których Anglicy sami do siebie postrzegaj? t? wad?,
dla uniknienia której, wpadaj? w przeciwn?, ale nielepsz? od

pierwszej wad?, rozsypania, deboszu, niewstrzemi??liwo?ci

rozmaitych. Z tej to przyczyny tak si? oni kochaj? pot??nie
w swoich klubach i bankietowych kompaniach, które, dopra

wdy, w granicach przyzwoitych wstrzemi??liwo?ci i umiarko

wania zachowane, najskuteczniejszym s? lekarstwem na t?

duszn? chorob?, Anglikowi tak pospolit?, ?e j? cudzoziemcy
nazwali narodow?.

Obyczaje. Ta czu?o?? ich wydaje si? najlepiej w sub

skrypcyach codziennych dla poratowania n?dznych i ubogich.

Czuje Anglik, co jego bli?ni cierpi i ratuje go, z hojno?ci?

cz?sto szkodliw? przemys?owi, odbieraj?c mu do pracy naju

silniejsz? pobudk?, to jest opatrzenie si? na staro??, chorob?,
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i dni potrzeby. Ka?dy possessyonat jest obowi?zany pra

wem do ja?mu?ny i w proporcy? maj?tku swojego, wedle ta

ksy p?aci? musi, do sk?adki parafialnej na wy?ywlenie pra

wdziwie ubogich. Powiadaj?, ?e na te ja?mu?ny corocznie

w ca?ym narodzie zbiera si? do trzech milionów F. S. Sum

ma ledwie do uwierzenia podobna.
Ich lito?? nad n?dz?. A jednak Anglik ka?dy p?aci

z ukontentowaniem sw? taks?, bo wie, ?e ona idzie na wspo

mo?enie ubogich. Jest sztrof 5 F. S., ktoby da? ja?mu?n?

?ebrakowi na ulicy. Ludzie mi?osierni, nie chc?c mie? na

pa?? za dobry uczynek, rzucaj? na ziemi? ja?mu?n?, któr?

podnosi ubogi. Niema atoli jeszcze przyk?adu, aby kto wzi??

na si? okropn? delacy? mi?osiernego uczynku, chocia? cz???

sztrofu na po?ytek posz?aby delatora. Za có? tedy wida?

niezmiern? liczb? ?ebraków, albo po drogach rozbijaj?cych,

albo, na z?o?? prawu, publicznie po ulicach wspomo?enia

prosz?cych? przypisa? trzeba sposobowi ?ycia pospólstwa,
które cz?sto znajduje ?ywno?? nie do jedzenia, a ta sama ?y

wno?? w innych krajach by?aby przysmakiem dla ch?opka,
i z?ej administracyi tych ja?mu?n.

Liczne albowiem fundusze infirmeryów i szpitalów nie

parafialnych nie zdaj? si? odpowiada? chwalebnemu zamia

rowi bezstronnego mi?osierdzia. Dowodem tego s? wspania

?o??, a? do przepychu, budowisk, gdzie bardziej na wygod?,

jak na okaza?o??, baczno?? mie? nale?a?o, intrygi i zabiegi do

osi?gnienia inspekcyi, albo prze?o?e?stwa nad takowerni fun

duszami, gdzie si? Pan Dozorca, kosztem ubogiego, panoszy,

starania przy elekcyach o plac zyskowny lekarza, który przez

to nabywa kredytu i razem profitu.
A nietylko panowie i bogaci, ale nawet ni?szej klassy

ludzie lubi? czyni? wspaniale, z t? tylko ró?nic?, ?e to czyni?
z chlub?, która bardzo warto?? dobrego uczynku umniejsza.

Mi?dzy innerni, honor wiekowi i narodowi czyni?cemi
funduszami, jest dom podrzutków, to jest miejsce na przyj?
cie dzieci, których albo ubóstwo, albo nielito?? rodzicielska

opuszcza, ?ywienie ich i wychowanie do najpracowitszych
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powinno?ci ?ycia i us?ug w cywilno?ci najpodlejszych. Fun

dusz ten, z kompassyi nad niewini?tkami, cz?sto na ulicy po

rzuconemi, a zawsze dla ukrycia wstydu rodziców w niebez

piecze?stwie ?ycia b?d?cemi, przez publiczn? sk?adk? pocz?

ty, znalaz? zrazu wiele trudno?ci z ?le ugruntowanego nieo

?wieconych przes?du. Rozumiano bowiem, ?e takowy fun

dusz zach?ca? b?dzie ludzi do grzechu, ?atwo dla dzieci ich

nieprawych wy?ywienie opatruj?c. Wyszed? pr?dko z tego

mylnego zdania naród, a za pomoc? gorliwych osób otrzy

many zosta? od króla patent, przez parlament potwierdzo

ny, z rozszerzeniem przywilejów dla kommisyi i stró?ów te

go szpitala.
Wkrótce tak si? znacznie przez dobrowolne mi?osier

dnych osób sk?adki pomno?y? fundusz, ?e co zrazu 60 tylko
u?o?ono chowa? dzieci i mamki dla nich, po tym postrze?ono,
?e niepodobna by?o dosta? tyle, ile potrzeba by?o mamek

i determinowano si? poruczy? staranie o dzieci piastunkom.

Pr?dko si? da?y poczu? z?e skutki takiego uregulowania.

Postrze?ono, ?e mniej nierównie umiera?o dzieci ss?cych, ni

?eli dzieci inaczej karmionych. I to z do?wiadczenia obaczo

no, ?e z dzieci, pos?anych na wie?, nierównie mniej umiera

w proporcy? tych, co si? zostaj? w szpitalu. Takowe obser

wacye zniewoli?y komisy? do nast?puj?cej rezolucyi, to jest

posy?a? dzieci, jak mo?na najpr?dzej, na wie?, aby tam ?y?y
do lat trzech sko?czonych. Dzieci za?, które ssa? mog?,

mamki mie? maj?. Pó?niej zadecydowano, aby wszystkiem
Dzieciom ospa szczepiona by?a, co bardzo si? pomy?lnie
uda?o!

-

Dzieci na wie? pos?ane, s? pod dozorem któregokolwiek
w s?siedztwie znajomego i z charakteru swego wzi?tego m?

?a. Odziewane s? i ?ywione tam przez trzy lata, wedle przepi
sów s?awnego doktora Cadagan, w ksi?dze: Essay upon

nursing.
Po trzech leciech odbieraj? ich do szpitala i tam a? do

lat sze?ciu ucz? ich czyta? i katechizmu. W czasiech wol

nych przyuczaj? ich do tych robót, które do zdrowia pomaga-
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j? i wk?adaj? ich powoli do ?ycia ro?ocz.ego
i twar?ej pracy,

w proporcy? ich)i? i wieku, SpOSObI?C Ich do rolnictwa, lub

?eglarki, to jest kopania ziemi, drew szczepania, noszenia

ci??arów. Drugich obracaj? do ogrodnictwa, w ogrodzie do

szpitala nale??cym, z którego na ca?y dom ogrodnicy dostar

czy? powinni i ztamt?d bardzo wybornych po tym ogrodni

ków panowie dosta? mog?.

Dziewczynki za? do lat sze?ciu ucz? si? prz?sc, szwu

bia?ego, praczkarstwa, kucharstwa i domowego gospodarstwa,

aby si? sta?y po?ytecznemi s?u?ebnemi dla tych, którzy ich

potrzebowa? b?d?, wyj?wszy tyle, ile do us?ug domowych te

go szpitala u?ywa? potrzeba b?dzie, poniewa? tam ?adna

inna nie mo?e s?u?y? kobieta, tylko która si? w tym wycho
wa?a szpitalu. ?ywno?? dla dzieci jest w dobrym gatunku,

pokarm prosty i zdrowy, napój-woda. Niewolno ?adnemu

w szpitalu u?ywa? herbaty, kawy, tabaki, mas?a i mocnych

napojów. Rozrywki ich s? niewinne, ale takie, które do ru

chawo?ci pomagaj?. Niewolno w ?adne gry gra? azardowne,.

przeklina? si?, albo nieuczciwie gada?. Co Niedziela wszy

scy w kaplicy na nabo?e?stwie znajdowa? si? powinni, a prze

?o?eni szpitala staraj? si? przypomina? im jak najcz??ciej

pod?o?? ich i stanu urodzenia, aby wcze?nie nabrali ludz

ko?ci i wdzi?czno?ci ku dobrodziejom swoim, aby przywykli

odbywa? z ukontentowaniem naj pracowitsze i najni?sze us?u

gL Bo chocia? niewinno?? za temi dzie?mi mówi, jednak?e
od swoich rodziców s? opuszczeni, powinni przeto podda?
si? pod najni?sze urz?dy, ani by? edukowanemi równie

z dzie?mi rodziców, którzy i cnot? i ludzko?? maj? do zacho

wania i przemys? do wy?ywienia ich.

Je?liby kto chcia? przyzna? si? do jakiego dzieci?cia, ja
ko swego, powinien to przez sekretarza na pi?mie donie??

komissyi szpitalnej i dnia, przez ni? naznaczonego, pokaza?,
jakie ma prawo do tego dzieci?cia, jak si? sam ma, czy mo?e,

i czy chce opatrywa? dzieci?, jak? tym koncern pewno??
i por?kojmi? da? mo?e, co ma zap?aci? szpitalowi, za wy?y
wienie i wychowanie tego dzieci?cia? Je?li na to wszystko
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odpowie dok?adnie i wedle ch?ci komisyi, wtenczas ka??

otworzy? ksi?gi i szuka? w rejestrach, je?li si? znajduje, ?e to

dziecko ?yje, wtenczas daje rozkaz komissya wyda? to dziec

ko rodzicom, ale nie pierwej, a? wszystkie kondycye dope?ni.
Ten za? co to dziecko odbiera, musi mu sprawi? odzienie,

poniewa? liberya szpitalna w westyarni zosta? si? musi.

Kiedy m??czyzna 24, a kobieta 21 lat dojdzie, albo kie

dy, za zezwoleniem komissyi, dziewczyna idzie za m??, ko

missya z ?aski swej daje im suknie, pieni?dze i inne potrze

by, nie przechodz?c nigdy funt. st. Ale poniewa? w tym wieku

ka?dy sobie uczciwym przemys?em na sposób ?ycia zas?u?y?

mo?e, komissya rzadko kiedy tego mi?osierdzia u?ywa, wy

j?wszy przy wydawauiu za m?? dziewcz?t.

Ubodzy powinni by? objektem prawodawstwa. Da

wniej, w Anglii, jak dzi? u nas, ubodzy zostawieni byli mi?o

sierdziu i lito?ci partykularnych osób. Klasztory ich naj

przedniejsz? pomoc? by?y. Niezliczone mnóstwo ubóstwa

?ywi?o si? u furty z ja?mu?n i pokarmów, codziennie przez

domy zakonne dawanych. Ale po zupe?nym wszystkich kla

sztorów, za Henryka VIII, zniesieniu, poczu? naród wielkie

nieprzyzwoito?ci, z tak gromadnego ?ebractwa pochodz?ce,
i zabiedz im, przez rozmaite prawa, i nowe, a nowe coraz

ustawy, których nieskuteczno?ci do?wiadczy?, usi?owa?.

Dwa s? gatunki ubogich, jedni chorzy i kalecy, a za

tym pracowa? nie mog?cy; drudzy-mog?cy na chleb zarobi?,

ale nie chc?cy zgo?a pracowa?. Prawodawstwo powinno

obmy?li? robot? i zarobek. Pofundowane szpitale po ró?

nych miejscach dosy? odpowiedzia?y zamiarowi mi?osierdzia

dla pierwszych. Rozumiano, ?e drugiem u do?? si? stanie ce

lowi, przez wystawienie domów poprawy, czyli roboty, na uka

ranie i zaprz?tnienie robot? zdrowych, ale pró?nuj?cych ?e

braków. Skutek pokaza?, ?e dom takowy, na tak wielkie Kró

lestwo, zanadto by? szczup?y i niedostarczaj?cy. Prócz tego

obaczono, ?e daleko lepiej rozdawa? ubogim robot? do ich

domów, ni? w jedno je miejsce wszystkich zgromadza?, tako

wa albowiem praktyka d??y do zerwania wszelkiej domowej

Dziennik podró?y Staszica, T. 1. 9
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konexyi (jedynego szcz??cia dla uczciwego i przemys?owego

gospodarza) i na równej, co do nagrody, szali, k?adzie trze

?wego i pilnego, z leniwym i rozpustnym, poniewa? gdyby

nikt nie dostawa? ja?mu?ny, tylko ten, co na chleb sobie przez

kalectwo 'zarobi? nie mo?e; gdyby nie odbierano od rodzi

ców dzieci, chyba schwytanych na pró?niactwie i rozpu?cie,

gdyby ka?dy ubogi i z swoj? famili? znajdowa? zawsze robo

t?, kiedy o ni? prosi? b?dzie, i odbiera? z niej ca?? zap?at? swo

j?
- zaraz by si? duch weso?ego rozszed? przemys?u po wszy

stkich cha?upach, praca zrobi?aby si? ?atwa i zwyczajna, sko

ro nieodbicie potrzebna do codziennego ich wy?ywienia, a naj

ubo?szy kmiotek robi?by sw? robot? bez mruczenia, gdyby

by? pewny, ?e on i dzieci jego (kiedy pracowa? ju? nie b?d?

mogli dla dzieci?stwa, s?dziwo?ci, albo s?abo?ci) b?d? mie?

prawo wtenczas i to wtenczas tylko, aby ich bogatsi ?ywili

s?siedzi.
Z tych to przeto powodów postawiono po dwu dozor

ców nad ubogiemi w ka?dej parafii. Tych dozorców nomi

nowa? powinni .byli na ka?dy rok s?dziowie pokoju, blizko

tej parafii mieszkaj?cy. Dozorce ci maj? by? gospodarze
maj?tni; ich za? powinno??-nak?ada? podatek na wspó? para

fianów dostateczny na wy?ywienie ubogich, pracowa? nie.

mog?cych, starych i kaleków. Powtóre, opatrywa? robot? dla

ubogich, mog?cych pracowa?, ale niemaj?cych roboty. Moc

t?, nak?adania i wybierania podatków, nada? im prawo przy

wilejów królewskich sam Parlament. Ale, a?eby mie? cz?stk?

tych podatków, trzeba mie? prawo osiad?o?ci. Aby za? pra
wo osiad?o?ci naby? kto w jakiej parafii, do?? jest 1-0, aby si?
tam urodzi?, to s?u?y nawet dla b?karta; 2-do, osiad?o?? przez

pokrewie?stwo, albo osiad?o?? ojca i matki przez ma??e?stwo,
kobieta albowiem, id?c za m?? za cz?owieka, w innej parafii
b?d?cego, odmienia sw? parafi?, poniewa? prawo nie pozwa
la separacyi m??a od ?ony, po ?mierci swego m??a mo?e ona

do dawniejszego powróci? siedliska. 3) Przez czterdziesto

dniow? rezydency?, która nie ma by? na zdrad?; je?li albo

wiem przyjdzie do parafii obcy cz?owiek i na pi?mie poda
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miejsce mieszkania swego jednemu z dozorców, to powinno

by? przeczytane w ko?ciele i w akta zaci?gnione. 4-0 Kto rezy

duje tam bez uprzykrzenia przez dni 40 po danej o sobie wia

domo?ci, ju? naby? prawnie tam swoj? osiad?o??. 5-0 Je?li p?a
ci? publiczny podatek i taks? parafialn?, je?li jaki przy ko?cie

le urz?d sprawowa? przez ca?y rok, je?li zgodzony na ca?y rok

s?u?by i s?u?y? zacz??, je?li si? zapisa? na nauk? do rzernio

.s?a jakiego na lat siedm, je?li mia? swój w?asny, cho? naj

szczuplejszy, maj?tek, albo go zyska? przez dekret, czy przez

.sukcessy?, - we wszystkich tych przypadkach prawnie osia

d?ym mo?e si? nazwa?.

Wszyscy nie tak osiadli, mog? by? rugowani do swoich

parafii przez s?dziów pokoju na doniesienie dozorców. Cze

mu tak pi?kne ustawy egzekucyi teraz nie maj?? jest si? dzi

wi? czemu. Niema pewniejszej i potrzebniejszej maksymy
·do sk?adu ?ycia towarzyskiego nad t?, ?e ka?dy dla dobra

spo?eczno?ci z osoby swojej przyk?ada? si? powinien. Ma?o

ci znaj? prawdziw? polityk?, którzy cierpi?, aby po?owa pa

rafian pró?nowa?a rozpustnie i, nic nie robi?c, ?y?a, a druga

po?owa nie mog?a wydo?a? swym przemys?em na wy?ywienie

wszystkich.

Anglik nies?usznie przenasza bogaty maj?tek nad wszy

stko. Bogactwa w publicznym i prywatnym ?yciu zast?puj?

miejsce ka?dego dobrego przymiotu. Kiedy si? o kim pyta

Anglik: Wiele ten Im? wart jest? to jest, jakby si? pyta? Wiele

ten Im? ma maj?tku? i dla tego mu drugi odpowiada, ?e tyle
a tyle ma rocznej intraty.

Chciwo?? zbyteczna zbiorów. To, za bogactwem

uprzedzenia, przypisa? trzeba po cz??ci krajowej konstytucyi,
która maj?tnego cz?owieka tylko przypuszcza do prawoda

wstwa, urz?dów, honorów i wszelkich dystynkcyi. Ka?dy

AngIik, pieni?dze ma za sposób jedyny nabycia niepodleg?o

?ci, której nieustannie szuka. Ody jej dost?pi, rozumie si? by?

wolnym od regu? przystojno?ci, powinno?ci i subordynacyi.
To prowadzi ich cz?sto do tej swywoli, która tak mocno obra

?a cudzoziemców.
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Bunty i napastowanie niegrzeczne. Prawa angiel

skie nie karz? nadu?ycia wolno?ci, skoro aktualnie nie rwie

pokoju. Ka?dy przeto, ?le wychowany Anglik, ma plac obszer

ny do bezkarnego napastowania, burd ów i napastnego oka

zyi do zwad dawania. Ta rozwi?z?o??, skutek ?le zrozumia

?ej wolno?ci, nie ma granic i rz?d woli to znosi?, ni? przez

nieostro?n? praw egzekucy? w czymkolwiek prawdziwej nara

zi? wolno?ci. Z tego to pochodzi, ?e panów i naj bogatszych

kupców, ani z odzienia, ani z konwersacyi, rozezna? czasem

nie mo?na od ich s?u?ebnych. Widziano nieraz na bursach

koni i ku?aczkowych widokach lordów angielskich, zak?ada

j?cych si? z rze?nikami i szewcami, i takowe pobratymstwo
ich nie upadla.

Zimnota i trudno?? zaprzyja?nienia si?. Anglik, co

najlepsze wzi?? wychowanie i wiele czyta?, strasznie jest sk?

py w udzieleniu drugim tego, co umie. Mo?na z nim ?y?
w kompanii kilka miesi?cy i nie widzie?, je?li co wi?cej on

urnie od swojego masztelarza. Ta odra?liwa zimnota nie jest

udawana, ale jest cz??ci? naturalnej jego konstytucyi. Rzadko

jednak Anglik w konwersacyi jednego trzyma si? tonu. Raz

delikatny i ?ywy, w momencie gruntownie rozumiej?cy, i za

raz zimny, flegmatyk i nudz?cy, a to wszystko w jednej pó?
godzinie ci?g?ej rozmowy. Na ucztach w powszechno?ci ha

?asuj?. Wtenczas temu poklask najwi?kszy czyni?, kto najz?o
?liwiej satyryzuje i paszkwiluje.

M?stwo i si?a. M?stwo, zdaje si?, Anglikowi przyro
dzone. Ch?opi?ta jeszcze mówi? nie umiej?, a ju? delikatn?
r?czk? swoj?, w ku?aczek z?o?on?, gro?? piastunkom swoim,

kiedy si? o co pogniewaj?. W ramieniu ich jest si?a jaka?)
której nielada kto wydo?a. To angielskiemu ?o?nierstwu da

je niesko?czon? wy?szo?? we wszystkich bataljach, których
losem ma decydowa? bagnet, na karabinie osadzony. Anglicy
nie wiele wynale?li, ale wynalazki drugich, osobliwie w me

chanicznych kunsztach, wydoskonalili w sposób, ?e ich nikt

dot?d nie przeszed?. Nat??enie applikacyi w tej nauce, do

której si? Anglik przywi??e, jest do wierzenia niepodobne. To
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czyni, ze Anglik cz?sto sw? traci umys?u przytomno?? i do

staje fiksacyi, o której liczne przyk?ady bardzo nie trudno.

?ycie wielkie panów angielskich. Panowie, co si?

do interes sów rz?dowych nie mieszaj?, lubi? cz??? znaczn?

roku w swoich fortunach przep?dza?. ?yj? tam bez figury
i okaza?o?ci, ale wygodnie. Nikt od nich lepiej na ?wiecie nie

zna, co to jest dom wygodny, pojazd wygodny, ogród gusto

wny i na to nie ?a?uj? najwi?kszego nak?adu. To ich osobne

?ycie czyni ich mniej towarzyskiemi i przyst?pnemi, ni?li by?

by powinni, ale za to w?z?y, któremi si? wi??? z kilku dobra

nemi przyjació?mi, s? trwa?e, przyja?? ich jest szczera, weso

?a, nierozerwana. Przechodzi ta moda do ni?szej klasy ludzi

i jest ka?dego Anglika przewodz?c? passy?, ostatecznym za

miarem stara? ich, pracy i fatygi, do wierzenia niepodobnej.

Dobry gospodarz, roztropnie handlowawszy, kiedy do lat 50

przyjdzie, jest w stanie porzuci? swój handel, a sumk?, zebra

n?, albo do funduszu którego na procent odda?, albo kupi?

jaki folwareczek, pospolicie w tym miejscu, gdzie si? urodzi?.

Tam rezyduje w domku wygodnym, kupi jednego konia,

sprawi sobie kapelusz galonowany i chce, aby by? miany za

szlachcica uczciwego. Sposób jednak?e ?ycia jego roztropnie

odpowiada jego intracie.

Gazety. Licz? do 12 milionów 500 arkuszów stemplo

wanych; na których same tylko, pod rozmaitymi mieniem, dru

kuj? si? gazety. W samym Londynie jest do 60 gazet, na

pe?nionych przygodami wszelkiego rodzaju, nowinami najla?

szywszerni i nawet najniepodobniejszerni do wiary, apostro

farni, najgrubszemi przytyczkami na ministrów najz?o?liwsze

mi, które jednak z ciekawo?ci? i ukontentowaniem, czyta

Anglik, od najwi?kszego pana, a? do najmniejszego ch?opka.
Niema traktyerni, lub tak ubogiego piwnego szynku, gdzieby

gazety na stole nie le?a?y. Takowe pisma nie tylko nie nau

czaj? ?adnego, ale jeszcze szkodz? do?? zaniedbanemu wy

chowaniu, poniewa?, b?d?c pospolicie ostre i ?artobliwe, psu

j? w cz?owieku gust do ksi??ek przyjemnych, lub po?y

tecznych.
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Rozrywki ich. Rozrywki, u?ywane 'po innych pa?

stwach s? im zwyczajne, jako to: gry ró?ne kartowe, bilard,

bale, reduty, ta?ce, koncerta muzyczne, widoki centralne ..

Szczególniejsze Anglikom s? k?piele zimne i p?ywanie, prze

skoki przez rowy, cz?sto z niebezpiecze?stwem ?ycia, polowa

nia na ?osi i lisów, kursy konne, w których si? kocha Anglik,

do zapami?tania si?.

Kurs koni. New market (czytaj po polsku Niumerket)

jest s?awne miasteczko do kursu koni. Pierwszy kurs zaczy

na si? w kwietniu i trwa przez dni 15, drugi na S. Micha?

i trwa a? do ko?ca pa?dziernika. Licz? tam cz?sto a? do

dwu tysi?cy kursów, ale konkurentów nie bywa wi?cej, nad

60 albo 80. Te konie pospolicie we dwu minutach ubiegaj?

mil? angielsk?, to jest wi?cej troch? ni? pi?t? cz??? mili na

szej. Plac ma obszerno?? cztery mile ang., ostawiony s?upa

mi, baryerami, galeryami z ceg?y murowanemi. Równina ca

?a okryta karetami i wojskiem niezliczonem jezdnych wszel

kiego stanu. Najpi?kniejszy to widok dla cudzoziemca.

Trzeba dopu?ci?,' aby Anglicy zak?adali si? mi?dzy sob?, bo

si? oni znaj? na wszystkich fortelach zak?adowych i na ga

tunkach koni biega? maj?cych. Postyllion, który wszystkich
do mety przebie?y, dostaje w podarunku od króla czar? z?o

t?, zwyci?zca jest ?ciskany, ca?owany od gromadnych entu

zyastów z tak? serdeczno?ci?, ?e ledwie wierzy? mo?na, je?li
kto nie by? temu festynowi narodowemu przytomny. Spe
ktatorowie gestem i g?osem dodaj? serca i ochoty k?userom.

lec?cym jak b?yskawica. Portrety zwyci?zców s? zaraz po

wszystkich go?cinnych domach z wyra?eniem zwyci?ztw,.

imienia, konia, pana jego i masztalerza. Wyci?ga tego gwa?

townego strz?sienia cia?o, nat??ona applikacya Anglika do

interessów, sedentarskie ?ycie i wielki zbytek w jedzeniu.

Bitwy kogutów. Po kursach i polowaniu, najmilsza
zabawka dla Anglików jest kogutów bitwa. Wielcy i mali,

zgromadzeni w okó? placu batalii, ciesz? si?, na ha?b? narodu

swego, z ran krwi? pluskaj?cych i ?mierci tego to wspania?o
my?lnego ptaka, a ka?dy prawie spektator jest interesowany
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przez zak?ady, cz?stokro? o bardzo znaczne summy. Prócz

tego chodzenie w zapasy, bicie. si? w palcaty, w r?czki, s?

Anglikowi zwyczajne.
Ku?aczki. Barbarzy?ska za? rozrywka ku?aczkowania

za pieni?dze, równie okrutna, jak niegdy? szermierstwo

w Rzymie, teraz przez parlament jest zakazana. Je?dzenie

konno jest to? samo dla Anglika, co jest muzyka dla W?ocha.

Porusza go, uprzedza, zawiesza, albo leczy skutki melancho

lii nad temperamentem i dusz? jego. Jest tedy potrzeb? i ra

zem lekarstwem. Póki kursy konne trwa? b?d?, ten naród

dochowa prawdziw? sw? wy?szo?? nad innemi narodami, tak

wzgl?dem handlu na konie, jako te? przyuczenia ludzi do fa

tygi. Hipomania jest tedy cnot? potrzebn? dla wszystkich
klass obywatelskich, jak mo?e wprzód by?a Dorianania (?) po

niewa? chocia? parlament rozumnie zrobi?, ?e zakaza? tych to

publicznych na bruku ku?aczkowych pojedynków, wida? je

dnak, ?e od tej daty lud coraz traci bardziej sw? energi? i za

pomina m?stwa.

Polowanie. Równie pod uregulowanie parlamentu po

sz?a rozrywka polowania. Z do?wiadczenia poznano, ?e ta

nieograniczona wolno?? polowania ka?demu, odzwyczaja?a
lud od pracy, przyzwyczaja?a do kradzie?y i niesprawiedliwo

?ci, faworyzowa?a kontrabandy, niszczy?a bez po?ytku zwie

rzyn?. Dla zstrzymania przeto pospólstwa, zakaza? parla
ment, aby si? ?aden nie wa?y? polowa?, który nie ma roczne

go dochodu 200 Tal. pod kar? zap?acenia za ka?d? raz?

5 F. S., a je?liby zap?aci? nie mogli, oddania na wyrobek do

pewnego czasu, a? zap?aci. Nie wolno te? polowa? na grun

cie innego pana, bez jego pozwolenia, ale mo?na goni? zwie

rza na gruncie, którym ucieka. Pospólstwo bardzo si? by?o

obruszy?o tym zakazem, ale to prawo m?dro?? podyktowa?a.
Cz?owiek bez obyczajów powróci? do powinno?ci swojej. ?y
czy? by dla dobra tego narodu nale?a?o, a?eby ten?e parla
ment zakaza? panom przewozi? zk?d in?d i po lasach swoich

rozmna?a? gniazda lisic, aby mie? po tym co polowa?. P?ody
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albowiem ziemne maj? by? nadgrod? potów rolnika, nie za?

straw? zwierza nie po?ytecznego, a czasem i szkodliwego.

Ko?ció? Anglika?ski od czasów nieszcz??liwego oder

wania si? od jedno?ci Ko?cio?a Rzymskiego, ko?ció? Angiel

ski, rozmaitych przez d?ugi czas do?wiadczywszy odmian,

stan?? nakoniec na formie, w jakiej go teraz widziemy. Rz?d

tego ko?cio?a, w?a?ciwie mówi?c, z?o?ony jest w Narodowym

Synodzie, który si? tego? samego czasu zwo?uje, co i parla

ment. Tego Synodu powinno?ci? jest wziera? w stan ko?cio

?a i zapozywa? przed siebie tych, którzy rozsiewaj? now? nau

k?, niezgodn? z nauk? ko?cio?a Angielskiego. Pozna? tedy.

ko?ció? Angielski, ?e w rozstrzyganiu sporów o wiar?, trzeba

koniecznie powagi, a za có? przez dotykaln? inkonsekwency?

sam sobie j? nada? i przyw?aszczy? ten, który jej zaprzeczy?

sukcessorom Aposto?ów?
Liczba duchowie?stwa. Na czele tego ko?cio?a s?

dwaj Arcybiskupi i dwaj Biskupi, od króla nominowani.

W ko?ciele Angielskim licz? dwu Arcybiskupów, Bisku

pów 24, Dziekanów 90, Kanoników 550, Ministrów, czyli ple

banów, 10,200. Stan tych Ministrów w Londynie i po para

fiach jest dosy? opatrzony i respektowany. Wielu z nich ?y?

mog? przystojnie i uczciwie, pospolicie s? ?onaci. Dochód

bardzo znaczny maj? z pogrzebów, które osobliwie po ko

?cio?ach s? bardzo drogie. Pogrzeb na cmentarzu pospolicie

p?aci si? po siedm, lub o?m gineów, to czyni oko?o 20 funt.

?luby i chrzty znaczny te? czyni? przychód, poniewa? wszy

scy, bez wy??czenia, po swoich parafiach, jakiejkolwiek b?d?

sekty, ten obrz?dek wype?nia? musz?. Dzieci katolickie, je
?li nie ochrzczone w parafii, stanu nie maj?. Mimo tak zna

czny jednak ich przychód, dzieci ich, a osobliwie dziewczyny,

kiedy im albo m?ody jeszcze, albo troszk? od?u?ony, umrze

ojciec, w ostatniej zostaj? n?dzy i pomna?aj? liczb? publi

cznych nierz?dnic Londy?skich.

Liturgia. Po ko?cio?ach nie wida? ani pos?gów, ani

obrazów, a rzadko nawet obaczy? och?dóstwo. ?piewanie
ich Liturgii jest smutne i usypiaj?ce. Kiedy _ kto umrze, wi-
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zytuj? go przysi?gli cyrulicy i za?wiadczaj?, ?e nie ma ?a

dnego znaku trucizny i ?mierci gwa?townej. Umar?y grze

biony by? powinien w we?nie i ca?a pogrzebowa pompa ma

by? z we?ny. Bywaj? pogrzeby miejskie, które kosztuj? wi?

cej ni? 150 gwineów, a jeszcze s? pochowani na cmentarzu.

Tolerantyzm. Artyku?ów przedniejszych ko?cio?a An

gielskiego, przeciwnych wr?cz ko?cio?owi Rzymskiemu Kato

lickiemu, jest 39. Którzy na nie przysi?gaj?, zowi? si? Confor

mistae, im si? przeciwiaj?cy-non Conformistae. Nazywaj?

si? Conformistowie Anglikami, czyli Episcopalnemi, dla tego,
?e przypuszczaj? hierarchi? Biskupów. Duchowie?stwo te

raz angielskie, równie z Rz?dem, jest toleruj?ce. Niema se

kty, której by bronno by?o my?le? o wierze, jak si? jej podo

ba, byleby spokojno?ci publicznej nie miesza?a. Prezbyte

ryanie, kwakrowie, metody?ci, zupe?ne maj? exercitium swej

religii. Anglia jest stekiem sekt wszystkich. Licz? ich tam

do 36. Tam to pocz?tek wzi??a ta to mniemana filozofia,
która ?adnej nie zna religii. Nazywaj? ich Free- Thinker,
wolno my?l?cerni, Aryanie i Socynianie, niewierz?cy w Trój

c? Przenaj?w., pod imieniem wolnomy?l?cych kryj? si?.
Deista bez ?adnej religii, zowie si? wolnomy?l?cym. Fatali

sta, to? sarno prawie znacz?cy, czyni to? samo. A co gorsza,

_ z wolnego my?lenia pochodzi wolne, czy raczej rozwi?z?e, ?y

cie, rozsypanie, debosz i bezbo?no?? bez granic. Co to

wszystko za skutek w czasie sprawi? zgadn?? tradno. To

tylko pewna, ?e ta irreligia absolutna, która si? po innych

krajach tak daleko rozszerzy?a, zdaje si? teraz w Anglii co

dzie? umniejsza?.

Przyczyny dla których irreligia umniejsza si?. A to

najprzód przez dobry przyk?ad, który król tera?niejszy i ca?a

jego familia daje. Nic nad ten ?rzodek skuteczniejszego!

Drugi ?rzodek, niemniej skuteczny, jest hojne opatrzenie Bi

skupów, Kanonii i innych prelatur. To czyni, ?e wielu bar

dzo, albo z imienia i urodzenia, albo z talentów i nauki dy

styngowanych, wst?puje w stan duchowny, w którym tak

przyzwoicie ?y? mog?. Od dawnego ju? czasu nie mia?a
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Anglia w duchowie?stwie swojem tylu pani?t i uczonych, jak

teraz. Ludzie tacy, nie tylko piórem, ale i powag? i kredy

tem swoim, wielk? s? tam? przeciw rozlewowi bezbo?no?ci.

Ta uwaga pokazuje, jak nies?usznie przeciwko religii

czyni?, którzy na mniemane duchowie?stwa dostatki krzy

cz?c, odj?? mu dobra ziemskie i królewskie. nadania usi?uj?.

Odbierz m u dobra, có? z tego przyjdzie? Zad en, cokolwiek

maj?cy ?wiat?a, nie zechce wst?powa? do tego stanu, w któ

rym uczciwie ?y? nie mo?e. Ka?dy talentem swoim zysku

wniejszej professyi szuka? b?dzie. Któ? tedy na ten si? stan

odwa?y? Kto? z niewychowanego pospólstwa, któryby na

?wiecie na chleb nie móg?by' zarobi?. I tak sami tylko nieu

kowie, al bo pro?ci, duchowie?stwo sk?ada? b?d?, a ten, co

przez obowi?zek stanu swojego, ma ludzi o?wieca? i uczy?

religii, albo nie b?dzie móg?, kiedy nieuk, albo nie b?dzie

chcia?, kiedy ubogi, ca?y staraniem oko?o wy?ywienia siebie

zatrudniony. Mamy tego i przyk?ad i dowód w duchowie?

stwie Ruskiem, . razem widziemy i przyczyn?, dla której Popi
nasi tak ma?o s? o?wieceni. Kto s?ucha? b?dzie cz?owieka

?
bez powagi i którym gardzi? Ci tedy, co na dobra Ducho

wie?stwa z okiem zazdrosnym powstaj?, maj? cel inny, prócz

samej zazdro?ci i chciwo?ci cudzego maj?tku, dla tego g?os
ich rz?d krajowy ma mie? za bardzo podejrzany.

Katolictwo jedno niecierpiane. Mówi?em wy?ej, ?e

tolerantyzm panuje w ko?ciele Anglika?skim, ale to si? ma

rozumie? wzgl?dem wszystkich sekt innych, ale nie wzgl?dem

wyznania katolickiego. Ta, prawdziwa jedyna religia, jest
w nienawi?ci sama jedna u Anglika. Dla jednych katolików

prawa w Anglii s? surowemi, chocia? ?agodnie egzekwowane.

Ka?dy katolik musi dwoje tyle p?aci? podatku gruntowego,
ile inny obywatel. ?aden z nich ani do parlamentu wybra
ny, ani na ?aden urz?d wyniesiony by? nie mo?e. Dla tego

katolicy nie mog? nabywa?, ani posiada? dóbr, chyba pod
po?yczonym imieniem jakiego dyssydenta.

To prawda, ?e w tera?niejszym wieku rozmaite s? im

pozwolone legalne ewazye. Liczba katolików jest znaczna,
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ale publicznego exercitium nie maj?. Niewolno im, ani we

dle swego obrz?dku pogrze??, ani ko?cio?ów budowa?, ani

dzwonów u?ywa?. S? wprawdzie kaplice, jak np. Sardy?ska
i Bawarska, do?? publiczne, w Niedziel? do pi?? razy odmie

niaj?ce si?. Protestanci przez ciekawo?? tam przychodz?
i skromnie si? zachowuj?, ale z podwórza-niczym si? te do

my modlitwy nie ró?ni? od pospolitych kamienic.
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XI.

Rz?d Wielkiej Brytanii.

Rz?d. Niema kraju na ?wiecie, gdzieby wolno?? i bez

piecze?stwo osób i maj?tku, obywatelów, lepiej zrozumiane,

ja?niej opisane i mocniej ugruntowane by?y, gdzieby mi?dzy

cz??ciami, najwy?szy Rz?d sk?adaj?cemi, tak proporcyonal
nie waga podzielon? by?a, ?e ?adna z nich szala, ani przewa

?y?, ani da? si? przewa?y? nie mo?e, gdzieby trwa?o?? rz?du

przezorniej opatrzona by?a, jak Anglia. Opisanie tego rz?

du w j?zyku naszym mamy tylko ucinkowe, albo niedok?a

dne. Warto jest, aby Polak, w?asn? chlubny wolno?ci?,
a wszystkie narody za niewolnicze maj?c, wyszed? z uprze

dzenia swojego i pozna?, ?e w Europie jest jeszcze naród

wolny. Polakowi imie tylko wolno?ci zostawione.

We wszystkich pa?stwach by? musi najwy?sza w?adza,

do której prawodawstwo nale?y. T? w?adz? posiada król

nierozdzielnie z swoim parlamentem, który si? dzieli na Izb?

wy?sz? i ni?sz?. Do uczynienia przeto prawa, któreby An

glika wi?za? mog?o, potrzeba zezwolenia wszystkich trzech

Stanów. Cobykolwiek jeden z tych trojga postanowi? Sta

nów, nie jest prawem, chybaby w materyi stosuj?cej si? do

prerogatyw swojemu stanowi w?asnych. Parlament zbiera
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si? co trzylecie uniwersa?ami królewskiemi. Reprezentuje w so

bie wtenczas ca?y naród i to polityczne cia?o, którego Król

jest g?o w?, pocz?tkiem i ko?cem.

Na utrzymanie szali rz?dowej trzeba, aby w?adza wyko

nywaj?ca by?a cz??ci?, ale nie ca?o?ci? prawodawczej. Król,

raz postanowionych praw odmieni? nie mo?e, ale mo?e ze

zwoli?, albo nie zezwoli?, na odmiany, na któreby si? obie

izby zgodzi?y. Prawodawcza przeto w?adza, nie mo?e wyko

nywaj?cej odj??, albo zmniejszy?, najmniejszej preregatywy,

któr? jej raz prawa nada?y, bez jej w?asnego zezwolenia, bo

prawo w ca?o?ci swojej trwa póty, póki si? na jego zniesienie

wszystkie trzy stany nie zgodz?. Od tej to równowa?no?ci

zale?y wy?mienito?? Rz?du Angielskiego. Pospólstwo trzy
ma ustawnie na wodzy szlacht?, szlachta nawzajem pospól

stwo, odrsucaj?c to, co druga Izba uradzi?a, a król-i szlacht?
i pospólstwo, nie pozwalaj?c na najmniejsze w?adzy wykony

waj?cej uszczerbienie.

Król. O ka?dym z tych trzech stanów powiem w szcze

gólno?ci. Najwy?sza wykonywuj?ca w?adza z?o?ona jest ca

?a w osobie króla. Prawo sukcessyi do tronu, wedle praw

krajowych, jest dziedziczne i bia?a p?e? nie jest od niego wy

??czona, ale parlament czasami mo?e odm-ieni?, albo okre?li?

to prawo. Tak przeniós? sukcessy? tronu z dom u Tudorów

w dom Stuartów. Tak roku 1688, po ucieczce z kraju Jakóba

II, og?osiwszy tron za wakuj?cy, uzna? za sukcessora najbli?

szego ze krwi królewskiej po Karolu I, religii koniecznie pro

testanckiej, doczesn? w tern prawie excepcy? czyni?c dla Wil

helma III, a gdyby usta?a linia protestancka z Karola I, tedy
linia protestancka Jakóba I, to jest Xi??n? Zofi? Hannower

sk? i protestantów-potomkom jej. Z tego widzie? si? daje,
?e chocia? sukcessya jest dziedziczna, nie jest jednak tak

dziedziczna, jak pierwej. Bo dawniej sukcessya spada?a na

najbli?szego dziedzica bez ?adnej restrykcyi, od daty za?

s?awnej owej 1688 roku rewolucyi, sukcessya jest kondycyo

nalna, bo przywi?zana tylko do tych dziedziców, którzy
z Xi??nej Zofii pochodzi1? b?d? i b?d? cz?onkami kO?ciO?a
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Angielskiego, albo zam??ne za protestantami tego Ko?cio?a.

Gdzie w czasie bezkrólewia poddani sobie obieraj? króla, jak

u nas w Polszcze, ta prerogatywa zdaje si? by? najwy?szym

stopniem wolno?ci, ale w rzeczy samej przyczyn? jest nie

snasków, niezgód, wojny domowej, zamieszania i anarchii.

Gdzie dziedzictwem bierze si? korona, tam szcz??cie narodu

cz?sto zawis?o od dziwactwa g?upiego, pod?ego, albo z?o?li

wego króla. W Anglii zadecydowanym zosta?o, ?e narody

nie nale?? do królów, ?e królowie s? dla narodu, ?e Bóg pod

da? króle, jako i innych ludzi, pod prawa niewzruszone, któ

remi ?wiat si? rz?dzi. Ten ?rzodek, niegdy? w Polszcze za

chowany, wolnym ich czyni od nieszcz???, które ci?gnie za

sob? bezkrólewie ka?de i panami b?d?c okre?lenia prawa

sukcesyjnego, sami sobie niejako obieraj? króle.

Prerogatywy tronu. Król angielski, mimo okre?lon?

powag? swoj?, jest jeden z najmo?niejszych monarchów.

Osoba jego jest ?wi?ta w oczach prawa. Zbrodnia to jest

obra?onego majestatu
- knowa? ?mier? jego. Nie mo?e on

by? winnym zadnego wyst?pku i, je?li prawa krajowe s?

zgwa?cone, prawo ?ciga i kara? ka?e Ministrów jego. Mo?e

on wojn? wypowiada?, pokój czyni?, przyjmowa? i posy?a?

pos?ów, wojska l?dowe i morskie rekrutowa? i u?ywa? go,

jak mu si? podoba, patentowa? officyerów, i onych kassowa?,

dysponowa? magazynami, fortecami, zwo?ywa? parlament,

zwo?any przeci?gn??, albo rozpu?ci?, na projekt przez obie

izby u?o?ony. pozwoli?, albo odrzuci?. Ma on prawo wybie
rania sobie Ministrów, Radnych, Urz?dników koronnych,
kreowania Lordów, Biskupów, s?owem, jest zrzód?em wszy

stkich tytu?ów i honorów.

Okre?lenie w?adzy królewskiej. Ale ten tak wielki

monarcha, prócz przychodów z akcyzy na ka?dej beczce wina

i szczup?ych dóbr sto?owych, na utrzymanie ?wietno?ci tronu

swego nie ma wi?cej pensyi rocznej przez parlament nazna

czonej, tylko 32 miliony Z?. Pol. Summa ta ma?a, ze wzgl?du
na drogo?? krajow? i wydatki, do których jest obowi?zany.
Mo?e Król wypowiedzie? wojn?, ale kiedy ona nie jest inte-
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ressem narodu, parlament nie da pieni?dzy, bo król· poda
tków nak?ada? nie mo?e. Król jest g?ow? Angielskiego ko

?cio?a, ale nie mo?e religii panuj?cej w niczym odmieni?

i gdyby ?mia? wyznawa? inn?, prawami zakazan?, og?oszony

jest za niesposobnego posiada?, albo dziedziczy? tron.

Król jest g?ow? Trybuna?ów, ale odmieni? nie mo?e ma

ksym i formalno?ci, prawem, albo zwyczajem, przepisa

nych. Nawet w decyzy? spraw prywatnych osób wp?y
wa? nie mo?e. Król ma sam jeden prawo bicia monety,
ale jej ligi umniejszy? nie mo?e. Mo?e podpisa? pardon, ale

nie mo?e uwolni? od reperacyi partykularnej krzywdy.

Owszem, w przypadku mordu, chce prawo, aby wdowa, albo

najbli?szy krewny zabitego, móg? ?ciga? prawem zabójc?
i pardon królewski jest natenczas, jakby go nie by?o. Ma

król najwy?sz? nad wojskiem w?adz?, ale to wojsko p?aci par

lament. W ko?cu roku parlament to wojsko rozpuszcza i zno

wu w ?o?d swój przyjmuje. Temi to prawami okre?lona jest
w?adza królewska.

Parlament. Parlament sk?ada si? z Izby wy?szej i Izby

ni?szej.
Izba wy?sza. W Izbie wy?szej zasiadaj? Lordowie du

chowni i ?wieccy. Duchowni s? dwaj Arcy-Biskupi i Bisku

pów 24. Swieckich liczba nigdy nie jest pewna, bo mo?e

by? przez króla powi?kszona. Jedni s? Parami, przez sukces

sy? po swoich rodzicach, drudzy s? nowej kreacyi. Wszyscy
ci, razem z szesnastu Parami szkockiemi, szlacht? szkock? re

prezentuj?cemi, maj? g?os i miejsce w Izbie wy?szej.
Stan szlachecki w ka?dem pa?stwie, ale osobliwie w wol

nem, jest koniecznie potrzebny, tak dla utrzymania preroga

tyw korony i ludu, jak i dla strze?enia, aby, w swoich obr?

bach, ka?dy z tych Stanów zachowa? si?. Interesem albowiem

jest szlachty, aby, ani król, ani lud, zbyt wielkiej sobie nie

przyw?aszczali w?adzy. Jako obywatele, opieraj?c si? prze

wadze królów, w przewadze pospólstwa znajduj? pomiesza
nie godno?ci swoich. To czyni, ?e w ustawnym wa?eniu si?

w?adzy królewskiej z w?adz? pospólstwa, szlachta, rzucaj?c
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si? zawsze na stron? s?absz?, równowa?no?? utrzymuje. Lord

ka?dy wtedy jest cz?onkiem prawodawstwa i zasiada w Parla

mencie, z prawa s?u??cego osobie swojej, ma przeto przywi-.

lej przez plenipotenta da? g?os swój i protestowa? si? przeci

wko rezolucyo m swej Izby.

Izba ni?sza. Izba ni?sza reprezentuje ca?y naród. Sk?a

da si? ona z pos?ó w obranych z rozmaitych powiatów, miast,

miasteczek i dwu akademii. Liczba ich jest 513, ze Szko

cyi 43, ogó? 558. Aby kto móg? zosta? pos?em w Izbie ni?

szej, trzeba aby by? Anglikiem, i je?li chce by? obranym z po

wiatu, ma mie? z gruntu swojego przychodu rocznego naj

mniej 600:F. S., to jest 24,000 z?., a Je?li z miasta-12. Aby
kto móg? da? kresk? swoj? na obranie pos?a z powiatu, po

winien mie? z gruntu swojego przychodu przynajmniej 4J

szylingów, to jest 80 z?. Na obranie za? z miasta do?? jest

by? wolnym cz?owiekiem. Kiedy król zwo?ywa parlament,
kanclerz wydaj e do powiatów i miast listy okólne, za któ

rych doj?ciem, w o?m dni, po og?oszeniu ich przez szeryfa,

odprawuj? si? sejmiki poselskie i elekcya pos?ów wi?kszo?ci?

g?osów uskutecznia si?. Superintendenci celni nie mog? by?

obierani, ani si? miesza? w elekcye, pod kar? 100 F. S. ?o?

nierze te?, na kwaterach stoj?cy, dniem przed elekcy? ztarn

t?d wyci?gn?? maj? i niepowraca? a? po zako?czonej elekcyi

nazajutrz i kiedy si? zbierze parlament na dzie? naznaczony,

król pospolicie przyje?d?a i zagaja sessy?, przek?adaj?c mu

stan i potrzeby narodowe, aby o nich radzili. Po tej mowie

powraca do swego pa?acu. Izba wy?sza
- pod 'prczydency?

kanclerza, a ni?sza -

pod prezydency? obranego przez siebie

oratora, zatrudnia si? oko?o dobra publicznego. Ka?dy w swo

jej Izbie ma prawo podawa? uwag? swoj?, do tego? dobra

stosuj?c? si?, ale ustnie.

Pisanie sessyi parlamentowej. Je?eli izba os?dzi,
?e to jest rzecz warta namys?u, zaprasza go, aby j? poda? na

pi?mie. Wtenczas rozbiera i rozwa?a najmniejsze s?owo,

odmienia, poprawuje, albo odrzuca. je?li wi?kszo?ci? g?osów
?

(bil?) przyj?ty zosta?, musi by? w kilka dni powtórnie czytany
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ten?e projekt i gdy si? na niego zgodzi, posy?a wtenczas do

drugiej Izby, która, albo poprawiwszy co si? jej zdaje, nazad

odsy?a, aby si? nad nowemi poprawkami zastanowiono i za

s?dzono, albo prosto ten projekt odrzuci?, i ju? o niem

wzmianki wi?cej nie b?dzie. Je?li si? za? i druga Izba zgodzi,
wtenczas ten projekt czeka jeszcze na zezwolenie Królewskie,

aby by? prawem. Król, je?li nic w interessach politycznych nie

ma nag?ego, czeka pospolicie na koniec sesyi, która trwa?

zwyk?a co rok, od zagajenia a? do pro rogaty, cztery miesi?ce.

Natenczas paradnie przybywa do parlamentu i za zebra

niem si? Izb obu, siedz?c na tronie, na ka?dy przed sob?

czytany projekt, przez swego odpowiada sekretarza, kiedy si?

mu projekt podoba: le Roi le veut, Król tak chce, kiedy za?

nie: le Roi s'avisera=-Król o tym pomy?li, i taki ju? projekt,
chocia? przez obie Izby umówiony, z tablicy tym samym

wypada.

Tym to sposobem, nowe postanowione prawa, chowaj?

si? w publicznem archiwum Królewskiem. Niema tam for

rnalno?ci, promulgaty, poniewa?, w oczach prawa, ka?dy An

glik jest przez swoich reprezentantów przytomny, gdy si?

prawo stanowi.

Wszak?e, dla wiadomo?ci narodu, z drukarni Królewskiej

wychodz? pospolicie kopie praw poczynionych.

Izba ni?sza zachowa?a sobie przywilej stanowienia po

datków, a to z przyczyny, ?e podatki wybieraj? si? z pospól

stwa, oni tedy sami maj? prawo taksowania siebie samych.

Materya przeto podatków, na jakikolwiekb?d? koniec, poczyna

si? i uk?ada si? w Izbie ni?szej. Wolno w Izbie wy?szej ca?

kiem odrzuci? projekt, ale, ani poprawi? go, ani odmieni?, nie

mo?e. Kreski, czyli g?osy, s? w obu Izbach g?o?ne i otwarte.

Kartaty, czyli sekretne kreski, mog? czasem s?u?y? na przesz

kodzenie intrygi, albo jakiej, konstytucyi krajów przeciwnej

kombinacyi, nie w kraju takim jak Anglja, gdzie pose? ka?dy

poddany jest cenzurze tych, co go z pomi?dzy siebie obrali,

Zdanie jego powinno by? i g?o?ne i wszystkim wiadome.

10Dziennik podró?y Staszica, T. I.
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W?adza Parlamentu. W?adza Parlamentu niema ?ad

nych granic i, jak dobrze uwa?a Podskarbi Angielski Burleigh,

?e je?li kiedy ma upa?? Anglja, tedy upadnie przez Parlament.

Parlament mo?e zregulowa? i odmieni? prawo sukcessyi do

tronu, jak si? sta?o za Henryka VII i Wilhelma III. Mo?e kra

jow? skasowa? i now? wprowadzi? religj?, jak za panowania

Henryka VIII i trzech dzieci jego nast?pców. Mo?e stworzy?

nowy jaki? Rz?d krajowy i regu?y dla samych Parlamentów

przepisuje, jak si? sta?o przez akt unii i rozmaite, wzgl?dem

trzyletnich, albo siedmioletnich, Parlamentu prawa.

Sposoby jakich u?ywa prawo ta W?adza, aby nie by:

?a szkodliwa narodowi. W?adza tak nieograniczona, powinna

by? z?o?ona w r?ku bardzo sposobnych, dla zabie?ania niesz

cz??ciom, które, ze ?le po?o?onej ufno?ci wynikn?? mog?. Za

radzi?o temu prawo, nie pozwalaj?c ?adnemu w Izbie wy?szej

lub ni?szej zasiada?, który nie mia? lat 21. Dla zabie?ania

wszelkim nowo?ciom w religii krajowej, rzadkie prawo chce,

aby ?aden w Izbie wy?szej i ni?szej zasiada? nie móg?, póki

by w przytomno?ci Izby nie zaprzysi?g? artyku?ów Ko?cio?a

Angielskiego i supremacyi. Dla zabie?enia konfessyom za

granicznym i wszelkiej od nich dependencyi, chce prawo, aby
?aden obcy, nieurodzony w Pa?stwie Angielskim, chocia?by

mia? indygenat, nie móg? zasiada? w którejkolwiek b?d? Izbie.

Dla zapobie?enia korrupcyom, ka?dy z kandydatów, któryby
doktorom swoim dawa? obiady, nie mo?e by? obranym z miej
sca tego. Ktoby elektorowi da? prezent jaki, albo pieni?dze,

<l toby mu dowiedziono by?o, zap?aci? ma strotu 500 f. s.

.i ten co da? i ten co wzi??.

Nadto, korrumpuj?cy os?dzony jest pro inhabili, do ka?

dego urz?du, chyba ?eby przed konwikcy? wyda? drugiego

winowajc? i op?aci? si?. Aby si? skorrum powa? ?acno Dworo

wi nie da?, znaczny, jakem wy?ej napisa?, mie? musi maj?tek

obrany pose?. Aby zdatne na tak wysoki urz?d wybierane
by?y osoby, ka?dy z kreskuj?cych musi by? w?a?cicielem

pewnego maj?tku, który w nim supponuje edukacy? dobr?
i o?wiecenie, razem i interes w utrzymywaniu tej formy rz?du,
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pod którego cieniem spokojnie w?asno?ci swojej u?ywa. Aby

w czasie parlamentowych sessyi influencya Dworu obrad nie

?ciska?a, jest postanowiono, ?e ka?dy w zachodz?cych sporach

co my?li swobodnie w Izbie mówi? mo?e i za t? mówienia

wolno??, je?li za granice przystojno?ci wysz?a, w ?adnym in

nym s?dzie, tylko przed samym Parlamentem, ma odpowia
da?. Za t? wolno?? mówienia, w czasie, kiedy Król zagaja

parlament w osobie swojej, Orator, czyli Marsza?ek Izby ni?

szej, wyra?nie Króla przeprasza. Nie mo?e ?aden z parlamen

towych by? wzi?ty w areszt, ani s?dzony u jakiegob?d? s?du,

ani dobra jego zaje?d?one, lub tradowane, wyj?wszy tylko za

d?ugi prawdziwe. Insultowa? domowych ich, zowie si? pogar

d? Parlamentu i surowie jest karanem.

Opatrzno?? przezorna rz?du. ?e jednak, mimo tak

przezorne prawa, mog?oby si? sta?, ?e panowie pos?owie by

liby, albo gnu?nemi, albo l?kliwemi w zachowaniu obowi?z

ków, które naród w?o?y? na nich, na to znajduje si? lekar

stwo w samych elekcyach. Kiedy czas na który pospólstwo
obra?o sobie pos?ów up?yn??, zgromadza si? zaraz pospól
stwo po rozmaitych powiatach, miastach i miasteczkach, i zno

wu obiera tych, których pochwala obej?cie si?, a odrzuca tych,
o których wie, ?e dali matery? do za?alenia si? na siebie.

Lekarstwo bardzo proste i które, supponuj?c tylko wiadomo??

rzeczy uczynkowej, a zatym do poj?cia ?acnej ka?demu

z pospólstwa, jest razem najskuteczniejsze, bo poniewa? z?e,
na które si? skar??, nie pochodzi z wady po??danej, ale z dy

spozycyj partykularnych, z pewnej liczby osób, wy??czy?
przeto te osoby, jest to z?e wykorzeni? ze szcz?tkiem.

Trwa?o?? rz?du. Tak przedziwnie z?o?onej formie

rz?du trzeba by?o zabezpieczy? trwa?o??, jaka tylko po ludzku

uczyniona by? mo?e. Zabezpieczona jest ona przez podzie
lenie W?adzy prawodawczej. W?adza ca?a wykonywaj?ca, z?o

?ona w osobie Króla, jest cz??ci? istotn? prawodawczej, jakem

wy?ej napisa?. ?adna zatym odmiana prawa sta? si? nie

mo?e, bez jego zezwolenia. Do?wiadczenie=- przezorno?? tego
prawa pokazuje. Drugi wiek ju? si? poczyna od rewolucyi,
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kiedy wszystkie prawa, krajowi po?yteczne, zosta?y promul

gowane. Od tej pory niema ?adnego prawa, prawdziwie

interesuj?cego form? rz?dow?, któreby by?o, albo odmienio

ne, albo skassowane.

Równowaga rzeczy. A to. jakim sposobem Rz?d to

potrafi?, aby ci, co prawa stanowi?, niestanowili -

tylko po?y

teczne dobru publicznemu i sprawiedliwe? aby ci, którzy

tak wielk?, jaka jest prawodawcza, w?adz? maj?, nie my?lili

o rozprzestrzenieniu jej, a o poni?eniu drugiej w?adzy, 'ale

tylko o dobro publicznem? Oto, odbieraj?c prawodawcom

egzekucy? praw, poddaj?c ich pod te? same prawa, z których

si? wy?ama? nie mog?, bo nie oni ich egzekucyi przestrzegaj?.

Parlament stanowi liczb? wojska popularnego, wedle

upodobania swego. Kto inny bierze nad nim komend?. Office

rów kreuje, i rozrz?dza nimi, wedle upodobania swego. Par

lament nak?ada podatki, kto inny zabiera te pieni?dze i sam

jeden ma po?ytek i chwa?? z trafunku ich. Ten jest zawsze

skutek z oddzielenia prawodawczej w?adzy od wykonywaj?

cej, ?e ci, co prawa stanowi?, najpierwsi ich skutków do?wiad

czaj?. Mog? podwy?szy? w?adz?, ale jej sobie przyswoi?
nie mog?.

Król, ta to jedna w?adza independentna i przez si? sto

j?ca, aby w równowa?no?ci by? z prawodawcz?, ma wprawdzie
w niej czasem i swoj? nie czynno biern?, ale dostateczn? na

odwrócenie ustaw, któreby przeciwko niemu by? mog?y wy

mierzone. Sam jeden bez cudzej pomocy skassowa? mo?e

parlament i s?owem jednem zniszczy? mo?e powag? parla

mentu, rozpuszczaj?c go, gdyby spostrzeg?, ?e mu grozi nie

bezpiecze?stwem utraty prerogatyw jego.

Przywilej to jest wielki, stanowi?cy depozyt praw, do któ

rych ca?o?? Stanu jest przywi?zana. Król ma dystrybucy? ?ask

wszystkich, a siedz?c na tronie swoim, wielko?ci? swoj?, gro

zi wszystkim, którzyby si? nad prawo wynie?? chcieli. Ka?dy

obywatel pose?, par Anglii, maj?c nad sob? tak straszliw?

w?adz?, przeciwko której obroni? si? nie mo?e, tylko prawami,
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i która ich zgwa?cenie najmniejsze odwetowa?aby im we sto

razy, musi nie ??da?, tylko
-

aby prawa by?y dobre i jak naj

skrupulatniej zachowane.

Wy?mienito?? rz?du. Z tego ogólnego widoku an

gielskiej rz?dowej formy, daje si? widzie?, ?e cokolwiek tylko
ludzka roztropno??, do trwa?o?ci jej przemy?li? mog?a, nic

opuszczonym nie zosta?o. Je?li kto mi zarzuci, ?e Parlamen

ta tak mog? si? po korrumpowa?, ?e przedadz? wolno?ci swo

je, ?e influencya Dworu i panów w Izbie ni?szej zdaje si? za

nadto wielka, poniewa? w tera?niejszym czasie widzimy, ?e

Dwór wielk? liczb? kreatur swoich maj?c w Izbie ni?szej,

przez swych ministrów zdaje si? rz?dzi?- w Londynie tak

absolutnie, jak Cesarz w Wiedniu, na to odpowiadam: ?e

parlamenta, na wzór wszystkich cia? politycznych, tak natural

nie strzeg? politycznej egzystencyi swojej, jak cz?owiek ka?

dy ?ycia swojego, to jest, naturalnej egzystencyi swojej. Pano

wie wielkich dóbr, w?a?ciciele, przywi?zani s? do ojczyzny

w?asnej w?z?ami mocnemi i znaj?c jej po?ytki prawdziwe

lepiej, maj? silniejszy przeto w utrzymaniu tera?niejszej

administracyi interess. A je?li, mimo wszelk? ostro?no??, pra

wa kardynalne wolno?ci Angielskiej, maj? by? kiedy?kolwiek

poruszone i Rz?d tak tak s?awny upa??, b?dzie to w skutek

tej s?abo?ci, która jest przywi?zana do spraw ludzkich, ?e nic

na ?wiecie prawdziwie sta?ego niema.
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W?adze "s?do we.

W?adza s?dowa. Procedera tak s? w Anglii d?ugie
i kosztowne, jak w Polszcze i w innych krajach. Wszystkie

sprawy primae instantiae s?dzone s? na miejscu przez wiel

kich s?dziów, którzy naznaczonych czasów zje?d?aj? do pro

wincyi. Urz?d ich, z pensy? do niego przywi?zan?, jest do

?ywotni. S?dziowie tak zwani pokoju (of. Peace), po prowin

cyach rozrzuceni, nie maj? mocy s?dzenia, tylko per provi
sionem. Wielki s?dzia przejrzawszy ten doczesny dekret, albo

go potwierdza, albo odmienia, a od dekretu jego idzie appe

lacya do parlamentu.
Tam strony obie podaj? trzy memorya?y. W pierwszym

przek?ada pretensy? swoj? i jej dowody. W drugim odpo
wiada na zarzuty strony przeciwnej. Trzeci zawiera? powi
nien wszystkie dowody, bez najmniejszej nadziei poprawki.
Obie strony ten trzeci memorya? z?o?y? powinni w kancelaryi

tej?e godziny i czeka? w milczeniu decyzyi, we trzy dni po

tym nast?puj?cej. Sprawa appellacyjna s?dzi si? w Izbie

wy?szej w przytomno?ci kanclerza i wszystkich razem wiel

kich S?dziów. Wielki s?dzia, od którego decyzyi appel
lowano, przek?ada zdania swojego przyczyny i powody.

I

Wszyscy Parowie maj? kresk?, ale do komitetu do??j est trzech

Parów.



151S?DY ANGIELSKIE.

Wielki Szerif. Do ka?dego powiatu Król wyznacza

rocznie urz?dnika, pod tytu?em high-Szerif. Urz?d jego jest

ministeryalny i s?downiczy. Do niego nale?y nietylko egze

kucya praw, ale i rozkazów królewskich. Do niego wychodz?
z wy?szych subselliów s?dowych dekreta, aby ukaza? s?dziów,

zwanych przysi?g?emi (Jury), aby z?oczy?ców do s?du stawi?,

aby przytomnym by? egzekucyi dekretów cywilnych i krymi

nalnych. W czasie kadencyi s?dów, kiedy wielcy S?dziowie

zje?d?aj? do powiatu, on im assystowa? i strzedz powinien
ich bezpiecze?stwa. On do si obie odbiera wszystkie strafy
i kary pieni??ne i odsy?a je do Kornissyi Skarbowej, albo

op?aca tym, którym Król ka?e.

Ma?y Szeryf. Poniewa? urz?d jego jest s?downiczy,
ma s?dy swoje zwane (County Court), s?dami powiatowerni,
na których prezyduje ma?y Szeryf, namiesnik jego. Do jego

s?du decyzyi nale?? wszystkie cywilne sprawy, wartuj?ce do

80 z?. naszych.

S?dzia pokoju. Po Szeryfie, urz?d idzie S?dziego po

koju (Justice of Peace). Kilku jest takich s?dziów, w ka?dym
powiecie. Do nich nale?y egzekucya praw, wzgl?dem rozbo

jów gor?cego uczynku, zdrady, ubogich, hultajów, zachowa

nie zwierza i t. d. Ich obowi?zek jest egzaminowa? i do wi?
zienia wsadza? tych, którzy naruszaj? pokój i mieszaj? spo

kojno?? poddanych królewskich. Zbieraj? si? oni co kwar

ta? do miasteczka powiatowego, obwie?ciwszy wprzód 12

m??ów, przysi?g?ymi zwanych (grad inquest of the courty),
aby si? tam znajdowali. Ci przysi?gli m??owie inkwirowa?

maj? w przypadek uznawaj?cy, i kiedy os?dz? rzecz wart?,
aby by? zapozwany, s?dzia pokoju osadza go w wi?zieniu"
kiedy za? nie, tym samym winowajca uwolniony.

S?dy sumienne. Prócz tego s? s?dy sumienne, dla

folg,i ubogich ludzi, do odebrania drobnych d?u?ków, które

nie przechodz? 80 z?. pol.
Habeas Corpus, czyli por?ka. Niema kraju, gdzieby

osobista wolno?? obywatelska lepiej obwarowana by?a, jak
w Anglii. Ka?dy wi?zie? ma prawo reklamowa? s?dziego
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w Westminster-hall zasiadaj?cego. Akt zwany Habeas Cor

pus to jest-da? po sobie por?k?. S?dzia, uwa?ywszy gatunek

sprawy, za któr? on do wi?zienia skazany zosta?, je?li znaj

dzie, ?e jest jedna z tych, gdzie por?ka przyj?ta by? powinna,

przyjmuje natychmiast por?k? i wi?zie? ma wolno??, jest

wypuszczany, póki w s?dzie w?asnym sobie, nie b?dzie albo

winnym, alb? niewinnym og?oszony. W samym s?dzie, ma

si? oko na prawo prywatnej osoby, z tak? bezstronno?ci?,
?e poddany ka?dy, bez ?adnego niebezpiecze?stwa mo?e

procedowa? z monarch? swoim, albo temi co w jego imieniu

i w?adzy czyni?, i mo?e wygra? na królu zwrót prawnych
ekspensów swoich i strat swoich nagrodzenia. Nie mo?e

król wi?zi? ?adnego obywatela, ani mu osobist? odebra?

wolno??, chybaby o jaki nieprawny uczynek by? oskar?ony,
albo podejrzany, a to taki, za który traci prawo do wolno?ci,

albo kiedy kraj jest w niebezpiecze?stwie i pa-rlament os?dzi

rzecz? potrzebn?, aby na czas jaki mia? król moc osadzania

do wi?zienia osób podejrzanych o bunt, albo spisek na ?ycie
królewskie. Wtenczas docze?nie zawiesz? akt Habeas Corpus,
ale zawsze z wielk? trudno?ci?, ostro?no?ci?, i restrykcya
mi, jedynie wtenczas, gdy ca?o?? narodu tego koniecznie

wyci?ga.

Przysi??nicy. ?aden S?dzia nie mo?e pot?pi? cz?o

wieka jako winowajc?, póki nie b?dzie znalezionym winnym

wyst?pku przez 12 m??ów, którzy maj? by? jego Parami, to

jest - mu równemi.

Nie mo?e S?dzia ?ycia najmniejszego z obywatelów
w niebezpiecze?stwo poda? bez s?du, ani s?dzi? nawet, póki
ci 10 m??owie nie zgodz? si? jednomy?lnie, ?e mo?e by? s?

dzony o zabój, kradzie?, albo inny jaki uczynek krzywdz?cy
spo?eczno??. Ani te? ?aden obywatel nie mo?e by? pozba
wiony wolno?ci swojej, za najwi?ksz?b?d? zbrodni?, póki
pod przysi?g? przed urz?dem nie b?dzie z?o?ony jaki? dowód,
?e on jest winien i wtenczas jeszcze oskar?ony ma prawo

domagania si?, aby za najpierwsz? sposobno?ci? oczywi?cie
by? os?dzony, albo daj?c za siebie por?k?, ?e od s?du nie
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uciecze, na wolno?? wraz wypuszczony. Ktokolwiek jest

oskar?ony o krymina?, nie pierwej na gard?o by? mo?e s?

dzony, a? si? wprzód 12 przysi?g?ych m??ów zgodz?, ??
o to

powinien by? zapozwany, i z?o?? dowody przed Wielkim S?

dzi? tego powiatu, albo miasta, w którem si? sta? ten uczynek.
Wtenczas s?dzony b?dzie jeszcze przed drugiemi dwunastu

s?dziami, których decyzya jest konkluduj?ca.
W niektórych przypadkach, cz?owiek, który w oczach

prawa zawsze supponuje si? niewinnym, a? do dostatecznej

jego konwikcyi, ma sobie wcze?nie kopi? pozwu komuniko

wan?, aby si? przygotowa? do obrony; ma tak?e podany dla

przejrzenia regestr przysi?g?ych m??ów, którzy w?a?ciwemi

by? maj? jego s?dziami, aby ich pozna? charakter, i rozs?u

cha? si?, je?li potrzebne maj? ?wiat?o, albo nie s? mu nieprzy

ja?ni. Mo?e przed s?dem a? do dwudziestu ich excypowa?,
nie daj?c ?adnej przyczyny, a innych tyle, ile mo?e z?o?y?
dowodów, ?eby na s?dziów ten, albo ten nie by? przypusz

czony, póki si? nakoniec nie dobierze dwunastu m??ów, s?

siadów oskar?onego, albo ?yj?cych blisko miejsca, gdzie si?
ten uczynek przydarzy?, przeciwko którym nic sprawiedliwego
zarzuci? nie mo?na. Natychmiast przysi?gaj? oni, ?e maj?
mi?dzy królem, a wi??niami, których s?dzi? b?d? s?usznie,
wedle dowodów i wedle oczywistego ?wiadectwa, rozs?dzi?.
Od tej to przysi?gi, zowi? si? Jury -

przysi??nikami. Nadto,
wielki wolno?ci puklerz, moc dana ob?a?owanemu wybierania
sobie przysi??nego. Mog?c ekcypowa? oso by od przysi?gi,
wi?zie? zabiega mo?no?ci nawet korrupcyi, albo influencyi
mocniejszego za siebie. Z drugiej za? strony, wybrane osoby
z blisko?ci miejsca, gdzie si? rzecz sta?a, najlepiej zna? musz?
?ycie wi??nia i jakiej wiary s? godni ?wiadkowie. Ci dwa
na?cie m??owie, jedynie s? obta?owanego s?dziami, od ich
albowiem wyroku on czeka ?ycia lub ?mierci; od ich poczci- .

wo?ci i ?wiat?a, ostatecznie zawis?y ?ycia obywatelskie, od ich

decyzyi nie idzie appellacya. Wszyscy tedy maj? by? jedno
my?lni w zdaniu swojem i po zupe?nym wszystkich ?wiad
ków wys?uchaniu.
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Zamkni?ci s? bez jad?a, bez napoju, bez ?wiecy, póki

si? jednomy?lnie nie zgodz? na pot?pienie, albo uwolnienie

oskar?onego. Ka?dy zatem przysi?gacz uroczyst? i najwy?

sz? narodu ca?ego posiada ufno??. Je?li zatym, bez nale?y

tego dowodu przystaje na zdanie któregokolwiek swego, albo

chce si? s?dziemu przypodoba?, albo z jak najwi?ksz? uwag?

nie rozbiera rzeczy, przypuszcza ?wiadectwa ludzi podejrza

nych, albo z jak najwi?ksz? bezstronno?ci? sprawy wys?u

chawszy, a jednak najmniejsz? w umy?le maj?c w?tpliwo??,

z drugiemi kolIegami swemi ??czy si? na pot?pienie oskar?o

nego, obra?a w?a?ne sumienie swoje i staje si? dwojakiej

zbrodni, krzywoprzysi?ztwa i morderstwa, winnym.
I dla tego, gdyby któremu z tych przysi?gaczów dowie

dziona by?a prewarykacya, dobra takiego id? pod konfiskat?,

dom ich zburzony i sama osoba, do ?mierci, w wi?zieniu bez

czci i lito?ci os?dzona. To? samo postanowi?o prawo przeciw

potwornym ?wiadkom w sprawie gard?owej.
Wolno?? zatym ka?dego Anglika jest na tym, ?e nie jest

w mocy s?dziego os?dzi? winnym, tego, kogo ?yczy?by zna

le?? winnym. Gdyby nie ten cel by? w ustanowieniu przy

si?gaczów, nie tylko oni nie byliby niepo?yteczni, ale stali by

si? narz?dziem zemsty i tyranii. Tyran pastwi?by si? nad

?yciem i wolno?ci? obywatela, a s?dzia nie by?by, tylko mi

nistrem zemsty monarszej. Anglik ka?dy strze?e tego przy

wileju jedynego na ?wiecie jak ?renicy oka swego i broni tej

w?adzy s?dziemu, która samemu królowi jest odmówiona.

Proces kryminalny. Ciekawy jest proces kryminalny"
nad który nic niema prostszego i s?uszniejszego. By?em
kilkakrotnie na s?dach, i dobrze temu processowi przypatrzy
?em si?. Ca?a sprawa s?dzi si? publicznie, mi?dzy oskar?o

nym, s?dzi? i przysi?g?emi. Oskar?ony mie? mo?e patrona,
któremu nie wolno roztrz?sa? samego uczynku, ale mo?e tyl
ko zarzuca?-?le do tej sprawy przystosowane prawo. Mo?e

tak?e na obron? swoj? stawi? ?wiadków i wszystkich, naj

?mieszniejszych do usprawiedliwienia siebie, u?ywa? sposo
bów. A gdy si? te udadz? i uwolnionym b?dzie, wolno mu
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o straty, wydatki prawne, napa??, procedowa? przeciwko oskar-.

?ycie?owi swemu, nawet przeciwko urz?dowi, imieniem pu

bliczno?ci czyni?cemu.
Ca?a formalno?? s?dów kryminalnych jest na obron?

oskar?onego, stosownie do g?osu natury.
- Lepiej dwudzie

stu uwolni? winnych, ni? straci? jednego niewinnego. Nie

opuszczono niczego do wyja?nienia niewinno?ci i przeszko

dzenia, aby w?adza skorrumpowanego s?dziego, albo in

fluencya jakiego wielkiego pana, s?abszego nies?usznie nie

cisn??a.

Wi?zie? przychodz?cy na s?d, rozwi?zany jest z oko

wów. Regent czyta mu ?a?ob? przeciwko niemu wyniesion?
i pyta si? go, czy winnym jest tego wyst?pku, albo nie? Je?li

wi?zie? przyzna si? do winy, sprawa jego ju? sko?czy?a si?,

ale je?li odpowie, ?e nie winien, s?d przyst?puje do sprawy,

bo chocia?by si? by? wprzód i przyzna?, prawo angielskie nie

zwa?a na dawniejsze wyznanie i je?li ?wiadkowie pod przy

si?g? nie dowiod? mu tej winy, przysi?gli musz? go wolnym

og?osi?, poniewa? przysi?gaj? na to, ?e s?dzi? b?d? wedle

?wiadectwa i s?du z?o?onego.
Je?li za? milczy i upornie mówi? nie chce, prawo ka?e

go przycisn?? a? do ?mierci, to jest, odprowadzaj? go do wi?

zienia, tam, zwi?zawszy mu r?ce i nogi, na wznak zawieszaj?

go na powietrzu i ci??ar mu znaczny k?ad? na piersi. Wolno

mu nazajutrz da? trzy k?sy j?czmiennego chleba, ale nic wody.

Potym, sama tylko mu daje si? woda, póki nie skona. Rzad

ko si? ten trafia przypadek, ale niektórzy woleliby wycierpie?
t? m?czarni?, aby ca?? sukcessy?

.

swym dzieciom zachowa?.

Nie dadz? jednak ?adnemu z kryminalistów tak si? m?czy?

d?ugo, nak?adaj? bowiem na niego tyle ci??aru, ?e pr?dko
skona? musi.

Kiedy ?wiadkowie publicznie wys?uchani i przez wi??nia

samego, albo patrona jego, wyexaminowani i skonfrontowani

zostan?, s?dzia natenczas powtarza tre?? ?wiadectw przeciw
ko winowajcy i zaleca im, aby wedle sumienia dali zdanie

swoje. Je?li przypadek jest jasny, (co si? cz?sto trafia), naj-
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pierwszy z przysi?g?ych, nie schodz?c z miejsc swoich, imie

niem wszystkich w g?os odpowiada: Winien, albo-Niewinien.

Je?li za? jaka zachodzi w?tpliwo??, przysi?gli, wzi?wszy

kopi? ?a?oby, zamykaj? si? w sali radnej i nie mog? z niej

wyj??, i tam trzymani bez ognia, bez napojów, bez jad?a, póki

si? na jedn? decyzy? jednostajnie nie zgodz?, to jest, na pot?

pienie, albo usprawiedliwienie oskar?onego. Je?li by który

z przysi?g?ych wczasie tego zamkni?cia si? umar?, ju? tym

samym wi?zie? na wolno?? wypuszczonym b?dzie.
.

Forma dekretu. Kiedy si? przysi??nicy zgodzili, daj?

o tym zna? officyali?cie, za drzwiami na nich czekaj?cemu

i wraz posy?a si? po wi??nia, aby by? przytomny dekretowi.

Kiedy wi??nia os?dz? winnym, pyta si? go s?dzia, czy ma

jak? przyczyn?, dla której by dekret ?mierci nie by? na niego

ferowany? Wtenczas, w krótko?ci, ca?? spraw? opowiedziaw

szy, s?dzia temi s?owy swój dekret ko?czy: "Prawo ka?e: po

wrócisz na miejsce, zk?de? przyszed?, a ztarnt?d poprowadz?

ci? na miejsce egzekucyi, gdzie za swoj? win? wisie? b?dziesz,
a? umrzesz. Niech Pan lito?ciw b?dzie duszy twojej!" Egze

kucya tego dekretu zleca si? Szeryfowi. Ktoby móg? wierzy?,
?e formalno??, tak pi?kna na pozór, mo?e niewinnego zapro

wadzi? na szubienic?? ?wie?o jednak trafi? si? przyk?ad ob

wieszonego m?odzie?ca, za to, ?e okrad? w opilstwie jedn?

nierz?dnic?, kiedy si?.potem pokaza?o, ?e ten biedny rato

wa? jeszcze t? przekl?t? paskudnic?, odprowadzaj?c j? do

domu jej!

Tak to ludzie na z?e wszystkiego za?ywaj?. Tego dnia,

któregom by? na s?dach, dwudziestu os?dzono wi??niów.

Pi?ciu z nich na gard?o os?dzono, za rozbój na drogach;
sze?ciu os?dzono tak?e za kradzie?, trzech o ma?? kradzie?

przekonanych, a sze?ciu innych s?dem z pod kary wy?liz
n??o si?, poniewa? dostatecznych przeciwko nim nie by?o do-

-

wodów .

.

S?d kanclerski. Urz?dy do których sprawy przez

appellacy? przychodz?, s? nast?puj?ce: S?d kanclerski. Obo-
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wi?zek tego urz?du jest broni? obywatela przeciw zdradom

i niedotrzymanemu opisowi i innym oppressyom, oraz mity

gowa? praw rygor. Kanclerz W. sam jeden s?dzi, a w nie

bytno?ci jego Master of the Rols. to jest nakszta?t naszego Re

ferendarza. Process tam ca?y dzieje si? na pi?mie, ?wiadko

wie prywatnie s? egzaminowani. Dekreta z tego s?du wycho
dz?ce tylko wi??? osoby w proceder ten uwik?ane, ale nie ich

maj?tek. I dla tego, gdy kto dekretowi satysfakcyi nie chce

uczyni?, mo?na go pos?a? do wi?zienia. Kanclerz jednak?e,
je?li widzi tego przyczyn?, mo?e mu dozwoli? habeas corpus.

?awa Królewska. ?awa królewska (Kings Bench).
S?d jest podobny w tym do naszej assesoryi, ?e si? w tym
s?dzie decyduj? pospolitym prawem sprawy mi?dzy Królem,
a jego poddane mi, to jest, wszystkie cywilne i kryminalne
imieniem królewskiem, wyj?wszy skarbowe materye. Pre

zydent w tym Trybunale zowie si? Lord Chief justice of

England, czyli najwy?szy s?dzia, poniewa? rozci?ga on jurys
dykcy? swoj? nad wszystkiemi mniejszemi subselliami. Mo?e

nawet i spraw? jak?, w duchownym czy ?wieckim s?dzie agi
tuj?c? si?, do siebie ewokowa? i parlament do niego posy?a
zalecenie na schwytanie osób, o wielki jaki krymina? podej
rzanych.

Trybuna?. Court of Common pleas, jest nakszta?t na

szego Trybuna?u. Tam si? s?dz? sprawy mi?dzy poddanym,
'a poddanym, nie tylko uczynkowe, ale i sukcessyjne. Ten

tak?e Trybuna? mo?e mniejszemu subsellium zakaza?, aby si?·
do jakiej sprawy nie miesza? i ca?? j? do siebie ewokowa?

mo?e. Prezydent zowie si? Lord Chlef Justice oj common

peace.

Trybuna? Skarbowy. Court of Excheker, podobne jest
do naszej Kommissyi Skarbowej. Prezyduje na niej Lord
Chief Baron of the Excheker. W tym s?dzie s?dz? si?
wszystkie materye ?ci?gaj?ce si? do skarbu królewskiego, pu
blicznych przychodów, parlamentowych podatków, akcyz i t. d.
oraz sprawy z officyalistami skarbowemi.
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We wszystkich tych s?dowych Izbach le?? na stole

zawsze prawa. S?dzia musi ich s?ucha? literalnie. Wszystkie

zatym prawie procedera obracaj? si? na tym uczynkowym

pytaniu: Czy rzecz, o któr? proceder, jest zadecydowana przez

prawo, albo nie? W rzeczy za? uwa?anej w sobie, je?li si?

strony zgodzi? nie mog?, przysi??nicy natenczas decyduj?,
nawet w materyach cywilnych.

Od tych wszystkich Trybuna?ów idzie jeszcze appelIacya
do Izby wy?szej parlamentowej.

.

Ludzie, prawo krajowe umiej?cy. Wiadomo?? prawa

prowadzi ludzi do najwy?szej fortuny. Stan patrona jest we

czci. Pisma, produkta, konstytucye, p?ac? si? bardzo drogo.
Z pomi?dzy patronów wybieraj? si? wielcy s?dziowie, którzy,

prócz tych?e prerogatyw samych, co i kanclerz, maj? nadto

uregulowane s?dy swoje po dzielnicach londy?skich i po

prowincyach, dok?d, 'czasu pewnego zje?d?aj?c, s?dz? i ko?

cz? sprawy na miejscu. Kanclerz i ci s?dziowie, kiedy rzuca

j? swój urz?d, zawsze kreowani s? parami. Tej to praw zna

jomo?ci i wymowie winni s? reputacy? i wielko?? swoj?:
Bacon, Morus, Clarendon, Mansfield, Bolingbrocke, Walpole,
Carteret, Pelham, Palteney, Pitt, Pratt, Murray i bardzo

wielu innych.



XIII.

Prawa angielskie.

Prawa wzgl?dem ma??e?stwa. Prawa angielskie,

wzgl?dem obywatel ów w stanie ma??e?skim uwa?anych, s?

osobliwsze.

W prawie cywilnym -- m?? i ?ona, bior? si? za dwie

ró?ne osoby. Mog? zatym mie? oddzielne dobra, kontrakta,

d?ugi, krzywdy i dla tego, w s?dzie duchownym, gdzie to pra

wo jest w u?ywaniu, mo?e ?ona bez m??a procedowa?. Ale

prawo krajowe nie uwa?a m??a i ?on?, tylko jako jedn? oso

b?. Do uczynienia ma??e?stwa wa?nym wedle prawa, trzeba

aby ?lub dany by? przez ksi?dza w parafii w?asnej, albo i gdzie

indziej, byle za dyspens? biskupa, po zapowiedziach, albo za

indultem, dwu osobom p?ci ró?nej, przy zdrowym rozumie,

pobra? si? zezwalaj?cym. Najmniej m??czyzna 14 lat sko?czo

nych, a dziewczyna ma mie? 12, za pozwoleniem rodziców

czy opiekunów, albo bez pozwolenia, w stanie owdowia?ym.
?wi?tobliwo?? stanu ma??e?skiego zupe?nie zostawiona jest
prawom duchownym. Ukarania zatym i rozwody nale?? do

s?dów duchownych. Ksi?dz któryby da? ?lub bez zapowiedzi,
albo indultu, wedle prawa, kary zap?aci? powinien 100 funt. st.

czyli 500 talarów naszych.
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Na zabie?enie kryjomym ma??e?stwom, które tak szkod

liwe bywaj? familjom, gdzie si? zdarza, jest postanowionym,

?e ?lub, za indultem, mi?dzy osobami, chocia?by wiek przy

zwoity maj?cemi, ale bez pozwolenia rodziców, albo opieku

nów, dany, jest nie wa?ny. Je?li za? po zapowiedziach dany,

jest wa?ny, poniewa? prawo rozumie, ?e rodzice, czyli opie

kunowie, zezwolili, je?li si? nie sprzeciwiali, bo przez zapo

wiedzi byli uwiadomieni. Kiedy matka, albo opiekun, czy to

s? za morzem, czy rozum stracili, czy nies?usznie uparci, kan

clerz dyspensuje wtenczas konwency?, ale dyspensowa? nie

mo?e, kiedy ojciec czasowe tylko miewa pomieszanie.
Tak ?lubem z??czona para, w oczach prawa, nie jest-tyl

ko jedn? osob?; prawne jestestwo kobiety jest zawieszone przez

ca?y czas ma??e?stwa, albo raczej przeniesione jest w jestes
two m??a, pod którego ona skrzyd?ami i opiek? czyni wszyst
ko. Na tej to jedno?ci gruntuj? si? wszystkie prerogatywy,

obowi?zki i warunki stanu ma??e?skiego. Dla tego nie mo?e

m?? da? ?onie swojej ?adnej rzeczy, ani ?adnej z ni? robi?

konwencyi, bo darowizna supponuje oddzielne jej jestestwo,
a konwencya z ni?, by?aby to konwencya z sob? samym

uczyniona. Mo?e ?ona mie? plenipotency? od m??a swojego,
bo to nietylko nie stanowi oddzia?u, ale owszem, czyni re

prezentacy? jego. Mo?e m??-tak?e zapisa? dobra ?onie swo

jej testamentem, bo ten dar skutku swojego nie bierze, a? po

sko?czonym ?mierci? jego ma??e?stwie. Obowi?zuje m??a

prawo do opatrywania potrzeb ?ony swojej, jak swoich w?a

snych i, je?liby ona na te potrzeby d?ug zaci?gn??a, m?? za

p?aci?powinien. Co si? niema rozumie? o d?ugach na zbytek
poczynionych, za które ona sama odpowiada? powinna.
Je?li za? ?ona uciecze, i ?yje z innym m??czyzn?, wtenczas

m?? niema obowi?zku dawa? nawet na potrzeby jej.
Je?li ?ona zad?u?y?a si? przed zam??ciem, m?? powinien

zap?aci? d?ugi jej po o?enieniu si?, poniewa? on j? wzi??
z tym wszystkiem, co do niej przynale?y.

Je?li ?ona, na osobie swojej, albo na maj?tku, skrzywdzo
n? zosta?a, nie mo?e bez assystencyi m??a z ob?a?owanym
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procedowa?. ale jego, i swoim imieniem, ani te? jej nawzajem,

nikt zapozwa? nie mo?e, nie przy??czywszy do sprawy m??a,

chybaby m?? wyrzek? si? kraju, albo by? z niego wygnany,

bo w tenczas on jest wedle prawa miany za umar?ego. W spra

wie atoli kryminalnej mo?e ?ona by? zapozwana i s?dzona

oddzielnie, bo jedno?? ma??e?stwa, jest tylko jedno??-cywil
na. Ale w sprawach jakiegokolwiekb?d? rodzaju nie mog?

wedle prawa ?wiadczy? za, albo przeciwko sobie, ju? to, ?e

ich ?wiadectwo nie podobna aby by?o oboj?tne, ju? to osob

bliwie dla jedno?ci osoby. W tym jednak prawie, czasem si?

dyspensuje, gdyby naprzyk?ad kobieta gwa?tem porwana i za

?lubiona by?a. Natenczas ?wiadczy? mo?e przeciwko m??owi

swojemu. S? te? okoliczno?ci, w których prawo, chocia? uwa?a

kobiet? jako oddzieln? od m??a, ale z jego rozkazu i przy

musu czyni?c?.

Wszystkie zatym w czasie ma??e?stwa zapisy przez ni?

uczynione i wszystkie tranzakcye s? niewa?ne, chyba kiedy

jest przed urz?dem samotnie i sekretnie wyegzaminowana

pierwej, czy ten akt jej jest dobrowolny, a nie przymuszo

ny? Nie mo?e nawet ona testamentem zapisa? m??owi swe

mu dóbr nieruchomych, (wyj?wszy oddzielne okoliczno?ci), bo

w czasie czynionych zapisów supponuje j? prawo jeszcze zo

staj?c? pod rozkazem i musem m??owskim. W mniejszych
nawet przest?pstwach jej, przez przymus m??owski, prawo j?

zupe?nie wymawia. Poniewa? tedy ?a ?on? swoj? m?? od

powiada? musi, prawo nada?o mu w?adz?, czyli moc, pomiar

kowanego j? upomnienia domowego, jak mo?e ukara? dzieci

swoje ojciec, za nich, w niektórych przypadkach, b?d?cy
w odpowiedzi. To prawo w nast?pnym pokrewniejszym wie

ku, przez nieu?ywanie mi?dzy dystyngowanemi osobami,

wysz?o ze zwyczaju, ale lud prosty zawsze do dawniejszych
praw przywi?zany, u?ywa tego przywileju, i urz?d pozwala
m??owi, aby ?cisn?? wolno?? ?ony swojej, w przypadku gru

bej jakiej nieobyczajno?ci jej.

L1Dziennik podró?y Staszica. T. I.
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Wzgl?dem opieki. Sprawy, z okazyi opiek uros?e,

maj? sobie s?d w?asny, którego Prokuror generalny, imieniem

króla, jest opiekunem ka?dego sieroty, maj?cego lenno?? od

korony, to jest ca?ej szlachty ma?oletniej. Skoro kto ma

nieszcz??cie zosta? ma?oletnim ju? w sieroctwie; dobra jego za

raz przechodz? do r?k opiekuna, który z intraty winien ma

?oletniemu da? ?ywno?? i wygod?, reszt? za?, zupe?nie i bez

?adnej kalkulacyi nikomu, na swój obraca po?ytek, a to a?

do doj?cia lat: w ch?opcach 21, w dziewczynach w 19. Te

opieki s? cz??ci? dochodów koronnych i o nie u dworu naj

wi?ksze robi? si? zabiegi i król je pospolicie swym fawory
tom rozdaje. To okrutne i dzikie prawo nieraz posunione

by?o a? do o?enienia arbitralnego biednych sierot. Widziano

nieraz bogate dziedziczki, które mia?y nieszcz??cie wpa??
w ma?oletno??, przedawane wi?cej ofiaruj?cemu, w?a?nie jak

by przez aukcy?. Dziwna rzecz, ?e naród Angielski dot?d
. nie skasowa? prawa, moc? którego, nie opiekun jest postano

wiony dla sieroty, ale sierota dla opiekuna.

Wzgl?dem testamentów. Testamenta ?adnej formie

sobie przepisanej prawem nie maj? i s? bardzo proste.

Egzekutory sukcesorowie powinni, pod niewa?no?ci?
w s?dzie duchownym, przyzna? ten testament. S?dzia du

chowny jest urodzonym s?dzi? sporów wszystkich, uro?? ma

j?cych z aktu przez nich uznanego, je?li te spory maj? za cel

dobra duchowe. Ten?e sam s?dzia czyni podzia? sukcessyi

duchowej. Od jego decyzyi idzie appelIacya do parla
mentu, przed delegacy?, na pó? z?o?on? z Lordów duchow-

nych i ?wieckich.

.

Wystawiwszy lekkie wyobra?enie praw Angielskich, trze

ba te? powiedzie? cokolwiek o d?ugu narodowym, o którym
nie jeden w publicznych czytaj?c, ciekawy by?by, gdyby mu

to kto wyt?umaczy?: jaki by? jego pocz?tek, wzrost i skutki

do dzi? dnia trwaj?ce, zk?d i jakim si? sposobem op?aca?

•



XIV.

D?ug publiczny.

D?ugi narodowe. Dla zrozumienia natury tego naro

dowego d?ugu, trzeba wiedzie?, ?e wyp?dzenie z kraju familii

Stuartów, na ten czas panuj?cej, nowe konnexye z mocarstwa

mi Europejskiemi, now? wprowadzi?y polityk?. Wydatki
narodowe nietylko dla utrzymania nowych osad, ale na ci?g?e

, i d?ugie wojny, z Hollendrami i cesarskim pa?stwem, prze

ciwko Francyi, osobliwie z okazyi sukcessyi korony hiszpa?

skiej, podnios?y si? do tak niezwyczajnego stopnia, ?e nie

zda?o si? bezpiecznem nak?ada? na naród takie podatki, któ

remi by w roku jednym ekspensa by? mog?y zap?acone, po

niewa? niezwyczajny ich ci??ar móg?by wzbudzi? szkodliwe

oburzenie si? pospólstwa.

Postanowiono tedy antycypowa? przychody przysz?ej

potomno?ci, przez przyczynienie summ niezmiernych na na

turalne potrzeby kraju, a nie nak?ada? na poddanego wi?cej

podatku, tylko tyle, ile do?? by?oby na zap?acenie rocznego

procentu od summ po?yczonych i, tym sposobem, kapitalny
d?ug obraca? w nowy rodzaj w?asno?ci, mog?cej by?
przelan? od jednego na drugiego, w ka?dym czasie i w ka?

dej ilo?ci.
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Zk?d wzór wzi?ty. To systema zdaje si? by?o wzi?te

we Florencyi R. P. 1397, kiedy rz?d tameczny, winien b?d?c

oko?o dwu miljonów czterechkro? sto tysi?cy z?otych naszych,
.

a nie mog?c tego d?ugu zap?aci?, odmieni? w zbiorowy fun

dusz ten ca?y kapita?, którego by cz??? pewna nale?a?a do

wierzyciela i któryby, podzielony b?d?c na rozmaite dole,

czyli akcye, móg?by by? od jednego transfudowany drugiemu

za umówion? kwot?. Ten zbiorowy z rozmaitych kredytów

fundusz, przezwany zosta? stosem, czyli gór?, po w?osku, przez

metafor?, albo Bankiem, i to po?o?y?o pierwszy fundament

narodowego d?ugu w Anglii.

Wielko?? tego d?ugu. W ci?gu dalszym, ten sposób

dostarczania na wydatki urós?: tak dobrze, ?e w r. 1765, ka

pita? d?ugu narodowego wyniós? oko?o 145 miljonów funt. st.

to jest 5,800,000,000 z?. pol. Do wydatków zatym, na ró?ne

krajowe potrzeby, wynosz?cych oko?o 4 miljonów funt. st.,

przyby? wydatek nowy, to jest op?ata procentu do zad?u?one

go kapita?u. Fundusz na to zrobiony zosta? w nowo posta

nowionych podatkach od domów i okien, od sali, poczt, st?p

lowanego papieru i L d. Te nadzwyczajne podatki, rozma

itym kompaniom, summy rz?dowi po?yczaj?cym, zosta?y do

wybrania, najprzód do czasu, a potym wieczy?cie, przez parla
ment oddany, z tym jedynie warunkiem, ?e je?li kiedykolwiek

og?oszone zostan? kapita?y, wtenczas i podatki, na op?at?

tylko procentu na?o?one, ustan?.

Skutki z?e z tego d?ugu pochodz?ce. Rzecz ?adnej

w?tpliwo?ci niepodleg?a, ?e wielko?? tego Narodowego ci?

?aru, bardzo uciska Anglj?. Naprzód, niezmierny podatek na

?o?ony na rzeczy potrzebne do ?ycia, a to dla p?acenia pro

centu od tego d?ugu, szkodzi handlowi i r?kodzie?om, pod

wy?szaj?c cen? tak surowego materya?u, jako i rzemie?lnika

?ywno?ci, a tym samym, proporcyonalnie cen? sprzeda? si?

maj?cego towaru. Powtóre, Anglja cz??? tego d?ugu b?d?c
winna zagranicznikom, ci, albo znaczn? cz???. gotowych pie

ni?dzy za procent za granic? wyprowadz?j?, albo chc?c ich

zobowi?za? do rezydowania w kraju i tych pieni?dzy wydat-
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kowania, trzeba im niezwyczajne nadawa? przywileje. Potrze

cie, d?ug ten, b?d?c przez znaczn? cz??? zaci?gniony za kra

jowców, obci??a czynnego i przemy?lnego obywatela, p?aci?

zmuszonego cz??? podatku na niego przychodz?c?, na utrzy

manie gnu?nego i pró?niackiego obywatela, procentuj?cego
z cudzego przemys?u. Nakoniec to os?abia wn?trze spr??yny

krajowe, trawi?c przed czasem te soki, które zachowane by?

mia?y na utrzymanie kraju, w czasie potrzeby.
Procentu rocznego, który teraz Anglia p?aci od d?ugu

swego, prawie dosy? by?oby na prowadzenie wojny, którejby
interes krajowy kiedykolwiek wyci?ga?.

Intrata, z rozmaitego podatku pochodz?ca, by?a te? daw

niej rozmaitym udzielnym funduszem, ubezpieczajcym nie

tylko pewno?? summ po?yczkowych, ale i onych procent, i tyle

by?o podatków, ile rodzajów d?ugu. Ale nakoniec, dla unik

nienia zamieszania, corocznie pomna?aj?cego si?, musiano

zredukowa? liczb? tych udzielnych funduszów i z??czy? je
w jedno, przydaj?c do tego parol parlamentu, dla bezpiecze?
stwa ca?o?ci. Tak po??czone teraz wszystkie fundusze w jed
no, wzajemnie. sobie jeden drugiemu czyni? zabezpieczenia,
a zgo?a ze wszystkich razem wzi?tych funduszów op?acaj? si?

procenta, przedtym do jednego, sobie w?asnego, funduszu na

le??ce, i prawodawstwo zobowi?za?o publiczn? wiar?, przypad
kowe i niespodziane decessa, czy niedobory, wierzycielom
z innego ?ród?a zast?pi?.

Fundusz na umorzenie d?ugów narodowych. C?a,
akcyzy i inne podatki, wchodz?ce w ten fundusz, zawisaj?c
od okoliczno?ci, bo funduj? si? na interesie wn?trznej kon

sumpcyi, chocia? pewnej i regularnej intraty uczyni? nie mo

g?, nadto s? jednak dostateczne na sp?acenie wszystkiego ..

Superata zatym z tych narodowych funduszów, po op?a
cie procentów, idzie pod dyspozycy? parlamentu i zowie si?
funduszem na umorzeniu d?ugów narodowych, bo w pocz?t
kach przeznaczona by?a na gaszenie i pomniejszenie d?ugu
narodowego. Odtr?ciwszy wszystkie wydatki, ta superata
ro?nie i w bardzo znaczn? summ? uros?a, poniewa? w roku
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1769 ko?cz?cym si?, liczono jej blisko pó?trzecia miljona

funt. st. Bo gdy procent narodowego d?ugu rozmatemi cza

sami zredukowany zosta?, z dobrej woli wierzycielów, którym

do obrania dano: albo procentem mniejszym kontentowa? si??

albo swój kapita? odebra?, pozosta?o?? od podatków znacznie

powi?kszy? si? musia?a. Ten na umorzenie d?ugów fundusz,

jest ostatnim narodowym sposobem, jest jedynym domowym

ratunkiem, na którym wszystkie funduj? nadzieje do zniesie

nia, albo przynajmniej umniejszenia kiedykolwiek ci??aru

obywatelom.
I dla tego, roztropne przystosowanie tak wielkich summ

uros?ych z tego funduszu, jest punktem najwa?niejszym dla

parlamentu, który, w r. 1765, oko?o dwu milionów zniós? d?u

gu narodowego!
Lista cywilna. Ale nie mo?e parlament po op?aceniu

procentu my?le? o znoszeniu d?ugów kapitalnych, póki pierwej
nie op?aci dworu królewskiego i listy cywilnej. Dzi? ?yj?cemu

królowi, a? do ?mierci jego, parlament naznaczy? 800 fun. st.

a król, inne za to z swej strony wzi?? na siebie utrzymanie

ca?ej listy cywilnej, oraz pensyi do?ywotnich p?acenia dla

ksi??niczki Walii, ksi?cia de Cumberland i ksi??niczki Amelii

co wynosi do 771 m. funt. st. Cywilna lista znaczy inne

wydatki wszelkiego rodzaju, tycz?ce si? rz?du cywilnego, jako

to, wydatki dworu królewskiego, pensye urz?dnikom stanu,

s?dziom i s?ugom królewskim, kapitulacye za granic? wysy

?anym pos?om, utrzymanie królowej i ca?ej królewskiej familii,.

królewskie prywatne kieszonkowe wydatki, sekretne na szpie

gów pieni?dze, pensye jawne i tym podobne, które tak daleko

przesz?y percept?, na ten koniec determinowan?, ?e si? nie raz

uda? musiano do parlamentu, po op?acenie d?ugów z tej oko

liczno?ci zaci?gnionych. Cywilna tedy lista jest w?a?ciwie

przychodem królewskim, reszta albowiem jest raczej przycho
dem narodu, lub jego wierzycielów, chocia? zbierana i op?a
cana przez urz?dników koronnych.

Mówiwszy o d?ugach narodowych, nie mo?na bez

wzmianki opu?ci? funduszów publicznych. Nie jeden s?yszy
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albo w gazetach czyta, o akcyach kompanii Indyjskiej lub Po

?udniowej, o Banku Angielskim, ale rzadki jest w rozumie.

Po?yteczna tedy i ciekawa b?dzie, jak najkrócej, jak naj

ja?niej i jak najdok?adniej, opisa? natur? ka?dego tego fun

duszu, na jaki one koniec stan??y i na co si? przydaj?, tak

rz?dowi, jako samym kompaniom i w powszechno?ci dobru

publicznemu. Chc?c pieni??ny obrót rozmaitych tych kom

panii wyobrazi?, trzeba cokolwiek pierwej powiedzie? o mo

necie w ogólno?ci, a osobliwie o papierowej monecie i ró?nicy

mi?dzy ni?, a gotowym groszem.

Pieni?dze papierowe. Pieni?dz jest to znak warto?ci

wszystkich rzeczy potrzebnych do ?ycia potrzebnych i do wy

gody jego, a papier reprezentuje ten?e sam znak tak dobrze,

?e zast?puje miejsce tego w ka?dej okoliczno?ci. ?eby ten

papier zupe?nie reprezentowa? gotowe pieni?dze, niczego wi?

cej nie trzeba, tylko kredytu, tego urz?du, lub kompanii, które

ten papier daj?. Ten za? kredyt na tym szczególnie zawis?,

aby by? zawsze gotów ten papier na gotowe pieni?dze odmie

ni?, kiedy tylko rekwizycya zasz?a. I taki kredyt ma Bank

Angielski. Noty tej kompanii ten?e sam maj? walor, co go

towe pieni?dze, bo one w pieni?dze obrócone by? mog? kie

dykolwiek ich posserowi podoba i dla tego, takowe noty, b?

d?c w rzeczy samej pieni?dzmi, ich fabrykata, tak si? karze

?mierci?, jak wybijanie fa?szywej monety.

Banknoty. Wielka to jest wygoda dla ka?dego, ?e mo?na

z?o?y? w Banku pieni?dze i za nie w zamian? wzi??? noty,

czyli kartki bankowe. Chocia? za z?o?enie possesor nie ma

?adnego procentu, ale za to pewniejsze s? one tam, ni?li w r?ku

samego w?a?ciciela, mo?na te noty ?acniej nosi? i przesy?a?
z miejsca na miejsce, poniewa? banknota na wielk? sum

m? mo?e by? poczt? pos?ana i, na uniknienie zamys?ów z?o

dziejskich, bez ?adnej szkody mo?e by? przeci?ta na dwoje
i dwoma razy pos?ana.

Weksel Bankowy. Mo?na te?, udawszy si? do Banku,
za pieni?dze dosta? bankowy weksel, zwany (Bankpost will),
dla uniknienia straty, któr? od z?odziejów ponie?? mo?na,
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takowy weksel ma by? op?acony w pewnej liczbie dni po

widzeniu jego, za rozkazem osoby tej, która ten weksel bie

rze. To tedy daje sposobno?? wstrzymania wekslu w Banku,

je?eli go zgubi? w?a?ciciel i nie tak ?atwo weksel przefacyen

duje obcy cz?owiek, jak bankowemi notami, które si? natych

miast op?acaj?.
Ktokolwiek zwa?y niebezpiecze?stwo, wydatki i przy-

kro?? nieuchronnn? w przesy?aniu summ znacznych w goto

wi?nie, z miejsca jednego dalekiego na drugie, powinien ten

wynalazek Banku mie? za osobliwszy po?ytek, tym bardziej,
?e gdyby z jakowego przypadku zdar? si?, czyli zatraci? we

ksel, po zaprzysi??eniu takowego przypadku i zar?czeniu pe

wno?ci danym, Bank zap?aci osobie, która tenut?, lub weksel

jego posiada.
Banknoty, od wszelkiego rodzaju akcyj ró?ni? si?

w trzech rz?dach nast?puj?cych. Najprzód, ?e s? zawsze tego

samego waloru. Powtóre, ?e s? op?acane bez wlewku. Potrze

cie, ?e od nich procent nie idzie. Akcye za? przeciwnie, s?

to dole, kupione w funduszu jakiej kompanii, bez kondycyi
odebrania kiedykolwiek swojego kapita?u.

Akcye. Akcya, po angielsku Stock, w pocz?tkach zwa?a

si? summa pewna, partykularna pieni?dzy, z?o?ona na uczy

nienie funduszu, któryby kompanj?, t? summ? czyni?c?, posta
nowi? w stanie prowadzenia pewnego handlu. Tym sposobem

przyk?adaj?cy si? cz?owiek, stawa? si? towarzyszem tego han

dlu i odbiera? dole, czyli cz??? zysku, proporcyonaln? owej
sk?adce. Ale to s?owo akcya, rozci?gni?te, chocia? niew?a

?ciwie, zosta?o do znaczenia jakiejkolwiek b?d? summy pie

ni?dzy, po?yczonej Rz?dowi, pod kondycy? odbierania rocz

nie pewnego procentu, póki "kapita? powrócony nie b?dzie,
co sk?ada cz??? d?ugu Narodowego. ?e pewno?? Rz?du i pu

blicznych kompanii, jest wi?ksza nierównie, ni? pewno?? pry

watnych osób, ?e te akcye ka?dego czasu mo?na przeda?,
albo przefacyendowa?, ?e procent jak najpunktualniej p?aci
si?,- ?atwiej tedy rz?d i kompanje dosta? na po?yczk? mog?

pieni?dzy i na mniejszy zawsze procent, ni? prywatne osoby
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u których wi?ksze nierównie jest niebezpiecze?stwo stracenia

procentu i kapita?u.

Ale jak ka?dy kapita? zbierany by? na partykularny za

mys? i do pewnej tylko summy limitowany przez Parlament,

tak skoro raz dokompletowany zosta?, nie mo?na ju? wi?cej

kupi? akcyi od kompanii.

Co to jest kurs wy?szy, lub ni?szy. Chocia? mo?na

dole, czyli akcye, pierwej kupione, przeda? drugiemu, wielka

naturalnie dysproporcya wypada? musi mi?dzy pierwotnym
walorem akcyi i mi?dzy tym, co si? za jej przewekslowanie

p?aci. Bo je?li wi?cej jest kupuj?cych, ni? przedaj?cych, oso

ba, która jest oboj?tna wzgl?dem przedania, nie przeda swej

doli, bez znacznej dla siebie korzy?ci i przeciwnie, je?li wielu

jest przedaj?cych, a ma?o ch?tnych do kupienia, walor akcyi
naturalnie upada? musi, w proporcy? niecierpliwo?ci tych, któ

rzy pragn? akcy? swoj? zamieni? w gotowizn?.

Rodzaj pretensyi, u nas nieznanej. S? tedy ludzie

którzy tym si? nieuczciwym bawi? rzemios?em dla zysku swo

jego, i? fa?szywe rozsiewaj?c wiadomo?ci, przywodz? ludzi,
aby, albo z po?piechem, a zatym, tanio przedawali swe akcye,
albo przedawa? ich niechcieli ch?tnie, a zatym dro?ej przeda
wali. Ci robi? mi?dzy sob? tajemne zmowy

--

kupienia, albo

przedania, tylu a tylu akcyi, tego a tego czasu. Pospolicie sa

mi, ani akcyi, ani maj?tku odpowiadaj?cego takowym kontrak

tom, nie maj?, i p?ac? tylko ró?nic? ceny akcyi, jaka by?a,
kiedy umow? zrobili, a kiedy ten si? dope?nia kontrakt, i nie
nowina widzie? ludzi, nie maj?cych w?asnego maj?tku na

-100 funt st., a kontraktuj?cych na kupl?, lub przeda? akcyi,
na 100 m. funt. st. Tych to ludzi u?ywaj? wielcy kapitali?ci,
kotraktuj?cy z Rz?dem, kiedy na jak? potrzeb? publiczn? d?ug
si? zaci?ga.

Przez nich oni rozsiewaj?, albo fa?szywe nadzieje, albo
pró?ne strachy, a zmy?laj?c, jakby chcieli nagle zakupi?, czyli
?rzeda? znaczn? cz??? akcyi, zni?aj?, albo podwy?szaj? do
Jednego, lub dwu procentów, wedle upodobania swego.



ANNUITY.170

Przyczyny odmiany waloru akcyj. Prócz tego, realny
walor akcyi, jednej nad drug?, musi si? odmienia? znacznie,

ju? to, ?e jedna akcya w rzeczy samej jest zyskowniejsza dla

w?a?ciciela, ju? to, ?e przypadek jaki zmy?lony, czy rzeczywisty,
nadwer??y kredyt kompanii, albo Rz?du, przez którego zabez

pieczenie ten kredyt jest utrzymywany. Tak np. wzgl?dem

procentu w?a?cicielów, dola wakcyi kompanii handluj?cej,
daj?ca na rok, pi?ty, lub szósty procent, jest zyskowniejsz?
ni? ta, któr? pod imieniem annuite Rz?d daje, to jest trzeci

lub czwarty procent; zaczym taka dola dro?ej si? przeda, ni?

Rz?dowa rocznica (annuity). I to tak?e uwa?a? trzeba, ?e

dola w akcyi kompanii handluj?cej, czyni?ca pi?? lub sze??

rocznego procentu, takiej na targu przedana b?dzie, ni? rocz

nica Rz?dowa, tak?? summ? czyni?ca, bo pewno?? kompanii
jest mniejsza ni? pewno?? Rz?du i kontynuacya tyle a tyle od

bierania na rok procentu jest niepewna, poniewa? ich divi?
denda jest, albo powinna by?, zawsze w proporcyi zysku
z handlu pochodz?cego.



xv.

Kompania wschodnio-indyjska.
- Bank

angielski.

Trzy s? wielkie fundusze, podzielone na akcye kompa

nii handlowej: Indyi Wschodnich, Morza Po?udniowego i Ban

ku. Historva ka?dego z nich, cho?by najkrótsza, czytelnika

mego interesowa? nie b?dzie, ale wiem, ?e by?by ciekawy
wiedzie? ka?dego z nich ró?n? od siebie natur?, wiele ma

akcyi, jaki kapita? i jak s? one z Rz?dem zmieszane? Dla tej

zatym ciekawo?ci nasycenia, poczynam od kompanii Ost In

dyjskiej.

Kompania Ost-Indyjska. East Indian company,

czyli kompania wschodnich Indyi, jest najg?ówniejszym han

dlowym zamiarem w Anglii. Akcya, subskrypcya, czyli sk?a

dka, z samego pocz?tku by?a 38 F. S., a kapita? ca?y czyni?

summ? 369,891 F. S. w R-u 1676 zysk z handlu przychodz?

cy dodano do kapita?u, przez co si? sk?adki w dwoje powi?k

szy?y do 106 F. S., a kapita? do 739,782 F. S. Do tego przy

??czono zysk R-u 1685, to jest 936,639 i kapita? uczyni? sum

m? 1,403,402 F. S. Ta kompania, dla wielu przeszkód, upa
da? pocz??a, kiedy now? otworzono subskrypcy? i panowie
subskrybenci, po?yczywszy na ósmy procent narodowi dwa

miliony, otrzymali u parlamentu przywilej na now? kom

pani?.
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India 3 per cent annuity. Z tego, mi?dzy ni? a da

wniejsz?, takie nasta?y spory i zwady, ?e R-u 1702 musiano:

obie z??czy? w jedne. Roku 1708 o?my procent od dwu mi-'

licnów spad? na pi?ty, przez po?yczenie Narodowi 1,200,000

F. S. bez pretensyi nowego procentu, za co te? od Parlamen

tu zyska?a ta kompania przed?u?enie przywilejów swoich.

I tak rozmaitemi czasami po?yczaj?c Narodowi, a za to od
.

czasu do czasu zyskuj?c prawo handlowania z Indyami exclu

sive, Naród d?u?nym jej zosta? 3,200,000 F. S., od którego

d?ugu, za dobrowolnym kompanii zezwoleniem, p?aci naród

trzeci procent tylko, i to si? zowie India 3 per cent annuity.

Rz?d kompanii Ost Indyjskiej. Ta rocznica ró?ni si?

od doli kompanii, bo ta dola jest w proporcy? sk?adki i zysku,

przychodz?cego z handlu kompanii. Dostaje si? ona regular

nie w?a?cicielowi akcyi i podwy?sza si?, albo poni?a, wedle

okoliczno?ci pomy?lnych, lub niepomy?lnych, prawdziwie,

czy zmy?lnie, w których znajduje si? kompania. W?a?ciciel

akcyi od 500 F. S., m??czyzna czy kobieta, krajowiec czy cu

dzozierniec, mo?e da? kresk? swoj? na generalnem posiedze
niu. Chc?c by? Dyrektorem, trzeba mie? w akcyach 2,000
F. S. i takich jest Dyrektorów 24, z których ka?dy ma pensyi
150 F. S., a co tydzie? raz przynajmniej zebra? si? na narad?

s? obowi?zani. Z nich to rozmaite robi? si? delegacye do

utrzymywania korrespondencyi, do magazynów opatrzenia,

kupli, ?eglugi, rachunków, spraw rozmaitych i na przeszko
dzenie wzrostu prywatnego handlu. Jakie s? tej kompanii
domowe urz?dzenia? jest to sekret przed publiczno?ci? ?ci?le

trzymany. To tylko jest pewna, ?e kraje tak wielkie w In

dyach, przez t? kompani? zdobyte, tak znacznie powi?kszy?y
jej handel, ?e Rz?d musia? si? wmiesza? i ?cisn?? ich dole,

czyli dividend?, do niejakiego czasu, aby nie przynosi?a pó?
trzynasta procentu. Ta kompania prawdziwie by? si? zdaje
Stanem w Stanie. Dyrektorowie jej i Officyali?ci przez nie

zmierne bogactwa, które w czasie tam swego bawienia si?

zbieraj?, ?yj? z okaza?o?ci? i przepychem wschodnich Monar

chów. Kornpanja ma swoje l?dowe i morskie si?y, trzyma
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fortece, czyni zaczepne i odporne przymierza z Narodami.

Jak si? tak wielkie przywileje zgodzi? mog? z jedynow?adz

twem Narodu Angielskiego? Zostawuje to decyzyi bieglej

szych odemnie w polityce.

Kompania po?udniowa. South-Sea Company. Kom

pania handluj?ca na morzach po?udniowych i innych cz??ciach

Ameryki po?udniowej, uformowa?a si? za królowej Anny, za

staraniem s?awnego Harleia, potym hrabi Oxford. Rozmai

tych ona, szcz??cia i nieszcz??cia, do?wiadczywszy odmian,

nakoniec w R-u 1733, za Jerzego Drugiego, now? przyj??a po

sta?. Kapita? jej ca?y, czyni?cy natenczas 14,651,103 F. S.,

sk?adki w?a?cicielów, podzielony na cztery cz??ci równe,

z których trzy czwarte cz??ci po?yczy? parlament na czwarty

procent, póki kapita?u nie wyp?aci, i to si? zowie New South

Sea annuity. Zostaj?ca za? czwarta cz??? obrócona by?a przez

kompanj? na handel ze wszystkiemi przywilejami, d?ugami,

zyskami jej s?u??cerui i postanowiono, ?e dwa razy na rok ta

kompanja ma czyni? obrachunki swoje, dla og?oszenia divi

dendy, ?e dividenda ma by? robiona z czystego zysku, po

odtr?ceniu wszystkich wydatków i bez dalszego zad?u?ania

si?, ?e kompanja wydziela? wi?cej nigdy nie b?dzie nad cztery

procentu, póki wszystkich d?ugów swoich nie op?aci, ?e ta

kornpanja ma zawsze w Londynie trzyma? urz?d i ksi?gi,
w które maj? by? wprowadzone wszystkie przenosy, podpisa
ne przez) przenoszaj?cego lub jego plenipotenta i akceptacya
tego, na którego si? rzeczony czyni przenos, lub jego pleni
potenta, pod niewa?no?ci?. Rocznice tej kompanii, tak jak
i drugiej, zredukowane s? na trzeci procent. Rz?d tedy od

d?ugu 'ca?ego swojego trzeci tylko teraz op?aca procent, wy

j?wszy do?ywotnie rocznie i pensye za assygnacyami skarbo

wej komissyi, ale kompanja dot?d dzieli mi?dzy akcyonarze
swoje po cztery procenta.

Bank Angielski. Kornpanja pod imieniem Banku An

gielskiego, za to, ?e w nag?ej potrzebie za czasów Wilhelma

po?yczy?a Rz?dowi 1,200,000 F. S. na ósmy procent, przez
Parlament zaaprobowana zosta?a. Rozmaitemi czasy te?, t? sa-
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m? przys?ug? czyni?c Rz?dowi, znaczne od niego dla siebie

otrzyma?a przywileje i kapita? swój do 5,000,000 F. S. pod

wy?szy?a. Co j? od drugich kompanii ró?ni, jest, ?e nie mo

?e kompanja ?adnego zaci?gn?? d?ugu pod wielk? piecz?ci?

i na swoje wspólne imie, a? na to stanie akt parlamentu. Nie

wolno jej samej, ani te? jej officyantom, handlowa? dobrami

lub towarami! Ca?y ich zysk jest z wekslów, z kupli, lub prze

da?y z?ota i srebra w szynach, albo w monecie zagranicznej,

Akcya, czyli dola jej, jest osobista, to jest do osoby, nie do

dóbr przywi?zana; ?aden kontrakt s?owny, czyli na pi?mie,

na kupl? lub sprzeda? bankowej akcyi nie jest wa?ny, wedle

prawa, je?li w przeci?gu siedmiu dni nie b?dzie aktykowa

ny w ksi?gach Bankowych, a przenos aktualnie dope?niony
w przeci?gu dni czternastu. Zmy?li? piecz?? Bankow?, albo

weksel Bankowy zapiecz?towany, czy Banknot? podskroba?,

czy odmieni?, jest akcy? gard?ow?, bez najmniejszej nadziei

pardonu.
Mo?e Bank akcyonarzów swoich rekwirowa?, aby

w proporcy?. procentu, który od s k?-a d ki swojej kapitalnej

ci?gn?, dostarczyli pieni?dzmi gotowymi tyle, ile generalne

kompanii Directorium potrzebowa? b?dzie. Je?liby który
z akcyonarzów nie zap?aci? tyle, wiele na niego przypada,
w terminie przez Gazet? Londy?sk? og?oszonym, i w Bursie,

czyli Gie?dzie kupieckiej, kartami przybitemi obwieszczonym,
mo?e natenczas Bank nie tylko zatrzyma? dividend? takiego

Imci, t? obróci? na zap?acenie potrzebowane pierwiej, ale za

trzyma?, aby takowy nie móg? transfundowa? akcyi swojej

drugiemu, a tymczasem narzuci? na niego, aby pi?ty rocznie

p?aci? procent od summy, której nie op?aci?, a je?liby ani ka

pita?u, ani procentu przez kwarta? nie zap?aci?, tedy Bank ma

moc, z kapitalnej summy jego tyle przeda?, ile wynosi? b?
dzie nieop?acona summa przez Akcyonarza.

Zad?u?ony jest Rz?d Bankowi 3,200,000 F. S., któremu

po ró?nych redukcyach za jedn? po?ow?-czwarty, za drug?
trzeci op?aca procent.

W R-u 1746 kompanja zgodzi?a si?, a?eby za summ?
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.986,800 F. S., które jej by? Rz?d winien za assygnacye skar

bowe, przez ni? op?acone, corocznie jej p?aci? Rz?d po cztery

procentu, to jest 39,442 F. S. Pó?niej, to jest w R-u 1757,

obowi?za?a si? ta? kompanja na trzeci procent, za milion

F. S. op?aci? assygnacye skarbowe, któreby na ten koniec do

niej wydane by?y. Aby za? rzeczone assygnacye cyrkulowa?

mog?y, ustanowiono Bankow? cyrkulacy?, której, poniewa?

natura jest bardzo wielu czytelnikom niewiadoma, chc? j?

w krótko?ci wyt?umaczy?.

Kornpanja Bankowa jest obowi?zana mie? zawsze

w kassie swojej gotowizn? tyle, ile, nie tylko zwyczajna, ale

i nadzwyczajna do niej rekwizycya wyci?ga? b?dzie. Cokol

wiek za? znajdzie si? grosza nad summ? od?o?on?,. na wiado

me i nieprzewidziane potrzeby, to si? obraca na handel kom

panii, to jest rozp?acenie wekslów, kupowanie z?ota i srebra,
albo rz?dowych roczni i t. d. Kiedy kompania zrobi?a z Rz?dem

rzeczon? umow?, musia?a mie? w gotowo?ci zawsze milion F. S.

na ka?de zawo?anie Rz?du. Je?li co jej zbywa?o na to, co

trzyma? w gotowo?ci musia?a, wszystko to na swój handlowy
zarobek obraca?a. Milion za? ten le?a? bez ?adnej dla niej

fruktyfikacyi, prócz trzeciego procentu. Nierównie ona zy

skiwa?aby wi?cej w handlu, tym ?e obracaj?c milionem, ale

z drugiej strony, niebezpieczna rzecz by?o dotkn?? si? tak

wielkiej summy, na przypadek, gdyby jej Rz?d zapotrzebowa?

nagle, a tego by miliona w kassie, z z?amaniem wiary publi
cznej, nie by?o. Szukano tedy ?rzodka, któryby te dwie tru

dno?ci, na pierwsze wejrzenie nie prze?amane, pogodzi?, to

jest, któryby i zast?pi? w ka?dym czasie miejsce miliona w kas

sie i razem nie przeszkadza? facyendowaniu i handlowaniu

tym?e milionem.

Znaleziono nast?puj?cy ?rzodek: Corocznie otwiera

kompanja subskrypcy? na miliona F. S. dostarczenie w goto
wi?nie. Subskryptorowie awansuj? do Banku dziesi?ty pro
cent i obowi?zuj? si? zap?aci? ca?? reszt?, albo cz??? jej, we

dle tego, ile od nich Bank potrzebowa? b?dzie, pod kar? stra
cenia awansowanego ju? dziesi?tego procentu. A nawzajem
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Bank swoim subskrybentom p?aci czwarty procent za pieni?

dze ju? zap?acone i cwier?, to jest pó? trzecia procentu, za ca

?? summ?, któr? dostarczy? obowi?zali si?. A je?liby Bank

potrzebowa?, albo ca?ej sumy, albo jakiejkolwiek jej cz??ci,

tedy nadto Bank obowi?zuje si? p?aci? po pi?? od sta na rok

i koniecznie na ko?cu roku ca?y zap?aci? kapita?. Tym spo

sobem dokaza? Bank, ?e jakby zawsze mia? w gotowi?nie

w Kassie swojej milion F. S., a chocia? subskrybenci, kiedy
nie s? rekwirowani, (co si? pospolicie trafia), za pieni?dze

awansowane maj? dla siebie pó? siodma procentu, jednak

kompanja przez takowy kontrakt zyskuje czystego dochodu

na rok 23,500 F. S. Bo poniewa? kompanja, bior?c od Rz?
du za trzymanie miliona w gotowi?nie na jego zawo?anie

trzeci procent, to jest 30,000 F. S., nie p?aci swoim subskry

bentom, którzy nie daj? jej, tylko 100,000 F. S., z warunkiem

dostarczenia 900,000 F. S., pó?siódma procentu", to jest 6,500

F. S., czysty zatym zysk Bankowy jest 23,500 F. S. i to ro

czny, poniewa? bardzo niech?tnie Bank przyst?puje do og?o
szenia potrzeby swojej subskrybentom z racyi, ?e takowe

og?oszenie zmniejsza jego profita, razem i kredyt publiczny,

przez wyznanie, ?e w kassie pieni?dzy nie sta?o. Akcya prze

to Bankowa mo?e by? nazwan? akcy? handlow?, o któr? zna

cznie si? ubiegaj?, chocia? co do waloru swego jest mniejsz?

akcy? Ost-Indyjsk?. Kornpanja ta co pó?rocze dzieli zyski

swoje mi?dzy akcyonarzów, co si? w handlowym znaczeniu

zowie si?- dividenda. Kto potrzebuje pieni?dzy, odbiera sw?

dol? w gotowi?nie, kto za? chce, ten procent do dawniejszego
dok?ada kapita?u i z niego nowy napotym zysk ci?gnie.

Kornpanja ta jest pod dyrekcy? Gubernatora i 24 Dyrekto
rów, corocznie obieranych. Trzynastu lub wi?cej sk?adaj?

Urz?d Dyrektorów, maj?cych w dozorze interessa kompanii.

Ost-Indyjska tedy, Po?udniowa i Banków kompanje s?

to trzy Towarzystwa, którym si? Rz?d zad?u?y?, wyj?wszy ów

niedawno wymieniony milion Bankowy, ustanowiony na

op?acenie skarbowych assygnacyi. Z tego przyk?adu daje si?

widzie?, ?e cena akcyi nigdy by? sta?? nie mo?e, ale zawsze
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albo si? podwy?sza?, albo spada? musi. I dla tego, kto czy

taj?c zagraniczne gazety, nie rozumie, co tam napisano, np.

127 Ind. ditto 134 a 134. South Sea ditto 94 i t. d., ma

wiedzie?, ?e akcya od 100 F. w przerzeczonych kompanjach

przedaje si? za te rozmaite summy. W innych krajach kredyt

gruntuje si? na s?awie Monarchy, lub Narodu, ale w Anglii -

na interesie Monarchy razem i Narodu, co jest najmocniej

szym zapewnieniem; bo chocia? wiele si? czyni dla uczciwo

?ci, nierównie jednak wi?cej w materyi, osobliwie pieni??nej,

przez interess. Wi?cej jest, co czyni? dla interessu, którzyby
dla samej cnoty nie uczynili. To znaj?c, Anglja najwi?kszy

za?o?y?a w tym swój interess, aby kredyt nienaruszony utrzy
ma?. Dla tego, cudzoziemiec, widz?c z jak? punktualno?ci?

procenta rocznie p?ac? si? w Anglii, po?yczaj? temu Narodo

wi maj?tek swój. Ca?a niejako Europa jest interesowana do

powodzenia Angielskiego. Papier kompanii obraca si? w mo

net? i towar, i Anglii nigdy nie zb?dzie na pieni?dzach, a tym

samym, na sposobach przyprowadzenia do skutku najobszer

niejszych zamiarów swoich.

Dziennik podró?y Staszica. T. I. 12



XVI.

Wojsko.
- Skarb.

Wojsko l?dowe. W kraju wolnym bardzo niebezpie

czna rzecz jest tworzy? stan udzielny ?o?nierski, ró?ny od oby

watelskiego. Nikt w takowym kraju nie powinien bra? si? do

broni, tylko z zamiarem bronienia ojczyzny swojej. Prawo

i swobody jedynie zmuszaj? do tego obywatela, kiedy do

obozu wchodzi, ale dla tego samego, ?e jest obywatelem i ??

da nim by?, zawsze czyni .si? na chwil? ?o?nierzem. Prawa

z tych miar Angielskie, nie znaj? takiego stanu, któryby innej
nie zna? professyi nad wojn?, i ?o?dowany by? ustawicznie.

Ale gdy moda trzymania ci?gle p?atnego wojska, po ca?ej

Europie przemog?a, dla bezpiecze?stwa kraju, dla obrony

swych dzier?aw, dla utrzymania równo?ci Europejskiej, trzy
ma teraz Anglja, nawet w czasie pokoju, wojsko pod kornen-.

d? królewsk?, które, na ko?cu roku, tym samym jest i rozpu

szczone, je?li mu ?o?du na rok nast?puj?cy Parlament nie da.

Wojsko l?dowe, licz?c ze wszystkiemi garnizonami po forte

cach rozmaitych, wynosi do 40,000, ale w czasie wojny, z za

ci??nerni cudzoziemcami rachuj?c, liczono do I50/m.

Milicja. Milicja krajowa, zrejestrowana, wynosi do

200jm. Aby ona porz?dnie- utrzymana i wymusztrowana by?a,
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akt Parlamentu wychodzi corocznie przeciwko niepos?u

sznym, albo dezertuj?cym, albo na warcie ?pi?cym, albo si?

na swych officierów porywaj?cym, którzy krygsgerychtem s?

dzeni i nawet ?mierci? skarani by? maj?.

Flota. Si?y morskie, b?d?c najwi?ksz? Anglii obron?

i prawdziw? p?ywaj?c? fortec? ca?ego wyspu, zgadzaj? si?

bardziej z wolno?ci? konstytucyi Angielskiej, która si? nicze

go nie ma obawia? od floty, chocia?by najogromniejszej.

I dla tego si?y morskie Anglii dot?d s?, w proporcy? innych

Europejskich mocarstw, najznaczniejsze. Anglia w czasie po

koju ?o?duje majtków od 12 do 151m., w czasie za? wojny
do 80/m. majtków liczy? mo?e.

?o?nierz, w aktualnej s?u?bie b?d?cy, mo?e dysponowa?

swym maj?tkiem i ustnie czyni? testament, bez tych formal

no?ci i wydatków, które prawo wyci?ga. Nadto, majtek,
?e na okr?cie b?d?cy, nie mo?e by? aresztowanym za d?ug,

który nie przechodzi przynajmniej 220 F. S., kiedy ?o?nierz,

za po?ow?, to jest 10 F., mo?e by? aresztowany. Wszyscy ra

nieni, albo podeszli, maj? wy?ywienie z publicznego fundu

szu. Warta rzecz uwagi, ?e chocia? morscy officyerowie i ?e

glarze pod wojskow? jurisdykcy? aktem parlamentu s? pod

dani, ?aden jednak nie jest wolny, tak w cywilnych, jako i kry

minalnych sprawach, od juryzdykcyi cywilnej. Mo?e urz?d

cywilny u?y? ?o?nierzy na utrzymanie pokoju, przeciwko tym,

którzy go mieszaj?. Officyer, w takim przypadku komende

ruj?cy, razem i z komend? swoj? powinien s?ucha? urz?du

i, je?li regularnie post?pi?, nie odpowiada za konsekwencye,

chocia?by najfatalniejsze.

Tower, albo wie?a Londy?ska. Dnia 10 by?em w To

wer. Jest to zamek obronny, zbudowany nad Tamiz?, od

królów Angielskich, dla w?asnego ich bezpiecze?stwa, mil?

angielsk? na ko?o swej rozleg?o?ci maj?cy. Od rzeki jest ba

terya od 100 armat du?ych, na murach s? wsz?dzie armaty.

Miejsce to jest, gdzie kryminalistów stanu chowaj?, ?eby za?

pospolstwo czasem nie odbi?o kryminalist ?, pospolicie go
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w nocy bior? i, w bat wsadziwszy, rzek? Tamiz? a? pod t?

rzek? przywo??, gdzie si? kradane ?elazne drzwi odmykaj?,

i wod? go a? do ?rzodka wie?y przywióz?szy, tam go w ca?o

?ci do wi?zienia prowadz?,

Mena?ernia. Widzia?em w tej wie?y mena?erni? kró

lewsk?. Lwów tam jest z dziesi?tek, w podarunku od ró?

nych Mocarstw Afryka?skich przys?anych. Osobliwo?? jest

widzie? Iwa du?ego, zamkni?te go za krat?, z pieskiem, który

ju? przywyk? do niego, szczeka na niego, pokarm mu odbie

ra, a na którego nigdy si? lew nie rzuci. Tygrysów, lampar

tów etc. liczba w proporcy?.

Zbrojownia. By?em w zbrojowni, gdzie broni jest na

uzbrojenie 60jm. piechoty. Na dole jest arsena? du?y ar

mat, tak na wojnach rozmaitych zabranych, jako te? i nowo

odlewanych, mo?dzierzy, petardów etc. Jest jedna armata
.

tak du?a, ?e si? we ?rzodku jej dwu ludzi pomie?ci? mo?e.

Skarb korony. Reichkamer jest dobrze opatrzona, wi

dzie? tam wszystkich królów, na koniach siedz?cych, w zbroi,

któr? nosili i koniach, w których si? najlepiej kochali, ?ywo

ukszta?conych i z orygina?u przekopiowanych. Zbroja z?ota,

w której siedzi na koniu Karol I, kosztuje IDO/m. F. S.,
w prezencie mu by?a ofiarowana od Londynu, miesi?cem nim

?ci?ty zosta?.

Pokazywano mi przez krat? z?ot? królewsk? koron?,

dyarnentami, szmaragdami, rubinami, szafirami, per?ami osa

dzon?,

Wierzch jej z aksamitu purpurowego, podszyty bia?? ki

tajk?. Jak czapki nasze polskie-barankiem, tak tam korona

troistym gronostajów rz?dem ok?adana. Powiadano mi, ?e

to jest jeszcze ta? sama korona, któr? ?. Edward wyznawca,

najprzód, a potym, a? do tej pory, jego nast?pcy s? koronowa

ni, ale mnie nie oszukano, wiedz?cego, ?e w R-u 1642, z roz

kazu Parlamentu, odbito skarbiec, zabrano koron?, ber?o, pa
?asz i suknie ?. Edwarda i to wszystko przedano. Karol II,
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po uciszonych rozruchach, na model pierwszej zrobi? kaza?,

któr? si? teraz pokazuje. Widzia?em tak?e z?ote jab?ko, któ

re król w czasie koronacyi trzyma. Ma dyametra oko?o sze

?ciu calów, tak?e dyamentami i per?ami osadzone. Na wie

rzchu jest ametyst fioletowy, blisko pó?tora cala wysoki. Z?o

te ber?o, którego wierzcho?ek ma kszta?t lilii, na sze?? listków

rozk?ada si?. Lask? ?. Edwarda, d?ug? dwa ?okcie i siedm

cal ów, a w swojem obwodzie cztery cale maj?c?. Z?ot? ko

ron?, noszon? przez królów Parlamentu, w której jest erne

rald, maj?cy siedm calówobwodu, per?a, miana za najpi?k

niejsz? na ?wiecie i rubin bez szacunku. Z?ote ostrogi, am

pu?k?, czyli z?otego or?a, zamykaj?cego w sobie oliw?, któr?

si? namaszczaj? króle i królowe podczas koronacyi. Z?ot?

solniczk? i tylko do sto?u królewskiego stawian? podczas ko

ronacyi, osobliwej roboty. Wielk? srebrn? tac?, nad któr?
chrzczona jest ca?a fami1ja królewska i t. d.

Tam?e znajduje si? we trzech salach, jedna nad drug?,
archiwum Królestwa, bardzo porz?dnie u?o?one, maj?ce sa

mych indexów, czyli rejestrów, in folio, blisko tysi?ca. Nad

szafami s? wyra?one lata ka?dego panowania i nieopuszczo
no nic, co do ?acnego znalezienia tego, czego si? szuka, s?u

?y? by mog?o. Mi?dzy innerni, znajduj? si? tam wszystkie
fundusze opactw i zakonnych Domów, nadania staro?ytne
szlachcie, orygina?y praw i statutów, procedera s?dowe, tra

ktaty z mocarstwami, formularze subiekcyi dawniejszych kró

lów Szkockich, za dobra które trzymali w Anglii i przywileje
rozmaitych miast, cechów i wiele innych, temu podobnych,
rzeczy. To archiwum od 8 do pierwszej jest zawsze otwarte,

wyj?wszy Niedziele i ?wi?ta. Trzeba zap?aci? pó? gwinei,
a wolno ci przez ca?y rok czyta? w takiej, w jakiej chcesz,
materyi.

Floty Hiszpa?skiej zdobycze. Widzia?em tak?e

reszty zdobyczy floty Hiszpa?skiej Filipa II, bro? ich i roz

maite narz?dzia. Pokazowano mi drewnian? armat?, ja
kich sto kazawszy zrobi? komendant pewny Angielski
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przy dobywaniu zamku jednego francuzkiego, tak tameczne

go zastraszy? komendanta, ?e ten, rozumiej?c by? to ar

maty spi?owe wszystko, kapitulowa? i fortec? podda?.
Z rower wyszed?szy, widzia?em szpital ?. Tomasza,

Douane, albo dom celny, Dom kompanii Ost Indyjskiej,
wi?zienie publiczne, tak okropne, jak wspania?e.



XVII.

Pantheon. - Fabryki. - O?wiata.

Pantheon. D. 11 by?em w Pantheon. Jest to rotonda

bogato ozdobiona. Sale, salony i galerye, s? pi?knie udyspo
nowane i umeblowane. Ca?a sala na baje maskowe, gdzie si?

wszyscy dystyngowani zbieraj?, jest illuminowana. By?o
natenczas kompani do 900 osób, a to najpierwszej godno?ci,
ale ten dom zamkn?? ich mo?e do pó?trzecia tysi?ca. Koncer

ta wyborne grane tam by?y. Fi scher na oboju dystyngowa?
si?· Wej?cie trzeba zap?aci? od osoby pó? gwinei, a czasem a?

do trzech gwineów, za to te? darmo w drugiej na dole sali,

herbat?, orszad?, limonad? i wszelkiego gatunku likworów

mie? mo?na.

Wedgwod Warehouse. D. 12 widzia?em fabryk?

stalow?, ale nam miejsca, gdzie stal poleruj?, nie pokazano.

Fabryka gliniana. Druga, daleko ciekawsza, jest fa

bryka z ziemi czarnej, imituj?ca kolor spi?owy, tak, ?e chyba

dotkni?ciem-ró?nicy doj??by mo?na. Robi? z niej rozmaite

pos?gi, na imitacy? tych, które teraz w Herculanum wygrzebu
j?, modele i inne wszelkiego rodzaju naczynia. W drugich
za? salach s? serwisy, talerze, wazy etc. malowane w kolory
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i pi?knej farfury maj? na sobie posta?. Ta fabryka zowie

si? Graijs warhouse.

Woskowe figury. W Chudleigh Court, na ulicy Pall-

maI1, w domu Pitt zwanym, s? stancye, w których z wosku

wyrabiane osoby, w figurze i w wysoko?ci naturalnej i stroju

nale?ytym, tak s? przednie udane, ?e wszed?szy tam, nie po

dobna, aby si? nie oszuka?. Jednego im s?owa i ruchu brak

nie. Reprezentacya Judyty, w tym momencie, w którym r?k?

jedn? uj?wszy za g?ow? Holofernesa, w drugiej, podniesiony

miecz trzymaj?c, wzywa Boga na pomoc, jest nad wszelkie

wyra?enie. W drugim pokoiku jest reprezentacya kompanii,

w karty u stolika graj?cej, tam?e s? pos?gi wielu jeszcze ?y

j?cych, ale w Narodzie wzi?tych m??ów. W trzecim, gospo

dyni z dzie?mi si? swemi bawi?ca, a gospodarz tymczasem

pismo ?w. czytaj?cy.
Levers Museum. Museum, które kosztem wielkim

Lever, Lord Angielski, zgromadzi?, a które potem ku publicz

nej wygodzie do miasta, do du?ego pa?acu przeniós?, warte

jest widzenia. Jest to zbiór rzeczy naturalnych, ale osobliwie

ptaków. Liczba ich, je?li si? nie myl?, do dwóch tysi?cy do

chodzi. Nic dot?d podobnego nie widzia?em.

Rozmaito?? ich figury i pierza, ró?no?? pi?knych, a ?y-'

wych kolorów, nigdy p?dzlem najdelikatniejszym nie na?la

dowanych, bawi bez ut?sknienia, przez kilka godzin oko pa

trzaj?cego. Mi?dzy innemi pokazywano nam kury z królika

i kokoszy sp?odzone, zamiast pierza ?ier?? maj?ce. To mnie

perswaduje teraz, ?e musi by? prawda, co mi w Brukselli po

kazowano, a czemum wiary w tenczas nie dawa?. To IDU

saeum jest w Leychester Field. ?e w mie?cie, do niego ?wier?

gwinei zap?aci? trzeba.

Szklarnia. By?em tego? dnia w szklarni, gdziem wi

dzia?, jak bia?e szk?o robi?, osobliwie, jak robi? karafinki

i szklanki, karpiow? ?usk? imituj?ce. Dostrzeg?em te?, ?e co

we ?rodku nogi kieliszkowej, s?dzi?em by? p?ócienn? koron

k?, albo papierem, jest w rzeczy samej cienk? glink?, która

si? w ogniu na ten kszta?t formuje.
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Rashous musaeum Tu? prawie przy bramie miejskiej
od Westminister jest musaeum, zwane Rachshaus. W nim s?

w?a?nie dla nauki cyrulików skelety rozmaite i reprezentacye

mózgów, w g?owach rozci?tych, a nadewszystko
- z wosku

reprezentacye kobiet, w momencie porodzenia b?d?cych, ?y

wot ich rozci?ty i dzieci? w rozmaitych figurach, w jakich nie

naturalnie na ?wiat przychodzi. Jest jedna reprezentacya

kobiety, a w niej dorobione szklanne ?y?y i p?uce skórzane.

Za wpuszczeniem wody czerwono rozwiedzionej i powietrza
do oka, jest reprezentacya cyrkulacyi krwi w cz?owieku i spo

sobu którym cz?owiek oddycha. W tym?e musaeum jest ca?y
skelet wieloryba, ekstraordynaryjnie du?ego.

Pinch Exhibition. Dnia 13 na ulicy Expor (?) Domio

Linch Exposition, widzia?em zegar sztuczny, za którego na

kr?ceniem, widzie? ca?? robot? kowalów, ?lósarzów, apteka

rzów, widzie? okr?ta p?yn?ce, w karetach i konno jad?cych,
kaczki p?ywaj?ce i wy??a za niemi uganiaj?cego si?. Osobli

wo?? jest ca?a, tej tak wielkiej rozmaito?ci rzeczy, które si?

ukazuj? jednej ci?gnieniem spr??yny. Jest tam machina do

wyrywania korzeni od wielkich drzew z ziemi. Jest tak?e

i druga, dowcipna, gdzie przez sam mechanizm i contrepoids,
wiadro nalanej wody, samo si? podnosi w gór?, a? na dach,

i wylewa; potym samo si? przez si? na dó? spuszcza i szrub

k? odmyka, a?eby znowu woda do wiadra ciek?a. Machina

do pali bicia, nic osobliwszego niema, prócz, ?e raz nakr?
cona sama si? przez si? podnosi i spada.

Ogród botaniczny. W Chelsea jest ogród botaniczny,
bardzo dobrze uporz?dkowany i dostatni. Ze wszystkich
w Londynie ogrodów, ten najlepszy. Widzia?em tam ?ywego
chameleona. Bajka to, aby ?y? samem powietrzem i ?e ko

lor odmienia tylekro?, ilekro? pod nim, innego koloru papier,
lub li??, pod?o??. Prawda, ?e kolor odmienia, ale nie tak

cz?sto i nie dla tego powodu.
Modelarnia. Dnia 14 by?em w modelarni, to jest sali

bardzo du?ej, na ulicy Adelphi, gdzie si? konserwuj? modele

wszystkich machin do manufaktur i do gospodarstwa s?u??-
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cych. Znajduj? si? tam modele rozmaitych p?ugów, siecz

karni, ko?owrotów do prz?dzy lnu, do gracowania, do równa

nia ziemi, m?ynów, do m?o?by snopów, do pompowania wody,

powietrza etc. pomp rozmaitych, modele nawet, taczek, wo-

zów etc. etc.

Towarzystwo uczenia sztuk, r?kodzie? i handlu. Do

tej sali przynosz? rzemie?lnicy, inwencyi swojej machiny,

tam one s? egzaminowane i approbowane, albo reprobowane.

Na górze jest jedna sala, gdzie si? ucz? malarstwa, druga

gdzie sessye swoje odprawuje towarzystwo p. t. Society for

the Encouragement ot Manufactures and Commerce, usta

nowione w roku 1753. Cel tego towarzystwa jest, zach?

ci? naród do wydoskonalenia rolnictwa, kunsztów, r?kodzie?

i handlu, osobliwie z osadami Anglo-Ameryka?skiemi. Jako?,

na ten koniec, wyda?o to towarzystwo do ca?ego narodu

obwieszczenie, naznaczaj?c w szczególno?ci premia, ktoby,
albo nowy jaki, a krajowi po?yteczny, z zagranicy zaprowadzi?

produkt, albo krajowy wydoskonali?, albo dla oszcz?dzenia

pracy i r?ki, po?yteczn? jak? wynalaz? machin?, np., ktoby

posia? przynajmniej 10 morgów hiszpa?skich kasztanów i cho

wa? ich, aby w drzewo ros?y, z?oty medal, albo 20 funt. st.

i tym podobnie. Takich premiów jest wi?cej ni?eli 200. Ja

ko?, to towarzystwo w wielu punktach ui?ci?o obietnic? swoj?.
Za ko?owrotek prz?dziwa inwencyi P. Thomas Perrin, da?o mu

towarzystwo 30 gwinei R. 1762 d. 8 Apr. Za horyzontalny
ko?owrotek do prz?dzenia P. Wilhellmi Harrison 50 gwinei
R. 1764. D. 11 Apr. Za model m?yna r?cznego P. Samuelowi

Parsons 40 funt. st. 6 extra, R. 1758, za model machiny do

polerowania szk?a, ko?mi, wiatrem, albo wod? P. Burrows 70

funt. st. 20 Maja 1765 i bardzo ju? wiele innych, za inne in

wencye, rozda?o premiów.. Ten za? ca?y wydatek nie jest
z funduszu jakiego, ale z sk?adki osób najdystyngowa?szych,
to towarzystwo sk?adaj?cych. To towarzystwo u?o?y? R. 1753

pan Schipley, partykularny cz?owiek, najliczniejsze i najpozy

teczniejsye w ca?ej Europie. Sk?ada si? ono z wi?cej 3,000

osób, mi?dzy któremi liczy si? wi?cej sta Parów.
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Najmniej corocznie ka?dy w tym towarzystwie p?aci po

trzy gwinei, ale czasami daj? si? widzie? dziwa wspania?o?ci}
które nikogo nie zadziwiaj?, a o których imieniu publiczno??
nie wie. Gorliwo?? patryotyczna uformowa?a i utrzymuje to

towarzystwo. Nie zwierzchno?? w nie wchodzi, nie ona zach?ca,

patryotyzm buduje, a mi?o?? chwa?y o?ywia. Taki naród nie

jest?e ozdob? ziemi naszej? Prezydentem jest Lord Romney,
vice prezydenci: ksi??e de Richmond, de Northumberland,

hrabiowie Harcourt, Radmor, panowie Karol Marscham, Jerzy

Sawille, Karol Whitworth, Edward Hooper, deputowani do

korrespondencyi zzagranicznemi: Oad Green Es?. Goodisson

Esq. deputowani do egzaminowania artium liberalium Mtr. '

Duane Es?. Alex. Johnston, do rolnictwa Johetbuthnot Esq,
Arthur Joun? Es?., do manufaktur Micha? Lowel Es?. John

Jackson, do mechaniki: J. Yeoman. John Wyatt, do chimii

M-r Jowinet Blaud, do handlu z osadami James Clarke

Esq. Joh Lind Es?. Sekretarz: Samuel More, maj?cy pensyi
150 funt. st. Rejestrant A. M. Bailey, pensyi maj?cy 50 funt. st.

To mi towarzystwo, na model do na?ladowania wszystkim
narodom!

Societe Royale des Sciences. Dnia 15 znajdowa
?em si? na sessyi akademii, pod imieniem Societ? Royale de

Londres, wprowadzony przez JP. Magellan, jednego z akade

mików. Na tej sessyi odda? towarzystwu JX. Bystrzycki astro

nom, list JX. Poczobuta astronoma Wile?skiego i model

srebrny z portretem tego? X. Poczobuta, od króla Imci Pol

skiego darowany, prezentowa? oraz obserwacye astronomiczne,

obserwatoryum wile?skiego. List, ?e by? pisany po francusku,
nie by? czytanym. Czytano na tej sessyi rozmaite mernorya?y,
temu towarzystwu komunikowane. Po angielsku za? czytane

by?y, po sko?czeniu których, sessya solwowana. Jest to sala

mierna, na froncie której stó?, u tego siedzi prezydent w ka

peluszu i przy nim sekretarz, co czyta. P9 bokach sali i we·

?rzodku s? ?awki, na których bez dystynkcyi siedz? akademi

cy, z spektatorami pomieszani. Skrutinium, które przy mnie

by?o, na przypuszczenie do zgromadzenia tego jakiego? litera-
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ta przez ga?ki sekretne, da?o mi pozna?, którzy s?, a którzy

ni?, akademicy. To towarzystwo jest z naj ucze?szych w kraju

zebrane.

Funduszu ?adnego niema, spóln? sk?adk? na wszystkie

potrzeby i wydatki dostarcza. Sceptrum srebrne z koron?,

które na stole przed prezydentem le?y, oznacza, ?e to towa

rzystwo jest pod protekcy? króla. Nad kominkiem jest pos?g

Karola II, za którego pomoc? stan??o to towarzystwo R. 1663.

Odprawuje swe sessye w domie na ulicy Tlest Street Cvam(?)

Court. Gdzie idzie o dobro publiczne, zawsze pozna? Angli

ka, z wspania?o?ci jego. Ka?dy z towarzystwa krajowiec p?a

ci rocznie po 4 gwinei. Gabinet historyi naturalnej, biblio

teka, korrespondencye, i do?wiadczenia codzienne, wydatków

potrzebuj?. Ka?dy, który now? jak? uczyni? obserwacy?, mo?e

si? prezentowa? i b?dzie s?uchany z attency?. To towarzystwo

sk?ada si? wi?cej ni? ze 400 osób, mi?dzy któremi liczy si?

Parów 40. Klassa towarzyszów zagranicznych przechodzi

liczb? 160. Zwyczaj jest przyjmowa? co rok po dwóch. Chc?c

by? przyj?tym jako zagranicznik, do?? jest mie? ?wiadectwo

trzech, albo czterech, akademików. Imi? prosz?cego przez dwa

miesi?ce jest zawieszone w ramach i coraz wpisuje si? wy?ej

tym porz?dkiem, jak dawniejsze postulacye s?, albo przyj?te
albo odrzucone. Co rok to towarzystwo obiera delegacy?
ze dwudziestu osób z?o?on?, do pilnowania interesów zgro

madzenia.

W czasie bytno?ci mojej, prezydentem by? John Pringle,

konsyliarze: Józef Ayloffe, James Burrow, Henry Cavendisch

Esq. Nevil Maskeline, James Porter. Rev. John Ross, Wil

helm Watson, Solander sekretarz, Rev. Samuel Horsley, pod
skarbi Samuel Wegg Esq. Nowi konsyliarze: Thomas Astle

Esq. Aleks. Quoodt Esq. John Belhior, John Campbell Esq.
Willam Heberden, Edward King, Robert Lord, biskup Oxford

ski, Matllea Raper Esq. James Stuart Esq. Henri Watson Esq.

Towarzystwo pi?kne i honor prawdziwy czyni?ce narodowi,
ale nie tak po?yteczne, jak pierwsze.
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Antiquary Society. Z tamt?d, przez tego? X. Magellan,

zaprowadzony by?em na sessy? akademii a.ntiq?it?
tis.

Jej objekt jest równy akademii Francuzkiej des lnscnptlOns

et de belles lettres. Ka?dy, który znajdzie co staro?ytnego,

niesie to tej kompanii, na rozeznanie, co to jest? Osobliwie za?

zbieraj? staro?ytno?ci krajowe, dla u?atwienia krajowej histo

ryi i te, kosztem tego towarzystwa, sztychuj? si?, Ona si?

szczególnie zatrudnia oko?o monety i jej winni?my odryso

wane na miejscu, a potym z najwi?kszym przepychem wy

sztychowane w Londynie, obaliny Palmyry, Balbech, Aten,

Spalatro i t. d.

Na sessyi tej, przy mnie, autor jeden prezentowa? akade-

mii ksi?g?, we dwu tomach, przednio sztychowanych staro?yt

no?ci, czytano dwa oryginalne listy Kromvella, przez pewnego

korrespondenta przys?ane i tym podobne rzeczy. Ustanowio

n? jest ta akademja 1751. Prezydentem jej X. Jeremiasz

Mi1les, dziekan von Exeter. Akademików jest 20. To towa

rzystwo jest dobre, zdaniem mojem, do tego, ?e si? rozumnie

i uczciwie czas w niem przep?dza.

Inne rozmaite towarzystwa. Jest i kilka innych to

warzystw, których krótko?? bawienia si? mojego nie da?a mi

widzie?, jako to: towarzystwo artystów, którego prezyden
tem Dawid Martin Esq. Akademja królewska artystów, której

prezydentem Josue Reynolds, Knight College, Royal des me

dicins, pod prezydeucy? doktora William Pitcaim, College de

Siou, albo seminarjum dla ksi??y, pod prezydency? X. Benia

mina Mence; chwalebne towarzystwo na wspomo?enie wdów,
na krzewienie wiary chrze?cija?skiej etc. Któ?by tam wszys

kie i widzia?? Samych szkó? dla ubogich, gdzie si? karmi

i wychowuje do 5030 sierot, licz? 131, domów za? funda

cyjnych
- sto.

Szpital podrzutków. Wspania?y jest szpital dla pod
rzutków, których do 4000 tam wychowuj?. Ucz? ich, osobno

ch??pc?w, a osobno dziewcz?ta, rozmaitego- rzemios?a. Kapli
ca ich jest pi?kna, równie jak sale jadalne, sypialne, robocze.

Fundusz tego szpitala jest z sk?adki wi?cej ni? 7101 dusz
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dobroczynnych corocznie, do tego szpitala p?ac?cych. Liczba

subskryptorum i legacye rok w rok przyrastaj?.

Mi?dzy funduszami rozmaitemi nie mo?na opu?ci?, dla

swojej osobliwo?ci, uczynionego w r. 1605 przez Roberta

Dene na jednego wikaryusza, na którego w?o?ony obowi?

zek, aby posy?a? w nocy, przed ka?d? kryminalistów ekzeku

cy?, do wi?zienia,cz?owieka z dzwonkiem. Ten cz?owiek, pod

szed?szy jak najbli?ej pod stancye skazanych na ?mier?, po

winien 12 razy zadzwoni?, z przyzwoit? przerw?, a potem, po

dedrzwiami ich, g?o?no i zrozumiale nast?puj?cy formularz

recytowa?: Wy wi??niowie, którzy tyle do?wiadczywszy mi

?osierdzia, teraz, za wasze grzechy, skazani jeste?cie na ?mier?

jutro, o po?udniu, s?uchajcie i zrozumiejcie: ?e jutro najwi?

kszy dzwon Grobu Pa?skiego dzwoni? b?dzie za was, tak,

jak si? dzwoni za wszystkich konaj?cych, a to na ten koniec,

aby wszystek lud, s?ysz?c to dzwonienie, a wiedz?c, ?e to wy

jeste?cie, co na ?mier? idziecie, powsta? modli? si? serdecz

nie, aby wam Bóg da? ?ask? i mi?osierdzie, póki?cie ?ywi.

Zaklinam was tedy na mi?o?? Chrystusa Pana, aby?cie czuli

i modlili si? przez t? noc ca??, dla zbawienia dusz waszych,

póki jeszcze jest czas i miejsce mi?osierdziu, wiedz?c, ?e jutro
staniecie przed Trybuna?em waszego Stworzyciela, dla zdania

liczby z tego wszystkiego, co?cie w tym ?yciu uczynili, i uka

rania was wiecznemi m?kami, za grzechy, przeciwko niemu

pope?nione, je?li przez serdeczn? i niezmy?lon? pokut? nie

znajdziecie mi?osierdzia przez zas?ugi i ?mier? i m?k? wasze

go jedynego po?rednika, Chrystusa siedz?cego _
teraz na pra

wicy Boskiej i wstawiaj?cego si? za wszystkich tych, którzy

jako my, przez pokut? powracaj? do niego". Ten?e fundator

postanowi?, aby w dzwon Grobu Pa?skiego dzwoniono póty,

póki kryminalistów nie powiesz?, kiedy za? oko?o murów

ko?cio?a Grobu Pa?skiego, kryminalistów prowadz?, tam si?

procesya zatrzymuje, a ten?e sam dzwonnik z wysokiego

miejsca, powinien to mówi?: Wy ludzie, pro?cie Boga, za tych

biednych grzeszników, na ?mier? id?cych, za których ten'

dzwon dzwoni. A wy, co?cie na ?mier? skazani, pokutne ?zy



191
MODLITWA ZA SKAZA?CÓW.

lejecie, pro?cie o zmi?owanie u Pana, za grzech.y wasze, przez

?mier? i m?k? Chrystusa, siedz?cego na prawicy Boga, aby

si? wstawia? za wszystkiemi, którzy jako wy, przez pokut?

powracaj? do niego. Kyrie Elejson. Chryste Elejson". Za t?

pos?ug? dzwonnik na rok bierze oko?o 50 z?. naszych. Ale,

pospolicie, przy takich okazyach, tyle jest szmeru i ha?a

su, ?e nikt i s?owa jednego nie s?yszy, co ten dzwonnik

powiada.
Port Man Square i Port Land Street, najpi?kniej-

szy ca?ego Londynu plac i ulica. Domy wspania?e i pod

jeden dach i na jeden ?e fason z obojej strony stawiane,

okna po domach ?e szk?a ?lifowanego i wielkie. Ulice d?ugie

a? do zguby oka, i szerokie trotuary wygodne i obszerne,

czyni? to miejsce jedno z najpi?kniejszych kwater miasta

tego. Ledwie imaginowa? mo?na, co industrya ludzka, której

zrzód?em by?a potrzeba, z szczup?o?ci miejsca wynikaj?ca,

zdzia?a?a tu na oszcz?dzenie miejsca. By?em w jednym domie

nowo zbudowanym, spodziewa?em si? nie znale?? tam wi?cej

jak 15 najwi?cej stancyi, znalaz?em ich do 50, a wszystkie

?wiat?e i wygodne, dziedzi?cowy kwadrat ca?y skopany i pod

nim s? mieszkania. Gdzie ?wiat?a da? nie mo?na by?o, tam s?

piwnice, warzywnie i inne sk?ady. Gdzie sztucznie wprowa

dzone ?wiat?o, tam kuchnia, stajnie na o?m koni, na fura?,

stancye dla lokajów, dla wo?nych, dla stajennych, czeladzi

domowej. Zewn?trz okaza?e budynki w rozmaitej formie,

pi?kne pa?ace. Dawniej obowi?zano si? tynkowa? domy, dla

tego, ?e dym g?sty od w?gli kamiennych pochodz?cy, a na

kilka tylko ?okci od komina podnosz?cy si?, spada swym

ci??arem na dó?, i tynk czerni, który dla cz?stej wilgoci, nie

bardzo trzyma? si? ceg?y. Ale teraz wymy?lono nowy sposób

cymentu, który jest trwalszy i trzyma si? muru, aby za? trosz

k? wy?ej dym si? podnosi? i wewn?trz pokojów nie kurzy?,

wynaleziono d?ugie gliniane szyjki, które na kominach w gó
rze, wedle potrzeby i wielko?? komina, po trzy i cztery stawi?.

Dym podzielony ?acniej wychodzi i wy?ej si? podnosi. Cy
ment ten Anglicy nazywaj? z w?oskiego- stucco.
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Browar. Widza?ern browar, w ca?ym Londynie naj

wi?kszy. To prawda, ?e przez machiny, m?yny, pompy, ca?a

ta idzie fabryka. Czopy 800 beczek w sobie maj?. Widzia?em

jedn? fas?, która 1000 beczek zamyka w sobie. Razem, do

kilkunastu tysi?cy beczek robi?. Samo w beczki nalanie piwa

jest sztuczne i przez mechanizm rynnami ?cieka do sadzawki,

gdzie si? dostoi. Inaczej, nie podobna by?oby, tak wielk?
machin? tak ma?? lud?mi utrzyma?. Trzeba koniecznie to

widzie?, kto jak? tak? ide? chce sobie o tern uformowa?.
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Bedlam. - Urz?dzenia wiejskie.
- Szpitale.

Dom szalonych. Bedlam, dom szalonych, smutne

mieszkanie tych nieszcz??liwych ludzi, którzy rozum stracili.

To wspania?e budowisko, 540 stóp d?ugie, a 40 szerokie, bar

dziej odpowiada dobrej intencyi fundatora, ni?eli jego gustowi,

poniewa? taki styl architektury cale nie s?u?y szpitalowi sza

lonych. Na sam? prostot? i regularno?? oko mie? nale?a?o.

Statuy na bramie pryncypalnej, jedna, wyra?aj?ca melancho

li?, druga-szale?stwo, czyni? honor talentom s?awnego snice

rza Cebaen.

W ?rzodku tego budynku s? kraty ?elazne, przez które

si? przechodzi, chc?c ten szpital odwiedzi?. Temi kratami

przedziela si? szeroki i d?ugi korytarz, na którego jednej stro

nie-m??czy?ni, a drugiej -

kobiety znajduj? si?. Po bokach

stancya dla pacyentów. Jest pokój, do którego si? schodz?
na sessy? komisarze i doktór, który lekarstwa przepisuje. Na

dole stancye dla rozmaitych officiantów i czeladzi, proporcyo

nalne tak wielkiemu domowi, na szafarni?, praczkarni?, wan

ny gor?ce i zimne. Na okó? pi?kne ogródki, po których, za

pozwoleniem, dla zdrowego powietrza wzi?cia, niektórzy prze

chadzaj? si? szale?ce.

W tym szpitalu chowaj? oko?o 200 waryatów, z których
1')Dziennik podró?y Staszica, T. I. .?
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ka?dy ma swoj? celk?, gdzie ka?dy na noc zamkni?ty, a je?li

furyat, zawsze zamkni?ty siedzi. W ka?dej celce jest ?ó?ko,

ale gdzie kto tak od zmys?ów odesz?y, ?e go nie potrzebuje,

daj? codzie? ?wie?? s?om?. Nie przyjmuj? do tego domu

tylko w sobot?, kiedy komissya zasiada. Przed ni? prezentuj?

waryata. Gdy go takim doktór os?dzi, Prezydent podpisuje

ordynans, a?eby by? przyj?ty, bior?c nawzajem rewers od

tych, co go oddaj?, ?e, gdy ozdrowieje, odbior? go nazad,

a je?li umrze, swoim go kosztem pochowaj?. Westyarnia
"

jest kosztem domu. Wykurowany, aby nie odpad?, bierze le

karstwa i, po egzaminie, przez Doktorów uczynionym, ?e

zdrów zupe?nie, daje si? mu za?wiadczenie na pi?mie od ko

missyi, a Dozorca domu oznajmuje jego przyjacio?om, aby

go odebrali.

Vaux hall. Jest to miejsce, do którego si? w lecie

J\\ielkie mnóstwo ludzi zgromadza. Bardzo wielu przyje?d?a

tam wod?. Trzeba wst?pu tylko zap?aci? jeden szyling.

Ogród pi?kny; illuminowany wi?cej ni? trzema tysi?cami 1a

tarniów.

W samym ?rzodku jest budynek du?y dla kapeli i ta?

ców. Niedaleko pi?kna zbudowana rotunda, gdzie si? na

przypadek deszczu wygodnie schroni? mo?na. Jedzenie tam

i picie zbyt drogie.
Wielka sadzawka. Trzeba te? widzie? wielk? sadza

wk?, któr? kawaler Middleton, w?asnym nak?adem swoim, dla

wygody miasta wykopa?. Do niej wpada woda, kana?em

blisko trzydziestu mil naszych d?ugim, prowadzona od ?rzó

d?a jednego, w hrabstwie Herford. Kana? ten nie ma wi?cej
szeroko?ci nad trzy i pó? czwarta ?okcia, ale w niektórych

miejscach jest g??boki do pi?ciu i sze?ciu ?okci. Zbudowany

jest z ceg?y. Na nim licz? do 800 mostków, zbudowanych dla

kommunikacyi z rozmaitemi drogami. Woda jest bardzo

zdrowa, ale ?e p?ynie rynami drewnianemi, psuje si?, kiedy
drzewo zgnije, lub postarzeje. Cz?stce znacznej miasta, ta

sadzawka, czyli Reservatorium, wody dostarcza.
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Musaeum Britanicum. Dnia 18, za biletami, by?em
widzie? musaeum Britanicum. Nic za widzenie tam si? nie

p?aci. Jeden z akademików tutejszych prowadzi po salach

i eksplikuje. Do eksplikowania mi, kolej przypad?a na P-a

Solandra, rodem Szweda, teraz najpierwszego w Europie bo

tanist?, który ca?y ?wiat, dla nauczenia si? historyi naturalnej,

objecha?. Fundatorem tego musaeum jest P. Sloane, który

swoj? kollekcy? naturalnej historyi i bibliotek?, kosztuj?c? do

50?000 F. S., zapisa? publiczno?ci. Dodane po tym zosta?y
biblioteka Cottonia?ska, r?kopisma Harleiow, ksi?garnie da

wniejsze królewskie. Parlament te? wiele rzeczy przykupi?.
Ta koIIekcya zawiera teraz ksi?gi r?kopismów do 50,000 Vol.

Medalów, starej i nowej monety sztuk 23,000, kameów, to

jest kamieni rzni?tych, oko?o 700. Piecz?tków, czyli sygne

tów rozmaitych, 268. Naczy? agatowych, jaspisowych i t. d.

542. Staro?ytnych 1125. Drogich kamieni, agatów, jaspisów
i t. d. 2256. Kruszczów 2725. Kryszta?ów 1869. Krzemie

niów rozmaitych i kopalnych 1275. Ziemi, piasku, soli 1035.

Siarki, bursztynu 399. Koralów 1421. Skorup i konch 5843.

Stellae marinae ryb 170. Ryb 1555. Ptaków z ich jajkami
i gniazdeczkami 1172. Zwierz?t czworonogich 1886, jasz

czórków, w??ów i t. d. 521, insektów 5432. Ro?lin 12506.

Hortus Siccus, czyli ksi?? (?) suszonego ziela 334. Anatomi

cznych preparacyi cia?a ludzkiego 756. Rozmaito?ci 2098,

matematycznych narz?dziów 55. Katalog tego wszystkiego
w kilkadziesi?t wielkich znajduje si? ksi?gach,

Chc?c mie? pozwolenie ogl?da? to musaeum, godziny

naznaczonej, trzeba si? najprzód wpisa? w ksi?g?, ale chc?c

otrz.yma? pozwolenie pisania w tym musaeum, albo przejrze
nia jakiego r?kopisma, trzeba mie? rekomendacy? bardzo

wielk?, poniewa? niedo?? jest najwi?kszej reputacyi, aby ci t?

?ask? wy?wiadczono.
W Greenwich szpitalach. Dnia 20 wyjecha?em do

Greenwich, szpitalu, dla niedo???nych majtków zbudowanego.

Cztery s? kwadraty, ciosanym kamieniem sk?adane. Kaplica,
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gdzie si? modl?, jest w prostocie architektury swojej wspania

?a, zawsze prawie pe?na starców, do Najwy?szego modl?cych

si?. Refektarze d?ugie i niskie, ale w nich dobrze karmi?,

Ka?dy ma tam na schowanie szafk? i jedz? na stole marmu

rowym. Stancye do spania i bawienia si? s? tak wygodne"

?e w nich s? tacy czasem, co do 400 F. S. maj? intraty. By

?em w ich kuchniach, w infirmaryi. Wsz?dzie porz?dek i och?

dóstwo wielkie. ?yje tam regularnie 200 inwalidów. Bieli

zn? odmieniaj? dwa razy na tydzie?. Chocia? to jest króle

wski w?a?ciwie fundusz, jednak Parlament na utrzymanie je

go corocznie summ? do. .5,000 F. S. wyznacza.

Edukuje si? w tym?e szpitalu 400 ch?opców, do ?eglar

ki destynowanych. S? to dzieci majtków, na morzu umar

?ych. Ucz? ich czyta?, pisa? i pocz?tków nawigacyi. Przy

zwyczajaj? ich do zimna. Co dni kilka po Tamizie p?ywa? im

ka??, aby do tego elementu wcze?nie przywykli. ?ó?ka ich

nawet, w których ?pi?, s? nakszta?t ko?ysek robione, to jest,
kawa? p?ótna rozpi?ty na powietrzu, a to, aby do ko?ysania si?

okr?towego przywykli. Jak tylko te dzieci lat dojd?, zaraz

ich na us?ugi okr?towe za czeladników oddaj?, to jest, po sze

?ciu leciech nauki posy?aj? ich do Portsmuth, gdzie, dwa razy

na tydzie?, na morzu ka?dy praktykowa? musi. Je?li si? do

brze sprawowa? b?dzie, post?pi na majtka, a potym, przy

rozumie, i szyprem i kapitanem zosta? mo?e. W przypadku

staro?ci, pewny, ?e odpoczynek dla siebie w tym?e szpitalu

znajdzie. To czyni, ?e Anglia ochoczo sobie s?u??cych ma

majtków, których cudzoziemcy nazywaj? la Terreur des

Francois.

Observatorium astronomicum. Blisko tego szpita
la jest wielki zwierzyniec królewski, pe?ny pas?cych si? ?an

i jeleni. W ?rzodku jego, na górze, podnosi si? obserwato

ryum astronomiczne królewskie, s?awne z prac s?awnego

Halleya, teraz pod dyrekcy? I. Pana Mashelyne b?d?ce.
W puszczony do niego, widzia?em w nim sextans du?y i ko

sztowny, dwa kwadranse, jeden na pó?noc, a drugi na po

?udnie, machin? Parallelow?, cyrku?y zawsze parallelowe,
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ekwatory pisz?ce, tubus wertykalny, przez obserwacy?

którego, Bradley, antecesor Mashelina, wydemonstrowa?
astronomicznie obrót ziemi, telescopia reflektuj?ce, albo

zwierciadlane, i telescopia szklanne niebieskie i ziemskie,
instrument do obserwowania komet, do: libellacyi etc. Ze

gary tak?e astronomiczne. ?liczny z miejsca tego prospekt,

zk?d Loridyn o pi?? mil, jak na d?oni, wida?.
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Oxford. - Blenheim. - Bath. - Bristol.

Dnia nast?puj?cego wyjecha?em do Oxford. Traktem

do Oxfordu jest kilka rezydencyjnych, tu? przy go?ci?cu, pa

?aców Lordów Angielskich. Pa?ace ich s? wprawdzie z wierz

chu na gust dawniejszy budowane, ale wewn?trz, prócz pi?k

nych i bogatych meblów, zawieraj? w sobie przednie kolle

kcye obrazów rozmaitych, które oni, po Euro-pie woja?uj?c,

niezmiernym kosztem pokupowali. Ogrody ich s? obszerne

i razem profitowne. Zamiast pró?nych kwater, piaseczkiem

ró?nofarbnym posypanych, du?e widzie? ??ki, po których
trzoda si? pasie, t?ustych baranów. Niedaleko Oxfordu, ogród

Xi?cia Kornwallii nad Tamiz? ma o?mdziesi?t morgów an

giel. kwadratowych. Jest w nim du?a i druga grota pod

ziemi?. Nad grot? za? pa?ac, rozwaliny udaj?cy, bardzo

pi?knym i prawdziwym gustem. Nad rzek? za? sam?, domek

malu?ki, ermitage tego Xi?cia, gdzie si? sam czasem dla me

dytowania schrania. Z tego domku na mil kilka prospekt
oko bawi i gubi razem.

Oxford. Tego? dnia na noc stan??em w Oxford. Mia

sto, o 54 mile angiel?kie odleg?e. od Londynu, jest prawie ca

?e akademickie. Liczy obywatel ów 8000, a akademików ra

chuj?c, do 4000. Nie jest wielkie, ale dobrze zabudowane,

kollegiów samych licz? 48. Collegia s? to du?e budynki,
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przez rozmaitych fundatorów zbudowane. W niektórych jest
fundusz dla ubogiej m?odzi, ?e im stancy? i ?ywno?? darmo

daj?. W drugich za?, zap?aci? trzeba. W tych kollegiach znaj

duj?ca si? m?ód?, edukuje si? w logice, metafizyce, retoryce,

matematyce etc. a? do pewnego punktu. Kto chce dalej swe

studya kontynuowa? i szkolne gradus Doktorstwa wzi??, mu

si do szkó? publicznych chodzi?, do których pensyonowani

professorowie, swoich godzin, z lekcyami przychodz?.

Szko?y. Szko?y publiczne s? w kwadrat zbudowane .

. Na górze - du?a biblioteka dla publicznej wygody, na dole

szko?y do rozmaitych nauk, z boku za? jest jedna sala, w któ

rej s? z?o?one s?awne one marmury, z Egiptu i Grecyi przez

Hrabi? d' Aronda, wielkim kosztem sprowadzone, na których

chronologja znaczniejszych epok jest wyryta, w drugiej za?,

kollekcya135 statui staro?ytnych, przez Hrabiów de Pomfret

Akademii darowana.

Biblioteka Radcliffe. Biblioteka publiczna, przez

Doktora Radcliffe ufundowana, jest warta widzenia dla swojej

struktury. Ca?a budowana jest na arkadach, które, cyrkulat
nie u?o?one, formuj? we ?rzodku bardzo wspania?? kopu??.
Po wschodach spiralnych, wszed?szy do ?rzodka, widzie? cyr

kularny rz?d arkad, festonami ozdobionych i utrzymywanych
pilastrami, ordynku Jo?skiego. Za arkadami s? dwu pi?tro
we galerye, w których gabineciki, gdzie ksi?gi s? roz?o?one.

Komparyrnenta wszystkie i kopu?a s? delikatnie z cymentu
(stucco) wyrabiane. Pod?oga jest ze dwu kolorów, z kamie

nia, który si? znajduje w Hartz, w Niemczech. Nade drzwia

mi, przy samem wni?ciu, jest statua fundatora. Ca?a tego de

dynku dekoracya jest gustowna i pi?kna. Dwa lichtarze
w Tybrze wykopane, marmurowe, tam znajduj? si?.

Musaeum. -Musaeum Ashmoleanum, nazwane od imie
nia swego fundatora, zawiera w sobie kollekcy? minera?ów,
metalów, zwierz?t w spirytusach, plant exotycznych, urn,

stalug, naczy? ofiarnych staro?ytnych etc. Ale ta kollekcya
nie jest wielka, w porównaniu Londy?skich. Najpi?kniejsza
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tego musaeum ozdoba, to jest magnes owalny, d?ugi 18 ca

?ów dyametra, szeroki 12, i pod nasza si? ci??ar 145 funtów.

W Collegium Ali Souls. College jest kaplica, gdzie

jest odmalowane zjawienie si? Zbawiciela Magdalenie, w po

staci Ogrodnika. Obraz ten zowie si? pospolicie Noli me

tangere. Kolory s? przednie, osobliwie na ciele Zbawiciela.

Zachwycenie rado?ci i podziwienia, wydaj?ce si? w twarzy

Magdaleny, odbija dobrze affekt, zmieszany z wielk? powag?,

w postawie i charakterze Pana Jezusa.

Observatorium. Observatorium, w bardzo dobrym po

?o?eniu, ca?y horyzont maj?ce pod sob?, miastem nie zas?o

nione, co do struktury swojej, w Europie b?dzie najpi?kniej

sze, jak si? sko?czy, opatrzone w instrumenta do 111m. F. S.

wynosz?ce, podobno ?e w tej mierze europejskie wszystkie

przewy?szy obserwatorya. X?? Malborough darowa? temu

observatorium telescopium reflectivum od 12 stóp, zrobione

przez P. Schort. Instrument ten najwi?kszy, jaki, w tym ro

dzaju, drugi jeszcze nie by? zrobiony w Anglii, prócz takie

go?, który ten?e artysta zrobi? Królowi Hiszpa?skiemu, ko

sztuje, jakem s?ysza?, 1,000 F. S.
.

Ogród botaniczny. Ogród botaniczny nie jest wielki,
ale dobrze uporz?dzony. Widzia?em w nim drzewko kaffo

we, cynamonowe i krzew kaparowy.

By?em tak?e na sali jednego Pana, gdzie bardzo prze

dnich obrazów kollekcy? widzia?em.

Blenheim. Dnia 23 wyjecha?em z Oxfordu do

Blenheim. Jest to miasteczko, a przy nim du?y pa?ac, ogród
i zwierzyniec, nale??cy do Xcia Malborough, którego przod
kowi, Janowi, królowa Anna, zawdzi?czaj?c jego m?stwu i za

s?ugom w narodzie, za zwyci?ztwo nad Francy? i Bawary?

otrzymane, wiecznemi czasy ust?pi?a i darowa?a. Jest to pa

?ac w ca?ej Anglii najpi?kniejszy, pi?kn? i szlachetn? archite

ktur? zbudowany. Na facyacie od ogrodu jest Bastum (?) Lu

dwika XIV, które X?e Malborough zdj?? czasu wojny z bramy
Turnaku. Przysionek, garderoba, sala jadalna, wielki kabi

net, salon, sypialny pokój, wszystko to widzenia i podizwie-
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nia godne. Marmuru pi?knego i z?ota dostatek. Meble s?

wsz?dzie w gu?cie najpierwszym i najprzedniejszym. Pos?gi

z marmuru s? rzni?te od najprzedniejszych artystów. Obra

zy po pokojach s? r?ki i p?dzla Rubensa, Titiano, Corregio,

Vandycka, Rafa?a, Caracci, Veronese, Poussin i innych mala

rzów naj doskonalszych. ?atwo dorozumie? si? mo?na, ?e

w tak doskona?ym obrazów zbiorze, miernej ceny, albo mier

nej r?ki, obrazu niema.

Biblioteka. Biblioteka Xcia, 180 kilka stóp d?uga,
warta jest tak pi?knego pa?acu. Pilastry Doryckie z marmu

ru przedniego, kolumny marmurowe, Jogata tablatura, na pie
destale z czarnego marmuru, wszystko dostatnie, wszystko

gustowne. Liczba ksi?g, w niej zebranych, wynosi 24,000

volum, które 50/m. F. S. kosztuj?. Jest to kollekcya ksi?g, od

partykularnej osoby, najwi?ksza w ca?ej Anglii. Nad wscho

dami galeryi jest zbiór portretów ca?ej familii Xi???t Malbo

rough, rozmaitym p?dzlem malowanych. W Kaplicy Xi???cej

jest pyszny monument Xciom Malborough, wystawiony przez

Ryesbracha. W o?tarzu, obraz zdj?cia z krzy?a P. Jezusa, jest

malowany przez Gordano z Antwerpii. Opu?ci?em w górze,
?e w pokojach pa?acowych s? przednie obicia, wyra?aj?ce
bardzo ekspressyjnie wszystkie zwyci?ztwa Xcia Jana de Mal

borough.

Zwierzyniec. Park, albo zwierzyniec, ma w obwodzie

swoim 11 mil angielskich i zamyka w sobie ?liczne widoki.

Kto kocha wiejsk? rozmaito?? natury, znajdzie tu wszelk?

pi?kno??, której spodziewa? si? mo?e z rozmaito?ci wzgór- .

ków, nizin, ??k, wody i gaików, w symetryi nieregularnej roz

rzuconych.

Ogród. Ogród jest obszerny i mi?y. Zawiera? on da

wniej 100 morgów, ale tera?niejszy X?? wi?cej doda? i przyo
zdobi? znacznie. Ca?y jest podzielony, to na pi?kne przechadz

ki, to na g?ste krzaki, to, na ?udz?ce oko, niezmierne perespe

ktywy. Kaskada za najpi?kniejsz? w tym Królestwie uj??
mo?e. Na wodzie jest most wspania?y z jednego ??ku, ro

biony na model Rialto w Wenecyi.
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Bath. Dnia 24 stan??em z po?udnia w Bath, mie?cie,

s?awnym przez swoje wody mineralne. Miasto du?e, a ca?e

z kamienia ciosanego budowane, niepodobna jak si? wydaj?

wspania?ym. Jest plac cyrku?owy, w ko?o jednostajnemi

pi?knemi budynkami otoczony. Za miastem te? budynek ze

200 ?okci maj?cy w semicyrku?, ni?ej -??ki obszerne, balustra

d? ?elazn? otoczone. Sala, gdzie si? kompanja schodzi do

grania, sala, gdzie ta?cuj?, sala, gdzie wod? mineraln? pij?

i wiele innych publicznych budynków, s? struktury wielkiej

i pi?knej. O liczbie zje?d?aj?cych si? tam cudzoziemców

i Anglików s?dzi? z tego mo?na, ?e na balu, do 700, a czasem

do 800 osób maskowych dystyngowanych licz?. Jest to

miejsce, gdzie zdrowi, dla kompanii i weso?o?ci, a chorzy, dla

lekarstwa i dla wód, zje?d?aj? si?. ?azienki s? pi?kne. Wo

dy ciep?e mineralne i na wiele chorób skuteczne. Medycy

chirurgowie i aptekarze wypróbowani.
Bristol. Wi?cej ju? nic do widzenia nie maj?c w Bath,

tego? dnia wyjecha?em i stan??em w Bristol. Nazajutrz wy

jecha?em widzie? fabryk?, w której kamienie rozbijaj?, szuka

j?c, czy nie znajd? kryszta?u. Nic tam osobliwego niema.

Wielka i bardzo wysoka ska?a, od której kawa?, odbiwszy na

dole go m?otami, rozbijaj?, szukaj?c kryszta?u. Ca?a ta robo

ta jest na azard. Czasem pr?dko znajd?, a czasem si? te? d?u

go robota nie nadaje. Przy samej skale jest dom du?y,
a w nim pompa mineralnej wody, któr? obywatele i cudzo

ziemcy przychodz? tam pi?, a któr?, w butelki nalan?, po ró

?nych cudzoziemskich krajach rozsy?aj?.
Huta. Ztamt?d by?em w Hucie. Czysto?? i przezro

czysto??, któr? we szkle angielskim widziemy, nie jest z spo
sobu doskonalszego roboty, ale szczególnie z gatunku mate

ryi minturowanych. (?) Ziemia angielska ta? sama, której o

wyjmowania plam w kraju naszym u?ywamy, jest niepo?le
dnim do tej mixtury materya?em, a i Anglicy podobno t? zie

mi? z Ameryki maj?. Pokazowa no nam szlifirni? do szkie?

szlifowania i wielki magazyn szk?a gotowego.
Farfurowa manufaktura. Farfurowa manufaktura jest
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jedna z najwi?kszych w Brystol. Tam si? robi? tabliczki,

któremi czasem pokoików ?ciany, u niektórych panów w kra-

. ju naszym ok?adaj?, co my, u nas, porcelanowemi nazywamy.

Magazyn bardzo du?y, gotowych ju?, w rozmaitym gatunku

i do rozmaitej potrzeby, naczy?, pokazuje wfelko?? odbytu

i handlu ich.

Ludwisarnia. Ludwisarnia ?elazna, w której by?em,

jest warta ciekawo?ci. By?em w?a?nie w por?, kiedy rozto

pione ?elazo, dziur? w piecyku wybiwszy, lej? do form przy

gotowanych. Przy mnie lano armat? jedn? i du?? blat?. War

ta jest rzecz widzenia. Widzia?em i to miejsce, gdzie przez

machiny wodne armaty dziurawi?.

Mosi??arni, cho?a?my' tego bardzo ??dali, nam nie

chciano pokaza?.
W powszechno?ci, Bristol jest miasto du?e i dobrze za

gospodarowane, ale w nocy ?le o?wietlone i ulic bardzo wiele

ma zbyt w?skich, a zatym, och?dóstwa wielkiego w mie?cie

ani si? mo?na spodziewa?.
Port jest bardzo pi?kny. Brzegi jego kamieniem s? ok?a

dane. Liczba wielka stoi okr?tów rozmaitego narodu. S?
te? i okr?t a wojenne Angielskie. Miejsce to iest, gdzie nowe

okr?ta buduj? i spuszczaj?.
Sukienna. manufaktura. D. 25 wyjecha?em w nocy

z Bristol. Nazajutrz by?em w miasteczku Chipenham, gdzie

jest wielka manufaktura sukienna i farbiarnia. Pokazano mi

do ka?dego szczegó?u rozrzucone tej manufaktury operacye

po ca?em mie?cie.

Dnia 26 widzia?em du?y ogród i pa?ac jednego Xi???cia

Angielskiego, po drodze b?d?cy. Prócz wielkiej liczby po

s?gów i przednich obrazów, to jest od innych osobliwszem, ?e

po wszystkich drzwiach, klamki i r?czki s? z kamienia krysz
ta?owego, a kominki z stali, tak wyglansowanej, ?e r?ki do

tkni?ciem tylko mo?na si? zapewni?, ?e to nie s? zwierciad?a.
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Windsor. - Riehmond.

Windser. Dnia 27 ogl?da?em Windsor, zamek stary

królewski, o mil kilkana?cie od Londynu. Budynek to wiel

ki, ale stary. Prócz kilku obrazów, przez Rafa?a malowa

nych, nic nie ma ciekawego. Król tam nie rezyduje, dla tego

wszystko opuszczono. Teraz co? o reparacyi jego my?le?

pocz?to.
Richmond. Richmond, dom placencyowy królewski,

nad Tamiz?. Z posady swojej, pi?knych ogrodów i przecha
dzek, dwu zwierzy?ców, nape?nionych zwierzem, przyjemny
i pi?kny. Wody kruszczowe i ze sto domków placencyo
wych, bogatych mieszka?ców Londy?skich, czyni? to miejsce
dziwnie weso?em.

Kew. W blisko?ci Richmond ogrody ze zwierzy?cem,
zwanym Kew, ??cz? w jedno, cokolwiek gust angielski wymy
?li? móg? drogiego i rozmaitego. Wszystko tam podzielono
na roz?o?yste gaiczki, ale tak u?o?one, ?e ka?dy gaik sk?ada

ca?o??, z której przechodzi si? do drugiej, nie wiedz?c nawet,
nie spodziewaj?c si? znale?? co podobnego. ?rzodkiem tego
zwierzy?ca p?ynie rzeczka, umy?lnie wykopana. Na tej rze

czce-most wielki drewniany, w?rzód ??ki, na ?aden innyko-
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niec, tylko dla rozmaito?ci widoku zbudowany. ??ka. ta

sztucznie nierówna i pochy?a, pastwiskiem jest krów, OWIec,

kóz, które dobrze karmne, och?do?nie trzymane, niesko?cze

nie wiele do miejsca ozdoby przydaj?,

Hampton Court. Hampton Court, pa?ac, niegdy? przez

Kardyna?a Wolsey zbudowany, teraz królewski, zawiera w so

bie pokojów 700. Ogrody przy nim s? dobrze utrzymywane

i ??cz? si? przy rzece bardzo ciekawym labiryntem. Zwie

rzyniec, gdzie si? jelenie parz?, jest oparkaniony oko?o ?ela

znemi sztakietami, które kosztowa?y 70/m. F. S., to jest, dwa

miliony Z?. Pol. X?e Wallii, na kredyt tak wielkie pieni?dze

ekspensowa?, w nadziei, ?e królem zostawszy, powróci. Umar?

Xi???ciern, a parlament rzemie?lnikom nie zap?aci?.

Parc de S. James. Rezydencya królewska, oknami

do zwierzy?ca, zwanym Parc de S. James, jest to plac du?y,

gdzie drzewa w kilka rz?dów s? sadzone. Miejsce to jest pu

blicznej przechad?ki. W dzie? pogodny, osobliwie Niedziel

ny, do sta tysi?cy osób, przechadzaj?cych si?, widzie? mo?na.

Ale ulice s? przykre do chodzenia, bo s? wys?ane drobnemi

krzemieniami, które, cho? s? ogromnemi walcami wciskane

i równane, przecie? niepodobna, aby ca?? sw? ostro?? straci

?y. ?rzodkiem tego placu jest stawek, ogrodzony ?elaznemi

sztakietami, oko?o stawku ??czka, na której si? pasie krów

kilka, mleka na kuchni? królewsk? daj?cych.

Rezydencya królewska. Po bokach ogrodu jest pa?ac

Królewski, cale gotycki i zewn?trz do kamieniczki podobny.
Na ten?e gust i pa?ac Królowej, Xcia Walli i Sukcessora tro

nu. Pa?ac Xcia Marlborough do tego? placu frontem obróco

ny, niesko?czenie jest wspanialszy i okazalszy.
W tym?e parku jest plac paradny dla gwardyi Królew

skiej i Kordegarda, pi?kniejsza od pa?acu Królewskiego i dom,
w którym pospolicie pose? francuski rezyduje. Jest wi?cej
dwóchset wielkich domów, których okna, do tego zwierzy?ca
s? obrócone i które maj? drzwiczki mu odpowiadaj?ce. Dzi

wi?cemu si?, ?e pa?ac nie odpowiada wspania?o?ci tak ogrom

neg9 Monarchy, nad najbogatszym w Europie narodem panu-
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j?cego, odpowiedziano, ?e od da?nego ju? czas?,
bo za Ka

rola I,. zrobicny jest abrys wspania?y Królewskiego pa?acu,

przez Jonesa, najs?awniejs?.ego a?chit?kta, al? ?? niespokojne

i burzliwe czasy nie pozwolt?y Królowi przywiesc go do egze

kucyi. Karol II., chocia? mia? pi?kny smak w architekturze,

dochody swe rozsypywa? na roskosze. Panowanie brata jego

by?o nadto krótkie na takie d?ugie dzie?o. Ustawy wojny za

Guilhelma i Anny nie pozwoli?y Parlamentowi zbiera? pie

ni?dze na pa?ac. Dwaj za? nast?pni Monarchowie ma?o

dbali o tak? wielko??, osobliwie maj?c? kosztowa? trzy mi

liony F. S. Dzi? panuj?cy Monarcha to? samo my?li.

Szpital Inwalidów. Widzia?em szpital Inwalidów, czy

li niedo???nych, przez Karola II ufundowany. Pa?ac te jest

du?y, dwa kwadraty i dwa dziedzi?ce maj?cy, wystawiony dla

?o?nierzy, którzy, albo dla staro?ci, albo dla kalectwa, s?u?y?

dalej nie mog?. Jest ich tam 600. Odziani dobrze, w uni

formie czerwonym, z podszewk? niebiesk?. Och?dóstwo tam

osobliwsze, dwa razy na tydzie? bielizn? im odmieniaj?.

Refektarz ich, w 'którym by?em, szkli si? ca?y od cz?stego

mycia i ocierania. Na ka?dy tydzie? daje si? im ?o?d, dnia

jednego, na drobne ich potrzebki. Maj? osobne miejsce dla

siebie na promenad?, gdzie wszystkim wolno przychodzi?.

Ogród za? gubernatora i dla sztabu tylko, ?elazn? kracian?

bram? jest zamkniony.
Ko?ció? Westminsterski. Ogl?da?em ko?ció? West

minsterski, niegdy? pi?kny i okaza?y, teraz samem i grobo
wcami zawalony. Miejsce to jest pogrzebu nie tylko samych

Królów, ale i wielkich innych ludzi, filozofów, admira?ów,

Feld-Marsza?ków, poetów, nawet i jednej komedyantki. Mau

zolea niektóre s? arcy pi?kne i, co do roboty, warte zazdro?ci

Praxytela, lub tera?niejszego francuskiego, Pigalli. Jest w je

dnej kaplicy krzes?o kamienne, na którem, podczas koronacyi,
Król siada. Ktoby przez niewiadomo?? na niem usiad?, strof

kilku pensów zap?aci? musi i to jest obrywka okaziciela.

Widoki publiczne. Widoki publiczne s? wielkim ko

sztem utrzymywane i bardzo pi?kne. Dekoracye teatrów s?
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pyszne. Aktorowie przedni, chocia? ?aden nie dochodzi s?a

wnego i pierwszego w Europie ich aktora, niedawno zmar?e

go, imieniem Garrick. Mi?dzy innymi widokami trzy teatra

dystyngwuj? si? najbardziej. Teatr W?oski, na którym prze

pi?knej muzyce, trzy razy na tydzie? opera w?oska gran? by
?a. Na niej najdystyngwowa?si Panowie Angielscy znajduj?

si?. Teatr tragedyi Angielskiej, komedyi, baletów i ma?ych

operetek angielskich jeden w Covent Garden, a drugi w Dru

ry Lanc. Na tych dwu teatrach czasem Król bywa, cz?sto pa

nowie, a zawsze pospólstwa t?um niezliczony. (*)

(*) Ostatnie ust?py niniejszego rozdzia?u, zapewne przez omy?k?
przepisywacza r?kopisu Staszica, w tem miejscu si? znalaz?y. Odnosz?
si? one do opisu Londynu. (Przyp. \fYd.J.
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Wyjazd z Anglii do Francyi.

Wyjazd z Anglii do Francyi. Dnia 8 Marca wyjecha

?em z Londynu i nazajutrz stan??em w Douvres. By?em wie

czorem na komedyi w tej mie?cinie, przez ciekawo??. Niczego

tam dobrego spodziewa? si? nie mo?na by?o, poniewa? gran?

ona by?a przez trup? przecho??. Orkiestra z jednego skrzyp
ka z?o?ona. Balet --- z jednej du?ej dziewczyny, opera z kilku

s?abych g?osów, ale jeden mi?dzy niemi by? bardzo dobry
aktor. Co za 'dziw, ?e po tak ma?ych teatrach egzercytuj?c

si?, na wielkich potym wychodz? aktorów.

Hotel Dessenia. Dnia 10, naj?tym umy?lnie batem,

z wiatrem pomy?lnym, w pi?? godzin zdrowo przyby?em t?

cia?nin? morza, któr? na zawsze podobno po?egna?em. Sta

?em gospod? u P. Dessein, którego hotel, co do rozleg?o?ci

swojej, podobno pierwszym i jedynym jest w Europie. Za

myka on w sobie o?m dziedzi?ców i, swoj? obszerno?ci?, po

?ow? wielko?ci samemn miastu przydaje. Ale si? to nie na

samym tylko ko?czy woja?erów przyj?ciu. M? u siebie kome

dyalni?, która i wygod? miastu i jemu znaczny po?ytek czyni.
Ma rozmaitych rzemie?lników, którzy, kontenci, ?e maj? robo

t?, taniej mu robi?. On im dostarcza materya?ów, karmi ich

i p?aci i po tern przedaje i zarabia. Ma przytym trzy du?e

w?asne swoje folwarki, w których najemnikami grunt wyrabia.
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Drzewo mu nie kosztuje, bo ma za królewskim przywilejem

wolno?? brania go z puszczy królewskiej, s?owem, ludzi od

siebie dependuj?cych ma 480. Rzecz dziwna, ?e tak wielki

Pan bawi si? urz?dem ober?ysty, gdybym nie wiedzia?, ?e ca

le ubogi i od lokaja zacz?? by? ober?yst?, ?e ten urz?d, do

brze sprawowany, zrobi? mu wielk? fortun?, a tak ju? si? tyle

do tego sposobu ?ycia przywyk?o, ?e go bez wielkiej trudno

?ci porzuci? nie mo?na.

Diligence. Z Cala is, dnia 11, traktem na Arraas, wy

jecha?em do Pary?a, gdzie 15 stan??em w hotelu de l'Empe

reur. Obserwacye, które w czasie drogi, wzgl?dem poczt, do

mów pocztowych, ubóstwa ch?opów francuskich i tej znacznej,

a nag?ej mi?dzy Angli? a Francy? ró?nicy, uczyni? mog?em,

zachowuj? na koniec. W Pary?u spocz?wszy dni kilka i

przejrzenie jego na powrót zachowawszy, dnia 17, w diligence
na ogl?danie Lionu wyjecha?em. Na uczynienie dobrego

wyobra?enia sobie, co to jest francuzka diligence, trzeba wy

stawi? na imaginacyi swojej du?? karet?, w której 10 osób

mo?e si? mie?ci?, przed i za karet? dwie paki, nad karet? lu

dzie, którym nie staje zap?aci? tyle, ile do wej?cia w karet?

potrzeba. Oblózowanie koni, noclegi i obiady s? tak regu

larnie udeterminowane, ?e wcze?nie mo?na powiedzie?, o któ

rej pewnie godzinie, w tym a w tym miejscu, staniemy. Ci?

gnie t? du?? machin? o?m i dziesi?? koni. Je?li? kompanj?
w dyli?ansie znalaz? .do my?li, i zabawn?, po?owa biedy; nie

szcz??liwy?, je?li niesforna. Zdrzyma? zechcesz, wtenczas dru

dzy gwizda? i wrzeszcze? b?d?. Gdy chcesz gada? i zabawi?

si?, milcz?. Zamkni?ty w tak obszernym powozie, tracisz

wiele na tym, ?e kraju pozycyi widzie? nie mo?esz, zabawi?

si? równie? nie mo?esz na ?adnym miejscu, dla obaczenia cie

kawo?ci jakiej. Od woli wo?nicy we wszystkim dependowa?
musisz. Jesz i spisz wtenczas, kiedy ka??, niekiedy chcesz.

Wo?nica, od regulamentu swego, linii nie odst?pi. Stan?? na

noclegu o pi?tej z po?udnia, jeszcze by mil kilka ujecha? mo

?na, nie pojedziesz, nocowa? trzeba. Chcia?by?, znu?ony

drog?, cokolwiek na ?ó?ku spocz??, nie mo?na, budz? ci?

14Dziennik podró?y Staszica, T. J.
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w pó? do trzeciej zrana, wsta,:a?.
i je?ha?, c?o? ch?ry, ?usisz,

inaczej dili?ans czeka? na ciebie me b?dzie, pojedzie. To

prawda, ?e dili?ansem najlepiej. jecha?, kto interesu nie ma

nag?ego; zap?aciwszy drog? do Lionu od osoby, w Bureau des

Diligences, to jest, w kwaterze na to postawionej, 100 Liwrów,

o nic si? wi?cej nie troszczysz. Droga, jedzenie, stancya, sze

longa ci nie kosztuje. Wo?nica za wszystko p?aci po ober

?ach, a? do Lionu.

Takim tedy pojazdem wybrali?my si? na Sens, Auxerre,

Chalons, do Lionu. Nicem w drodze nie widzia?, poniewa?

wysi??? nie mo?na by?o, prócz pi?knych wzgórków nako?o

zasadzonych winnicami, z których tak dobre wino mamy, pod

nazwiskiem Burgundskie. W Chalons siad?em na Dyli?ans?

wodn?, która niczym si? prawie od batów Hollenderskich nie

ró?ni i rzek? Saon? stan??em na nocleg w Macon, gdzie te?

by?em na komedyi, która do?? dobrze gran? by?a.
Lion. Nazajutrz ju?, Dy1i?ans?, ko?o szóstej z po?u

dnia, stan??em w Lionie. Zapomnia?em namieni?, ?e przed
Chalons widzia?em równiny, zwane od miasteczka, Ivry, gdzie

si? s?awna w dziejach francuskich odprawi?a potyczka Hen

ryka IV przeciw Hiszpanom i zbuntowanym Francuzom,
awanta?em pierwszego. Poprzedzaj? t? równin? d?ugie i,o mi

le ci?gn?ce si?, chrósty, które oni lasem nazywaj?. ?e w nich

DiIi?ansa kilkakrotnie przez rozbójników rozbit? by?a, posta
nowiono jest, ?e odt?d dwu zbrojnych z kawaleryi, przez ten

las, dla bezpiecze?stwa, dilizans? przeprowadzaj?. Miasto

Lion, pierwsze po Pary?u, w obszerno?ci swojej czwart? cz???

Pary?a czyni?ce, liczy do 100jm. mieszka?ców. Po?o?one

jest nad u?ciern dwu rzek: Rodanu i Saony. Chocia? ulice s?

bardzo ciasne i w?skie, wiele jest jednak pi?knych budynków,
osobliwie kwatera SL Claire, po samym nadbrze?u Rodanu

jest warta widzenia i równa si? co do regularno?ci zbudowa

nia, co do pi?kno?ci i dekoracyi zewn?trznej, z najpi?kniej
szym placem w Pary?u.

Budynki. Ratusz, co do pysznej struktury swojej i ko

sztowno?ci roboty, jednemu tylko Ratuszowi' Amsterdamskie-
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mu ust?pi w ca?ej Enropie. Kornedyalnia b.lisko ratusz?, k??
sztem Xcia Villeroi wystawiona, warta Jest wspania?o?ci

i gustu tego Xcia.

Ko?cio?y. Ko?cio?y, których jest wi?cej 50, s? gotyc-

kie i ciemne, wyj?wszy kartuzy? i ko?ció? Karmelitek, funda

cyi Xi???t de Neuville-Villeroi. Ko?ció? katedralny, co do

dawno?ci swojej, podobno we Francyi najpierwszy, star? ze

wn?trz gotyck? d?ubanin? upstrzony, wewn?trz cale ?adnej

niema ozdoby. Rzecz dziwna, jak si? tam pomie?ci? mog?o

Concilium za Klemensa V, tak liczne i gromadne. Sztuka

zegarmistrzowska, tam si? znajduj?ca, a w ksi??kach tak

s?awna, jest prawdziwe ba?amuctwo, a do tego, ?e teraz po

psuta stoi, sam tylko zegar idzie i bije. By?em przytomny

mszy wielkiej, której ceremonje bardzo si? ró?ni? od innych

wszystkich. Powiadaj?, ?e to s? te? same obrz?dki, jakich

u?ywano za pierwszych wieków. Muzyki i organów niema

w ko?ciele, chór ca?y ?piewaniem si? odbywa. Kanonicy

(którzy bior? tytu? Comites Lugdunenses) maj? przywilej of

ficiowania w infule.

Place. Plac Ludwika XV i w ?rzodku statua, temu?

Królowi ze spi?u postawiona, warte widzenia. Miejsce to

jest do publicznej przechadzki, bardzo weso?e i przyjemne.
Biblioteka. Biblioteka przy ko?ciele Trójcy ?., da

wniej pod dozorem Jezuitów, teraz Oratoryanów b?d?ca, jest
we Francyi podobno najwi?ksza i najpi?kniejsza i teraz w do

brym porz?dku utrzymywana.

Mosty. Mi?dzy mostami na Saonie i Rodanie jest naj

pi?kniejszy - drewniany most nowy, na którym za przechód

p?aci? potrzeba. Prawda, ?e wielkiej potrzeba by?o sztuki na

postawienie mostu, na tak bystrej, jak Rodan, rzece. Plac

do przechadzki publicznej za Sonem, na kilkana?cie tysi?cy
ludzi pomie?ci? mog?cy, jest najpi?kniejszy co do prospektu,

najmilszy co do cienisto?ci drzew, w lecie najwygodniejszy .

. ,

Kompanja jedna, wi?cej ziemi miastu chc?ca przyczy

nIC, wykopa?a nowe ?o?e Rodanowi, na dobre nasze ?wier?

mili, i tam go zwróci?a. Groble na zatamowanie Rodanu
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i dawniejszego ?o?a czyni? trzeba by?o, a które, w kilka go

dzin, z rostoczy ?niegów gór Alpów, Rodan wezbrawszy

w momencie przerywa?, miliony kosztowa?y. S? pokopane

krzy?owe kana?y dla komunikacyi Rodanu z Saon?, we ?rzod

ku za? du?y bassen, miejsce w którem wszystkie statki sta

wa? b?d? musia?y, profit od stania tych statków, place osu

szone wolne od przedania, m?yny na tych kana?ach postawio

ne, a które za doko?czeniem roboty same tylko zostan? do

mIenia ca?ego miejskiego zbo?a, s? to bonifikacye post?pione

przywilejem królewskim tej kompanii, za tak wielkie koszta.

Dzie?o to jest P. Peroche, które wielki mu honor uczyni,

je?li sko?czone b?dzie. Wielu jest, co bardzo o tym w?tpi?.

Hotel Dieu. Hotel Dieu, albo szpital z funduszu

królewskiego, co do swojej struktury jest po królewsku zabu

dowany, ale ten przepych nie odpowiada prostocie miejsca

tego mieszka?ców, to jest ubogich i bez sposobu ?ycia ludzi.

Wielka szkoda, ?e ten koszt, który na budowanie. tak pyszne

?o?ono, nie obrócono na kapita?, do lepszej wygody chorych

destynowany. Jako?, bardzo ?le ten szpital jest administro

wany. Po dwu, a czasem po trzech, na jednym ?ó?ku cho

rych le?y. Nie bardzo do zdrowia pomo?e choremu, widzie?

obok siebie konaj?cego s?siada. Siostry mi?osierdzia, o po

wierzchowne och?dóstwo staraj?c si?, cale o wygody chorych
nie dbaj?.

Charit?. Troszk? lepiej zabudowany jest drugi szpi

tal, de la Charit?, gdzie chorzy, u?omni, szaleni etc. maj? opa

trzenie swoje. Spichrze zbo?owe, które ogl?da?em; nic w so

bie osobliwego nie maj?.
Bursa. Lo?a, albo Bursa kupców Lio?skich, jest w ko

pule ma?a i do?? pi?kna.

Fabryki. Fabryki jedwabne i z?ote w tym mie?cie s?

w ca?ej Europie s?awne z delikatno?ci gustu, ?ywo?ci kolorów

i rysunkowania przedniego. Ogl?da?em niektóre, osobliwie

fabryk?, gdzie robi? gaz? rozmaitego gatunku. Cylinder te?

widzia?em, którym wszystkie z?ote glansuj? materye.
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Na placu jednym stoi du?a kolumna, która 111 rydiano

w? linj? skazuje.
Chocia? Lion zdaje si? by? na wielkiej nizinie, z racyi,

?e ze trzech stron jest wysokiemi górami ?cisniony, widzie?

jednak?e z niego wygodnie mo?na góry Sabaudzkie i Alpy,

ca?y rok ?niegiem pokryte.
Moulins. Dnia 27, naj?t? poczt?, wyjecha?em traktem

przez Bourbonois i Nivernois do Pary?a. Jecha?em przez

Moulins, miasto sto?eczne Burbo?skie, gdzie dawniej Xi???ta

Burbo?scy rezydowa? zwykli byli. Tam jest fabryka no?ów

i brzytew, które, ka?demu przeje?d?aj?cemu, na poczcie mie

szka?cy a? do uprzykrzenia pokazuj?.
Nevers. Drugie na trakcie przypad?o Nevers, miasto

du?e do??, ale ulice jego bardzo w?skie i nierówne. Wyje?

d?aj?c z miasta, jest brama do?? pi?kna, ale nie wiem, czy

warta tak pysznego napisu, jaki jej dali Francuzi, a ce grand

Monument, qu'a erige l'abondance, reconnaissez Nevers et

admirez la France.

Fontainebleau. Fontainebleau, miasteczko z zam

kiem królewskim, gdzie król zwyk? corocznie kilka tygodni

rezydowa?, ?owami bawi?c si?. Zamek wielki, ale stary i bez

gustu robiony. Kilka pokojów co do snicerszczyzny jest bar

dzo kosztownych, ale tej snicerszczyzny jest nadto, a ta wiele,
zamiast przydania ozdoby, j? odbiera. Jest sala, w której

po ?cianach z gipsu s? zrobione g?owy, a w nie powtykane

rogi jelenie, z napisem, kiedy i na którym miejscu przez króla

wzi?tym jest jele?. Ogród niewielki i nie królewski. Fa

cyata zamkowa od ogrodu jest pi?kna.
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P a ry?.

Pary?. Miasto to, co do obszerno?ci swojej, nie tak

wielkie i podobno nie tak ludne jak Londyn, chocia? Francuzi

czyni? stolic? swoj? miastem w Europie najludniejszym, nie

jest za to, ?e tak powiem, zsiadlejsze.

Patrz?c z wysoko?ci na Pary?, zdaje si?, ?e budynek stoi

na budynku, kamienic pe?no, siedmio, o?mio pi?trowych. Wy.
soko?? domów tak wielka, chocia? przeszkadza przechodowi
wiatru i wilgoci, i b?oto na ulicach utrzymuje, jest jednak,
w czasach gor?ca, bardzo po?yteczna, poniewa? przechodz?

cym cie? i ch?ód czyni.

Ko?cio?y. Ko?cio?ów na tak miasto ludne, jest do

sy?. Mi?dzy innemi ko?ció? Katedralny, pod tytu?em N. Pan-,

ny, blach? miedzian? pokryty, wewn?trz i zewn?trz arcy go

tycki, zawiera w sobie pi?kne, po s?upach ko?cielnych i w chó-?

rze, wisz?ce obrazy. Mauzoleum ksi?cia jednego, przez naj

pierwszego w Europie snicerza Pigalli, kiedy sko?czone b?dzie,

podobno najpi?kniejsze b?dzie w Pary?u. Z wie?y tego ko

?cio?a, w?a?nie w ?rzodku miasta stoj?cego, ca?y Pary? z okoli

cami widzie? mo?na w dzie? pogodny. Ko?ció? ?w. Geno

wefy, przez Ludwika XV zacz?ty, a przez tera?niejszego króla
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kontyunowany, chocia? jeszcze nie jest sko?czony, co do

regularno?ci budynku, co do bogactwa architektury, co do

wspania?o?ci rysunku, b?dzie pami?tk? przedniego gustu

i okaza?o?ci monarchów Francuskich. Co do podobnej struk

tury, Francya nie mia?a nic równego. Przysionek ko?cielny,

ju? sko?czony, ka?e si? spodziewa? s?usznie: co za ozdoby

w samym ko?ciele b?d?, kiedy tak pi?kny jest przysionek?

Ko?cio?y parafialne ?. Eustachego, ?. Rocha, ?. Sulpicego,

w którym ostatnim, Burzy?ski i pisarz Tyszkiewicz poc?owa
ni, maj? bardzo wiele pi?knych nadgrobków. W tym?e S. Sul

picego ko?ciele, jest prosty na marmurze nadgrobek, z napi
sem Wielhurskiej, z domu Ogi?skich, Kuchmistrzowej Litt,

przez m??a wystawiony. Ko?ció? Karmelitów przy Luxem

burgu, ma przednie obrazy. Karmelitanek ko?ció?, w ko?cu

miasta, prócz wielu innych ?licznych obrazów, ma jeden, który

przechodzi pi?kno?ci? swoj? wszystkie dot?d widziane obrazy
i przez wszystkich jednomy?lnie koneserów za najprzedniejsz?

sztuk? jest os?dzony. A to jest obraz ?. Magdaleny pokutu

j?cej, której g?ow? wzi?? le Brun malarz z ksi??niczki de la

Valiere, metressy Ludwika XIV, a na ten czas w ostrej pokucie
karmelitanki ?yj?cej, a potem w zapachu ?wi?tobliwo?ci umar

?ej tam?e. Ko?cio?y: Val de grace, Kartuzya, Augustyanki,
Sorbona, gdzie przednie ono z marmuru mausoleum kardy
na?a Mazarini, s? warte widzenia przez woja?erów.

Gmachy publiczne. Mi?dzy gmachami publicznemi
najprzedniejsze s?: College de quatre Nations, przez kardyna?a
Mazarini ufundowane, nad rzek? Sekwan?, z pi?kn? facyat?
i wspania?ym dziedzi?cem, gdzie uczniowie, in communitate

?yj?c, maj? professorów, którzy ich za ma?? p?at?, rozmaitych
ucz? nauk. Hotel des Invalides, gmach wielki i ozdobny,
przez Ludwika XIV wystawiony, w którym ?o?nierz i oficyer,

?lbo na wojnie skaleczony, albo staro?ci? u?omny, przytu?ek
1 ?ywno?? dla siebie, a? do ?mierci, mie? mo?e.

Inwalidy. By?o ich zawsze w tym gmachu do 4000 ale
hrabia zesz?y, St. Germain, Minister Departamentu WOj?kO
wego, redukuj?c expensa niepotrzebniejsze dworu, z rozkazu
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królewskiego, zmniejszy? ich liczb? do 400, reszcie za? zas?u

?onego ?o?nierstwa pozwoli?, do upodobania, gdzie chc?c,

w mie?cie, czy u krewnych, mieszka?, za to szczup?? miesi?cz

n? kontentuj?c si? p?at?. Obruszy? ten regulament, niepo

ma?u ?o?nierstwo przeciwko Germanowi, a przecie i po ?mierci

jego, ten regulament, jak dworskiej ekonomice po?yteczny,

utrzyma? si?.

Kaplica ich. Kaplica inwalidów z przedniego marmu

ru, pod?oga jej z porfiru i marmuru, obrazy i pos?gi marmu

rowe, przez naj doskonalszych snycerzów rzni?te, sztukaterya
na sklepieniu i po ?cianach najprzedniejsza, o?tarz wielki,

baldachim nad mens? proporcyonalnie ozdobny, jest jedno

z tych kilka dziwów wspania?o?ci, dostatku i gustu, któremi

Pary?, bez chluby i prawdziwie, przed cudzoziemcami mo?e

si? popisowa?.

Ecole Militaire. Szko?a rycerska, pi?knym gustem
i architektur? wystawiona dla kadetów, którzy si? tam w sztu

ce rycerskiej '?wicz?, winna egzystency? swoj? szczodrobliwo

?ci Ludwika XV, a staraniem ksi?cia Choiseul, pierwszego na

tenczas ministra. Na ?rzodku dziedzi?ca jest ze spi?u Statua

fundatora, a w sali-portret ksi?cia. Na froncie tej szko?y ob

szerna równina, a? do rzeki Sekwany ci?gn?ca si?, na której
m?ód? rycerska

-

musztry si? uczy; czasami te? tam i inne regi
menta mustruj? si?.

I

Hotel de Monnaie. Kwadrat pi?kny, z ciosanego ka

mienia, z pi?kn? do rzeki obrócon? facyat?, jest mennica)
w której si? moneta krajowa bije i jest mieszkaniem wszyst
kich do niej nale??cych officyalistów.

Amphiteatre. Szko?a cyrulicka, przez Ludwika XV za

cz?ta, a przez tera?niejszego sko?czona, jest godna widzenia,
co do ozdoby i dyspozycyi swojej. Amfiteatrum samo, gdzie
si? demonstracye anatomiczne robi? i lekcye daj? wszystkim,
kto tylko chce pój??, bez dystynkcyi, jest sala owalna, na ko?o

cyrkularne ?awki, gradusami coraz podnaszaj?ce si?, na 500

audytorów pomie?ci? mog?ce. U do?u jest stó?, na którym
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pospolicie trup le?y, przy nim siedz?c profes?or, .lekcy? daje,

której z pilno?ci? s?uchaj?, w tym ?e obr?bie siedz?cy przy

nim felczerowie.

Napis tego Amfiteatru jest prosty i p??kny,
"" dwu wie?-

szach ?aci?skich z?o?ony. Haec aedes horninurn pnsca Aniphi

teatra patebant, Ut longum discant vivere nostra potent.

Z drugiej strony tego? budowiska jest na pierwszym pi?trze

pi?kna sala dla akuszerów i akuszerek pod sal? jest druga,

gdzie dysputy odprawiaj? si? i pi?kny z marmuru pos?g Lud

wika XV. Od ulicy tak?e du?a sala gdzie jest biblioteka z sa

mych ksi?g lekarskich i cyrulickich z?o?ona.

Sorbona. Sorbona, du?y kwadrat przy ko?ciele, z ob

szernym dziedzi?cem, mieszkanie professorów. i doktorów

teologii. Powaga ich bardzo spad?a od tej, któr? przed kilka

wiekami mieli, straszni samym królom, wyroki wydaj?c na

ca?? Europ?, która ich decyzyi, jak Ewangelii, pos?uszn? by?a.
Teraz ca?a nauka ko?czy si? na dysputach szkolnych, appro

bacie ksi?g miernych i pensyach dobrych. To prawda, ?e si?

w tym gronie wyda czasem g?owacz jaki, który reputacy?
sobie zrobi? potrafi i takich teraz jest kilku.

College de Navarre. College de Navarre, cz??? uni

versity Paryskiej, do kilku tysi?cy studentów liczy.

Cabinet de I'histoire naturelle et le Jardin royal
de botanique. Kabinet historyi naturalnej, przez P. Buffon,

s?awnego naturalist?, u?o?ony i kosztem królewskim zbierany,
chocia? jest kosztowny i dobrze opatrzony, zda si? jednak, ?e

co do dostatku i wielko?ci swojej, ust?pi? musi kabinetowi

Londy?skiemu. To prawda, ?e w nim porz?dek i rozklassy
fikowanie rzeczy bardzo pi?kne. Wni?? do niego wolno ka?

demu, prócz liberyi, dwa razy na tydzie?. Innych czasów

zamkni?ty jest i chyba wst?p wolny uczyni?by do niego móg?
Pan Buffon, jako prezydent kabinetu. Statua jego z marmuru,
bardzo ?liczna, stoi w przysionku. Do tego kabinetu nale?y

tam?? b?d?cy ogród botaniczny, który, co do rozk?adu swego,
zda SI? przewy?sza? ogród Angielski.
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Biblioteka. Bibljoteka liczy w sobie ksi?g do 300 m.

z?o?ona za? jest z ksi?g, których duplikatów niema. Dwa razy

otwieraj? j? dla wygody publicznej. Ka?dy tam czyta? i kono-

towa?, co chce, mo?e.

W drugiej stronie tej?e Bibljoteki znajduj? si? arcy

drogie manuskrypta najstaro?ytniejsze, w rozmaitych j?zy

kach. Tam s? schowane genealogje domów francuzkich, doku

menta ich szlachectwa, possessyi, instrukcye przez ró?nych

Królów ministrom swoim, u Dworów zagranicznych rezyduj?

cym; ich odpisy, obserwacye, traktaty, negocyacye etc. Z bo

ku jest sala medalów, których kollekcya miljony kosztowa?

musi. Same szczeroz?ote medale do 100 m. liw. taksuj?.

Parnas Francuski. W jednej sali jest Parnas Francus

ki. Jest to gruppa z bronzu zrobiona, reprezentuj?ca gór?

Parnasu. Na wierzchu jej Pegaz, ni?ej w postaci Appolina

z lir?, Ludwik XIV, po stronach za?, w rozmaitej odleg?o?ci,

najs?awniejsi poetowie francuscy, w liczbie których, do?? wy

soko, ju? postawiony Wolter. Jest kilka miejsc jeszcze waku

j?cych, ale uwa?aj?c dzisiejszych francuskich poetów produk

cye, nie trzeba si? spodziewa?, aby w tym wieku te miejsca

zaj?te by?y.

Observatoria. Obserwatorjów jest kilka, w instrurnen

ta porz?dnie opatrzonych; ale Angielskie pi?kniejsze.

Hotel Dieu. Szpital publiczny, w którym, do kuracyi,
bez rekomendacyi ka?dego przyjm?, jest bardzo nikczemny,
nim postawi? drugi, który muruj? teraz, na miejsce w roku

przesz?ym sp?onionego. Administracya tego szpitala jest bar

dzo nikczemna. Ubodzy bogac? Panów administratorów, a ci

o nich nie dbaj?. Wiele ich przez doktorów nie pilno?? idzie

na tamten ?wiat, równie tyle?-przez n?dz?. Nie trzeba wi?cej,
do?? tego, ?e po trzech, po czterech, chorych na jednym ?ó?ku

le?y. Wydziwi? si? nie mo?na, za co ten szpital w ?rzodku

miasta stoi. To i chorym nie czyni wygody i miasto zara?a.

O kilkaset kroków czu? ten szpital mo?na powonieniem, nim

go okiem dostrze?esz.
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Dzieci znalezione. Daleko jest porz?dniejszy szpital
dzieci znalezionych. Dozór tam i och?dóstwo lepsze. Nacisku

wielkiego niema, bo te dzieci rozdaj? ró?nym mamkom. Pod

ros?ych -rozmaitego ucz? rzemios?a. Zna?, ?e kraj ma o nich

staranie. Napis ich jest szcz??liwie z Pisma ?. trafiony.
Quoniam Pater meus, et mater mea, Coeli querunt me, Do

minus autem assumpsit me.

Spichrz. Magazyn, w którym na ca?e miasto m?k?

przedaj?, du?erni, w porz?dku Jo?skim, kolumnami na ko?o

wsparty, w ko?o krat? ?elazn? obwiedziony, z pi?kn? po

wszystkich czterech cz??ciach facyat?, we ?rzodku worami

m?ki pe?nemi nape?niony, dla swojej ozdoby, jest warty widze

nia przez cudzoziemców.

Gardemeubles. Oficyna wspania?a, z pi?knemi gale

ryami, z ogrodem królewskim przed placem Ludwika XV,

zamyka w sobie sprz?t królewski. Trzy s? salony, w pierw

szym bro? rozmaita i.zbroja, w drugim opony na ?ó?ka kró

lewskie, z?otem tkane, a wszystkie staro?ytne i nie bardzo do

czego przydatne, w trzecim jest zbiór rozmaitego gatunku

czasz, kieliszków, tac, kubków etc. z kryszta?u, z kamienia

drogiego, ze z?ota i w rozmaitym fasonie. Najdro?sze s?:

szczeroz?oty kielich i taka? para lichtarzów, drogiemi kamycz
kami kameryzowana, jeszcze przez S. Ludwika sprawione,
stó? okr?g?y, którego dyametr b?dzie dwa ?okcie, z jednej
sztuki porfiru. Prezent pos?a Tureckiego bardzo bogaty, to

jest, siedzenie ca?e na konia, pa?aszów kilka, i ko?czan z strza

?ami. S?owem, kolekcya ta, jak na króla Francuskiego, jest
.

bardzo uboga i nikczemna. Lepsze s? w Polszcze po niektó

rych skarbcach wi?kszych panów. Otwieraj? ten skarbiec raz

na miesi?c,
.

i a? do po?udnia ka?demu uczciwie ubranemu

wst?p wolny.

Domy prywatne. Hotelów, albo domów i pa?aców, na

le??cych do rozmaitych panów francuskich, jest liczba nie

sko?czona, a wszystkie i zewn?trz ozdobne i wewn?trz, co do

gustowno?ci przepychu, delikatno?ci meblów, to podziwienia

pi?kne. Trzy s? pa?ace królewskie w mie?cie. Jeden Palais
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de Thuileries. pa?ac bardzo d?ugi, przynajmniej do 500 s??ni.

Facyata wspania?a i wysoka, w górze du?a kopu?a, po bokach

w jednej?e linii dwa d?ugie pawil.ony,
ni?sze ?roch?, a!e gale?

ry? na ko?o ozdobne. Obrócony Jest frontem l bokami swerrn

do ogrodu, o którym ni?ej.
" Rezydencya w nim jest teraz rozmaitych osób, za bileta-

mi i pozwoleniem odedworu.
-

Louvre. Drugi pa?ac, Louvre, z kwadratu zupe?nego

z?o?ony. Dziedziniec pi?kny. Facyata przedziwna, ale ani

facyata nie sko?czona, ani pa?ac. My?l? co? teraz o jego

reparacyi. Mieszkaj? w nim rozmaici oficyalistowie.

Luxembourg. Luxembourg, wielki tak?e i wspania?y

pa?ac, z obszernym ogrodem, teraz ksi??ny de Pombal, sio

strzenicy królewskiej rezydencya, ma by? ksi?cia d' Artois,

brata królewskiego i dworu jego mieszkaniem. Reparowa?

go pocz?to powoli. W tym zamku jest galerya z przednich

kilkunastu obrazów z?o?ona.

Pal ais. Palais, rezydencya ksi?cia d' Orleans, tak?e

z ogrodem pi?knym, z kilku du?ych kwadratów z?o?ona,

struktury pi?knej i ca?e wspania?ej, ale wn?trzna ozdoba nie

do?? odpowiada zewn?trznej wspania?o?ci.

Wschody s? prawdziwie królewskie. Przedpokój, pokój

jeden i drugi, pokój sypialny ksi?cia, kabin et, wsz?dzie ?nicer

?cizny, z?ota, lustrów dostatek, a gustu i delikatno?ci nigdzie.
Sala jednaka prawie bez meblów, galerya obrazowa jest
i liczna i bardzo wiele ma w sobie pi?knych -i przednich obra-"

zów. Sala jest jedna, w której zbiór znajduje si? wszystkich
sztuk i rzemiós?, ka?dego w szczególno?ci i wszystkie do ka?

dego rzemios?a, bez excepcyi, dot?d u?ywane, albo wynale
zione instrumenta, a to wszystko w miniaturze, to jest, w jak

naj drobniejszej ma?o?ci. Z boku jest model domu placen

cyowego ksi?cia d' Orleans, w którym, bardzo sztucznie, ca?y

tego I miejsca obwód jest wyra?ony. ??ki zielone tam s?

jedwabn? zielon? trawk? trafione, drzewa rozmaitego gatun
ku, i w modelu s? rozdystyngowane, wysypany po ?cie?kach

drobny piasek, wyra?a, sw? kr?tanin?, kr?te, piaskiem i zwirem
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wysypywane drogi, Lustra zwierciad?owe reprezentuj? sw?

przezroczysto?ci? wod?, a ich fugura, jest abrysem figur,
w naturze tam?e znajduj?cych si? co do rozmaito?ci stawów,
sadzaweczek i rowów, któr?dy woda jest prowadzona. Do

meczki male?kie w tym?e kszta?cie i natym?e proporcyonal
nie miejscu, jak w Monszou, s? ?licznie udane i wyrobione.
Prócz samej wielko?ci i wn?trznej ozdoby, kto model widzia?,
ma?o co wi?cej w oryginale obaczy.

Pa?ac Ksi?cia de Bourbon. Co dostatek i gust wynale??
mo?e, wszystko to znajduje si? w apartamentach ksi?cia de

Conde, Prawda, ?e te? to pan najbogatszy we Francyi. Czy
na obicia spojrzysz - te, w Gobelines fabryce z jedwabiu de

likatnie i kosztownie wyrabiane, czy na obrazy, te s? z p?dzla

najpierwszych we Francyi malarzów i co przemys? Lio?czy
ków wynale?? móg? najgustowniejszego, znajduje si? tu na

kanapach i krzes?ach pa?acowych, znajduje si? na ?ó?ku. Ko

minki, stoliki, s?owem, wszystkie meble, s? do podziwienia
i bez przygany ?adnej.

W sali jadalnej, ?ciany kamieniem porfirowym s? naci?

gnione. Niedaleko pa?acu tego s? les petits appartaments,

male?kie pokoiki, których, bez wyra?nego rozkazu ksi?cia,

?adnemu nie poka??, a którym podobnych, ani Pary?, ani ca?a

Francya, niema. Opisa? ozdoby i gustu ich nie mo?na, wi

dzie? trzeba, kto to chce sobie wyobrazi?. S? pokoiki papie
rem bia?ym obite, a na nich suchemi farbami malowane ró?ne

chi?szczyzny, to za? wszystko jest szk?em bia?ym powleczone,
co przy lustrach, osobliwie w wieczór, odbijaj?c ?wiat?o w nie

sko?czonych refleksyach, mi?y do zadziwienia oku czyni wi

dok. Jest jeden salon, w którym, dzie? najja?niejszy, w noc

najciemniejsz? zamieni? mo?na. Za poci?gnieniem sznura,

zaci?gaj? si? w momencie wszystkie okna du?emi zwiercia

d?ami, do których, dodawszy drzwi zwierciad?ami okryte, nie

podobna trafi?, któr?dy wyni??. Za poci?gnieniem sznura,

podnosi si? sam ?rzodek stalowania, czyli plafionu i odkrywa
w salonie b?d?c?, utajon? wprzód orkiestr?, która natenczas

gra? poczyna. Ogródek przy tych apartamentach jest ma?y,
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ale takiemu apartamentowi odpowiadaj?cy, to jest kosztowny

i gustowny. .'

P. Guimard. Pokoiki panny Guimard, tanecznicy na

operze francuskiej, a metresy Xcia de Soubise, osobliwie sala

jej, pokój sypialny, ?azienki, teatrum domowe, s? godne cie

kawo?ci woja?era. Cesarz, w czasie bytno?ci swojej w Pa

ry?u, s?dzi? by? warte siebie tych apartamencików widzenie

i z nich bardzo by? kontent.

Zliczy? ledwieby mo?na wszystkie pa?ace panów i mie

szczan francuzkich. Z wierzchu nie bardzo si? ozdobne poka

zuj?, prócz niektórych, ale za to wewn?trz, meblowanie ich, nie

b?d?c na przepych, ma w sobie jak?? delikatno??, gust i sztu

k?, której trudno gdzieindziej znale??.

Place. Place tu s? 'niewielkie i mniej ozdobne od

Londy?skich, ale za to statuy ze spi?u s? pi?kne i doskona?e.

Plac Henryka IV na mo?cie nowym, Ludwika XIV, w jednym

miejscu-na koniu, w drugim miejscu-stoj?cego. Za odj?ciem

tych statui nic by nie znaczy?y i na nic by si? ma?o?ci? sw?

nie przyda?y, chyba na jakie Imbary. (?) Plac Ludwika XV, na

koniu, do pa?acu Thuileries obróconego, jest najpi?kniejszy.
Wida? statu? ?rzodkiem g?stego gaju, w perespektywie bar

dzo d?ugiej, w której ?rzodku samym zda si? sta? ta statua.

Zrzód?a. Zrzód?a, albo raczej studnie du?e, z przypra

wionemi pompami, po ca?ym mie?cie rozrzucone, ma?o czyni

si? dystyngwuj?, wyj?wszy jednej, przed Pal ais Royal, a dtu

giej na ulicy Grenelle, które, pi?kn? z wierzchu i wspania?? ar

chitektur?, statuami, napisami, s? ozdobione.

Mosty. Mostów, które ??cz? miasto z przedmie?ciami
i w samym mie?cie wyspy znajduj?ce si?, jedne z drugiemi,
jest liczba bardzo wielka, a te s? drewniane i pospolite. Naj

przedniejszy jest most Nowy, na którym stoi statua Henry
ka IV. Po stronach tego mostu s? marmurowe budki, o kil

kadziesi?t kroków od siebie odleg?e, w których rozmaite

prze?ho?ym przedaj? si? galanterye. Ten most, do którego

si? schodzi najwi?cej ulic, zawsze jest pe?en t?umu ludzi, usta

wnie przechodz?cych. Most drugi, murowany, zwany królew-
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ski pod Thuileriem, lecz nie jest ani tak ozdobny, ani tak

wielki, jak pierwszy. Trzeci most, de Notre Dame; trzeba go
z boku widzie?. Na nim stoj?c, widzie? go nie mo?na. Po bo

kach mostu domy wysokie na kilka pi?trów, budowane z je

dnej i drugiej strony, ?rzodkiem ulica w?ska. Id?cemu ni?
niewiadomemu woja?erowi, ?adnych sposobem podejrzenia
nie dadz?, ?e idzie mostem. Ale ten most, takim ugi?ty ci?

?arem, musi si? urwa? koniecznie. Jako?, kiedy si? tylko al

bo woda na Sekwanie wy?ej podniesie, albo si? nadej?cia

kry spodziewaj? na wiosn?, wynoszaj? si? ztamt?d mieszka?

cy i warta stoi, aby karety natenczas nie je?dzi?y i wzrusze

niem swoim mostowi nie szkodzi?y. Przy tym z?y to jest po

rz?dek policyi, cierpi?cej na mo?cie te domy, które konden

suj? powietrze i z?e wapory mieskie, które swym p?dem zar

wa?aby z sob? Sekwana, wysoko?ci? swoj? utrzymuj? przej

?cia, wiatrowi do przewiania nie daj?c. ?yczy? nale?a?oby
dla dobra ludzi, aby policya domy?li?a si? na?ladowa? w tej
mierze przyk?adu, przez Parlament Angielski przed kilk? laty

danego.

R?kodzie?a. R?kodzie?a w tej stolicy s? liczne i roz

maite. Mnie si? w tych tylko by? zdarzy?o. By?em w 00-

bellines, na przedmie?ciu, i widzia?em, gdzie sukna kolorem

szkar?atowym farbuj?. Kolor ten tak jest ?ywy i pi?kny, ?e,

mimo pomno?one tylokrotne przez ró?nych próby, nic podob

nego w ?adnym miejscu uczyni? nie zdo?ano.

Fabryka tam?e, gdzie wyszywaj? z jedwabiu, lub w?óczki,

na obiciach rozmaite historye i figury, jest jedyna co do oso

bliwo?ci swojej. Patrzaj?c na to wyszycie, najlepszy koneser

pomyli si? i wyszywany obraz za malowany we?mie.

Ratynarnia. By?em w fabryce, w której ratyn? robi?.

Szczególniej dla wyobra?enia sobie, jakim ten groszek drobny
na suknie robi?, obaczy?em, zadziwi?em si? i poj??em.

Zwierciadlarnia. W Zwierciadlarni b?d?c, widzia?em

wielki bardzo magazyn szk?a du?ego, które na lustra z hut

Burgu?skich sprowadzaj?. S? one w pocz?tku na dobry pa

lec grube, ale szlifuj? ich jedne o drugie, drobniusie?kim co-
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raz posypuj?c piaseczkiem i wod? polewaj?c, tak, ?e do ich

pewnej miary, oba te szk?a ?cieniaj?. Oddaj? tak wyszlifowa

ne do drugiej sali, gdzie im ich polew? daj?, a to tak delikat

nie, ?e okna s? zawsze zamkni?te, aby powietrza odmiany

lustrowi szkie? nie przeszkadza?y. To czyni robot? tam bar

dzo niezdrow?. Wypolerowane nale?ycie szk?o oddaj? do

trzeciej sali, gdzie, na tapczanie, cieniuchn?, jak pocztowy pa

pier, rozbit? blaszk? o?owian? ?ywym srebrem nalawszy, po

woli i równo spuszcza szk?o i nim ?ywe .srebro tak nacieka,

?e, cokolwiek jego jest nad to, ?cieka na stron?. Tak kilka

czasów szk?o przele?awszy, zdejmuj? go z tapczana, blaszka

o?owiana przez ?ywe srebro zjedzona, w?a?nie tak pokazuje

si?, jak my z ty?u widziemy zwierciad?a, i na tym ca?a ko?czy

si? robota.

Malarka. Jest kilka w tym mie?cie akademii malar

skich i snicerskich, w których si? m?od? z talentem cwiczy?
mo?e.

Snicerka. Jest i kilka innych, gdzie sami snicerze

i malarze przedniejsci u siebie i na siebie robi?c tym, którzy

by ich chcieli widzie? robot?, z ochot? pokazuj?, i arcy pi?kne
u nich rzeczy widzie? mo?na. Mi?dzy snicerzami najpierw
sze teraz trzyma miejsce PigalIi, powszechnie od wszystkich

Praxytelem francuskim nazwany. Cokolwiek z r?ki jego wy

chodzi, usprawiedliwia wielk? reputacy? jego. Mi?dzy mala

rzami, nie jest po?ledni-polak, Kucharski. U?ywaj? go do por

tretów du?ych i miniaturowych wielcy panowie. Talent jego
umie?ci? go u Dworu Xi?cia de Cond?, którego córce lekcye
malarstwa codziennie daje. Widzia?em Xi??niczki malowa

nia, s? ?liczne.

Przechadzki publiczne. Co do rozrywek liczby i roz

maito?ci-niema miejsca w Europie, nad Pary?. Przechadzki

publiczne najznaczniejsze s? pi?kne.

Luxemburg. Luxemburg jest ogród du?y królewski,

na dobre cwier? mili polskiej w swoim obwodzie maj?cy,
chodniki i kwinkunxy grubym i wysokim drzewem osadzone,

gdzie niegdzie male?kie rzucane ??ki, na ?rzodku ogrodu fon-
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tanna. Tam si? codziennie do kilkunastu tysi?cy ludzi prze

chadza bezustannie, osobliwie ko?o po?udnia, przez obiadem

i wieczorami. Ale za to jest ogród na przedmie?ciu i daleko'

od miasta; tam si? zbieraj? pospolicie sami mieszczanie, ksi?
?a i zakonnicy, ma?o co kiedy dystyngowa?sz? obaczysz
osob?,

Palais Royal. Drugi jest ogród Palais Royal, mniej

szy daleko od Luxemburgskiego, ale gustowny i pi?kny. Jest

to miejsce przechadzki najdystyngowa?szych osób w Pary?u
i cudzoziemców, osobliwie od dwunastej, a? do wtórej z po

?udnia. Chc?c kogo znale??, najlepiej w tym szuka? ogro

dzie, ale za to wieczorami, jest to stek niewiast bez cnoty, któ

re na ha?b? p?ci swojej, jak nastrojniej ubrane, na targ przy

nosz? cnot? swoj?, któr?, pospolicie i, za do?? tanie pieni?dze,

znajd? przeda? gachom, których wielk? liczb?, m?odo?? i ros

pusta, na ten jarmark prowadzi.
Thuileries. Trzeci ogród jest Thuileries, od pierwszych

obu nierównie wi?kszy i wspanialszy, pos?gami marmurowe

mi ozdobiony. We dni ?wi?te, do 60jm. tam ludzi naracho

wa? mo?na. Tam si? wszelkiego gatunku i rzemios?a ludzie'

znajduj?. I tam te? nie trudno wieczorami znale?? mnóstwo

dziewek, towarem swoim handluj?cych, a jeszcze ?acniej kup
ca na podobny towar znajduj?cych. Za ogrodem tym, nie'

bardzo daleko, jest wielki przeci?g z obojej strony traktu, do,

Wersalu bitego, laskiem wysadzony.

Champs Elisees. Mi?e bardzo miejsce i do prze-o

chadzki i uwa?ania niezliczonego prawie t?umu ludzi, chodz?

cych i bawi?cych si?. Nazywa si? to miejsce
-

polami Elizej
skiemi.

_

Po ??kach, w po?rzód tych gaików b?d?cych, obaczysz

pe?no ludzi, w pi?k?, w wolanta graj?cych, w innem miejscu

szarlatanów, lud zwodz?cych i bawi?cych. Gdzie tylko rzucisz

okiem, wsz?dzie, nowy objekt, który ci? rozerwie, obaczysz.
Wieczorami i tam niebezpieczna spokojnemu przechadzka.
Pe?no ?acniejszej cnoty dziewek, które si? bez wstydu za m??

czyzn? uganiaj? i do swywoli namawiaj?. Drugie, niby po-

15Dziennik podró?y Staszica, T. I.
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wa?niejsze, siadaj? po bokac? ?hod n!k?, .woln? ?rzod?iem
siebie zostawuj?c ulic?, po której, m?odz S1? przechadzaj?ca,

lubie?nym okiem szuka i znajduje, ?atwo na zawo?anie do na-

j?cia, gotow? dziewk?.
..' .

Boulevard. Najpi?kniejsza 1 najzabawniejsza z tych

wszystkich, zdaniem mojem, jest przechadzka za miastem, na

Bulwarku. Na ko?o miasta s?, drzewem, w kilka rz?dów, wy

sadzone ulice, z jednej i drugiej strony, dla wygody przecha

dzaj?cych si?. ?rzodkiem za? idzie du?a ulica, któr? karety

id?, i, aby to py?u nie czyni?o, kosztem miejskim naj?te wo

zy, na których du?e beczki wody, która si? ustawnie, przez

drobne dziureczki, z woza s?cz?c, kurz przybija i od py?u bro

ni. Cokolwiek ma Pary? najpi?kniejszego w pojazdach, tam

widzie? mo?na. Do kilku tysi?cy karet, jedna za drug?, po

rz?dnie przez wart? strze?onych/noga za nog? idzie. Karety

pi?kne, konie dzielne, liberya strojna. Damy w karetach ma

lowane, kawalerowie-gustownie i do umizgu przybrani. Po

obu za? stronach, do sta tysi?cy ludzi, nieustannie mijaj?cych

si?, wszelkiego j?zyka, narodu, twarzy, stroju, rozmaite na ich

twarzach maluj?ce si? passye, zamy?lenia, temperament etc.;:

niewypowiedzianym sposobem bawi? oko i attency? woja?e
ra. Do tego doda? ?liczne po obu stronach pa?ace, kamienice,

ogrody, perespektywy, grunta, ??ki, góry dalekie, nie mo?na

na moment zasmuci? si? i nieuwa?a?.

Wielki tydzie?, po?wi?cony smutnej ?a?obie chrze?cia?

stwo przy rozmy?laniu m?ki Pa?skiej, kiedy' widoki i teatra

wszystkie przez policy? s? zamkni?te, jest nowego gatunku
i widoku por?.

Bois de Boulogne. Przez Wielk? ?rzod?, Czwartek

i Pi?tek, wysypuj? si? z Pary?a wszyscy. Którym na pojazd

staje, w powozach, których za? ciekawo?? prowadzi (a nie s?

maj?tni) -

piechot?, o mil? od Pary?a, do gaju Bulo?skiego.

Ka?dy, na ten widok, co ma najbogatszego, to niesie. Wysa

dzaj? si? tam kawalerowie na przepych, poniewa? zgromadzo
ne tam publicum ma decydowa?, kto, z pomi?dzy tylu naj bo

gatszy i, razem, najg?upszy. A jednak punkt honoru jest zasa-
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dzony na tym, kto swoj? najbogaciej ustroi metress?? czyje

najpi?kniejsze konie? najdro?sza kareta, najsutsza i najgusto

wniejsza liberya?

Pocz?tek tego zwyczaju by? taki. W ko?ciele de Bou

logne, przez te trzy dni, larnentacye ?piewane by?y przez ?pie
waczki z opery francuskiej, w tym tygodniu zamkni?tej. Na

ich ?piewanie i nowy spektakl, nie tak nabo?e?stwo, jak cie

kawo??, tylu ludzi, sprowadza?a, ?e ko?cio?ek ogarn?? ich nie

mog?c, reszta si? po gaju przechadza?a. Z czasem, rozpusta

si? przywi?za?a, tak dalece, ?e tych lamentacyj ?piewania
zwierzchno?? zakaza? musia?a. Lamentacye usta?y, ale zwy

czaj, raz wprowadzony, nie usta?.

Prócz przechadzek, ma Pary? w sobie tyle pi?knych i li

cznych widoków, ile ich ?adne miasto w Europie nie ma.
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Teatry.
- Urz?dzenia miejskie.

Th?atre Francois, Najpierwszy jest le Theatre Fran

cois, na którym, codziennie jest gran?, albo tragedya, albo ko

medya francuska. Wolno?? zupe?na, któr? ma parter, applau

dowania dobrej, a wy?wistywania z?ej sztuki, lub aktora re

prezentuj?cego, wzbudzi?y applikacy? w aktorach, tak wielk?,

?e co do ?ywo?ci ich reprezentacyi i z?udzenia oczu spekta

torskich, nic dot?d nigdzie podobnego nie widzia?em. Dy

styngwuj? si? teraz mi?dzy wszystkiemi aktorami; La Rive

i pani Vestris. Na tym to teatrze, s?awny z wielkich talen

tów swoich i z?ego ich u?ycia, Wolter, sprzykrzywszy osob

no?? Ferneysk?, a do Pary?a przyjechawszy, po sko?czonej

reprezentacyi Ireny, któr? sam skomponowa?, przy okrzykach

ca?ego parteru, przez komedyantów, publicznie, wie?cem poe

tyckim zosta? ukoronowanym.
Grand Opera Francois. Drugie jest teatrum - Opery

francuskiej wielkiej. Ten teatr pe?ny jest tak?e spektatorów.

Dekoracye jego i machiny s? przednie i oko spektatora ?u

dz?ce. Do o?wiecenia lepszego tego teatru, tera?niejszy en

trepryner, po wszystkich lo?ach, powycina? w ?cianach, na ko

rytarz wychodz?cych, okienka, nakszta?t karecianych okien,

i te, jak w karetach, dwojakim oknem opatrzy?: ?lepym i zwier

ciad?owym, aby lokowany w lo?y spektator, wedle upo-
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dobania swego, z nich którekolwiek móg? podnie??, wedle te

go, jak chce: by?, albo nie by? o?wieconym? Pomno?one zwier

ciad?a, odbijaj?c ?wiat?o, bardzo ten teatr o?wiecaj?. Tak u?y

teczny przemys? znalaz? przecie wielu, którym si? to pierwszy
raz nie podoba?o,-- a? do umy?lnego kilku zwierciad?ów st?u

czenia. Ta to jest prawda, ?e i najlepsze rzeczy, skoro maj?
na sobie cech? dawniejszego zwyczaju poprawy, nie zaraz

maj? prawo podobania si? nam. Muzyka pi?kna. Dwu au

torów najs?awniejszych: Pucini i Gluck, podaj? kompozycye

swoje tej muzyce i razem approbat? parteru mi?dzy sob? tak

dziel?, ?e dwie partye, nie tylko na teatrze dysputuj?, ale ju?

licznemi pismami o siebie uderzy?y si? w tej kwestyi: komu

z nich muzyczn? wy?szo?? przypisa? nale?y?
Aux Italiens. Trzecie teatru m jest W?oskie-na którem

graj? si? operetki, komedye, przez po?ow? po w?osku, a przez

po?ow? po francusku. Kto chce pi?knej muzyki i pi?knych g?o

sów pos?ucha?, tam niech pójdzie. Jako?, którym si? w?oska

muzyka bardziej od francuskiej podoba, tam id? i parter i lo?e

wszystkie zajmuj?.

N icolet. S? jeszcze dwa drugie teatra, w porównaniu

pierwszych
-- ma?e, ale zawsze, w porównaniu z widokami in

nych Narodów du?e i dobrze utrzymywane. Dzieci to s? po

spolicie, co role graj?, ale je?li im ton dziecinny i wzrost odej

miesz, reprezentacya ich nic dziecinnego niema. I dla tego,

aby takie reprezentacye szkody Operze francuskiej nie czyni

?y i spektatorów nie odrywa?y, zabroniono im jest gra? ca??

sztuk?. Niewolno im - tylko gra? jednoaktowe komedyjki.

Andinot. Te teatra zowi? si? Andinot, a drugie-Nico

lety. W tym drugim, prócz reprezentacyi, przed ni?, pokazu

j? Anglicy rozmaite equilibria na sznurze i dziwne wy?amy

wania si?.
Prócz tych publicznych, s? niezliczone partykularne tea

tra panów francuskich, którzy si? w tym kochaj? i którzy

z swoj? familj? i przyjació?mi rozmaite komedye graj?· Po

ulicach za? publiczniejszych, a osobliwie na Bulwarku, nie-



KONCERTMISTRZ ZYGMUNTOWSKI.
230

sko?czona moc szarlatanów, którzy na male?kich teatrach

pró?niacki lud zastanawiaj?, bawi? i pieni?dze im wy?udzaj? ..

Koncerta. Którym si? podoba muzyka, maj? cz?ste

u ró?nych Panów koncerta. S? koncerta duchowne, s? te?

i koncerta des Amateurs. Na jednym z nich, Zygmuntowski)

Polaczek, wioloncelista, bardzo si? dobrze popisywa?, tym

bardziej do zadziwienia Francuzów, ?e nie wi?cej, nad lat osm

maj?cy.
Jarmark. W Pary?u nieustanny jest przez ca?y rok

jarmark, na rozmaite przedmie?cia podzielony.

Najlepszy jest jednak Foire de St. Germain. Wieczora

mi trudno tam si? przecisn??, dla t?umu ludu zbiegaj?cego si?,

nie tak dla kupienia jakiego towaru, bo ten drogi, ale dla

przys?uchania si? muzyce, granej i spiewanej po obszernych

tam, limonadowych (?) salach.

Foxall. Dwa s? Foxale, jeden zimowy, a drugi letni.

I w jednym i w drugim jest arcy du?a cyrkularna sala, z kru?

gankami naoko?o, we ?rzodku której ta?cuj? i skacz? pi?knie

przybrane ch?opi?ta i dziewczynki, rozmaite kontredanse i fi

gury, po bokach za?, z do?u i z góry t?ok ludzi, ledwie pozwa

laj?cy przej?cia ?rzodkiem jednej osobie. Jest to miejsce)

gdzie najstrojniej ubrane z bordelów ex panienki lubie?nym

umizgiem wabi?, namawiaj? i zwodz? p?e? m?sk?. Jest to

tam niby publiczny targ cielesno?ci. Letni Foxal od zimo

wego tym si? tylko ró?ni, ?e si? do letniego przydaje arcy

?liczna, z rozmaitego koloru ogniami, dziedzi?ca ca?ego i wy

stawionej tryumfalnej bramy, illuminacya.
Colisee. Colisee, za miastem, arcy du?y i pi?kny bu

dynek, z obszernym ogrodem, jest miejscem, do którego si?

zbieraj? najdystyngwowniejsze osoby obojej p?ci, gdzie i za

bawa z muzyki i wielorakie och?odzenie, a najcz??ciej zapale
nie ch?ci swoich, znajduj?.

Renelagh. Renelag. w gaju Bulo?skim, jest miejsce,
w którym komponowane ?wi?ta wiejskie, ta?ce pastusze i imi

towane uciechy. prostaczków, reprezentuj? si?. Na który wi?

dok, wielka liczba osób z Pary?a wyje?d?a.
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Casini. Casini w?oskie, do Pary?a wprowadzone, w któ

rych, bale, na wiele chc?c osób, dawa? mo?na, przy muzyce
i wszystkich innych rozrywkach kompletuj? liczb? widoków

paryskich.

Guinguettes. Co Foxhalle, Colisee, Casini i Renelagh
s? dla wy?szej dystynkcyi osób, to Guinguettes s?-dla po

spólstwa.

Miejsce to jest umówionym na swywol?, rozpust?
i wszelkiego gatunku debosz.

Cours de Man?qe. Uczciwsze rozrywki, nie wiele

ich entreprenerom przynosz? zysku. Kurs mane?a, gdzie si?

pokazuj? rozmaite sztuki: siedzenia, stania, na jednym, na dwu

koniach i tym podobne dziwne inwencye dzielno?ci i spra

wno?ci ludzkiej, bardzo ma?o rachuje u siebie spektatorów.
M icrocosme. Microcosme, jest to widok, z komplika

cyi swojej, mechanikom do podziwienia, reprezentuje bowiem,
za nakr?ceniem spr??yny, rozmaite akcye ptasz?t, zwierz?t
i ludzi, tak dobrze, jak lepiej podobno bardzo trudno.

W drugim miejscu s? z wosku robione rozmaite figury
Monarchów i Panów; niektórych ?yj?cych jeszcze, albo nie

dawno zmar?ych, które, za zap?aceniem kilku groszy, do syto
?ci ogl?da? mo?na.

Comus z fizyk? eksperymentaln?. S?awny z wiado

mo?ci licznych sekretów natury, Comus, w dzie? lekcy? fizyki

eksperymentalnej daje. By?em na jednej z nich i bardzo mnie

zadziwi?. Na jego skinienie sz?y i stawa?y zegary. Z?oto

w ziemi? obraca? i sto innych uczyni? rzeczy, którym podobno

bym nie uwierzy?, gdybym ich na moje oczy nie widzia?.

Cokolwiek dot?d o rozrywkach Paryskich napisa?em,

jeszczem tysi?cznej ich cz??ci nie wymieni?, tak s? one liczne

i rozmaite. Có? tedy za dziw, ?e rozsypana m?ód? nasza,

skoro raz zakosztuje Pary?a, tak mocno potem po nim t?skni?

Pary?, dla pró?niaków pieni?dze maj?cych, jest rajem ziem

skim.

Policya do?? czu?a i przezorna, w tym wszystkim, co si?

do spokojno?ci publicznej ?ci?ga, ?adnej zda si? nie mie? nad
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obyczajami inspekcyi i tyle o nich wiedzie?, ile do rz?du po

litycznego potrzeba wiadomo?ci i razem tyle nie wiedzie?, ile

trzeba, aby m?ód?, ze wszystkich krajów tam garn?ca si?, nie

czu?a nad sob? zwierzchno?ci, a, powabem swobody usidlo

na, pieni?dze swoje tam traci?a i
? Pa?y?u zostawa?a.

policya. To prawda, ?e nigdzie tak dobrze uregulo

wanej niema policyi, jak w Pary??. Kilkad?iesi?t tysi?cy
,

szpiegów, po wszystkich ulicach Pary?a rozstawionych, szpie

gi po kaffenhauzach, po szynkowniach, szpiegi w po?rzód

samych?e ?otrów i filutów zmawiaj?cych si?, szpiegi w sa

mych bordelach, szpiegi w partykularnych domach, szpiegi

mi?dzy publicznemi dziewczynami, przez policy? pensyono.

wane, donosz? regularnie o wszystkim policyi, która, maj?c

pod sob? liczne ?o?nierstwo miejskie, jest w stanie zabieze

nia wszystkiemu. Ile leytnant policyi ma szerokiej w?adzy
w utrzymywaniu publicznego bezpiecze?stwa, och?dóstwa

miejskiego i uregulowania ?ywno?ci, tyle jej nie ma w rozs?

dzeniu najmniejszych sprawek. Same tylko znalezione dzie

wki na ulicy, zagabaj?ce m??czyzn, albo o francusk? chorob?

przewiedzione, na leki i wi?zienie do Bic?tre, bez appelacyi
skaza? mo?e i, dla tego, niema u siebie regularnej formy pro

cessu. Dwa razy na tydzie? publiczn? daje audyency?, wolne

jest podawanie mu memorya?ów, na które, albo w kancellaryi
sekretarz odpisze, albo ustn? daje odpowied?. Ale od jego

decyzyi mo?na do Grodu, a ztamt?d - do Parlamentu i wy?ej

appeIlowa?. Daleko wi?cej co do judykatury ma w?adzy -

Leytnant cywilny.
Bureau de confiance. Niema?y przemys? jest Policyi

ustanowienie Bureau de confiance. Jest to miejsce, do które

go przychodzi ka?dy, co s?u?by potrzebuje, i tam si? wpisuje.
Nim go wpisz?, czytaj? attestatum jego, egzaminuj?, pisz? a?

do tego miejsca, zk?d si? by? powiada, informuj? si? - gdzie
stoi? Je?li co z wypytu poka?e si? w nim filuckiego, zaraz go

bior? do wi?zienia, tym bardziej, je?li okrad?szy, uciek?, a je
?li poczciwie s?u?y?, zapisuj? go, z jakim jest talentem, co

umie i, je?li ma dobre ?wiadectwo dawniejszej konduity swo-
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jej? Kto potrzebuje ludzi do s?u?by, adressuj?c si? do Dyre
ktora tego kantoru, ludzi, do upodobania, i przez kantor gwa

rantowanych, wybra? mo?e.

Mont de Pietó. Rozpusta, przez gr? i rozkosz rujnu

j?cej si? m?odzi, tak by?a o?mieli?a lichwiarskie po?yczki, ?e

si? nie l?kano czasem bra? dwie?cie procentu od sta. Zabie

gaj?c tak wielkiemu z?emu, za doniesieniem policyi, ustano

wi? król Monts de Piete, w których, lubo i na fanty i po dzie

si?? od sta bior?, poniewa?, nie tyle, ile od lichwiarzów-mniej

si? rujnuje po?yczalnik. Zakazano za? jest, aby nie bra? fanty
w zastaw i procentu takiego wyci?ga?, prócz tych, kiórzy do

Mont de Piete nale??.

Loterye. Loterye nie ma?ym s? policyi przemys?em
do nape?nienia kufrów królewskich. Nadzieja wielkiej wy

granej, za ma?? utrat?, prowadzi wielu bardzo ludzi do lote

ryi. S?, którzy ca?e ?ycie swoje trawi? na samym kombino

waniu wychodz?cych numerów i z zawodnej kalkulacyi uczy

nili niby pewn? jak?? zgadywania nauk?, któr? kaba?? nazwa

li, a która ich jednak codziennie zawodzi i oszukuje.

Ulice. Ulice w Pary?u s? w?skie, a, dla zbyt z obojej

strony wynios?ych domów, prawie zawsze b?otniste, wilgotne
i smrodliwe. W nocy s? o?wiecone latarniami, w?rzód ulicy,
na sznurach, wisz?cemi. W latarniach, chocia? rewerbery na

t??aj? i we czwornasób przydaj? ?wiat?a, ma?o go jednak jest

po ulicach, z okazyi rzadko?ci ich. Most ów nowy, wi?cej ni?

700 ?okci d?u?yny maj?cy, zaledwie ma o?m latar?, które go

o?wiecaj?. Ulica Tournon, do Luxemburga prowadz?ca, nie

liczy w sobie jak siedm. Do tego doda? zwyczaj, ?e nie za

palaj? tych ogniw, tylko wtenczas, kiedy ksi??yc jeszcze nie

wszed?, albo zaszed?, i tych godzin regularnie pilnuj?. Kie-

"dykolwiek za? jest na horyzoncie Paryskim ksi??yc, latarnie

si? niepal?. W przypadku zatym do?? cz?stym, ?e ksi??yc

jest na horyzoncie za chmurami, ciemniute?ko natenczas po

ulicach.

Le quai de marechauss?e. Stra? piechotna i konna

bezustannie, we dnie i w nocy, po ulicach sobie wydzielonych,
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przechodz?c, przestrzega spokojno?ci publicznej. To nie

przeszkadza jednak, aby co noc prawie nie znaleziono kogo
na ulicy zabitego. Takich zabitych k?adn? na jednym placu,
trzymaj?c ich do trzech dni, dopóki by przez przechodz?cych
nie by? poznanym; po trzech dniach, je?li si? nikt do znajo
mo?ci nie przyzna?, kosztem policyi, trupa za miastem pocho

wuj?. Jednostajne wszystkich jest zdanie, ?e ta? sama poli

cya, i czulej i dzielniej przez Pana Sartines utrzymywana by?a,
ni? jest teraz, za Pana Noir.

Petite poste. Na wzór Londy?skiej penny post, jest
wprowadzona niedawno la petite-poste, przez któr?, za kilka

groszy, z jednej do drugiej kwatery list pisa? i odbiera? mo

?na. Ta poczta tylko chodzi po mie?cie, nie za miasto.

Ober?e. Ober?e Paryskie s? drogie i bardzo nieoch?
do?n?. HolIendrowie -

w mieszkaniach swoich tak delikatni,
w odzieniu s? nieopatrzni, Francuzi przeciwnie, w strojach
wykwintni i wypucowani, w jedzeniu i mieszkaniu s? cale nie

och?do?ni. To si? tylko mówi o ni?szej rangi Francuzach.
Kaffehauzów moc niezmierna. Wielka wygoda przechodz?
cym, ?e zmordowany, ?acno, prawie na ka?dej ulicy, do och?o
dzenia si? i posilenia sposobno?? mie? mo?e. W Katfenhau
zach rozmaitego gatunku gazety czyta? mo?na. S?, którzy
tam ca?y dzie? siedz?, niewychodz?c, i, o tym, co w gazetach
czytali, politykuj?.

Fiakry. We fiakry francuskie, chyba w deszcz i z biedy
wsi??? kto mo?e, tak s? nikczemne i brzydkie. Codzieri ich
do wzi?cia stoi do tysi?cy dwu, z ok?adem, po ulicach.
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Ludno??. -

Obyczaj e.

Ludno??. Kto chce ludno?? Pary?a pozna?, niech wie

czorem na wszystkie pójdzie promenady. Znajdzie na ka?dej
z nich po kilkadziesi?t tysi?cy. Ko?cio?y wszystkie, wszystkie

teatra, wszystkie promenady, t?umem ludu co wieczór s? na

pe?nione. A przecie? nie wszyscy na przechadzk? wycho

dz?. Kramarze -

po kramach, rzemie?lnicy po warsztatach,

ksi??a w klasztorach siedz?, a inni zainteresowani -

biegaj?.
Pró?niactwo. To prawda, ?e strasznie jest wielka li

czba pró?niaków w Pary?u. Niema ulicy, gdzieby ich kilku

nastu, z za?o?onemi r?kami, nie sta?o, a drudzy-po ogrodach,

ca?y dzie? przechadzaj? si?. Policya inspekcyi swojej dot?d
na nich nie rozci?gn??a.

Nabo?e?stwa. Nabo?e?stwo w ko?ciele bardzo si?

przyk?adnie odprawuje. W ko?cio?ach nie maj? muzyki, ale

ca?? msz? ?piewaj?. Szwajcarowie, których ko?ció? ka?dy
kilku przy sobie chowa, przestrzegaj? skromno?ci i porz?dku,
a lud dla nich wszelkie pos?usze?stwo o?wiadcza. W po

?rzód tak zepsutego miasta, jeszcze jest wielu, którzy praktyk,

przez religj? po?wi?conych, nie opuszczaj?. Ko?cio?y od rana

do wieczora s? otwarte. Nie nowina, ani to osobliwo??, ?e

si? tam lud tak na nieszpory zbiera, jak u nas na msz? ?.

Arcy-Biskup tera?niejszy czuwa z osobliwsz? troskliwo?ci? nad
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trzod? swoj?. Ma to by? pra?at
- równie wielkiej cnoty i po

bo?no?ci, jak rozumu i ?wiat?a.

Polor. Lud w powszechno?ci jest chytry, chlubny, we-

so?y, ale dla cudzoziemców bardzo grzeczny, ?acny i polity

czny. Polor a? do .najnt?szego pospólstwa klassy przeszed?.

Do zadziwienia jest s?ucha?, jak dorzecznie, z jak? ?atwo?ci?

i z jak? energj?, eksplikuje si?, nietylko w potocznych, ale

i w publicznych rzeczach, kroszelor, co trzewiki od b?ota ch?

do?y, albo dziewka, co po ulicach, frukta, lub zielenin?,

przedaje.
Wersal. Z miasta samego przejd?my do okolic pary

skich. O mil pi?? od Pary?a jest Wersal, rezydencya, od Lu

dwika XIV, królów francuskich. Ten monarcha, z nikczemnej,

jak mówi?, przyczyny, zbrzydziwszy rezydency? w St. Ger

main, to jest, aby ztamt?d nie widzia? codzie? St. Denis, miej

sca grobowego wszystkich królów francuzkich, przeniós? si? do

Wersalu, natenczas polowego zamku królewskiego i, na zabu

dowanie jego wi?cej dwu milionów liwrów wydawszy, uczyni?

go najpi?kniejszym i najwspanialszym dla siebie i sukcesso

rów swoich, mieszkaniem. Zewn?trz zw?aszcza, od przyjazdu
z Pary?a, nie nadto kunsztowny by? si? pokazuje pa?ac, chyba

architektowi, ale od ogrodu -niema, komu by si? ta struktura

nie podoba?a. Wewn?trz pa?acu, wyj?wszy kaplic?, bardzo

pi?kna galerya du?a, która s?u?y królowi do przej?cia publi

cznego do kaplicy, albo na audyency?.

Appartamenta. Appartamenta króla, samej królowej,
Xcia d'Artois, brata królewskiego, nic w sobie osobliwszego
i do podziwienia nie maj?. Meble stare, z?ota nie ?a?owano,
ale nie do okaza?o?ci i gustu.

Ogród. Ogród jest du?y i pi?kny, naj kosztowniejszy
z pos?gów spi?owych, marmurowych, alabastrowych, których
do 2000 liczy? mo?na. Groty w nim s? gustowne i wspania
?e. Spi?owe figury po sadzawkach, osobliwie reprezentuj?ce
rapt Prozerpiny i ?a?nie Herkulesa, wysz?y znajprzedniejszej,
majstrowskiej r?ki, jednego im g?osu nie dostaje, aby ich ?y-



TRIANON. 237

wemi nie os?dzi?. Naprzeciw pa?acu, w pewnej odleg?o?ci,

p?ynie kana? szeroki i wspania?y, a? do zguby oka.

Petit couvert. By?em prywatnemu i publicznemu obia

dowi królewskiemu przytomny. Publiczny zowie si? -

grand,
a prywatny

- petit couvert. Ta tylko mi?dzy jednym, a dru

gim, ró?nica, ?e prywatnie - sam je jeden z królow?, publicz
nie za? - z familj? swoj?, chocia? przy osobnych stolikach.

Przy tym wystawuje si?, nakszta?t ampliteatrum jakiego? w sali,

dla licznie zawsze zgromadzonego spektatora i po ?awkach sie

dz?cego. Z chórku za?, na górze, kilka koncertów i aryj, przez

?piewaczki ?piewanych, podczas jedzenia królewskiego. Stolik

pod?u?ny w?ski stoi na ?rzodku, gdzie król je z królow?. Oso

bne takie? stoliczki po bokach, gdzie jego familja i bracia.

Bielizna sto?owa nikczemna, potrawy nie nadto wyborne,
chleb wy?mienity. Cokolwiek z sto?u schodzi, jest profitem

kontrolera, który, te potrawy, po budkach, w samym pa?acu,

przy schodach i za pa?acem, przedaje.
Trianon. W boku ogrodu wersalskiego jest budynek

jednopi?trowy, z marmuru samego wystawiony, z ogródkiem

niewielkim, ale gustownym. Jest to miejsce, dok?d si? cza

sem Król, prywatnie, dla swojej rozrywki, schrania.

Petit Trianon. Tu? przy nim jest drugi Trianon, na

zwany petit Trianon, królowej mieszkanie, przedtym s?awnej

owej metressy Ludwika XV, Margrabiny de Pompadour, a po

jej ?mierci - Xi??nej de Villars, teraz za?-prosto do królowej

nale??ce. Jeszcze nie jest sko?czone. Ma?e to jest i prawie

jednopi?trowe zabudowanie, ale, jak si? zako?czy, b?dzie

ozdobne. W tym to miejscu, wyje?d?aj?cego na polowanie,
Ludwika XV Damian pchn?? no?em i tylko co nie zabi?.
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Mar/y. O mil? od Wersalu jest zamek królewski pi?kny,
w którym corocznie, król z dworem swoim, kilka miesi?cy

zwyk? rezydowa?, nazwiskiem Marly. Sam pa?ac nie wart

prawie mieszkania królewskiego, dla szczup?o?ci swojej, ale

ogród za to, krytemi na oko?o zielonemi szpalerami, altanami,

domeczkami, kana?ami, fontannami, wzgórkami, pos?gami etc.,

bez porównania pi?kny i przyjemny. Tam to s?awny on

akwedukt, pod imieniem machiny de Marly, który si? sk?ada

ze 14 du?ych kó?, które, za pomoc? pomp, wod? z Sekwany,

wy?ej ni? 300 stóp, w gór? p?dz?. Z samego pocz?tku, przez

15 rur ?elaznych p?dzi si? woda, (rura za? ka?da ma dyame
tru 9 calów), do jednej wie?y w górze b?d?cej, zk?d, w po

dwojonych rurach, pompami znowu p?dzona, podnosi si? do

wielkich Reservoirs, zk?d idzie nakoniec a? do Wersalu, do

starczaj?c wody na wszystkie fontanny i do kana?u. Idzie ta
-

dziwna machina dzie? i noc, utrzymanie jej roczne kosztuje
do 150 m. liwrów. Zawsze, bez przestanku, 50 ludzi ma co

do roboty oko?o niej, a pi?ciu ludzi co noc wart? odbywaj?,

aby kto przez z?o?? szkody jakiej nie zrobi?, Jub przypadku
jakiego dozieraj?c.
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L ucienne. Z boku tej machiny jest Lucienne, pa?ac,

przez Ludwika XV, pani du Bany, metressie swojej zbudo

wany, z pi?knym ogrodem i ?licznym, na Sekwan? i okolicz

ne, okiem nieprzejrzane, niziny, prospektem. Rezydencya to

jest i teraz tej?e metressy, której król tera?niejszy nie odebra?,

przez wzgl?d na dziada swojego. Pawilon, osobliwie jeden,

gdzie si? z ni? zesz?y król bawi?, i wieczerza? incognito, jest ma

?y, ale cokolwiek wsobie gust zawiera najprzedniejszegowma
larce, ?nicerszczyznie, sztukateryi, meblach, obiciach, korni

neczkach,-wszystko si? tam znajduje. Ca?y ten pawilon mo?e

si? nazwa? lalec?k? ucackan?. Nic w niej niema, coby najkry

tyczniejsze oko zgani? mog?o. Tam pani du Bany, z pensyi

swojej, uczciwie, ale samotnie, i ju? w kompanjach wielkich

nie prezentuj?c si?, ma?o do siebie go?ci przyjmuj?c, ?yje.
St. Denis. Niedaleko, o dwie mile francuskie od Pa

ry?a, jest Opactwo St. Denis, gdzie si? królowie francuscy

chowaj?. Ko?ció? to jest du?y, ale jak sz?pa wewn?trz zawa

lony, samemi królów i francuskich rycerzów grobowcami,
z których, niektóre s? bardzo pi?kne. Jest tam zwyczaj, ?e

nie wprzód chowaj? króla, a? jego skucessor umrze. Wtenczas

stawi? trumn? kirem okryt? i cokolwiek przybran? i msze si?
za dusze umar?ego, póty, przez Benedyktynów tam b?d?cych,

odprawuj?, póki sukcessora trumny na tym miejscu nie posta

wi?, a tamtego nie pogrzebi?.
Sk?ad tam?e jest klejnotów królestwa francuskiego i bo

gatych koron, ber?ów, drogich kamieni etc., w które si?, przy

.koronacyi swojej, król francuski przybiera. Skarb du?y, który

codziennie, od wtórej a? do czwartej z po?udnia, Benedyktyn

??daj?cym widzie? ciekawcom, pokazuje.

Chantilly. Ztamt?d o kilka mil jest miasteczko, z pa?a
cem i ogrodami, dawniej do ksi???t Montmoriency, teraz za?

do ksi???t Conde dziedzictwem nale??ce, nazwiskiem Chan

tilly. Miejsce to jest w ca?ej Francyi najpi?kniejsze. Appar
tamenta s? bogate i do?? gustowne. Ca?y pa?ac, wod?, jak

forteca, otoczony. Jest w pa?acu sala jedna, w której wszyst
kie zwyci?ztwa W. Kondeusza s? wyra?one. W po?rzodku
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jest du?y obraz, reprez?ntuj?cy Fam?, ?sz?stki.e r z,:yci??t:va
Kondeusza spisane maj?c?. Trzeba zas wiedzie?, ze najpr?

kniejsze jego zwyci?ztwa te by?y, kiedy, zdradziwszy króla

i Francy?, przekin?? si? na stron? Hiszpanii i, na czele ich

wojska, francuzów gromi?. Musia? zatym by? dobrze zatru

dniony malarz. Malowa?? by?o by to na czele chwali? rebellj?

i niejako potomkom taki? gatunek s?awy do na?ladowania

podawa?. Nie malowa?? by?o by to opu?ci? najprzedniejsze

akcye jego, z których na reputacy? tak wielkiego feldmarsza?ka

zarobi?. Dziwuj? si? przemys?owi malarza, jak dowcipnie on

te rzeczy pogodzi?! Odmalowa? Fam?, trzymaj?c? ksi?g? zwy

ci?ztw jego, te za?, które w Hiszpanii, przeciw Francuzom, od

niós?, wydzieraj?c? z ?alem. Z ksi?gi wydarte karty le?? na

ziemi, a na ka?dej z tych karcie odmalowane miejsce zwy·

ci?ztwa: z tym szczególnie w górze napisem: Quantum peni

tuit.

Za galery? jest s?awny kabinet historyi naturalnej, bodaj

czy nie kosztowniejszy, od królewskiego w Pary?u. Co si? tycze

mineralogii, jej w tym kabinecie zapewne wi?cej, zw?aszcza,

?e tera?niejszy król szwedzki R. 1774, do skompletowania jej,

wi?cej ni?eli 600 sztuk nowych, ksi?ciu Kondeuszowi w pre

zencie przys?a?.

Kaplica tego ksi?cia, co do wspania?o?ci i gustu, jest warta

tego pa?acu. Oran?ernia jest du?a i dostatnia, komedyalnia,
na której ksi???ca familja dla swojej rozrywki reprezentuje

sceny, jest ?rzednia i dobrze uporz?dzona. Zbrojownia niema

nic wi?cej, prócz dawnego rozmaitego or??a i zbroi, któr?
w potyczkach antecessorowie Korideuszów zdobyli, albo któ

rej sami u?ywali, albo któr? im kto w prezencie ofiarowa?.

Kollekcya jest to we dwóch salach zawarta. Stajnie na 500

koni bardzo wspania?e, z rozmaitemi wewn?trz ozdobami, ze

?pi?u i pIarmuru, z fontannami, z blisko zbudowanym mane

?em. Za sal? jadaln? wy?mienicie usz?yby, tak s? czyste, we

so?e i uregulowane.
Przechadzki. Niema miejsca, gdzieby wi?cej wody

by?o i lepiej jej u?yto, jak w Chantilli. Przynajmniej sto
.
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z ok?adem fontann, ustawnie idzie, a nigdy na wodzie nie zbywa.
Na czele pa?acu jest statua ze spi?u ksi?cia Montmorenci, ich

przodka. Dalej poszed?szy-sadzonemi umy?lnie lasami przyj
dziesz do oficyny, wewn?trz pi?knie umeblowanej, ze wszyst
kiemi nale?yto?ciami, ?ó?kami, kanapami, krzes?ami etc.,
w których nikt nie rezyduje. Sam tylko ksi??e tam czasem

dawa? zwyk? go?ciom kolacy?. Zowie si? ta oficyna apparta
mentern Sylwii. Ztamt?d, kr?t? przez labirynt drog?, przez

wiadomego przewodnika prowadzony, przychodzisz do pa

wilonu chi?skiego, wktórym i sam budynek i wn?trzne wszyst
kie ozdoby s? chi?skie. Kilka temu podobnych budowisk

zamyka si? w zwierzy?cu, nazwanym Parc de Sylvie i na ko?o

obmurowanym ..
Z tego parku, mostem, przechodzisz na ?licz

n? wysepk?, umy?lnie rozmaitemi pokrajan? kawa?ami, ko

munikuj?cemi si? mi?dzy sob?, a na których, baty pi?knie
malowane stoj?. Na samym wysepku, nowym wsz?dzie oko

napasiesz widokiem. Krzaki g?ste, na fason angielski sadzo

ne, gdzieindziej ciemna grota, jaskini? reprezentuj?ca, w dru

giem miejscu wynios?a ska?a, mchem i przez staro?? obros?a,

zktórej, obfita, wsposób kaskady, woda spada, owdzie pi?kny

parter, pachn?cym kwieciem zasadzony, dalej zielona ??czka,
na której t?uste si? pas? barany. Pójdziesz dalej, gospodarski

m?ynek, jeszcze dalej-rozwaliny amphiteatru, albo wspania?e

go mostu obaczysz. Co bawi najwi?cej, to s? zabudowania

zewn?trz miejskie i ca?e proste, ale wewn?trz, bardzo gustow
ne i bogate. Tam si? czasem z wybran? komI?anj? schrania

ksi??? de Conde. Jest kuchnia, we wszystek kuchenny porz?

dek i naczynia nale?ycie opatrzona. Jest sala jadalna, we

srzodku której, na nawiezionej ziemi, rosn? kwiaty i drzewa,

kanapy s? z damia, sto?ki z grubego d?bowego korzenia, nie

ociesane, zamiast regularnych okien, malowane drzewa, któ

rych przedzia?, li?cia od li?cia, jest szk?em zaj?ty, i ?wiat?o daje.

W innym jest gu?cie sala bilardowa dla kompanii. Sala za?

do gry i zabawki dla kompanii jest arcy-gustowna, a meble

jej wszystkie ze z?ota i jedwabiu.
16
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181e de Venus. Z wyspy wyszed?szy, blisko przecho

dzisz na wysep Wenery. Ca?y tam budynek: kratkowym

drzewem jest obity, i zielono pomalowany; w tym?e gu?cie

bramy, portale, chodniki, altany, wszystko w kratki, wszystkie

architekto?skie ozdoby, pilastry, kapitele, entablemens,

wszystkie kraciane. Wewn?trz pi?kne po ?cianach i nade

drzwiami obrazy, a po wszystkich oknach fontanny ustawnie

wytryskaj?ce, szklannemi baniami pokryte. Ca?y wysep rlo

tego budynku akkomodowany, rozmaito?? parterów i kwiecia

na tym wysepku, rozrywa i bawi przyjemnie oko.

Dalej jest ogród pota?owy, na kilkana?cie pi?trów dzie

l?cy si?, pi?kne chodniki, gdzieniegdzie statuy, w kilku po

kojach, na kszta?t grot zbudowanych, s? fontanny, z których,

woda, ustawnie w gór? si? podnosz?c, p?ynie.

181e de I' amour. Niedaleko od wysepka Wenery,

jest drugi wysep mi?o?ci, na którym rozmaite s? gry i ko?yski

do rozrywki. Budynek z trellia?u, albo z kratków, ale w in

nym gu?cie od tamtego.

Mena?arnia, albo zbiór rozmaitego ptastwa, osobno ogro

dzona, blisko pó? mili obwodu swego zamyka. Nietylko wniej

rodzaje podzielne ptastwa s? rozklasyfikowane na gatunki.

Samych go??bi naliczy?em 68 gatunków, to kolorem, to figur?,
to pierzem dystyngowanych. To? mówi? o ba?antach, pa

wiach, kurach, indykach.
Ile rodzajów ptastwa, tyle ró?nych podwórzów. Na po

dwórzu-ile gatunków, tyle osobnych budek, sieci? przykry

tych, a na ka?dym podwórku fontanna i jakakolwiek z mar

muru reprezentacya, aIluzy? czyni?ca do tego ptastwa i ?ycia

ludzkiego, z napisem wierszami francuskiemi.

Ogród, park, gaj, miasteczko. Ogród na oko?o pa

?acu bardzo obszerny, niezmiern? ticzb? rozmaitych fontann

ozdobiony. Zwierzyniec du?y, a gaj ca?y murem opasany;

utrzymywany zawsze w och?dóstwie, gaj, w którym- tera?niej

szy ksi??e wiele nowych poprzydawa? domeczków, niby gos

podarskich. Ten gaj na ko?o obwodu swego liczy 30 mil

francuskich.
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Miasteczko same nie wielkie, ale ?licznie zabudowane
,

ma pi?kny ko?ció? i kilka publicznych funduszów, tak dla

miejscowych sierot, jako te? i u?omnych starców, prac? na

wy?ywienie zarobi? nie mog?cych.
Nie dziw, ?e ten ksi??? tak wiele pi?knych i kosztow

nych ma rzeczy, ?e ze wszystkich panów francuskich najwi?
ksz? figur? prowadzi, poniewa? jest najbogatszy, wi?cej dwu

miljonów liwrów rocznej intraty maj?c.
Maison ksi?cia de Chartres. Dom i ogród placen

cyowy. Niedaleko Pary?a, bo prawie na przedmie?ciu, jest
dom placencyowy ksi?cia de Chartres, brata stryjecznego

królewskiego, który dla w?o?onych na ozdob? miejca tego

niezliczonych summ, nazwany jest od Francuzów.- La folie

de chartres, to jest
-

g?upstwo ksi?cia de Chartres. Jest to

ogród, na fason angielski robiony. Przemys? i inwencya zak?a

dacza s? bardzo pi?kne. Male?ka to rzecz jest, ale do opi
sania trudna. Wida? tu wysokie obeliski i piramidy, wida?

rozwaliny amphiteatru, w po?rzód martwej, stoj?cej wody;

eremitage ksi?cia jest wart widzenia, winnice po wzgórkach

zasadzone, folwarczki z domowym ptastwem,- m?ynki, mlecz

karnia, pompy na dostarczenie kana?owi wody, altany na gust

chi?ski, namioty; sadzaweczki, prospekt ca?ego Pary?a i jego

okolic, widok ?yznych gruntów i ??cznych nizin, wszystko to

przydaje ozdoby temu ogrodowi. ?azienki ksi???cia, z mar

muru bia?ego, kilka wewn?trz fontann maj?ce, ca?e w zwiercia

d?ach z jednej strony, z drugiej za?- komunikacya ptaszarni,
z której, przez okna otworzone do ?azienki, ptaszki wlatywa?
i melancholj? ksi?cia, albo pomna?a?, albo rozrywa? mog?.

Pokój sypialny ksi?cia, mi?kim i pieszczonym gustem robiony,

?echc?c zmys?owo??, do rozkoszy przy?udza, a gospodarza

ich, bardziej rozpustnego rozkosznika, ni? gust i okaza?o??

kochaj?cego pana pokazuj?.
Charenton. Omil? od Pary?a, miasteczko Charenton,

s?awne z za?o?onej tam szko?y lekarskiej na chore byd?o, przez

pana Bourgetal. Ma professorów, dla kilkudziesi?t, którzy si?

pod nimi ucz?, studentów. Jest tam i teatr anatomiczny do
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dyssekcyi bydl?t, jest i gabinet historyi ?aturalnej, blisko ku

temu celowi s?u??cy, jest apteka, rozmaite lekarstwa dla by

dl?t maj?ca. Studenci ci, odbywaj? razem i masztalarzów

i kowalow powinno??. Kto ma konia chorego, zap?aciwszy

za jego fura? i co? mi leki dawszy, zostawuje go im do kura

cyi, która si? rzadko kiedy nie uda. S? nawet na chore i te,

które do zdrowia przychodz?, osobne budy, ale te, które teraz

widzia?em, zaj?te domowemi kurami, które si? na kuchni?

karmi?.

Owce Vigogne ameryka?skie. Jest tam?e arneryka?.

ski baran i owca, we?n? na sobie w piaszczystym kolorze ma

j?ce. Z tej to we?nyniefarbowanej robi? najprzedniejsze sukna,

vigogne zwane, którego ?okie?, po trzy i z gór? czer. z?ot. p?a

ci? trzeba. We?n? t? przywo?? z Ameryki, gdzie si? te owce

rodz?, poniewa?, mimo wszelkie staranie Ludwika XIV, który
chcia? ten rodzaj we Francyi zaprowadzi? i na skupienie ich

wielkie summy ?o?y?, nigdy si? to nie uda?o. Zawsze si? wyro

dzi?y owce, kolor we?ny trac?c, a podobnego do naszych owiec

nabieraj?c. Zna?, ?e powietrze i klimat jest temu na nieprze

?amanej przeszkodzie.

Bastilla. Za bram? zaraz miasta, za przedmie?ciem

?w. Antoniego, jest Bastilla, zamek, - niegdy? królów

francuskich, teraz za? wi??niów stanu rezydencya. Wiele to

tam niewinnych ofiar zazdro?ci, nienawi?ci, prywaty, zapornia

nych, do ?mierci n?dzne ?ycie ci?gn?? musi, z przyczyny, ?e

tam wsadz? za epigrarn?, za piosneczk?, krytykowanie po

kafehauzach konduity ministrów! Gdyby? za sam uczynek?
ale- cz?sto na samo podejrzenie, albo na instygacy?, kredyt
u dworu maj?cego, albo na cudz? substancy? ?akomego brata,
lub opiekuna! Niema bowiem zwyczaju inkwirowa?, lub ?wiad

ków konfrontowa?.

Lettres de cachet. Za wydaniem "lettre de cachet

przez ministra, chwyc? ci? nagle, zabior? papiery wszystkie,
?aden wiedzie? nie b?dzie gdzie?, si? podzia?, minister zapewni,
?e ci? ju? os?dzono. Szcz??cia wielkiego, albo wielkiego
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interesowania si? trzeba, ?eby ci? z tego wi?zienia wy
swobodzi?!

To prawda, ?e, za tera?niejszego panowania wi?ksza da

leko jest wolno?? gadania i nie tak ?lepo i pop?dliwie, jak
dawniej, ludzi do Bastilli sprz?taj?, Owó?, to jest wszystko,
cokolwiek przez czas dwumiesi?cznej rezydencyi w Pary?u

mojej, widzie? mi si? cho? nawiasem trafi?o.

L'albb? ?'Epee. Opu?ci? jednak?e nie mog?, jednej
z najprzedniejszych, a przynajmniej najpo?yteczniejszych,
osobliwo?ci. By?em u ksi?dza, nazwiskiem L'Ep?e. Ten

ksi?dz, porzuciwszy wszelk? nadziej? wy?szych ko?cielnych
dostoje?stw, których by si? przy swym rozumie i talentach móg?

spodziewa?, przestaj?c na kilku beneficyach, które, na uczciwe

jego wy?ywienie dostarczy? mog?, ca?ego siebie po?wi?ci?
uczeniu g?uchych i niemych od urodzenia, czyta?, pisa? i za

pomoc? jestów-najsubtelniejsze abstrakcye i my?li wyra?a?.

Pierwszy on jest, który si? tego domy?li? w Pary?u, pierwszy
tak ?acne poda? sposoby. On jeden, zdaniem moim, projekto

wan? tak dawno i za nim si? od niektórych mian?, uniwersal

n? gramatyk? u?o?y? by potrafi?. Wszystkim on s?owom, któ

rych osobny u?o?y? s?ownik, jak najnaturalniejszy jest nazna

czy?. Tempora tych?e werbów, jestarni wydystyngowa?, mo

dusy te?, tak, jak deklinacye nominów i kazusy, numera, ad

verbia, partyku?y, interjekcye etc. Za pomoc? tych jestów, nic

niema takiego, czegoby oni nie wyrazili i nie napisali. Czy

taj? ksi?gi i jestarni j? ca?? t?omacz?. Cokolwiek im na jesta

powiesz, na wszystko dok?adn? i roztropn? odbierasz odpo

wied?, tak za? dok?adnie, z zachowaniem ortografii pisz?, ?e

najmniejszego akcentu i apostrofu niespuszczaj?. Charakter

r?ki uformowany jest ?licznie i wybornie. Seus za? i kon

strukcya zachowana tak dobrze, ?e jednej omy?ki nie znale??.

Trudno uwierzy? temu wszystkiemu, gdyby si? na to w?asnym
okiem nie patrza?o.

Ksi??na jedna, b?d?c na jednej z tych lekcyi, lekcyjuj?

cej panience zada?a niespodzianie na pi?mie to pytanie? Czy
kocha ksi?dza L' Epee? Na to, wraz, bez namys?u, dziewczyna
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odpowiedzia?a: Szacuj? ja i powa?am k?i.?dza, a

n?e wolno

mi tego powiedzie?, ?e go kocham. Jest 1 innych, tej podob

nych, bardzo wiele dowcipnych odpowie?zi, ?tóre nawet

w czasie bytno?ci mojej by?y dawane. Tak pi?kn? 1 po?yteczn?
wczasie bytno?ci swojej w Pary?u, nauk?, Cesarz Im? przytom

no?ci? swoj? uczci?, i tak to upodoba?, ?e z swoim do Wiednia

powrotem, wybrawszy dwu ksi??y, wys?a? ich z rekomendacy?
do ksi?dza L'Epee, a?eby si? pod nim sposobów jego nauczyli)
dla za?o?enia potym podobnych?e szkó? w Pa?stwie swojem.

Rzecz dziwna, ?e rz?d francuski w to si? nie miesza, a to pry

watne postanowienie nie we?mie za publiczne i sukcessora

jakiego assygnuj?c, powa?n? pensy? nie obmy?li. Z ?mierci?
albowiem tego wielkiego cz?owieka-wszystko si? sko?czy.
Ten?e ksi?dz przedsi?wzi??, ?lepego, niemego i g?uchego od

urodzenia, uczy? sposobu wyra?enia my?li swoich samym

dotkni?ciem i sk?adaniem w sposób drukarski du?ych liter,
które ju? na ten koniec ma wylane, i daje s?owo swoje, ?e

tego doka?e. Oby wszystkie narody takich j??y si? sposo
bów! Ul?y?o by to nieszcz??Iiwo?ci cokolwiek tym, którym
u?omno?? natury odmówi?a najpotrzebniejszych do konsolacyl
zmys?ów i naturalnego komunikowania si? z podobnemi so

bie, ??dz swoich, my?li, passyj, bied i umartwie? swoich.
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Franklin. - ?mier? Woltera. - ?mier?
Rousseau.

Franklin. Pozna?em w Pary?u s?awnego w Rzeczypo

spolitej literackiej, Pana Benjamina Franklin. Urodzi? si? on

wprawdzie w Boston, w Ameryce i tam mia? edukacy? swoj?,
a przecie w fizyce eksperymentalnej przeszed? wszystkich, któ

rzy dot?d przed nim pisali. Applikowa? si? on nadewszystko
w tej cz??ci fizyki, która si? do skutków elektrycznych ?ci?ga.
Z tej nauki poszed? do obserwacyi skutków piorunowych i do

szed?, ?e co elektryka w drobno?ci czyni, to w obszerno?ci

ob?oków, na wi?kszym placu, sprawuje piorun.

Jego eksperymenta fizyczne. Wyda? zatym ksi?g?

obserwacyi swoich i poda? sposób uchronienia si? od pioru

nów, a najwi?cej, zachowania od nich okr?tów, prochowni i in

nych budowisk. Sposób ten za skuteczny powszechne uzna

?o do?wiadczenie i, z tej przyczyny, wszyscy si? go chwycili)
bez wy??czenia, a osobliwie w Anglii, gdzie niema okr?tu)

ktoryby. n? morze wychodzi? bez konduktora, to jest instru

mentu, jaki przepisany jest przez Franklina. Sprawiedliwie
mu za tym na portrecie jego przypisano: Eripuit coelo ful

men. Ten wielki cz?owiek, nie przestaj?c na s?awie, na któr?

ju? by? w literaturze zarobi?, szuka? innej jeszcze-mi?dzy po

litykami.
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Jego negocyacye. Wys?any od St?nów Ameryka?

skich, przeciw Anglii zbuntowan'ych,.
za plempotenta do

Fra?
cyi i przez pó?tora roku w ukryciu siedz?c, ty?e przez swoje

u dworu Wersalskiego negocyacye dokaza?, ze Francya, co

si? tak d?ugo oci?ga?a, deklarowa?a si? nakoniec za Ameryka

nami, independency? ich od Anglii i udzielno?? uzna?a, i, jako

ju? z równemi sobie traktuj?c, traktat handlowy oboim po

tencyom u?yteczny zawar?a, i broni? ich przeciwko Anglii

i wszystkim nieprzyjacio?om obowi?za?a si?, Pana za? Fran

klina ministrem pe?nomocnym Zjednoczonych Stanów Ame

ryka?skich publicznie deklarowa?a i og?osi?a i, jako takiemu,

wszystkie, zwyczajne ministrom zagranicznym, honory czyni?

rozkaza?a. Z tego pozna? mo?na, ?e P. Franklin równie jest

w negocyacyach g??boki polityk, jak w eksperymentach fizy

cznych o?wiecony, po?yteczny i wielki literat!

Pojedynek Xcia . d' Artois z Xciem de Bourbon.

Pojedynki, do?? teraz rzadkie, jeszcze z mody nie wysz?y, kie

dy najpierwsi w kraju Panowie, i na zakaz królewski nie dba

j?c, pojedynkiem satysfakcyi szukaj?. X?e Cond?, z krwi

Bourbo?skiej, przez ca?? fami1j? swoj? zosta? wprowadzony
w to, ?e wyzwa? Xcia d'Artois, brata m?odszego królewskiego,
za to, ?e X?nie de Bourbon, podczas maskowego balu, uchy
bi? respektu, mask? t? potr?ciwszy.

Chcia? król pogodzi? t? spraw?, ale sposobu nie by?o.

Ci?gn??o si? to do?? d?ngo. Król bratu swojemu przyda? offi

cyera, aby odpowiada? za ?ycie jego. X?e d'Artois bra? lekcye
fechtowania od najs?awniejszego w ca?ej Francyi fechtmistrza,

Kawalera St. George. Ale i ten mu przepowiada?, ?e kon

deusza r?ce nie dotrzyma. Nakoniec, biletami tak si? rozj?

trzyli, ?e d'Artois, który zrazu paradowa? wy?szo?ci? rangi;
dla której, z ni?szym bi? si? nie mo?e, musia? wyjecha? do la

sku, zwanego boi s de Boulogne. Ekwipa?e z Chantilli ju?

by?y ruszone, poczty te? wcze?nie wsz?dzie zakupione i za

mówione, aby w przypadku d'Artois zabicia, za granic? X?e

de Bourbon bezpiecznie móg? umkn??. Raz si? tylko szpa
..

darni dobrze z?o?yli. X?e d' Artois w r?k? dra?niony zosta?.
?
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Officyerowie przy nich przytomni, dalej im si? bi? nie dopu
?cili. X?e de Bourbon ztamt?d pojecha? na oper?, gdzie mu

nieprzestannym klaskaniem parter brawo dawa?. Xciu za?

d'Artois ani jeden. Trudno wyrazi?, jak d'Artois nie lubi?
w Pary?u i wszelkiego mu ?yczono by nieszcz??cia. Sza?aput
jest, ani g?owy do rady, ani statku w konduicie, ni mi?o?ci

u ludu, nie ma. Król, Xcia d'Artois na trzy dni na wygnanie
skaza?, do domu jednego placencyowego królewskiego.

?mier? Woltera. Dwoma dniami przed moim z Pa

ry?a wyjazdem, Wolter, wielkiego ?wiat?a i wielkich b??dów

cz?owiek, w tera?niejszym wieku jedyny, do dziewie?dziesi?t

prawie lat wieku swego dojechawszy, pe?en chwa?y i ha?by,

jak ?y?, tak i umar?, wedle tera?niejszej, filozoficznej mody,
bez pokuty i ??. Sakramentów, zupe?n? umys?u przytomno??
do zgonu swego zachowawszy, Margrabia Villette, przyjaciel

jego, w którego on pa?acu nad Sekwan? umar?, wiedz?c, ?e

pewnie nie pozwol? go grze?? na miejscu ?wi?tym, kazawszy

egzenterowa? cia?o, ubranego trupa, wieczorem, wsadzi? do

karety i w kompanii mu przydawszy Xdza Mignot, za Pary?

wyprawi?. Ten Xi?dz, w tak pi?knym towarzystwie przyje

chawszy do opactwa jednego, w którym mia? Prze?o?onym

krewnego swego, i z karety wysiad?szy, znowu wsiadaj?c,

zmy?li?, jakby w tym punkcie kollega jego nagle w karecie

umar? i uprosi? u Zgromadzenia, ?e go, pod zmy?lonym prze

zwiskiem, w tym?e Opactwie pochowano. Ostrze?ony z bo

ku Biskup, przys?a? zakaz chowania jego, ale ten zakaz przy

szed? ju? pó?no. Filozofowie tera?niejsi bardzo si? skar??

na ten duchowie?stwa nieprzyzwoity rygor, ?e temu bronio

no pogrzeb, który ni razu nie by? wykl?ty od Ko?cio?a, a nie

uwa?aj? na to, ?e cz?owiek, co tak jadowicie, przeciw religii
i dobrym obyczajom pisa?, i umar? bez znaku pokuty, nie by?
wart tej?e religii awanta?ów, ?e ten, który siebie za ?ycia dekla

rowa? nieprzyjacielem katolików, nie powinien by? i po ?mierci

mie? miejsca mi?dzy katolikami. ?liczne dwa po jego ?mier

ci wysz?y wierszyki, czyni?ce alluzy? do jego tryumfu, przed

miesi?cem na teatrze francuskim odniesionego.
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Impio, cui vivo decrevit GaIlia lauros. Defuncto tumu

Iurn, Gallia sacra negat.

Serce Woltera, margrabia ViIlete, w szczeroz?otej zam

kn?wszy puszce, da? taki napis: Son coeur repose id, son

esprit est partout. Napis dumny i fa?szywy.

?mier? Rousseau. W krótkim potym czasie zabra?a

?mier? z tego ?wiata drugiego cz?owieka, równie extraordyna

ryjnego, a wi?kszego bezw?tpienia filozofa, nazwiskiem

Rousseau. Ten, po ró?nych ?ycia swojego przypadkach, sprzy

krzywszy literackie swary, nakaza? sobie samemu milczenie,

niczym si? wi?cej nie bawi?c w Pary?u, tylko przepisywaniem

nót muzycznych, z których kopjowania, ?ycie swoje sustento

wa?. Nieznajomy wszystkim, ?adnej od nikogo pensyi, ani

podarunku, nie przyjmuj?c, wyjecha? on by? o mil 10 z Pary
?a, do swego przyjaciela Giraudin, aby si? bawi? botanik?,
oko?o której na staro?? zacz?? by? chodzi?. ?mier? go i w bo

tanicznym schwyta?a ogrodzie. Umar?, wi?cej 70 lat ?ycia

swego maj?c.
Po ?mierci tych dwu, ?e tak powiem, Patryarchów litera

tury, niewiadomo, ktoby ich miejsce móg? zast?pi?? D'Alam

bert, sekretarz Akademii Francuskiej, Diderot, Thomas i tylu
innych Woltera na?ladowców, w materyaIizmie, niedowiar

stwie i bezbo?no?ci, równi s? prawie Patryarchorn swoim, ale

co do rozumu, pióra i nauki, bardzo si? od nich odstali.
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Francya w ogólno?ci.-Rz?d.-Urz?dzenia.

Opisanie Francyi ogólne. Jest we Francyi 18 Uni

versitetów: Paryska, Tuluza?ska, Montpellie?ska, Aurelja?ska,

Perpinia?ska, Angers, Aix, Besan?on, Poitiers, Caen, Valence,

Nantes, Bourges, Bordeaux, Rheims, Douay, Dijon i Strasburg
ska, a za? Towarzystw uczonych ludzi - liczba niezliczona.

Ludno??. Biskupów jest 112. Opactw m?zkich 770,
?e?skich 317, Parlamentów 13, ludzi w ca?em Królestwie ra

chuj? do 18 milionów.

Charakter. Lud (jakem wy?ej namieni?), p?ochy i chlub

ny, ale grzeczny i mi?y, osobliwie dla cudzoziemców, królowi

wierny, na wojnie m??ny, do nauk sposobny, w kunsztach

przemy?lny.
Handel. Po?o?enie tego Królestwa, mi?dzy morzami

dwoma, rzeki sp?awne, kana?y w wielu miejscach, a osobliwie

w Langwedocyi, dla komunikacyj morza ?rodziemnego z Fran

cuskiem morzem, por?ni?te, wielk? do handlu i, tymsamym,
do zbogacenia Królestwa, daj? ?atwo??. Maj? bo te? czym

i handlowa? francuzi, tak z naturalnych swoich produktów,

jako te? i wyrobionych u siebie zagranicznych materya?ów.
Wina wszak?e Francuzkie po w?gierskich s? najprzedniejsze
i rozmaite wina szampa?skie bia?e, osobliwie co ro?nie na

wzgórkach, zwanych Flai i Pierry, czerwone za? oko?o Flai,
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Clmieres, Mareilles, Genlis, oko?o miasta Epernay, które r,ny

zowiem Oeil de Perdrix, Burgundskie, osobliwie oko?o Macon.

Wina czerwone i bia?e z Bordeaux, to jest Pontak, Vin de

Medoc, Vin de grave, Vin d'Orleans, Vin petit Bourgogne,

bia?e i s?odkie wina d' Anion, oko?o Lugdunu i w Delfinacie,

Cote rotie przy miasteczku Sein l'hermitage. Wina muszka?

dowe, a osobliwie czerwony i bia?y Frontyniak. Wino czer

wone Ro?uemor w Prowancyi, wino Clairet i inne wina. To

wary za? francuskie estymowane s?: materye jedwabne z Lio

nu, galanterye, li?uory, mrówki pachn?ce, obicia we?niane

i jedwabne zwierciad?a i Pary?a. Porcellany pi?kne z Sewr,

na drodze z Pary?a do Wersalu, cienkie sukna z Abbeville

i Pary?a, bawe?nicze materyjki z Rouen, kamloty i barchany
z F?andryi, batysty z St. Quentin, pargaminy z Normandyi,

papier z Angoulemu i Auvergne, ?elazne i stalowe roboty
z Delfinatu i Aurelianu, r?kawiczki zamszowe z Cosne, tabaka

z Dunkierki i Strasburga, gryszpan z Montpellier etc. etc. etc.

Có? tedy za dziw, ?e król francuski ma dochodu rocznego,

z tak bogatego Królestwa, 380 milionów liwrów! A có? do

piero przyniesie profitu traktat handlowy z osadami Amery

ka?skiemi, tak po?ytecznie i m?drze zawarty i ratyfikowany!
O rz?dzie francuskim, o liczbie wojska jego i tym po

dobnych rzeczach, nic nie pisz?, bo ani do?? mia?em czasu

dok?adnej o tym wszystkim powzi?? wiadomo?ci, ani te? ma?o

jest, co w tej materyi ró?ni pisali autorowie, do których
w tej materyi odsy?am. To tylko mog? namieni?, ?e cho

cia? z tego, com wzwy? powiedzia?, zdaje si? by? to Króle

stwo bogatem, cz??? jednak najszlachetniejsza obywatelów,
to jest wie?niaków, rol? bawi?cych si?, jest najubo?sza i do??

jednego roku nieurodzaju, ?eby Królestwo nie poczu?o zaraz

g?odu, od którego, ile mo?no?ci, Rz?d tera?niejszy broni, ma

j?c w magazynach publicznych wpogotowiu zbo?e, które zaraz

sp?awia do Prowincyi dla og?odzonych, miern? j? -ccn? potrze

buj?cym sprzedaj?c. Po wielu miejscach s? pa?szczyzny, po

datki strasznie wielkie, akcyzy wielkie, celników w Króle

stwie kilkadziesi?t tysi?cy, którzy, jak pijawki, biednego
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ch?opa wysysaj?. Ferrniers generaux, którzy od Króla aren

duj? podatki, s? to panowie naj bogatsi we Francyi. Rz?d ich

cierpi przez polityk?, w nag?ej potrzebie, jak g?bk?, nawza

jem ich wysysaj?c; ale si? to jednak nie wraca do n?dznego
kmiotka, ale do skrzyni idzie królewskiej.

Domy pocztowe: Drogi wsz?dzie s? brukowane i ró

wnane, szkoda tylko, ?e tyle te? nieu?ytecznych kosztuj?,
bo s? robione przez ch?opków z kolei i pa?szczyzn?, bez ?a

dnej op?aty. Prawda, ?e tym w ca?ym Królestwie nigdzie za

drog? nie p?ac?, poniewa? drogi s? tak dobre, poczta za tym

jest pr?dka i dobra. Ale domy pocztowe rzadko gdzie do

bre, osobliwie od Flandryi. Wiele jest miejsc, gdzie, nie ma

j?c uczciwego schronienia, w kolasce postillionom trzeba si?

rozp?aca?. Domy, karczmy litewskiej nie warte. Na tra

ktach jednak?e wi?kszych s? do?? porz?dne domy, ale w nich

och?dóstwa za to trudno szuka?. Bielizna sto?owa, do ch?op

skich litewskich obrusów podobna; no?a do sto?u nigdy nie

dadz?, chyba za przymówieniem si?. Pyta?em si? tego przy

czyny i jer dowiedzie? si? nie mog?em.
Bruki. Pyta?em si?, wiele bruki k?sztuj?? Z zadumie

niem dowiedzia?em si? taksy, ?e kamyczek kwadratowy
i z wsadzeniem go w ziemi?, 5 sous, to jest wi?cej 12 groszy

polskich kosztuje. Wiele to milionów liwrów kosztuje, np.

droga z Pary?a a? do Lionu brukowana!

D. 1 Junii w nocy wyjecha?em z Pary?a, o ?wier? mili

we wsi Vilette, strawiwszy j? ca?? u JP. Wojewody Mazowiec

kiego, Mostowskiego, gdzie on sobie dworek z ogrodami ku

pi?. Nazajutrz rano, traktem na Meaux s?awne, ?e tego mia

sta by? Biskupem, on to orze? Bosuet, gdzie te? i ko?ció? ka

tedralny jest pi?kny. Na Epernay, gdzie ober?ysta Cousin

wino przednie szampa?skie przedaje, przejecha?em Francy?
i przez Lotaryngj? przeje?d?aj?c, nie pr?dzej zastanowi?em

si?, a? w Nancy, stolicy Lotary?skiej.
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Nancy.
- Luneville. - Strasburg.

Nancy. Miasto to jest arcy-?liczne, bardzo wiele ulic,

wprost ci?tych i
_

szerokich maj?ce, przy tern zabudowania

wspania?e, osobliwie z okrytemi facyat? dachami. Najpi?k

niejszy jest tam plac, zwany Place R.oyale, na którym zesz?y
1766 r. król Stanis?aw, Ludwikowi XIV, zi?ciowi swemu, a kró

lowi francuskiemu, metalow? wystawi? statu?; w ko?o tego

placu siedm pi?knych stoi budynków, mi?dzy któremi te? Ra

tusz i pa?ac Rezydencyi królewskiej, a teraz komendantski

znajduj? si?. Koszary, przez tego? króla dla ?o?nierstwa wy

stawione, s? pi?kne i obszerne. Wspania?y spacyerowy

ogród, jeszcze dobrze drzewem nie zaros?y. W kollegiacie
?. Jerzego by? grobowiec Xcia Karola S?awnego Burgund

skiego i innych Xi???t Lotary?skich groby, ale jak si? Kolle

gjata z??czy?a z ko?cio?em Prymacyalnym R.-u 1772, wszy

stkie, tam i w kaplicy Farnego ko?cio?a ?. Miko?aja, znajduj?
ce si? Xi???t Lotary?skich groby, przeniesiono w jedno miej
sce do ko?cio?a Franciszka?skiego, w boku b?d?cej kaplicy,
imieniem Rotunda, które Cesarz Franciszek I, jako Lotary?
ski natenczas X?e, przedniemi obrazami i architektur? ozdo

bi?. Na przedmie?ciu jest ko?ció?, pod tytu?em Naj?w. Parmy
de bon secours, który król Stanis?aw pi?kn? architektur? wy

stawi?, gdzie te? i sam le?y pogrzebiony, z mi?? ma??onk?
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swoj? i jedynaczk?, córk? swoj?, królow? francusk? R-u 1768

umar??.

Luneville. Ztamt?d, o mil dwie, jest miasto w Lota

ryngii, po Nancy naj pi?kniejsze, Luneville, rezydencya zwy

czajna Xi???t Lotary?skich. Przesz?ego wieku, kiedy Nancy
przez francuzów ?o?nierzem osadzone by?o, król Stanis?aw

Leszczy?ski, z tronu polskiego przemoc? moskiewsk? rugowa

ny, ledwie u Xcia Bipontskiego nikczemny przytu?ek znalaz?

szy, po wydaniu za Ludwika XV córy swojej, znalaz? w tym

zi?ciu' protektora mocnego, kiedy za jego interessowaniem si?
w przedugodnych punktach traktatu Wiede?skiego R-u 1735

Xi?stwo Lotaryngii i Baru jemu si? w do?ywotni? dosta?o

possessy?. On te?, przyk?adem poprzedników swoich, w Lu

nevillu za?o?y? rezydency? swoj? i ?licznie je, ju? to publi
cznemi funduszami, ju? te?budowiskami, przyozdobi?. Wszy
stko teraz idzie w upad po ?mierci jego, niema bowiem, kto

by to utrzymywa?. Widzia?em ten pokój i kominek, w któ

rym si? król Stanis?aw zapali? i cia?o swoje tak sparzy?, ?e ten

fatalny przypadek by? przyczyn? ?mierci jego, której si? do??

nigdy od?a?owa? nie mog? dot?d Lotary?czykowie, z p?aczem

go do dzi? dnia, jako ojca swego, wspominaj?c, a to dla wiel

kiej dobroczynno?ci jego, mi?ego i ?askawego rz?du i przy

st?pu ?atwego. Miasto to znacznie teraz upad?o i naturalnie

dalej upada? b?dzie. Pa?ac bez meblów, ogród bez dozoru,

stajnie bez koni, ober?e bez go?ci, kana?y, traw? poros?e,
chodniki zapuszczone, drzewa podzicza?e, pokazuj? ka?demu,

?e pana w domu niema.
.

Strasburg. Z Lunevillu przejechawszy Alzacy? ca??,

stan??em dnia 5 w Strasburgu, stolicy Alzacyi. Miasto to jest
du?e i ludne, bo do 50/m. obywatel ów licz?ce, ale budynków
bardzo ma?o ma w sobie okaza?ych, najwi?cej z muru pru

skiego kamienic. Ulice za? prawie wszystkie w?skie i kr?te.
Miasto to niegdy? by?o z liczby wolnych miast Imperyi, ale

Ludwik XIV postrzeg?szy, ?e póty od granicy Austryackiej
nie b?dzie mia? ubezpieczenia granicy swojej, póki przej?cia

Renu nie b?dzie panem, po d?ugo, aniepo?ytecznie, ci?gnic-
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nych negocyacyach, pos?a? P. Louvois w ?ilkadziesi?? .tysi?cy,
z rozkazem dobycia miasta tego. LOUVOlS, sprawniejszy ne-

gocyator, ni? feldmarsza?ek: przez. taj.em?ie ?a.kupi?nyc?
agentów swoich, tyle u MagIstratu, 1 obietnicami I gro?bami

szturmu pewnego, wymóg?, ?e ci, zrospaczywszy o posi?kach,

które im znik?d nie przychodzi?y, podali p. Louvois punkta

kapitulacyi, waruj?c sobie zachowanie przywilejów swoich

i, sekretnie, partykularne zyski swoje, które wszystkie ch?tnie

Louvois podpisa?, a król dotrzymanie ich zapewni? approbat?

swoj?. I tak Francya wesz?a w possessy? miasta tego, pos

sessy?, która, traktatem Ryswickim R-u 1697, Francyi na wie

czne czasy jest warowan?.

Fortyfikacye. Le?y to miasto o pó? mili od Renu. Mia- .

sto samo w doskona?y pentagon ufortyfikowane, a ca?y ten

przeci?g do rzeki - jest ci?giem nie przerwanym fortyfikacyi.
Most na Renie jest drewniany, na palach, od Francyi czule

i ostro?nie strze?ony. Nad brzegami Renu od Francyi do

brze murowane rozci?gaj? si? fortyfikacye, tak, ?e z tej strony

wni?? do francyi zdaje si? rzecz? niepodobn?. Takich fortec

od Niemiec liczy francya oko?o 300, dobrze z tej strony opa

trzonych. Wiele trzeba by wojska, chc?c tak gruby ci?gn?cych

si? fortec ?a?cuch przerwa?. Garnizonu w Strazburgu licz?
do 5000 w czasie pokoju. W mie?cie samym najpi?kniejszy

pa?ac jest Arcy-Biskupi, teraz do kardyna?a Rohan nale??cy.
Rzadko on rezyduje w mie?cie, do którego chyba prywatnie

przyje?d?a, ?e jednak jako Arcy-Biskup Strazburgski jest tym
samem Princeps S. R. S. kiedy, jako Xi??e, publicznie wje?

d?a, Magistrat musi go spotka? i ca?y garnizon pod brqni?
?o?nierskie mu czyni? honory jest obowi?zany. Ten cere

monia? czyni, ?e Arcy-Biskup pospolicie w Savenne, w dobrach

swoich, rezyduje, maj?c wolno?? raz tylko w rok publicznego

wjazdu do miasta.

Katedra jest du?a, gotyck? dziwnie mistern? struktur?

robiona. Wie?a przy niej, powiadaj?, ?e jest w ca?ej Euro

pie najwy?sza . Promenad jest ma?o, najlepsza zowie si?

Contade, na której si? najdystyngowa?si z ca?ego miasta
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zbieraj?. S? tam i widoki cz?ste, tragedye i komedye chwa

l?, ?e dobrze przez dobrych aktorów s? grane. Luteranów

jest w mie?cie wielka liczba i wolne maj? religii swojej exer-·

titium, którego im nie naruszy? król francuski.

Mausoleum Morico de Saxe. W jednej z tych Kir

sze, pod tytu?em S-o Tomasza, zamiast wielkiego o?tarza, stoi

mauzoleum Xcia Maurycego de Saxe, Feldmarsza?ka wojsk
francuskich. Inwencya i egzekucya jest najs?awniejszego te

raz w Europie snicerza, Pigalli. Wezwany od ?mierci, w je

dnej r?ce klepsydr? trzymaj?cej, a drug?-trumn? pokazuj?cej,

Maurycy, w zbroi ubrany, bu?aw? feldmarsza?kowsk? w r?ku

maj?c, schodzi min? powa?n? i nie l?kliw?. Geniusz, repre

zentuj?cy Francy?, po tej stracie p?acz?c?, jedn? r?k? nie pu

szcza Maurycego, drug? ?mier? odpycha, prosz?c ?mierci, aby

si? nad stanem jej u?ali?a. Herkules zamy?lony stoi, opar?

szy si? o trumn?. Male?kie geniuszki wojny, przy proporcach
i sztandarach, w nieukojonym zostaj? ?alu. Wszystko to bar

dzo przednio egzekwowane z drogiego marmuru. Kosztuje

to mausoleum, kosztem Ludwika XV wystawione, wi?cej,

500/m. liwrów.

17
Dziennik podró?y Staszica, T. I.
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Kehl.- Rastadt.-Stuttgard.- Manheim.

Kehl. Przyjezd?aj?c od zachodu z Francyi, przez rzek?

Ren, stoi miasteczko Kehl, niegdy? warowna forteca, teraz

zewsz?d otwarte. Fortyfikacye rozrzucone przez Francuzów,

którzy broni? teraz, aby tego miejsca dla ich bezpiecze?stwa

nie fortyfikowano.
Rastadt. Roku 1778, d. 15 lunii, przejechali?my przez

miasto Rastadt, rezydency? niegdy? ksi???t de Baden Baden,
'

po których wygas?ej linii dosta? si? ksi???tom de Baden

Bourlach, religii katolickiej, którzy, w Darmsztadt, dawniejszej

rezydencyi swojej, mieszkaj?. Miasto Rastadt jest ma?e, ale

pi?kne, i na tera?niejszy gust pi?knie zabudowane. Pa?ac

wspania?y wogrodzie, przez który, na front pa?acu perespekty
wa jest ci?ta na mil kilka, a? do zgubienia wzroku. I tego?

samego dnia stan?li?my na noc w Stoutgardzie, stolicy ksi?z
twa Wirtenberskiego.

Stuttgard. Dnia 16 ogl?dali?my pa?ac ksi???cis
w mie?cie, bardzo pi?kny, zewn?trz i wewn?trz architektury.

Cz??? jego jedna ogniem sp?oniona, dot?d niezreperowana
stoi. Pokoje i sale wspania?e, osobliwie sala jedna ca?a ka

mieniem do porfiru podobnym ok?adana, kolumny z tego
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kamienia, kapitele za? i bazy ze spi?u. Przysionek z pobocz
nemi wschodami, co do wspania?o?ci swojej, wart jest naj
pierwszego króla w Europie. Apartamenta du?e, ale z meblów

ogo?ocone, dla nierezydencyi ksi???cej. Sala do grania ope
rów i komedyi jest dobrze uporz?dzona, i we wszystkie po

trzeby opatrzona, chocia? nad trzy lub cztery razy nie bywaj?
tam ?piewane opery. ?o?nierstwa ksi??e chowa ma?o, ale

zato dobrze ?wiczone i regularne.

Akademia ksi?cia Wirtemberskiego. NajosobIiwsza
wtym mie?cie Akademja, wcale w nowym sposobie przez tego?
ksi???cia za?o?ona i po ?o?niersku traktowana. Liczba ucz?

cych si? jest do 360. Zrazu, wszystkich, za -rekomendacy?
przyjmowano darmo, ale gdy si? ksi?ciu, do?? z innych miar

rozrzutnemu, w?tek urywa? pocz??, cudzoziemcy p?aci? od

siebie musz?. Ucz? w tej Akademii wszystkich a wszystkich

nauk, rzemios? i kunsztów niemal, a? do lekcyi polowania,
na które, kosztem ksi???cym jest utrzymywany profesor.
Do tej akademii hrabiowie zagraniczni dzieci swoje oddaj?,
a te, w naj prostszym uniformie, niczym si? od najpodlejszego
rzemie?lnika nie dystyngwuj?, póki s? w tym zgromadzeniu.

Kara i sposób ?ycia jest na tryb ?o?nierski. S? sale, w któ

rych, klassami rozdystyngwowani, ?pi? razem, pod dozorem

zwierzchnika, przez ca?y dzie? na minut? z oka nie spuszcze

ni. Na obiad, do bardzo d?ugiego refektarza, id? w marszu,

tak jak do batalii. Za daniem znaku razem wszyscy siadaj?
do sto?u, razem jedz?, razem wstaj? od sto?u, i w marszu,

razem po dwu, wychodz? na godzinn? rekreacy?. Którzy si?

osobliwie dystyngwowali w naukach, maj? dystynkcy? meda

lów i ci, u osobnego jedz? sto?u, gdzie te?, dwie, na trzy ordy

naryjne s? przydane potrawy. U sto?u, za daniem znaku, nie

doniós?szy do g?by kawa?ek mi?sa, rzuca maluchne dziecko

z ochot?. Pokory ich, cierpliwo?ci i pos?usze?stwa, ucz?,

Z tej to akademii wybiera ksi??e baletników, aktorów, ?pie
waków i ?piewaczki, oficerów, malarzów, ?nicerzów, my?liw
cówetc. i ten mu wybór do?? si? dobrze udaje.
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Gdy baletnikom lekcy? daj?, oficier przez t? godzin?

siedzie? musi i doziera? nauki. Ustanowienie bardzo pi?kne,

tylko?, jak ka?de dzie?o l.udzkie, j,est ?ied?s.ko?a?e. Patrz?c

nadal, nie wida?, ani ku jakiemu ko?cowi, ani jakim sposobem

tak liczna akademja utrzymywan? b?dzie. Koniec nie jest wia

domy, poniewa? ma?e tego ksi???cia pa?stwo tak wielu sa

pientów i artystów nie potrzebuje. Owszem, jak mi?dzy do

brem, wiele z?ego, a wi?cej miernego, bywa, na tym ju? sko?

czy, ?e wielu z nich po wierzchu tylko wyuczonych, w zrozu

mieniu swoim bieg?ych i wy?wiczonych wynidzie, i zara??

kraj ca?y. A tacy, jak do?wiadczenie uczy, pó?m?drkowie

szkodliwsi s? towarzystwu ludzkiemu tysi?c razy, ni? ignoran

ci i prostacy. A za tym kraj i traci wielu po?ytecznych oby

watelów, którzyby, przy swojej niewiadomo?ci, albo rol? upra

wiali, albo gospodarzom pomagali i prawdziwie m?drych i dla

kraju po?ytecznych nie nab?dzie. artystów. Nie wida? te?,

jakim sposobem utrzymywan? b?dzie, poniewa? nie ma na to

?adnego dostatecznego funduszu, ale tylko kass? prywatn?

ksi???cia, która, najdalej ze ?mierci? jego zamknie si?, je?li

jeszcze za ?ycia nie sprzykrzy sobie, jak ju? tak wiele innych

sprzykrzy? rzeczy, i gust odmieni?, chocia? dzi? zda si? by?

najmilsza jego z tern i dzie?mi rozrywka, którzy go, jak ojca,

kochaj?. Zar?czy? jednak statku jego nie mo?na, a zatym i tak

pi?kne Akademii postanowienie na w?osku wisi, poniewa? jej

rozpuszczenie od kaprysu ksi???cego zawis?o.

Solitude. Ztamt?d, tego? dnia, o dwie mile od Stutt

gardu, wyjechali?my na ogl?danie domu placencyowego, któ

rego wystawienie i przyozdobienie tyle kosztowa?o ksi???cia,
?e Stany Wirtenbergskie, skutków takiej rozrzutno?ci l?kaj?c

si?, supplikowali cesarza, o naznaczenie komissyi i kurateli

na ksi???cia, od której si? on przecie, powag? króla Pruskiego

wsparty, wywin??, ale za to ju? teraz ?adnej prawie figury nie

prowadzi, samotnie i bez dworu ?adnego w Ludwigsburg

przebywaj?c. Miejsce to placencyowe, dla tego, ?e tam dzika

sama puszcza by?a, z której, we dwie lecie, w tak ?liczn? prze-
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mieni? rezydency? i nazwa? Solitude. Nigdy imi? mniej Si?

z rzecz? nie zgadza?o tak tam miejsce na pa?ac wybrane, góra

panuj?ca nad górami wszystkiemi i nizinami, wsz?dzie oko

swoje prospekt gubi.

Pokoje wszystkie gustownie a? do zbytku malowane,

z?ocone i meblowane, i takim uregulowane kszta?tem, ?e po

kój z kurytarza za drzwi otwarciem widzie? mo?na. Jest

zakaz' nikogo do ?rzodka nie puszcza?, aby jakiej szkody nie

zrobiono, lub, samem chodzeniem, pokoju którego nie spa

skudzono. Dach ca?y blach? miedzian? w kopu?? kryty,

listwy i floresy s? z?ocone, tak g?sto i szeroko, ?e zdaleka

patrz?c, ca?y dach by? si? wyda z?otem kryty.

Drzew pomara?czowych nigdzie tak wielkiej liczby nie

widzia?em. Do dziesi?ciu przynajmniej tysi?cy liczba drzew

dochodzi. Krzaki nawet boczne-zdrzew pomara?czowych s?

robione. Oran?arnia nad podziw du?a i przedziwnie pi?knie

wewn?trz jest malowana. Szkoda, ?e te rzeczy s? nietrwa?e,

bo z drzewa. Kolumny wszystkie tako? s? z drzewa i p?ótnem

watowanym bia?em, udaj?cym marmur, s? obite. Równie

i statua jego na koniu, w ogrodzie, jest z drzewa. Trudno tak

wielk? okaza?o?? z takim ubóstwem po??czy?. Na tak nie

trwa?e rzeczy tak wielki ?o?y? ekspens, jest czysto marnotraw

stwo. Oficyny przy pa?acu i w ogrodzie s? równie gustowne

i kosztowne, ale wsz?dzie ta? sama dysponuj?cego fela (?) ?e to

wszystko. zda si? na lat kilka robiono. Nadpis nad pa?acem

jest taki: Suo auspico et moderatore Carolo Principe, divam

hanc solitudinem duo rum annorum labor improbus vicit.

Ogród, na fason angielski robiony, jeszcze nie jest sko?

czony.

Ludwisburg. Tego? dnia ztamt?d do drugiego rezy

dencyalnego przyjechali?my zamku, nazwiskiem Ludwisburg.

Zamek kilka kwadratów w sobie maj?cy, z kilku obszernemi

dziedzi?cami, nie tylko ksi?cia z ca?? jego fami1j? zdolny

w sobie pomie?ci?, ale i dwór ca?y króla francuskiego. Rezy-

{
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dowali tam zawsze przodkowie ksi?cia tera?niejszego, ale

dzisiejszy ksi??e na utrzymanie tak wielkiej machiny nie ?a

?uj?c ekspensy, sam jeszcze ni razu nie by? w tym zamku.

Zamkn?wszy si? w Hoche?m z pewn? komtess? i w grub? me

Iancholj? wpad?szy, nikomu do siebie przyst?pu nie pozwala.

W tak licznych apartamentach wsz?dzie meble s? bogate)

gerydony po pokojach po m. 100 fI. rens. kosztuj?ce, i kilka

cetnarów srebra wa??ce, prócz przedniej obrazowej galeryi.

Po pokojach pe?no ?licznych obrazów. Jest tam na suficie od

malowany ?o?nierz na koniu, chef d'oeuvre sztuki malarskiej,

Z którejkolwiek strony spojrzysz na niego, zawsze si? wydaje

by? w sytuacyi tej?e samej. Sale-królów warte. Jest tam

przecie wszystko kosztownie i gustownie i trwale budowane ..

Ogród jest zapuszczony. Teatr operowy, 400 z ok?adem ?okci

d?ugi, wewn?trz dla pomno?enia ?wiat?a wszystkie lo?e szk?em

zwierciad?owym s? wy?o?one.

Wszystko to z wielkim po?piechem ogl?dawszy, w nocy

ju? z Ludwisburgu wyjechali?my, a nazajutrz, to jest 14 d.

o mil? przed Manchejmem zjechali?my widzie? dom placen

cyowy ksi?cia Elektora Palatyna Renu, zwany Szwejcyngen.

Szweytzingen. Pa?ac ksi???cy jest stary, a meble

w nich przystojne. Ogród ksi???cy jest wart widzenia. Roz

ci?gniony na równinie okiem niedo?cig?ej, perespektywy ze

wsz?d wprost bite. Oran?arnia wspania?a, ermitarz ksi???cy

cudny, groty gustowne, fontanny i w rozmaitym kszta?cie

formowane, rzuty wodne, kaskady ?liczne, altany du?e i pi?k

ne, terminativa perespektyw oko ?udz?ca. Berso, albo kryte
kr?te chodniki, na mil? i wi?cej obwodu maj?ce, ptaszarnia
obszerna, statuy z kamienia ciosane przedniej ?nicerki i licz

ne, wody w ca?ym ogrodzie dostatek, wielkiej temu ogrodowi
okaza?o?ci i ozdoby dodaj?.

Manheim. Tego? samego dnia, z po?udnia, stan?li?my
w Mancheimie. To miasto mo?e si? nazwa? najpi?kniejszem
w ca?ym Pa?stwie Niemieckim. Le?y nad Renem i jest bar

dzo dobrze ufortyfikowane. Wszystkie domy, których jest
w liczbie 1548, s? na jeden prawie fason robione i pod sznur.
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?adnej niema ulicy kr?tej, wszystkie na wprost bite, tak, ?e od

jednej bramy-drug? widzie? mozna wybornie. Ta ulic rów

na prosto?? czyni, ?e ile jest przecinaj?cych si? ulic, tyle kwa

dratów, a takich jest 101, mieszka?ców licz? 24,200. Zamek

Elektorski tak jest postawiony bokiem jednym do Renu, a dru

gim do miasta, ?e z zamku prawie wszystkie miasta ulice

widzie? mo?na, poniewa? ka?da prawie ulica, którejkolwiek

zamkowej bramie odpowiada. Apartamenta elektorskie s?

bogate i kosztowne, ale ju? staro?wieckie. Kaplica zamkowa

prze?liczna i gustowna, w samym pa?acu galerya obrazowa

z du?ych dziewi?ciu salonów sk?adaj?cych si?, ma czym za

bawi? oko ciekawe. Dwa s? nadewszystko obrazy, starca

i staruszki, którym nic dot?d równego nie widzieli?my.
Bibljoteka ze 30000 ksi?g z?o?ona, ku publicznej wygo

dzie, trzy razy na tydzie? otworem stoi. Skarbiec elektorski

wie lki dostatek zawiera pere?, koron, z?ota, kamieni drogich
i wszelkiego gatunku klejnotów. Srebro tu i w rachunek nie

idzie, wyj?wszy sam? robot?. Statuarnia, maj?ca w sobie

i orygina?y, i przednie z rzymskich orygina?ów kopje, wyro

bione z marmuru, na które zapatruj?c si? ?nicerze, z kamienia

podobnego? wycina? usi?uj? pos?gi. Sala operowa jest du?a

i na dwór tak wielkiego pana proporcyonalna. Tu? przy

zamku jest obserwatoryum astronomiczne, do?? dobrze w in

strumenta opatrzone, nad którem ma dozór ex. Jezuita ks.

Meier, cz?owiek w swoim rzemio?le bieg?y i z pierwszemi
w Europie astronomami w korrespondencyi b?d?cy. On to

jest, który pierwszy dostrzeg? gwiazdeczki male?kie przy pew

nych gwiazdach, które si? ukazuj? czasem i znowu gin?. Za t?

obserwacy? swoj?, od ks. Hella astronoma wiede?skiego wy

?miany, a od Maskelina, Grynieckiego astronoma pochwalony,

literack?, z ks. Hellem rozpocz?? wojn?, i ju? ma gotow? ksi?

g?, która wkrótce z pod druku wynidzie. Byli?my w Man-

"'cheiskim cuchtauzie. Lito?? i strach bierze, wszed?szy do tego

mieszkania, wktórym, potrzebna wprawdzie dla drugich przy

k?adu i postrachu administruje si? kara, zawsze przecie wzdry

ga si? umys? na widok ?a?cuchów i innej przemy?lnei kary
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instrumentów, ktoremi w tym okropnym wi?zieniu po ca?o

dziennej pracy, n?dzni mieszka?cy, przy do?? sk?pym wy-

?ywieniu, dr?czeni s? i karani.
..

.

Ko?ció? po jezuicki w Mancheimle, co do gustu struktury,

malowania, przepychu marmurów, nie ust?pi?by ?adnemu

w ?wiecie, gdyby sklepienie jego, zbytnim malowaniem

upstrzone, ca?ej ozdoby nie zeszpeci?o. Kabinet historyi na

turalnej przy zamku jest du?y, ale nie dobrze jeszcze uporz?d

kowany. Ogród botaniczny
- za miastem, ale nikczemny.

Dom dla po?o?nic, kosztem ksi?cia utrzymywany, jest dowo

dem dobrego porz?dku i przezornego rz?du elektorskiego.

Komedyalny dom w mie?cie, pi?kn? struktnr? zbudowany,
.

zawsze jest pe?en spektatorów. ?ycie albowiem w tym mie

?cie jest bardzo przyjemne. Nie zbywa tam, ani na operach,

ani na komedyach dobrych. Aktorowie, co teraz s? najs?aw

niejsi, ci wszyscy prawie z tego teatru wyszli, albo na nim

przynajmniej grali. Muzyka elektorska znajoma w Europie,
bo prawie z samych wirtuozów z?o?ona. Ma passy? i gust
do niej elektor i na to ekspensu nie ?a?uje. Teraz, to wszystko

podobno upadnie i upa?? musi. Ka?dy Elektor Palatinu,
dziedzictwem obj?wszy Bawary?, teraz rezydency? swoj? do

Mi.inich przenie?? publicznie o?wiadczy? si?, i do tego wy-

-

jazdu przygotowania czyni? rozkaza?, co tak dalece zasmu

ci?o Manchejmu obywatelów, ?e rozumiej?c, i? pod pretek-.
stem niezdrowego w Manchejmie powietrza, doktór jego

nadworny, od rezydencyi tej odci?gn??, znajduj?cego si?
na komedyi, tylko co pospólstwo nie ubi?o, gdyby ucieczk?

nag?? ?ycia swojego nie uniós?. We ?rzodku miasta jest na

placu, w ko?o drzewem zasadzona, pi?kna gruppa, która

w Hochbergu wprzód, potem do Szwejcyngen przeniesiona.
Teraz tam nie wygoda, ?e czystej wody nie maj?, któr? wi?ksi

panowie, i sam dwór, a? o dwie mile sprowadzaj?. Ubo?si

kontentuj? si? t?, jaka jest po studniach, których w mie?cie

licz? do stu kilkunastu.
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Bjpont.?Trewir.-Koblentz.-Sehwalbach

Moguncya. - Frankfurt n. M. - Hanau. -

Wurzburg. - Bamberg. - Norymberga.-

Augsburg.

Bipont. Dnia 20 wyjechali?my z Mauheimu do Bi

pontu, gdzie?my nazajutrz stan?li. Miasto nie du?e, ale pi?k
nie zabudowane i w och?dóstwo wprawione. Pa?ac Xi???cy

nikczemny, w którym nie rezyduje Xi??e, ale o mil? ztamt?d,

gdzie si? codziennym prawie polowaniem rozrywa i bawi.

Ogród ca?y w kwinkunxach i bardzo wielki. W ko?cu tego

ogrodu jest drugi, angielski, na ko?o wod? oblany. Byli?my

ztarnt?d przez ciekawo?? ogl?da? miejsce, gdzie król Stani

s?aw Leszczy?ski, wygnany z kraju Polskiego, najpierwszy

przytu?ek znalaz?, tam si? bawi?c, póty, póki Wiede?skim

traktatem Król mu francuzki Lotaryngii i Baru nie wyrobi?.
Domeczek niski i nikczemny, ledwie na ogrodnika przyzwoi

ty. Miejsce to teraz na ba?antarni? obrane.

Obiad w Biponcie zjad?szy, na noc stan?li?my w mie

?cie Xi?cia de Nassau, Saarbriick. Miasto jeszcze nowe i dla

tego na tera?niejszy gust zabudowane. Pa?ac Xi???cia pi?knie

zabudowany, lecz go, dla przytomno?ci ksi?cia widzie?
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nie mo?na by?o. Kircha Luterska, bardzo pi?kna. Przenoce

wawszy w tym mie?cie, nazajutrz, naj?t? bark?, pop?yn?li?my

rzek? Sar?, weszli?my na granice francuzki e, i tego? samego

dnia je przeszli?my, min?wszy fortec? Fort S. Luis. Dwa dni

p?yn?li?my wod?. Dni pogodne, rozmaite po nad brzegiem tej

rzeki miasteczka i wsie, ska?y niebotyczne, i, co minuta niby

upadkiem gro??ce, i po wielu miejscach przerwane, mi?ej

okropno?ci nabawiaj?ce, gdzie niegdzie ?liczne niziny, wzgór

ki winnicami zasadzone, bardzo mi?? i zabawn? nam czyni?y

podró?. Po drodze mielismy opactwo bogate Benedykty

nów. Sam klasztor ma kszta?t pa?acu zabudowany, ale ko

?cio?ek bardzo nikczemny. P?yn?c dalej, Sara wpada w Mo

zell?, rzek? s?awn? z win, po jej nadbrze?ach zasadzonych.
Dnia 23 wieczorem szcz??liwie przyp?yn?li?my do Trewiru.

Trewir. Miasto to jest sto?eczne Arcy-biskupstwa tego

imienia, ale arcybiskup-Elektor nigdy tam nie rezyduje. Pe?

no jest ko?cio?ów w tym mie?cie. Ulice bardzo w?zkie i nie

wygodne. To miasto ma si? za najdawniejsze w ca?ych

Niemczech, i nawet, ?e kilk? set lat by?o dawniejsze od same

go Rzymu. Kosztowny murowany most stoi na rzece, Pa?ac

Arcybiskupi pusty i opuszczony. Ko?ció? ?. Symeona bar

dzo stary jest, na trzy pi?tra murowany, i w ka?dym osobno

odprawuje si? nabo?e?stwo, jedno drugiemu nie przeszkadza

j?c. W skarbcu tego ko?cio?a pokazowano relikwie ?. Symeo
na, pantofle jego, czapk? etc. i wiele innych, w z?oto i drogie
kamienie oprawnych relikwij. Ko?ció? za miastem jest jeden,
w którym, przednie malowania, za obrazow? galery? uj??

mog?·
.

Coblentz. D. 24. Narodzenie S. Jana Krzciciela. Po

wys?uchanej rano u Kapucynów mszy ?., wod? pu?cili?my si?
do Coblentz, rezydencyi aktualnej Elektora Trewirskiego,

gdzie?my d. 26 stan?li. Le?y to miasto nad uj?ciem rzeki

MozelIi w Ren. Na Mozelli jest most z ciosanego kwadrato

wego kamienia, na Renie za? jest przewóz, czyli most p?ywa

j?cy. Miasto samo jest nie?le zabudowane. Widzieli?my
w nim kilka ko?cio?ów. CytadelI a z drugiej strony Renu, na
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wysokiej opoce zbudowana, tak dobrze jest ufortyfikowana
i w ?ywno?? opatszona, ?e chyba j? g?odem do poddania si?

przymusi? nie mo?na. Widzieli?my j? i komendant by? tak

grzeczny, ?e nam wszystkie fortyfikacye widzie? pozwoli?.

Schwalbach. Z Coblentz wyjechali?my powozem do

Moguncyi. Po drodze byli?my w Schwalbach, miasteczku

s?awnym z wód mineralnych kwa?nych, zk?d s?awn? on?

Sauer-Wasser rozwo?? po Europie. Tam si? zje?d?a wielka

liczba cudzoziemców na kuracy?.

Moguncya. D. 27 stan?li?my w Moguncyi-rezyden

cyi ksi???cia Elektora tego? imienia. Wiele w tym mie?cie

?yje szlachetnych familij. To czyni, ?e miasto jest pi?knie

zabudowane, chocia? ulice s? w?zkie, katedra ma wiele w so

bie nadgrobków kosztownych, wielu arcybiskupów i kano

ników i bardzo drogi chowa u siebie skarbiec. Wszystkie

pokoje arcykunsztownie wysadzane.

Most na Renie jest drewniany i na czó?nach, tak jak
teraz na Wi?le, pod Warszaw?. Obywatele handel wielki pro

wadz?, przy takiej, jak Ren, portowej rzece. Ko?cio?ów w mie

?cie jest wielka liczba. Kartuzi, za miastem na górze, bardzo

dobrze zabudowani. Dziwno mi by?o widzie?, ?e we ?rzodku

klasztoru szynkiem wina bawi? si?.

Placencyowy dom elektorski, zwany Fauorite, ma by?

pi?kny, alem ja go nie widzia?.

Frankfurt. Tego? dnia wyjechawszy z Moguncyi,
d. 28, to jest nazajutrz z po?udnia, stan?li?my w Frankfurcie.

Miasto to jest wolne Imperyi, na elekcy? Cesarzów wyznaczo

ne, gdzie te? czasem Cesarze byli koronowani. Domy s? po

staro?wiecku budowane i po wi?kszej cz??ci malowane ze

wn?trz, co szpeci miasto. Do tego doda? trzeba, ?e ulice pra

wie wszystkie s? krzywe i w?zkie, kilku publiczniejszych wy

j?wszy. Miasto to dzieli Men rzeka na dwie cz??ci, z których

wi?ksza, Frankfurtem, mniejsza za?=-Sachsenhausen zowie si?.

Jest kilka w nim dosy? pi?knych katolickich ko?cio?ów, oby
watelów za? najwi?cej jest Luteranów. Ratusz, który oni nie-
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wiem, za co, nazywaj? Romer, zawiera sal?, w której nowo

obrany Król Rzymski je?? zwyk? publicznie. Sale, gdzie

ministrowie oko?o tej elekcyi naradzaj? si?, bardzo nik

czemnie s? zabudowane, ?e do karczmy podobniejszy

budynek, ni? do Ratusza. Chowaj? oni tam w swoim archiwum

orygina? s?awnej onej bulli Z?otej, nazwanej od z?otej pie

cz?ci, wewn?trz lakiem napuszczonej, i zapiecz?towanej, która

na z?otej i czarnym jedwabnym sznurku wisi. Zawiera ten

papier w sobie 21 rozdzia?ów, ma za? 43 kart pargaminowych
in 4-to, ?aci?skie przez Tulemaryusza t?umaczenie, in folio,

le?y wydrukowane przy oryginale.
Pa?ac ksi?cia de Taxis, dobrze umeblowany, nic w so

bie niema osobliwszego. Ufunduwany w R. 1763, szpital dla

chorych z miasta, z botanicznym ogrodem, teatrem anatomicz

nym, laboratorium chemicznym, kabinetem naturalnym i bi

bliotek? jeszcze niesko?czon?. Galerya obrazów ju? jest

przednia. Niemia?em do?? czasu zainformowania si?, co ga

lerya obrazowa, biblioteka i kabinet historyi naturalnej, ma

za zwi?zek z szpitalem. Handel w tym mie?cie jest wielki,

osobliwie za? dwa na rok wprowadzone jarmarki, Wielkanoc

ny i ?. Michalski, bogac? niezmiernie obywatelów.
Hanau. Wieczorem tego? samego dnia wyjechali?my

z Frankfortu i noc? przyjechali?my do Hanau, rezydencyi

ksi?cia dziedzicznego Landgraffa Hessen - Kasselskiego.
Forteca ufortyfikowana porz?dnie i miasto ?licznie zabu

dowane.

Dnia 29, po zachodzie, stan?li?my w Wiirtzburg.

Wiirztburg. Wurtzburg sto?eczne miasto Biskupstwa.

Tego? imienia i forteca. Zdaje si?, ?e w niej niema wi?cej

mieszka?ców, prócz ?o?nierstwa i dziewek. Ko?cio?y s? tam

bardzo pi?kne, osobliwie ko?ció? ?. Killana. W zamku starym
za miastem nie byli?my, ale pa?ac za to w mie?cie ksi???cy.
wart jest widzenia. Appartamenta, (a jest ich bardzo wiele),

gustowne s? i kosztowne. Nadewszystko w rogu pa?acu sa

lon ca?y zwierciad?owy, ?ciany i sufit ca?y w zwierciad?ach, na

których rozmaite chi?skie s? malowane figury i historye.
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W drugim za? rogu, ca?y pokój lakierem zielonym chi?skim

jest pokoszczony, wyj?wszy ?ó?te lisztwy: Przedsionek

i wschody s? królewskie. Ogród du?y, wspania?o?ci tego

pa?acu i jego pi?kno?ci odpowiada. Przy tym tylko mie?cie

jest jedna góra, z której zbieraj? s?awne one i arcy delikatne

wino, zwane Stein-wein.

Bamberg. D. 1 Julii, stan?li?my w Bamberg. Tera

?niejszy ksi??e Biskup, jest zarazem i Wiirtzburskim i Bam

bergskim Biskupem. Miasto Bamberg du?e, ale nie tak pi?kne
zabudowane jak Wiirtzburg. Ksi??? tera?niejszy Biskup

trzy ?wierci roku rezyduje w Wiirtzburgu, a czwart? cz???

w Bambergu. Ko?cio?ów i w tym mie?cie jest liczba wielka.

W Katedrze wida? grób ?. Henryka II. Cesarza i ?ony jego

Kunegundy.

Pi?kny jest ko?ció? po jezuicki w tym osobliwo?? maj?cy, ?e

kopu?a ko?cio?a zda si? by? p?aska, jak sufit, i o nic nie oparta.
Zamek Biskupi, kto Wiirtzburg widzia?, nic podobnego ku

widzeniu nie ofiaruje. Za miastem jest ksi???cy placencyowy
dom, Petersburg, do którego ja widzie? ochoty nie mia?em, ale

moja ca?a kompanja je?dzi?a. Ksi??? Biskup Wiirtzburgski
ma tytu? Ksi?cia Franko?skiego.

Erlang. Tego? dnia wyjechali?my z Bambergu, traktem

na Erlang. Miasto do margrabstwa Brandeburskiego nale??ce
i pi?knie zabudowane. Dnia 2 Lipca stan?li?my przed po?ud
niem w Niirnbergu.

Nu rribe rg-, Miasto to s?awne jest przez swoj? sytuacy?
w samym prawie ?rzodku Niemiec i ca?ej Europy. Liczy miesz

ka?ców do m. 100, domów do 8000, ulic 500, fontan publicz

nych 12, pospolitych 118, rynków rozmaitych 10,- wie?yczek
na murach miejskich 365. .Miasto jednak?e ani si? wydaje

by? wielkie, ani pi?kne. W skarbcu ko?cio?a szpitalnego (gdzie
400 ludzi z ok?adem karmi?), znajduj? si? klejnoty Imperyi:

korona, jab?ko z?ote, ber?o, miecz Karola W. wiele przytem

drogich i nieszlifowanych du?ych kamieni, wiele pi?knych

du?ych pere?, miecz ?. Maurycego, w z?otych pochwach, ca?y
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ubiór Króla Rzymskiego etc. ale te rzeczy najpierwszej tylko_

dystynkcyi osobom i za wielk? rekomendacy? pokazuj?; my?

my tego nie widzieli. Te si? rzeczy na koronacy? Królów

Rzymskich bior?. S? za? takie, które si? zawsze na miejscu

zostaj?, i tyche?my nie widzieli. Tu jest w?ócznia, któr? bok

Chrystusa by? przebity, jeden gwó?d?, i sztuka drzewa Krzy

?a ?. sztuka jas?eczek Betlejemskich, kawa? obrusa, którym

?tó? by? zas?any podczas Wieczerzy Pa?skiej, z?b ?. Jana

Krzciciela. Gdyby kto zakwestyonowa?, (i sprawiedliwie),

autentyczno?? tych relikwij, czymby j? prosz? dowie??, prócz

niepewnej i w cale b??dnej tradycyi, przeciwko której tysi?c

mo?na 's?usznych uczyni? objekcyj. Arsena? Niirnberski

m. 100 wojska móg?by broni dostarczy?, tak dobrze jest opa

trzony. Jest du?a, z bronzu robiona fontanna Herculesa,

w naturalnej .swojej wysoko?ci reprezentuj?ca, któr?, niewiem

z jakich przyczyn, chcia?by magistrat przeda?. Ostatnia jeL

cena jest m. 300 z?otych niemieckich. Stoi pod szop?,

i kupca na siebie doczeka? si? nie mo?e, i podobno ani si?

doczeka.

Augsburg. Z Niirnbergu, tego? dnia wieczorem, wyje

chali?my do Augszburga, w którym nazajutrz w nocy stan?li?

my. Miasto wolne Imperii w Szwabach, nie daleko od grani

cy bawarskiej, po?owa katolickiej, po?owa luterskiej religii.
Luteranie w tym mie?cie Karolowi V roku 1530, podali wy

k?ad wiary swojej, od czego te? i professio augustana nazwa

na. W tym?e to samym mie?cie zawarty jest traktat pokoju

religii, roku 1555. W tym?e samym mie?cie Ferdynand I i Jó

zef I, za Królów Rzymskich s? obrani. Miasto du?e i ?liczne,

kamienice wszystkie tynkowane, ulice szerokie, ko?ció? Ka

tedralny z 19 kaplicami swemi, nic nie ma osobliwszego.
W?a?nie byli?my w ten dzie?, w którym ca?e miasto ?wi?ci?o

uroczysto?? ?. Udalryka, patrona swego. Jest tradycya, ?e

ten ?wi?ty dla swoich ziomków t? ?ask? wy?wiadczy?, ?e

i szczury i muchy wyp?dzi? z miasta tego, i, aby nigdy tam

wi?cej nie by?y, uprosi?.
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W?a?nie o tym gadaj?c, przechodzi?em w kompanii jatki

mi?sne. Dzie? to by? gor?cy, i niedawno z po?udnia. Przez

ciekawo?? weszli?my do jatek i jednej muchy widzie? nie by?o.

Czy to naturalny jest skutek pozycyi miejsca? czy do prawdy
owoc modlitwy S? zostawuj?, to w zawieszeniu. Ratusz jest

ozdobny i kosztowny, ale w porównaniu Lio?skiego, lub Am

szterdamskiego, za oficyn? by uszed? ratuszow?. Obywatele

go jednak maj? za najpi?kniejszy w Europie. Fontanny pu

bliczne wszystkie s? ozdobione i pi?kne. Osobliwo?? jest

jedna, sposób, którym za ukryte mi spr??ynami, bez klucza,

trzy si? bramy otwieraj? i zamykaj?, most na fossie podnosi

si? i spuszcza. Bardziej to za osobliwo?? sztuki mechanicznej
mie? mo?na, ni?eli za pomoc w obronie miasta skuteczn?.

Fabryki kartonowe s? przednie.
W tym?e' mie?cie znajduje si? liczba nie ma?a malarzów,

na miedzi sztycharzów, z?otników, zegarmistrzów, mechani

ków, stolarzów, ludwisarzów, i rozmait?ch innych artystów.
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Monachjum.
- Ratysbona.

-

Ponowny przyjazd do

Pragi Czeskiej.-Czechy.

Miinich. D. 3 wieczorem wyjechali?my z Augszburga
i nazajutrz rano stan?li?my (to jest 4) w Monachjum, stolicy
Elektorstwa Bawarskiego. Miasto ludne i pi?kne. Ko?cio?ów

moc wielka, ?iektóre znich cudnej struktury, a wsz?dzie skarbce

ko?cielne, sprz?tem srebrnym napchane s?. Nigdzie?my tyle

bogactwa nie widzieli. W skarbcu po jezuickiego ko?cio?a

dwa du?e pokoje statuów, krzy?ów, antepedyów, i innych

ko?cielnych naczy?, ze' srebra lanych. Po innych ko?cio?ach

tyle si? znajduje.
W ko?ciele farnym organ jest bukszpanowy. W ko?ciele

?w. Piotra o?tarz wielki, ca?y ze srebra. Ko?cio?y ?w. Anny
i ?w. Jana Nepomucena, zbiór najprzedniejszych obrazów

zawieraj?. Zamek atoli sam Elektorski, wi?cej jeden ma

w sobie bogactw, ni? ca?e miasto. Skarbca elektorskiego nie

mogliby?my widzie?, poniewa? jest zapiecz?towany po ?mier

ci elektora, a? do rozstrz??nienia pretensyi Elektorowej wdo

wy Saskiej, upominaj?cej si? o po?ow? pozosta?ej przez
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sukcessy? ruchomo?ci. Ale?my widzieli pokoje elektorskie,
na przepych drogie i kosztuj?ce. Same ?ó?ko z opon? do

niego ma m. 300 floren. kosztowa?. Sala jadalna marrnuro

wemi pos?gami przyozdobiona. Sala du?a, kilkaset osób

pomie?ci? mog?ca, której wszystkie ?ciany mozajk? wyk?ada

ne, szkoda tylko, ?e figury chocia? imituj?ce marmur, s? z gip
su. Na suficie odmalowane konie ogniem tchn?ce, tak kun

sztownie, ?e na ko?o ca?ej tej sali chodz?c, z któregokolwiek

miejsca na nie spojrzysz, zawsze si? zdaj? do ciebie g?ow?

by? obrócone. Galerya obrazowa nie jest liczna, poniewa?
ona si? znajduje w Szlessheim, o trzy ?wierci mile od Muni

chu. W domie placyencyowym elektorskim, ?a?nie elektorskie

warte widzenia. Bibljoteka liczna i dobrze w ksi?gi opatrzo
na. Antiquarium, zbiór bardzo kosztowny rzymskich orygi
na?ów, z marmuru, i bronzu, i tych jest bez ko?ca. A nade

wszystko kaplica elektorska, ktor? do kilka miljonów z?otych

ry?skich szacuj?, jeszcze ceny nie przesadza. Zbiór to jest naj

dro?szych i najrzadszych kamieni, pere?, i szczerego z?ota. Mo

zajk? ca?a kaplica sadzona. Kielichy, monstrancye z szczerego

z?ota. Co naj osobliwszego kunsztmistrzowstwo wymy?le?

mog?o, to si? tam znajduje wszystko. Na ogl?danie tego

wszystkiego, cho? tak w szczup?ej kapliczce, ma?o by?o dnia

jednego; ogród i oran?arnia przepychowi i okaza?o?ci tego

pa?acu odpowiada. Opernhaus du?y i wspania?y, kornedyal
nia pi?kna i aktorowie co graj? komedy? nie s? podli. Pi?kny
za miastem jest placencyowy elektorski zamek Nympfenbourg.
Tam widzie? zamek, ogrody, fontanny i oran?erni?, ptaszarni?,

?azienki, ermita? elektorski.

Ratysbona. Dnia 6 wyjechali?my z Mimich na Frei

singen do Ratysbony. Nigdzie?my tak toczystej, równej
i pr?dkiej drogi nie mieli. Ca?a Bawarya w ?yznych nizinach

po?o?ona, gór nigdzie nie wida?, a miasto to wszystko jednak

grobl? robione i sypane. Dnia 7 byli?my ju? w wieczór w Ra

tysbonie. Miasto to jest wolne cesarstwa i fortyfikowane

miejsce, gdzie Rzesza Niemiecka przez ca?y rok sejmuje. Ce

sarz ma tam prezydenta swego. Wszyscy Elektorowie, ksi???ta

18Dziennik podró?y Staszi ca, T. 1.
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udzielni Niemieccy-agentów swoich; król Franc?ski utrzymu

je tam tak?e Ministra swego.

Ratysbona, le??c nad Dunajem, w bardzo weso?ej i mi?ej

jest pozycyi. Rzecz dziwna, ?e takie miasto tak jednak nik

czemnie jest zabudowane. Ulice brzydkie i och?dóstwa ?ad

nego ?ladu nie wida?. W jednej godzinie ca?? Ratysbon?

widzie? mo?na. Ratusz, gdzie sejmuj?, gdzie ksi???ta, albo

ich pe?nomocnicy konferuj?, ca?y staro?wiecki i paskudny.

Ko?cio?y du?e, ale gotyckie i wewn?trz bez ?adnej ozdoby.

S?owem, wi?cej zawsze w Ratysbonie imaginowa? mo?na,

ani?eli jest w rzeczy samej.

Cesarz, który, prepotency? swoj?, przemagaj?c? wobra

dach ma influency?, uczyni? ich niepo?ytecznemi. Ka?dy
z naj s?abszych ksi???t Collegii i Germanii, niedba o Ratysbo

n?, ale si? stara protekcyi mocniejszego, przy niej- pewnej

wygranej. Obecnie na dwie partye ca?e Niemcy dziel?

si?: cesarz i król Pruski. Ka?dy z ksi???t, albo si? do jednej,
albo do drugiej wi??e partyi, a spory znaczniejsze, nie decy

zy? sejmu Ratysbo?skiego, ale kilkaset tysi?cy zbrojnego

wojska, rozs?dzaj? si? ko?cz?.

Przyjazd pow tór-ny do Pragi. Z Ratysbony

tego? samego dnia wyjechawszy, dnia 11 stan?li?my w Pradze.

Prócz tego, com w zwy? o Pradze by? napisa?, zdaje mi si? przy

da? tu niektóre jeszcze obserwacje moje, które, przez prawie

miesi?czny czas bawienia si? mego, uczyni? mog?em. Ma?y

cyrku? znajomo?ci tam moich, i to z tej klassy lud?mi, którzy
bardzo ma?o sami wiedz?, aby ciekawego cudzoziemca zapy

taniom odpowiedzie? mogli, przyczyn? jest ma?o?ci obser

wacyi moich.

Obserwacya o tym mie?cie. Jestto wielkie problemma,
jak tak wielkie i tak ludne miasto, bez rezydencyi dworu, bez

handlu, bez r?kodzie?, przy tak znacznych podatkach, i ?yciu
nie bardzo tannym, jeszcze sta? i utrzymywa? si? mo?e? Han

del szczegó?owy, ca?y prawie przy ?ydach, inwekta sukien,

materyi i innych towarów na cle cesarskirn.. strasznie wysoko
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jest taksowana. Propinacya bardzo si? drogo op?aca, za ka?dy
war piwa np. 30 z?. cesarskich, to czyni T1 aszych, ile piwowar
do skarbu zap?aci? musi. Nie ma miasto ?adnych u siebie

takich osobliwo?ci, któreby, wzbudzaj?c ciekawo??, sprowa

dza?y do siebie cudzoziemców i ich si? wydatkiem i konsump

cy?, tak jak Pary?, ?ywi?o. Kto chce na par? lepszych sukien

mie? matery?, z Wiednia j? sobie zapisowa? musi.sbo w sk?a

dzie jej nie dostanie. A zatym, kupcy i rzemie?lnicy tak

ma?y odbyt maj?c, ma?o sprowadza? musz? towarów, a zt?d
bardzo. ma?y zysk maj?. Doda? do tego, tak wielk? liczb?

pró?niaków, którzy, z samej tylko importunii, wyci?nionej ja?

mu?ny ?yj?c, t? ma?? cz?stk?, prac? zarobionego przez Pra

?anina zysku, mi?dzy siebie dziej?. 'Mi?o?? gnu?noty, p?asz

czykiern pozornym nabo?e?stwa pokryta, która prowadzi po

odpustach, ko?cio?ach, kongregacyach, benedykcyach, proces

syach, z uszczerbkiem nieodbitym w?asnego stanu obowi?z

ków, rzecz dziwna, jak dot?d miasto nie upad?o?

Jako?, znacznie ju? to miasto upada, i naturalnie nako

niec upa?? musi. Ubóstwo codzie? si? wi?cej pomna?a. Wi

dzia?em nie jednego, który ja?mu?ny dzi? ?ebrz?c prosi,
a przed kilkunast? laty do m. 10 z?t. cesarskich mia? przycho

du, reszt? dawniejszym pod?atywa? si? zapasem. Inni, coraz

si? bardziej zad?u?aj? i, je?li si? jeszcze publicznie nie fantuj?,

tedy aby do?? d?ugo cudzemi si? pieni?dzmi trzymaj?c, naglej

po tym i razem doszcz?tnie zbankrutowali. ?ydzi, którym

wstrzemi??liwo?? ?ycia, i ma?y na w?asne ?ycie wydatek, do

zysku i zbioru wi?kszego pieni?dzy pomaga, po?yczaj?c po

trzebnym pieni?dze, przez lichw? swoj?, do ko?ca obywate
?ów gubi?, i na ich maj?tku rujnuj?.

Co tego tak pi?knego miasta, jeszcze do znacznego cza

su upadek przewlec mo?e, jest to, ?e b?d?c ca?ego królestwa

stolic?, jest prawie w ca?ym. kraju Czeskim miastem jedynym,

wyj?wszy Egr?, która imi? miasta mie? mo?e. W ca?ym pa?
stwie Czeskim, miasta, prócz Pragi, nie znajdziesz. Zudym,

Iglan, Czas?aw, Kollin, Ichlan, Saaz, Brilles, Jarornirz, miasta

wCzechach najwi?ksze-miasteczkami s? i za miasta liczonemi
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by? nie mog?. Ca?a zatym szl.achta. cze.ska rezy?enc?i ?nnej
w Czechach nie ma, prócz Pragi, gdzie tez aktualnie najpierw

sze familje czeskie maj? swoje pa?ace i rezyduj?. Tu jurysdyk

cya s?dowa najwy?sz?, której ksi??e Fi.irstenberg kawaler

Z?otego Runa, vice-Rex Czeski i najwy?szy gubernator Praski,

jest prezydentem. Wszystkie z innych czeskich cyrku?ów ap

pelacyjne sprawy do tego id? s?du, z którego jednak, au Cen

seil Intime aulique do Wiednia, zostawiona appellacya stro

nom. Sprawy wszystkie, tycz?ce si? Skarbu Cesarskiego,

maj? w Pradze Trybuna? Administracyi, do naszej komissyi

skarbowej podobny. Zjazdy Stanów Czeskich, z rozkazu

Cesarza komunikowane przez vice-Rexu, na rozdyspartymen
towanie pomi?dzy cyrku?y, naznaczonego przez Monarch?

podatku, sessje swoje odprawuj? w Pradze. Wszystko to nie

dzieje si? bez ekspensy, z której miasto przynajmniej ?yje.

Zjazdy tak liczne, rezydencya panów, folwarki swoje arendu

j?cych, a z grosza w mie?cie ?yj?cych, cz?ste stron prawuj?

cych si? przeja?d?ki, konsumpcya kilka lub kilkunastu tysi?

cy garnizonowego ?o?nierza, s? to dosy? silne, cho? nietrwa?e

podpory, które pochylonemu do upadku miastu temu, ze

wszystkiem upa?? jeszcze nie dopuszczaj?.

Pa?szczyzna w Czechach. Czechy same, jest to kraj
w pozycyach swoich pi?kny, grunta ma ?yzne, lud roboczy.
W dobrach, które do cesarza, jako króla Czeskiego nale??, to

jest w ekonomicznych dobrach, Cesarz zniós? wsz?dzie pa?

szczyzn?. Pomierzone grunta sprzedane s? pomi?dzy pod

danych, którzy roczny czynsz do skarbu importowa? s? obo-,
wi?zani. Grunta s? na trzy klassy dystyngwowane, dobry,

dobry ?rzedni, i pod?y. Dobro? gruntu nie tylko brana jest
z urodzaju i ?yzno?ci ziemi, ale i z odleg?o?ci od miasteczka,

(poniewa? f tu, jak w Polszcze, mieszczanie do prowadzenia
handlu sposobno?ci nie maj?c, ani wszyscy znowu rzemie?l

nikami by? mog?c, trzymaj? grunta i obrabiaj? je). Proporcya

p?acy czynszowej jest w proporcy? wysiewu. Wypróbowano
wiele, na tyle a tyle gruntu pada miarek zbo?a od miarki,

zatym, która ?wier?, strycha, albo korca naszego, czyni, na do-
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brym gruncie dwa z?ote cesarskie, na przednim pó?tora, na

pod?ym z?oty p?aci? do skarbu trzeba, innej ?adnej nie pe?

ni?c powinno?ci i s?u?by, prócz forszpanów, albo podprz??
ków, dla wojska przechodz?cego w czasie wojny. Po dobrach

za?, do partykularnych panów nale??cych, dot?d zachowuje

si? pa?szczyzna, tak wielka, jak by?a dawniej, po sze?? dni.

Zbuntowani ch?opi przez Podjebrada, szefa Hussytów, powy

rzynali panów swoich, Uporczywa i krwawa wojna, któr? ka

cerstwo podsyca?o, trwa?a przez lat wiele. Jej skutek by?, ?e

panowie przestali tyle wymaga?: trzema dniami, a drudzy
dwoma pa?szczyzny, kontentuj?c si?, licz?c to podda?stwo
tak jak w koronie, po kmieciu, pó? kmiecia, ?wier? kmiecia,

zagrodnika etc. Kmie? mie? powinien odedworu do swego

u?ytku ?an ca?y, za to do dworu trzy dni czterma ko?mi s?u?y?

b?dzie i rocznie czynszu 50 z?t. cesars. zap?aci. Inni w tej

proporcyi, Ale co cesarz z swerni uczyni? dobrami, bodaj czy

tak nie wprowadzi i w dobra partykularnych, osobliwie wi

dz?c ch?opstwo czeskie, za najpierwsz? okazy? do buntu

sk?onne póty, póki pa?szczyzna najemnikiem odbywana

b?dzie.

Polowanie w Czechach. Ten?e sam Cesarz, widz?c,

jak wiele ch?opskim krescyencyom czyni? szkody ba?anty,

kuropatwy, dziki, jelenie i innego gatunku zwierze, które

panowie dla swojej uciechy do polowania umy?lnie oszcz?

dzali, a ch?opkowi na swojej szkodzie zabi? nie wolno by?o,

wyda? edykt, pozwalaj?cy wszystkim zabija? zwierza, owszem,

umy?lnie na nich wyznaczy? polowanie, dla wykorzenienia
ich. Którzyby za? ich dla swojej w polowaniu rozrywki za

chowa? chcieli, powinni ich byli w dobrach swoich mocnym

parkanem ogrodzi? i ju? z zwierzy?ca pod kar? nie wypusz

cza?. Jako?, ten rozumny i sprawiedliwy edykt po ca?ych

Niemczech jest wykonywany.

Drogi. Drogi od Pragi a? do Wiednia wsz?dzie sypane

i wygodne. Nie ?al wreszcie i groblowe drogo zap?aci? i jesz

cze pod innym imieniem. Passage geld, te? same op?aci? dro-



PODRO? PO CZECHACH.
278

g?, kiedy, bez boja?ni wywrotu i pr?dko i bez utrz??nienia

drog? odbywa? mo?na.

Kol/in. Wyjechawszy z Pragi, jakem wzwy? namienil,

przeje?d?a?em przez Kollin, mi?dzy zamkiem Chocimirzern,
a drugim miasteczkiem Plauen, gdzie Austryacy R. 1757, dnia

18 Iunii, s?awne nad Prussakami odnie?li zwyci?ztwo.

Angern. Dnia 10 stan??em w Angern, dobrach hrabi

Filipa Kinskiego. pu?kownika wojsk Austryackich, brata ro

dzonego ksi??nej Imci Poniatowskiej genera?owej. S? one

nad rzek? Markt, dziel?ceAustry? od W?grów, po?o?one o pi??
tylko godzin jazdy od Wiednia.

Malaczka. Dnia 13 je?dzi?em do W?gier, o mil trzy
zt?d, na ogl?danie w miasteczku Malaczka, domu placencyo.
wego hrabi Banfi, w którym nic osobliwszego nie widzieli?my.

Marek. Dnia 16 je?dzieli?my do Marek, dóbr tak?e

hrabi Banfi, gdzie si? znajduje zwierzyniec gustem angielskim
i ogród bardzo du?y, cz??? gustem hollenderskim, a cz???
francuskim robiony. Ani w pa?acu, ani w ogrodzie, ?adnej
osobliwo?ci nie masz.



XXXII.

Wiede?. - O?omuniec. -

Cieszyn.

Wiede?. D. 21, zt?d wyjechawszy tego? samego dnia,

stan?li?my wcze?nie w Wiedniu, stolicy pa?stwa Austryackie

go. Miasto to jest ?rzedniej wielko?ci, ufortyfikowane jak na

le?y, odj?wszy przedmie?cia, które s? pi?kne, i wzd?u? daleko

ci?gn?ce si?. Po bulwarku, miastem spieszno id?c, za godzin?
Wiede? naoko?o wygodnie obej?? mo?na. Liczy jednak?e
mieszka?ców 200,000. Domów nie wi?cej jak 3,284, prócz

1,344 pa?ac.ów. Karet nale??cych do rozmaitych panów jest

3,000, fiakrów 200, wozów pospolitych do naj?cia 400. Szpi

talów, mi?dzy któremi inwalidy s? najznaczniejsze, 16. Ulic

117, ko?cio?ów z kaplicami 68, latar? które w nocy o?wie

caj?, 18,000.

Ko?cio?y. Mi?dzy ko?cio?ami najznaczniejsze s?: ko

?ció? Katedralny ?w. Stefana, du?y, staro?wiecki, prócz dro

giego sprz?tu ko?cielnego, ?adnej, ani zewn?trz, ani wewn?trz,

ozdoby nie maj?cy, gock? architektur? zbudowany. Wie?a

przy ko?ciele mistern? gotczyzn? robiona, i bardzo spiczasta
ma mie? wy?yny stóp 460, a zatym by?aby wi?ksza, albo ra

czej wy?szy, od wie?y Strasburgskiej. W kaplicy tego ko?cio?a

jest pi?kny grobowiec wystawiony ksi?ciu Eugeniuszowi,
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s?awnemu wojownikowi, przez familj? jego. Grobowiec z mar

muru, portret za? ksi?cia jest ze ?pi?u, suto poz?acanego.

?. Boromeusza. Ko?ció? w kopu??, ?w. Borómeusza,
przez Karola VI cesarza wystawiony, dziwnie jest pi?kny
i kosztowny. Dwa du?e s?upy przy ko?ciele, na których sztu

katery? wyborn? wyrazone s? przedniejsza ewenta ?ycia tego

?wi?tego, maj? do 40/m. z?t. cesars. kosztowa?. Powiadaj?,
ze samego ko?cio?a ?lubowane wybudowanie szel?ga cesar

skiemu skarbowi nie kosztowa?o, poni?waz koszt na to ca?y

da?y od Hamburzanów, którym jak?? pretensy? do nich cesarz

darowa? i ust?pi?, pod t? kondycy?, aby jemu ofiarowan?

summ?, na wystawienie tego ko?cio?a obrócili.

Augustyanie. Ko?ció? Augustyanów, d?ug? glory?

kryt? z??czony z zamkiem, ma w sobie Loret, w miar? i pro

porcy? Loretu w?oskiego zrobiony. Srebra tam wielki dosta

tek. Z boku za? jest kaplica zmar?ych, której wszystkie ?ciany
suknem czarnym s? wybite. We ?rzodku stoi katafalk, a na

nim trumna ca?unem pokryta. Exekwie za dystyngowanych
ludzi tam si? odprawuj?. Ca?a natenczas kaplica i katafalek

jest illuminowana.

W tej to kaplicy s? marmurowe grobowce Filipa i Le

opolda, grafów Daunów i barona von Svieten, medyka i kon

syljarza cesarzowej, w roku 1772 zma!?ego.
Kapucyni. Kapucynów ko?ció?, tez niedaleko od zamku,

znaczny jest grobami Cesarzów, Arcyksi???t Austryackich,

którzy, pocz?wszy od Macieja wroku 1619 nmar?ego, wszyscy

tam, jedni w cynowych, drudzy w miedzianych, albo ?pi?o

wych, albo marmurowych, trumnach s? pochowani. Najznacz

niejszy co do kosztu i okaza?o?ci swojej jest grób zmar?ej

cesarzowej Maryi Teressy, który ona, m??owi swojemi i sobie

wystawi? kaza?a. Stoi on we ?rzodku sklepionego na dole za

krat? ?elazn? pokoju i ca?y z cyny mistern? robot? ozdobio

ny. Na wierzchu dwa pos?gi naturalnej wielko?ci, m??a jej

zesz?ego i j? reprezentuj?ce. Powiadano nam, ze ten grobo
wiec do SO/m. z ok?adem z?t. cesars. kosztuje. Pró?ny mo-
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nument pychy i ambicyi ludzkiej, nawet po ?mierci dystyn
gwowa? si? okaza?o?ci? pragn?cej.

Skarb, który Kapucyni maj?, jest do?? wielki, najwi?cej
za? sk?ada si? zmonstrancyi, lichtarzów, relikwiarzów i innego

sprz?tu ko?cielnego, który im hojno?? zmar?ej cesarzowej,
i poprzedników jej, w podarunku da?a. Obrazów tak?e kilka

jest przedniej r?ki.
.

Po-Jezuici. Wszystkie trzy po-jezuickie ko?cio?y, co

do architektury swojej i wewn?trz malowania, godne s? cieka

kowo?ci cudzoziemca, a osobliwie sklepienie jednego, przez

Pozzo, s?awnego malarza. Collegia ich - na koszary, a dru

gie
- na kancelary? wojskow? s? obrócone.

Piarowie. Ko?ció? XX. Pi arów na przedmie?ciu równie

pi?kn? jest stawiony architektur?, ale w nim bogactw ?adnych
nie wida?.

Ich Collegium Nobilium. Maj? tam?e przy ko?ciele

swoje szko?y publiczne, zjednej strony, a z drugiej - Colle

gium Nobilium, w którym si? edukuje pani?t do o?mdziesi?t.

By?em ciekawy ich widzie? kamery, refektarz, szko?y, biblio

tek?. Wszystko porz?dne znalaz?em.

Zamek Cesarski. Zamek Cesarski, na kilka kwadra

tów podzielony, dla wielko?ci swojej, za dobre miasteczko uj??
mo?e. Le?y w ko?cu miasta, nad samemi okopami. Od miasta

bardzo si? pi?knie wydaje, Facyaty s? wspania?e i gustowne.

Apartamenta Cesarskie i Arcyxi??nej Krystyny, s? bogate
i do?? gustowne. Pokoje zmar?ej Cesarzowej, ciemn? b??kit

n? matery? obite, i bez ?adnych meblów, prawdziwie by? ?a

?obnemi pokazuj? si?. Powiadano nam, i? ona po ?mierci

m??a swego, raz ?a?ob? w?o?ywszy, ju? jej, ani z siebie, ani

z apartamentów nie z?o?y?a. Trzy s? w zamku kaplice Cesar

skie, ale wszystkie tak nikczemne, ?e do opisania ich w tym

dyaryuszu materyi nie znajduj?.

Biblioteka. Bibliotek? Cesarsk?, za najpierwsz? k?ad?
w Europie, po Watyka?skiej. Ma w sobie zawiera? do 300000

ksi?g. Samych za? r?kopismów tureckich, arabskich, perskich



UNIWERSYTET.
282

do 12000. Sam budynek, w kopule wspania?y, ozdobiony
licznemi z bia?ego marmuru pos?gami.

Medalowy gabinet. W tym?e zamku znajduje si? po

kój medalowy, w którym jest bardzo liczna kollekcya z?otych
i srebrnych medalów, od niepami?tnych, a? do tera?niejszych

czasów, bitych w rozmaitych 'cz??ciach ?wiata, osobliwie z oka

zyi jakiego osobliwszego ewentu, dla zachowania pami?ci

jego. Prócz medalów, w tym?e pokoju znajduj? si? pieni?dze
z?ote i srebrne wszystkich krajów, nie tylko Europejskich, ale

i innych cz??ci ?wiata, jakie si? albo dawniej znajdowa?y, al

bo teraz znajduj?. Widzia?em mi?dzy innymi i polsk? nasz?

z?ot? monet?, podczas panowania linii Jagiello?skiej kursuj?

c?, oraz i tera?niejszego króla naszego, medal na koronacy?

wybity, i czerwony z?oty.
Sale redutowe. Sale redutowe, w czasie otwartego

karnawa?u z Zamku Cesarza wystawione, s? pi?kne i wielk?

liczb? ludu w sobie zmie?ci? mog?ce.

Reitszula. Reitszula letnia przy zamku, jest ordynaryj

n?, ale zimowa jest taka, jakiej podobnej nigdzie nie widzia

?em. Sala jej jest wielka, pi?knej struktury, na ko?o jej ga

lerya ci?g?a, na kszta?t ló? dwurangowych nieprzedzielonych.
Na samym froncie komin du?y, z portretem Karola IV Cesarza,
oko?o za? komina balustrada lana, z wysokiemi kolumnami,

.

dla wygody oko?o komina bawi?cych si? najdystyngwowa?

szych spektatorów. ?ciany i sufit sztukatery? ozdobione.

Universitas. Universitas Wiede?ska jest ulokowana

w bardzo wspania?ym mieszkaniu. Sale, do lekcyi rozmaitych

nauk, s? du?e, obszerne i ozdobione. Sala malarska pe?na

obrazów, ?nicerska za?-pos?gów kamiennych, i gipsowych, za

model s?u??cych ucz?cym si? malarki, albo snicerki, uczniom.

Sala cyrulicza, destynowana na egzamina chirurgów, zawiera

w sobie dostatek potrzebnych narz?dzi ów cyruliczych i prepa

rowanych skieletów, a na froncie- marmurowa statua barona

von Svieten, medyka niegdy? pierwszego Cesarzowej Jejmci,

którego staraniu winna Universitas odnowienie i lustr swój

tera?niejszy. Sala anatomiczna jest tam?e blisko tak wydys-
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ponowana, ?e mimo szczup?o?? swoj? pozorn?, pó?torasta

spektatorów pomie?ci? mo?e. W górze jest obserwatoryum,
pod dozorem s?awnego astronoma X. Hella, z boku za? came

ra obscura, gdzie w cieniach obserwowa? mo?na wszystko to,
co si? po ulicach wiede?skich widzie? daje. Do tej Univer

sity chodz? na lekcye ze wszystkich zakonów. Professorowie

s? te? ?wieccy, ksi??a ?wieccy i rozmaici zakonnicy. Widzie

li?my s?awne Collegium Theresianum, niegdy? pod rz?dem
Jezuitów b?d?ce. Sk?ada si? one z dwu budynków, z których
dawniejsze, w?a?nie Theresianum, a drugie-Collegium Sabau

dicum nazywaj?. Najdystyngwowa?sza tam, nie tylko z W?

gier i Niemiec, ale z Polski m?ód? edukuje si?. M?odzi po

kamerach, doro?lejsi za? po osobnych stancyjkach. Wszyst
kich tam nauk ucz?. Widzieli?my tam pi?kny mane? i kilka

na?cie koni do mane?u w?o?onych, bibliotek? w ksi?gi nale

?ycie opatrzon?. Gabinet historyi naturalnej, osobliwie pta

sz?t, do?? dostatni. Gabinet mechaniczny pe?ny rozmaitych
modelów do statyki i hidrostatyki, mechaniki, rolnictwa etc.

nale??cych. Gabinet chymiczny do rozmaitych eksperymen
tów potrzebny. Ogród ekonomiczny, dobrze rozklassyfiko

wany na zio?a i krzewia lekarskie, dla ludzi i byd?a potrzebne,
na sady owocowe i rozmaite szczepy etc.

Zmar?a Cesarzowa, na dostarczenie tylu wydatkom nie

odbitym, przy??czy?a do tego Collegium, na wieczne czasy,

jedno opactwo w W?grzech, 18000 z?t. cesars. rocznej intraty

czyni?ce, które, razem i z tym, co konwiktorowie konsumpcyi
do Collegium corocznie p?ac?, czyni wydatku rocznego

125,000 z?t. cesarskich, summ?, która po wi?kszej cz??ci do

miasta samego wchodzi, i cyrkulacy? swoj? o?ywia miasto.

Szko?a In?ynierska. Szko?a In?ynierska z rozkazu

Cesarskiego, jest przeniesiona na miejsce, gdzie przedtym

byli kadeci, a na ich miejsce sprowadzono gwardy? cesarsk?,

-

Arsena? Cesarski. Arsena? Cesarski, który za biletem

tylko ogl?da? mo?na, jest w Europie najwi?kszy. Broni w nim

jest niezmierny dostatek. Bro? za? od nieprzyjaciela rozma-
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itemi czasy W zdobyczy wzi?ta, s?u?y za ozdob? i mebl ?o?

nierski, po ?cianach, pilastrach, sufitach i znakach zwyci?z

kich. Jest tam pos?g z spi?u, zesz?ego Cesarza i Cesarzowej.

Armat odlanych, bez lawetów, na ziemi le??cych, mnóstwo

niezliczone. A jednak i dot?d rzemie?lnicy nie przestaj? pra-

cowa? w arsenale.

Arsena? miejski. Arsena? miejski, Iedwieby za przed

pokój uszed? do tego arsena?u, chocia? na 12000 ludzi mie?

broni mo?e. Jest w tym arsenale bardzo wielki zegar, do mia

sta nale??cy, który, sztucznie raz nakr?cony, rozmaite gra

kuranty.

Belwedere. Belwedere, dawniej pa?ac Xi?cia Eugeniu

sza, a teraz do Cesarza nale??cy, jest sk?adem najprzedniej

szych obrazów, które si? we 12 pokojach zawieraj?. Zbiór

to jest obrazów, malowanych r?k? i p?dzlem, naj s?awniejszych
malarzów. Liczb? obrazów pomna?aj? znacznie te obrazy,
które po zgaszonym zakonie Jezuickim, po ich domach i ko

?cio?ach, osobliwie w Niderlandzie, a nadewszystko w Antwer

pii, z rozkazu Cesarskiego pobrano, i w tej galeryi po

mieszczono.

Galerya obrazowa Xi???t Lichtensztaynów. Gale

rya obrazowa \\t pa?acu Xi???cia de Lichtensztein i co do wie

lo?ci obrazów i co do ich rzadko?ci, pi?kno?ci i kosztowno?ci,

je?li Belwedersk? nie przewy?sza kollekcy?, to przynajmniej

jej wyrównywa i nigdy mniejsz? nie jest.

Medale P. Sayn. Zbiór bardzo drogi, szczero-z?otych
medalów i srebrnych, kolczyków i zausznic staro?wieckich,

pere?, drogi kamieni, rozmaitych dyamentów etc., ma u siebie

pani grafowa Sayn, rodem S?owaczka. Przynajmniej on do

30/m. CU zdaniem moim kosztuje. Ta pani, ze wszech miar

prostaczka, niewiem w jaki sposób zosta?a amatork?. To pe

wna, ?e nie jest koneserk?, chyba -wagi z?ota i srebra, ponie
wa? w tej proporcyi ma u?o?one medale, i, gdyby cokolwiek

na nich sama si? zria?a, jakibykolwiek przynajmniej zacho

wa?a w ich rozklasyfikowaniu porz?dek. Radzi? si? za? ?ad-
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nego nie chce, przez troskliwo??, aby okradzion? nie by?a, bo

i to nie ma?y fawor i wielkiej trzeba rekomendacyi, a?eby
komu tylko pokaza?a. Szkoda, ?e si? w takich r?ku znajduje
skarb taki, który, po jej ?mierci, mi?dzy kilka r?k sukcesyj

nych rozejdzie si?.

Ogrody. Ogrodów do publicznej przechadzki jest kilka.

Najwi?kszy jest Augarten, który terazniejszy Cesarz wielkim'

kosztem za?o?y?, i doko?czy?. Wielko?? jego b?dzie jak
Thuilerie Francuskiego, ale ?adnej innej, prócz ros?ych drzew

i d?ugich chodników, ozdoby, lub statuy, nie ma. Prater, nie

tak ogród, jako raczej gaj du?y, w którym, gdzie niegdzie po

robiono chodniki z kasztanowego drzewa i domeczki pobudo

wano, w których, przechadzaj?c si?, mo?na, wedle potrzeby,

och?ody, albo posi?ku dosta?. S? pi?kne i innych panów, oso

bliwie za miastem, ogrody, do których si? liczne dla prze

chadzki zbieraj? kompanie.

Spectaeles. Rozrywki Wiede?czyków, s? drobne

i nikczemne. Rzecz dziwna, ?e gdzie siedlisko Metastaziego,

Glucka, i innych w Europie ca?ej s?awnych kompozytorów,
teatra jednak, s? tak opuszczone i na dobrych aktorach zbywa.
Teatr Niemiecki, na którym najcz??ciej operetki grywaj?, ni

czego nie wart. Francuski jeszcze bardziej. By?em raz tylko
na Francuskiej, gdzie grana by?a komedya pod tytu?em
Etourdi. Kompozytor sensu nie mia? w g?owie, kiedy j? robi?.

Bez intrygi, bez zwi?zku., ca?a komedya. Do takich komedyi

tacy i aktorowie. Od pierwszej sceny, na innym teatrze by

liby wy?wistani. Dlatego te? spektatorów ledwie trzydziestu

by?o. I nie dziw, ?e opuszczone teatra, kiedy ani Cesarzowa,

ani Cesarz, ochoty nie maj?c do tej zabawy, talentów nie

zach?ci?y.

Fajerwerki. W pi?tek, kiedy s? zamkni?te kornedye,

za miastem, w ogrodzie Prater, dwu entreprenerów, jeden

W?och, a drugi Niemiec, daj? pi?kny widok z kunsztow

nych ogniów. Ich rozk?ad, kolory, ?ywo?? ogniów pal?cych

si?, illuminacye w rozmaitych formach, bawi i cieszy oko,

przypatruj?cego si?.
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Hecarnia, czyli szczwalnia. W Niedziel? zbiera

si? wielkie mnóstwo ludzi, na widzenie bitwy rozma

itych zwierz?t mi?dzy sob?. Jestto plac du?y, cyrkularnym
obwodem na oko?o obudowany. W dole s? budki numero

wane, w których, osobno, rozmaitego gatunku zwierz?ta s?

zamkni?te. Nad budkami, dwurangowo, naoko?o, s? lo?e, dla

wygody licznego zawsze spektatora. Na froncie tego amphi

teatru gra kapela. Za daniem znaku, wypuszczaj? z budy

zwierz?cia, który si? na placu potyka. We ?rzodku tego placu

jest sadzaweczka, dla schronienia si? nied?wiedzia, od psów

uciekaj?cego. Tam?e wysoka, z szczeblami, stoi w ziemi?
wbita drabina, aby, w przypadku niebezpiecze?stwa, móg?
cz?owiek na ni? umkn??. Kiedym si? ja znajdowa? na tym

amfiteatrze, wypuszczono najprzód dzikiego w?gierskiego

byka, ko?ce ostrych rogów swoich, o?owianemi ga?eczkami
osadzone maj?cego, przez ostro?no??, aby niemi przebi? nie

móg?. Przeciw bykowi spuszczono nied?wiedzia, który tak

stchórzy?, ?e si? ni razu z bykiem potyka? nie chcia?, i ucie

ka? zawsze, goniony przez byka, który go do?? dobrze rogami
swemi po ziemi wytarza?. Nied?wied? zwojowany, ledwie do

budy trafi?, a byk zwyci?ztwo otrzyma?. Wypuszczono potym
dwu nied?wiedzi, dzikiego wieprza, wilka, barana, owc?, ko

nia, prosi? i par? królików. Ani wilk, ani nied?wied?, na ?up

si? nie pokusili. Wieprz dziki powróci? do budy swojej. Wó?

dziki atakowa? konia i dwa razy kopytem od niego w ?eb

wzi?wszy, przysadzi? si? do nied?wiedzi, których rogami po

ziemi wywraca?, ale oni nawzajem atakowa? byka ?mia?o?ci

nie mieli. Potym spuszczono psów na wilka, który, zg?odnia?y
i wysuszony, przecie bardzo si? d?ugo broni?, a? zmordowa

ny
-

rozci?gniony zosta?. Tych?e brytanów spuszczono

przeciw bykowi, który si? im zrazu dobrze broni? rogami, ich

przerzucaj?c przez siebie, ale nakoniec "schwycony za uszy

i do ziemi ci?gniony, rycze? straszliwie zacz??, i zda? si? mu

sia?. Kilku, których wypuszczono nied?wiedzi, bez trudno?ci

psy rozci?gn??y, ale gdy potym jeden wylaz?, du?a machina,

na po?o?enie go, kilkunastu brytanów i to w pancerz przybra-
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nych, spu?ci? musiano. Rrzecz si? wtenczas osobliwsza sta?a.

Obroniony od psów niedzwied? i przestraszony, do budy
swojej uciek?. Pies jeden z'najlepszych, tak si? za nim zagoni?,
?e do tej samej wypad? budy i drzwi za nimi zasuniono.

W kilka minut postrze?ono, ?e psa nie ma. ?alu tam wiele

by?o. Rozumiano, ?e ju? pies przez nied?wiedzia zgryziony.
Za otwarciem budy, obaczono, ?e pies z jednej, a nied?wied?

z drugiej strony, jeden si? drugiego l?kaj?c, jeden drugiemu
nic nie robi?c, nawzajem pogl?daj?. Wywabiono zatym sztucz

nie z budy nied?wiedzia i tym sposobem psa uratowano.

Widok jest ciekawy, ale do?? go dla ciekawo?ci raz widzie?.

Kameduli. O mile od miasta jest klasztor Kamedu

?ów, w których ko?ciele, Jan III Król Polski komunikowa?

i wraz po komunii poszed? z wojskiem swoim przeciwko Tur

kom, których zbi? i Wiede? od ich obl??enia uwolni?.

Hasenszus. W ?rzodku prawie miasta, na rogu ka

mienicy, jest z kamienia wyrobiony na koniu Turek, na pa

mi?tk?, ?e w czasie obl??enia, a? do tego miejsca, w niz Du

naju podkopali si? ju? byli Turcy. Od piekarzów, chleb w nocy

robi?cych, wy?ledzeni i wygubieni.

Schonbrunn, W ko?cu przedmie?cia jest pa?ac placen

cyowy, w którym zesz?a Cesarzowa pospolicie rezydowa?a.
Zowie si? Sch5nbrunn. Pa?ac w nizinie postawiony, do??

bogato wewn?trz umeblowany i obszerny. W ogrodzie s?

groty rozmaite, udawane rudera. Osobliwie altana w górze

naprzeciw pa?acu jest pi?kna. Statui marmurowych cale ma?o.

Ogród drugi, na hollenderski cale fason jest robiony, i ogrod
nikiem w nim jest Hollender. Wszystkie tam zio?a, kwiaty
i ca?a ogrodnina, jest Hollenderska. Thiergarten jest to w cen

trum cyrkularnego obwodu, altana, od której we wszystkie

strony bita perespektywa, do krat? ?elazn? zamkni?tego ogro

du, w którym rozmaitego gatunku zwierz?ta znajduj? si?.

Samo miasto. Miasto Wiede? z zabudowania swego

'jest pi?kne, i w dole po?o?one, nad Dunajem, który si? tam

na kilka cz??ci dziel?c, tyle? pi?knych wyspów formuje. Od
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Polski jad?c, las g?sty, do samego miasta ci?gn?cy si?, tak

daleko Wiede? zas?ania, ?e go widzie? nie pierwej mo?na, a?

ju? wjechawszy. Oko?o ca?ego miasta, od okopów, na 300

s??ni wolnego miejsca zostawiono, gdzie si? nikt budo

wa? nie mo?e, a to dla przypadku jakiego obl??enia, aby

z przedmie?ciami na ten czas ?adnej komunikacyi nie mia?o.

O 300 s??ni zaczynaj? si? przedmie?cia, bardzo pi?knie i gu

stownie zabudowane. Latar? 18000 miasto Vf nocy o?wie

ca. Wielka szkoda, ?e rewerbery s? z farfury. Gdyby z po

lerowanej ?e?ci by?y, jak w Pary?u, w dziesi?? razy wi?cej da

?yby ?wiat?a. Ale podobno to dla odbytu farfurowej fabryki

uczyniono.
Porcelanowa fabryka. Widzia?em porcelanow? fabry

k?. Ta jest teraz tak kszta?tna, pi?kna i doskona?a, ?e w ni

czym ju? saskiej porcelanie nie ust?pi. Sekretu w robieniu

porcelany nie ma ?adnego, ale za to pracy ludzi i czu

?o?ci wielkiej potrzeba. Magazyn porcelany bardzo du?y
i dostatni.

Place. Place niektóre w mie?cie, osobliwie gdzie jest

wystawiona kolumna Niepokalanego Pocz?cia Matki Boskiej,
z dwoma kamiennemi po bokach du?emi fontannami, drugi,

gdzie jest Za?lubienie Matki Naj?wi?tszej z Józefem ?wi?tym,
trzeci za? - Trójcy Przenaj?wi?tszej, s? pi?kne, wspania?e
i godne obaczenia.

Poczta miejska. W prowadzony do Wiednia zwyczaj,

(na wzór Londy?skiej permy post, Paryskiej petite poste)

miejskiej poczty, jest bardzo wygodny, poniewa?, za dwa kraj

cary, list do przyjaciela, w ko?cu miasta b?d?cego, napisa?
i respons od niego mie? mog?.

Drugie pi?tra Cesarskie zniesione. Trzeba wiedzie?,

?e w ca?ym Wiedniu, to jest, tylko w mie?cie, wszystkich pa?a

ców, kamienic, budynków, drugie pi?tra, od dawnych czasów

wyj?te s? z pod w?asno?ci possesorów, i nale?? do Cesarza,

który, komu chce, czy to wzas?ugach, czy dla dystynkcyi, one

assygnuje, i niegodzi?o si? possesorowi w nich, albo postawi?
kogo, al bo samemu stawa?. Czy to prawo jakie, czy zwyczaj,
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zawsze jednak, jak z jednej strony dostrzegany, tak z drugiej,
z równ? dok?adno?ci? by? zachowany. Tera?niejszy Cesarz

Józef II, zmieni? ten obrzydliwy i w ?adnym kraju nieprakty
kowany zwyczaj, ale z swoim po?ytkiem najmniejszej przez
to obywatelom nie uczyniwszy ulgi. Kaza? albowiem otak

sowa? te domy, i taks? possesorom budynków corocznie do

skarbu swego op?aca?, przez to zabezpieczaj?c sobie pewno??

summy, a mieszka?ców przymuszaj?c do nowej op?aty, Której
bonifikacy? nie zawsze mie? mog? na swoich lokataryu
szach, nie zawsze w nich maj?c ludzi, pomieszczenia potrze

buj?cych.

Inne gatunki zdzierstwa. Niedo?? na tym. Tera?niej
szy Cesarz, wszystkie a wszystkie budynki otaksowa? ka

za? i z otaksowanego kapita?u corocznie siódmy procent do

skarbu wszystkim mieszka?com p?aci?, z tym jeszcze dodat

kiem, ?e za ka?d? odmian? possesyi domu, czy to przez daro

wizn?, czy przez ?mier? ojca i spadek na syna, nie tylko dom,
ale i wszelka ruchomo??,' taksuje si? i nowy possesor siódmy
procent, na samym zaraz pocz?tku, zap?aci? powinien, a to

tak daleko, ?e ile razy, przez zam?zcie, córka, z pod jednego
departamentu i regencyi, do drugiej, m??a swojego przecho

dzi, koniecznie, (?e tak powiem), to jest od ca?ego posagu,

siódmy procent zap?aci? musi. Jak s? nie równie' mniejsze

przy podobnej okazyi plebanów przychody! A przecie? na nich,

jako na zdzierców, krzycz?. Podobno to nie przez pobudk?

ludzko?ci, ale a?eby wi?cej sami do zdzierstwa mieli.

Akcyzy. Akcyza w Wiedniu, na konsumpcyjne i ?yciu
ludzkiemu potrzebne rzeczy, ufundowana, o?m milionów z?t.

pol. przychodu czyni. Nie jest to dowód wielko?ci miasta,

(chocia? do?? jest i wielkie i ludne), jako raczej drogo?ci

akcyzy, kiedy od pary wo?ów, na rze? do miasta wchodz?cych,
10 talarów, to jest 60 z?t. pol. akcyzy zap?aci? trzeba.

Karteczki na wyjazd p?atne. ?e poczt? z Wiednia

wyjecha? nie mo?na, bez karteczki od pierwszego ministra,

HlDziennik podró?y Staszica, T. 1.
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jest to polityczna racya, i w Pary?u praktykowana, ale ?e za

te karteczki p?aci? potrzeba 17 krajcarów, to tylko samemu

Wiedniowi zachowano.

Jaki jest fundusz wi??niów. Jest jeszcze nowy gatu

nek przychodu, bardzo ciekawy i osobliwy. S? po wszyst

kich ulicach p?atni szpiegowie, którzy, pod pretekstem chwa

lebnym publicznej uczciwo?ci, pilnie przestrzegaj? domów,
w których si? m?ode i ?atwe znajduj? dziewczyny. Niepodob

na, aby w takim mie?cie nie by?a znaczna liczba m?odzi, któ

rych zabawka najmilsza-z dziewczyn?. Pozwalaj? tedy ka?

dernu wni?cia do domu, ale zaraz ostrzegaj? komisarza miej
sca tego, który, znajduj?c samego m?odziana z dziewczyn?,

prowadzi go do eksplikacyi do policyi Intendenta, a ten, niby

po przyjacielskiem upomnieniu strofu, kilka funt. do kassyna

pobo?nych uczynków zap?aci? decyduje. Wielu jest, których tak

z?apano, dla uniknienia wstydu, eksplikacyi, kapituluj? si?
z komisarzem, który kilkadziesi?t czerwonych z?otych sekret

nie wzi?wszy, nie ju? do kassy, ale do swojej kieszeni, mo?e

na pobo?niejsze jakie uczynki chowa. S? nawet, przez tych
?e komisarzów p?atne, dziewczyny, których rzemios?em jest
zwodnictwo i które, przyn?ciwszy do siebie m?odziana, zna?

daj? komisarzowi, z nim potym dziel?c si?, tak uczciwie

z ?atwowierno?ci nabytym ?upem. Mimo tyle jednak ustron

nych kana?ów, któremi cz??? tak znaczna takiej percepty,
w partykularne wp?ywa r?ce, rzecz dziwna niewiadomo, czy

wiede?czyków rozwi?z?o?ci i liberty?stwu, czy komisarzów

przemys?owi przypisa? trzeba, o?mdziesi?t tysi?cy z?otych

naszych do roku to czyni przychodu. I to jest jedyny przy

chód, czyli fundusz wi?zie? publicznych i szpitalów. Zdaje si?,

?e z g?odu i n?dzy poumieraliby wi??niowie, gdyby Wiede?

czykowie mniej rozwi?z?emi byli. Prawdziwie, ten rodzaj

przychodu, bykowem nazwa? mo?na ..

Przychód z zabranego nam kraju. Przy takim prze

my?le austryackim, nie dziw, ?e Cesarz z samego nam zabra

nego kraju dwana?cie milionów ma przychodu.
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Okopy tureckie za miastem. Ogl?da?em za miastem

stare, a le i teraz dobrze znaczne, wielkie, przez Turków sypa

ne, fosy, wa?y i okopy, z których król nasz, nie?miertelnej pa

mi?ci Jan III, na odsiecz Wiedniowi przybywszy, dumnych
bisurmanów wyparowa? i Wiede? od obl??enia uwolni?. Nie

mog?em wstrzyma? indygnacyi mojej, przypomniawszy, jak

pi?knie Austrya, przez zabór kraju, t? przys?ug? Polakom

odwdzi?czy?a.
Prochownia. Stoi tam?e blisko prochownia wielka,

z konduktorami, wedle przepisu Franklina, przeciwko pioru
nom uderzy? w ni? mog?cym. Rekomendowany od P. Kabrita

bankiera warszawskiego, do Imci pana Pulhon, bankiera Wie

de?skiego, znalaz?em w nim cz?owieka bardzo grzecznego

i ludzkiego, a, czegom si? ani spodziewa?, cz?owieka znacznie

uczonego i poczciwego. Przez wdzi?czno?? atencyi jego dla

mnie, ?eby mi ona cz??ciej na pami?? przysz?a, te kilka wier

szy napisa?em.
Obserwatorium X. Hella. Widzia?em i pozna?em s?aw

nego astronoma, X. Hella, który mi pokaza? obserwatorium

swoje, i instrumenta, nowo sobie przez Cesarza darowane, po

?mierci Xcia Karola Lotary?skiego. Ale te wszystkie ju? s?

stare i jako dawniejsze zbroje i bronie nie do u?ywania, ale

dla pokazu tylko s?u??ce. Pieni?dze wszystko robi? na ?wie

cie. Gdy na nich X. Hellowi zbywa, co za dziw, ?e dobrych
instrumentów i nie ma i mie? nie b?dzie. Niedaleko Wiednia,

w Matogen, w dobrach hrabi Ki?skiego, ogl?dali?my s?awny
tam sklep, który ma w sobie pó?torasta z ok?adem kip, a ka?

da z nich najmniejsza do 300 zawiera beczek. Jest to, jak mó

wi?, w ca?ej Austryi sklep najwi?kszy.
O?omuniec. O?omuniec, przez który napowrót do Pol

ski przeje?d?a? trzeba, jest to z pomi?dzy Austryackich fortec,

nie tylko w Morawii, ale i w ca?ej Austryi, jedna z najwarów

niejszych, troistym wa?em i foss? obronna, a dla blisko?ci nie

przyjaciela, teraz aktualnie wojuj?cego, z wielk? ostro?no?ci?

strze?ona. Wsz?dzie szyldwachów po wa?ach pe?no, zatoczo

ne armaty, ?o?nierze przy nich z lontami zapalonemi, luzuj?cy
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si?, gotowo?? wszelka, tak, jakby za godzin? ataku si? spo

dziewa? miano, wojn?, nie s?odki pokój, pokazuj?. Z O?omu?

ca jecha? bezpiecznie nie mog?c na Troppaw?, gdzie si?
w 30/m. Król pruski aktualnie znajdowa?, przykremi w?woza

mi, pomi?dzy górami Karpackiemi i uprzykrzon? drog?, sta

n??em w Cieszynie, mie?cie sto?ecznym tego imienia.

Cieszyn. Miasto nikczemnie zabudowane; najwi?cej
domów drewnianych, ulice w?zkie i b?otniste. W czasie tera

?niejszej wojny, Kroaci garnizon w nim trzymaj?.
Z Cieszyna przyjecha?em na dawniejsz? granic? Polsk?,

do miasteczka Bielitz, a z drugiej strony rzeki, miasteczko

dawniej polskie Bielsk zwane. Oba te miasteczka, ledwie

tym imieniem nazwane by? mog?. Rzecz dziwna, gdzie si?
tam Barscy mie?ci? mogli! Ulice tak w?zkie, ?e gdy si? wóz

'jeden z drugim spotka, wiele trudno?ci i ludzi trzeba, na pod
windowanie jednego wozu, aby tymczasem drugi wymin??.
Nie wiem, coby z karet? by?o. Ale tego si? tam niebezpiecze?
stwa obawia? nie trzeba, bo niema ktoby z obywatel ów ka

ret? je?dzi?. Wszyscy chodz? piechot?. Po odbytej w tym
dwóch mie?cinach rewizyi podwójnej austryackiej stan??em
w Krakowie, do którego, nim wyjecha?em jeszcze, dwie rewi

zye, austryack? i polsk?, odby? musia?em.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
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Obja?nienie wst?pne Wydawcy
do podró?y ks. Stanis?awa Staszica z roku 1790-1791.

B?d?ce przedmiotem ksi?gi niniejszej opisy w?drówek ks.

Staszica odbytych wtowarzystwie m?odego Ordynata hr. Aleksandra

Zamoyskiego i jego orszaku, po Austryi,W?oszech i Szwajcaryi, od

nosz? si? do lat 1790 i 1791.

W owym czasie w?a?nie rozpoczyna?y si? w Austryi, po zgo

nie Józefa II, (t 20 Stycznia 1790 r.) rz?dy brata jego i nast?pcy,

Leopolda II, wielkiego ksi?cia toska?skiego, który, dla tronu Habs

burgów, ust?pi? z Toskanii, oddawszy tron w?oski m?odszemu sy

nowi swemu Ferdynandowi. Ksi?ztwo za? Medyola?skie, od po

koju Utrechckiego, pozostawa?o nadal pod Habsburgami.

W królestwie Sardy?skiem, panowa? Wiktor Amadeusz III,

który niebawem mia? utraci? Sabaudy? i Nizz?, na rzecz Rzplitej

francuzki ej.

W ksi?ztwach Parmy i Placencyi, zasiadali Bourbonowie

z linii Filipa V. W ksi?ztwie Modeny, panowa? Herkules III, na

bywca przez zwi.?zek ma??e?ski ksi?ztw Massa i Karrara,

Wenecya walczy o utrzymanie resztek dawnej swej pot?gi

morskiej, lecz i posiad?o?ci sta?ego jej l?du maj? niebawem pa??

pod ciosami bezwzgl?dnego konsula Banapartego i przybra? form?

Rzphte] Cisalpi?skiej.
Na Stolicy Apostolskiej zasiada Papie? Pius VI, nast?pca Kle

mensa XIV Ganganellego,
- pó?niejsza ofiara Napoleona.
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W królestwie Neapolita?skiem panuje syn Karola III, Fer

dynand IV. Jego miejsce zaj?? ma nowa Rzplita Partenopejska.

W Szwajcaryi odbywa si? wrzenie stronnictw, walka szlachty

z gminem, która ustrój odwieczny, kantonalny, doprowadza do for

my republiki Helweckiej.

Wszystkim tym zwiastunom politycznych wydarze? w kra.

inach w?oskich ma?o uwagi po?wi?ca nasz podró?ny. Wi?cej go

natomiast zajmuj? sprawy wewn?trzne, opisy zabytków i stanu eko

nomiczno-moralnego zwiedzanych krajów.

We wszystkich pa?stwach i pa?stewkach w?oskich owej epo

ki, pomimo niezaprzeczonych zas?ug niektórych panuj?cych, jak

np. wielkiego ksi?cia toska?skiego, uczonego estety i mi?o?nika

nauk, oko?o podniesienia poziomu umys?owego W?ochów, panuje

duch reakcyi i przemocy, znajduj?cy echo na kartach notat, wolno

my?lnego, pod wp?ywem wyobra?e? rewolucyjnych francuzkich,

pozostaj?cego podówczas ks. Staszica. Jako odbicie epoki, kartki

te s? dokumentem donios?o?ci niezaprzeczonej .

Do opisu podró?y do Galicyi, a g?ównie Krakowa, znalaz?y

si? w papierach po Staszicu dwa waryanty. Który z nich jest

pó?niejszym? trudno dociec.

Podaj? je tutaj w obu redakcyach.

fllexanc/er J(raushar.



I.

Kraków. - Wieliczka.

Ze wszystkich miast, niegdy? stolecznych w Polsce, Kra

ków dot?d jeszcze okazuje najwi?cej znakomitych ostatków

z stolicy pot??nych w?adców wielkiego pa?stwa, ostatków za

mo?no?ci, bogactwa, nauk, przemysiu i handlu tutejszego
miasta. Równie? pilnie ?ledz?ce oko dostrzega tu poszlaki

stopniowych zmian i upadku tej posady, w stosunku z stop
niami nierz?du, upadku i zmian ca?ego kraju.

Na jednej z opoczystych wysp rzeki Wis?y, która tak?e

ukazuje tu znaczne swego dawnego koryta zmiany, najprzód

za?o?ony by? warowny zamek. Ten pó?niej sta? si? królów

polskich, przez kilka wieków, ci?g?em mieszkaniem. Po prze

niesieniu stolicy do Warszawy, ten gmach pomieszkania kró

lewskiego utrzymywany by? starannie, do panowania Stani

s?awa Augusta. Nast?pnie, równie? jak kraj, podlega? rozlicz

nym politycznym burzom, napa?ciom i przemianom, stawa?

si?,jak niegdy? przy tego pa?stwa pocz?tkach, tak przy Polski

upadku, warown? twierdz?. Zmienili go w ?o?nierskie maga

zyny, wkrótce na wojskowy lazaret, pó?niej przerabiano go
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na ?o?niersk? koszar?, nakoniec sta? si? zbrodniarzów wi?zie

niem. Przecie?, po tylu jego przemianach, gmach ten ukazuje

jeszcze ?lad dawnej wielko?ci i" czy jem by? mieszkaniem-

jeszcze gdzieniegdzie dostrzegac poszlak?.
.

Drugi gmach pomieszka? królów, za?o?ony by? w ?ob

zowie, przez Kazimierza W. Pó?niej zosta? powi?kszony
i sztuk? architektury ozdobiony przez jednego z najdzielniej

szych królów, Stefana Batorego. Dopiero w?a?nie w tym sa

mym czasie, jak we Francyi Jakobini, tak na tej te? cz??ci

Polski, chc?c zatrze?, zniszczy?, wszelk? pami?? prawych tej

ziemi królów, burzono wszystkie po nich zostawione znamiona

i pami?tki Rzucili si? i na ten gmach drogi, pomnik ongi

wielkich Polskich prawych królów. Burz?c, przerobili go cz?

?ci? w obor? byd?a, cz??ci? w chlewy wieprzów i ?wi?. Wspa

nia?y ogród, w którym sta?y jeszcze owe staro?yte d?by r?k?

tutejszych Monarchów sadzone, pod których cieniem tylekrot
nie spoczywali po trudach, albo s?uchaniem tam pró?b, lub

odprawianiem sprawiedliwo?ci ocieraj?c ?zy nieszcz??liwych

skrzywdzonych,
- i te drzewa, z tylu wzgl?dów szanowne,

wyj?to, a na ich miejsce zasadzono kartofle i ?wikle.

Przy zamku królewskim, na górze Wawelu, W?adys?aw
Herman za?o?y? wspania?y katedralny ko?ció?, który pó?niej
sta? si? razem szanown? ?wi?tyni? Polski monarchów. W tych

wiekach, Odrow??. biskup krakowski, wystawi? pi?kny gmach

gotycki, ko?ció? Panny Maryi. Staro?ytny ko?ció? XX. Fran

ciszkanów, dzie?em Boles?awa Pudyka. S?awny z staro?yt

nych pisarzy dziejów polskich, D?ugosz, wybudowa? pami?tny
ko?ció? XX. Paulinów. Znajduj? si? jeszcze znakomite z ar

chitektury ko?cio?y w Krakowie: ?. Anny, ?. Piotra, w którym

dot?d stoi ambona, z której Skarga, z natchnienia Boga napo

mina?, przepowiada? Polakom ich straszne, przysz?e losy. Lecz

ju? wtenczas g?os ?wi?tego gin?? w g?uchej puszczy.

Wsz?dzie po ca?ej Polsce dot?d le?? ?lady barbarzy?
stwa Szwedów, stoj? podot?d rozwaliny i gruzy ich gwa?to

wno?ci, zburzenia.
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I tu w Krakowie dot?d najpami?tniejszymi w podaniach
ludu utrzymuj? si? powie?ci o rabunku ?wi?ty? przez

Swedów.

Oni zrabowali ko?ció? katedralny, nie szanuj?c grobów
umar?ych. Oni rozbili grób S-go Stanis?awa, wyrzucili jego
zw?oki i zabrali jego srebrn? trumn?.

Wsród rozlicznych zaburze? politycznych, nawet w cza

sach rewolucyjnych, mniej ucierpia?y ko?cio?y i gmachy po

bo?ne, a nierównie wi?cej upadku dozna?y arbitralno?ci w gwa?

townych zaborów czasie.

W tym to nieszcz?snym czasie, najwi?cej ko?cio?ów

i klasztorów u pad?o, fundusze potraci?o, pustkami stan??o.
W tym to czasie najwi?cej ucierpia?a tutejsza katedra i naj

wi?cej funduszów katedralnych, wsiów i biskupstw, utraci?a.

Wtenczas z?upiono i zburzono staro?ytny Celestat, fun

dowany i szczodrze uposa?ony przez Piastów. Dot?d jeszcze

szcz?tki rozmaitych robót wodnych w okolicy Mogi?y i na

rzece Rudawce, ?wiadcz?, jakich ludzi bieg?ych w umiej?tno?ci

hydraulicznej Kraków niegdy? posiada?.

Równie wiele jeszcze dostrzega? poszlak wielkiego prze

mys?u i handlu w tern mie?cie. Widzie? to w kilku kamieni

cach, których jeszcze nie przerobiono a, wierniej powiem, nie

zepsuto. Przemawiaj? o tern ogromne Sukiennice.

Mia? Kraków niegdy? swoich Rotschildów. Dzieje po

da?y nam s?awne miana kupców i mieszczan krakowskich:

Morsztyna, Stanka, Kepnicza i Wierzynka, który, czterech

najwi?kszych ówczesnych w Europie Cesarzów i Królów,

w swym domu przyjmowa? i z dworami uk?ady pieni??ne
zawiera?.

Akademia Krakowska, pierwsza za?o?ona na Pó?nocy

przez Kazimierza Wielkiego, okazuje dot?d najwi?cej ?ladów

swojej niegdy? wielko?ci, i swoich nast?pnych zmian i upad

ków, wraz z zmianami i upadkiem kraju.

Wprowadzenie Jezuitów do Polski zada?o temu pierwsze

mu, g?ównemu królewskiemu zak?adowi pierwszy cios. Zacz??a
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si? znowu wznosi? za panowania Stanis?awa Augusta. Czas

wkrótce rozburzy? te szcz??liwe odradzania" si? zawi?zki'

Gwa?towne tego? wyrugowanie, wstrz?sn??o jeszcze bardziej
ten chwiej?cy si?, szanowny Instytut.

Ja, ju? zasta?em jego muzea, gabinety, naukowe zbiory,
w lichym stanie.

Nakoniec Kraków, Stolica Polski, zosta? od Polski od-

??czony.

Nazwano go wolnem miastem.

W tej kolei pozostali tam Polacy.

Zapomnieli, co im los naj szanowniejszego powierzy?,

zapomnieli, ?e w tej staro?ytnej mieszkalni prawnych Monar

chów wielkiego Narodu, wszystko, co tylko po nich si? pozo

sta?o, co tylko ich r?ka wystawi?a, wszystko powinno by?o by?

?wi?te, nietykalne, równie sta?si? nie?miertelne, jak nie?mier

telnemi s? imiona i pami?? pot??nych tego miasta za?o?ycieli.

Zapomnieli si? i, porwani sza?em nowo?ci, sami rzucili si?
i poburzyli stoj?ce jeszcze mury, bramy, wa?y, drogie staro

?ytno?ci znamiona.

Z Krakowa wyje?d?aj?c w roku 1790 do Wieliczki, przez

Cesarza Anstryi oderwanej od Polski, ujrza?em pierwsze ude

rzaj?ce zmiany, na wst?pie do nowych granic, przez przyw?a
?ciciela zdzia?ane. Orze? czerwony w bia?em polu zosta? po

czerniony i dodano mu drug? g?ow?. Przedmie?cie Krakowa,

Podgórze, przezwano Ludioichsziadem, Odwiecznym kra

inom Polski dano nazwiska: Zachodnia i wschodnia Gal

licya.

W Ludwichsztadzie znalaz?em od Krakowskiego przed
mie?cia tak?e ró?nice. Gdzie przedtem sta?y pa?ace panów,
dworki szlacheckie, domy ?ydów i mieszczan, klasztory i kon

wikty
- teraz wielkie gmachy koszar dla wojska, domy dla

mnóstwa urz?dników, oficyalistów, komory celne, magazyny

?o?nierskie, i sklepy ?ydowskie. Niewiem, co tu lepszego dla

szcz??cia mieszka?ców?
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W Wieliczce znajduje si? kopalnia soli najwi?ksza i naj

bogatsza w Europie.

Polacy j? na ojczystej ziemi pierwsi znale?li, odkryli

swoj? prac?, kosztem, nauk?. Uporz?dkowali do tego stopnia,
w jakim si? teraz znajduje. Jestto kopalnia z wielu wzgl?dów
bardzo rzadka i szczególniejsza. Ja, zwiedzaj?c j?, pomija?

b?d? spisywanie jej szybów, ko?owrotów, wielkich i kosztow

nych schodów, którymi równie wygodnie schodzi? w podziem
ne g??bie, jak wychodzi? z nich na powierzchni? ziemi. Nie

b?d? opowiada? jej podziemnych podkopów, ulic, galeryj,

jej s?awnych jezior, wykutych w soli kaplic przezroczystych,
z soli o?tarzów i pos?gów. Pomin? i to, ?e ludzie w tej ko-

palni pracuj?cy, przychodz? do znacznej staro?ci. Konie, w te

podziemne lochy spuszczone, trac? pr?dko wzrok, ale ?yj?

d?ugo. Te wiadomo?ci, i im podobne, ju? s? opisane przez

wielu, nawet z przesad? wyobra?ni. Ja wi?cej zwraca? b?d?

uwag? na wszelkie geognostyczne tej kopalni stosunki, abym
do nich wspó?rodaków naprowadza?, abym im wskazywa?

?rodki, jak im nale?y im na pozosta?ej jeszcze ziemi szuka?

tej koniecznej do ?ycia potrzeby, gdzie sól znale?? mog?,

dok?d, jej szukaj?c, nie powinien si? trudno?ci? zra?a?, a kie

dy ju? im g??biej zapuszcza? si? nienale?y, lecz zaprzesta?
trzeba.

Z wierzchu le?y, na par? s??ni, rozmaita mieszanina ziem

nap?ywowych. Dalej, spotyka si? opok? wapienno margielow?.
z rozmaitemi skamienia?o?ciami, konch morskich. Takowy

margiel miewa od 3 do 40 s??ni mi??szo?ci. Prze?wita go

czasem, lub miesza si? z nim gips. Czasem na kilka s??ni

przedziela go piasek, czyli piaseczek ci??ki, zlep?y, nap?cz

niaj?cy si? w wodzie. Górnicy maj? go za dobr? wró?b? i na

zywaj? sys. Im g??biej, tern wi?cej, ów wapienny margiel

zmienia si? w i?o-margiel. Pod opok? i?o margielow?, nast?

puje kilka s??ni samego i?u, który jest t?usty, siwy i ska?

olejem przyj?ty. W nim ju? ukazuj? si? odrobiny soli. Ten

zwykle robi tu strop, czyli ha?d? (tuil), pok?adów soli.
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Po takim ile ukazuje si? sól zielona, nie czysta. Tej
massa, czyli kar?, ma do 40-tu s??ni. Prze?ciela j? czasem

na kijka stóp ró?na ziemia. Gdy si? sól zielona ko?czy,

nast?puje pok?ad i?u czarnego, na kilka stóp gruby. Tutejsi

górnicy nazywaj? t? glin?
- mydlark?, Jako?, po takim ile

ustaje sól brudna, a zaczyna si? sama sól czysta, bia?a,

szybikow? zwana. Ta zachodzi w g??b ziemi, dot?d nie

przebrana.

Powiedzia? mi dyrektor, ?e w jednem miejscu najg??b
szem dobito si? do ?opienia, Thon-schiefer. G??boko?? naj

wi?ksza, do której si? ju? dokopano, wynosi przesz?o tysi?c

stóp. Z tej, opoka margielowa zajmuje 250 stóp, a sama

massa soli zielonej i bia?ej ma przesz?o 700 stóp.

Pok?ady soli le?? wa?owato. Wszystkie maj? kierunek

od Zachodu na Wschód, i s? pochylone na Pó?noc ku Wi?le,
w tej samej linii, jak na drugiej stronie Wis?y, w pozosta?ej
Polsce.

Wydobywaj? si? z ziemi ?rzod?a s?one pod Buskiem,

pod So1cem, w okolicach ??czycy, pod Ciechocinkiem, S?o?

skiem.

Kopalnia soli w Wieliczce, tern odznacza si? od innych

kopalni solnych, ?e jest wsz?dzie, ci?gle, sucha, ?e do

tak wielkiej g??bi w ziemi, nie by?y od wód ?adnej prze

szkody.

Konchy morskie, które znajduj? si? w opoce margielu,
nie znajduj? si? bynajmniej w pok?adach soli czystej, ani

g??biej, pod sol?.

Z takich wiadomo?ci geognostycznych stosunków ko

palni soli przy Wieliczce mo?na z wielkiem podobie?stwem

wnioskowa?, ?e pok?ady soli pochylaj?c si? ku Pó?nocy, prze

chodz? pod Wis??, ?e sól znajduje si? w pozosta?ej Polsce, ale

nierównie g??biej ni? w Wieliczce, ?e nale?y soli szuka?

w Polsce w okolicach tryszcz?cych ?rzóde? s?onych, ?e szu

kaj?c soli, skoro znajduje si? opoka wapienno margielowa,

która, im g??biej, tern wi?cej przechodzi w margiel i?owaty, ?e
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opoka margielowa zawiera w sobie gips, bywa czasami s?o

nawa, bywa prze?cie?ana piaseczkiem, albo i?em, zgo?a, ?e

zachowuje podobie?stwo gatunku margielu, pod jakim w Wie

liczce sól le?y. W takim razie, nie trzeba si? ?adn? trudno?ci?
zra?a?, nie nale?y robót dalszych poprzesta?, dopok?d, albo

nie dokopie si? soli, albo wielkich wód s?onych, albo nie

wyjd? na ska?? innego rodzaju, nale??c? do gór prze

chodowych.

Musz? tu wyzna?, i? chodz?c po tych nieprzebranych
bogactwach Polski, a w gwa?townika r?ku, ?cisn?? mi ?al po
kilka razy serce.

Jak wielkie to bogactwa odkry?a Polska!

- Lecz dyrektor odpowiedzia? mi:

- Jak nikczemnie je straci?a! Oto, jak gdyby jej ci??y?y,

prosi?a si?, aby je dom Austryacki zabra?, gdy? gdyby jak?
kolwiek byli Polacy uczynili trudno??, ich Wieliczka by?aby
si?, jako ich rzecz w?asna, w ich r?ku zosta?a oX-).

Wieliczka, równie jak Bochnia, s? dzi? lepiej zabudowa

ne, ni?eli za Rzplitej by?y.

Sól, w wielkich sztukach krystalizowana, znajduje si? po

dawnych pró?nych szybach, przez których podniebienie
w wielu miejscach wilgotnych, s?czy si? woda. Tam krysta

lizuje si? sól czysta, bia?a, ale gorzka. Z tej, rzemie?lnicy
Wieliczki robi? ró?ne figury. Znajduje si? pod ziemi?

statua N. P. Maryi, wielko?ci naturalnej. Administrator za

pewnia? mi?, ?e ca?a z soli kryszta?owej. Uwa?a?em, i?

by?a ca?a przezroczysta, gdy za ni? postawiono ?wiec?.

-,:-) (Waryant). Jakie? to wielkie bogactwa tu przez Polaków odkryte

zosta?y!
Na to mi odpowiedziano:
- Ale nie równie dziwniejsza, ?e j? tak ?atwo i tak marno utracono.

Wszak?e to, jak gdyby Polakom ci??y?y- Byli tacy, którzy przyk?adali si?

us?u?nie, ?eby t? kopalni? dom austryacki zabra?.
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Do kopalni jest dwojaki sposób Wn1]SCla, albo przez

spuszczenie si? szybem, albo schodz?c z jednej do drugiej
kondygnacyi schodów.

Na pierwsz? kondygnacy? jest schodów 360. Na drug?
15, na trzeci? tak?e przesz?o 150. Schodami wyszed?em z ko

palni na powierzchni? ziemi.



II.

Zabytki Krakowa.- Ogród botaniczny.
Szko?a G?ówna. -

Wyjazd z Krakowa. - Bochnia.

Lanckorona. - Bielsk.

W sobot?, dnia 24 kwietnia, o godz. wpó? do drugiej sta

n?li?my w Podgórzu dawnem przedmie?ciu Krakowa, teraz

od domu austryackiego Ludwigsztad nazwanym.

Przechodz?c z Podgórza przez most na Kazimierz, gdym

si? obejrza?, a ujrza? razem z jednej strony Wis?y Austryackie

go, z drugiej strony-Polskiego ?o?nierza, tylko ten, który rów

wnie ze mn? jest czuj?cym los upadku ojczyzny, uwierzy, jak

dr?cz?cym by? dla mnie ten widok.

Kraków, stolica Polski, dzi? ju? jedno przedmie?cie Kra

kowa, jest miastem domu Austryackiego.
Grób Stefana Batorego jest pi?kny i powa?ny, kaplica

Stefana I, w której le?y Stefan, Augusta i Stefana ?ona.

W ogrodzie botanicznym, ?wie?o za?o?onym, widzia?em

zak?adane fundamenta do obserwatoryum i znalaz?em oko?o

4000 gatunków ro?lin. Do obserwatoryum zaczynano przyspo

sabia? narz?dzia. By?a jedna luneta achromatyczna, od króla

darowana, jedno narz?dzie do patrzenia, dwa teleskopy.

Gabinet historyi naturalnej, bardzo ma?o kawa?ków mi

neralogicznych tylko obejmuj?cy, bez wszelkiego porz?dku.
Zbiór skorup morskich dosy? pi?kny.
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Pan Szeyt, professor chemij, pierwszy tu zaprowadzi?

ogród botaniczny i laboratorym chemiczne.

Gabinet fizyki bardzo niedok?adny, zaniedbany, narz?

dzia zakurzone.

Zdziwi?o mi? niezmiernie, ?e Szko?a G?ówna, tak s?awna,
tak staro?ytna, a tak opustosza?a, tak pró?na, niemia?a ani

gabinetu fizyki, machin, historyj naturalnej, zgo?a, ?adnych na

ukowych zbiorów, prócz jednej biblioteki, która, jak ze stosów

ksi??ek na kupie le??cych miarkowa? mog?em, zdawa?a si?

dosy? wielka, ale nie u?o?ona, nie opisana, od niepami?tnych
czasów. Przeciwnie, gmachy akademickie, kollegia, sale) s?

kosztowne, rozleg?e i w dobrym gn?cie architektury stawiane.

Wszystko wi?c, co naukom niegdy? w tej G?ównej Szkole by?o

po?wi?cone, to opustoszono, zaniedbano, ale izb? ?. Kantego
z czci? pilnie zachowano.

Po katedrze, najznakomitszy jest ko?ció? Panny Maryi,

koIIegiata. W nim o?tarz dawny gotycki, z samych figur

r?ni?ty, wielko?ci naturalnej, swoj? osobliwo?ci? zas?uguje na

uwag?.

Od kilku lat za?o?ono w Krakowie publiczne widowisko,

teatr. Publiczno?? schodzi?a si? bardzo pó?no. Ledwie

o godzinie w pó? do dziewi?tej zacz?to. Publiczno?? bardzo

nieliczna. Z pospólstwa - ledwo pi?? osób by?o.

Ludno?? Krakowa jest bardzo ma?a. Wojskowych najg?

?ciej po ulicach.

Ró?nica, z Krakowa jad?c na Podgórze, jest ta najwi?k

sza, ?e w Krakowie nie wida? gmachu publicznego, tylko pa

?ace panów, a na Podgórzu-liczne, pot??ne domy, dla samych

officyalistów.
Kamie? na Podgórzu jest wapienny, pe?en ska?ek

i konch.

Mi?dzy professorami niezgoda. Jedni-strona Oraczew

skiego, rektora, drudzy -

partya ?niadeckiego.
Z Krakowa d. 26 wyjechali?my do dóbr Xi???cia de Li

gne, o 3 mile od Krakowa. Droga bita, cz??ciami tylko urobio-
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na, wi?c prawie po?ow? drogi z?a, lecz p?aca ci?g?a, nieprzer
wana, jak gdyby droga bita ci?gle by?a. Lud wsz?dzie ko?o

niej o sze?? mil p?dzony, darmo pracuje.

Tego? dnia jechali?my do Kalwaryi.
Z Bochni jad?c do Kalwaryi ci?gle po lewej r?ce ukazuj?

si? ?niegiem okryte Tatry.

Bli?ej otacza?y nas góry ?rzednie.

Te sk?ada? powszechnie piaskowiec, albo wapie?, z kon

chami. Po ca?ej drodze widzia?em t?umy p?dzonych ludzi.

W?a?nie zak?adano i robiono wielki trakt bity z Lwowa

do Wiednia. Do tej roboty sp?dzano w?o?cian pieszych i ci?

g?ych, w rozleg?o?ci o?miu mil na oko?o i na ca?y przeci?g
o?miu dni, nie rachuj?c im dni straconych na drog?. Wyrze
kanie ludu by?o wielkie. Odleg?o?? i dziesi?? dni czasu odda

lonego od gospodarstwa, jest ci??arem zbytnio dolegaj?cym
dla ludu i dla bydl?t. Nadto, ?rzodek taki do robienia dróg

bitych jest zbytnio kosztowny, a razem w wi?kszej cz??ci mar

notrawnym. Dziwi?o mi?, ?e rz?d s?awny, tyle do?wiadczenia

maj?cy, tak niestosowny obra? sposób. Pomimo tych niedo

rzeczno?ci, uznawa?em godn? uwielbienia Rz?du podobn? sta

ranno?? o drogi. Te tylko przykre nasuwa?y mi si? wspomnie
nia: Czemu tego nie zrobili Polacy? Czemu tej u?yteczno?ci

pami?? i chwa?a nam nie dosta?a si?!

Kalwaryi _po?o?enie w przyjemnem miejscu. Wszyscy ci

ojcowie, a szczególniej starsi z nich, wyrzekali na powszechne

zepsucie ludzi, ?e niema w ludziach wiary, niema moralno?ci,

wszystko ?wiatowo?ci oddane, ?e wol? teraz ten grosz obróci?

na ?wiatowo??, ni?eli ponie?? go na o?tarz i obraca? na odwie

dzanie miejsc ?wi?tych.

D?ugo mi si? tak?e i podobnie wynurza? nad niepobo?no

?ci? ludu. S?ucha?em go cierpliwie, nic" mu nie odpowiadaj?c,

tylko pomy?la?em sobie: Ten dobry ojciec harfarz powtarza

równie to, co ca?y ?wiat i wszyscy wygaduj? przeciw sobie,.

nie wchodz?c w przyczyny z?ego. Niewiara-nigdy z do?u, za

wsze z góry poczyna si?, i przychodzi na dó?.

2
Dziennik podró?y Staszica. T. II.
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Rzeczywista przyczyna upadku odpustów, jest nast?-

puj?ca:
'l'? t ki lelki k

' , ,

Cesarz Józef II pomys I, ?e a le wie te s upiarne SI?

ludzi w jedne miejsca nie mog? dzia? si? porz?dnie, dziej? si?

wi?c bez nadzoru, s? wi?c ogó?owi dobra szkodliwe, nieu?y

teczne, a mog? si? czasem niebezpieczne stawa?,

W?ócz?ga psuje obyczaje, nie na prawia, rozwalnia mo

ralno??, nie umacnia, podaje do wszystkich nadu?y? pole, za

miast prowadzenia do nabo?e?stwa, nadaje ludziom roztarg
nienia i pró?niactwa, sposobem do pija?stwa,

Pielgrzymki po odpustach odrywaj? lud pracowity od

pracy, Tak ginie w nich po?yteczno?? dla ogó?u, poznawanie

przez gmin obcego kraju, staje mu si? pochopem do emigracyi.
Z tych powodów, zniós? odpusty, zniós? wiele pobo?nych
klasztorów,

Zakaza? urz?dnikom ?rzednim wydawanie pozwolenia
a na granicach wzbroni? wypuszcza? ludzi z kraju, Odt?d

wi?c i tu odpusty upad?y i teraz, zamiast 100 tys. pielgrzymów,
kilka razy do roku, ledwo kilka tysi?cy na rok, z okolicznych
wsiów i miasteczek przychodzi. Bez tej przeszkody pewnieby
teraz liczniejsze skupianie si? ludzi zbiega?o si? na odpusty,

bo, oprócz wiary, jest w ludziach jaka? wrodzona do pielgrzy
mek sk?onnos?.

Szczególnie na pi?knem wzgórzu ukazuje si? klasztor

i ko?ció? Bernardy?ski, s?ynny z cudów, a za?o?ony przez Mi

ko?aja Zebrzydowskiego, s?ynnego w naszych dziejach z swo

jej krn?brnej i nierozs?dnej, mo?now?adczej dumy,

Miasto, bez ?ydów, jest dosy? czyste, ale mizerne. Lud

podupad? i równie jak Bernardyni wyrzeka na niewiar?, na od

pustów upadek,
W klasztorze zasta?em jeszcze 30 Bernardynów, by?o ich

dawniej, jak si? dowiedzia?em, oko?o stu.

Naprzeciw góry Kalwaryi le?y wielka góra z zamkiem,

Lanckoron? zwanym. Zamek ten ?wiadczy? cz?sto skutecznie

us?ug? w obronie kraju. Ostatni raz, przeciw wojskom sprzy

mierzonych warowa? przez trzy lata cnotliwych Polaków, któ-
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rzy, przysi?g?szy sobie w Barze i? maj?tkiem i ?yciem niepo

dlego?ci narodu broni? b?d?, w tym zamku trzy lata bronili si?
walecznie.

Z góry Lanckorony obszerny widok obejmuje po?o?enie
Krakowa i gór Tatrów. Tatry ?niegami okryte gin? wob?o

kach. Ich pasmo ci?gnie si? od po?udnia i zachodu, na mie

dz? wschodu i pó?nocy.

Zwróciwszy wzrok ku Krakowu, wida? miasto Kraków,

w nizinach, a góry zdaj? st? by? jedn? równi? pochy?? zni?aj?

c? si? ku korytu Wis?y.

Kamie?, piaskowiec wapnisty, le?y warstwami pochy?emi
ku pó?nocy, z kierunkiem do Tatrów równoleg?ym.

Z Kalwaryi do Andrychowa najwi?cej jedzie si? dolin?,

któr? rzeka Skawa do Wis?y uchodzi. Równiny po obydwóch

brzegach s? uprawne, ale kamieniem z pobocznych gór za

walone.

Andrychów, miasteczko pe?ne tkaczów, p?ócienników,
a osobliwie, wyrabiaj?cych obrusy i serwety. Rozmawiaj?c
z rozmaitemi osobami z miasta i wiosek o ich stanie, o ich lo

sie, wszyscy wyrzekali na zbyteczn? uci??liwo??, na publicz
ne ci??ary i na podatki. Wspominaj?c z b?ogos?awie?stwem
niedawne czasy pod rz?dem polskim, odzywali si?, ?e je?eli
tak ?le d?u?ej im b?dzie, przerzuc? si? do Polski.

Z Andrychwa jechali?my do Bia?y. Wszystkie góry sz?y

nieprzerwanie po r?ce lewej, a po r?ce prawej, wielkie zacz??y

si? ukazywa? równiny.

Pod miastem Kenty p?ynie rzeka i wielkie czyni wylewy.

Odwiedzi?em w Kentach dom ?. Jana Kantego. w którym ro

dzi? si?, ale na miejscu tego domu zasta?em wymurowan? dla

tego ?wi?tego m??a kaplic?, któr? przyw?aszczy? sobie Jó

zef II. Ca?a zasypana owsem i ?ytem.

Z Kentów, z tym?e po?o?eniem góry, równiny, jechali?my

do miasta Bia?y, pod którem p?ynie rzeka Bid?a.

Miasto Bia?a, ostatnie z zabranych krajów, by?o starost

wem. Dzi? dobrze zamurowane rzemie?lnikami licznie obsiad?e.
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Nad brzegami rzeki Bia?y, która oddziela to miasto od

Bielska, miasta ordynacyi Su?kowskich, tak?e rzemie?lnikiem

obsiad?e, ale nie tak dobrze zabudowane, jak Bia?a. Grunta

dosy? liche. Tam zt?d jad?c do J?drzejówki, zawsze po lewej
r?ce le?? góry, ?niegiem okryre. O mil? drogi przewozili?my
si? przez Wis??, z gór wychodz?c?,

Dnia 29 kwietnia przyjechali?my o godzinie 4 po po?u
dniu do Cieszyna. Miasto wielkie, ale zupe?nie tego roku by?o

zgorza?o. Ogie? zaj?? si? od ?yda. Xi??? Albert, dziedzic

miasta, da? znaczn? mieszczanom do budowania pomoc. J?zyk
czeski z polskim.

Od.Bielska zaczyna si? kraj ?l?zki. Z Cieszyna nocowa

li?my w Tyszynowcach, wsi nale??cej do niejakiej pani O?a

rowskiej, wdowy szlachcianki.

Ch?op, po trzy i po pi?? dni pa?szczyzny robi, karczmarz

na rok p?aci z tej karczmy z?. ry?. 500. Wie? rozrzucona.

Lud z W?gier i Morawy przechodz?cy skar?y? si? wsz?dzie
równie na urbaryusz. Jedni woleli przesz?e zarz?dzenia pa?

szczyzny, drudzy woleli urbaryusz. Lecz wszyscy powiadali
mi, ?e podatków z urbaryuszu wypad?ych, nie wydo?aliby p?a

ci?, gdy? teraz sprzedaj? byd?o.



III.

W drodze do Wiednia. - Weisskirchen. -

O?omuniec. - Prossnitz. - Wisza wa.

Do 30 kwietnia 1790 z Technicy przeje?d?ali?my przez

Fredek, miasteczko grafa Prasny. (?) S? to dwa miasteczka, je
dno stare drugie nowe, a ich ?rzodkiem p?ynie rzeka Fredecz

ka. Miasteczko rozleg?e, cz??ci? murowane, cz??ci? zabudo

wane. Graf ma swój zamek stary nad Fredeczk? Niziny bar

dzo ?yzne i ??ki u?yteczne.

O kilka staj od miasteczka Fredek le?y miasto dzie

dziczne Xi???cia Coloredo, tak?e rozleg?e, cz??ci? zamurowa

ne, cz??ci? zabudowane. Rzemie?lników liczno. - Tam zt?d
o ?wier? mili jedli?my obiad, w nowo zak?adaj?cej si? wiosce

Lutrzykowie. Tam Xi??? Coloredo rozdaje mi?dzy ludzi las

jod?owy.
Z gruntu, na pó? korca wysiewu, p?aci mu nowo obsiad?y

2 z?ote pols. to jest, któren wyrobi las na jedn? mierzyc?, jak

pr?dko zasieje grunt, tak zaraz musi p?aci? od mierzycy 2 z?o

te. A mierzyca u nich zawiera nasze pó? korca. Ziemia dosy?

nierodna, mokrzad?a, najwi?cej ziemniaków siej?. Zapomogi

?adnej nie daje. Cha?up? sam sobie nowosiedlec budowa?

musi i drzewo na ni? kupowa?.
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Pola rolne bior? jedni na 4, drudzy na 16 mierzyc

wzi?li. Powiadano, ?e na mierzyc? pola wychodzi 530 s??ni.

Odmiany tego kraju ogólnie od naszego tern si? ró

?ni?: wsie rozrzucone, ma?e, ka?dy rolnik na swoim gruncie

mieszka.

Po polach widzie? ich domy odosobnione.

Lasy s? bardzo ma?e, tylko k?pkami, Ludzie poddani

drzewo kupuj?. Miasta s? nierównie od naszych pi?kniejsze)

ludniejsze i rzemie?lnikiem obsiad?e. ?ydów w nich nie wi

da?. Ko?cio?ów bardzo ma?o, osobliwie po wsiach. ??k ma?o,

pastwisk gromadzkich ?adnych niema, ka?dy na swoim grun

de tylko pasie. Sady obszerne i po miastach i po wsiach.

Rzeczek g?sto, grunta glinkowate, drogi brukowane, ale bar

dzo z?e. Cz?sto milej by?oby p?aci?, aby mo?na niemi nie je?

dzi?, ni?eli p?aci? za ich u?ywanie. J?zyk - z czeska polski.
Szkó?ki po wsiach wsz?dzie. Lud letki, ros?y. P?e? ?e?ska od

m??czyzn przyjstojniejsza. P?ugi od naszych mniejsze, konie

ro?lejsze i w oczy wi?ksze. 40 korcy owsa na jednej furze

widzia?em, któr? 5 koni ci?gn??o. Po lewej i po prawej stro

nie góry, zdaleka wida? równiny.

Droga z Bielska do Cieszyna niesko?czona, z?a i górzy
sta. Drogi tu s? bardzo u?yteczne, pewnie podczas wiosny
i w ka?dej porze czasu, dla furmanów, ale nie wygodne dla

woja?uj?cych.

Góry wsz?dzie ?niegiem by?y okryte, chocia? jeszcze da

lekie od gór najwy?szych. Deszcze w nich musz? wielkie ro

bi? przerwy, gdy? wida? po korytach rzek obszerne zawa?y
kamieni. Kamie? jest piaskowcem. Budynki w?o?cian nieró

wnie porz?dniejsze od naszych. Tak?e s?om?, lub szkud?ami

pokryte. Kominy wsz?dzie. Okna od naszych wi?ksze. Szkó?

ki po wszystkich wsiach. Dzieci o 1/4 i 1/2 mili id?ce do szko

?y, chleb, ser, albo jaki owoc z sob? nios? na obiad, gdy? do

piero wieczór powracaj? do domu. Zwykle, ?yta mierzyca po

2 ry?skie a korzec owsa po 12 z?p. sprzedaj? si?.
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Dnia 30 przeje?d?ali?my przez Neytyczyn. Miasto jest

pi?kne, dobrze zamurowane i osiad?e, nape?nione ró?nemi fa

brykantami. To miasto i wsie okoliczne by?y dobrami Jezui

tów, dzi? dobra kameralne. O ?wier? mili od miasta jest góra

okr?g?a, w piramid?, na której stoi zamek wielki, przez Tata

rów zrujnowany. Góra ta ko?czy si? na skale piaskowej, po

chyla si? ku Zachodowi, jak w Lanckoronie, w dyrekcyi mi?

dzy zachodem i po?udniem, ku stronie wschodowo pó?nocnej.
Z tej góry widzie? na oko?o wielkie równiny. Ca?a, a? pod

mury zamkowe, porz?dnie uprawna. ?yta, owsa, i kartofle

rodz? najobficiej.

Dnia 11 Maja przeje?d?ali?my przez Weisskirchen, w?a

sno?? ksi?cia Lichtensteina. Miasto obszerne i dobrze zamu

rowane. Dalej, pó? ?wierci mili, drugie miasteczko, dosy?
obszerne. O ma?? mil? odt?d ci?gn? si? dobra tego? ksi???
cia i le?y miasteczko Lipnik, wielkie, dobrze zamurowane,

z szko?ami, przez Pijarów utrzymywanemi. Dzieci pospolicie

gadaj? po czesku, .ale nie wolno uczy?, tylko po niemiecku.

W Weisskirchen jest kapitan cyrku?u. Wojska wsz?dzie

pe?no. Miasto rzemie?lnikami obsiad?e. Wsie ju? nie rozrzu

cone, ale wszystkie s? w jednem miejscu zabudowane, jak
u nas w Polsce. Ale domy w?o?cian porz?dne. Tu, ugory

widzia?em pierwszy raz w Morawie, gdy? gdzie wsie g?ste
a ma?e, lub osady ca?kiem odosobnione, tam ugorów nie wi

dzia?em. Do Weisskirchen zbli?aj?c si?, zje?d?a si? z gór
w dolin? dobrze oznaczon?, z pocz?tku bardzo w?zk?, dalej
coraz si? szerz?c?, a nareszcie ju? góry z oka gin?, a same

odkrywaj? si? równiny.

W tej dolinie grunta nierównie s? pi?kniejsze. Siej? po

wszechnie pszenic?, i ?yto. Widzie? rozleg?e ??ki, których ma

?o by?o mi?dzy górami. ?yta ani pszenicy nie siano.

O godzinie 7 -ej wieczór stan?li?my w O?omu?cu. Nie

mog?c ju? do twierdzy wjecha?, nocowali?my na przedmie

?ciu, zwanem Nowa ulica. Kraj w okolicach O?omu?ca bar

dzo pi?kny i ?yzny. Wsi? g?ste i dobrze zamurowane ceg??
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niepalon?, tylko z gliny, s?om? mieszanej robion?. Okapy po

domach obwiesiste, dla ochrony deszczów, by nie rozmoczy?y

surówki. P?oty najcz??ciej uk?adane z gliny i okryte dachem

s?omy. Drogi popsute. Wszyscy, równie przeje?d?aj?cy, jak

furmani, obrnijaj? drog?, ale p?ac?.

Dnia 2 Maja ogl?dali?my twierdz?. Do dzi? dnia jeszcze

stoj? stare mury, z dawnemi wie?ami. Lecz do ko?a tych mu

rów nowe fortyfikacye porobione. Te, miejscami potrójne,

miejscami s? poczwórne. Odleglejsze reduty murowane. Za

pierwszemi murami, foss? do ko?a zalewaj? wod?,

Mi?dzy dalsze dzie?a zewn?trzne woda wsz?dzie zo

ci?gniona by? nie mo?e, dla wysokiego po?o?enia. Z strony

pó?nocnej, wschodniej i zachodniej, wszystko na znaczn? odle

g?o?? wod? by? zalane mo?e, przez zastanowienie wody ?luza

mi. Inne dzie?a stoj? sucho. Strona mniej warowna tej forte

cy jest od po?udnia, raz, i? wod? zalana nie jest, ani by? mo

?e, powtóre, ?e ma w niewielkiej odleg?o?ci ku ulicy nowej

wzgórek przenosz?cy miasto. Z tej strony król pruski attako

wa? j? w siedmioletniej wojnie i ju? by? si? podsun?? pod bra

m? Teresientka. (?) Arsena? na 6 tys. ludzi broni obejmuje.
Armat, które widzia?em, b?dzie oko?o 40, tyle? mo?dzierzy, to

jest 20 spi?owych i 20 ?elaznych, od 12 funtów-sztuk 25.

Na polu o pó? mili sta? park artyleryi, przynajmniej 300

dzia? maj?cy. Koszary dla regimentu Wac?awa Colloredo s?

zrobione z kollegium Jezuitów.

Lud w tych okolicach dosy? zabobonny. Kapliczek po

wsiach i po miastach g?sto. Krzy?yków po polach wiele, a na

tych pe?no zabobonnych ukazuje si? poszlaków. Tego? dnia

o godz. 3 wyjechali?my z O?omu?ca krajem bardzo ludnym,
w g?ste wsie i miasta obsiad?ym.

Miasto Prosznica ludne i pi?knie zabudowane, starym
murem opatrzone, a zapchane by?o wojskiem.

W?a?nie nazajutrz mia? by? przegl?d wojska przez gene

ra?ów Tera i Arencour. Równie? na kilka mil wszystkie wsie
-

zastali?my pe?ne ?o?nierzy, wszystkie domy w?o?cian i auste-
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rye zaj?te, a to najwi?cej artilerystami, tak dalece, ?e stan??

nigdzie nie mog?c, byli?my przymuszeni zarwa? nocy i pó?no

stan?li?my w mie?cie Wisznicy.

Po drodze spotkali?my armaty ci?gn?ce. Kraj ten ca?y

pi?kny, wzgórkami przeci?ty. Wsie ma?e, a g?ste i zamuro

wane. Miasto ludne i rzemie?lnikiem obsiad?e. Byd?a nigdzie

po polach nie wida?, tylko stada owiec. Byd?o tu trzymaj?

najwi?cej furmani. Bardzo g?sto ci?gn? z Polski do Wiednia,

a z Wiednia do Polski, najwi?cej z winami i z skórami wy

prawianemi, do Wiednia za? z Polski - z we?n? i surowemi

skórami.

Stan w?o?cian jest lepszy i porz?dniejszy. Przecie?,

gruntu, ani wi?cej, ani lepszego od polskiego w?o?cianina nie

posiadaj?, ani wolno?ci nie maj?, bo s? poddani i pa?szczy

zn? robi?. Równie? mog? by? krzywdzonymi od Pana, jak
nas?ucha?em si? od ludzi. Lecz niema mi?dzy niemi ?ydów,
niema pija?stwa.

W dobrach Xi???cia Lichtensteina skar?yli mi si? na ty

rani? administratora i oberle?niczego. Tam za moich czasów

kilku ch?opów siedzia?o w turmie o wodzie i chlebie, za kra

dzie? lasu. Có? wi?c za przyczyna tej lepszo?ci stanu ch?opa,
?e go ?ydzi nie rozpoj? i ?e okoliczno?? na sprzeda? i zaro

bek ?atwa? Miasta ludne i rzemie?lnikiem nape?nione, bo spra

wiedliwo?? i obron? pr?dzej znajduje.

Pija?stwa nigdzie po wie?niakach nie uwa?a?em. Nie

dzielne zabawy parobków wiejskich bywaj? kr?gle i inne gry

r?czne. Tylko jednego w ca?ej dot?d drodze trafi?o mi si? wi

dzie? pijanego cz?owieka, zaje?d?aj?c do Neutyczyna.

Wiczawa, miasto do Arcybiskupa Olmuckiego Kolloredo

nale??ce.

Miasto znaczne, murowane, rzemie?lnikiem obsiad?e.

Tu, rozmawiaj?c z gospodarzem dowiedzia?em si?, ?e miasto

Prosznica nale?y do ksi???cia Lichtenstein. Zdziwiony, jakim

sposobem tutejsze miasta s? tak pi?kne i ludne szuka?em
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przyczyn: S? wolne pe?ne fabryk i handel wn?trzny ca?kiem

maj? wolny.

Wszystkie m?j? w?asn? propinacy?. Dziedzicowi tylko

czynsz dosy? ma?y p?ac?, na znak jego dziedzictwa.

Tak, z miasta Wiszawy Arcybiskup nie ma dochodu,

tylko 500 ry?skich. A propinacya, t. j. robienie trunków

i szynkarstwo
- handlu ka?dego mieszczanina. Prócz tego"

z 10 wsi, w okolicy miasta le??cych, ma ksi??? dochodu

10000 z?. ry?skich.
Dochodu tego cz??? sk?ada si? z czynszu cz??? i folwar

ków i z lasów. W?o?cianie drzewo na opa? i na budowle ku

puj?. Byd?a innego tu w?o?cianin nie chowa, tylko krowy.
Wo?ów nie maj?, pracuj? ko?mi. Byd?o dnia 4 Maja jeszcze

trzymano w stajni, gdy? dla wielkiej posuchy nie by?o trawy
w polu. Po?o?enie ziemi przez ten ca?y przejazd jest dolin?

drugiego gatunku, z gór pierwiastkowych wychodz?c?. Zie

mia glinkowata, kamie? szaroglis. Na ca?ej drodze od O?o

mu?ca ci?gn??o wojsko, najwi?cej artyleryi, z armatami i pro

chem.' Piechota sk?ada?a si? z samych ludzi polskich, czeskich

i morawskich.

Trzeciego Maja jad?em obiad w austeryi, do ksi???cia

Kaunitza nale??cej. Ober?ysta kupi? j? od ksi???cia za 16 tys.
z?. B?d?c w?a?cicielem obowi?zany za to i za szynk p?aci?
dworowi 200 ry?s. Piwo musi bra? z browaru pa?skiego.

Wino, zk?d mu si? podoba. Od gruntu który trzyma, p?aci

czynsz. Wsi w tej maj?tno?ci jest trzy.



IV.

Berno morawskie. -

Nikolsburg. - Wilfersdorf.

Dnia 4 Maja o godz. 6 wieczór stan??em w Bryniu, (Ber

no) mie?cie sto?ecznem Morawy. Przeszed?em si? po ogro

dzie publicznym, który Józef II za?o?y?. By? on pierwszym

ogrodem dla zabawy publicznej. Wielkie drzewa, po wi?kszej

cz??ci, by?y tu kosztownie zasadzone.

W blisko?ci tego ogrodu sta? gmach opustoszony, w któ

rym by?a fabryka sukna. Lecz przedsi?biorca zbankrutowa?,
z przyczyny nag?ego nieodbytu sukna, przez wojn? tureck? za

tamowanego. Obchodz?c w ko?o miasto uwa?a?em mury,

wie?e, nory fortyfikacyjne ?redniego wieku. Wszed?szy do

miasta, zastanowi? mnie dom wielki, w czworogran muro

wany.

By?o to dawniej jezuickie kol1egium. Dzisiaj zapchane

jest konsyljarzami gubernialnemi, kancellaryatami, kopistami,

koncepistami, rewizorami, sekretarzami, landorganami, land

botami.

Taki to znowu gatunek ludzi pró?niaków, je?eli nie pod
imieniem Mnichów, to pod imieniem, pozorniejszym rz?du
mie?ci? i ?ywi? si? b?dzie.
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Równym to dla kraju i dla rolnika jest ci??arem.

Powracaj?c, napad? mi? nag?y deszcz, przed którym chro

ni?c si?, stan??em pod wystaw? domu, w którym niegdy? mieli

mieszka? tutejsi podstarostowie. Dzi? ju? siedzi w tym dwor

ku na przedmie?ciu rzemie?lnik. ?ona jego bardzo grzeczna

wprowadzi?a mi? ch?tnie do izby. Zasta?em tam wielki po

rz?dek. By?y dwie izby, z pierwszej izby okno wychodzi?o do

kuchenki, która tak?e bardzo by?a czysta i wybielona. To

okienko by?o we drzwiach, aby widzia?a co si? w kuchni dzieje,
a razem, aby w zimie, podaj?c potrawy, nie przechodzono si?
i nie studzono izby, lecz podawano potrawy oknem.

Drzewo tu bardzo drogie, albowiem lasów na oko?o ma?o.

W ogóle, miasto budowane bez planu. Niema tu ani

placów, ani ulic foremnych, domy porz?dne. Ludzi mnóstwo.

W klasztorach teraz pe?no ?o?nierzy, w klasztorze Dominika?

skim koszary, w klasztorze kanoników regularnych -

szpital

?o?nierski, w klasztorze Jezuitów - gubernium.

Wi?c kraj niezyska? na tej odmianie kosztownych, a nie

bezpiecznych, pró?niaków.

Porz?dek policyjny, wzgl?dem taxy rzeczy do ?ywno?ci,

jest na bramach przybity.

Ogl?da?em tu wówczas najs?awniejsz? w pa?stwach au

stryackich fabryk? sukna, której Panem jest Baron v. Miinden.

Jestto fabryka obszerna, na kilka domów znacznych podzielo
na. Oko?o dwóch set rzemie?lników robi?o, oprócz tych, którzy

we?n? przebieraj?, skubi?, grempluj? i prz?d?.

Prócz sukien z we?ny krajowej, robi? jeszcze sukna z we?n

hiszpa?skich. Sukno najdro?sze, które widzia?em, kosztowa?o

w fabryce ?okie? wiede?ski 10 ryriskich.

Sukno naj dro?sze, z we?ny merynos, kosztowa?o w czar

nym kolorze ?okie? wiede?ski do 14 re?skich, We?na w kraju,
.

t. j. w Morawach znajduje si? tak pi?kna, i? centnar wiede?

ski na 100 ry?skich p?aci si?. Entrepreneur jest rodem z Ho

landyi, cz?owiek grzeczny, ale w swoim sposobie nieodmien

ny Holender.
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o trzy mile od Brynia, na tem?e terenie dobra Wi?nica,

je?eli si? nie myl?, w której jeszcze ma dom wielki, do tej?e fa

bryki nale??cy. Utrzymuje wielk? owczarni? owiec zak?adu

merinosów.

Widzia?em tn z marmuru krajowego kolumny, na 12

?okci wysokie, z dwóch sztuk sk?adane.

Baron zapewnia? mnie, i? mo?naby tak d?ugie kolumny
z jednej sztuki wyci??, gdyby by? sposób ich przewiezienia.

Stare twierdze, wraz z wa?ami, utrzymuj? si? w ko?o mia

sta. Zamek Spilberg jest z miastem z??czony. Magazyny m?

ki widzia?em znaczne. Powracaj?c, szed?em ko?o domu po

Jezuitach, dla Gubernium zabranego, z tym napisem: Josephus

?l dedit patriae. Kiedy sobie pomy?l i?em: kto co i komu daje?

napis pe?en s?ów, bez znaczenia. Ma tak?e Briinu teatr nie

miecki. Narodowego, t. j. w j?zyku morawskim niema, bo

i j?zyk rodowity ju? ginie. Aktorowie bardzo ?redni, muzyka

z?a, komedyalnia przerobiona z kamienia.

Publiczno?? Briinska sk?ada si? z officyalistów, cywil

nych i z oficerów. Z mieszczan tego dnia nikt nieby?. Publicz

no?? ma?o s?dzi. W scenach najtkliwszych widzia?em zmi?k

czonych ?o?nierzy. Na cywilnych mniej skutku wida? by?o.
Prócz sk?onno?ci tNiemców do widowisk, tu u?atwia takie the

atru utrzymanie podzia? ceny na 7 cz??ci: od 2 z?. i 8 gr. na

parterze a? do 14 gr. Zamek Spilberg pi?? razy wa?em i mu

rem obwarowany. Le?y na górze skalistej.

Z strony po?udniowej jest góra znaczna, górze Spilberga

wyrównywaj?ca, odleg?a jedn? cz??ci? o 1000, a drug? cz??ci?,

co jest wy?sza, a oddala si? przesz?o na 2000 kroków.

Jestto miejsce okropne, katusza despotyzmu. Ofiary

przemocy, cz?sto bez publicznego s?du, j?cz? w lochach pod

ziemnych.
Wieczór przeby?em na Assemblach, u gubernatora Mo

rawy.

O 7 zjechali si? go?cie i zaraz ka?dy ugodzi? swoich

wspólników do gry. Nie wysz?o pó? kwadransa, ju? wszyscy
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zasiedli stoliki, tak dalece, i? ?adnej osoby nie pozosta?o do

rozmówienia si?. Ten zwyczaj jest skutkiem pró?niactw, ka?

dy nudzi si?, mówi? tak?e boi si?. Wi?c bez zaj?cia duszy,
marzn? gr? w karty swoje zmys?y. Ta pró?niacka zabawa ci?

gnie si? do 9 godziny, o której znowu ka?dy wstaje, wychodzi

i jedzie do domu.

Bryniacy miejsce przechadzek publicznych z wielkiemi

pochwa?ami zapowiadali; jakoby miejsce najpi?kniejsze w ca

?ej Morawie.

Lasek rozkoszny, cudny, rajem go zowi?. Ja zasta?em

las b?ota i smrodu, niziny mokre. Drzewo olchowe, dwie

ulice ?rodkiem wyrzni?te, po nich woda cuchn?ca gdzienie

gdzie stoi. Bez widoku, bez ?ród?a, bez strumyka, zgo?a, pr?

dzej by mo?na by?o nazwa? piek?em, ani?eli rajem.
Jesttu tak?e znaczna fabryka tasiemek bawe?nianych,

których nasze wie?niaczki na najwi?ksze stroje u?ywaj?.

Przechwala? si? przedemn? tej fabryk przedsi?biorca, ?e

najwi?ksz? sprzeda? ma do Polski. Czy?by nie mo?na u nas

rzeczy tak ?atwej do robienia zaprowadzi?? Robi si? to na ma

chinach. Na jednej machinie jeden cz?owiek wyrabia 300 '?o

kci wiede?skich. Przesz?o 20 warsztatów mie?ci fabryka.

O ?wier? mili od Brynia znajduje si? fabryka czapeczek
tureckich i sznurków w?gierskich. Czapeczki robi? si? jak

po?czochy w r?ku, czerwone i bia?e. Pierwszych u?ywaj?

m??czy?ni, drugie nosz? kobiety.

Tych czapeczek teraz podczas wojny, bardzo wielki jest

odbyt, gdy? przedtym sz?y z Francyi i z Anglii, zk?d przecho
dowi teraz wojna przeszkadza.

Sznurki w?gierskie robi? si? na machinach.

Jeden cz?owiek przez dzie? wyrabia 500 ?okci wiede?

skich.

Dnia 10 Maja 1790 r. jecha?em z Brynia ci?gle sze?? mil

dobrami Xi???cia Ditrichsteina.

Nicolsburg, miasto tego? ksi???cia, dziedziczne, obszer

ne, ludne, dobrze zamurowane, ale brudne i nieporz?dne i cz?-
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?ci? ?ydami zamieszka?e. Zamek, z starego na nowy przero

biony, stoi na skale. Do zamku wchodz?c, trzeba przej?? przez

cztery bramy. Dom w po?rodku wybielony ale nie kszta?tny.

Od wschodu ma galery?. Przy niej ulic? z drzew lipo

wych. Wjazdownie dwie, jedna na dole, letnia, druga na gó

rze, zimowa. Zamku strze?e kilku starych ?o?nierzy. W?a?ci

ciel od ludu nie bardzo kochany. Okolice Nicolsburga na za

chód ?yzne. Niziny od pó?nocy i od wschodu wznosz?ce si?

góry i go?e ska?y. Ju? w ko?o miasta znajduj? si? winnice.

Jest tu gimnazyum utrzymywane przez Pijarów. Dalej, ku

wschodowi, ci?gn? si? dobra Xi???cia Lichtensteina. Znaczniej
sze miasteczko jest Polsburg, dosy? obronne, ludne, murowa

ne. Niedaleko tego miasteczka le?y wie? WiIfersdorf. W?a

?nie tego dnia przeje?d?a? przez ni? genera? Laudon. Zbieg?o

si? z okolic na kilka mil ludzi ró?nej p?ci i wieku niezmierne

mnóstwo. Za jego przyjazdem wszystko w najwy?szem unie

sieniu zbiega?o si? ogl?da? go. Wszyscy z rozrzewnieniem

i rozczuleniem witali, b?ogos?awili go. Zamy?li?em si? na ten

widok. Gdyby tu przeje?d?a? jaki dobroczy?ca ludzko?ci -

nikt by tu na niego nie spojrza?. Czemu lud tak wojaczów

uwielbia, na ich ogl?danie tak si? zbiega? Przecie? to za wo

jakiem nieod??cznie ci?gnie si? poczet najwi?kszych niesz

cz???, niewola, podatki, bra?stwo dzieci, ruiny, zburzenia,

utraty m??a, syna, ojca, przyjaciela! Jestto dowodem, ?e ludy
nie od rozumu, ale ca?kiem zawis?y od zmys?ów. To wi?cej

zajmuje, wi?cej razi, co jest gro?ne, straszne, ni? co jest spo

kojne, ?askawe i dobroczynne .

. Laudon, z wejrzenia cz?owiek wielkiego rozs?dku i powol

?ci, zdawa? si? niewzruszonym zewn?trznemi rzeczami.

O mile dalej le?y wie? Dobersdorf. Tam spotka?em arcy

biskupa O?omunieckiego Kolloredo, powracaj?cego z Wiednia,

gdzie wzi?? biskupstwo Frankfurckie. Najwi?cej odró?nia? si?
od innych ludzi swoj? zbyteczn? oty?o?ci?.

Od Brynia po?o?enia teJ krainy s? górzyste. Miast zna

cznych ma?o, miasteczka cz?ste. Te, od wsi do ?wsi, nie wiele
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si? ró?ni?, sa wszystkie murowane kamieniem, albo ceg??.

Tutejszych wiosek ró?no?? uderzaj?ca od wiosek Mo

rawskich, Polsce pogranicznych. Pa?szczyzny tu niema, tylko

czynsze. Grunta cz??ciami zasadzone winnic?, cz??ciami po

lem ornem, rodz?cem rozmaite zbo?a. Pastwisk tu nigdzie
niema i nigdzie nic paszy, w polu niema byd?a.

Wszyscy w mie?cie i po wsiach byd?o trzymaj? na uwi?
zi. Byd?o nie bardzo wielkie. Wo?ów chowaj? ma?o, wi?cej
widzia?em byków. Uprawa roli nie wo?mi, ale dzieje si? ko?mi.

??k naturalnych ma?o, sztucznych bardzo wiele. Owiec

wsz?dzie chowaj? mnóstwo. ?ywi? je koniczyn?, owsem,

kartoflami.

We wsi Wilfersdorf, na folwarku Xi???cia Lichtensteina,

ogl?da?em owczarni?. Znalaz?em tysi?c owiec gatunku popra

wnego. Pyta?em si?) czemu tak ma?o, odpowiedzia? mi owczarz,

?e paszy w tej w?o?ci szczup?o maj?. Staraj? si? to stado co

raz wi?cej poprawia?, przez zmian? co dwa lata baranów, któ

rych zakupuj? z najlepszych owczar? Cesarskich. Owczarnie)

obory, gumna, murowane. Szczególniej zastanawia?y mi?

spichlerze obszerne i do zachowania zbo?a doskonale zasto

sowane.

Równie tu po wsiach, jak po miasteczkach, dziel? si? ga

tunki mieszka?ców na rolników, rzemie?lników, karczmarzy
i na urz?dników Pa?skich, lub Cesarskich. Jako?, w ka?dej

wsi, w ka?dym miasteczku, najwi?ksze domy murowane nale

?? albo do karczmarzy, do pocztmajstra, do dróg administratora

dróg pisarza, do celnika, a domy najpodlejsze s?-dla rolnika.

,

Gatunek ziemi jest gliniasty po górach, w nizinach czar

ny na nich piaskowiec, lub skaros, cz??ci? wapienny. Znajduje

si? wiele jeziór pomi?dzy górami, osobliwie przy Nikolsdorf

gdzie jeden ?a?cuch gór, z strony prawej bardzo zburzony.

Rzek wielkich niema, tylko strumienie i cz?ste strumyki, z wiel

kiemi a najwi?cej suchemi koryty, znak blizko?ci gór wielkich.

W narz?dziach rolniczych nie widz? innej ró?nicy jak t?, i?

p?ugi s? mniejsze. Zamiast wo?ami, ko?mi robi?, w p?ugu na
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t?gim gruncie par? koni orz?, zagony s? p?askie i inne zbo?a

kiedy znijd?, wa?kuj? t. j. przeci?gaj? po pierwszej roli du?y
walec gruby, na stop? w przeci?ciu, zaprz?g na jednego konia.

O godz. 6 stan?li?my na noc w miasteczku Cesarskiem

Wolkersdori. Jestto miasteczko ludne, zamurowane domami

dro?nych pocztarzy, karczmarzami, domami ekonomicznemi

rzemie?lnikami zapchane i domkami ch?opów. Trakt wielki.

Ustawicznie furmani..Byd?o w polu. Krowa dobra po 10 duk.;

krowa z?a -

po 6. Krowa daje na 3 dni 7 i 8 kwart mleka,

z?a-daje 4 i 5 kwart. Koniczyn? podaj? przy doju. Drogi Ce

sarskie lepsze. Ch?opi obrabiaj? darmo, a dobrze p?aci? po

trzeba.

Wyjechali?my pó?no nazajutrz i tylko jedn? stacy? uje
chali.

Dnia 8, o godz. 10, stan?li?my na pierwszej stacyi, o dwie'

mile od Wiednia Hanersdorf. Grunt i karczma nale?y do pocz

majstra. Prócz jednego po?o?enia tego miejsca, do ko?a ?a

skami ma?emi obtoczonego, nic nie by?o do uwagi, tylko, ?e

zbli?aj?c si? ku Wiedniowi mnóstwo furmanów zaczyna?o.

ci?gn?? prawie nieustannie.

Dziennik podró?y Staszica, T. II.



v.

Wiede?.-Obyczaje.-zabawy.
-

Galerye obrazów.

Prater. - Obserwatoryum.
- Biblioteka.

o godzinie 6 stan?li?my w Wiedniu.

Przeje?d?aj?c przez most na Dunaju, widzia?em machin?

do bicia pali, tym sposobem robion?: ludzie ci?gn?li tarana

ko?em o 12 dr?gach, gdy taran przyszed? w gór?, natenczas

kleszcze, które czepi?y go za dzwono, wpadaj?c mi?dzy dwa

walce, bli?sze siebie, ni?eli drzewa, mi?dzy któremi ?lizga si?

taran, tym sposobem kleszcze w wierzchu ?ci?nione otwiera?y

si? u do?u, a taran z impetem spada?. Dopiero sznur popu

szczony spuszcza za taranem kleszcze, które znowu go pory

waj? i, za obróceniem ko?a przez ludzi, do góry ci?gn?.
O godzinie 7 przeszed?em si? po mie?cie. Ludno?? wsz?

dzie bardzo znaczna. Handel wielki. Zabawy dla pospólstwa
liczne. Król mieszka? w Wiedniu. Powiadano mi, ?e wszyst
kie prowincye by?y zburzone za przesz?ego Cesarza, ?e ze

wsz?d byli deputowani. Tera?niejszy król, przyst?pny równie

dla szlachty, jako dla ch?opów, gdy? z rana i po obiedzie, o pe

wnych godzinach, ka?demu do niego wolno przychodzi? i z ka?

dym rozmawia.
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Przecie? wi?kszy polityk od poprzednika. Wi??e si? ze

szlacht? i duchownemi, nadaje im przywileje, a ch?opom i mie

szczanom- bezpiecze?stwo i spokojno??. Jest pewniejsza dro

ga do utrzymania absolutyzmu w swoim domie, ani?eli znisz

czenia szlachty i duchownych. Jako? ju? tym sposobem u?a

godzi? wszystkie prowincye, gdy? wszystkich krajów deputo
wani powrócili.

Dnia 10 by?em o 11 godz. w Augarten. Widzia?em pró-
?niaków cokolwiek, ale nie wiele. Ogród pi?kny, ulice ob

szerne.

O godz. 4 by?em w Prater. Jestto miejsce bardzo pi?kne,

obszerne, mi?dzy dwiema ramiony Dunaju le??ce, pot??nemi

drzewy okryte, na pó? mili rozleg?e.

Zasta?em ludzi pieszych po ca?ym lasku bardzo wiele,
karet oko?o kilka set. Tu promenada okazuje najlepsze sku t

ki nierówno?ci. Widzie? je w ma?ym widoku po prowincyach

miast, g?ówne okazuj? ich skutki stolica.

Podobnych promenad widoku niema w Konstantynopolu,

gdzie ludno?? wi?ksza od Wiednia. To nie mog?o by si?

utrzymywa?, gdyby nie by?o stanów uprzywilejowanych. Bez

Xi???t, hrabiów, baronów, opatów, pra?atów i Jednodzierza

na ich czele, nieujrzemy ani tych przepysznych karet, ani tych

pró?niaków i pró?niakami chodz?cymi, albo swoj? lubie?

no?? nasycaj?cemi, albo swoj? nudno?? rozbijaj?cymi. Ale

gdzie Prater le?y, b?dzie kilkaset familij rolników, rze

mie?lników, którzy wszyscy b?d? pieszo chodzi?, dla spocz

nienia sobie po pracy, dla siebie samych podj?tej. Na tej

promenadzie widzia?em to g?upstwo, kto nie godzien, aby

go sze?? koni, lub cztery, albo para ci?gn??a. Xi??? udziel

ny jest cz?owiek - do sze?ciu koni, Xi??? Hrabia, tylko do

czterech, a Baron i Szlachcic tylko do dwóch. Reszta do

piechoty. Te pró?niaki z Prateru zjecha?y si? na-drugie pró?

niaków uprzywilejowanych widowisko, na oper?, komedy?,

a o 10 w nocy znowu to rozjecha?o si? po Assarnblach, do

g?ówniejszych pró?niaków.
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Dnia 11 Maja by?em w Hamersdorf.

Dnia 12, 13 i 14 by?em o godz. 11 w zamku. Widzia?em

czterech m?odych królewiczów. Stoj?c na dziedzi?cu przys?u
cha?em si? ludowi zgromadzonemu, z wielkim ducha uniesie

niem rozmawiaj?cemu o tych dzieciach, w których ów lud wi

dzia? pi?kno??, grzeczno??, do anio?ów podobie?stwo, cho

cia? ja nie widzia?em--tylko nosy du?e, twarze poci?g?e i czo?a

wysokie, zgo?a, dzieci m?ode, w niczem od innych nie rózne.

Z pa?acu wychodz?c, widzia?em processye po mie?cie

chodz?ce.

Po obiedzie, o godz. 4, by?em ogl?da? figury woskowe.

Le?a? trup przesz?ego Cesarza, przy nim sta? Laudon. Reszta

figur fantastycznych.

Tam zt?d by?em w Augarten. Ludzi ma?o. Tylko kilka

dam i kawalerów. Czyli z stanu szlacheckiego, czyli z stanu

baronów, lub hrabiów, niewiem. To wiem, ?e samych pró?nia
ków. Potym by?em w Prater. Tam tym?e podobnych zasta?em.

Pospólstwa nigdzie nie by?o.

Uwagi nad opini? pospólstwa wiede?skiego te uczyni
?em: ?e ku przesz?emu cesarzowi niech?tni powszechnie, ku

tera?niejszemu,-z wielkim przywi?zaniem. Przecie? tera?niej

szy monarcha w niczym jeszcze losu nie polepszy?. Podatki

id?, rekrutów ci?gn?, wojna trwa, na insz? przygotowanie, ale

jest wolno ludowi bawi? si? po kaplicach, chodzi? po odpu

stach, w?óczy? si? z chor?gwiami i z obrazami po mie?cie.

Przy tych zabawach, zapomina o ci??arach, wielbi swojego Pa

na. Ju? nazywa go ?askawym, dobroczynnym, najlepszym
etc. Oto prawid?o dla Monarchy, który chce by? strasznym,
a kochanym. Niechaj lud bawi, ulega jego opinii, wchodzi

w ni?, a po tym niechaj go obarcza podatkiem, - tym ?ród?em

swojej pot?gi.

Dnia 15 Maja 1790 by?em po drugi raz na wielkiej pro

menadzie w Prater. Ludzi mnóstwo. Pospólstwo pieszo. Pa

nów mnóstwo w karetach. Ludzie bawi? si? jedzeniem i grami
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daj?cemi cia?u konkokcy?, a szlachta -

przepychem karet, ko

ni i strojami.

O godzinie 7 by?em na komedyi niemieckiej. Publicz

no??, jak na Wiede?, nie do?? by?a liczna, komedyanci nie?li.

By?o to w niedziel?. Wi?cej by?o spektatorów z ludzi,
ni?eli szlachty. Tegodnia królowa przyjecha?a. Kaunitz by?
li niej. To Niemcy uznali

z? wielk? jego grzeczno??.

U nikogo wi?cej nie okazuje si?, jak despotyczny rz?d

musi by? w tym kraju, jak w domu Kaunitza, który w takiej

pogardzie ma publiczno?? ca??, i? za honor ma sobie ka?dy,

kiedy mu do siebie ka?e przyj??, zje?? obiad o godzinie 7 na

wieczór, na którym, on je z pó?misków swoj? ?y?k?, a po tym

dopiero innym roznosz?. On pó? godziny z?by i g?b? my

je przy stole, a drudzy musz? siedzie? i patrze? na to. On

wstawszy idzie najpierwej, siada na stolcu dla robienia swoich

potrzeb, a wszyscy ko?o niego przechodzi? musz?. Oto czym

jest cz?owiek w oczach jednego Wezyra w despotyzmie! Prze

cie? ka?dy, którego na obiad zaprosi wezyr, ma to sobie za

szcz??cie. Gdyby owego nie prosi?, ju?by on by? nieszcz??li

wy, ju?by go trapi?a ta my?l, ?e si? na niego wezyr gniewa,

albo, ?e go ma?o powa?a. Bo w despotyzmie, wtenczas Wezyr
cz?owieka powa?a, kiedy przy nim paskudzi.

?e si? publiczno?? niemiecka nie czuje ura?on? i nie mo

?e siebie przerobi? dla zmówienia si? na Kaunitza, to okazuje

Niemców nieczu?o?? i do niewoli zwyk?o??. Co mnie dziwi,

?e cudzoziemcy i ministrowie to cierpi?.
O godzinie 9 z rana by?em ogl?da? gabinet fizyczny

i lekcyi fizyki, w niemieckim j?zyku dawanej.

O godz. 10 pojecha?em do Belweder, ogl?da? galery?.

Kollekcya szko?y w?oskiej niebardzo liczna. W szkole Flarnan

ckiej-kollekcya znaczna. Rubensa dzie?a bogac? sal?. Wszko

le niemieckiej-kollekcya kilka sal obejmuj?ca, ale nie bardzo

osobliwa.

Po obiedzie o godz. 4 by?em ogl?da? fabryk? porcellany

wiede?skiej. Glina dwojaka z Passau, druga z W?gier. Pierw-
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sza bia?a i krucha, druga ciemniejsza i twardsza. W jakiej
mierze mieszana? czyni? tajemnic?. To ziemia tarta mi?dzy
dwoma kamieniami, po tym p?ókana, a to tarcie i p?ókanie po

kilka razy dzieje si?. Potym bywa pakowana w k?ody, w któ

rych gnije po pó? roku, je?eli materya?u stanie. Prócz wzmian

kowanych glin, jeszcze w robot? porcellany wchodzi pewna

czarna ziemia, czyli tarty kamie?, kwartz.

Z tej ugni?ej ziemi na warsztatach w ró?nych formach

gliniarskim sposobem, robi? naczynia. Te, po powolnym na

powietrzu przeschni?ciu, gdy stwardniej? cokolwiek, id? do

sali, gdzie bywaj? no?ami z gruzo?ek g?adzone. Potym mie

szaj? j? w glazurze z porcellany, z ziemi robionej, co tak?e

sekretem. Ani si? dowiedzie? mo?na by?o.

Potym, zmaczane naczynia, gdy przeschn?, bywaj? sta

wiane w piecu. Ten ma trzy kana?y. Dno jego, czyli wierzch

tych kana?ów, w ruszt robiony. Nad tym rusztem, czyli nad

temi kana?ami, stawiaj? glazurowan? porcellan?. Potym, naje
dnym ko?cu pnia zapalaj? drzewo, przez ci?g ogie? do .dru

giego ko?ca przeci?ga, a tak przez godzin 24 naczynia pousta
wiane przejmuje.

Gdy potem glazurowane wychodz? z ognia, dawane im

bywaj? farby, z któremi znowu, w glazurze zmaczanemi, id?
w drugi piec, z mniejszym ogniem, bo tylko do godzin 8, albo

12, trwaj?cym. Nareszcie, je?eli maj? by? z?otem wyrabiane,

jeszcze po wyrobieniu i malowaniu delikatniejszem, id? po

trzeci raz na godzin?, albo dwie, w ma?y ogie?.

Potym agatowym kamieniem bywaj? r?bki z?ote polero

wane, jako te? i inne malowid?a g?adzone. Dopiero porcellana
do magazynu odnoszon? bywa.

O godzinie 7 by?em na operze. ?piewaczki dwie dobre,

orkiestra dobra. Opera by?a w?oska Cifra, muzyka P. Salier.

Dnia 19 Maja by?em ogl?da? galery? Xi???cia Franciszka

Lichtensteina. Mniejsza od królewskiej.

Dnia 23 w same ?wi?tki królowa pierwszy raz przyjmo
wa?a damy.
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By?y o godz. 12 wielkie pokoje. Mnóstwo panów bardzo

wielkie. Orderów bardzo ma?o. ?mieszne uprzedzenia, pierw

szej, drugiej i trzeciej ?lachetno?ci, jeszcze g??boko tkwi?
w g?owach niemieckich. Szambelanowie przy drzwiach prze

strzegaj? tego g?upstwa. Przecie?, pomimo tych uprzedze?,

jakimci? sposobem, stosuj?c sobie min? baronowsk?, przeci

sn??em si? a? do ostatniego pokoju duków, gdzie mi? dalej
szambelan pu?ci? nie chcia?, powiedaj?c, ?e to tylko dla naj

wy?szej ?lachetno?ci. Królowa bez z?bów, starsza nad wiek

swój. Królowa jedna i druga niema nic wspania?ego. Królowa

bez wspania?o?ci królewskiej, prezentowanym damom g?ow?

kiwa, król bierze posta? poufa?ego obywatela, bez dodawania

sobie wynios?o?ci króla. Zdaje si? przyst?pny i dobry.

O godzinie 5 po po?udniu by?em w Prater, uwa?aj?c i za

bawy panów i zabawy ludzi. Tu ró?no?? widzia?em. Lud szu

ka? zabawy u?ytecznej i fizycznej, panowie -

zabawy opinii.

Lud, albo bawi? si? w gry trudz?ce cia?o, albo le?a?, albo jad?,
Panowie tylko bawili si? siedz?c po ?awach, albo jad?c w ka

recie pi?knej, szukaj?c swojej uciechy w dystynkcyi, któr? mu

jego opinia wystawia?a, a której on sobie w swoich strojach,

przepychach, koniach i karetach szuka?. Wszystko okazywa?o,
?e pierwsi, od potrzeb rzeczywistych, drudzy,-od potrzeb wy

my?lnych zawi?li. Pierwszych potrzeby ma?e i pr?dko dope?

niane; drugich-imaginacyjne i niesko?czone.

Tam?e przyjechali królewiczowi e m?odzi. Natychmiast

zgruchn??o si? ludu mnóstwo i panowie. Widzia?em ró?no??

??dzy w tych gatunkach ludzi. Pospólstwo garn??o si?, aby
swoim dochodzi? zmys?om i widzie? te dzieci; których maj? za

swoich bogów, szukaj?c w nich od siebie ró?no?ci. A Panowie

i Panie umy?lnie wysiadali z karet, ukazuj?c t? ??dz?, aby na

nich spojrza?y owe dzieci, w których widz?c, ?e b?d? mia?y do

rozdawania kiedy? honorów i szcz??liwo?ci imaginacyjnych,
ju? ciesz? si? t? nadziej?, ?e teraz widz?c ich, przypomn? so

bie niegdy? onych i uczyni? ich zaufanymi konsyliarzami, ex

ce1?encyami etc.
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Dnia 26 Maja by?em ogl?da? obserwatoryum. Instrumen

ta stare. Dwa kwadranse do 10 stóp diametru. Teleskopy trzy
Newtona. Luneta jedna, do 300 razy powi?kszaj?ca, d?uga
8 stóp. Reszta, stare, dawne tuby. Izb? ciemn? ma na górze

galery? do wody etc.

Sam X. Hell bardzo grzeczny. Oko?o godzin czterech mó

wi?, ze mn? o odmianach universitatis, o jej tera?niejszym
upadku. Dom panuj?cy ma?o suspensuje na nauki. Biblioteka

-

znaczna, z?o?ona z bibliotek zakonów. Gabinet historyi na

turalnej znaczny.

O plamach s?o?ca powieda? mi swoje zdanie, ?e s?dzi,
i? to s? miejsca mi?dzy Wezuwiami. S?o?ce pró?ne, albowiem

on s?o?ce ma za cia?o pal?ce si?, to jest za zbiór licznych We

zuwiów, które razem, przez obrót s?o?ca, ??cz? si? i ukazuj? je

dn? ognist? kul?. Czasem mi?dzy niemi pró?ne zalegaj?ce
miejsca. Te s? plamami.

Ten?e X. H elli
, widz?, podpad? tej samej s?abo?ci, co

Newton.

Potem by?em w Bibliotece po Jezuitach osobnej, utrzy

mywanej z funduszów klasztorów. Dzisiaj j? kompletuj? no

wemi ksi??kami.



VI.

W drodze do Weneeyi. -- Styrya. - Leoben. - Juden

burg.-Unsmark.

Dnia 27 Maja, wyjechali?my z Wiednia do Wenecyi. Po

obiedzie o godzinie 5 stan?li?my w Dreysdorf, wsi cesarza.

Wie? dobra, obsiad?a, dobrze zamurowana. Ma dwa

ko?cio?y, jeden klasztor Krzy?aków. Domy najwi?ksze s?

obszerne, dla urz?dników. ?yto ju? kwit?o w polu. Na uli

cach przedawano czere?nie.

Dnia 28 przeje?d?ali?my przez Marien Theresien, wie?

bardzo pi?knie wymurowan?. Ka?dy ch?op ma dworek o 4

izbach murowany. Ogród w?oski bardzo ?adny, a w ty?ach

gumna.

Jeden od drugiego o dwa staje mieszka. N ad t? wie?

porz?dniejszej dotychczas niewidzia?em. Zdziwiony, jak to,

takim sposobem, tak kosztownie, na gruncie tak z?ym, bo ka-.

mienistym, zdo?ali ch?opi sobie takie pa?acyki pomurowa?,
takie ogrody pozak?ada?, a to na miejscu, nawet bez wody,
wszed?em do domu. Zasta?em nie ch?opa, ale oficera. Zdj?ty

ciekawo?ci?, pyta?em si? o to, co mi? dziwi?o. Odpowiedzia?
mi, ?e to Maria Theresia, chc?c na tym gruncie górzystym
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i kamienistym, który zdawa? si? jej podobny do Tyrolu, za

?o?y? koloni? ch?opów tyrolskich, kaza?a im pobudowa? te

dworki, pozak?ada? ogrody i sady. Potym sprowadzi?a ludzi

z Tyrolu. Darowa?a ka?demu grunt, dom taki i byd?o z na

rz?dziem gospodarskiem. Ci, przemarnowawszy byd?o, w kilka

lat pouciekali znowu do Tyrolu. Ch?op te? niemiecki na tak

nieu?ytym gruncie osie?? niechcia?. Tak domki te zosta?y

puste. Cesarzowa wyznaczy?a je dla starych oficerów inwa

lidów, z których on by? jednym. Oni bior? swoj? pensy?,

przy której maj? ten z?y grunt i ogrody, ?yj? dobrze, po

rz?dnie.

O godzinie 11 stan?li?my na obiad w Neustadt. Miasto

królewskie, zamurowane, obszerne. Nocowali?my w Szutvien

na, miasteczku mi?dzy górami, o pó? mili od grzbietu tej góry,
z której zrobi?a si? ta parowa.

Zaczyna?a si? ukazywa? zaraz od samego Wiednia. By?a
obszerna. Z jednej strony, ledwo doziera?o si? oko gór, potym,

gdy?my zacz?li bli?y? si? do Neustadt, kupi?y si? i góry z sob?,
nareszcie tak si? z sob? zesz?y, i? przez dwie mile tylko?my

prawie mi?dzy dwiema górami jechali, nad strumykiem, który

ju? przy Neustadt by?.

Rzeka ta ma pocz?tek ?wier? mili ze Szutvienne. Mia

steczko mizerne, zamurowane, ma?e, nieludne. Rolnictwo

dobre, p?ugi ma?e, grunta z?e, górzyste, kamieniste. Po górach
laski z so?niny i z modrzewu, koniczyny cz?sto ukazuj? si?.

Par? koni orz?, gnoje na góry wynosz?.

Mas?a dosta? nie mo?na. Ma m?yny do t?uczenia gipsu,
do r?ni?cia, tarcze do robienia kaszy, mielenia m?ki, pa

pierni?, ku?ni?. Grunta glinkowate, z kamieniem. By?em
na jednej z gór najwi?kszych. Jestto jeden cypel z tej góry,

któr? wody deszczowe i ulewy rozerwa?y na parowy.

Dwie godziny szed?em z wielk? trudno?ci? do góry.
Tam widzia?em ?nieg. Widzia?em ku Wiedniowi, czyli ku

Wschodowi na pó?noc, i? góry zni?a?y si?, gdyby schody do

tej góry. A mi?dzy niemi, z drugiej strony ku Zachodowi, na
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po?udnie, widzia?em ogromne góry w ob?okach gin?ce, ?nie

giem okryte, ku Alpom.

Na górze zasta?em ska?y go?e, z twardego kamienia.

Warstwy nie mog?y by?y by? rozeznane, ale kamie? wapienny,

marmury, gipsy.

Na ?rodku góry znajdowa? si? kamie? gipsowy, miej
scami kawa?y marmuru czarnego. W po?udnie przejechali?my
ten grzbiet góry. Zaraz pocz??y si? male?kie ?ród?a. Te ros

?y. Wkrótce o dwie mile znaczna p?yn??a rzeka Mirty. Zaraz

od grzbietu swego, znowu jak z strony Wiednia, poczyna?a

si? parowa. Ta z pocz?tku bardzo w?zka.

W jej najwi?kszej nizinie, niema miejsca na drog?.

Góry kamieniste, przecie? po nich wsz?dzie siej?, cho? pra

cowicie. Wsz?dzie ka?dy kawa?ek uprawny. ?yta pi?kne,

jarzyny, ile na tak suchej roli, niczego. Deszcze w tych górach

dosy? cz?sto pada?y. Ca?a ta parowa przez mil 5 prawie usta

wicznie zabudowana domami drewnianemi, m?ynkami ma?e

mi, ku?niami, tartakami. Wsi ?adnych niema, tylko domki

ci?gle pozarywane. Przy ka?dym m?ynku po kilka domów.

Domy ch?opskie podobne do naszych; czasem bez komina,

okna male?kie, prawie tylko dziury do w?o?enia g?owy. Mia

steczko ma?e, ubiór ludzi w tej ca?ej parowie jednaki. Ch?opi

nosz? sukmany bure, podobne do sukman polskich, jak nosz?

Rusini nasi. To suknia codzienna. Suknie ?wi?teczne s?

zielone, tym?e krojem, to jest polskim, tylko ?e stan w nich

krótki. Kobiety strój jest podobny do ?ydowskiego. Ca?a ich

ambicya w gorsetach, galonkiem, albo czym? ?ó?tym, obsza

m erowanych.

Ju? wjechali?my w Styry?, nocowali?my o 5 mil od Kin

derberg. Jestto miasto królewskie, murowane, ubogie. Mi?

dzy górami, nad rzek? Mirtz, szynk maj? mieszczanie swój

w?asny. Dobra hrabiego Fleury przytykaj? do miasta.

Dnia 30 Maja, jad?c nad brzegiem tej?e p?ytkiej biegn?

cej rzeki Mirty, ju? trafiali?my regularniejsze wsie, ale domy

drewniane po wsiach i wsie ma?e, ko?cio?y g?ste, kapliczki po
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drogach nawet stoj? drewniane i murowane, z ?awami i z ?aw

kami przedniemi. Wsz?dzie przed ko?cio?em sta?y kupy ludzi

zielonych, zamiast tych burych, których w dzie? roboczy
widzia?em. Koniczyny cz?ste. Parowa zaczyna?a si? rozsze

rza?, ??ki by?y porz?dniejsze nad Wirtzem. O mas?o mniejsza

trudno??, by?o ta?sze. Zbo?a w polu dobre, ale grunt po

wi?kszej cz??ci górzysty i kamienisty, kamie? wsz?dzie twar

dy, piasczysty, albo granit.

Stan?li?my na obiad w Bruck.

Mi?dzy zej?ciem si? dwóch rzek: rzeki Mirtz, która

z nami przyp?yn??a i drugiej rzeki Muhr, która z gór od Po

?udnia tak? parow? przyby?a; te dwie rzeki, po z??czeniu si?,

nazywaj? N. N. (?) Miasto jest królewskie, lepiej od innych,
w tej parowie le??cych zamurowane, wi?ksze.

Mieszczanie, z handlu, z szynku i z fabryk nad rzek?

utrzymywanych, ?ywi? si?. Ca?a ta rzeka Mirtz, od samego

wszcz?tku, ró?ne ma swoje brzegi, r?k? ludzk? porobione.
Raz j? cz?owiek dzieli, drugi raz- kupi, najcz??ciej na powie
trzu prowadzi, zgo?a, ca?? przymusza do swojego u?ytku,

dopók?d jest ma??. I tak, przez mil trzy to najwi?cej ca?a

rzeczka, albo najwi?ksza jej cz???, przymuszona p?yn?? w ko

rytach z tarcic ubitych, dla p?dzenia kó? m?ynów, tartaków,

ku?ni, foluszów, etc. przezto raz jej bieg powi?kszony bywa,

drugi raz jej bieg wstrzymuj?, dla podniesienia wody, aby

korytami p?yn??a. Lecz przy mie?cie Prutt, poniewa? rzeka

ju? wi?ksza, a przeto cz?owiekowi mniej pos?uszn?, widzia?em,

i? wi?cej sztuk, na jej sobie zwabienie, u?ywa cz?owiek.

W dwóch miejscach, ca?a rzeka, krzy?owemi tamami, kosztow

nie robionemi, do 6 ?okci podniesiona, wy?ej w ?rodku, ni?ej

po stronach, tak, i? wody na dwoje brzegów swój impet kie

rowa? musz?, a po tych brzegach stoj?, na polach o 5 ?okci

wyniesione, koryta szerokie z tarcic; mi?dzy któremi woda

p?dz?c, wpada na ró?ne ko?a m?ynów, tartaków, ku?ni etc.

Te ku?nie i m?yny s? w?asno?ci? ró?nych mieszczan. I oni

wspólnie te tamy utrzymuj?. Lasów w tych stronach ma?o,

tylko po najwy?szych górach. Drzewa innego ma?o, tylko
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?wirczyny najwi?cej, a modrów-po wierzcho?kach. Tarcice

ró?ne, z samej ?wierczyny. Tarcica ci?ta na pó? cala kosztuje
20 gr. wi?ksza 36 gr. Tramy do tarcic naj grubsze bywaj? na

stop? dyametru maj?ce. Pod tern miastem ??cz? si? dwie rzeki,

Mirz wpada w wi?ksz? rzek? Muhr.

Wyje?d?aj?c ztego miasta, wjechali?my w t? parow?, któ

r? przep?yn?? Muhr.

Przejechali?my po obiedzie o godz. 4 przez miasto Leo

ben. Ma?e miasto, dosy? porz?dnie zamurowane, ale do na

szych miast podobne.

Tam widzia?em kilkunastu polskich rekrutów, od pó?
roku wzi?tych z ?a?cuta. Narzekali, i? nie mog? zapomnie?
?on i dzieci, od których wzi?ci. Wielu z nich poumiera?o.

Pod tym?e miastem p?ynie rzeka Muhr. Nad t? rzek?

jechali?my przez pó?torej mili, mi?dzy dwiema pot??nemi gó

rami, z samych ska?, obdartych i po?upanych, przez wioski

ma?e, najwi?cej w?glarzami zasiad?e.

Nocowali?my od pó? mili od Kraubatz. O mil? przed

noclegiem jechali?my przez wie? S. Michael, gdzie rzeka HelI

wpada w Muhr. Ta rzeka idzie parow?. Po prawej r?ce, w któ

rej ukazywa?y nam si? góry ?nie?ne, droga do Salzburga

posz?a.
.

Dnia 1 Czerwca przejechali?my o godzinie 7 przez Kran

batz, miasto ma?e, najwi?cej drewnianemi do my zabudowane.

Tu zt?d parowa ukaza?a si? nieco szersz?, a przeto
wioski widzie? by?o ma?e. O godz. 10 przejechali?my przez

miasto Knietzin, drewniane, po cz??ci nieporz?dnie zabudo

wane. Na obiad stan?li?my w miasteczku na górze, nad rze

k? Muhr le??cern, ma?em, cz??ci? drewnianem, cz??ci? muro

wanern, gontami, jak wszystkie tutejsze miasta, przykrytem.
Królewskie miasto wolnym szynkiem i m?ynami utrzymuj?.
Handel w nich mizerny. Ale te? nie ró?ni? si? od miast na

szych polskich, tylko tym, ?e zamiast ?ydów-katolicy.
Wsie w tej ca?ej drodze zasta?em mizerne. Domy ch?op

o

skie, drewniane, czasem bez kominów, wsz?dzie okna ma?e,
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prawie tylko dziury. Lud ubogi, grunta mizerne, ale gdzie

si? troch? parowa rozszerzy
- ?yznrejsze.

Uprawa pracowita, koniczyny wiele siej?, gnoje dobrze

p?odz?. Dla zakrapiania ??k w lata suche, maj? ko?a, które

rzeka p?dzi, a z ich skrzyde? w skrzynk? robionych, po oby
dwóch stronach, dziurami woda wpada w rynny i te mi roz

biega si? po ??kach. Winnic w tych górach niema. Siej? ?yta

najwi?cej, pszenicy mniej, j?czmie? i owies. Ch?opi najwi?cej
z w?gli handel wiod?. Lasy tych krajów s? na górach po

mniejszych, które po najwi?kszej cz??ci oranemi by? mog?,

po ska?ach swoich sadz? drzewa sosnowe, ale bardzo mizerne

i nie proste, ?wierczyn?, ale bez ga??zi, go?? i nie bardzo gru

b?, modrzew tak?e nie gruby. Tarcice r?n?, domy buduj?
z ?wirków.

Wsi w parowach w??szych niema, tylko rozrzucone

znajduj? si? cha?upy. Jedne na dole, drugie na pó? góry. Gdy

si? na dó? rozszerzy, zaraz skupione widzie? domki, które

ukazuj? wioski ma?e, ale prawie w kazdej ko?ció?. Lud bar

dzo nabo?ny. Uwa?am, zazwyczaj, i? mi?dzy górami lud ma

wi?cej boja?ni Boga, wi?cej nabo?e?stw, a przytem zabobo

nów i mniej o?wiecenia, bo trudniejsz? komunikacy?. Ch?op

pa?szczyzn? robi. Bardzo jest niespokojny i szemrze, ?e po

wraca do dawnej roboty, przez zniesienie urbarii.

Ogólna uwaga nad Styry? wy?sz?: Jestto kraj górzysty,

ubogi, wsie mizerne, miasta nie wielkie i bez handlu. Zgo?a,
wielki ten kraj ma podobie?stwo, co do wsiów i miast, do

Polski, oprócz tego, ?e Polska ma swoje wsie i miasta równie

z tutejszemi ubogie, na ziemi ?yznej i w wszystko obfitej.

Stan?li?my na obiad o godz. 2, po po?udniu w Juden

burg. By?o to przed 250 lat siedlisko ?ydowstwa. Katolicy

rozj?trzeni na nich, ?e im sposób do ?ycia odbierali, razu

pewnego, noc?, gdy pewny ?yd zgwa?ci? pewn? chrze?cijank?,
lud katolicki w nocy ?ydów wyr?n?? i z miasta wyp?dzi?.
Jeszcze dotychczas jest pot??ny ?a?cuch w bramie, przez któ

r? wyp?dzono ?ydów.
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Widzia?em ko?ció? i klasztor po jezuicki. Ten teraz na

-

pe?niony rekrutami. Domy do niego nale??ce, spustosza?y.
Ko?ció? tak?e psuje si?. Miasto ca?e mizerne, cz??ci? zamu

rowane, cz??ci? zabudowane, ulice s? puste.
Dnia 1 Czerwca 1790 r., nocowali?my w Unsmark,

w Styryi wy?szej. Miasteczko do Xi?cia Schar?enberga na

le??ce, cz??ci? zamurowane, cz??ci? drewniane. Szossa nad

rzek? Muhr id?ca zw??a si?. Wsi tu niema, tylko po górach
rozrzucone domki.

O godz. 10 przeje?d?ali?my przez Neurnark, nad rzek?
Muhr. Miasto do tego Xi?cia Schwarzenberga nale??ce, ma?e,

nie bardzo dobrze zabudowane. Niedaleko od tego miasta

przejechali?my przez grzbiet góry. Po drugiej jej stronie

wyp?ywaj? strumyki, które wkrótce znowu stanowi? rzek?

• Neumuhr. Biegnie ona tak?e w dolinie w?zkiej, mi?dzy dwie

ma górami skalistemi. Woda warczy mi?dzy ska?ami. Góry

sk?adaj? si? z granitu. Grunta podobne tym, które ju? opi

sywa?em, pracowicie uprawiane. J?zyk bardzo niezrozumia

?y, cho? niemiecki. Cyrku? jest w Judenburg.
Na obiad stan?li?my w Frieach. Miasto ma?e, nielud

ne, zamurowane, z dachami pokrytemi gontami z modrzewi.

Stoi lat 400, a 14 razy gorza?o i zrujnowane przez woj

ny. Nale?y do ksi?cia arcybiskupa Salzburskiego, ale jeszcze

pod panowaniem domu austryackiego. S? dwa zamki na górze

zrujnowane. Jeden zamek nale?y do biskupa Salzburskiego,

który ma w okolicy miasta wsi kilkana?cie. Ludzie czyni?

pa?szczyzn?, drudzy p?ac? czynsze.

O godz. 7 przeje?d?ali?my przez Zwischenwasser, rezy

dency? arcybiskupa Salzburskiego. Ogród ma?y, fontanny
forsowane machin?, któr? rzeka Muhr obraca i wody dodaje,

prowadz?c j? w gór? o ?okci 10 przez walce wewn?trz kr?co
ne. Fontanny s? ma?e, ale ?e tak oczywi?cie forsowane, z tak

wielk? expens?, a z tak ma?ym skutkiem, to ?e im to wiele

ujmuje.

Nocowali?my opó? mili tam zt?d w austeryi, na drodze

osobno stoj?cej, gdy? tu jeszcze nic niema, tylko rozrzucone
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domy. Gospodarzem tej austeryi jest ch?op tutejszy, ma 130

morgów ziemi, w trzech miejscach, z trzema folwarkami.

Trzyma parobków 16, kosztem 20 z?. ry?. a? do 10 dziewek,
10 koni, wo?ów 8. Nale?y do pewnego grafa, którego sam

nazwa? nie umia?.

Skar?y si?, ?e mu brakuje ??k, dokupuje siana i sprzedaje
drzewa za 300 ry?. na rok. Ka?dy ch?op w tym kraju, który
ma grunta na górach, co sobie zapu?ci lasu, to jego. Tak, ?e

góry, które si? na jego gruncie znajduj?, obros?e lasami, s?

jego. Wi?c drzewem handluje, tarcice trze i przedaje. Grun

ta ich dobre, uprawne wsz?dzie. Ga??zie z ?wierków

obcinaj?, siek? drobno i susz? pod byd?o, albo gnoj? w do

?ach na gnoje.
Lud w tych górach ogólnie nikczemny, u?omny, niedo

???ny i g?upi, wzrostu ma?ego, kar?owaty i gardzieluki. Konie

wielkie, wo?y wielkie i krowy dobre. Owiec ma?o. Szynk
wina maj? ch?opi i z tego niep?ac?, tylko z ról panom. Im

bli?ej podje?d?ali?my ku Klagenfurtowi, tym wi?ksze, ob

szerniejsze, prawie na oko?o zdaleka ukazuj?ce si?, osobliwie

ku po?udniowi, góry ?nie?ne.



VII.

Klagenfurt.- Treviso.- Pontebba. =Ud.lne.

Dnia 2 Czerwca, o godz. 12, stan?li?my na obiad w Kla

genfurt. Miasto murowane, ma kilkana?cie pa?aców-Ksi?cia

Schwarzenberga i Grafa Rosenberga. Dom najpi?kniejszy jest
doktora. Kapitan cyrku?u znajduje si? tu. Miasto nie bardzo

wielkie, niedosy? ludne, ma fabryk? jedwabn?, kana? o pó?
?wierci mili ci?gn?cy si? do jeziora, które dwie mile d?ugo

ci?gnie si? w parowie mi?dzy górami skalistemi, porozrywa

nemi bardzo. Tylko same cykle z g?azem si? wznosz?. Pyta
?em si? gospodarza w Klagenfurcie, po czemu owies tu wy

pada? Po 12 fI. ?yto po 17, a pszenica po 36, po 40.

Wojska ?adnego niema w Klagenfurcie, tylko 500 Pola

ków. Ju? dwa lata jak wszystkie wojska z Styryi i z Karyntyi

wyci?gn??y, co jest uciemi??eniem dla miast. Jako? zasta?em

K?agenfurt smutny i nieludny.

Nocowali?my w Welden. Wie? ta maj?ca 10 albo 12 osad,

pierwsza tak liczna w tym kraju. Tu, ludzie, ch?opi gospoda
rze, skar?yli mi si?, ?e nie mog? dosta? parobków, bo jednych

wybrano, drudzy pouciekali do W?och, albo do Salzburga.

4Dziennik podró?y Staszica, T. n.
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Drog? jest mil 40 do Salzburga, ale przez góry id?c, mo?na

tam stan?? we trzy dni. Byd?o tu ch?opi na wiosn? wyp?dzaj?
w góry. Tam przez lato siedz? z byd?em, robi? mas?o, ser,

i znowu na jesie? powracaj?. Sniegi na górach, granit, ziemia

glinkowata. ?yta najwi?cej siej?.' Pszenicy ma?o. Tu pierw

szy raz widzia?em, jak z Polski wyjecha?em, hreczk? w polu.

J?zyk tutejszego ludu w Karyntyi jest wandalski (?) to jest, cz?

?ci? sk?ada si? z polskiego, z niemieckiego i z w?oskiego.
Gospodarz, u którego nocowali?my, ch?op, ma swój dom

o dwóch pi?trach, trzy pokoje na górze. W dwóch stali?my.
Powiada? mi, ?e ch?op, 30 albo 40 morgów wiede?skich ma

j?cy, p?aci swemu panu na rok czynszu z?p. 150 najmniej,
a 300 ry?skich najwi?cej. Pod?ug gruntu

- i ??ki na nim

znajduj? si?.

Jezioro, które z Klagenfurtu tu dot?d ci?gnie si?, nale?y'
cz??ciami do tych wszystkich panów, przez których dobra prze

chodzi. Ch?opi maj? ryb ?owienie, a z tego panu p?ac? pew

ny czynsz.

By?o w wilj? Bo?ego Cia?a. Ch?opi wieczorem mustro

wali si?, jak b?d? strzela? i s?u?y? N. Sakramentowi w proce

syi. Paroch z tej wsi ma 2 ko?cio?y, w dwóch wsiach, o mil?

rozleg?ych. W niedziel?, w jednym ko?ciele, drugi w drugim
ma msz?. Pyta?em go, czemu niema dwóch ksi??y? Odpo
wiedzia? mi, ?e niema na to funduszu i w jednym ko?ciele,

gdy? i tu, jedni ksi??a maj? nadto, drudzy-nadto ma?o. Lu

dzie najwi?cej pytali mi? si?, czy im dawne processye powró

c? i czyli znowu dawne ?wi?ta b?d?? Gdy im o ?wi?tach nie

uczyni?em. nadziei, ?a?osnymi pokazywali si?. Urbarium w tej

cz??ci podoba si?.
Dnia 3 Czerwca 1790 stan?li?my o godz. 10 z rana

w Willach. Byli?my na processyi Bo?ego Cia?a. Ludzi dosy?,
ale najwi?cej ze wsiów. Urz?d miasta szed? przy szpadach.
Ludzie w czarnych, d?ugich p?aszczach, nie?li baldachim.

Inni, w p?aszczach czerwonych, nie?li ?wiece wielkie przed
N. S. Sakramentem. Inni szli w krótkich sukniach, z szpadami

przy boku. Xi??y by?o sze?ciu. Przebrani mieszczanie
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w mundury zielone, szli przy Sanctissimum. By?y to figury
dziwne i miny ?miesznej. Miasto murowane, dosy? wielkie,

nad rzek? wielk? Tauch, pod górami wielkiemi ?niegiem okry

temi. Z Willach wyjechali?my w?wozem, w którym p?ynie
rzeka Tauch, a wzi?li?my si? w góry, ku po?udniowi. Ca?y
ten dzie? jechali?my w gór?, to jest, z jednego wzgórka, na

drugi, coraz wy?szy. Nareszcie stan?li?my w Treviso, na noc.

To miasto nale?y do szambelana Rosenberga. O ?wier? mili

pod t? wsi? znowu zacz?li?my si? spuszcza? z gór w dolin?.

Rzeka tu p?yn?ca jest granic? mi?dzy krajami Austryackiemi
i Wenecy?, to jest, mi?dzy Karynty? iFrioulem. Wi?c o ?wier?

mili pod Trewiso jest grzbiet gór najwi?kszych, gdy? w roz

rzucone strony wody id?.

Ska?y niezmierne, najwi?cej gór? ?niegiem okryte;
z g?azu i granitu. Na których górach jest cokolwiek ziemi,

tam ch?opi zapuszczaj? laski, albo ??ki gnoj?. Siana wi?c nie

mog?c sprowadzi?, przeto, po tych strasznych górach maj?

pe?no szyszek, w których siano sk?adaj?. ?niegi w tych gó
rach czasem o ?w. Janie spadaj?. Rzeki z gór spadaj?ce nie

zmiern? moc kamieni wielkich rzucaj?. W tej dolinie, z pod

Treviru, tak?e znajduj? si? cz?sto wioski, ale niemasz ju?
domków rozrzuconych, tylko po 8, albo po 10 domków wios

ka. Domy najwi?cej murowane, z kamienia na glinie uk?ada

nego. Domki drewniane, kominów niema, tylko jest nad

ogniskiem z gliny ulepiony pu?ap, o który obija si? pierwszy

dym i ten potym rozchodzi si? przez dach, przez dziur? na

podwórze.

W Treviso jest fabryka gwo?dzi ?elaznych, któr? utrzy

muj? mieszczanie. Ch?opi w tych tu stronach maj? swoje

grunta tym sposobem: ch?op obejmuj?cy grunt, powinien za

jego u?ywanie zap?aci? panu np. za 60 lub 70 morgów, 300

albo 500 ry?skich, pod?ug grun1.u, a za to ju? mu pan tego

gruntu odebra? nie mo?e, a? do ?mierci, je?eli go tylko na

swoj? g?ow? op?aci?. Cz?sto op?acaj? taki grunt na dwie, trzy,
lub cztery g?owy. Nad summ? za ten grunt zap?acon? jeszcze
z morgów 50 albo 60, p?aci co rok ch?op panu 30 lub 40
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korcy ?yta i 40 lub 50 z?. ry?. Czasem tak godz? si?, ?e ju?

pan na siebie bierze wszystkie z tego gruntu podatki ordy

naryjne, prócz przypadkowych, jako to: podatek wojenny.
W ca?ym tym kraju znalaz?em niezmiern? niech?? ku Prusa

kom i Turkom, co rz?d ró?nemi pismami wpaja? w ich g?owy.
Widzia?em g?owy Turków, które strzelano.

Z Pontebba wyjechali?my o 2-iej po po?udniu. Miasto

mizerne, nieludne, rzeka Piumwasser dzieli granic? od kraju

Austryackiego i Weneckiego. Po?owa miasta nale?y do

Austryaka, 'a druga po?owa do Wenecyi. Droga ca?a z Pon

teby, do Resciuto miasteczka, jest w skale kuta, po nad brze

giem Piumwasser, mi?dzy dwiema górami. Przecie?, na

ska?ach tych, gdzie tylko mo?e stan?? ogródek i domek, zna

laz?em po kilku ludzi. Ubodzy byli, Gdy dziwi?em si? ubós

twu, mówi?c do nich: czemu tu osiedli? czemu nie id?
tam, gdzie ziemia?- odpowiedzieli: Czyli? mamy pój?? pod
Cesarza?

Gdziekolwiek ju? rozszerzy?a si? cokolwiek dolina, na

tychmiast wznosi?y si? wioski, do kilkunastu osad maj?ce.

Ka?dy mia? razem ogród i pole, prawie tylko jedn? morg?,

ale to by?o tak uprawione, jak nasze ogrody. Na jednym

zagonie siano ?yto od do?u, mi?dzy ?ytem figi, a na tych

figach-gerlandy winne. Oko?o Resciuto zwi?ksza?y si? osady.
Resciuto jestto miasteczko murowane, ludzi nie wiele. Ta

kim?e krajem mi?dzy górami, jeszcze dwie mile jechali?my
z Resciuto, to jest, z noclegu.

Dnia 5, do Dziemano miasteczka. Tak?e nad rzek?

Pium wasser le?y. Murowane, ale nieludne i podupad?e. Le?y

od mili od miejsca, w którem w?wóz ju? znacznie szerzy? si?

zaczyna. Rzeka zaczyna by? sp?awna, drzewo prowadz?,

Jak tylko rozszerzy? si? w?wóz-natychmiast kraj ukaza? si?

bardzo pi?kny, uprawiony jak ogród. Domki gdzieniegdzie
postawione s?, jak gdyby altany w naszych sadach.

Pole ka?dego obmurowane, rodzi ?yto, pszenic?, figi,

morwy, czere?nie, pomara?cze i inne owoce i wino, które
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wsz?dzie, na wielkich pniach daleko rozci?gaj?c ga??zie, roz

wiesza girlandami z drzewa na drzewo, w rz?d sadzone. Tu

wszystek lud wolny, grunta ma swoje w?asne. Panów nie

ma nigdzie.

P?ac? tylko podatek Rzplitej, który nie wynosi, jak 6 od

sta. Dopiero w Divona widzia?em z starego zamczyska oko

lice bardzo pi?kne, bo ogród jeden wystawia?y, gdzieniegdzie

maj?c rozstawione domki. W tych domkach mieszkaj?, do

mieszczan tego miasteczka nale??cy. Tam zt?d widzia?em

niektóre zamki. Pyta?em si? jednego z mieszczan tego miasta,

który z grzeczno?ci poszed? ze mn? na ów zamek stary miej

ski, w wojnie przez Austryaków zrujnowany. Pyta?em, do

kogo nale?y ten zamek, który widzia?em w polu? Odpowie
dzia? mi, ?e to jest zamek do jednego pana Weneckiego na

le??cy. Pan ten nazywa si? Savorniani. Ma swój zamek

i swoich kilku ?o?nierzy w?asnych, swój ma?y arsena?, a to za

osobliwszym przywilejem RzpIitej. Do tego pana nale?y
kilku ch?opów, gdy? tu ma?e maj? dobra panowie, tylko
kilkana?cie morgów. Ch?opi ci daj? im czynsz, a cz??ci?

i zbo?e.

Wi?cej panów w tej okolicy niema, tylko sami ch?opi
i mieszczanie s? dziedzicami. Przyczyn? upadku miast w tym

kraju jest zupe?ne odci?cie krajowi temu handlu przez dom

austryacki, który, przez swe urz?dzenia, ca?e commertium

obróci? na Tryest, do Milanu. A przeto t?dy nikt nie jedzie.
Ani jednego wozu nie spotyka?em. Druga wada, ?e widz?

wielu ksi??y. Naprzyk?ad, w tej mie?cinie Dziernono, na któ

rej niema nad 500 mieszka?ców, narachowa?em samych xi??y

?wieckich oko?o 24. Przecie? ju? dwa klasztory senat skaso

wa?. Wojska RzpIita nigdzie niema, ani nawet na granicy.

Jako?, warty na mo?cie nie by?o, ani z strony Cesarza,

ani z strony Wenecyi, rekrutów bior? podczas wojny.
Pan Savornani ma kilka maj?tno?ci w Friulu. Wszystkie

maj? mu czyni? do 60 tysi?cy dukatów. Ludzie z winnic

oddaj? mu po?ow? wina i pszenicy. P?ac?, albo zbo

?em oddaj?.
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Ludzi w tej wsi pana Savorniani jest do 1000 dusz.

Z Diemona wyjechali?my o godz. 2 po po?udniu do

Udine, na noc. Sposób rolnictwa, przez te mil trzy, wsz?dzie

jednaki, to jest, siej? pszenic?, ?yto, najwi?cej kukurydzy.
Sadz? mi?dzy zbo?em morwy, a na tych ci?gn? si? win

ne latoro?le.

Udine jest miasto g?ówne Friaulu. Miasto opasane mu

rem i wa?ami, domy wewn?trz podupad?e. Ratusz jest domem

znaczniejszym, kolumny z przodku, na których spiera si?

wystawa. Pod t? wystaw?, dosy? obszern?, s? w murze trzy

dziury do w?o?enia r?ki, a nad niemi napisy: Segrete per i?

contrabando, lub te? przeciw tym, którzyby zgorszenie przeciw

religii pope?nili.

Przed Ratuszem stoi kolumna wysoka na 100 stóp, któ

r? Rzplita wystawi?a miastu, na znak jego wierno?ci dla

Rzplitej, w wojnie z domem austryackiem. Naprzeciwko ratu

sza jest wielka na kolumnach sala, do przechadzania si? pod
czas upa?u. Na górze izby dla consilium dziesi?ciu. To eon

silium sk?ada si? z dwóch cz??ci mieszczan, a z trzeciej cz??ci

szlachty ziemskiej.

Obierani s? wol? Do?y. Wybór ich zupe?nie- do pro

wincyi nale?y, bez referencyi do panów weneckich. Co rok

tylko Senat wenecki przesy?a jednego, który wchodzi w ra

chunki expensy i dochodu prowincyi. To consilum zawia

duje urz?dzeniem prowincyi i pe?ni exekucye praw, rozk?ada

podatki, ale ?adnych nie mo?e na?o?y?, bez prawa wysz?ego
od Senatu. Podatki s? wszystkie indirecte, jako to: od chleba,

od wina, od soli, i od tabaki. Nadto jest takie na wsiach po

datek w?o?ony na grunt, ale ten ma?o wynosi, od wielko?ci

i gatunku gruntu stosowny. S?dy s? cywilne i kryminalne.
Szlachta wszelka, mieszczanie i ch?opi, do jednego s?du na

le??. Dobra id? majoratami.

W Udine mieszka ca?y rok okoliczna szlachta, prócz

miesi?cy': Septernbra, Novembra i Decembra, w które wyje?

d?aj? do swoich dóbr. Maj? swoje pa?acyki i w mie?cie i na
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przedmie?ciach. Reszta domów publicznych zajmuj? ko?cio

?y, klasztory, kolonie i pa?ace arcybiskupa.

Jak w krajach despotów, spojrzawszy na wielkie domy,

bywa odpowied?, ?e to dom wojskowej rady, arsena?, maga

zyn, albo karczma, tak tu, na ka?dy dom wielki, o który za

pyta?em si?, us?ysza?em: albo klasztor, szpital, rezydencya

biskupa, albo seminarym. Jako?, uwa?aj?c dnia tego pu

blicum, zdawa?o mi si?, i? ma?o si? myl?, gdy szóst? cz???

za ksi??y wezm?. Niezmierna moc tego. Ludno?? miasta

ma zajmowa? oko?o 15000 ludzi, a ksi??y 2000.

Dnia tego, by?o to w Sobot?, w oktaw? Bo?ego Cia?a,

przeto by? illuminowany ko?ció? na placu publicznym i pusz

czano zewsz?d race, cz??ci? na koszt miasta, cz??ci? partyku -

lamie przed swoim domem. Ludzi pe?no chodzi?o po rynku,
a? do godz. 10 w noc. O 10 zacz??a si? komedya Dezerter,
na której by?em. Teatr, dosy? obszerny, by? nape?niony. Lo?e

wszystkie nape?nione i parter pe?en. W lo?ach pierwsi urz?

dnicy miasta i szlachta. Aktorów do?? dobrych, na takie

miasto. O 12 sko?czy?a si? komedya. Z rana za to d?ugo

sypiaj?.

Handel tego miasta, jako ca?ej prowincyi, upad?. Tylko

jeden jedwab' wolno wprowadza? do kraju Cesarskiego. Po

wiadano mi, ?e gdy to zabronienie nast?pi?o z strony Cesarza,

natychmiast do kilku tysi?cy rzemie?lników, sukienników i in

nych wysz?o i przenios?o si? do gór pogranicza Cesarskiego,

któr?dy obrócony ca?y handel z Florency? i z Medyolanem.

Wi?c tylko jedn? fabryk? jedwabn?, a bardziej jeszcze surowy

jedwab', handel tutejszy utrzymuje. Archikatedr? jest ko?ció?

obronny. Pewny Senator wenecki z familii dzisiejszego Do?y

wymurowa? go. W mie?cie musi by? pró?niaków bardzo

wielu, bo gdy przyjechali?my, to niezmierne mnóstwo ludzi do

brze ubranych i ksi??y, zbieg?o si? patrzy? i sta?o tak kilka

godzin.

O godz. 7 stan?li?my na obiedzie w wiosce Quadraipo,

nale??cej do jednego pana, czyli ?lachcica Trewirskiego, hr.
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de Lassi. Przez drog? jechali?my przez kilka wsiów, najwi?

cej oko?o 15 lub 20 osad maj?cych. ?yta i pszenicy, najwi?

cej kukurydzy, widzia?em. Ma?o co wina. Morwów bardzo

wiele. Zbo?a wszystkie ma?e i rzadkie.

Dolina ju? tu znacznie rozszerzy?a si?, Zdaleka tylko
widzie? góry o mil kilka. Grunt kamienisty i niebardzo do

bry. Od?ogów widzia?em ju? cz?sto, lecz te traw? dosy? g?sto,
ale ma?? okryte. Zna?, ?e ziemia nie najgorsza, cho? ju?
bardzo kamienista.

Kamie? twardy, ma?y, a g?sty. Koni nie maj?, tylko
bardzo rzadko, panowie. Ch?op zaprz?ga wo?y kute, albo

przenosi ci??ary os?ami bardzo rna?emi. ?e ma?o t?dy
je?d??, znak, i? wsz?dzie ludzie na nas patrzy? zbiegali si?,

gdyby na widowisko.

O godzinie 11 stan?li?my na obiedzie, we wsi Codra

ipo. Nale?y do hr. de Lassi. Jestto majorat. Ch?opi p?a

c? czynsz.

Z Codraipo wyjechali?my o godzinie 3 po obiedzie.

O pó? mili przeje?d?ali?my promem przez rzek? Tauch, czyli
Taimo. Ta rzeka niezmiernie rozlewa, ale poniewa? nie na

mu?y, ale tylko same kamienie i piasek niesie, przeto nabrze

?a, z jednej i z drugiej strony, na mil? nieu?yte i piasczyste.
Po tych piaskach znowu zacz??a si? uprawa roli bardzo

dobra.

Natrafi?em w ci?gu 4 mil od?og? na mil?, "Czyli grunta
na 11/2 mili rozci?g?e, ale wcale innym sposobem od innych

pól orane, bo ju? nieukazywa?y ogrodu, ale pola, gdzienie
gdzie osiane. Najwi?cej od?ogów, pastwisk, winnic, ?adnych
morwownic.

Ta odmiana uprawy, zaniedbana, tak wielkiej sztuki zie

mi, zadziwi?a mi?, po uprawach innych wokolicy. Zapytawszy
si?, dowiedzia?em si?, ?e jedn? po?ow? tego gruntu zajmuj?
dobra hr. Sebola, pana Weneckiego, a druga po?owa jest do

brami szlachcica Trewirskiego. Powiada? mi ch?op, ?e ten
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zasiew na siebie trzymaj? i bardzo surowo strzeg?, ?eby byd?o

ch?opskie na ich pastwiska nie wpad?o. Wielka tej w?asno?ci

rozleg?o??-przyczyn? takiej nikczemnej uprawy. Codroipo

jest ostatnie w Frioulu.

Potym zaczyna si? margrabstwo Trewirskie. U prawa

roli jednaka w obydwóch. Zawsze tam lepiej uprawiane pola

znalaz?em, które by?y dziedziczne, albowiem tu, w tych kra

jach, ziemia jest podzielona. S? wsie, których grunta kawa

?ami nale?? dziedzictwem do ch?opów, albo do mieszczan.

Tak w Codroipo widzia?em ziemi? do?? znaczn?, 80 do 100

morgów wynosz?c?, która nale?a?a do familii miejskiej z Udi

ny. Drugi gruntu kawa? nale?a? do szlachcica, reszta gruntu

nale?y dziedzictwem do niektórych ch?opów. Na gruncie

mieszczan, albo szlachcica, kawa?ki trzymaj? ch?opi czynszo

wnicy. Ci p?ac? dziedzicowi, na którego gruncie siej?, po

?ow? wina i pewn? cz??? pszenicy w naturze. Czynszu
w pieni?dzach tu ma?o, chyba od tych, którzy maj? doczesne

kontrakty. Grunta kamieniste, glinkowate, ale poniewa?
na ma?e cz??ci podzielone, przeto ich uprawa dobra, cho?

pracowita.

Nocowali?my we wsi Portoia. Austerya wielka, ale

niewygodna. Wszystkie izby nape?nione jedwabiami. Auster

nik, ch?op, chodzi? w jedwabnej sukni. Wie? ta nale?a?a

do Antonio Buoncampagno Ottoboni, duca di Fiano, pana

rzymskiego. Ch?opi p?ac? mu czynsz. Austernik ju? lat 30

jak tu siedzi. Pana nie zna, bo tu nigdy nie bywa. Ten

Ducino ma z dóbr, ku Treviso le??cych, oko?o 20 tysi?cy in

traty rocznej.

Umys? tutejszego narodu zuchwa?y, lud z?y, pop?

dliwy. Wino jeszcze bardziej go zapala, czego, gdy ani

edukacya, ani tego weneckiego kraju policya, nie prze

strzega, -

cz?sto zwady i, przy najmniejszej rzeczy, zabój
stwa. - Tak w Codroipo, przy kartach, podczas naszego

obiadu, porwali si? do no?ów, gospodarz z drugim ch?o

pem. Ledwo ich rozerwano. Ubóstwa wiele w tych wsiach



KSI?DZ POLSKI.58

gdzie ch?op ten, dziedzictwa. Nadto -wsz?dzie widz? jesz
cze wielk? przyczyn? ubóstwa-w mnóstwie ksi??y. Albo
wiem xi??orn, taki jak u nas, niesie lud w zbo?u, w wi
nie i w jedwabiu ofiary. Tu widzia?em xi?dza polskie
go, który ma w Gorycyi plebani? od Cesarza.



VIII.

Portomia. - Conegliano.
- Padwa. - Maestre.

Wenecya.

Dnia 7 Czerwca 1790 r." o godz. 6 z rana wyjechali?my
z Portomia. Przeje?dzali?my przez miasteczko Sacila, muro

wane. Ma dwa pa?ace, do Panów weneckich nale??ce. Na

obiad stan?li?my w Conegliano, 6 mil od noclegu. Ten ca?y

kraj widzia?em bardzo dobrze uprawny i osiad?y. Gdzienie

gdzie ukazywa?y mi si? pa?acyki murowane, ale to bardzo ma

?e i do naszych pa?aców polskich, do dworków, albo domów,

podobne. Lecz w tym kraju pa?acami je zowi?. Powszechnie,
nie widzie? tu ?adnej z tej wielko?ci, jak? wida? u nas. Dzie

dzice tutejsi, których tylko widzia?em, je?d?? w karyolce brzyd

kiej, szczup?ej, o jednym koniu, albo na o?le.

Drzewa tutejsze ma?o krzewiste, najwi?cej rosn? wysoko,
ale bez wielkich ga??zi, i to najwi?cej w gór? pn? si?, zamiast

rozci?gania si? w ko?o, ku do?owi, jak nasze pi?kne lipy. Mor

wy najlepiej krzewi? si?, ale gdy i te obcinaj? dla robaków,

wi?c niema gdzie uj?? przed upa?em, bo niema cienia. To

przyczyna, i? W?och w dzie? pije i ?pi, a po nocach si? w?ó

czy i zabija. Konie, ten zwierz tak pi?kny, tak u?yteczny i wy-
?
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godny, s? tu rzadko?ci?. Chleb drogi, z?y, twardy, bez dro?

d?y, zapewne dla tego, by tak pr?dko nie sech?, ale z tym wiel

ka niewygoda. Wino tylko tanie.

O godz. 3 po po?udniu stan?li?my na obiad w Coneglia
no. Przeje?d?ali?my przez dobra Lipiano, szlachcica wenec

kiego. Widzialem jego pa?acyk na górze. Naprzeciw niego,
ulica z cyprysów tntejszych, do piramid podobnych, nie wy

godnych, bo we W?oszech trzeba cienia, nie piramid.

Conegliano jest miasto murowane, domy ma stare, cz??
ciami puste, murem opasane. Na górze spustoszony zamek.

Dnia 8 Czerwca o godz. 6 wyjechali?my z Conegliano.

Omin?wszy nadbrze?e rzeki Piera, zaczynaj? si? grunta dosy?

uprawne. Lud tutaj wsz?dzie okazuje si? sk?onnym bardziej
do ceremonij religijnych, ni?eli do nabo?e?stwa. Ksi??ek
u ch?opów i ober?ystów innych nie widzia?em, tylko do nabo

?e?stwa i do theologii. Jako?, widzia?em ober?yst? ch?opa
w Portonie czytaj?cego ksi??k? teologiczn?. Nadto, po wszy

stkich prawie ober?ach widzia?em na drzwiach, jako po uli

cach miast, po bramach, przybite obwieszczenia odprawianego

doktorskiego examinu z theologii. Wi?c ta nauka jest zabaw?

wszystkich g?ów. Jako?, w?ochy maj? wybiegi teologiczne, ale

ma?o m?dro?ci.

O godz. 11 stan?li?my na obiad w Treviso, stolicy tre

wirskiego margrabstwa. Miasto dosy? ludne, ale stare, niepo

rz?dne, ksi??y wielkie mnóstwo. Katedra, klasztory, zabieraj?

najwi?ksze domy.- S? niektóre pa?acyki panów weneckich.

Dnia 12 Czerwca, o godz. 3 stan?li?my w Padwie. Mia

sto wielkie, ale nie ludne. Ma kilka pa?aców, które nale?? do

familij pierwszej padewskiej ?lachty. Pa?ac de Capitanio, gdzie
mieszka rz?dzca, jest wielki, ale spustoszony. Tam rada, tam

denuncyacye si? wnosz?. Schody pi?kne do Palladio. Drugi

ratusz, pi?kny gmach, niezmierny, ale gnojem zawalony. Dla

smrodu, do niego wej?? nie mo?na. Sala niezmierna, w której

miasto wystawi?o biust Tito Livio, kurzem zapaskudzona, po

mimo malowa? de Zani?i. Reszta domów, prócz pa?acu pode-
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sty, jest prawie równa, dawnym sposobem murowana, z wy

stawami. Ale znajduje si? bardzo wiele i bardzo wielkich

gmachów zakonnych, klasztorów i ko?cio?ów. Tak ko?ció?

?. Antoniego, ?. Justyny, katedra ksi??y mnóstwo. Zgo?a, co

w Bryniu, O?omu?cu, Berlinie, Wroc?awiu widzie? ?o?nierzy,
oficerów i jenera?ów, to tu widzia?em: ksi??y, kanoników, bi

skupów. Arcybiskup Padewski - zawsze ?lachcic wenecki

i kardyna?.

By? w ten sam czas odpust ?. Antoniego, a przeto jar
mark. Zjecha?o si? zdaleka ludzi. Przed ko?cio?em ?. Anto

niego, tak?e u nas, pe?no krzy?yków, medalików i koronek.

Jest Ko?ció? ?. Antoniego o sze?ciu kopu?ach.

Napatrzy?em si? prawie w ka?dem mie?cie, jak w tym

przezorna jest Rzplita, gdy wsz?dzie, m??om zas?u?onym
w Rzplitej, wystawi?a: albo biusta, albo statuy, albo mauzoleum.

Tak tu, przed ko?cio?em, wystawi?a statu? rycersk? genera?owi
walecznemu. To? w ko?ciele jest kilka nagrobków m??ów pu

blicznych zas?u?onych.

Ko?ció? ?. Justyny, gmach z wszystkich ko?ció?ów tutej

szych najwi?kszy, ksi??y Teatynów, ma obraz w o?tarzu wiel

kim ?. Justyny, ale mnie si? zdaje, ?e to kogo innego. Opat
ma w swojej celi obraz Zwiastowania N. M. P. tak?e Tycyana.
Biblioteka klasztoru jest z?o?ona w jednej celi wielkiej z ksi?
?ek theologicznych. W dwóch ma?ych izbach-z ksi??ek mate

matycznych i historyj.

Naprzeciw ko?cio?a ?. Zofii plac zielony, Piazza de Mato

zoni, bardzo pi?kny. Domy woko?o czarne i brudne, ale do

ko?a placu woda, brzegi murowane. Nad brzegami stoj? statuy
wielkich ludzi, których Padwa wyda?a.

Universitas dotychczas utrzymuje si?. Ma do 500 stu

dentów, gabinet historyi naturalnej, dosy? szczup?y-fizyki,
pi?kny i bibliotek?. Wszystkie znajduj? si? facultates, ale teo

logiczna najwi?ksza. Astronoma prawie ?adnego.

Miasto Padwa ma swoje przywileje, ale tak jak w Wene

cyi, tak i tu, pewne tylko familie patrycyuszow do urz?dów
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wielkich nale??. Gubernatorem zawsze by? powinien pan we

necki, z dawnej familii. Jego sekretarze-rodem Wenecyanie.

Prezydentem miasta i deputowanymi s? szlachta Padewscy.
Szlachta za? deIla Terraferme nie nale?y do ?adnych urz?dów.

Mieszczanie, jak i szlachta deI la Terraferma, op?aciwszy si?
niezmiernie, mog? by? wpisani w ksi?g? z?ot?, Ta duma

ich - najwi?cej ko?czy si? na ich zrujnowaniu.
.

W ko?ciele ?. Antoniego, nad wielkiemi drzwiami, znaj

duje si? obraz na obiciu, do gobelin podobnego, wystawuj?cy
uwolnienie Wiednia przez Jana III. Ten obraz dosta? si? tu

przez genera?a Grombene, z familii Padewskiej. W tym?e ko

?ciele ?. Antoniego widzia?em grób kilku Polaków: Opali?skie

go, Poniatowskiego, Mi?skiego, którzy m?odo w szko?ach ta

mecznych pomarli.

O godzinie 7 stan?li?my w Maestre, miasteczku pod We

necy?. Miasteczko to mizerne, ?le zamurowane, domy wsz?

dzie niewygodne. W po?rodku prawie miasta idzie kana? do

morza, które jeszcze o mil? odleg?e. Powiadaj?, ?e morze a?

do tego miejsca dochodzi?o.

Dnia 9, 10, 11 i 12 bawili?my si? w Wenecyi. Miasto

nieregularne, zamurowane, ?mierdz?ce. Zamy?liwszy si? nad

niem, ta my?l nadwija si? pierwsza: po co ci ludzie na morzu

osiedli i tak dobrowolne obrali wi?zienie? Zdaje si?, ?e We

necya jest ?wiadkiem gwa?tu mi?dzy narodami. Prócz pa?acu

Do?y i rz?du, innych pa?aców nie wiele. Jeden z nich, najpy

szniejszy-Pisani. W nim kolekcya pi?kna obrazów. Dawniej

znajdowa? si? w tym pa?acu obraz przedstawiaj?cy famili? Da

ryusza i ród Aleksandra.

Plac ?. Marka jest bardzo pi?kny. By?em w pa?acu Do

?y, w ko?ciele ?. Marka, w ko?cio?ach S. Giovanni e Paolo.

Ze wszystkich obrazów najbardziej mi? uderzy?y: Jupiter fou

droyant, a ze statuów figura: N. Parmy w kaplicy pa?acu pu

blicznego, statua Cicerona, na dziedzi?cu pa?acu.

Dnia 12 wyjechali?my z Wenecyi i wrócili?myd o Padwy.

Ca?y kraj wenecki zasta?em bez ?o?nierza. W Wenecyi i przed
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Do?? i w pa?acu publicznym ?adnej niema stra?y. Wi?cej ro

botnika w arsena?ach, gdzie jest sk?ad wszelkiej mocy, bo

wszystkich okr?tów weneckich. Broni widzia?em w 5 salach

na 80 tysi?cy ludzi, armat spi?owych oko?o 1000, okr?tów
wielkich o?m.

W Padwie patrzy?em na processy? ?. Antoniego. Wi

dzia?em w niej wszystkie dawne g?upstwa, z przes?dów nau

czania dawne i zwyczaje fanatyzmu. Bractwo ?-go Antoniego
sz?o w tej processyi. Wi?c sz?y dzieci podrzutki, potym w ka

pach czarnych rzemie?lnicy, a na ich czele jeden z szlachty

Padewskiej, w ko?uszku, jako Prokurator. Potym relikwie

?. Antoniego. Przy nich nie?li pochodnie kapucyny. Po

tym szli doktorowie tamtejsi, sami szlachta Padewscy, gdy? in

nym nie mo?na chodzi?. Za niemi znowu relikwie ?. Antonie

go z kapucynami, potym doktorowie prawa z relikwiami i ka

pucynami. Potem liberya miasta i liberya gubernatora. Za ni?

s?dziowie Padwy, Prezydentowie, Deputowani i mi?dzy .niemi

Gubernator w czerwonym p?aszczu. Inni byli w p?aszczu czar

nym. Ka?dy ten gatunek ludzi ?miesznych, ko?czy?o trzech

zakonników, Franciszkanów, pod imieniem ich braci.

Szlachta wenecka w krajach weneckich jest panem udziel

nym. W ka?dem mie?cie jest szlachta miejska, jakoto: nobili

de Padova, de Udine, de Verona. Potym s? szlachta di terra

firma, dalej mieszczanie i wie?niacy. Wszyscy mog? mie?

sprawiedliwo??, wszyscy maj? w?asno??, wszyscy mog? naby
wa? ziemi?. Ale jak w ca?ym weneckim pa?stwie, szlachta we

necka jest panami absolutnymi, tak w ka?dym mie?cie g?ów

niejszem, tylko nobili de Padova, albo de Udine.

Ka?dy, respective do swego miejsca, mo?e posiada? urz?

dy. Tak w Padwie, gubernatorem powinien by? tylko wene

cyanin, item komendantem-tylko pan wenecki. Czasem te dwa

urz?dy w jednej osobie ??cz?. Ci, co rok odmieniaj? si?. S?

dziowie tylko z szlachty padewskiej by? mog?, to? samo pre

zydentowie; deputaci. Szlachta de terra firma do niczego nie

nale?y. Je?eli szlachcic, mieszczanin, ch?op ma spraw?, s?d
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pierwszej instancyi jest w mie?cie. Tam zt?d appellacya dó We

necyi. Kiedy szlachcic padewski ma spraw? z szlachcicem

padewskim, natenczas zamierza anonsowaniem si? w s?dzie

padewskim wnie?? protest do s?du weneckiego. Szlachcic pa

dewski mo?e prowadzi? handel i to nic nie szkodzi jego szla

chectwu. Szlachcic Padewski ka?dy, dobrze si? op?aciwszy,
mo?e ?atwo wni?? w ksi?g? z?ot?. Natenczas panowie weneccy

nara?aj? go na wszystkie funkcye kosztowne, jakoto: na gu

bernatorie, na ambasady, na których si? rujnuje.
Szlachcic w ksi?g? zapisany nigdy niema konsyderacyi

mi?dzy familiami weneckiemi, które tylko pod?ug staro?ytno
?ci swój szacunek wa??. Panowie weneccy w wi?kszej pogar

dzie maj? szlacht? de terra firma, ni?eli ch?opa, albo mieszcza

nina i pr?dzej ten ostatni znajdzie u nich protekcy? i ?atwo??

w rozmówieniu, ani?eli pierwsze. Familie w Padwie najwi?k-
.sze s?: podesta i arlogio.

Ka?dy mo?e naby? ziemi, ale s? najwi?ksz? cz??ci? ma

joraty. Ch?op dziedzic sam sw? ziemi? uprawia, pan dzieli

grunta na morgi, i puszcza je jednemu dzier?awcy, lub kilku

dziesi?t ch?opom. Puszcza je .kontraktem na 7, 10 lat, lub

sposobem emfiteutycznym na ca?e ?ycie.

S? w innem pa?stwie takie dobra, w których pan ma

jeszcze pewny s?d, tak w sprawach cywilnych, jak kryminal
nych.

W tych prowincyach najwi?ksze dobra panów weneckich

znalaz?em. Tak z Padwy d. 15 wyjechali?my i ca?? mil? je

chali?my dobrami jednego Pana Pisani. Przeprawili?my si?

przez rzek? sp?awn? Adigo, nale??c? do P. Pisaniego. O mil?

stamt?d przeje?d?ali?my przez miasto Rovigo, nad rzek? Po.

Pod t? rzek? by?a granica mi?dzy pa?stwy szlachty we

neckiej i papie?em. Na drugiej stronie przeje?d?ali?my przez

pierwsz? wie? Pa?stwa Papiezkiego Francolino, obszern?, do

brze zam urowan?.



IX.

Ferrara. - Bolonia. - W drodze do Florencyi.

Florencya.

Na granicy kraju Papie?a, nie zastali?my nietylko ?o?

nierza, ale nawet komory.

O godzinie 9 wieczór przyjechali?my do Ferrary na noc.

Miasto najwi?ksze, które widzia?em, prócz Wiednia, w tej
drodze. Mury, domy porz?dne, ulice pi?kne, s? ?wiadkiem,
?e musia?o to by? kiedy? miasto handlowne, ludne. Dzi?,

patrz?c na domy puste, w ulicach, na w?oskie mile d?ugich,
ledwo kilku ludzi spotykaj?c, prze?wiadczy? si? trzeba, ?e

upad?o. Ko?cio?ów pi?knych wiele, mi?dzy nimi Katedra.

Po ko?cio?ach malowania Tycyana, najpi?kniejszy nagrobek
Ariosta. W o?tarzach, malowania wi?cej s?awnych malarzy, z cie

kawo?ci, ni?eli z nabo?e?stwa, w o?tarzach ogl?dane, wielbione

i szacowane. Bez?enno?? duchownych, sposoby do osi?gnie
nia tylko godno?ci w doktorstwach, to wszystko okazuje przy

czyny tego kraju niepracowito?ci, nieprzemys?u. a przeto nie

ludno?ci.

_

Miasto Ferrara wielkie, doko?a murem opasane i wod?

oblane. W bramie sta?o po kilku ?o?nierzy, z tac? w r?ku.

Dziennik podró?y Staszica, T. H. 5
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Dnia 17 wyjechali?my z Ferrary. Jechali?my przez ca?e

pó? dnia, przez ziemi? czarn?, ?yzn?. O godz. 3 wyjecha

li?my do Bolonii, o 3 mile drogi. Kraj pi?kny, lepiej troch?

uprawny. O godz. 8 stan?li?my w Bolonii. Miasto pi?kne,

wielkie, od Ferrary obszerniejsze, pi?kniejsze i ludniejsze, ale

do swojej wielko?ci, nie ma dosy? ludzi. Ko?cio?ów niezmier

na moc, klasztorów tak?e, wktórych znajduj? si? pi?kne obra

zy Veronesa, Palmy, Pelegrini, Guido, Giotto.

Akademia Bolo?ska bardzo pi?kna. Biblioteki, gabi

nety ró?ne, bardzo porz?dne. Universitas dobra.

Ko?cio?ów 200, klasztorów oko?o sto kilkadziesi?t.

Dla dania wyobra?enia o pró?niakach tutejszych, we

?rod? by?em na spacerze za miastem. Tam dwóch ch?opów

gra?o w balon. Obst?pi?o ich oko?o 500 osób, samych ksi??y
zakonników, snycerzów, malarzów i muzykantów.

Dnia 18 wyjechali?my z Bolonii do Florencyi. O godz. 6

po po?udniu wyjechali?my z Bojano, miejsce poczty, przeje?

d?ali?my przez Figliano, takie miejsce poczty 101/2 mili, ztam

t?d nocowali?my, we wsi na granicy Ksi?stwa Toska?skiego,

gdzie jest komora. Wie? nazywa?a si? Petramala. O ?wier?

mili od tej wsi jest góra, ogniem pal?ca si? t. j. air inflam

mable.

Dnia 19 Czerwca, o godz. 8, wyjechali?my ku Florencyi.
Mile drogi jechali?my pomi?dzy górami, które by?y wygas

?ym Wezuwiuszem. Wsz?dzie lawa czerwonawa, albo czarna,

by?a. Grunta po tych górach niebardzo uprawne, najwi?cej

pasie si? byd?o. Drzewa porost
- samerni kasztanami. Zje?

d?aj?c zgór, coraz bardziej zacz??y ukazywa? si? pola upraw

ne. O mil? od wsi, w której jedli?my obiad, ju? by?y góry

winne, ale jeszcze rzadkie i wina ma?e. Albowiem jak przed

górami, oko?o Bolonii, ju? wszystkie zasta?em dojrza?e

zbo?a, pszenice, ju? ??to, wina wielkie-tak na tych górach

wszystko strasznie spó?nione, win ?adnych, zbo?e ma?e

i mizerne.
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Obiad jedli?my w Maskieri. Austerya nale?y do mar

grabiego Zerini.

Z Maskieri wyjechali?my o godz. 3 samemi górami do

Florencyi.

Jestto widok bardzo pi?kny, taki, jaki wyci?ga dobre

rolnictwo, to jest, niema wsiów. Miasto Florencya po?rodku

doliny; od niego, g?ste domy. gospodarzy, na swoim polu

stoj?ce, opasuj? kraj ca?y, gdyby jednem miastem, ogrodami

pi?knemi ma?emi podzielony. Stan?li?my we Florencyi o go

dzinie 10 w nocy. Bramy zastali?my z gwardi?, kokardami

czerwonemi na kapeluszach i wst??kami na r?kach. Przyczyna

tego: gdy? przed tygodniem lud pospolity uczyni? rozruch,

domaga? si? g?owy rz?dcy, który uciek?. Jakote? wykrzykiwa?,
i? to czyni z g?odu, który z?y rz?d na niego sprowadzi?,

przeto, i? nie uspokoi si?, dopok?d nie b?dzie chleb ta?szy,

dopok?d nie b?dzie zakaz wywozu zbo?a, dopok?d nie b?d?
mu powrócone zwyczaje religii, jako: processye, ko?cio?y.
T?um poszed? do ko?cio?a, który by? zamieniony w maga

zyn, wyrzuci? zbo?e, postawi? na o?tarzu obraz, sprowadzi?

ksi?dza i s?ucha? mszy. To? sta?o si? w Pistoja, w Liwornie,
w Florencyi i w Pizie. Wsz?dzie gubernie zapewni?y go, i?

to wszystko stanie si?. Jako? chleb stania? do po?owy, .mi?

so i oliwa. Processye wrócono, ko?cio?y pootwierano. Do

Króla pos?ano, aby wszystko uczyni? ludowi, czego ??da.

W Pistoi, Gubernator zapisa? si?, i? z?o?y urz?d, gdyby
Król zadosy? ??daniu ludu nie uczyni?. Takote?, poniewa?
Toskania mia?a-magazyn, na miljon ry?skich wartuj?cy, a ten,

gdy ksi??e sprzeda? i pieni?dze zabra?, krzycza? lud, aby mu

te pieni?dze by?y wrócone. Lecz co mnie najbardziej dziwi?o

w tej rewolucyi, i? Ksi??? przed rokiem nakaza?, aby mu lud

za 10 lat przedtem zap?aci? podatek. Od bogatszych bra?

exekucy?, od ubo?szych po?ycza? pieni?dzy, na zap?at?

podatku; a od tych pieni?dzy, kaza? sobie p?aci? 3 od sta.

Rzecz by?a nies?ychana, bola?a lud wszystek, ale o oddaniu

tych pieni?dzy, albo o nagrodzeniu ich, nic nie wsporniano.
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Wojska w ca?ym Toska?skim kraju niema ?adnego)
lecz szlachta stan??a przy ksi???ciu, Lud te?, niemaj?c niko

go na czele, ?atwo by? st?umiony. Pobrano wl?c bardzo wielu

do aresztu. Po 20 po 30 osób, do aresztu prowadzono. Ksi??e
Toskanii, t? zacn? odmian? porobi? w religii i w szlachcie,
co Cesarz Józef II. Tylko 3-ch mia? sobie przychylnych. Ale

poniewa? mi?dzy ludem ukaza?a si? niech?? ku ?lachcie,
?lachta stan??a przy Xi???ciu i ró?ni?a si? od ludu. -

Zapy
tawszy jedn? z osób miejskich, czemu ?lachta i niektórzy
panowie ukazali si? tak przychylni Xi?ciu, odpowiedziano
mi: Kawa?ek wst??ki w r?ku Xi???cia ma moc tak?. Xi???
na wszystkich urz?dach poobsadza? ludzi prostych, ale mu

pochlebiaj?cych, trzyma? szpiegów, rad wiedzie? co si? u ka?

dego w domu dzieje.

Dnia 21 by?em w ko?ciele Katedralnym. Przynajmniej
300 ksi??y, ?piewaj?cych w chórze, zasta?em. Ko?ció? zewn?trz

ca?y marmurem wy?o?ony, niezmiernie wielki. Ubogich

wstydliwych jest tu wiele. W ko?ciele kilku przysun??o si?
do mnie, szepcz?c mi o elemosiny.

Potem by?em ogl?da? ko?ció? dawny Boga Marsa, a dzi?

chrzcielnic?.

Po obiedzie widzia?em mnóstwo luda na processyi ?w.

Antoniego, którego sobie powróci?. Potem by?em w ogrodzie

publicznym. Wieczorem by?em w teatrze, na operze Cezar.

Pospólstwo w?oskie krzyczy, nie uwa?a, tylko jedn? ari?.

Aktor jeden by? bardzo dobry, baletnicy podlejsi od Bolo?

skich, orkiestra nie najlepsza.

Dnia 22 zachorowa?em na ból g?owy i na gor?czk?.

Dnia 23 nie wychodzi?em, ale ca?y dzie? nas?ucha?em

si? dzwonów.

Dnia 24 by?o ?. Jana, patrona Florencyi, uroczysto??

wielka, ale processya tego dnia wstrzymana przez rz?d, dla

uniknienia tumultu. O godz. 8 wieczór wyszed?em przecho
dzi? si? pod galery?. Tam, widz?c przechodz?c? stra? oby

watelsk? kokardowych, na czele jej osob? z krzy?em ?. Se-
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weryna, zapyta?em o to jednego z mieszczan, tam si? znajdu

j?cych. Ten odpowiedzia? mi, ?e s? to ludzie, którzy opo

wiadaj? si? by? obro?cami obywateli, a oni s? hultajami, bir

banti. My za? jeste?my rzeczywi?ci obywatele.

Dnia 25, by?em ogl?da? gabinet historyi naturalnej
i anatomii woskowej. By?em u I'abb? Fontana, który pokazy
wa? mi gabinet fizyczny dla Xi???t. Tam widzia?em instru

ment do dzielenia instrumentów astronomicznych. Widzia?em

lunet? w cyrkule ca?ym, który on sam b?dzie dzieli?.

W gabinecie nie zasta?em, tylko dwie lub trzy osoby

wiejskie, które z ciekawo?ci tam wesz?y. Powszechna w tym

kraju jest niewiadomo??. Nauki bez powa?ania, ksi?g fran

cuzkich bardzo ma?o. Mi?dzy w?oskiemi, tylko teologiczne.
We Florencyi, ?adnych niema nauk i umiej?tno?ci, tylko sztu

ki, malarstwa, snycerstwa, architektury, muzyki etc.

D. 26. By?em w ogrodzie Boboli, obszed?em go woko

?o, zawsze jeden, zawsze niewygodny, zawsze w?oski. Wten

czas daje cie?, kiedy go niepotrzeba.

D. 28, zrana z godz. 6, oko?o 20 osób, z kijami w r?ku,

przysz?o na plac targowiska, krzycz?c, aby ubogiemu ludowi

rz?dzcy przystawili oliwy, bo im g?owy po?cina. W pó? go

dziny przyprowadzono kilka fur oliwy i wszystko ucich?o.

D. 31, przybito na ulicach obwieszczenie od W. Xi???
cia. W tym przywraca ludowi wszystkie ceremonie ko?cielne,

processye, obrazy, o?tarze, bractwa. Ale na ko?cu ?aje ich, i?

wa?yli si? czyni? inne ??dania, dobremu porz?dkowi prze

ciwne, które tylko z?e im duchy poddaj?; o tym gadaj?, czego

nawet nierozumiej?.
D. 1 Lipca, przybity dekret Xi???cia, og?aszaj?cy kar?

?mierci na tych wszystkich, którzyby si? odt?d co? podobne
go czyni? wa?yli. Widzia?em wiele osób zastanawianych czy

taniem, ale ka?dy, który przeczyta?, nie rzek? ni s?owa, tylko
odszed?.

D. 2 i 3, by?em ogl?da? gabinet historyi naturalnej
i pa?ac nazwany Pitti. W pierwszym widzia?em najlepsz?
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koIIekcy? figur i ró?nych cz??ci ludzkich z wosku, pod dyrek.

cy? Fontany urobionych, w drugim widzia?em, mi?dzy wiel?
obrazami: Le malheur, guerre desolant d'hurnanite, la Sainte

Vierge par Paphael.

By?em ogl?da? Palazzo Vecchio, gdzie dawniej, Rzplita
miewa?a swoje s?dy i zgromadzenia. Jeszcze po czarnych
murach spostrzegaj? si? z?ote litery Libertas. W tych salach

pi?knych, co? jeszcze wspania?ego z dawnej wolno?ci ma

j?cych, dzi? le?? ko?yski, pieluchy, sto?eczki i materace dzie

ci domu Austryackiego. W wielkiej i bardzo wspania?ej sali,

gdzie Rzplita miewa?a swoje sejmy, do ko?a i na suficie przez

Veronesa s? malowane wszystkie wielkie dzie?a i zwyci?stwa
bohaterów krajowych, przyk?ady, nadgród cnotliwych i pami?t
ka kar wyst?pnych. U do?u, naoko?o, stoj? na postawach
z marmuru statuy marmurowe, wystawiaj?ce ró?ne pos?gi

sprawiedliwo?ci, mocy, roztropno?ci. Najpi?kniejsza mi?dzy

wszystkiemi jest statua, przez Michel Ange robiona: zwyci??
two depcze nog? niewolnika.

W tej, prawdziwie wolnego narodu, sali, dzisiaj-kordy

gardy despotycznych ?o?daków. Tam sypiaj? po nocach

trzymaj?cy warty.

W tym?e pa?acu starym by? sk?ad niepomiernych bo

gactw. Ich warto??, drug? Toskani? wynosi? mia?a. Ten skar

biec by? dawny publiczny. Nawet miejsca, gdzie le?a?, ogl?
da? nie wolno.

D. 5, ogl?da?em szko?? malarstwa, rysunku i sztycho

wania, gdy? w Florencyi, innych szkó? niema, tylko te sztuki.

Zdaje si?, ?e niechciano, by uczy? duszy, tylko wi?c znajduj?

si? ustawy, ?wicz?ce zewn?trzne same zmys?y. Jako?, ogól

ne wyobra?enia Florenczyków okazuj?, ?e zamys? ich, pono?,
doszed? swojego skutku.

D. 6, ogl?da?em kaplic? ?. Wawrze?ca, przez Francisz

ka za?o?on? na groby W. Xi???t. Ta jest bardzo bogata,

z kopu?? wielk?, ca?a, wewn?trz, a? do kopu?y, wy?o?ona gra-
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natem, jaspisem, serpentynem i innym kosztownym kamie

niem. Sama kopu?a, w górze nie doko?czona. Groby tam

przez Michel Ange rysowane, znajduj? si? dzi? z granatu

wschodniego. Ko?o Franciszka, Kosmas I, Kosmas II. Obok

tej kaplicy jest druga, ma?a. W tej le?? tak?e cia?a Xi???t

Toska?skich, a ostatni, wystawiaj?ce noc, zmrok, wschód, s?

przez Michel Ange, r?ni?te z marmuru bia?ego z Paros.

D. 7, by?em na spacerze, w jednym znajpi?kniejszych,
ko?o Florencyi lasków, Caschine, ale niezasta?em nikogo.

To miejsce tak ma?o go?ci leniwych Florentczyków,
?e nawet t? bram?, któr? do tego lasku wchodzi si?, zamy

kaj? na noc o godz. 7 i w po?udnie od 12 do 3.

Tego? dnia mia?em ogl?da? cytadell?, ale rozumiano,

?em Francuz. Zaraz wi?c jeden do drugiego, jak gdyby o za

wietrzonym, powtórzyli sobie ?o?nierze: Francuz, Francuz

i niepu?cili mi?.

D. 8, id?c na spacer, przechodzi?em ko?o ko?cio?a, który

by? ustrojony rozci?gnionerni sznurkami, podobnie jak u nas,

ko?o bó?nicy, ?ydzi zaci?gaj? swoje sznury. Na nich, pe?no
wisia?o kwiatów. By? to w tym ko?ciele odpust. Kalecy przed
nim siedzieli, ka?dy prosi? i wylicza? m?ki dusz czyscowych,
albowiem ogólnie uwa?a?em, ?e we W?oszech, najwi?cej pro

sz? i poruszaj? ubodzy duszami czyscowemi. Wyszed?szy za

miasto, zasta?em pod bram? tryumfaln? statu? Franciszka

Austryaka, przez niego samemu sobie wystawion?, z tym na

pisem: Francisco Protectori bonorum artium, a po prawej
stronie: Restauratori Commertii.

Pod t? bram? sta?o wiele karet, przy samych drzwiach

ogrodu, ale ledwo z trzech karet, podobno sami cudzoziemcy,

wysiedli i chodzili po ogrodzie. Flore?scy za? panowie,

wszyscy w swoich karetach i szukaj?c powietrza, wytykali
tylko g?owy przez okna karet. Tak stoj?c godzin?, dwie,

potym znowu powrócili do domu.

Tak wielka teraz w tym narodzie oci??a?o?? i leniwo??
..

Widzia?em m?odych ludzi, od 18 do 20 lat, to? w karecie sie-
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dz?cych. Taka to odmiana owych Etrusków, owych, Rzymian,
do dzisiejszych zniewie?cia?ych Florenczyków! Klima-to same,

prawa i rz?d inne. Lud te?.wcale odmienny. Nigdzie w ca?ej
Florencyi niewidzia?em nagrody m??a cnotliwego, obywatela

dzielnego, oprócz jednego pos?gu Kosmy I i drugiego
wolno?ci. Po ko?cio?ach, po salach, wsz?dzie widzia?em groby
z napisami, pos?gi malarzy, snycerzy, poetów. Otó? zamiar,
w co ten lud zamieni? chciano!

Jako?, niema w Florencyi m??a, ale s? malowid?a. Terni

sztukami, szlachta zniewie?cia?? i nieczu?? si? sta?a. Do sa

mych wygód przywyk?a, ju? ruszy? si? przychodzi jej ci??ko.
W pospólstwie jeszcze znajduje si? czynno??, jeszcze weso

?o??, rze?wo??. Z imaginacy? ?yw?, ma?o my?l?c, jest niewol

nikiem odnawiaj?cych si? zwyczajów, procesyów, odpustów
i t. d. Jako?, uwa?a?em, ?e na nich, obrz?dki religii, nie tak,

jak u Niemców, tkwi? w sercu, ale tylko w zmys?ach. Zarówno

W?och nuci sobie Kirie eleyson, Te Deum, Gloria, jak inn?

piosnk? z opery. Jak w jednym, tak w drugim, idzie zaci?
ciem umy?lnym i imaginacy? zwyczajn?.

D. 10, id?c na ulicy Canto alla Pegla (?) spostrzeg?em
oko?o Chrzcielnicy przeje?d?aj?c? karet?, w niej konie kare,

z czubami czerwonemi. Przed ni?, cz?owiek po irancuzku

ubrany, w po?czochach fioletowych, szed? pieszo. Przy jed
nem oknie, taki? cz?owiek szed? pieszo. A z ty?u dwóch ma

szerowa?o. Lud ze wszech stron kl?ka?.

Zdziwiony, rozumiej?c, ?e Xi?dz z Panem Bogiem idzie

do chorego, ciekawo?ci? zdj?ty, ile ?e u nas taka ceremonia

pieszo odbywa? zwyk?a, zacz??em goni? karet?. Jakie by?o

moje zdziwienie, gdy udyszany, . dobieg?szy j?, zasta?em

w niej-nie Boga, ale cz?owieka, a przed nim, po ulicach, pe?
no ludzi na kolanach. By? to Arcybiskup, który wyje?d?a?
na spacer.

D. 13, ogl?da?em zbiór r?kopismów u ?. Wawrzy?ca.
Zbiór jest jeszcze przez familj? Medicis uczyniony, kiedy ci?

Medicis byli kupcami. Gdy tylko stali si? udzielnemi, ju?

nic pami?tnego po nich Florencya nie ukazuje, tylko niewol?-
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Biblioteka jest t? sam? sal?, z której t? nieoszacowan?

kollekcy?, Medicis kupcy, Florencyi zebrali.

Dnia 14, chodz?c po ko?ciele ?. Wawrzy?ca, widzia?em

Kosma I-go i ten napis na kamieniu: Cosmas I, de Medicis kic

est siius, decreto pablico Pater Patriae.

Ten napis uderzy? mi?. Czemu ludzie tak zawsze

w swoich pod?o?ciach równi? Prawie wsz?dzie gwa?ciciel

bywa nazwany Ojcem Ojczyzny. Czyli? pod arystokracy?

gorzej, jak pod despotyzmem? Zawsze ten Senat z arystokra

tów, zawsze bez duszy i jak ku ni?szym dumny, tak ku wy?

szym pod?y. Za arystokracyi, Rzym, pod despotyzm id?c
Senatu z arystokratów, nazwa? Augusta I despot?-Ojcem Oj

czyzny, nakoniec -

Bogiem.
W Toskanii, we Florencyi, z pod arystokracyi dumnych

kupców, w szlacht? przemienionych, przyj?? si? despotyzm
od Kosmy I. Senat, z szlachty Florenckiej, dekretem og?osi?

I-go despot? Ojcem Ojczyzny i statuami i kolosy z g?azów

uwie?czy? jego pami?tk?. Bo w Florencyi, tylko tego gwa?

ciciela, Kosmy I, widzie? statuy konne i piesze. Lecz przecie
trwalsza nad to wszystko-pami?tka i dzielno?? cnoty. Ostatki

dumnej pami?ci Medicis, ju? tylko w martwych i zadymio

nych ukazuj? si? kamieniach i grobach. Ale pom?ci?a si?
nad tyrany natura. Wydar?a im ?ycie, aby przestali ci??y?
ludziom. Lecz ?yje, krzewi si? i jest szcz??liw? do tych czas

we Florencyi cnotliwa familja Strozzi.

Dnia 15, gdy przysz?y nakazy, aby wojsko by?o podnie

sione, sprawi?o to w Florentczykach ukontentowanie. Wi?c

gdzieindziej wyrzekaj? zawdy, i nazywaj? wojsko gotow?

podpor? despotyzmu, a wa?em ich niewoli. Tu wyrzekali na

to, ?e W. Xi???, nie trzyma wojsk, ale miastu pozwala, aby

swoje w?asne mia?o regimenta.
Dnia 17, widzia?em w oktaw? N. P. Szkaplerznej lud u

mnóstwo. Processya sk?ada?a si? z samego pospólstwa, su

to na przepych postrojonego, albowiem uwa?a?em to u Florent

czyków, ?e cho?by nie by?o ca?y tydzie? co je??, przecie?, jak
u nas ?ydzi, musz? si? w Niedziel? ustroi?. Szlachty w tej
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processyi nie by?o, tylko ka?dy, w bractwie b?d?cy, libery?
pos?a? ?lachta, bez najmniejszego wzgl?du na to mnóstwo

ludu, wyje?d?a?a karetami prosto przez processy? za bram?,
dla nabrania ?wie?ego powietrza. Ta nieuwaga ?lachty na

lud, mocno obra?a. Albowiem uwa?a?em, ?e kiedy trzech,
albo siedmiu ?o?nierzy, idzie na wart? przez ulic?, je?eli spot
ka? ich Pan w karecie, zaraz kareta umyka i czeka, dopók?d
?o?nierze nie przejd?. Tu za?, gdzie kilka tysi?cy ludzi sz?o

w kup? zbitych, w ulicy, za obrazem N. Panny, oni, bez wszel

kiego wzgl?du przeje?d?ali karetami. ?lachta dumna, ale lud

te? g?upi; wcale siebie nie zna. Ta uwaga w wielu okolicz

no?ciach nastr?cza si?, ?e mi?dzy mieszczany i mi?dzy szlach

t? niemasz zwi?zku, jest wzgarda i nienawi??,

Dnia 18, 1790 r. przechadzaj?c si? w polu, widzia?em

jednego cz?owieka zbieraj?cego siano. Zbli?ywszy si? ku

niemu, widzia?em, ?e to by? gatunek pewnej koniczyny. Zapy
ta?em si?, jakby si? ten gatunek nazywa?, i dowiedzia?em si?,
i? to jest herba america. Pyta?em si?, wiele razy zbieran?

bywa na rok. Odpowiedzia?, i? w dobry rok-7 razy, pospo

licie sze??, 18 Lipca 4 raz zbierano.

Dnia 19 Lipca 1790 r. By?em w domu jednego z ch?o

pów, na po?ow? urodzaju robi?cych. Dom ten nale?a? do

maj?tno?ci Kaschin?. By? to dom w kwadrat murowany,

o dwóch izbach i dwóch alkierzach, z dwoma pi?trami. W ten

czas w?a?nie m?óci?o 6 ludzi u tego gospodarza. Cepy u nich,

s? to dwa kije, równie prawie d?ugie. Ten, którym uderzaj?,

jest troch? d?u?szy. Pyta?em si?, wiele na dzie? m?óc?? Od

powiedzieli: 40 albo 50 stajów t. j. naszych ?wierci. Wi?c na

jednego wypada korzec i ?wier?. Zbo?e takie wiej? jak u nas.

Co si? nie m?óconego zostanie, sk?adaj? w gumnach. Gumny

bywaj? murowane. Na dole chlew, na górze sk?ad zbo?a.

Dnia 10, wywiedzie? stara?em si?, czy to jest prawda, ?e

obywatel, za lat 10 z góry, podatek z domu i z gruntu zap?aci?
musia?? Przekona?em si? ze zdumieniem, i? tak rzeczywi?cie
sta?o si? t. j. ci którzy w stanie byli, musieli zap?aci? z góry,

za lat 10, a którzy nie byli w stanie, tym Xi??? po?yczy?, a oni
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mu od tych pieni?dzy po 5 od

podatek p?aci? i od niego pr

muszeni.

Wyje?d?aj?c za mia to na spa r o'dy przechodzi? m

za bram?, na Prato razem ze mn prov adzil do mia ta jaki?
cz?owiek wo?u. Ten, \ amej bramie ogl?daj? i? z jak??

niespokojno?ci?, razem st?n?l uwi?za? wo?u do okienka,

tam d?ugo umawia? si? i nare zcie pIaci? jakie
?

pieni?dze.

Zdziwiony, wstrzyma?em i?, gdy od zed?, zatrzymawszy go

na ulicy.
- Mój przyjacielu, rzek?em, b?d?c obcym, zastanowi?o

mi?, czemu ci przez bram? prosto nie wolno by?o przej??. Co?

p?aci?? Odpowiedzia? mi, skar?y si? lud, ?e mi?so drogie, a to

jest przyczyn?
-

op?ata wprowadzenia byd?a. Jestem rze?ni

kiem, prowadz? to bydl? na rze?, od niego musia?em zap?aci?

akcyz?. Od wo?u starego 5 i 5 fl. akcyzy p?aci? trzeba, od

cio?aka - 4 fI. etc.

Przeszed?em za bram? w pole, zamy?lony nad takim

uci?zliwym podatkiem, przez W. Xi?cia wybieranym, który
o 200 mil od kraju siedzi i tu w kraju szel?ga nie exspensuje,
bo dotychczas ani ?o?nierzy nie trzyma?, ani te? dworu nie

zostawi?, ani cywilnych nie p?aci, bo kassa miejska utrzymuje

policy? i swoich urz?dników mnie, cudzoziemca, strasznie

zdziwi?o, ?em s?ysza? przed godzin?, i? przez 10 lat Toskania

mia?a by? woln? od podatku, razem wybranego, a ledwo kilka

kroków post?pi?em, patrza?em sam na podatek straszny. Lecz

dobrych Florentczyków to wszystko ani dziwi, ani nawet

zastanawia. Ulega, jak wó? w p?ugu.

Dnia 21 by?em ogl?da? pa?ac margrabiego Richardego.
W nim nic osobliwego, prócz jednej sali, niema. Schody jesz
cze s? od Medicis robione. Te s? ciekawe, maj? 380 stopni
w ko?o, bez najmniejszej podpory lub ?elaza w ?rodku, a ka

mienny dom Rychardich jeden z najbogatszych. Starszy obj??

ordynacy?, m?odszy tam?e u niego ma stancy? i mieszka

w apartamencie dolnym, z pensy? ma??, lecz powiadano mi,
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?e jest ksi?dzem i ma kanoni?, jakote? jest koadjatorem ja

kiego? biskupa.

Dnia 22, przechodz?c si? za murem, trafi?o mi si? mó

wi? z niejakim w?ochem, a to z takiego powodu: Widzia?em

id?cych z Medyolanu ?o?nierzy. Mówi? przeto do W?ocha

owego, ?e to zapewne b?dzie przykro?ci? dla miasta, ?e teraz

wojsko tu sta? b?dzie. Lecz to moje zapytanie i jego odpo
wied?, jeszcze bardziej zdziwi?y.

Albowiem on uwiadomi? mi?, ?e ksi??e, b?d?c jeszcze
w Toskanii, o?wiadczy? miastu, ?eby ustanowi?o sobie jakie

wojsko. Lecz ta propozycya Xi???cia nie mile by?a przyj?ta.
Owszem, zacz?to?mi?dzy innemi i na to sarka?, ?e wojska nie

trzyma, i ?e chcia?, aby miasto za swoje pieni?dze regimenta

podnios?o. Ta odpowied? okazuje, czem s? Florenczykowie.
Dnia 24, przyszed? dekret z Wiednia, dzi?kuj?cy za

spokojno?? publiczn?. W nagrod? tego wyznacza, i? szlachta

na kapeluszach kokardy nosi? b?dzie, a inni na r?kach -st??ki.
Ta nagroda, tak pusta, za wielk? ?ask? by?a przyj?ta.

Dnia 28. Wieczorem, wychodz?c przez bram?, widzia?em

nadchodz?cych oko?o 40 ?o?nierzy. Stan??em w bramie. Na

tychmiast wyszli kokardowi, z?o?yli przed id?cymi ?o?nierza

mi bro? i ust?pili z bramy. Za tymi ?o?nierzami wielki gmin

ci?gn?? ludu.

Uwa?a?em w nich to zadziwienie, które gmin ukazywa?

zwyk?-nad rzecz? pierwszy raz widzian?, a przytem, wielkie

uszanowanie dla ?o?nierza. Tu, w Florencyi, przedtym ?o?

nierza nie by?o widzie?, tylko przy pa?acu Pitti.

30 Lipca. Pó?no w nocy, o godz. w pó? do 10 przecha
dza?em si? po ró?nych ulicach. Miasto ma?o o?wiecone. Co

kolwiek lamp pali?o si?. Zdziwi?o mnie, ?e to o?wiecenie, nie

policyi, ale N. Parmie, winna Florencya, bo tylko tam pali?a

si? lampa, gdzie w murze, lub na rynku, jaki o?tarzyk, lub

obraz N. Panny znajduje si?, oprócz niektórych pa?aców
i ober? ów.

Dnia 2 Sierpnia. Z rana, o godz. 7 wychodz?c zatrzy

ma?em si? w bramie, dla uwa?ania akcyzy, któr? wchodz?cy
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do miasta op?acaj?. Od najmniejszej rzeczy jest podatek:

od chrustu, od s?omy, od li?cia morwowego, od owoców.

Widzia?em, i? w zawini?ciach, w chustkach, kobiety zwy

czajnie do miasta id?ce, zatrzymywano i rozwijano, macano.

Z ch?opstwem, stra?nicy grubo obchodzili si?, fukaj?c, ?aj?c,

ale nie bij?c. W ch?opstwie widzia?em na wszystko zupe?n?

spokojno??.
Dnia 6 Sierpnia, w dzie? ?. Wawrzy?ca, widzia?em pusz

czane konie. Na ten widok zbieg?o si? mnóstwo ludzi. Niema

w tym kraju ?wi?ta zrana, ale po po?udniu ?wi?tuj?, dla pró
?nowania. Przeto ze wszystkich ulic rzemie?lnicy zbiegali si?

patrzy? na bieg 8 koni, mizernych, ma?ych, niewi?cej jak dwa

?okcie wysoko?ci maj?cych. Jako?, widok strasznie by? mi

zerny' przecie? lud by? ukontentowany, bo, dla zabawienia go,

ma?o potrzeba.

Dnia 10, w Niedziel? bieg?o nadzwyczaj wiele ludzi do

Katedry. Ja, ciekawo?ci? zdj?ty, pobieg?em tak?e. Zasta?em

ko?ció? wielki, ca?y ludem zapchany. Przy o?tarzu by? Arcy
biskup i mia? msz?. Uwa?a?em po gminie, co go tam zwabi?o?

Rozumia?em, ?e to nabo?e?stwo. Pilnie szuka?em tego po

ca?ym ko?ciele, ktoby si? modli?? Nie znalaz?em ?adnego.
Pyta?em si? przeto, co tych ludzi do ko?cio?a przywiod?o?
Powiedziano mi, ?e dzi? jest ta niedziela, w któr? arcybiskup
daje benedykcy? papiezk?. Ciekawie wi?c wygl?da?em tej
benedykcyi, rozumiej?c, ?e to b?dzie jaka ceremonia, wielk?
osobliwo?? w sobie maj?ca.

Lecz na koniec mszy arcybiskup w?o?y? na g?ow? infu??,
zacz?? mówi? confiteor i lud za nim potym prze?egna?. Ra
zem to niezmierne mnóstwo ludu ruszy?o si? i wysz?o z ko

?c?o?a. Wi?c nie nabo?e?stwo, tylko zwyczaj i zabawa zrny
s?ow, do ko?cio?a sprowadzi?a go. Przytym uwa?a?em, i?

?tra.szne poszanowanie i jakiej? wielkiej ?wi?tobliwo?ci wra

z??le ma pospólstwo o arcybiskupie, które wra?enie, od dzie
cJnstwa wpaja si? dzieciom. Albowiem, bardzo wiele dzieci

ma?ych widzia?em na tej ceremonii, przez matki i ojców spro-
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wadzone, którym, rodzice ich, na r?ku unosz?c, ukazywa?y
arcybiskupa, z uszanowaniem o nim mówi?c. Uwa?a?em na

twarzy tych dzieci dziwne wra?enia.

D. 8, chodz?c po ulicach, widzia?em w kilku ko?cio?ach,
do których wst?pi?em, po 20, po 30 i po 40 ksi??y. W ?ad

nym nie zasta?em mniej nad dziesi?ciu. Ci wszyscy miesz

kaj? w domach swoich krewnych, ka?dy miewa przy sobie po

kilkoro ch?opców, swoich krewnych, tych wychowuj?, ?ywi?.
D. 12. By?a processya ?. ?ucyi. Ludu mnóstwo wielkie.

Nabo?e?stwa ?adnego. Z przyczyny tej processyi by?a iIIu

minacya tych ulic, któremi sz?a, ka?dy sadzi? si? nad drugie

go, ka?dy swoje okna, swój obraz N. Parmy, jak móg?, lam

pami o?wieca?, niemaj?c w kieszeni ledwo kilkana?cie- soldów

na jutrzejszy dzie?. Ta ilIuminacya po processyi trwa?a do

pó?nocy, a mnóstwo ludu nie przesta?o schodzi? ze wszech

ulic tam, bawi? si?, ?piewa?.
D. 14. Powracaj?c z Kaszine, lasku, który Xi??? Leo

pold, przed kilku laty, za?o?y?, a który rozrasta si? bardzo

pi?knie i zdobi ca?? Florency?, gdy wchodzi?em na Prato,

zasta?em jeszcze lepsz?, jak' dnia wczorajszego, illuminacy?.

Zapyta?em si?, co za jej przyczyna? Odpowiedzieli mi,
?e ?adna inna, tylko Allegrezza, a to zt?d, ?e wczoraj by?y
o?wiecone domy dla processyi, dzi? dopalaj? reszt? oliwy
dla zabawy.

Jako?, id?c przez t? ulic?, znalaz?em, równie jak w pro

cessyi wczorajszej, mnóstwo wielkie ludu, zbiegaj?ce si? z ró?

nych cz??ci miasta. To, chodzi?o, ?piewa?o, bawi?o si? tam

do pó?nocy, a nawet poniedzia?kowa?o, bo z rana chodz?c za

sta?em wielu rzemie?lników, graj?cych w balon, a po po?ud
niu zupe?nie ?wi?towano w tych ulicach. Przekona?em si?

wi?c, ?e te processye nie s? nabo?e?stwem, ale tylko zwycza

jem, ?e lubi? to Florentczykowie, dla tego, ?e im dawne od

nawiaj? zwyczaje, daj? sposób do w?óczenia si?, do ?piewa

nia, bawienia, a uwalniaj? od pracy. Lud pieszo, ?lachta

w powozach, na tych ulicach w?óczy si?. Charakter Florent

czyków, znajduje si? dotychczas ten sam, który im dom Me-
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dicis swoj?- polityk? nada?. Roztargniony, do ma?ych rzeczy,
do zabaw dziennych przywi?zany, gry, zabawy, ?wi?ta, pro

cessye lubi?cy, które Medicis cz?sto dawali, wprowadzali
i w zwyczaj, co rok odnawiaj?c, zamienili, przez co Florent

czyk, nigdy nie zamy?li si?, czymby by? szcz??liwy, kiedy mu

temi zwyczajami zabawia? si?, chodzi?, ?piewa?, jest wolno.

Jako?, umys? tego ludu weso?ego jest bardzo dziecinny. Al

bowiem, kupami widzia?em zatrzymuj?cych si? oko?o obraz

ków N. Parmy, stoj?cych, ca?e godziny powtarzaj?cych te

s?owa: Quella madonna e bella, bella, bella.

Czelad? za? ka?dego gospodarza, przynajmniej przez

kilka godzin, ustawicznie poprawia, stroi, swojego domu Ma

donn?. Te wi?c, roztargnienia tego ludu i umy?lnie przez

polityk? Medicis wprowadzone, trwa?y dotychczas. Xi???

Leopold zacz?? je znosi?, a lud ju? zacz?? my?le?. Postrzeg?szy
to jednow?adzca, wróci? mu swoje zabawy i znowu Florent

czyk spokojnie bawi si? i ?piewa w kajdanach. Dok?d ta

polityka Medicis b?dzie zachowan? wzgl?dem duchownych,

wzgl?dem zabaw uswojonych Florentczyków-dopók?d spo

kojnie panowa? b?dzie. Kto tak nieroztropny b?dzie, ?e roz

gniewa duchownych, odbierze ludowi zabawy zwyczajne,

zbli?y go z ?lacht?; ta z Florencyi wyjdzie, a Florentczykowie
bez roztargnie? dziecinnych, stan? si? lud?mi, pomy?l? czem

b?d?, czym byli.

Nadto, Medicis wprowadzili umys? Florentczyków do

sztuk i kunsztów, wystawiaj?c biusty, nadgrobki malarzom,

poetom, snycerzom, przez co ca?y umys? ludu nad temi rzeczy

odwróci? od nauki, od Europy, ale sam siebie straci? z oczu

i z wolnego, zosta? niewolnikiem. Dzi? ten umys? do nauki

sztuk wcale gin?? zaczyna w Florentczykach, przez co wróc?

si? do siebie, je?eli si? panuj?cy nie spostrze?e i Medicis

na?ladowa? nie zacznie.

Dnia 14 przechadza?em si? z rana, o godz. 6, pod mu

rami, za miastem. Zawsze w ka?de ?wi?to i w ka?dy ponie

dzia?ek, zastawa?em ludzi m?odych i starych z rzemie?lników

graj?cych V! ballona, jakote? w dni takie, które z przyczyny
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jakiej processyi po po?udniu, nada?a si? im sposobno?? do

pró?nowania, albowiem ogólnie Florentczyk weso?y, zabawy
lubi?cy, kontent, kiedy ma jak? przyczyn? zaprzestania pracy.
Tak w?a?nie, jak te dzieci, które maj? tego za dobrodzieja, co

im rekreacy? u Rektora wyrobi.
Dnia 15. Przez kilka nocy i ró?nemi bramami, o godzi

nach ró?nych w nocy, wywo?ono na galery tych, którzy roz

ruch wszcz?li.
Tak to lud tylko pod?ug zmys?ów czyni, albowiem, gdy

pyta?em si?, czemu to rz?d wywióz? ich z tak? boja?ni?
w nocy ciemnej, gdy kara powinna dzia? si? dla przyk?adu,
nie dla zemsty, a przeto powinni byli ich wywie?? w dzie?,

aby wszyscy widzieli i kajali si?? odpowiedziano mi, ?e gdyby
ich w dzie? przez miasto wieziono, lud by?by si? rzuci? i od

bi? ich. Lecz chocia? on nazajutrz dowiedzia? si? o ich prze

wiezieniu i ?e oni niedaleko od miasta, przecie?, gdy on tego
nie widzi, nie uczyni to wielkiego na nim do lito?ci wra?enia.

Jako? uwa?a?em, ?e dosy? zimno rozesz?a si? ta nowina, ?a

?owa? tylko ka?dy w momencie, mówi?c, ?e spodziewa? si?,
i? im darowano b?dzie i na tym sko?czy?o si?. Tak to lud,
nie pod?ug rozumu, ale pod?ug wruszenia zmy?lnego, czyni.

Dnia 16. By?em ogl?da? pa?ac de Poggio Imperiale.

Ulic? na wej?cie do niego poprzedza wielka alea z cyprysów.
Pa?ac sam z przodu stary i brzydki; z ty?u przez tera?niej

szego Xi???cia ozdobny i znacznie powi?kszony. Wewn?trz
nie by?em, bo ju? po godzinie 6 z wieczora zamkni?ty by?.

Stan??em wi?c z ty?u, przypatruj?c si? po?o?eniu miejsca, któ

re jest bardzo górzyste, nierówne, góry dosy? wielkie i przy

kre, a wszystkie okryte winnicami i domkami.

Widz?c niektóre domy obszerne i do ko?cio?a podobne,

rozumia?em, ?e to kiedy? by?y klasztory, które Xi??? poznosi?,
a grunta sobie zabra? i na miejscu ksi??y-ch?opów rolników

obsadzi?. Zapyta?em si? przeto, co to by? za klasztor, ten

pierwszy dom, który o kilka staj na wzgórku stoi? Odpowie
dzia?a mi kobieta, ogrodniczka ksi???cia: ?e to nie klasztor,

ale jest villa pewnego ch?opa, którego jest ten grunt w?asny
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co otacza ten pa?acyk. Widzia?em z tej odpowiedzi, ?e po

myli?em si?, w mojem domy?leniu si?, i? to w?o?ci Xi?cia.

Pyta?em si? o drugi dom, o staj? od pa?acu w dole stoj?cy?
Odpowiedzia?a mi, ?e to jest villa mieszczanina Florenckiego
i z gruntem woko?o. Dalej, odpowiedzia?a mi, ?e dom na

przeciwko pa?acu, na drugiej stronie stoj?cy, jest klasztornym
gruntem, a dwa domy, na drugiej zaraz obok górze, s? jedne
go ?lachcica Florenckiego, drugi, pewnego xi?dza w?asno?ci?.
W tych dobrach trzymaj? sobie swoich arendarzy. Tu, z zadzi

wieniem niezmiernym dowiedzia?em si?, ?e w przeci?gu trzech

staj, na dwóch górach i dolinie, sze?ciu mie?ci si? panów. Py
ta?em si?: a Xi???cia grunt, daleko rozci?ga si? od pa?acu?
Okaza?a mi ogródek na pi?? kroków szeroki, a jak pa?ac

d?ugi, w-którym ona z m??em pracuje oko?o ró?nych ogro

dowizn.

Dnia 18, 1790 r. Id?c na spacer zszed?em si? z pewnym

W?ochem, z którym mówi?em o przyje?dzie Xi???cia Ferdy
nanda. Ten rozci?gn?? si? nad pochwa?ami ksi?cia tego.
Powtarza? mi jego uczynno?? wzgl?dem darowania swojej
sukni ubogiemu, a mi?dzy innemi, chwali? i to, ?e ?lachty

Florenckiej nie lubi, a lud kocha, co niezmiernie do niego

przywi?zuje Florentczyków. Pomy?la?em sobie: jestto dawna

polityka Medicis, t? Florentczyków uwi?zili i, pok?d ta polity
ka rozumnie b?dzie prowadzona, dopok?d naród Florencki

poró?niony i-niewolnikiem. Tylko w tym sztuka, aby Xi???
nadto daleko tej nienawi?ci ?lachty nie poci?gn??, aby si?
z ludem nie z??czy?a. Lecz rewolucya francuzka otworzy

Xi???torn oczy, w tym punkcie duchownych i processyj.
Dnia 19 wyszed?em z rana, i drugi raz po zachodzie

s?o?ca, w zamiarze uwa?ania umys?u pospólstwa florenckiego.
Przeto chodzi?em po ró?nych targach, placach, ulicach

i przedmie?ciach. Uwa?a?em wsz?dzie, i? lud ten, w tym

gor?cym kraju, od zmys?ów wi?cej zawis?, ni? u nas, w krajach

zimnych. Nieznalaz?em prawie jednego cz?owieka, którego

uwa?a?em, aby id?c, do siebie nie gada?, albo nie ?piewa?.
Pacierza mówi?cych nie widzia?em, tylko dwóch, lub trzech,

Dziennik podró?y Staszica, T. II. 6
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Jeden z nich zacz?? ?piewa? litani?, bo przechodz?c ko?o

ko?cio?a, obi?a si? u niego nóta litanii ?piewanej. Ogólnie,
ma?o my?li, ale ?atwo i wi?cej czuje. Wi?c do odmiany ma

umys? ?atwy.
Dnia 20. By? to dzie? trzeci po tej nocy, w której, po

pi?ciu niedzielach ustawicznej suszy, spad? deszcz bardzo

wielki, kilka godzin padaj?cy. Ziemia przeto, która by?a
zesch?a i pop?ka?a si? przez ten deszcz, rozmi?k?a i skrusza?a.

Pola, na których zebrano pszenic?, le?a?y dotychczas raz tylko

zradlone, zaraz po zebraniu zbo?a w dwa dni. Po tym desz

czu uwa?a?em, i? wzi?to si? do ich uprawy. Przeto, chc?c si?
robocie ich przypatrzy?, wyszed?em pewnego rana w pole.
Zasta?em ch?opa w domu W. Xi???cia mieszkaj?cego i na pó?

oddaj?cego urodzaje dzier?awy. Ten ora?. By? to p?ug,
nakszta?t naszego rad?a, niezgrabny i ci??szy 10 razy. ?elaza

?adnego, tylko wszystko z suchego, d?bowego, drzewa. Na

dwie strony id? po bokach deski do odk?adania ziemi, a z po

mi?dzy tych wychodzi od do?u deska, która podrzyna ziemi?.
Radlisko to ci??ko za wo?ami idzie, chocia? tutejsze wo?y,
w porównaniu do naszych, s?oniami by? by mog?y. Pyta?em

si?, czyli niema innych rade? z, ?elazem? Powiedzia? mi, ?e s?,

ale i te dobre na tym gruncie, gdzie niema kamieni. Grunt

ten by? namulisty, z rzeki Arno. Za tym p?ugiem szed? ów

gospodarz, bo parobek ora?, a gospodarz sia? rzep?, to jest,
nie nasienie, ale mia? male?k? rzep? w worku na sobie przy

wi?zanym i tak, jak u nas zbo?e, tak on sia? t? drobn? rzep?.

Po' tym zaprz?g? wo?y do podobnych bron, tylko z t? ró?nic?,
?e bez z?bów. Dopiero na to stan?? parobek i t? rzep? za

wlók?. Pyta?em si?, kiedy t? rzep? b?dzie zbiera?? Odpowie

dzia?, i? w jesieni. A kiedy na tym gruncie b?dzie sia? psze

nic?? Odpowiedzia?, ?e to jest rok ugoru, bo tylko dwa lata

siej?, a trzeci ugoruj?. Lecz w tych leciech ugoru siej? w Au

guscie, po zebranej pierwszej rzepie, po tej zebraniu, znowu

rzep?, po tej zebraniu, znowu radl? i siej? na zim?. Pó?

w kwietniu znowu radl? i siej? fasol?, t? fasol? w Lipcu zbie

raj? i ju? zaczynaj? uprawia? ziemi? na pszenic?.
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Dnia 21, o drugiej po pó?nocy s?ysza?em jak?? kar?,
rupuj?c?(?) po ulicy. Poszed?em do okna i widzia?em ch?opa
z koszem na dwóch ko?ach, który zbiera? wszystkie paskuctwa,
które w dzie? konie po ulicach narobi?y, uprzedzaj?c drugich,
którzy w dzie? zbiera? je b?d?.

Dnia 22, z rana, poszed?em w pole, z drugiej strony
miasta, bram? zwan? a ?. Giallo. Id?c dro?yn? mi?dzy win

nicami, woko?o morgu sadzonemi, mierzy?em kilka mórg.

Wypada?o mi zawsze prawie 30 kroków pospolitych w szerz,

a raz wzd?u?. Nareszcie znaszed?em ludzi trzech, maj?cych

?opatki ?elazne, na wspak obrócone, jakoby nakszta?t na

szych motyk. Ci rozbijali wszystkie gruzy, a id?c grzebie
niem, od p?uga zostawionym, rozsypywali ziemi?. Obok

tych, na drugim morgu ora? jeden. Poszed?em do tego, co

orze, bo ciekawy by?em widzie? p?ug tutejszy, ale zasta?em

podobne, drewniane, z kloca wydr??one, niezgrabne rad?o.

Pyta?em si?, czemu nie maj? p?uga? Powiedzia? mi, ?e tylko

gdy do siewu zbo?a orz?, to u?ywaj? p?uga, ale do przednich

upraw u?ywaj? takiego rad?a, bron i motyki. Wszed?em

z tym w rozmow?, albowiem zdawa? mi si? cz?owiek roz

s?dny, tylko wielki krzyka?a, jak zwyczajnie w?ochy. Pyta?em

si? najprzód, czyby ten grunt by? jego? Krzykn?? po w?osku,

?e ten grunt nale?y do kaplicy ?. Wawrzy?ca, a przeto, do

W. Xi???cia. On trzyma ten grunt na po?ow? urodzajów.

Pyta?em si?, czy dawno ten grunt trzyma? Odpowiedzia?

mi, ?e jeszcze ojciec i dziad jego ten grunt trzymali. Rze

k?em na to: ale czyli ma pewno??, ?e na przysz?y rok nie da

w?a?ciciel gruntu komu innemu? a, niemaj?c tej pewno?ci,

jak?e mo?e na jego upraw? expensowa?? To zdawa?o mu

si? podoba?. Mówi? wi?c do mnie, ?e tu, we Florencyi, tego

zwyczaju niema. Tu, dopók?d tylko dziedzic kontrakt sza

nuje, dopóty zostaj? na gruncie, a gdy mi si? nie podoba,
albo jemu, id? gdzieindziej i, takim sposobem, ja na tym

gruncie ju? si? starzej?. S? tu jeszcze sposoby. Puszczaj?

per ajjitato, na pieni?dze, ale lepiej podoba nam si?, na uro-
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dzaje, bo zawsze tern si? dzielimy, co Pan Bóg da, a w pie
ni?dzach, to mo?e jeden, albo drugi, straci?, bo cena zbo?a
odmienia si?.

Pyta?em si? go potym, jak tu uprawiaj? rol?? bo wi

dz? sposób inszy, jak u nas. Na to on z zdumieniem:
a zk?d ja jestem? Rzek?em, i? z Polski. Powtórzy? sobie
dwa razy: z Polski, z Polski, a potem zacz?? mi wylicza?
ca?y sposób uprawy w roku na zbo?e.



...

X.

Przechadzki po Florencyi.-Obyczaje.--Zabawy.

D. 1 Septembra 1790 chodzi?em do ko?cio?a S. Wa

wrzy?ca, przypatrywa? si? kosztownej kaplicy. Wst?pi?em do

sali r?kopism. Mi?dzy innemi rzeczami, które uwa?a?em, wpa

d?o mi w oczy, ?e na r?kopismach. które z tak? pilno?ci? by?y

zachowane, widzia?em na wielu poobdzierane oprawy. Opo
wiedzia?em zadziwienie moje xi?dzu, rz?dcy tego gabinetu.

Ten, wzi?wszy mi? na stron?, rzek?: Te wszystkie obdarte-by?y

oprawne w srebro i z?oto. Xi??? wi?c kaza? to poobdziera?
i stopi?. Dawa?em memorya?y, i? z tego obdarcia ma?o zy

ska -

na nic si? to nie zda?o. Mi?dzy innemi staro?ytno?cia
mi by?o i to ciekawo?ci? - ogl?da? sposób tameczny wyra

biania w z?ocie ró?nych kszta?tów osóbek, emaliów etc. które

si? w tej oprawie znajdowa?y. Odpowiedziano mi, ?e srebro

i z?oto nie jest nigdy staro?wiecczyzn?, zawsze rzecz? modn?.
A to, co zabrano ju?, by?o stopione. Na tym sko?czy?o si?.

D. 2. Chcieli?my ogl?da? gabinet po zmar?ym lordzie

Cooper. Mia? to by? gabinet bardzo pi?kny, a przy nim

jeszcze i kollekcya muszlów. Ten rzadki zbiór narz?dzi an-
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gielskich zosta? zakupiony do Bolonii, przez tamecznych oby
wateli, dla akademii, za 1000 duk. Kollekcya ta do 5000 duk.

taksowan? by?a, ale we Florencyi tak ozi?b?? jest szlachta na

nauki, i? ?aden o zakupieniu jej nie zapyta? si?. Xi??? tak?e,
o sprzedaniu gabinetu powsta?ego z zbiorów Rzplitej i domu

Medicis zatrudniony, o kupnie nie my?li?. Przeto za tak tanie

pieni?dze sukcessorowie sprzedali go do Bolonii.

D. 3 Mówi?em z Partem Pacaello (Paesello?), professo
rem muzyki, pytaj?c si? go, o gust tera?niejszy w?ochów

w muzyce?

Odpowiedzia? mi, ?e w muzyce instrumentalnej opu?cili

si? zupe?nie, tak dalece, ?e nawet muzyki w?oskiej do instru

mentu, do klawikordu, niema, tylko z Niemiec sprowadzaj?.
Lecz muzyka wokalna jest w gu?cie panuj?cym.

Rzek?em na to: a czemu? taki ha?as robi? w teatrze)

podczas opery? Odpowiedzia? mi na to, ?e niemaj?c upodo
bania w muzyce, id? na opery, nie dla s?uchania, tylko przez

zwyczaj i dla okoliczno?ci u?atwiaj?cej im straw? czasu.

Zgo?a, u nas, tym jest teatr, czym w Anglii kloby (klu

by), gdzie ka?dy bywa, aby si? tam widzia? z tym i owym

i nagada?. W lo?ach za? najpi?kniejsze kojarz? si? mi?o?ci.

D. 7 Wrze?nia, w wili? Narodzenia N. Panny Maryi, jest

jarmark w Florencyi dziecinny i baliki. . Ca?? noc pospólstwo
chodzi z lampkami na kapilastrach i z du?erni lampami papie
rowemi na d?ugich kijach, albo nosi wie?e, domki o?wiecone

z papieru. Jarmark na placu Zwiastowania P. Maryi sk?ada

si? z samych glinianych piszcza?ków i z glinianych dzwon

ków, jakote? z glinianych figurek, najwi?cej biskupów i kardy
na?ów wystawiaj?cych. Dzieci i inne pospólstwo z miasta

i ze wsiów rozkupuj? te piszcza?ki i dzwonki. Tak ka?dy

piszczy, dzwoni, ?wieci i krzyczy, po wszystkich ulicach. Co

jest za koniec tego g?upstwa, do Narodzenia N. Panny przy

wi?zanego? niewiedzie?, ale to jest zwyczaj bardzo dawny,

wi?c dzi? ludu florenckiego potrzeb? i szcz??liwo?ci?.
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Obraz Zwiastowania N. Panny Maryi przez Cavallini

malarza jeszcze w XVI w. malowany (jak mi powiada? biblio

tekarz r?kopis m ?. Wawrzy?ca) by? zas?oniony.

By?em w kaplicy o godz. 9 wieczór, zasta?em pod obra

zem siedz?ce baby wiejskie, które tonem wie?niaków naszych
?piewa?y cuda obrazu. Po godz. 9, zakristyanów czterech

z pochodniami, lud z ko?cio?a wyp?dza?o i te baby z kaplicy
jednego z tych zakristyanów zapyta?y si?: czemu w tak wielkie

?wi?to obraz nie jest odkryty? Rzek? do mnie, i? ten obraz,

przez same anio?y malowany, nigdy przedtym od ludu widy
wanym nie bywa?. Jako? przez lat 200 by? zakryty zawsze.

Przed miesi?cy kilku kaza? go odkry? W. Xi???, ale to lud tak

rozgniewa?o, i? si? zacz?? buntowa?. Przeto go znowu rz?d

zakry? kaza?. Odkrytym wi?c, i w to nawet ?wi?to, nie b?dzie.
To doko?czywszy, wyp?dzi? wszystkich z ko?cio?a i mnie wy

nij?? kaza?. Jestto ?wi?to wiejskie. Wie?niaków wielkie gro

mady zesz?y si? na ten odpust. Uwa?a?em, ?e lud ten wiejski

powszechnie wesó?, wi?cej odwagi od rzemie?lników ukazuje.
Dobrze ubrany. Osobliwie kobiety bardzo porz?dnie ustrojone.
Na g?owach kapelusze z wst??k? czarn?, na sobie gorset, z ty
?u sznurowany, jedwabny, wst??kami podszyty. R?kawy do

niego z wst??kami suto wi?zane, spódnice cycowe, albo jed

wabne, po?czochy bia?e i trzewiki z materyi. M??czyzni dla

kobiet wiele okazywali grzeczno?ci. Najwi?cej przyjecha?o
w kolaskach na dwóch ko?ach, pokrytych albo ze skóry, albo

z p?ótna woskowanego, na ressorach zawieszonych. Jako?,

uwa?a?em w powszechno?ci, i? tu, oko?o Florencyi wie?niacy
w mierze do liczebno?ci, w wi?kszej liczbie s? bogaci rolnicy,

jak rzemie?lnicy.

D. 10 Wrze?nia 1790, chodz?c wieczorem w wili? ?wi?
ta N. Panny widzia?em w wszystkich prawie domach partyku

larnych o?tarzyki, obrazy, obrazki, przed niemi pe?no ?wie

czek, podobne jak u nas, w wili? szabasu, chodz?c po ?ydow
skich ulicach rozwieszone kuczki. W wielu rzeczach znajduje

si? podobie?stwo w?ochów z ?ydami.
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D. 11. By?em ogl?da? fortece dwie, które le?? naprze

ciwko siebie, po dwóch stronach miasta. Budowane za'familii

Medicis. By?o tam kilku W?ochów, kilku Florentczyków. Gdy
rozwa?aj?c mówi?em, ?e ta forteca teraz jest bardzo s?aba i ?e

w swoim czasie mog?a co? znaczy?, wszyscy w prosto?ci ducha
,

bez jakiegokolwiek ukrytego w sobie czucia, rzekli; - Ale bo

to tylko jest forteca przez W. Duków utrzymywana, dla zacho

wania miasta w pos?usze?stwie. W tym zamiarze nawet by?a
stawiana. Dla tego, widzisz WPan, ?e le?? jedna naprzeciw

drugiej, aby mo?na z jednej i z drugiej strony zrujnowa?
i zniszczy? miasto, gdyby nie chcia?o by? pos?uszne.

Spojrza?em na nich, my?l?c, ?e oni to wyra?aj? z gnie
wem ku despotyzmowi, lecz widzia?em, ?e byli to ludzie z tern

ozwyczajeni.

D. 13. Prócz podatku akcyzy, w bramach jest inny po

datek na samych w?a?cicielów w?o?ony, gdy? lud roboczy,
bez w?asno?ci, nic w Toskanii nie p?aci. Ten podatek w?a?ci

cielów jest taki, ?e, przy ka?dej odmianie w?asno?ci trzeba za

p?aci? ksi???ciu 10 od sta, tak od posagu, przy dzia?ach, przy

ka?dym sprzedaniu, przy ka?dej sukcessyi.

D. 14. By?em na placu ?. Jana. Tego samego dnia

przysz?a nowina, ?e król w?gierski uczyni? cessy? Toskanii

swojemu synowi. Ka?dy o tym rozmawia?. Ja tak?e przy

s?uchuj?c si?, zapyta?em, dla czego uczyni? cessy?? czy

swoich gruntów dziedzicznych, czyli milionów ludzi, w?a?ci

cieli Toskanii? Wszyscy spojrzeli na mnie, jak na cz?owieka

dzikiego, który nic nie wie. Zacz?li mi? wi?c w prostocie swo

jego ducha uczy?, ?e Leopold by? panem Toskanii i wszyst
kich milionów ludzi w niej mieszkaj?cych, równie jak swoich

krów w Kaschinie. a przeto, jak te krowy, bez ich zapytania
da? w posagu, czyli w dziedzictwie, swojemu synowi, tak i Ju

dzi Toska?skich, bez ich zapytania si?, temu? synowi da

rowa?.

Niewiem, kto tu z nas bardziej do dzikiego zwierza

podobny?
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D. 15. Przy Florencyi by?y góry od pó?nocy obros?e

drzewem. W. Xi??? kaza? te drzewa wyci??. Chcia? tam za?o

?y? koloni?, ale po ?ci?ciu lasu powsta?y ztamt?d wielkie zi

mne wiatry, nadto, ziemia poruszona, zosta?a zupe?nie op?ó
kan?, zasypa?a grunta ni?sze, a góry z ziemi odarte le?? go?e
i nieu?yte ska?y.

D. 17 Wrze?nia r. 1790. Zamy?liwszy si? nad tym, ?e

Florentczykowie byli Rzecz?pospolit?, a nieuwa?aj?c w nich

?adnego znaku ludu wolnego, zamy?li?em si?, co by tak zupe?
nie w nim zagubi?o ów umys?? Widzia?em, ?e odmienny rz?d

powinien by? wiele na to wp?yn??, ale przecie zastanawia?o

mi?, jakim sposobem rz?d ten to uskuteczni??

To najlepiej uiszcza si? przez edukacy? i przez nadgro

dy publiczne. Czyli, uwa?aj?c powszechnie, i? ch?? do s?awy,

czyli ch?? powszechnego szacunku, jest w ka?dym towarzy
stwie najdzielniejsz? spr??yn?, u?o?y?em sobie dochodzi? opi
nii panuj?cej w Florencyi, czyli ambicyi Florentczyków, to

jest, przez co w Florencyi zyska? mo?na powszechny sza

cunek?

W tej my?li, wyszed?em tego dnia uwa?a? i rachowa? ró

?ne publiczne nadgrody ludzi wielkich. Znalaz?em statui Xi?

??t udzielnych po rynkach. W domach za? partykularnych,

jako to: mieszczan, kupców, rzemie?lników, tkaczów, równie?

jak w domach bogatszych i panów, dalej, we wszystkich ko

?cio?ach, w bibliotekach i w magazynach, owszem, po ulicach,

same obrazy, statui, kopersztychy i ?ycia pochwa?y, nad

grobki, tylko samych malarzy, snycerzy, architektów, poetów
i theologów. W jednym ko?ciele ?. Jana widzia?em nadgro
bek Genera?a jeszcze za Rzplitej i w ko?ciele Maria nowelI a

kilku obywateli Rzplitej. Id?c po ustawie edukacyi, nieznala

z?em, tylko kolIegium malarstwa i snycerstwa, akademi? des

belles lettres. W tych szko?ach nagrody za same sztuki, ni

gdzie - za rozum.

Oto szko?a, któr? Medicis z Florencyi zrobili. Ju? mi po

tym dziwno nie by?o, ?e Florentczykowie nie maj? znaku swo-
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jego wolnego ducha. Tak koniecznie ro?? i wychowa? si? mu

sieli: dobrzy, ?agodni, od zwyczajów, od umys?ów, zawi?li,
ma?o my?l?cy.

D. 18. By?em na zgromadzeni u Akademii sztuk, gdzie
dawane by?y medale z?ote i srebrne, z postaw? Leopolda,
a po drugiej stronie, z wyrazem tej sztuki, za któr? dana nad

groda. Mi?dzy innemi ciekawo?ciami, te mnie najwi?cej zdzi

wi?y: Czyta?em na karcie przybitej na ?cianie imiona akade

mików, mi?dzy innemi, na pierwszym miejscu znalaz?em Ka

tarzyn? II, Carow? rusk?, Antonin? król ow? francusk?, królo

w? w?giersk?, królow? Neapolita?sk?, królow? Sardy?sk?.
Spojrza?em z pogard? na pod?o?? zgromadzenia, a w tym us?y
sza?em s?owa: Xi??? Bulo?ski (Boui1lon), syn ministra fran

cuskiego! Pyta?em si?, coby to znaczy?o. Powiedziano mi, ?e

zgromadzenie gotuje mu diploma, jako umieszczonemu w swo

im gronie. Te dyploma sekretarz po?le. Dymy?la?em si?

ju? lepiej, ?e Imperatorowa rossyjska dla tej samej przyczyny

jest od Florentczyków uwa?ana za wielk? malark?, j?k od pi-
sarzów-za wielk? filozofk?.

'

Druga rzecz, która mnie zastanowi?a, by?a godniejsz?.
Widzia?em machiny bardzo proste, a przeto jeszcze bardziej

szacowne, które przeniesiono z ko?cio?ka, do sali Akademii

modelów sztuki snycerskiej. Ca?y przysionek murowany,

z pi?knem malowaniem marmurowem, s?awnego niegdy? Jo

vani de Jovine, jestto kaplica na ?okci 10 szeroka, na 12 d?u

ga, na 8 wysoka, mur na pó?tora ?okcia gruby. Ten ci??ar ze

wszystkiem razem i z dachem przeniesiono i do tej sali,

w ko?cu. Przymurowano tak za? dobrze, i? pilnie uwa?a?em,

czyli mur niema jakiej rysy, ale tej niespostrzeg?em nigdzie.

D. 20. By?em ogl?da? m?yn za Kaschine, do partykular
nego mieszczanina florenckiego nale??cy. Ma kó? 7, w suche

lata tylko na dwa ko?a rzeka Arno wody dostarcza. Woda

i ko?a podzielone na koryta mi?dzy murami. W jednym

korycie id? dwa ko?a, jedno po drugim, to drugie troch?
.

ni?ej od pierwszego, ko?a wodne bardzo wielkie. Skrzyd?a
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tym sposobem jak u nas na rzece robione, ale w m?ynach le

pszy u nas porz?dek. Tu m?ynarz nadto wiele kra?? mo?e,
albowiem m?ka pierwsza, czyli odrzut, kiedy prosto z pod ka

mienia wypada na ziemi?, bez przykrycia wi?c py? od m?ki,
wsz?dzie opada, który m?ynarze zbieraj? na puder, w dwa

lub w trzy dni. Powiedzia? mi m?ynarz, i? przy jednym kamic

niu zbiera 15, 18 funtów pudru wyrobionego, to jest, zbiera

ten py? opad?y, przesiewa przez sita.

Funt jeden przedaje 12 gr. wi?c w trzy dni mo?e mie?

przesz?o 7 fI., a ma kamieni 7, wi?c w tygodniu zbiera do 49

z?otych. Nie maj? tu pytlów jak u nas, ale srzód bior? do

innej izby, w której sypi? go w kosz. Z tego kosza, szród wy

pada w skrzyni? wielk?, z wierzchu zamkni?t?, tak, i? ju?
nic z tamt?d wyj?? nie mo?e. W tej skrzyni jest pytel d?u

gi na ?okci dwa i pó? na pi?kn? m?k?, a ?okie? i pó? - na

ostatni?,

D. 21. S?ysza?em od pewnego malarza, który pokazuj?c
wiele do malarstwa przymiotów, by? zyska? pensyi dukatów 3

na miesi?c od W. Xi?cia, ?e teraz ta pensya jest mu zatrzymana.
Pisa? o ni? do dworu. Odpowiedziano mu: król Leopold, jak

pr?dko wyjdzie z Toskanii, tak i Toskania z jego pami?ci. Na

to pyta?em si?, kto podatek zabiera? Odpowiedziano mi: za

wsze król Leopold.

D. 22. Dans la vue de connoitre le luxes des choses

etrang?res chez les Florentins, comme aussi de leurs luxes du

pays, je sui s sorti, me promenant le jour et le soir dans les

rues, en examinant les differens artistes et les differentes bou

tiques. J'ai trouve une tres grande qualite des artistes des

premier? necessit?s, toutes les rues pleins des marechaux de

fer, des cordonniers, des tailleurs, boulangers, bouchers.

Ces derniers surpassoient tous les autres, seulement sur

les Ponte vechio, les artistes des luxes, comme les orfeuvres et

enfin qui travaillent en argent. Mais les ouvriers des sois

j'en ai trouve des rues enti?res, et ceux la les plus pauvres.
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Pour les boutiques-beaucoup de la prerniere necessite
,

assez pour la cornmodite, peu de luxe, car a peine ay je

cornpt? 8 de luxe et surtout pour les affaires etrangeres,

D. 23 j'ai exarnin? les differentes personnes des distin

ction, tout dans les rues, comme dans l'eglise, comme dans Je

promenades et dans les commedies, pour voir leur gout et

leur luxe.

Le luxe de la noblesse consiste, selon cette observation
,

dans les equipages, dans les chevaux, dans l'habillement.

Peu des domestiques, mais souvent des coureurs. Le gout des

nobles et leurs amusemens favoris: le femmes, les cheveaux

et Je theatre.

D. 24. On m'a racont?, que, depuis que le roi a fait

punir les personnes de la derniere revolte, i'l y avoit des car

tes affichees dans les rues: La cruaute de Neron, la perfidie
de Catilina. On, m'a dit aussi, qui les sentiments de ces rnal

heureux ont ete augrnente par ce souverain et qu'on Ies a pre

pare pour une trahison du comte Pazzi. (?)

D. 26 II Y a a Florence 6 theatres, tous de bon marche.

C'est la raison, qu'ils se contiennent. J'etois ce jours ci, au th?a

tre, nornme Cocumeri, ou on represente des commedies et des

opera, a la francaise. Le th?atre etoit rempli de monde. Au

parterre j'ai vu de la noblesse et qualite de paysans, qui sont

venu de la campagne.

D. 27. Dans l'idee, que la grande difference dans la

grandeur, ou plutot, la grande inegalite dans les maisons est

une marque assez marque? de l'inegalite dans Ies ?tats, dans

cette idee jai parcourait la ville, en examinant la difference

des maisons. Outre Ies couvents, Ies eglises et les maisons,

pas si inegales comme en Allemagne, et plus encore, en Polo

gne. II y en a et ici, mais en plus petit nombre et jamais
dans une excessive disproportion, un peu plus longue, ou un

peu plus large. Voila la difference, ou l'inegalit?, la plus com

mune. Aussi, toutes mes observations s'accordent assez avec
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celle ci, que l'inegalit? dans les conditions, n'est pas trop
excessive.

D. 30 Wrze?nia 1790. Pewny Xi?dz w kazaniu przyto

czy? przyk?ad ?wi?tego, jak obstawa? przeciw ksi???ciu uw?a

czaj?cemu i wtr?caj?cemu si? w obrz?dki ko?cio?a. Ten przy
k?ad podawa? do na?ladowania dzisiaj, w tych czasach, gdzie
Xi???ta tak do religii mieszaj? si?. Xi?dz ten zosta? doniesio

nym do króla, za co rozkazano mu wyj?? z Florencyi i skonfi

skowano mu jego maj?tek.
D. 1 Pa?dziernika 1790, by?em na komedyi w Cocume

ro. By?a to tragedya, wystawiaj?ca w wi?zieniu Mustaf?, su?

tana Tureckiego, wzi?tego przez kawalerów malta?skich. Par

ter by? nape?niony ludem, najwi?cej pospólstwem, z miasta

i ze wsiów. Uwa?a?em, ?e lud ten by? oboj?tny na niektóre

wyrazy tragedyi przeciwko ?upie?com, czyli wojownikom, ?e

go nic nie razi?o, i? mistrz malta?ski we wszystkich swoich

wyprawach miesza? swoim mieczem, narz?dziem gwa?tu i am

bicyi, obowi?zki ?. religii, której gruntem
-

sprawiedliwo??
i ludzko??. Ale to uwa?a?em, ?e ile razy Mustafa wzywa? po

mocy swojego Mahometa, tyle razy lud zacz?? si? wymawia?.

Po sko?czonej komedyi, id?c do domu, zasta?em na uli

cy w pewnym k?cie smród, gdzie ka?dy w dzie? i w nocy

najwi?cej paskudzi?. W tym samym nieuczciwo?ci miejscu,
w murze, by?a dziura z Madonn?. Przed ni? kilka lamp pali
?o si?, i kilka osób ?piewa?o.

Stan??em, nos zatkawszy, dla przypatrzenia si? temu ludo

wi, a w tym spostrzeg?em obok siebie trzy osoby, które, szep

cz?c wy?miewa?y si?. Jak potym dowiedzia?em si?, byli to

przybyli z Livourny kupcy tureccy. Wsz?dzie wi?c lud pospo

lity wed?ug zwyczajnych wyobra?e? s?dzi.

D. 3. By?em na komedyi. Prezentowano djab?a ?onate

go, to jest, komedya ta wystawia?a m??czyznom kobiety tak

z?o?liwe, i? djabe? wola? w piekle ?y?, ni?eli z tak z?? ?on?.

Kornedya ta, przez tutejszego aktora, pana Boneti, u?o?ona, ma

wiele do ?miechu, ale rzuca nienawi?? mi?dzy m??a i ?on?,
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wystawia wszystkim kobiety czarne, a przeto zamiast, ??czenia,
nieci tyle niezaufania, ile nieporozumienia mi?dzy umys?y
ma??e?skie szczepi. Tak z?y koniec tu wszystkie komedye
i opery maj?, które w ci?gu mojego bawienia si? we Floren

cyi widzia?em.

Naprzyk?ad, opera Arminio, wystawia tryumfuj?cego
Germanika wojarza i ?upie?c? cudzej ziemi, a prawdziwego
gwa?ciciela w ustawicznym nieszcz??ciu dla tego, te si? woja
rzowi broni.

Kornedya Diabe? ?onaty, jak powiedzia?em, niech?ci do

ma??e?stwa. ' Tragedya Mustafa wystawia pochwa??, ambicy?
wojarzów, którzy, mi?dzy sob?, na zgub? ludzi, karmi? zdrady
i zbrodnie, a ko?czy si?, i? jut wojarze ocaleni zostaj?, a cno

ta, która ich zbrodni ko?ca nie chcia?a, trupem leg?a. Operet
ka pod tyt. Wuj i synowiec oszukany daje m?odym nauk?,

jak starca wyszydzi? i odrwi?. We wszystkich miastach w?os

kich pe?no teatrów. Xi?z?ta udzielni je' utrzymuj?. Jakiemi

wi?c w takiej szkole mog? zosta? W?osi? Takimi, jak ju? po

wiedzia?em. Teatr b?dzie ludziom u?yteczny, kiedy wyszy

dzi zdrad?, podst?py, k?amstwa i ca?? polityk? dzisiejszych

despotów, kiedy odkryje i wyszydzi ich hipokryzy?, kiedy
znienawidzi wojarzy, kiedy uwie?czy cnotliwe i ludzkie oby
watele.

D'. 4 Pa?dziernika. B?d?c u Pana Guadaniego, Professo

ra fizyki i mówi?c z nim o Akademii del cimento, dowiedzia

?em si?, te j? ustanowi? Leopold kardyna?, z familii Medicis.

Ale po jego ?mierci, gdy ta akademia zacz??a robi? do?wiad

czenia fizyki, niewiadomo?? u?wi?cona zl?k?a si? sama, nie

wiedzie? czego. Papie? zacz?? przek?ada? kardyna?owi Leo

poldowi, te to s?dzi podl?cem charakter jego, przeto, je?eli
chce mie? powatanie jego, domaga? si?, aby t? akademi?

zniós?. Jako? tylko lat dziewi?? trwa?a.

D. 6. By?em z rana w Kaschin?. By? to czas gdzie ptac

two z krajów zimnych jut zaczyna w te strony zlatywa? si?·

Zasta?em kilkana?cie ptaszników z ró?nerni sid?y. Mi?dzy in-
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nemi zastanowi?o mi? to, ?e co natura za najpi?kniejszy dar

w stworzeniach wystawia, to najwi?cej czu?e ptactwo tam gu
bi?o. Podst?p cz?owieka by? taki: Ptasznicy ci wjednem
miejscu wi?zali ptaszki i k?adli je. Te, trzepi?c si?, piskliwie,
niby g?osem bólu, wzrusza?y. Na ten ich pisk bole?ci widzia

?em, i? który tylko ptaszek pos?ysza? go, zaraz zlatywa? si?
i siada? niby na ratunek cierpi?cych, a sobie podobnych. Lecz

ta jego czu?o??, to jego prawo dla swojej natury pos?usze?stwa,
wi?zi?o go w ulepie, który tam naoko?o nieczu?y cz?owiek po

k?ad?. U drugich ptaszników widzia?em, i? posypywali ziarna

ró?ne, ale chocia? uwa?a?em, i? w blisko?ci po drzewach sie

dzia?y ptaszki, przecie? ma?o który zlecia? do ziarna, ale na

g?os pisku. Po ró?nych ptaszkach uwa?a?em zawsze, i? bez

zastanowienia si?, rzuca?y si? na wszystkie, które tylko, tu prze

latuj?c, spostrzeg?y siedz?ce na ziemi. Zdaje si?, ?e czu?o?? ku

cierpi?cym, sobie podobnym, jest w pierwszym momencie dziel

niejsza w zwierz?ciu, ni?eli pokarmu postrze?onego powab.

D. 6 Pa?dziernika, w Florencyi, chodz?c po ogrodzie bo

tanicznym, zbli?y?em si? do mizernego drzewi?cia, z pozoru

lichego, ma?ego, prawie nieznacznego z niczego, ale gdy je

niezna?em, chcia?em go si? dotkn?? i zerwa? li?cie, dla uwa?a

nia go lepiej. W tym us?ysza?em g?os P. Fontana. Porwa?

mi? za r?k?. Stój WPan rzek?, niedotykaj si?, bo zachorujesz!
Drzewo to jest z gatunków Rusete, ma w sobie jad tak dziel

ny, ?e cz?owiek w ogrodzie stoj?cy, czyszcz?c, gdy ob?ama? nie

które ga??zie z niego, dnia 9 straszne go obsypa?y wrzody,
z alteracy? przez dni kilka. Osobliwie na twarzy to wyrzuca.

Dwie niedziele te wrzody ciek?y, potym przysch?y. Fontana

zdziwiony, niechc?c wierzy?, aby to tego drzewa by?o skut

kiem, sam z?ama? ga??zk?. Dnia dziewi?tego obsypa?y go kro

sty, osobliwie na twarzy, mia? alliteracy?, ból g?owy, przez dni

kilka. Dwie niedziele ta s?abo?? trwa?a. W rok potym znowu,

o tym?e czasie, ów cz?owiek i on mieli podobne krosty, cho

cia? ju? tego roku nie dotykali si? tego drzewi?cia.

Jadem w tern drzewie jest sok bia?y, który, aby tylko
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dotkn?? si? cia?a, jest tak dzielny, i? dziewi?tego dnia takie za

burzenie w ca?ej krwi sprawuje.

Fontana, dla do?wiadczenia, kaza? jednemu cz?owiekowi
,

przestrzeg?szy go o wszystkim, co mu si? sta? mo?e, tak? ga-
??zk? z?ama?, tak, aby sok drzewa doszed? d?oni jego, która

by?a spracowana i bardzo twarda. Skutku nieby?o. Straszna
dzielno?? jadu! Ja u?ama?em ga??zk? jego, ale ostro?nie, aby
mi si? sok nie dotkn??, nosi?em j? w go?ych r?ku, ale ?adnego
nie dozna?em wysypania, ani najmniejszej odmiany.



·/

XI.

W okolicach Florencyi.

D. 8. Wyszed?em z rana podczas zbierania win, chc?c

si? przypatrzy? tej weso?ej pracy rolnika. Poszed?em za Pog
gio Imperiale, w góry, o ?wier? mili naszej. W tym krótkim

ci?gu przeszed?em przez dobra dziesi?ciu panów: naprzód

Pogio W. Xi???cia, pa?ac i trzech contadinów. Potym pa?a

cyk, czyli willa i jeden contadin. 3) Therei, pa?ac i contadini

4) Comtedici, pa?ac i dwóch contadinów 5) Nadini pa?ac i eon

tadini 6) Cotani, pa?ac i contadin. 7) Cavaliera Inoci, pa?ac
i contadinow dwóch; reszty niepami?tam. Lud weso?o ?pie

waj?c obiera? wino. Pa?acyki te i domy contadinow, ka?dy
na swoim gruncie, jak tu powszechnie, sta?y na wielkich gó
rach. Zdziwiony, zk?d by mieli wod?, wszed?szy do kilku,

znalaz?em, i? ka?dy mia? na podwórzu swoj? studni?. Te stu

dnie by?y bardzo g??bokie i w samym kamieniu kute, z wiel

kim kosztem. Grunt ka?dego z tych panów otacza? mur.

D. 11. Na kilku placach czyta?em na domach nad drzwia

mi ten napis: Scuola publica. Jako? wkrótce spostrzeg?em na

placu ?. Maria novella dzieci wychodz?ce, ka?de nios?o dwie

ksi??ki. Ciekawy wiedzie?, czego si? te dzieci ucz?, poszed?em

.

do jednego, zapyta?em si? go, zk?d idzie? Odpowiedzia?o mi:

Dziennik podró?y Staszica, T. II. 7
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ze szko?y, Nauczy? mi? dalej, ?e to s? szko?y, nakszta?t szkó?

parafialnych. Wzi??em od niego dla zobaczenia ksi??ki. Je

dna by?a Rudimento, dosy? gruba. Zawiera?a w sobie t?órna

czenie dzieci?ciu przykaza? Boga. Artyku?y: o ?wi?ceniu

?wi?t, o cudzo?óztwie, by?y najd?u?sze. Druga ksi??ka by?a

historya bajecznych bogów, czyli mitologia. Odda?em niewin

nemu dzieci?ciu t? ksi??k?. Widzia?em w tym wychowa

niu to wszystko, co uwa?a?em w powszechno?ci w narodzie

Florenckim.

D. 12. Chc?c doj??, o czym najwi?cej Florentczykowie

my?l? mi?dzy o?wiece?szymi, szpiegowa?em tego wieczora

po ró?nych ulicach i placach, jakote? po wsiach, osoby rozma

wiaj?ce. Najpierwsze by?y: X. Franciszkanin z ?wieckim. Te

rozmawia?y o matematyce. Potem za? pods?ucha?em dwóch

?wieckich, którzy ?ywo rozmawiali o jakowych? przyczynach

fizycznych i ich skutkach. Dalej sz?o kilkana?cie osób rozma

wiaj?cych o Theatrze. Potym widzia?em xi?dza kanonika re

gularnego w ogrodzie Torra di S. Galle. Czyta? ksi??k?. Stara

?em si? koniecznie obaczy?. By?a to ksi??ka z ka?ku?ami alge
braicznemi. Na placu ?. Jana rozmawia?o kilku o s?awnym

?piewaku, teraz by? maj?cym w Pizie, Nazywali go Mathi.

Przed kawiarni? na placu ?. Jana siedzia?a kampania znaczna,

ca?a zabawiona muzyk? Tartego z opery Medante. Po nad rze

k? Arno chodzi? xi?dz jeden, dwóch ?wieckich i ?o?nierz. Ten

siad?, a wszyscy obst?pili go i z wielk? usilno?ci? s?uchali. Ja

przechadza?em si? umy?lnie, niby to zamy?lony, ale s?ucha

?em, co im prawi. By?to ?o?nierz, który powróci? z ostatniej

kampanii z Turkiem. Opowiada? im jak?? batali?, w której si?

znajdowa? z Xi???ciern Koburgiem. Na placu ?- Krzy?a sie

dzia?o kilka dam i m??czyzn. Rozmawiali o jakim? zarn??ciu.

Po drugiej stronie kilka osób sprzecza?o si? o jakowe? malo

wanie. W ulicy od ?. Krzy?a, na wa? id?cej, zasta?em osob?

przystojnie ubran?. Jak si? potym dowiedzia?em, by?to Cava

Iiere. Ten przed swoim domem przechadza? si? i mówi? pa

cierz. Id?c ku mostowi ostatniemu widzia?em przed kaplic?
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j?dn? czter? karety. ?szed?em. Zasta?em kilka dam, obok przy
nich Cavaliera Serviente. Wszyscy kl?czeli przed obrazem

Madonny, mówi?c pacierz.

D. 14 Pa?dziernika, wyszed?em ogl?da? nadbrze?a rzeki

Arno, w tych miejscach gdzie myje brzegi. Uwa?a?em spo
sób bicia tam, w tym kraju, gdzie lasów niema. Wszystkie
wi?c tamy s? robione z kamieni. S? to mury na 4 lub 5 ?okci,
7, lub miejscami 8. Fundamentów pod nie bra? nie mog?c,

bito pale olchowe, ale tak cienkie, ?e we dwie r?ce mo?na je
obj??. Tak nierozumnie te? mury, dla warowania ziemi przed

gwa?tem wody, s? stawiane, jak u nas tamy, to jest, tylko w tych

miejscach, w których woda ju? rwie, a przeto, w których im

pet strasznej nabra? si?y, zamiast odpierania jej w tych miej
scach, gdzie jeszcze jest s?aby. Jako?, widzia?em, i? te nie

zmierne mury porozrywa?a woda na sztuki, w wielu miejscach.

D. 15 Pa?dziernika 1790, wyszed?em w pole, poza bram?
? .. Krzy?a. Pu?ci?em si? jedn? dro?yn? mi?dzy winnice, ku

górom Apeni?skim. Uwa?a?em ró?ne dro?yny, od gospodarza,
do gospodarza. Grunta, im bli?ej gór, tym wi?cej rowami

opasywane, ale je woda bez psucia gruntu obmywa?a. Te rowy

wszystkie by?y murowane z kamienia. Widzia?em ludzi wiejs

kich, jednych, kopi?cych ziemi?, to jest, zamiast bronowania,

rozbijaj?cych i przesypuj?cych ziemi?. Drudzy obierali li?cie

z winnic dla byd?a, inni, rwali li?cie z morwów dla koni. Wi

dzia?em i takich, którzy kosili przed miesi?cami dwiema po

siane milio, j?czmie?, proso, a owies dla byd?a i koni.

Tak chodz?c po polu zaszed?em do ko?cio?a wielkiego,

pi?knie na oko?o zamurowanego, z domem obszernym.
Wszed?em do ko?cio?a. Zasta?em w chórze zakonnice Ma

ryanki. Spostrzeg?em obraz N. Panny Cudownej. Niezmierna

moc ofiar doko?a na nim wisia?a. Vota, czyli ofiary te, bardzo

liczne, ale bardzo mizerne, bo najwi?cej z blachy, albo z sre

bra, bardzo cienko wyrabiane: r?ce, nó?ki, serca, kostki, palce
etc. Na boku, mi?dzy innemi ofiary, spostrzeg?em medalików

miedzianych trzy i kawa?ek bia?ej i czarnej krepy, a pod nim
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du?? tablic? z napisem. Ciekawy, dowiedzie? si? cudu, przy

st?pi?em bli?ej. By?o tu opisane, ?? w roku 1775, w Wrze?niu,

uderzy? piorun w wie?? ko?cio?a, wyrwa? z ?rodka muru ka

mie?, wi?cej jak sto funtów wa??cy, wpad? do chóru zakonnic,
powywraca? ?awki, wpad? do ko?cio?a, po?dziera? z o?tarza

Zwiastowania N. Panny wszystkie obrazy i zaniós? je na ?ro

dek ko?cio?a, bez najmniejszego ich uszkodzenia. Potym 'zno

wu wróci? si? do chóru zakonnic i wie?? poszed? w ziemi?.
Zakonnice przyznaj?c cudowi N. Panny to, ?e si? natenczas

nie znajdowa?y w chórze, na podzi?kowanie, t? jej ofiar? za

nios?y.

D. 19. Widz?c góry na oko?o Florencyi uprawne, dziwi_o

?o mi?, jakim sposobem ta ziemia utrzymuje si? na nich, ile ?e

grunt spodni jest kamienny, z kamieni piaskowych twardych,

czyli szk?omiennych. W tej my?li, wyszed?em bram? Piza?

sk?, pu?ci?em si? pierwsz? dro?yn? w góry. Zasta?em wszyst
kie góry, gdyby schody, murami, co 20 mniej lub wi?cej kroków

podmurowane, dla wstrzymywania ziemi. Na pierwszej górze
znalaz?em klasztor ?. Paw?a. S? tu zakonnicy. Maj? kilka eon

tadinów, o 200 kroków wy?ej le?? domy i grunta Pana Barto

lozzi. Na drugim cyplu góry by?em w pa?acu P. Strozzini,

Miejsce bardzo pi?kne! W ko?o tego pa?acu widzia?em, ?e zie

mia na oko?o obrysowuje si?, pomimo morwów, gdy? wiele

drzew oliwkowych starych, na kilka ?okci wy?ej od ogólnego

gruntu, stoi do ko?a. Ka?de drzewo obmurowane, dla utrzyma
nia przy niem ziemi.

Od pa?acu Strozzini, przeszed?szy kilka miejsc contadi

nów, wsz?dzie dobrze si? maj?cych, widzia?em do najmniej

szego kawa?ka ziemi upraw? i drzewem oliwkowym zasadzo

ne. Wyszed?em na gór? przykr? do wej?cia. Na niej miejsce

bardzo obszerne, pi?knie uprawne. W po?rodku, z jednej

strony, w ko?o zasadzone stoj? cyprysy, z pomi?dzy których
wielki i pi?kny widok Florencyi i rzeki Arno. Na drugiej stro

nie stoi klasztor i ko?ció?. S? to zakonnicy ?. Ottona. Obcho

dz?c do ko?a klasztoru, spostrzeg?em nad jednemi drzwiami
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napis: Anathema Gregorii XI Papae. Qui judicium non re

s urga t, maledictus, mate pereat, cum Juda malam partem
habeat, qui quocunque modum iste locum violaverit. Anno

1725.

To przeczytawszy, ogl?dn??em si?, czyli niema którego
zakonnika, a niewidz?c ?adnego, ju? zl?k?em si?, czyli król

Leopold, mo?e o tym przekle?stwie nie wiedz?c, nie skasso

wa? klasztoru? Spyta?em si? wi?c cz?owieka pracuj?cego ry

dlem w ziemi, czyli ten klasztor skassowany? Odpowiedzia?
mi:, ?e mia? by?, ale utrzyma? si?. Jako?, id?c kilka kroków

dalej, widzia?em mnicha bia?ego, wygl?daj?cego z pokojów

pi?knych, z bia?emi mu?linowemi firankami. Pokoje ró?nemi

powie?ciami bajecznemi malowane i arabskiemi, które poga

nie grecy wymy?lili.
D. 21. By?em na Kalwaryi, któr? zarz?dzaj? xi??a kapu

cyni. Niedaleko od ich ko?cio?a znajduje si? stara forteca,
a w jej po?rodku najdawniejszy z ko?cio?ów Florenckich, ko

?ció? S. Miniata, który-przez Decyusza by? um?czony w cza

sie prze?ladowania chrze?cian. Ten ?wi?ty, na tej górze, z kil

ku innemi ?y? w lesie, maj?c oratorium w tern miejscu, gdzie
teraz ko?ció?. Decyusz, gdy nie móg? od religii go odwie??,
kaza? go ?ci??.

Florentczykowie 1013 r. wybudowali ten wspania?y ko

?ció? i po?wi?cili go temu ?wi?temu, którego cia?o, dotychczas
w tym?e ko?ciele podziemnym le?y.

Kszta?t tego ko?cio?a jest wspania?y. Urz?dzenie jego

wewn?trzne takie, jak pierwszych ko?cio?ów chrze?cia?skich,

to jest, osobne miejsce, gdzie lud - ni?sze, a gdzie wielki

o?tarz, z ca?ym chórem, to przynajmniej na sze?? ?okci wy?sze.

Za o?tarzem w ko?o idzie chór bez okna, tylko w miejscach
okien wydr??enia-maj?ce w sobie marmur przezroczysty. Nad

o?tarzem mozaika osoby N. Panny. Posadzka wysadzana
z ró?nego marmuru. Ca?a ta ?ciana, która podnosi chór z wiel

kim o?tarzem, tak?e robiona z ró?nych marmurowych porfirów.
W zakrystyi s? malowania wieku tego. Okazuj? wyobra?enia
ludzkie. S? robione przez Spinello Spinelli.



OBRAZY SPINELLA.
102

Wyra?aj? podobie?stwo czynno?ci ?. Benedykta. Po

?cianach, na prawej stronie, jest jeden zakonnik w bieli, jak

chodz? mnichy, zwani di Monti Oliveto, a którzy byli przy

tym ko?ciele osiadli i bawili a? do roku 1542, w którym cza

sie zostali przeniesieni przez Kosmasa I na t? gór?, na której

by?em d. 19, tego? miesi?ca. Tak jeden zakonnik m?ody

g?aszcze diab?a czarnego, lecz wkrótce widzie?, jak tego za

konnika ch?oszcze dyscyplin? jaki? stary mnich, a z m?odego

cierpi?cego wylatuje ów sam diabe?ek g?askany, czarny. Na

drugim murze widzie? zakonnika jednego wyci?gnionego
z morza, który kl?czy na ziemi, a do ko?a obst?pi?y go same

mnichowskie starce. Dalej' le?y m?ody zakonnik na ziemi>

zarzucony kup? kamieni, a diabe?ek czarny siedzi na skale

nad nim. Na murze na przeciwko drzwi zakrystyi le?y zakon:

nik umieraj?cy na ?ó?ku. Tu? przy nim ukazana droga do

nieba. Widzie?, jak go t? drog? anio?owie pchaj? w gór?>
a Pan Jezus ju? stoi i na niego czeka przy drzwiach raju.

Nad drzwiami widzie?, i? kto? w worku zwi?zany le?y>
a woko?o kilku mnichów z kijami w r?ku, którzy tego w wor

ku bij?. Podobnych wyobra?e? g?upich wiele jeszcze wi

dzie?. Te stare mury s? dowodem, jak mocno trapi? nieo?wie

conego cz?owieka, powzi?te z wychowania mary, czyli wyobra
?enia fa?szywe.

Ten malarz, Spinelli de Spinello, rodem z Arezzo, Tos

ka?czyk, mia? imaginacy? diab?ami nape?nion?. Wymalowa?

Lucypera bezecne straszyd?o. Zdawa?o mu si?, ?e mu si?
.

w nocy gro?no pokaza?, za to potym oszala?!

D. 22 by?em za Porta Romana ogl?da? jeszcze pola mi?

dzy górami le??ce, a pi?knie uprawne. Poszed?em przez je

den, na którym pracowa?o sze?? osób pod gór?. Ci, wszerz

grunta na dwa ?okcie kopi?c g??boko, dobywali ze spodu

grunt glinkowaty, t?usty i wyrzucali w gór?, to jest ca?? ziemi?

przewracali, dla dobycia ziemi urodzajnej. Zapyta?em si?, do

kogo ten grunt nale?y? Odpowiedzieli mi, ?e do pana Banuze,

mieszczanina. Tam przypatruj?c si? tej kosztownej pracy,
I
,

{
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roi?em wiele my?li, co mo?e w?asno??! Do jakiego stopnia
cz?owiek nie przeistoczy ziemi!

W ca?ej tej okolicy s?ysza?em kilkana?cie osób ?piewaj?

cych przy pracy. Widzie? ich nie mog?em dla winnic, gór)

parów i murów, ale s?ysza?em ich g?os. Uwa?a?em to, i? za

wsze ten sam ton zachowywali, jaki bior? nasi wie?niacy, ko?

cz? tak?e z tym przeci?ganiem, jak u nas.

D. 23, widzia?em w pa?acu P. Margrabiego Toskanii ma

chin? podnosz?c? wod? w gór? na ?okci 9, tym sposobem ro

bion?: naprzód wielkie ko?o obraca ko?, cz?owiek, albo woda

bie??ca. To ko?o zaczepia o kr??ek. Ten kr??ek, obracaj?c

si? na swoim walcu, obraca drugi kr??ek, wy?ej na tym?e

walcu, który kr??ek zaczepia o ko?o, które, obracaj?c si? na

swoim walcu, obraca inne ko?o, które do walca przyprawione

jednym krzy?em z jednej strony, a drugi okr?g jest wolnym)

aby w tym kole mog?a sta? podstawa, w któr?by wylewali w?

borki swoje.

D. 3 Listopada by?em ogl?da? dawne siedlisko starego
miasta Fiesole, na wysokiej górze. Widok z niej przecudny.
Oko ginie zdziwione na szerok? dolin?, tak zamieszkan?, jak

gdyby jedno miasto sk?ada?o. Grunt kamienisty sk?ada opok?.
Niema miedzy ziemi pró?nej. Na oko?o otoczona polarni,

gdyby ogrody, a? po sam cypel uprawionemi. Im wy?ej na

gór? wchodzi?em tym wi?cej wychodzi?em na ?wiat inny.

Na dole inny my?lenia sposób, na górze zasta?em inszy.

Na dole - pi?kne malowid?a, lecz na wszystkich górach na

oko?o Florencyi zasta?em cuda, jakie tylko w XIV wieku by?y

znane.

Tak na górze S. Miniato, tak na górze Oliveto. Na górze

Fiesoli nic nie zasta?em, tylko sam ?wiat ksi??y. Z jednej

strony pa?ac biskupa, z drugiej strony domy kanoników)

z trzeciej strony domy wikaryuszów i Seminaryum, dalej ko

?cio?ek S. Maryi.

W po?rzodku dom, dwie?cie pi??dziesi?t ksi??y stan??o

rz?dem przed pa?acem biskupa. Ich ?rodkiem pra?at wszed? do
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Bazyliki starej jeszcze, pierwiastkowern sposobem murowanej,

?wi?tnica na pi?? ?okci wy?ej od miejsca cudu wyniesiona.

Tam?e w ?wi?tnicy jest chór duchowny. Nad wielkim o?ta

rzem malowane cuda ?. Romula. Widzie? dalej ?. Piotra,

który sam ?wi?ci Romu?a na biskupstwo Fiesoli. Potym na-:

wracanie i cuda tego? biskupa. Pod o?tarzem jest studnia,

której woda w krew zamieni?a si?, przez to, ?e mieszka?cy
Fiesoli nie chcieli pój?? na krucyat?, Jest tu obraz najdaw

niejszy Etruryi, ale zakryty. Zamiast obrazów, wsz?dzie cuda

?. Andrzeja Corsini, biskupa Fiesoli. W jednym miejscu dia

be? stawia mury a on je kruszy. W drugim miejscu diabli

obtaczaj? mieszka?ców Fiesoli, a on ich rozgania.

Rzecz dziwna. Mi?dzy takiemi ciemno?ci g?upstwy XV w.

znajduje si? rzecz ?wiat?a, w tym wieku g?upstwa zdzia?ana,

któraby i dzi? by?a chwa?y i zadziwienia wart?. Niejaki Bo

nasi mieszczanin Fiesoli z?o?y? fundusz 3000 duk. wynosz?cy,

z którego prowizyi urz?dzi?, aby co rok trzy najubo?sze pan-

.

ny by?y wydawane za m??. Warunek, dla tych panien potrzeb

ny, te 3 rzeczy wyznaczy?: aby by?a prawdziwie ubog?, rz?d

n?, pracowit? i umiej?c? Ojcze nasz, Wierz? i 10 Przykaza?.

Gdyby za?, przyda?, to miejsce zosta?o bezludne, natenczas

ten fundusz nale?e? b?dzie do szpitala braci mi?osierdzia, dla

ratunku chorych. To sta?o si? w r. 1320.

D. 7, przysz?o pozwolenie od Cesarza, aby si? Florent

czykowie mogli cieszy? z wyniesienia na tron cesarski Leopol
da. W tym obwieszczeniu te by?y wyrazy: "Poniewa? wier

ny nam lud Toskanii prosi? nas, aby?my mu pozwolili ucie-
-

szy? si? z wywy?szenia naszego, przeto pozwalamy, wyzna

czaj?c 5 dni do uciechy." Dziwne wyrazy.

Uciecha ta trwa?a dni pi??, kosztem miasta, oko?o 10 tys.

szkudów. Pyta?em si?, jakim sposobem, ta sk?adka b?dzie

wybrana? Dowiedzia?em si?, ?e w proporcyi podatku, który

ka?dy obywatel p?aci. Tak np. dom tego gospodarza, u które

go stali?my, P. Ambro?ego Diego, szlachcica, p?aci na rok po

datku 16 duk. wi?c na t? uroczysto?? przypadnie na niego
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oko?o 7 duk. Tego dnia z armat dano ognia w Belwederze

100 razy.

D. 8 o godz. 4 po po?o by?o ?piewane Te Deum lauda

mus. W archikatedrze, która by?a przecudnie o?wiecona, ludzi

wielkie mnóstwo. Po sko?czonem Te Deum, jeszcze przez

godzin? illuminacya trwa?a dla pospólstwa. O godz. 7, by?y
dawane ognie na wie?y, Palazzo Vecchio, ale mizerne. ?wi

stano.

D. 9 w Niedziel?, o godz. 4 po po?. na placu ?. Maria

novella by?y biegi koni. Plac ca?y na oko?o, w amfiteatrze

stopniami z ?awek okr??ony, w po?rodku, w ko?o s?upkami
?

wybity i p?ótnem bia?em okryty. ?awki tak?e p?ótnem ró?

nych kolorów okryte. Wszystko to by?o nape?nione ludem

i pi?kny przedstawia?o widok. Lecz bieg koni nie uda? si?,
albowiem konie by?y nie wprawione, ch?opskie i miejskie, któ

re mi?dzy ten gmin ludzi wszed?szy, zab?oci?y si?, zamiast

uganiania si? w ko?o. W pad?y na ludzi, gdzie by? przechód
do amfiteatru. O godz. 7 by?y znowu ognie, ale znowu wy?wi
stane. W Pergola by? bal z maskami.

D. 10 deszcz przeszkodzi? do kontynuacyi festynów, wi?c
-

tylko ci?gni?to losy na 120 panien ubogich, z których ka?da

15 szkudów dosta?a posagu. O godz. 7 znowu ognie, ale tak

?e niedosy? si?' podoba?y.
D. 11 o g. 10 z rana zacz?? si? bal w galeryi. Ten ci?g

n?? si? 'przez ca?y dzie? i ca?? noc. O godz. 6 gdy ca?a ga

lerya zosta?a illuminowan?, widok by? bardzo pi?kny, ludzi

niezmierne mnóstwo, gdy? ka?demu dobrze ubranemu by?o
wolno wchodzi?. Jako?, ta?cowa?y szlachcianki, panie, miesz

czanki i ch?opki, wszystko pospo?em. Oprócz tego, dla wszyst

kiego pospólstwa by?a galerya, gdzie jest statua Sabinek.

D. 14 o godz. 10 by? o?wiecony ko?ció? Zwiastowania

N. Parmy Maryi. Przyszed? magistrat w p?aszczach czarnych,
i sam pierwszy prezydent, w p?aszczu ?ó?tawym, z materyi, na

kszta?t togi. Zacz??a si? msza ?piewana. Za o?tarzem s?u

cha?y tej mszy pi?kne panny. Przed o?tarzem by?y dwie ?aw

ki, kobiercami okryte, dla magistratu. Po mszy by?o Te Deum.
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Potym wyszed? magistrat, za nim owe 120 panien.

Wszystkie porz?dnie ubrane, w robronikach kitajkowych _

miejskie, w spódnicach i kaftanikach, -

wiejskie, które, do

ratusza zaprowadzone bra?y tego dnia swój posag 15 szkudów.

By?to widok najmilszy. Zadziwi?em si?, gdym widzia?

te panny tak porz?dnie ubrane, gdy? spodziewa?em si?, ?e

b?d? obdarte. Lecz to jest w Florencyi dosy? powszechn?

opini?, ?e cho? niedoje??,-potrzeba porz?dnie si? nosi?. Cho

dz?c przez te dni po gminie, pods?uchuj?c, co te? mi?dzy sob?

gada, najcz??ciej s?ysza?em, i? to wszystko nasz worek b?dzie
wiele kosztowa?, a bez przyczyny. Albowiem, co nas to tak

dalece powinno interesowa?, ?e Leopold zosta? Cesarzem?

Có? uczynimy na przyjazd nowego ksi???cia? Z tym wszyst
kim przecie?, wszyscy cieszyli si? i zbiegali ze wszystkich

k?tów.
Powszechnie w ca?ych W?ochach uwa?a?em, ?e lud u nich

nie jest tak pracowity, jak u nas. To, prócz innych przyczyn,

pochodzi z po?o?enia kraju. Lud w?oski mniej je, a ma wi?cej
czasu do roboty. Np. tu we W?oszech, mo?e pracowa? w polu
od l Marca, do 1 Grudnia, t. j. ci?giem miesi?cy 9, a tylko
3 miesi?ce ma przeszkod?. U nas, ledwie ma ci?giem mie

si?cy 6 do pracy w polu, a 6 miesi?cy musi ziemi nie rusza?,

a przecie? konsumuje. Szlachta i ?ydzi najpi?kniej sobie po

st?pili. Szlachta wyp?aci?a d?ugu za wi??niów 500 duk. a ?ydzi
dali na ró?ne potrzeby naj ubo?szych familij we Florencyi tak

?e 500 duk.
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Wyjazd z Florencyi - W drodze do Livorny.

D. 15 wyjechali?my z Florencyi o godz. 8 z rana. Ca?y
ten dzie? zimny, dla wiatru, tramontana zwanego, lecz mrozu

nie by?o. Jechali?my krajem ludnym, pracowicie uprawnym,

ale z natury nieu?ytym, górzystym, kamienistym. Miasta nie

by?o ?adnego, tylko miasteczka murem opasane, a tu-castello

'zwane. Po górach, po cyplach obdartych ska?, wida? by?o

ruiny starych zamczysk, pami?tek czasu feudalnego, czyli
szlachectwa.

D. 16. Wyje?d?aj?c z w?wozu nad brzegiem Arno, sze

rzy? si? zacz??a, z strony lewej, p?aszczyzna. Grunta przecud-
-

ne, same kana?y, ziemia ?wie?a, ludna, urodzajna, dobrze

uprawna. Id?c. pieszo, spotka?em jednego contadina, który je
cha? do miasta Pizy. Zapyta?em si?: daleko jeszcze do Pizy?
12 mil, rzek?.

Potem mi si? zapyta?, jak si? te? u nas wie?niacy maj??

Odpowiedzia?em mu, chc?c r.1.U da? uczu? uci??liwo??, a po

tem przyda?: Co to za ksi??? jedzie, czyli nie dwór króla nea

polita?skiego? Uwiadomiony przezemnie, ?e to s? Polacy,

po wypytaniu mi si?, dok?d jedziemy, przyda?: wiele te? mil

rachuj? do tego miejsca w Polsce, z k?d jedziemy?
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Chc?c mu wpr?dce odpowiedzie?, jedynie dla dogodze
nia ciekawo?ci jego i nie rozumiej?c, aby pomiarkowa?, cho?

mu rzetelnie nie wyrachuj? mil, wyrzek?em pierwsz? liczb?,
która mi na my?l przysz?a, ?e jest, oko?o 700 mil w?oskich.

Zacz?? trz??? g?ow?, mówi?c: to musi by? wi?cej.

Dopiero zastanowiwszy si? nad tego wie?niaka wiado

mo?ci?, wyrachowa?em mu rzetelnie: mil w?oskich tysi?c prze

sz?o. Zapyta? mi si?, czyli mi si? ten kraj podoba, co do lud

no?ci i do rolnictwa? Powiedzia?em mu, ?e rolników tu za

staj? w dobrym stanie, ale rzemie?lników - w stanie ubogim.
- Prawda Mospanie, odpowiedzia?. My wie?niacy ma

my si? bardzo dobrze, bo sprzeda? wszystkiego mamy bar

dzo ?atw?, ale przez handel zewn?trzny, dla nas tak u?ytecz

ny, rzeczy pierwszych potrzeb zdro?a?y w kraju, a przeto, rze

mie?lnik, który ledwo na dzie? trzy paoli zarabia, prawie nie

mo?e si? wy?ywi? z ?on? i dzie?mi.

- "Te? wie?niak u nas jest ubogi z tych powodów,
które wy tu znacie. Naprzód, podatki p?ac? bardzo wielkie, da

lej, kiedy wychowa sobie synów, to jest, kiedy familia liczna

mog?aby si? chleba dorobi?, ziemi? najlepiej uprawi?, rolnic

two wydoskonali?, wtenczas królowie nasi bior? do ?o?nierzy

synów doros?ych" .

Spojrza? tu na mnie, a syn, 22 leciech ch?opiec, który

podczas ca?ej tej rozmowy szed? za mn?, przybieg? do mnie.

Ojciec za?, patrz?c mi w oczy, mówi?:-A ojciec pozwala
sobie bra? dzieci. Tego by u nas nikt nie dokaza?. Bywa?o
to za czasów Medicis, kiedy wojny te kraje niszczy?y, ale dzi

siaj tego nie znamy.

Rzek?em do niego:
- Tego by u nas nikt nie dokaza?.

Cho?by w jednej wsi niektórzy si? oparli, je?eli w drugiej

ul?kli si?, nic nie poradz? i ci pierwsi ust?pi? musz?,

- To nieszcz??cie
- rzek?, ?e porozumie? si? nie mog?.

Ale usi?d? WPan ze mn? na wóz, przyda?.
Co gdy uczyni?em Mospanie, rzek?, gdyby to u nas mieli

dzieci nam zabiera?, to rolnictwo, które tak kwitnie, upad?o-
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by, albowiem doskona?o?? naszego rolnictwa powi?ksza si?
z liczb? familij. Na przyk?ad, patrz WPan na ten grunt z tym
domem, przed którym WPan widzisz tych ludzi. Ma dzisiaj
famili? z 6 braci z?o?on?. Ten grunt tak w kilka lat przez

wspóln? ich prac? zosta? Polepszony, i? co przedtym ledwie 4

osoby wy?ywi? potrafi?, dzi?-30 osób ta familia ?ywi. Panu

p?ac? po?ow? i maj? si? bardzo dobrze.

- Ale co to znaczy, z jednej wsi, co WPan powiedzia
?e?. Lecz to inaczej, gdy gospodarze maj? swoje grunta
o ?wier?, pó? i ca?? mil? czasem dalekie.

- To bardzo ?le, Mospanie, bo tym sposobem, wasi

contadini, nie mog? mie? chleba. Czemu wasi Panowie nie

robi? tak, jak nasi, którzy, jak maj? jaki grunt pusty, zaraz

w jego po?rodku naprzód upatruj? miejsca na studni?, a t?

dobywszy, muruj? dom i obsadzaj? prigionera, to jest, po na

szem u - komornika.

Nie uwa?a?em na to co powiedzie?, tylko trzeba by by?o

odkry? mu to wszystko rzetelnie, czym jest Pan, a czym wie?

niak u nas.

W tym mnie dogoni?y nasze pojazdy. Musia?em wi?c

po?egna? si? z tak rozs?dnym contadinem, którego przytom

no??, rozum otwarty, wiadomo?ci, wprawi?y mi? w zadzi

wienie.

O godz. 6 po po?udniu stan?li?my w Pizie.

Dn. 18. Ogl?dali?my katedr?. Ca?a w kolumny podwój

ne, okr?g?e, woko?o. Osobliwsze obrazy s? 4, po bokach,

przed wielkim o?tarzem, J?drzeja del Sarto. Z katedry wycho

dz?c, stoi wie?a pochylona. Z drugiej strony, jest baptisterio,
ca?e marmurem wy?o?one zewn?trz. Architektura gotycka.

Wewn?trz jest 6 kolumn wielkich, i bardzo grubych, z samego

granitu, które jeszcze z dawnych czasów, z ziemi, z innemi

gruzy dobyte, do ozdoby tej krzcielnicy wzi?to.

Z Baptisterium wychodz?c, wszed?em do budowli wiel

kiej, w kru?ganek na oko?o murowanej, z ma?emi kolumny
marmurowemi -

Campo Santo. S? to groby, w których cho-
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wali si? obywatele Piza?scy, bez ró?no?ci - szlachta i mie

szczanie.

Na tym?e Campo Santo, w kru?ganku, stoj? pod murem

stare kamienne trumny, z ró?nych miejsc wydobyte, ogromne,

wszystkie pró?ne. W jednej tylko jeszcze zw?oki widzia?em.

By?y to w jednej trumnie trzy osoby, razem znalezione, które,
podobno, podczas prze?ladowa? chrze?cian by?y pogrzebione.

Wi?c duchowie?stwo, maj?c ich za m?czenników, nie kaza?o

trumny otwiera?.

Bytno?? Józefa II prze?ama?a i to uszanowanie. Otwo

rzono trumn?, i ju? jej potym nie zamykano. Powietrze

w krótce osoby te rozsypa?o w prochy, a lud, rozumiej?c, ?e

to s? ?wi?tych m?czenników zw?oki, dopomóg? resztki roz

szarpa? kawa?kami je do domów roznosz?c.

W tym?e Campo Santo, widzie? po murach malowid?a

pierwszego malarza Florenckiego, Giottego. Ten ostatni za

malowa? ca?? jedn? cz??? samemi konaj?cemi osoby, ró?nego
stanu i p?ci. Z ka?dego rozdziawionej g?by wydobywa si?

figurka ludzka, przez któr? chcia? wyobrazi? dusz?. Te figur
ki zaraz porywa diabe?, albo anio?. Jedna dusza bardzo du

?a i p?kata, by?a ci?gniona za nog? przez diab?a, a za g?ow?,

przez anio?a. Widzie? dalej: piek?o i m?ki, lub raj i szcz??

liwo??.

D. 19 r. 1790. Ogl?dali?my gabinet fizyki, pod zarz?

dem nauczyciela fizyki P. Gradiani, który ju? jest lat 40 pro

fessorem, a który pierwszy do Toskanii wprowadzi? fizyk? ex

petymentaln? i ten gabinet zebra?. Po obiedzie widzia?em ga

binet historyi naturalnej. Ten nie bardzo jest liczny. Pó?tory

izby zabiera ca?y zbiór zwierz?t, maj?cy kilka muszlów i kora

lów najwi?cej. Gabinet mineralogii, co do kamieni mizerny,

a co do kruszczów bardzo ma?y. Ro?lin wcale nie wi9zie?,
oprócz niektórych morskich.

D. 20 Listopada 1790. Ogl?da?em ko?ció? ?. Stefana.

W nim o?tarz z samego porfiru. Obrazy po bokach Brunsinie

go i Guerchina. Do ko?a wisz?ce po murach ga?gany, bardzo
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szpec? ten ko?ció?. Pomy?la?em, jak to kazi dom Bo?y! Fa

cyata koscio?a marmurem wy?o?ona, kosztem Kosmasa Medi

cis. Przy ko?ciele jest pa?ac edukacyi m?odzie?y, gdzie ich

ucz? robi? broni?, architektury militarnej, marynarstw, ta?ców.

Na inne lekcye chodz? do Akademii.

D. 21. Ogl?da?em kana? do Liworny, kosztem Toskanii

ca?ej wyporz?dzony, wymurowaniem czterech ?luz, dla wypu

szczenia wody z Arno, kiedy bardzo zbierze, a przeszkodze

niu, aby ta woda nie zala?a pól. O godz. 4 po po?udniu by?y
zawody ?odzi na rzece Arno. 30 duk. nadgrody pierwszemu,
co do mety przyby?.

Z tych zawodów powracaj?c, przechodzi?em przed pa?a-
_

cem W. Xi?cia, a widz?c statu? nad rzek? Arno, przyst?pi?em
do niej szukaj?c napisu. "Ferdynandowi"-odczyta?em. U nóg

jego kl?cza?o miasto Piza. Na t? pod?o?? miasta, a tak dumn?

wzgard? ludzi, odwróci?em si? i odszed?em. Przechodz?c po

wtórnie ko?o kana?u do Liworny znalaz?em ten napis: Prin

cipi optimo, felicissimo. sapientissimo. NB. wszystko osob

nym kosztem Toskanii by?o robione.

D. 22. Ogl?da?em Universitatem, gabinet fizyki Profes

sora P. Guadini gabinet historyi naturalnej professora Pana

Locuti i obserwatoryum P. Skopo. Wszystko to nie jest bar

dzo osobliwe, przecie?, ile do nauki potrzeba, pod dostatkiem

znajduje si?.
D. 23. Wyszed?em za miasto. Znalaz?em, pi?kn? ulic?,

drzewami wysadzon?. Wszed?em do niej. Razem z jednej

strony uderzy?y mi? niezmierne stepy. Zdawa?o mi si? wi

dzie? Ukrain?, obok W?och, albowiem z jednej strony, grunta

by?y uprawne, winnice, pszenice, morwy, a z drugiej
-- nie

przewidziane okiem b?onia. Pomy?la?em sobie: zapewne mu

si to by? jakiego wielkiego Pana. A w tym przechodzi? ko?o

mnie cz?owiek. Zapyta?em si?: do kogo ten grunt pusty nale?y?

Rzek?: do W. Xi???cia, Jestto pastwisko stada koni i wo?ów.

Przypomnia? mi ten widok Polsk?. A tak bliskie porównanie
ziemi ma?ych w?a?cicieli, z ziemi? wielkich Panów, sta?o si?

w moich oczach do?wiadczeniem, jak to w?asno?? tych ostat

nich jest szkodliw?.
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Lucca. - Livorna. - Castelnuovo. - Sienna

Dnia 24, byli?my w Luce. Miasto g?ówne tej Rzplitej
szlacheckiej jest nie wielkie, ale ludne. Okolice bardzo .?yzne,
same namu?y. Wszystko dobrze uprawne, grunta podzielone,
rolnictwo w wielkim stopniu. Wie?niacy maj? si? bardzo do

brze. W?a?cicielami s? ?lachta, mieszczanie i wie?niacy, gdy t

ka?demu wolno nabywa?, ale poniewa? szlachta ma majoraty,

wi?c gruntów przeda?nych ma?o. Szlachta wszystka chodzi

w czerni. Prawodawstwo w r?ku ?lachty, która sk?ada si?
z 250 osób, co dwa lata wybieranych, ale z tych tylko 150

osób zawsze jest przytomnych, dla sk?adania dwa razy na ty
dzie? le grand conseil: w stu osobach t. j. w dwóch cz??ciach,

przeciwko trzeciej. W?adza wykonawcza jest w Gonfalonie

rze i w 9 Senatorach, którzy, co dwa miesi?ce, wraz z gonfa
lanierem odmieniaj? si?. Elekcya tych dzieje si? tym sposo

bem: Sejm obiera 9 elektorów. Z tych, ka?dy wybiera 12

osób i spisuje ich imiona na 12 kartkach, które rzuca w banie.

Ta bania, zamkni?ta pod dwoma. kluczami, co dwa miesi?ce

bywa wnoszona do Izby Grand Conseil i losem z niej wyci?

gaj? 10 osób.

Pierwsza jest Gonfalonierem, reszta dziewi?ciu s? rajcami

jego, czyli Senatorami. Gonfalonierem natenczas by? Carlo
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Bour1emaqui, m?? bardzo powa?ny i przystojny. Wyszed? do

nas, do sali, dowiedziawszy si? o cudzoziemcach. Zacz??
dyskurs o Polsce, okazuj?c swoje zadziwienie, czemu tak d?u

go trwa u nas rolnika niewola i liberum veto? Potem pyta?
nas, czyli nie bojemy si?, aby nas do reszty nie podzielono?

Rzecz do wiary niepodobna, jak daleko mo?e w?asno??

wydoskonali? przemys? cz?owieka!

Góry, poci?gn?wszy od k?piel ?. Juliana, pod Piz?, a?

prawie do Lukki, s? tego ?wiadkiem. Te wszystkie r?k? ludzk?
okryte zosta?y ziemi?, a przez mury tak g?ste, jak schody
stawiane, ta? ziemia jest wsparta, aby jej wody nie znios?y.

Po tych schodach, od do?u, a? do cypla opoki marmu

rowej zasadzone, zieleni?y si? drzewa oliwne. Tym to okoli

com szcz??liwym winni?my przedni? oliw? Lukowsk?. Po

drodze ogl?dali?my k?piele ?. Juljana, o 2 mile w?oskie od

Pizy. S? to wody ciep?e. Wypi?em szklank? i laxowa?em.

Z Lukki idzie kana? do Pizy, którym statki znaczne p?yn?.

D. 25. By?em ogl?da? aqueducty, któremi woda z góry
Albano idzie do Pizy i zaopatruje miasto, albowiem wody
Arna ju? pi? nie mo?na, dla blisko?ci morza, a studnie te?,

które znajduj? si? w Pizie, maj? wod? morsk? zaskórn?.

Wszystko bowiem jeszcze jest ?wie?ym dowodem, oko?o Pizy,
?e stamt?d niedawno odsun??o si? morze. Te aqueducty

ci?gn? si? przez mil trzy w?oskie, murowane w arkady. Przy

tych widzie? si? daj? ruiny dawnych aqueductów rzymskich,

które sz?y pod ziemi?. Tera?niejsze s? rozpocz?te przez

Ferdynanda Medicis, a sko?czone przez Kosmasa II.

Obchodzi?em z ró?nych stron okolice Pizy i widzia?em,

?e mniej s? grunta podzielone, jak pod Florency?. Na takim

gruncie, na jakim pod Piz? jedna familja siedzi, pod Floren

cy? ju? trzy familje si? mieszcz?. Grunt przecie? bez poró

wnania lepszy, bo same namu?y. Upadek Pizy ukazuje si?

w wielu okoliczno?ciach. Przyczyny nie doszed?em, tylko ?e

zupe?nie handel upad?. A dobra W. Xi?cia i kawalerów

?. Stefana s? nadto wielkie.

8
Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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25 Novembra przyjechali?my do Liworny. Przejazd
z Pizzy do Liworny jest mniej ?adny, jak ze strony Florencyi.
Las d?bowy, na mil? polsk? d?ugi, ci?gnie si?; s? grunta ju?

podlej od florenckich uprawne, bo nie tak podzielone, cho

cia? ziemia nierównie jest lepsz?. W lasku chodzi?y ?winie,
na ?o??d? wypuszczone. O pó? mili polskiej od Pizy by? da

wny Porto Pisano. Dzi? stoi ko?ció? i wie?a gotycka.

O godz. 11 wyjechali?my z Pizy, o 8 stan?li?my w Li

wornie. Miasto ?-forteca, woko?o wod? oblane, ma 60 tysi?cy
ludzi. By?em w porcie, w?a?nie wtenczas ptzyby?y dwie

eskadry rossyjskie, które sko?czy?y kwarantann?. W tym?e

porcie sta?y dwie eskadry holenderskie.

D. 26. By?em w porcie Al molo. Ogl?da?em forteczk?
dla obrony portu. By?o tam armat oko?o 50. By?y one wyso

ko wyniesione, na 30 ?okci, ale poniewa?, przez ostatnie trz?
sienie ziemi, rozp?k?o si? sklepienie, przeto, dla uniknienia,

?eby si? nie zapad?o, armaty zniesiono na dó?. Ogl?da?em
lazaret za murem, gdzie kwarantann? odprawiaj?. Wtenczas

odprawia?o j? 19 turków, których, z rozbitego okr?tu, na l?d,
falami wyrzuci?o morze.

D. 27, by?em z rana na wale i przypatrywa?em si? mo

rzu. Ró?ne na ten widok snu?y mi si? my?li. Pierwsze wra

?enie, które ten widok musia? sprawi? w cz?owieku, to-oma

mienie. Pyta?em si? siebie: na co ta massa wody? Czyli ona

ubywa, czy przybywa? W tym, ujrza?em wie?? Meloria, któr?

El?bieta, Królowa Angielska, kaza?a wystawi? na przestrog?

marynarzy, i? tu s? w morzu ska?y, o które rozbi?y si? okr?ty

angielskie. Potem, wyspy Gorgon?, Kapre?, dalej Korsyk?
i wysp? Elb?. Ci?g ten wysp zdawa? si? by? ci?giem gór

pod wod?.
Po po?udniu by?em ogl?da? kupców i by?em w domu

tym, gdzie pieni?dze wyp?acaj?, a la bursa, tylko samemi flo

renckiemi dukatami. P?ac? i genue?skierui. Innych prawo

bra? niepozwala.

Ogl?da?em Katedr?. Nadgrobki poczciwych kupców
w niej widzia?em. Potem obszed?em magazyny Michalego.
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W wieczór chodzi?em po ulicach i po kafehausach. Ludzi

tam wszystkich narodów zbiór widzia?em, którzy z sob? jedli,
pili i rozmawiali o kupiectwie. Ka?dy o swoim interessie.

Nic tam o Europie nie by?o wzmianki, ani ich obchodzi?y
francuzki e rady, ani turecka wojna. Wojna mi?dzy Hiszpani?
i Angli?, dopiero gotuj?ca si?, ju? wiele w ich dyskurs i han

del wp?ywa?a.

By?em na operze. Dwóch aktorów, trzebie?ców, mieli

dobrych, ale jak wsz?dzie W?osi, tak i tu, bez smaku daj?
swoje oklaski.

Dnia 28, 1790 r. By?em ogl?da? konsumcy? Liworny.
Ta jest bardzo znaczna. Zasta?em ?ywno?ci mnóstwo. O po

?udniu ju? prawie wszystko by?o sprzedane.

Po obiedzie pojecha?em do portu, przypatruj?c si? ró?

nym robotom tego nowego ?wiata. Odprawiano dwie eska

dry raguza?skie, z napisem na bia?ej chor?gwi: Libertas. By?y
to eskadry nadpsute, które oblewano smo?? i zabijano paku
?ami. Potem ogl?da?em galery, gdzie by?y wi??nie, na gale
rze robi?cy. Jakie moje zadziwienie, kiedy ujrza?em tamtych

samych nieszcz??liwych Turków, których, lito?ciwsze od ludzi

morze na l?d z ?yciem wyrzuci?o, a których okrutny rz?d

tutejszy, w kajdany zakuwszy, na galery os?dzi?. Czyli jest

wi?ksze nad to barbarzy?stwo!

Ca?a przyczyna, ?e to mniej kosztuje, a pozór-?e to s?

Turcy. Otó? to Chrze?cianie! Oto Cesarz Chrze?cia?skil

Co mnie najwi?cej zastanawia, to to, ?e moje nad tym zdzi

wienie najmniejszego nie uczyni?o wra?enia na przytomnych

Liworne?czykach, albowiem oni to zawsze widzieli, zawsze

to s?yszeli, wi?c to barbarzy?stwo nie jest dla nich, tylko rze

cz? sprawiedliw?.

Tak, w?a?ciwie, jak u nas w Polsce, gdzie podda?stwo

ch?opa nie obra?a ?adnego ?lachcica, chocia? to obra?a ca??

Europ?. Tak Anglicy maj? Polaków za barbarzy?ców, bo

ch?opów trzymaj? w podda?stwie, a nie czuj? nawet, ?e oni

sami s? tyranami, bo ?api?, kupuj? i W?ochów sadz? zaku-



LIWORNA.
116
?============================

tych, dla swojego zysku. Zwyczaj i wychowanie robi? z wy

st?pku cnot?, a z cnoty wyst?pek. Ci nieszcz??liwi na gale

rze maj? chleb i wod?, nadto, pod?ug roboty, kilka groszy
na mi?so.

Dowiedzia?em si? tam?e i o drugiem okrucie?stwie. 50

ludzi na tych galerach zmówi?o si? i jednej nocy chcieli uciec.

Doniesiono o ich zamiarze. Za to skazano ich na chleb

i wod? na trzy miesi?ce, na s?oty i upa?y na kamieniach z ?a?

cuchami le?e? im rozkazawszy. Tu z uciech? mi powtarzali

co ich dogl?daj?: A hultaje zatwardziali, jak psy wytrzymali
to wszystko, ?aden nie umar?!

Czym?e to jest cz?owiek!

Uciek?em czympr?dzej z tego miejsca, gdzie najlepiej
widzia?em, czym s? panowie, gdzie ich interess? Patrz na

kar? dezertera i galeryst?. Pierwszy bywa gwa?tem brany
z domu, drugi-?apany po brzegach. Tym nawet nie przypusz

czali, których morze wyrzuca.

Dnia 29 Listopada 1790 r. ogl?da?em cmentarz Angiel

czyków. Widzia?em grób jednej matki z dwiema bIi?ni?ty,
w pierwszym po?ogu zmar?ej. Kochaj?cy m?? napisa? jej

nadgrobek.

Cmentarz ten okazuje ró?ne nadgrobki w truny, w pi·

ramidy, w kolumny, w s?upy z urnami. Potym cmentarz

katolicki, sposobem Campo Santo, w kolumny obmurowany
na oko?o.

Najczulszy nadgrobek ojca, który jedynaka syna utraci?.

Francisce filii, filii nunquam satis. Potym w tej my?li ko?czy:

?e mnie ?mier? wydar?a ci? czu?emu ojcu, niema ju?
dla mnie, strapionego ojca, innej pociechy, tylko p?aka?
nad twoim grobem, na którym t? pami?tk? w?asn? r?k?

k?ad?,

D. 29. By?em u angielskiego pos?a Oudney. Widzia?em

u niego Dana?, du Correge, jak on powiada. Ta Dana?by?a

przer?ni?ta w kilku miejscach, albowiem by? to obraz dawniej
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Xsi???cia d'Orleans, który umieraj?c w Rzymie, nie móg
zyska? absolucyi, dopok?d nie kaza? poprzerzyna? obrazów

go?ych.
Widzia?em libraira, który z Neapolu by? przymuszony

uchodzi?, dla tego, ?e chwali? w swoim kraju rewolucy?
Francyi.

W wieczór by?em na operze ostatniej przedadwentowej.
Bili w?osi aktorom oklaski, a? im r?ce popuch?y. Ale to

wszystko bez smaku.

Po po?udniu zerwa? si? wiatr tramontana, bardzo zimny.
D. 30. Deszcz wielki pada? z rana. Po obiedzie wyje

chali?my z Pizy poczt?. Tam zt?d tego? dnia o 4 godzinie

jeszcze jechali?my jedn? poczt? za Piz?, na noc, do tego miej

sca, gdzie jest most, dla uj?cia wody, kiedy Arno zbierze,

jak to jad?c do Pizy opisa?em na ostatnim popasie

przed Piz?.

D. 31, jechali?my przez ró?ne miasteczka, czyli Castelli,

opasane murem, ale bezludne i zrujnowane, co mnie mocno

zastanawia?o, gdy? ich jest bardzo wiele, a wszystkie opasane

mocnemi wa?y i mury dawnemi, lecz wewn?trz nie ma lu

dzi, tylko ruiny i ubóstwo. Contadinowie wsz?dzie dobrze

si? maj?

Nocowali?my o pi?? poczt od Podzibonti.

D. 1 Grudnia, wyjechali?my z Podzibonti. Zacz??y si?

góry z kamienia bia?ego jak kreda, albo wapno. Przydano
na poczcie konia jednego. O godz. 10 przyjechali?my do

,Castelnuovo. Przydano na poczcie koni cztery. O dwunastej

stan?li?my w Siennie. Miasto le?y na samych wzgórkach, na

wiele górek porozdzielanych. Grunt jest gliniasty.

To gór rozerwanie jest skutkiem wód deszczowych.
Pod temi górami s? miejsca wydr??one, dawne groby. Ruiny

?wiadcz?, ?e to by?o kiedy? wielkie miasto, na 170 tysi?cy

ludzi.

Dzi?, ledwo 16 tysi?cy. Ko?cio?ów i klasztorów jeszcze

wiele, chocia? przez Leopolda ju? niektóre klasztory wypró-
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?nione widzia?em. Wojska niema ?adnego. Jest forteca na

boku, ale armaty z niej zabrane i do Liworny wywiezione.

Z ko?cio?ów, najwspanialsz? jest Archikatedra, ca?a mar

murem zewn?trz i wewn?trz wy?o?ona. Posadzka tak?e

z marmuru u?o?ona, reprezentuj?ca ró?ne dzieje z historyi
?wi?tej.

. Nadgrobki i mauzolea s? markizów, kanoników i pa-

pie?ów. W zakrystyi, naoko?o, ?ciany zamalowane wyprawa

mi na wojn? ?wi?t?. Nad wielkiemi drzwiami jest poselstwo

biskupa SIe?skiego do Fryderyka III Cesarza, aby go namó

wi? na wojn?. Dalej nast?puj? podobnych ?e .

poselstw wy

prawy, papie?ów or??a benedykcye; biskupów, jenera?ów try
umfy, pomar?ych do nieba przeniesienie. Jeden zakonnik,
je?eli si? nie myl?, Dominikanin, widzia? dusz? papie?a, pro
motora wojny ?wi?tej, jak sz?a prosto do nieba. Temi to okru

cie?stwy religii Chrystusowej prawowierni ca?e ?ciany zama

lowali, w tern miejscu, w zakrystyi, gdzie kap?an skruszony
idzie i pod ?wi?tokradztwem przyrzeka Bogu czysto?? umy

s?u, mi?o?? bli?niego, darowanie wszelkiej urazy nieprzyja
cio?om. Jak obrzyd?y fanatyzm, obok czystej religii!

Ta zakrystya by?a fundowana z temi malowid?y

przez papie?a z domu Piccolomini, familii dotychczas Sie

ne?skiej.

.

Jako?, pe?no po ?cianach tego? papie?a familii znamion.

Na po?rodku stoj? trzy gracye, to jest, trzy figury kobiece

nagie, bardzo pi?kne. Przed temi ubiera si? i gotuje do mszy

kap?an. Z zakrystyi wychodz?c, stoi na ?rodku ko?cio?a

am bona, prosta, z desek, stara, ta sama, z której ?. Bernard

krucyat? 'kaza?.

Spojrza?em na t? ambon?, spojrza?em na o?tarz Boga

niesko?czonej mi?o?ci dla wszystkich ludzi. Zadr?a?em!

O kilka kroków widzia?em kanonizacy? ?. Bernarda.

Lud upada? i ca?owa? cia?o jego. I czegó? to nie mo?na uczyni?

z cz?owieka!
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Wyszed?em z ko?cio?a zasmucony. W tym, z drzwi wiel

kich ujrza?em naprzeciwko dom wspania?y, a na nim napis:
Dom. i pociecha nieszcz??liwych. Ciekawie wbieg?em do

niego. By? to szpital dla chorych, bardzo pi?kny, porz?dny.
Chodz?c. po obszernych jego korytarzach, widzia?em jak??

pi?kn? budowl? w kolumny wspania?e. Po tych kolumnach

pe?no przechadza?o si? ludzi, dzieci. Wszyscy okazywali za

smucenie, dzieci-weso?o??. Tu syn niesie kalek? ojca, tam

matka biegnie z dzieci?ciem s?abym, tu córka prowadzi matk?

?lep?, ten skurczonemi nogi wlecze si? na kulach, tego, ju?
do trupa podobnego, ci?gn? na dwóch ko?ach.

Mi?dzy temi ju? drudzy biegn? z weso?o?ci?, nios?c na

r?ku krokwie, dalej matka p?acz?c z rado?ci, ca?uje przema

wiaj?ce do? dzieci?, które by?o niernem i g?uchem. W po?rod
ku tej wspania?ej budowy, by?a woda, zwana Piscina. Kto si?

w tej wodzie obmy?, powróci? zdrowy, co widzia?em. Zdziwio

ny, pobieg?em w to miejsce. Jestto obraz przez kawalera

Conca malowany, zwany Piscina sancta, w kaplicy szpitala,

za wielkim o?tarzem, na murze.

Sienna by?o to miejsce ?wi?te, ojczyzna wielu ?wi?tych:

Franciszka 'Sienny, Katarzyny, Piotra Pezzi, ?. Bernarda,

?-tej Ambrozyi, ?. Andrzeja. Dzi? jeszcze Sienne?czykowie

s? bigotam i.

Przechodz?c ko?o ko?cio?a ?. Tuciusza, gdzie by? od

pust, zasta?em ksi?dza przy o?tarzu. Na stole g?owa trupa, na

oko?o cisn??o si? ludu mnóstwo do niego, wzdychaj?c. Ka?dy

podawa? mu ró?ne rzeczy, które on o t? g?ow? trupi? obciera?,

a lud, odbieraj?c, znowu je ca?owa?.

W ko?ciele Dominikanów widzia?em g?ow? ?. Katarzy

ny, czyli widzia?em tylko kawa?ek kitajki, albowiem tylko

w wielk? uroczysto?? bywa odkrywana.

Przechodz?c si? po mie?cie, widzia?em je niebardzo

ludne i smutne. Przecie? kilka domów nowo si? murowa?o,

jeden-kupca, drugi-margrabiego. Przed ko?cio?em Domi

nikanów stan?wszy, widzia?em cz??ci miasta. Zdziwi?y mnie
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g?ste, a wysokie stare wie?e, które si? z po?rodków wielu
domów podnosi?y. Nauczono mnie, ?e to by?a dawniej,
pod?ug opinii, dystynkcya ?lachty w Siennie. Tylko Panom
takie wie?e przy swoich domach stawia? by?o wolno. Jaka

pró?no??! Jakie g?upstwo!

Sienna, dla swojej nierówno?ci, jest ca?a brukowana
ceg??, w poprzek sztorcem k?adzion?. Domy i ko?cio?y tak?e
nie z kamienia, ale ceg?? murowane, "albowiem kamienia
tu ma?o, grunt ca?y gliniasty. Plac w Siennie w konch?
robiony.



XIV.

Buono Convento. -

San-Querico. -

Aquapendente.

Radiofani. - Montefiascone. - Viterbo.

Dnia 2 Grudnia 1790 r. Bez grudy, owszem z deszczem

ciep?ym, wyjechali?my z Sienny do Buone Conventa na

obiad. Przeje?d?aj?c przez bram?, Porta Romana zwan?,

widzia?em na po?rodku, jak wsz?dzie po ca?ej Toskanii, herb

jej zdrajców i pierwszych tyranów-Medicis. Tak i na tej bra

mie, w po?rodku, ten swój herb po?o?y? kaza? Kosmas i swój
biust p ostawi?, a po obydwu stronach ten napis: Libertas,

libertas. Jaki? to oszczerca! Jak lud g?upi! On, pod?ug

wychowania, niewol? nazwie- wolno?ci?.

Ca?a droga z Sienny do Buono Convento jest na góry,

górki, do?y i doliny podzielona. Wida? pola, co ?atwo tam

deszcz uskuteczni?, bo ca?y grunt gliniasty.
Dla wstrzymania ziemi, sadz? w dolinach topole w?os

kie. Grunta mniej ludne. Campi wielkie, ale jeszcze grunt

rodzi zbo?e, wino i modrzew. Po drodze s? liczne Ca

stelle, czyli miasteczka, murem opasane, ale wewn?trz ledwo

kilka domów porz?dnych i zamieszkanych. Tak i Buono

Convento jest opasane murem, ale te, nadrujnowane, ju? si?

po wi?kszej cz??ci rozsypa?y. Mieszka?ca wszystkiego jest

oko?o 60 familii.
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W Buono Convento widzia?em ko?ció?, w którym Hen

ryk VII, po komunii, z r?k jednego Dominikana, po której

porwa?y go kolki, szóstego dnia umar?. Ten Dominikan by?
z strony Gibellinów, czyli papiezkiej.

Z Buono Convento, wyje?d?aj?c zaraz, jedzie si? na gór?.
Z tej widzie? Sienne, o mil w?oskich 15. Z tej wysoko?ci, za

stanowiwszy si?, widzie? ku Siennie wszystkie przebyte góry.
?e s? ni?szerni, przeto daleki odkrywa si? widok, a wszystkie

prawie ich cyple pod jedn? podpadaj? wysoko??. Czasem tak

tam widok i uk?ad wszystkich cyplów wpada w oko, i?, nie

widz?c mi?dzy nimi przerw i dolin, zdaj? si? te cyple jedn?

ci?g?? sk?ada? ziemi?, a domy i miasteczka, na nich wystawio

ne, zdaj? si?, jak gdyby wsie i miasta po ci?g?ym l?dzie by?y
budowane. Przeciwnie, obróciwszy oczy na stron?, widok

wcale inny, bo tylko jedn? zdaje si? widzie? nad sob? gór?,
tak?e ci?g??, tylko gdzieniegdzie, mniej wi?cej, wy?sz?. Na tej

cyplu najbli?szym stoi miasto Montazzine. Jego wie?e liczne

okazuj?, kto w nim mieszka i jaki mieszka?ców sposób my

?lenia. Tu zt?d patrz?c, zdawa?o mi si? widzie?, ?e od morza

bior?c, te wszystkie góry, które przejechali?my z Liworny, a?

do tego miejsca, by?y jednem ci?g?em podgórzem tej góry,

pod któr? jedziemy.

Z tej góry, cztery ca?e mile w?oskie, jechali?my w gór?,
zawsze w gór?, a? do S. Quirae Borgo. Miasteczko z tytu
?em margrabstwa nale?y do Xi???cia Chigi.

Z Sienny, tu zt?d znowu spojrzawszy ku ziemi, widzia

?em jak zni?a?y si? pochy?e góry. Ich pochy?o?? ku morzu

jeszcze znaczniejsza, a z strony przeciwnej - widok zas?ania

wy?szo?ci ziemi.

Z tego miejsca patrz?c na przebyte kraje, a widz?c, i?

wszystkie prawie domy Contadinów, a zupe?nie wszystkie ko

?cio?y i zamki, miasteczka, po w?osku Castelli, w mury opa

sane le?? na górach, zawsze po tych cyplach, które si? zosta

?y woko?o parowów, na ten widok zapyta?em si? siebie: czyli
niema tego jakowej przyczyny?
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A im wi?cej uwa?am, im wi?cej nad tym my l?, im d?u

?ej na t? ziemi? patrz?, tym wi?cej mnie przekonywa, te ta

ziemia: mu ia?a by? dawniej równiejsz?, te góry, po których
te zamki i miasteczka le??, musia?y by? ni?sze \ zgl?dern
okolicznych pól. Lecz gdy przez wieki de zcze ustawiczne, t?

ziemi?, do p?ókania ?atw?, bo gliniasta, porwa?y, pomno?y?y

si? doliny, porozrywa?a si? ci?g?a spadzisto?? g' ry. Przez te

przerwania, z jednej porobi?o si? gór tysi?c, a poniewa?, gdzi

obtacza?y mury, gdzie sta?y nawet domy murowane centa- ,

dinów, ziemia, to drzewami, to murami, to r?k? ludzk? utrzy

mywana, utrzyma?a si? i tak wodami u zkodzon? by? nic

mog?a, musia?o przyj?? do tego co widz?: ?e tylko po górach

le?? miasteczka, ko?cio?y, stare zamki i nawet dawne muro

wane contadinów domy, a ko?o tych nawet uwa?a?em, osobli

wie przy ko?cio?ach, ?e jak blizko morza widzie? stare ko

?cio?y, zawsze stoj? ku wschodowi, wy?ej od ziemi.

D. 3 Grudnia. Nocowali?my w San Ouerico, margrab
stwie Xi???cia Chigi. Tam ztamt?d jechali?my znowu w gór?,

dopiero o godz. 12 wyjechali?my na grzbiet wielkiej tej góry,

która, pocz?wszy od morza, wznosi si?, a? do tego miejsca,

t. j. góry Padiolani. Na tej le?y miasteczko tego? nazwiska

i na skaliska cyplu najwy?szym, lecz to rozpad?o si? i zupe?

nie zrujnowa?o, przez wielkie ziemi trz?sienie, przed kilku

laty. Góra Radiofani jest wulkanem, czyli wygas?? otch?a

ni?. Wida? niezmierne ruiny, wszystkie okolice na kilka mil

w?oskich rozwalinami, czyli kamieniem, law?, zuzlami, niez

miernemi zwaliskami ró?nych gatunków kamieni zawalone,

które, o kilkana?cie mil, wody dzi? zwalaj? i unosz?. Z Ra

diofani zje?d?ali?my mil w?oskich pi??, a? do doliny, któr?

z tej góry zlewa?y na wody ku Aquapendente.

Spuszczaj?c si? w dolin?, stan?li?my w karczmie dosy?

nieczystej, do Pana Mansa, ?lachcica Sienny, nale??cej. Ten

karczmarz, z kawa?ku gruntu, na cztery morgi ziemi z gór? wy

nosz?cego, p?aci co rok 90 szkudów.

Widzia?em dwie sterty pszenicy i dwa stogi siana. Na

10 fur ch?opskich w jednym stogu by? mog?o. Z tej karczmy
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jechali?my przez 4 mile samem i rzeczyskami, które, podczas

deszczu i nawa?nic, woda gwa?townie nape?nia; teraz tylko
ma?a s?czy?a si? woda. W korycie na kilka set stóp widzia

?em niezmiernie du?e kamienie i straszne mnóstwo wielora

kich kamyków; jaspisy czerwone, ?ó?te, zielone, porfiry, Szpa

ty calcaire, pierre de gris, granity wulkaniczne, lawy, pier
res ponces.

Wyjechali?my z rzeczyska, przez które, ani drogi, ani

mostu, nie masz. Spotkali?my dwa domki. Wyszed? so?dat

cesarski, czyli Xi???cia Toska?skiego. By? to fenomen mi?
dzy górami, bo od Liworny ?o?nierza nie widzia?em. Za nim

wyszed? stra?nik, odebra? bilet z Liworny plombowanych rze

czy. Pu?ci? nas z Liworny, 500 kroków ujechali?my, wyszli
celnicy papiezcy, bo chocia? Chrystus tak nagania? stan cel

ników, przecie? ich dzisiaj na?lednicy Chrystusa trzymaj?
i jeszcze gorszemi by? ka??, albowiem, ani na granicy Cesar

stwa, ani na granicy Wenecyi, ani na granicy Toska?skiej, nas

nie rewidowano, tu za? rozrzucano wszystko.

Co za napa?? podró?nego, jad?cego z Polski do Rzymu,
który przesz?y tydzie? pakowa? si? na ca?? drog?, rozumie (?)
o 20 mil od Rzymu, a to przez kogo! Przez ludzi których
trzyma dla swojego zysku Papie?, który naucza ludzko?ci

i go?cinno?ci dla podró?nych!

Spakowawszy si? i op?aciwszy si?, chocia? nic nie zna

lezli, wyjechali?my na noc do Aquapendente. Ten ca?y kraj
bardzo nieludny, ale uprawny. Góry drzewem obros?y. Na

drodze nikogo nie trafili?my, tylko kilka os?ów z worami

pszenicy, któr? nios?y do ?w. Querico.

W Aquapendente stan?li?my wczoraj o godz. 7 wieczór.

Miasto to mizerne, mury zrujnowane, domy puste, a lud nie

godziwy, bez boja?ni, bez sumienia, z?y, chciwy, leniwy. Pu

gina?, krzywdzenie bli?niego, nic go nie zastanawia, bo po

wszystkich szko?ach czyta na drzwiach: Indulgentia plenario.

Austerya, w której stan?li?my, by?a paskudna. Austernik, za

dzban wody chcia? aby mu dukata zap?aci?. ?rzód?a tu s?
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liczne i pi?kne, kaskada wielka, via Dulcamane, O tym
miejscu przys?owie niesie: Aquapendente bono vino, cativa

gente.

Z Aquapendente wyjechali?my o 7 z rana, ze dniem.

To miasto le?y na pochy?u wzgórka skalistego, dosy? wy

nios?ego. Z tej strony zacz?li?my znowu spuszcza? si?.

Napotkali?my nowe miasteczko, S. Lorenzo, nowo prze

zwane, ale dopiero 20 domów mo?e maj?ce. W rynku
stoi ko?ció? z tym napisem: Templum Laurentii Levitie

decus.

Tam zt?d spu?cili?my si? coraz ni?ej, w dolin? strasznie

dzik?. (Opisz to miejsce okropne), gdy? wszystko, co tylko
w dziczy?nie by? mo?e przywilejowego, tu si? znajduje. Na

samym wst?pie niziny, góry s?awne, do?y poros?e, po których

g?sty wije si? powój, a mi?dzy niemi wisz? zwaliska

ogromnych kamieni. W tym wchodzi si? w miasto, ca?e roz

walone, dachy zapad?e, cztery domy puste, wie?e rozwalone,
a woko?o okropne wygl?daj? z pod gór lochy. Wtym, skry?o

si? s?o?ce, ogarn??y nas ciemno?ci. Niezno?na mg?a ca?? t?

nizin? zapycha. Niewidzie? - tylko zwaliska, dziury, lochy,

okropnie cicho, wiatru ?adnego, czu? ci??ko??. t?pieje ?y

wo??, ustaje ruchomo?? zmys?ów, sen ogarnia. Wtym ko?cz?

si? bagniska, zaczyna si? na kilkana?cie mil w?oskich równia

Bolseno, ale tego nie strawisz. Tak, z jednej strony wod?,

któr? si? udasz, z drugiej strony otoczony jeste? szar?

szmat? ziemi. Jad?c, stan?li?my na najwy?szej górze t. j.

w mie?cie Montefiascone. Na ca?ej drodze niezasta?em ?a

dnego przeje?d?aj?cego, tylko sze?ciu pielgrzymów z Tyro

lu Weneckiego, którzy byli rojnikami z gór Tyrolskich i do

Rzymu pielgrzymowali, z przyczyn sumienia, jak mi powia

dali. Kraj tu wsz?dzie nieludny.

Tych min?wszy, ujrza?em mnicha, z góry schodz?cego.

Domy?la?em si?, ?e to by? stra?nik z Montefiascone, ale tego

nie powiedzia?. Wychodz?c ku wierzcho?kowi góry, która
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by?a strom?, napotkali?my mnichów Bernardynów. Tacy to

ludzie w tym kraju ruszaj? si? najwi?cej.

Ziemia' opuszczona, lasów nic niema, pastwisk, od?o

gów. Owiec zasta?em po polach wi?cej, które pas? bernardyn.
Spyta?em go si?, do kogo nale?? te owce? Wywar? z czar

niawej twarzy dwa bia?e na mnie oczy i, pod nosem mrucz?c,
a w ziemi? patrz?c: Moje, rzek?: A grunt co trzyma, czyj?
kapitu?y.

W Montefiaskone jedli?my obiad.

Jestto miasteczko z biskupstwa Kardyna?a, na wysokiej
górze, ?le pomurowane, nieludne, a cho? tak prawie na po

wietrzu stoi, nad ziemi? wyniesione, przecie? strasznie ?mier

dzi. Katedra nie wiele wewn?trz znaczy, ale zewn?trz ile na

górze wielkiej daleko na siebie patrze? ka?e ...

Jak powa?ny, jak wiele do my?lenia daj?cy, na tej górze
widok!

Spojrzawszy ku Siennie, to jest ku Pó?nocy, z r?ki pra

wej ci?gn? si? Apeniny.

Z tych wysuwa si? pasmo gór, równej z niemi prawie
wysoko?ci, a? ku morzu, ku wyspie Elbie i Korsyce.

Brzegiem tego pasma by?y niegdy?: góra Radio

fani, i ten cypel zamku Monte Fiascone, na którym ja teraz

stoj?.

Mi?dzy cyplem Radiofani i mi?dzy Montefiascone wida?

niezmiern?, czyli z bliska, czyli z daleka, mass? ziemi, zbliska

urwiska ska?, granity, lawy rozrzucone, jedne do ziemi po

dobne, drugie ju? zupe?nie wisz?, a inne jeszcze kamienie, jak

spojrzysz z daleka, góry bez porz?dku. Tu si? kawa?ki wznosz?,

tam równaj?, dalej g??bokie do?y. Jezioro Bolsena le?y
u do?u najwi?kszego, a na tego ?rodku wynosz? si? dwie po

?upane ska?y, na dowód, i?, jak reszta, w tym miejscu najg??

biej przepad?a i okry?a si? wod?. Patrzaj?c si? ku zachodo

wi, wida? niezmierne równiny. Gdzie oko ku Po?udniowi,

zaczynaj? si? znowu wznosi? góry, jak pod gór?, zdobi z swo-
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jerni okolicami Viterb, ku Wschodowi id? ku niebu pot??ne
Apeniny.

Jakie tej góry po?o?enie fizyczne? Spojrzawszy natural

nie- grunta naj?y?niejsze, czarnoziem okrywa tu zbutwia?e

lasy. Te, po nad brzegiem Bolsena, maj? w sobie co? grozy,

nale?? do seminaryum i do kapitu?y, lud dla nich nosi dawne

uszanowanie. Te doliny ?le uprawne," ?le podzielone, nie

obsiad?e. Sztuki le?? od?ogiem. Niema tu W?ochów, lecz

plemiona dzikie, wi?cej do ?ycia pasterskiego, ni?eli do rol

ników podobne, lud bez honoru, leniwy.
Z Montefiascone wyjechali?my o godzinie 3 po po?udniu

do Viterbo. Drogi niegodziwe, takie jak w Polszcze: do?y,

rowy. Spyta?em si? o kilka nasyp zaros?ych, do kogo nale

??? Do kapitu?y, do biskupa, do proboszcza. Spotka?em

cztery domki, nowo wymurowane w polu. Spotka?em id?c?

ch?opk?, spyta?em, czy jest w?a?cicielk? gruntu, na którym te

domki stan??y? Odpowiedzia?a, ?e te s? contadinów, którzy
sobie ten grunt kupili i na nim si? usadowili. Pyta?em si?, jak

te? ch?opi trzymaj? grunta? Rzek?a: ci, co nie maj? w?asnego,

trzymaj? grunta, albo na po?ow?, albo na moello, albo affetati.

Ca?? z?? drog? przejechali?my o godz. 7 w nocy Viterbo.

Po drodze ci?gn?, do zgni?ego jaja podobne, odory, to

jest przykry smród siarkowy. Im si? bli?ej jest Viterba, tym

bardziej si? powi?kszaj?. Jestto jezioro Bolsena, gdzie woda

siarczysta wre. Pies, zaraz w kilka minut udusza si?, a jaja
ani twardniej? ani si? uwarzaj?.

Wielki deszcz pada?. Wiatr z gór Apcninów zawia?.

Czu?e by?o zimno. O dziesi?tej wypogodzi?o si? i my ruszyli
z Viterbu. Miasto obszerne, ma domy wielkie, ulice d?ugie,

dosy? porz?dne, ale to wszystko stare i puste. Ko?cio?y
i klasztory liczne, wielkie, porz?dne i ludne. Katedra pi?kna,

seminaryum. Za miastem - ko?ció? ?w. Rozalii, architekta

Fontany.

Od Viterbu zacz?wszy, ci?gn? si? niziny bagniste Civita

Vecchia zwane, a? do morza. Przez te 9 mil drogi niko-
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go nie spotka?em, ?adnej wsi, r?k? ludzk? ruszonej, nie wi

dzia?em.

Ukaza?o si? kilka bram starych, dalej ko?ció?, potym
dom pusty, wreszcie parów dziki, ?rodkiem-strumie? bystry.
Nad nim gmach pot??ny, bez drzwi i bez okien. Dawniej
papiernie, dzisiaj pustki.

...

W tym wjecha?em w miasto Roncilione. Domy wielkie,
mury stare i kosztowne szcz?tki tego miasta, kiedy? ludnego,
dzisiaj pustki i b?oto. Ko?cio?y widzi si? liczne i porz?dne.
Przechodz?c, o?m ich widzia?em. Seminaria bardzo wielkie

,

a wszystkie m?odymi klerykami zapchane.

Osobliwy w tym mie?cie ambicyi umys?, zdobi? swoje
domy w ordery monarchów. Jako?, widzia?em herby ksi?
??cia Saskiego, króla polskiego, Cesarza.

Z Roncilione, o 4 mile w?oskie, wyjechali?my na noc do

Monterosso.

Lecz ani tu nieznalaz?em W?och. Kraj dziki, bezludny,
grunta wsz?dzie dobre, ale naturze zostawione.

Co dawniej ludzie tu porobili, to wszystko teraz zanied

bane, rowy zalaz?y trzcin? i zielskiem. Stepy, a po nich

stada owiec, przypomina?y mi stepy dzikiej Wo?oszczyzny,
w porównaniu do pi?knych W?och. Zbli?y?em si? do jednego
z pasterzy, zapyta?em, czyjeby te stada owiec by?y? Rozs?d

ny jaki? cz?owiek rzek?: S? to stada wielu ludzi.
. Jeste?my

mieszka?cy tych gór. Podczas zimy sp?dzamy nasze stada

do krajów nadmorskich, a? do Marena. Tam naj?wszy ??ki,

zakupiwszy dla nich, tu bawiemy od Octobra, a? do Maja.
Z wiosn? wracamy znowu w nasze góry. S?siedzi nasi, za to,

?e ich z sob? bierzemy, p?ac? nam 15 szkudów i daj?
trzecie jagni?. Na noc nigdy nie sp?dzamy owiec do stajen.
Na powietrzu noc i dzie? stoj?.

W tym wzi?? mi? za r?k?, ukaza? mi stado le??ce i przy

da?: te obtaczamy szatr?, a wp?dziwszy stado, sami pod
niebem go?em ?piemy.
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Na te s?owa, ?cisn?wszy mnie szczerze: bywaj Pan zdrów,
rzek? i odszed?, a ja zamy?lony spiesznie poszed?em ku Mon

te Rosso, do ober?y Casa Santa, albowiem tak dalece wp?yw
Panów tutejszych dzia?a na sposób my?lenia ludu, ?e nie

widz?, tylko Casa Santa, Santa Croce, Salvatore, ?. Maria,

?. Michaele. Wszyscy nosz? p?aszcze szare z kapturkami, jak

reformaci, a kobiety chodz? po kardynalsku.

Dziennik podró?y Staszica. T. I



xv.

·W drodze do Rzymu.
-

Rzym. -

Przechadzki

po Rzymie.

Jedli?my obiad o 10 mil w?oskich od Rzymu. W Starta,
karczma bardzo mizerna. (Opisz smutek okolic Rzymu).
Wida? z jednej strony góry ?niegiem okryte, wsz?dzie dzikie

stepy, ziemia wodami poprzerywana domu nigdzie, wsi ?ad

nej, cz?owieka nie widzie?. Gdzieniegdzie tylko starych baszt

i wie? u?amki. Okropniejsz? czyni? odludno?? parowy, do?y,

bagna. Góry ?wiadcz? do dzi? dnia, i? to by?o stworzone

z natury miejsce dla ?otrów i rozbójników.
Có? to za przeznaczenie tego zakl?tego miejsca, do

przyjaznego ?ycia natury!

Rzym jest ?wiadkiem, co mo?e cz?owiek na ziemi.

On Panem natury. Rzym, od tysi?ców lat za?o?ony, by? tak

pot??nym, trwa dotychczas wielkim, w miejscu takiem, w któ

rem natura nic ?ywego mie? nie chcia?a. Naoko?o, o 20 mil

w?oskich, razi ?mierci? mieszka?ca, któryby si? na niem sa

dowi? o?mieli?. Naoko?o, o 30 mil w?oskich, niema wsi, ani

cha?upy rolniczej, gdy? powietrze zara?liwe. Ktokolwiek tylko

osiad?, tego udusi?o, zaszczepiwszy w nim febry. Je?eli wi?c

nie ust?pi, trz?sie si? przez miesi?cy 6 i 8, nareszcie p?dzi go

wpuchlin?,jak beczka. Tak n?dzny ma ka?dy koniec, kto oko?o
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ziemi pracowa? chce. Pomimo tego wszystkiego wpo?rodku tej
zarazy, powsta? Rzym, zawojowa? ?wiat ca?? moc? i opini?.

O godzinie 4-tej stan?li?my w Rzymie. Zatrzymano nas

w bramie. Rzecz obra?aj?ca ka?dego, kto my?li. Trzysta mil

jad?c z przeszkodami drogi, podró?nik, chc?c odwiedzi? miej
sce i chwa?? S. Piotra, zamiast go?cinno?ci, od nast?pcy tego
?wi?tego odbieram w bramie napa?? od zbirów, którzy nie

dopuszczaj? nas nawet, jak w krajach despotów, do domu, ale

zamiast do miejsca ?aski, prowadz? nas do miejsca zdzierstw,
do celni, gdzie wszystko podró?ne, przez godzin? rozrzu

caj?, pl?druj?, psuj?, zamki odbijaj?, je?eli przypadkiem pr?d
ko nie znajdzie si? klucza. Przytaczaj?, ?e taki jest rozkaz

zast?puj?cego miejsce tego ?wi?tego, którego odwiedzi? si?

przyst?puje.

Dochodzi?em potym, co tego przyczyn?? S? t? wymy

s?y kardyna?ów, nadskakiwawczy, którzy, chc?c zostawi? sobie

drogi, któremiby si? poznawali z przyje?d?aj?cymi do Rzymu,
czyni? te trudno?ci, aby si? uczynili potrzebnymi, albowiem

je?eli Pan wielki przyje?d?aj?c, od którego kardyna?a ma

znaczek, to zaraz wolno mu b?dzie bez rewizyi wjecha?, aby
sobie takim sposobem obowi?zanie Panów wielkich zostawi?.

Kto ubo?szy, ten cierpie? musi, a zamiast przyk?adu i mi?o?ci

bli?niego, zaraz w bramie znajduje zgorszenie i zdzierstwo. Ja

przecie, wi?cej pobo?ny, opu?ci?em wszystko, pos?a?em do celni

powóz, a sam zaraz najpierwej poszed?em odwiedzi? Cia?o

?wi?te, to jest domek ?. Piotra. Stan??em w zadziwieniul

Te ogromne i niezliczone kolumny na oko?o, plac rozleg?y,
w po?rodku dwa ca?e ?rzód?a, nieustannie na powietrze wy

rzucane, z góry na dó? spadaj?, a pried niemi, na dwóch

lwach stoj?c, pot??ny obelisk w czworogran. Na ko?cu tak

wspania?ego placu, ukazuje si? wspania?y ko?ció?.

Jakie w mojej duszy uczyni? wra?enie widok ko?cio?a

?. 'Piotra: Ledwie nim zadum? umys? zachwycony, a ju?

zmys?y ciekawo?? obraca na t? ?wi?tyni?. (Opisz ko?ció?

?w. Piotra).
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Po schodach, w granicie kowanych,. co krok, ros?y niez

mierne z marmuru kolumny, na których szczyt ?wi?tego gma

chu spiera si?. Za niemi, id?c w pokorze, aniespodziewaj?c
si?, tylko znale?? pokój i dobroczynno??, zastanowi?y mi?
statui konne, Konstantyna i Karola W. Tego konia dzielno??

,

tamtego osoby posta?, wprawi?y mi? w zadumanie. Za powró-

ceniem uwagi, o burzy?em si?, widz?c tych burzycieli ziemi

w miejscu JPi?o?ci i pokoju. Rzuci?em wzgardy oko na pos?gi
?akomstwa i nierozumu, przest?pi?em próg ?wi?ty.

Tam, gdzie kilkadziesi?t ?wiate? ja?nia?o, jako przed

jakiem tajemniczem bóstwem pad?em na kolana, i odda?em

cze?? Stwórcy i Zbawicielowi, ludzi Bogu ?wi?temu. Jak?e

by?em zdziwiony, gdym si? dowiedzia?, ?e tam, gdzie le??
tylko same prochy S. Piotra, takie s? setne ?wiat?a, a tam,

gdzie jest prawdziwy Bóg, ledwo dwie, o godz. 6, l?ni?y si?
lampy! Zamy?liwszy si?, min??o mni? to pierwsze zgorszenie,

gdy? i w tym ko?ciele, rzek?em sobfe, wi?cej pod?ug zmys?ów,
ma?o pod?ug rozumu, dzieje si?. Taka to jest natura cz?owie

ka, który jeszcze niedosy? my?li.
.

Z rana o godz. 10 poszed?em do Bernardynów, w ?wi?to

Niepokalanego Pocz?cia N. P. Maryi. Zasta?em tam przy o?ta

rzu biskupa, a na chórze oper?, to jest muzyk?, z ró?nemi

?piewami. Diszkant nie bardzo dobry, tenor mi si? zdawa?

lepszy, ale podlejszy od Marteniego w Liwornie. Wszystek

lud, do o?tarza-ty?em, a do chóru-my?l? i oczami si? obróci?.

Sam biskup, twarz? na chór obrócony, siedzia?. Lo?e w góree
nie zupe?nie by?y nape?nione. Ten sposób dawania muzyki
bardzo jest gorsz?cy dla cudzoziemców, czyli katolików, czyli

inszej religii ludzi. Jestto nic zdro?nego, w my?leniu tutej

szego rz?du, który, opery i teatra wyklucza, a dla sprowadze
nia do swoich ko?cio?ów ludu, te? ko?cio?y w teatra za

mienia.

Lepiej, aby pe?no by?o teatrów w Rzymie, a niechaj ko

?cio?y b?d? miejscem spokojnem, w któremby cz?owiek, od

zmys?ów nie roztargniony, móg? wni?? ?atwo w siebie i pod
nie?? ducha de Bóstwa. Sta?e by si?, i? W?ochy tak by?yby
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nabo?ne, jak s? inne kraje, albowiem nie widzia?em ?adnego
W?ocha w Rzymie prawdziwie nabo?nego. Je?eli Pan, to idzie

do ko?cio?a dla zwyczaju, ca?uje ?. Piotra dla dogodzenia

opinii. Je?eli ubogi, to chodzi do wszystkich ko?cio?ów dla

elemozyny, rzadziej dla nabo?e?stwa.

Z tego ko?cio?a wyszed?em do ?. Piotra, gdzie w kaplicy

Papie? s?ucha? mszy.

Wszed?em w?a?nie wtenczas, kiedy ?ciska? i ca?owa?

w rami? kardyna?ów, mówi?c s?owa: którzy wam podaj?,

oddajcie go drugim.

Ten obrz?dek, te s?owa ?wi?te, widzia?em, i? zmi?kczy?y
lud. 0, gdyby one by?y zawsze tak wype?niane przez Papie

?ów w skutku ich, gdyby by?y zawsze wype?niane w zwy

czaju, nie by?by zapewne Grzegorz VII burzy? ca?ej Europy

na Turki, nie by?aby zapewne nigdy ?. Religia posz?a za na

rz?dzie wojen dumnych; owszem, papie?e, a za ich przyk?adem

duchowni, wszyscy byliby prowadzili lud do jedno?ci, a gro

mili te króle i ksi???ta dumne, którzy tylu stracili ludzi,

wydanych im na pastw?.

Wznios?em do góry oczy. Moc Samsona wystawi?a mi

moc imaginacyi tego Michel Ange, którego dowcipu nie?mier

telnym ?wiadkiem b?dzie ko?ció? Piotra. S?d ostatni, pocie

cha, nadgroda, tych wszystkich, którym otwiera si? niebo, za

to, i? na ziemi byli u?ytecznemi ludziom, a rozpacz, przekl?

stwo, rozwarcie przepa?ci, pod temi, którzy szkodzili ludziom,

s? zgroz? dla z?ych, a najmi1sz? nadziej? dla dobrych.

Wyrazy s? godne p?dzla Michel Ange, lecz sprawiaj?,

i? gniew Bóstwa, które tych od swojego oblicza odrzuca, nie

dosy? mi si? zdaje wielkim. Szuka?em mi?dzy tymi, którzy

do piek?a lecieli: Karola Wielkiego, Henryka III, Karola IX,

Katarzyny Medicis, Ludwika XIV, Piotra W., Karola V, Ale

ksandra Papie?a, Grzegorza VII, Bernarda etc. Upatrywa?em

mi?dzy tymi, którzy ?li do nieba: Sokrata, Kodrusa. Aleksan

dra VI, tych obywateli, którzy po?wi?cili swoje prawa,

aby lud od tyranów uwolni?. Lecz nie zasta?em dosy? ?wiat?a
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w tern malowidle. Michel Ange zap?aci? w nim d?ug swo

jego wieku.

Po Mszy Papie? da? b?ogos?awie?stwo ludziom. Obrz?
dek ?wi?ty i tak osobie jego przystojny! Papie? z kaplicy
wyszed?szy, schodzi do ko?cio?a dla

? uczynienia modlitwy
przed N. Sakramentem, potym przed N. Pann?, potym pod

?. Piotrem. Nie otaczali go, tylko duchowni, ale ci nieliczni.

?o?nierza nie widzia?em ?adnego. To dawa?o mu wi?cej po

wagi. By?by si? ukaza? w moich oczach prawdziwym ojcem
i pasterzem rodzaju ludzkiego, gdyby mi nie byli wybijali tego
z g?owy, ra??c moje zmys?y, te alabartniki i arlekiny. Za ta

kich bowiem wzi??em z pocz?tku Szwajcarów Papiezkich. Cze

mu te historye? Przecz niemaj? go otacza? ludzie ubrani przy

zwoiciej, jak w koszule? Nie jest na theatrum. Co dzisiaj naj

wi?cej dodawa?o wspania?o?ci Papie?owi, by?o 50 ubogich

panien, którym on daje wychowanie i gdy im si? trafi m??,

maj?cy sposób do ?ycia, wyp?aca im 50 szkudów posagu. Ta

m?odzie? niewinna, w jej po?rodku starzec ?wi?tobliwy, b?ogo

s?awi?cy, ma co? zdobnego dla naszej religii, zdobniejszego
ni? kiedy Papie?a widzia?em w gronie kardyna?ów, bo tych strój

pstrokaty nadto rozrywa zmys?y w patrz?cym, a my?le? nie daje.
Po obiedzie ogl?da?em kolumn? Trajana, któr? mu Se

nat i lud rzymski wystawi?, na znami?, nie jego dobroczynno
?ci dla ludzi, ale jego zwyci?ztwa nad Dakami. Ten pos?g

jest dzisiaj miar?, jak wysoko posz?y doliny, a zni?y?y si?

góry przy Rzymie.
'

Przypatruj?c mu si?, dziwi?y mi? sztuczne rzni?cia rze

mie?lnika rzymskiego, ale nie znajduj?c w nich, tylko: zabój

stwa, dumy, wzgardy narodów ?lady, odszed?em, z tym siebie

zapytaniem, czemu ludzie tak s? nieprzyjaznymi sobie sa-
.

mym? Lecz chocia? t? my?l chcia?a ju? uczyni? filozofia,

z przyczyn ogromno?ci pos?gu, zadumienie da?o w.ypust moim

zmys?om. Oko chodzi?o w po?rodku tych 50 opok marmuro

wych, przez które do góry id? schody.

Ogl?da?em Collis?e. Dzie?o to, dzisiaj ledwo w trzeciej

cz??ci istniej?ce, cho? i dzisiaj jeszcze ogromne, jest ?wiad-
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?iem, ?e kto je stawia?, musia? by? Panem ?wiata, jak ko?ció?

S. Piotra b?dzie ?wiadkiem, ?e ci, którzy go wystawili, mu

sieli tak?e by? Panami ?wiata.

Z wszystkich dzie? rzymskich, najwi?cej ono dotychczas
opowiada pot?g? Cesarzów rzymskich. Ostatki Collisee.

Historya tego wystawienia, ucz?, jakiemi sposoby utrzymy
wali sw? pot?g? Cesarze. Has?em to by?o domu Cesarza, dla

jednania sobie ludu: Panem et Circenses!

Collisee ukazuje obyczaje, sposób my?lenia i czu?o??

Rzymian. Widzie? w nim-tego ducha, którego religia, w ten

lud tchn??a ?lady, w tych rozwalinach znajduj?ce si?.

Zasta?em ca?y ten gmach na ko?o zastawiony rz?dem

ubogich. Ka?demu z nich rozdawa? jedzenie ksi?dz i jeden
cz?owiek ?wiecki-pieni?dze. Do ka?dego, widzia?em, przyst?

pili, ka?dego si? o potrzebach jego wypytali, ka?dego jak

mog?c ucieszyli i ka?dy, od nich oddalaj?c si?, weso?y odcho

dzi?. Spyta?em si?, coby to by?o? Powiedziano mi, ?e jest
w Rzymie jeden ksi?dz i jeden szewc, którzy, ka?dego dnia,

przychodz? tu do Colliseum i cokolwiek tego dnia zarobi?
nad to, co im do ?ycia potrzeba, to dziel? mi?dzy ubogich.
Jaki? tryumf religii t?umu! Tam, gdzie w uroczysto?ci ?wi?t bo

gów swoich, Rzymianie ludziom z bestyami rozdziera? si?

zmuszali, tam, z t?umu cz?owiek idzie cieszy? pospólstwo, opa

trywa? ubogie. Ten cz?owiek najczulsz? znajduje pociech?,

gdy najwi?cej ludzi pocieszy.

Z Colliseum widzia?em przechód do k?pieli Cesarskich,

z drugiej strony-rozwaliny pa?acu Adryana, Bram? wystawio

n? Konstantynowi, z wyra?onemi zwyci?ztwy, to jest, z licz

nemi zabójstwy ludzi. Dalej, u?amek ko?cio?a ksi??yca, za nim

kawa? muru ko?cio?a s?o?ca. O kilkadziesi?t kroków, trzy
straszne sklepienia, najwi?kszego, a najnieprzyzwoitszego
w Rzymie ko?cio?a Pokoju, od którego nieoddzielny by? ko

?ció? Romulusa i Rema. Niezmierne kolumny marmurowe.

cztery jeszcze stoj? na wst?pie, nadto dwie z gruntu ruiny,
dwie prawie do po?owy ziemi? zakryte, miara-ja?( przyby?o



RZYM.136

ziemi. Tu rozlega si?, ów Plac, na którym naród rzymski sobie

te prawa uk?ada?, pod któremi zosta? Panem ?wiatem. Tu

by?o miejsce rady narodu rzymskiego, a dzi?-miejsce stano

wiska krów i wo?ów!

Campo Vaccino! Jaki ?mieszny zwrót rzeczy! Z ca?ej
niezmiernej sali rady tego pot??nego narodu, jeszcze tylko

trzy stoj? s?upy, na których wspiera?o si? to p?ótno, co okry
wa?o w czasie sejmu Forum. - Te s?upy, rz?du Korynckiego,
s? jedynym kszta?tem w architekturze. Ich miary, ich wspa

nia?o?ci, nie ma nic równego.

Niedaleko wytryska ?ród?o wielkie z ziemi. Miejsce
?wi?te, w skutek pewnego obywatela cnoty. Tu wskoczy?
i przepad? Kurcyusz, dla ocalenia swojego kraju.

Z jednej strony tego placu wznosi si? góra Palatynu,
z drugiej-widzie? gór? Kapitolium. Chcia?em biec ku niej.

Processya N. Panny Maryi zapcha?a ulic?. Musia?em z-wróci?

si?, id?c inn?, nad zamys?, drog?. Wyszed?em na miejsce bar

dzo obszerne. Po?rodku zdawa?o mi si?, jak gdyby drz?c i wzno

sz?c si?, pochyla si? ku postawie i ko?cio?om, które je otaczaj?.
W po?rodku le?y pot??na, ?ywa ska?a, na jej cyplu pnie si?

wysoko w gór? twardy granit, w czworogran ciosany. U do?u

obszerny, im wy?ej ty?u, pasy s? w??sze, na nim gdzie go oko

ledwo dojrzy, tam si? ko?czy niezrozumiale, po nim widzie?

znamiony. W skale dwie straszne jamy -- z jednej wygl?da
rumak dzielny, z drugiej lew srogi, z czterech ko?ców, cztery

p?yn? rzeki. Nad nimi le?? Europy, Azyi, Afryki znamiona,

dzie?a d?uta Bernina.

(Opisz plac Navone, obelisk del Egypto).

9 Grudnia. Dzie? pogodny, ale zimny, cho? bez mrozu.

O godz. 10 by?em w Kapitolium. Id?c w gór?, snu?y mi si?

po g?owie wyobra?enia Kamilla, Cyncynnata, Brutusa, Cyce
rona. Stawa?o mi w oczach to wszystko, cokolwiek wielkiego

od m?odo?ci wzbudza we mnie historya Rzymian. Nie my

?l?c, st?pa?em z jakim? uszanowaniem w ?lady tak wielkich

m??ów.
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Wyszed?szy na gór?, niezasta?em, tylko gór? i nazwisko.

SIadu nawet niema, gdzie Kapiteliurn Rzymian, którego ja

szuka?em, sta?o. Statua rycerska Marka Aureliusza zastano

wi?a mi?. Cokolwiek gwa?t stawia?, to zniszcza?o. Cnota stoi

nieska?on?. Przypatrywa?em si? temu ciekawemu pos?gowi, ten

zdawa? si? o?ywia? pod rycerzem. Ba?em si?, aby nie spad?

cnotliwy Cesarz, gdy? mi si? ca?y ukazywa? zatrudniony wy

dawaniem swoich rozkazów, a konia nie dosiadywa krzepko.
Na schodach podgórnych stoj? dwie statui: Castora i Pollu

xa. Przy nich ukazuj? si? dwa konie, rze?by staro?ytnych.
Na Kapitolu górze stoi w porz?dku Pa?ac Senatora, na prawej

r?ce-Pa?ac Konserwatora, a na lewej-sale staro?ytne.
Przed Pa?acem, z pod schodów, wytryska zrzód?o ze

ska?y. Na tej siedzi statua Rzymu, w porfir odziana. Czas

jeszcze nie ruszy? tej ostatniej a ju? skaza? miasto, które ona

wystawia. Sale staro?ytno?ci s? ksi?g? fa?szywych wyobra?e?,

cielesnych my?li o Bogu, doskona?o?ci? w sztukach. Na pierw

szym progu le?y ogromny Mars, wierne bóstwo Rzymu, z pod

niego leje si? woda. Dianny dwie, mniejsza i wi?ksza, z dru

giej strony Apollowie, dla takiej?e szanowno?ci, dla pi?kno

?ci swoich cia? nagich, ci?gn? ku sobie oczy. Obok tej sieni,

przed wej?ciem na schody do góry, s? statui Bo?yszczów

poga?skich, z lawy r?ni?tych, bardzo dobrze zachowanych

rze?b dawnych, prawie wszystkich przednich. Nietylko Ojciec

z pi?kn? Izyd? z??czony, ale i szkaradny Krokodyl.

Id?c na schody, do sal wy?szych, stoi m?? powa?ny, któ

ry, obok siebie maj?c syna, a w r?ku jak?? kart?, w po?rodku

licznego ludu, dawa? synowi ha?b?, a wspó?obywatelom do

czysto?ci przestrogi. W takiej postawie widzie? Marka Aure

liusza na murze. W tym spostrzeg?em anio?a z pochodni?

w r?ku, który, na grobie swoim, pi?kn? jak?? nosz?c tub?,

wzbija? si? w ciemne ob?oki ku Niebu, a lud z ziemi, z zadu

maniem i uszanowaniem, za nim oczy i r?ce wznosi. Ten

wyraz, tak do naszych wyobra?e? podobny, nasun?? mi t?

my?l pierwsz?, ?e to by? musi jaki? cie?, albo wzywa do

nieba takiej ?wi?tobliwej duszy, lecz wnioskuj?c po przycho-
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dzie rzeczy, zapyta?em si?, coby to by?o? Jestto wst?pienie do

nieba duszy ostatniej Faustyny, ?ony Marka Aureliusza.

Jak wiele innych, daj? wyobra?enia ludzi, najmniej pod

zmys?y podpadaj?ce.

Wszed?em do grobu pogan. Do ko?a ujrza?em si? oto

czonym ich bogi i ich panów trupami. Najwi?cej zastanowi? mi?

grób z marmuru bia?ego. Przy drzwiach, u wierzchu, le?y osoba

umar?ego m?odzie?ca. Z boku, Bóg ognia, ko?o u?yteczno?ci
w naturze swojego ?ywio?u ustawicznie pracuje, za nim Nep
tun, wody urz?dza. Bóg powietrza Je ustawicznie przenosi

a Ziemia, z jej dobrych urz?dze?, kosz obfito?ci ukazuje.
Obok niej kszta?ci Prometeusz posta? cz?owieka.

Bóstwo ?wiat?a-Minerwa, tchnie w niego rozum, lecz

stoi cz?owiek; ju? te? obok niego stoj? nielito?ciwe Parki.

Rw? wkrótce jego ?ycia pasmo. Otwarta u?ytku tego znów

ksi?ga, otwiera si?. Je?eli dobrych liczba jest wi?ksza, wznosi

si? dusza w gór?, mi?dzy b?ogos?awione, uprawne pola.
Je?eli z?e sprawy przewy?szaj?, leci co pilno na dó? przepa?ci.
Siada mu na piersiach s?p drapie?ny, rozdziera na sztuki

i gryzie serce. Dalej s? ju? ciele?niejsze Bogów i cz?owiecze

dzie?a, czyli Bogów w naturze. Wida? Diann?, jak mi?o?ci?

prowadzona, szuka Endamiona, swojego kochanka.

W drugiej sali, rozumia?em si? by? w ?wi?tyni Hercula,
razem z niektóremi Rzymiany i Rzymianki. Na przeciwko
okna stoi przecudny wyraz mocy,

- Herkules. Zaczym nie

mo?na zwróci? oczu z pi?knej Agrypiny. Antinous, m?odzie

niec rzadkiej urody. Czu?a, ale niezgrabna ?ona, ?agodzi
w zbroi i w szyszaku bez m?ztwa Koryolana. Jest w tym
zbiorze Bogów Cezarowych staruszka z butelk?. Snycerz
chcia? z staro?ci uczyni? widok ?miechu. Tak w wszystkich

owych salach od staro?ytno?ci by?a wystawiana staro?? bia

?og?owska. Zawsze, m?ode kobiety-na lubie?nos? stare-na

po?rniech m??czyzn wystawi?, starano si?. Jeszcze i my

rzucamy naszej lubie?no?ci m?odo??, a obracamy w po?rniech
staro?? naszych kobiet.
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Sala wielka, czyli sala staro?ytno?ci i naszych czasów,
??czy centaury, kap?any egipskie, pi?kne bogi milczenia, bo

gini? najpotrzebniejsz?, a zwyczajnie bardzo mi??, bogini?
zdrowia, Marsa, Jowisza i Westal?, która skoczy?a ku pi?k
nemu niewolnikowi i chciala go wstrzyma?, aby nie cierpia?.
Jak mi? zdziwi? wyraz gladyatora rannego!

Tu zt?d wszed?em mi?dzy wybór m??ów, mi?dzy rn?dr
ce. Zenon stoi w po?rodku.

W tym ujrza?em mnóstwo tych ludzi, którzy najwi?cej.
?wiat trapili, a których najwi?cej dotychczas ?wiat wielbi.

Czyli? tylko boja?? ludzi wodzi, .czyli? tylko trzeba Jowisza?

Wychodz?c zasta?em na dziedzi?cu Senatora, który, na

wzór dawnych trybunów, jeszcze tu w Kapiteliurn mieszka.

Zdaje mi si?, ?e jeszcze ten sam ?yje. Jeszcze tedy po ust?

pieniu z Kapiteliurn Rzymu, despota ?wiecki, albo wolno??,.

tego Senatora obrali.

Senator powinien by? cudzoziemiec. On, w czerwonej
todze i otoczony swoj? wart?, do Papie?a wchodzi. Ju? temi

drzwiami przed kilku wiekami wchodzi? do Rzymu Dom Bur

bo?ski, dom Napolita?ski.

10. Ogl?da?em plac ludu, del Popolo. Niezmierny
z granitu obelisk zdobi to miejsce, a czyni wspania?ym wst?p
do Rzymu. Ten obelisk z hieroglifami by? sprowadzony
z Egiptu przez Cesarza Augusta i po?wi?cony s?owem: M. P.

Cesar Augustus Imperator, XII Pontifex, Maximus, Egipto

PopoI o Romano, soli dicavit. W tym znaczeniu jest napis.
Lecz niemog?c dla niedostatku ?wiat?a wielu s?ów dociec,

napis ten nie jest wierny. On znajduje si? z dwóch stron,

a z drugich dwóch, Syxtus V napisa?, ?e go po?wi?ca nie

zwyci??onemu Krzy?owi, naprzeciwko ko?cio?a Maryi Boga

Rodzicy. Tam zt?d ogl?da?em Port na Tybrze, który bardzo

jest mizerny. Ledwo kilka batów w nim zasta?em. Handlu

Rzym nie ma ?adnego.

Id?c ulic?, wszed?em do Sapienzy. Dom wspania?y, przez

Papie?a Alexandra XII 'wystawiony. Sessya chimii bywa co
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rmesi?c, czasem dwa, czasem trzy razy. To? KoIlegium ma

swoj? bibljotek? i gabinet fizyki.

Po obiedzie zwiedza?em powtórnie cz??? Rzymu pod
Cesarzami, gdy? ?ladu Rzymu wolnego niema.

Wspania?e rozwaliny s? ?wiadkiem niezmiernej zamo?

no?ci i Cesarzów pot?gi. Z Placu Marsa, spu?ci?em si? ku

Placowi Narodu, czyli Forum.

Stan?wszy w po?rodku, przy tym ?ródle, które obok ro

strów bieg?o, a które niegdy? urz?dzi? Kurcyusz dla dobra

Ojczyzny, z tego miejsca, z którego wymowny Cicero gro

mi? zdrajc?, ja, ??cz?c wspomnienia, wystawia?em sobie naj

przód Rzym wolny.
Od naj przedniejszych trzech kolumn szed?em okiem

za ró?nemi ?lady, dla obj?cia wielko?ci tego placu, w którym
mie?ci? si? naród, za czasów Rzplitej. Wyszed?szy z tego pla

cu, ujrza?em na podgórzu góry Kapitoliurn 9 kolumn grani

towych, ko?cio?a Konkordyi, wy?ej o kilka kroków-3 ko

lumny do po?owy zasypane ziemi? ko?cio?a bóstwa gromu,

Jupiter tonans.
.

Id?c ku Pó?nocy, pod gór? Kapitolu, gdzie stoj? jeszcze

ogromne bramy, znalaz?em Ko?ció? Janusa, Ko?ció? Ro

mula i Rema. Za nim najpot??niejsze ruiny z czasów Rzplitej,
to jest, trzy pot??ne arkady Ko?cio?a Pokoju, S?o?ca i Ksi?

?yca. S? to jeszcze dotychczas dwa wydr??enia, z sztukatery?
w kamieniu kute, tylko cz??? nawy Ko?cio?a wystawiaj?ce.

Te dwa Ko?cio?y ??czy?y si? ty?em, to jest Ko?ció? S?o?

ca sta? na przeciwko Wschodowi, a Ko?ció? Ksi??yca-na prze

ciwko Zachodowi.

Tam zt?d przeszed?szy okiem przez drog? ?wi?t?, czyli
Via Sacra, spotka?em gór? Palatynu, przez któr? przeszed?szy,

wyszed?em naprzeciwko Ko?cio?owi Janusa. Taki z?o?y?em
,

sobie z u?amków dawnych Rzym wolny.

Potem, z drugich rumów, ale nie równie od tamtych wspa

nialszych i ogromniejszych, lecz pe?nych pod?o?ci i dumy,

u?o?y?em sobie Rzym za Cesarzów.
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Widzia?em na tych kolumnach, które Plac rady narodu

otacza?y, most Kaliguli, przez który z góry Palatinu przecho
dzi? do Kapitolu. Przy tym mo?cie, obok kilka kroków, wzno

si si? kilka kolumn marmurowych Ko?cio?a, wystawionego
Severowi, dalej Brama tryumfalna, temu? Severowi wy
stawiona

Potym widz? wspania?y, z o?miu kolumn pot??nych,
z marmuru egipskiego, Ko?ció? Antoninowi i Faustynie po

?wi?cony, a id?c drog? ?wi?t?, przechodz? przez bram? try
umfaln? Tytusa. Niewolniki zburzonej Hierosolimy w ?a?

cuchy pokute, z?oty lichtarz i inne narz?dzia Bogu po?wi?co
ne d?wigaj?c, zdobi? tryumf zwyci?zcy.

Tu porywa mi? w zadumienie niezmierne dzie?o Kolisei.

Trzeba by?o w Rzymie by? Panem Hierosolimy i z tak wiel

kiej cz??ci ?wiata sp?dzi? tysi?ce wi??niów do Rzymu, aby
ten gmach dziwów wystawi?.

Sposób budowania, zwróci? me oczy na termy, pa?ace
i k?piele Tytusa.

Nareszcie przeszed?em bram? tryumfaln? Konstantyna.
Ju? w niej widzie? Rzym, ?e, nietylko wolno??, ale zupe?nie
i dowcip w sztukach utraci?. Rzni?cia na tej bramie s? bezec

ne. Cokolwiek pi?knego, to z bramy tryumfu Trajana obdar

to i tu przyprawiono.

Dalej spotka?em Aquedukty, które prowadzi?y wod? do

pa?acu Cesarskiego. Ca?a góra Palaty?ska by?a okryt? Pa

?acami Cesarzy. Obchodz?c gór?, za ni? ci?gn?? si? ogromny

cyrk. Jeszcze dotychczas trwa u?omek gmachu na górze Pa

laty?skiej, z którego Cesarze dawali znak do rozpocz?cia

igrzysk w cyrku. Ca?a góra Palatynu gruzami Pa?aców Cesarzów

dotychczas zawalona. Z pod góry Palatynu wychodzi nie

zmierny kana?, czyli kloaka. Tym kana?em zbiega?y wszystkie

paskuctwa do Tybru. Oto widok Rzymu pod Despotami.

O godzinie 10, byli?my w Ko?ciele ?. Piotra. Wszystko

w tym Ko?ciele zwodzi. Zdaleka-wszystko zdaje si? w swojej

postawie naturalnej. Je?eli si? ku Ko?cio?owi, ku ?wi?tyni
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przybli?y? wa?ysz, w oczach zaczynaj? rosn??, odmieniaj?c
si? na nim kszta?ty ogromne.

Pos?gi stawaj? przed tob?, Spojrzysz na o?tarze, zdaj?
ci si? przednie przemalowid?a. Je?eli przyst?pisz, to jeszcze

.spojrzyj na cztery kolumny, które utrzymuj? baldachim nad

?. Piotrem, zdaj? ci si? kolumny ma?e, blisko-powy? sufitu

'tykaj?ce. Pójd? do nich, s? to cztery niezmierne bry?y miedzi,
nad niemi baldachim z ogromn? mass? spi?u, na 129 tysi?cy
funtów. Z góry, pod niebem, i? bardziej si? zbli?asz, tym bar

dziej idzie ku Niebu i razem ogromna stawa przed oczami

kopu?a. Je?eli spu?cisz oczy, widzisz z przed sob? sklepie
nie, drzwi do podziemia, z pod którego l?ni si? liczne ?wiat?o.

Je?eli stan?wszy, staniesz we drzwiach, pójd? na grób Paw?a

III, albo Urbana VI, obaczysz pi?kn? osob?, która go trzyma
na swe m r?ku, albo obaczysz blask z?ota, gry, stolic?, osoby,
które t? stolic? morzu wydr?. Zdj?ty podziwem, ?le widz?c
sto osób blisko siebie, zapu?? si? dalej, aby? dogodzi?
swoim zmys?om.

Wi?c id? dalej, im b?dziesz si? zbli?a?, tym bardziej b?dzie
ci zdawa?o, ?e si? to od ciebie oddala, 478 stóp musisz uczy

ni?, ni?eli te osoby, te nagrobki, dobrze obejrzysz. Grób

Urbana ma w sobie wiele my?li.

Po obiedzie, wchodz?c do ko?cio?a, poszed?em za czu

ciem moich zmys?ów. Jak obróci?em si? ku kaplicy N. Panny,
z prawej r?ki -Naj?wi?tsza Panna nosi na r?ku Pana Jezusa.

Pana Jezusa r?ka zdawa?a mi si? by? z?aman?. Do tej kapli

cy id?c, zastanowi? mi? nadgrobek Christyny, ex Królowej

:Szwedzkiej. Wyobra?a jej zrzekanie si? tej wiary, w której

by?a wychowan?. W kaplicy obraz ?w. Sebastyana. W tej

kaplicy N. Sakrament.

Obok, grób Innocentego XII. Naprzeciwko spostrzeg?

szy kobiet?, która trzy ma w r?ku tyar? i klucz ?w. Piotra,
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zdziwi?em si?. Rozumia?em, Panie Bo?e odpu??, ?e to jest

nadgrobek Joanny. Zbli?ywszy si?, pozna?em, ?e to nie Pa

pie?- kobieta, ale ?e to dobrodziejka osobliwsza Papie?ów,

która, dawszy i!fl dobra, sta?a si?, jak dzi? mówi?, podpor?

tyary i Stolicy S. Piotra, któr? sam Chrystus na skale nie

wzruszonej by? zafundowa?.

W znios?szy jeszcze raz oczy na wielk? kopu??, czyta?em
w z?otych literach: Tu es Petrus, et super hanc petram edifi

cabo Ecc1esiam meam. W o?tarzu kaplicy P. N. S. Sakra

mentu jest obraz Trójcy Naj?wi?tszej. Chocia?, co wystawia,

wszystko jest niepoj?te, przecie? zdaje si? zmys?om cz?owie

ka, ?e tak wszystko musi by? w Niebie. N. Sakrament na

krywaj? topazy i lapis lazuli ?e z?otem, ubrane, jak pi?kne

anio?y.

T?dy Papie?a ca?owa? w nogi chodz? kobiety. T?dy

przez kraty ca?uje w trzewiki pospólstwo trupa Ojca ?wi?tego.

Id?c do czwartej kaplicy, zwanej Grzegorzow?, przecho

dzi?em groby Grzegorza XIII i Grzegorza XIV.

Wchodz?c do kaplicy, na pilastrze zaraz porywa na sie

bie oczy obraz ?w. Hieronima. Jaki wyraz poszanowania,

boja?ni i nadziei, w umieraj?cym, który mu kap?an przynosi!

Wszystko, co ?mier? wieczna i Bóg przytomny wzbudzi?,

to wszystko Dominichino w twarzy Hieronima wyrazi?.

W o?tarzu ?rednim jest stary obraz N. Parmy, a pod

nim le?y cia?o ?w. Grzegorza Nazya?skiego. Naj?wi?tsza

Panna w samych alabastrach, ametystach i szmaragdach za

chwyca. Na boku o?tarz W. Basilia, naprzeciw
- grób Be

nedykta XIV.

Tu zt?d przechodz?c do kaplicy pi?tej, zasta?em trzy

o?tarze, stra? trzymaj?cych ?o?nierzy przy ?. Piotrze w wi?

zieniu, którzy za wypuszczenie ?wi?tego cierp!? m?ki. Indziej

stoi o?tarz ?. Wenceslawa, po drugiej stronie S. Erazma.

Przechodz?c do ostatniej kaplicy na Pilastrze, zatrzy

ma?o mi? morze zburzone, mi?dzy wa?ami, a z ?rzód wa?ów

wydobywaj?cy si? Piotr ?.
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Jego zal?knienie, pomieszanie, a w Chrystusie przed
nim stoj?cym dobro? i zadziwienie nad ma?? wiar? Piotra,
nie ma nic równego.

W o?tarzu tej kaplicy-?. Micha? ma wiele wyrazu. Pod

jego nogami Guido do wy?szego stopnia wyniós? diab?a, bo

nie maluje go w barwie dziwotwora, ale w postawie niezmier

nej si?y i z?o?ci cz?owieka, którego karku ledwo tyka? si? ?

zdaje Micha?. Ten, przekl?ty pod u?o?on? moc? dziecka nie

bieskiego, ledwo dyszy.

Tu zt?d id?c ku po?rodkowi ty?u nawy przechodzi?em

przed o?tarzem ?. PetronelIi, córki ?. Piotra. Wszystkie obra

zy s? mozajkowe, a tylko ten jeden jest malowany.

Chwali?em z podziwieniem t? ?ywo?? farb, te cienie

przecudne. W tym przestrze?ono mi?, ?e si? myl?, bo i to

mozaika. S?ysza?em, ale wierzy? nie chcia?em.

Otworzy?em bacznie oczy, przypatrywa?em si? pilniej.
Oczy przekonywa?y mi? coraz bardziej, ?e to malowanie.

Poszed?em nareszcie, dotkn??em si? r?k?. Czego nie widzia?em,
uczu?em. Tak jest przecudna na tym obrazie mozaika.

Wyraz tego m??a, który szukaj?c PetronelIi, patrzy si?
w oczy ?mierci, z grobu si? dobywa, ma wiele czu?o?ci. Id?c

dalej, Piotr ?. wskrzesza umar?ego.

Zadumienie przytomnych w wszystkich twarzach jedno,
a przy wszystkich twarzach, co? ró?nego maj?, a twarz matki

obok niej, dr?cz?ca, bardzo pi?kna.

W tym wyszed?em na Trybun?, a rzuciwszy okiem na po

t??n? Stolic?, na ogromne filary ko?cio?a, na groby Urbana

i Karola, a przytym ostatnim, na ten kunszt uczonych powa

bów sprawiedliwo?ci, który, pi?kno?? w tym ko?ciele, mie

dzian? koszulk? okrywa, napatrzywszy si? do upodobania, po

niewa? druga godzina by?a, czas obiadu, zostawi?em drug?

stron? na czas inny.

Niechc?c przeinacza? porz?dku w spisie, opu?ci?em opo

wiadanie tego, com zasta? przy ?. Hieronyma, Msza ruska popa
.

z Hierozolimy i miny jego, g?os, ?piewania tony z obrz?dku
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tak wspania?ego, zdawa?y si? robi? jak?? polichinelI?. Trudno

si? od ?miechu by?o wstrzyma?. Tajemnica wyci?ga powagi
w kap?anie.

o godz. 4 by?em z Panem Ordynatem w ogrodzie Xi?cia
Borghese. Statuy z alabastru, z marmuru, kolumny z granitu
i porfiru, gruppy wydatnej rze?by, fontanny, pos?gi, jeziora,
wyspy, piramidy i pa?ace z niezmiernemi bogactwy, ?wiadcz?,
?e bywa?y ze San Borgiów rody panami w tych ogrodach,
w tych pa?acach, co nada?o tej familii bogactwa danin? i lubie?

no??, w dzieciach jej-straszne nami?tno?ci, i okropne mordy.
Ogl?daj?c ten zbiór bogactw, mitry, tyary, trucizny, pugina?y,
zawsze mia?em w my?li: gdyby ten dom by? mniej bogatym,
by?by zapewne mniej z?o?liwym.

O godzinie 7 chodzi?em po ulicach. By?o to w Sobot?.
Id?c od mostu S. Anio?a, a? do Via del Corso, spotka?em sto

osób, w tej liczbie 20 ksi??y, to jest pi?t? cz???. Tyle ich po

dobno znajduje si? w pomiarze ca?ej ludno?ci Rzymu. Na

drodze deI Corso zasta?em ludzi dosy?, ognie pali?y si? na

czterech pr?tach ?ela?nych. Sma?ono ryby w m?ce maczane,

i woleju opiekane. .. Pospólstwo uliczne, rzemie?lnicy, s?u??

cy i ?ebracy, to zakupowali i jedli, a drudzy, w papier obwi

n?wszy, do domu odchodzili.

D. 12. By?em w ko?ciele ?. Jana de Latran. Jestto ko

?ció? bardzo wielki, przez Konstantyna wymurowany, ale ju?

dawnej swojej formy niema. Tu by?a pierwsza stolica Papie

?ów, tu pa?ace Konstantyna znajdowa?y si?.
Po obiedzie chodzi?em ogl?da? kolumny Marka Aureliu

sza i Antonina. Chciano na?ladowa? kolumn? Trajana, lecz nie

dosz?a sztuki proporcya, wielko??, wspania?o??.
Rze?ba Trajana, zdaje si? by? lepsz?, lecz i ta pi?kna.
Kolumna Aureliusza Antonina, stoi na wzgórku, dawnem

Antoninum, a dzi? Piazza Colonna. Ta kolumna, bynajmniej
nie jest zasypana ziemi?, owszem, jeszcze zdaje si?, i? woko?o

jej stopnia zni?y?a si? ziemia.

10Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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Na niej r?ni?te zwyci?ztwa, bitwy i mordy Markoma

nów i Sarmatów, przej?cie tych?e przez Wis??, potym, przez

rzek? San. Zna?, ?e j? Kornrnod stawia?, gdy? w niej wyrazi? to

wszystko, co przywodzi panowanie Aureliusza. Zamiast wy

ra?enia jego cnoty, jego ludzko?ci, obaczysz tu wyra?one

wszystkie bezprawia, które Mark Aureliusz Sarmacyi wyrz?
dzi?. Wdzi?czny syn, cnotliwy Mark Aureliusz, ale ofiara bar

barzy?skiego przes?du wieku swojego, albowiem i tej doby,
Mark Aureliusz rozumia?, ?e niedosy? wielkim byd?, trzeba do

brze czyni?. Poszed? za opini? i wojowa?: Niemcy, Parthy, a ro

zurniej?c, i? niedosy? wiele uczyni? dla ojca swojego, kiedy
jego cnotom niedorówna?, pos?g wystawi? potomno?ci, wyrazi?
na nim to, co dobr? jest nadziej? dla narodu ludzkiego, to, co

dzisiaj obra?a i upokarza Antoniusza.

Zt?d, przeszed?szy Forum Antoninum, by?em ogl?da? pa

?ac de Monte Citorio, gdzie dawniej ust?powa? lud rzymski,
a gdzie dzisiaj odprawiaj? si? s?dy.

Tu widzia?em stary piedesta?' od kolumny Antonin] Pii.

Ta kolumna dzi? jeszcze le?y w dziedzi?cu tego pa?acu. Pa

pie? chce j? kaza? podnie?? przed tym pa?acem, z statu? spra

wiedliwo?ci. Ona by?a po?wi?cona Antonino Pio, z popio?ami

jego w górze.
Poszed?em dalej, na Templum Antoninum. Ostatnie

wspania?e, z ogromnych kolumn z marmuru bia?ego, w pr?gi,
w rz?dzie korynckim. Architrave i les frises s? bardzo wspa
nia?e, w najlepszej proporcyi, w najpyszniejszym gu?cie i zu

pe?nie w ca?o?ci. S?dz?, ?e dom Columnów, niegdy? ten pa

?ac Antonina zagarn??. :Dzi? tam celnia. Tu zt?d wyszed?em
.na Forum Agrippae. Pantheon, czyli ko?ció? wszystkich bo

gów, jest budow? najwspanialsz?. bo jeszcze ca??. Ten gmach

jest jakby ko?ció? poga?ski. Wystawi? go, mówi? jedni, przed

Chrystusem lat 25, Marek Agrippa, zi?? Augusta. Mówi? dru

dzy, ?e Agrippa tylko do niego przyda? portyk, a sam ko?ció?

by? dawny. Jako? uwa?a?em, i? portyk, zdaje si?, jakoby by?

przystawiony po sko?czonym ko?ciele. Portyk jest wielki,

wspania?y, ma 16 kolumn z granitu o?m calnego, z jednej
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sztuki, w rz?dzie l' oryn kim. Za ni mi, lwi nisz pot in
I

pró?n . Przed Alexandr 111 VII portyk nie tak by? zasypany
ziemi?, i? 13 schodów do niego wchodzi? by?o patrz ba, a z

Augusta sta? 7 schodami. Dzi?, równ z ziemiq. Drzwi do

Panteonu s? strasznie wielkie, co mu dodaj \ sp, nialo? i.

Wn?trz bez okna, tylko w górze de ch w yrkul otwarty, na

oko?o nisze, przy ka?dej cztery kolumny z marmuru ?ólt go,
w kr?gi wyrabiane.

\\1 górze ?r dniej, kilkana?cie nisz mni [szy h, dzi? pró?
nych, dawniej bogami zasad ZOIl) ch. Ca?a kopula w kwadr, 1y
r?ni?ta.

Wszystko to, razem zl?czon , dodaje wiel \ .spnntalos i,

wszystko zaraz stawia zmys?om dom Boga. U zul t1l j( ki
?

pobo?ne wra?enie.

Dzisiaj t n ko?ció? jest poswi? ony N. Parmie. \\1 ni

szach dolnych s? o?tarze. Poniewa? w ty h krajach znajduj
si? bractwo ?. Józefa, patrona sztuk i rzemios?, widzie? 111 i

na na okolo pos?gi samych doskona?ych sny erzów, architel .

tów, rnalarzów, poetów. Rapha l zastanowi? mi. Szuka?em

w Jego twarzy tej delikatno?ci, t go umys?u, tej imagina yi.
Znalaz? m 10 wszystko.

Wieczorem poszed?em na ulic? d l Corso. By?, to Ni s
,

dzie?a. W ?wi?to bywa tu zwyczaj, i? na t? ulic? zje?d?aj» si?
kar ty, id?c od pa?acu ministra Wenecki go, a? do placu (m

po del popala, a tam zt?d znowu nazad wracaj? si? t?? ulic?
do wspania?ego pa?a u. Jako?, zasta?em wi Ikie mnóstwo ka

ret, ale to wszystko bardzo skrornn
,

bez vspania?o?ci, w ko

niach, pojazdach i w stanie swojej s?u?by, bez wszelki go

zbytku.

Po bokach ulicy sz?y kompanie ludzi. Polowa prt wi

by?a ksi??y ?wieckich i zakonników. Wszy cy tak?e bez zby?
ku w strojach, w sukni zarnej i habici ,

r

p?: S2 zu, alb

w sutannie.

Przechodz?c na placu del popala, o godz. w pó? do siód

mej, stan??em przy obelisku, przypatrywa?em si?, temu ogrom-
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nemu kamieniowi. Przebieg?em my?l? te tysi?ce n?dznych
niewolników, którzy m?czyli si? ko?o niego w Egipcie.

Widzia?em dzie?o Despoty, rachowa?em te mizeraki, któ

re Cezar, do zwiezienia go na brzeg morza, sp?dzi? w Egipcie,
których u?ywa? do jego przewozu, których dr?czy?, podczas

sprowadzenia go do Rzymu i portu. Nieszcz?sny kamie?,
zdawa? mi si? by? oblany ?zami ludzi. Dzie?o Despoty Egip
tu, jest dzie?em Despoty Rzymu, ale przysz?o mi na my?l: jak
to by? mo?e, aby Cesarz August, w wieku tak o?wieconym,

gdy ?y? Cicero, Horaciusz, Wirgiliusz, s?dzi?, i? s?o?ce

jest Bogiem i po?wi?ca? temu Bogu s?o?ca ten kamie?.

W tym, naprzeciwko tego obelisku, jest obraz, na którym wy

malowany baranek z chor?gwi?. Przed nim, oko?o dwudziestu

dzieci i starych ludzi ?piewa?o, kl?cz?c, te s?owa: Baranku Bo

?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami!

To s?ysz?c, ju? przesta?em dziwowa? si? nad Rzymiany,
czemu s?o?ce wielbili? gdy? oni dziwiliby si?, podobno bar

dziej jeszcze, gdyby widzieli te dzieci kl?cz?ce przed baran

kiem, i prosz?ce go, aby si? zmi?owa? nad niemi.

Tego? dnia by?em u kilku ksi?garzy, a niemog?c u nich

zasta? ?adnej z najpowszechniejszych ksi??ek, zapyta?em si?
o regestr. Czytam, czytam, ale w nim nic nie poznaj?, albowiem

inszych ksi??ek w Rzymie wtenczas nie by?o, tylko ksi??ki

prawnicze, kanoniczne i doktorskie. Pryncypalni autorowie

tego regestru: Emanuel: trait? de dignites ecclesiastiques. 2.

La Rome beneficiale reduite a l'usage et pratique. 3. Abrege

historique de 40 premiers ev?ques de Rome. 4. Examen de

l'usage des Fiefs. 5. Veyer, de l'autorite du Roi, touchant

l'usage necessair ci la profession des Religieuses, 6. Mare Clau

de: de la Jurisprudence. 7. Commentaire sur l'edit du mois

d'Avril 1659. 8. Enchiridion rerum singularium etc. Jakie?

to g?upstwa! Te nauki najwi?cej kwitn? w Rzymie. W tych

materyach lekcye codzienne. W moralno?ci, w fizyce, w che

mii, w historyi naturalnej-rzadko i to w pospolito?ci. Ksi??ki

najlepsze s? zakazane. Có? czeka Rzym? W wszystkich kra

jach Europy czytaj? i my?l?, a w Rzymie wszak czyta? i my-
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?le? nie b?d?. To o Rzymie zapewne Europa pomy?li: m?dry
g?upiego oszuka.

D. 12. Ogl?da?em ko?ció? Po-jezuitów, dzi? kollegiat?,
z kanonikami ?wieckimi, czyli z Jezuitami w inszej sukni, ale

jakiego stanu? niewiedzie?, gdy? ani to ?wiecka, ani jezuicka.
Metis z tych dwóch.

Przejrza?em kaplic?. W tej widzia?em al fresco na mu

rze, gdzie ?. Mic?a? str?ca i gromi diab?y. Wyrazy szpetne,
nadto zmy?lne. S. Micha? z or??em pe?en z?o?ci goni pierz

chaj?ce przed nim jakie? straszyd?o z rogami.

Jak pi?kna, w porównaniu do tej, okazuje si? my?l de

Michel Ange, gdzie Anio? bez z?o?ci, ale w gniewie, gromi pod
swojemi nogami ogromnego starca, na którego czole z?o??.

Wielki o?tarz w malowaniu, niema nic osobliwego. Na pod
niesieniu stoi jagni?, a przed niem kl?kaj? i rzucaj? si? na

ziemi? ró?ne narody.

O?tarz ?. Ignacego zastanowi? mi? na d?u?ej w tym ko?

ciele. Jako?, ten jest rzecz? osobliw? i rzadk?, nie tak z sztuk,

jak z bogactwa. Jestto mina lapis lazuli. Cia?o ?. Ignacego

le?y na lapis lazuli, klamry s? z lapis lazuli. Ca?a nisza

w której statua srebrno-lita Ignacego, wielko?ci naturalnej, stoi,

jest wyk?adana lapis lazuli i innemi drogiemi kamieniami.

Nad o?tarzem le?y ogromna kula, jakiej drugiej niema w ca?ej

Europie, z samego lapis lazuli. Zgo?a, o?tarz ten jest gabine
tem mineralogicznym kamieni, jaspisów, granatów, alabas

trów, marmurów, chalcedonów, porfirów, agatów. Schody

cztery by?y przed ko?cio?em. Widzia?em schody przez famili?

Polignac wystawione, oraz obelisk przez Papie?a tera?niejsze

go Piusa VI wystawiony, z kawa?ków dawnego obelisku w zie

mi znalezionego z?o?ony, dawniej Augustowi stawiony, dzi?

krzy?owi po?wi?cony.

Widok z tych schodów jest pi?kny, wielk? cz??? Rzymu

widzie? mo?na. Tu zt?d wida? pa?ac Xi???t Tosca, przez Leo

na XI wystawiony, w którym, ten papie?, okrad?szy Rzym, z?o

?y? to, co najpi?kniejszego jest w galeryi.
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Potym chcia?em ogl?da? groby dwóch tyranów, abym
z pogard? depta? prochy Nerona i Domicyana, lecz ju? na tym

miejscu zasta?em miejsce cudów. O?tarz Matki Cudownej)
w ko?ciele ?. Maria del popolo. Potem szed?em dawn? drog?
Via flaminia, a dzisiaj celnia deI Corso. Pa?ac Raudeni za

stanowi? mi?. 20 kolumn wspiera szczyt. Na dziedzi?czyku
wida? ró?ne staro?ytne napisy i staro?ytne rze?by zwierzch

nie. Tam zt?d wszed?em do rzemie?lnika robót z mozaiki, ale

nic nie by?o osobliwego, prócz fontanny de Tivoli.

D. 13. Ogl?da?em ko?ció? Maryi Loreta?skiej. Statua

Zuzanny, z marmuru bia?ego, ma wiele powabu w ca?ym u?o

?eniu i wiele gustu w stroju. Ko?ció? jest ma?y, zt?d osobliwy)
?e sumptem piekarzy stawiany, którzy uczynili fundacy? schro

nienia i pewnego ratunku dla ubogich piekarzy.

Potym szed?em do ko?cio?a du nom de Marie. Ko?cio

?ek ma?y, z t?d pami?tny, ?e na podzi?kowanie zwyci?ztwa

pod Wiedniem, odniesionego przez Jana III króla polskiego)

stawiony. W nim obraz Piotra i Paw?a. W ko?ciele ?-go Sil

vestra s? malowania Palmy, Dominiquina, mistrza Gaeta

niego, Algarde, ale nic mi? nie zastanowi?o. By?em dalej
w ko?ciele ?. Katarzyny Seine?skiej. Ma?y, ale czysty, pi?kny
i ca?y ró?nemi marmurami wy?o?ony. Obraz Magdaleny na

.

pó? nagiej, bez koszuli. W ogrodzie zakonnic wie?a, któr? po

dobno Innocenty III dla s?awy swego domu wystawi?. Zawsze

celem tych murów z ceg?y,-przemoc przeciwko przemocy.

Potem wyszed?em na plac monte cavallo dawniej, a te

raz Monte Quirinale. Dwa pos?gi, koni i rycerza, maj? wiele

wspania?o?ci. Z jednej strony nosz? napis Praxitela, z drugiej

strony stoi dzie?o Theidy, w?ród ta?cz?cych. Papie? kaza? wy

stawi? piramid? z granitu, z ro?nych sztuk z?o?onego, która

z??czy?a te ozdoby z grobu Augusta. (Opisz ten grób, wystaw

wielk? cz??? Rzymu, kopu?? ?. Piotra, Zamek S. Anio?a, i ci?g

domów i pa?aców, ró?nych ko?cio?ów, na ko?o podgórza). Na

górze stoi Pa?ac Strozzi, z wysokiemi schody, po których konie

wchodz? do stajen. Z drugiej strony, koszary gwardyi konnej.

Obok tych, pa?ac papiezki Quirinal, gdzie podczas lata bawi.
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Na po?rodku placu, dwa przecudne dzie?a greckie: Pollux
i Castor. W ich ?rodku wznosi si? obelisk z granitu, a z pod
niego tryska obfite ?ród?o. Dziedziniec pa?acu papiezkiego
obszerny naprzód zachwyca oczy, potem, na samym pa?acu
mozaika N. P. Maryi i zegar. Pa?ac by? zamkni?ty. Wszed
?em do ogrodu. Jestto ogród w?oski. Grota jego jest uwagi
godn?, Najprzód s?yszysz g?os organów, potem te ustaj?, za

czyna si? ?wist niezmiernego mnóstwa ptactwa, dalej, straszny
szum wiatrów, ?agli, tr?b i kot?ów. W tym cicho si? robi, ale

patrz?c w t? grot?, widzie? jak?? kuleczk? w powietrza lataj?
c?. Nagle, woko?o z pod twoich nóg wytryska straszna moc

wody. Jestto grota Magna.
D. 14. By?em o godz. 10 w ko?ciele ?. Piotra, ko?cz?c

ogl?da? go, po drugiej stronie, od tego miejsca, gdzie zako?

czy?em.
W kaplicy wielkiej s? w o?tarzach obrazy malowane Si

mona i Judy, Ciampelli. W drugiej stronie, po prawej r?ce,

o?tarz po?wi?cony S. Marcialowi i Waleryuszowi, a S. Walerya
bia?og?owa wi?cej mnie zadziwi?a.

Dalej jest o?tarz S. Tomasza, malowanie szlachetne,

czynno?ci na tym obrazie ?adnej.

Przechodz?c do drugiej kaplicy, naprzeciwko tego o?ta

rza jest grób Alexandra VII.

O godz. 11 z rana by?em w domu Borghese, który jest
w zwierzy?cu, Villa Borghese nazwanym. Ca?a wystawa pa?a
cu jest wy?o?ona staro?ytnerni rze?by zwierzchniemi. Tych
takie jest mnóstwo, i? oko w nich znale?? si? nie mo?e, zt?d

zdaje si? zamieszanie. Bóg Mitras, w jego r?ku wyniesiony
nó? nad bykiem zastanowi? mi? przez swoj? rzadk? pi?k
no??. Tam Rzymianie godz? si? z Sabiny.

W pierwszej sali, pomimo tych kolumn z porfiru, tylu
statu i, tylko rzadka cnota Kurcynsza porwa?a na siebie moje

oczy. Ko? dr?y i spiera si? nad przepa?ci?. M?? cnoty, nie

widzi tego, rzuca si? z odwag? tam. W tym wznios?em oczy.

Mi?o mi by?o patrze? na to wesele owych Rzymian z Kapitolu

wygl?daj?cych, na tego wybawiciela swojego, tryumfuj?cego



RZYM.152

potym, na zwyci?ztwo Rzymu, który nie zna? ?adnej obrazy, bo

si? broni?. Zasmuci?em si?, gdym sobie przypomnia?, ?e

ten to cnotliwy wybawiciel swojej ojczyzny znalaz? wkrótce

los inny, by? wygnany. Na có? si? przyda s?u?y? krajowi,
w Rzeczach pospolitych? widz?c, ?e pr?dzej szkodzi, ni?eli na

gradza obywatele dobre. Ale i na ten zarzut znalaz?em na tym
?e malowaniu odpowied? filozofa malarza. Prawda zakryta,
z s?o?cem w r?ku. Przychodzi czas i odkrywa zas?on?. Oka

zuje si? prawda, a w jej r?ku s?o?ce daleko swoje ?wiat?o

rzuca.

W drugim pokoju, jaka dzielno??, jaki wyraz twarzy, jak

przecudny sk?ad w ca?ym dziele Dawida!

Patrz?c na niego, trudno mi obejrze? si?, czyli jeszcze
nie upad? Goliat. Tak jest, uczucie Bernina ma w sobie mar

mur Dawida. Jaka przedziwna sztuka! Wyra?a w tym zim

nym marm urze uczucia Bernina, a zo?tawione czucie, kto si?
na Dawida spojrzy. Jaka? to delikatno??, jak wiele pi?kno?ci
w Danai!

Tam zt?d przeszed?em sal?, bogat?, w kolumny porfiro

we, statui greckie. W dalszym pokoju zadziwi? mi? wyraz ko

pacza. Przez statu? wyra?ona moc, dzielno?? duszy, zasta

nowi?y mi?. Jestto arcydzie?o Agatyasza, syna Ofity z Ephezu.

D. 14 Grudnia by?em po drugi raz w Kapiteliurn. Za

dziwi?a mi? powtórnie statua Marka Aureliusza, wspania
?o?? Cesarza i dzielno?? konia. Wchodz?c do pa?acu des eon

servateurs t. j. czterech deputatów, z czterech cz??ci miasta

wybranych na 6 lat przez lud, którzy s? przy boku Senatora

i sk?adaj? rad? w tych okoliczno?ciach, które tycz? si? porz?d
ku i expensy. miejskiej, przeszed?szy drzwi, z pogard? spoj
rza?em na statui dwóch tyranów, przez umys?u pod?ego sena

tory wystawione, Jedn? Cesarzowi, drug? Augustowi. Wola

?em spojrzy? na lwa, który rozdziera i pastwi si? krwi? powa

lonego od siebie konia, ni?eli na tych, którzy pastwili si?

krwi? ludzk?. Id?c na gór?, ko?o kolumny zwyci?ztw, przez

Senat i lud wodzowi wystawiony, po pierwszym zwyci?ztwie
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Rzymian na morzu nad Kartagin?, stan??em na schodach, spo

strzeg?szy bardzo pi?knej roboty rze?b? zwierzchni?. Sztuka

czyni honor rzemie?lnikowi rze?by, która wystawia krzywd?

pami?ci Marka Aureliusza i za?wiadcza pod?o?? Rzymian. Pre

torowie kl?cz?, a Mark Aureliusz z konia daje im rozkazy.

Dalej, widzie? Imperatora, gdy Rzym niesie i podaje mu ?wiat,

aby nim rz?dzi?. Niedaleko widzie? wjazd tryumfalny Mark

Aureliusza. Prowadz? kap?any pot??nego byka, a sam Cesarz

czyni ofiar? Jowiszowi na Kapitolu.

W pierwszej sali widzia?em biust królowej polskiej, Ka

zimierzowej, która, po zwyci?ztwie Jana III pod Wiedniem,

b?d?c w Rzymie, by?a ceremonialnie podejmowana w tym Ka

pitolium.
Statui kolosalne papie?ów wcale mi? nie zastanawiaj?,

gdy? wszystkie w jednym sposobie r?ni?te, wszystkie ogrom

ne, wi?cej w uk?adzie sukien pontyfikalnych i tyary ukazuj?

zatrudnienie malarza, ni?eli w wyrazach duszy i czynno?ci

ka?dego Papie?a. I przeto, wszyscy prawie papie?e s? tylko

mass? pot??n? marmuru.

Przeszed?em bitw? Kuracuszów i Horaców. Dwóch Ho

racyuszów ju? pad?o. Ojca ich zbieg?o??, pomieszane matki,

obydwóch synów nat??enie zmys?ów, nadzieja i wiara, dosy?

s? wyra?one dobrze.

Dalej, w drugiej sali, czyn Bruta mawiele my?li. Jeden

syn zdrajca ju? le?y bez g?owy. Czekaj? drugiego znaku, aby

leg? pod mieczem, syn drugi ju? skr?powany. Brutus ma dwa

czucia: ojca i konsula Rzymu.

Czuje i odwraca na bok oczy.

R?ka wyra?a, co mu obowi?zek konsula ka?e.

W sali pierwszej obrazów, wiele bardzo jest sztuk pi?k

nych: Paula Veronesy, Guida, Ludwika Carrara i pi?kna mi

niatura Pani Subeyran. Jaki wyraz w p?dzlu Piotra Cortonal

Niewinna Polixena zbli?a si? ku o?tarzowi, na którym pali si?

ogie?. Jak wiele wyrazu ma twarz Polixenyl Wida? w niej
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rozpacz i nadziej?. Jaka? srogosc w oczach tego kap?ana,

który ju? z ty?u unosi nad ni? sztylet!
Trudno znie?? d?ugo ten ból, ten p?acz, z którym ?amie

r?ce strapiona matka. Pyrrhus czuje si? w tym momencie

ojcem, zwraca twarz, ale duma wkrótce t?umi uczucia ojca,

aby dogodzi? pysze. Gmin ma w umys?ach poruszenie, jak to

g??boko odczuwa. Wi?cej przes?dy i zabobonno?? w jego
duszy zagnie?d?one czyni?, ni?eli zat?umione przez fa?szy
w? ludzko?? uczucia.

Tam - ofiara Polixeny na grobie Achilla wystawia
bardzo dobrze okrutno?? zabobonu. Pe?en dowcipu karton.

W drugiej sali zatrzyma?a mi? hypokryza w twarzy wie

d?my i prostota wiary m?odego rycerza, któremu ta wied?ma

losy z r?ki opowiada, szcz??liwie wyra?one p?dziem Salwia

tego. W tym spostrzeg?a okr?t wielki. Do ko?a niego leci

skrzydlata, powiewna, strasznie lekka fortuna. I okr?t si? kr?
ci i ona ustawicznie leci. Pró?no si? duch niewinny w niektó

rych my?lach wstrzymuje, zawsze równie fortuna z okr?tów

przemija i p?dzi, nios?c z sob? dary. Jak wiele my?li w kil

ku rysach na p?ótnie!
Po obiedzie by?em ogl?da? pa?ac wiejski Xi???t Pamhpi

Ii. Liczy on wiele tak?e wiele mi?dzy Rzymiany.

By? w tym rodzie Papie?. S? to sukcessorowie czarnej
familii Borgia.

Po widzeniu pa?acu Xi???t Albano i Borghese, zdaje si?,
i? tu ju? niema na co patrze?. Ogród jest obszerny i, w gu?cie

ogrodów w?oskich, pi?kny. Widok z Pa?acu z góry jest dosy?
wielki, osobliwie spojrzawszy na ko?ció? ?. Piotra i Watykan.
Jest najrzadsz? ozdob? i cudem Nowego Rzymu.



IV.

Wyjazd z Rzymu. - Terracina. - Oaeta.

Dnia 1 Grudnia, o godz. 10, wyjechali?my z Rzymu.
Dzie? ciep?y. Deszcz popadywa?. Ca?e okolice z tej strony

Rzymu s? prawie zarzucone rozwalinami. Stepy obszerne, na

na których widzia?em stada byd?a. Domów na ca?ym polu

mieszkalnych nie widzia?em ?adnych, tylko znaki i kupy gru

zów, gdzie dawniej domy by?y. Dopiero doje?d?aj?c do Ma

rino mia?em widok kilku domów ch?opskich. Miasteczko do

sy? wielkie i zamieszkane. Lasy na wzgórku dosy? wynios
?e. Po drodze do Marino z Rzymu, niezno?ny kilka razy za

lecia? smród siarki. Uwa?a?em, zk?d by to z?e ci?gn??o. Ujrza
?em ró?ne bagniska zalaz?e b?otem i zaros?e g?st?, a strasznie

wielk?, trzcin?. Z Marino do Fajono, tak?e miejsce znowu

bezludne. W polach nikt nie mieszka. ?ozy i trzcina po wszy

stkich nizinach. W opokach z kamienia piaskowego s? lochy.
Wioska Fondi dosy? d?uga i zamieszka?a. Domy dobre. Po

wietrze strasznie zastali?my ci??kie. Mg?y tak grube, i? o dwa

dzie?cia kroków widzie? nie mo?na by?o. Na noc, o godz. 5

dojechali?my do Veletu. Miasto obszerne i dobrze zamurowa

ne. Austery? zastali?my tylko jedn?. Od dwóch pokoików,
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musieli?my zap?aci? czerwonych z?otych 4 za jedn? noc. Aus

ternik wpad? w z?o??, ?e?my zaraz na jego propozycy? nie

przystali. W tej nieop?aconej karczmie rzecz zasz?a nies?ycha

na, przecudnie charakteryzuj?ca rz?d Neapolita?ski. Id?c spa?
wchodzi jaki?, w sukni kosmatej, z kapturem bernardy?skim
i oddaje mi papier, z podpisem ministra Neapolita?skiego.
Ten papier to zawiera, ?e ten, który z Rzymu wyjedzie, w ten

dzie?, kiedy jedzie cz?owiek kosmaty Procacio nazwany, na ten

czas taki, przyjechawszy na granic? Neapolita?sk?, furmana

Procacio musi wzi?? do Neapolu. Czy? mo?na w którymkol
wiek k?cie ?wiata tak? znale?? dziko??! Kara? kogo? w Nea

polu za to, ?e on wyje?d?a z Rzymu! By?em u tutejszego gu

bernatora, pyta? si? o to. Odpowiedzia? mi, ?e tak trzeba uczy

ni?, gdy? w Neapolita?skim kraju, gdzie sprawiedliwo?ci nie

ma, mo?na sobie narobi? zatrudnienia.

D. 18 Grudnia. Z Veletu wyjechawszy, ju? bagnami

Pontyjskiemi jechali?my. Po za poczt? zastali?my miasto Cis

terna, niebardzo ludne, potem o dwie mile w?oskie stepy, lasy
d?bowe wielkie, góry Apeniny, a po drugiej stronie te? równi

ny, a? do morza, cz??ci? wod? zalane, cz??ci? zas?ane chrus

tem i zaros?e. Domy s?om? pokryte.

Pyta?em si?, gdzie jest ten kana?, który Pius VI kaza? ro

bi? na bagnach? Powiedziano mi, ?e w dwie mile tu zt?d,

Pyta?em si?, czyli on osuszy? cokolwiek powietrze. Rze

kli, i? kana? powietrze poprawi? w wielu miejscach, ale prze

cie? jeszcze ludzi cz?sto trapi choroba. Jako?, uwa?a?em tutej
sze mieszkance, wszystkie blade, wy?ó?k?e. Jaki? niepokój
w ich oczach, znajdowa? si?. Przy Bolsenie, po tych bagnis
kach Marais Pontins jest lud jaki? niezdrowy, humorów ?ó?

tych pe?en, a przeto cholerycznego umys?u.
W Terracina nocowali?my, stan?wszy o godz. 6 z wie

czora. Bagna Pontyjskie przejechali?my. Te, do Forretro

Ponte by?y dosy? osuszone, ale o mil? w?osk? przed Terraci

na bagna te s? po wi?kszej cz??ci zalane wod? i zaros?e trzci

n?. Gdzie niegdzie widzie? kawa?ki drogi Apia. Cz?sto u?am

ki i gruzy jakowychci? wie?: Domów ?adnych, czasem szala-
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sze n?dzne woko?o których kawa?ki k?pków, na których siej?
pszenic? tureck?.

Woda ma?o ma spadku, owszem, po?rodkiem tych bag
nisk p?ynie.

Lud wsz?dzie zasta?em mizerny, ?ó?ty i z?y. W Terraci

nii za? najlepiej nauczy?em si?, jaki jest rz?d xi??y. A niewiele

od niego ró?ny rz?d neapolita?ski.
Ten sam Procazio, czyni furman Neapolita?ski, który

ju? nam tak zuchwale uczyni? napa?? w Veletri, ten uprzedzi?
nas i tu, do Terracina i by? u tutejszego Gubernatora, zapewne

da? zna? któremu z naczelników. Jako?, przyjechawszy do Ter

racina, a chc?c unikn?? jakowego zatrudnienia i k?ótni w kra

ju Napolita?skim z przyczyny owego zuchwa?ego Prokacyu
sza, chcieli?my wzi??? poczt?. B?d?c u Pocztmistrza, mówili?

my o konie. Ten, rozumiej?c, ?e u niego przenocujemy, odpo

wiedziat, ?e s? konie, a gdy kazali?my zaprz?ga?, on, chc?c
nas koniecznie zatrzyma?, kaza? si? d?ugo ludziom guzdra?,
nakoniec powiedzia?, zatrzymawszy nas prawie przez pó? godzi

ny, ?e nam koni nie da bez pozwolenia gubernatora. Pos?ali?my
do gubernatora. Ten kaza? przed domem swoim czeka? go

dzin?. Nareszcie wyszed?. By? to cz?owiek w sukni Abbata.

Z oczu mu patrza?o, ?e si? ju? przepi?. Ten spyta? si?, czego

chcemy? Zacz??em mu opowiada? przykro?ci miane od Proka

cego, który, za to, ?e z Rzymu wyjechali?my w Sobot?, dopu

szcza nam gwa?tu na granicy neapolita?skiej, je?eli przeje?

d?amy furmanem innym, jak on. Ledwo co tylko Abbat po

s?ysza?, ?e my jeste?my temi cudzoziemcami, wzgl?dem któ

rych, ju? go Prokacy buteleczk? uprzedzi?, nie chcia? dos?ucha?

reszty, tylko z fukiem wrzasn??, abym stuli? pysk, a bra? pocz

t? nam zakazuje, i innym furmanem rzymskim jecha? nie po

zwala. To powiedziawszy, gruby i podpi?y Abbat odszed?

i drzwiami zatrzasn??. Byli?my po dwa razy jeszcze u niego,

chc?c mu prze?o?y?, ?e on przeciwko w?asnemu krajowi czyni,

gdy? daje protekcy? furmanowi neapolita?skiemu, który, przez

bezecne monopoli um niszczy furmanów rzymskich, ale ju?

wi?cej Abbat nas do siebie przypu?ci? nie chcia?. Tak, gdy nie
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mog?c jecha?, ani furmanem z którym mieli?my kontrakt, ani

bra? poczty, a to na brzegu b?ot Ponty?skich, domy?lili?my si?

wreszcie, co to znaczy. Doszed?em, ?e pocztmistrz uczyni?

trudno??, aby dwa dukaty za noc od stancyi zap?aci? od

dwóch izdebek. Pan gubernator te? sobie-obowi?za? Proka

cego, który go tak?e obowi?za?. Nadto, dowiedzia?em si?, ?e

ten Prokacy p?aci dwa tysi?ce w Rzymie któremu? kardyna
?owi i tyle? w Neapolu, jakiemu? z Ministrów. Z tego jednego
mo?na sobie wnosi?, czym s? rz?dy cywilne w Papieztwie
i w Neapolita?skiem. Rzuciwszy okiem na kraje Papie?a i na

kraje króla neapolita?skiego, zdaje si?, i? to s? kraje, ju? nie

w?oskie, ale jakie? dzikie stepy afryka?skie. Niewidz?c przy

czyny, dziwny si? to zdaje widok, po tych krajach, które le??
w Weneckiem, w Toskanii, w Genue?skiem. Lecz wszed?szy
w rz?du niezdro?no??, wszystkiego znajduje si? przyczyna,

gdy? niema rz?du, z wi?kszym nierz?dem, jak w tych krajach.

Prokacy jest dowodem. Kiedy w tak nikczemnym zysku, tyle

z?ego i niezdrowego zostaje, to? w rzeczach wi?kszej wagi!

Zt?d pochodzi, ?e tutejszy lud, który przez klimat jest leniwy,

przez rz?d do umys?u mniszego sk?onny, niema umys?u wy

nios?ego, razem pod?y i zuchwa?y; nie wstydzi si? ?ebra?,

a w przys?ugach krn?brny i z?y. Ludno?? my?li o tern tylko,

jakby oszuka?, sk?ama?, odrwi?. W Terracinia, widz?c ten

nasz ambaras, zwi?ksza? go jeszcze bardziej. Nareszcie obsta

wali, ?e tam musimy trzy dni sta?, aby módz odjecha? z fur

manem na poczt?.
Nareszcie op?acili?my si? pocztmistrzowi dobrze i, jakim?

furmanem, a nie poczt?, przejechali?my granic?, a on, za pie

ni?dze sk?ama?, mówi?c, ?e nas wióz? poczt?.
D. 20, wyjechali?my o godz. 8 z Terracina. By? to port

dawny rzymski, dzi? zamulony, nad samym morzem. Miasto

stoi na górze. Papie? Pius VI, wymurowa? tu wielki i bardzo

wspania?y magazyn do zbo?a.

Ruiny Theodoryka króla tu widzie?. Ska?y kamienia

piaskowego. Drog? jechali?my ponad morzem cz??ci? do gra

nicy Pontu. Wielka, na pó? zwalona wie?a, z ciosanego kamie-
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nia dzieli ziemi? i ludzi, którzy nale?? do ?. Piotra, i których
cz??? jest domu Bourbo?skiego.

O godzinie 11 z rana, stan?li?my w Fondi. Jestto mias

teczko mizerne i stara forteca, ?o?daki mizerne tak?e wyci?

gaj? r?k?.
O godz. 1, przeje?d?ali?my, przez miasteczko Itri, mizer

nie pobudowane i nieczyste. Pola tutejsze tak nieludne jak
w Papiezkiem, ale ju? powietrze lepsze. Jako?, przy miastecz

kach cudnie miejscami na polu rosn? figi.
O godz. 3 po obiedzie, stan?li?my na obiad w Mola Gae

ta. Przeje?d?ali?my po drodze ?uk ogromnej wie?y, w której,

pochowane popio?y cnotliwego Cicerona, przez dumnego An

toniusza zabitego. Grób cnoty i po dwóch tysi?cach lat, z ja
kowem? mi?em uczuciem wewn?trznem, obraca na siebie oczy.

Na boku, w pi?knem po?o?eniu, na pó?wyspie, zostaje si? Port

Gaeta, w okolicach którego, widzie? ostatki domu Cezarów.

Z morza dobywaj? si? jakie? miejsc u?amki, gdzie dawne tego

m?drca by?y z uczonemi rozmowy.

Widok z Mola Gaeta, jest jeden z najpi?kniejszych, któ

ry dotychczas widzia?em we W?oszech. Pola s? ogrodem
z oliw, z fig, i winnic. ?rodkiem, idzie droga przecudna, gdy

by w ogrodzie ulica. Z tej, po jednej stronie wznosz? si? Ape

niny i gin? w chmurach. Jeden uparty cypel wznosi si? nad

wszystkie inne, zawsze si? te? o niego tr? chmury, bij? go pio

runy. Na drugich górach przemijaj?ce smugi. Jedne, ustawicz

nie bia?e, ukazuj? obok kwitn?cych pomara?cz i owoce okry

tych fig zim?. Z drugiej strony, ginie oko ku morzu. Ruch

massy tego ogromnego ?ywio?u wielorakie poddaje my?li.

Nad brzegami morza, port pi?knej Gaety, ukazuje znaczn?

ludno??, a z pod wód wydobywaj?c si? Ischia i trzy wyspy,

ostrzegaj?, ?e one kiedy? do Apenin nale?a?y, lecz tym ?y

wio?em poch?onione zosta?y, który je otacza.

Jako?, przyl?dek Gaety zdaje si? wychodzi? w morze

w tej linii, w której te trzy wyspy widzie?.

Na drugim, na przeciw le??cym przyl?dku, ukazuj? si?

jeszcze wielkie ruiny którego? dumnego Rzymianina. Tak jest,
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zastanowiwszy si?, Mola Goeta, nasyci? si? nie mog?em pi?k

no?ci? widoku. Przeci?wszy my?li, pod?ug tego, co oczy moje

razi?o, widzia?em ?wiat stary i ?wiat nowy, razem wiosn?, lato,

zim?, góry, morza, porty i ruiny, i znaki dumnych i groby

cnotliwych Rzymian. Doje?d?aj?c do Garigliano ujrzeli?my

aquaedukty dawne, które do pa?aców podobno Cassyusza

prowadz? wod?.

W Garigliano przewóz bardzo dobry. Droga, jak wsz?

dzie, tak i ta dobra, ale uwa?a?em, i? nieznacznie idzie troch?
w gór?. Kraj pi?kny, tylko ma?o zaludniony. Domy rzadkie.

Nizin ?adnych. Pola nie podzielone. Drzewa oliwne, ale

morwów i winnic widzia?em mniej.

O godzinie 7 z wieczora stan?li?my w Santa Agata.
D. 20. O godz. 6 z rana, wyjechali?my do Itri, z pocz?t

ku w gór?. Wsz?dzie lawa, ale grunta dobre, zasiane. Podzia?

ich nie dobry i ?udzi ma?o. Wyjechawszy z Santa Agata, na

gór?, widzia?em pi?kne okolice Neapolu i Vezuwa.

Itri, jest miasteczko d?ugie, ale nie bardzo dobrze za

murowane. Ludzi nie bardzo wiele widzie?, o poczt? jedn?
tu zt?d jedli?my obiad w Kapui. Miasto forteca nie nadto wiel

kie, ale garnizon ma znaczny, do 3000 ludzi przesz?o stoi. Re

giment królewski i regiment Calabre. W regimencie 1200 lu

dzi. ?o?nierz mizerny, obdarty i ?ebrak, nie wstydzi si? w k?
cie r?k? wyci?gn??, chocia? za to kara, gdyby go spostrze?ono.
W Kapui nowej niema nic do widzenia, tylko Pan Jezus i Naj

?wi?tsza Panna w grobie, przez s?awnego Bernin r?ni?te oso

by. Tam?e, przy N. Parmie z kamienia, jest Naj?w. Parma Bo

le?ci malowana. Jej cudów dowody, s? ?ciany okryte wotami.

Najwi?cej za? uczyni?a cudów leczeniem womitów gwa?tow

nych. Stara kaplica le?y o dwie mile w?oskie tu zt?d odleg?a.
Okolice Kapui pi?kne. Z jednej strony góry, z drugiej nie

przejrzane okiem równiny, przez które bie?y rzeka, pod Kapu?

przechodz?ca. Ludno?? w Kapui mniej znaczna. Miasto b?ot

niste. Ubóstwo widzia?em, ale bez naprzykrzenia si?, owszem,

nawet nie doprasza?o si?.



XVII.

W drodze do Neapolu. --

Neapol.

o godz. 3 po obiedzie, wyjechali?my z Kapui,
Ca?a droga do Neapolu jest najwi?ksz? równin?, Pola

wszystkie, dosy? dobrze uprawne i zasiane, lecz nie mo?na

ich porówna? z tern udarowaniem, które przemys? nada? grun

tom Florenckim.

Domów w polu rzadko widzie?, tylko sza?asze. Wsiów,

tak?e niema. Grunta s? podzielone na campi, ale nie wielkie.

Oliwkowego drzewa niema. Morwów po miedzach nie sadz?,

tylko wszystkie pola od Kapui, a? do samego Neapolu, s? za

sadzone topolami. Drzew tych pot??nych, a w rz?dy usadzo

nych, widok, z gruntami zbo?em okrytemi pod niemi i, od drze

wa do drzewa, w girlandy winne-jest bardzo pi?kny. O pocz

t? jedn? od Neapolu, przeje?dzali?my przez miasto Aversa,

s?awne z swoich nieszcz???, które nad nim zawi?? Neapolita

nów, czyli Neapolu panów, wyrz?dzi?a.
O godz. 7 wjechali?my do Neapolu, zap?aciwszy pi?ty

raz za okazanie pasu i skorrumpowawszy po 5 raz celników.

Miasto Neapol, jad?c przez ulic? Toledo, okaza?o si?

bardzo ludne. Ulica ci?giem zapchana lud?mi. Tych wrzask,

ruch, karet przejazd, kupców, kramów, sklepów ?wiat?o{lgar
Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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kuchni z ogniami po ulicy, przy nich kupy ludu, budy w roz

ne owoce, cukry, winogrona, pomara?cze, cytryny i melony,

wszystko to, cz?owieka pó?nocnego oczy na siebie porywa,

dziwi, uderza, weseli i zdumiewa. Taki na mnie skutek spra

wi? wjazd do Neapolu.
Miasto to, liczb? obywatelów, ze wszystkich miast w?os

kich najludniejsze, dla swych rozrywek najzabawniejsze, z po

wietrza najzdrowsze, dla wielo?ci ko?cio?ów i pa?aców pyszne,

kilk? nadmorskiemi i w mie?cie zamkami warowne, dla swo

jej staro?ytno?ci ciekawe, dla cudzoziemców przyjemne, weso

?e i mi?e miasto, rozkosz tylu Cesarzów i Consulów Rzyms

kich, le?y nad morzem ?ródziemnym, niegdy? Tyrre?skim zwa

nym, nakszta?t pi?knego roz?o?ystego amfiteatru. Ze trzech je
stron ?ciskaj? góry wysokie, broni?ce od wiatrów pó?nocnych,
z czwartej-otoczone morzem, którego wiatry-w zimie ciep?e,
a w lecie,-ch?odek mi?y przynosz?. Ulica Toledo zwana, dzieli

miasto na dwie cz??ci, prawie równe, ulica szeroka i d?uga,
a zawsze niezmiernym t?umem przechodz?cego ludu pe?na,

poprzeczne ulice cho? w??sze, ale równie d?ugie i prawie wszy

stkie wprost ci?te.
Pa?ac królewski wspania?y i okaza?y frontem, na plac du

?y obrócony, bokiem jednym do morza, ty?em komumikuje
z fortec? obronn?. Czterna?cie regimentów po wszystkich
miasta stronach z tak? sztuk? s? rozsadzone, ?e w przypadku

potrzeby, z sob? si? komunikowa? i wzajemnie pomocowa?

mog?. Ta ostro?no??, szczególniej zachowuje si?, na przypa

dek buntu pospólstwa, które, cho? do swych Monarchów zdaje

si? by? przywi?zane, do zbuntowania si?, jest najsk?onniejsze.

Wody, ?wie?ej i zdrowej, dostatek, ka?dy dom prawie
mie? j? mo?e. Okolice miasta tego daj? smakowit? zielenin?

i owoce, wina delikatne. Morze daje ryb? ?wie?? i ustawn?,

góry pobli?sze-?nieg, za którego pomoc?, wyborne robi? si?

lody cukrowe, których codzienna, konsumpcya tak jest wielka,

?e prawie do wierzenia niepodobna. Obfito?? ?ywno?ci tak

wielka, ?e niema miasta, któregoby place i rynki, codzie? i tak

dostatnio, a razem w takiej tanio?ci opatrzone by?y, nad Nea-
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pol, Fabryki porcelany, jedwabne, sukienne, bawe?niane i in

nych rodzajów. Nauki id? pomy?lnie. Obywatele przemy?lni
i dowcipni, szlachta liczna. Rzemie?lników bez miary. Oby
watelów licz? do pi?ciukro? sto tysi?cy w mie?cie, które niema

d?u?yzny wi?cej, nad pó?tory mili naszej polskiej.
Ko?ció? pod tytu?em ?. Marcina, na górze bardzo wyso

kiej, pod któr? ca?y Neapol le?y, z pi?kno?ci marmurów i roz

maito?ci obrazów, malowanych p?dzlem naj s?awniejszych ma

larzów, bardzo jest bogaty.
W zakrystyi widzie?, ceny nie maj?ce szafy, mozaik?

z trzcin indyjskich wysadzone.
Skarbce s? dwa, stary i nowy. W starym-krzy? du?y

bursztynowy, przez którego? króla polskiego darowany.
Cier? Chrystusowa w naczyniu z?otem, ze czterema per

?ami, nadzwyczaj wielkiemi i czterema topazami. Krzy? srebr

ny, którego sam? robot? 6000 taksuj?.

W nowym skarbcu s? szafy, robione z korzenia orzecho

wego relikwie. Apparatów tkanych liczba niezliczona, Cmen

tarz we ?rodku klasztoru jest w ko?o otoczony pi?kn? balustra

d? z fryzami marmurowemi i trupiemi g?owami, których od

prawdziwych rozezna? nie mo?na. Z tego cmentarza d?ugim

korytarzem wychodzi si? na miejsce, które równej sobie zda

si? nie mie? perespektywy i która oczy patrz?cego w zadumie

nie porywa, widz?cego pod swemi nogami ca?e miasto naj

dalsze, pi?kne okolice i jego morze.

Kaplica ?. Symeona do kolacyi Xi???t de S. Severe na

le??ca. Najwi?cej j? zbogaci? Xi??? Raymond, filozof i badacz

tajemnic natury, ca?y oddany wydoskonaleniu mechaniki,

na co niezmierne ?o?y? summy.

Ten to jest sam, który wymy?li? kompozycy? tward? i tak

trwa??, jak marmur. Gzemsy arkad, kapitele pilastrów, s? z tej

kompozycyi, która, gdy od s?o?ca, lub od ?wiec, o?wiecona b?

dzie, podobna jest do koloru konch, które, my, per?ow? maci

c? nazywamy. Ten kolor odbity i rzucony na marmur ?ó?ty,

którym pilastry s? okryte, bardzo przyjemny widok czyni.
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Pod ??kiem, przez który idzie si? do zakrystyi, dziwi?

si? trzeba du?emu klocowi, z marmuru bia?ego, na którym li

tery, uczony sk?adaj?ce napis, s? z marmuru tak?e bia?ego, wy

sadzone na kszta?t kameów. Grunt jest czerwony, a litery
i grunt z jednej s? sztuki marmuru. Tym jeszcze dziwniejsza

jest wysadzisto?? na ko?o tego? kloca, reprezentuj?ca wi??

winnej macicy, z li?ciarni i gronami, gustem arabskim. Nad

tym klocem jest portret zesz?ego Raymunda, pokostem przez

Karola d'Amalte malowany, a nad nim znaki zwyci?zkie, r?ni?
te z tak? delikatno?ci? i tak naturalne, ?e si? dosy? sztuce wy-

dziwi? nie mo?na.
'

Widzia?em figur? Chrystusa Pana zmar?ego, po?o?onego
na materacu, okrytego zas?on?, z pod której przejrze? mo?na

wszystkie cz??ci cia?a ludzkiego, wszystko to z jednej sztuki

marmuru, gdzie oko i umys? patrz?cego miesza si? i gu

bi. Dzie?o to jest jednego Neapolita?czyka, imieniem Jan

Martino.

Dalej poszed?szy, po prawej stronie od wnij?cia, jest po

s?g cz?owieka, za pomoc? ?wiat?a rozumu z b??dów wycho

dz?cego. Powiadaj?, ?e to jest razem wyobra?enie jednego
z tej famili poprzedników, który, w m?odo?ci do?? broiwszy,

potym si? upami?ta? i siebie w tej figurze kaza? wyr?n??. Ro

bi? t? sztuk? jaki? Queiroli. Idea tej statui jest pi?kna. Cz?o

wiek ca?y uwik?any jest w sieciach powrozowych, z których,
za pomoc? skrzydlatego geniusza, usi?uje wydrze? si? i po

woli ju? cz??? sieci z siebie z rzuci?. Ta ca?a prawie sie? jest
robiona na powietrzu wisz?ca, ca?ej figury we ?rodku b?d?cej

niedotykaj?ca si?. Wielkiej trzeba by?o pilno?ci i sztuki w wy

robieniu tej sieci, tak przedziwnej, a to wszystko z jednej
sztuki marmuru.

Z drugiej strony, obraz wstydu, czyli, ?ony jego, okryty za

s?on?, od stóp do g?owy, dystyngwowa? mo?na wszystkie na

giego cia?a linearnenta. Dzie?o to s?awnego snycerza Conra

dini i co do swej osobliwo?ci podobno jedyne, poniewa?
z pomi?dzy tak wielu Greckich i Rzymskich statuów, które

si? widzia?y rozmaicie, nie widzia?em ?adnej, gdzieby twarz

sama, ca?a podobnym kszta?tem zas?onion? by?a.
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Jest w tym?e ko?cio?ku jeszcze i innych pi?knych malo
wa? i snycerszczyzny, ale to com zwy? opisa?, jest prawie cu

downe.

Ko?ció? Zwiastowania N. P. Maryi. Ko?ció? pod ty
tu?em Zwiastowania Matki Boskiej nale?y do jednego Brac

twa, które jest podobno w Europie najbogatsze. Zazdro?ci? mu

bogactw nie mo?na, bo wszystkie je ?o?? na mi?osierne uczyn
ki i dla publicznego dobra.

Bractwo pod tym imieniem. Prócz srebra, zawsze

w ko?ciele znajduj?cego si?, w samym skarbcu, przewa?onej
argenteryi i srebra znajduje si? 51 cetnarów. Cetnar ma 100

Roto?ów, trzy Roto?y czyni? 100 uncyi, co czyni uncyi srebra

140000,o?m uncyj ma funt, czyni wi?c funtowe srebra 210250,
które tam jest w zapasie.

Tak z funduszowych dóbr, jako te? legacyjnych, z akcyz
i ce?, w których cz??? swoj? ma to? bractwo, z cessyi przez
Monarchów i przez partykularne osoby uczynionych, liczy ten

Dom rocznego przychodu 200000 Dukatów, co na nasz? mo

net? czyni 76,925 Czer. Z?t.

Rz?dców tego przychodu jest pi?ciu. Prezyduj? co mie

si?c z kolei. Oni od siebie utrzymuj? ludzi do rozmaitych

obowi?zków, oni s?uchaj? rachunków, pieni?dze assygnuj?,
Dla samych Ministrów tego domu, op?aty wychodzi na miesi?c,

1164, a na rok 14000 Duk. to jest Czer. z?t. 5384.6-20.

Przy ko?ciele chowa si?, dla wygody i nabo?e?stwa, wi?

cej ni? kap?anów, kleryków do pos?ugi, najmniej 30, Ci maj?

nauczycielów, którzy ich ucz?, prócz czytania i pisania, wszy

stkiego tego, co ich do sprawowania w czas przysz?y kap?a?
stwa usposobi? mo?e.

Dom bardzo du?y i obszerny dla podrzutków. Cztery

niewiasty dzie? i noc pilnuj? ko?a, do którego dzieci przyno

sz?, aby im jak najpr?dsz? pomoc da? mog?y. Ich liczba po

winna by? znaczna, je?li samych mamek ten dom chowa 2500,

Op?ata i pensye dla nich kosztuj? na rok 15000 dukatów, to

jest, 5469 Czer. Z?t. Te podrzutki zapisuj? si? w ksi?gi i, gdy

dorosn?, oddaj? ich na nauk? do rozmaitych, wedle ich talentu
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sposobno?ci rzemie?lników. Wyuczeni, tyle? lat na conto do

mu tego uczy? powinni, i na potem wolnemi s? dla siebie

samych zarabia?.

Dziewki wychowuj? si? kosztem tego? Bractwa, w domach

zwanych konserwatorya. Doros?e, gdy id? za m??, to Bractwo

daje im posagu 50 Dukatów, czasem te? i wi?cej, w proporcyi
ich w tymdomic konduity. Te posagi Bractwa kosztuj? na rok

10000 Duk. co czyni 3888 22-20 Czer. z?t. Po zmar?ych m?-

.?ach, je?li do ?ycia sposobu im braknie, maj? prawo do tego?
domu powróci?, gdzie im si? daje wikt i odzienie, a? do ?mier

ci. I ten si? dom zowie si? Retornati, czyli powrócony.
Jest jeszcze Conservatorium panienek, które za m?? i??

nie chc?. Te, w odzieniu mniskiem, pod starsze?stwem Prze

?o?onej, wedle przepisanej ?yj? regu?y, i tych licz? 800.

Które chc? osobliwiej Bogu si? po?wi?ci?, czyni? vota

mniskie, i ?yj? w oddzielnem Conservatorium, nazwanym

di Retiro.

Infirmarya dla starych jest bardzo rozleg?a, i w przyzwoi
te im wygody opatrzona.

Prócz niej, szpitalów jest 4, w których s?u?y 4 medyków,
dwu Cyrulików i pos?ugaczów liczba niezmierna. Co si? po

zmar?ych chorych zosta?o, to dawniej przedawano przez aukcy?
i pieni?dze na zysk tego? Domu obracano. Dzi? zniesiony
ten obyczaj, i pieni?dze z aukcyi zebrane rozdaj? si? mi?dzy

kap?anów, dla odprawienia mszy za dusze umar?ego.

Chorych, którym przez Doktorów os?dzone, do zdrowia

potrzebne, u?ywanie wód mineralnych, to Bractwo swym na

k?adem posy?a do poczty, p?ac?c dla nich przewozy batem, ko

laski, pos?ugaczów, wikt, chusty etc. Pod rz?dem oni s? na

ten czas kap?ana, który si? zowie kap?anem missi. Ta za? mis

sya najmniej do 300 osób liczy.
Prócz tego, niezliczone i wielkie przez to? bractwo czy

ni? si? ja?mu?ny. Rz?dcy tego bractwa dawniej trzymali han

del i bank du?y, ale przez swoje nieumiej?no?? zbankrutowali,

i teraz tylko rocznym swoim kontentuj? si? przychodem. Gdy

by nasze bractwa, zamiast ?ebraniny na ?wiecie, strzelania,
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i napitków dla braci, podobnym w swojej proporcyi post?po- .

wa?y sposobem, nie mianoby racyi na ich nieu?yteczno??

krzycze? i praktyki ich w matery? ?artu i ur?gowiska obraca?.

Wszystkie rzeczonego bractwa obowi?zki na facyacie

wspania?ego ich domu w kilku dok?adnie s? opisane j?zykach.



XVIII.

Okolice Neapolu.
- Her-cutanum. -

Pompeja.
- We

zuwiusz.

Niedaleko, o pó? mili od Neapolu, dawniej miasto s?awne,
i Senat swój maj?ce, potym trz?sierniarni ziemi zapad?e,

i przez inkursye, czyli najazdy nieprzyjació?, zniszczone, Pu

teoli, teraz jesf miasteczko Puzzuolo.

Z miasta, do Puzzuolo wyje?d?aj?c, trzeba jecha? grott?,

któr? od niepami?tnych czasów Rrzymianie, dla komunikacyi
z pobli?szemi okolicami i morzem, obje?d?a? niechc?c, szy

bowali.-Jest to dzie?o, któremu dosy? nigdy wydziwi? si? nie

mo?na, monument wiecznotrwa?y wspania?o?ci rzymskiej.
?rodkiem góry, wskró? przebity loch, d?ugo?ci oko?o 800 ?okci,

a szeroko?ci tyle, ile ?e dwa wozy wygodnie omin?? si? mog?.

W górze ska?y dwa okna s? przebite, dla dania cokolwiek

?wiat?a, ale to nie dostarcza, i dla tego, z zapalonemi pochod
niami jecha? trzeba. Którym za? na pochodnie nie staje, aby

si? w takiej ciemnocie nieroztr?cali, zwykli si? g?o?no ostrze

ga?, aby si? trzymali morza, lub l?du. Ma to by? dzie?o

Kokecia, ale czy to wuj Nerwy, czy jaki tego imienia archi

tekt, historya zamilcza?a .

.

Ogród Wirgiliusza. Na tej samej górze, przed wjazdem
do tej góry, pokazuj? grób Wirgiliusza, wierszopisa, rozrzu-
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eony on jest ze wszystkiem, i tylko tradycya to miejsce
dochowuje.

Puzzuolo. W samym miasteczku Puzzuolo widzie?

okopa?y ko?ció? Serapidesa. Pod?oga marmurowa, ?ciany
przednim marmurem ok?adane, na ko?o stancyjki, w których
jego mieszkali kap?ani, z boku ?a?nia, w której si? przed ofia

rami myli i czy?cili. Jeszcze sze?? du?ych kolumn o?tarza

w ca?o?ci stoj?. W samej tego ko?cio?a ?rzedziwie-o?tarz ca?o

palenia, gdzie ofiary zarzynano, widzie? i ten upust, którym
krew z bydl?cia ?cieka?a i naczynie, w które si? zlewa?a, fi

lary z koryntskiego marmuru, do których przywi?zywano
bydl?cia, i te ca?e do dzi?, i nienaruszone dotrwa?y.

Wida? tam?e ostatki rozwalonego Amphiteatru Pornpe
juszowego, labirynt Tezeusza, czyli raczej ko nserwy wodne,
u?omki wspania?ego akwadektu.

Za miastem, o lekk? mil? ponad s?awnym niegdy? Portem

Baja?skim, na górze, na której mia?y by? niegdy? Luculla

Mecenasa, Cycerona, Nerona i innych rozkoszne pa?ace, a któ

rych teraz same tylko widz? si? rozwaliny, które coraz dalej
a dalej morze podmywa, w samej skale s? ?a?nie, zwane stufe

di Nerone. Wszed?szy tam, od gor?cych exhalacyj tak jest

ciep?o i gor?co, ?e ?adnym tam sposobetn d?ugo wytrwa? nie

mo?na. Ca?y si? cz?owiek w momencie potem zleje. Woda,
która tam p?ynie, tak gor?ca, ?e odrazu w niej r?k? sparzy?
mo?na. Po tym?e nadbrze?u, pokazuj? tameczni, cz??ci?

rozwalone, cz??ci? do po?owy w ziemi? zapad?e ko?cio?y

Dyanny, Wenery, Merkuryusza. Rzecz dziwna, ?e przez tyle

wieków, te budowiska trwaj?c, wydane na wszystkie srogo?ci

powietrza, wewn?trz ani sztukateryi, dziwnie pi?knej, ani na

wet malowania ?wietno?ci i koloru farby nie straci?y.

Z drugiej strony Puzzuoli, id?c pod gór? placem, który

si? nazywa? rynkiem M?czenników, dla tego, ?e ich na tym

miejscu na ?mier? skazanych wystawiano, i egzekwowano,

i gdzie prawie pi?dzi ziemi niema, któraby krwi? m?cze?sk? nie

by?a skropiona, przychodzi si? do ko?cio?a male?kiego, który
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na tym?e miejscu jest postawiony kosztem publicznym (Ko
?ció? ?. Januaryusza), na którym jest tradycya, ?e za wiar? ?w.

zosta? ?. Januaryusz Biskup Protektorem Królestwa Neapoli

ta?skiego, i którego pospólstwo z równY,m czci nabo?e?stwem,
z jakim lud prosty moskiewski czci S. Miko?aja. Ko?cio?ek

ten jest s?u?ony przez Kapucynów, którzy pokazuj? nawet

z wielk? uczciwo?ci? schowane to kamienne naczynie, w któ

rym g?owa ?-go, wraz po ?ci?ciu najpierwiej spocz??a. Jest

tam?e kamienna tego? ?. statua, przez któr? Bóg cz?ste i roz

maite cuda czyni, co ci? Kapucyni mnie powiadali.

Cyterna, konwent ich szczup?y i ubogi, nic w sobie do

widzenia osobliwego niema, prócz jednej Cyterny, czyli su

chej studni na wod? deszczow?, która, aby kommunikacyi nie

mia?a z siarczyst?, tam naoko?o znajduj?c? si? wod?, zmurowa

na jest ?mia?o sztuk? przez jednego Francuza, stoj?cego na

jednej kolumnie, która tak?e naoko?o na ?okie? grubym mu

rem jest obwiedziona.

Solfatara. Groty sobaczej, w której exhalacye ziemne,

nie tylko psy, bydl?ta i ptaki, ale i samych ludzi, w kilka

minut zabijaj?, widzie? ciekawo?ci nie mia?em. Powracaj?c
od ksi??y Kapucynów, po prawej stronie, le?y solfatara,

czyli fabryka naturalna siarki, któr? przez ciekawo?? ogl?da
?em. By?a to góra zapewne niegdy?, ale jej wierzcho?ek samo

wybuchnienie ognia na powietrze wysadzi?o w takiej przez

przypadek, proporcyi, ?e ten ca?y plac mi?dzy górami, figurze

owalnej, bardzo jest podobny. Widzie? na tym placu niezli

czone, z ziemi wydobywaj?ce si? siarczyste dymy, a czasami

i p?omie?. O pi?d? jedn? w g??b' odkopawszy ziemi?, tak

jest ?wirek gor?cy, ?e utrzyma? go w r?ku nie mo?na. Miesz

ka?cy tameczni nie potrzebuj? drew, ani ognia; potrawy swo

je, naczynie w ziemi? wsadziwszy, gotuj?c. Spód tej ca?ej

góry jest pró?ny, i dawno ju? ogniem wytrawiony, a przez

Wezuwiusza, z którym kommunikacy? mie? musi, wysadzony.
Zna? to z odg?osu, który ta? ziemia, lekko kamieniem ude

rzona, niby huk harrnaty, z daleka wypalonej na?laduj?ca,

wydaje.
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W ko?cu równiny, s? niedu?e, pokopane jamy, dla przy

j?cia deszczowej wody, narzucone siarczystemi kamieniamir
z których dostatek zbiera si? a?unu.

Robi si? te? a?un z siarczystych kamieni, nast?puj?cym
sposobem: Siarczyste kamienie, wykopane na tej?e równinie,
gotuj? si? w piecu, jak wapno. Dobrze wypalone i wyj?te
z pieca, a wod? polane, jak wapno w m?k? si? rozsypuj?. To

si? jak ?ug w o?owianych gotuje naczyniach, ztamt?d zlewa

si? w drewniane, to zaczyna ewaporowa? tak, ?e w krótkim

czasie st??eje, gdy to si? och?odzi, znajduj? si? po bokach

naczynia, nakszta?t kryszta?ów, lody a?unu - niektóre ledwie

?elazem oderwa? mo?na.

Prócz tego, dym, który z ziemi wychodzi, nie b?d?c tyl
ko siark?, ch?opi maj? zwyczaj, z wielk? pilno?ci? przewraca?

t? ziemi?, aby si? dobrze siarki napi?a, i tym sposobem dosta

tek siarki zbieraj?, wy?sz? cz??? ziemi w glinianych naczy

niach przeczy?ciwszy.
W tym?e miejscu niedawno za?o?ono fabryk?, na prze

czyszczenie a?unu skalistego. Pi?knie widzie? du?e o?owiane

kot?y, w których si? ?ug gotuje na ropie, nic a?unu, bez ?ad

nego ognia, samym naturalnym ciep?em wrz? kot?y. Ten ska

listy a?un bierze si?, (jakem wzwy? powiedzia?), z wody desz

czowej, i w rozpadlinach, a codzie? na tym?e miejscu znajdu

je si? do zebrania, cho? si? wczora zebra?o.

W miejscach, w których dym zwi?kszym wybucha im

petem, k?ad? si? po?amane dachówki, i u?omki glinianych

naczy?, do których bez ?adnej sztuki przykleja si? wielki soli

amoniakalnej dostatek.

Je?dzi?em do Portici, miasteczka, o pó?tory mili od

Neapolu (Portici), odleg?ego, w którym si? znajduje pa?ac
królewski. Miasteczko to stoi pod sam? gór? Wezuwiusza,

w?a?nie na wierzchu miasta zwanego Herculanum, które lawa

z tego wulkanu zupe?nie zala?a i zagrzeb?a. Ten?e los mo?e

kiedykolwiek spotka? i Portici, bo je?li dla swojej nad mo

rzem poycyi, jest to miasto weso?e, dla tak bliskiego z We

zuwiusza s?siedztwa- jest zawsze w niebiezpiecze?stwie.
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Herculanum. Widzia?em w strasznym dole cokolwiek

odkopane Herculanum, w?asnie pod Portici, cz??? teatru

Pompejuszowego. Po ?cianach s? znaczne malowania kilka

tam zdj?tych statuów, ale postumenta zosta?y, z napisami na

nich, bardzo wyra?nemi, ?e Herkulanczykowie, temu a temu

Cesarzowi, t? statu? dedykowali.

Muzeum. Pa?ac królewski w Portiei, zda si? by? nie

sko?czony, ale ka?dy tam pojedzie cudzociemiec, dla widze

nia gabinetu staro?ytno?ci. Bawi? nienasycenie oko patrz?

cego rozmaite staro?ytne narz?dzia i, jak forma ich przez

tyle kszta?c?c si? wieków, od naszych prawie si? niczym nie

ró?ni. Nic ja tu o statuach marmurowych i ?pi?owych, przed
kilka tysi?cami lat robionych, nie mówi?, ale jak wiele do

zrozumienia historyi, i rozmaitych staro?ytnych obrz?dków
?wiat?a daje widok w pierwszej sali trzynogów, aspersoryów,
no?ów i innych do ofiary narz?dziów; w drugiej widzie? in

strumenta ich cyrulickie, tak niedostatnie, kiedy jeszcze ana

tomii nie znali. W trzeciej, zbiór szal, wag rozmaitych,
i miar, tak do mierzenia ziarna, jako i likworów. W czwartej,

r?kopisma ieh niewycyrowane na prawdziwym papierze, to

jest li?ciu egipskim, na palmowej korze pisane, styl ich, któ

rym na woskowanym notowali i ?cierali tabliczkach. W pi?

tej kuchnie po staro?wiecku zrobione, i w nich wszystkie
a wszystkie naczynia kucharskie i piekarskie. Zna? z nich,
ze staro?ytni, i smacznie i wytwornie jadali. W szóstej zbroje,

i ca?y rynsztunek ?o?nierski, tak do zaczepnej, jako i odpor

nej bitwy. W siódmej nakoniec, medale srebrne i z?ote,

bransoletki damskie, zausznice, ?a?cuszki na szyje, amuleta,

które, dzieci niby od czarów nosi?y, a? do samego obówia

i podeszwów. przytym cokolwiek do ?ywno?ci ludzkiej po

trzebnego, to jest bób, kasztany, jajka, siemie makowe ska

mienia?e. Co dziwniejsza, du?e bu?ki chleba, przez ogie?

spalone, i potym skamienia?e, a co najdziwniejsza i do wie

rzenia najtrudniejsza, wino i oliw? widzia?em w naczyniu

szklannym - skamienia?e.
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Galerya obrazowa. Galerya w tym?e pa?acu obra
zowa jest jedyna w Europie. Jeden tylko król Neapolita? ki

jest w stanie mienia takiej, i ceny ?adnej czyni? nie mo?na.

Jest to zbiór przednich malowa? staro?ytnych na tynku, który
w odkopanych domach, je?li gdzie by? pi?knie odmalowany
alfresco, czy reprezentuj?cy history? jak?, albo rozmaite

ptaszki, ryby, perspektywy z wyrzynanego z marmuru, z wielk?
sztuk? i pilno?ci?, ?ci?niony w ramy, przenie iono do tej?e
galeryi. Takowych bardzo pi?knego p?dzla nieznajomych
autorów obrazów, dwie du?e sale s? pe?ne.

Z Portici wyjecha?em ogl?da? odkopane nowo, a tylko
trz?sieniem ziemi zapad?e od nicpami?tnych w samej historyj
czasów miasto, zwane Pompeia.

Pompeia. Trudno jest wyrazi? impre sy?, któr? oku,
a osobliwie umys?owi patrz?cego, widok miasta wielkie o

i bogatego, przez 18 przynajmniej wieków zagrzebionego,
a z czasem, z ziemi? i piaskiem tak dobrze zasypanego, ?e si?

?aden, aby tam cokolwiek by?o, domy?le? nigdy by ni

móg?, na którym pi?kne winnice, i grunta zasiane by?y, teraz

przez cz??? tylko odkopane miasto najstaro?ytniejsze, a razem

najnowsze. Poniewa? trz?sienie ziemi nie wszystko z funda

mentów wywraca, zosta?o si? zatym z pomi?dzy rozwalin

tego miasteczka wiele bardzo kolumn, ko?cio?ów, domów

nienaruszonych.

Nag?o?? wstrz?sionej ziemi zachwyci?a obywatelów nie

ostro?nych, i nie da?a im czasu ucieczki, ich ?e samych, i z

wszystkiem ich bogactwy, zagrzebawszy. Kiedy inne miasta,

od Pompei nawet staro?ytniejsze, przez rozmaite mód i gu

stów przechodz?c formy, tak co do swej figury, jako te?

mieszka?, wygód ?ycia, obrz?dków, i rozmaitych narz?dziów,

?e tak powiem odm?odnia?y, prócz samego imienia staro?ci,

nic w sobie starego nie zachowawszy; kiedy Rzym, sam dzi?

na innym prawie stoi miejscu, ni? sta? przedtym. gdzie by?y

wspania?e budowiska, teraz s? dzikie pola, a gdzie pole mar

sowe by?o, tam teraz stoj? domy, i te wcale innej daleko, od

staro?ytnych architektury, jako si? najlepiej w tym prze-
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.?wiadczy? mo?na ze dwu kart geograficznych, (z których je

dna-dawniejszy, druga-tera?niejszy Rzym rysuje); ziemia

w swych wn?trzno?ciach chowa?a caluchne miasto, które, jako

ukryte przed lud?mi, odmienno?ci ich gustu nie do?wiadczy
?o. Odkryte teraz, tak jak przed dwoma tysi?cami lat by?o,
dostarcza nam modeli wszystkiego, czego nam do zrozumie

nia staro?ytno?ci historyi brak?o. To jest miasto, które do

Portici museum, rozmaitych osobliwo?ci, a do galeryi obra

zowej-malowa? dostarcza, i codzie? je bardziej ubogaca.
Widzia?em odkopany ?liczny ko?cio?ek, Izydzie bo?yszczu

po?wi?cony, o?tarz, na którym ten ba?wan odpowiedzi dawa?,
sekretne Bonzów wschody, któremi od pospólstwa niepo
strze?eni wchodzili oni pod ten o?tarz, dla zadyktowania bo

?yszczowi wyroków, i zjadania potraw,. które si? ba?wanowi

przynosi?y, miejsce na zabijanie ofiar, miejsce na palenie,

miejsce na puryfikacye ludu, miejsce gdzie spólnie kap?ani

jadali, na ?cianach za? malowania tak ?wie?e, jak gdyby tylko
co ?ciany pomalowane by?y. Obserwowa?em na tych ?cia

nach malowania alfresco, których inwency? przez d?ugi czas

przypisywano Rafa?owi, ale za odkryciem tych rozwalin po

strze?ono, zk?d si? Rafa? po?ywi?.
Widzia?em stacyjki rozmaite obywatelskie, ich kuchnie,

z naczyniami do nich, piwnice, czyli sklepy, pokoiki do przy

j?cia go?ci, pi?kn? mozaik? wyk?adane; ?azienki domowe.

Widzia?em odkopan? kordygard?. Galerya w kwadrat na. kil

kudziesi?t marmurowych kolumnach wsparta, po bokach

stancye dla ?o?nierstwa, w jednej stronie wi?zienia publiczne,

jako si? z marmurowych dawnych napisów zainformowa?

mo?na, wyr?ni?tych na marmurze.

Widzia?em jedn? odkopan? uliczk?, której wysoko??,
a na niej znaki, czyli koleje, od kó? wozowych poczynione,

pokazuj?, jak w?zkie by? musia?y dawniejsze powozy. Powra

caj?c ztamt?d, widzia?em pami?tk? ostatniej erupcyi Wezu

wiusza .-

góry prawie tej lawy, która przecie? tymcza

sem, przez samo pole p?yn?c, miastu ?adnemu szkody nie

uczyni?a.
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Wezuwiusz. Tak wielu ju? autorów o tym wulkanie

pisa?o, ?e cokolwiek by o nim si? teraz napisa?o, by?oby
zbytnim. Straszny to nieprzyjaciel i bardzo bliski! Licz? tych
erupcyj w historyi do kilkudziesi?t. Ta, która w r. 1101 dnia 1

Juiii by?a, jest najznaczniejsz?. P?omie? z tej góry wybucha?
wysoko, do ?okci 500. Dym tak by? g?sty i ciemny, ?e w Ne

apolu, który o dobre dwie mile oddalony, w?ród po?udnia,
z pochodniami po ulicach chodzi? musiano. Popio?u za?

i spalonego piasku tak wielki dostatek i z takim impetem ta

góra wyrzuca?a, ?e si? obawia? pocz?to, aby ca?ego Neapolu
nie zasypa?

Szcz??ciem, ?e przecie? wiatr odmieni? dyrekcy? swoj?
i do morza si? obróci?. Takowa erupcya, zawsze ma z sob?
w kompanii b?yskawice, grzmoty i pioruny.

Przemys? ludzki i z tego nieszcz??cia profitowa? potrafi?.

T? law? ulice wszystkie w Neapolu s? brukowane, z nich po

ko?cio?ach wspania?e robi? si? wschody, z nich pi?kne stoliki,
tabakierki i inne galanterye arty?ci wyrabiaj?.

U do?u tej góry pi?kne winnice daj? do?? znakomite

wino, pod imieniem Lacrima Christi. Ja rozumiem nawet, ?e

tej?e nieustannej erupcyi winien Neapol te lelkkie trz?sienia

ziemi, które szkody mu ?adnej nie czyni?, i którego ja do

?wiadczy?em dwa razy, ledwie si? domy?li? mog?c, ?e to

w rzeczy samej trz?sienie ziemi.

W czasie mojej bytno?ci nie przestawa? nigdy Wezu

wyusz dymi?. Jam za? ciekawo?ci nie mia?, by? pod sam?

odch?ani? dla tego, abym nie widzia? wi?cej-tylko dym i cza

sem kamieniem w ?eb nie dosta?.
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Przechadzki po Neapolu.
- Teatra. -

Obyczaje. _

Filangieri.

Galerya Farnezyuszowa. Galeryavnazwana Farnezyu
szow?, z Pompei ca?a do Neapolu przeniesiona,jest przepyszna.
Prócz dostatku przednich obrazów i statuów, prócz niezliczo

nego mnóstwa kameów i kamieni, jest jedyny co do swej wiel

ko?ci agat, na którym z jednej strony Bachusowski festyn,
z drugiej=.meduza, r?ni?ta w naturalnych kolorach. Ten agat

jest sferyczny, dyameter jego b?dzie najmniej 10 carów. Jest

tam?e zbiór ciekawo?ci naturalnych, strojów, odzienia, ozdób,

?a?oby, zabawek, instrumentów ?o?nierskich i muzycznych,

których u?ywaj? w Otaicie, darowizna Hamiltona, ministra

Angielskiego przy tym?e dworze.

Capri wysep. Naprzeciw samego Neapolu, na morzu,

stoi wielki wysep, teraz biskupstwo Capri. Biskup tameczny
ma cz??? male?k? brzegu, który co rok arenduje komu, do

stawiania sieci na powracaj?ce od Afryki, morsk? drog? zmor

dowane, i na tym pierwszym wyspie odpocz?? chc?ce prze

piórki. To da?o miejsce rozumieniu mylnemu, ?e ca?a Bis

kupstwa intrata na przepiórkach ufundowana. Nie wiele ten

biskup mia?by intraty, poniewa? nad 50 Dukatów z arendy.

miejsca tego nie bierze.
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Ten to jest wysep, do którego, po Troja?skiej wyprawie,
b??dz?c po morzu, Ulisses zajecha?. Przyn?cony miejsca pi?k-

?

no?ci?, znalaz? tam ?adne, i na nierz?d oddane dziewczyny.
Nie da? si? im omani? m??ny Ulisses, osobliwie od naj?adniej-

.

szej z nich, nazwanej Parthenope, która z rozpaczy w wod?
wskoczy?a. Ulisses z?owionego trupa pogrze?? na górze kaza?.

Jak to pisze Fontany Bel. Neap. lib. 6. In vicino monte

sepulta Parthenope sirenum una.

Ten to przypadek, zwyczajem poetyckim w rozmaite

przybrawszy fikcye, Homer opowiada, jak sztucznym sposo
bem ?echc?cego spiewania Syren unikn?? Ulisses. Tym to

kszta?tem ten?e poetów ojciec, dwa na morzu Tyrre?skim s?a

wne szkopu?y, których pr?dko?ci? swojego okr?tu unikn??
Ulisses, po poetycku opisa?.

Z tych to miejsc wzi?te nazwiska Charona, Acherontu

i pól Elizejskich. By? albowiem za samych pogan zwyczaj,

zmar?ych w mie?cie nie chowa?; wywo?ono ich tedy przez

miejsca bagniste, zwane Acheron, na pole, które si? zwa?o Eli ..

zejskiem, niedaleko od Puzzolo. Charon stary, i który by?

przewo?nikiem przez kilkadziesi?t lat, zosta? s?awnym, skoro

Homerowi swojego po?yczy? imienia.

Ale powró?my ju? do saraego Neapolu. Poniewa? to

miasto tak jest zabawne, mówmy tedy cokolwiek najprzód
o jego teatrach.

,

Opera i inne teatra, Dom opery, pod tytu?em S. Ka

rola, w pa?acu królewskim, jest i du?y i wspania?y. Graj? si?

na nim opery seryowe. Tam si? daj? illuminacye, tam bale

maskowe. Ló? na oko?o liczy si? 180. Wszystkie lo?e od teat

ru lustrami ok?adane, i potym o?wiecone, bardzo pi?kny wi

dok sprawuj?. Liczy?em przez ciekawo?? ?wiece po gerydonach,
i po stronach do tysi?ca ich naliczy?em. W czasie maskowe

go balu cztery tysi?ce osób bardzo wygodnie mie?ci? si? i ba

wi? mog?.

Drugi teatr, a Florentini, w którym opera Buffa, czasem

opera francuska, albo komedye francuzkie, graj? si?. Trzeci

Teatr Novo, na którym te? opera Buffa jest grana.
12

Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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Czwarty, Al fondo di separazione, gdzie czasem operetka

jaka, ale najcz??ciej w?oskie graj? si? komedye. Teatr to mój

by? faworytny. Banda albowiem Lanbardone, komedyantów,

przecudnie dobrze dobrana, wszystkie role bez braku gra?a.

S? jeszcze i inne dla pospólstwa teatra, prócz tych, które po

przedniejszych placach widzie?. Dla zabawki g?upiego pospól

stwa, a w?asnego zarobku, wystawiaj? i graj? szarlatani.

Teatra ich wszystkie w powszechno?ci s? ozdobne i pi?k
ne. O mora? nie pytaj. Boj?c si? podobno" aby tak ludne

miasto zaludnia? si? nie przesta?o, ca?a jest nauka: jak odrwi?

rodziców, czy opiekuna, ma panienka i przekra?? si?; jakiemi
zwabia? sposobami ma si? cz?owiek z dziewczyn?, jakie na po

gotowiu wybiegi, gdyby ich dostrze?ono; i niesko?czona tym

podobnych rzeczy jest liczba, te? do tego punktu, ?e w jednej
komedyi, publicznie, na teatrze, nie wstydzi?a si? aktorka gra?,

chytrej w bordelu k ... y, która m?odego jednego op?tawszy, dzi

kich go maksym uczy, tymczasem go z pieni?dzy obieraj?c
zmownie z rajfurem, który tak?e na tym teatrze swoj? gra rol?.

W drugiej pami?tam operze jest reprezentacya jarmarku,
na którym dwaj m?odzie?ce, obrawszy dwie ?adne dziewczyny,

pod protekstem, ?e to s? ich siostrzyczki, niemi zwodz? dru

gich i sami jako w?asnym towarem zarabiaj?.
A przecie w oczach spektatorów ta nieprzyzwoito?? nie

jest postrze?on?, która w ka?dym innym Europejskim teatrze

zganion? by?aby! Trzeba tedy by? Neapolita?czykiem, ?eby
to ?adnej na umy?le nie czyni?o impressyi.

Karnawa?. Karnawa? ich bardzo zabawny. Prócz tak

wielkiej ludno?ci, widzie? we dni od pracy wolne ulice pe?ne

poliszynelów z pospólstwa biegaj?cych i lud swemi akcyami
do ?miechu pobudzaj?cych, widzie? karety i wozy tryumfalne,

umy?lnie na to robione, i panów w gustowne i kosztowne ma

ski przebranych i tak si? przeje?dzaj?cych. Widzia?em most

tryumfalny, na którym czasem król je?dzi? w masce, reprezen

tuj?c wjazd su?tana do Mekki. Wóz pi?kny i du?y, ale stroje

janczarów i assystencyi do 100 m. dukatów kosztowa? maj?.

Tegom ja wjazdu nie widzia?.
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. Chi?j?ka ??zechadz.ka. Przechadzka publiczna, ze wszy
stkich najpi?kniejsza, ZOWIe si? Chiaia. Jest to du?y, po nad
samem morzem zrobiony ogród, o d?ugo?ci naszej ?wier? mili
szeroki na proporcy?, we ?rodku wielka fontanna, po stronach
kilka ich mniejszych, po bokach, z jednej i drugiej strony, kry
ty szpaler, drzew pomara?czowych dostatek, od wnij?cia same

go du?e, pi?knym gustem zbudowane, kordegardy, od morza

ten ogród niskim parapetem, a od ulicy ?elaznemi sztacheta

mi obwiedziony, tak, ?e przechodz?cy, widokiem z jednej
strony ca?ego morza, z drugiej-pi?knych pa?aców i niezliczo

nej li?zby karet, bezustannie tam przeje?d?aj?cych si?, cieszy?
si? mo?e. Sytuacya tego placu, na po?udnie, tak dobrze od

wschodu, pó?nocy i zachodu, samym mirtem jest zas?oniona,
?e go tam przez ca?y rok w lato czu? mo?na.

Panowie. Panowie Neapolita?scy zbytek lubi?, dla cu

dzoziemców bez interesu s? grzeczni i mili, ale edukacyi ?ad

nej nie maj?, prócz tych, którzy ju? woja?owali. Widz?c tak

wielki zawsze zbieg cudzoziemców do swego miasta, domnie

mywaj?, ?e nad ich miasto nic nigdzie niema pi?kniejszego
i ?e gdzieindziej nic niemasz do widzenia. To si? w powszech
no?ci mówi, poniewa? i mi?dzy niemi s? niektórzy zupe?nie
umanierowani.

Ktoby wierzy?, ?e w tak ma?ym królestwie Xi???t jest

119, Duków 156, Markizów 143, Baronów 445, Hrabiów 42,

prócz innych tytu?ów, gdyby nie wiedzia?, ?e nie zawsze do

tego tytu?u przywi?zane fundusze, ?e za pieni?dze kupi? tytu?

i pieni?dzmi go utrzyma? mo?na!

Procedera. Procedera ich s? niesko?czone, a niema

prawie ?adnego, coby w nie uwik?anym nie by?. Sekretarya

Stanu, króla imieniem czyni?ca, wedle upodobania swego, albo

rewizy? in integrum sprawy, tyle razy, ile jej si? podoba? b?

dzie naznacza? albo dekreta podnosi? mo?e. Tak ludne kró-
, ,

lestwo, jak ma?o jest silne, z tego wzi??? miar? mo?na, ?e nie

b?d?c w stanie by? respektowanem przez korsarzów i rozbój

ników morskich, i dobrze uzbrojonem na wystawienie ki?ku
fregat, od papie?a krucyat? morsk? i onej odpusty UproSIW-
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szy, on? wsz?dzie dla zebrania pieni?dzy od dwóch lat publi

kuje. Zrazu to mia?o swój skutek i wielkie si? pieni?dze zbie

ra? pocz??y. Ale gdy postrze?ono, ?e z nich i jednej dot?d nie

wystawiono fregaty, ale na inne posz?y wydatki, ostyg?a ta

gorliwo??, i teraz, ani statków uzbrojonych, ani pieni?dzy,
niema.

Czymby pró?niaków zabawi? mo?na? Widziwi? si?
nie mo?na, jak tak wiele tysi?cy ludu, bez pracy, bez s?u?by,
i bez rzemios?a ?ywi si?. Coby za po?ytek, i sobie i swemu kra

jowi, król zrobi?, gdyby do sta najmniej tysi?cy pró?niackiego
ludu, po Neapolu w?ócz?cego si?, za ?ywno?? i ma?? p?at?, za

trudni? odkopywaniem Pompei! Znalezione tam skarby i prze

dawane kolumny, marmury, nagrodzi?yby w dziesi?? razy ?o

?ony expens, obywatel przywyka?by do pracy, i mniej by?oby
w kraju z?odziejów.

Kto, ten czytawszy dziennik, by? zechce w Neapolu,

ostrzegam z w?asnego do?wiadczenia, a?eby i najdystyngo

wa?szym nie wierzy?, bo, gdy znajd? sposób oszukania cudzo

ziemca, nie wstydz? si? mu pieni?dzy wy?udza?.

Filangieri. Pozna?em tam bardzo dystyngowanego,
o?wieconego, i razem bardzo poczciwego cz?owieka, nazwis

kiem Fi1angieri. Synowiec to jest Arcybiskupa neapolita?skie

go, autor ksi?gi bardzo rozumnie pisanej o Prawodawstwie.

Cz?owiek s?odkiego charakteru, ani uprzedzonego, ani zaci?

tego zdania. Ten jego najwi?kszy przyjaciel, kto go jakiej

prawdy nauczy.
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Powrót do Rzymu. -

Opis ?wi?ty? i zabytków

wiecznego miasta.

Dnia 31 Januara z Neapolu wyjechawszy i w Kapuy,
u J. X. Pignatelli, tamecznego Arcy Biskupa przenocowawszy,
dnia drugiego Febr. powróci?em do Rzymu, do którego teraz

opisania przyst?puj?.

Rzym. Rzym, niegdy? znajomego ?wiata, teraz Chrze

?cia?stwa Stolic?, opisowa? i co si? w nim widzenia godnego

znajdzie, kilka· by tomów potrzebowa?o. Wiele ju? o nim

obszernie pisa?o autorów, i jeszcze pisz?. Kto zatym to mia

sto zechce pozna? dok?adnie, do nich odsy?am, poniewa?
z mojego dyaryuszu nie wiele si? zainformuje. Sama no

menklatura miejsc i rzeczy widzianych, z dziesi?tek arkuszy

zabra?yby. By?aby rzecz do czytania sucha i nie t?ga. Kto

Rzymu nie widzia?, nie informowa?aby. B?d? zatym w opi

saniu Rzymu najsk?pszym, i, ile by? mo?e, najkrótszyrn,
a opisuj?c tylko przedniejsze rzeczy, b?d? stara? jasno??, z jak

najwi?ksz? precyzy?, pogodzi?.

Rzym ze czterech osobliwie rzeczy dzi?. s?awny: z ar

chitektury, staro?ytno?ci malarki albo snycerki i muzyki.
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Trzeba tedy cokolwiek naprzód napisa? o budowiskach rzym

skich, o znaczniejszych galeryach obrazowych, nakoniec o tea

trach i akademiach muzycznych. Tym porz?dkiem materyalny

Rzym opisawszy, niektóre przydam obserwacye o rz?dzie,

obyczajach ludno?ci, bogactwach, fabrykach etc. mieszka?ców

i obywatelów dzisiejszego, jak teraz jest, Rzymu.

Budowiska, któremi to s?awne miasto jest przyozdo

bione, nie mog? by? widziane bez podziwienia. Opisowa?

wszystkie, kilkunastu tomów trzeba by?oby. Opiszem znacz

niejsze.

Mi?dzy budowiskami pierwsze miejsce zajmuj? ko?cio?y.
Mi?dzy za? wszystkiemi, nie tylko Rzymu, ale i ca?ego ?wiata,

ko?cio?ami, prym trzyma ?. Piotra Watyka?ski. Znam ja z do?

wiadczenia, ?e sucha nomenklatura obrazów takich a takich,

tych a tych malarzów, tych a tych pos?gów, tych a tych snyce

rzów, rejestr o?tarzów, z takiego a takiego marmuru, s?upów,

pilastrów, z?ota, mozajki, nie mo?e-tylko znudzi? czytelnika.
Podobne dzie?a sztuki, nie - s?yszanemi, ale widzianemi by?

powinne.

Nie mog? jednak przenie?? na sobie, abym cho? niedo

k?adnie nie opisa? jednego ko?cio?a, który si? zowie cudem ?wia

ta, który s?usznie nazwa? mo?na ko?cio?em Metropolita?skim

nietylko Rzymu, W?och, ale i ca?ego ?wiata.

Fontana, który dobrze ko?ció? ten opisuje, powiada: ?e

za jego czasów on ju? kosztowa? z gór? 60 milionów szkudów,

to jest, wi?cej ni? 420 miliony z?t. pol.

Lew X papie?, niecierpliwo?ci? swoj?, aby za ?ycia

swego doko?czy? t? ogromn? budow?, przez sprzeda? odpu

stów da? niewinn? okazy? do dysput Augustyna Lutra, z Do

minikanem Tezelem, z której, pó?niej, nieszcz??liwe tylu kra

jów od ko?cio?a nast?pi?o oderwanie. Konstantyn W. na
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tym w?a?nie miejscu zbudowa? ko?ció? i sam 12 koszów ziemi
tam zaniós?.

r
?l? gdy si? ten ko?ció? wali? pocz??, Juliusz II pocz??

tera?niejsz? budow?, pod dozorem s?awnego architekta Bra
mante Lazari, ko?czona za? by?a ci?gle przez Rafa?a z Urbi

nu, Juliano SangalIo, Michael Angelo Buonarotti, Barozi,
Fontana Moderno, Bernini, i innych.

Klemens VII ustanowi? kongregacy? z kardyna?ów
i pra?atów do dozorowania fabryki ?-go Piotra. Ona rozs?dza
dysputy o kontrakta wzgl?dem dostawienia materya?ów, albo

przyozdobienia ko?cio?a. Ale ten dla komissarzów jest naj
profitniejszy artyku?, ?e je?liby w legacyach ad pia opera,
albo partykularne miejsce, albo sposób applikowania nie by?
dok?adnie w testamencie wy?uszczony, je?li z jakich okolicz

no?ciów nie mo?na dope?ni? my?li leguj?cego, to kongregacya
ma moc przyw?aszczenia sobie tego, na fabryk? ko?cio?a. Na

wet kiedyby o legacy? sprawa by?a, procent od niej, a? do

daty s?dowej, ostatecznej, decyzyi, od daty ?mierci leguj?cego,
do tej nale?y kongregacyi.

Dziedziniec. Nic wspanialszego nad dziedziniec przed
ko?cielny. Dla rozszerzenia go, monument Scypiona Afry

ka?skiego, pyramid? wi?ksz? od C. Sextyusza, za miastem

jeszcze stoj?c?, za Aleksandra VI wzniesiono.

Oko zapewne na tej odmianie nie straci?o. Owalna ko

lumnada na oko?o ma cztery rz?dy szerokich i du?ych s?upów,
z których si? robi? trzy oddzielne chodniki. Szeroko?? dzie

dzi?ca tego w naj krótszym dyametrze, przechodzonym przez

obie fontanny i obelisek, jest 150 kroków. Najd?u?szy za?

d?ugo?ci jego dyametr, to jest, od pocz?tku kolumnady, a? do

facyaty ko?cielnej, jest 400 kroków. W niektórych koperszty
chach wyra?ona jest kolumnada naprzeciw facyacie ko?cio?a,

ale tego niema w rzeczy samej, poniewa? dziedziniec niczym
nie zawalony jest i otwarty od wni?cia do ko?cio?a. Ta kolurn

nada sk?ada si? z 320 s?upów z kamienia Tivoli, a tak gru

bych, ?e ledwie trzech ludzi obj??by jeden z nich mog?o.
Na dachu p?askim tej kolumnady stoi 56 pos?gów ?wi?tych,
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dwa razy wi?kszych od pospolitej cz?owieka wysoko?ci, wedle

obrysu Berniniego. Dziedziniec ten zdobi? dwie fontanny,
zawsze wytryskuj?ce, a w samym ?rzodku stoi obelisek, da

wnie nale??cy do Nerona pa?acu, niedaleko ztamt?d.

Obelisek. Ten obelisek by? naprzód po?wi?cony
przez Sezostrysa s?o?cu w Egipcie, przywieziony do Rzymu
za czasów Caliguli, na wielkim statku, którego

1

wymiar jest

opisany przez Pliniusza w ks. 16 Rez. 40. Cztery jego boki

na szczycie ko?cz? si? w angu? uko?ny, i niema, pospolitych

innym Egipskim obeliskom, hieroglifików. Powiadaj?, ?e wa

?y 992406 funtów, wysoko?? za?, prócz bazy, jest stóp 80.
I

Postawiony jest za Syxtusa V, przez Fontan? Architekta. Aby
tylko wydoby? z ziemi, wktór? by? wlaz?, i podnie??, Fonlana

40 sporz?dzi? machin, z ?elaznemi walcami i bardzo du?erni

linami. Si?a tych wszystkich machin razem zaaplikowana
zosta?a za pomoc? 800 ludzi i 100 koni. Jednak ledwie we

dni 8 ten obelisek wydobyto. Na przyprowadzenie za? go

na te miejsce, na którym stoi teraz, cho? to tylko by?o 300

kroków od miejsca, gdzie le?a?, by?o roboty na cztery mie

si?ce, ale najwi?kszej bieg?o?ci swojej w mechanice da? do

wód Fontana dnia 10 Grudnia 1586 r. kiedy si? ta ogromna

massa podnios?a, za pomoc? 52 machin applikowanych, ra

zem za daniem znaku, albo przez tr?b?, albo dzwonem. Pod

niesiony do nale?ytej wysoko?ci obelisek, osadzony zosta?

na swej bazie, w po?rzód okrzyku niezliczonego ludu, odg?osu

wszystkich dzwonów i armat w zamku ?-go Anio?a. Fontana,

(je?li gadaniu wierzy? mo?na), nadto zaufawszy kalkulacyi

swojej si? machinowych, pob??dzi? by? bardzo. Liny naci?

gn??y si? nierównie wi?cej, ni? si? spodziewa?, a zatym obeli

szek osiad?, i nie móg? si? podnie?? dosy? wysoko, aby na

swoim osiad? piedestale. W tym zatrudnieniu, kto? z przy

tomnych krzykn??, aby powrozy zmoczy?, co gdy si? to sta?o,

podniós? si? obelisek do ??danej wysoko?ci. Fontana w sze

?ciu miesi?cach doko?czy? to dzie?o, które, prócz krucyfixu
na szczycie i pedesta?u, kosztowa?o 34945 szkudów. Stoi ten

obelisek na grzbiecie 4 lwów, bez ?adnego tynku, poniewa?
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o?romny ci??ar w?asny jego, jest dostateczny. Lwy s?

ze SpI?U poz?oconego i stoj? na pedestale. Fundament jest
szeroki i bardzo g??boki, z gruzu, krzemieni, wapnem moc

nym zalewanych. Krzy? siedm stóp wysoki, ze spi?u z?oco

nego, na wi?rzchu postawiony, zamyka w sobie cz?stk? drze

wa Krzy?a S-go, i kto, mimo id?c, zmówi Ojczenasz i Zdrowa?,
dost?puje odpustu 10 lat i tyle? kwadragen. Wiele z tej oka

zyi bitych medalów pod?o?ono pod fundament. To? samo

zrobi? Alexander VII, 1661 r. Apr. 25, pierwszy k?ad?c kamie?

na kolumnad? oko?o dziedzi?ca.

Przysionek. Wschody dziedzi?cowe do przysionku ko

?cielnego zowi? si? Limina Apostolorum. Powiadaj?, ?e

Karol W. w dzie? koronacyi swojej, na kl?czkach wszed? po

tych wschodach do ko?cio?a. Na wierzchu wschodów, przed

samym wnij?ciem do ko?cio?a, jest wielki przysionek (po na

szemu kruchta), który, na ka?dym innym miejscu, wybornie

uj?? by móg? za du?y ko?ció?, poniewa? ma 216 stóp d?ugo

?ci, a 40 szeroko?ci. Na o?miu s?upach tak du?ych, ?e jednego
z nich, z ci??ko?ci? pi?ciu ludzi obj?? by mog?o, le?y pi?kny
Architraw. Dwie, pi?knego purpurowego koloru, jo?skie
marmurowe kolumny, stoj? przy ka?dym wnij?ciu przysion

kowym, a takich drzwiów, czyli wnij?ciów, jest pi??. Tam

papie? trzy razy w roku publicznie b?ogos?awi. Tam dawniej

Kardyna?owie Dyakonowie czytali bull?, zwan? in Coena

Domini, z przekl?ctwem kacerzów, po ?acinie i po w?osku.

Posadzka w tym przysionku jest znajpi?kniejszego

marmuru, a sklepienie ozdobione sztukatery? i sut? poz?ot?.

Przy wschodach, po prawej r?ce, jest statua siedz?cego na ko

niu Konstantyna W. w którego twarzy, rado?? pomieszana

z respektem i podziwieniem, na widok promienistego Krzy?a

w ob?okach, dziwnie pi?knie jest wyra?ona. Ta statua z jednej

jest bry?y. Naprzeciw. jej, z drugiej strony, statua, tak?e na

koniu siedz?cego Króla W. i tak?e z jednej bry?y. Ró?ne tej

roboty cz??ci s? krytykowane, ale te wady zgin? w potom

no?ci. To najwi?ksza zdaniem moim wada, ?e artysta nie

dawno umar?.
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Drzwi. Z tego przysionka s? cztery drzwi do ko?cio?a.

Jedne, po lewej r?ce, drzwi s? zamurowane, bo si? tylko na

Jubileusz otwieraj?, przez uderzenie m?otkiem, przez samego

Papie?a. Lud ca?uje krzy? spi?owy, na tych drzwiach przy

bity, z takim nabo?e?stwem, ?e ni?sza cz??? onego nierównie

-jest bladsz? od wy?szej. Te drzwi nazywano dawniej Porta

iudicii, poniewa? temi drzwiami wnoszono cia?a zmar?ych do

ko?cio?a. Wszystkie te drzwi s? lane ze spi?u, przez najlep

szych na ten czas artystów.

Sam ko?ció?. Forma tego przepysznego ko?cio?a jest
na krzy? ?aci?ski, a proporcya d?ugo?ci, szeroko?ci, wysoko

?ci, tak akuratnie zachowana, ?e oko nie dostrzega tej wiel

ko?ci, która w swym ogóle jest niezmiern?. Cudzoziemiec,

pierwszy raz tam wszed?szy, rozumie si? by? oszukanym

przez odg?os publiczny, nie znajduj?c ten ko?ció? tak wielkim.

.. A? dopiero gdy si? znajdzie w nim, niejako chodzeniem po nim,

wtenczas pozna jego rozleg?o??, a im cz??ciej i d?u?ej wpa

trowa? si? pocznie cz?owiek w cz??ci tego ko?cio?a, tym wi?cej
codzie? materyi do zadziwienia znajdzie. D?ugo?? albowiem

ca?a tego ko?cio?a, wedle rachunku kawalera Fontany, zamy

kaj?c w to i szeroko?? przysionku i grubo?? murów, jest 722

stóp. D?ugo?? za? wewn?trzna ko?cio?a, odedrzwi a? do o?

tarza, gdzie jest Katedra ?. Piotra, jest 596 stóp. Szeroko??

?rzodkowa od jednego ko?ca ko?cio?a, do drugiego ko?ca, jest
86 stóp, ale ca?a szeroko?? ko?cio?a, od kaplicy chórowej a?

do kaplicy Naj?w. Sakramentu, jest, prócz grubo?ci murów,

291 stóp stóp. Wysoko?? ko?cio?a, od posadzki do sklepienia,

jest 144 stopy. Front jest 390 palmów szeroko?ci, wysoko??
statuów na nim stoj?cych

-

jest 22 palmy. Obwód ca?ego

ko?cio?a jest 3000 palmów. Rzymski palm ma 8 cal ów

i trzy linie.

S?awny Salomonów ko?ció? sk?ada? si? z rozlicznych

dziedzi?ców, mia? te? z?ota i srebra dostatek, ale sam w?a?ci

wie ko?ció? nie dorówna nigdy w pi?kno?ci Watyka?skiemu.
Ko?ció? ?. Paw?a w Londynie daleko mniejszy, niech co chc?

Anglicy entuzia?ci i mówi? i pisz?, poniewa? wedle Camp-
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bella, w ksi?dze, pod tytu?em Vitruvius Britannicus, d?u

go?? ko?cio?a Londy?skiego jest 520 angielskich stóp, kiedy
ko?ció? Watyka?ski, wedle tego?, nie licz?c w to przysionku,
ma stóp angielskich 650.

S? bezw?tpienia w zabudowaniu tego ko?cio?a bardzo

znaczne defekta, jak jak we wszystkich ludzkich rzeczach na

?wiecie. Ale co bym mia? roztrz?sa?, czy? i jak sprawiedliwe
s? przygany? Wol? ciekawych i w takiej materyi kochaj?cych
si? odes?a? do Campbella, w przedmowie jego do ksi?gi pod
tytu?em Vitruvius Britannicus.

Kopu?a. Kopu?a ?. Piotra, zdaniem wszystkich, jest to

cud sztuki i wielko?ci, a w pewnej odleg?o?ci patrzona, wy

stawia umys?owi wyobra?enie wspania?o?ci miasta, w którym
stoi. Wysoko??, od posadzki ko?cio?a, a? do wierzchu krzy
?a, jest 432 stóp, zewn?trzny kopu?y obwód 620, wn?trzny

dyametr 143 stóp, tak jak Panteonu. Na okó? pierwszego

ganku, w kopule, zliczy?em zwyczajnych kroków 214. Ta, tak

ogromna kopu?a, zbudowana jest przez dwu architektów: Ja

kobo de la Porta i Dominika Fontan?, za papieztwa Syxtusa V.

Ale ca?y honor przedsi?wzi?cia i odrysowania nale?y si?
Micha?owi Angelo. Gdy raz niektórzy wychwala? zacz?li

ko?ció? Rotundy staro?ytny, jako dzie?o, któremu nic podob

nego ?aden z pó?niejszych zrobi? nie zdo?a, ten wielki arty

sta odpowiedzia?, te on nie tylko zbuduje kopu?? równej

miary, ale j? zawiesi nadto na powietrz?. Co, oboje nale?y
cie dotrzyma?.

Ten cudowny sztuki ludzkiej dowód utrzymuj? cztery

s?upy, ka?dy z nich maj?cy dyametru 90 palmów, ka?dy za?

s?up ma statu? z bia?ego marmuru, maj?c? prócz postumentu

22 palmy. Bardzo gani? architekta Bernini, ?e porobi? czte

ry nisze, czyli framugi, na te statui, w czterech s?upach, utrzy

muj?cych t? kopu??, a osobliwie za wschody, które si? ci?gn?

a? do miejsca zwanego Sacra Grotta, ?e to wszystko os?abia

struktur?. Wkrótce postrze?ono rysy w kopule, z okazyi ude

rzonego piorunu. Bernini nigdy nie by? ?agodnym cz?owie-



RZYM.
188
--??==?====================================

kiern, nie dziw tedy, ?e ma?o mia? przyjació?, którzy go bro

nili od pospólstwa, jego zuchwa?o?ci przypisuj?cego ten nie

szcz??liwy przypadek, i podobno szcz??ciu swemu w podnie

sieniu i postawieniu pysznego obelisku na placu Navony,
winien by? ca?o?? g?owy swojej, Micha? Angelo, co da? ry

sunek na t? kopu??, ba? si? przypadku podobnego, i dla tego,
zaleci? bardzo usilnie, a?eby w tych czterech s?upach, ani

w ich fundamentach, ?adnej nigdy odmiany nie czyniono.

Jakby to dobrze by?o, gdyby zdania tego wielkiego artysty

s?uchano, nieszcz??liwe, nadto oczywi?cie, pokazuj? konse

kwcncye. Ka?dy, co si? w architekturze kocha, z ?alem po

gl?da na t? rys? w takiej strukturze, która si? rozmiarem przy

bli?a do stopnia doskona?o?ci, do której tylko ludziom doj??

pozwolono. Ta rysa sta?a si? znacznie szersz? w roku 1700,

przez ziemi trz?sienie. Ledwie z do?u t? rys? dostrzedz mo

?na dla wysoko?ci, ale na ganku wida? bardzo dobrze dwie

znaczne rysy, jedna naprzeciw drugiej, pokryte ?elaznemi

ankrami, pi?? calów szerokiemi.

W sklepieniach, pod postumentem ka?dej ztych czterech

statui, jest o?tarz, na którym mozaikami s? wyra?one przed

niejsze sprawy ?wi?tego, którego w górze jest statua.

Ko?ció? dolny, czyli podziemny. Ciasne schodki pod
temi czterma o?tarzami prowadz? do innych podziemnych

sklepów, pe?nych wybranej mozaiki. Ta mozaika by?a daw

niej posadzk? starego ko?cio?a. W tych sklepach s? cia?a

?wi?tych, zawarte w ?cianach. Pod?oga (jak mówi?), jest ta?

sama, co by?a za czasów Konstantyna W. Sk?ada si? z porfiru
i innych marmurowych sztuczek. Tam le?? ko?ci wielu papie
?ów i cesarzów, osobliwie za?: Honoryusz, Teodozyusz i Otto

II le?? razem w ma?ym sklepiku, formy owalnej, zupe?nie

zamurowanym, poniewa? trumny, w których le?eli dawniej,
na co innego obrócono. Tam spoczywa prócz wielu zacnych

niewiast, s?awna królowa Krystyna i cesarzowa Marya, ?ona

Honoryusza, w której niedawno trumnie dostatek znaleziono

z?ota, srebra i bardzo drogich dyamentów, Agnieszka, Henry

ka IV cesarza i Karolina z Lusignanu, królowa Cypryjska,
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architekt Brarnante, autor pierw ze o abry u - T Piotra.

wielebny Beda, i drudzy.
W tych podziemnych Jodlach bardzo d mno, hodzi

bez ?wiec nie mo?na. Przeto, na samym wnij ciu j t po ? d
nie i po w?osku napisany na tablicy chwalebny rozkaz,

?

d

tych lochów kobiety wchodzi? nie mo T?, tyJk w prz w dni?
niedziel?, a w ten czas, m??czyznom tarn? znajd wa? i
nie wolno. Przyczyn? takiego postanowienia by?y taj mn

mi?ostki, w tych ciemnych zak?tkach odkryte. J, zez d t?d
wida? malowanie al fresco kszta?tu stare o Watyk: nu i k _

?cio?a ?-go Piotra, nim na nowo zbudowany zosla?. Tam j t

pierwsza próba mozaiki przez Gitti i rozmait z?uki tak

dawniejszej, jako i tera?niejszej mozaiki. Kaplica, mi dzy
czterrna k?towerni wzwyt rzcczonemi, ?rodkowa zwana l

mentina, albo Confesione Dei Apostoli, toi pro to pod wi 1-

kim o?tarzem i pod kopu?? ko?cieln?. ?ciany t j kaplicy
marmurem i porfirem wyk?adane, wzi?te z ?azi n rypiny.
Tam na o?tarzu po?wi?caj? si? pallia przez Papi ?a, tum

w trumnie zw?oki ?. ?. Piotra i Paw?a apo to?ów, i to mi j c

szczególniej zowi? Limina Apostolorum.

Konfessya ?w. Piotra. Powró?my? t raz do am o

w?a?ciwie ko?ciola. Równo pod ?rodkiem kopu?y je t o?tarz

Wielki, na którym sam Papic? tylko msz? miewa, twarz? na

wschód to jest do drzwi i do ludu, obrócony. ad o?tarz m

baldachim ze spi?u z?oconego, ozdobny czterma ani ?ami

i krucyfiksem, na czterech du?ych fugowanych ?upach, t, k?

spi?owych. Kruszec ten okrywa? dawniej dach Pant onu.

S?up ka?dy ma wysoko?ci 90 stóp, a Urban VIII, za kt 're o

rozkazem te s?upy stan??y, dla wiecznej sw go imienia pa

mi?tki, herb swój, to jest pszczó?ki, g?sto ponasadza? kaza?

mi?dzy li?cie na s?upach i po tumemach. Balu trada broni

zej?cia na schodki, zawsze prawie zamkni?te, prowadz?ce do

konlessyi wzwy? rzeczonej, a w obwodzie tej balu trady

ustawnie, prócz W. Pi?tku, pali si? sto lamp srebrnych.
Robota z wylaniem kosztowa?a 57000 duk. a sam?

poz?ot? wysz?o 23000 duk. ?aden si? temu wydatkowi dziwi?
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nie b?dzie, kto wie, ?e na ubogacenie tego ko?cio?a wszystkie
,chrze?cia?skie narody, przez kilku wieków, sk?ada?y si?. Ode

drzwi, na przeciw dwu pierwszych s?upów od wni?cia, stoj?
przy ka?dym dwie, z ?ó?tego marmu,ru naczynia, na wod?
?wi?con?, utrzymywane ka?de przez dwu anio?ów z bia?ego
marmuru. Ka?de naczynie, równie jako i anio?, jest z jednej
sztuki.

Momument s?awnej Krystyny, królowej Szwedzkiej, wy-
-

stawiony jest przy pierwszym s?upie, przy którym stoi naczy
nie z wod? ?wi?con?, na przeciw kaplicy. Zacz?ty on by?
nak?adem Innocentego XII, sko?czony przez Klemensa XI.

Sk?ada si? on z bia?ego marmuru, ozdobny medalionem tej
pani, kosztowa? ID/m. szkudów. Cia?o jej, zamkni?te w trzech

trumnach: cyprysowej, cynowej i drewnianej, tam spo

czywa.

Na przeciw drugiego s?upa jest pyszny monument, tak?e

z marmuru bia?ego, wystawiony pami?tce hrabiny Matildy,
s?awnej z donacyi i przywi?zania swego do Rzymskiej

Stolicy.
W kaplicy Naj?wi?tszego Sakramentu najpi?kniejsze

jest tabernaculum z kamienia lazuli, ozdobione z?oconym

spi?em.

D?ugi by?bym w opisywaniu monumentów Grzegorza

XIII, Grzegorza XIV, Klemensa X, Aleksandra VIII, Grzegorza
W. Leona XI, Innocentego VIII i innych, równie jako i fun

datorów zakonnych, za pozwoleniem Klemensa XI, przez ró?ne

? zakony wystawionych.
W samym ?rzodku ko?cio?a, przy jednym filarze, jest

statua stara ze spi?u, wyra?aj?ca ?. Piotra, wylana za czasów

Grzegorza W -go, z u?amków popsutej statuy Jowisza Kapi

tolskiego. Pospólstwo i inni ca?uj? nogi tej statui. Wielu po

wiada, ?e ta statua nie by?a wylewana powtórnie, ale tylko
niektóre poczyniono odmiany, do przerobienia Jowisza po

ga?skiego na ?. Piotra. Ale to wielki fa?sz i drwinki nieprzy

jació? ko?cio?a Rzymskiego. Bo ta statua siedzi na krze?le,

trzymaj?c w lewej r?ce klucze, prawa za? r?ka, co?kolwiek
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podniesiona, a dwa palce, w posturze rozgrzeszaj?cego, postu
rze, niezgodnej z postur? Jowisza, dla tego musiano go pew
nie przelewa?. Gloria nad g?ow? ?. Piotra bardziej wyra?a
wozowe ko?o z sprychami, ni? promienie z g?owy ?wiat?a

pe?nej wychodz?ce.
O?tarz Katedry ?. Piotr?, na samym froncie ko?cio?a,

przy którym drewniany tego S. Aposto?a pulpit, oprawiony
w drugi, z bronzu poz?acanego, trzyma czterech ko?cio?a Do

ktorów, dwóch ?aci?skiego, a dwu-Greckiego obrz?dku. Te

statuy s? bardzo du?e i ze spi?u z?oconego, na postumentach

yi?knych, marmurowych. Z tego kruszczu Gloria nad pulpi
tem we ?rzodku, wyra?aj?ca Ducha Przenaj?wi?tszego, w po

staci go??bka, promienie zewsz?d g?sto wychodz?. Ca?a ta

robota kosztowa?a 167551 szkudów, abrysowana przez Ber

nini i wylewana przez Pisana. Przedtym o?tarzem wisi wiel

ka bardzo, ze spi?u poz?acanego, lampa,
Z prawej strony o?tarza Katedry, jest monument Urbana

VIII, z czarnego marmuru, zrobiony przez Bernini. Naprzeciw
za?-monument Paw?a III, z Farnezjuszów, abrysowany przez

Micha?a Angelo, a egzekwowany przez La Porta. Ca?a ta

fabryka kosztowa? mia?a 241m. szkudów. Na tym monu

mencie s? dwie statuy, w le??cej postawie.
Jedna z nich' wyobra?a Prawd?, czyli roztropno??,

w kszta?cie kobiety dojrza?ej, powa?nej i skromnej. Ale druga,

która wyobra?a Religi?, w kontr pierwszej, jest w kszta?cie

lubie?nej dziewczyny, w wyszukanym zaniedbaniu le??cej.

Mówi?, ?e Hiszpan artysta, jako drugi Pigmalion, rozkochaw

szy si? w swojej statuy, utai? si? w ko?ciele i znaleziony czy

ni?cym z ni? t? nieprzyzwoito??, za któr?, w ka?dym innym

miejscu, da?by gard?o, ale ?e nale?a? do Kardyna?a Karaiiy,

przebaczono mu. Dla zgaszenia mi?osnych po?óg na przy

sz?o??, leciuchna sukienka, ze spi?u z?oconego, od piersiów, a?

do kolan, wrzucona jest na t? statu?.

Ko?ció? ?. Piotra zamyka w sobie oko?o 180 wielkich

marmurowych filarów. Innocenty X kwadratowe filary inkru

stowa? czerwonym marmurem, i ozdobi? j? medalionami pa-
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pie?ów i go??bkami basso reliefo, maj?cemi w dzióbkach

swoich zielone ga??zki, herb tego Papie?a. Ca?a posadzka

jest z marmuru, a w ko?ciele 29 o?tarzów. Och?dóstwo i po

rz?dek jest osobliwszy w tym ko?ciele. Na najmniejszy po

zór py?u, na ?cianach, albo filarach, tocz? ludzi w machinach

na to wymy?lonych, dla opylenia, tak dalece, ?e ca?a ta bu

dowa pokazuje si? zawsze ?wie?a, i jakoby tylko co zako?

czona. Nie przestaj? oni na tym, ?e opyl?, jeszcze wilgotne
mi chustami ocieraj? i czyszcz?, Do tej jednej roboty nale?y
50 osób. To, tak wielkie och?dóstwo ko?cielne, nie wiem, jak

si? zgodzi? mo?e z dopuszczeniem latania go??bków .po

ko?ciele.

Wielka ?cian grubo??, a okien ma?o??, czyni ko?ció? po

niek?d ciemnym i mglistym. Mg?a ta, tak szkodliw? pokaza?a

si? by? obrazom na drzewie, lub na p?ótnie, malowanym, ?e

za nieodbit? uznan? potrzeb?-zast?pi? ich miejsce mozaiczn?

robot?, która si? nazwa? mo?e nie?mierteln?. Z tej okazyi,
dla wiadomo?ci mojego czytelnika, wzmiank? cz?sto o mo

zaice s?ysz?cego, a niewiedz?cego, co zacz jest ona? w krót

ko?ci ca?? t? robot? opisz?,
Co to mozajka? Materya?, którego tera?niejsi u?ywaj?

do tej roboty, s? to drobne sztuczki szk?a, napawane wszel

kiemi rozmaitego stopnia i cienisto?ci kolorami. Szk?o naj

przód si? robi w cienkich blaszkach, potym porzni?te s?

w pod?u? rozmaitej miary kawa?ki. Niektóre z tych sztuk,

u?ywanych do figur widzianych w pewnej odleg?o?ci, jak na

sklepieniach i w górze, zdaj? si? mie? w szerz szeroko?? palca,
ale pi?kniejsze sztuki ca?e robione s? z szpilek, ?e tak po

wiem, szklannych, wielko?ci ig?y ordynaryjnej, tak dalece, ?e

do zrobienia portretu kwadr atowego, dwu ?okciowego, takich

szpilek wychodzi oko?o dwu milionów. Kiedy te sztuki s?

'sko?czone, poleruj? je tak, jak zwierciad?a; wtenczas prawie

niepodobna dostrzedz, ?e si? sk?adaj? z niezliczonych cz?

steczek szk?a, sztucznie u?o?onych; ale si? wydaj? nakszta?t

obrazów, naj?ywszemi kolorami malowanych i szk?em po

wleczonych. Grunt, na którym te szklanne osadzaj? si? cz?-
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steczki, jest to rodzaj klajstru, pomieszanego z przepalonym
na

.

wapno ?ar?urem, cieniuchnym piaseczkiem, gumm?,

klaJstrem,. bIa??Iem od jajek, i pokostem. Ta kompozycya,
zrazu tak Jest mi?kka, ?e bez trudno?ci wsadzi? w ni? sztuczki,
albo ?le wsadzone wyjmowa?, i poprawia? mo?na, ale coraz

twardnieje bardziej i staje si? tak twarda jak marmur. W ram?
drewnian?, która nie mo?e by? mniejsz? nad stop? wszerz

i grubo??, je?li obraz cokolwiek ma by? wi?kszy, wk?ada si?
ten, ?e tak powiem, mozajkowy klajster. Rama ta ?ci?niona

jest du?erni ?elaznemi gwo?dziami i przybita do tablicy mar

murowej, albo kamiennej, która s?u?y za dno rzeczonym
ramom. A poniewa? niektóre z wi?kszych obrazów miewaj?
d?u?yny po 10, po 8 ?okci, szerzyny w proporcy?, grubo?? za?

klajstru, czyli rnassy, od 8 do 9 calów, a szpilki, czyli ig?y
szklanne, takiej ?e d?ugo?ci, z tego mo?na sobie jakie takie

uczyni? wyobra?enie wagi i ci??aru takowej sztuki. Które s?

mozaiki przeznaczone na to, aby w pewnej odleg?o?ci by?y
widziane, te nie s? polerowane, ale które si? robi? do ozdoby
o?tarzów, nie ?a?uj? pracy, aby im jak najwi?kszego przyda?
lustru. Te szpilki szklanne, w rozmaitym kolorze, le?? w szu

fladkach przed artyst?, tak, jak w drukarni litery przed zece

rem; arty?ci za? tak s? doskonali w na?ladowaniu najpi?kniej

szych rzutów p?dzla malarskiego, ?e jedyna w tym ró?nica,

i? kolory w kopii s? ?ywsze i ?wietniejsze, ni? w oryginale.
Wielu papie?ów posz?o za przyk?adem Innocentego XII, zo

stawuj?c summy na ekspens kopiowania obrazów, b?d?cych

na o?tarzach ko?cio?a Watyka?skiego. Trzy tylko obrazy mo

zajk? ozdobione zosta?y za papieztwa Benedykta XIII.

Szk?o wylane w tabliczki jest rzni?te w sztuczki na

ko?ciele ?. Piotra, ale osadzenie tych sztuczek na klajstrze,

dzieje si? w domu na to zrobionym, tu? za ko?cio?em. Dawne

mozaiczne sztuki, czyli sztuki szklanne, by?y du?e, g?sto po?
z?acane, jakby posrebrzane, ale oko?o roku 1400, Andrzej

Tasai Florentczyk, z Janem Cimabue, mozajk?, której si5 by?

nauczy? od Apolloninsza Greka, który bieg?o?ci swe] da?

13
Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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dowody, robi?c w ko?ciele ?. Marka, w Wenecyi, daleko wy

doskonalili. Tasai od tego? Greczyna nauczy? si? sztuki

emaliowania, a .osobliwie preparowania pere? i robienia

szklannych kompozycyj, oraz napuszczania ich rozmaitemi

farbami, potrzebnerni do mozaicznej roboty.

Jak daleko ta sztuka wydoskonalona zosta?a przez te

200 lat, ?atwo obaczy? mo?na, przez porównanie dawniejszej
z tera?niejsz?.

W dawniejszej
- szpile du?e s? z gliny wypalonej"

a wierzch tylko rozmaitemi kolorami napuszczony. Ale trzeba

jeszcze umie? ró?nic? czyni?, mi?dzy tera?niejsz? mozaik?,
a robot? zwan? Florenck?, która si? zasadza, ?e z kawa?ków

pere?, i drobnych cz?steczeknajpi?kniejszego marmuru, robi?

si? kwiaty, ptaszki i t. d. w taki w?a?nie sposób, jak stolarze

wyk?adaj? kantorki rozmaitemi figurami, w rozmaitych ko

lorach, drzewem rozmaitym. Zt?d W?osi t? robot? zowi?

pietro pretiose commesse. Nie do?? jeszcze widzia?, kto tylko
widzia? sklepy i ko?ció? ?. Piotra, widok albowiem tego, co

?i? najwy?szym sklepieniu znajduje, obficie nadgradza fatyg?

wej?cia na gór?.

Od kaplicy bocznej niema wschodów, ale wchód jest
tak pochy?y, aby konie i os?y, na których prowadz? rozmaite

wiktua?y i materya?y, mog?y wchodzi? i schodzi? z ?atwo?ci?.

Uszed?szy oko?o 200 kroków, wchodzisz na ga1ery? ko

?cieln?, blisko sklepienia, niemaj?c? wprawdzie balasów, ale

tak szerok?, ?e po niej mo?na si? przechodzi? bez niebez

piecze?stwa. Tam mozaiczne figury pokazuj? si? ogromne,

chocia?, od posadzki widziane, zdaj? si? by? zwyczajnej
wielko?ci. D?ugo?? np. klucza ?-go Piotra jest 33 palmy

rzymskie.

Wn?trz na galerya kopu?y jeszcze jest wy?sza i tam

olbrzymie statui Chrystusa Pana, i dwunastu Aposto?ów, po

kazuj? si? w prawdziwym swym rozmiarze. Sama kopu?a

wielka, mo?e w?a?ciwie by? miana za dwoist? w ?rzodku, to

jest, mi?dzy temi dwiema kopu?ami s? wschody, których jest
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80. Obie kopu?y s? koncentryczne i wkl?s?o?? wy?szej do

k?adnie odpowiada wypuk?o?ci ni?szej kopu?y.
Wy?ej post?piwszy 20 wschodami, wchodzisz na galery?

zewn?trzn?, oko?o której, w ko?o, ?elazna balustrada. W ko?o

kopu?y stoj? pi?kne s?upy, a mi?dzy niemi szklanne okna,

daj?ce ?wiat?o wielkiej kopule. Te s?upy utrzymuj? wewn?trz

kopu?? stoj?c? na wypuk?o?ci kopu?y, po której, zamiast bal

lustrów, trzymaj?c si? powroza, wchodzisz na sam wierzch

wielkiej kopu?y, gdzie postawiona jest latarnia. Ztarnt?d, prócz

pi?knego widoku ca?ego miasta, widzie? mo?na w dzie?,
zw?aszcza pogodny, morze, chocia? o 4 mil w?oskich dalekie.

Nakoniec, drewnian? drabin? 14 szczeblów i drug? ?e

lazn?, 12 ich maj?c?, wchodzisz na sam wierzcho?ek, ciasnym

wprawdzie przej?ciem, do ga?ki miedzianej na szczycie kopu

?y. Ga?ka, która krzy? utrzymuje, w której ja by?em, a która,

zdo?u, wi?ksz? troszk? od ordynaryjnego jab?ka wydaje si?

w swoim wewn?trz obwodzie, ze 12 ludzi pomie?ci? mo?e.

Facyata ko?cio?a jest pi?kna, ale bardziej zdaje si? pa

?acowa, ni? ko?cielna. Okna du?e, bez szk?a ?adnego, obraz

niejaki? pustego budowiska czyni?, i defiguruj? bardziej, ni?

zdobi? ko?ció?. Zakrystya, któr? tera?niejszy Papie? funduje

i zdobi, co do swej architektury podobno nie bez wady, ale

co do bogactw pi?knych marmurów, sztukateryi rzni?cia,

obrazów, warta b?dzie ko?cio?a Watyka?skiego, ale jeszcze

nie jest sko?czona. "

Ko?ció? ?. Jana Latera?skiego. Druga po S. Piotrze

bazylika jest ?. Jana Latera?skiego, najdawniejszy i najstar

szy ko?ció?, matka wszystkich ko?cio?ów na ?wiecie. Papie?

zwie si? jego Biskupem, i dla tego, po swojej koronacyi, na

obj?cie tego ko?cio?a z pomp? jedzie. Facyata tego ko?cio?a

jest przedziwnie pi?kna, onaby wy?mienicie do Watykanu

usz?a. W ko?ciele, pod W. o?tarzem, znajduje si? ??tarz, na

którym ?. Piotr i inni po nim Papie?owie ?fiar.?
S.

?prawo
wali. Mi?dzy za? relikwiami, s? g?owy SS. Piotra 1 Paw?a

Aposto?ów.
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Po niszach ko?cio?a s? z przedniego marmuru rzni?te 10

statuów 12 aposto?ów, przez najprzedniejszych snycerzów,

wysokie ko?o 8 ?okcie ka?da. Nadgrobków tam jest bardzo

wiele pi?knych. Krzcielnica niedaleko ko?cio?a kosztowna

i pi?kna. ,

Komu si? malowania, rze?by i tym podobne opisy, po-

dobaj?, znajduje si? ksi?ga, w roku 1657 w Rzymie wydana,
z kopersztychami, tam si? doczyta? wszystkiego mo?e. Ale

nie mog? zamilcze?, com na galeryi kolegiaty przytym ko

?ciele widzia?, to jest Sellas stercorarias albo exploratorias,

poniewa? one da?y pochop do bajki papie?nicy Joanny, i do

rozumienia gminnego, jakoby one s?u?y?y do nieprzystojnego

p?ci Papie?ów zapewnienia si?. Nie wiem, za co one tam

stoj?? Dwa tylko widzia?em, a mi?dzy niemi krzes?o z bia?e

go marmuru, troszk? wy?sze, za tamte dwa, które s? z porfiru,
albo raczej z czerwonego egipskiego kamienia, ani tak pi?

knego, ani tak twardego, jak porfir. Jedno z nich ma okr?g?y

por?cz, w drugim z?amany jest. Powiadano mi, ?e to s? or

dynaryjne staro?ytnych Rzymian krzes?a, w których dziura

jest zrobiona, i drzewem ocembrowana, dla wygody, ponie
wa? marmur zbyt jest zimny. Alem ja nieznalaz?, ?eby do

tej wygody rzeczone krzes?a s?u?y?y. Otwór albowiem zbyt

jest za ma?y, i nie na miejscu wygodnem. Rozumiem tedy,
?e to s? krzes?a, których Rzymianie u?ywali w ?a?niach, gdzie
dla okurzenia ich, czyli fumigacyi, ogie? by? podk?adany.
Niewiadomo, kiedy si? zacz?? ten zwyczaj sadzenia papie?ów
na jednym z tych krzese?, w czasie instalacyi Ich na Biskup
stwo ko?cio?a Latera?skiego, a poniewa? podczas tej cere

monii ?piewano te s?owa: Suscitat de pulvere Egenum et de

Stercore erigit Pauperem, ut sedeat cum Principibus etc.'

przeto te krzes?a nazwano, Sellae Stercorariae.

Przy tym ko?ciele, z starego pa?acu, pyszny, pod dyrek

cy? s?awnego Fontana, wystawiony pa?ac. Ale ?e papiezowie

nigdy w nim nie mieszkali, przeto Innocenty XII obróci? ten

pa?ac na szpital dla kobiet, z funduszem oko?o 30/m. szku

dów na rok. Na drugiej stronie tern kwadratu jest szpital,
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w którym zawsze kilka set chorych obojej p?ci, w rozmaitych
salach jest leczonych i troskliwie opatrowanych.

Santa Maria Maggiore. Ko?ció? Naj?w, Maryi Parmy,
pod imieniem Mag?iore, dla tego, ?e jest najprzedniejszy ze

wszystkich, temu S. Imieniowi po?wi?conych, jest opisany
obszernie w ksi?dze in folio z kopersztychami, wydanej przez
Paw?a de Angelis R-u 1621. Do niej ciekawego odsy?am.

Ko?ció? Naj?w, Panny ?nie?nej. Ta bazylika zowie

si? major, bo jest najwi?ksza ze wszystkich temu Imieniowi

po?wi?conych, ?nie?na, dla wiadomego cuda, od presepe, bo

si? tu zachowuj? jasie?ka, w których, po swym urodzeniu,

najpierwej Chrystus Pan by? z?o?ony, które na Bo?e 'Naro

dzenie, w procesyi uroczy?cie uniesione, widzia?em. Wcho

dz?c do ko?cio?a, widzie? z jednej strony kolumny, galery?
robi?ce, z marmuru greckiego i polerowane. O?tarz W. pa

piezki, zdobny w cztery drogie marmurowe kolumny z roz

mait? robot? metalu poz?oconego. Stó? o?tarza jest urna

porfirowa przedziwnie ze czterech boków wyrobiona, i z?oco

nym spi?em ozdobiona. Pod o?tarzem-okienka, odpowiada

j?ce podziemiu, w którem z?o?one s? rozmaite relikwie. Sufit

ca?y jest z?ocony z?otem najpierwszym, które z Ameryki

przysz?o i przys?ane do tej Bazyliki by?o przez Króla Hisz

pa?skiego. Mi?dzy kaplicami, dwie s? najprzedniejsze. Jedna

Naj?wi?t. Sakramentu. Czterej anio?owie utrzymuj?cy Taber

naculum z metalu z?oconego, s? sami z tego? metalu. Pod o?

tarzem chowaj? siano, na którym Chrystus Pan nowonaro

dzony jakoby le?a?. Ta kaplica jest bardzo bogata w marmu

ry, rzni?cia, obrazy i metal z?ocony.

Druga jest Naj?w. Parmy. O?tarz jest ozdobiony prze

dziwnemi jaspisami, lazurkiem, agatem i innym drogim kamie

niem. Bazy kolumn, kapitele, kornisze, fro?tispicia, geniusze

i inne ozdoby, s? z metalu poz?oconego. Sciany po wi?kszej

cz??ci s? ok?adane kwiecistym alabastrem, obraz pe?en naj

dro?szych dyamentów, rzni?te na wypuk?o?? historye i osóbki

(basso relievo), s? do zadziwienia. Ta kaplica wystawiona
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jest nak?adem Paw?a V utrzymywana, i do kolacyi nale??ca

Xi???t Borghese, z którego ten Papie? by? domu.

Ko?ció? ?. Paw?a extra muros. Czwarta bazylika

jest za miastem, o dobre pó? mili. naszej, pod tytu?em ?. Pa

w?a, którego tam, równie jako i S. Piotra, po?owa cia?a spo

czywa. Najwi?ksz? czyni? ozdob? kolumny z grobu Adrya

nowego (dzi? zamek ?. Micha?a) przeniesione, 28 z porfiru,
reszta z granitu Egipskiego, i z przedniego marmuru, ze

wszystkim ich jest 146. W tym ko?ciele s?u?? Benedyktyni.
Ko?ció? wzd?u? 118, a wszerz 68 ?okci maj?cy, bez sklepienia,

pod samym dachem tylko, u?omkami rozmaitych marmurów,
ale bez ?adnej proporcyi, pod?og? wysadzon? maj?cy, do

du?ej szopy, ni? do ko?cio?a podobniejszy, i wewn?trz niczym
nie ozdobny. Jak daleko w proporcyi cz??ci ów swoich chy

biony, zt?d pozna?, ?e b?d?c od Watyka?skiego wi?cej ni?

w po?owie mniejszy, i co do d?ugo?ci, i co do szeroko?ci swo

jej, przecie? na oko wi?kszym by? si? wydaje.

Rotunda, od okr?g?ej figury swojej tak nazwana, opar?a

si? wszystko gryz?cemu i niszcz?cemu czasowi, lepiej od

wszystkich innych budowisk Rzymskich. Pliniusz powiada, ?e

ten ko?ció? wystawi? najprzód zi?? Augusta M. Agrippa Jo

wiszowi m?cicielowi, a potym dedykowa? go wszystkim Bo

gom Niebieskim, Ziemskim i Piekielnym, i zt?d nazwano ten

ko?ció?- Pantheon.

Pantheon. Twierdz? niektórzy, ?e dach pokryty by?

blach? srebrn?, ale ?e ?o?nierze go rozebrali w czasie zamie

szek miasta, i ?e statuy najpi?kniejsze, które tam by?y, za

bra? z sob? do Carogrodu Konstantyn W., a pó?niej, bo R-u

636, Konstancyusz, syn Heracliusza, ze wszystkich go ozdób

obdar?, dla przyozdobienia Carogrodu. Mimo tej jednak tak

znacznej szkody, do?? w nim znaleziono spi?u za Urbana

VIII, do wylania z niego W. O?tarza w ko?ciele ?-go Piotra,

konfessyi, czyli baldachium i wielu du?ych armat, które w Zam

ku ?w. Anio?a znajduj? si?. Rzecz dziwna, ?e ten Papie? nie

zabra? pysznych spi?owych drzwiów, które 18 stóp, i cztery

cale s? szerokie, a 30 stóp wysokie, tymbardziej, ?e b?d?c
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zanadto wielkie do tego ko?cio?a, wedle wszelkiego podo
bie?stwa, do innej jakiej budowy przeznaczone by?y. Paskwin

tego odarcia Panteonu nie przemilcza?. Pokaza?y si? nast?p
ne s?owa: Quod non fuerunt Barbari Romae, fecit Barberinu.

Czego barbarzy?cy nie zrobili, to zrobi? Barberini. (Tak
bowiem Urban VIII, przed wst?pieniem swoim na papiestwo

nazywa? si?). Rzecz widoczna z framug dot?d trwaj?cych, ?e

w tych miejscach 'sta? musia?y pos?gi Bogów, i Pliniusz po

wiada, ?e statua Wenery mia?a zausznice z pere?, oszcz?dzo

nych przez Kleopatr?, podczas tej s?awnej i g?upio kosztownej
uczty, któr? ona da?a Antoniuszowi. Nie trzeba rozumie?,

aby ten ko?ció? zawiera? w sobie pos?gi wszystkich Bogów,

których czcili poganie, bo ich liczba do kilku tysi?cy wyno

si?a, a zatym wszyscy tam pomieszczeni by? nie mogli, ale

wszystkie domy, po?wi?cone wi?cej ni?li jednemu partykular
nemu Bo?kowi, zwa?y si? Panteonami. Dio powiada, ?e przed
wni?ciem do Rotundy, dawniej by?y dwie statuy, jedna, po

prawej- Augusta, druga po lewej-Agryppy. Z podwórza ca?a

ta budowla jest z kamienia Tivoli, ale wewn?trz ca?a jest wy

sadzona marmurem.

Dach Rotundy
-

jest okr?g?a kopu?a, ani okien, ani pila

strów nie maj?ca, dyametr jej jest 72 kroków. Niektórzy po

wiadaj?, ?e dyametr wn?trzny, prócz grubo?ci murów 18 stóp,

jest tylko 132 stopy. Zawsze i tak szeroko?? jest wi?ksza ni?

wysoko??, na któr? si? wchodzi 190 wschodami. Ten ko?ció?

niema okna, tylko w samym ?rzcdku kopu?y wielki otwór,

dyametru 341/2 stóp, dostateczny do o?wiecenia wszystkich

k?tów tego ko?cio?a. Posadzka jest z porfiru i du?ych kwa

dratowych ciosów, pochy?ych cokolwiek- ku centrowi, dok?d

woda deszczowa sp?ywa i schodzi do kana?u, kamieniem, pe?

nym dziurek, nakrytego.
Oko?o ko?cio?a jest o?m o?tarzów, bardzo pi?knych

z porfiru, z Verde Antico. Na froncie za? Rotundy stoi prze

pyszna kolumnada, sk?adaj?ca si? z szesnastu s?upów z gra

nitu i bez podziwienia widziana by? nie mo?e. Wi?ksza cz???

tych s?upów ma dyametru 'grubo?ci pi?? stóp, wysoko?ci
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stóp 37, prócz bazów i kapitelów, a ka?dy s?up z jednego
kloca. Wchód do ko?cio?a ozdobiony jest s?upami 40 stóp
wysokiemi, nad któremi architraw jest z marmuru Afryka?

skiego, czyli z granitu. Niektórzy twierdz?, ?e to niegdy?
nale?a?o do ?azien Agryppy, ale drudzy rozumiej?, ?e w nim

pochowane by?y tego wielkiego cz?owieka popio?y.

D?ugo?? tej kolumnady 26, a szeroko?? 16 stóp. P. le

Mecier imitowa? w Pary?u ten s?awny peristil, w kolumnadzie

wystawionej, przed Sorbonn?. W prawdzie tam tylko 10 jest

s?upów. Ma ta kolumnada, bez pochyby, pi?kno?? sw? i ozdo

b?, nadto powag? jej podnosi sytuacya miejsca na wzgórku,
na który si? wchodzi 15 gradusami. Ale ta kolumnada, po

równana z Rzymsk?, jest jak karze? obok olbrzyma.

Bonifacy VIII, 28 wozów ko?ci ?. ?. M?czenników pod
W. O?tarzem z?o?y? kaza?, i dla tego te? ten ko?ció? zowie

si? ?w. Maria ad Martires.

Ko?ció? dei Gesu. Do Jezuitów niegdy? nale??cy,
teraz przez ?wieckich ksi??y s?u?ony ko?ció?, pod tytu?em del

Gesu, jest jednym z najpi?kniejszych w Rzymie. Abrys na

niego da? Jakób Berozzi deI Vignola, ci zako?czy? go Jakób

della Porta, nak?adem kardyna?a Alexandra Farnezyusza, stryja

Papie?a Paw?a III, i wielkiego Jezuitów dobrodzieja. Front

ko?cio?a jest z kamienia tevertini. Jest to gatunek kamienia

niedaleko Tivoli znajduj?cego si?, ozdobiony s?upami Jo?

skiego i Koryntskiego porz?dku.
Drzwi s? bardzo z twardego drzewa, umy?lnie na to

z Ameryki sprowadzonego. Po prawej stronie W. O?tarza

le?? zw?oki kardyna?a Bellarmina, a obie statuy, religii i m?

dro?ci, zdobi?ce trumn? jego, s? r?ki Piotra Bernini. Dwuna

stu Aposto?ów z bronzu, s?u?y za lichtarze, a po ka?dej stro

nie o?tarza stoi 6 du?ych, z miedzi poz?oconej, Anio?ów, którzy

trzymaj? ?wiece i rozsadzeni s? w kszta?t amphiteatru. Trzecia

z prawej r?ki kaplica, przez kardyna?a Negroni zbudowana,

jest po?wi?cona ?w. Xawierowi, z pi?knym O?tarzem, na któ

rym, w owalnych, z metalu poz?oconego ramach, konserwuje

si? rami? tego ?-go i na palcu dyament znacznej wielko?ci,
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ceny niemaj?cy. W kaplicy Matki Boskiej, 'na jej obrazie
mia?a by? niezrachowana liczba urya?skich pere? i dyamen?
tów. Skarb wielki, ale po zgaszeniu Jezuitów, zabra? je wszyst
kie, z publicznym zgorszeniem, zesz?y Ganganelli, fa?szywe
na to miejsce zawiesi? kazawszy per?y.

Kaplica ?w. Ignacego Loyoli, Ale najpi?kniejsza ka

plica w ca?ym ko?ciele, ? któr?, niewiem, je?li by co w porów
nanie i?? mog?o, jest Sw. Ignacego Loyoli, sko?czona roku

1699, pod dyrekcy? s?awnego malarza i architekta, Andrzeja
Pozzo, Jezuity. Gradusy przed o?tarzem z szafiru i marmuru

najprzedniejszego. Najwy?szy, na którym kap?an stoi, jest
sztuka wysadzona z pere?. Pod o?tarzem le?y cia?o ?wi?tego,
w. trumnie miedzianej, suto poz?ocistej, a zapomoc? lampy
z ty?u pal?cej si?, Imie Jezus, z?o?one z kryszta?owych liter,
dziwnie si? pi?knym lustrem odbija. Antepedium, w czasach

uroczystych, stawione' jest z lanego srebra, ale tak wyrabiane,
?e i trumn? i imie ?wietnie widzie? mo?na. Nad sam? mens?

dwaj anio?owie, ze spi?u poz?acanego, trzymaj? has?o ?-go
Ignacego: Ad majorem Dei gloriam, wyryte na kamieniu,

zwanym lapis lazuli. Na o?tarzu cztery fugowane s?upy, które,

nielicz?c w to ich bazy i kapitelów z z?oconego ?pi?u, maj?

wysoko?ci stóp 21, a najwi?kszy ich dyametr trzy palmy, 4

cal ów. Szerokie pilastry, ozdobne kamieniem lazuli, osadzo

nym w z?ocony spi?, daj? o?tarzowi bardzo ?wietn? postaw?.

Na architrawach s? globusy z kamienia lazulowego, dwa razy

wi?ksze, jak g?owa ludzka. Mówi? niektórzy, ?e ten kamie?,

jest to samo co u staro?ytnych Cyanaeum, bardzo trudny do

wyrabiania, a kiedy jest ?wiat?o-niebieski, bez ?y?ek, czyli

ob?oczków, tak dziwnie jest drogi, ?e patrz?c, trzeba si? dzi

wi? nad wielo?ci? jego w tej kaplicy. Najlepszy kamie? lazuli

ma si? znajdowa? w Wielkiej Tartarii

Na O?tarzu jest obraz na drzewie malowany, k?óry na dó?

spu?ci? mo?na. Wtenczas widzie? si? daje statua S-go Igna

cego, na którym ubiór kap?a?ski jest ze szczerego z?ota, per

?ami i dyamentami wysadzony.
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Sama statua jest srebrna, wysoka 60 rzymskich palmów,

wa?y 400 funtów. Model tej statuy, artysta francuzki le Gros

zrobi?, ale wyla? i sko?czy? Jan Friderik Ludovicus. Z ka?de

go boku o?tarza, gruppa-z marmuru bia?ego karrara, sztucznie

zrobiona. Jedna wyra?a chrze?cia?sk? religi?, tryumfuj?c?
nad ba?wochwalstwem. Ba?wochwalstwo emblematycznie wy

ra?a w?? piorunem uderzony, przy nim król Buszyo(?) Japonii,
wierze chrze?cija?skiej poddaj?cy si?. Ksi?ga le?y na ziemi,
w tym miejscu: Cames, Fotoques, Amida et Aaca. Druga

wyra?a kacerstwo. Pod figur?-gadziny. Przy nich le?? trzy

ksi?gi, pierwsza z napisem Martinus Lutherus, druga Joannes

Calvinus, trzecia Hilpericus Zwinglus. Nikt za jednym razem

tak wiele pi?kno?ci obejrze? niech si? nie spodziewa, to bo

wiem, cz?stego patrzenia i uwagi wielokrotnie powtórzonej

potrzebuje.
Ko?ció? ?w. Ignacego i ?w. Andrzeja. W ko?ciele

?w. Ignacego, dwie bardzo pi?kne s? statuy z bia?ego marmu

ru, jedna-Zwiastowania Naj?w. Panny, a druga ?w. Aloizego.

Przy ko?ciele ?w. Andrzeja, w stancyi, która dzi? jest kaplic?,
mieszka? i umar? nasz ziomek, Stanis?aw Kostka. Wystawiony
tam z przedniej rze?by monument, wyra?aj?cy tego ?wi?tego,
na ?ó?ku ?miertelnym le??cego.

G?owa, r?ce i nogi, z bia?ego, suknie z czarnego, pos?a
nie za? z ?ó?tego marmuru. Roboty jest s?awnego snycerza

les Gros. Na ?cianie apartamentu, przez który przechodzi?
trzeba do tej celki, wisi pod szk?em autentyczny instrument

pierwszego pocz?tku Jezuitów, nazwany Confederationis,

czyli Coitionis=in sacram societatem w dacie R-u 1530 Apr.

15, z dodatkiem tych s?ów: Si a Papa Domino concedente eon-

firm a re tu r, podpisany przez ?w. Ignacego, Boabdi1I? Podri

gueza, Fabra i in., wart aby najpó?niejszej doszed? potomno?ci.
Dei Apostoli. Przy ko?ciele ??. Aposto?ów jest szpi

tal dla wstydz?cych si? ?ebrze?, a na pami?tk? 12-tu Apo

sto?ów, karmionych tam jest wdów 12. Przy szpitalu jest

apteczka, z której lekarstwa daj? si? ubogim, bez zap?aty. Na

dedrzwiami jest napis Pauperibus, a przy drzwiach skarbona,
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w któr?, ci, co si? ,:stydz? ja?mu?ny prosi?, albo i?? do szpi
tala, na kartce napisawszy czego potrzebuj?, i gdzie miesz

kaj?, t? karteczk? wrzucaj?, a zaraz im, to, czego chc?, jest
pos?ane.

Ko?ció? ?w. Agnieszki. Ko?ció? ?w. Agnieszki, na

placu zwanym Navone, nie wielki, ale pi?kny, figury owalnej.
Na wielkim o?tarzu jest gruppa ze 20 figur, z których 12 s?
alto relieuo, reprezentuj?ca narodzenie ?w. Jana Chrzciciela.

Ztamt?d wschodami wchodzi si? na miejsc zwane Loeus tur

pitudinis, to jest na miejsce, gdzie ?w. Agnieszka by?a w nie

bezpiecze?stwie gwa?tu od dwóch ?o?nierzy, którzy od z?ego
zamys?u swego odstraszeni byli niezwyczajnym i nag?ym
?wiat?em.

W?osy ?w. Agnieszki, tak d?ugo wyros?y, ?e ca?ego jej
. cia?a nago?? pokry?y. Ta osobliwo?? wyra?ona jest rzni?t?

na bia?ym marmurze. Pi?kno?? i skromny wstyd m?czennicz
ki przedziwnie s? udane ..

Jest i drugi ko?ció?, pod tym imieniem, za bram? zwan?

Pia, gdzie statua tej ?wi?tej, w p?aszczu, z alabastru wschod

niego, stoi pod baldachimem opartym na czterech s?upach

porfirowych, bardzo delikatnie wyrobionych. Przy tym ko

?ciele s?u?? kanonicy regularni i tam si? to chowaj? dwa ba

rany, w dzie? ?w. Agnieszki, to jest dnia 16 Januara, po?wi?

cane, z których we?ny robi? si? Pallia. Prz?d? je i tkaj?

mniszki, niedawno konsekrowane. Zrobione za?, ca?? noc le

?e? musz? przy ?w. zw?okach ?w. Piotra i Paw?a Aposto?ów.

Rozsy?a Papie? te Pallia na wzór Moj?esza, rozdaj?cego suk

nie Levitom, Arcy-Biskupom, a przez szczególny fawor, nie

którym Biskupom. A za ten kawa?ek we?ny niezdatnej ani

do u?ywania, ani do ozdoby, musz? Arcy-Biskupi, w propor

cy? swoich przychodów, zap?aci? 201m. a czasem 301m. szku

dów, jak p?aci? Arcy-Biskup M?guncki. Niedawno Arcy-Bis

kup Saltzburski, albo raczej kraj za niego, za Pallium zap?aci?

400 tys. z?. polsko
San Giovanni decoliato. Ko?ció?, pod tytu?em ?ci?cia

?w. Jana, pe?en jest przednich obrazów. U o?tarza, wszystkie
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ma?o jest W?ochów, coby na tym dowodzie niewinno?ci prze

stali. Ró?ni ró?nie o tym kamieniu mówili, alem si? pó?niej
zainformowa?, ?e te dziury w kamieniu s? zrobione na prze

chód wody i plugastwa, w publicznych kloakach.

Santa Maria alla minerva. Santa Maria sopra Mi

nerva wzi??a swe imi? od ko?cio?a, przez Pompeiusza W.

Minerwie wystawionego. Gdy ta upad?a ba?wochwalnica, nie

które Benedyktynki, przez Leona Izanra obrazoburzc? z Gre

cyi w R-u 750 wyp?dzone, tu osiad?y. Pó?niej na ich miejsce
weszli i dot?d mieszkaj? Dominikanie. Ko?ció? pe?ny jest

pi?knych obrazów i kosztownych kaplic.
Biblioteka tego konwentu, maj?ca w sobie zawiera? do

50/m. ksi?g, jest warta widzenia. Konwent, w którym tak?e

jest kilka przednich malowa?, karmi 150 zakonników, prócz

cudzoziemców, z ró?nych prowincyi przyby?ych. Budowa

o 6 pi?trach, ale najwy?sze pi?tro, zanadto niskie, umniejsza

pi?kno?? tego obszego gmachu.
'

Sacra inquisitio. W tym to konwencie, okropny s?d,
i wszystkim nienawistny, inkwizycyi, odprawuje si? w Wtorek.

Genera? Dominika?ski zawsze tam prezyduje po Biskupach.

Trzy s? posiedzenia Sancti Officii, co tydzie?. Pierwsze,
w pa?acu inkwizycyi i drugie-alla Minerva, gdzie si? rozbiera

regularnie process, do podania go Ojcu ?w. na trzecim posie

dzeniu, które si? odprawuje w pa?acu rezydencyonalnym Pa

pieskim. Niema pewnej postanowionej liczby kardyna?ów

inkwizytorów. Czasem 12, czasem i wi?cej. Do pomocy za?

przydaje si? znaczna liczba teologów i inych oficyaIistów.
Dla dobra ludzko?ci i samej religii, ten trybuna?, trac?c swoj?

powag? i staj?c si? zupe?nie prawie w Rzymie bezczynnym,
bez najmniejszej jest teraz konsyderacyi, a wi?zienia, tak w pa

?acu Inkwizycyi, jako i przy Watykanie, ?elaznemi du?emi

kratami opatrzone, na których wspomnienie dr?a? dawniej

rzymianin, dzi?ki o?wieconemu wiekowi i s?odkiej Papie?ów

pobo?no?ci, s? teraz puste. Dla ciekawo?ci czytelnika, nie b?

dzie od rzeczy, cokolwiek o trybunale Inkwizycyj, pocz?tku
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jego, i processie, którego osobliwie w 'Hiszpanii u?ywano
dawniej, napisa?.

Od pierwiastków ko?cio?a, a? do Konstantyna W. kara
no kacerzów kl?twami. Tylko biskupom jednym nale?a?o
nie tylko s?dzi? o nauce, ale i kara? tych, którzy uporczywie
pot?pion? nauk? utrzymywali.

Wprawdzie Cesarze ustanowili prawa na s?dzie na tych,
którychby biskupi pot?pili za kacerz ów, i to trwa?o a? do 12

wieku. Ale gdy si? potym rozmno?y?y kacerstwa, i kacerze

stali si? zbyt mocnymi, wiele dyssymulowa? musiano. Posy
?ano tylko gorliwych kaznodziejów i pos?ów na nawracanie

kacerzów, osobliwi e Albigensów, wiele z tego broj?cych, z Lan

gwedocyi, jako uczyni? Inocenty III. A gdy i to nie poma

ga?o, R-u 1229, Kardyna? Romanus, legat Grzegorza IX w To

lossie, zebra? konsylium na wynalezienie ?rzodków karania

kacerzów. Wtenczas to w?a?ciwie pocz??a si? Inkwizycya po

rz?dna, niedependuj?ca jednak?e jeszcze, tylko od samych

biskupów, s?dziów urodzonych nauki. Ale gdy pe?ny gorli
wo?ci papie? ten?e nie znalaz? w biskupach tych pieczy i su

rowo?ci, wiele rozumia?, na samych Dominikanów ca?y Try
buna? Inkwizycyi przeniós?. Ci, gdy na zbyt ostro z kacerzami

post?puj? w, Tolossie, wyp?dzeni s? od zbuntowanego ludu,

razem ze wszystkiemi innemi Dominikanami. Dodano im

potym Franciszkana jednego uczonego, aby roztropno?ci?

swoj?, zbyt wielk? gor?co?? gorliwo?ci kollegów swoich

wstrzymywa?. Fryderyk II Cesarz 1244 r. da? edykt skazuj?cy

heretyków, od Inkwizytorów.' za takich, os?dzonych na ogie?,

a je?liby si? wyprzysi?gli
- na wieczne wi?zienie, ale dla no

wych z Innocentym IV. k?ótni, edyktu tego do skutku nie

przywiód?. Po jego a? ?mierci, R-u 1250, Innocenty ustanowi?

we W?oszech Inkwizycy?, któr? Dominikanom, razem z Fran

ciszkanami zleci?, aby z Biskupami i Assesorami, z urz?du mia

nowanemi, skazywali winnych na kary, prawem naznaczone.

Trybuna? ten, inaczej ?w. Officium zowie si?, do niego nale?y

rozs?dzenie zbrodni kacerstwa, ?ydowstwa, machometa?stwa,

czarodziejstwa, sodomy, i wielo?e?stwa. Znajduje si? tylko
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ków. albo nakoniec z samej architektury, wartego widzenia

nie by?o. A takich ko?cio?ów w Rzymie jest 301. Nie licz?c

prywatnych oratoryów, czyli kaplic, samych ko?cio?ów, dedy
kowanych Matce Boskiej, naliczy?em 55.

Pa?ac Watykan. Pa?aców Rzym liczy 83. Papiezki
na Watykanie ??czy si? z ko?cio?em ?w. Piotra od pó?nocy.

Powiadaj?, ?e ten pa?ac zawiera 12524 pokojów, 22 dziedzi?

ce, 1200 kominów. Na to nie mia?em dowodu innego, nad

?wiadectwo domowych papiezkich, i nie rozumiem, aby który

podró?ny, dla prze?wiadczenia si?, czy to prawda, mia? tyle

cierpliwo?ci i ochoty, aby to w?asnemi oczyma wyexamino

wa?. Poniewa? pa?ac Watyka?ski budowany by? i rozszerza

ny rozmaitemi czasami, niema przeto ?adnej symetryi w cz?

?ciach, z których si? sk?ada i, aby nie zaszkodzi? pi?knemu

dziedzi?cowi przed ko?cio?em, niema ?adnej na pa?acu facya

ty. Jakie s? po galeryach i w samym pa?acu malowania? nie

bardzo si? na nich znaj?c, ciekawego odsy?am do ksi??ki, pod

tytu?em: Descripzione delle lmagini depinte da Rafaele
d' Urbino, nelle Camere del Palazzo Apost. Vaticano, w R.zy
mie wydanej przez Bellori, R-u 1695. Ktoby za? ?yczy?, na

to cho? w miniaturze patrze?, naj s?awniejszy wieku tego szty
charz Volpato, przednim sztychem swoim, ciekawo?? uspokoi.

Kaplica Syxtowa. Kaplica w pa?acu samym, pod imie

miem Syxtusa IV, jest du?a i ma pod?og?, pi?knym w kwiaty
marmurem wysadzon?. Prorocy, Sybille i inne alfresco ma

lowania sklepienia, s? p?dzla Micha?a Anio?a, ale naj przed

niejsza sztuka S?du ostatecznego, nad o?tarzem, jest tu bardzo

szacowana. Malarz tyle wprowadzi? figur, z cz?onkami tak

akuratnie odrysowanemi, i w sytuacyach tak rozmaitych, ?e

si? zdaje, ?e jego w tym odmalowaniu cel by? najprzedniej

szy-popisa? si? z g??bokiej anatomii umiej?tno?ci. Ale ta do

k?adna natury imitacya, tyle sprawi?a nieprzystojnych nago

?ci, ?e niektóre z nich, pó?niej przyodzia? niejako musiano.

Sprawiedliwie te? i w tym przyganiaj? malarzowi, ?e maluj?c
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tak straszn?, i razem tak uroczyst? rzecz, wprowadzi? charak

ter?. poga?s.kie Charon? i Minosa i odmalowa? ich, urz?d
SWO] w?a?ciwy sprawuj?cych. Kaplica jest ciemniawa i, kto

bystrego niema wzroku, nie dojrzy figur na sklepieniu malo

wanych. Dym od ?wiec i lamp znacznie okopci? malowanie

S?du ostatecznego.
W tym to pa?acu, s?awna ona znajduje si? biblioteka.

Przedpokój, w którym pospolicie podbibliotekarze i kopi
stowie przebywaj?, pi?knemi ozdobiony landszaftami i por
tretami Kardyna?ów, którzy byli bibliotekarzami. Dawniej,
?aden nie by? bibliotekarzem, tylko Kardyna?. Pierwszy po

bibliotekarzu, prócz chleba i wina, ma pensyi rocznej 600

szkudów, drugi-450. Sam za? bibliotekarz ma 100 szkudów

na miesi?c, to jest 1200 na rok. Holsztenus, Allatus, ksi?dz

Laureo, i Henrik Norris, (z których dwaj ostatni byli potym

Kardyna?ami), urz?d sub bibliotekarzów odbywali z wielk?

pochwa??. Pierwsza sala ma 300 stóp d?u?yny, a 60 szerzyny.

Po prawej r?ce nad ksi??kami odmalowanych jest 4 konciliów

generalnych, z podpisami pod niemi, wyra?aj?cemi przedniej
sze dekreta ka?dego concilium.

Dwa napisy na marmurze ryte, z których jeden, o?wiad

cza kl?tw? na tych, którzyby co z tej biblioteki wynie?li, dru

gi, o funduszu tej biblioteki zna? daje.

Mi?dzy ciekawo?ciami, które pospolicie woja?erowi po

kazuj?, jest r?kopism Wirgiliusza, pisany literami, zwanemi

unciales, czyli calówki.

(Nota). Literami uncyalnemi zwa?y si? przez antykwa

ryuszów, wielkie charaktery, których u?ywano do napisów

i nadgrobków, co teraz zowi? wielkiemi literami. To s?owo po

chodzi z ?aci?skiego Uncia, która jest dwunast? cz??ci? ca?o?ci

i która, w miarach geometrycznych, by?a dwunast? cz??ci?

stopy, czyli calem, i taka by?a wielko?? tych liter. Historyczne

malowania tego r?kopismu s? sztychowane przez Bartoli.

Tekst sam nie jest bez oczywistych b??dów. Tu jest te? r?ko

pism Terencyusza, z reprezentacy? osób i masek, u?ywanY,ch
przez starych komedyantów i r?kopism Henryka VIII, Króla
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Angielskiego: de Septem Sacramentis. Tu jest te? kilka kart

starego papieru, z kory drzewa robionego, kilka tabliczek do

pisania u?ywanych przez Rzymian, r?kopismu kopja Pliniu

sza historyi naturalnej, z bardzo pi?knemi w miniaturze ma

lowaniami, wiele msza?ów, brewiarzów, martyrologiów pi?k

nie pisanych, orygina? dziejów Baroniusza, we 12 ksi?gach
in folio, grecki r?kopism Kroniki Aleksandryjskiej, r?ko

pisma Onofryusza, Ligoryusza; ?w. Tomasza z Akwinu,

Karola Boromeasza. Tam si? znajduje hebrajski przek?ad

homiliów Klemensa XI, ksi?ga z figurami niezrozumianemi,

hieroglificznemi, stary u?omek historyi Diona, i wielka licz?

ba wschodnich r?kopismów, w Arabskim, Chi?skim i innych
wschodnich j?zykach. Ale, moim zdaniem, najciekawsze s?

kopia r?kopismu Sep tu agi n ta, przek?ad Starego Testamentu

na grecki, Kopia Nowego Testamentu po grecku, oko?o "500

R-u pisana, hebrajski niezszyty r?kopism Biblii, Ewangelie ?w.

?ukasza i Jana, w ko?? s?oniow? oprawne, pisane oko?o 10

wieku. Grecka kopia Dziejów Apostolskich, pisana z?otemi

literami, a przez Karolin?, Królow? Cypru, Innocentemu VIII

darowana. Dawniej ona drogie mia?a na swej oprawie klej

noty, ale je ?o?nierze, pod komend? Karola de Bourbon, Rzym

?upi?c, zabrali.

Pokazuj? tam tak?e p?ótno z asbestu, u?ywane przez

starych pogan do okrycia trupów, na stosie po?o?onych, aby

popio?y spalonego cia?a zachowa?y si?, i z innym nie miesza

?y si? popio?em. Takie p?ótna cz?sto si? znajduj? po urnach

i grobach, jako znalezione w Puzzuolo R-u 1633, i pokazuj?
w galeryi Barberinich.

Tu si? te? znajduj? drukowane ksi??ki, zaraz po wyna

lezieniu sztuki drukarskiej, osobliwie historya naturalna Pli

niusza, drukowana w Wenecyi, R-u 1472 i de Sacramentis

Henryka VIII, podpisana w?asn? tego monarchy r?k?.
Po prawej stronie galeryi znajduje si? Archiuum, w któ

rym stare Bulle, i inne ko?cio?a Rzymskiego dokumenta,

chowaj? si?.
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Ztamt?d niedaleko jest druga galerya, w której ?ydow
skie r?kopisma, kiedy? dawniej nale??ce do Królowej Kry

styny, razem z modelami Watyka?skiego i Kwiry?skiego pa

?acu, znajduj? si?, Po lewej stronie pokazuj? r?kopism na

pargaminie, dziwnie pi?kny, hebrajski, Starego Testamentu,
tak za? staro?ytny, ?e kiedy go Elektor Fryderyk III ukaza?

niektórym Rabinom, ci nie mogli zadziwienia swego utai?,
i bardzo za? wielk? summ? ofiarowali, której Elektor nie

przyj??.
Biblioteka Watyka?ska, wielk? liczb? Syryjskich, Arab

skich, Perskich, Tureckich, Hebrajskich, Samaryta?skich, Or

mia?skich, Etyopskich, Greckich, Egipskich i Malabarskich

r?kopismów, jest wzbogacona przez Klemensa XI, który je

pokupowa? w Egipcie, kiedy Koptyjski patryarcha ??da?
wschodnie ko?cio?y, z naszym Rzymskim po??czy?. Ca?a bi

blioteka sk?ada si? z pi?ciu sal, prócz 2 wzwy? opisanych

galeryj, tak, ?e liczba ksi?g musi by? znaczna, ale ?e one stoj?
w szafach, okiem liczby ich zdeterminowa? nie mo?na. Ale

nie jest to biblioteka tak znaczna z ksi?g drukowanych, bo

w?tpi? aby przechodzi?a liczb? 201m. ksi?g, jak z bardzo

rzadkich r?kopismów, któremi wszystkie w Europie biblioteki

przewy?sza, poniewa? ma ich by? wi?cej 25 tys.

Ogrody. ?e ma?o o pi?kno?? swoich ogrodów dbaj?

Papie?e, dziwi? si? temu nie trzeba, uwa?aj?c, ?e pospolicie

starzy i podeszli zostaj? Papie?ami, a zatym, bardziej spoczy

wa?, ni? przechadza? si? lubi?cy. Prócz tego, wydatek tej

natury z mniejsza?by summy, które oni dla swych nast?pców,

krewnych, zbieraj?.
Zamek ?w. Anio?a. Zamek ?w. Anio?a by?o to dawniej

miejsce, gdzie zw?oki Rzymskich Cesarzów by?y chowane.

Mauzoleum Augusta, z drugiej strony Tybru, b?d?c nape?nio
ne urnami, Adryan Cesarz na ten koniec zbudowa? ten mo

nument, który od swego fundatora wzi?? imie Moles Hadria

ni. We ?rzodku tego gmachu jest du?a wie?a, dawniej ozdo

biona wielk? liczb? rozmaitych marmurowych s?upów i sta

tuów, ale wiele ich pot?ukli i po?amali rzymscy ?o?nierze,
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kiedy si? bronili przeciw Gotom, do miasta szturmuj?cym,
za czasów Grzegorza W., gdy ten Papie?, dla uskromienia na

ten czas szerz?cej si? zarazy morowej, nakaza? processy?

i, podczas niej, obraz Naj?w. Matki, przez ?w. ?ukasza malo

wany, nie?? rozkaza?. Id?c tamt?dy, ujrza? Anio?a, miecz

do pochew chowaj?cego, na znak ub?aganej zapalczywo?ci

Boskiej. W tym samym r. Papie?, na cze?? ??. Anio?ów,

kaplic? wystawi? kaza?, a miejsce samo przezwa? Castrum

Angeli.
?e Rzym nie mia? ani cytadelli, ani regularnych na

okó? siebie fortyfikacyj, postanowiono z tego Zamku zrobi?

forteczk?, i Urban VIII umocni? j? wa?ami, foss?, pi?ci? regu

larnemi basztami i innemi obronami. Gubernatorem bywa
zawsze wysoki jaki Pra?at, z pensy? miesi?czn? 500 szkudów.

Ale nigdy on swojej powinno?ci nie pe?ni, zlecaj?c to na

miestnikowi swemu, za 100 szkudów. Garnizon sk?ada si?
ze 200 regularnego ?o?nierza i kilkuset mieszczan, którzy
rzadko kiedy s? na powinno?ci jakiej, a znaczne maj? przy

wileje, osobliwie noszenia szpady. W samym ?rzodku fortecy,

apartament, w którym mieszka? Klemens VIII, prze?ladowany
od Karola V, jest teraz wi?zieniem stanu, ma ma?e okienko

do kaplicy, przez które, wi?zie? zamkni?ty w tym pokoju,

mszy s?ucha. Na samym wst?pie tego wi?zienia jest trabo

ch e tto
, czyli samo?ówka, przez któr?, wi?zie?, mo?e niespo

dzianie wpa?? w g??bok? i ciemn? jam? i tam ?mier? znale??,
ale ta samo?ówka jest teraz ?elazn? krat? pokryta.

W starym arsenale pokazuj? zbroj?, któr? nosi? Klemens

VIII, kiedy opanowa? Rawenn?, pistolet Karola de Bourbon,

kiedy Rzym dobywa?, krócic? znalezion? przy Xi?ciu Parmeri

skim, kiedy na audyency? wpuszczony by? do Syxtusa V.

Mówi?, ?e w tym arsenale jest broni na 6000 ludzi, ale co

powiadaj?, ?e si? tam znajduje armata, która kule p?dzi na

pó?tora mili niemieckiej, niema ?adnego fundamentu. Drugie
trabochetto, czyli ?apaczk?, wida? w pod?odze tej sali. Przez

t? ?apaczk? str?cano kryminalistów w dó?, nape?niony du?erni



KWIRYNA?.
215

brzytwami, które na sztuczki w momencie nieszcz??liwego
posiek?y. Ale ju? tej machiny niema teraz.

Niedaleko ztamt?d pokazuj? miejsce, gdzie, z rozkazu
Piusa IV, Kardyna? Karalta by? uduszony. Sacrum Colegium
tak si? tym post?pkiem Papie?a zatrwo?y?o, ?e si? postara?o
w?adz? papie?ów arbitraln?, wczas nast?pny, w ten sposób
okre?li?, aby odt?d, ?aden z Kardyna?ów na ?mier? dekreto

wanym by? nie móg?, bez zezwolenia Sacri Collegii.
W nowym arsenale widzie? rozmait? bro? osobliwszej

konstrukcyi, i muszkiet, który ?ycie odebra? s?awnemu Karo

lowi de Bourbon. Tam ma si? znajdowa? skarb 5,000000

szkudów, z?o?ony przez Syxta V, który, mimo nadzwy
czajne wydatki na budowl? i inne publiczne ozdoby, znalaz?

sposób zebrania tak wielkiej summy, z zakazem, aby nie

by?a ruszana, tylko w najnaglejszej potrzebie. Pospólstwo
w Rzymie ma zwyczaj, po ?mierci ka?dego Papie?a, wszyst

kich, bez wy??czenia, w publicznych wi?zieniach siedz?cych,
na wolno?? wypuszcza?. Z tej przyczyny, skoro doktorowie

o ?yciu Papie?a zw?tpi?, tych, którzy, albo wielkie jakie i g?o?
ne zbrodnie pope?nili, albo te? od których zamieszania pu

blicznej spokojno?ci obawia? si? nale?y, przeprowadzaj? do

zamku ?w. Anio?a, dok?d ?aden cudzoziemiec przez ca?y czas

wakuj?cej Stolicy Apostolskiej wpuszczony nie bywa.

Stancye, w których umar? ostatni Genera? Jezuicki Ricci,

i drudzy, gdzie byli wi?zieni Assystenci, z podwórza mi tylko

pokazano. Na wierzchu wie?y tego zamku jest postument,

który dawniej utrzymywa? urn? Adryana, teraz za? statu? Sw.

Anio?a, z bia?ego marmuru, blisko sze?? ?okci wysok?, d?uta

Montelupo. Na platformie stoj? cztery spi?owe armaty, z któ

rych jedn?, w momencie fantazyi swojej, wypali?a Krystyna

Królowa, wyrychtowawszy j? na przeciw pa?acowi Medyce

uszów, stoj?cemu na górze Pinzio. Na ?elaznej tego pa?acu

bramie znak od tej ?elaznej kuli dot?d obaczy? mo?na.

Kwiryna?. Pa?ac Papiezki na górze Kwirinu, co do czy

sto?ci powietrza, i do prospektu, przenie?? nale?y nad Waty

ka?ski. Plac wielki przed pa?acem ozdobny jest dwoma
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marmurowemi gruppami, reprezentuj?cemi konie niezwyczaj
nej wielko?ci i masztalerzów ich trzymaj?cych. Stan??y one
na tym miejscu za papieztwa Syxta V, pod dyrekcy? Fonta
ny. Powiadaj?, ?e s? robione przez ró?nych artystów, z któ

rych jeden drugiego chcia? przewy?szy? w reprezentacyi Ale
ksandra W. i konia jego Bucefa?a. ?e statuy jakoby przez
Konstantyna W. z Grecyi sprowadzone i w ?a?niach jego 1Ia

górze Kwirynu postawione by?y, jest podaniem. Pod jedn?
z nich jest napis: Opus Phidiae, a pod drugim, Opus Praxi
telis. Ale nie mo?e to by? robota tych wielkich artystów,
poniewa? Praxiteles-50, a Phidyasz-stem lat ?yli przed
Alexandrem W. Chyba ?e oni kogo innego reprezentuj?, nie
Alexandra.

Zda mi si?, ?e te obie suppozycye dalekie s? od prawdy.
Robota ta by? mo?e innych artystów, a osoby by? mog? Ca
stor i PoIIux, s?awni z kochania si? swojego w koniach. Je
?eli te sztuki nie s? za czasów Phidyasza i Praxytela zrobio
ne) zawsze to drogie u?omki wielko?ci Rzymskiej, i odmieni?y
nazwisko góry Quiry?skiej, na której stoj?, w gór? ko?sk?,
Monte Cauallo.

Dziedziniec wn?trzny kwadratowy otoczony pyszn?
kolumnad?. Papiezkie pokoje du?e, obicia z czerwonego ada

maszku, bogato galonowane, i kilkana?cie pi?knych obrazów.

Ogród opuszczony i zaniedbany, teraz na oko?o osadzony
drzewami laurowemi, cyprysami, g?stymi krzaczkami mirtyIlu,
i jakiego? jeszcze pachni?cego drzewa. Ptaszarnia sk?ada si?
z kilku synogarlic, kur, zwanych Pintades i papug. Rozkosz
nym laurowym chodnikiem schodzi si? ztamt?d na ni?szy
ogród, gdzie wodne sztuki s? zadziwiaj?ce. Jedne, na?laduj?
g?os tr?b i kot?ów, drugie, ?oskot p?kaj?cych si? granatów
i raców, a jedno osobliwie na?laduje g?os kukawki, Jest te?
tam i organ, na którym gromada obraca walec, nakszta?t

kurantowych zegarów, a nad organem gwiazda, ustawnie
w obwodzie swoim kr?c?ca si?. Woda, do tego ogrodu spro
wadzona, tak wiele ma w sobie kamiennych cz?steczek, ?e

rurki wewn?trz bardzo pr?dko zatykaj? si?, a tym samym, te
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tak ciekawe machiny, bardzo cz?sto ch?do?y? i poprawia?
potrzeba.

Okaza?e te? s?, ozdobne i przepyszne, pa?ace Xi???t:
Barberini, Doria, Kolonna, Borghese, Chigi, Albani. Allieri,
I?ospigliosi, Strozzi, Pamphili, Corsini, Saluiati i du?y Far

nezych pa?ac, dzi? opuszczony i z ozdób obdarty, zawsze

s?awny z galeryi w nim, przez Caracci malowanej, w którego
przysionku jeszcze stoi Herculesa, s?awna co do swych pro

porcyi, statua, z której do dzi? dnia bior? arty?ci modele swo

je i gruppa z jednej sztuki marmuru, wielkiego byka, przez
kilku ludzi utrzymywanego i wi?zanego.

Staro?ytno?ci Rzymskie. Pozosta?e od spustoszenia
Rzymu i od czasu, który wszystko trawi, nie po?arte, a w swo

ich rozwalinach wspania?e, trwaj? dot?d niektóre budowiska

rzymskiego przepychu ?lady. Plac, który za czasu rzymskich

tryumfów by? najokazalszy, dzi? Campo Vaccino, gdzie wo?y

przedaj?, zachowuje jeszcze na sobie pami?tk? rzeczy, które

si? tam dawniej znajdowa?y.
Coliseum. Najznaczniejszy w oczy bije gmach, do po

?owy wi?kszej rozwalony, a jednak dziwny, przez Wespazya
na zacz?ty, a przez Tytusa sko?czony, zwany Coliseum. Zbu

dowany nakszta?t amfiteatru, mie?ci? móg? w sobie wygodnie

siedz?cych siedm kro? sto i siedm tysi?cy. Tam si? dawa?y

publiczne festyny, tam zapa?ników bitwy, tam widoki, tam

niezmierna liczba chrze?cian m?cze?stwo odnios?a. Aby upa?

s?oneczny nie przykrzy? spektatororn, nakrywano go wielkim

namiotem, utrzymywanym belkami kruszcowemi, jako tego

widzie? znaki na kapitelu najwy?szym. Dzi? w tych zwali

skach kapliczka i 13 na ko?o stacyj, gdzie si? lud modli, czcz?c

Boga, w m?czennikach Jego.
Arcus Constantini. Z boku Coliseum, brama ?liczna,

tryum falna, wystawiona przez Senat Rzymski Konstantynowi

W. po jego nad Maxencyuszem zwyci?ztwie. Kolumny z mar

muru s? bardzo drogie.
Arcus Titi. Ledwie zna? bram? tryumfaln? Tytusa, za

zwyci?ztwo nad ?ydami. Wyrze?biona wypuk?o' robota na



218 ?UKI TRYUMFALNE.

marmurze, reprezentuje wjazd jego do Rzymu, a mi?dzy zdo

bycz? wzi?t?, jeszcze dystyngowa? mo?na lichtarz z ko?cio?a
Jerozolimskiego,

Arcus Septimi Severi. Naprzeciw Kapitolium, prawie
do po?owy, brama Septimiusowi Severowi wystawiona.

Akwedukta. Akwedukta, któremi Rzymianie o mil
kilkana?cie wod? do Rzym u ?yw? sprowadzali, cho? dzisiaj
opuszczone i rozerwane dla swojej trwa?o?ci i wydatków
niezmiernych, na nie ?o?onych, warte samego tylko podzi
wienia.

Nie sko?czy?bym, chc?c wszystkie w jedno zebra? sta

ro?ytno?ci.

Columna Traiani. Do nich nale?y s?up Trajanów, na

którym dawniej tego Cesarza statua, z metalu poz?oconego,
dzi? statua ?w. Piotra Aposto?a, stoi. Jest ona wysoka 64

?okci, a? do wierzcho?ka, do którego, 180 wschodami, wtym?e
marmurze wykutemi, wchodzi si?. Tak wielka machina prze
cie?, przez Rzymian postawiona, nie sk?ada si?, tylko ze 34
wielkich kloców marmuru, na którym, z wierzchu, ?limakowym
kszta?tem, a przedziwn? robot?, wykute s? dzie?a jego w cza

sie wojny Dackiej.
Columna Antonini. Drugi s?up na placu Colonna, przez

Senat rzymski Antoninowi postawiony, 58 ?okci d?ugi, do

którego wierzcho?ka 190 wschodami wchodzi si?, tym?e, jak
Traianów, sposobem, wyrabiany zwierzchu, z wyra?eniem
dzie? Marka Aureliusza, podczas wojny Markoma?skiej, sta

ro?ci? nadw?tlony, a przez Syxta V, naprawiony. Gdzie na

nim Antonina sta? pos?g, teraz ?w. Paw?a stoi statua.

Obeliski. Obelisków jest cztery. Pierwszy na dzie
dzi?cu przed ko?cio?em ?w. Piotra na Watykanie. Ca?y on

jest z granitu Egipskiego czerwonego, 40 ?okci wysoko?ci
maj?cy. Niema ?adnych hieroglifików. On Jest jeden, który
po spustoszeniu Rzymu, przez barbarzy?ców w ca?o?ci zosta?.

Kaligula go Cesarz z Heliopolu sprowadzi?. Z czasem wpad?
w ziemi?, z której go Syxtus Papie?, za pomoc? s?awnego
architekta Fontany, wydoby?, i na to miejsce, gdzie teraz jest,



OBELISKI.
219

koszte? v:ielki? sprowadziwszy, krzy? na nim du?y z kruszcu
postawi?, Jako SI? o tym obszernie wy?ej napisa?o.

.

Drugi o.belisek w Tebach, przez Ramsesa Króla Egip
skiego. ruezrmernym nak?adem postawiony, a przez Ko?stan

cyusza do Rzymu sprowadzony, i z czasem zagrzebiony, ten

Papie? Syxtus wygrzeb?szy, i na trzy cz??ci rozpad?y, znowu

spoiwszy, na placu Latera?skim postawi?, statu? na nim Zba
wiciela Pana wystawiwszy. Ta ogromna z granitu Egipskiego
massa, na ko?o znakami Egipskiemi upstrzona, bez bazy i pie
desta?u swego, ma stóp oko?o 115 wysoko?ci.

Trzeci obelisk, ca?y hieroglifikami poznaczony, z jednej
sztuki granitu egipskiego, wysoki 48 ?okci, 522 laty przed
Chrystusem zrobiony, z Heliopolu, przez Augusta, do Rzymu
sprowadzony, wywrócony z czasem, poprawiony przez tego?
Syxtusa, wydobyty, i na placu Populi postawiony, nosi na so

bie znak Krzy?a ?w. z metalu.

Czwarty, nierównie od trzech pierwszych mniejszy, znaj

duje si? na placu Navone, gdzie cztery zrobione pi?kn? sztuk?

opoki formuj? mu piedesta?.
Piramida. Piramida jest tylko jedna, któr? testamen

tem za grób sobie wystawi? Cajus Sestius. Sk?ada si? ona

z kwadratowych marmurowych kamieni. Szeroka od samego

do?u z ka?dego boku jest ?okci 43, a wysoka, a? do samego

?cie?nionego wierzcho?ka, ?okci 53. Ca?a prosta i bez r?ni?

cia ?adnego. Wewn?trz izdebka kwadratowa, 6 ?okci wysoka,
a 8 szeroka, ca?a malowana. Dzi?, tam, i na pobli?szym cmen

tarzu, grzebi? Kalwinistów i Luteranów, w Rzymie umie

raj?cych.
Nic si? tu nie mówi o znacznych jeszcze zwaliskach

ko?cio?ów poga?skich, jest ich 24, ani ruin ich ?a?niów, w licz

bie 11, ani o tak wielu innych, pozosta?ych po cz??ci monu

mentach. Powró?my do trwaj?cych w ca?o?ci dzi?, i na inny

objekt obróconych i w inn? form? przerobionych, niektórych

budowisk.
.

Kapitolium. Kapitolium, miejsce najznaczn.i?jsze b??
wochwalskiego Rzymu, gdzie Jowiszowi by? kO?ClO? po?wi?-
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eony, w innej formie, ale równie ozdobny, dochowuje wspa

nia?o?? swoj?. Wspania?e, balustrad? z boku otoczone, wy

godne wschody, prowadz? na dziedziniec. Dwie lwice z mar

muru egipskiego, wyrzucaj?ce z paszczy swej wod?, s? zabrane

z ko?cio?a Izydy. Dwa na wierzcho?ku wschodów kolosy
.

z marmuru i reprezentuj?ce Kastora i Polluxa z ko?mi, wyko

pane s? z ziemi w ca?o?ci, jako i znaki dwa zwyci?zkie po

bokach, oboje Mariusza.

Na ?rzodku dziedzi?ca, statua Marca Aureliusza, na ko

niu, z metalu koryntskiego. Na samym froncie du?y pa?ac,
w którym rezyduje Senator rzymski, znacznym kosztem ume

blowany i ozdobiony wewn?trz, przez tera?niejszego Sena

tora Rezzonico. Z boków tego pa?acu, dwie officyny du?e,
w jednej z nich, sk?ad jest niezmierny statuów, biustów i in

nych przedmiotów rzadkich, osobliwie planta Starego Rzymu,
na marmurze wyr?ni?ta. W drugiej, gdzie konserwatorowie

Rzymu sessye swoje i s?dy maj?, s? malowania przecudne
i statuy marmurowe i spi?owe, staro?ytne i tera?niejsze, a mi?

dzy niemi s?awna z spi?u wilczyca. Zapomnia?em nadmieni?,
?e na pocz?tku wschodów tej officyny jest pi?kny s?up ro

stralny, wystawiony Deciuszowi, za wygran? pierwsz? z Karta

gi?czykami na morzu bitw?.

Wi?zienie ?w. Piotra. Tu? przy górze Kapitolskiej
stoi ko?cio?ek, w dole którego pokazuj? ciemne wi?zienie,
w którym za wiar? Piotr ?w. siedzia?, i w którym, na okrzcze

nie nawróconych, potrzebuj?cych wody, zrzód?o cudownie

uprosi?. Pokazuj? t? wod? i jam j? dla samej pi? oso

bliwo?ci.

Galerye obrazowe. Wszystkie prawie domy w Rzymie,
nie tylko pa?skie, ale i miejskie, maj? w sobie liczb? obra

zów, które za mebel s?u??, a które wsz?dzie za dobr? usz?yby

galery? obrazow?. Przedniejsze jednak s? w pa?acach Xi?

??t, Doria, Borghese, Allieri, Barberini i Colonna, galerye

ceny nie maj?ce, z?o?one z obrazów najprzedniejszych ma

larzów. Co za? do statuów, Museum Clementinum, dziwnie

przez tera?niejszego Papie?a powi?kszone i ubogacone.
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Akademie malarskie. Artystom dla udoskonalenia
gustu i brania model.ó?-wszystkim, a tymbardziej ?wicz?cym
si? w sztuce malarskiej, s? one zawsze otwarte. Szczególniej
na ten koniec jest ufundowana galerya malarska, pod tytu?em
?w. ?ukasza, a druga, przez Ludwika XIV, dla narodu fran

cuzkiego.
W tych to Akademiach m?ód? si? doskonali, i kto od

malowa? wyznaczon? sztuk? najlepiej, ten odbiera premium,
które co rok akademia naznacza.

Studia malarskie. Ku temu celowi pomagaj? znacznie

publiczne studia, które trzymaj? przedniejsi malarze, gdzie
ka?demu, dla przypatrzenia si?, wni?? wolno. Najcelniejsi te

raz s?: Batoni. Moreau, Hamilton i nasz polak Szmuglewicz.
Sztycharze najs?awniejsi teraz: Vulpato, Piranesi, Cunego.

.

Muzyka. Po malarce idzie muzyka, w której W?osi,
a osobliwie Rzymianie, celuj?. Maj? za? do egzercytacyi i do

popisów wielorak? sposobno??. Chocia? w kaplicy Papiez
kiej ?adnych niema instrumentów - nad g?osy ludzkie, i po

innych jednak ko?cio?ach, na uroczystosci przedniejsze,
i znaczniejsze festyny, gra sk?adana ze wszystkich instru

mentów orkiestra, na której s?uchanie, liczba niezliczona ludzi

zbiera si?. Nie zna?by Riymian, ktoby rozumia?, ?e oni do

ko?cio?a z tak? troskliwo?ci? spiesz? dla nabo?e?stwa. By
?em ja na dwu mszach takich z szczególnej ciekawo?ci,

w dzie? ?w. Miko?aja i Niepokalanego Pocz?cia Matki

Boskiej.
T eatra. Teatra s? trzy. Aktorowie w tym roku byli

wsz?dzie przedni. Ch?opcy-w dziewczyny przystrojeni, oczom

i umys?owi zupe?n? czyni? iluzy?. Nie wiedz?c o tym, nigdy

by si? domy?le? nie mo?na by?o. Mora? ich d?bry, bo 'pod

okiem Inkwizycyi. Balety przedstawione dobre i zabawne.

.
Rzymianie, ucho wyborne do muzyki maj?cy, nie przepuszcz?

nic, coby, albo w kompozycyi, albo w egzekucyi, miernego

by?o. To muzykom daje emulacy? dystyngwowania si?.

Poniewa? w Rzymie karnawa? jest krótki bardzo, a zaty?
i teatra przez reszt? czasu zamkni?te. Panowie Rzymscy daj?
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u siebie co tydzie?, przed otwarciem i przed zamkni?ciem

teatrów, Akademie publiczne muzyki, czyli koncerta, na któ

rych ?piewacy i muzycy zr?czno?? popisu maj?. Mi?dzy pa

nami dystyngwuj? si? w tej mierze: Rezzonico Senator Rzym
ski i Baiano, Audytor Roty francuzkiej, cz?owiek niesko?

czenie s?odki i do Polaków szczególniej przywi?zany.

Ville rzymskie. Panowie Rzymscy maj? dla swojej

rozrywki placencyowe za miastem, domy, które willami na-,

zywaj?. Cokolwiek gust, zbytek, i pró?no??, wynale?? mog?a,

wszystko si? tam do przesytu znajduje. Kosztowne obrazy,

przednie statuy, drogie marmury, pyszna struktura, meble

bogate, wody obfite, ogrody rozkoszne, nie opisywa?, ale wi

dzie? trzeba. Przedniejsze Ville s?: Xi???t Borghese, Albani,

Corsini, Pamphili, Madama, Farnezych i inne. Osobliwszy

jest dom Grafa Girano, z wierzchu na form? okr?tu zbu

dowany.

Ogrody. Do tych domów przyda? nale?y ogrody
dwa du?e w mie?cie papiezkie: Watyka?ski i Kwiryriski,

Medyceusza, dzi? Arcy-Xi???cia Toska?skiego i hrabi Col-
o

lonna.

Fontanny. Wody w Rzymie ?ywej dziwny dostatek.

Niema domu, któryby jej u siebie mie? nie móg?. Prócz

tego, po placach znaczniejszych, co do swej struktury py

szne, co do sprowadzenia z dalekich miejsc kosztowne, co

do obfito?ci wody - jedyne w tym mie?cie s? fontanny
na placu Navone. W gor?ce upa?y, z fontanny puszczona

woda zalewa plac ca?y, po którym, dla ch?odu, panowie
w karetach i konno przeje?d?aj? si?. Takich w Rzymie fontan

jest o?m.

Liczba funduszowych domów. Placów znaczniej

szych 14, bram 19, Collegiów do nauk 13, szpitalów 12, Con

servatoriów 4, domów na edukacy? lub korrekcy? m?odzi 4,

placencyowych domów 10, klasztorów panien 35, konwentów

mniskich-bez liczby. Zakonników tysi?ce, a wszystkich ra

zem obywatel ów w mie?cie licz? do 160 tysi?cy.
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Okolice Rzymu. Okolice Rzymu s? ?liczne, celniejsze
s?: Frascati, Albano, Tivoli, Preneste.

Frascati. Dawniej s?awne Tusculum, dzi? Frascati

miasteczko, ma kilka pacencyowych domów, które panowie

Rzymscy, zdrowego powietrza u?y? chc?cy, wystawili. Tam

si? te? rozkoszne, drzewem okryte, ulice i chodniki, liczne

fontanny, pi?kne znajduj?. si? ogrody: Belvedere i Mondra

gore, do Xi???t Borghese nale??ce.

Albano. Albano, na wielkiej górze postawione i wi?
ksze od Frascati miasteczko, dla zdrowego powietrza, okolic

morskich i pi?knego na dal prospektu, liczy wiele domów,
do których latem przedniejsza szlachta rzymska zje?d?a?

zwyk?a, s?odyczy wiejskiego ?ycia skosztowa? chc?ca.

Tivoli. Tivoli, od ?acinników zwane Tibur, na wielkiej

górze, pod nierównie jeszcze wi?kszemi górami, o trzy mile

od Rzymu, w bardzo pi?knej stoi pozycyi. Rzeka bystra,
z Appeninów pocz?tek swój maj?ca, powi?kszona w swej dro

dze innemi strumykami, w tym miejscu z wielkim trzaskiem,

w g??bok? spadaj?c rozmaitemi miejscami przepa??, rzadki

patrz?cemu i przyjemny czyni widok. Spad ten, z takim czyni

si? impetem i moc?, ?e woda, na tysi?czne rozbita cz?steczki,

nie do wody, ale zdaje si? by? podobniejsza do najci??szego

dymu, w który, gdy z przypadku promie? s?oneczny uderzy,

odbite od rozdrobionej wody ?wiat?o, ka?dego momentu,

?liczn? oku patrz?cego maluje t?cz?. Dalej, w dole miasta,

ta? sama woda, jeszcze ni?ej, w rozmaite, wedle pochy?o?ci

ziemi, spadaj?c figury, równie przyjemnie zabawia oko. Pierw

sza zowie si? Cascada, drug? za?, dla ró?nicy, nazywaj?

Cascatella.

Na wzgórku jednym stoi prawie ca?y ko?cio?ek Sy.billi,
zwanej Tyburty?skiej, tu? przy niej zawalony ko?cio?ek

Westy, dalej grota Neptuna, zrujnowany do szcz?tu ?om
placencyowy Adryanów, a przez Xi???t d' Este poprawiony

i przyozdobiony, teraz znowu opuszczony, nim z?owu upad

nie, tymczasem, i widzenia i podziwienia godZIen. Pa?ac
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sam, prócz niektórych alfresco, arabesków i malowa?, nic

ciekawego niema, ale ogród, na dziesi?tek por?ni?ty pi?tr,
w nim, wody dziwny dostatek. Fontann w rozmaitych for

mach, liczba niezmierna. W jednej linii razem graj?cych fon

tann, fajerwerk reprezentuj?cych, jest sto. Nie ?al, dla wi

dzenia go, cho?by mil dziesi?tek drogi pojecha?.



XXI.

R?kodzie?a. - Szpitale. - Ludno??. - Rolnictwo.

Urz?dzenia miejskie.

Manufaktury. R?kodzie?a rzymskie, ani s? liczne, ani

do pewnego stopnia doskona?o?ci przyprowadzone. Fabryka
kartunowa bardzo nikczemna, a kartuny drogie, bo p?ótno
? za granicy sprowadza? trzeba. Papierowa jeszcze nikczem

niejsza) bo z grubych szmatów sam? bibu?? robi?. Mozaikar

nia, gdzie si? z drobnych marmuru cz?steczek obrazy i inne

osobliwo?ci maluj?, jest doskona?a. Licz? 331m. kamyczków,
kolorami· mi?dzy sob? ró?ni?cych si?.

r
Szpital ?w. Micha?a, a Ripa grande. Dom si?rocki

Sw. Micha?a nad Tybrem. Ten szpital tak jest rozleg?y, ?e

front jego od Tybru wi?cej ma 500 kroków, a wysoki
- o czte

rech pi?trach. Pi?kny to jest fundusz na wychowanie sierot,

które, do 20 lat doszed?szy, ma ka?da wolno?? obra? stosow

ny do swojej sk?onno?ci sposób ?ycia, czyli rzemios?o. Ucz?

si? tam krawiectwa, szewiectwa, sukiennictwa, kapelusznictwa,
stolarstwa i t. d. Z nich ka?dy, skoro si? znaidzie w stanie

15
Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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utrzymania siebie, wypuszczaj? go ze szpitala, daj?c mu nowe

suknie i szkudów 30. Pi?kne tam robi? si? obicia, poniewa?

dostaj? tam rzemie?lników z fabryki s?awnej Gobeli?skiej
w Pary?u. Dziewka, która poka?e talent, uczona jest rysun

ków, przez dwie albo trzy lecie, a potym tyle? czasu doskonali

si? w tkaniu obiciów, kobierców i obrazów. Starzy i u?omni

s?udzy, przez wiek, albo chorob? niemog?cy siebie wy?ywi?,

maj? chleb w tym?e szpitalu. Ich dom poprawy mo?e zawiera?

do 150 osób, gdzie ci, którzy naznaczonej roboty tygodniowej
nie sko?czyli, wsadzeni s? w machin?, która im r?ce i nogi

kr?puje, i dyscyplin? s? sieczeni. Dawnie smagano ich

rzemieniem, to jest bizunem, ale gdy jedna kobieta skona?a
_

pod plagami, od tej daty, tylko dyscypliny u?ywaj?.
Tam te? oddaj? dziewczyny swawolne, które, nie maj?c

czym si? wykupi? zbirom, na to miejsce przychodz?, trzyma
ne ostro przez lat kilka. To nie przeszkadza jednak, aby tyle
w Rzymie nie by?o swawoli, ile po innych miastach, z jedn?

tylko-wi?kszej ostro?no?ci i sekretu ró?nic?.

Jeden tylko widzia?em szpital ?w. Ducha najznaczniej

szy. Na 500 tam chorych mie?ci si?. Ka?dy ma sobie udzielone

och?do?ne ?ó?ko. W samym ?rzodku o?tarz, z jednej strony

chorzy, z drugiej-do zdrowia przychodz?cy. Xi??y-s-do du

chownej, a ?wieckich, do doczesnej us?ugi, liczba - wielka.

Dom szalonych. W domie szalonych, wktórym, przez

ciekawo?? by?em przytomny na ich obiedzie, nic osobliw

szego do opisania nie znajduj?.
Dom pielgrzymski ?w. Trinitatis. Mi?dzy tyle pi?kne

mi funduszami niepospolite ma miejsce dom pielgrzymów, pod

tytu?em Trójcy ?w. Rozmaici dobrodziejowie, ju? to przez te

stamenta swoje, ju? te? przez inne legacye, tyle temu domowi

nadali summ, ?e od nich procent, roczn? intrat? czyni 241m.
szkudów. S?u?y temu domowi bractwo, w którym ró?ni s?

kardynali i bardzo wiele dystyngwowanych osób. Obiekt

tego funduszu jest przyj?cie pielgrzymów. Za pokazaniem

patentu swego, pielgrzym jest wprowadzony do tego domu,

w którym (je?li ze W?och), trzy dni, a zagranicznik-cztery
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jest k?r?iony,.
raz

?a
dzie? i ?ó?ko mu na Spoczynek daj?.

Jedzenie Jest niez?e l kwarteczka wina dla napoju. Je?li z ce

remoniami przyjmuj?, na ten czas nogi mu myj?, w umy?lnie
na to zrobionej sali: ?efek?arzó:v jest kilka, bardzo du?ych,
czasem do 4000 osob Ich SI? zbiera, kobiety oddzielnie przez

kobiety s? s?u?one, i swój osobny maj? dormitarz. Przed wie

czerz?, (bo im obiadu nie daj?), mówi si? im kazanie, które

go po najwi?kszej cz??ci pielgrzymi nie rozumiej?, albo te?

nie s?uchaj?. Fundusz to bardzo dobry, ?e ubogi pielgrzym
i przez trzy dni mo?e si? wy?ywi?, bez wydatku swojego.

San Sebastiano, albo Catacombe, albo Via Ap
pia. Katakumby, czyli lochy podziemne ?w. Sebastyana, s?

najobszerniejsze i najmniej przez czas popsute. W niektórych
miejscach dziel? si? na kilka pi?tr, a poniewa? grunt jest

suchy i piasczysty, w wielu zatym miejscach, na utrzymanie
ziemi, aby si? nieosypywa?a, ?cianki s? pomurowane.

Cz?sto trzeba wst?powa? i zst?powa?, a w niektórych
miejscach, prawie rakiem prze?azi? trzeba. Te uliczki nie maj?

szerzyny nad ?okie?, albo pó?tora, wyj?wszy niektóre stancye,

maj?ce szeroko?ci, mi?dzy czterma a sze?ci? stopami, a d?u

?yny od sze?ciu stóp do o?miu. Zabroniono jest pod kl?tw?,

aby cokolwiek ztamt?d wynosi?. Tam, wedle zdania niektó

rych, pierwsi chrze?cianie schadzali si? na modlitw?. Z obu

stron ?ciany-wkl?s?o?ci, czyli krypty, niektóre pe?ne, niektóre

pró?ne, drugie zamurowane ceg??, lub zatknione ma?ym mar

murowym kamieniem, na którym cz?sto znajduje si? napis.

W tych wkl?s?o?ciach le?? ca?e ko?ciotrupy, ale nie wielkie.

Trzy, cztery, pospolicie jeden na drugim le?y, a takie miejsca
w których dwa, albo trzy le?? trupy, zowi? si? bisoma. triso

ma, quadrisoma, etc. Po rozmaitych miejscach male?kie

flaszeczki, lub spodki tylko.
W niektórych spodkach czarniawy wida? sedyment, któ

ry jedni ?a krew m?cze?sk? tam pogrzebion?, drudzy-za se

dyment oliwy, do palenia u?ywanej, maj?. Te flaszki bardz,o
s? podobne do lachrymatoryów dawniejszych pogan, w ?to
rych oni chowali ?zy wylane na pogrzebie przyjació? swoich,
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albo ?zy kobiet, naj?tych do p?akania, w podobnych okazyach.
Prócz tych du?ych krypt, s? po bokach katakumb ma?e dziur

ki, nakszta?t jak w go??bniku, w które starodawni ustawiali

urny swoje, to po jednej, to po dwie, to po 'trzy, zt?d zwane

Colombariae, Olleariae i Hipogoea.

Te podziemne lochy maj? z sob? bardzo' popl?tan? ko

munikacy?. Kamienie zatym na ?rzodku pok?adano, dla dy

rekcyi tych, którzy te miejsca odwiedzaj?. Ktoby chcia? kata

kumby ?w. Sebastyana wszystkie widzie?, musia?by przy

najmniej schodzi? mil w?oskich 20.

Wszystkie za?, razem z sob? wzi?te, powiadaj?, ?e si?

rozci?gaj? do stu mil w?oskich. Niektóre nawet zamurowane

zosta?y dla tego, ?e wielu w tym podziemnym labiryncie na

zawsze przepad?o. Najlepiej si? o tern zainformowa? mo?na

z ksi??ki, pod tytu?em: Roma subterranea, gdzie nawet te

katakumby s? odrysowane, i drugiej: Observazione sopra Ci

meteri di Santi Martini antichi christiani di Roma, we

dwu tomach. R. 1720.

Te ksi?gi, równie jako i powszechne Rzymian podanie,
nas ucz?, ?e te lochy przez pierwszych Chrze?cian wykopane

zosta?y, ?e im s?u?y?y za schronienie i dom modlitwy wczasie

prze?ladowania, ?e si? tam sami tylko chowali Chrze?cianie,
?e tam groby s? ??. M?czenników, krzy? albowiem na grobie

pospolicie tam jest miany na znak, ?e tam le?y Chrze?cianin,

równie jako i ten znaczek t. Gdzie za? znajd? tV (?) pewny to

znak, ?e tam le?y m?czennik, poniewa? sk?ada si? z greckiego
i ?aci?skiego alfabetu, znacz?cego to? samo co Pro Christo.

Ta bowiem greckiego i ?aci?skiego j?zyków mieszanina, by?a

zwyczajna w pospolitych konwersacyach.
Ja o tym wszystkim inaczej rozumiem, a bezstronne te

i nieuprzedzone uwagi moje, bez uporu prze?o??, poddaj?c je

pod decyzy? o?wiece?szych, gotów moje odmieni? zdanie,

gdy mi kto fa?sz jego i b??d mój poka?e. Ja rozumiem, ?e te

lochy, nie Chrze?cianie wykopali, ?e te lochy nie by?y ani

domem modlitwy, ani schronieniem od prze?ladowania, ani

grobem samych tylko Chrzescian, ?e na ostatek krzy? na
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grobowcu, nie jest niezbitym dowodem, ?e w nim cia?o
Chrze?cianina spoczywa.

Nie przecz? ja, aby w tych podziemnych kryptach nie

by?o wielu pogrzebionych Chrze?cian, ale nie idzie zt?d, aby
te? same loc.hy. by?y prze.z Chrze?cian wykopane, i s?u?y?y
im za schronienie, w czasie prze?ladowania. Bo nic nie mó

wi?c o dysproporcyi, mi?dzy male?k? liczb? Chrze?cian,
a obszerno?ci? niezmiern? tych lochów, jak to mo?na by?o
wywie?? tyle milionów wozów piasku i ziemi z tych lochów,
a to tak sekretnie, aby si? to do pogan nie donios?o? Nawet

gdybym i na to pozwoli?, ?e Chrze?cianie, potrosze i cz?stecz

kami, ten piasek wywo??c dla mieszka?ców Rzymu, na ich

domowe potrzeby, przezwani zt?d zostali Arenarii, nie mo?na

zaprzeczy?, ?e wielka liczba ubogich pogan tak?e przedawa?a

piasek. Jak?e oni nie mieli wiedzie?, zk?d jego tak wiele

Chrze?cianie dostaj?? Chrze?cianom, w liczbie niewielkiej, do

czego s?u?y? mia?y lochy, kilka d?u?yny maj?ce? A kiedy
w liczbie i sile przewy?szyli pogan, wtenczas niepotrzebowali

sekretnych schronie?, ani grobów! Dajmy to jednak, ?e 50

albo 100 tys. Chrze?cian, w czasie prze?ladowania, schroni?o

si? do tych lochów, ja si? pytam, jak si? tam oni opatrzy? mo

gli w ?ywno??, albo si? ukry? od zdradzieckich szpiegów,
albo 'si? chroni? od zara?liwych chorób, w?rzód cuchn?cych

trupów, wilgoci i deszczu, wskró? ziemi, z góry niczeI] nie

pokrytej przesi?kaj?cego? Nigdzie przy tern nie wida? spo

sobnego miejsca na sk?ad prowizyi.

Ci??ko te? wierzy?, aby ma?e, tam i sam rozrzucone po

koiki w tych katakumbach, s?u?y? mia?y za dom modlitwy.

Bo, prócz tego, ?e wni?cia do nich s? za w?zkie, prawie nie

'podobna znale?? miejsca na pomieszczenie kilkuset ludzi.

Prócz tego, da?oby to pretekst nieprzyjacio?om imienia Chrze

?cia?skiego, szkalowania i spotwarzania ich, gdyby si? do

wiedzieli, ?e tyle tysi?cy obojej p?ci, czas znaczny przep?dza
w tak ciemnych zak?tach. '.

?e te krypty nie by?y grobem samych tylko chrz??clan,
pokazuje si? to z wielkiej liczby lachrymatoriów, znatealonych
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tam, a pospolicie przez pogany k?adzionych tu? przy trupie.

Naczynia te nape?nione by?y ?zami krewnych, przyjació? i na

j?tych p?aczek, zwanych Praeficae, jak si? to, prócz wiado

mo?ci z historyi, widzie? daje z napisów grobowych, osobli

wie: Tumulam lacrymis plenum dare, ponere cum lacrimis,

cum lachrymis et oleo balsamo tedam condere, (?) i tym po

dobnych.
Przeciwnie, Chrze?cianie pogl?dali na ?mier? przyjació?

i krewnych swoich, jako, na weso?e przej?cie do szcz??liwej
wieczno?ci. A poniewa? Sw. Pawe?, w pierwszym li?cie swym

do Tessalo?czyków, w rozd. 4 wiersz 14, zakazuje im, aby
?mierci Chrze?cian nie op?akowali, nawzajem, pogan, niema

j?cych szcz??1iwej pewno?ci przysz?ego zmartwychwstania}
nie mo?na przeto rozumie?, aby chrze?cianie mi?o?? ku zmar

?ym swoj? okazywali sposobem poga?skim, przez p?acz zby

teczny i najmowanie p?aczek.
?e krzy? na grobowcu, nie jest niew?tpliwym znakiem

le??cego tam chrze?cianina, pokazuje si? to w supplemencie

Antiquitates exploratae, przez Monfaucon w tomie II i III, ?e

tak?e znajdowano krzy?e, na etruskich i egipskich grobach}

pewnie wy?szej daty od m?ki Zbawiciela naszego. Stara li

tera grecka T. dawniej znak uwolnienia kryminalisty, ma po

dobie?stwo do krzy?a, kiedy cz??? jej perpendykularna przej
dzie troszeczk? przez linj? poprzeczn?. Kirchner. w ksi?dze

prodromus captus dowiód?, ze krzy?, u Egipcyan, Persów

i Indyan, by? hieroglifem, cztery ?ywio?y wyra?aj?cym. Z ko

?cielnej historyi Ruffina. w ksi?dze 11 rozd. XX/X. Sozomena,

Suidy, (?) pokazuje si?, ?e Egipcyanie przez krzy? wyra?ali
wieczne ?ycie, i ?e si? takowe charaktery znajdowa?y w ko

?ciele Serapisa. Wiadomo jest, ?e si? na niektórych monumen

tach egipskich znajduj? trzy krzy?e, jeden przy drugim. ?mie

chu by?by ten wart, ktoby zt?d wnosi?, ?e to reprezentuje.

Krzy? Chrystusa Pana, i dwa krzy?e-dwu ?otrów. Ticinus,

w ksi?dze de Vita oelitus comparanda, w ksi?dze III rozd. 18

powiada, ?e Arabowie tego charakteru u?ywaj? na wyra?enie
wp?ywu gwiazd nad nami. M?otek, boska Thora, tak cz?sto
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w staro?,Ytno?ciach pó.?noc.ny?h wspominany, tak bardzo po

dobny Jest do krzyza, ze Jedno za drugie wzi??? mo?na.

Jakób Istmeniu? ?eeshielen wyda? osobny traktat o figurze
krzy?a, na rUnICkICh monumentach. Dobrze i bez przes?du
te katakumby uwa?ywszy, zdaje si?, ?e te podziemne lochy
by?y to najprzód dawne one Puticuli, o których wspomina
Horacy Varro i Festus Pompejus, gdzie by?y grzebione cia?a

niewolników, i tych, których niewystarcza? maj?tek na eks

pens spalenia cia? na pogrzebowym stosie. Kopanie Puz

zolany, piasku barodzo u?ytecznego do robienia mocnego
do marmurów wapna, której puzzolany, bardzo obszerne po

ca?ych W?oszech, a osobliwie za Rzymem, s? warstwy, mog?o
da? okazy? do tego sposobu grzebienia umar?ych. W pó?niej

szym czasie, osoby dystyngwowa?sze tam si? grze?? pocz??y,

poniewa? Rzymianie, nim si? wiara Chrze?cia?ska rozszerzy

?a, ju? cz?sto grzebli trupy w ziemi?, jako wida? na wielu gro

bowcowych napisach, jeszcze teraz b?d?cych z literami D. M.

Fata Domus aeterna Imperatoris i innemi. Wyra?nie na

niektórych w pod?u? wyryte te s?owa piis manibus, s?owa, na

które z obrzydzeniem pogl?da? Chrze?cianin ..

Mabillon, przeciw czci Ewodyi, (?) jako nieprawdziwej

?wi?tej, pisz?c, powiada, ?e charakter D. M. na jej grobie zna

kiem jest, ?e by?a poganka, i ?e flaszka z czerwonym likwo

rem, nie by?a to flaszeczka ze krwi? m?cze?sk?, ale urn? 1a

crimalis, albo Lacrymatorium.

Czytaj?c ksi?g? Le antiche lucerne sepulcrale figurate

raccolte dalle cave sotterranee. Grotte di Roma) disegnate,

et intagliate nelle loro forme da Pietro Santi Bartoli eon

seruatore di Pietro Belbori, (?) ka?dy obaczy, mi?dzy wie1?

urnami z katakumb wyj?temi, z których oczewi?cie 40 jes:
poga?skich, te, które s? przez Chrze?cian, poga?ski zwyczaj

na?laduj?cych, po?o?one, a na których, zamiast poga?skiego

bo?yszcza, po?o?ona albo cyfra Chrystusa Pana, albo go??bek:
znak prosty mi?o?ci i niewinno?ci, albo Chrystus w postaci

pasterza, owieczk? na swoich ramionach d?wigaj?cego, albo
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go??bek wylatuj?cy z arki Noego, albo Jonasz z brzucha

wielorybiego wyrzucony, i tym podobne.

S?owem, pocz?tek katakumb przypisuj? potrzebie, któr?
architekci i malarze mieli - puzzolany, i któr? do dzi? dnia

wybieraj? Rzymianie. Lochy, z tej okazyi porobione, pos?u

?y?y za miejsce grobów, gdzie, tak Chrze?cianie jak i Poganie,
bez dystynkcyi grzebli si?. Niema przeto najmniejszej pew

no?ci, a przynajmniej rozs?dna i sprawiedliwa w?tpliwo?? jest,

czy te cia?a, które z tych krypt dobyte, za cia?a ?w. M?czen

ników, z autentycznym kardyna?a ?a?wiadczeniem wydaj?
si?, s? w rzeczy samej takie? Czy s? przynajmniej chrze

?cia?skie? a gdyby i pewnym by?o, ze to chrze?cia?skie cia?o,

czy równie pewnym, ze to cia?o jest ?wi?te? ze nie jest cia

?em z?ego chrze?cianina? jak si? po up?ynionych tylu wiekach

prze?wiadczy?, bez widocznego cudu, ze te ko?ci, które na

o?tarzu spoczywaj?, w ostatku nie s? poga?skie?

Kto mnie, to pisz?cego, przeczyta, niech nie pos?dza,

abym od czci ??. Relikwiów, tym pracowitym rzeczy wy

?uszczeniem, odwodzi?. Mi?o?? prawdy by?a mi do tego po

wodem, a prawda nikogo nie zgorszy, i zawsze do powiedze
nia jest dobra. Wreszcie, co mi do tego, ze ?adnej nie mam

pewno?ci, czy te ko?ci w?a?ciwie nalez? do tego ?wi?tego,
któremu si? przypisuj?? Cze?? moja nie jest materyalna, ale

si? ?ci?ga do duszy tego ?wi?tego, którego uczci? pragn?.

Jego w tych obcych mu zw?okach szanuj? i po?rzednictwa
szukam. Tak w?a?nie, jak mi?dzy tysi?cznemi obrazami Mat

ki Boskiej, któ? mi zar?czy, ze ten, a ten obraz jest jej praw

dziwym portretem, to jest, jej postaw? za ?ycia, i kszta?tu

podobie?stwo, doskona?e wyra?aj?cym? Owszem, jak cz?sto

wiemy i znamy zywe, a mo?e nie zawsze cnotliwe, kobiety,
z których si? kopie obrazów Matki Boskiej maluj?, a przecie?

uszanowanie, które temu obrazowi, jako Matk? Bosk? wyra

?aj?cernu, wyrz?dzam, jest chwalebne, bo si? czyni przez

wzgl?d, nie na t?, któr? wyra?a, ale na t?, któr? mia? malarz

wyrazi?. Cze?? moja mo?e nie b?dzie o?wiecona, filozoficz

na, ale b?dzie prosta, pokorna, a serca prostego i pokornego
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ten nie odrzuci, który si? czasem zakrywa przed ?wiata m?dr
cami. Abscondisti a sapientibus et reoelasti parvulis. Por
tret królewski u panów ?wiata na najpowa?niejszym pokoju
miejscu jest zawieszony, a chocia? cz?sto z imaginacyi ma

larza malowany, nie przestaje zwa? si? królewskim, a afront

publiczny jemu uczyniony, by?by miany za obraz? samego
Króla, którego reprezentuje.

Rolnictwo. Dos? ju? tej dyssertacyi, która ten Dya
ryusz zamieni w traktat teologiczny i powró?my do dalszego
opisania Rzymu. Dla gruntowniejszego poznania rzymskiego
rolnictwa, wyje?d?a?em na kilka dni na wie?. Znalaz?em, ?e

si? na roli uprawie nie znaj?. Sze?? albo o?m razy przewra

caj? ziemi?, aby im urodzi?a. P?ugi ich niezno?nie ci??kie,
ledwie czterech wo?ów uci?gn?? mo?e, i to przez dzie? tylko,

poniewa? na miejsce tych
- co wczora pracowa?y, dzi? ?wie-

,

?e ci?gn?, aby nazajutrz tak?e wolnemi by?y. Wszystkie dobra

przez arend? s? trzymane. Propryetaryusz nie arenduje, tylko

go?? ziemi?. Do arendarza i zagnojenie i uprawienie roli

nale?y. Do wygnojenia trzyma? musi wielkie obory, do

uprawienia sprowadza? z zagranicy najemników, którym,

prócz p?acy i chleba, i byd?o i ca?e do roboty narz?dzia z swo

jego da? musi. Gumnów nie maj?c, na polu czystym zbo?e

m?óci? musz?. S?oma prawie si? nie liczy. Gnojów nie znaj?,

prócz tego, co byd?o, dzie? i noc po polu depc?c, zrobi.

Arendarz, który kilka w arendzie trzyma? mo?e morgów,
ledwie z bied? siebie wy?ywi? mo?e. Bez naczy? gospodar

skich, bez trzody i byd?a, bez sposobno?ci naj?cia robotni

ków, obowi?zany przytym do ró?nych op?at skarbowi pu

blicznemu, dziedzicowi i na sk?adki rozmaite, n?dzny i wy

blad?y, wlec, nie prowadzi?, ?ywot swój zdaje si?.

Kto nie ma pieni?dzy na tak znaczne awanse, gospo

darowa? tu nie )llo?e. Obrotny arendarz, gdy?y ??sków
nie

mia?, z pozwolonej na wyci?cie i w?gla palenie 1 Ich
sprz?

danie puszczy, z ca?ym swoim przemys?em zawsze by s,tracl?.
Kto uwierzy, ?e na morga jednego upraw? 50 szkudow, to

jest blisko 25 funt. wyda? potrzeba! Odmieni? za? sposobu
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gospodarowania, ?aden nie mo?e, bo lud zawsze jest do sta

rych zwyczajów przywi?zany; ktoby chcia? nowo?? w prowa

dzi?, straci?by najemników, którzy inaczej wyrabia? nie chc?:

tylko jako ojcowie ich.

Mimo tak wielki jednak gospodarowania nak?ad, nie

wolno gospodarzowi przeda? zbo?a komu chce najzysków

niej, a cho?by i za granic?. Przeda? musi koniecznie do

?pichrzów publicznych prefektom annony, za tak? cen?, jak?
im si? podoba wyznaczy?, a oni, z zarobkiem swoim, od sie

bie znowu przedaj? za granic?. To, wielkie od gospodarstwa

czyni bogatszym odra?enie. Ubo?si za? wol? by? ?otrami

w mie?cie i pró?niakami, ni? tak tward? prac? gospodarstwa,

k?ska chleba dla siebie szuka?. To jest przedniejsza przy

czyna, tak wielu w Rzymie pró?niaków, i to czyni, ?e mimo

tak wiele oko?o Rzymu od?ogiem le??cych pól, coraz bardziej

jeszcze umniejsza si? rolnictwo, i nakoniec (je?li temu nie

zabiegn?), upadnie.

Spichlerze publiczne. Spichlerze publiczne w Rzymie,
z których ka?demu sprzedaj? si? zbo?a, dobrze utrzymywane.
Jest obowi?zek prze?o?onych nad niemi, utrzyma? w zapasie
zbo?a na lat 3. Ale si? to nie pilnuje. Awanta? tera?niejszy

przewy?sza przysz?? potrzeb?. Gdy si? zdarzy zyskowna

sprzeda?, sprzedaj? dwuletni? krescency?, w nadziei przysz?e

go urodzaju, który, gdy chybi, cz?sto z bardzo wielkim nad

datkiem we trójnasób z zagranicy kupowa? musz? to ziarno,

które wprzód za bezcen przed ali.

Communitates. Ca?y stan papiezki podzielony jest na

Communitates, czyli cechy. Niema rolnika, któryby do któ

rego z nich nie nale?a?. Pan wsi od siebie naznacza guberna

tora, pospólstwo z pomi?dzy siebie losami obiera innych ofi

cjalistów. Wszyscy ci pod najwy?sz? s? zwierzchno?ci? kon

gregacyi, zwanej del Governo. Do Gubernatora nale?? przes?

dy we wszystkich drobniejszych sprawach, ukaranie za drobne

z?odziejstwa, i inne, wedle statutu municypalnego, który ka?de

sobie spo?ecze?stwo zrobi?o. Podatek od Regencyi nigdy si?

nie nak?ada inaczej, tylko na ca?y cech, ?e tyle a tyle ma za-
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p?aci?. Oni mi?dzy sob? roz?o?y? musz?, wiele na którego
przypadnie, oni sk?adki robi? musz? na popraw? dróg, które

nb. nadto s? niepoczciwe, oni na zap?acenie medyka, oni na

utrzymanie wielkopostnego kaznodziej?. S?owem, na wszystko
officyaIi?ci z przychodów co rok kalkulowa? si? musz? przed
kongregacy? del Governo, która, poniewa? do siebie, co si?
nad wydatek zostanie, wszystko zabiera, staraj? si? rachunki

tak uk?ada?, aby si? nic nie zosta?o. Dobre to jest bardzo

tych cechów ustanowienie, ale tam, gdzie ch?opi s? bogaci
i zamo?ni. Co po tym wszystkim, gdy rolnik niema z czego

zap?aci?? ?e jednak zap?acone by? musi koniecznie, to cechy

prosz? pospolicie Regencyi o pozwolenie, a?eby na wspóln?

potrzeb? po?yczy? na imi? spo?ecze?stwa mogli. Regencya
naturalnie pozwala, có? za konsekwencya? oto ta, ?e Regencya

tymczasem swoje odebra?a, a oni si? i w powszechno?ci,
i w szczególno?ci, d?u??c, w ko?cu, ani pieni?dzy, ani kredytu
mie? nie b?d?, i niewyp?atnemi zostan?. Widzie? ju? tego dzi

siaj fatalne skutki. Niemasz zgromadzenia, któreby w d?ugach

po uszy nie siedzia?o, i bankrutem nie by?o. Nie widzia?em

te? ja jednego wie?niaka, który, nie mówi? ju?, coby do pie

ni??nego zapasu by? bogaty, ale któryby w domu mia?

wszystkie do gospodarstwa potrzebne narz?dzia, albo byd?o,
bez którego, gospodarstwa, a bez gospodarstwa-pieni?dzy
w kraju nie b?dzie nigdy. Grunta zatym opuszczone nie nie

dostatkowi industryi, ale niezaradno?ci, a t?, upadek rolnic

twu z?emu Rz?dowi przypisa? potrzeba.

Bagna Pontyjskie. Zabawia si? Rz?d teraz osuszeniem

obszernych bagnisk pontyjskich. Niechaj to (czemu drudzy

przecz?), do skutku przyjdzie. B?d? nowe grunta. To prawda.
Ale na co nowych szuka?, kiedy tak wiele pól starych niema

komu uprawi?? ?o?one pieni?dze te, na zach?cenie ludzi do

rolnictwa, na skupienie im potrzebnych narz?dziów, na awan

sowanie potrzebnych wydatków, wi?ksz? by pewnie tera?niej

szemu papie?owi i gruntowniejsz? uczyni?y chwa??, ni? osu

szenie bagnisk, które znowu z czasem woda zaleje. Kochany
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od wszystkich z swojej dobroci papie?, zarobi?by jeszcze
u swoich poddanych na wiekopomn? wdzi?czno??.

Przyczyna dro?yzny. Ten niedostatek rolnictwa czyni

niezmiern? dro?yzn? ?ywno?ci. Ka?dy si? stara przeda? drogo,
co mu drogo kosztuje.

Handel. Je?li? taka na krajowy produkt drogo??, nie

równie wi?ksza na zagraniczny. Przy zbytku Panów i zmian

politycznych, gdy wiele rzeczy kraj z zagranicy sprowadza?

musi, nie mo?e nawzajem nic da? ze swojego produktu, tylko

gotowe pieni?dze. Co rok kraj jest ubo?szym, bo jego han

del jest (passif) cierpi?cy, to jest trac?cy i nieczynny. Nie

dziw, ?e ceny s? zad?u?one, kiedy stan sam jest d?u?ny.

D?ug stanu. D?ug narodowy na zagranic?, (co blizcy
rzeczy widz? i notuj?), rachuj? do 40 milionów szkudów.

Cedu?y. Gdyby? to pa?stwo tylko tyle zad?u?onym
by?o, wn?trzne krajowe bogactwa z czasem powoli op?aci?y
by. Ale to tym wi?ksza bieda, ?e w swoim w?asnym kraju
monarcha swoim poddanym winien o?m milionów szkudów.

Nie maj?c pieni?dzy, bo te, dla zagraniczników, za towary, wy

dawa? trzeba, papierem wszyscy s? zap?aceni, papierowi na

dany kurs, papier monet? jest monarsz?. Ale za ten papier,

(który tu cedu?ami zowi?), gdy w banku publicznym dosta?

zechcesz na ekspens potoczny pieni?dzy, b?dziesz dosy? szcz?

?liwy, gdy po?ow? dnia na czekaniu i rozmaitych formalno

?ciach straciwszy, szkuda jednego dostaniesz. Cedu?y prze

nosz? przychód krajowy i dla tego, je?li przez boja?? i z ostat

niej potrzeby jeszcze si? cedu?y bior?, gdy do zmienienia

ich na pieni?dze przychodzi, ka?dy z ochot? trzy i cztery pro

centu za gotowy grosz ust?puje. Z tego jednego i ubóstwo

ca?ego kraju i nieufno?? w tera?niejszym rz?dzie wnie?? wy

?mienicie mo?na. Gdzie si? te? te 7 milionów funt. przez

Syxtusa zebranych i w zamku ?w. Anio?a z?o?onych, gdzie tak

wiele z ca?ego Chrze?cia?stwa bogactw do Rzymu wesz?ych.
zadzia?o? Synowcowie podobno papiezcy najwi?cej na tym

zyskali. Zawsze to ten skutek pa?stw, któremi elekcyjny
monarcha rz?dzi. Nie 'maj?c interesu my?le? o przysz?o-

\
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?ci, na tera?niejszy tylko czas patrzy i krewnych swoich

wzbogaca.
To zbezcenienie cedu? tak daleko zasz?o, ?e sami banku

dyrektorowie, je?li na zastaw gotowemi dadz? pieni?dzmi,

gdy si? odkupuje zastaw, nie przyjm? cedu?, ale trzeba im

gotowe zwróci? pieni?dze. Tak daleko to jest, aby cedu?y

prawdziwie kursuj?c? by?y monet?.

Banki. ?atwo?? nadania papierowi waloru, jaki si?
monarsze upodoba, pomno?y?a niezmiernie cedu?y, a z niemi

i d?ug Kamery Apostolskiej. ?atwo tam ?o?y?, gdzie nie trze

ba na' zap?acenie pieni?dzy, i dosy? jest kart? podpisa?. Nigdy

by si? ani osusza? bagnisk pontyjskich, ani budowa? zakry

styi, ani skupowa? do muzeum Stanów nieodwa?ono, gdyby
te wydatki gotowym potrzeba by?o p?aci? groszem. Miliony

potracono, ale te miliony s? cudze pieni?dze. Nie zap?aci?

monarcha, ale zezna? tylko, ?e tyle, temu a temu, jest winien.

Wygodna to na czas, ale fatalna polityka, dla ulepszenia gos

podarstwa d?u?y? si?, kiedy na awans z w?asnej nie staje
kieszeni. A có? mówi?, kiedy si? to czyni dla pró?no?ci imie

nia i samej okaza?o?ci?

Pomno?one tym sposobem cedu?y, trac?c wn?trzny swój

walor, straci?y za granic? kredyt, gdy? zagranic?, gotowemi
koniecznie za towary p?aci? trzeba. Dzie? przyjdzie, ?e Bank

niewyp?atnym zostanie. Powiadaj?, ?e si? to inaczej sko?

czy? nie mo?e, tylko przez przypadkowe niby podpalenie

ca?ego archiwum, ?e wtenczas, cedu?y nie mog?c by? zwery

fikowane, p?aconemi by nie by?y, i ?e w przypadku bankruc

twa banku, monarcha nie gwarantuje i nie by?by do op?acenia
cedu? obowi?zany. Ja, co do obu tych propozycyj, inaczej trzy
mam od W?ochów. ?e si? kancelarja, z której ja excerptem

mój oblig wyj??em, spali, nie dla tego mój oblig walor straci?.

Je?li realno?ci excerptu nie mam, czym wypróbowa?, kiedy
akta zgorza?y, ?e do mnie nale?y próba. (?) Ale nale?y próbo
wa? temu, kto sfa?szowanie dokumentu zadaje, dla czego

mieni go by? sfa?szowanym. Co do drugiego, rozumiem, ?e

w takim przypadku, monarcha z swego odpowiada? powinien.
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Nie og?osi? on w prawdzie ?adnym osobnym edyktem tego
Banku za swój w?asny, ale gdy cedu?y z tego Banku wycho

dz?ce, pod kar?, za pieni?dze bra? kaza?, gdy papier swoj?
nazwa? monet?, t? ja bra? przymuszony, w przypadku ban

kructwa Banku, do tego id?, czyja to by?a moneta i kto mi j?
bra? koniecznie rozkaza?. Nadto, Bank ten wyp?aca pieni?dze
?o?nierstwu, dworowi etc. zawsze imieniem Monarchy, i za

assygnacy? podskarbiego. Czyj?e to tedy bank, je?li nie

Monarchy?
Mons pietatis. Pi?kny to tak?e fundusz-Mons pietatis,

w którym ka?dy potrzebny dosta? mo?e pieni?dzy na zastaw.

Dawniej ?ydzi tym si? bawili, ale gdy lichwa { zdzierstwa ich

uderzy?y w oczy Rz?dowi, Monarcha wzi?? na siebie i pew

no?? zastawy gwarantowa?. Zacz?? si? ten fundusz R. 1586.

Sale na dochowanie fantów s? wietrzne i obszerne. Regestra
tura za? tak porz?dna, ?e w momencie, ka?dy fant, o którym
kwestya, znale?? mo?na. Od deponowanego fantu, który 30

szkudów nie przenosi, ?aden si? procent nie bierze. Od wy?

szej za? summy-4 procentu. Za pó?tora roku, gdy kto swojej

zastawy nie odkupi, idzie zastaw na przeda? przez aukcy?.
Co si? nad tax? we?mie za fant, po odtr?conym awansie

i rzeczonym procencie, reszta oddaje si? fantu w?a?cicielowi.

Ale ka?dy jest panem odnowi? przed up?ynieniem pó?tora
roku dokument, przez tyle lat, przez wiele zechce, zawsze

tylko przed wyj?ciem dokumentowi terminu.

W tym miejscu nie tylko sk?adaj? si? fanty, ale nawet

i pieni?dze. Od nich, ma?y, ale zawsze pewny, p?aci si? pro

cent. Nie mo?e by? mniej nad 100 szkudów na uczynienie

tego, co oni nazywaj? Luogo di Monte. Nie mo?e ?aden, kto

raz te z?o?y? pieni?dze, onych odebra?. Ju? ten kapita? w r?ku

Monarszym. Ale go mo?e drugiemuprzeda?, i zawsze si?

kupiec znajdzie. Liczba tych luogów nie jest determinowana,

od potrzeby i upodobania monarchy zawis?a. Je?li monarcha

potrzebuje pieni?dzy, og?asza kreowanie tylu a tylu tysi?cy

nowych luogów. Je?li przez ekonomik?, zebrawszy pieni?dze,

(co si? z ?aski Boskiej, za tera?niejszych czasów, nie prakty-
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kuje)? :vyp??ci niektór?? kred?torom kapita?, to si? luogi ka

sUJ?
I Ich ?lczb? zrnmejsza .Sl?. Syxtus V, ten to przezorny

polityk, bOJ?? SI?., ab'y b?g?C1 na ten czas panowie rzymscy,
do buntowania SI? me mieli sposobno?ci, potrafi? im nieu?y
teczno??, darmo le??cych, a nie kalkuluj?cych pieni?dzy wy

perswadowa?, a pod pon?t? zysku i pewnego zawsze procen

tu, wszystkie prawie pieni?dze Rzymu do siebie w ci?gn??,
i tak wiele expensownych pami?tek porobiwszy, jeszcze 7

milionami duk. skarbiec zamku ?w. Micha?a nape?ni?. Dzi?

ju? tych pieni?dzy niemasz. Wszystkich panów substancya
w samych luogach zamyka si?. Temi oni handluj?, kupuj?
i przedawaj? dobra. Ten, co miliony dzi? liczy, w przypadku
bankructwa kamery Apostolskiej, jutro na ulicy ?ebra? by
musia?. Roztropniejsi staraj? si? te Luogi powoli, za winnice,
i folwarki wyprzedawa?. To jest klucz do zrozumienia, ?e ów

Rzym, niegdy? tak bogaty, dzi? w pieni?dze osobliwszym spo

sobem ubogi, ?e sami najs?awniejsi rzymscy bankierowie, za

wexle, nie pieni?dzmi, ale cedu?ami, wyp?acaj?.
Dla wygody za? wszystkich, akcya ka?dal Otl szkudów

na 100 cz??ci jest podzielona, ?e kto nie mia? tyle, aby ca?y

luogo, czyli akcy?, móg? deponowa?, we sto osób zebrawszy

si?, akcy? kupuje, z niemi procentem do setnej cz??ci dziel?c

si?. W szystkie znaczniejsze op?aty tam si? czyni?, daj?c roz

kaz do monte, z podpisem i jednego adwokata czyli pisarza

?wiadectwem, ?e widzia? go podpisuj?cego si?, aby tyle a tyle

zdeponowanych jego pieni?dzy, temu a temu zap?acono. Co

si? to do razu cedu?ami nowemi uskutecznia.

Widoki. Rzymianie, dziedzicz?cy gu,.,t przodków swo

ich, którzy wi?cej nie ??dali tylko chleba i widoków, Panem et

Circences, bardzo s? chciwi wszystkiego tego, co ma imi?

widoku. Same nabo?e?stwa nawet, nie inaczej po ko?cio?ach

odprawuj? si?, tylko z pomp?, kszta?t maj?c? widoku.

O teatrach nic teraz nie pisz?, bom wzwy? namieni?.

Maj? oni male?ki teatr dla pospólstwa, Buratini zwany, gdzie

komedy? graj? postrojone machinki, za scen? ruszan?. Ko?
wersacye, czyli assamble ich, na które co wieczór zbiera S1?
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kompania dystyngwowana, s? bardzo nudne, jako pospolicie

s? wsz?dzie, gdzie si? wzajemnie respektowa? i subiekcyono
wa? wszyscy, jeden wzgl?dem drugiego, musz?. A tym bar

dziej w Rzymie, gdzie je?li cudzoziemiec, albo nie jest Cava

lier Servente której damy, albo z sob? znajomca, dla dys
kursu, nie przyprowadzi?, nic s?ysze?, (bo ka?dy cicho rozma

wia), a milcze? przez kilka godzin b?dzie i ?aden do niego
s?owa jednego nie przemówi.

Karnawa?. Karnawa? ich jest krótki, DO trwa o?m dni

tylko. Przez te dni, za daniem znaku z armaty, wolno w mas

kach po ulicy chodzi? i je?dzi?. Ktoby przed wystrzeleniem
w masce ukaza? si?, by?by w areszcie. Jest jedna d?uga ulica,
Corso zwana. Pi?kny i zabawny to widok, widzie? ca?? ulic?
nape?nion? je?d??cemi i przechodz?cemi si? maskami.

Pierwszego zaraz dnia, kiedy si? kurs otwiera, jedzie
z pomp? Gubernator Rzymski, potym Senator i Konserwato

rowie. Przed Senatorem, na du?ych dr?gach, nios? zawieszo

ne sztuki rozmaitej materyi, które za premium s?u?y? maj?.
Kurs koni. W?a?cicielowi tego konia, który innych wy

bie?y, te materye ?ydzi da? przymuszeni, w?a?nie jak niegdy?,
marsza?kowi sejmikowemu mi?dzy ch?opcami u nas, który
w palcaty wszystkich pobije. W pocz?tku tej ulicy posta
wione przed sznurem konie i za daniem znaku razem ruszo

ne, lec? same bez je?d?ców, przez ca?? ulic?, w ko?cu której

siedz? s?dziowie, daj?cy decyzy?, który ko? innych wy?ci

gn??. Na ten koniec, Xi???ta, Panowie rzymscy, trzymaj?
u siebie konie, jedynie dla kursu. W Anglii ch?opczyna na

koniu do mety bie?y, ale w Rzymie, ko? sam, zupe?nie wolny,

zostawiony wrodzonej swojej gor?co?ci i emulacyi niejakiej?,

któr? w nim wzbudza okrzyk niezliczonego z obu stron ludu,

na widok ten zgromadzonego.

O?m, lub 16 koni, pospolicie ma?ych i niepoczesnych.

wstrzymani lin? przed piersiami ich rozci?gnion?, w tym mo

mencie, gdy za wystrzeleniem z armaty lina opada, lec?

w zawód. Ulica, z tej przyczyny nazwana il Corso, w czasie

tej uroczysto?ci drobnemi kamyczkami jest wysypana.-
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D?ugo?? jej jest 865 s??ni. Obserwowa?em na zegarku sekun

dowym, ?e od danego z armaty has?a, stan??y konie u mety
we 141 sekundach, co czyni blisko 37 stóp na sekund?. Trosz

k? uwagi poka?e t? szybko?? daleko znaczniejsz?, ni? si?
z pierwszego wejrzenia wydaje.

.

Jest to rzecz oczywista, ?e na jedn? sekund? dawa? nie

mo?emy koniowi nad dwa skoczenia, czyli gallopy, albo susy ..

Ka?dy z tych susów potrzebuje najmniej trzech oddzielnych
punktów czasu, to jest, czas, którego si? ko? z ziemi w gór?

podnosi, czas, w którym go widzim prz?cego powietrze, i czas

w którym znowu spuszcza si? na ziemi?. Te dwa przeto na

ka?d? sekund? podniesienia i puszczania si?, wyci?gaj?
sze?ciu oddzielnych momentów, ledwie poj?temi i rozdystyn

gowanemi by? mog?cych, w tak krótkim czasie przeci?gu.
Te przeto konie, które pospolicie ma?ej s? talii, i których

szybko?? na ka?d? sekund? jest równa 37 stopom, przecho

dz? za ka?dym podniesieniem si? i ka?dym spuszczeniem si?

przeci?g wi?cej ni?eli 18 stóp, co si? równa prawie cztery

razy d?ugo?ci ich cia?a, licz?c od piersi a? do ogona. To jest

prawda, ?e ta d?u?yna wi?cej jest ni? dubeltowa, przez

wypr??enie, które sus daje nogom przednim i zadnim ko?

skim.

Wszystko to zwa?ywszy, jak poj?? mo?na, aby szybko??

angielskich koni w Newmarket by?a jeszcze wi?ksza? Ajednak
tak jest w rzeczy samej. Wiem, o tym z niew?tpliwej wiado

mo?ci, ?e kurs czterech mil angielskich by? nieraz przebie

?ony w o?miu minutach i pi?ciu sekundach. Mila Angielska
ma 826 s??ni, to na sekund? uczyni 11 stop i 2/3, to jest 5 stóp

wi?cej od koni rzymskich. Doda? do tego trzeba, ?e konie,

w Rzymie, wolno i samopas lec?, w Anglii za? obci??one s?

je?dcem. Prócz tego, kurs rzymski, troszk? co ma nad mil?

angielsk?, w Newmarket za?, cztery mile-przeci?g nadto wiel

ki, aby ko? zachowa? móg? przez ca?y ten czas równo?? szyb

ko?ci swojej. Rzecz widoczna, ?e ta szybko?? ku ko?cowi

kursu zmniejszy? si? musi, a zatym, ?e na pocz?tku kursu

16
Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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najwi?ksza szybko?? konia musi by? najmniej oko?o 54 stóp
na sekund?. Zapewniono mnie, kiedym by? w Anglii, ?e

s?awny ów ko?, Szterling, ubiega? czasem pierwsz? mil? an

gielsk? w jednej minucie, coby uczyni?o 8,27 na sekund?.

Stopie? szybko?ci nie poj?ty, chocia?by nawet by? exagie

rowany. Takowa szybko??, gdyby tylko przez kilka sekund

trwa?a, mo?na by?oby powiedzie?, ?e ko? taki lecia?by spiesz

niej od wiatru samego, rzadko albowiem naj gwa?towniejszy
wiatr, tyle w takim czasie miejsca ubie?y. Poniewa? najwi?
ksza okr?tu na morzu szybko?? nigdy nie przechodzi sze?ciu

mil morskich na godzin?, i je?li supponowa? b?dziemy, ?e

okr?t tak p?dzony, trzeci? cz??? tylko ma szybko?ci wiatru

go p?dz?cego, tedy jeszcze wiatr przebiega? nie b?dzie na

sekund?, tylko 80 stóp. ChiIdel, drugi ko?, tak?e s?awny, prze

biega? ten kurs w pó?ósmej minucie.

Festyny. Festyny ich, gdzie maskowani wszyscy wcho

dz? i, kto chce, ta?cuje, chciwo?? tamecznego pokazuj? Entr

prenera. Ani do?? ?wiat?a, ani dobra orkiestra. Jako o smaki

dysputowa? nie mo?na, mo?e si? komu podobaj?, ale co mnie

-to nale?ycie znudzi?y.

IIluminacye. Nic niema pi?kniejszego na ?wiecie, jak
widzie? w zupe?nej architekturze, z jak najpi?kniejsz? syme

try?, illuminowan? kopu?? ?w. Piotra lampami i potym nagle,
w kilka minut, te? sam? iIluminacy? zmienion? z lamp, w ka

ga?ce. Raz tylko ta si? daje illuminacya w wigilj? ?w. Piotra.

Jam j? przecie? widzia? z okazyi W. W. Xi???t Rossyjskich.

Fejerwerki. Fejerwerki na rok s? cztery. Jam dwa

widzia?. Pi?kne s? z siebie, ale nierównie pi?kniejsze z sytu

acyi przedziwnej miejsca, na którym si? daj?, to jest wzamku

?w. Anio?a.

Funkcye ko?cielne. Ta mi?o?? widoków przesz?a

jakem pierwej namieni?), do wszystkich ceremonij ko?ciel

nych. Wystawienie Naj?w. Sakramentu na 40 godzinn? ado

racy? jest teatralne, - takie? i groby w Wielki tydzie?. Funk

cye Wielkiego tygodnia, s? te? same, które ka?dy w swojej
katedrze Biskup odbywa. Ró?nica jest w tym tylko, ?e tu
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tylko trzynastu Aposto?om nogi myj?, ?e w Wielki czwartek,

do grobu Chrystusa Pana stawi?, a w Wielki Pi?tek wyjmuj?

o po?udniu z grobu, ?e w Wielki czwartek odbywaj? ceremo

ni? zwan? mycia cia?a Chrystusowego, kiedy, wedle Pisma,

Chrystus Pan, w Pi?tek, ante diem Sabbathi, za nas umar?.

Powiadaj?, ?e nierównie pi?kniejsze s? ceremonje, gdy sam

Papie? je odbywa, ale to si? ma rozumie? o wi?kszym przepy

chu i okaza?o?ci. Niewiem, je?li te ?wi?ta, widoki do nabo

?e?stwa zach?caj?. Co do mnie, ilem razy przyszed? do ko

?cio?a, chc?c by? nabo?nym, nigdym nim by? nie móg? ca?y,

zabawiony uwag? pompy i liczb? ludu, w którego twarzy ?ladu

nabo?e?stwa widzie? nie mog?em.

Wszyscy id? dla samej ciekawo?ci. W tym to tygodniu

pokazuj? z wysokiej galeryi ludowi w?óczni? Chrystusa, w kry
szta? oprawn?, cz??? Krzy?a ?w. i obraz zwany Weronika.

Wysoko?? miejsca, szybko??, z któr? tern i rzeczami Kanonik,

wassystencyi dwu innych, lud ?egna, nie pozwala dystyngwo
wa? objekta, a z bliska je widzie?, trzeba by? Kanonikiem

?w. Piotra. W Wielk? Sobot? by?em na ceremonjach u ?w.

Jana Laterane?skiego, gdzie ?yda jednego krzczono, i Xi??y

ordynowano. Nic osobliwszego nie widzia?em. By?em przez

ciekawo?? widzie? obiad, który, w Wielki Czwartek i Pi?tek,

Kamera daje ze zwyczaju Kardyna?om. W sali du?ej stoi

stó? d?ugi, na którym, o s??e? dobry, Kardyna? od Kardyna?a

siedzi, boj?c si? sna? jeden drugiego. Jedz? wszyscy publicz
nie. Potrawy im daje kuchnia papiezka, ale srebro sto?owe

ka?dy Kardyna? z sob? prowadzi? ka?e, i s?u?ony jest ka?dy

przez s?ug swoich. ?aden inny z Kardyna?ami nie je. Kardy
nali przez te dwa dni chodz? w fiolecie, bo to ich jest ?a?oba.

Od Wielkiego Czwartku, a? do Soboty, nietylko dzwony nie

dzwoni?, ale ani zegary bij?.

Ceremonje wszystkie odbywaj? si? w kaplicy Syxtuso

wej, miejscu szczup?ym, strze?onym przez gwardy? szwajcar

sk?, przez któr? nie ?atwo ka?demu przecisn?? si?. To samo

probuje, ?e si? te funkcye nie czyni? dla nabo?e?stwa, (boby

ka?dego puszczono), ale dla samego widoku.
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Funkcye papiezkie. Je?lim nie widzia? w W. tydzie?

Papie?a, i w jego przytomno?ci ceremonje odprawuj?ce si?,
widzia?em go innych czasów. Widzia?em Go w kaplicy, na

wszystkie ??. assystuj?cego na tronie mszy ?w. przez Kar

dyna?a Dziekana ?piewanej i, przed zacz?ciem mszy ?w. Kar

dyna?ów do poca?owania mu r\ki przyst?puj?cych. Widzia?em

go, msz? czytan?, w ko?ciele Sw. Ludwika, maj?cego, i kon

sekruj?cego synowca Bernissowskiego na Biskupstwo Ap

pollonii. Widzia?em go na Narodzenie Pa?skie, ze wszelk?

pomp?, msz? ?w. solennizuj?ccgo. Co Papie? w Rzymie, to

Biskup w swojej katedrze; co w katedrze Kanonicy, to w Rzy
mie s? Kardyna?owie. Ca?a, tej wielkiej mszy, w przytomno?ci

ca?ej prelatury, differencya, na tym: ?e Papie? na tronie na

przeciw W. O?tarza siedzi, ?2 msz?-twarz? do ludu obrócony
odprawuje, ?e Dyakon i Subdyakon nie przy Papie?u, ale

przy o?tarzu siedz?, ?e gdy do kom unii przychodz?, Papie?
na tron powraca i tam mu Dyakon hosty? przynosi, któr? on

po?ywa, niby siedz?c, cz??? jej Dyakonowi do konsumpcyi
daj?c. Gdy w kielichu, krew Chrystusow?, ten?e dyakon przy

niesie, rurk? szczeroz?ot? troszk? skosztuje, reszt? za? dya
kon wypi? musi. Dwie lekcye i dwie Ewangelie ?piewaj?

si?, jedna przez russkiego. druga za? przez ?aci?skiego dya
kona i subdyakona.

Pogrzeby. Pogrzeby ich, tym si? od naszych ró?ni?, ?e

cia?a zmar?ych, nie w trumnie zakryte, ale na marach odkryte

nios?, nie zakony, ale bractwa. Za marami niesie si? trumna,

w któr? si? po wszystkich ceremoniach cia?o wk?ada i chowa.

Processya. Je?li nasza jurisprudencya jest zagma

twana, nierównie jest zawik?a?sza rzymska. Ile kongregacyj

tyle trybuna?ów. Adwokatów, kuryatów, agentów, liczba

niezmierna, ?y? musi z sporów obywatelskich. Niepodobna

opisa? formalno?ci, przez które przechodzi? trzeba. Nikt ko?

ca sprawy widzie? nie mo?e. A je?li przypadkiem koniec

przyjdzie, ten, co spraw? przegra?, albo przez supplik? u Pa

pieza, czy Audytora jego, rewizy? in integrum sprawy otrzy

ma? mo?e, albo pomiarkowawszy w rocie S?dziów sobie
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pomy?lnych, za podanym dubium appellandum a decisis wy

gra? mo?e recedendum a decisis, jako .si? to prawie co dzie?

trafia, ?e ten, co od ojca, lub dziada swojego, wzi?wszy przez

sukcessy? spraw?, jakie dziedzictwo nakoniec wygra, przez

podobn? decyzy?, na nowo zaczyna?, i przez wszystkie ty

si?czne formalno?ci stopnie przechodzi? znowu musi.

?o?nierka. ?o?nierka papiezka dosy? ca?emu ?wiatu
'

znajoma, kiedy w przys?owie wesz?a, aby o niej cokolwiek

tu napisa?.
Powietrze. Powietrz rzymskie bardzo jest grube i nie

zdrowe, w lecie za? ma by? niezno?nie gor?ce i dusz?ce.
Dla tego, po wszystkich pa?acach i domach pod?ogi s? cegla

ne, które, dla ch?odu, bardzo cz?sto wod? zlewaj?. Trzciny,
które pod murami Rzymu, ze wszystkich stron rosn?, czyni?

wprawdzie Rzymianom wygod? u?ycia ich, zamiast drzewa,
na podpa?ki do ognia i na podpory do winnic, ale ?e potrze

buj? do wzrostu swego miejsc wilgotnych, przez to samo

psuj? i zara?aj? powietrze, do?? ju? innemi exhalacyami

zepsute.
Charakter. Lud w powszechno?ci chciwy, zdradliwy

i chytry. Kto pierwszy raz do Rzymu przyjedzie, ma si? mie?

na wielkiej ostro?no?ci, bo niechybnie oszukanym b?dzie.

Najlepsza rada, nie najmowa? ani stancyi, ani ?adnego
robi? kontraktu, tylko na dzie?. A? dopiero os?uchawszy si?
i znalaz?szy przyjaciela dla informacyi, mo?na uczciw? zrobi?

umow?. Ale nigdy jej podpisowa? nie trzeba. Nie wierzy?

tym, gdy powiedz?, ?e si? tu nie najmuje tylko na pó? roku,

?e to cena zwyczajna, ?e kontrakta si? pisz?. Wszystkie te

dyskurs a s? na oszukanie. Stój ?mia?o przy swoim, a nic

nie stracisz.

Mancze ich s? niesko?czone. Gdziekolwiek z wizyt?

b?dziesz, cho?by u Ojca ?w. gdzie pierwszy raz b?dziesz na

obiedzie, nazajutrz b?d? pewny rewizyty przez libery?, której,
ile dasz manczy, tyle w Adwencie i na Bo?e Narodzenie jak
z powinno?ci da? musisz. P?aty domowych kardynalskich,
s? na ten artyku? regulowane, i znaczn? te mancze do roku
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summ? czyni?. Liberya, tak do mancz przyzwyczajona, ?e

chc?c im tego ?ebractwa odj?? przywilej, nie by?oby w Rzy
mie przez czas niejaki liberyi.

Nietylko za? cudzoziemcy, ale i narodowi, do tych?e
mancz obowi?zani. Nie kupisz najdrobniejszej rzeczy, trze

wika nie sprawisz, karety nie najmiesz, aby lokaj za to nie

mia? manczy. Kupiec nie traci, bo on t? mancz? w cen? na

ci?ga; ale i sam t? mancz? zap?aci? musi.

Exkawacye. Bardzo wiele Rzymian bawi si? rozko

pywaniem ziemi, w której wiele znajduj? staro?ytnych oso

.

bliwo?ci.

Obelisk Augusta. Mi?dzy innerni, przypadkiem

odkopany ?wie?o jest te. az obelisk Augusta, który, tera?

niejszy Papie?, w?a?cicielowi zap?aciwszy, przed swoj? zakry

sty? postawi? my?li.

Wyjazd papiezki. W czasie mojej bytno?ci, dwa si?

nadzwyczajne trafi?y ewenta. Pierwszy, ?e Papie? Pius VI,
w zachodz?cych mi?dzy swoj? stolic?, a Cesarzem, sporach,

chc?c osobi?cie z nim traktowa?, wyjecha? dnia 27 Februara

do Wiednia, przy assystencyi bardzo szczup?ej, ale w po

?rzód okrzyków ca?ego pospólstwa. Ta podró? do Niemiec,
w czasie bezdro?y, (?) jest jedyn? w historyi.

Drugi, przytomno?? i bawienie si? przez czas niejaki W.

Xi???t Rossyjskich, co tak?e jedynym jest w historyi. Wszyst
kie im tu dystynkcye i attencye czyniono. Pokazali si?

wdzi?czni i do papie?a bardzo przywi?zani. Ukontentowani

z przyj?cia, z illuminacyi, fejerwerków, ?piewanego dla nich

Pergolesego Miserere, o?wieconego w Watykanie krzy?a,
udarowani znacznemi w obrazach mozajkowych i tkanych,
i w kopersztychach najprzedniejszych, prezentami, nawzajem
znaczne summy zostawiwszy w Rzymie i u artystów tutej

szych, wiele obrazów i statuów poskupowawszy, wyjechali
z Rzymu 14 Marca do Florencyi.

Wyposa?enie sierot w dzie? Zwiastowania N. P.

Maryi. Dnia 7 Apr. by?em w ko?ciele Minerwy, na ceremo

nii wyposa?enia ubogich dziewcz?t. Ta si? odprawuje w dzie?
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Zwiastowania, ale ?e to ?wi?to na \V. Tydzie? przypad?o,

od?o?one by?o na Niedziel? wst?pn?. Fundusze rozmaite

bractw, pod tym tytu?em wyznaczy?y posagi. Intrata .roczna,
nie b?d?c jednostajnie pewna, czyni ró?nic?, ?e w Jednym

roku mniej, w drugim-wi?cej si? posagów da?o. Teraz by?o

dziewek do 180. Fundatorowie niektórzy swoim sukcesorom

zostawili norninacy?. Które od woli bractwa zale??, te si? za

podaniem memorya?u, wi?kszo?ci? g?osów prze?o?onych star

szych brackich, decyduj?. Co zawsze ci?gnie za sob? potrze

b? wy?szych rekomendacyj, do których prawdziwie uboga nie

zawsze trafi? mo?e.

A to by si? losem ?atwiej decydowa?o. Posagi s? do 25

do 50 i 100 szkudów. Wybranym dziewczynom w dzie? ten

daje si? suknia prosta bia?a i welon, który pó? twarzy zas?a

nia. Tak przybrane, w processyi, ?o?nierstwem otoczone, przy

chodz? do ko?cio?a, w którym Papie?, a w jego niebytno?ci

Kardyna? celebruj?cy, rozdaje schedy. Tak pi?kne ustanowie

nie nie odpowiada celowi swojemu, przez niektóre ustawy,
które ma??e?stwom, a przeto zaludnieniu, przeszkadzaj?.

Najprzód, ?e 25 szkudów ma?a do obrotu sumka. Za

jedn? noc przepije si? z przyjacio?mi, i lepiej by?oby (zda mi

si?), mniej, a wi?ksze, da? posagi, ni? wi?cej, a ma?o znacz?ce.

Powtóre, ?e si? ten posag nie daje, tylko tym, co maj? lat 25,
która tedy w 15 lat zarn?? pójdzie, dziesi?? lat na 25 szkudów

czeka? musi. Zamiast coby dawano na zach?cenie do ma?

?e?stwa m?odszym, kiedy s? p?odne, daje si? wtenczas prawie,
kiedy p?odnemi by? przestaj?. Po trzecie, ?e tym, co mnisz
kami zosta? maj?, daj? si? posagi wi?ksze, co cale na wspak
by? by mia?o. Mniszki maj? ?y? z czego w klasztorze, na

??óstwo przysi?g?y i mniej potrzeb maj?. Po czwarte, je
?liby umar?a, nie zostawiwszy dzieci, tedy m?? ten posag

br?ct?u powróci? musi, co rzecz okropna i nies?uszna. Nie
daj? SI? im zaraz (jakem rzek? pierwiej), cedu?y, a1e znaczki
za kt?

.

25
.

,

orerni
.

lat maj?ce, dostan? cedu?y, co idzie na profit
Bractw?, a rm czyni krzywd? wtenczas, kiedy najbardziej
wsparcIa potrzebuj?.
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Loterya. By?em na ci?gnieniu numerów loteryi rzym

skiej. Nic tam nie widzia?em osobliwszego, nad moment nie

spokojno?ci przed samym ci?gnieniem, oczekiwania rado?ci,
.

albo nieukontentowania w samym ci?gnieniu, smutku i z?o

rzeczenia po wyci?gnieniu numerów, odmalowane na twarzy
licznie zgromadzonego pospólstwa. Ta loterya, prócz wiel

kich dla monarchy po?ytków, ?ywi jeszcze wi?cej 500 osób,
oko?o tej loteryi zabawionych.

Imperator Doctrinae Christianae. Dla wzbudzenia

emulacyi w uczeniu si? katechizmu i próby pami?ci, nazna

czonego dnia, ze wszystkich parafiów Rzymskich, zbieraj? si?
do jednego ko?cio?a dzieci. Jest 200 z ok?adem pyta?.

Ksi?dz, co si? ich pyta, sto kilkadziesi?t, nie ci?giem, ale

przerywaj?c, zadawszy pyta?, zamyka ksi?g? i pyta si?,

je?liby nie zosta?o jeszcze jakie pytanie? Kto powie mówio

ne ju? pytanie,- spada z ?awki, kto na samym ko?cu ostat

nie zgadnie, jeszcze nie mówione, pytanie, ten og?oszony jest

Imperatorem. Jakiej to na to trzeba pami?ci! Imperatorowi
nowemu daje si? orderek i wieniec na g?ow? z lauru, i karet?

Kardyna?a Wikaryusza paradn? jedzie przy odg?osie muzyki
na audyency? dó Papie?a, który mu ordynaryjnej ?aski pro

szony nie odmawia. Wizytuje potym Kardyna?ów i zakony,
wsz?dzie podarunki bior?c.

A te podarunki, b?d?c w pieni?dzach, czyni? go w stanie

dania kolacyi przyjacio?om swoim. Przywilej mu na ca?e ?ycie

s?u??cy jest ten, i? gdyby potym pope?ni? zbrodni?, szubie

nicy wart?, nie b?dzie powieszony, ale-?ci?ty.

Znajomo?ci moje. Znajomo?ci moje w Rzymie by?y

nast?puj?ce: Kardyna?owie: Albani i Bernis, pose? hiszpa?
ski Grimaldi, Xi???ta rzymscy: Barberini, Borghese, Santa

Croce, Allieri, minister polski Antici. Markizowie: Casti

glione, Gioia, Audytor Roty Francuzkiej Bajano, z bratem

swym kawalerem Malta?skim, Xi??e udzielny de Salm

Salm, Hrabiowie: Raggi, Bonavilli, Tagnani, Colombini. Miej

skiej kondycyi: Ovengo, Pellice, Xi??e Bini, Rogettani,
Resonico Senator Rzymski, BelIi Expedycyonarz portugalski,



POLACY W RZYMIE. 249

de-Chard polski, Cunego i Volpato kopersztycharze: Ha

milton, Batoni malarze. Z polaków znajdowali si? wtym czasie:

Potoccy, Mosze?ski, Albertrandi, Paget, Malczewski, Trze

bi?ski, Odyniec, Jaszewski, ?empicki, Giedroy?, Walewski,

Komarzewski Jenera?, Xi??e Jab?onowski, Wojewodzic po

zna?ski Wiesio?owski, Breza, Kuczy?ski.



XXII.

Piza. - Liworna. - Genua. -

Turyn. -

Medyolan. -

Parma. - Piazenza.

Dnia 2 Maja wyjecha?em z Rzymu, przez Viterb, gdzie
?w. Ró?y i Sienn?, gdzie ?w. Katarzyny cia?a spoczywaj?.
Dnia 4 stan??em w Pizie, mie?cie, do Xi?cia Toska?skiego
nale??cem.

Dzie? jeden w tym mie?cie zabawi?em. Widzia?em

bardzo staro?ytn? katedr?. Blisko niej jest s?awna w Europie
ze swej pochy?o?ci wie?a, której wierzcho?ek od perpendyku?u
fundamentu na 12 ?okci w bok odchodzi. Jestto wielka bez

w?tpienia osobliwo??, któr? cudzoziemcowi pokazuj?. Powia

daj? oni, ?e to dla pokazania swej sztuki architekt zrobi?.

Mnie si? za? za doprawdy podobniejsz? rzecz? by? si? zda?o,
oko?o niej pochodziwszy, ?e ona musia?a by? prosto stawion?.
ale ?e przez trz?sienie lekkie ziemi, czy inny jaki przypa

dek, schyli?a si?. Architekt, zegzaminowawszy dobrze funda

menta, a niechc?c ich zbija?, doda? z drugiej strony dla wagi

wi?cej ci??aru (contrepoid), i tym sposobem trwa?o?? machiny

ubezpieczy?. Co mnie w tym rozumowaniu potwierdza, ?e

wy?sza budowla-przez innego, a ni?sza-przez innego stawia-
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na. Jest rozmaito?? ordynku kolumn, ale w swojej proporcyi
ró?na, i liczba ich nie równa.

.

Campo Santo. Tu? przy katedrze jest cmentarz pu-

bl?czny, z?any. ?ampo Santo. Pizanie, kiedy jeszcze Repu
blikantami byh 1 pot??nemi, z Palestyny kilka na?adowawszy
okr?tów ziemi, któr? oni rozumieli by? ?wi?t?, t? ziemi? ten

cmentarz usypali. Dziwn? tej?e ziemi, jakoby z cudu, moc

przypisuj?, ?e cia?a zmar?ych w ni? wrzucone, we 24 godzin
nie brz?ka?y jak beczki, w drugie 24 godzin-wysycha?y jak

szczypy, a w trzeci? por?
- same si? tylko ko?ci zostawa?y.

Kto zna ziemi wapiennej dzielno??, w Palestynie jej szuka?

nie b?dzie. I tak, gdy wywietrza?a ziemia, teraz cud usta?,

i tylko si? na malowanych tego cmentarza ?cianach, dla przy

sz?ej pami?tki, zosta?.

Na tym?e cmentarzu jest z czarnego marmuru wysta

wiony nadgrobek Algarottemu, z napisem dumnym, przez

siebie nie wynalezionym, ale od jednego, równie dumnego

staro?ytno?ci m?drca, napisanym, a tylko przez Algarottego

do siebie ?miesznie applikowanym: Non omnis, na znak, ?e

tu ma?a jego cz?stka spoczywa, najwi?ksza-w ksi?gach i po

tomnej pami?ci. Drugi tam?e z?otemi literami napis: Alga

rotto Fredericus Magnus. Zda?oby si?, ?e król Pruski ten

mu wystawi? kaza? nadgrobek? Bynajmniej. Ten nadgrobek

jest zbudowany z w?asnych jego duk. 300, które na ten ko

niec zostawi? umieraj?c swemu przyjacielowi, a który, chc?c

przyda? swemu pryncypa?owi wi?cej ?wietno?ci w przysz?ym

wieku, o?mieli? si? tak publicznie przed ?wiatem tera?niej

szym i przysz?ym sk?ama?. Dla cudzej przyja?ni, w?asn?

uczciwo?? straci?. Bardzo z?a kalkulacya!

Akademia. Obserwatoryum ma?e, ale do?? w instru

menta opatrzone. Tam jest akademia, mi?dzy w?oskiemi

prawie najpryncypalniejsza, wielu bardzo uczonych ludz? za

professorów maj?ca. Tam i szko?a kawalerów Krzy?a S-go

Jana Jerozolimskiego. Wielkim mistrzem jest sam Arcy-Xi??e.

Edukacya, która si? im daje, nietylko jest militarna. Nauk wy

zwolonych i j?zyków, m?ód?, z najdystyngwowa?szej szlachty
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z?o?ona, uczy si?. A tej m?odzi jest do 300. Jest te? tam

i teatr pi?knie zbudowany i ozdobny. Aktorowie, którzy
w czasie przejazdu mego grali, powszechn? w tym mie?cie

mieli reputacy?.
Liworna. Dnia 5 Maja wyjecha?em z Pizy, i tego? dnia

we dwie godziny stan??em w Liwornie. Jest to miasto nad

samym morzem, z dobrym portem, który Xi???ta Florenccy
oddawna deklarowali za wolny. To jest, ?e do tego portu,

wszelakiego narodu okr?tom wolno przyp?ywa?, i ?adnego
niema towaru, coby by? mianowany kontraband?. W tym

tedy porcie, bardzo znaczny handel si? robi, ale kontrabanda

do miasta nie wchodzi. Liworna z tej wolno?ci dwa przed

niejsze ma po?ytki: ka?dy statek za swoje stanowisko p?aci,

f konsumpcya w mie?cie jest tak wielka, ?e o kilkadziesi?t
na ko?o mil, wo?ów szukaj?, tak do aktualnego u?ycia, jako
te? i do prowidowania odchodz?cych co dzie? okr?tów. ?yw
no?? zatem wszelka w proporcy? jest bardzo droga, a przez

konsekwency? naturaln? mieszka?ce na tym nie trac?, w te?

same proporcy?, swój towar, przemys?, stancy?, lub dzienn?

r?k swoich prac?, przedaj?c. Ca?y ci??ar zwala si? na przy

bysza. Wszystkich handluj?cych potencyj agentowi e tam

maj? rezydency? swoj? pod imieniem konsulów, dla zaradze

nia, lub protegowania swych narodów, w przypadkach handlo

wych. Miasto ma?e, w?zkie, nie bardzo zdrowe, na cz?ste

wiatry exponowane, ale weso?e i zabawne. Teatr dobrze

utrzymywany i aktorowie dobrze p?aceni. Kana?y, od morza

do miasta wprowadzone, u?atwiaj? komunikacy? l?dow?.
Kwarantanna. Ta wolno?? handlu dla wszystkich na

rodów nie rozci?ga si? do tych, na których najmniejsze po

dejrzenie pa?? mo?e, ?e s? powietrzem zara?eni, albo zapo

wietrzone towary przywo??. A takiemi s? wszystkie statki,

które od wschodu przychodz?. Odbywa? musz? surowsz?, lub

lekciejsz?, kwarantann?, wedle miejsc, z których przychodz?,
i znaków zapowietrzenia, które maj?. ?aden od niej wolnym
nie jest. Powolno?? najmniejsza w tej mierze kosztowa?aby

bardzo bezpiecze?stwu publicznemu. Rygor zatym jak naj-

I
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?ci?lejszy, nie tylko jest sprawiedliwym, ale nieodbicie ko
niecznym. Rozstawione tym ko?cem wzd?u? po nadbrze?a

m?rskiego? do Xi?stwa Toska?skiego nale??cego, warty, pil
nuj?, aby zaden statek do brzegu nie przyl?dowa? inaczej, jak
tylko do portu Liworne?skiego. Gdyby si? który wa?y? to

uczyni?, za daniem pewnych znaków, kawalerya jest komen
derowana do miejsca, dla zatamowania moc? przyl?du i ka?dy
statek, nim wnijdzie do portu, musi si? meldowa? komisyi
zdrowia, paszporta swoje okaza? i pod gard?em prawd? po
wiedzie?. Skoro to jest od wschodu, statek musi z ca?? swoj?
czeladzi?, w?drownikami i towarem, do lazaretu zawin??.

Lazaret. Jestto oddzielne miejsce, o dobre pó? mili od
miasta oddalone" na samym morskim nadbrze?u fosami g??
bokiemi i wysokiemi murami opatrzone. S? tam wewn?trz
bardzo ogromne i przestronne magazyny, w których si?
wszystkie towary sk?adaj?, które, codzie? a codzie?, expono
wani na to ludzie, przewietrzaj?. Gdyby si? z nich który za

razi?, wszystkie a wszystkie towary, bez mi?osierdzia, zaraz by
spalone by?y. Dla ludzi s? oddzielne mieszkania. Wyj?cia
im mosty zwodzone i stra? broni?. Je?? im na ?opatkach daj?,
naczynia odbieraj?c od nich, w wod? wprzód morsk? rzucaj?.

Gdy czego dla swojej potrzebuj? wygody, dzwoni? w dzwo

nek, ?o?nierz si? zbli?a, z daleka jemu powiadaj?, i wszyst

kiego im dostarcz?. Stancya sama, to jest cztery ?ciany, s?

darmo, reszt?-sami dla siebie kupi? musz?. Jest tam i ka

pliczka dla wygody i male?ki ogródek do przechadzki i dwa

cmentarze dla pogrzebu, gdy w czasie kwarantany kto umrze.

Tak zamkni?ci, i z nikim, prócz swojej kompanii, komunikacyi

niemaj?cy, przez dni 40 przesiedzie? musz?, za których up?y

nieniem, wizytuje ich doktór, i je?eli ?adnego zapowietrzenia

si? znaku na ciele ich nie znajdzie, podpisuje ?wiadectwo

zdrowia. Za tym odebranym ?wiadectwem, komisya z pod

kwarantanny uwalnia.

Ghetto. ?ydzi w tym mie?cie s? bardzo bogaci. Gnetto

ich, czyli oddzielne miejsce, w ktorym, nie mieszaj?c si?
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z chrze?cianami, sami mieszkaj?, jest pi?kne. Synagoga, czyli
szko?a, dosy? ozdobna.

Koralaria. Widzia?em fabryk?, w której, z koralów
,

rozmaite, na szyj? i r?ce p?ci bia?ej, robi? ozdoby; nosz? je
z pych? liwornskie damy, nosz? i u nas pospolicie bogatsze

?ydówki.
Cmentarze. Za miastem s? dwa, jeden katolicki, a dru

gi, pod imieniem Hollenderskiego, cmentarze, pi?knie murem

obwiedzione i cyprysowem drzewem opasane.

Okolice miasta. Okolice miasta s? wszystkie w nie

zaj?tej okiem nizinie, dla ?cieku wody na tysi?czne kana?y
por?ni?te. Równiny przecie?, albo za wezbraniem si? morza,
albo po dwudniowym tylko deszczu, wod? cale prawie za

lane b?d?.
Eskadra Rossyjska. W czasie mojej bytno?ci, na kotwi

cach Eskadra Rossyjska sta?a, nie mog?c, dla przykrych
i burzliwych wiatrów, ?adn? miar? od portu oddali? si?.

Dar Xi???t Rossyjskich. W cerkwi greckiej za wielk?
-osobliwo?? pokazuj? z?oty kielich i w srebro oprawn? mszaln?

ksi?g?, któr? im W. Xi???ta Rossyjscy, kupiwszy w Rzymie,
w czasie swojej w Liwornie bytno?ci, na wielkanoc, za prezent
do cerkwi podarowali.

Dnia 7 Maja wyjechawszy z Liworny, znowu przez

Piz? przejecha?em, obserwuj?c szczup?y kana? z Pizy do Li

worny, przekopany dla komunikacyi z rzek? Arno, z której,

jako ni?ej id?cej, za pomoc? ?luzów, statki przechodz? do ka

na?u i nim do Liworny id?.
Z drugiej strony Pizy ogl?da?em s?awne, nowo teraz za

budowane dla wygody potrzebnych chorych, albo pró?nia
ków bogatych, ?a?nie wód mineralnych, i tego? dnia sta

n??em w Luce.

Lukka. Jestto nale?ycie opatrzona forteca i stolica

Rzplitej tego? imienia, rezydencya reprezentanta RzpIitej

najwy?szego, pod tytu?em Gonfaloniere. Pa?ac dosy? obszer

ny, ale bardzo ?le umeblowany. Sala, w której Senat wotuje,

?adnego niema obicia. Ka?demu i naj ubo?szemu przyst?p
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wolny do Gonfalonierego, który powinien obywatelskie kargi
wys?ucha?. Czterdziestu szwajcarów, dla honoru tylko, ca??
stra? jego sk?adaj?. Po wszystkich pa?acu ?cianach, prawie
na ka?dej ulicy, herb lukieski, z napisem Libertas. Przecie? jej
nie znaj?-tylko szlachta. Pospólstwo ci??ar wszelkich znosi

podatków, i cho? dobrze, po wierzcho?kach nawet najwy?szych
gór, gospodaruj?ce, jest ubogie i pe?no w mie?cie ?ebraków.
Miasto zda?o mi bardzo smutne; wszyscy w czarnych sukniach
i bez szpady chodz?cy, nie po??daj? weso?o?ci. Grzeczno??
ich mi?dzy sob? i dla cudzoziemców jest zbytnia. Jej odpo
wiadaj?c, po ulicach, wygodniej bez kapelusza chodzi?, bo go

zdejmowa? tak cz?sto z g?owy r?ka zaboli, i uprzykrzy si?.
Przechadzki ich publiczne, po okopach wysokim drzewem

osadzonych, bardzo s? weso?e i mi?e, i oko, daleko?ci?, rozle

g?o?ci?, rozmaito?ci? drzew, ??k, pól, wiosek, pa?acyków na

ko?o miasta, mile zabawiaj?. W ko?ciele katedralnym chowaj?
Weronik?, któr? zowi? Vulto Santa, w perswazyi, ?e maj?

prawdziwe Pana Jezusa wyobra?enie. Rzym, tak?? maj?cy
Weronik?, kwestyi im dot?d nie zrobi? i nie decydowa?, zna

j?c, ?e nie by?by teraz us?uchany, tak o realno?ci jej Lukicza

nie s? prze?wiadczeni.

Nazajutrz ogl?da?em, o kilka mil za miastem, wiosk? naj

bogatsz? JP. Santini. Pa?acyk, dla swojej dyspozycyi, bardzo

mi si? podoba?. Ledwie z podwórza na niego patrz?c, uwierzy?
nie mo?na, aby w sobie tak wiele zawiera? mieszkalnych i wy

godnych pokojów. Jest te? tam kilka pierwszej r?ki obrazów,

i kilka niez?ych marmurowych statuów. Ogród przy nim jest

w Lucce s?awny, dla rozmaitych stoków, i stucznych grów

wodnych. Tam?e niedaleko jest wioska JP. Pisarza Mory

koniego, z ogrodem oliwnym, pomara?czarni?, fontannami,

ptaszarni? etc. Dom, dla niebytno?ci Pana, opuszczony.

Dnia 9 Maja, wyjechawszy z Luki, nazajutrz stan??em

w Lerici, miasteczku, do Rzplitej Genue?skiej nale??cym, po

?o?onym nad samym morzem. Tam przenocowawszy, a nie

chc?c przykremi górami drogi mojej kontynuowa?, naj?t?
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feluk? pu?ci?em si? na morze i dnia 12 Maja przyby?em
do Genui.

Genua. Z którejkolwiek strony przybywa si? do tego
pi?knego miasta, z ka?dej pokazuje si? miasto w najpi?kniej
szym i trudnym do wyobra?enia prospekcie. Od l?du, wzgór
ki, po prawej i po lewej r?ce, dobrze uprawione i posiane, ?e

tak powiem, roskosznemi pa?acykami. O siedm, lub o?m mil

od miasta, od morza niesko?czona liczba pa?aców i ?licznych
wiosek, na wzgórkach okolicznych miasta, w pewnej odle

g?o?ci, zdaje si? by? cz??ci? tego? samego miasta. Nierów

no?? ziemi, na której budowano miasto, daje mu form? amfi

teatru, a góry, ze wszech stron je ?ciskaj?ce, nie pozwalaj? jej
widzie? wielko?ci, chyba w odleg?o?ci pewnej. Le?y nad

morzem Ligurskiem, pod samym Apeninem. Ma w swojej
dependencyi wielk? liczb? wsiów i miasteczek, które obfituj?c
w cytryny, pomara?cze, oliw?, daj? obywatelom bardzo znacz

ny handel oliwy i owoców.

Patrz?c od Fanatii na port i samo miasto, albo te? z ga

leryi ko?cio?a Cariguan uwa?aj?c wielko?? i wspania?o?? bu

dowisk, nie mo?na si? nie zadziwi? i nie da? mu tytu?u, który
od tylu wieków posiada-przepysznej, Superba Oenova.

Fortyfikacye. Genua jest znacznie ufortyfikowana.

Mury, nazwane Nuove mura, maj? swego obwodu 12 mil

w?oskich, a? na wierzcho?ek góry. Drugie, bli?sze miasta

mury, maj? oko?o sze?ciu mil w?oskich. Wszystkie te fort y

fikacye, równie jako i nadmorska, s? dobrze dogl?dane i w po

trzebie s? osadzone liczn? i pi?kn? altylery?.
Port. Port jest bardzo obszerny. Dwa go mury ?ciskaj?.

Otwór mi?dzy niemi jest ?okci 672. Ta znaczna rozleg?o?? od

morza, którego impetu niewstrzymuje, czyni ten port niebez

piecznym. Morze si? znacznie nadyma, ba?wany czasem przez

same mury przelewaj? si? i okr?ta czasem w samym porcie

rozbijaj?. To da?o przyczyn?, ?e Genue?czykowie przez kilka

lat ?cie?nia? ten otwór pocz?li, ju? go zd?u?yli ?okci 15, chc?c

go a? do 80 pod?u?y?. Na ko?cu tych murów (molo), s? po

stawione latarnie, dla o?wiecenia w nocy okr?tów. Port
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jest g??boki, poniewa? okr?t- na 80 armat wygodnie w porcie
sta? mo?e.

?alery. Cz??? tego portu jest zamkni?ta, gdzie robi?
okr?ta 1

fre.gaty. T?m t?? stoj? galery, na których z?oczy?cy
s? przykuci. Na nich SI? te? znajduj?, w niewol? pozabierani
tureccy korsarze. Skarb im daje chleb, wod? i menestr?.
Je?li wygodniej ?y? chc?, z rzemios?a swego zyskiwa? musz?.
Maj? oni jakby oddzieln? kwater? swoj?, gdzie przez Turków
trzymane s? traktyernie i kramiki. Wolno po swojej przecha
dzaj? si? kwaterze. Gdy chc? do miasta wyni?? dla jakiej kupli,
albo sprzeda?y, przydaj? do kompanii drugiego Turka,
z którym go ?a?cuchem wi???, i z tym - ?o?nierza. Na noc,

wszyscy w ?a?cuchach zamkni?ci, na galerze spa? musz?.
Co tydzie? wizytuje ich magistratowy, dla wejrzenia: czyli
jakiej mi?dzy sob? sprawy, albo od swego dozorcy krzywdy,
nie maj?.

Widzia?em dwie w porcie uzbrajaj?ce si? fregaty na

przeciw barbarzy?com, którzy pawilonu Genue?skiego nie

respektuj?. Bardzo to pi?kny i dla Polaka rzadki widok.

Porto franco. W tym?e porcie, z jednego boku, jest

miejsce, zwane porto franco. Jest to murem oddzielony szmat

du?y, w którym s? magazyny obszerne rozmaitych negocyan

tów, a tak dobrze roz?o?one, ?e si? zdaj? male?kie formowa?

miasteczko. Od 15 Aprila, a? przez ca?y Maj, raz tylko na dzie?

ten port otwarty, od ósmej rannej, a? do wtórej z po?udnia,
od l Apryla a? do 15 Sptbra, dwa razy, od ósmej do pierwszej
i od czwartej, do szóstej i siódmej w wieczór. Jest to sk?ad

wszystkich zagranicznych towarów, gdzie si? sk?adaj?, ?ad

nego c?a nie p?ac?c. Które si? do miasta przedaj?, p?ac? ósmy
i dziesi?ty procent, Które si? za? przedaj? za granic? i wy

sy?aj? si? lub l?dem lub morzem, bardzo lekki transit za

p?ac?. Bronne do tego portu wni?cie duchownym, officye

rom, liberyi i kobietom. Przyczyny tego zakazu dowiedzie?

si? nie mog?em.
Bank ?w. Jerzego. Nad samym portem stoi wielkie

ogromne budowisko, w którym si? zawiera, na ca?? Europ?

17Dziennik podró?y Staszica, T. II.
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s?awny bank, pod imieniem ?w. Jerzego. Zamyka on w sobie

niezmierne skarby. Bezpiecze?stwo jego jest gwarantowane

przez ca?? Rzplit?. Regulamenta s? tak przezorne, ?e si?

nigdy, chyba z upadkiem samego Pa?stwa, bankructwa oba

wia? nie nale?y. Prócz znacznego z ce? przychodu, wielka

cz??? intraty Rzplitej do tego banku wchodzi. Ma swoje pra

wa, swoich urz?dników, swoje sessye i z wielu miar mo?na

j? mie? za drug? Rzplit?, na ?onie uformowanej Rzplitej.
Obszerna sala Banku jest ozdobiona 33 statuami dobrodzie

jów, którzy si? na fundusz tego banku swoim maj?tkiem przy

?o?yli. Rzecz, w handlu, tak dla bezpiecze?stwa sk?adu go

towizny, jakote? i liczenia asygnacyami bankowemi, bardzo

potrzebna, wygodna i po?yteczna.
Katedra. Mi?dzy ko?cio?ami, katedralny ko?ció?, sta

ro?ytno?ci? swoj?, wszystkie przewy?sza. Po?wi?cony on jest
czci ?w. Wawrzy?ca, któremu wraz po jego wystawili m?cze?

stwie Genue?czykowie ko?ció?, na tym?e miejscu, gdzie ten

?w. id?c z ?w. Syxtem na m?cze?stwo do Rzymu, nocowa?.

To by?o roku 260. Wewn?trz i zewn?trz ?ciany wszystkie

czarnym i bia?ym marmurem okryte, pod?oga marmurowa,

ale architektura gruba, ci??ka, gotycka, i ko?ció? bardzo

ciemny.
Anunciata. Co do swej zwierzchu okaza?o?ci, prosty,

ale wewn?trz bardzo bogaty jest ko?ció?, pod tytu?em Zwiasto

wania Matki Boskiej. Pe?no marmurów i rzadkich obrazów.

Przód ko?cio?a utrzymuj? s?upy marmurowe bia?e, ordynku

jo?skiego. Gzymsiki wszystkie s? inkrustowane marmurem

bia?ym i czerwonym. Nad chórem jest obraz bardzo przedni

Wieczerzy Pa?skiej, r?ki s?awnego Procaniusa (?) Obraz ten jest
w kolorze mocnym i pi?knym. W kaplicy ?w. Ludwika jest

nadgrobek Feldmarsza?ka Bouff1ers, który z wojskiem Iran

cuzkiem, przys?any na obron? Genuy od Austryaków Ru 1747,

tam?e umar?.

Carignan. Do ko?cio?a Infu?ackiego, nazwanego Cari

gnano, id?c, przechodzi si? mostem, który zadziwia wysoko

ko?ci? swoj?. Jest on bardzo obszerny, i ??czy dwie góry
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Carignan i Sarzano. Pod mostem wi da? domy o sied

.

?
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pi?trowo es? t? koszt, jednego partykularnego z imienia
fundatora ?osclO?a, ktorego forma jest pi?kna, budowisko
szlachetne 1 gruntowne, ozdoby s? dzielone z gustem.

.
.

W niszy jednej jes? s???na statua ?w. Sebastyana, figura
r?ni?ta z marmuru, gdzie srucerz umia? wyrazi?, ze wszelk?
mo?n? powag?, rezygnacy? ?wi?tego w bólach m?cze?stwa
razem i ból

niez?o??y,
.

który cierpia?, jako cz?owiek. Patrz?c
na t? statu?, zdaje SI?, ze marmur ?yje, poniewa? ?aden ze sni
cerzów z tak? sztuk? nie imitowa? gi?tko?ci muszku?ów
z przejrzysto?ci? skóry cz?owieczej.

'

Na tego to ko?cio?a dachu, ?liczn? marmurow? galery?
otoczonym, prospekt miasta ca?ego mie? mo?na.

W ko?ciele ?w. Bart?omieja Ormia?skiego zachowuj?
obraz P. Jezusa. który jakoby P. Jezus pos?a? by? Abogarowi,
a od niego dosta? si? Genue?czykom.

Pa?ace. O pa?acach nie wiem co pisa?, ca?e albowiem

miasto zdaje si? by? ci?giem nieprzerwanym pa?aców. Osobli

wie za? ulica Balbi, na której innego cale niema domu, prócz

pa?acu. Kilka przedniejszych namieni?.
Królewski. Pa?ac królewski, w którym rezyduj? Do?e,

niema zwierzchniej ?adnej ozdoby. Jesto kwadrat, do fortecy
bardziej, ni? do pa?acu, podobniejszy. Na dziedzie?cu dwie

du?e marmurowe statuy: Janowi i Andrzejowi Doria postawio

ne, za to, ?e (jak jest w napisie), Quod rem publicam diuiius

oppressam, pristinam in libertatem vindicaverit. Sala audien

cyjna i appartamenta Dozego s? w ostatnim gu?cie wspa

nia?o?ci. Teraz buduj? dwie sale radne, na miejsce zgorza

?ych Ru 1777, dnia 3 Listopada. Honor narodowy Genue?ski

ka?e si? spodziewa?, ?e w nich na przyzwoitej nie. zb?

dzie ozdobie.

Doria. Pa?ac s?awnego Andrzeja Doria, prawie, z sytu

acyi i wspania?o?ci swojej, jest najpi?kniejszy. Ten pa?ac

z wielko?ci swojej jest wart, aby w nim mieszka? monarcha.

Galerya otwarta ??czy pa?ac z ogrodem. Dla przypadku desz

czu jest galerya kryta w kolumnad?, która ma 250 stóp d?u-
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?yny, zk?d zawsze wida? najpi?kniejszy widok morza. Mo?na

si? przechadza? po tej galeryi, której' wierzch jest zrobiony
nakszta?t tarasu. Tu, przy pa?acu z drugiej strony, ogród pod
sam wierzcho?ek idzie góry, i w tym ogrodzie jest Ephitap.
hium psa, nazwanego Roland, któremu Andrzej Doria 500 ta

larów pensyi do?ywotniej testamentem naznaczy?.

Durazzo. Pa?ac Durazzo ma facyat? niezmiernie wiel

k?, zawiera w sobie wielk? liczb? apartamentów, bardzo dro

go umeblowanych, sztukatery? przedni? i kosztown?. Zda si?

by? raczej pa?acem monarchy. Niezliczon? w sobie zawiera

liczb? obrazów, r?ki najprzedniejszych malarzów. To? samo

mówi? o pa?acach: Balbi, Brignole, Spinola, niezmiern? moc

przednich obrazów zamykaj?cych.

S? te? w tern mie?cie niektóre fundusze wielkie dla ubo

gich, pami?tki bogactw i dobroczynno?ci niektórej szlachty
genue?skiej. Znaczniejsze s? dwa: Albergo i wielki Szpital.

Albergo. Albergo jest warte przez cudzoziemców by?
widzianem. Jestto niezmierne budowisko, które s?u?y za dom

mi?osierdzia i poprawy. Cel tego funduszu na facyacie z na

pisu widzie? mo?na. Agenis otendis, cogendis opificio, pietate

instruendis, aedes extructae. W nim, za lekk? rekomendacy?,
sieroty obojej p?ci przyjmuj?. Prawda, ?e ich uncyami mene

stry bardzo lekko karmi?, ale te? za to liczba ich tysi?c prze

chodzi. Dobrze, gdy i darmo jedzenia daj?, ale ich za to czy

ta?, pisa?, arytmetyki i rozmaitego ucz? rzemios?a, zawsze

ich, aby do pró?nowania nie nawykali, r?czn? i ich wiekowi

proporcyonaln?, zabawiaj?c robot?. W kaplicy ich jest s?awna

Wniebowzi?cia Matki Boskiej marmurowa statua, r?ki s?awne

go ?nicerza Ruget.
W tym te? szpitalu, ubodzy pracowa? nie mog?cy, przy

tu?ek swój maj?. Za niektórych, jak?? bagatel? zap?aci? trze
.

ba, drugich-c-pospolicie przyjmuj? darmo.

Kobiety nadto rozwi?z?e, pod imieniem Donne bandite,

które policya chwyta? ka?e, tam zamykaj? i w ?cis?ym trzy-

maj? dozorze.
.
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Szpi?aL?ielki. Mi?dzy statuami dobrodziejów tego
f?nduszu, Jest .Jedna, P-a

D?razzo, w posturze zaklinaj?cego
S1?, palce z?ozywszy. O mm to jest nast?puj?ce podanie:
Bywszy przez wiele lat s?dzi? kryminalnym, wiele bardzo
ludzi na gard?o os?dzi?, w niedostatku innego dowodu, kon

tentuj?c si? w?asnym pacyenta wyznaniem, które na nim moc

nie zno?nych tortur wymusza?a. Po niejakim czasie, niespokoj
nym bardzo by? zacz??, i znacznie w?tpi?, je?liby takowe

wyznanie mog?o by? do konwikcyi gard?owej nale?yt? prób?.
Skrad?szy zatym jednego wieczora u w?asnego stajennego klu

cze, w nocy najlepszemu koniowi swemu poucina? nogi i ci

-cho do swego powróci? pokoju.

Nazajutrz, gdy mu stajenny z przestrachem zameldowa?

o przypadku, Pan na niego win? z?o?y?, a z?o?? udaj?c,
wzi??? go do wi?zienia kaza?. Tam b?d?cego, namawi a? po

-cz??, by si? do winy przyzna?, pod t? kondycy? ofiaruj?c mu

darowanie. Wi?zie? naturalnie zezna? si? nie chcia? do wy

st?pku, którego nie pope?ni?. Zatym go pan ten na tortury
wzi??? kaza?. Niewinny, ale bólem z?amany, stajenny, dla

uniknienia dalszych katowni, z bólu przyzna? si? do grzechu,

którego nie by? aktorem. Pobudki i okoliczno?ci grzechu
z tak? opisa? dok?adno?ci?, jakiej do?? by?o na skazanie go

na ?mier?. Durazzo, o niewinno?ci stajennego prze?wiadczo

ny, zal?kniony razem, jak wielu niewinnie zatym jednym do

wodem móg? na ?mier? os?dzi?, zezna? si? publicznie, ?e sam

to dla próby uczyni?, stajennego dobr? do?ywotni? opatrzy?

pensy?, i, zaklinaj?c si?, ?e niema sprawiedliwo?ci na ?wiecie,

xi?dzem zosta?.

Drugi bardzo pi?kny jest fundusz pod tytu?em szpita1a.

Przyjmuje tam darmo chorych wszystkich, bez ?adnej dystyn

cyi religii, lub narodu.

Doktór przy bramie zawsze na przemiany siedzi, dla

przyj?cia chorego, którego przynosz?. W czasie moim do

1500 by?o chorych, ka?dy ma osobne ?ó?ko i bielizn?. Kapu

cyni m??czyznom, a kobietom szarytki us?uguj?. Lekarstwa

dostarcza darmo apteka przy tym?e domie, jedzenie dla cho-
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rych i wszelk? wygod?. Z funduszu osobna jest sala dla ranio

nych, osobna dla przychodz?cych do zdrowia. Odchodz?
cemu ze szpitala, obiad, bu?k? chleba i co? z pieni?dzy daj?.
Na dziedzie?cu zbytek marmurów, tak w s?upach, jako
w wschodach, statuach, których jest 75. Te statuy s? wysta
wione Dobrodziejom szpitala. Aby mia? kto honor statuy"
mniej da? nie mo?e nad 50000 liwrów genue?sko to jest blis

ko 4000 duk., kto za? siedz?cego statu? mie? chce, mniej nie

da nad 10000 to jest 6000 duk.

Ulice. Mi?dzy ozdobami miasta tego, i ta nie ma?a, ?e

ulice zawsze s? czyste, a nic to obywatel ów nie kosztuje, po

niewa? liczne kana?y, wszystkie ?miecie do morza znosz?.

Bruk p?aski i wygodny, powietrze zdrowe, wy?mienite wody,
dostatek wszystkich do ?ycia potrzeb. ?'Ogrody s? pi?kne)
w których kwiaty i owoce przez ca?y rok znajduj? si?.

Handel. Handel bardzo jest znaczny. Lud jest prze

my?lny i pracowity. Kunszla tam wszystkie kwitn?. Aksa

mity i adamaszki ich s? s?awne w Europie, z?otnictwo bardzo.

wydoskonalone, kwiaty sztuczne-szukane s? i kupowane

wsz?dzie. Pokosty i tarta rogowa robota, w wielkiej wsz?dzie

s? reputacyi.
M?ód?. M?ód? Genue?ska jest mniej pró?niacka, ni?

gdzieindziej. Ledwie bowiem ze szkó? wysz?a, wsadzaj? j?
na jak? magistratur? i prawa ucz?. Nawet to jest w nich

chwalebn? emulacy?, jak najpr?dzej ubranym by? w czarne

suknie, przez co zdaje si?, ?e wyszed? z opieki i co? ju? zna

czy w swojej Rzplitej. Wszyscy albowiem w Magistraturze

chodz? pospolicie w czarnych sukniach i d?ugiej peruce, z ma

?ym p?aszczykiem jedwabnym. Wszyscy, subalterni nawet,
tak si? nosz?, trudno ich od szlachty rozezna?. Pieni?dzy
w mie?cie wielki dostatek, a jednak ?ywno?? jest tania.

Ceremonia Xcia Doria. W Maju jest ceremonia, ?e

wszyscy ?o?nierze id? w paradzie przez ca?e miasto z rozwi

nionemi chor?gwiami przed pa?ac Xcia Doria, i tam trzy razy

salw? z r?cznej strzelby daj?, na wdzi?czno??, ?e im Doria

wolno?? powróci?. W niebytno?ci Xcia, jego Namiestnik?
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ka?demu za to ?o?nierzowi na pocz?stk? pewn? liczb? soldów

ze zwyczaju da? powinien.
Dnia 14 wyjechawszy z Genui na Alexandry?, fortec?

Króla Sardy?skiego i bardzo pi?kne miasto, dnia 17 wieczo

rem stan??em w Turynie.
.

Turyn. Stolica to jest Królestwa Sardy?skiego. Miasto

nie bardzo wielkie, ale ozdobne i w symetry? budowane.

Ulice przedniejsze wszystkie s? pod sznur ci?gnione i kamie- .

nice, z jednej i drugiej strony, pod jednym dachem. Balkony

we wszystkich domach, pe?ne co wieczór spektatorów, pi?kny

przechodz?cemu sprawuj? widok. Miasto ufortyfikowane,

nad miastem cytadela. Na ko?o miasta, ni?ej troszk? okopów,

s? rozkoszne przechadzki, g?stym drzewem okryte, na które

ka?dego wieczora ca?e prawie miasto wysypuje si?. ?ycie,

strój, ekwipa?, mody obywatelów, s? na gust francuzki. J?zyk

pospolity mi?dzy obywatelami francuzki.

Arsena? jest du?y i nale?ycie w bro? opatrzony. ?o?

nierz dobrze ubrany, karmiony i wy?wiczony. Po okopach,

bez pozwolenia komendanta, ?adnemu chodzi? nie wolno.

Teatr jest pyszny. By?em na reprezentacyj opery, dla W.

Xi???t Rossyjskich zgotowanej. Dwa szwadrony kawaleryi

i trzy kompanje infanteryi na teatrze zmy?lon? bitw? udawali,

prócz wozów tryumfalnych. Z tego-wielko?ci teatru miar?

wz i??? mo?na.

Pa?ace. Pa?ac Królewski w mie?cie, z zewn?trznej na-

wet formy, pokazuje si? by? Królewskim. Wewn?trz-snycer

szczyzn?, marmurami, zwierciad?ami, pysznemi obiciami

i przedniemi obrazami, umeblowany. Ogród przy pa?acu ob

szerny jest. Z pa?acem styka si? ko?ció? Katedralny, w któ

rym jest pyszna kaplica, a w niej si? chowa prze?cierad?o,

w którym Chrystusowe Cia?o do grobu uwinione by?o. Wy

stawuj? je publicznie w bardzo rzadkich przypadkach. Inaczej

go widzie? nie mo?na. Ca?a tej kaplicy kopu?a jest w rozma

ite k?ty ?amana i niezliczonemi okienkami o?wiecona. W pa

?acu nad ?ó?kiem Królowej jest w relikwiarzu list, w?asn? r?k?

?w. Teressy pisany.
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Rynsztoki. Rynsztoki po ca?ym mie?cie tak s? dobrze

roz?o?one i z sob? komunikuj?ce, ?e cz?sto, w przypadku po

?aru, czyli dla dania ch?odu w czasie wielkiego gor?ca, czy

dla zmycia ?mieciów, w momencie, za poruszeniem zastawek,

któr? chc?c ulic?, ca?? wod? zala?, i wsz?dzie zaprowadzi?

mo?na. Szpital jest du?y i bardzo porz?dnie utrzymywany.
Superga. Za miastem, o dobr? mil?, na wielkiej góry

wierzcho?ku, jest zbudowany ko?ció?, zwany Superga. Tam si?

wszyscy Królowie- Sardy?scy chowaj?. Marmurów i bogactw
w tym ko?ciele wielki dostatek.

Wsie Królewskie. Ma Król dla swojej rozrywki roz

maite za miastem pa?ace. Vatentin, niedaleko od miasta

opuszczony pa?ac z ogrodem. Nic tam osobliwszego nie ma,

prócz s?du Salomona, arcy przedni? ?nicerszczyzn?, z ko?ci

s?oniowej rzni?tego.
Moncallier. Prócz pi?knej sytuacyi swojej, mi?dzy

dwiema górami i dalekiej perspektywy, nawet dot?d niepar

kaniony, La Venerce, w którym król, z ca?? swoj? familj?, z u

kontentowaniem rezyduje. Jest to pa?ac, z kilku rozmaitych
domów sk?adany, ?adnej mi?dzy sob? proporcyi niemaj?cy.

Wewn?trz ma?e i nikczemne malowania i kilka marmurowych

biustów, na drewnianych stoi postumentach. Sala, któr? tera?

niejszy król buduje, je?li wedle abrysu sko?czona b?dzie,

b?dzie najpi?kniejsz? tego domu ozdob?. Pokoje sukcessora

tronu nie s? takie, w jakich by mieszczka paryzka mieszka?

chcia?a. Zwierzyniec przy pa?acu, dla swej ogromno?ci i wiel

ko?ci, jest prawdziwie Królewski, ale jest poszpecony gustem

niemieckim, drzewa albowiem po szpalerach w rozmaite figu

ry nienaturalnie s? rzni?te, co tyle straszyd?ów i poczwar na

imaginacy? stawi. Ogród, a tymbardziej zwierzyniec, jest

imitacy? lasów. W jakich?e lasach w podobnej figurze drzewa

rosn?? i czy? nie pi?kniej w oko wpada wysokie i roz?o?yste

drzewo, ni? z drzewa zielony nied?wied?, albo ?o?nierz drewnia

ny? ?e nic nie powiem, i? z ?ywego i rosn?cego drzewa nigdy

doskonale, proporcyonalnej, przybli?onej cho?by tylko, zrobi?

nie mo?na figury, któraby si? potym w straszyd?o nie obróci?a.
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Ogrodnik, ogrodnikiem by? powinien. Do tego zwierzy?ca
bez pozwolenia Ministra wni?? nie wolno.

Widzia?em króla z ca?? swoj? iamilj?, na srebrze jedz?
cego. Etykietu monarszego w tym dworze bardzo prze
strzegaj?.

Dnia 23 wyjecha?em z Turynu. Przejecha?em ca?e pali
stwo Króla Sardy?skiego. Drogi wsz?dzie robione i wygodne.
Ziemi kawa?ka nieuprawnego nie widzia?em. Ci?g?ym zda?em

si? jecha? ogrodem i dnia 25 stan??em w Medyolanie.
Medyolan. Sytuacya miasta tego, stolicy ca?ej Lorn

bardyi Austryackiej, jest osobliwsza. Po?o?one na wielkiej
równinie, drzewa zewsz?d g?sto sadzone, tak j e od oka za

s?aniaj?, ?e nie pierwej zobaczy? mo?na, a? w samo miasto

wjechawszy. Wszystkie drogi, ?cie?ki nawet i grunta wszyst
kie, drzewami osadzone, daj? obywatelom cie? w lecie, zas?o

ny od wiatów w zimie, i bardzo przyjem ne przechadzki.
Miasto obszerne i ludne, zabawne, weso?e. Obywatele bogaci
i grzeczni, dobrze edukowani. Powietrze zdrowe, ?ycie tanie,
liczne kompanie, teatra porz?dne. Cudzoziemcy tam radzi

bawi? si? i wsz?dzie, z przyzwoit? stanowi ich dystynkcy?,
s? przyj?ci.

Ko?ció? Katedralny. Ko?ció? Katedryalny w Medyo
lanie gotycki, ciemny, ale bardzo bogaty. Widzie? go prawie
w nim nie mo?na. Chc?c go dobrze widzie?, trzeba wst?pi? na

dach, a i tak po nim chodzi? nie mo?na bez przewodnika, bo

si? zab??dzi. Na dachu te misterne z kamienia obserwowa?

trzeba wie?yczki, wschody i tysi?czne, których inaczej wi

dzie? nie mo?na, tak s? bez gustu i porz?dku rozrzucone,

statuy, z których bardzo jest wiele arcy przedziwnej r?ki.

W ?rzodku dachu, spiczasta i bardzo wysoka, z kamienia bu

dowana, wie?a. Na oko?o s? domy rzemie?lników, którzy przez

ca?y rok maj? zawsze co do poprawy, albo nowej roboty.

Fundusz na fabryk? ko?cio?a, nakszta?t Watykanu Rzymskiego,

jest bardzo znaczny. Tera?niejszy Cesarz, wizytuj?c ten ko

?ció?, bardzo rozumnie i sprawiedliwie powiedzia?: ?e to s?

z?ote góry, w gór? kamienn? obrócone.
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W samym ?rzodku ko?cio?a spoczywa cia?o ?w. Karola

Boromeusza. W dole nad cia?em jest pi?kny zbudowany o?tarz,
gdzie si? cz?sto msza ?w.odprawuje i kilkana?cie lamp pali

si? nieustannie. W ko?ciele ma?o jest pi?knych malowa?, ale

rzni?ciów za to w marmurze (en bas relief), zbytek wielki:

Penitencyaryusze przytym ko?ciele s? na odmian?, bez przer

wy. Kilka tak?e, w kom?e i stu?? ubranych, kap?anów, w mi

nucie tej?e gotowi s?, zawo?ani do chorego. Na oktaw? Bo

?ego Cia?a wywieszaj? przy innych ozdobach, na wszystkich

s?upach, pi?knie malowane historye, do Cudu Naj?w. Sakra

mentu stosowne, którym si? z równ? zawsze ciekawo?ci? lud

"przypatruj?c, uczy si? szanowa? t? ?w. Tajemnic?. Codzie?

po obiedzie w tym ko?ciele jest katechizm dla dzieci. Kano

nicy nosz? si? jak Kardyna?owie, w ponsowym stroju. Powia

daj? nawet, ?e strój kardynalski od nich wzi?ty. Ka?dy z ka

noników nosi mitr?, to jest infu??. Nie zowi? si? nawet ka

nonikami, ale Monsignorami. Co u nas s? wikaryuszowie, to

oni zowi? kanonikami, a wikaryuszowie inne nazwisko maj?.

Obrz?dek ich nabo?e?stwa, nie tylko w tym ko?ciele, ale

w ca?ym mie?cie i dyecezyi medyola?skiej jest I?itus Ambro

zianus, to jest, zachowany wiernie ten?e obrz?dek, jakiego
?w. Ambro?y u?ywa?. Ró?nica, któr? jam we mszy widzia?,
od obrz?dku Rzymskiego, jest mi?dzy innemi i ta, ?e na Do

minus Vobiscum, nigdy si? kap?an do ludu nie obraca, ?e si?
mówi Credo przed sam? Prefacy?, i ju? po Offertorium, ?e

r?ce myje przed sam? elewacy? i t. d.

Ko?ció? ?w. Ambro?ego. Ko?ció?, w którym cia?o ?w.

Ambro?ego, Arcybiskupa tego miasta, spoczywa, i w którym
ten ?w. Biskup officiowa?, jest bardzo staro?wiecki. Mnisi ?w.

Alexego, to jest Benedyktyni, przy tym, prócz kolegialnej

kapitu?y, s? ko?ciele. Gdy- si? przez kanoników odprawi ich

obrz?dkiem nabo?e?s-two, Benedyktyni, w tym?e ko?ciele swo

je odprawuj?, Rzymskiem obrz?dkiem. Antepedium ze czte

rech stron W. O?tarza jest nieoszacowane, robione z czystego
z?ota i naj dro?szymi g?sto wysadzane kamieniami.
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Kaplica nawrócenia ?w. Augustyna. W ogrodzie
tego? klasztor? jest kapliczka, na pami?tk?, ?e na tym miej

scu? Augustyn Sw. niebieskim g?osem Tolle lege pokrzepiony,
?yCIe ?we na lepsze i chrze?cia?skie, za perswazy? Ambro

?ego Sw. odmieni?.

Ko?ció? ?w. Wiktora. Ko?ció? ?w. Wiktora, ca?y w ko

pule krzy?owej, z kolumn marmurowych du?ej wielko?ci, je t

znakomity.

Processya na Bo?e Cia?o. By?em na wspania?ej
w dzie? Bo?ego Cia?a processyi. Ulice wszystkie, któr?dy

processya przechodzi? mia?a, w górze p?ótnem zaci?gnionc,

?ciany za? po bokach obite bogat? matery?, i wedle przemo?

no?ci dom posseduj?cego. Bractw jest liczba niezmierna, ko

lorem odzienia mi?dzy sob? dystyngwuj?cych si?. Wszyscy
ci do processyi nale??, równie jak i wszystkie a wszystkie, bez

excepcyi, zakony. Zaczynaj? processye dziecka trzyletnie, tak

ubrane i ufryzowane, jak anio?ów maluj?, z kadzielnic? w r?ku.

Ko?cz? j?: Senat ca?y, i inne Magistraty, z ?wiecami zapalone

mi, gwardy? otoczeni, za Naj?w. Sekramentem id?cy. W okta

w? ka?da parafia t?? sam? powtarza processy? po swoich

ulicach, z równ?, a czasem i wi?ksz?, wspania?o?ci?, wedle

bogactwa tych, którzy si? w tej parafii znajduj?,

O?tarze po ulicach. Niema male?kiego tak placu

w mie?cie, gdzieby nie by? murowany o?tarz i statua jakiego

?wi?tego. S? one postawione za czasu ?w. Karola Bororne

usza, kiedy w tym mie?cie okropne. panowa?o powietrze, na

których kap?ani dla wygody publicznej msz? sw.odprawowali.

Teraz powiadaj?, ?e te o?tarze szpec? miasto i place ?cie?nia

j?, dla których rozszerzenia, maj? powoli i nieznacznie te?

o?tarze uliczne rujnowa?.
Pa?ace Arcy-Xi?cia. Mi?dzy pa?acami najpi?kniejszy

jest Arcy-Xi?cia, Gubernatora Medyola?skiego. Sala du:a,
której wszystkie ?ciany zwierciad?ami s? wyk?adane, na gle

rydonach 1500 ?wiec postawi? mo?na, które, zapalone.i od

zwierciad?ów odbite naturalnie, bardzo przyjemny oku widok

czyni? musz?.
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Litta. Pa?ac markiezy Litta jest obszerny, dobrze ume

blowany, i w obrazy przednich malarzów dostatnio bogaty.
Cmentarz publicnzy. Za miastem jest cmentarz pu

bliczny, w kwadrat budowany, okryty na ko?o galery?, dla

wygody ?ywych, którzy si? tam za dusze zmar?ych chc? mo

dli? i razem przechadza? si?, nad ?miertelno?ci? rzeczy ludz

kich rozmy?laj?c. W samym za? ?rzodku-pi?kny i ku temu

ko?cowi adoptowany ko?ció?.

Szpital. Szpital, zawieraj?cy w sobie kwadratów, czyli
dziedzi?ców, o?rn, jest wart widzenia. Pospolicie tam si ?

chorych znajduje do 1200. Z portretów benefaktorskich, które

si? we dwu salach ju? nie mieszcz?, i musz? dawniejsze do

innych przenosi? pokojów, wzi??? miar? mo?na, jak wielkie,

ten szpital fundusze podziedziczy?. Jako?, mówiono mi, ?e

do miliona z gór? ma intraty. Administracya z?o?ona jest
zawsze z najdystyngwowa?szych kawalerów. Maj? du?? kan

celary? swoj?, maj? jeszcze wi?ksze archiwum, a posiadaj?c
dobra ziemskie i z niemi rozmaite procedera-Patronów, Agen

tów, Archiwistów, Plenipotentów, utrzymywa? musz?. Tu na

dzie? pospolicie wychodzi wo?ów 2, chleba funtów 900. Nie

jest to expens proporcyonalny intracie, a w ten expens nie

tylko wchodz? chorzy, ale i officyalistowie i czelad? chorym

pos?uguj?ca, i szko?a cyrulicka, to jest i ci, co aktualnie cyru

likuj?, i ci, co si? cyrulikowa? ucz?. Expens znaczny jest na

tych, którzy ?adnej z szpitalem zdaj? si? nie mie? konneksyi.
Fundatorowie leguj?c na szpital dobra, na te? dobra niektórzy

obligacy? wnie?li wieczyst?, p?acenia codziennie in natura

tyle, a tyle, temu, póki go stanie, imieniowi, co te? skrupu
larnie szpital dochowuje.

Fundusz ?w. Karola Boromeusza. Stelta. Jest tak?e

fundusz przez ?w. Karola Boromeusza zrobiony na 280 dziew

cz?t, sierot, których pobo?no?ci i roboty ucz?, a? do lat, w któ

rych stan sobie jaki obierze. Materya? do roboty dom dostar

cza i ka?da dziewczyna dla siebie robi i zarabia. Np. na zaro

bienie koronków, dom w pewnej cenie daje nicie cienkie.

Zrobione koronki przedaj? si?. Dom odtr?ca swój awans,
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za jedzenie, stancy? i ?ó?ko, a reszta idzie na profit
dZle:vczyny,

. ?tóra swój trzyma depozyt u prze?o?onej, i na

swo?e drobniejsze potrzeby, albo na posag, pieni?dze zbiera.
Poniewa?

ta? ni.ema ?adnego oszukania, pospolicie kupcy,
nawet

za?ramczm fundusz deponuj?. Pi?kny wynalazek do

zach?cema do roboty, doskona?ej i pilnej, w?asnym interesem.
Kaplica przy tym domie jest bardzo pi?kna.

.

Archiwum publiczne. Dot?d w ca?ej Lombardyi, jako
1 po ca?ych W?oszech, nie by?o prawie aktów publicznych.
Kto jak? robi? tranzakcy?, prawna ona by?a, skoro przed przy
si?g?ym Notaryuszem zrobiona. Ka?dy z tych notaryuszów
mia? swoje akta i swoje archiwum. Po ?mierci jego, tak jak
u nas po ?mierci plenipotenta, albo patrona, papiery przecho
dzi?y do r?k sukcessora, który, albo interesu, albo sposobno?ci,
albo ochoty nie mia?, do ich pilnego konserwowania. Cz?sto
zatym, z wielk? szkod? interesowanych, gin??y potrzebne doku

menta, pami?? nawet o ich egzystencyi gas?a, a przynajmniej
z wielk? trudno?ci? i bied? trzeba by?o ich dopytywa? si?,
i szuka?. Teraz kosztem publicznym wystawione, obszerne

i od ognia warowane Archiwum, w którym wszystkie tran?ak

ta ka?dego Notaryusza po ?mierci z?o?one by? musz? zaraz.

'kosztem za? cesarskim wyznaczone osoby pracuj?ce, oko?o

zrobienia indexu porz?dnego wszystkich tranzaktów, tak chro

nologicznie, jako i przez alfabet, za pomoc? którego indexu,

w jednym prawie momencie, potrzebny papier przez potrze

buj ?cego móg?by by? znaleziony. Dzie?o to, jak w robocie

pracowite i znudne, tak, gdy sko?czone, b?dzie bardzo publice

u?yteczne.
Libraria Ambroziana. Biblioteka, pod imieniem Am

bro?owskiej, przez Ferdynanda Boromeusza ufundowana do

publicznej wygody, jest godna ciekawo?ci. Galerya obrazowa

ma dostatek pi?knych obrazów i ?licznych statuów, ale to

wszystko stoi bez ?adnego porz?dku. Czy miejsca szczup?o??,

czy prze?o?onego nad ni? nieumiej?tno?? temu przyczyn?? nie

zgadn?. Sama biblioteka opatrzona nale?ycie w ksi?gi, które

pewnych codzie? godzin, ka?demu czyta? wolno. S? tam ry-



MEOYOLAN.
270

sunki s?awnego Mila?skiego malarza, którego przezwiska

zapomnia?em? we 12 tomach. Za jeden z nich Król Angielski
dawa? 4fm. funt., ale go on nie przeda?, jako z marmurowego

tam?e napisu wyczyta? mo?na. Mi?dzy najwi?kszemi tej bi

blioteki osobliwo?ciami, jest zbiór ró?nych listów, przez roz

maitych ??. Kanonizowanych, pisanych. Widzia?em ja tam

listy Piusa Papie?a, ??. Karola Boromeusza, Franciszka Sa

lezego, Franciszka Borgii, ?w. Teressy, Filipa Nereusza, An

drzeja z Avellinu etc. etc.

Teatr. Teatr Medyola?ski, prócz wspania?ego wyjazdu,

wn?trznej ozdoby i obszerno?ci, jest znakomity wygodami,

których, po innych teatrach, trudno szuka?. Do ka?dej lo?y,
nawet górnej, prowadzona zdrojowa woda, ka?da ma osobny
kredens, i miejsca tyle, aby bez t?oku i zamieszania w lo?y
wieczerza? z kompani? mo?na by?o.

Ulica kursowa. Ulica kursowa, to jest, któr? wszystkie

dystyngwowa?sze osoby w karetach, codziennie, aby wid?ia?y
i by?y widzianemi, przeje?d?aj? si?, jest d?uga 1800 stóp,
a szeroka 200 kroków. Niema nigdzie tak obszernej do

kursu ulicy, ale za to niczym nie jest ozdobna. Z jednej
i drugiej strony nikczemne kamieniczki i dworki poziome,
albo mury od jakiego ogrodu ci?gnione, pi?knego nie

czyni? prospektu. Ale to wszystko nadgradza wieczór, gdy

si? na te ulice tysi?ce karet i niezliczona liczba ludu z ca?ego
miasta zbiera. T? ulic?, aby kurs od tylu karet, oczu i sukien

nie psu?, codzie? polewaj? wi??niowie, menestr? za to i jaki?

krajcar z kassy publicznej bior?cy.

Kana?y. Dla u?atwienia z pobli?szemi wsiami kornuni

kacyi handlowej, oraz ta?szego sprowadzania do miasta ?yw

no?ci, drew, siana, jako i materja?ów do budowli, jest kilka

d?ugich kana?ów, dobremi ?luzami opatrzonych. Na nich stat

ków znaczna przechodzi si? liczba zawsze.

Dnia 2 lunii, w kompanii z margrabi? Castiglioni, wyJe
cha?em dla obaczenia miasta Parmy,

.

o mil naszych 18 od

.rniasta odleg?ego. Przejecha?em przez obszerne miasto Lodi
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zwane dawniej Laus Pompeia i na popas krótki stan?li?my
w Placencyi.

Placencya. Miasto to w pi?knej le?y ró wninie, nad

rz?k? Pa?e.m, s?awne z kilku pod tym miastem bitew mi?dzy
Nlem?aml 1

Fr?nc?zami. Ufortyfikowane przyzwoicie, nale?y
do Xcia Parme?skiego. Ludne jest, dobrze zabudowane i we

so?e. Profituj?c z czasu, ogl?da?em pa?ac Xi??ny, przez Palla

dyusza stawiony, a wielka szkoda, ?e niesko?czony. Pami?tka
tylko zosta?a si? wspania?o?ci i dobrego gustu Xi???t Far

nezyuszów.
Parma. Z tamt?d, dnia 3 Junii, stan?li?my w Parmie.

Nie jest to miasto bardzo wielkie, ani w niem ?adnego pa?acu
nie wida?. Gdzie mieszka Infant, imienia pi?knej kamieniczki

da? nie mo?na. Katedra, ko?ció? stary, ciemny, du?y, gotyc
ki, na dolny w ziemi i górny podzielony. W ko?ciele XX.

Benedyktynów jest kilka do widzenia przednich obrazów, r?ki

Corregio. Ogród Infanta, przy okopach samych, obszerny, ale

bez gustu i ozdób. Publicznych przechadzek niema innych,

prócz ulic miejskich. Dwór jest bardzo weso?y i zabawny. To

?ci?ga zewsz?d cudzoziemców do Parmy.
8al. Tego? samego wieczora, którego przyjecha?em,

by? bal maskowy, nieliczny w prawdzie, ale ruchomy, ponie
wa? ca?ego zgromadzenia tego dusz? by?a Arcy Xi??na sama

Parme?ska, która, ?adnego ta?ca ani kontrdansa nie opu?ci?a,

a?eby nie ta?cowa?a.

Opery. Nazajutrz by?a opera, ta? sama, która dla W.

Xi???t Rossyjskich by?a przygotowana i ju? ostatnia jej tego

wieczora by?a reprezentacya. Kosztowa?a ona niezmierne

summy Xi?ciu Parme?skiemu, na sprowadzenie najlepszych

?piewaków i aktorów. Trzeba przyzna?, ?e dekoracye teatru

by?y bardzo dobrze zrozumiane i optyka przednio zachowana.

Stroje aktorów kosztowne gustowne i pi?kne. Orkie?tra
przednia, aktorowi e wyborni, mechanista przemy?lny. MImo

to wszystko jednak, przy ko?cu nudzi?o i to, ?e si? ta opera

przez pi?? nieustanie godzin, bez ?adnej przerwy i oddechu,

ci?gn??a. Jedna rzecz, której cierpie? nie mog?em, jest, ?e od
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cudzoziemców, za bilet dubelt bior?, ni? od Parme?czyków,
i nie wstydz? si? w doniesieniach swoich niegrzeczno?ci i gru

bija?stwa swego drukowa?.

Dnia 5, jako w dzie? imienin Xcia Parme?skiego, na

?piewanej mszy ?w. w ko?ciele Xi??y Dominikanów, w któ

rych Xi??e obrany jest Przeorem, i podczas której, Infant z in

nemi muzykami, ?piewa? w orkiestrze, wieczorem by? kurs

koni, z nast?puj?cemi ceremonjami:

Kurs koni. Kilka wprzód dniami, kto chcia? konia swe

go do kursu stawi?, wyznaczonej na to komissyi musia? si?
meldowa?. Tam, konia albo przyj?to, albo te? odrzucono.

Ulica kursowa b?dzie blisko naszej dobrej ?wier? mili, ale nie

jest prosta. Wysypana ona by?a piaskiem, dobrze polana,
a po niektórych miejscach gnój rzucany. Z jednej i drugiej
strony robio ne dla spektatorów balkony. Dla Infanta i jego
dworu, tu? przy ko?cu kursu, wspania?y, nakszta?t pa?acyku,
balkon> wystawiony. Naprzeciw drugi, mniej ozdobny, dla S?
dziów, którzy, w sporze, czyj koni przebieg?, decydowa? bez

appeIlacyi moc maj?. Za przybyciem w ca?ej okaza?o?ci,

monarchy i ca?ej jego familii do balkonu, niesiono przy od

g?osie tr?b i innych muzycznych instrumentów, przez ca??

ulic? kursow?, nagrody wyznaczone, to jest sztuk kilka mate

ryi, pi??dziesi?t talarów i ostrogi srebrne. Za daniem znaku

z armaty, konie ponumerowane u zaci?gnionego sznura po

stawiono. Za wystrzeleniem powtórnem, jeden z komisarzów

u sznura siedz?cy, za lekkim poci?gnieniem sznur uwalnia?,

który, z drugiego ko?ca zawieszona bomba, w dó? na to przy

gotowany spadaj?c, ca?y w okamgnieniu sznur z sob? bra?a,
i koniom wszystkim równe do biegu pole otworzy?a.

Rzecz dziwna do wyrozumienia, z jak? szybko?ci? wy

sforowane bieg? konie. Aby si? na drodze nie zatrzyma?y,

przypinaj? im na grzbiet kolczyki, które ich w biegu bod? i do

biegania przynaglaj?. Przed kresem kursu przeci?gniony
cienki przez ulic? sznureczek. Który si? go ko? najpierwszy
dotknie i rozerwie, ten najpierwszy u kresu stan?? i zak?ad

wygra?. O kilka z tamt?d kroków, dwa bia?e zawieszone
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p?ótna, które ko? rozumie by? murem bia?ym i, boj?c si? roz

tr?ci?, sam si? w swoim impecie miarkuje. Mi?dzy tern i dwo
ma p?ótnami, zhukanego i zmordowanego konia masztela
rze leciuchno ?api?. Na tym kursie, na którym by?em, ko?

Xi??ny Parme?skiej, dwoma czy pó?tor? minut?, wszystkich
wy?cign?? i premium wygra?.

Wieczorem by?a wielka na 120 osób wieczerza u dworu.

D. 6 Iunii wyjechali?my z Parmy, i w Surlesco, dobrach

markizego Litta, przenocowawszy, d. 7 powrócili?my do Milanu.

Gospodarstwo Lombardyi. Trzeba przyzna?, widz?c
ich wioski i przez ca?y ten kraj przeje?d?aj?c, ?e w ca?ych
W?oszech nie masz, nad Piemont i Lombardy? Austryack?,

gdzieby lepiej kwitn??o gospodarstwo. Rzeki ich, sam? wod?

mulist? maj?ce, jak Nil drugi, do up?odzenia ziemi pomagaj?.
Dawane wielkie od tych rzek kana?y, od nich prowadzone

wsz?dzie tamy, z tak? libellacy? i przemys?em, ?e niema ka

wa?ka ziemi, na któr? by odrazu wody sprowadzi? nie mo?na

by?o. ??ki swoje co dni 12 zalewaj? i potym spuszczaj?

wod?. Tych ??k maj? dostatek, zatym siana, a zatym rogatego

moc byd?a. Ry?arnie, na których ry? rosn?? nie mo?e, chyba

pod wod? i w wodzie, bardzo wielki przychód czyni?. ?a

two?? odbytu robi rolnika przemy?lnym, a proprietaryusza

bogatszym

Wioska, 20 w?ók maj?ca, 1000 duk. uczyni intraty, i nie

dziw, gdzie jedna krowa za swoje mliczne do roku 6 duk.

panu swojemu po?ytku przynosi, Panowie tam, (jak i gdzie in

dziej), gospodarstwem si? nie bawi?, grunta wszystkie po

arendowawszy ch?opom, gotowego .potrawu od nich, tyle a tyle

w inwentarzu do kuchni, do piwnicy, a tyle, wgotowym groszu

odbieraj?c. Rz?d takowemu uregulowaniu nie stoi na przesz

kodzie. Ch?op na terminie punktualnie gdy nie zap?aci?, pan,

bez ?adnego procederu, odebra? mo?e grunt i z jego maj?tku

zabonifikowa? sobie mo?e. Niemasz tam przewlek?ego proce

deru, aby proprietaryusz, arendarza, z którego nie kontent,

wyrugowa? nie móg?.

18
Dziennik podró?y Staszica, T. n.
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Lugano.
- Droga przez Alpy.

- Gotard. - Zurich. -

Katarakty Renu. - Uwagi nad Szwajcary?.
- Po

wrót do kraju.

Lugano. Dnia 10 wyjecha?em z Medyolanu i w po?u
dnie stan??em w Capa di Lago, gdzie si? poczta sko?czy?a.

Naj?tym tam?e batem przejecha?em przez jezioro i w kilka

godzin znalaz?em si? w Lugano. Jest to miasteczko do Rzptej

Szwajcarskiej nale??ce. Poniewa? ten ca?y dystrykt w?oski do

wszystkich razem kantonów nale?y, co dwie lecie, w kolei,
z kantonu ka?dego, Bailli, czyli ich Gubernator, niemi rz?dzi,
i dysponuje.

W Lugano dano podemnie, moich ludzi, i moje rzeczy,

po koniu. Dla wielkich gór i ma?ych dró?ek, jecha? inaczej
nie mo?na, tylko konno. Z tego miejsca, a? do Altorf, za konie

zap?aci?em 18 duk. Droga tam si? nie rachuje na mile, ale na

godziny jazdy. Z Lugano do Altorfu licz? godzin 36.

Droga przez góry Alpy. Dnia 11 wyjecha?em z Lu

gano, z przydanym przewodnikiem, przeje?d?aj?c przez wy

sokie i niebotyczne góry, a prawie wszystkie pi?knem kaszta

nowern drzewem zaros?e. Miasteczka po drodze s? ma?e, ale
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cz?ste. Lud jednak jest ubogi, dla w?asnej ludno?ci ma?o do

wy?ywienia si? ziemi maj?cy. Chleba im Lombardya dostarcza
bo

.w?asneg?, na 6 tylko miesi?cy mie? mog?. Popasy i noc?
legi wsz?dzie ?ygodne. Droga w?zka po wielu miejscach,
ale bezpieczna 1 bardzo zabawna. Za ka?dym prawie krokiem

odmieniaj?c? si? widzie? natur?. Na jednym miejscu z góry
uprawne widzie? niziny w gruntach i ??kach, tam rozrzucone

domeczki gospodarskie, indziej niep?odne i wiecznym ?nie

giem zasypane wierzcho?ki gór Alpejskich, gdzie niegdzie gór
ki bujnym lasem obros?e, ówdzie -

okropne do?y i przepa?ci.
Tam-z wierzcho?ka gór, z roztopionego ?niegu woda wielkim

p?dem spadaj?ca i po ni?szych ska?ach rozbijaj?ca si?,
a w rozmaite formy przekszta?caj?ca si?, z wielkiem szumem,

zbiela?a leci na dó? i pi?kn? oku wyobra?a kaskad?. W innym

miejscu-woda zrozmaitych potoków zgromadzona i w spor?

rzek? wezbrana, z wielkiej góry, z niepoj?tym ?oskotem i p?

dem roztrz?sa si? o ska?y i zamiast wody, w cieniuchny wapor,

czyli dymek, przemienia si?, powtarzaj?c t?? gr? tyle razy, ile

razy z znaczniejszej góry w przepa??, któr? sama sobie zro

bi?a, wpada. Dla szumu wielkiego, gada? nie mo?na, ale widok

tak pi?knych okropno?ci natury, których ?adna sztuka i prze

mys? ludzki na?ladowa? nie zdo?a, nietylko oko bawi, ale

i my?l - do rozmy?lania dzie? Stwórcy prawie niech?tn?,

porywa.

Mens Getthard. Nazajutrz wyjecha?em na s?awn?

w Europie gór?, zwan? ?w. Gottarda. Miana ona jest pow

szechnie za najwy?sz? Alpijsk?, ale nie jest najwy?sza, ponie

wa?, wedle libellacyi genera?a Pfiffer, od gruntu swego, a? do

wierzcho?ka perpendykularnie niema wi?cej jak 1300 s??ni,

a s? drugie, co id? do 1800. Podje?d?aj?c, prawie w po

?owie jej, ju? ?niegiem jecha?, albo raczej i?? 'potrzeba, dla do

?ów, które woda robi, i w które nieostro?ne konie wpadaj?'

Po drodze sze?ciogodzinnej, na gór? si? wgramoliwszy, przy

chodzi si? do domku, w którym dwaj kapucyni. miesz??j?.
Male?ki przy tym domu szpital, w którym ubogi podrozny

darmo posi?ek i spoczynek, w samym za? domku dystyngwo-
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wa?szych przyjmuj? XX. Kapucyni, tak?e darmo. Ale si? ta

ich go?cinno?? zawsze setnie nadgradza, przez ja?mu?n?, któr?

podró?ny im zostawuje. Ten dom tym potrzebniejszy, ?e

bez niego nigdzie odpocz?? nie mo?naby by?o. Bywa?y przy

k?ady bardzo wielu, mrozem, ?niegiem, fatyg?, lub g?odem

zamorzonych, na samej drodze, podró?nych. Powietrze tam

zawsze wietrzne, ale zdrowe. Zima i ?niegi nieustanne.

Trzy s? na tej p?aszczy?nie jeziorka, do których dodaj? wody
okoliczne góry na oko?o. Grzmotów tam nigdy nie s?ysz?, i od

piorunów, które ni?ej bij?, s? bezpieczne. XX. Kapucyni s? od

Elektora Bawarskiego pensyonowani, aby tylko punktualnie

zapisywali odmiany metereologiczne. B?d?cemu na tej górze,

zdaje si? na innym cale by? ?wiecie. Przed kilk? godzinami

upa? s?oneczny doskwiera? niezno?nie, w kilka godzin-nic

prócz lodów i ?niegów nie wida?, wiatr przenikliwy dokucza,
dr?e? trzeba, kierei, albo dobrego z sob? kaftana, nie maj?c,

powietrze spr??aste, i ten, co u do?u przed sze?ci? godzinami

jad? maliny tegoroczne, w tak nag?ym zbiegu czasu, ani ró?cz

ki, ani trawy zielonej, nie widzi.

Kaskada D'Ussera. Zjechawszy z góry, i przez mia

steczko Ussera przejechawszy, o pó? mili jest s?awna tego?
imienia kaskada, której nic podobnego nie widzia?em. Dla

wyobra?enia jej sobie, trzeba na imaginacyi postawi? wyso

k? ska??, któr? trz?sienie ziemi w pó? rozerwa?o, ogromne

bry?y, w otch?a?, tym?e trz?sieniem utworzon?, powrzu

cawszy. T? przerw? rzeka wielka przechodzi? musi, co woda

z jednego ko?a m?y?skiego szybkim wartem i z pewnej wyso

ko?ci spadaj?ca, czyni. Jak si? bieli, jaki szum swym spadem
robi, imaginuj takich ko?ów m?y?skich przynajmniej dwa ty

si?ce. Wysoko?? pierwszego spadu ?okci np. 300. Masz obraz

spadu i spienienia si?, i szum, s?owem, masz lekki obraz Kas

kady Ussera.

Ponte Diavolo. Jest tam w?zka, bokiem ska?y wykuta,
droga, któr? ??czy z drug? stron? ?mia?y most, tu? blisko kas

kady dany, nazwany przez pospólstwo most Diabelski, jakoby
niepodobie?stwo by?o mocy ludzkiej na takiej warcie most
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stawi?, ale pomocy nadzwyczajnej szuka? potrzeba by?o
Kontent z tego bardzo by?em ze przecie? nie u

.

d ?. . ..' na je nyc 1

dJ?bh pod rumowiskami most robili za rozkazem Twardow-

S?I??O, z t? tylko ró?nic?, ze diabli w Szwajcaryi byli spraw

n?eJsI, bo, most
postawil?,.u nas, za?, kurzego zl?k zy si? pienia,

niedoko?czon? zostawili robot?. Co? podobnego wida? nic

d?leko Parmy. Wielkie bry?y tam i sam rozrzuconego kamic

ma, tak?e pospólstwo niesko?czonym diabe? kim 1110. tern

nazywa.

Spady ?niegów. Je?eli spady wody tak
?

oku przy

jemne, spady ?niegu s? bardzo niebezpieczne. Za male?kim
na góry wierzcho?ku wzruszeniem si?, male?ki ?niegu kawa

?ek, potoczywszy si?, lepi do siebie ?nieg, o który si? opiera
i coraz ni?ej a ni?ej ten ba?wan spadaj?c, a ?nieg po we] dro

dze znajduj?c, wtak wielk? mass?, albo raczej gór?, urasta, z

nietylko drzewa, zwierz?, cz?owieka, i co st? tylko na przej?ciu
nawinie wywraca, ale ca?e wsie zasypuje.

Widzia?em ja przypadkiem ma?y spad ?niegów, który do

do?u niedolecia?, ale w jedn? wpad? przerw?. Huk z jakim i?

toczy?, od huku grzmotowego ?adn? miar? rozezna? nie mo?

na. Poniewa? g?ste drzewa ?niegom w znaczn? mass? ukleci?

si? nie pozwalaj?, zabroniono jest pod gard?em-na takich gó

rach i jedn? z drzewa tam rosn?cego ga??zk? wyci??.

Altorff. D. 13 stan??em w Altorff. Jestto stolica Kanto

nu tego? imienia, s?awne, ?e si? w tym mie?cie zacz??a naj

pierwsza rewolucya przez Guilhelrna Tella, którego tam stoi

staua, za to, ?e z jego okazy i Szwajcarowie z pod jarzma

Austryackiego wydobyli si?. Miasto ubogie, ma?e i nie ludne.

Dnia 14 Juni naj?tym batem wyjecha?em rano z Altorfu,

i d?ugie przejechawszy jezioro, min?wszy bokiem Unterwaldt,

stolic? Kantonu tego imienia, i Branau, wieczorem przyby-

?em do Lucerny.
. .,.

Lucerna. Miasto to, z samej tylko pozycyt swoje] pr?-

kne zabudowa?sze lepiej, ni? inne miasta Szwajcarskie. ale

nie zabawne i smutne. Mosty dwa kryte, na ko?cu jeziora
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postawione, ca?? sk?adaj? osobliwo??, ale si? nikt po nich

nie przechadza i wszyscy po swoich domach siedz?.
Genera? Pfiffer. Pozna?em tam Genera?a Lejtnanta

bywszego wojsk francuzkich, zwanego Pfiffer. Ten, ju? pod

?y?y officyalista, niechc?c reszt? wieku swojego bezczynno

?ci? i pró?nowaniem zbezcze?ci?, krwaw? i ledwie do wierze

nia podobn?, pi?tnast? letni? prac?, wszystkie niedost?pne

szwajcarskie góry policzbowa?, ca?y kraj zmierzy?, spady wód

wszystkich poznaczy? i, z tego wszystkiego, nie ju? rysowan?

na karcie, ale uklejon? z kamieni, w du?ym pokoju uczyni?

mapp?.-Zachowa? proporcy? nietylko wysoko?ci góry ka?dej,
ale jej form?, ci?g i wszystkie wkl?s?o?ci i pochy?o?ci, kamie

nie, z tych?e samych, które ukszta?ca?, gór bior?c, a to z tak?

dok?adno?ci?, ?e nie tylko jeziora, stawu i potoku, nie tylko

ka?dego miasteczka, wsi, ko?cio?a, domku, ale nawet krzy?a
na drodze postawionego, nie opu?ci?. Widzie? ca?? w minia

turze Szwajcary?, której by inaczej, dla gór nieprzebytych,
widzie? nie mo?na by?o. Ten zacny obywatel my?li jeszcze

ksi??k? ze wszystkiemi dymensyami wyda?, z adnotacy? zió?,

jakie w niektórych górach znajduj?, co znacznie doda mate

rya?ów do historyi naturalnej.
Dnia 15 z Lucerny wyjechawszy i min?wszy Zug miasto,

na noc stan??em Zuirich.

ZUrich. Miasto to le?y nad jeziorem, i nie?le ufortyfi
kowane. Kilka pi?knych mostów ??czy oba krzegi jeziora.
Liczba niezmierzona m?ynów po obu stronach. Publiczna

przechadzka nad samym u?ciern dwu kana?ów, drzewem g?

sto osadzona, jest pi?kna. Pozna?em tam s?awnego z napisa

nych idylIów niemieckich, Pana Gessnera. Mimo ca?? grzecz

no?? swoj?, trudno w nim pedantyzmu niemieckiego nie do

strzedz. Teraz bawi si? malark?, ziszczaj?c na sobie Hora

cyusza wyrok, ut pictura Poesis,

Katarakta Renu. D. 16 wyjecha?em z Zurich i niedo

je?d?aj?c do Schaffhausen, wst?pi?em dla widzenia s?awnej
w Europie kaskady, czyli spadku rzeki Renu. Mo?e bezw?t

pienia kogo zadziwia? i bawi? spad do?? du?ej rzeki z góry,
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oko?o 30 ?okci maj?cej, z wielkiem impetem i szumem ale

po?i?wa? wszys.tk? na ?wiecie jest porównane, mnie, ten ;pad,
ani ciekawy, arn SI? zda? osobliwszy, kiedym go z nieporó
wnan? kaskad? Ussera chcia? porówna? i, zdaje mi si?, ?e ci
tylko o spadzie R.enu z entuzjazmem gada? b?d?, którzy
kaskady Ussera nie widzieli.

Schaffhausen. Z tamt?d pospieszy?em stan?? w Schaff
hausen. By?em bardzo ciekawy widzie? zachwalony most

szwajcarski na R.enie, bez ?adnej w ?rzodku rzeki podpory,
samym wi?zaniem cieselskim ugruntowany, tak, ?e jedne drze

we, ci???c wzajemnie na drugie, wzajemnie si? o siebie opie
raj? i utrzymuj?, Alem ja tej osobliwo?ci nie znalaz?. W ?rzod
ku rzeki, du?y z kamienia s?up postawiony, s?u?y za podpor?
spóln? obu cz??ciom mostowym, rzeka za? sama, nie nazbyt

.szeroka, tak, ?e wszelki dziw ginie, a tak si? tylko zostaje,
jakim sposobem temu si? dziwowano? Takich mostów widzia

?em z dziesi?tek, i jeszcze na szerszych rzekach, a ?aden si?
im nie dziwuje.

Uwagi nad Szwajcary?. Poniewa? to' jest ostatnie ju?
miasto Szwajcarskie, godzi si? o tym Pa?stwie kilka s?ów na

pisa? w powszechno?ci. Lud zowie si? wolnym i swobodnym
dla tego, ?e ?adnych podatków nie p?aci i ?e do?? jest ubogi,

aby chciwo?? której skusi? potencyi. Nie maj?c nic do czynie
nia za granic?, ani w domu spokojnemi by? umiej?cy, ustaw

nemi gryz? si? procederami, osoba z osob?, wie? ze wsi?,
communitas z drug?, kanton nawet z drugim kantonem.

Wi?kszy to podatek, ni? mo?na pomy?li?. Obywatel, który

np. jak w Lugano, od dwunastu dependuje kantonów, zaap

pellowawszy do s?dziego swego dystryktu, musi siedmiu

kantonów mie? za sob? decyzy?, aby spraw? sko?czy?,
do ka?dego kantonu je?dzi? po tak przykrych drogach,

zapozywa?, sprawy swe popiera? i ekspensowa? si? musi.

Ko?ca za? ich procedera nie maj?. Ta trudnos? ko?ca rodzi

bezprawie, robi zuchwa?ych i niesprawiedliwych.
Wolno?? ich ca?a, jak w Polszcze, okolicznej szlach?y,

?e raz w rok obiera? mog? swoich magistraturowych, wr?-
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kszo?ci? g?osów, które ka?dy Szwajcar daje. Cz?sto zatym

za magistratowego obrany b?dzie, który, prócz kopyta lub ig?y,
nic nie zna. Elekcye ich ko?cz? si? na wielkiej wieczerzy,

któr? obrany swym elektorom daje. Kunsztów i professyi

mi?dzy nimi ró?nicy i dystynkcyi niema. Ober?ysta cz?sto

jest konsyljarzem stanu, burmistrz-pocztmistrzem.
Widzia?em jednego podpu?kownika ober?yst?. Ile tedy

ci Ichmo?? s? dyssymuluj?cemi i grzecznemi nawet, z pos

tylionami swymi, których kreski na elekcyach potrzebuj?,
i prawie im nic rozkaza? nie mog?, tyle sobie ambitu z cu

dzoziemcem pozwalaj?, jak chc? go odzieraj?. I sposób nie

zap?aci? w ober?y taks?, jak?, JP. Konsyljarzowi Stanu napi
sa? podoba?o si? za szklank? wina

Ulma. Tego? samego wieczora wyjecha?em z Schaff-
.

hausen i d. 17 stan??em w Ulmie. Miasto to jest wolne nie

mieckie nad rzek? Dunajem i obronne. Obywatele prawie

wszyscy s? rolnicy, i miasto ca?e prawdziwie ch?opskie.

Dylinqa, Neubourg, Ratysbona. Dnia 19 rano wy

jecha?em batem .przez Dunaj, z wod? pop?yn??em i, pomi

n?wszy Dyling? i Neubourg, dnia 21 stan??em w Ratysbonle:
To miasto ju? Jest' .przezemnie wy?ej opisane. B?d?cemu
w ko?ciele katedralnym podoba? mi si? nadgrobny napis

jednego kanonika, który sna? nigdy tam nie rezydowa?,
a pochowany jest: Qui kic primum residere coepit die etc.

?

Ten raz przynajmniej nadgrobek nie by? panegirykiem, ale

czyli? ma by? satyr??

Straubingen. Passau. Tego? wieczora wyjecha?em,
'

zawsze Dunajem, przez Straubingen, ostatnie miasto Bawar

skie, i dnia 23 stan??em w Passau. Miasto to nale?y do Xi?
cia Biskupa, który jest udzielnym Xciem. Ko?ció? katedral

ny jest bardzo pi?kny i weso?y. Sytuacya miasta nad

uj?ciem Dunaju, i innej równie wielkiej rzeki, jest zdrowa

i" wy?mienita. Forteczka nad miastem panuj?ca zdaje si?

by? dobrze opatrzona.
Lintz. Tego? dnia, z Passau ruszywszy

- nocowa?em

w nowych, od Bawaryi oderwanych, granicach Austryackich
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i nazajutrz stan??em w Lintzu. Miasto ma?e, ale weso?e i do

brze zabudowane. Przechadzki na ko?o miasta s? rozkoszne.

Plac wielki w mie?cie wspania?y i ozdobny.
Dnia 27 Iunii przyby?em do Wiednia, ca?? drog? od

Ulmy a? do Wiednia odbywszy wod?,

Przejazd przez Bawary? bardzo by? mi?y. Oko si? ba

wi?o widokiem niedo?cig?ych równin, na których, ka?dego

momentu, 15 albo 20 miasteczek dystyngwowa? mo?na by?o.

Dnia 25 Lipca wyjecha?em z Wiednia i, przez Kraków,

powróci?em do kraju.

KONEle.



DOSTRZE?ONE OMY?KI DRUKU W TOMIE I:

Str. 70 wiersz 8 od do?u Baweru Bawern.

"
102 " 15 "

Mechelin Meoheln

"
106 "

6
"

Lawendala Lówendala

"
105

"
11 od góry te? tej

"
121

"
8 od do?u przedmie?ciu przedmie?cia

"
123

"
8

" Eparrrinondy Epaminonda

"
126

"
19 od góry napa?? napa?ci

"
146

"
11 od do?u ta w?adza aby aby ta w?adza

"
157 "

13
" pleas peace

"
239 "

6 " Montmoriency Montmorency

"
245 "

9 od góry L'albe L'abbe

"
256 12 i 15 " Strazburg Strasburg

W TOMIE II:

Str. 19 wiersz 12 od do?u Z Andrychwa Andrychowa

"
19 "

3
"

Bid?a Bia?a

"
20

" po Fredeczk? winien by? punkt.

"
22

"
17 od góry przyjstojniejsze przystojniejsza

" 29
"

14
"

Brtinu Brtinn

"
35

"
6 od do?u ksi??e Hrabia ksi??? i hrabia

"
39

"
8

"
dochodzi? dogodzi?

"
47

"
17

"
Frieach Freisach

"
57

" 15
"

Portoia Portomia

"
119

"
12

"
S. Tuciusza Fontegiusta

"
138

"
4

" po lubie?no?ci da? przecinek

"
168

"
4 od sóry Trz?ciemiami trz?sieniami

"
230

"
12 od do?y oelitus coelitus

"
231

" " "
barodzo bardzo

"
232

" " "
doskona?e doskonale

nb. w wielu miejscach przecinkowanie wadliwe.

------



TRE?C ROZDZIA?ÓW

tomu drugiego.

Str.

Obja?nienie wst?pne wydawcy 5

Rozdzia? L Kraków-Wieliczka 7

" II. Zabytki Krakowa -

Ogród botaniczny-
Szko?a G?ówna -

Wyjazd z Krakowa-

Bochnia-Lanckorona- Bielsk 15

III. W drodze do Wiednia- Weisskirchen-

O?omuniec-Prossnitz . 21

IV. Berno morawskie- Nikolsburg- Wilfers-

dorf 27

V. Wiede?- Obyczaje- Zabawy- Galerye

obrazów-Obserwatoryum- Biblioteka 34

VI. W drodze do Wenecyi-Styrya-Leoben,

Judenburg-Unsmark . 41

VII. Klagenfurt- Treviso- Pontebba-Udine 49

VIII. Portomia-Conegliano-Padwa-Maestre

Wenecya-Przechadzki po Wenecyi. 59

IX. Ferrara - Bolonia - W drodze do Flo-

rencyi
- Florencya 65

X. Przechadzki po Florencyi
- Obyczaje -

Zabawy 85

XI. W okolicach Florencyi 97

XII. Wyjazd z Florencyi
- W drodze do Li-

worny.
107

XIII. Lucca-Livorna- Castelnuovo- Sienna. 112

XIV. Buon Convento-San Querico-Aquapen-

dente-Radiofani- Montefiascon e-Vi·

terbo. 121



II

Str.

Rozdzia? xv. W drodze do Rzymu-Rzym-Przechadz-

ki po Rzymie.

XVI. Wyjazd z Rzymu
- Terracinia - Gaeta. 155

XVII. W drodze do Neapolu-Neapol. 161

XVIII. Okolice Neapolu
- Herculanum - Pom-

peja
- Wezuwiusz. 168

XIX. Przechadzki po Neapolu- Teatra- Oby-

czaje -Filangieri 176

XX. Powrót do Rzymu-Opis ?wi?ty? i zabyt-

ków wiecznego miasta . 181

"
XXI. R?kodzie?a-Szpitale-Ludno???Rolnic-

two- Urz?dzenia miejskie 225

XXII. Piza- Liworna- Genua -

Turyn- Me-

dyolan- Placencya- Parma. 250

"
XXIII. Lugano- Droga przez Alpy - Gotard-

Zilrich- Katarakty Renu -

Uwagi nad

Szwajcary?-Powrót do kraju. 274



KATALOG
DZIEL HISTORYCZNO-FILOLOGICZNYCH

WYDANYCH Z ZAPOMOGI KASY POMOCY

dla osób, pracuj?cych na polu naukowem,

imienia dr. med. JÓZEFA MIANOWSKlEGO
,

(Do .nabycla we wszystkich ksi?garniach).

Askenazy Szymon. Monografie w zakresie dziejów nowo?ytnych. Tom l.
Rz?dy tymczasowe w Królestwie Polskiem, Maj - Grudzie? lB15
przez Józefa Bojasi?skiego. Warszawa, 1902, str. XV, 269. Cen?
rb. 1. - Tom II. Mi?dzy Jen? a Tyl??, przez Macieja Loreta. War
szawa, 1902, str. XV, 165. Cena kop. 60.

Caro Jakób. Dzieje Polski. Prze?o?y? z j?zyka niemieckiego Stanis?aw
Mieczy?ski. Tom IV, 1430-1455. Warszawa, 1897, 8-ka, str. X, 419.
Tom V, 1455 - 1480. Warszawa, 1899, B-ka, str. V, 424. VIII.
Tom VI, 1481 - 1506. Warszawa, 1899, 8-ka, str. XII, 431. Cena

ka?dego tomu rb. 1.

Ciszewski Stanis?aw. Wró?da i pejednanle. Studjum etnologiczne. War

szawa, 1900, w 8-ce, str. 97, VII. Cena kop. 80.

Czapi?ski Leopold. Ksi?ga przys?ów, sentencyj i wyrazów ?aci?skich,
u?ywanych przez pisarzów polskich. Warszawa, 1892, w 8-ce, str. 524.

Cena rb. 2 kop. 80.

Encyklopedya Wychowawcza pod kierownictwem Romana Plenkiewicza.

Warszawa, 1901. Cena zni?ona 4-ch pierwszych tomów rb. 6; tom

V - rb. 3 kop. 20; pojedy?czy zeszyt tomu VI-go - kop. 40.

Gajster J. F. Rys dziejów czeskich, skre?li? wed?ug ?róde?... Tom I.

Warszawa, 1888, w 8-ce, str. VII, 228, z map? chromoligraf. Cena

kop. 50.-Tom 11, 1892, str. 351. Cena kop. 50.

Gajster J. F. Dzieje W?gier w zarysie. Tom 1. Warszawa, 1898, w B-ce,
str. 197. Tom II. Warszawa, 1901, str. 203. Tom III. Warszawa,

1902, str. 211. Cena tomu kop. 75.

Gloger Z. Pie?ni ludu, zebra? .. (w latach 1871-1891). Muzyk? opracowa?
Z. Noskowski. W Krakowie, 1892. w 8-ce, str. 361. Cena rb. 1 k.50.

Gloger Z. Encyklodedya staropolska ilustrowana. Tom I. Warszawa,

1900, str. 316. Tom H. Warszawa, 1901, str. 332. Tom III. Warsza

wa, 1902, str. 350. Cena tomu w oprawie rb. 3.



Górski K. Historya artyleryi polskiej. Warszawa, 1902, str. 324. Cena

rb. 1 kop. 50.

Homer. iliada, przet?ómaczy? heksametrem Augustyn Szmur?o, b. prof.
literatury greckiej i rzymskiej i t. d. Warszawa, 1897, w 8-ce wi?k

szej, str. XXX, 531. Cena rb. 1.

Krasnowolski Antoni. Systematyczna sk?adnia j?zyka polskiego. War

szawa, 1897, w 8-ce, str. 319, IV, nlb 2. Cena rb. 1.

Krasnowski Antoni. Sk?adnia j?zyka polskiego (mniejsza). Warszawa,
1898, w 8-ce, str. 164. Cena kop. 50.

Krasnotoski Antoni. S?owniczek frazeologiczny. Poradnik dl\! pisz?cych.
Warszawa, 1899, str. 288. Cena rb. 1.

Kraushar Aleksander. Towarzystwo I{rólewskie przyjació? nauk. 1800-

1832. Monografia historyczna osnuta na ?ród?ach archiwalnych.
Ksi?ga I. Czasy pruskie. Warszawa, 1900, str. 404. Cena rb. 3.

Ksi?ga II w 2-ch tomach. Czasy Ksi?stwa Warszawskiego. Warszawa,
1902, str. 314 i 338. Cena tomu rb. 3. Ksi?ga III. Czasy Królestwa

kongresowego. Warszawa, 1902, str. 402. Cena rb. 3.

?agowski Floryan. Z metodyki j?zyka polskiego. Warszawa, 1902, str.

129, IV. Cena kop 50.

Ma?cu?ynski Witold. Rozwój terytoryalny miasta Warszawy. Warsza

wa, 1900, str. 184, 4 mapy. Cena rb. 1 kop. 20.

Mierzy?ski Antoni. ?ród?a do mitologii litewskiej od Tacyta do ko?ca

XIII wieku. Zebra? i obja?ni?.. Zeszyt I Warszawa, 1892, w 8-ce,
str. 155. Cena rb. l kop. 80.

Mleczko St. Serce a hexametr czyli geneza metryki poetyckiej w zwi?zku
z estetycznem kszta?ceniem j?zyków, szczególniej polskiego. War

szawa, 1901, 8-a, str. XXII i 302. Cena rb. 1.

Nepos Korneljusz, ?ywoty znakomitych m??ów. Prze?o?y? i obja?nienia
historyczne doda? A. Mierzy?ski. Warszawa, 1883, w 8-ce, str. 361.

Cena kop. 15.

Poradnik dla samouków. Cz?? L Wydanie 2-gie. Matematyka. Nauki

przyrodnicze. Warszawa, 1901, str. XLII, 728. Cena rb. l.-Cz??? II.

Nauki filologiczne i historyczne. Warszawa, 1899, str. XIV, 605, 14.

Cena kop. 80. - Cz??? III. Nauki spo?eczno -

prawne i filozoficzne.

Warszawa, 1900, str. XII i 432 Cena kop. 80.-Cr??? IV. Systemy
wykszta?cenia Logika i teorya poznania. Filozofia i metafizyka.
Nauka wychowania. Metodyka. Historya pedagogiki. Popularyzo
wanie wiedzy i samouctwo Warszawa, 1902, str.,CXIlI, 492 z 21

ilustracyami. Cena rb. 1 kop. 20.-Cz??? V. Z. I. Swiat i cz?owiek.

Wyk?ad g?ównych zagadnie? wiedzy w ?wietle teoryi rozwoju. War

szawa, 1903, str. 558, ze 161 illustrac. i 3 tabl. kolorowo Cena rb. 2.
S?ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów ,,?owia?skich.

Wydawany pod redakcy? Bronis?awa Chlebowskiego, przy wspó?
udziale od po?owy tomu VI Józefa Krzywickiego wed?ug planu Filipa
Sulimierskiego. Warszawa, 1880-1895. Tomów czterna?cie. Cena

ka?dego tomu rb. 6. Tom. XV cz??? I rb. 4, pojedy?czy szeszyt k.50.

Szyc Aniela. Rozwój poj?Ciowy dziecka, w okresie lat 6 - 12. Badania

nad dzie?mi. Warszawa, 1899, str. 192. Cena kop. 75.



Prace fil?Jogiczne, wydawan? p?ze? ?. Baudo?lina de Courtenay, J. Karlo
uncza, Ad: Ant. Krynsklego l L. Malmowskiego.Tom I. Warszawa. 1885-86, w 8-ce, str. 818. Cena rb. 4,30Tom II. Warszawa, 1887-88, w 8-ce, str. 881. Cena rb. 4,50.Tom III. Warszawa, 1889-91, str. 846. Cena rb. 3.
Tom IV. Warszawa, 1892-1893, str. 951. Cena rb. 3
Tom. V. Warszawa, 1895-1900, str. 1933. Cena rb. '3.

4'

Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich, wydawana przez
Teodora Wie? zbowsktego.

Zeszyt IV. Orzechomskiego Stanis?awa ksi??ki. O ruszeniu ziemie pol
skiej przeciw Turkowi. Warszawa, 1898, str. 48. Cena kop. 20.

Zeszyt V. Anny Memoraty, "Dziewicy polskiej", laci?skie wiersze z lat
1640-1644. Warszawa, 1895, str. 36 Cena k. 20.

Zeszyt VI. Napomnienie polskie kil zgodzie wszech krze?cianów wobec
a mianawicie ku Polakom uczynione. Warszawa 1896, str. 34. Ce?
na kop. 20.

Zeszyt VII. Komedya Justyna i Konstancyi Marcina Bielskiego. Warsza

wa, 1896, str. 80. Cena kop. 30.

Zeszyt VIII. Zwrócenie Matyasza z Podola. Dyalog z pierwszej ?wierci

XVII wieku. Warszawa, 1897, str. 24. Cena kop. 10.

Zeszyt IX. Pie?ni duchowne a nabo?ne nowo zebrane i wydane przez Jana

Seklucjana. Warszawa, 1897, str. 57. Cena kop. 20.

Zeszyt X. Melchior Pud?owski i jego pisma. Warszawa, 1898, str. 94 Ce

na kop. 40.

Zeszyt XI. Dobrego zdrowia rz?dzenie 1532, i nauka rz?dzenia ku ustrze

?eniu od zara?enia powietrza 1543. Warszawa, 1899, str. 33. Ce

na kop. 10.

Zeszyt XII. Pami?tnik Kardyna?a Jerzego ksi?cia Radziwi??a z lat 1556 -

1515. Warszawa. 1899, str. 40. Cena kop. 15

Zeszyt XIII. Zdanie wolnego szlachcica na sejmiki w roku 1608 na dwa

punkty potrzebne. Warszawa, 1900, str. 15. Cena kop. 10.

Zeszyt XIV. Stanis?awa Orzechowskiego "Fidelis Subditus" w redakcyi

1-ej z roku 1543. Warszawa, 1900, str. 22. Cena kop. 10.

Zeszyt XV. Rozmowa Janasza Knutla z Chlebówki magistrata z r. 1642.

Warszawa, 1901, str. 22. Cena kop. 10.

Zeszyt XVI. Stanis?awa Orzechowskiego. Opowiadanie przysz?ego upadku

polskiego z r. 1560. Warszawa, 1901, str. 35. Cena kop. 15.

Zeszyt XVII. Kiermasz wie?niacki, utwór z pierwszej po?owy XVll w. War

szawa, 1902, str. 37. Cena kop. 15.

Zeszyt XVIII. Komedya Ryba?towska z r. 1615 i So?tys z kIecka z r. 1616.

Warszawa, 1902, str. 51. Cena kop. 20.



Wierzbowski Teodor. Krzysztofa Warszewicklego niewydane pisma, listy
do znakomitych ludzi, tudzie? inne dokumenty, odnosz?ce si? do ?y
cia jego i dzia?alno?ci, wraz ze spisem dzie? tego? autora, dot?d dru

kiem nieog?oszonych. Warszawa, 1883, w 8-ce str. VII, 226. Cena

kop. 50.

Wie.rzbowski Teodor. Uchansciana, czyli zbiór dokumentów, wyja?niaj?
cych ?ycie i dzia?alno?? Jakóba Ucha?skiego, arcybiskupa gnie?nie?
skiego, t 1581. Warszawa, 1884-1885, w 8-ce. Tom I, str. 441; tom

II, str. 480; tom III, str. 351, tom IV, str. 401; tom V, str. 854. Cena

tomu rb. 3.

Wierzbowski Teodor. Materya?y do dziejów pi?miennictwa polskiego i bio

grafii pisarzów polskich. Tom I, 1388-1600. Warszawa, 1900, str.

XXIV, 339, XXI. Cena rb. 4.

Wierzbowski Teodor. Kornisya edukacyi narodowej 1780-1793. Zeszyt l.

Raporty Szko?y wydzia?owej Warszawskiej sk?adane szkole g?ównej
koronnej w latach 1782-1789. Warszawa, 1902, str. V, 86. Cena

kop. 60.

Zeszyt II. Raporty szko?y podwydzia?owej ??czyckiej sk?adane Szko
le G?ównej Koronnej w latach 1778-1787. Warszawa, 1902, str. 57.

Cena kop. 40.

-----
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