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MA-tE MUZEUM 
D L A 

IJILNYCH DZIECI. 

o JĘZYKACH. 

J~zyki nieodbicie są potrzebne aby~my 
hyli zrozumiancmi i mogli zrozumie-ć dru

gich, nauki powinny się rozpoczynać orl 

nich. Język-iem na7.ywamy wyrazy i spo

sohy wysłowienia si - i wypisania, któ
rych uzywają rozmaite Narody, te się 

dzieją naźywotne, czyli będące teraz w 

U1.ywan'iu jak np. F .'ancuzki, Angielski, 

Niemiecki, Polski i na nie zywotne czy
li te któl'emi niegdyś mowiono ateraz 

Wzadnym narodzie nie są uzywane, jak 
Pp. lIehrajski, Grecki i ł..acillski, ale 

l 



( 2 ) 

których uczyć się potrzeha dla zroz'\l
mienia dzieł starozytnych Autorów któ
l'zy jeszcze po dziś dzień są wzorami 
we wszystkich rodzajach. 

o LOICE. 
.. 

Umiejętność ta uczy sztuki dobrze 

myślenia i mowienia, celem ićj są czte
ry działania umys'łu jak pojt;cie, zda

ni.c ~o~'fJodz~nie : 8p08~b ł w)'h:adu. Ztąa,' 
wJdZleC mozna, że Lo)ka słuzy do wy
nalezienia pru wdy, uporządkowania my
śli i ,"vyłozenia ich jasno i wiernie. 

o GRAl\I:\IATYCE. 

Grammatyka jest sztul\C~ mowienia i pi
sania poprawnie stosownie do ducha ję
zyka którego uzywamy. Mową nazywa
my zbiór wielu okresów w jednym przed
miocie. Zwyczajnie liczą ośm części mo
\Yy. Jmie Zaimek, Imiesłów Słowo, Przy
s·hl\YC k, Przyimek, S pojnik i ,y ykrzyknik. 
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Przez ten wyraz styl rozumie sict spo
sób pisania; Styl powinien bydź slosow
nym do przedmiotu.-Myśli swoje mo

zna wyrazać prozą lub wierszem. - Są 
takie dwie mowy.- Mo)"a ustna i mo

Wa pisana.-Sztuka mowy ustnej zasa
dza się na doborze wyrazów, ich wy

mowieniu, na ruchu, akcij i tonie.
Sztuka mowy pisanćj zasadza się na do

hrem wykształtowa~iu pewnych znaków tuh harakterów co my zowiemy kali

grufiią, na Ortografii i kropkowauiu. 

O PROZIE. 

Proza jest zwyczajną mową ludzi uźy
wają iej w dziełach umiej~tności, w hi

storyi, w handlu w czynnościach poto

cznych, w listach, na kazalnicy, w kate

drze i wS~dzie; kaMy rodzaj wymaga sty
lu sobie właści \Vego ,. trzy są gatunki 

stylu l Q. Styl prosty czyli Lakoniczny. 
22. Styl umiarkowany. - 5Q. S ty l Szczy
tny. _ 
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o RnIOT\l'ORSTWIE. 

Rym9tworstwo jest sztuką poddania 
swych myśli pod jarzmo liczby zg1'osck, 
średniowki i rymu; nietylko wymaga aby 
reguły które przepisuie ściśle zachowa
nemi były, ale nadto aby myśli obrazy 
i wyrazenie onych były Poetyczne.
Jest wiele rodzajów Poezyi, jalco to 
Poezy}a Liryczna która obejmuie Ody 

kantaty. - Poezyja Drammatyczna. 
jak tragedija i komedyja. - Poezyja 

, Epiczna nalcźąca do Epnpei. Poez)'ja 
SfJPitjta opiewająca przedmioty Religij
ne, Poezyja Zartobliwa zajmująca się 
fraszkami. - Poeta stosownie do pł'Zed

miotu moze uiyć wiersza tylo sylabo

wego jakiego mu się podoba w PoIskiem 
języku wiersze są od 4 do 15 sylab. 
Chociai poezija jest sztuką niemozna 
się jednak iej nauczyć, trzeha konie
,czme rodzić się Poetą. 
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o SZTUCE PISANIA. 

Pisanie jest sztuką wykształcenia rlo
rem znaków umowionych zwanyc11 li
terami czyli alfahetem. JęzJk .volski 
łlla ieh 24. -Pisanie iest sztuką naj
uzyteczniejszą towanystwu ludzkiemu, 
ono iest duszą handlu, obrazem prze
szłości i posłańcem myśli. Źydzi i vvscho
dnie narody piszą od pra'wey do lewćy 

fetki, Chińezykowie zgóry na dół; a ",vszy
stkie mne narody od lewej do prawej 
r~ki. _ 

o ORTOGRAFIJ. ' 

Ortografija jest sztuka pisania wy
razów popra wnie wszystkicmi litera m i 

na k'tóre się zgodzono, kazdy umieć ją 
powinien, złe pisanie jest dowodem za
niedbanego wychowllnia .. 

O KHOPKOWAN'IlJ. 

Jest to sztuka mieszczenia w pisaniu 

swoim pew.nych znaków dla oznaczę-
1*. 
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nia rozmaitych przestanków które po
winny bydź robione w czytaniu i dla 
odznaczenia rozmaitych cz~ści mowy. 
Znaki te są komma (,) średnik (;) punkt 
( .) dwukropek (:) znak zapytania (?) 
wyk.rzyknik (!) uzywanJm jeszcze by
wa ł~cznik (-) i ~zudzysłów (,,). 

O WYMAWIA~IU. 

Jest to sposób mniej lub więce j gład
szy, mniej luh więc ej dobitniejszy wy
dania, wyrazów. -Poruszenia powinny 
ie urozmaicać stosownie do uczuć i po
łozenia mowiącego. Ton powinien bydź 
iuz to gromiący, iuz tldi wy iuz wznio
sły stosownie do rzeczy, lecz w kOl1cu 
mowca pOWInIen zupełnie wzruszyć 

shlchacza. 

o RETORYCE. 

Retoryka jest sztuką, mowienia ok~

zMj rzeczy w sposobie iej przyzwoitym. 

7 

Celem więc Retoryki jest torować dro
gę do wymowy. Mowa dzieli się na 
pięć podziałów. Na Wstf}P to jest przy
gotowanie umysł'u do słuchania tego co 
ma nastąpić 0p0f-'Piadanie dowodzenie 
gdy mowca popiera dowodami rzecz swo
ją zbiianie gdy odpiera i niszczy dowo
dy przeciw sobie słuzące,. don:lOwienie
czyli zamknięcie mowy. _ 

O MATEMA'Tl:'CE W OGÓLNOŚCI. 

Matematyka jest w Ilowszechności na-o 
uką podającą sposoby rachowania i mie
rzenia zposiadania iej wynikai~ korzyści 
nieocenione. - Nauka Matematyki wy_ 

maga największej uwagi bo cała składa 

się z rozumowań, jest ona zastosowaną 
do wszystkich sztuk i nauk i tym jest 
pozyteczniejszą dla tych którzy się przy
kładają do niej iZ nadaje umysło.wi do
kładność. - Umiejętności matematyczne 
dzielą się na dwojakie na czyste takie--
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mi są Arytmetyka, Algebra, Geometri
ja, Kałkuł diferencionalny i Kałkuł in
tegralny.- I na mieszane jako Mecha
nika, Hydronamika, Astronomija, Opty
ka, Akustyka które takZe składaj~ część 

Fizyki. 

O ARYTMETYCE. 

Arytmetyka jest umiejętność traktu· 
jąca o liczbach i działaniach jakie znie-

. mi odbywać mozna. Dwa są gatunki ' 
liczb, liczba doskonała i liczba ułom

kowa. -
Działań głowniejszych które się od-

hywają zliczbami jest cztery a te są· 
1. Dodawanie jest to działanie przez 

które przydając jedną liczbę do dru
giej ze wszystkich robi si~ summClJ 
ogólnlł. 

liP, 50-
!J5 

75iest summą ogrunl!. 

( 9 

2. Odejmowanie odbywa się odejmując 

n1Uiejszą liczbę od większej wypa
dła ztąd liczba jest pozostałością 

np. 50 

25 

25 jest pozostałością. 

5. Mnoi.enie zasarlza się na powtarza
niu icdnej liczby zwanej mnozna 
tyle ile jest jedności w drugiej liczbi; 

zwanej mnoznikiem wypadłość ztego 
zowie się iloczynem. 

np. 50 jest liczbą mnozną 
Q 5 mnoznikiem 

250 
100 

1.2 50 jest iloczynem. 

4. ~ziel~nie zasadza się na wyszuka
mu WICIe razy liczba podzielona mie

ści sict razy winncj liczbie zwanej 
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dzielnil,iem wyparlła ztąd summa na

zywa: się wielorazem 

np. 251 ;~ [2-tU 25 jest dzielnikiem 

50 liczbą podzielną a 2 wielorazem.-

Dla dowiedzenia się czy te działa
nia dobrze są zrobione przekonać się 

,mozna o dodawaniu ptzez odejmowanie. 
O orlejmowaniu przez dodawanie toz sa
mo działanie słuzy do przekonania się 

o mnozeniu. A przez mnozenie przeko

nać się mozna o dzieleniu. 

Prócz tych działań jest wiele jnnych 

które są tylko przystosowaniem do po

wyzszych czterech. ' 

o ALGEBRZE. 

Algebra jest Arytmetyką ogólną któ
ra zamiast liczb uzywa liter ułatwia 

ona niezmierny postęp Arytmetyce i Je

ometrji. -
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o JEO~1ETRn. 

J eometrija jest" umiej~tnoścja mierza-
~:1 • ł k' · d . " ' f (.. ~ CIa a, az e CIal0 ma trzy 'rozmiary 
to iest długość" szerokość i Jgł~bokó~ć 
czyli grubość. -

Linija jest to długość nierriająca ani ' 
szerokości ani grubości. Powierzchnia 

lUa tylko dwa wymiary dlugość i sze
rokość.-Jlrrła ma trzy wymiary dłu

gość, gl:ubość i szerokość. -
•. Ztąd Jeometrija dzieli się na trzy czę
sel na LineanetrijCft trudniącą się wy
miarem linij, na Planimetl'ijCft podają

cą sposoby mierzenia powierzchni l na 
SteryometrijCft mierzącą b<rły. 

o RYSUNKU. 

Rysunek jest sztul{ą wyobrazenia fi-
gury albo ksztahll iakćj bąrli kol wiek 
rzeczy jak np. Osoby, drze~va, dohlU etc.. 

I 
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Gcly rysunek zastosowany jest cło Ge
ometrji zowie si~ Planem. Uźywa sil6 

ołowka piora lub p~clzla dla l1~znaeze
nia pt'zedmiotu który chcemy wydać. 

' W zdejmowaniu planów i w Architek
turze, uiywa się wielu rozmaitych na
rzędzi któremi mierzy się rzecz ryso
wać się mająca, stosując zawsze do tego 
reguły Jeomctryczne. 

Aby dobrze rysować widoki znać ' po
trzeba Geomctriją opisowcą (descriptille) 
aby rysować figury potrzeba się uczyć 

zasad proporcij. 

o ARCHITEKTURZE. 

Architektura jest w ogólności sztu
ką budowania; i wtćm ją biorąc zna
czeniu jest bardzo staroiytną, ale dziś 

2;Clwie się Architekturą sztuka budowa
nia Gmachów publicznych lub prywat
nych podług jednego z pięciu znajonych 

) 

~orządków lub podł'ug wszystkich pię .. 
eiu. - D~ieJi się ona na trzy gałęzie 
to iest, na Architekturę Cywilną, '\Y oj
"kową i Morską. _ 

'O ARCHJTE:KTURZE CYWILNEY. 

Najstarozytniejszemi pomnikami nam 
~najomemi są Egipskie, proste w swe m 

kształcie, ubogie w ozdobach ale za
dziwiające swoim ogromem, odniosły 
tryumf nad czasem wszystko niszczą
cem przez swą nadzwyczajną trwałość. 
Grecy wydoskonalili te sztul\,ę i odkry
li proporciją Rzymianie 00 najwyzsze
g~ stopnia posunęli, Arabowie mają swo
ją dziwaczną i szczt'gólną ul:chitekturę, 
Z której ~'Vyprowadzon{) u nas rodzaj zwa
l1y Gotyckim. - Architektura Grecka 
łączy wsobie najwięcej proporcij i pięk
l1ych ksztahów, i tę naybardzićj usiłuie-
111y naślaclować, jednakowoz zwyczaje 

~om L 2 
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• ,c, s'ę on Grec-i ohycza Je nasze rozmąc l , 

l · l ' ły mieć wpływ na to nasI a-u c l mUSI;!' 
j • t o l' ztco"O !)owstała Architek-nOWIllC w , tl 

tura tak nazwana tego czesna dla o.~~ 
, • • • ,. .1 GreckieJ' i Rzym f'lueJ rOZI1lenla H.'J OIL • 

która jest znaną pod nazwiskiem Arcln-

tektury starozytnćj.. ' 
.Pi~ć znaczniejszych Jest porządko,: 

ArchitektcHlieznych a te są l. DoryckI. 

2 . Jonicki. 3. Koryneki. 4. Złozon!. 
5. 1'oskaI1ski. Nauka Matematyki i Ry

snnek są nie onbicie potr~ebn.e Archi-

tektowi. -

o ARCHIl'EKTURZ.E 'WOYSKPWEy. 

Architektura Wojskowa b<tdąc sztu

ką fortyfikowania miast, dzieli się ~,a 
fortyfikaciją naturalną i fortyfikaclJą 
szluczną. Pi.erwszą jest gdy samo po
łozenie mlCJsca utrudnia przystęp 

I ieO"o taka. byłoby, miejsce na go-
(O n b • • 

rze spadzislćj, lub otoczone tr;l.ęsav\'l~ 
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skami gł~bokiemi; taką nakoniec gdzie 
natura prawie nic niepotrzehuje olI 

sztuki aby zabezpieczyć się od wszel

kich pokuszeii nieprzyjaciela. 

Fortyfikaciją sztuczną przeciwnie jest 
ta '" której sztuka i geniusz mogą za

s-tąpić hrak obrony naturalnej ' i posta~ 

wić w stanie odparcia attaków nieprzy-
. jacieiskich. Dzida wykonane w tym ce

lu zowjCl 8i~ Twierdzami. Dzielą jeszcze 

fOl'tyfikaciją sz tuczną na dwie części nn 
trwałą i czasową, . . 

Trwałej I:lzywa się 'W rnieJscacll lub 
przejściach które powinny zawsze stu..:.. 

wić OpOI' nieprzyjacielowi, czasowe za~ 
w 'wojnie, gdy chcemy ufortyfikowae 

jakowy posterunek, oboz, most etc. Trwa 
ona przez czas tylko kampanlj. 

Twierdza składa się z tt:'ału z JOSNy i 
drogi skrytej. Wał jest to wzniosloś(! 

ziemi która otacza twierdzę dla zam

knięcia wnijścia nieprzyjac~elowi j wy ... 
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sokość jego zakrywa gł'owniejsze gma
chy miasta a wznosi te które ie bronią 
odkrywając pole w ca-łym jego prze
stworze na wystrza'ły armatne, dając 

im tę przewagę ze mogą miotać gromy 
za blizeniem się nieprzyjaciela. 

Fossa jest to dół albo gł'ębokość któ
rą wykopują w okoł'o walów od strony 
pola. - Przeznaczeniem iej wstrzymy
wać nieprzyjaciela truonością przecho
du, d wa są ich gatunki fossy suche i fos
sy napC'lnione zup dnie wodą. Najlepsze 
są fossy suche które jednak mozna za
pełnić wodą porł'ług woli. 

nroga skryta jest to przestwór oko
ło 6 są~ni; przestwór ten zakryty jest 
wzniesieniem ziemi co si ę zowic Para

petem drogi skrytej, 11 ilwie on spadzi
sto w polu w onleg'l'ości 01\Oi'o 20 lub 25 
sązni i to się zowie Glctcis. Ten Para
pet zakończonym jest rz~dem pali czwo
rograniastych, ostrych u wierzchu,- moc-

/ 

r 

l 

f 
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lIO pomi'tdzy .sobą spojonych. Zostawują 
"" nich ty II, o o twory dla karaLinów po
trzebne, pale te zo wią się palissadą.-

Jeszcze są po Glacis fortyfikacije które 

się zowją,. bastionami lub nal'o!'nikami, 

hasztel półxięz.yczny, linije policzkowe, 

okopy rogate, szańce opolbeluardach 

i tyluz lcortynaclz reduty. Ale opis tych 
przedmiotów pozytecznym jest tym tyl

ko którzy poświctcaj~ się szczególniej nau
ce fortyfikacij my ograniczemy się tyl
ko opisem Cytadelli. 

Cytadella jest to. miejsce ufortyfiko

wane od strony miasta i pola;' prz -wa
C7.one do utrzymania mieszkańców "W po~ 

słuszeństwie. I rllatego miasto nigoy nie 

jest ohronnym od strony cytadcUi, któ
ra tak jest poł'ozoną iż moze rozrządzaĆ' 

wodą, tak iż bądź czy mieszkallcy lub 

nieprzyjaciel opanuje miasto niemogą on{'j 

odjąć. Cytadella powinna bydź mocnićj 

fortyfikowaną jak miasto, poniewaz gtly-
2,* 
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hy była słabszą, nieprzyjaciel rozpo.czy

nałhy attak orlniej a stawszy się iej, był
hy tem samem i miasta panem gdy 

tem czasem h~dąc zmuszonym atako

wać miasto, musi po wzięciu onego. 

odbY\'\-'ać drugie oblICzenie cytaclelli Ar
chitekci takowych LudowIi zowją się 

In~enierami, Nauka matematyki nieod
bicie jest im potrzebną . -

O AHCHiTEK'rtJRZE Mo R'SKIlh. 

J CBt to sztuka budowania okręLów,. 

aponiewaz się łączy z sztuką. obrotów 

morskich przeto obiedwie ohejmiemy 

pod jednym naz,yiskiem Źeglugi. 
Okrr,:t jest to statek ciesielski zLu

dowany sposobem wbściwym do. poły-

wania po wodzie rozmiary jego są; dłu

gość i gł~bokoŚć. Sztuką zeglarską jest 

umiei<.stność ucząca nas przeprowadze

nia okr~tu z jednego miejsca na drugie" 

{lllznu"vania zawsze w jakim się znai

dują ź'eglujący miejscu! co traeba ro])ić 

przypomocy wiatrów, ]msoli, steru wio.
seł i kart jeograficznych,_ 

J)wa są rodzaje okrętów, wojenne lo 

i han.dlo\\'e trzy są rzędy wojennych okrę
tów podług większćj lub mniejszej ich 

wielkości; trzy te rOI1zaje składają Eska
drę, Okr~t lim'QW)' il,lue zanim z.owją 
się fregatami. 

Mała fregata p·łynąca zapomocą wio

seł i zagli zowic się J(orwettq. Sza

lUjJa jest to lekki statek przeznaczony 

do us'lug o.kr~towych, u~ywają iej wcz.a

sie wylądowania głownieysze części 0.

krętu są Sztaba, allJo jJrzód okl'~tu 
z.achodząca najpierwsza w morze; Rufa 

albo tył;. Rudel przeznaczeniem jego jest 

kierować okr~tem i obracać go jest to. 

llajgłowniejsza CZ~SI~ w obrotach; Most 

alho pokład jest to podłoga na której 

ustawiają armaty w baleryi. Maszt jest 

wielki piell drzewa o3allzony w okręcie 

dla przyczepienia zagIi i urągów masz-
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towych,. takich masztów jest cztery na 

wielkim okr<tcie. Wielhi maszt W po

środku Maszt Misaine od strony szta

by Maszt Artimon od strony Rudla i 
Mast becwpre schylony na sztabie okrf6-

t\1. Źagle są zbiorem wielu s~tuk poj·ot-. 

na pozszywanych z sobą, które przy
czepiają się do drągów masztowych dla 

korzystania zwiatru który nadymając 

one tern samćm pehac olu~t, jest ich trzy 

głównych; wielhi zagiel, zagiel "!isaine. 
l zagiel A,.timon inne tylko słuzą wpo-· 

moc tym. -
Busola czyli kompas morski jest na

rZf6dzie najuzyteczniejsze marynarzom 

jest to pudełko maiące połozoną w so
bie horyzontalnie iglę zelazną dobrze 

na magnesowaną, obracającą się wolno 

na czopku. Szyhkość okrętu dobrze ze

glująeego '''ynosi 20 mil na godzinę· -
Nie mozna hy'dź ani dobrym Maryna-
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rzem, ani Inzynierem budowniczym okr~

towym nicznając Matematyki. 

o MALARSTWIE.. 

Jest to sztuka która przez liniie i 00-
bor kolorów wystawia nam na kawale 

jakowej powierzchni wszystkie przed

mioty pod z{oysły nam podpadające; 
Ma ona trzy gł'owne cz<tści, Rysunek 
o którym iuz wspomnieliśmy Komrozy
cyją i Koloryt. 

Pod nazwiskiem Kompozycyi zawie

ra się przeclmiot czyli pomysł i rozło
zenie onego. Koloryt zaś jest sztuką 

naśladowania wszystkich kolorów. 
Ośm jp.st roozajów malowania. 1.2. Ma

lowanie woclnem,i kolorami jest najsta

rozytniejsze ollhywa si~ ziemiami róz

nych kolurów pomieszanem~ z wodą i 
klejl:'m, tego sposobu ur.ywują do malo

wania dekoracij. ,2.9.. Mutowanie alfl'e-
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8CO wykonywa się na murach i sklg
pieniach zatynkowanych dwoma pokła
dami wapna ordynaryjnego. 5.2. Olejne 
malowanie będące wuzywaniu od daw
nych czasów. Kolory w takowe m ma
lowaniu mają nadzwyczajne ,zycie i nie
szkodzi im wcale ani woda ani wilgoć. 
4.2. 1J!lalowanz'e pastelowe. Pastelami na
zywają się oi"owki rozmaitych koTorów 
malowanie to ,yydaje pilCkną axamitność 

ale jest nietrwałe. 5.2. Malar-panie r-po
sitowe odbywa się kolorami z woskiem 
l ogmem jest trudne do wykonania. 
6Q. Malotpanie miniaturowe. Bardz.o 
szacowane w portretach i w mniejszych 

dziełach. 7Q. Malowanie Itameor;,'e. 
Wykonywa si<t jt'(lnym kolorem na dnie 

innego koloru. U7.ywają go w płasko
rzeźbach marmurowych. 8Q Malowa
nie emalioc,o,'e. Jest najtrwalsze i naj
swieZsze gdy jest dobrze wyl\Ollanem, 

kolory chw)'tają si~ emalij zapomocą 

ognia. -

Głownie;sze terminy malarski~ są 

Oruppa jest to zbiór wielu figur ludz
kich luh zwierzltcych mających zwią

zek po miQdzy sohą. Cienie w malar
stwie są to miejsca najbardzićj ponure 
w obraz.le, a któr.e wydają tem moc
nlej świat'łość innych, wiełką sztuką 

malarz~ jest umieć ochraniać światł'o
ści i cieni cienie nie są jednakowoz cał
kiem pozbawione jasności. Draperija 

jest wystawieniem sukni iej załomków 
i całego składu materyi TVern[x jest 
to płyn gęsty i lepki którcgo uzywają 

aby uczynić obrazy świctniejszemi. Ro
hią go z oleju lnianego i aloesu. 

o ,'RZEŹBIE. 

Rzeźba jest to sztuka która zapomo. 
eą rysunku i dłuta naśladuje przedmio
ty natury. Rzeibiarz roboty swoje od
hywa na rozmaitych rzeczach na mar
murach kamieniach z'łocie, srebrze, mie-
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dzi l drźewie wykonywa one wykuwa

jąc lub "'płaskorzeźbie. PłaskorzeibCff 

zowie się robota wypukła nieco mającll 
grunt tegoz samego materynł·u. Sztuka 
Giserska uzywaną bywa takZe do rzeź

by, ho obejmuie w sobie topienie kru

szców dla robienia znich pos~gów figur 
i rozmaitych o7.flob zawiera takze spo

soh odlewania figur i pot retów z gipsu 
w umyślnie na to urządzonych for
mach; przez co uprawiający pi<tkne sztu

ki małym kosztćrn mogą nabywać naj

lepsze wzory. 

o SZ1'rCHi\RSTWIE. 

Powszechnie sądzą, ze było wynale
zionym przez niej akiego 1\'Iasso Finigu

erra złotnika "'.. Florencij. Dwa są 

głowniejsze gatunki sztychu sztych na 
drzewie i sztych na miedzi. "Ysztychu 

na drzewie wszystkie rysy są wypukłe; 
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a' na miedzi w .głębi. Dwa są J'odzaje 
sztychu na mie-dzi sztych rylcowy i sztych 
a le au forte i ten najwiltc,ej jest w llty

waniu. ' Sztych ryicowy jest naj trud- • 
niejszy i naj",-ięcej szacowany. 

o MUZYCE. 

Muzyka jest sztuką, która nas IlCZy 

własności .głosów z których wyprowa
dza się melodija i harm'Onija. 

Głos ludzki ma dzwięki ,juz wyzsze, 
)U'Z niższe. Te rozlnaite dzwięki zo
wią' się Tonami, ' 'Odległość pomiędzy 
jednym, li drugim tonem, zowie się tak
.ze Ton.em, Gamma jest to alfabet mu
~yczny. Tak go wyobrazają Ner ' l. 

Dw~ razy się p'Owtarza nuta do aby 
hyła 'Oktawa, oktawa jest t'O pO'Vl'torze
nie nóty w 'Odległości diatonicznej. Gam

ma składa - śię z 7. not z których pięć 
jest ca-łkow'iteml tonaini, a dwie pół t'O
nami, Dwa te pól t'Ony są or! lJIb' do 
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Fa i od Si do do Mozna tyle robić 

oli;taw ile jest nut W muzyce. 
Pięć linii równo odległych na któ

rych piszą .się nuty? zowią ~i~. f~nda
mentalncJIli, dodają SIę małe lIl11Jkl nad 
funflamentalnemi i pod niemi, juz to dla 
wzniesienia głosu, iuz to dla spuszczenia. 

Kluczem nazywa się znak, który ozna
cza nazwisko nuty, gdy! nuta połoźona 
na tej samej linii ~o Jdqcz, bierze jP,go 
nazwisko, Tqy sąl~lucze w muzyce Nr !.l. 
Klucz Spl }:tł'arlzie się na dł'llgiej linii. 
Kluc7i ł'a na trzecIe} l czvvartej liIlii, 
a klucz Do ną. c~!l!rech pierwszych li~ 

niach, 
WartQść nut, zmi~nia się co do kształ .. 

l,U i nazwisk jak następuje. Nr ą. 

Cała nll~a ma w sobie dwie, ogonat
ki, · a cztery proste fuzy, szesnaście raz, 
wią~anycn, ' trzydzie~ci dwie, dwa razy 
wiązanych. Tyle jest znaków dla ozna
czenia 'CZ;:ISU milczenia, vviele jest pau ... 
.,.ów. Nr 4. 

Pauza wynosi cai'ą nutę, pół pauzy,' 
fuzę pi'ostą, cwierć, fnżę raz wi~ża~<b' 
lllozna o połowę podnieść wartość nuty, 
dodajllc znak nazywający się punktem: 
n. p. Nr 5., Takowa cMa nuta wynosi 
całą nut~ i pod nuty c,o vvyrównywa 
trzem pół nutom. 

Sa iesżcże t o z'mai'te' znaki które się 
kład~ przy kluczach, lub przy nutach 

a ' te słuz'l do' podwy~szenia lu~' zni-' 
~enia głosa kl'zy~yk (#J sł~zy do pod-
niesienia głosu, opół tonu, Bemol (h) 
zniia głos o pół tonu':' a taki żnak (j) 
zwraca ~łos do pie'rwotnego tonu. ' 

Takt jest zakończenie warto'ści nut, 

takt 8i~ naznacza liczbą poł'ozoną przy' 
kluczu. W muzyce każdy takt osobno' 
odznaczają linijkami prostopadłemi trzy' 
są gatunki taktu na dwa, na trzy i na, 
cztery w takt. 

Kandencija oznacza się taki'm zna
czll.iern X Synkopą zowie si~ nuta k.t~ 



rej początek zacząwszy się w iednyrn 
czasie kończy się w drugim; łącznik 

który jest gatunkiem Synkopy znaczy 
się tak.-. albo -- oznacza on ze ta 
nuta powinna si" zaokrąglić którą taki 
zną.k okrywa. 

Odsyłacz czyli małe powtorzenie tak 
się znaczy --::- ą. wielkie powtorzenie tak 
Nr 6. dzieli ten znak ariją na dwie czlt
ści z których. kaioda po dwa razy się" 
powtarza. 

Korona lnh ferma czyli spoczynek tak 
się oznacza "::"' sprawia. ton słabiejący 

i zawiesza jego wzmocnienie. 
Mozna. widzieć w nutach muzycznych 

małe notki które są tylko jedynie przy
dane dla upięhzenia, powinny hydź one 

oddane' z lekkosci1! i całkiem się de. 
taktu nie. licza. , 

Rozmaite są rodzaje muzykz. których. 
główniejsze są.: Owe.rtura, Symfonia, 
Kwintet, Kwartet. 1 Tercet, Duet, 
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Koncert, Sonata. Ower tura jest część 
muzyki rozpoczynająca operę. Synfonija 
wyko'nywaną hywa. przez. wielką liczbę 
instrumentów. 

o UMIEIęTNOŚCIACH NATURALNYCH. 

Jest ich trzy główniejszych: Historija 
Naturalna, Fizyka i Chemija. 

Historija Naturalna uczy nas pozna
wać wszystkie ciała natury po ich po
wierzchownych znakach" niezaj.mując się 

ich wł'asnościami,. dzieli się na 6 części 

na Kosmografiją ,. Geografiją, Historiją 

zwierząt, Botanikę, Mineralogiją i Ge
ologiją.. - . 

KOSMOGHAFIJA. 

Opisuje nam świat który jest zbio
rem_ wszystkich. ciał niebieskich istnie
jących na jego przestrzeni i mieści w 
sobie ziemię i gwiazdy najdalsze. 

5*" 
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Słońce i wszystkie ciała ciemne do
tąd znane któremi są Planety, i ich 
Satellity, komety tworzą tak zwany 
System. 

Słollce krąg ten bI'yszczący, oświeca 
ziemię i wszystkie ciała ciemne nasze
go systematu. Ma ono średnicy blisko 
159,500 mil a więc około 1000 razy 
jest większą oa średnicy ziemi z kąd 
~ypada, ze słońce 1,400,000 razy więk
sze jest od ziemi. Da wni€j mniemano,. 
ze słońce obraca się koło ziemi, ale 
przekonano się przeciwnie, ze ona obra
ca się koło niego, ale i słońce odbywa 
obrót koło s'wey O": a to w 2·5 dniach 
i 12 godzil:.acn. 

Planety są ciała ciemne obraeając~ 

slQ koło słońca biorą od niego swą świa
tłość, liczą ich siedem stosownie do 
porządku w jakim są oddalone od słońca 
np. Merlcury, Wenus, Żiemia, . Mars, 
Jowisz, Saturn, Ura]~u8. Cztery inne· 

planety niedawnemi czasami odkryto to 
jest: Westę,. Junonę, Ceres i Pallas. 
Bydź moze, ze jeszcze Astronomowie 
inne odkryją. . 

Kazda planeta odbywa obrót w koło 
siebie i koło słollca. Obydwa te obro
ty dzieją się z wschodu na zachód. 
Pallas odbywa swuj obrót Jtolo słollca w 4 lat. i 221 dni. 

Ceres 4 _ 220 

Junona 4 _ 180 

Westa 5- 240 

Uranus. 84 __ 

Saturn 29 - 166 
Jowisz. 
Mars 

11 - 515 
1-5..22 

Ziemia __ 565 
Wenus __ 220 

Met'kury __ 91 

Ciała niebieskie dzielą się na światłe 
jakiemi są: słońce i gwiazdy, i na ciała 
ciemne, które niemają zadnej jasno-ści 

z siebie, ale tylko j~ biorą od ciał' swiat-
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łych~ Planety tym się róznią od gwiazd, 
ze niemają tak sklniącego się światła 

jak one i ze kaida z nich ma swój wia-· 

ści ""y kolor. 
Ziemia obraca się koło swej osi w 24 

godzinach, 56 minutach i 4 sekundach, 
a okolo słoiica w 565 dniach, 6 godzi

nach, 9 minutach i 10 sekundach; śre

dnica jej wynosi 1433 mil, a oddaloną 

jest od słOlica nujmnićj na 17,000,000~ 

mil. -
Xięzyc bierze światło od słollca i od-o 

hija jego promienie na ziemię, którćj 
jest Satellit~, ohraca siQ około niej w 27 

dniach, 7 godzi nach, 45 minutach i 4 
sekundach; średnia vdległość xięzyca 

od ziemi wynosi 42,662 mil. Luna cija

mi zowiemy rózne kształty w jakich 
nam sil6 pokazuje wczasie swych zmian. 
Jest ich cztery, te są: .Nów, Pierwsza, 
kwadra, Pełnia i Ostatnia hwadra .. 

( 53 J 
Gwiazdy stałe są ciała Myszczące sa

me z siebie,. nie s~ one naszym słońcem 
ale przypuszcza ją uiektór'zy, ze mogą 

hydi słońcami oko'lo których Planety 
Obloty odbywają. Z pewnością ich 00.-
egłości naznaczyć niemozna, ale wie

my, ze te które są najbliZsze ziemi są 

200,000 razy dalej od nićj jak siolice." 
Podzielono gwiazdy w gruppy które si 
'] l'" ę ZOWlą wllste aCIJuml czyli znamionami 

niehieskjemi dla ich mnogości podzielono. 
je na Iwnste}acije pO'łudniowe i północne. 

Starozytni znali tylko 12 Konstelacij 

zwanych znakami zorlyaku jakiemi sa 
5 znaki wiosenne Baran Byk BIl" • ~ . ,,, zmę-

ta. .. 51etme R.ak~ Lew~ Panna. 3. jesien. 
ne Waga, Niedźwiadek i Strzelec. 3 zi

mowe Kozioroziec" Wodnik,. Ryby ... 

O SFERZE.. 

~fe['ą czyli globem nazywamy kulę 
złozoną z kół których uzywamy w ko

smografii do wskazania połuzenia gwiazd. 
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Sfery Armiliarne składają się Z wie'" 

lu punktów i wielu ko'ł któryr.h zna

jomość nieodzownie jest potrzeb-n'l W 

Astronomii. 
Globy są kule na których są ozna

czone połozenia gwiaz.d podzielonych 

na konstelacije i te zowi-ą się globami 

niebieskiemi. - - Te zaś na których ozna
czone są połozenia rozmaitlch krajów 
zowią się globami ziemskiemi. 

Juześmy wyzej widzieli, ii ziemire 
się obraca, idealna ta linija czyli śre ... 

dnica na której ona ten obrót odbywa 
zowie si~ osią, najodleglejszy punkt osi 

na północ zowie się biegunem .pó·łnocnym 
a na południe biegunem południowem. 

Ko1:o, któl'e na powierzchni naszej 

ziemi, równo' jest oddalone od obu bie
gunów i dzieli ziemię na dwie równe 
części, zowie się równikiem. 
Łuki popra,vaJzone od północy na p<r 

łudnie przez równik i bieguny a dzielą-
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ee w kaidem miesiącu ziemię na cZflśĆ 

zachodnią i wschodnią, zowią się połu-
dnikami. . 

Koło wielkie które przecina równik 

w dwóch punktach sobie przeciwleo'łych 
"_ b 

ZOWIe się Ekliptyką. 

Linije równo odległe od równika i od 

siebie, poprowauzone w okrąg calej zie
mi zowią się rÓf,YJnoldm"!wmź. 

Zwrótnźki są małe koła w północnej 
i -południowej . półkuli blisko róv\'nika 

przerzynają się W punktach w których 
Ekliptyka najbliZszą jest bieguna pół

nocnego i południowego. Jcoen z nich 
między równikiem ' i biegnnem północ
Jlym leZący, zowie się zWl'ótni!dem 1l.aka 

drugi zaś pomi~dzy ró,'\'nikiem a biegu
;nem poł_udniowym zwrótl1ź/dem I(ozio
l'ozca. _ 

Gd,zie promienie słońca pIonowo spa

~ają, tam bydź musi gorącej niz gdzie 

Indziej, im ukośniej spadają tem słah-
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'Sze jest ich ilzia-łanie. Z względu więc 
na zimno i ciepło podzielono ziemię na 

5 stref Goraca lezącą z obu str011 rów-• c c c c 

nika. Półnoono umiarkof-vanq pomię-

dzy zwrótnikiem raka i północnym ko
łem bieguna. Połndniot-'lJo umiarkowa- ' 

na między zWl'ólnikiem koziorozca a po
łuCdniowym kołem bieguna oraz, na Pół
nocno i południowq strefę zimną. 

Punkt wprost nad głową naszą bę

d~cy jaki sobie wystawiamy, zowie się 

Zeiiitlt, punkt zaś w drugim półkolu 

pod nogami naszcmi zowie się Na dyr. 

o GEOGRAFII. 

Geografija jest umiejętność opisująca 

matematycznie, fizycznie i politycznie 

Glób ziemski, globem nazywa się zie
mia ho jest okrąg'ła, glob ten podzielo
ny na dwa półkola po-łozone obok sie

hie formuje tak nazwaną mappę świata. 

( 57 ) 

Powierzchnia ziemi, która hlisko ma 
4500 mil w okoł'o a 1500 średnicy, dzieli 
się na ląd staJy i wodę przestwór stałego 
lądu dotąd znanego, daleko jest mniejszym 
od wody. Cda powierzchnia ziemi dzieli 
się na 5 części to jest: Europę, Aziją, 
Afrykę, Amerykę i Nową Holandiją, od 
innych zwaną novl'ą Oceal1iką. 

Eztropa jest najmniejszą częścią świa
t~ ale oraz i najpiękniejszą; głowl1iejsze 
w niej Państwa są: Rossyija, Niemcy, 
Francija, Anglija, Włochy, 1'urcjia 
Europejska, wszystkie jej kraje polozol1e 
są w strefie umiarkowanej, mimo to ku 
północy zimno jest nadzwyczajne w zi

mie , a w krajach południowych nie
Z}Ilierne gorąco. Europa ma długości 525 

ruil to jest: od granic Rossyi, az. .do gra
nic Portugalii, szerolwść jćj wynosi 400 

lUiI od Morei do Norwegii czyli w ogóle 
178,000 mil :::::= g'łowniejszc rzeki są: Ren, 
Dunaj, Tamiza, Tag, Po, Tyber, Newa. 

~om I~ 4 
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A:.i,ja od Kokinclliny az do kraju Sa

mojedów, ma więcćj jak 750 mil, a od 
cia~lliny Dardanelskićj az do granic naj
dalszych na wschodzie Kamczatki 1150 

mil. O Cz~~ć ta świata obejmuje Arme
lIiją, Arabiją, Chiny, Georgiją, Indije, 
pallst\va Mogoła, Tihet, Japoniją, l'er
siją, Tatariją . wielką, i TUl'ciją Azyatyc
ka; nie licząc w to wysp które są bar
d~~ liczne. Azyja wydaje zboze, ryz, wi
llO, wyborne owoce, wszystkie rodzaje 
korzeni, zloto, "rebro, pedy, drogie ka
mienie, kość słoniową, porcelanę, pokost, 
Jllateryje jedwabne, szale, pachnidła, ka
wę, herbatę; główniejsze rzeki w ,Azyi 
są: Tygier, Eufrat, Ganges, Indus. 

AJrJ'ka, mniejsza od Azij a większa 
od Europy jest mniej zaludnioną i mniej 
umiarkowaną jak te obiedwie, ma ona 
700 mil O przestworu od przy lądka do
brej nadziei, az do ciaśmny Gibraltar-
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skiej i biisko tyld ocl ujścia morzl:1 Czer
wonego, az clo przylądku Zielonego, od
dzieloną jest od sta'l'ego lądu Azj i przez 
między morze Sncz, które ma 22 i i mili 
szerol\Ości. Klimat W Afryce jest nad

zwyczajnie gorący i niezdrowy , grunt 
nieurodzajny wyjąwszy w Egipcie, znaj
dują się w Afryce owoce, przyprawy 
lekarskie, miny złota i srebra, znajcluj'e 
się takie mnostwo drapidnych zwierząt 

jakiemi sir Lwy, Tygrysy, Lamparty, 
Pantery, S'łonie, Nosorozce, Wielhla
dy, Źebry, Strusie, Mał'py, Krokocl)'l;, 
etc. Niedźwiadki i W"ze są tez bardzo 
zwyczajne i llla tego pobyt w Afryce jest 
niebezpiecznym. Afryka obejmuje Egipt, 

Barbariją, Nigrycyą, Gwineę, Kongo, Kaf
freriją, Monomotapa, Zangwebaar, Et y
opiją, Nubiją, Ahissyniją, i wielką pu
stynię Sachara; znacz"niejszc rzeki są: 

Nil, Niger, Senegal, Gamhija etc. 
Ameryka którą cllugo zwano nowym 
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swiatem, dopiero została odkrytą w roku 

1492 przez Genuenczyka zwanego Krzy
sztof Kolumb. Ameryk "Vespuciusz, Flo

renczyk zap'łynąwszy późnićj do nićj, 

nadał jej swoje nazwisko, dzieli się na 

północną i południową, obie są z sobą 

poł'ączone między morzem Panama, ma

:,!cym tylko , 5 i ł mili w najmniejszej 
swoićj szerokości od przylądka Horu 

na południowym końcu Ameryki, az do 

północnych krańców kraju Eskimów 

liczą wi«,cćj jak 1500 mil. Ma wi~cej 

jak 4000 mil pomorza, 11ielicząc w to 

wysp które więcej jak 750 mil m~jlł 

rozległości. Ameryka północna zaWIe

ra kraje Mcx yk, Louizannę, Kalifornią, 
Wirgin:ą, Kanud<t, Stany Zjednoczone, 

Labrador, kraje nowej ziemi, Wyspy 

Kubę, S. Dominika i Antillc. Ame

ryka połuclniowa skłana się z P~:u Pa-

ra owaii Chili, GUJ·anny, Brezylll, Po-
" , . 'k' tozu, Karakas , krajów MagIelans lego 
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i Amazonek. Grunt Ameryki jest uro

nzajny, wydaje owoce rośliny pozywne i 
lekarskie, cukip.r, kawę, tytoń, indygo, 

kakao, drze,,,'o farhierskie i budulcowe. 

Znajnl1ją się takZe kopalnie złota, sre-' 

Dra,. drogich kamieni, równiei i zwie

rzęta wszystkich rodzajów; znaczniejsze 

rzeki Amel'yki są: l\1issysipi" Orenoka, 
S. Laurentego, Laplata, Amazonek; ko

ryto jej ma przeszł'o 450 mil a 8'~'~ho

kości jej w niektórych m~ejscach wynosi 

240 stóp, szerokość' iei wynosi 2 mile, 

a: przy swem. ujściu W morze półno{;ne 
ma 40 mil szerokości. 

Nowa Hol'andfj'a" którą mozna llwa

zać za piątą· część świata, jest to kraj 

mało urodzajny, dzieli się na wiele pro-· 

wincii z których Bontany Baj fest osadą, 
do którćj wywozą kryminalistów Angiel- , 

skich. Dawni krajowcy b),li nędzni dla 
okrycia nagości 1.lzywali liści, nie mjeli 

ehałup" zywili si~ ślimakami, kraj tęJl,. 

4."" 



ma około 550 mil z zachodu na wschód 

a 400. mil od przylądka Bassaz do krań

ców nowej Galii, nie jest jednakowo~ 
tak poprzel'zyllany rzekami jak Europa, 

l dla tego jego powierzchnia jest wi~kszą· 

GEOGRAFIA IiRÓLESTWA POLSKIEGO. 

Królestwo Polskie graniczy napółnoc 

z zachoclniemi i z wschouniemi Prusami, 

na wschód z Rossiją, na południe z oh

wodem Rzeczypospolitej Krakowskiej 

i Galiciją, na zachód z \V. Xięstwem 
Poznańskim i SzIąskiem, rozległości ma 
2184 mil c:::l a ludności 5,220,000. Po. 

trJierzdmia krr:ju jest nieco pagórkowa

ta. Grunt urodzajny i zyzny. PO I1.'ie
trze umiarkowane. Rzeki znaczniejsze 

są: 'Visła, Pilica, Bug, Narew etc. 

Płody wydaje: ołów, galman, wyborne 

. zelazo, mieni, siarka, marmur, wapno, 

drzewo opatowe i budulcowe, bydło ro

gale. 'V ogólności gospodarstwo pilne 
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i dohre. Religija najwi<tcćj upowszech

niona jest Rzymsko Katolicka, lecz i illlie 

wyznania doznają szczególnip.j.szćj opieki 

Rządu. Fabrylr.i wz,rastają, juz dzi.ś do

starczają na własną potrzebg sukna, a 

pojazdy i trzewiki 'Varszawskic i w ob

cych krajach słyną. Handel z przy

czyny zamknięcia portów Angielskich 

dla obcego zbo~a porluparH nieco. Nau
ki olbrzymim post\pują krokiem, w sto

licy znajduje si<t Uniwersytet, a w kaz

dym Województwie szko'ły Wojewódzkie 

i "ryrlziałowe. Rzqd zostaje w osobie 

króla w catej swćj rozciągłości, który 

w niebytności swojćj naznacza Namiest,.. 

uika. Senat sldarla si~ z Xiąząt krwi 

Cesarskiej Rossiskićj, z Biskupów, Wo

jewodów i Kasztelanów. Sejm składa 
się z dwóch Izb pierwsz~ złozona' z Se

natu, a druga z Posłów i Deputowa

nych, zbiera się w Warszawie w cza

sie oznacz.onym przez Uniwersał, od 
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króla wydany, trwa dni 50 król moze' 
go przedłl1zyć lub rozwiązać •. Naczelni
cy pi~cill wydziaJów sa,: I. Minister 
Wyznań Religijnych i O~wiecenia Pu
blicznego. 2. Minister Sprawiedliwo
ści. 5. Minister Spraw Wewnętrznych 
i Policji". 4. Minister Wojny. 5. Mi
nister , Przy.chodów i Skarnu~ projs/w 

przeznaczolle do obrony granic, w Euro

pie tylko mo ze bycli uzyte" zostaje pod. 
naczelnym (lo.woclzEwem Jego, Cesal'ze

w,iczowskićj Mości Wielkiego, Xięcia 

Konstantego. Order 'Y' S::l: Orła biał' elTo 
'1i tl i ' 

S. Stanislawa na cztery klassy podzie-
lony, i Krzyz Wojskowy. 

Królestwo Polskie dzieli się na 8 .. 
Województw: 

I.. Województwo, Krakowskie z mia

stem stołecznym Kielce, ma w ogóle 
rozległości 181 milo a ludności 

268,816 dusz, dzieli się na 4 obwo-
ely i 10 powiatów •. 
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. II. Województwo Sandomil'skie mla
sto stołeczne Radom, ma rozległo
ści 240 mil O a ludności 526,887 
dusz, dzieli się na 4 ohwody i 9 

powiatów. 
III. Województwo Kaliskie, miasto sto

łeczne Kalisz, w ogóle ma roz1eg'ło

ści 286 mil a alUliności 456,602 

dusz, dzieli się na 5 obwo~ów i 11 

powiatów. 
IV. Województwo Lubelskie, miasto 

stołeczne Lublin, ma rozległości w 
ogóle 291 milO a ludności 457,° 1 7 
dusz, dzieli się na 4 oh wody i ,,10 

powiatów. 
V. Województwo Plockie, miasto sto

łeczne Płock, ma rozległości w ogóle 
292 milO a lllnności 586,628 dusz, 
dzieli się na 6 ohwodów i 6 powiatów. 

VI. 'iV ojewództwo Mazowieckie Stoli
ca całego Królestwa i VVojewództwa 
Warszawa, to 'Yojewództwo w ogó-
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le ma rozległości 556 mil O a lu
dności 583,679, dzieli się na 7 ob
wodów i 15 powiatów. 

VII. "V ojewództwo Podlaskie, miasto 

stołeczne Sielce, w ogóle ma rozle
głości 244 mil CJ a ludności 5~4,l02 
dusz, dzieli się na 4 obwody i 9 
powiatów. 

VIII. Woje~ództwo Augustowskie, mia

sto Su wałki, w ogóle rozległości 
ma 514 mil Cj a ludności 416,545 
dusz, dzieli się na 5 obwodów i 7 
p'owiatów. 

HISTORlJA NATU/łALNA. 

Zwięrz~ta podłóg Lineusza dzielą 
się na sześć Gromad l. Zwierzęta 

Ssące. 2. Ptaki. 5. Gady. 4. Ryby. 
5. Owafl. G. Robaki. 

Gromada l Zwierzęta Ssące dzielą się 
na 7· l'7.~rlów z których pierwsze 6, 
porltug liczby kształtu i połozenia zę
bów, osoLIiwie przednich są ułozone. 

Rzęd 1. Naczelny np. znaczniejsze 
zwierzęta w tem rzędzie są: małpy. 

Rzęd 2. Szczerbate znaczniejsze zwie

rzęta 'v. tym rzędzie są: Słoń, Koń 

morski, Leniwiec. 

Rzęd 3. Zwierzęta drapiezne znaczniej
sze zwierzęta są: Foki Hyeny, 
Lwy, Tygrysy. etc. 

Rzęd 4. Bezkicłne znaczniejsze zwie

rzęta wtem rzę(hie są: Jezow'iec, 
Zające, Ból)r, Szczur i t. d. 

Rzęd 5. By,ł1ęcy, znaczniejsze ~wie
rzęta tego rzędu są: 'Vielbłąd, Zubr, 
Subak, Jeleń, Łoś, Ren, Pjzmo
wiec i t. d. 

Rzęd 6. Tępozęhny, znaczniejsze zwie
rzęta tego rzędu są: Koll, Swinia, 

Tapir, Koń rzeczny, Nosorozec. 

Rzęd 7. Wieloryby, znaczniejsze zwie

rzęta tego rZ'tdu są: 'iVieloryb, Del
fin, J ednoroziec. 
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Gromada II. Ptaków podług rozmaitości 
dzioba i nóg, dzieli się na 6 rz~dów. 
Rz~d l. "Vl'óLli, znaczniejsze ptaki 

tego rzędu, są: Klesk, Dzwoniec, 
Gil, Szczygid, Czyz, 'Vróbel, Ka
narek, Drozd, Koss, Jcmiełucha etc. 

Rzęd 2. Kurzy, jak np. Bazanty, Pa
wie, Indyki, Cietrzewie, Kuropa
hyy etc. 

Rz~(l 5. Bociani, jak np. Struś, Ka
zuar, Drop, Chróściel, Źoraw, Bo
cian etc. 

Rzęd 4. Gęsi, jak np. Kaczka, Gęś, 
Cyranka, Lab~dź, Kl'Uk morski, 
Nurokaczka, Peljkan, Fregatta, etc. 

Rzęd 5. Sroczy, jak np. Kruk, Sroka, 
Sójka, Wilga, Kukułek, ptak Raj
ski, Papuga. 

Rzęd 6. Jastrz~bi, jak np. Sęp, Orzeł, 
Krogulec, Soko,t, Sowa etc. 

Gromada III. dzieli się na trzy rzędy. 

Rz~d l~ Gad plywający, jak np. Je-
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'SIolI', lUlnóg, Raja, Tracz, 'Vyz, 
Czet:ztl.:;a el'c. 

Rzęrl 2. Gad czótgaj~cy się jnk np. 

'V ęze wszelkich galunków Zmija, 
Hudawiec, Samotusk. 

Rz~d 5. Gad czworonogi jak np. 
Zaba" Krokodyl, Jaszczurka" Ka
meleon, Źohv. 

Gromada IV. Ryb, rlzieli siQ nil 4 rzędy. 
Rzęa l. Ryby nicmające pletcw na 

hrzuchu jak np. 'VęgoTZ, Szpada 
'morska etc. 

Rzęd 2. 1{ yLy gadopletwiste np. 
'Gołogłón' " KaLIon, Stokfisz, lUiQ
tus etc. 

Rzę(l 5. Ryhy p'iersi'opletwiste np. 
Fląt1ra, Okoń, Sandacz, Kul' Mo,r
ski etc. 

Rzęr1 4. Ryl)y hrzuchopletwiste np. 
Sliz, Sum, 'Łosoś, Szczupal" SJcdz, 
Karp etc. 
Tom I. 5 
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C-romatla v.. Owad dzieli się na 7 rzędów. 
Rz~d l. Bezskrzy&ły dzieli się na 

2. pod rzltc1y: na Sześcionogi i Mno
gonogi, sześcionogi zn3czniejsze owa

oy są '''d, Pchła etc. Mnogono
glc np. Pająk, Kleszcz, Rak, Niedź~ 
wia(lek, Stanoga etc. 

nz~.d !!I. - Dwuskrzyd-ły lub Muchowy 
'np. Mu.cha, Bąk, Gies, Komar. 

B..z<[rł 3. Bionko.shzyd-ły lub pszczel
ny np. Pszczoł'a ,Trzmiel, Osa, 
Szerszc{l, Gąsiennic·a, Mrowka. 

Rz~d 4. ŹyłkoskrzycHy czyli Jętk-o
wy np. 'Vazka, J litwa, Mrowko
lew, Zł'otook etc. 

Rz~d 5. Łuskoskrzyd-ty lub Motylowy, 
np. Motyle, Jenwabnik, ]Hol etc. 

Rzęd 6. Półtęgoskrzydł'y czyli Swier
szczowy np. Swierzcz, Karaczan, 
Szarailcza, Konik, Pluskwa, Czer
wiec etc. 

Rzęd 7. POf'.hwoskrzydł'y czyli Chrzą
.szczowy np. Chrząszcz, Szcz~ko~ 

( h . 1 
mol, Stonka, Grobarz, Kręta!" Ziar
nojad, Kantaryda, Kozka., Szczy
pawka etc. 

G;omada VI. Robaki dzielą się na 
trzy rzltdy. 

Rzęd l. Zwierzo.krzewy np. Korale, 
Polip,. Wirek, Tasiemiec. 

Rzęd 2. Robaki miękkie np. Pijawka, 
Glista etc. 

Rz~d 5. Muszle np. Szad'at, Ostrzy
ga, Perła etc. 

. BOTANm:A. 

Botanika: jest to znajomość roślin i 
wszystkich ich części, których cztery 
znaczniejszych w ogólności uwazają ko
rzeń, łodyga,. liście i owoc. 
Korzeń dzieli się na trzy cz'ęści, na 

zwierzchnią z. którćj wychodzi łodyga,: 

na średnią, i na spodnią. która. ciągnie 

soki potrzebne do utrzymania krże,,,,'u.: 

Rocznym korzeniem zowie. si'ę ten kló.-
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ry się rodzi i ginie ieclnegoz roku,. dw~ 
le tnim trwający około lat dwóch, a (Hu.
go, zyjącym trwający przez lat kilka.
Łodyga jest wznioJ--l'a cz<tŚć krzewu wy,

chodzaca zwierzchu korzenia i mająca . 
na sobie inne cz<tści rośliny_ Gałęzie 

wychodzą z łodyki. 

'iViclkośc drzew jest rozmaitą sto
scwmie do klimatu i slollCa np. D~by 
na dobrych gruntach Set bardzo wielkie 

i mogą istnieść przeszło lat QOo, toz drze
wo oliwne etc. 

Szczepienie jest to opcracija ogrodni
cza, zasatlza się na wzięciu gałęzi lul., 
kawalka kóry z drzewa urodzajnego 
i przeniesienia go na clziksze, przez co 
owoce jego stają się lepszemi, a kwiaty 

piękniejszemi; pięć sposobów jest szcze
pienia. 

Liście s~ organami oddechu i ruchu 

roślin, rozmaitość ich kształtów jest nie
sk011czoną,. 
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Botanika jest p}'zyjemnem zatrudnie
niem dla mieszkających na wsi, znajo
mość jej jest nie odbicie potrzebną Do
ktorowi i Aptekarzowi, bo rośliny wy
dają niezliczoną ilość lekarstw . 

Najcieka wsze z roślin i najpozytecz
niejsze są: Palma rosnąca w strefie go
rącej, I(okos llfydlarz, którego ziar
na zastępują mleJsce mydla u mie

szkańców Antylów, drzewo ha"veł
mane, rosnące w krajach gorących; 

Pieprz Jamajski, Kassia Brezylska, 
Len z którego wyrabiamy najlel)sze 
pł"ótna. Wydobywają się jeszcze z ro
ślin bal8am de melclca, jest to zywica 

pachnąca spływająca z pewnego krze-' 
wu rosnącego w Arabii szcz~śliwej etc~ 

MINERALOGIJA. 

MineraIogija uczy nas poznawać li
czne ciała znaj(lujące si~ we wnątrz ' zie-

5~ 
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mi, które ogólnie z(}wi~ si<t kam.icniami 

lub kruszczami. 
Kamienie dzielą si<t. na 4 rouzaje.

Pierwszy obejmuje kamienie właściwie 
tak nazwane, a z których główniejsze 

są: kamienie młj7iskie, kryształ skalny,. 
głaz, piaski, agaty, kalcedony, krze
mienie, sardoniki, jaspisy, lazury, ka
mienie wschodnie, amiant, gips', mar
mury, alabaster; rozma~te są, kamienie' 

wschodnie j,ako to: topaz, sZ!lfir i ruhin r 

Drugi radzaj składają rozmaite sole 

JlIP. alkali mineralne luh piJtaz,. sól wł'a.-' 

&ciwa, sól amol1i:ucka; saletra, ałun 1, 

f,litriol. Sól właściwa Zlla jcluje się we
wnątrz ziemi szczególniej w kopalniach 

Wieliczki. Sól morska wyciąga się przez 

parowanie. Borax jest takie solą suro-
1i\'ą która nam przychodzi z Bengala 

uzywaną bvwa do lekarstw. 
o ~ 

Główni cjsze istoty trzeciego rocTzaj'u 

są: diamenty, gagat, bu,Nztyn i ambra 
~ara. 

SPIS PRZEDMIOTÓW 
/ 

Historij Naturalnej. 

ROŚLINY. 
fig. l. Kielich. 

2. Korona. 
3. i 4. Pręciki j Słu~k. 
5. Nasiennik. 
6. Miodnik. 
7. Roza. 
8. ~łonecznik. 
9. Jaśmin. 

10. Gwoździk. 
lI. Lilija. 

CZWORONOŻNE. 

12. Orangutan. 
13. Słoń. 
14. Noserozee~ 
15. Koń Morski .. 
16. Giraffa. 
17. Sariga. 

13* 



RYBY. 

PTAKI. 

18. Lew. 
19. Tygrys. 
20. Tapir. 
2l. Wielbłąd. 
22. Zebra. 
23. Bobr. 

24. Wieloryb. 
25. Szpada. 
26. Lcw Morski. 
27. Ciele- morskie. 
28. Rekin. 
29. Delfin. 
30. Drc;twik. 
:31. Sztokfisz. 
32. Szczupnk •. 
33. Wc;gorz. 
34. Raja. 
35. Siedź. 

36. Rajski Ptak. 
37. Papuga • . 
38. Paw. 
39. Struś. 
40. Łabędi.. 

41. Tu~an. ./ 

42. Pelikan .. , 
43. Orzeł. ". 
44. Sc;p. ; U I 

45. Roliber. l i. 

46. Wielko dziob. 

OWADY. 

47. Pszczoła. 
48. Truteń. 
49. Chrabąszcz. 

I 50. 'l'aranlula. 
51. J cdwabnik. i jcgo. zmiany. ~ 
52. Latarnik. 
63. Roszenilla. 
54. Bombardier. 
55. -Zcb, 
56. Smoczyk. 

CZOŁGAąCE. SIĘ· 

57. Wieszczek. 
58. Krokodyl. 
59. Jaszczurka •. 
60. Ropucha. 
61. Zółw. 
62. Zmija. 



63. Grzechotnik. 
64. Wąż Boa. 
65. Kameleon. 
66. Polip. 

SKORUPlAlU. . 
67. ~ 68. 
69. Rozmaite Gatunki Muszli. 

70. 
71. Slimak. 
72. l\ornalina. 
73. Koral. 
74. Gąbka. 

'Ii' ł~~'~ I _()j 
) , 

, ... 
, > 

,s. 

- - -----------f 

-, 
~~-.-. . 

~~?;~.~ 
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Istoty metaliczne} tworząc'e czwa:rty 
l'o.dzaj . są: Arszenik który jest g,wałto

wną trucizl1ą, cynk, merkuriusz, ołów,. 

cyna, żelazo, miedź, srebro, złoto i pla

tyna; są jeszcze i inne kamienie ale te 

są mało znane i ma'ł() uzywane. 
Mineralogij.a jest nauką bardzo za:j

mującą dla tych l, tórzy mo..gą jćj się p.o

święcić i zhierać robie kolekciją kru
szców. 

o GEOLOGU., . 

Umiej<6tność ta zajmu1e si<ł wnetrzem 
ziemi. GwlogiśC'i l'ozwazają ska'l'y i góry 
kopalnie dla poznania rozmaitych ma

terijałów, z których ziemia jest z'łozoną 
i rozmaitych pokładó.w któ.re zna jdujl! 

się jedne na drugieh wewnątrz nasze

go glohu. Geologija bardziej ~st cieka ... 
wą jak uzyteczną, mimo to }est ona prze

wodniczką Gornikom. 
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FIZYKAr 

Właściwej fizyki pl'zedmiotem jest" 
poznanie własności ciał i wszelkich zja

wień przyrodzenia, tudzież \vyprowa

dzenia slmLków z tychze zdarzeń. 

Ciałem zowiemy w ogólności wszyst

ko to co pa zmysi'y nasze działa i oby t
Ilości swej przekonywa. 

Wszystko co zmysłami ]?Ostrzegamy . . . . ... 
ZOWIe SHil z)awJCl11em. 

Dochodzimy przyczyn tych zjawień 
dwojakim sposobem, przez postrzdenią 

r 

jak np'. zaćmienia xi~zyca, słońca, lub 

przez doświadczenie np, gdy uoświacL
czamy skutków zg~szczoucgo luh roz

rzedzonego powietrza za 'pQ,UlOCą ma
chiny przeumatycznćj , 

Przez własność rozumiemy okoliczno

ści stałe okazujące się w ciał'ach i o ich 

bytno.ści przekonywaj~ce, l'rz'ez prz.r-

mi6ty, rozumiemy okoliczności zmienne 

sztuką w cia:l'ach uskutecznione. 

'V-łasności są ogóllln alho lizczeglne. 
Ogólne są te które, wszys'tkim bez wy

jątku cia-łom są wspólne i licz których 
ciała, sobie wyobrazić niemozemy, ta

kiemi są: rozciągtość, uleprzenikliwość, 

ciązenic i t. p. do szcególnych naleZą te 

które nie we wszystkich eia'łaeh dają 

się spostrzegać np. spr<6 zystość, ciągtość, 
sciśli wość. 

Hl'DROSl.'ATYKA. 

Jest to umiejętność zajmująca się cię

zarem płynów i ich dziai'aniem, p'łyny 

są istoty ruchliwe W so.bie, takiemi są 

woda, powietrze etc. sprawują one roZ
maite zjawiska. 

Wzbijanie się wody w pompach, mer

kuryuszu w barometrze są zj,awiskami 

wynikającemi z dział'ania jednej cieczy 

na drugą, to jest z ciśnienia po.wietrza 



58 ) 

na wodę, Areometr jest narzędzie szk.lan
ne podzielane nćl równe części w całćj 
swej długości zanuzane w jakiej cieczy,. 

pokazuje jćj wagę czyli t~goŚć. Waga 
lzirlro8tatyczna jest narzędzie za pomo
cą którego mozna dowiedzieć się o ga
tunkowej ci <.)zkośc i ciat Barometr na

pełniony merkurijuszem okazuje zmiany 
pochodz~ce z ciśnienia powietrza. Pom

pa narz~rłzie słuzące do wyrzucania 

wody, składa się z rury i klapy, są cisną
ce a druO"ie prace, inne znów posiadają , 5 • 

obie te wl"asności np. sikawki do ognitt. 

I-IYo RA ULIKA. 

Prz.edmiotem t ćj umiejętności jest ruch 

wody, zapomocą ićj prawideł znajduje
my sposoby przeprowadzenia wody z je

dnego miejsca na drugie, przez. kanaI'.r., 
wodociągi, pompy, i inne machiny hi
c1raulicznc bądź dla ich wyrzucania, bądź 
dla innego uzytku, jak np'. młyny wo
dne, tartaki etc. 
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MECHANIKA. 

Ta umiejętność UCZy llas pra'Y row
nowagi i ruchu ciał sta-l'ych. Dzieli się 
ona na dwie gałęzie to jest: na Statykp 

zajmującą się równowagą ciał, i na Ad-y

namikt; zajrnując~~ się ruc~em tychZe 
ciał'. Machiną nazywamy pospolicie 

wszystko to zapomocą czego siła nadaje 
ruch lub utrzym~lje wspoezynku , jakie 

ciało nieznajdllją~e się w tern samem 

kierunku. Gł'ównych machin jest sie

dem: drCfg, blok, 1-pClZki, winda, klin, 
8ruba, lwio. 

o METEORACH. I~· 

Na zY',,-a my meteorami w ogóll1ści 
zjawiska dające się postrzegać W acl
mosferze a które pochorlzą z, wyziewów 

ziemnych. Meteorami wodni8temi .. ~ą,: 
mgły, chmury~ deszcz, śnieg, grad, rosa 

. Meteorami św~-atła sa. tenl zamroz. 
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cza która się rohi wtenczas gdy pro

micnie słońca 1arnią SiC;;i odbija j ąc w kró

phch wody zUlvicszonych w -powietrzu 

okazują nam siedem pierwotnyph kolo

rów. ":idu.:e kofo słońca i 3' ięźyca 

są skutlueril łamania siC;; promieni świa

da o wyzicwy tworzące chmury. 
, , l 

O WIATRZE. 

'Viatr jest rucl~ IJl'zcniesionego powie

trza, pl'ZCŻ który cz~ść atmosfery zo

staje pędzoną z jednego miejsca na dru

gie z większą lub mniejszą nagłością, 

stosownie do jego sily, w rozmaitym 

kierunku, zką!l pochodzi rozmaitość na

zwisk wiatrów'; z tych cztery giówniej

sze są. Połnvcn,Y jest najzimnicj szy wie

je on bowiem od krajów póhlocn)Ch 

i. strefy zimł\(~ j. Pollldnio'wy jest naj

gorętszy Bó wieje od strefy gorace). 
Wschodni najsuchszy . wicje bo\\'i~m, 
Z Azji W której mało się mor z znaj elnie. 
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2aclwdni sprowadzujący częste deszcze 

grlyz wieje Qd strony Oceanu Atlan

tyckiego. J?ricltry są to gwnłtowne 

wiatry, które w swPj uro..-lze napotyka

jąc na gęste chmury 7.avvauzające irn 

przemagaj~ one i p~dzc1 kręcąc ku zie

mi. Gdy postrzegamy czerwonawy ko

lor na oMoka ch g~zie niegozie, jest on 

nie zawodnym' dowodem zg<ts7.czenia po
wietrza i przepowiednią wiatru. 

o GtOSIE. 

G·tos jest to ruch, który -spraWIa 

wzruszone 1hganie powietrza na ciele 

Azwi<tk wyuająccIll, a udziel~me przez 

powietrze p.ewnemu czł"onkowi znaj

Aującemn się w uchu. Kiedy głos trafia 

na zawadę, zmienia kierunek a odbijając 

się o nią wydaje echo. Jeśli jest kilka 
lakich zawad w rozmaitych -{)(lstl6pach 

Tom I. . 6 
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~\aziła znich wydaje echo i dla tego są 

echa, które kill{als.rotnie odgłosy pow-

tarzają· 
o 'VODZIE. 

'Vodę wystawiamy sobie w trojakim 

stanie 1. w stanic cieczy, 2. w stanie 

waporów, 3. w stanie lodu. '''odę ma

my z atmo8fcI'y przez deszcze, i zgłębi 
ziemi, przez źrod1a i zdroje, z tych po
w·stają rzeki. Woda przechodząc wstan 

waporu, zwiększa swoją obiętość i ieźli 
zostanie wstrzymaną przez jakowe za

wady, z wszelką mocą usiłuje one prze
zwycięzyć, stosownie więc do tej wł"a
sności, zrobiono sikawki w których wa

por wznosi cięzar więcej jak 45,000 

funtów. Gdy woda przez oziębienie 
przechodzi wstan lodu i staje się ciałem 

stałym, powiększa nieco swą obiętość 

i dla tego pękają niekiedy naczynia w 
któt'ych 'woda zamarzła si«t znajduie. 
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o OGNIU~ 

To co my ogniem nazywamy, jest try 
ciało palne, którego cząstki }'ozcbodzą 

się i przechodzą w dym, płomień, wa

por i w powietrze, przyczyną tego pale'" 
nia jest materija, która musi bycli 

wprzód wzbudzoną aby c1ziałala, niemasz 

prawie · takiego ciała, któreby się mogło 
oprzeć działaniu ognia, złoto nawet ~a~ 
mo w niem się topi. Ugasić 'mozna o~en 

pozbawiahc go powietrza, nurzając p:
lące 8i16 ciało w wodzie lub lejąc duzo 

wody na wierzch ognia. 

o SWIATLE. 

Przyczyną uczucia ' ividzenia i ,,~sz~I

kich ztąd powstających zjawień 8Wla-

_l • d iach ' tłem, a nauk~ o tego rOllza)u z arzen , 

Optyką w ogólności nazywamy. 

Nauka ta pospolicie dzieli się na tny 

główne części, na Optyk~, Katoptryk~ 
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i Dioptrykę, pierwsza z~stanawia sIę 
nad ziawieniami światla wprost rozcho
dzącego się, druga nad zdarzeniami świa
da odbitego, a trz'ecia naJ zjawieniami: 

światła przez inne ciala przechodzące
go, czyli lamanego. Na.rzędzia jakich 

u~pYają optycy są: Polemos/wpy, opty

lei, hamer y obskury, teleskopy, per
spehtJ'wy i m ilcr o sk opy. 

o ASTRONO:UII. 

Astrollomija uczy nas poznawać ruch 
gwiazd, gdy kosl11ografija zajmuje się 
tylko ozuaczenlem ich liczby. Sądzą ze 
ona swój początek winna jest Chaldej
czykom. Wiele jest systematów wzglę
dem tego ruchu: Ptolomeusz przy
puszcZ'a nieruchomoś ć ziemi w śrórlku 

śWIata, Kopernih zaś sądzi, ze ona 

odbywa okuło swojej osi obrót ktory 
, 

ZOWle rucJl(~rn codziennym (diunIe) 

odhywanym w 24 godzinach. 
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Oznacza 911 połozenie słońca w sa

mym śródku naszego syst~rnatu plane

towego, i ze ziemia odbywa obrót kolo 
słońca raz na rok, ~e xięzyc olJraca 
się koło ziemi, ze inne planety takZe 
się obracają z swemi Satelitami w więk

szym JUD mniejszym przeciągu czasu 

takZe w koło slońca, zehoryzont koń

czy się gwiazdami stałemi. Taki jest 
systemat Ga1ileusza ~ Kopernika, Kep
slera i innych uczc:mych Astronomów, 

którzy roniemają, ze gwiazdy stale są 

w pewnej odle.g ·łości od słońca orldalone 

przypisują im ruch na własnych osiach 
i sądzą, ze one mogą hytiź s-l'ońcem in

nego systematu planetovvego daleko więk

szego od naszego, gdyi ich oddale~ie od 
ziemi tak jest wielkie, ze detąd niemozna 

było zmierzyć Ich wielkośc~ która musi 
bydź niezmierną., 
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o CZASIE. 

SłOl1.Ce będąc gwiazdą najłatwiejszą; 

do uwazania dla lias, posłuźyło do po_o 

dziele.ni~ czasu, p.odłllg starozytnej ery, 
~a ~Iekl, lata, micsiące, dnie, godzi~y 
l mll1uty. Rok ma 12 miesięcy . . ' mIe-
SIąC cztery tygodnie i kilka dnI' d" '. , Zlen 
24 ~o<lzin a go.dzina 60 minut; rok zwy
czaJny ma dm 365. rok przestępny ma 

dni 566 i taki przypada co cztery lata. 

. Chrześ~ian~e ra~hllją początek tygod
~lla. od N~edzlCli, Zydzi od Soboty, Ma-
chome:tame od Piatku DZI'en' z X 7 • 

• •• <" hyczaJ-
1.Iy dZJeh SIę na dwie części, na dzień 

właściwy i noc. Dzień jest to przeciao-
ł . d:) 

up ymonego czasu od ,,,schodu do za-

chodu słOłlca, a noc przeciwnie od za

~hod~ ,do wschodu słońca. Zorza jest to 
psnosc poprz.edzająca wschód słońca a 

. ' zmIerzch na.st~puje po zachodzie onego. 
Długość dm l nocy rozmaitą jest po-

dług rózności pór roku. Pory są czte

ry części, na: które rok podzielono.

A te są zima, wiosna, lato, jesień. Na

zywamy pOl'ownaniem dnia z . nocą, kazdą 
epokę w którćj lInie są równe godzi

nom, to przypada l. dnia wiosny to jest 
21 lub 22 Marca, i 1. dnia j esienl1ego 

to jest 22 lub 23 'Vrześnia, przesileniem 

dnia z nocą nazywamy kazdą z dwóch. 

epok, w których dnie ani są c1łuzsze 
ani krótsze.. Jest d"va takich przesileń 

dnia z nocą, pierwsze przypada na po
qątku lala, a drugie na początku zimy. 

Dnic kanikułowe są najgorąr.iejsze w ro
ku, dla tego tak je nazwano, ho wielki 
pies czyli gwiazda tak zwana kanikułą 
tak się podnosi i zbliza do slońca wtem 

czasie, ze całkowicie jest okrytą jego 

promien~ami. Wiek jest to przeciąg 
lat 100. Grecy nazyv\7uli Olympiadą 
IJrzeciąg czasu czteroletni, a tp z przy .. 
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czyny Swiąt Olimpijskicb, które obcho

chili co cztery lata na część JDwisza. 

Jubileusz, jest tO' Dbchód jakowego sła
wnegO' wypadku zdarzDnęgo od wieku. 

Epoką jest sposób liczenia niemający 
oznaczO'nego czasu, oznacza oHa CZ&~ 

upł:yniony Dd jakDwego sł'awnegO' zdarze

nia, az dO' innegO' zdarzenia jak np. Epo
ką jest czas ~d. SlWDl'ZCnia świata de! 
PDtopU. 

o ZAĆ·~UENJACIf. 

Jest tO' całkO'wite albO' Cz~'ŚciDwe po
zbawienie światla jakDwej gwiazdy, zrzą

dZDne przez między pDłDzenie jej śrón
ka, pDmiędzy gwiazdą O'świecającą, a t~ 
która O'dbiera tO' światf'o. Dwa są gło

wniejsze zaćmienia; słDneczne i xi-ęzy

cowe, iJłne planety bywają takZe' zać-· 

miDne ale" te zaćmienia są truclniejsze' 
dla clostrzdeń. Z'aćrnicnie słoIlea W ten, 

czas si~ robi kiedy xięzyć znaiduie sit 
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pa micedzy S·łOliccll1 a zIemIą. A zać .... 
mienie xięzyca kiedy się ziemia znaj

duje pDmiędzy xięzycem a słeńcem .. 

o 'VZDYi\IANIU I OPADANJU MOI{ZA. 

TO' nazwiskO' naoają ' ruchDwi periO'dy
cznemu i regularnemu naprzemiall wzno

szenia i O'pallania, kLóre pDstrzeZO'nO' na· 
wielkich morzach, wody te blisko przez: 
sześć godzin wznoszą się i rospościerają 
się na brzegi i to się zowie wznosze

niem morza lub wysokim mDr~em po 
kilku minutach spoczynku, wDdy nazad 

odpływać zaczynają i ustftpować StO'
pniami; przez sześć godzin i to się na

zywa opadnieniem morza lub ]liskiem 

morzem. Nadają takze nazwisko mor
szczyzny. To zjawisko jest skutkiem 

dzia 'łań xięzy{!a który przez swe przy
ciąganie wzdyma morze stopniO'wo w kai
dem miejscu przez które przechodzi i to 
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tworzy wznoszenie lub opadanie morza 

i gcly morze wzdyma si~ wpewnym ja

kim miejscu w lym~e samym czasie 

wzdyma si't także w punktach. przeciw

noznych, a opada VI'" miej.scach. znaj

dujących sict pomiędzy niemi. 

o MAGNESIE. 

Jest to kamień bardzo podohny dl) 

zelaza, a który ma własność przyciąga

nia tego krllszczu jako tei i stali i c.ze

piania siQ mocno do nich, własność ta 
zowie się magnetyzmem. Uwazają dwa 

bieguny \y magnesie giły jest tak za

wieszony, ze moze wolna olJracać się; 

zawsze zwraca oLa swe kOllce, kaz<ly 

ku jedncmu z hiegunów. Bieguncm po. 

łudniowyrn naz\\'ano Len, który się obra

ca ku poludniowi, a biegunem północ

nym ohracający si,& ku pÓ·łnocy. Potarł
szy magnesem stal, udziela jej swoib: 
własności przycl~gal11a. 
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Uzywają magnesu w husolach. Busola 

jest to skrzyneczka, w klórej wolno 

Qbraca się igla namagnesowana na czop

ku osadzona, spodem zaś w koło jest 

karta na której jest oznaczonych trzy

dzieści dwa wiatrów a caly jej okrąg 

jest podzielony na 560 slopni. Juześ

my wyzej powiedzieli, iz bez jej uzyt

ku zeglarze obejść sit;; wcale niemogą. 

o ELEKTRl"CZ~oścr. 

Jest to własność jaką posiada ją me

które ciala pl'zygotowane do tego pl'zy

ciągania i odpychania ciał lekkich za 
ich przyhliźeniem, wyrzucania iskierek 

błyszczących, dawania uczuć mocnych, 

jakby ukłuć i zrządzania gwałtownych 

wzruszeń. Wszelkie te zdarzenia elek

tryczności, pospolicie uwazają się za sku

tek pewnego p'tyl1U s.uptelnego, elektry

cznym zwanego, który do P ó)\: i ciała 
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oble~Ya, dopóty i elektryczn.emi b,'dź sic 
okazują. Pocierając jeelno cialo'" o oru: 

gie ,~zamiarze otrzymania skulków elek
trycznodci t<t postrzegamy róznicę, ze je
dne okazują zcłarzenia elektryczne a Orll

sie nie. Z ląd powstal ogólny podzial na 
dobre zJe i mierne przewodniki elektry

czności, przez złe przewodniki rozumie 
sit, takie, po }{tórych elektryczność z tru
dllości~ przechodzi a przez dobre kiedy 

zl'atwością przcchodzi. To jest, geIy dobre
go przewodnika dotkniemy się ciałem na 
elektl'yzowa nem w jednym tylko punkcie, 
natenczas nietylko len punkt ale i cała 
jego powierzchnia elektryczną się oka
ze. Przeciwnie zaś jezeli ciałem na

elektryzowanem, dot.kniemy w jedn ym 
tylko punkcie zlego przewodnika w tym 
tylko punkcie elek trycznoś.ć się okaze. 
Za mierne ciała elektryczności uważają 

.si~ te, które porni!;j(lzy temi oboma nie
jaką średnicę trzymają. Do dobrych 

przewodników nalezą metale, woda, 
para wodna, wszystkie ciała wilgotne 
tak roślinne jak zwierz<tec, do złych szHo, 
istoty zywiczne, si rka, wosk, iedwab, 
drzewo wysllszone i powietrze, lecz gdy 
jest suche. Do miernych: marmur, pa
pier, kość słoniowa, ba we'lna, konopie, 
koście. Mozna okazywać zjawienia elek
tryczne za pomocą wielu machin, jako 
zapomocą mac/dny elektrycznej czyli 
lconduktora, ou,telki elektryczm!j, lub 

lejdejskiej, batterij elektrycznyell; które 
są zbiorem wielkich butetek elektry

cznych wydaj ącycb tak mocną siłę elek
tryczną, ze nią mozna zabijać zwierzęta 
i topić kruszcze etc. 

o TROMBACH. 

To straszli we zjawisko takie pocho
dzi z przyczyn elektryczności powietrza, 
które jest dobrym przewodnikiem tejze 

Tom I. 7 



elektl'yczności, jeźli chmura mająca elek

tryczność przechodzi hlisko po nad po

wjerzchnią morza, pociąga kl~ sobie wo

d<;;: gdy woda iuz jest dostatecznie wznie

sioną lub gdy oMok nieco się opuścił 

ku tej wodzie, w tenczas ta siła elek

tryczna wyrzuca błysk pomiędzy chmu

rą a morzem, a piol'un uderza na co na 
trafi. Źeglarze dla których tromby są 
niebezpiecznemi starają si~ ie rozp'tdzać 

wystrza'łami z dział. 

o MITOLOGIJ. 

Mitologiją nazywamy naukę od daw

nych bogach pogańskich. Najdawniej
szemi z tych bajecznych bóstw miały 

hydź Ocean i noc którzy dali początek 

Uranusowi (Niebu) i Titej (Ziemi) z tych 

się narodził znów Saturn (czas) i Cy
hella Saturn lękając się bydź strąco

nym przez swoje dzieci, pozerał wszyst
kie skoro się tylko narodziły,' jednako-

woz Cybella ocaliła Jowisza, Nep tun3 1' 

l'lutona i Ceres.. '\tYys tawiają Sa turna 

pod postacią starca, w jednej ręce trzy

ma jącego kosę a w drugićj klepsydrę· 
Jowisz wychowany potajemnie przez 

korybantów na górze Jda 1 karmiu

nym był przez kezę ZVi'all~ Amaltea, 

którą potćm przemicnił w Niłufę, po'" 

dzielił si" najV\'yh1.ą wł'adzą z braćmi, 

sam wzi'ił nieho, morza orldal NeptQJ

nowi, a l)ieHo PlutOllł'Jwi, cz~sto się 
Jowisz przemieniał i tak w byka dla 

Europy'1 w deszcz zioty dla Danae, w 

pasterza dla Mnemo7.yny, w Amfitriona. 
dla Alkmeny; w ł'abędzia dla Ledy, w 

orła dla Ganirneda, a w nimfę dla Ku-' 
listy. V\T ystawiają go z piorunami w 
r~ku maj'lcego pr7.y hok n orła, J uno

na siostra i maHullI,a Jowisza, hyła 
dumna i zazrll'ośna~ prześlatlował'a La .. , .. ~ 

tonę, Alkmenę i S~mclę Jo zmienila 

w krowę,. Kalistę w niedl,wiedz-ia, i Zit-



zdrością swoją była gl'ówl1ą spr~zyną nie~ 
szczęść Troi. Znakiem jćj jest paw na 
ogonie którego Juno umieści-la 100 ocz 
Argusa, dziećmi jej hyły, Hebe bogini 
młodości, i Wulkan Lozek ognia. 

Neptuna boika wszelkich wód wy
stawiają na wozie ciągnionym przez try
tonów w ręku trzymającego troj - ząb. 
Ceres siostra Jowisza i Junony bogini 
Rolnictwa wyobrażaną bywa w koro

nie z Hosów trzymajl1ca snop i sierp w 

niku. Merku,ry był hozkiem handlarzy 
i zł'odziei, urodzi'ł się z Jowisza i Maj 
corki Atlasa, poznać go moina po berle 
ze skrzydłami jaki trzyma w ręku i po 
skrzydełkach przy kostkach u nóg, rów
niez jak i po małym kapelusiku okrą"łym 
ze skrzydełkami, jaki zwykle ma na g'ło

Wie. We.sta bogini ognia, wystawianą 

bywa z pochodnią w. ręku. Mars bo
zek wojuy, uzhrojony cdy, z mieczem 
w ręku; cZ~Slo na wozle. WenU8 ho« 
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gini pictkności, wystawianą bywa cala 
}1ago, opasana owym słu 'v\;uym pasem 
pi~lmości jalw znamieniem wstydli wo
ści. PJ7ulkan bozek ognia,. zawsze z mło
tem w rębl wsparty na kowadle. J1IIi

nerwa bogini mądrości, uzbrojona zdzi
r1ą w ręku, mająca tarczę z gł'ową J\le
duzy oraz. z sową przy nogach. Apollo 

bóg słOllca, malowany bywa z lirą w ręku. 
Dianna bogini lasów, zawsze z. łukiem 
w rctku i z pół xi~zycem na głowie. Ba
chus bóg wina, malowany bywa z ko
roną na głowic z winogron,. skurą ty
grysią okryty, z tyrsem w ręku i cią

gniony na wozie przez lamparty. Gracij 
był'o trzy, wystawiają one na pół nagie 
trzymające się za. ręce lub powiązane 

girlandami. Kupida bozek miłości, wy
stawiają go w postaci dzieciątka z łukiem 
w ręku często trzymającego pochodnią 

w r~ku. Pluton bozek piekła, zawsze 

ma na głowie koron~ zelawą i brod~ 

7* 
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gęstą, Cerher trojgłowny przy jego no
gach. .l-Ierkul syn Alkmeny i Jowisza 
z prześladowania Junony z.awistnej od
był 12 prac wielkich, wystawiają go 
z pałką okrytego skurą lwa N emejskie
go, którego pokonaL Pomona bogini 
owoców, otoczoną hywa zawsze kosza
rni pełnemi owoców. Pan bóg pól, 
wystawianym bpva z koźlemi nogami 
i z małemi rozkami na gło.wie. Flora 

bogini kwiatów, malowana bywa w oko-o 
lo otoczona k,,\' iatami. Muz było. dzie

wi<6ć, Klio ta była przeł'ozoną. nad histo
riją, wystawioną bywa z rylcem w r~kll 
którym ryie w księdze nieśmiertelności 
czyny pamiętne.. Tali/a przdozona llad 
komediją, zawsze jest z mask~ i' lustrem. 
w rftku~ Melpomena muza tragedij,. 
z sztyle.,tem w ręku~ Euterpe muza mu

zyki z fletem. Terpsi/lOra muza tańca 
zawsze tańcująca przygrywająca sohie na, 
lutni. Brato muza poezij. lirycznej, z lut-
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nią i pochodni~. Polimmja muza wy
mowy, okryta bywa p'łaszczem. lIranni

ja muza Astl'onomji z kompasem w r~
ku. Kaliope muza Epopej trąLiąca i wspie
rająca się na p~ku hroni. Eskulap bo
zek lekarzy wystawiają go jako starca 
opartego na swoiej pałce w okoł'o któ.
rej wije się wąz godło mądrości. Pro.

zerpina była zoną Pluto'na. Eol był 
bógicm wichrów, które trzymał zam
knięte w skale w Tracji, znaczniejsze 

były Boreas, Akwilo11, Eurus, Austerus 
i Zefir. Hehe bogini młodości, wysta
wianą bywa pod postacill młodej i świe-· 
zej dziewicy, ozdobionćj rozami, na
lewają.ca z naczynia nektar niebieski .. 

Morfeusz bóg S11 u, ma koronę z ma
kuwek i zasypia na fozu. Fortuna 

ma zawiązane oczy, trzyma róg obfi
tości i toczy się zawsze na jednym kole 
lub kuli. - Momus bóg śmiechu za-o 

wsze ma postać śmiejącą a na głowie. 

czapeczk~ wokoło z dzwonkami. Har-
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pokrat bozck miJcr.cnja, wystawiany 
hywa pod postacią młodzieńca, trzvma
jącego palec na ustach. Parki l)yi'~ ich 
trzy: KIoto, Lahesis i Atropo, one trzy

mały w piekle nić prz.eznaczenia ludz
kiego. Pół llozkowie znaczniejsi byli 
Iiastor, Pol1ztx, Bellerol'on Ja"on [/', - ,. 
Perseus:;" Te::.eus;;, Kadmus. 

}"rojna Trojmislca. Przyczyną tćj woj_o 
llY była hogini niezgody, która niehęd~c 
zaprolizon~ na wesele Tetydy córki Ne
ptuna rzuciła na stół j'aMko złote z na
pisem dla najpiftlmiejszćj. Juno, Miner

wa i Wenus zaczt;;ly wieść spór po
między soDą o posiadanie tego jalrl'ka 
Jowisz naznaczył" Sędzią w tej sprawie 

Parysa ostatniego syna Priama, który 
pasł trzody na górze Jda. Parys przy
znał one Wenerze, która nadgradza
.j<~e ten sąd, orlda :ła mu. Helenę córkę 
Jo~isza a zonę Menclaja, którą Parys 
uWIozł z Lacedemonu. Cała Grecija. J 
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poburzona za sprawą zazdrosnej Juno
ny i dumnej Minerwy, pogardzonych 
przez Parysa, \yzit;;ła sif6 do broni dla 
pomszczenia krzywdy i hali.by Menclaja. 
Wodzem wyprawy przeciw Troj został 
obrany Agamemnon Król Mycen Oj
ciec Menelaja inni znaczniejsi wodzo
wie hyli Menelaj, Achilles, dwóch Aja
tów, Nestor, Jdomcneusz, Ulisses, Dio
mcd, Filoktet , Patrokl, ze strony zaś 
Trojańskiej, Hektor, Parys, Helen syn 
Priama i inni. Najwaleczniejszem z gre

ków hył Achilles, a z Trojańczyków 
Hektor, którego Achilles zwycięzył, ale 
tez sam zginął u.godzony strzałą w pię
tę w jedyne miejsce gdzie mógł bydi 
rannym. Całe ohlt;;zenie Troj trwało 

lat 10. wszyscy Bogowie mieli udział 

w tćj wojnie prócz jednego Jowisza. któ7 
ry do Zadnej nie nalezał strony, Trojan 
hronili Mars, Apollo, Wenus. Greków 
zaś Junona, _ Minerwa, Neptun i Wul-
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kan. Grecy niemogąc otwartym hoJeru 
zdohyć Troj, uzyli po(l~jścia. Udali ja ... 
koby się ich wojska oddaliły od murów 
Troj, zostawili tylko na polu Konia nie
zmicrnćj wielkości, którego Trojanie 
zabrawszy wprowadzili do miasta, gdy 
noc wszystkich w mieście uspiła wy
szło z owego Konia 50. Rycerzów 
w niem ukrytych Greckich pod wocizą 
Ulissesa, dali znak innym Grekom przez 

zapalenie ogniów; którzy przybywszy 
ca'łą Troje;; w perzynę obrócili. 

Siedem cudó1'" 8WI:ata były l. SW1:q- ' 

tynia Dijamtj' \V Efezie. 2. Mauzoleum 

grobowiec wystawiony przez Ał'temiziją 
Królowę Karij jej męzowi Mauzoleowi. 
5. Latarnia Alexandryiska hyta to 
wid~ marmurowa na wierzchu której 
palilo się światlo CI/a przyświecania 

przechodzącym okrętom. 4. Kolos Ro
dijski statua miedziana, pomi<;jozy któ
rćj n03ami, najWiększe okręta wchodzi-
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ły do portu. 5. Piramidy Egipskie 

dotychczas zadziwiające wędrowników. 

6. Poaqg Jowisza Olimpijskiego dzie
ło Fidjasza. 7. Ogrody wiszCf:ce Semi
ramidy na szerokości których sześć wo
zów wygodnie się rozminąć mogł'o. 

KONIEC TOMIKU PIERWSZEGO. 
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MA-tE MUZE.Uj)I 
D L A. 

/ 
PILNYCI-I DZIECI. 

HISTORYJA. 

lIislorija jest 0p0wiadaniem najp'a-

1lli~tJl,iejszych zdarze{J. ułoionych podług 

pon:ądku ·czasu. 

Historija .dzieli si~ na Historiją Swię
tą, Histol'iją Swieclq, Historij-a Swięta 
jest Historiją ludu Juaelskiego i jego 
lleligii przed J eZllsem Chrystusem, zo
wie się takie Kościelną gdy obejmuje 
juz zaprowadzenie Religji i Państwa 

4Jezusa Chrystusa. Historija Swiecka 

dzieli się na staroiytną i tegoczesną.-
~ODl II. l 
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Starozyttla opisuje Ilam wypadki przy

padłe od stwonell'ia świata do Jezusa 

Chrystusa, a tegGczesna od -Jezusa Chry
:S,tJlSil a~ 1& ,lla,,,:zy.ch -c:z·asów. 

Bóg shY(!)I'Zył świat w sześciu dnia-ch; 
pierwsi ludzic nazywali ~ię Adam i Ewa; 
tych pomieścił w raju lecz gdy zle.o.li 

·owoe 'Zakazany 'Zo'8t'ali ·z tamtą4 wypę

dzeni, Kaim i Abel byli ich pierworo

.o.ncmi synami Kaim 'zabił Abla unie-
, siony ~a ,,,,iścią ku n'iemu; tułał ·się po 

~pełnionym zabójstwie dręc.zolly :z:gryz(}
tarni s.umienia, w miejsce Abla urodził 

się Adamowi Seth lecz potomkowie 

cnotliwi Setha połączywszy ·się z niego

dziwem potomkami Kaima zaczęli się 

dOpHszczać wszelkich niepr.aw-ości, Bóg 

łchzbmdn'ie 'umyślił ukara·ć potolJem, W 

'tćm, celu kazaJ Noemu 'Wyhudować arkt6 
ahy wnićj si~ schr.o:nił .z 'Całą familiją, 

a: ga'y się to stalo spuścił Bóg d'eszcz ule'

wny który trwał przez dni czterdzieści. 

Po wyj~ciu Noego. z arki ludzie z j.cgo. 

pokolenia tak się rozmnozyli, iz niemo

,gąc się pomieścić nadJ1l'zegami Eufratu 
rozeszli. si~ w róźne strony świata. Na. 
pamią·tkę zaś za.czQli bUdować v,'idą 

zwaną Babel którą chcieli tak. wysta-' 

w.ić ahy dotykała nieba, lecz Bóg zni-

w.eczyŁ ich dmr..nc zamysły pomiesza-o 
'wszy im języki tak, iz niemogąc' sili zro~ \ 

zumi'eć rozeszli.: się zanieclla'wszy roz,.., 

pocz<ttego. dzida .. 
Wkrótce Iunzie powrócili do dawne~· 

go bałwochwalstwa prócz jednego. Abra-· 

hama, tego Bóg powołał aby sj~ uda'ł 
do krainy Kanaan tam na d{)świadcze

nie jego ofiary kazał sobie poświ!6cić 

na wiar~ jego j'cdnego syna Izaaka, lecz ' 
gdy Abl~aham iuz miał wzniesioną r~

k<t na. zadanie ciosu. synowi Anioł wstrzy-

mat go. - ' 
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Izaak miał dwóch synów Ezawa i Jako

ha ten ostatni by.ł ojcem dwunastu synów 

od których powstało dwanaście pokoleń 
Źy,łowskich. Najbardziej kochał Józefa 

ku któremu bracia uniesieni za to za

zdrością sprzedali go w niewolQ; clostał 

się on do Egiptu a mądrość jego w tłoma
czeniu sn.ów Faraonowi, wyrwała go 
zwif6ziellia i wzniesla do na jwy7.szych 
w tym kraju zaszczytów. Gdy głód wy

nis·zczył. Kananejską ~iemiQ sprowadził 

Ojca i ca'łą familiją do Egiptu i t'6 
osadził w darowanej od Faraona kra

inie . Gessen. Pośmierci Józefa Hehraj

czykowie popadli w niewolę Egipską, Bóg 
dla ich wybawienia zes'łał im Mojzesza 

ten spuści·t 10 kar na Egipt dla znie
wolenia Faraona ahy pozwolił Hebraj

czykom wijść z niego. Dał one :Fara

on ale wkrótce tego Załując puścił się 

za Iliemi w pogoń i dognał ich nacI mo
nem czenvonćm. Żydz.i za sEra wą Moj .. 
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zesza przeszli suchą nogą ale Faraon M

topi'! się w jego bałwanach z całym swym 

wojskiem. Wczasie długiego przechodu 

dał Bóg Mojzeszowi 10 przykazań ry
tych na d\yóch marmurowych tablicach, 

i odtąd to się zowie prawem pisanem, 
działo się to w roku 2515 po stworze

niu świata. Niedoszedłszy do palestyny 

umarł Mojzesz mianująo w miejsce swo

je najwYZszym kapłanem hrata swego 
Arona. Jozue podbiwszy rózlle bałwo

chwalcze Narody wszedł do Palestyny 

którą podzielił na 12. pokoleń. - Po 

śmierci Jozuego popadali zydzi w Bał'wo

chwalstwa za co Bóg ich odda\vał w 
jarzmo niewoli narodom które oni cIaw-

. ,. db'l' e-dy sip. poprawiali uwal-llle') po t I,:, 't 

niał ich i z syłał im Rządców zwanych 

Sędziami z których najsławniejszemi 
hyli Samson i Samuel. 

Izraelici na wzor innyeIl Narodów 

domagali si~ Króla, Samuel na t't 80-
1* 



d.:o.ość· namaścił, Saula lecz gdy' ten oka:

ul si~ nieposłuszny.m Bogu zostaŁ z tro

llU zepchni~ty a' na jego miej,sce Dawid. 
1y-ł wyhr.anym. który \y.si'awił swe imie. 

napisani.em psalmów, upadek tego, mo

narchy i jego. pokuta. dowodzą najlepiej, 
tego charakter, Salamon syn jego szcze-. 

górną od Boga obdarzony mądrością; za-o 
cJ:ą·ł budować' kościół w ' J eruzal'em" lecz, 
gdy się dopuścił balwochwalstwa ścią-. 

gnął na siebie gniew .Boga i Dunt.ludu •. 
Po śmierci jego państwo. zostało · podzie-. 

lone na.2 Królestwa J udzkie· i Izr.aelskie, 

pierwsze· slda'dato si~ z dwóch pokoleń 
Judy i Beniamina które zostawszy wier

nemi familij. Day.v;ida uznały swem. kró-. 

lem Roboama Syna. SalamQna.. Izrael-. 
s.kie zaś' wybrało na tron J'eroboama 

na.czelnika. Duntfi za przykładem sw,ego, 

Króla przyj~ło. ba'łwocliwalcze.· wyzna-o 
nie, za. co od Boga odrzucone przeszł<lJ 
pod panowanie Assy'rijczyków~, 

Po, zawojowaniu Królestwa. Izrael-. 

skiego przez Assyrijczyk.ów, Króleslwo, . 
ludzkie· utrzymywało sic.; jeszcze' przez. 
~32 lat dla pobozności- i cnot niektórych. 

i,ego Królów, . z, tych Ezechiasz, Jozias:li" 
inni zaś powiększej cZ<;łści. wbezbozno,. . 
ści zbytkach ibalwochwalstwie· byli po

gl'ą7.eni. . Nareście podpanowaniem- Joa-· 
bima.. Nabuhodonozor król Habiloński 
Wszedł do. Jeruzalem, zabrał' kilkanaście 
tysięcy; lud'u, w niew:ol~, a mi<tdzy inne-o 

mi i Daniela· pr.oroka. J lldea. przez tego. 

Kr.óla. opanowaną został'a, Jeruzalem zbu-· 
!'Zone, a, ostatni Król Judzki Sedecyllsz 
z: mnostwem. ludu pojmany w wilizach 
zycia dokonat . 

. Cyrus Król Perski.. pozwolił ' Zydom 

powrocie z njewoli. do,Ojczyzny, Kościół 
Jerozolimski na nowo, odbudować, od
dał im wszclkifl naczynia. kościelne za:
hrane' prżez Nabuhodonozora. Powró • . 

~iwszy z, niewoli zostawali pod władZI!; 
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. Najwyhzych Kapłanów. - Alexander 
Wielki Król Macedoński IIOclbił Kró
lestwo J udzkie lecz równie jak Cyrus 
oDchodzit sili z jeg(} mieszkailCami, po 
śmiel'ci jego przeszli Źydzi pod panowanie 
Antyocha Epifanesa który ich prześla
dował, Kośció.·ł Jerozolimski zamienił w 

. hałwochwaluią, az nareszcie Judeas Ma'-
chabeusz oa Boga na wybawienie zy
dów zesł'any, skruszył potltgę Królów 
.Syrijskich, ale nieszcz~ściem pozostał-y 

dwie sekty w Judei Faryzeuszów i Sa
-duoeuszów te bY'ły przyczyną niezgóo, 
Mędóv\', i wojen domowych. W tedy 
.Eóg zesłął na ~ydów potęznego nieprzy
jaciela w Rzymianach. Pompejusz do
hył Jerozo.limę i zaczął władać losami 
Judei. Na koniec Rzymianie mianowali 
HercHla Królem Judei za- jego to pano
wania przyszedł na świat w lletleem 
Zhawiciel L'odzaju ludzkiego .Jezus Chry
stus roku 4000 po stworzenil~ ~wiata. 

9 ) 

HISTORYJA SWlECKA • 

Jest I-listoriją rozmaitych Narouów 
które istniały na okl'~gu ziemskim, dzie
li się ona na historiją Slarozytną i 110.

woiytną· 

IIISl'ORYJA STAROŻY'rNA 

o Egipcianach. 

Początek l\fonarchji Egipskiej odnosi 
się do czasów potopu, Cham syn Noego 
udał się do Egiptu a roazina jego nad
zwyczajnie tam się rozrodziła. Pier
wszym królem Egiptu o którem wzmian
kuje pismo święte pod nazwiskiem Fa

raona, jest ten do którego Abracham 
się schronił, miu'ł on si ę nazywać Cer
tos. ,;y temze czasie l\ierys rządził 

wyzszym Egiptem, on Lo ka7.ał wykopać 
owe sławne JC7.1oro przyjmujące w sie-

bie wotry Nilu, ocl.niego nazywane jezio-



lO' l 
rem l\'Ierysa. NastltPca. jego Syfóas po'
cz-ynił wielkie odkryeia w umleJl~ tno- ' 

ściach. 'V sto lat poźnićj Arabowic opa
no.wali lHemfis, a Dynastija tych kró-
lów pasL.erzy utrzymywała się przcsdo 
przez lat. 300. Po}' jeonym z nich Józef 
zawiadował krajem a Jakób osiadŁw niem. 
z swojc1 familiją . Wspominają o Ram-
psesie ktory oLarczał ' Źyclów zbytniemi_ 
pracami. Zostawił on dwóch synów 

Amenofisa i Buzyrysa , pierwszy z nich. 
zagarnął pod swc' panowanie trzy czwar-, 
te' cZ<iści Egiptll jego n1niemają hyclź. 

tym samym. Faraonem który goniŁ Moj-· 
zesza i został pogrązony z swym ludem 
w nurtach czcl:wonego morza. BY'ł on 
Ojcem owego wielkiego Sezostrysa sła,. 

wnego zdobywcy. Po nim prędko , po so
hie następowali Meops, Mylel'inus, Asi
dus, Psusen który swą siostrę poślubił 
Salomonowi;, Sesak tćm jest sławny iz 
z-lupi-l: pod panowaniem. Roboama skar~ 
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by koseioła Jcrozolimskiego. Panowa
hie innych nast~pców pokryte jest ciem
llą 'zasłoną, 'az do Taroka który doszedł 
do kolumn Herkulesa., był on sprzymie
rzeńcem Ezechiasza kró1a J udzkiego. -
'Syn i następca je.go M-echa'o przedsie
wziął kopać kanał na 25 mil długi dla 
-dączeni-a Nilu z morzem Czcrwonem, 
'za jego czasów Fenicij anie pokazali się 
na morzu Cz'erwollem opłynęli przylą

-dek Afryki, poźniej nazwany Przyląd

kiem dt}brej na,dziei i powrócili nazad 
'Przez c'ieśnin<i 'Gadcs terazniejszy Gi
hraltar. Nechao zwycięzył Jur1eję, król 
iej Josiasz zginął, a następca j,ego za
-prowadzonym został ,cło Egiptu. Ama
sis rządził krajem przez lat 40, on to 
postanowił prawo aby kar.dy z Obywa
teli 'tłomaczył się przed Urzędnikami 
'na to postanowionemi z czego się utrzy
muje, Cypr 'wyspę 'przyłączył do swego 
państwa; pod jeg{J to panow,aniem Pyta~ 



{ 12 

goras zwiedzi'ł Egipt i tam nabył pier

wszych zasad Mctampsykozy. Po jego 

śmierci KamLizes syn Cyrusa Król Per

-ski zrucił z trOllU Psamenita syl1a jego 

i zamienił Egypt vl'prowinciją Perską, 
co trwało przez 112 lat, potym czasie; 

mieli Egypcianie Królów zawsze wo

jujących z Persami. Artaxerxes Ochus 
znowu ujarzmił Egypt a ten równie 
jak wszystkie inne prowillCi je Persij zdo

hytym został przez Alexandra, po śmier
ci jego Egipt dostał' sitt z podziału w rę

ce Ptolomeuszom 17 królów tego na

zwiska panowało ciągle po sobie az do 

AugustaCesarzaRzymskiego, który Egypt 

podbił pod m.oc oręza Rzymskiego. Naj
sławniejszym hył Ptolomeusz Filadelfus, 

który znacznie zwi~kszył księgozbior 

załozony przez jego Ojca w Alexandrji. 

Egipcjanie obdarzeni wynalazczem 
Jelliuszem hyli pierwszemi Astronoma
mi ., oni wydOSJlOJla.li.li ulUiej~tności mo,-

tematyczne a szczególniej mechanikę, cze

go mamy przykł'ad z ich piramid któ

re są. zdzialane z tak cięzkich kamieni. 

M;liemają niektórzy ze Etiopczyka

wie są osadą Egipską, która zamieszka

wszy w pi-ęknym klimacie kraju, uro

dzajn~m i suchym, nadzwy~za~t1ie si~ 
rozmnozył'a. Her-odot wystawIa Ich nam 

jako ludzi najlepiej utworzonyc1).-,- Wy
hicrających sobie za króla najroślejszego 
i naisilnicj:>zego z pomiędzy siebi-c, Kam
bizes na. pr{,~no ·usiłował i ch ujarzmić. 

() ASSYnYJCZYKACH. 

Po Egipcie najf1awnieJsze są Króle

stwa Assyryjskie i Dabilonskie, bądź ze 
Belus czyli Nemrod ulwierilził tylko 

w 13abilonie państwo załoz'one przez As

S\1da syna Soma, bądź ze musiemy ~rzy-
, ., .• b"ł'y i\.wn pallstwa oddZIelne 

pUSCIC lZ J .,' , .. 

AssYl'ijskie i Babllollskle, bądz, ze Be-
Tom n. 2 
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lus był sam tern Assuaem, tak trtHln~ 

JRS,!; przedrzeć grubą zasłonę p{)krywa
j~cą pierwotne czas,Y dziejów tego pall
st)V:;t.. --=-

Nemroda wystawiają nam historycy 
jako wielkieg.o zdobywr.ę i znakomitego 
str~elca, jemu przypisują wybudowanie 
Babilonu, syn jego Ninus wybudował 
Nini w~ i zaślubił da wną Scmiramis która 
rozpocz~te dzieła przez m~za po jego śmier. 
ci k011czy'ła, ona odzna<:zyła się odwagą 
w Indyach, przyozdobiła Babilon owe ... 
mi sławnemi ogrodami wiszącemi,policzo_ 
Remi pomiędzy siedem eudów świata. 
Syn iej Niniasz tylko iedynie tron po 
niej .odziedziczył'. Nazwiska jego na
stępc6w ledwo dosd'y nas; Sardanapal 
najnikczemniejszy z uich wszystkich 
zmuszonym był spalić się w swojm pa
łacu, aby nie wpadł wręce zbuntowa
nego przeciw sohie ludu. 

W tenczas to Monar'chia A5syrjiska. 
.?-ostała podzieloną na :3 osobne Krolc'" 
sLwa. Arbacrs utworzył Króleshvo :n1c
dów, Belias Babilenu, a Teglasfalasa~ 
Assyrjiskie, było ono wittksze od dwóch 
Poprzedzających, on to podbił królestw() 
Syrji, nałozył Haracz. na Iz.raelitó~v, syn 
jego Salmanaiar opanował BahIlon, a 
następca jego i syn Senaheryb został 

zamordowanym od własnych dzieci. 
A.ssaranoll p~dbiwszy Króleslw() B~hi..." 
lońskie przyłączył go cło Niniwy a kró

la jego Manassesa ,,,,·zjął "y niewolę. .' 
Medowie hyli odłamkiem monarchJl 

Sardanapala Król icll DCf)oles, wybu
dował Ekhatanę, Syn jego Fraortęs 

z hołdował Persiją, ale NabucllOdono-
ZOl" dobywszy szturmem Ekbutanę zra
hował ją, j-cgo zaś samego w zjął w njc~ro
l~ i zamordować kazał, przeszedł potem 

l:ufl'ates podbił Aziją mnlejszą,złupił Aru
hiją, lecz gdy J uc1yth zamordowala Holo
fernesa dowódzcę wojsk jego one zosla'l'y 
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pod Betuliją zniesione. Cyaxnres Syn jego 
pomścił si~ niejako z niewagi Ojca 1)0 

zgromadziwszy rozbite sił) i poł'ączywszy 
się 7, Nabopolassal'em zniszczył i zrabo
wałNiniwę· Nabuhorlonozor II. byłjednem 
z największych władców, Bóg. go to ze
słał na karę ludów, on to po drugi raz 
zabrał zydów w niewol~, lecz w końcu 
dostał pomieszania zmysłów Z której to 
słabości po siedmiu latach wyszedłszy 
rządził , ieszcze krajem przez lat kilka 

l'ostroplłie. Następcy jego tylko wstę
pov .. 'ali po nim na tron wstrząsl1iony._ 
Medowie oblegli Baltazara i opanowali 
stolicę jego. Astyages złączywszy się 

z młod ym Cyrusem pobił Bahilończy

ków i ich sprzym,ierzeńca Kt'ezusa króla 
Lidji. Cyt'us następca jego wstąpiwszy 

nil tron Jlfcdów polączył go z Persiją po 
śmierci Ojca swego Kambizesa, pod-ług 
proroctwa Daniela, pozwolił zydom 
wznieść na nowo 7.gruzÓw kościół Jero-
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~olimski a zostawszy panem całej Azyi, 
l'ządzi-ł krajem przez Jat siedem 11 nie
którzy mniemają go ]lydź pierwszym za
łozycielem Poczty w swych pallstw~oh. 
Kambizes II. nieprzestając na rozleg'łycll 

dziedzic~nych krajach chciał podbić Egipt 
lecz gdy ten zamysł niepowiodł mu się, 
umarł z zgryzoty. 

Darijusz syn JIistaspesa z pospoJstwa 
wyniesiony na tron, połozył tam~ nie
rządowi zagnie~dzollemu za poprzcdz~
j~c·ego panowania, Grecy pobili go 
11a polach Maratonu, umarł odebra
wszy wia ~1omość o buncie wybuchłym 

w Egipcie. -
Xerxcs syn jego poskromił ten IlUnt 

wyprawił siQ 11a podbicie Grecji, lec.z, 
doznał najsilniejszego odporu w przeJ" 
ściu TermopiT, spalił Ateny" przegrał 
slawne bitwy pod Salaminą Plateami 

i Mikale, powróci wszy do Persy i został 
2"" . 
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zamordowanym odDowodzcy swe-j Gwar
dji Artabana. 

Artaxerxes prze~wany długoręki, na
stępca jego sprzyja·t Źydom, ukorzy-i: 

zbuntowanych Egipcian, przyjął w swych 
krajach sławnego Temistoklesa wygna

nego przez współ obywateli z Aten 

umarł 41 lat panując. Syn jego tylko 
45 dni panował, został bowiem zabity 
od hra ta własneg.o Sozdima, który tak

ze wz.ajemnie znów od brata Ochusa 

z tronu z trąconym z.ostał·, ten ostatni 

panował lat 19 posil'kował on Lacede
mończyków przeciw AtenczykoJU w cza

sie wujny Peloponezkiej. Artaxerxes 
MnemnOJl wstąp.ił na trOll mimo prze

szkód matki swej, chcącej. hrata j.ego 
Cyrusa" ZWaJlcgo młodszym wynieść na 
tę godność,. ten ostatni miał na swym 

Zótdzie 10,000 Greków i napadł znie
mi na Artaxerxesa, lecz został zupełnie
pobity i sam poległ w bitwie. Wten. 
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Czas to Grecy odbyli ów slawny odwrót 
pod dowodztwem Xenofonta. 

Artaxerxes Ochus III. hył okrutnym 

tyranem odzyskał Egypt, został otru
ty. Najmłodszy z jego synów wstąpił 
na tron lecz został zaduszony !Jrzez Ba

goasu zahojcę Ojca swego, ten wprowa. 
dził na tron Kod(}mal1a rządzcę Arme

llji który hył królem najodwazniejszym 
i najlepszym, wstąpił na tron w tern 

czasie co i Alexander na tron Macedoń

ski, hył to czas w którem pod-tug prze
powiedzenia pro-l'oków państwo Per

skie mi~.do hydź zniszczanem przez Ma
cedoJiczyków. Alexander mszcząc się 

krzywd Greków, przelliosł wO'jnę do 

Azji, pogromił Dariusza w trzech bit

wach zmusił go «o haniebnej ucieczki 
\lvczasie której od zdrajcy Bessusa ten 

In.onarcha zORtał zamordowany, tak upa

dło pańs,two Perskie w 250 lat. po swo .. 
jem załozeniu przez Cyrusa. 
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, o GREKA,CH I l\IACEDOŃCZYKACII. 

Inachus rodcm z Azij mniejszćj zało
zył Królestwo Argos, zapunowania syna 
jego zył Ogiges Król Beotji którego pań~ 
s1wo miało, ulcdz okropnemu potopowi 
na 1600 lat przed Narodzeniem Chry
stusa. -" Cekrops sprowadził z Egiptu. 
Osadę do Attyki, zało~Y 'ł Królestwo 

, Ateńskie. W 'krótce znowu był potop 

W Tessalji za panowania Deukaliolla; od 
Syna jego Helena Grecy zaez.~li się awać 
Helenistami. 'iVtymzc czasie Kadmus 
pr.zybywszy z Beocji załozył Tcby, on 

pierwszy wprowadził sposóh pisania, do-
tąd ieszcze Grekom nie znany. ' 

Perseusz nieszcz~śliwym przypadkiem 
l.abiwszy swego Dziada, uciekł z swćj 
Ojczyzny i załozył miasto Miceny które 
p.óźnićj jcdnćm znajgroźniejszych państw 

_ ,Grecji si~ stało. Wtymze czasie.Pelops syn 
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Tantala przybył do Elidy zaślubił Hy
pooanikę, od niego Grecy zowją ,się Pe...

lopidami. 
Niedługo Jason młody Xiąi.e Tessal

ski zgromadz.ił wojownikó~ Grecji dla 
zo.obycia skarbów króla Etesa w Kol
chidzie i to się nazywa wyprawą Argo
nautów, od okrętu zwanego Argo na któ
rym płynęli. Najsławniejszym z Argo
nautów, był Herkules syn Amfitryona 
ten wykonał l ~ prac, o których Mito

logija wspomina. 
Miedzy wyprawami tych czasów trze~ 

ba wspomnieć o ohlęzenil1 Tebów, gdzie 
dowodziło siedmiu sławnych wodzów, 
a ruiftdzy temi dwóch Braci 'Etokles i 
.l'olinices, ci będąc zaciętemi nieprzyja
cioł'mi polegli obydwa z rąk jeden o.ru
giego. Wzięcie Troi jest takie jednym 
z główniejszych wypadków tej Epoki hi
storji Greckiej, załozycioJ.em Troi byłDar~ 

danus, a następcami jego Laomedoni l'ri-
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am. GIJCCy zhurzyli Troję po zgonie 
Achillesa. Grtejia I'\V tcm czasie doznała 
rozmaitych zahUl'Ze11, Agamemol1 został 

zabitym przez Egista. Idomeneus wy
gnanypl a Ulysses Mąlwł si~ po morzach 
cias długi. Heraklidowie potomkowie 
Herkulesa, opanowaliPeloponez i podzie
lili się niem. Shelenus połączył pod 
swe panowanie Królestwa Argos, My
cen. i Sycyonu. Lacedemon miał dwóch 
królów,; . KtesJfónt panował w Mescnii 
a Alktes w Koryncie. 

, ~ 'czterech królestw z.ałozonych prtez 
Heraklidów. LacedemOllskie i Korync
kie utr.zymywały si~ z chwałą, ostatnie 
inianowicie wsła wiło si~ przez pielę
gnowanie Nauk i Sztnk pi~knych. Teby 
po stracie swego Króla Xantusa zmie
niły się w Rzeczpospolitę.--- Ateny po
szły za ich przykhdcm po śmierci Ko
drusa i postawi-ły naczeIe rz~du tak 
zwanycJl Archontów. 

JOli.czykowie i Eolczykowie wypędze
ni z Peloponezu, przeszli do Azyi mniej
.szej i tam po zakładali wicIe miast. _ 

Dorijczykowie takze się wsławili wie
lu zdobyczami. - Lac.eclem0l1czyko,,,ie 
wzbili się w ' potęgę. Likurg odhywszy 
Podl'-óze do Krety, JonjL i Egiptu za po
Wrotem swoim do Ojczyzny:., ustano, -ił 
mądre prawa, którezyska:ły podziwie
nie Grecji.-Epiktet , król Elidy odno
wił w Olimpji Igrzyska od' tego miasta 
~wane Olimpijskiemi, odbywały 'się 
~me co 4 lata i s,tuzyły ~Grekom za ~l'ę 
-clo oznaczania dat znaczniejszych ,,y y
padków. -

W sto lat blisko po ustanowieniu 

Igrzysk Olimpijskich, Karanus pocho

uzący z krwi królów Argos przybył do 
Tracji na czele hałastry opanował Edes
sit i załozył Królestwo MacedOllskie 

:które wkrótce tak , sławnym się stało. 



Po dwudziestoletniej wojnie toczonej 
mięrlzy LacedelllOllczykami i Messellczy
kami, ostatni zostali całkowicie pognę

bieni. Ci któl'~y S1<.] ratowali ucieczk,!, 
osiedli w Sycylji, reszta zaś posz'la w 
niewolę i tych zwano Hotami. 

Drakon Archont został prawodawcą 

Ateilskim., równie jak Likm'g był La
cenemońskim; ale prawa jegQ były za 
.okrutne, Solon jeden z siedmiu mędrców 
Gt'ecji, nl1clał ilIi nowe, a te złagodziły 
obyczaje, . jednakowoz Pizystrat przy
właszczył sobie najwyzszą władzę, po 
dwa razy z tronu z ~.zucany, dwa razy 
na niego wst~powa't, rządził az do śmier
ci, syn jego Hipark panował lat 15. 
został wreSCle zalllordowanym przez 
Harmodiusa i Arystogitona , Hipiasz 
~rat jego nastąpi'ł ponim, lecz wygna
ny przez Ateńczyków schronił się do 

Persyi. -
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'\v tym czasie zyło owych s'ławnych 
'siedmiu mędrców Grecyi ci hyli Tales, 
Pitakus, Bias, Solon, Peryander, Kleo
bulus iChilon. 

To hyła najświctnicjsza Epoka Gre
cji, mMgość lUfhi uczonych a mi~dzy 
temi celujący hyli w poezji Simonides, 
Pindar, Anakreon, Esch)'l i Eurypides; 
W filozofii i "Wymowie Xenofol1, Ępi
thal'mu, Chocylides, Pitagoras, Anaxi
menes. Atenczyltowie szczególniej po
łlli~dzy innemi Narodami Grecji odzna
czali się przez swój dowcip, polor ohy
czajów i gust do sztuk nadohnych. -
Lacedemończ)'kowie czyli Spartanie od
wazniejsi i bitniejsi, ale daleko byli clzik
szemi co do obyczajów. W tem to cza
sie Grecija Mugo walczyć musiala prze
ciw Persom, wewnętrznie zaś po mię
dzy sohą ustawicznie się szarpał"a. -
W tenczas to widziano Arystydesa naj
lepszego z Gl'eków wygnunego z Alen 

Tom n. 3 



na lat 10. Xerxes naczeIe 1,700,000 

zó1nierza i 1000 galer naszedł granice 
Grecji, Temi~tokles dowodzca Ateński 

ledwo zdołał zgromadzić 4000 ludzi a 
Leonidas z 300 Spartanami bronił przej
ścia przez wąwozy Termopilskie 20000 

le1:)to Persów lecz Spartanie nakoniec 
uledz przemagającej sile mnsieli, wszyscy 
imiercją walecznych polegli. - Persowie 
podstąpili pod opuszczone przez obywa
teli Ateny, opanov\rali Cytarlellę amia .. 
sto spalili. ~ Jednakowoz flota Perska 
zostaI'a porazoną przez Temistoklesa pod 
Salaminą, Xerxes lękając się aby mu 
GI'ecy nieprzecięli przejścia na Heles
{Hmcie zburzywszy ieszcze kilka miast, 
udał się w odwrót do Azji zostawiwszy 
500~000 Persów po~ dowodzt\'\'em Mar
,loniusza, wojsko to zniesionem zostało 

\V 1itwie pod Plateami przez Pauzani
nsza króla Lacedemonu i Arystydesa 
l'\"odza Ateńskiego, tegoz samego dnia 
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hierlo~itki. bitwy Salarrtińskićj zostały 
zniszczone pod lUykale. Od tego cza
su Grecija została oswobodzoną od tych 
strasznych nieprzyjaciół. Ateńczykowie 
pod wodzą Cymona opanowali kraje zaj
lllowane dawnićj przez !>ersów od Jonji 
az do Pamfilji. Ateny powstały na no
Wo z gruzów, Perykles ozdobił je wspa
niałemi poml1ils.ami. Atenczykowie 011-

dani sztukom nadobńym, wznieśli się 

do najwyiuego szczebla. hwały. Inne 

narody Greckie pog11dał'y na ten szybl<i 
Wżrost Aten, iuz podziwienia, iuz zazdl'o~ 
ści okiem, z kąd wynikła krwawa wojliil 
trwająca !J7 lat miltdzy Lacedemończy
karni i Ateńczykami. Główlliejszemi wo:... 
dzami w tej wyprawie hyli z strony Atell
sbćj, Perykles, Teramenes, Trasybul, 
Aleybiades; z Laccrlemollskiej Brasidas, 
Maudas a Lizanrler koniec ićj połozył, 

obll:lgł on Ateny, zniszczył port Pi rej", 

ski, zaprowadził Rząd 50 Archontó·w. 



Lecz Trasyhul wszedł rIo. Attyk. wy
pędził ich i Ateny oswohodził. 

Smierć Sokratesa w temze czasie przy-o 

padła. Zmusili gO' AteńczykO'wie dO' wy

picia trucizny za tO', ze uwazał inacz ćj 

Bogi jak lud cały: LacedemO'ńczykowie 

zawistni wzrastającej Ateńskiej PO'wagi" 
zawarli z Artaxerxesem haniehny trak
tat, znany pod imieniem Antaltydy od

dali mu wyspy Greckie w Azji mnićj

szćj, a chc r~1, PO'wetO'wać stratę, O'pano
wali zdradą Teby, ale wkrótce pycha 

ich skaraną została. EpaminO'ndas i Pe

lopidas TebańczykO'wie, stan~wszy na
czele wygnańców pobili Lacedemończy
ków PO'd Leuktrami i dos:lrli.. az dO' bram 

Sparty, LacedemO'óczykO'wie widząc się 

hliskiemi zguby, wezwali PO'mocy Atell

czyków, którzy niepO'ITInąc swych, uraz 

zlączyli się 7.niemi przeciw Tehanoll1. 
I~ccz Epawinonuas pohił ich pod Man-
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tyneą od tegO' czasu Teby poczę'l'y gó~ 

l'O'wać w Grecji. -

ZmO'rdowani u'stawicznemi wO'jnami 

Grecy i poclzialami wewnętrznemi; za

warli pO'koj, lecz. ten w krótce zO'stał 

zerwanym przez nową wO'jn~ zwaną 

Swigtą, trwającą przez lat 9, PO'wO'dem 
dO' niej było, ze F'O'ccjczykO'wie. niechcieli 
opłacić kary świątyni w Delfach na 
Ii tórą byli skazani przez Amfiktyonów .. 

W O'jna ta w którć j ległO' wielu. znakO'

mitych. WO'dzów,. przyśpieszyła upadek 
Grecji i O'twO'rzyła pole dumie Filipa. 

Filip król MacedOJlski,. był synem 
Amintasa, wychowa'ł się pod okiem Epa

lllinondasa, wstąpiwszy na trO'n, jedynie. 

hył zajęty myślą podbicia Grecji, i przez, 

swą PO'litykę, zdrady i złO'to,. tyle dO'ka
zał, ze zO'stał ićj władzcą .. Jednak Atell
czykowie O'.cuceni z, gnusności wymO'wą 

DemO'stenesa, PO'łączyli się Z Tebańczy

k.ami lecz pohici zostali PO'd Cherene~ 
5*. 
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}ll'zez Alexandra syna Filipa, zwycięzca 
powziął zamiar przeniesienia wojny do 
Azji i cHa tego iuz ogłoszono Filipa naj
wyzszym wodzem Wojsk Greckich prze
ciw Persom, lecz ten został zamordo
wanym przez Pauzaniasza, któremu od
mówił sprawiedliwości. 

Alexander wstąpił na tron po Ojcu 
w 24. Toku zycia, uczel} Arystotelesa, 
i zwycięzca Chersoneński w 18 roku; 
postano,,,ił spełnić wszelkie zamysły 

Ojca. Równie jak tamten ogłoszony naj
wyzszym wodzem Wojsk Greckich.
Zburzy]: Teby ochroniwszy tylko domek 
poety Pinrtara. 

Wróciwszy do Macedonji, powierzył 

.iei Rządy Alltypatrowi, poczem wypra
wił się na czele 4000 zołnier-z.y do Azji. 

.Podbił Aziją mniejszą zupełnie, udał 

się ku Syrji, zdobył wszystkie miasta 
napotkane w swoim pochodzie. Opa
D,Qwał Tyr. Zawojował cai'y Egipt W 

którym na pamiątkę swego imienia, za,to
zył Alexandriją miasto portowe, po
wrócił do Persji z hołdował' ją w czte
rech bitwach, które wygrał, podbił Me
diją, Partiją, Hirkaniją, Baktryanę i Sog
dianę, doszedł az do Indji które by-lby tak
ze zdobył gdyby nie wojska jego, które mu 
odmowi'ly posłuszeństwa w udaniu się za 
nim. Powracając umarł \V Babilonie w.33 
roku zycia,nie zostawi wszy po sobie zadne
go dzied~ica. Pozostali vI'odzowie wymor
dowawszy całe jego rodzeństwo, dla oso
bistych widoków, rozdzielili rozległe jego 
państwa. Antipat.es wzją'ł Macedoniją, 

Ptolomeusz Egipt, Lyzymach Traciją 

i Helespont, Seleukus Syriją. Ale za
zdrośni i chciwi ' wzięli się między so
bą do oręza, zkąd powstały krwawe 
wojny z czego korzystając niektóre na
rody Azji mniejszej~ wyJJiły się z pod 
jarzma i potworzyły nowe Królestwa, 

jakoto: Pontu, Bergamu i BitYllji. Lecz 
najznaczniejszemi monarchiami hyły Sy-



( 32 ) 

rija i Egipt. 'V krótce caly wschód u
znał pallstwo Greckie, przyjął jego ję

zyk. Mimo to jednak historija jego nie 
wystawia iuz nam tych wielkich czy
nów. Prócz Rzeczypospolitej Achejskiej 
która odwagą Aratusa opóźniła nieco 
upadek wolności, lecz nakoniec została . 

zniszczoną przcz Rzymian. Juz. Grccija. 
lliewydał'a wi~cćj wielkich ludzi i stała. 

si~ łupem zwycięzców. 

o RZYMIANACH'. 

Za:łozenie Rzymu przypisują Romu
lusowi i Remowi, którzy byli synami 
Westalki Rp-j-Silvji. Jak tylko się u
rodzili nzian ich Amul iusz: rozkaza'ł te 
dzieci utopić w Tybrze ::tle Faustulus 
ocalił one i wychował tajemnie~ Zbie
gi ze wszystkich stron złoczyńcy chro
niący się kary więzienia, zamieszkali 
w.n~dznych chałupach nad hrzegami Ty-, 
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tFU na 155 lat przed Narodzeniem Córy-, 
stusa, załozyli picn"sze fundamenta mia
sta, klóre kiedyś Się stalo panem świa
ta cał'ego. Poruewaz, zhywało im na. 
kobietach, postanowili silą one pozyskać 
i w czasie pewnych uroczystości por
'Wali kobiety swych sąsiadów Sabinów,. 
zkąd p(j~T sta:la ",,rojna, która. zakończyła 
. k . ł \ 

SIę po ole m zupe 'nym. '4 
Romulus, został ogłoszony Królem 

Rzymu, któremu nadał' .swoje nazwisko, 
po zabiciu swego bra ta Rema~, który o 
tę godność wiódł zbim sp6r. - Lecz 
i Romulus takie został zamordowanym 
od Senatorów swojch. Ciz Senatoro
wie korzystając z zaćmienia słońca W 

lnowili w lud, iź ich władzca cunow
nie został ponvanym do Nieba. Numa 
Po mpiliu8Z nastąpi 'ł po nim, dał on 
Rzymianom rozsądne prawa a chcąc 

im nadać wj~cej trwa'łoś ci, udał przed 

ludem jakoby miewał tajemne l:Ichadzki 
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z Nimfą Egeri ją, i ze · ona mll je dyk.J 
towała, panował lat 43. Za panowania 
Tuliusz(~ I-Iostj-liusza odb)"ta sitt sławna 
walka trzech Horacijuszów przeciw trzem 
Kuriaciuszo1l1 którćj skutkiem, Alba pl'ze
szla podjarzmo Rzymu. .4n"u8 lJllar

CiU8 rozpnestrzeni'ł miasto. Tarlr.wi

niuaz stary wprowadził walki Szermie
rzy w Cyrku przez siebie ua ten przed
miot jedynie wystawionym. Serviu$ 

Tuliusz podbił buntowniczych Toskań
czyków, został zepchnięty z tronu przez 
własn1! c~rkę i ~ ie; rozkazu zamordo
wanym. Ostatnim królem Rzymskim 
hył Tarlcwiniusz Pyszny, on pierwszy 
wprowadzi'ł kajclany dla wi"źniów, rzą
dził Rzymem po tyrailsku. Lud z nie
cierpliwiony jego postępowaniem, a naj
bardziej krzywr1(~ wyrządzoną przez sy
na jego Sextusa szlachetnej i cnotliwej 
Rzymiance Lukrecij, zrzucił go z tronu 
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i zniszczył w'ładz~ królewską istniejącą 
od 245 lat. 

Najwyzsza władza przeszła w ręce , 
dwóch Konsulów, urząd jch trwał tylko 
przez Rok, Junius Brutus, i Tarkwini
usz Colatynus byli najpierwszemi. _ 
Porsena król Etrurij posiłkując wypę
dzonemu Tal'kwiniuszowi, ob1egł Rzym; 
ale Horatius Kokles, ll1ucius Scevola, 
młoda Klelija i inni, wykonali zadzivl'ia
jące czyny poświęcenia się dla ojczy
zny byli powodem, ze Porsena zwątpi
wszy o pokonaniu Rzymian, odstąpił 

Tarkwiniusza i zawarł z niemi pokój.
Zamieszki wewnętrzne znowu zmieni
ły kształt Rządu postanowiono urząrl 
Dyktatora, którego władza był'a nieogra
niczoną i trwała sześć miesięcy. 

Rzym zahurzony wewnątrz, wszędzie 
hył zwycięzkim zewnątrz. - Kajus l\fu
cius zwany Koriolan został na wieczne 
Czasy wygnanym za opór przeciw wła-
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ilzy trybunów, mszcząc SIę postanowił 
zgnębić swoją Ojczyznę, znalazłszy przy

tu'lek u W olsków wystąpił na ich cze

le przeciw Rzymowi. Jednakowoź prze
błagany prośbami matki odstąpił od oblę

zcnia, Wolskowic mszcząc się nan nim 

zamordowali go. Odtąd wewnętrzne 

intrygi, z.ądze w osiągnieniu urz~dów 

zwiększyły się· Rzym lękając się jeszcze 

nieszczęśli'wszych skutków wyslał po

slów z ządanienl praw od A-tellczyków 

powrocili oni i przywieźli prawa So-, 
lona, którc nicco zmienione-i zaslosowa

ne zostały dla Rzymian przez dziesię
ciu tak zwanych Dcccmvirów którzy 

ogłosili ie ludowi na 12 tablicach. -

'\iVładza jch był'a nieograniczoną" a}e nie
rząd na jaki się wyld Appius Klaudius, 

zmusił Virginiusa iz dla ocalenia hono

ru własną swą corkę Virginią zamorclo~ 
'wał, czeUl oburzeni zbuntowali się oby~ 

~"atele wypędzili Decemvirów a na jeb 

miejsce utworzono Trybunów W ojsko
wych którzy rządzili Rzymem przeszło 
przez lat 81. 

Rzymianie podbili Eusków, Falisków 
i oblegli piękne miasto Vejum które po 
dziesięcioletnim ohlltzeniu wziętem zo

stało przez Furiusa Karnilla łączącego do 
przymiotów Wojskowych, cnoty obywa
telskie. Mimo te zwycięztwa jednak Gal
lowie pod wodzą Brenusa zdohyli Rzym 
i spalili; Manlius cofnął się rlo kapitolu 
i tam się bronił walecznie. Kamillus acz 

niesprawiedliwie wygnany przyby'ł i wy
pędził Gallów, miasto zostało w jednym 
roku odbudowane a KamilIus pozyskał 
przydomek drugiego załozyciela. 

Ledwo otrząśnięty z popiołów Rzym 
znów musiał walczyć zwieIu llieprzy
jaciołmi z pomiędzy których Pyrrus król 
Epiru był najstraszniejszym, lecz wiel

ki Fabryciusz dał mu UCZtlĆ moc Rzym-

Tom II. 4 
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skieO"o or<iza, pobity powtórnie przez 
" Kuriusza powrocit do Epiru: Tarent 

wpa&t VI moc Rzymu, k.tóry wkrótce 
stał się panem wszystkich starożytnych 
hHlów 'iVłoskich. 

W dziesięć lat po opuszczeniu Włoch 
przez Pyrrusa, rozpoczęła się pierwsza 
wojna Punicka przeciw Kartagińczy

kom. Attykus Rcgulus wylądował w 
Afryce pobił kilkakrotnie Amilkara i As
drubala; lecli został wkońcu sam pobi

ty a nawet wniewolę wzięty, uwolnio
ny na słowo dla zawarcia pokoju, po

wroci'ł do Rzymu lecz przenosząc chwa
~'ę Ojczyzny nad własne zycie, zagrzc
".nł Rzymian do dalszego prowadzenia 
wo;ny a wierny danemu słowu, wrócił 
00 Kartaginy gdzie umarł w męczarniach. 
Rzym pomści'ł śmierć jego świetnemi 

zWyGięztwy i ~awarciem pokoju najha .. 
niehniejszego dlą Kartaginczyków. 
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'Wkrótce 'Wszczęł'a się oruga wojna 
:Punieka fl AuiDal wódź Karlagiński 
gdyby umiał korzystać z zwycięztw swa .. 

ich byłhy zupeł'nie zniszczył Rzymian, 
którzy swoje ocalenie jedynie winni 

hyli błędom jego i trzem bohaterom Fa
hiuszowi Maximowi, MarcelIowi i Sci .. 
pionowi Af'rykculskiemu. 

Annibal po szesnastoletnim pobycie 
We Włouech zmuszony został wyiść 
t nich dla obrony własnego kraju. Scy'" 
pion pobił go pod Zamą i ta bitwa za
kOńczyła tak dł'ugą wojn~. O]io1~ t~g~ 
Czasu Antiocbus król Syrijski pohudzo
ny pr.zez Anibala podniosł ór~z na Rzy

tnian, lecz Korneliusz Scypion pobił' go 

W Azij. Pa weł Emiliusz pobił Perseu
SZa kl'c)la Macedońskiego i wprowadza 
Sa do Rzymu okutego w łańcucJJj przed 
sWoim wozem tryumfalnym. Król Len 

Umarł w niewoli a Macedonija zamie
nioną została w prowincyją Rzytnsk~. 
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Kartagina rozpoczęła trzecią wojn~ 
Punicką n·apadając na Masimisę króla ' / 
Numidij sprzymierzeIlca Rzymian,. Sci
pion-Emilian wnuk Scypiona Wielkie
go, pomścił zniewagę wyrządzoną przy" 
jacielowi Rzymu, zburzyl Kartaginę·
Numius wisczył Teby, Korynt i Gre
cyja została podbitą· 

Pt.zym wewnątrz siebie niehył tak 
szczęśliwym, trybunowie ludu starali 
się zniszczyć przewagę Senatu nan lu" I 

dem a te rozrucby zakończyły się do

piero śmierch 'l'ylJęriusa i Kajllsa Gra.",,: 

chów. -
Jugurta król Numiciij zbuntowa;vsz1 

. R WI zo" się po dwa razy przecIw zymo , 
stał pobity i wzi~ty w niewol~ prz~t; 

11 • • au' l\'Iariusza, który pOf JJlwszy Jego p 
T ' Cyln,; stwa zwróca orctz na eulonow, 

brów ludy· Germau"ij które ukorzył., 
W tym to czasie powstał '" Azyl 

najgłownicjszy nieprzyjaciel Rzymia ll 
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sławny Mitrydat. Mareiusz i SylIa Mu
go spór wiedli o dowództ"yo nad woj
s.kiem i o chwałę walczenia z Mitryda
tem; nalwniec 8y11a przemógł, wygnał 

Mariusza w 70. roku jego zycia .. -
llwóch Konsulów Cynna i Octaviu1ł 
pierwszy był za Mariuszem drugi za 
Syllą· Powstała wojna obywatelska Cyn-o 
na wszedŁ jako zwycięzca do Rzymu 
przywołał z wygnania Mariusza, który 
Zostawszy ogłoszony Konsulem, kazał. 

'Wymordować wielką liczbę. Senatorów., 
Dmarł a 8yl1a zostawszy Dyktatorem 
navi'Zajem o J)łczem niemyślał jak zu
dosyć uczynieniu zajadlćj zemście 
'Wskazaniu swych ni'eprzyjaciół, którzy 

poginęli w męczamiach , nakoniec 
zlozył władzę i umarł spokojl)ie. Ka
tylina poslanowił podnieść ~~okosz dla 
osiągnienia najwyzszćj wł"adzr ale zo

stał odkryty przez Cycerona, który zLa-

4.* 
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wił Ojczyznę od tego zbrodniarza przez 
swoją wymowę i roztropność. \tV tym 
czasie istniało trzech ludzi jednakowo 
dumnych to jest: Pompejusz, Cezar i Kras
sus Z'ł,~czywszy się z sobą utworzyli 
pierwszy tryumwirat lecz wkrótce Kras
sus zostal zabity walcząc przeciwko 
Partom. 

Cezar i Pompejusz walczyli pomi~

dzy sobą i ta wojna dopiero zakończo

ną została na polach Farsalij Cezar zo
sta·t zwycięzcą wkrótce go ujrzala Afry
ka, Azija, Egypt, Maurytania i Hisz
pania,. Pmnpcjusz zaś schronił się do 
Egiptu gdzie wylądowawszy został zdra
dziecko zamordowany, gny głowę jego 
poka7.ywano Cezarowi me tnóg'ł on 
ws.trzymać łez swoich na ten widok. 

Wszedłszy tryumfalnie Cezar do 

Rzymu został ogł'oszony Dyktatorem z t y
tulem Imperatora. Lecz dawna miłośĆ 
wolności Repuhlikanckiej obudzila si~ 
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zamordowali go pośród Senatu sami Se
natorowie maj<;\cy na czele Brutusa i 
Kassiusza, lecz Rzym przez to nie po
zyskał spokojności. - Marek Antoni ma
jący po soLie znaczną większość z mło
dym Oktawiuszem i Lepidem utworzy.li 
drugi tryumwirat. \tVtenczas na nowo 
powstały prześladowania a na wet sam 
zbawca Ojczyzny Ciceto stał się ich 
ofiarą. Brutus i Kasiusz poJJici zostali 
W TessaJij, a wolność runęła razem 
z niemi. Antonin i Oktawiusz zwrócili 
oręze na siebie, pierwszy pobity w bitwie 
pod Akcium schronił się z Kle~patrą 

do Egiptu, lecz wszystko uległ'o Okta
wiuszowi, Alexandrja otworzyła mu swe 
}Jramy; Antonin i Kleopatra zamordowa
li się sami a Egipt zamieniony został 

w prowinciją Rzymi!ką. 
Oktawiusz wróciwszy do Rzymu pl'Zy

hrał nazwisko Augusta i tytuł Cesarza 

pod nim świat uzywał pokoju, za jego 
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panowania Jezus Chrystus Zbawicie! 
rodu ludzkiC'go przyszedł na świat w 
:Betleem miasteczku Judei. 

August panowa'ł 41 lat, powszechnie 
był szacowany i mówiono o nim ze nigdy 
umrzeć niepowinien. Opieka jaką dawał 
pięk~em Naukom, równie jak i jego pier
'" szy Minister Mecenas, wzniosły one 
do najwyiszego stopnia doskonałości, 

pod tym to świetnym panowaniem ja
śniały nieśmiertelne' Jeniusze, które do
tąd są nasz-rm podziwieniem, Virgiliusz 
Horacy, Phedr Ovidiusz, Kattulus Ti
hullus, Propercius, i Titus Livius. 

Tibcrius j'ego syn przysposobiony, na
stąpił po nim przyhrawszy sobie za 
w~pólnika swych zbrodni Sejana po
mH~dzy wielu innemi ofiarami swej 
wściekłości kazał zamordować Germa

nika swego synowca, kochanego powsze
chnie od wojska, własnego syna swego. 

45 J 
Druzusa nakoniec, sam uduszonym zo'" 
stał od 'Makrona. 

Kaligula syn Germanika następca Ti .. 
bera odrodzit si~ od krwi Ojca swe'go, 
zrownał on okruciellstwcm swemu po-' 
przednikow"i, uakonicc koronę wydarł 

lnu Klaudiusz. 
Neron \IV pierwszych latach rządząC' 

się radami Burrusa i Seneki, okazał 

cnoty godne Augusta, lecz wkrótce się 

zmienił, potwór ten kazał zamordować 
' Burrusa i Senel,ę a nawet własną swą 
matkę Agrypinę, podpalił Rzym dla 
własnej zabawy aby si~ mógł przypa
trywac pozal'o""i z kapitolu. Nakoniec 
ten tyran przechodzący wzbrodniach 
wszystkich s\vojch poprzedników, wi
dząc wszystkich przeciw sobie zbunto

wanych, sam si~ zaJJił. 
Galba rządca Hiszpanji został ogłoszo .. 

ny Cesarzem, w ten czas to wojska hyły 
podzielone na cztery cz~ści, z których 
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kazda obrała na tę dostojność kogo )11-
nego, zatugi zakończyły się krwawą 

Litwą pod hramami Rzymu, Galba, 
Otholl i )Vi teliusz zginc;li w nićj a Ve
spazianowi dostało się Cesarstwo, pud 

jego to panowaniem zdobył Jeruzalem 

syn jego i uastępca Titus dla rzadkiej 

cnoty i dobroci raskoszą rodu ludzkie
go przezwany, az nadto krótko pano
wał bo tylko lat dwa. 

Domicyan brat jego w niczem do nie-
o gO' nie ,był podobny, wz-nowił on zbro

dnie Nerona. Nerva cudzoziemiec na

stąpił po nim i zostawił tron Traja
nowi, ten zwycięzył Daków ale był 
prześladowcą Chrześcian, panując lat 19 
umarL Adrian krewny i nast<tpca jego 
zasłuzył na mił'ość poddanych przez spra

wiedliwość. Antonin nazwany Ojcem 

ludu, otrzymał przydomek pobo'znego dla 
łagodnych i spokojnych swych rządów. 
Marek Aureliusz zi<t ć jego OdJ10Wił pięk-

ny wiek Allgusta przybrał za wspólni
ka do tronu Verusa i wtenczas- to Rzym 
widzia 'ł na tronie dwóch Cesarzów.

Smierć Antonina i Marka Aureliusza 
zakończyła swietne dni Rzymu, który 

przeszło przez cały wiek został łupem 

rokoszów. - Kommodus syn Antonina 
łliegorlny Ojca swojego po dwunastu la
tach panowania zO'sta 'ł zamordowanym. 
Pertynax dohry włacłzca, lecz niecO' za 

Surowy przestl'zegacz karności wojsko

Wej, zamordowany od swO'jch ~ zO'lnierzy: 
a Cesarstwo zostało łUIJem najc1umniej
szych .. 'Vidziano na tronie Dic1iusa J ll
lianusa, Septima Severa, Karakallę Ge

tę, IIeliogahala zwanego plagą luc1zką. 

Alexander Severus chotami swemi, u

koił rany Cesarstwa, lecz zdradliwie 
Został zamordowany. Tyran Maximian 
łnorderca jego nastąpił po nim Maxim, 

llalbius, obaj Gorrlianowie wygineli w 
ł).iespełna dwóch latach, potem pano-
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wało wielu Cesarzów którzy wszyscy 
pomQr<lawani zostali a paI'lstwo Rzym
skie zORtało ł'upem dzikich narodów.
Klaudiusz II. nicco zagoił rany Rzymu 
równieź i Aureliusz jego następca, wł'adz

ca ten umarł za prędko, powszechnie 
był Ź3łowanym, po nim by: a bez kró
lewie przez kilka miesięcy, nako.niec 
wyhraoo na tron Tacyta krewnego. hi
storyka, po nim }lastąpił brat jrgo Flo.rjian 

lecz Prohus wydarł mu zycie, wstrząsnął 
on Galliją, Gcrmaniją i 'IVscho.clem.
Kajus który po nim nastąpił z~ównał 

mu CD do sł'awy wojennej zginął po
wszechnie źdo.wany. Numerian zabo.jca 
swego teścia i Karius zabity przez swych 
z.ołnierzy zo.stawili tron Dyoklecianowi 
który po.dzielił tro.n z przyjacielem swo.
im Valeriuszem Maxi~em tak zwanym 
Herakliuszem. Galeriusz zwycięzca Per
sów zatwo.rzył ich; ohaj zrzeldi się tro
nu. Konstanciusz Chlorus i Galerius' 
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przybrali so.bie Znów drugicIl dwóch Ce
sarzów Maximiana i Severa. Lecz '\'Voj
ska ogłosiły Maxenciusza Syna Maximia
na i ten sta wit się w Ilzymie, Sewerus 
idąc przecivi1ko niemu w po.chodzie o.d 

\vojska oPuszczo.ny, sam sobie zycie o.de
brał, Galel'llS mianDwawszy Cesarzem, 
Lycyniusza wpadł w cho.ro.Lę, W którćj 
umarł. Pośmierci Galerusa--Konstantyn 
\Vielki; Maxenciusz, Lycynius i l\faxy
tnian pallstwem rządzili, Maxenciusz o.pa.-
11o.wał Rzym, Konstantyn pobił go. Mo.
llarcha ten przyjął' religiją Chrześciall

ską był l)o.bo.l.nym, łago.dnym i lud~
kim po.d nim ustalo srogie prześladowa

l1ie Chrzcścian, których nawet do wyz

szych urz'tdów przypuścił. 'IV tem po
łozeniu rzeczy Maximian władzca wscho
du uderzył na Licyniusza lECZ poJJity 
od niego umarł z po.mieszania zmysłów 

Chrześcianie których hył okro.pnym prz~. 
ślado.wcą śmierć jego przypisywali zem-

Tom II. 5 
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śt;ie nieba; po śmierci jego Licyniusz 
nicmógl znieść swego ,vspół zawodnika 

Konstantyna, od którego pobity pod 
Cybalis w Punonij, potćm w Nik(\medji 

z l'o7.kazl1 tegoz Konstantyna wspolnie 

'J, IHarcianem niedawno ogłoszonym Ce
sarzem na śmierć wskazani zostali. -
Konstantyn sam jeden zostawszy samo
wła(1zcq, pa.ó.stwa Rzymskiego' przenios'ł 

stoli('~ onego do Bizancijum, odmiana ta 
zl'7.adzila upadek tegoz pallstwa, lecz 
osta"tui cios zadał Konstantyn, rlzieląc 
PUIlStwo przy śmierci po między s'V~'O

ich trzech synów, pod panowaniem sy ... 
nt'Jw Konstantyna i innych jego następ
ców, Państwo Rzymskie szybkiem kro .. 

kiem dązyło do swego upadku przez 
wojny domowe i napady lud.ów barba
rzyńskich. Teodozijusz wielki zagoił 

nieco rany narodowe, przez wypędze
nie z granic Rzymskich nowych przy ... 
CllO\lniów, lecz z drugiej strony zadał 
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lUli CIos śmiertelny, dzieląc pańsl wo na 

wschodnie i zachodnie dla synów swo
ich Arkadiusza i Honoryusza, z których 
pierwszy rządził ,,,. Dyzancijum \"\' sc1l0-

dem, a drugi w Rz)'mie zachodem tu 

się właściwi e kollCZY historija pallstwa 
Rzymskiego. 

" . H1STORIJA NOWOZYTNA 

Dzieli sig na 6. głównych Epok z kt6 ... 
rych piel'1JfJsza .. 

EPOKA PIERWSzA 

Od podziału Państwa Rzymskiego a~ 

do Macnometa od roku 395 do 62~ 

po Xal'udzeniu ChrJ'stusa. 

Państwo Rzymskie zniszczalo na za ... 
chortzie, ludy północy dotl1cl nie7.l1ane 

rozdzieliły go mictrl zy sieLie. Arfy ka 

Została łupem \'Vandalów, Hiszpan'ia 



'Visygotów , Wielka Brytanija Piktów 
nakoniec Germanija i Galija podbite zo
stały prze~ Franków i Rzym nn'\'et zo
stał zdobyty i zburzony przez Alaryka 
Stelikon poległ w o]Jronie jego. - Je
dnakowoz Burguudczykowie rozpostarlL 
się nad brzegami Renu, zkąd przeszli no 
Galij. l?rankowie wynieśli 11a krrlle
stwo Faramonda i ,-;alozyli początki pall
stwa Francuzkiego. 'V Azji Persija 
rozciągała s,ve panowanie od Eufratu 
do Indu. Państwo wschodnie pod Ju
stynianem I. pozyskało pokoj utracony 
za jego poprzedników. Persowie zostali 
odparci, Scytowie trzymani na wodzy, 
Afryka odebraną Wandalom, prawa przy
wrócone, prawnictwo poprawione kode
xem, którym sil6 r~ćlzi jeszcze dzisiaj 
prawie cała Europa, za tego panowa
nia wystąpiio dwóch sławnych wodzów 
Narzes i Belizal'ijusz Justynian 2. syn 
jego, po drugi raz miał sobie wydarte 
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Włochy i był pobity przez Chosroesa 
króla Perskiego, Tiheriusz II. pochamo
wał nieprzyjaciół, uUył ludow~, lecz 
został zamord0'Yanym od Fokasa który 
tron po nim objął, lecz go w krótce utra
cił. Herakliusz zatarł ohydę ostatnich 
porazek. Włocby wówczas były roz
dzierane, Herulowie zostali z nieh wy
pędzeni przez Ostrogotów , 'V\T ódz ich 
Teodoryk utworzył największe króle
stwo jakie wtenczas istnieć mogło, i uczy
nił Włqchy szC'zęśliwemi. Córka i na
stępczyni tronu i enot jego Amalasonta" 
zamordowaną została od tego, którego 
ukoronowała BeIizarijusz walczyh'V imie
niu Justyniana o Włochy a kró~ ~i- . 
teO'es ozdobił tryumf jego. W czaSle me
ła~ki jakiej popaM Beliz:rrijusz Włochy 
odetchnęły, ale Totilla pobity przez Nar
zesa przyzwał zgł'lthi Germanij L OlIl-

5* 
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bardów których Wódz A111ion zdohy

wszy Mediolan uczynił' go stolicą Państw 
swoich. 

We Francji Meroweusz, Klodion i 
HiJperik, nast~pcami byli Faramonda. 
Klovis został ogłoszony Królem, jego 
uwazają za prawdziwego tVl'orcę Monar
chij Francuzkiej, został on ochrzcony 
po bitwie pod Tolbiak przez Swilite
go Remi, a Frankowie jJrzyjęli Religiją 
ChrzcściaAsl\ą, król rozdarowa'l' grunta 
i 'dobra towarzyszom s~'ych zwycięztw, 
a Kl'ólesl wo zosta wił 4 synom, pod jego 
]Jastępl'ami szarpaly to królestwo mor
derstwa, ~ ) o dziaty, wojny domowe, na
pady sąsiadów. 

Hiszpapija rządzoną była przez AIa
ryka, mona1;cha ten pobitym był od 

, KIQvisa na równinach P 'l)atieru zwy

cięzca wkróozył do Hiszpanji, lecz 
wstrzymańym został' przez Teodoryka. 
Inni :następcy niegodni są wspomnienia 
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prócz Aovigilua który l1yłhy wielkim 

gdyby przy kOllCu nie byt splamił swej ' 

chwa'ły morderstwem własnego syna. 

Anglija zniszczona przez AngIo Sa
Xonów którzy ją chcieli ujarzmić, bę

dąc łupem to Piktów to Szkotów na

koniec poddała się Anglo Saxonom. -

Wortigernes naczele ich uwolnił ją ?d 
Piktów i Szkotów pokój przywrócił, 
wtenczas utworzy-ło się na tej wyspie 
siedem króles.tw znanych pod nazwi~ 

skiem Heptarchij. 
Okolo tego czasu, gdy przemoc oh~

lila tyle tronów, niektóre familije, um
kające wstrząśnień krajowych, szukały 
schronienia na malych wysepkach poło
zonych w głębi odnogi morza ~d~yat.yc
kiego. Tak to na łonie wolnOŚCI l mler
llości Wenecija zalozyła pierwęze za-, . 
sady swego rządu i pOtl(gl. 
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EPOKA DRUGA 

Od Mahometa do Karola Wielkiego 

Od Boku 622 do 800 po .Narodze
niu Chrystusa. 

Mahomet urodzony w Mekkce z ro" 
dziców niskiego stanu, uczynił się Pro" 
rokiem między Saracenami. Wypędzo" 
ny z rodzinnego miasta w r. 622 zgro
madził okoł'o siebie Zo-ra}'e zagorzalcóW ;:, li • 

i W kilkn latach podbił całą. Arabiją, 
w środku którćj' zał'ozył państwo Kali .. 
fów, Abu})eker następca jego poł'ączył 
wł'adzę najwyzszego kapłana z władzą 
Monarchy, posunął się az Jlod Dama
szek i ujarzmił cały kraj pomiędzy Li
?anem a morzem. Saraceni po śmierci 

_Jego wynieśli na tron Omara, który wy .. 
darł Grekom Syriją, Feniciją, Mesobo
tamiją i całą Persiją a ieszcze mnićj jak 
w dwóch latach cale to państwo tak. 

staroiytne poc1})ił i wznios} Alkoran na 

gruzach Oharzy po zamordo"vanym Oma
l'ze nastąpi-t Ottman, który zupe-lnie pod
bił Persiją i Tart'ariją; opanował' Rodus 
i rzucił tn;vogę na całe Wlochy: pg 
powrócie 00 kraju został takze zamor
dowany. Ali nastąpił na tron i równe
goz doznai' losu. Moawija wódz korzy
stając z zakłoceń wewnętrznych opano
wał Kalifat, zało7.ył stolicę w Damaszku 
od niego pow-stała Dynastija Ommiadow, 

która panowala no roku 744 w którym 
zaczęł"a si~ Dynastija Abassydow nastę
pcy jego malo są warci wspomnienia az 
Valicla I. który państ\Vo Kalifaw wzniosł 
do wys01dego stopnia chwały, jeden z jego 
następców Herhall1. pobity został lJfzez 
Rarola Uartcla przy Tours lUarvan pobi
ty przez Ahbassa naczelnika Abbassiclów 
schroni-t się no Egi ptu, na nim to Dynastija 
Omll1.ianów zakOllczyła si~. Abhas przy~ 

Wrócił na tron krewieństwo Mahometa 
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syn jego Ali zaI'oźył miasto Eagrlacl nall 
Tygrysem i uczynił go stolicą państwa, za 

I niego nauki kwitn~l'y Mahadi i Aroun~ 
AI-R aszyd Lyli w tćm 'Vyzgl'tuzie jegO' 
naślaoowca mi. 

Wzrost Saracenów zdawał się osła" 
Liać Grekó.w, którzy zajęci tylko byli 
dysputami religijn cmi. Herakliusz za
kOllczył swe panowanie razem i szczę. 
śliwe i nieszcz<tśliwe. Syn jego KouJ 

stantin VI. dla tego tylko jedynie na 
tron wstąpi-l, aby' został zamordowanym 

brat jego Konstantin II. wystawił pań
stwo na łup Saracenów, pomiędzy jego 
następcami odznacza się Izau7'ień Leon 

mądrością i odw~gą, on się strasznym 
Saracenom i oswobodził Konstanty
nopol od ich obJ<tzcnia. Konstantin Ko
pronim ztruclnością utrzymywał wodze 
państ wa którc zewsząd upadał"o. Irena 
ZO~1a Leona i Porfyrogenetes syn jego 
u,sl'łowuli uczynić si~ niezaleznemi jedno 
od drugiego. 
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PcHnocne "Y.loehy zawsze ujarzmiane 
były przez Lombardów, którzy rospo
starli się nad oboma morzami oblewa

jąeemi 'Vłochy, pomięclzy ich królami, 
))idier został pobi ty przez Karola wiel
kiego a jego Królestwo zamieniono w 

prowinciją francuzką. 

Rzym w tych burzli wych czasach 

Utrzymywal' się jednak pod papierzami 

l\iarcinem I. Seryuszem I. Janem VI. 
lud hyl szczęśli 'ryy. Zacharijasz wspar

tym był od Francij a Szczepan III. 
dzierzał to bogate dziedzictwo, które 
i następcy jego ieszcze zatrzymali. 

"Venecija co rlzień ,""zrasta-la W po
tęgę i wzbogacał'a się przez handel. 

4.ng1ija kłopocOlu~ była wojnami, któ
r.e wierlli pooliędzy sohą jej "\'vładzcy. 

Hiszpanija w tym czasie wystaw~a 

nam obraz nadzwyczajnych zamieszek 

które pod Rodryg~m hy-ty powodem, lZ 
lIiszyanija przeszfa pocl jarzmo Alk.o~ 
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ranno 'Vkrótce Pelagijusz schroniwszy 
się w góry Asturij zgro~uadził niechęt
nych, pobił Saracenów i kOl'onowa 'ł się 
królem Ovicdo, następcy jego wst~pując 
w te śli!r1y rozszerzyli granice pallstwa. 

'Ve li'rancji Karól lYlartel 10hatyr 
~)\vych czasów, oswohodził kraj od nie
:przyjacioł, ''I'YPQdził Saracenów Pepiu 
i Karloman wspólnie panowali. Pcpin II. 
otrzymał koron-ę z rąk z$rOmadzollego 
narodu i od tćj chwili została ona dzie
dziczną w domu jego. Karól wielki syn 
jego stał się ieszcze wiC6kszym, granica-, 
mi państwa jego były morze Bałtyckie, 
Elha, Ocean i Pyreneje. 

W niepeymości pierwiastkowyc11 dzie
jów polskich domysiać się tylko mozna 
ze ta część Europy w którćj mieszkamy 
Scytów i Sarmatów była siedliskiem. 
Pierwszym załoiycielem naszego pall
stwa miał bydź Lech, który za-łozył 

miasto Glliezno jako stolic" swego paJl-
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1ltwa, tak nazwane od znalezionego 
gniazda Orlego zkąd tez powsta'ł i herb 
l:)olski, Orzeł bidy, o rządach Lecha 
i następców jego nic niewiadomo tylko 
ze mieli z róznym szczęściem wojować 

przeciw Duńczykom, i z.e Wizimierz 
zwycięzca onych załozył miasto Wiz
mar nad morzem :Baltyckim. N areścic 
mieszkallcy sprz)'krzywszy sobie rządy 

familii Lecha, orldali one w ręce dwu

nastu 'Vojewodów lecz ze ci kłocili się 
między sobą przeto znów powierzyli "1' 0-

dze rzadu jedn'emu Z11ich naj zdolniejsze
mu' Krakusowi ten nietyłko powścią-, . 
gnął rozhukane, posp~elstwo, a~e. i . sąsIa-
dów wyniosł'ośc pOIll~ył. Załoz~ł Kra
ków i do niego przeniosł stolIcę· 
Lech II. następca jego dla bratobójstwa 
wYPC6dzony został z kraju a Wa~rla sio
stra jego ohjliła po nim rządy, ta mcchcąc 
o'ać RytyO'iera Niemca za męza, w " Ti_ P J" • o , 

śle się utopaa. Znowu nastąplł Rząd 

Tom IL 6 



~ 2 'iVo'jcwodów lecz znienawidz~ni od 

llUI'OnU, ze llieumie'li napastujących 'V ę
or rów odeprzeć, złożyli władzę najwyź

~a w r~ce Pn;emysl'a wa, ten pod im'ie

/ll ;m Leszka I, panował, jemu przypi

sUJ'u zato-z~nie P'rzcmyśla nad 'Sanem, 
. l • rzadyjpgo były ta·rezą pokoju gc yz za 

~Jt:,;o l)unowania iaden z za;jranicznych 
n I , 

uurorlów n).cśmia'ł napastowac PolskI. 

EPOKA TRZECIA 

Od I{arola Prielkiego do ł'Yojen 

krzyl.owych. 

od ro/cu 80.0 do J 096 po N.arodz,. C/lrJ': 

Karol wiel~i zostawszy koronowanym 
. na Cesarza, pokonał zup~łnie Sasów, on 

przygotowa-ł }Viel~ą flottę ~aJlr~eciw 
Normandom i Słowlanom 'YtlZlera)ącym 

,sig w granice państw jego. Pan ten 

Jlicspracowany i sprawiedliw-y u.mie1ący 
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wspierać i cenid nauki i kunsztu, a jll'ze(ó' 
}lrawdzi'wie wielki umarł' roku 81 4. po 
NarodzenIu Chrystusa. Syn i llastępca 
jcO'o zwany Lud'wik Łagodny hył sb-

b . , 
bym i nieszcz<tśliwym I'liewfłzięeznc (Izie'" 

ci uwięzHy go, o(!?'yskał ber}:G, lecz aLy 
go powtórnie z'ło z y'ł, zakończył zycie 

ten nieszcz"śliwy Ojciec w rozpaczy 

i samotnośei, trzćj n.icgodnl synowie jego 

tGtar Ludwik i Karol spÓr wiedli o ko-, . 
ronę na równinach F'ont~naj ": Szall~~ 

pa.nji l portzidiJi pł}między siebie ?e

Sarstwo~ Lota:r otrzymaJ ż t)'tl1łcm 

Cesarza BUJ'gundiją W~ochy i Prowan-° 

l 'k N' a Karol resztp. c)'ą, Lm WI lemey, . " 
h ' . kt' sip. stała 111nem Nor-.{'l'ancIJ,' ora '6 l ' 

ltIanrtó\v. 
. ' I' 

Ludwik II. syn Lotara który, zakoJl-
czył dni swoje w klasztorze, ukorz~·t 

'''lochY i opad' się swoim dwom stn

jorn. Karol otY'I'y objął wpra w cIzie 

'''sz.ystkie posiaclł'ości KarÓJa. W. ale; 
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nie umiał utrzymać pcoupad-tej sławy I 
swoi ej familij, po śmierci jego nastąpit 

nowy podział, z którego powstały cztery 
znaczniejsze królestwa. 

Z domu KaroTa wielkiego iuz niepo~ 
wstał zaclen sła wniejszy włarbca, z w ró" 
cono oczy na Eudesa Hrabiego Paryza 
pana świaLłego i walecznego ten zabcz" 
pieczył państwo od naparlu Normandó," 
umarł szacowany od sąsiadów, śmier6 
jego zwrocił'a Karolowi prostemu troll> 
Ojców jeg~ za którego panowania Ce'" 
sarstwo Zacnodnie " "skrzeszone od Ka, 1 

rola _W. wypadło z domu Królów Frau"' , 
cuzkich, a przesz'fo w ręce Cesarzów Nie'" 
mieckich a nawet nie upłynltto lat 70 gdY' 
familija Karóla W. odpadł'a od tro)ltl 
,francuzkiego a korona przesda w retCe 
Hugona Kapela Xcia francuzkiego któ'" 
ry dd początek trzecićj dynastij która 
prawie do kOllca 18 wieku panował3 

we Francji. Trzej nast~pcy Hugona 
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l'ząozili Franciją dosyć spokojnie przez 
lat 11D za Filipa Xiąze Normadzid 
podbił Angliją. Tcmu wzmocnieniu nic 
przeszkodziła francija, zkąd powstały 

żrodła ustawnych niezgód pomi~dzy te
rui dwoma sasieoniemi narodami . • 

Cesarstwem Niemieckim władał Ar-
lloM b~kart z domu Karola W. lecz 
hył słabym i nicszczę,śliwym, syn jego 
Ludwik III., niegodniejszy jeszcze na
stąpi·t po nim na tron. Wtenczas Niem
cy wybrali i!1obie innego władzcę, a tym 
]Jrl' Konrad, ten usprawiedliwił ten wy
hor przez swą odwagę, roztropność i sta
łość charakteru. Henryk zwany pta
sznik wyniesiony na tron Cesarski od
parł zuchwałych sąsiadów, przywrócił 
ruoe praw, uwolnił się od Haraczu któ-' 
ty opłacano Węgrom, postanowił Tur-, 
nieje. Oton I. syn jego przewyz~zył 
'\V sławie Ojca swoj~go, pokonał niespo

kojnych sllsiadów wszedłszy do Włoch 
60Jj 
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które by~y Teatrem wojny od lat kj.l~ 

kudziesiąt podbił je, przył'ączył 00 Cc~ 

sarstwa Niemier.kiego i koronowa-ł się 

na Cesarza w Hzymie. Leon VIII. przez 
wdzi'tczność za obranie siehie papicZenl 
za sprawą Cesarza przyznał' wraz z Sc~ 

natem Rzymskim i Duch<lwieństwem, 

Ottonowi i jego następcom prawo wy
znaczania na Cesarstwo następców, i 
Nominowania Papiezów. Utrzymał się 

})rzy tych prawach od Ojca nabytych, 

lnocą oręza Otto II. a surowo, ukara.ł' 

)mntllj~cych się Rzymian Otto III. 

Henryk II. uiczcm niewsła\'l' il S\ve

go imienia, ponim włnclza Cesarska prze
szła do domu Francuzkiego , z ],lórcO'o 

i':) 

cz terech następnie pa no \V ai'o Cesarzów 

za Konrada II. Burgundyą przył'ączono 
no Cesarstwa Niemieckiego. Henryk 
lIT. postarał się o to aby syn jego zo.stał 
obrany Królem Rzymskim. .Panowanie 
Henryka IV. jest Epoką zawziętych 

kłótni i "rojen po mr<i rlzy PapieZami 
i Cesarzami. ])fał'oletność tego Cesa

rza byi'a pochopem Mikołajowi II. do 
zniesienia prawa nominowania PapieZów 

przez Cesal'zów i nadania go Kardyna
łom. ''-'iodł Henryk spory przeszło 

Jat 50. z papieiami i ulegl' raz tylko 
powadzą Grzegorza VII. lecz widząc 

w kOlicu i syna swego Henryka V. 
przeciw sohie zhunto"vaucgo, złozył w 

r~ce jego swoje dostojeństwo i nie le

dwie w !lęclzy zycie zakOllezył. 
W Polszcze po .Przemys-l'awie nastą

pi,t Les.zek II. a ponim Leszek III. któ>
rych panowanie miało hydź spokojne. 
Popiel I. przeniosł stolicę 00 Kruświcy, 
panowanie jego był'o nikczemne, syn 
jego Popiel II. j'eszcze gorszy od Ojca 
(miał hycli z jedzonym ocl myszy wy
lęgł'Ych z trupów pomordowanych przez 

niego stryjó,w. Po wygasłćj na Popielu II. 
dynastij, obrali Polacy w Kruświcy ze-
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hrani Piasta, który panował chwalcbnie 

lat 19· S~n jego Ziemowit urząflził woj
sko, podbILMorawy. Leszek IV. pomor

sk~ zi:~~n:~ przyl'ąezył do Polski po nim 
nastąpił Zlemomysla w, którego syn Mie

~~.ysł'aw I. r,rzyj~'l za sprawą zony swo
lej ~ą,hrówki Religiją Chrześeialisk~h 
o~ Ulego poc:r.yna się pew111ejsza llisto-, 
~JJa narodu naszego. Syn i następca 
Jego Bolesław Chrobry jest prawdziwym 
zaf'~zyeielemK ról es L waPoJskiego i spra ,,-_ 

cą Jego wielkość, pozyskał przyjaźń Otto
D~ III. który odwiedziwszy go w Gnieź
me przyznał mu tytuł króla, wojował 
z Cesarzem Henrykicm II. opanował 
CzecłJY, Morawy, Lunaciją, a po zawar
tym pokoju w Budyszynie wyprawił się 

na Ruś dokącl przez lducąeyeh się Xia
ząt wezwany, dobył Kijów lecz ni'e 
z, samych wojennych czynów hył sław
nym, urządza on i kraj wewnątrz. _ 
Umarł żałowany. łó 
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. l\'Iieczysł' u\y II. gn,usnością swoją, u

traci'l co waleczność Bolesława zdoby
ła. Kazimierz sy 11 jego sprowadzony 
z l~rallcij z klasztoru dokąn ga matka: 
jego Ryxa wywiozła, objął tron, 1:18k1'o-' 
mił wszystkich nieprzyjacioJ i Czecllów 

wydarł Szląsk, od napadów Rusi za
bezpieczył siQ przez maHe11stwo z Do
lwogniewą cÓ'rk~ Wł'odzimierza Xięcilr 
Ruskiego, czyny te sprawiedliwie z je-o 
dna-l'y mu nazwisko odnowiciela Polski. 
Bolesław śmialy okaza-ł siQ godnym tro
nu, wciągniony w ldo~nie Węgierskie 
i Czeskie zakOliczył je z chwałą, posił., 
kując Izas'lawa J aroslawowicza Xię
cia Ruskiego, dobył Kijowa, nie mogąc 
bydź pokonanym od nieprzyjacioł padł 
ofiarą rozpusty napominany ocl Bj~kupa 
Stanisława Szczepanowskicgo zahrt go, 
za co wyklęty od Grzegorza VII. Pa

pieZa, od korony odsądzony, n~dzllie za

kończył zycie. 
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Hiszpal1ija ciągle była rozdzieloną 
pomięrlzy Maurów i Chrześciau, RamiI" 

i Alfons HI. ugrun.towali tron przez 

Swe zwyci~ztwa. Ol'rlogus- II. poniosł' 0-

rctz az na brzegi Tagu, Alfons IV. sarn 

hył sprawc<! swych nieszczęść, Ramir 

II. wydarł mu koronę, wśród tych po

działów Ferflynand Gonzales· zniszczy

wszy jarzma Ramira, dał pocz1ltck lidze 

królów KastyIskich. Trzy natenczas 

w Hiszpanij Jiczy-fy się Cl1rześ"ciańskie 
Królestwa: KastiJij, Aragonu i Nawarry. 

Maurowie pomalll tracili Hiszpaniją a Na
warra się zwi~kszał·a. Ferclinand Król 

Kastylij przez maHeństwo z lzaLeną 
dziedziczka królestwa Leonu, sld się • 
jednym z najgrozniejszych mcmarchów 

Europy. 'V tem czasie powsIał'o hó
J'estwo Portugal skie pod Henr) kicm Hra.

bią Burgundij. JHI p-ró7,no Maurowie Wez.

waI~ 11a pomQc Sara('enów,. ho zwycię
stwa I~cllryka zmusił"y ich oddalić się. 

71 ) 

Anglija ON tćj Epoce jaśnia-ła lecz 

blask jćj przyćmionym zoslał przez 

okruciellstwa Dlulezyków, Eghert oc1-

parł ich, ale syn jego Elhcred ~OPl1śc~-ł 
im opanować czc;;ść wyspy wkrotce uJ

rzano przechodzącą korone; z g'ło~ ' y Sa~ 

"" . k'" na Duńska, Mięrlzy lI1neml .... ons lej .' . 

Wsławili się Alfred. wielki wojowmk 

i roztropny Król Aclelstan kochany. od 

swoich porldanych dla mądrych rząrl~w, 

korona Allglii dotąd był"a w ręku dwoch 

wspóhawoclllików wydzierają.eyeh one 

sobie z zacięto~eią Ethclreda l Suenona 

Ostatni przemóg'ł i zmusił S~~ol1a sz.u-
k ' l - n'cnia w NormandiJ, po Wle-ae sc lro J • 

lu zmianach zn6w wezwano Saxon6w 

do tronu, z tych Edward którego pa.~ 
ll1iątka długo ,zostanie dwgą dla AnglIJ 

'Wprowadził z sobą na tron cnot)~ Clu'ze
ściańskie i umicj~tność rządzema, Po
nim Harold obrany ale Włlhelm XiąZ8 

l(Ql'lllandij przezwany zdolJywcą pok~~ 
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nał go i został królem Angielskim so

bie i następcom swoim tron zabezpie

czywszy. 

'iVłochy przez nieszczęścia domu Ka

Tola W. zostały :łupem małych tyranów 

którzy je rozszarpali. 13eranger opano

wawszy one, został wypędzony przez 

Gllja z Toskanij, lecz powrocił po jego 

śmierci. Ludwik został protektorem 

W'łoch lecz Rudolf Bnrgund.zki następca 

jego ' został zmuszony ustąpić ich Hu

gonowi z Prowancjj. 

Cesarstwo Greckie zawsze zaburzo

ne było przez krwawe rewolucije .. -
I 

Irena spokojnie uzywah owoców swych 

~brodlli . ale wypędzoną została przeZ 

Nicefora ktory zamordowany został przez I 
Bułgarów. Syn jego zepchniltty przcZ 

słabego Europolatesa, którego nawzajem 

strącił Leon Armellski ten znów z o'" 

stał zamordowany przez Michała jąkałę I 
który zasiadł po nim na tronie, ponirn 

~astąpił syn jego Teofil. Bazyli Mace-
d ' k· . onczy męzny czynny l rozumny. Leon 

ł)r.zezwany filozof, więcej zajęty spora-

1111 teologicznemi jakpaJ1.stwem, syn jego 

l\.onstantyn POl'fyrogenetes strącony 
przez i otruty został przez wł'asnego syna 

ltomana , który sam podohncmuz uleg'ł 
l . N' l' OSOWi. lcelor Fokas otruty przez zon~. 

~obozny Zimices okrY'ł się chwaI'ą wo

Jując z Rossiją . .Bazyli i Konstantyn VIII. 
h~epodohni wcale do niego . za wlitąpie
hlem na tron córek Konstantyna VIII., 
Z!;j i Teodory nieład, zamieszanie w 
inlieniu tych monarchiń rZl~dził pań
Stwem Roman lU. Michał IV. Michał V. 
l\.onstantyn IX. monomach po śmierci 
1'eoclory., Lud i Senat wezwał do tronu 

dom Kornnenó wale ta odmiana oyna

Stij nieliprawila pomyślnłj odmiany w 
"',ewnętrznym stanie Cesarstwa,w takim 

hieładzie zostąwało, że nawet wielkie 

Tom II. 7 



przymioty Alexego Komnena zadnej mll 

kor~yści niemogły przynieść. 

Napoczątku tej trzeciej Epoki pań"" 

stwo Saracenów pod panowaniem Ha'" 
rouna Alraszyda wzniosło się do wicI'" 
kiego stopnia potęgi. Po nie jakich za'" 
hnrzeniach których powodem były pa'" 
(hiały pomiędzy braćmi Al, l\famil1l11 

on stał się sam Panem, zadrzał KOIY 
stantynopol a floty jego rzuci-ty postracb 
az \" samym Rzymie. Za niego dzjeł~ 
Arystotelesa i innych poetów Greckich I 
przetłomaczone, zaostrzyły gust Arabó'~ 
a6 sztuk i ' umiejętności. Motassem j 

\Vateck byli wsparciem uczonych i zwY' 
cięzcami, ale pomyślność przeminęła r8'\ 
zem z niemi. Syrija się zbuntowała to; 
uczynił Alger, Tumis i Trypolis, FateIJli'! 
to wie się rosproszyli i zalozyli w Afryoe 
obszerne ;Państwo, Kair .stał się głównyJ~ 
punktem hahcllu wschodniego. WkrótCe 
fanatyzm był powodem nowych zabll' 
rzeń. Fakirowie z ~Iekki wysławs z;1 
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l.\'lissionarzy do Afryki, załozyli tam 
sektę Marbutów, która się nadz\·vyczaj
llie rospostarła i stała się niehezpieezllCl 
Rządowi. 'V tych czasach ujrzano Tur
ków, lud tcn równie dziki jak bitny wy
szedł zgłębi Tartarij i rospo.starł się na 
hrzegach Kaspijskiego morza, oczekiwa.ł 
tylko pory, aby się mógł rozpostrzeć na 
pięknych płaszczyznach Azij Kalifowie 
Bagdadzcy wezwali iGh na swoją obro
nę, lecz wkrólce ci ~ami obrońcy zaj<tli 

'\>Vła-dzę rządu zostawiwszy Kalifom czczy 
tytuł Naczelników Religij. . _ 

EPOKA CZWARTA 

Od Wojen Kriyźowycli aż do od!crycia 
Ameryki. 

Od roku 1096 .do J492 po Naroaze
. niu Chrystusa. 

Piotr Pustelnik wróciwszy z Palesty
ny z takim zapałem opisał llieszcz~ścia 



tt~y krainy, ze prawie cała Europa pO" 
wstała, Urban II. zwołał Konsilium VI 

Klermont , na którym wielka liczba I 
Chrześcian bez róznicv stanu zobowia-- . 
zała się przysięgą udać do .Palesty-
ny i wydrzeć ją niewiernym. Wojnl6 
tę nazwano krzyzową , a Gorłfryd de 
Bouillon został 01rany wodzem cale} 
wypra wy, zdobył on Jerozolimę i został 
obrany jej królem wtenczas to po

","sta'ły Zakonny, .Rycersko - Duchowne 
Swiętego Jana Jerozqlimskiego, Tem
plarijuszów i TeutoIlski lecz królestwo 
Jerozolimskie niedlugo istniało wpadło 
znowu w moc Muzułmanów. Tak sitt 
zakończy'ła 1. wojna krzyzowa. 

Eugeniu~z III. i Bernard Swięty byli 
sprawcami drugićj krucyaty. Cesarz 
Konrad III, i Ludwik VII. król Fran
cuzki wodzami jćj byli, ale wyprawa ta 
dla niezgód na niczem spełzła. 

( 77 J 
Ch~ć odzyskania grobu Swi<itego 

hyła powodem trzeciej wojny krzyzo
'\lej, która lioze najlepiej ze. wszyst'-' 
kich byłaby się pow.iodła, gdyby Cesa.r:z 
Fryderyk llarbarossa kąpiąc się nieLy 'ł 

Utonął' , a z śmiercią. jego wszystk,ol 

Zniknęło. ) 
Czwartą wojnę' podniósł przy pomocy 

Wenetów" Bald'Win Hrabia, flandrij lcoz 
!ni'asto udania się rIo Palestyny popły-, 

n~li do Egiptu i opanowali , Damiett,ę 

lecz zasko'c'zeni. wylewem, Nilu, musieli 
siC6, ,układać z Suhanem., Dotąd Juucia
ty był'y zwrócone' na niewiernych na: 
''Vsehodzie tera~ Papid Jnnocenty III.. 
U:zył onych przeciw heretykom franc~z-,' 

kim. zwanym Albi'gensami powstała l ,6, 

krnciata ale' do tej nicnaleZały ani Jran-' 
cij'a, ani AngJija., Siorlma była: naj's1:aw-, 
nie,' sza oo-łosi 'ł ją Lud wik IX.. zwany 

" t:> e.' 

Swiętym, -udał się na-' nią z zomr swoJą, 

Małgorzatą z Prowancjj zostawiwszy rzą.-

')~ 
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d'u wodze lllance malce zony swoi ej· 
Wraz z królem Angielskim wylądował 
w Egipcie, opanował Damiettę lecz VI 

krótce pobity dostał się w niewolę z któ

rej wykupiwszy si~ wróci,t do francji 

a po 17 lalach wyprawiwszy się prze
ciw Tunis, umar:ł tam na powietrze. 

Nowe Państwo Łacińskie jerlynie tylJ 

ko sHadaiące się prawie z Konstan'YJ 
nopola lliemog'ło się d:l'ugo oprzeć nieJ 

przyjaciołom od których oblęzonem bY'to. 

Niemcy niehyli takze spokojnemi HenJ 
ryk IV. musiał wieść wojny we WłoJ 
szech i z synem własnem którego w01~ 
ska pobił, samego wziął' w niewolę, w któ~ 
rej umarł' ze zgryzoty. Dr,ugi syn jego \ 
niebył szcz<tśli wszym musiał wieść spory 

z dnehowieństwem, Paskal U. )'ozumiał 
ze będzie mógł rządzić Henrykiem V. 
lecz się omylił', lecz zmuszony wkońcu 
Cesarz zostawiŁ wolne wybieranie 
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Biskupów l Opatów Duchowieństwu 
a tak wojny o JnwestyLur~ tym sposo
hem zakończone został'y. 

Następcą j~go hył Lotar Xiąze Saski, 
ponim nastąpił Konrad III. a potym 

ł'ry,leryk I. wielki 'Vojo"mik, bohatyr 

swego czasu, kochany od ludu mszm~ąc 
'sict prerogatyw tronu, wojował' we Wło
szech, zdohył Mediolan, ale wkoJlcU uledz 

musiał. Henryk VI. syn .Ft'yderyka, był 
uczonym, lecz okrutnym :Fryderyk II. 
wojowa'ł przeciw władzy Papieskiej 
lecz wkollcu uledz jćj m'llsiał. Złozony 
z trOllU przez Inocenciusza IV. utrzymał 
si't jednak na nim. 

Wojny Niemiec z Włochami prze
szło 50 lat trwające zakończył Rudolf 

Cesarz z domu Habsburskiego, wśród 
tych zaJmrzeń wiele _ miast Niemieckich 
usiłowało wybić się z pod W'l'adzy wie

lu małych Xiąząt, i te miasta nazwane 

Zostały Anzeatyckiemi. Rodolf ujrza-
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wszy si~ na tronie' ogołoconym z władzy 

wojska i skarbu,. od''I'agą zdobył Czechy, 
zostawi-ł synowi swemu Albertowi I. 
znaczne pal1stwo wraz z: planem po

większenia onego" pocltug którego famj-
. lija. fego ciągle postępował'a. Dwóoh 

obrano na raz Cesarzów, Adolf de Nas-' 
sau odniósf pi'erwszenstwo z razu nad 
Alhertem. Ale ten odzyskał swe pra

wa i nadany sobie tytuł '\'Vielkiego, przy

ją'ł, został jednak zamordowany przez 

swego syno.wea .. Elektorowie podzieleI:1i 

pomiędzy Fryderykiem III. synem AI
.berta wielkiego i Ludwikiem Bawarskim 

obral~ tego. drugiego, lecz' ten wkrótce 
został złozonym z tronu, Karol Luxem

,hurski, panował pod imieniem Karola 

JV. wsł'awił się postanowieniem bulli 

złotej przaz którą utwie:dził konstytu

cyą Niemiecką w końcu po czwartej 
elekcij, dziedzictwo tl'onu zwróciło si~. 

,w, dom Austrijacki. 
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W tym czasie powstało wiele paJistw 
we Wi'oszech Piza, Florencija i Luka, 
og-l'osi1'y się rzeczpospolitemi, Genewa: 
zwiększyła się, a jej bandery powiewaJy 

lla wsz)'etkich morzach, Korsyka pod
leg-l'ą jćj była, Wenecija opanował Kan

diją i wiele wysp Archipelagu. Grze

gorz X. tak jak i jego poprzednicy ci:A
gle pracował naa zniszczeniem pallshva 
Greckiego, nastąpiło nareście poiedna
nie Grecij z Rzymem na koncy1ium Li
ońskim. Innocenty V. Adrian V. Jan 

:XXI. krótkiego czasu swego papiestwa 
llzywali na utrzymanie tego pojednania 
tak pozytecznego. Marcin IV. oddał 
Sycyliją Piotrowi Arragollskiemu pomi

lDo praw domu szwabskiego, Procida 
znakomity Neapolitańczyk poburzył Sy
cilijczyków przeciw francuzom, i po
'Wstanie wybuch'l'o w wielki poniedzia
łek, a z pierwszym uderZf:niem dzwonu 

na nieszrory wszyscy francuzi zostali 



.( 82 ) 

wycięcl l ztąd ten okropny dzień na
zwano nieszporami Sycylijskiemi. Be
nedykt XI. przeniosł stulicę swoją do
Awinionu, za jego to !)anowania za}wn 
Templaryuszów skassowanym został 

z niesłychanem okrucieństwem. 
Grzegorz XI. postanowił stolicę Pa

piestwa w Rzymie i tam umarł, ponim 
z~stał obrany Urban VI. Awenjończyko
wie wybrali drugiego Papieźa pod lljl

zwiskiem Klemensa i ten obrał sobie 
stolicę w Awenionie, wtenczas to na
stąpił smutny rozdział między Chrze
ściany i ta podwoj na Elekcija dała po
wód. Schismie zachodu powstały w ten
czas i inne zaburzenia w kościele któ
:r:ych był sprawcą Jan 'Wiklef później 

tlaukę jego ,·vznowił w Niemczech Jan 
Huss który skaz.any na koncylium Kon
IStancienskiem, został spalony wraz. 
z Janem z Pragi swcm uczniem. 
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Anglija coraz stawała się grozniejszą 

Henryk I. poLił Ludwika Oty-łego, 

a Henryk II. przez małZel1stwo z Eleo
nora Akwitmiską rozwiedzioną z Lu-

v • 

dwikiem młodym. nabył prawa do wieI· 
kicj części francij. Pod panowaniem Ed
warda, Anglija nadzwyczejnie się wzmo
gła, syn jego Edward II. był nieszczę
śliwym własna zona jego przeciw nie
mu bunt podnios-l'a Edward III. pom
ścił swego Ojca wszczął prawI) do ko
rony Francuzkićj jako jćj dziertzic po 
matce wojna ta postawiła franciją nad 
przepaścią, wi~ksze ieszcze Anglija jak 
zobaczemy odniosła korzyści nad f,'an
ciją pod jej królami Karolem V. i Ka
rolem VI. ale wreście sama doznała we

wnętrznych zaburzeń. Bo wtenczas gdy 
Henryk młody był we francij, dom 
Jork si'tgnął po berło Warwik podpora 
te"'o domu obra'ł .sobie za godło roię t) 

-l;liało. Czerwona zaś była dewizą Hen-
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ryJta, który piet'wsze zwycięslwa wi
niell zonie swoićj l\la'I'gorzacie Anclega

wenskiej. Edward I. został zwycięzcą, 

kazał zamordować Helll'Y ka, w widy 

LOlirlyńskićj, po pietnastu latach po

wsta'ł dziedzic Lankastrów który się 

schronił w .Bretanij Henryk Hrabia. 

Richemont pol)ił zniellawirlzonego Ri

szarrla na plaszczyznach Boswor i zo

stał ogl'oszony królem pod nazwisldem 

Henryka 'VII. Mądrość rząclów jego na

dała mu nazwisko Salamolla Angielskiego. 

Szkocija dotąd nicbyła głośna; rozry
wana przez Piktów i Skotów wyszłych 

z Irlandij, którzy się po']'ączywszy utwo

rzyli Królestwo, po śmierci AleJCandra 

III. Edward korzystając z zamieszek 

Szko!:lkich, podbił' ją i utworzył z niej 

prQwirjciją Anglij, odtąd ustały rozterki 

j powstania az do chwili w której SzkQ

cija znalazła oswohoozieiela swćj woł

ności w małZonkll dziedziczki .Brucego. 
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Stuarta w tej ł'odyrlze dynastij królów 

tak. soła wnćj przez swe nies7.częscia. 
Ludwik 'VI. uczyui'ł franciją sz('zę

śliwą Ludwik VII, przez rozwod z Ele

onorą był' powodem wojny tnvająCl'j 
200 lat z Al1gliją, lecz Filip August 

przewaz)'ł szalę wyprawiwszy się z lli
szardem lwie serce do Palestyny, po

l'zucił go a powJ'ociwszy zawojowaJ jego 

kraje, RicJ1ard przyLył' je odzyskać ale 
~ostał zamordowanym. Jan bez ziemi 

'Wstąpiwszy na tron Anglij zamordowaJ 

Artura Xięcia Breta'nii Filip jako swe

go podanego zapozwał' go przed swój 
trybunał i .zaJJrał wszystkie jego posia

Mości na rzecz francij. Ludwik VIII. 
utrzymał gounie chwa'tę francij Ludwik 

IX. okazał talenta ,,,jełkiego monar,chy 
'Wszędzie pobil swych niepr7.yjacioł', 
'Wciągniąt)~ \ 'V wojnę krzyzową, zostal w 

lliewolę wzięty Z której , się wykupił, 
Tom)!. 8 
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IlOźuil'j zaś wyprawiwszy się 

Tunetańczykom, umarł tam 

przeciw 

razony 

powietrzem. 
Hiszpanija w tej Epoce ilu królów, I 

"tylu bGhaterów liczY'l'a, Piotr i Alfons 

'S I'.ezęsliwie wykonali swoje przedsiewzię

Ó:l, ()koło tego czasu Henryk Burgundzki 

~~zc;H dO., His.zpanij n~ ~omoc. ~Ifonso- I 
'" l , I. krolowl Kastyhj, 1 pobił Jednego 
clnia pięciu krolów Maurów, zdobył 
Portllgaliją i 'załozył swoją stolicę VI 

l,izhonie, pod Alfonsem IX. odbyła się \ 
s-tawna hitwa pod MUl'andal gdzie 200000 

legło Maurów, po Henryku I. Fryde" 

ryk III. połączył berła Kastylij i Le" 

onu wyrownał w chwale' swem poprze" 

orlikom znaczniejsze miasta Hiszpani; I 

otworzyły mu swe bramy, Alfons J{' I 

nas~ępca jflgO zyskał sohie tytu'ł mądre'" 

go, lecz ~ostał wypęilzonym z swycb I 
parlstw przez syna swego Sancheza ........ 

Ostre ustawy Alfonsa XI. przywróc ił1 
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dobl'y porządek. Aragollija rtlia1'a takZe 
8wiatłych monarchów Piotr III, okazał 
talenta wielkiego monarchy, Jakóh lI. 

ut~orzył. dobrą Marynarkę. Hiszpallija 
potem ~lał'a tylko królów, l{ t.órzy się 

wsławIlI okrucieństwem jak KaruJ dy 
w Nawarze, Piotr Okrutny w Knstylij 

lecz mściciel zjawH się w Henrvku 

Transtamarze, który przy"pomocy DI:ge

sklina oczyścił ziemi~ z tego polworu, 

ohjął ponim państwo i zostawił je spo~ 

kojne swemu synowi, małolemość Hen-, 
ryka III. wystawiła Kastyliją na nowe 

za~urzellia; których ofiarą by li Źyd~i. 
NIeszezęśliwe był'o panowanie Jana II. 
albo raczej niegodnego jego poufalca 

Alvaresa Luna który zginął z rąk kata'. 

Henryk IV. postrach s,-,'oich podrla1nych 

został wypędzony ź tronu, nakoniec Iza
bella z Kast)'lij zaślnhii'a Ferdynanda 

króla Aragonu i Leonu i Zll Jlich to na~ 

stąpiło pohlczenie tych trzech luólest,,,, 
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Ferdynand .zajął się zupełnem wypędze
niem Maurów z Hiszpanij, czego. te~ 
i do.kazał. 

Po.rttlgalija sławną się stała przez o.d
wagę Alfo.llsa III. lecz «ozna'ta wzru
szeń za tyrallskiego. pano.wapia Alfo.n
sa IV. Jan l. wydarł Centę w Afl'yee 
Mauro.m Po.d ·Henrykiem synem jego. 
Po.rtugalczyko.wie poczynili wielkie o.d
krycia na Oceanie. 

Szwajcaro.wie lud prosty, lecz wale
czny, zacho.wai' swą v\lo.lność wśród gór, 

kraj ten sHadał część państwa Nie
mieckiego., do.m Haubsblll'ski chciał ich 
ujarzmić, trzy k.auto.ny powstał'y prze
ciwko. temu jdko. to. Ury, Szwytz i Un
terwalden . poburzone przez Wilhelma 

Tella k.tóry zabił Gesslcra Namiestnika 
Cesarskiego. i oparły się całym silo.m 

Austrij, inne kantoJ!Y zupntrzywszy si<;; 
pl'zyst~riły do. związku i o.rll~d 15 kan
tonów składają rzecz pospo.lili! SzwajJ. 
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carską Q której związki wszystkie 11al'o." 
dy się starają. 

Czechy ciągle hyły królestwem w któ
rem rządzili wielcy mo.narcho.wie. _ 

W Szwecij o.byczaje się Po.lero.wały EIl'ik 
· nadał prawa swemu naro.dowi, Go.to.wie 
i Szwedzi az dotąd składający dwa od

dzielne naro.dy Po.łączyły się; w.znio.sły 
się miasta Gdańsk i Ko.penhaga, Valde
mar I. i Valdemar II. zał"o.iy li króle
stwo. Duńskie, p~dbili Pomeraniją, Me-

· klemburg i Kurlandią. Danija dotąd 
hyła w podziałach,. szlachta uiywał"a wiel

kich prerogatyw. 'V Szwecij Magnus l. 
Po.tłumił zaburzenia, świetne panowanie 
Kanutso.na przyłączyło Kareliją do. Kró

lestwa, ale zdradą niego.dnego Birgera 

krew tego monarchy na szafocie sply
nęła, lud się poburzył i następca Iłir
gerazginął, Magnus II. nas-tępca nie

mógł się utrzymać W No.rwegii a w1uót- , 

· ce nieśmiertelna MałgoFzata przez sła-

8* 
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wuy traktat Kolmarski połączyła trzy 
Królestwa północne wienno ciało. W ę
gry takie miały sławnych monaro~lów 

Stefan II. walczył o Kroaoią z Wene
tami Andrzej II. stał się sławnym pr~e~ 
wyprawę do ziemi Swiętćj, nakoniec 
Bela IV. oswobodził . swoje państwo od 
500,,000 Tatarów. 

'\V tej epoce załozone zostały funda
menta państwa Rossyiskiego. Jan 13a
zylowicz, uwolnił swój naród z jarzma 
Tureokiego, opanował Nowogród i Mo
skwę gdzie załozył stolicę swego państwa • 
. VI Grecij., Ałexys wybawił swe pań

gtwo z rąk Ki'zyzaków, Alexis II. zięć 
Ludwika VII. został zamordowany przez. 
swego, stryja Andronika, którego,. przy
puścił do, podziału władzy najwyzszej. 
Izaak Anio!' został zrucony z tronu 
przez swego hrata. - Konstantynopol 
napasto,wany przez. Krzyzaków którzy 
załozyli wniem Cesarstwo Łacińskie, 
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trwało ono tylko lat kilka. Teodor 
Laskaris , Jan Ducas onzyskali .;a fran
cuzach wsz.ystkie zdohycze jakie po
&iadali, MichAł Paleolog odparł Turków 
i Tatarów a korzystając z zanurzeń do
mu Szwahskiego dla zwalenia Łacinni
ków, odzyskat swoją stolicę z. 800 zoł
nierzami. Turcy zgromieni ' hył pr,zez. 
Krzyzaków ale jeniusz i polityka Sala
dyna z.nisczy'ły ich zamiary, umarł on 
zdowany powszechnie od swego, !udu. 
W tenczas to wysląpił ow sł'awny Ta
tar Gellgishan który zhurzy-ł tron Per-
8ki przeszedł Indije, ujarzmił Chiny a 
z wróciwszy się nad Eufrat, zapuścił 
swe zdobycz.e az do Helespontu. Syno
wie jego daIej posuwali swe zdobycze, 
opanowali prowillCije TUl'eckie i wkro
czyli az do, Europy. Mah~met II. Ce
sarz Turecki opanował Konstantynopol 
zdohył cesarstwo TrebizOliskic, wyspy 
Archipelagu wszystko uległo jemu od 
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. Euf~'atu az do morza Adriatyckiego, Ro

. dus tylko niebr-ła ieszcze pohitą. Wło
_chy z ·upione. Sam Vat,ikan iuz drzał, 

W wyzszej Az~j Turcy ro~po& arIi swoje 

graniGe . wyp~d.Źając Tartarów , Chiny 

wydobJ'ły się z jarzma tych zwyoięzców 

~arhaJ'.zyńsk.ich, 'V tym czasie okazał' 
si.~ 'f'aQlerlan z r~inow:ał on Persiją 
~ n:Iogół zwycięzył wielkiego Bajazeta 
~ałoźył on państwo rozległe od Hele-

. spontą az do Eufratu, lecz Machomet 

II. ,~ohił go. Afryka malo zasłll
guję .J;la naszą uwag~ prócz jednego 
Egiptu który oddany był handlo-wi._ 

,Kair było głó.wnym punktem wymia

ny towarów trzech części- świata. 

Polskę osłahioną za poprzedniego pa
nowaniu napadami sąsiadó.w i ni.ezgoda .. 

mi własnych synów. królewskich. Obj~ł 
pod panowanie B()lesiaw Krzywousty 

I 

walczy'ł on z niespokoj.nemi sąsiadami 

.pałe zycie i wygl'uł ową. sła wl1{ bitw~ 
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pod 'Vrocł'awicm na Ccsarzu Henryku 

Niemieckim, przy śmierci podzielił kraj 

pomi<tclzy 4. synów pl'7.CZ co naraził pol .• 

skIt na krwawe i rllugie hoje. Po nim 

objął troll IJolesl'aw Kęd;:,z'eT·;:,awy zmu

szony od Cel'urza Fryderyka Barbarossy 

ustąpił Szląska lennym prawem co hy

ło pierwszą przy.czyną oclerwan'ia tćj 

l'rowincij od Polski. lIIiecz,}'sl'aw III. 

Stary brat jego i nast~pca miasto po

szukiwania krzywII na Prusakach, jął si~ 

zdierstw i okrucieństw za co został zru

cony z tronu. Kazimierz II. sprawie

dliwy pow:3ciągną't wszelkie uciąZliwości, 

sąsiadów pokonał i PrzemysIską ziemię 

do Polski przyłączył umarł nagle w 

Krakowie. Leszek biały dla małolet

ności swoi ej i jntryg Mieczysława sta

rego niemógł' zaradzić potrzebom kraju. 
Nicchcąc ulegać szlachcie i przenosząc 

przyjaiń Goworka na(l mitrę przestał 

na swoim ' dziedzicznem Xiestwie ale 
G 
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ująwszy serca Polaków pł'Zez zwycię'" 
stwo pod Zawichostem odniesionem lU 

Rusinach objął najwyzszą władz", ustą
pi'ł Mazowsza bratu swemu Konradowi 
który był głową linii Xiąz"lt 1\'fazowiec
kich tćm pntlziałem t)słahi 'ł Polskę, Prus
sy hezlull'nie napaJały Mazowsze. Kon
rad sprowadził na obron~ swoją z In"" 

flant kawalerów mieczowych czyli I(rzy
zaków ci dostali w nadgroo.ę ziemię 

Che-łmińską zdobytą na Prusach. Nie

letno.ść Bolesława wstydliwegg sprze
.czka o opiekę nad nim po~iędzy Kon· 
noem a Henrykiem brooatym, naraziły 
kraj na wojny domowe, za niego Tatarzy 
okropnie spustoszyli Polskłi, u sąsiedzi 

korzystając oderwali sobie przylcg1'e kraje 
od ~olsk,j. Leazek czarny niemógł po
dZ\Vlgnąc monarchij a śmierć jego po
grązyla PoItikc.; w ostatnim nieladzie. 
Przemysław ukollczył boje micclzy Xią
zętami Mazowieckiemi o tron, ~bi~lwszy 

rząoy odzyskał tytuł króla utracony od 
Boles'ława śmiałego, monarcha ten 
Gdańsk z pomorzem przył;~czył do Pol
ski. Zora(tą Margrabiów Brandebur
skich zakończył zycie. Z ostatniej toni 
po krwawych bojach uratował Polskę, 

Wład.Y8ław Łokietek objąwszy po 'V a
dawie królu Czeskim kOł'onę pokonał 

Krzyzaków i zadał' im s~'awną klęskę 

pod ,Płowcami. Syn 'J' (>0'0 i nastepca , b c 

Tiazimierz wielki lubo ni.e odzyskał Po-
morza a Szląska musia'ł się zrzec dla 
ocalenia Polski, jednak z drugiej stl'ony 
,zdobył Ruś Czerwoną, którą przyłączył 

do Polski jako teZ i ziemię W sehowską 
mądrym l'ząoem, załozeniem Akademij 
Krakowskiej ustanowieniem, dobrych 

praw na sejmie Wislickiem, hudowla
nemi wystuwionemi po kraju, nagrodził 
straty jakie J!olska poniosła i zyskał 

Bobie słusznie przydomek wielkiego._ 

Niemając potomka ogłosił za następcę 
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Ludwika króla W <tgierskiego swego sio
~trzellca pod. pewnemi warunkami, ztąn 

początek umów zwanych Pakta COllven
tarni które potem w polszcze wzwyczaj 
poszty. LuclrIJJ ik ni eodpo""icdziuł żąda
niom Narodu ala zapewnienia nast~p

stwa swej córce Jadwidze ustąpił wiele 
z prerogatyw monarchy przez co dd 
sposobność zasmaku\\ ania szlachcie \V 

nierozsą(ln ej wolnoś c i , Nastąpił jednak 
najświetniejszy czas dla Polski po(l Pa
nowaniem Wl'acłyslawa Jagid'ły Wiel
kiego Xię..:ia Litev\'sl.iego l\tóry zapragną
wszy z ręką Jad\'i'igi i korony Polski 
dla otrzymania tego obojga przyjął' re
ligiją Chrześciallską i Litwę do Polski 
przyłączył' . Władysław ukrocił dumę 

Krzyźaków zbiwszy ich na głow~ pod. 
Grullvaldem. Syn jego VVładysław II. 
który późnićj zosta-t i królem )V ęgier
skim zwojowa'ł Amurata II, ale za pod
mową legata Papiezkicgo złamawszy 
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Traktat pokoju zginął pod Warna nie
stety zawczesnie dla Polski. Kazi~lierz 
brat jego W. X. Litewski. wstąpił na 
tron niesprzyjając polakom, chcial on 
~ozerwać Uniją łączącą Lit,yę ż Polska 
:lIe za przewodnictwem OleśnickicO'~ 

ts 
Biskupa, i TeJiezyJ'ISldego Wojewody za-
wiązała się pierwsza w dziejach na
szych konfederacija na obronę przywi
lejów i praw. Najwazniejszym wypad
kiem jego pano'wania jest przyłączenie 
Prus zachodnich zdobytych na Krzyza

kacu. 'Vielki Mistrz za ś z Prus WScJlO

dnich obowiązał siQ odl1awać hoł'd kro-
10m Polskim, za czasów tego króla żył 

Jan Długosz historyk nauczyciel synów 
tego monarchy. 

Tom ll. 9 
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EPOKA PIATA 
o 

Qd o.dkl')'cia. Ameryki do Traktcdu 
Westfals1;iego. 

Od Roku J492 do J618. 

CZEŚĆ PIER"VSZA 
~ 

'Vłochy zostawały w pokoju ale py

tha jednego czlowieka zniszczyła go. 

Lnrtwi~ Sforcia nieprzestając na wła

,łzy jaką miał nad Mediolanem przy

zwał Karola VIII. króla francuzkiego, 

aby tenze ponowił swe prawa do kró

lestwa Neapolitailskiego, otworzył dro· 

g<t temu młodemu monl.lrsze do M e .. 
iEolami a wszystkie znaczniejsze miasta 

Wloskie poddały si~, Aragończyków 
zupełnie wypęnzono a francuzi objęli 
:r.nów w posiadtość Neapol ~tóry wtych 
7.wyci~zcach nowych znalazł uciemię· 

źycieli. 
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Max-imiEan a naWet tenze sam SfOl' .... 
cija znowu powstali przeciw Katolowi 
k . ' tory wtenctas dopie'ta postrzegł zdra-

dę, gdy mu ouwrót zosiał pneci«ttym, 

proznO' się bronił; N ea pol przeszedł w 
ręce dawneg.o p'ana. Ludwik XII. na

stępca Karola, chcla'ł dokonać zamysły 
swego poprzednika i w miesiacn całe' 

Xię-stwo Mediolańskie podbił, zdradziec

ki Sforcija dostał się wręce j~go i umal'ł 
W niewoli, je'dnakowoz Ludwik XII., ni'e

utrzymał sii w Neapolu zdradzony zo

fłt,at pobity, a daremne wysilenia wy-' 
tusczył'y Fra:nciją. Wenecija korzyi:>'tając' 

t tych Włoskich za-burzeń; opanowala 

wiele mieysc we Włoszech. Ale utwo

rzono związek w Kambrej przeciw t.ćj' 

Rzeczypospolitćj, l, tóra w jedn~j bit wie 
'Utraciła owo'c. 2. Wieków polityki, Ju,,;; 
liusz II. p'apie'z dusza h'go związklł u

marł wśród swoich projektów. Ludwik. 

XII. znowu 011a.J'lOwał Mediolan al~ pO'" 
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konany został przez Leona X. Genewa 
powstała i odzyskała swą wolność. -
'Franciszek I. młody monarcha chciwy 
sławy niezrazony niepowodzeniami fran
cij we Włoszech, przezwycięzy'ł wszy
stkie przeszkody.. Szwajcarowie go 
wstrzymali, a król walczył ode dwa 
dni. Medjolan się poddał a Sforcija za
końc~ył we francij swoje burzliwe zy
cie. Arlrian VI. którego na tron pa
pieski wyniosł Karol V. nie miał zadne;, 
zdatności, Klemens VII. był protektQ~ 

rem nauk. 
Pokoj którego Anglia uzywała pod 

Henrykiem VII. nie clłl1go trwał, Hra
bia Warwik. został ofiarą okrutnej po
lityki FerdYllanda His1.pallskiego, który 
po.d tym jedynie warunkiem oadat swą 
córkę Artusowi. Henryk VIII. wstę
pując na tron połączy'I" się z Kutarzyną 
Aragonką, była to pierwsza z llieszczę
śli wych jego. małZonek, przystąpi-ł do. 
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związku z Austriją przeciw francij wszeM' 
do flandl'ij i wygrał sbwną hitwę pod 
Eperon wkrótce zawarł pokój z Ludwi
kiem XII. który mu swą siostrę odda'ł 

w maHeństwo w takiez wszedł zwiaz-
" 

ki z Franciszkiem I. a niezgody pomię-
dzy ohu nąrodami zniszczone zostaly. 
Henryk VIII. pra wdzi wy potwor na 
nic nieuwazał' tylko na dogodzenie sw'ćj 

chuci, pi<;;ć swoich małZonek skazał na 
śmierć Morus i Fi.szer polegli takZe, ze 
lliechcieli przyjąć zmienionej religij, Kle
mens VII. wyklą'ł go ale on za to obrał 
~i<;; naczelnikiem Kościoła Anglikańskiego 
nowo utworzonego i miał posobie par-o 
lament który wszystko co on czynił po
twierdził" wśród' takich zamieszek kraj 

zostawał jednak spokofnym, potym po
tworze nastąpi'ł syn fego EdwaI'cl VI., 
który wprowa,dził religiją. protestancką 

do swych państw umierafąc Jo~nnę Graj 

ohrał za następczyni~ swoj~ ale Maria. 

9*' 
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siostra jego wydarła jej trOn i skazała 

na śmierć, po krwiozerczey Marij nas-tą
piła Elźbieta córka Henryka VIII i nie
szczęśliwej Anny de Bulen ta zaczęła 
ot! utwierdzenia swej władzy, ' ogłosi'la 

religiją Anglikal1ską za panlljącą mało 

monarchów tak znało umiejętność pano
wania jak ona, ale nienawiść jaką miała 
ala swej siostry nieszczęśliwćj Marij 
Sztuart którą przez lat 19. wi~zi-ła a 
llakOllcll kaza'ła zamoraować, sprowadzi
ła na jej panowanie niezatartą plam~. 

W tern czasie gdy cała Europa wal
czyła. Krzysztof Kolumb Genuenczy.k 
sławny zeglarz pochlebnie przyjęty od 

. Feruynanda króla Hiszpallskiego i Iza
belli jego zony, otrzyma\'vszy od nich 
kilka małych okręcików orlkrył Ame
r~ykę a z które.j przywiozłszy niezmier
ne bogactwa umarł w więzach jako 
ofiara intl'Ygi, Ameryk Vespucius pu
ściwsz.y się ' po nim w jego ślady nadał 
tej części świata swoje nazwisko. 
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Hiszpania niezmierne odnios'ła korzy
ści z odkrycia nowego świata najsław

niejszem z monarchów jej był Karol V. 
któremu wkrótce Maxymilian zostawił 
następstwo na tron Cesarstwa, znalazł 
on godnego rywala sławy w Franci
szku I. nakoniec przewazyła się szala 
na stronę Kal'Oła V. Franciszek I. zo
stał pobity a nawet wzięty w niewol'i! 
pod Pawiją Karol umierając zostawił 

Hiszpaniją bl'atu, a Cesarstwo synowi 
zadziwiając świat ogl'omem swej sławy 
hardziej go zclziwił, iz wstąpił do kla-
sztoru zrzek'łszy się wszystkiego. 

Filip II. moual'cha hiszpański nic teł

ki€lgo nieuczynił cohy jego godnym hyło 
król ten zostawi'ł tron syn()wi swemu 

Filipowi III. który się niczem nie zaj.
mował tylko (auto dafe) Marynarka upa
dła, Ameryka wyludniła Hiszpaniją.

A Ziednoczone stany korzystając z tego 

wybiły się na wolność. Ferdynand I. 
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rządził mądrze Maxymilian II. i Rudolf 
dobrze panowali, ale pod Henrykiem 
wielkim .nasl<tpstwo Xięstwa Kliwij i 
Juliaku stało' się pod powodem zabu
rzenia Europy. 

Szwecija nie uzywała owoców pokoju 
Ni.emieckiego, nienaleząc do traktatu Kal
marskiego zerwala zwią.zek z Dani ją 
i przesz-ła wr~ce AdministJ-atorów. Lecz 
Chrystiem II. król duński opanowa't 
Szweciją wziąwszy w ' niewolę Gustawa 
Wazę jednego z pOlomk1Jw da\.vnychkró
łów Szwecij, który uciekłszy z nic woli 
wypęrlził Dut1.czyltt'l\v, opanowaJ Szto
kolm, a ohrawszy się królem przywro
cił Szwecij dawną jej świetność. 

WPolszcze· AlbrycM ukorzył' tata
ró~ Krymskich powiększył jćj granice 
kUpJlem Xi<tstwa Zatorskiego. Alexan

der hrat jego polecił Łaskiemu kan
clerzowi aby zehrd prawa i ustawy 
dot~drozproszol1e i one uporządkowaŁ 
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fobio!' ten zowie się Statutem Alexanclra. 
Mądry i Dzielny Zygmunt I. jeden znaj
lepszych lUonarchów Polskich pogromił 
nieprzyjaciot , Hllsinów wdzierających 

się w granice, odpad "Volochy z hoł-
' dowai Krzyiaków z Prus wschodnich 
wypęcłzii'; odda \'\'szy rząd ich lennym pra
""em Albrychtowi swcmll siostrzeńcowi 
to jeszcze pamiętnćm bydż powinno w 
dziejach Europy, ze kiecly w:szęclzie 

z przyczyny rozl1ości wyznań religijnych 
lała się krew; w Polsz.cze niepłynęła 
za tego króla źyli znakomici tak W rżlt-· 

dzie; hoju jak i wnaukach Polacy. Za 
Zygmnnta Augusta, Literatura Polska 
~zniosła się do najwYZszego stopnia 
doskonałości ale i orę,z takZe gdy tego 
potrzeba było. nieby,t zapomnianym. Ho
sponar Multański zhołdowany, Inflanty 
do Polski przyłączone, za tego króla po

wielu sporach l1astąpila zupełna unija 
Litwy z koroną. 
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Po śmierci Augusta i wygaśnięcIu 

na nim linii Jagieloilskiej tron zmienił 

się na Elekcijny, pierwszym królem wy
branym wO'lnemi Kłosami był Henry" 
Walezy a pojego oddaleniu się Stefan 
Batory Xią~e Sicdrniogrodzki. Rostro
pny waleczny Monarcha, umiał i god
ność swoją utrzymać i k~ajowi wiele 

dobrego sprawić. Urządzeniem "Vojska 
zabezpieczył kraj od Tatarów ukorzył 

Moskwę odebl'awszy oderwane od Li-
' twy prowincijc równie sprawiedliwy 
j'ik i mitośl1ik nauk pGstanowi 'ł Trybu

nał i Akademiją 'YilCIISką. Po śmier
ci jego za staraniem Jana Zamojskiego 
obranym zostat królem Zygmunt IIL 
królewicz Szwedzki w cllugim jego pa

nowaniu zdarzy·ty się najpomyślniejsze 
dla Polski widoki ale przez wrodzony 
upor, i przez z]Jytnią tJ-oskliwość za
hezpieczenia tronu swym synom nie 
uiył ich na uarocll1 pozy tek, straci'; In-
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flanty za Dzwjnę, Multany i 'Yoł'oszczy
Zna do Turcij oCl paMy . .Bl'yszczał zwy
cięzcy oręz pod Orszą Smolellskiern i w 

samej nawet Moskwie, lecz ztad Polska 

~adnej korzyści nieodniosł'a pró~z jedne

go S,?oleńska który przy nie j pozostał; 
JXld jego panowaniem dobl'y' gust w na
ukach zaczął upaClać. 

W tych czasach Rossija wystawioną 

była na wojny domowe, Borys Godu~ 
nów strij Cara, torując sobie drogę do 

tronu po niedoł~7.nym Fieuorze zabił 

hrata jego DemetrylIsza. Zkąd powsta

ło źrodło zamieszek z przyczyny fał

szywych Demetrijuszów do których 
utrzymania wiele się Polacy mieszali. 

Turcija w' tej epoce pod panowa .. 

niem Solimana wzniesła się do nafw:rl~ 
,s.zego stopnia potęgi. 
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CZEŚC DRUGA 
c 

Ocl Boku 1610 clo 1648. 

Hiszpanija zacz~ła upadać pod Fili· 
pem III. a widocznićj jeszcze pod Fili
pem IV. Oliyares l1xinister ogarnąwszy 

całą władzę rządu stał się nienawi
stnyin przez s"ve uciązliwości, korzy
stając Kataloóczykov,ie Z wojen które 

, wowczas wloMa Hiszpanija z Holandiją 
i Portugaliją, chcieli się wybić z pod 
jarzma, a uspokojenie ich wiele rząd 

kosztowało, chciała się wprawdzie mścić 
Hiszpanija M to na Francij ale ani Fi
lip ani Karol II. niehyli szczęśliwi, na
tym ostatnim wygasła linija Austryacka 
panująca w Hiszpanij. 
, Filip II. chcąc zostać panem samo# 
władnym Niderlandów, zaczął uciskać 

mieszkaliców pod pozorem wykorzenie
nia roznowiercó w, odzierając ich z przy-
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'vilejów, odw3~lljejszych śmiercią hrał, 
dla obrony niewinnych utworzyli ligę 
Holendrzy w Gctrui clemburg, a Xiąze 
Alba Namiestnik Królewski w Nider
landach gorzej ich zaczal prze.śladować " , 
wtel~cza~ znaczniejsze prowincije wy-
powIedzIały posluszeilstwo HiszpaniJ' 

, e ' prozno najsl'awniejsi Generał'owie Hi-
szpallscy starali się o ich podbicie, wa
leczność \VilbGlma i synów jego Mory
ca i Fryderyb, pomoc Francii i All<YliJ' ;, 

przyłozyły się do utworzenia tej nowej 
Rzeczypospolitej. 

Portugalija zo s tając pod panowaniem 
królów Hiszp~ń skich we wszystkic11 
wojnach które cii wiedli, była niszczo
ną, pobudzeni Portugalczykowi e prze~ 

KardYlla'ła Richelieu bunt podnieśli i 
ogłosili królem Xięcia Braganckiego. 

W Niemczech Rodolf II. ogołocony 

z Austrij, Czech i Węgier, czczy tylko 
nosił tytuł Cesarza oddał się zupełnie 

Tom II. 10 
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naukom, Maciey .brat jego dumny po
t.lczył te trzy królestwa lecz zszedł 

be7.potomnie. Ernest MansfeM Luter 
chcąc usl'uzyć swej sekcie zbuntował 

Czechy, był powodem morderczej woj
'n)' tnvając(~j lat 30. wojnie tej odznaczył 
si~ szczegółn'iej Generał Cesarski 'IV a

lcnsztejn którego zwyci<,;zkiemu oręzowi 
UIC oprzeć nie mogło. Richelieu patrząc 
uicch'ttnym okiem na wzrastaJ'aca O"fOm-

&I '" o 
n~ potęg<.) Austrij przez jej zwycięztwa 
po'llUrzy;~ prze ci w niej niebezpiecznego 
Rywala w Gu~tawie Aclolfie królu Szwe
ńzkim, kt6ry ledwo lat 16. liczac od-. 
uiosł dwa wielkie zwyciltztwa pod Lip-
skiem nad Tillim a pod Lutzen nad 
''Valensztejnem, lubo w tej ostatniej sam 
poległ, Oxenstiern kanclel'z Szwedzki 
Xiąze Sasko-'\tV ej marski Wl'angel i in

ni utrzymywali po śmierci swego mo
narchy sławę oręza Szwedzkiego ale I 
"'tygranaCąsarskich pod Nordlinge.1 
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odjęła \vszystkie' korzyści jakie od'nid'ti: 
Szwedzi. Po śmierci Ferdynanda II. na .... 
stępca jego Ferflynn:d III, ieszcze tę woj'" 

nę lat dwanaście prowadził.. "\'Vtcście 

żakończył on~ traktat Westfalgki k.tól'Y 
zupełnie odmienił posta-ć Niemiec, 

W Anglij Jakób spokojność nad wszy'" 
stko przenosząc; zbyt troskliwy o utrzy'" 
manie prerogatyw tronu, o mało niezgi~ 
riął z całym parlamentem, z powodu 
spisku prochowego Karól r. syn jego ka:.
sując pokUka razy Parlament i usilują:c 

wprowad1.ić li tUl'gią Anglikańską do Sżko'
eij' ścią'gnął hunt powszechny, pobity 
od Kromvela Oliviera nostał się w nie
wolę a głowa j.ego królewska padła pocI.. 

toporem katlfJ' 
W Polszcże wstąpi·f po Zygifnt'nci'e in .. 

-syn jego na trón Whdyslaw IV. · do'
broczynny i wspaniały szczęśliwie w o ... · 
jował z Moskwą z którą korl.ystne dla; 
Polski zawarł przymierze~ 
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Wenecija niepokojona ll}'zez U sloków 
odniosła /nad niemi tryumf. Karol Ema
nuel Sabaudzki po kilku poraZl\.ach po
łączył siQ z Franciją. Kosmusowie byli 
szczęśliwemi utrzymali i przyozdobili 
Toskaniją~ Genua doznała niejakich 
zawichrzeń~ Paweł V. przyją'ł posłow 
z Japonij i Abissynij jako glowa ko
ścioła. Urban VIII. przyłączył XiQstwo 
Urbino do państw kościelnych Szwaj
carii-a dostarczała waleczne pułki mo
narcllOm ządającym one utrzymywać na. 
swem zMdzie, Rossija w tej Epoce by
ła szczęśliwą i zwycięzką. Turcija pod 
niedolęznemi Rządami Achmeta II. do
znała zaburzdl. Osman zdradzony przez 
Janczarów został Utluszony. Mustafa 
zaledwo wszedł na tron zoslał z niego 
zrucony a Ibrahim obiął w'ładzę Suha
na dla ciemi~zenia swoiclJ. poddanych., 

( 115: ): 

EPOKA SZOSTA .. 

Od.' Trahtatu. PYestjtllshiego do Re
t-flolucyi Ameryhańs/ciei. 

Od' Rohu. 1648. do 1774 .. 

Traktat Westfalski zakończywszy naj
krwawszą i najJłuzszą wojnę jaka mogla 
niszczyć Europę oznaczył kształt ' rządu 

Cesarstwa, wolne wyznanie wszelkich 
sekt religij:nycll. zapewnił we. wszystkich 
cZQściach tego pal1stwa. Francija przez, 

niego zyskała wię,kszą. czę,śĆ: Alzacij" 
Szwecija Pomeraniją., 

Olivier Kromvel, pod' nazwiskiem' 
Protektora przywlasz.czył tron sobie, wo-· 
jował z Holandiją , i Hiszpaniją po' śmier
~i jego nastąpi·ł po nim syn lecz: wkrótce' 
Generał Monek rządca Szkocij' staną

wszy na czele wojska przywrocił: dawny 

.Parlament i ogłosił Karola II., krolem 
lUoJ(o:, 
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trzech po'łączonych królestw Wiclkićj 

Brytanij, za niego stanęła sławna ustawa 

Habeas Corpus, po nim nastąpił brat jego. 

Jakób II. chcąc przywrocić rcligiją ka

tolicką i powag<t nale*.ytą tronowi dał 

powód do buntu. 'Vilhelm StaluJer Ho

lenderski zięć Jakoba~ został ogłoszony 

królem, a cała famillia Stuartów od 

tron~l oddalona. Największym f Hl był 

przeciwnikiem Ludwika XlV. któvy 

dopomagał Jakuhowi przeciw niemu; lecz 

prózne bY'ły usiło\vauia Jakuba II. umarł 
on we Francjj. Traktak w Riszwick 

zapewni'ł koronę Angielską 'ViUlelmowi 

HL i Monarchowie Europejscy uznali 

gO'. Anna. nastąpi-ta IX' Wilhelmie III. 
a p<> nićj, Elcl~lor 1hnowerski wnuk JaJ

kuba I. ktary zostawił tron synowi 

swemu Jerzemu II. ten ciągle wojował 

z Francij,ą i Hiszpa.niją. Na pl'ózno Ja><. 

kub III. syn Jakuba II. chwytał tak 

l'0myśln~. 1'or<6 odzyskania berła swych 
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ojców, wylądowa't w Szkocij z Edwar

dem swym synem, lecz poniejakich od

niesionych zwycięztwach zosta'ł zupeł
nie pobity pod Kullonen i wroei'ł zni
czem do Fran(~ij. Korona prze'szła w 
ręce Jerzego III. skutkiem zwy.:ięztw 
Anglików na Francuzach hył h'aktat 

w roku 1765 zawarty mocą którego 

Kanada zo.,tała Anglikom zapewnioną. 
Lecz zaledwo dwa lata up'łynę'ły a osa

dy Angielskie pOłnOCIH!j Ameryki za:
częł'y się domagać i'agorlniejS'z'ego rządu" 
poburzone przez Franklina zruciły j.a
rzmo W roku 1774 wtenczas to rozpo
częła się owa sławna wojna tO'cząca się 

o niepodległość Ameryki, zakończona 

w roku 1785 pl'zez wybicie się na 

wolność Stanów Ziedn(}czonych Ameryki. 

W czasie tej Epoki Hiszpanija wcią
głych p<>dpanowaniem Filipa IV. zosta. 

wała zaburzeniach rozpoczął on wojnę 

z Holandiją. Portugalia wyniosła na tron 
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dDm Bragancki, KatalDnija pDddała si~: 

francuzo.m, traktat Pirenejski dai jej 
wzamian ItUSillo.ll i Arteziją .. KarDI II •. 
syn i następca :Filipa IV. utracił Fran

che Co.::nte, i stał się o.fiarą' o.Wej 

sławnej ligi AugszbUl'skiej, przy ,śmier

ci ogłDsił następcą wnuka Ludwika XIV. 
Xięcia AnrlegewellskiegD lecz dDpiero 

po. cHugich wo.jnach i po. zupełnem WłDch 

opuszczeniu. zaczął sPo.kDjnie Filip pa-· 

llować. Królestw Obo.jga Sycylij, prze
szła w ręce Do.n Karlo.sa syna Filipa 

traktatem Wieclcllskim rDku 1738. Jan. 

IV. kro.I Po.rtugalski p~nDwał z chwalą 
zdobył Brezylijc~ na Holendrach i kDro.
nę zo.sta\,'it Alfansowi VI. bardzo. jesz

cze mło.demu, który po kilkakroć pobił 

Hiszpanów ale Po.ddani. zmusili go do. 

zrzeczenia się trDnu na rzecz PiD.tra II. 

który pobity przez Filipa V. pDd AI-· 
manza, o.calenie swo.je zo.staŁ winien 
traktato.wi Utrechskiemu.. Ferdynand. 
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VI. nastwił po. Ojcu na tro.ll w roku 

1746 zo.stawi-t nast~pcą po. sohie w 
ro.ku 17 59 Karola brata swego byłego. 
króla Neapolitańskiego.. 

'V Po.rtugalii Jan V. nastąpił po. 
Alfonsie i zostawił korDnę syno.wi swe

mu Jozefo.wi panowanie ich nie Dbejmuje 
zadnych wielkich wydarzeń, Anglicy Dd 
o.śmnastego. wieku mają wielki 'wpł'yw 
na d WDr Lizboński z pl'Z yCZyll handlo.
wych łącz~cych te dwa 41wo.ry. 

Po po.ko.jU \Vestfalskim Niemcy hyły 
rządzone przez Leopolda syna Ferdy

nanda III. władzca ten musia'ł llspoko.jć 
wiele zabufzell. \V kraj.ach swoich dzie

dzicznych nadcwszyslko. w V\T ~grzec11, 
wkrótce pallstwo. jego zagrazo.ne zo.stało. 
pDtęgą Turecką, i tylko. iedynie Po.mo.c 
ł'o.laków maj<!cych na czele walecznego 
swego. monarchę Jana III. UW Dlni1'o. Niem

ey a mDze cał~ Euro.pę od jarzma Tu •. 
l'eckiego.. 
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Po śmrerei Karola II. króla Hiszpań.-' 
skiego wygasla liaij,a Hiszpańska, a Nie'
miecka · u trzymała' si<6 ie'szcze jedynie 
w Osobie Karola VI. Cesarza po któ
Fym n3s't<tpstv.'0 na trOll miwto )gydź po
wodem nowych niespokojności. Korona 
Cesarska przesda w dom Bawarski a 
dzieilziczJ1I' państwo w dom Lotaryń
ski przez MaHeństwo. Mal'ij Teressy 
owej sb wnej monarchini która małZon
ka swe-go wyn.iosła na tron Cesarski 
byłego Xięcia Toskatlskieg(jl on to był 

ło.dygą wzrastającego. domu Lotaryńsko 

Auskyiackiego.. 
Prussy zwiltks,zały się coraz w roku 

1'100 Fryderyk wyniosł swó~ Elekto.
rat do. garlności królestwa', R7.ąd jego 
wojskowy czynit go strasznym jego. nie .... 

pr1.yjaciolom, Sz.Iąsk był pierwszą zdo-
hyczą Wielkiego Fry.dcl'yka w wójni'e 
sierlmioletniej, okazał on w nićj niepO"" 
spolite talentu wojskowe. 
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Nastąpiły jeszcze inne zmiany w pall
stwie Niemieckim. Dom Bawarski któ
ry przez lat przeszło. 200 miał' wręku 

koron-ę Cesarską, ujrzał swego Elektora 
Maximiliana Józefa syna Karola VII. 
Cesarza zmuszonego, wezwać w na
stępstwo. po. sobie liniją Palatyń-aką. I to. 
było poworlem złączenia obuclwl.l Elek
toratów w o.so.]Jie Karola Teodora w 

roku 1777. 
Połnocne Włochy były ez~sto. teatrem 

wojny pomiędzy Franciją i Austriją. 

Xiąze Sabaudzki poszluhiwszy swe cór
ki dziedzicom ko.ron Francuzkićj i Hi
szpańskiej ogłosił się królem Sardyń~ 

skim, Parma i Placencija o.dstąpione zo

stały przez Austryją Infantowi Don 
Filipowi. 

W Wielkiem Xięstwie To.skańskim 

F@ śmierci ostatniego Medyceusza pano

,wał W roku 1757 Frańciszek r Lotaryń

~ki poźnićj Cesarz, Francija przeniosła 
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Lotaryngiją nart prawa jakie miał:! do 
Toskanij. Neapol po dwarazy obrał za 
swych krolów Xiąząt HiszpaJi.skich, 
którzy " ,krótce opuszczali go dla pallstw 
dzierlzicznych, Korsyl,a uciśniona przez 
Genueńczyków, wyba\",ioną został'a przez 
swego króla Teodora a późnićj w lat 
30 przez ,,,alecznego Paolego lecz w 
koilcu zmuszona wezwać pomocy fran
cij uległa jćj. 

Papide nicwLrącająe się w interessa 
paIlstw zajmowali się jedynie interes
sami Religijnemi. 

Po śmierci Arlolfa, króla Szwedzkic.
go objęła tron córka jego Krystyna, 
Kanclerz Oxenstiern był duszą jćj rzą

dów. Szwedzi prowadzili wojnę z DUI1-
czykami która zakończoną została trak
tatem w Osnabruck, . Krystyna korzy
stając z pokoju abdykowa'I'a koroną na 
l'zecz Karola X. i osiadła w Rzymie. 
Karol X. llaszerlt Polskę odniosł sław
ne zwycięztwo nad Janem Kaźmirzem 
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pod Warszawą pokoj w Oliwie który 
równowagę na połnocy przywrócił wsła
wił pierwsze początki panowania Ka
rola XI. lecz ten lVlonarcha tyrańskim 
postępowaniem no nlidzy przywiodl' swo
ich poddanych, charakter Hycerski Ka
rola XII. w ustawiczne go " ' ciągał woj
ny, napadł na Duńczyków potćm na 
Piotra I. ImperatoraRossij którego zwy
cięłył w kilku bitwach, Fryderyka Au
gusta, Elektora Saskiego a króla Pol
skiego złozył z tronu, ale pod Pułtawą 
pobitym zostawszy na głowę przez Pio~ 
tra Wielkiego .zmuszonym zosta't schro
nić się do I3enderu w Turcij i dopie
ro po czterech latach wrocił do państw 
swoich, lecz znowu zacząwszy wojnę 

z Rossiją zginął pod Fl'idrichstal 10 Gru
dnia 1718,pO jego śmierci rządziła Szwecyą 
Siostra jego Ulryka Eleonora a potem 
syn jej Adolf Fryderyk w r. zaś 1771 

obranym został Gustaw III. ale ani 

TomU. 11 
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tlloty, am restropność rządów, am mI
łość z jak,~ kochał lun swój niemogły 

ge zasłonić od zbrodniczego ciosu An

ker"trema został' zabity pod czas balu 

wpośl'ód swojego dworu roku 1791. 
Chrystiern VII. król ouński w roku 

3.'771 odkrył spisek którego celem było 
posta,'vienie królowej, naczele l'Ządu 

Stl'uenze i Brant naczelnicy onego zo
stali śmiercia ukarani. KroIowa Ma-. 
tylda musiał'a Daniją opuścić, a król 
tak został tym wypadkiem przeraźony 

iz z'łozył koronę w ręce rejenta który 

onę piastował ieszcze napoczątku XVIII. 
wieku. 

\V Polszcze po Włarlysławie IV. 
wst~pił na tron Jan Kazimierz bunty 
Kozackie zamicszał'y panowanie dobre

go Kazimierza i Polskę o znaczne straty 

przyprawiły Szwedzi korzystając naszli 
Polskę i z Elektorem Brandeburskim 
pDnział jej u,to~yli lecz m~stwo i -<;nota 

Czarlleckie'go ocaliły ją. Katrniett. J11(}-" 
mogąc znie'ść tylu prż{)ciwllośei losu 
Z'łozył koro'nę i wC' francyi zycia ełoko'" 
nał Michał rJ7iśn,iowiec!ti J1iebył Sz.czę .... 
śliwszy od swego poprzednika. Jan 

Sobieshi pos'lraah Turków os,,"obonzit 
Wiedeń. od ich ohlęzenia lecz dla P'ol~ 
ski nic waznego nie zdziała-t, popełnił 
nie mało MQdów a chcąc Rossiją pozy
skać aby mu niepl'ze'szka:dzah' wpozy
skalliu Multa:n i 'Voł'oszcz-yzny dla jego 
domu gdstąpił jćj' SOlo.Jeńska Siewierza 
Czerniecuowa i Kijowa. Podobn:iez i na .. ' 
st~pni Elektorowie Sascy więeej hyli 
przywiązani do dziedzicznego kraju ani"", 

żeli do clekcinej Polski, zbylkiem i roz

wolnieniem obyczajów kr"'j do nikczem-.. 

ności prywiedli. Mid W'pl'awchie Fry-' 

deryk August Ii". wielkie p'rZymioty 
ale wplątat Polskę w "Yojnę z Szwe-' 

ciją i wysta\".,a ją na rahunek" sam 

zaś musiał Z'łozyć koronę w ręce Sta-:: 
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nisława Leszczyńsldego którą znów 
w lat kilka odzyska'l', poczem iuz Ros
sija do interessów Polski wp'i'ywać za
częła, za slaraniem samego króla zwinię
to wojsko, szczupłą liczbę zostawiwszy. 
Przywrócenie do Polski Ukrainy, Podo-, 

la i Kamieńca stało się za ''''p'ływem Au
gusta na traktat Karłowiecki. Powo
łany od całego prawie narodu do tronu 
Stanis'ław Leszczyński, mąz wielkich 
przymiotów nie mogł się &ługo utrzy-' 
mać Fryaery" August III. wsparty 
od Rossij i Austrij osiadł tron Polski 
panowanie jego podobne do poprzedza
jącego, zblizał siQ upadek potęgi naro
du. Stanisław Poniatowski zwoli Ka
tarzyny II. osiarU na tronie, utworzo
na Konfedcracije Bar'ska i Radomska, 
dały pochop Katarzynie do wprowadze
nia w kraj PoLski' woj'sk swojch i pier
wszego podziału kraju, Stanisław ozy" 
wił w Polakach straconą cht6ć do nauk 
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i kunsz tów, sam u~zony dzielnie ,,,rspie': 

l'a'ł poświQcających siQ naukom. 
J eniusz Piotra I. zdział"ał w Rossij 

zupeł'ną odmianę, monarcha ten z'abez
pieczywszy ze wszystkich stron paJlstwo 

od napadu sąsiadów, zwiedził cah~ Eu
ropę jak pospolity cz'l'owiek natlewszy
stko przyldac1ał siQ i uczyŁ budo'wy 
okrętów jako prosty cieśla w Holandij. 
Powróciwszy do kraju. za'łozył Peter
sburg. Pokonywany od Karola XII. poko
nał go naw7.aiem w pamiętnej Litwie pod 
Półta wą, Po nim nastąpiła Katarzyna I. 
po nićj Piplr II" Anna panowała lat la. 
a poniej ElZbicta, Piotr III~ panował 

tylko 6. miesi'tcy, Nieśmiertelna Ka ta

rzyna II. matZonka jego' prze?; lat 40. 
piastowała hed'o, odznaczyła pano'\vanie 
swoje, wojną pl'7.eclw Turkom i zahra
niem Krymu, port j6j panowaniem wznio
sła się Rossija do najwyzszego ' szczebla 

11 ". 
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pot~gi. Oznaczyła się takze przez SWO) 

gust do , sztuk i nauk pięknych, nagra
dzała uczonych. 

Turcya w tćj Epoce zostawała pod
panowaniem Ibrahima syna Achmeta 
ten wdawszy się w wojnę przeciw We
netom i Austrij pobity został od sław
nego wodza Montekukuli. Zemścił się za
horem Kandij przy której zdobyciu utra
cił 100000, ludzi, panowania Solimana 
III. Achmeta II. były spokojne Musta
fa II. pobity przez Xięcia Eugeniusza 
został z tronu z trącony Achmet III. 
doznał tegoz samego losu. Turcija prócz 
wojen toczonych z Rossiją, musiała po
skramiać zaburzenia Bejóv\' w Egipcie o 
którego porlbicie kusiła się Francija w 
następuj~cej Epoce. 
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EPOKA. SIODMA. 

Od Rewolucij Amerykańskiej 

Do IUlszych Czasów. 

Od roku 1774. do 1818. 

Niepodleg'łość Ziednoczonych Stanów 
Ameryki poI'nocnćj uznaną i stwierdzo
ną została traktatem Wersalskim roku 
1785. 5 Września przez Franciją, Hi
szpaniją i Angliją. Wkrótce Anglicy 
w Inclyaeh wschodnich zniszczyli pań
stwo Tippo Saiba. 

W nieMugim czasie zawarły miltdzy 
sobą traktat odporny, Anglija, Prussy 
i HoJandija w roku 1795 wypowienziała 
Francija wojnę Holandij, i ztąd się za
wiązała pierwsza Koalicija przeciw nićj. 
Wojska Angielskie pohite we Francij 
zostaly a Anglija ograniczyła się tylko 
na zaborze ,osad Francuzkich w jnnych 

cz~ściach świata, IrJandija i Anglija od-
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tąd jeden miały parlament, po zniszcze
niu flotty Francllzkićj przed Alexan(lrij~ 

gabinet Angielski z wi~kszą gorliwością 
trapił Francuzów, Anglicy odehrali Mall<~ 
ale najścic :Egip tu pt'zezFrancuzów z krzy_ 
zowało ich obroty. 

Wśród poworlzell. drugiey Koal icij 
Xiąze Jork został pobity w Holandij 

przez Generala llnm, a Bonaparte ogło
SZOJly Konsul em po swoim powrocie clo 

francjj z Egiptu, ofial'ował pokoj Anglij 

Pitt był przeciwny temu ale Fox za 

swoim wnijściem do ministerium zawarł 

go w A.miens~ lecz po śmierci jego zno

wu Anglija rozpoczęła kroki nieprzy

jacielskie które trwały az do upadku 

Bonapartego. \V roku 1805 bitwa mor
ska pod Trafalgar zniszczyb zupelnie 

Mfłrynarktt Francuzką i Hiszpańską lecz 

waleczny Nelson Arlmirat Angielski zgo
nem swoim przypłacił to zwycięztwo 

W skutku onego zaj<tli Przylądek dobrćj 

( 129 ) 

nadziei. Uderzyli na Kopenhagę spalili 
ją i flottę DUllską w perzyllę obrócili. 

Stan zdrowia Kl'óla Jerzego III . nie

polepszat się Xiąze "Valij ogloszony zo

stał regentem. 
Wojska Francuzkie pod Masseną ustl6-

powaly z Portugalij przed Welingtonem 
ale Francuzi zostawali jeszcze panami 

półwyspu, przeto Anglija nie mieszając 
się czynnie do wojlly Rossyskiey. Wal~ 
czyła cłopoty w Hiszpanij dopoki z niej 

Francuzów nie wyp~dziła, i Anglicy wła
śnie weszli do Toluzy w chwili kiedy 
sprzymierzeni pobiwszy Napoleona weszli 

do Paryza. 
Hiszpanie czynnie nalezeli do wojny 

toczonej o niepodleglość stanów pół"noc

ne; Ameryki zav,rarto traktat pokoju 
i Handlowy lDi~fl.zy lIi~zpaniją i Portą 

Karol IV. wstąpa na tron. Francija 

wypowiedziała mu wojnę, lecz traktat 

Bazylejski pokoj przywrócił mocą onego 
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cz~ść Hiszpańska wyspy S. nOIDlnika; 

dostała się w' moc Fl'aneuzkll, ti'akta-t 

ten zaczepny i odporny zrządzH woj
nę z An,gIiją. NapoIe'on przez wybieg' 

opanowal Cytadell~ Barcelollslią. Lud 

Hiszpański zaczął szemrać przeciw te

mu zaborowi zmusi-ł Karola IV. do Ab
dykacjj, a syn jego Xiąze Asturij wstą-' 
pił na tron "V ojska francuzkie wesz.ty 

do Marlrytu, DOJ'lapal·te sClą~nąwszy 
całą familiją Królewską do Ba:jony pod 

pozorem załatwi cnia ich zatargów za

hraŁ ich W niewol~ , a bedo odJał bra

tu swemu Jozefowi, po niezmiernym 

krwi rozlev\.-ie, Hiszpanie uwolniTi Aię 
od Fran:: llzów, kortezy zgromacłzone ro

ku 1812 w Kadyxie og-łos iły koustytu-

ciją wed-tug tr'aktatu w Walencjj. Fer
dynand Vll. obj;~l tron ale powrociwszy 

do kraju odlllG'wit przyjęcia konsty

tucjj, wielu c7;\'onków Kortezów kaza
wszy u\Vi~zić. 
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Marija panowała w Portugalij, Jan 
VI. Xiąze Brezylij r. 1790 ogł'oszony 
został regentem po krótkim poIwjn znów 

się wojna zajęł'a w wiIiją wnijścia Fran

cuzów do Lisbony , Regent wsiadł

szy zcałym dworem na okręt pop'łyną'ł 

00 Brazylij Hewolucija 1'0Zpocz~ta W 

Oporto a roskrzcwiona po całej Por

tllgaJij bY'}'a powodem do konst)'tucij 

nadanej roku 1812. przez Kortezów. 

Po dł'ugoletnim i chwalebnym panowa

niu Mal'ija Tereilsa umad'a w 'VViedniu 

!2g. Listopada 1780 odwaga jej, umie

jętność panowania, zycie bez zadnej 
skazy i przywiązanie do swoich ludów 

ziednało jej tkliwy przydomek Matki 
Ojczyzny. J ozef II. ogi'oszony królem 

Czeskim i VV ęgierskim, okazał się go

onym jej następcą. Chciał on zmienić 
konstytucijl~ Holenderską. Holendrzy się 
zbuntowali, i odparli Austryaków od 

sranic swoich, Stany Brabanckie zgro-
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manzone połączyły się z Bruxelskiemi 

18 Grudnia 1789 i og1'osiły się niepo

dlpgh'mi pod Nazwiskicm Ziednoczonych 

Stanów Holenderskich ale po śmierci 

Józefa II. Leopold II. wstąpiwszy na

tron przyrzekł Holendrom wrocić ich 

da wną Konstytuci ją Holandija przeszła 

pod. panowanie- Aus tryackie. Strwozony 

zahurzeniami we Francij, zawad', trak

tat z portą Otomalliiką nad którą Ge

nerałowie jego wielkie odnieśli korzy

ści, lecz 'te nazad powrocone zostaly 

TUI'eij. 
Kowencija zawarta w Pilnie pomię

dzy Prussami, Saxolliją i Austriją wcią
gnęła tę ostatnią w długą i krwawą 
wojnę l Marca 1792 umarł Leopold 
II. i Koron~ Cesarską zostawił Fran

ciszkowi II. nowy monarcha popierał 
z całą siłą wojnę przeciw Francij. Od

waga, geniusz i talenta dowodzeów 
Francuzkich wydarły Cesarzowi naj-
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piękniejsze jego posiadłości we VVło
szcch, którym przez tra!; tat w Campo

fonnio zapewnioną zostala niepodleglość 

pod nazwiskicm Rzecz)'-pof]Jołitćy Ci
zalpińskićj. Zclawal'o "i~, iz Aust/'ija 
iuz niepowstallie po ciosie jnki",go rlo

znała, pokój Luncvilski "': r. 1801. i Prc
sburski;w 1805 po pam1<ttnć j bitwie 

pod Austerlic od,dały j~ w ręce Napo

leona. 'V roku 18°9' li'ranciszel\ II. 

odclu'ł r<tkQ córki swoićy zWJ!·j~zcy. -

Austrija po tylu doznanych kIQskacll 

ockn~ł'a się dopiero '''' /". J 81 3. po po
razce Napoleona W l\'1o~kwic. 

'V tćm przeciągu czasu Prnssy wy

cia'ły wojnQ AustJ'ij z powodu sukcessij 

w Bawarij, poliOj w Tcschen p01~ozył 

koniec ich ząuaniorn. Po śmierci Fry

cieryka 'V. WSL:Ujł na ' trOll Fryr.PJ'yk 
'VilheJrn H, który ualdal taRze no 
ostatniego rozbioru Polslti w roku 179 2 

wojował' z Francij~, lecz woj sk a }ego 

Tom II. . ] 2 



zoslaly pobite i odwrot ich był me
SZl:zltś 1iwym. Podpisano pokoj w Bazy
H-j Fryderyk Wilhelm lU. nastąpił po 
Ojcu, i zają'ł Hanower ale Napoleon na
pacHszy na Prussy roztrzygną'ł ich los 
\Y jerłnym aniu po bitwie pod Jena. 
Pokoj Tylzycki zawarty został po mię
dzy Francijll, Prusami i Rossiją. Pru
sy zostaly wciągnie te przez Napoleona 
w wojnę z Rossiją w r. 1812. Woj
ska Prus~ie składa-ty korpus przezna
czony na oblęzenie Rygi, korzystając 

z przegranej Francuzów oddzieli -ły si~ 

od nich w r. 1815. Na g-tos swego mo
narchy, cały Naród powstał, i temu 
to zapałowi, i poświęceniu się Narodu 
winne są Prusy to znakomite miejsce 
które dziś zajmują po między Państwa
mi Europejskiemi. 

Polska odebrała z rąk króla Slani
slawa Poniatowskiego nową Konstytu
cijll dnia 5 Maja, lecz wkrótce wojska 
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Ros~i.jskie weszły do Polski, takoz i 
Pruskie z swćy strony a nakoniec i Au
strijackie nastąpił podział, Kościuszko

naprozno usiłował uratować ginącą Ojczy
znę porazony przez Fersena dosta.J ~j ę 

do niewoli. Stanis'ław Poniatowski we
zwany do Petersburga zrzekł się koro
ny i umarł. Polska zdawała się odra
dzać po traktacie TylZyckim, ale do
piero wiekopomnej pamięci Alexanr1er I. 
Cesarz Wszech RO,ssij nadał jej byt 

j konstytuciją po Kongressie Wiedeń

skim. -
W tćj Epoce Turcy zazdrośni wzma-

' gającćj się potęgi Rossijskiej rozpoczęli 

wojnę lecz utracili Krym, Turcija upo
korzona traktatem który br1a zmuszo
ną podpisać, chciała powetować strat 
i zerwa'ta się znowić ale Rossija i Au
strija sprzymierzone pobiły ją, Suwa
rów podbi'ł Mo:tdawiją i nesarabij;~, 

Oczaków,lzmaHów i inne fortece sztur-



mem wzięte. l'urcija przyciśniona pod~ 
pisa'la Traktat wSzystawie r. 1791-

dniestr został granicą obu państw, Ocia

ków i caJy kraj pomi<6dzy Bugiem i Dnie
strem dostał si~ Rossij. Katarzyna 

umarła r. 1796 a Paweł I. po nićj na
stclpi,t i dalej prowadzil wojnę z Frau

cij~ ak- Suwarów zostal' zwyci"zonym 

o,! lUasseny pod Zurich. Rossija prze-

stab wojować z Franciją i rozpocz~'łcl [ 
kampalliją z Persiją w skutku której 

Georgija oclpadl'a do Rossij po Pawle I. 
nastąpił' wiekopomnćj pamiC6ci Alexan-

. dcl.' I. Wielki ten Monarcha obdarzony 

nujpi<6knie jszcmi przymiotami duszy z po

cząt:m Lył nieszczQśliwym w wojnach 

z Franciją, ale zapalern który wzbUllzi'ł 
w Narodzie po najściu francuzów w 

granice Hossij, okaza'l co moze naród, 

wiedziony miłością Ojczyzny i przykł'a. 
nem swego monarchy. Umiarkowanie 

wzglCillem nieprzyjacio-ł po zwycic;;z-

twacn odniesionych, wielkość duszy i 
wspaniałomyślnoś6 zapewniały temu mo

narsze 11icwygash~ pamięć, szacunek 

i wdzi~cZl1Ość' calej Europy .. 

Szwe'cija w długim zostawa'la' pokoju 

lecz po trakta-cie z' portą w roku 17 88 

wojska jej naszł'y Rossiją" ale' pokoj nie

długo zostal przywróconym. Po zamor

dowaniu Gustawa III. 'wyniesionym zo-=. 

stał na tron Gustaw IV., który podlu'S 
traktatu zawartego' z Angliją dostarczył 
12000 wojska przeciw Francij'., Zniosł 

stany Pomeranij SZ'weJzkief i wp1'owa-' 

d.ził do' nićj taką, k011stytucij'ą jak w jn-, 
nych częściach swego' Państwa:, zaczą-' 
wszy woj'nę' z Franciją w r~ , 1807 śc'ią'

gnął za to, oręz Rossijski 11a: S '\;v ój kraj; 

w jednej chwiii Gustaw' Adolf' pr. zy
trzymany, a Xiąze' Sudermanij ogł'o . zo

ny królem pod imieniem Karola XIII 
a; P'o ś'mierci jego wstąpił na troll' Ge:-

l,2,oJ!. 



ncrał francuzki Bernadote pod nazwi
skiem Karola XIV. 

Danija ,""czasie tego ogólnego wzru
szenia była najspokojniejszą , zajmowała 
się tylko zeglugą i han,<Uem przystąpie
nie jej w roku 1800 do Neutralności 

zbrojnej sciągne'ło na nią oręz Angielski. , 
1'0 akcie deklaracij króla Duńskiego 

przez który Xi~stwo Holsztyńskie przy
łączonym zostaio GO Danij, na nowo 
powstała Anglija przeciw niej, hez po
'przedniego wypowicrlzenia wojny flotta 
Angielska, . zacz~ła bombardować, i spa
liła Kopenhagę r. 1807. i zaLrała calą 

flott!;) DUllską przez kapitulaciją od tej 
chwili naprózno usiłowała Danija przy
wrócić do da wnego stanu swoją mary
narkę bez sił }i'riderik IV. następca 

Christiana VII. musiał ustąpić Norwe
giją Szwecij za co od niej otl'zyma.ł 

Pomeraniją· 

159 ) 

Jle początkowe lata tej epoki pomy ... 
ślnemi były dla Holandij tyle następne 

nape'łnione zostały nagłemi i nadzwy
czajnemi wypadkami, w r. 1.785. Sta
tuder zmuszony zostal opuścić Hagę 

i szukać schronienia w Gieldrij lecz 
Prussacy przywrócili nazad Statuderat 
Belgowie wypędzają Austryiaków wcho
dzących w tryumfie ,lo Niderlandów. 
Po hit\,,,'ie pod Flerus Francuzi zajmują 
13ruxelę· Traktat związkowy staje po
między Franciją i Stanami ziednoczone-
mi przeciw Anglij, Statuderat ohalony 
w roku 1806. Napoleon ogł'asza swego 
brata Ludwika królem Holenderskim, 
lecz ten nie chcąc hydź tylko czczym . 
wladzcą z rzeka się korony a Holan
dija w r. 1810. do Francij zostaje przy
łączoną. Po przejśr.iu Renu przez sprzy
mierzonych w r. 18 d5 Holandija zosta-
e zaiętą przez Prussaków. Nakoniec 

kongres Wiedeński przyłączył Belgiją 
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do Hola,ndij i utworzy-ł państwo z ty-' 
tutem królestwa Nidedanclzkiego. które-, 
go, królem fest F'ri'deryk Wilhelm. 

We' Włoszech Pius XVII. na prozno 
sta wid OpÓł' JÓzefowiII. Cesa,rzowi który 
znosił zakony, a przez obroty wojsk Fran
I?uzkich od(lnlony od swych państw umaI' 

w Walencij w Delfinacie 1799 roku. 
Pius XVII. wybrany na stolicę przez 
Konsylium Weneckie Kor.onował na 
~C:esarza: Napoleona' w Paryzu a na kró

la Rzymskiego w' Mediola.nie' oJJrany 
Wicekrolem WJoskim Eugeniusz, .30-
szarne', Anglicy i Rossya,nie wyląclowywa-, 

Ją w Neapolu, Napoleon wypędza ich. 

i ogłasza' Królem Neapolitallskim swego 
hrata Józefa w r. 1806. Stany Weneckie 
zostają przył'ączone' do królestwa 'Yło
s-kiego., F 'rancuzi, zajmują królestwo Etru

rij, królowa' chroni się do Hiszpanij, 
w r. 1808 .. Francuzi zajmują Rzym Par-, 

llWł" Placencyą' i Toskanijll które zGs.tają, 
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przylączone do Francij w r. 1809. woj
sko Angielskie zostaje przez Eugel.liu
sza poLite przy Montebdlo. PaósLwa 
Papic7.kie przyJ'bczone (lo' irancij a Pius 
XVII. iell..:em w Fontainehleau powraca 
do Itzymll 1815 r. w 1814 sprzymie
rzeni wchodzą do Paryza. Eugieniusz 
c hroni się uo Ba-warij. Ui urat wypę
uzony przez Al1strijaków po llCieczcze 
Napoleona ' z EILy, usiluje powrocić flo 
Neapolu ale złapany zostaje l'oztrzelany, 
a prawy król obejmuje tron NeapD1i_ 
t111181, i. 

vV Turcij AbcluI-Hamet rządził, za. 
warł on traktat z Hossiją w Ku)'czuk 
Kajoat'dzj r. 1774. przez który uznał 

niepodległ'ość Tatarów Krymskich i Ku
b'ulskich, następcą jego był Sclim nI. 
który zawarł z Rossiją traktat r.1798, 
a drugi z Frariciją po jej wyprawie do 
Egiptu z-tozolly został z tronu przez Jan-
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czaróW r. 1807' Mustafa IV. zepchnięty 
z tronu przez swego brata Macluuuaa II. 

Oustąpienia Stanom Zjednoczonym 
Ameryki północnej Luizianny przcz 
Francuzów, Florycł przez Hiszpallów, 
pJ~awiły t~ rzecz pospolitą wstanie ii 
IDllze bycli rywalką na morzu Anglij. 

Na początku tćj epoki wybuchła we 
l~rancij straszliwa Rewolucija, rospo

częła się ona w Paryzu 14 Lipca 1789 
przez znisczellie Bastylij. Ludwik XVI. 
najlepszy najcnotliwszy z królów utra
cił gtoV\1 ę pod Gilotyną 21 Stycznia 1793. 
Franeija ogłusita się 'Rzeczą-pospolitą, 

rozmaite stronnictwa jetlne przeciwko 
drugim powstawały, wsz~cłzic krew pły
nęła wewnątrz kraju gdy zewn,)trz woj
ska jćj zwyci~zały a Dumuierz pobił 

Austryaków G. Listopada 1792. przy 
Jemap. Jurclan wygrał sł'awną bitwę. 

na Austryakach pod Flcrus. 
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Lecz na morzu mmeJ Francija byfa 
szczęśliwa f10uy jcj przez Angljków 
zos1;ały rozbite. Bonaparla 22 Kwiet
nia 1796 ' wchodzi do Wł'och lJije Au
stryaków, zajmuje Medyolan, lVIantuę 

i Kremonę a po wielu utarczkach Ge
nerał 'VurmseJ' poaaaj~ lHantuę Fran
cuzi przechodzą Ren zajmują D~sse]
dorf i zawierają traktat z Austriją ,'" 

eampo Formio w Kwietniu 1797' '" 
r. 1798 Bonaparte p'l'Jnie z wyprawą do 
Egiptu zajmuje Maltę lecz tę wkrótce 
Anglicy odhicrają, po krwawych bit
wach w Egipcie wraca do Francij rząd 
sili odmienia, Bonaparte zostaje Kon
sulem znowu zapala się wojna we Wł'o
szech Francuzi zwycięzają pod Maren
go MontehclIo Konsul wchodzi w trv
umfie do Medyolanu ustanawia Ad~i
nistraciją dla Piemontu i Lombardij, 
wraca do Paryła gdzie wszystkich za
ślepia powodzenie jego w ukończeniu 
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tak chlubnćj kampanij w 60 flniaC'h, w 

r. ] 800 Austryiacy pobici przez Gene

rałów Morcau,. LecoUl·be i Dccan ządają 

zawieszenia hroni k lóre otrzyn; ują do
piero \ytellczas gdy Gclst~pują z 'wiązku 

z Anglj~, traktat podpisany w LuncwiJn 

9 Lutego 1801 zarewnia Francij posia

(lanie Belgij i krajtnv po lewej strollie 

Renu połozonych, sL wierdza Rzeczpospo

litą CyzalpiI'l ską i znpewnia pomi ę(lzy 

jnnemi Fran cij Hrahstwa Awignion i 
Nicei, XittSllva Sahaudzkie i Illonakó, 

Francija wtenczas za granice miała Skal

nę, Ren: góry Jura, Alpy i Pirenpje, 
po traktacie Lunewilskim nastąpiły inne 

z królami Ncapolital'lskim, Szwedzkim 

i Portugalsl~im, z Cesarzem Ro!-:sij z Por

tą Otomallską i Dejem Algcru. 

Bonaparte powziął ogromny zamy!!!ł 

utworzenia systemalu KontynenLalnego 

co było pO'wodem ciąglJch i cHngich 

wojen Anglij z fran cij cl ' 
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Szanowny Papid Pius VI. wypędzo
ny z swojej stolicy umarł w . \iV alencaj. 

Grzegorz Chiaromonti P? nim nastąpiL 
Europa nieco wytknę-ła podługich woj

nach korzystajltc ztego Bonaparte umy

ślił podbić wyspę Saint-Domingo dla 

Francij. 
W rok Bonaparte umyślił wylądować 

W Anglij iuz czyniono do tego przygo

towania w llrest, Kale ale pamicttna 

hitwa pod Trafalgar w której Nelson 

zwycięzywszy zginął' dnia 21. Paździer

nika 1805 zniszczyla zupełnie lU:ary

nark~ Francuzką. 
Nakoniec .Bonaparte lwronował SIę 

na Cesarza 2 Grudnia 1804. 
Anglija znowu zawiązała nową Koa

liciją przeciw Napoleonowi, ale on za
wsze tylko z jednego do drugiego po

stępował zwycięztwa zniesłychaną ra
ptownością wszeclł do Wiednia, wgrał 

Toro n. 15 
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slawną ,bitwę pod Austerlic , a Cesarz 

Austry;acki podpisał traktat W ł'res

burgu 26 Grudnia 1806. mocą którego 

uznał Napoleona Cesarzem Francuzkim 

i królem 'Vłoskim. 
Napoleon zawięzuje Akt Legi Reń

skićj. W wojnie z Prussami wygrywa bit

wę porł Jeua, wchodzi do Berlina i W 

ipet.nastn duiach zdobywa całe Prussy. 

Lefevre bierze Gdallsk. Napoleon wzdy

cha do ogłoszenia 'siebie głową kościo
ła,Francuzi zajmują Rzym, Papiez wzię

ty i pod strazą przewieziony do Fon

tainehleau. Pomimo pokoju w jakyn 

Francija zostawała z Hiszpaniją, Nap~-
. leon rozkazuje rezerwie wojsk swoich 

stojącej u stop Pirenejów wkroczyć w 

jćj grailice i zająć fortece pod pozorem 

przywrócenia porozumienia pomiędzy 

królem i jego synami pod tymze pozo
rem zwabia wszystkich do .Bajony i za

trzymuje w niewolą, zabiera Hiszpani~ 
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ją mimo mocnegQ oporu przywołuje'/. Ne

apolu swego hrata Józef\ł i oddaje mu 

koron~ Hiszpallską, a Neapol Murato

, :"i swemu Szwagrowi. 

Napoleon na nowo rozpoczyna 'wojny 

Z Austriją i nowe tryumfy odnosi wre-

5cie, zawiera pokój którego pierwszym 

warunkiem jest r<Jka Marij Ludwiki 

córki Cesarza Austrij którą zaślubił Na

poleon 19 lUarca 1809. Ludwik Bo
'naparte niechc'1c bydź ruewolnikietn 

okrytem czczem tytułem składa koronę, 

a Holandija zostaje przyłączoną rio 
FrancI; 1810 roku. 

'\V ~oku 1812 rozpoczyna wojnę z Ros',:" 

syą w 500,000 zołnierzy wchodzi w 'l!,' 
. 6 W J J gramce rzesnia 1812 W Y°-rywa 

sbwną bitw~ pod Borodynem ;:'1 d . wc 10 Zł 

do Moskwy która spalono R 't ..l • .. u • ej orall.a 
Jego z RO~SIJ hył'a najokropniejszą, prze
grywa bItWę pod Lipskiem w kt' ,. 

. . ' oreJ 
guue przebywając EIster nie odzałowa-
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nćj pamięci Józef Xiąze Poniatowski 
Naczelny Wódz Polaków. Sprzymie
rzeni przechodzą Ren i 31 Marca 1814 

wchodzą 'dei Paryza, 2 Kwietni!: 1814 

Senat uznaje przywłaściciela który zwa
Iii" na franciją tyle nieszcz.ęść niegod
nym tronu. 11 Kwietnia Napoieon pod. 
pisuje w Fontenebleau Abdykaciją i udaje 
się na wyspę Elb'2' Sprzymierzeni po
wołują na troll Francuzki Ludwika 
X·VIII. W roku 1815 Napoleon opu
szcźa Elbę przybywa do Francij, fami
lija Królewska chroni się do Gandawy. 
Nowy zaciąg do wojska we Francij prze
grana bitwa po<1 Waterloo, kładzie k~
nii!c nowym zaburzeniom, Bonaparte 
powierza się Anglikom w RocIlefort 15 

Lipca 1815 ci go od wozą na wyspę S~ 
Heleny gdzie wruera w roku 1821. 

KONIEC· 
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