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\VIECZORY ZAMKOWE J 

lILBO 

CrAG NAUKI OBYCZAIOW 
" 

bO POI.§CI A M:L ODYCH IIRZYSTOSOWANY 

PAMELA 

:!lIGo fzczf1tiwe przJj!pó!oGienie. 

ZABAWNA jedynie wychowaniem dwóch 
Córek swdch FeliC'JII, żyh w pośrzód 

nkochar.ey orlsiebie familii, i zpomnażai q• 
cey Slę codziennie szczęśliwości c"ieszyła si~, 
Posi adaiąc duszę pitkn'!, serce tkliwe, S'ma
kui~c sobie w ustawney zabawie i nauce, 
nie znała nienllwiici , a zemstą brzydziła si~j 
sprzyiać umiała, i nie było tak przykrey o lia~ 
~y, k tóreyby pl"zyiaiń od lliey wyciągać nie 
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nlogł:t; nikt nil świecie mniey od niey o D',a. 
iątek wif'lki n.i.edbał, a bardziey zbytkiem i 
pompą nie pogardzał. 

Właśnie wychodzily z d7.ieciństwa Córki 
iey; pierworodna K'ln~iil", zaledwi~ cztuna~ 
sty rok kończyła, gdy Matka iey, stanem eko. 
nomicznsch interesów nielako przymuszonIl , 
za lVIąi ią wydała. Nie mogąc iey znacenych 
:zpstaw.ić włości, musiała chwytać się zdllr2:a
iąc.ey si~ olluyi, k,tóra Córce; w postano
wieniu pensYą dworu, i urząd zyskowny za 
pewniła. Zdało się nie uchy biae party i ?e 
wszech miar pożyteczney. Ztymw'izystkim 
znała 'to debrze Felicya, jak smutnym puy. 
musem iest wydawać Córkę tllk młodo; Jdi.oZ 
tym wię.ksz ' tb i ~ ti\k rur dey Panien
ki nieS2C.l ~ściem ~ że do reszty całego żyei~ 
wi~le wpyłwa; edukacya bowiem nie moź" 
.1lydź wydoskonllłona. 

A to czemu? Mamo! przerwie Karolina, 
ieieli młoda osoba dobrze i(:st uradzona, ),ę
azie xownie Matc(; swuiey pl.JWollila, iako i 
,rzed zamęźciem; Ił zatym wychownnie iey 
doskonalić się llezpiecznie może . . - Nale .. 
iałoby, rzeknie Fani IOe mir, aby takowa 
oseba wiele iuż dowcipu i rozsądku posiada
ło8., d'o zatrzymania teyże pilności w naukach. 
zwłas:%cza. gdy ią wszyscy P~nif nazywać 
będą. A do tego, czyliż sobie nie przerwie 
nauki tyle Ya.~y, ilekroć Mąż do iey pokoil.ł 
wniydzie ~ •• - Ale pozwólmy. ie i on ta. 
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l~nt.'i sr:lcIJl e •• - :Mośda Par. nr. , n l~ po ia"" 
-d~my 1.'~ ... ze "I ty.m v .. 'ltknt,il.l·h it IJ -5,,'~ 

kto , t UV mnyr, ~'7.J1' ~,n 2:'~~1,\"oĆ ,&;i ()i!~y> 
i prZ(;:t o -mpl.zisz Jl;j·l1Ta ; .iż .Iw·Jaźń nUU7c; (Jl,: 

1Vl ęża ·z i edney strony ~ a z .dr,tlgiey tl ciecI}:\. 
'.)bcl. ~a'rill z nim, p:zerywać b~.d-ą.i spo.:[niać 
ł'0st~pek. Lecz w.r,óćIlJY się .do Historyi. 

W krót-ce po sw c., iJll zamęźciu KamiHa n
pndła W ;niebezpie,czną chorobę. W lJstawney 

- aJiespokoyności M atka iey czuwaiąc, i nie 
- .do~yplai:i"~' tllk wbsne nadwerężyła zdro'wie~ 

.ie.po zupełnym c.órlti swoiey uZdrowieniu, 
tHugo bnrC;zo na sh,bdci SWG łe narzek.ała. 

Trzeba było na.reszcip. z Doktorów l'ady ie
.chać do wód Brystu.sk icb w Anglii, z ·Cóttl! 
"llll odszą N,llt4li'l ~t tIW:lOaś-cie mai,! cą, star ... 
~%ą w Ptl cyiu OpICC« i .s.taraniom Matki Mę
ża iey zostawuiąc . 

Nie zamowiwsz.v w.cz:eśni~ mieszkania VI' 

·tym mieśc i e A nri~hkjm, musiała Fel.icya sta-
41ąĆ w.lzbi.e niepr;;' ,Vietnney, i tym bar.dzicf 
:riewyg0dney., . .ż e lekką tylko ścianą od drn· 
g lf!y przedzielona byla. gdzie chora Angiel~ 
.lI.a oAi dwóch mie sięcy leżaJa w łoiku. Umi.e-
1.ąc nnl(I<;ycie }Ja Angielsku, dowiedz·illł:t sili 
od swoity g.spod.yr. i: że llies2cz~śliwa iey 
5~r;iadka gasła prawjc wyniszc-zeni.em. Była 
to wdcwa po M~żu młodym znl\komitey ro
dowitości, lItóry od Rodziców swoich, Źq ~i~ 
ni.eprzyzwoicie oieni ł , wydzied2iczoIly zo~ 
~tał. Umieraiąc, nie ,mógł nic inl1e.gQ swoiey 
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Zonie zostawić, nad mafą do żyda p,.nęn, co 
było t'ym hc1eśl1ieysze dh niey, że miala Có" 
!'(-c7.k~ w piątym roku, ' któ.ra pr2f.~ zeyście 
M :, tki swuify wszelki do życia traciłn spo. 
só l;. Z nkończyła gr·sprd.1 ni , fowitrl;mie 
sw if pochwał:lmi P4meli . (t ) by~o imi~ dzie
cifcia '- wego) 2 ' pewlljlli~c Ftlityą: ii w Żya 
ciu swoim pię.knieyszego dzieci cia uie wie 
dzi .. !I. P0witsć tal\.oWtI nie u ym wnie Feli. 
cyą obeszła, a cały wieezor o iey t\l.h.() cJie_ 
5zcz ~s cillch , i o dziecięciu ify ro·Z~lllwiano. 

St;,{a w iednym?e pOkGiu 2 MatAą !-:ata_ 
, lia; iuz b}ło dwie g odziny, iak si~ do spo

cz;; nku pokładały. Zasn~ła twardo Nata j irt. 
iuż !1ę i Matce pa stil zaLierało, gdy IlId .. 

:r~ ycz.' ynt: wiz ! ie chorey' sąsiad~ i p ' rusz e· 
llie nngJe il! obudziło. Zchwyci si ę z łcżJ{n, 
uwaźa, i słyszy wyraź, e ięki, wspomLia
'Wszy sol-ie: iż ch. Ira pokoiowę tylkt.. mta. 
ła, pcmjs!Iia : że pom l c ley mogła bj'di 1'0" 
~y " czna. W&tIlie więc z prędko~cią, bit:rze 
:ŚwiHłc. i aby Natalii nie obudzić. wychoe 
c: ~ j po cichu, zaleca słudze sW0i! y .lie od-
5Qpt"W:lĆ na kr li ,t..;vtalii, i clo sitni wycho
łl21; 2nayduie drzwi do sąsiedzhitgo pcko. 
iu nil dcie$z otwarte, słyszy głLS pł~tztm 
przerywany; pak niee Il:ci do t1iey pokdo" 
WII. mI. w iąc stafo sit, tui ż"J niemAl •••• 
C B"2łl Z:JW ła FI:Jicya, wlaśllie puycao
czi: ~m pCJmoc Wam cłiarr Wać .. _ Oto sko
!lata, rzeknie duga, ale w co si~ obróci nie .. 
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~z.szęślh"a iey Córeczka ~ Ja l\11tiąc CZW·OfQ. 

dzieci, czy mogęż tę biedną sierotl'l.ę wziąś6 
do s iebie? .-GdzieŻ iest to dziecię? prze ... 
:t"wie n~tychm;. 1st Felicya.- Niestety ! nie
winiątko to nie III ) Źll ies~cze zn,ć nies.t:cL~. 
ŚCL 'ł swoiego ... czyi. ona wie, co to iest 
\11l1~zeć ~ •• ale iak kochała Matk ę sw ię! .• 
nigdy d,z:ecięcia tkli",sz ego " ie widziano .. 
Ale oto sp Jk'Jynie odpoczjw'ł ... - ~l te 
SiO\Va zactdaŁa Felicya ..• - ViCliii {Joże J 
z:\wołll, nhl wyrwiymytQ d.2ieci~ z miejsca 
uk ok:.>pnego .. -'Vlówiąc te słowa . leci 
ao łoŻeczk.a Felic~ a, 11 przechodząc kO lO ni · .. 
szc:z~śliwey Angield, wtzdrgnie, i zat(.l •• 
Ula si~; spoyźrzy patym zapłakanym okl :, ln 
11a SlD Lltne owe i przenikaiące widowi~ko , i 
padłszy ni koJaną .. -0 Matko nieszcz~ŚJi· 
WII, zawoła, ilkie było okropne skonanie 
twoie!. zosta,v~aiaś dziecię bez pomocy. ber 
ratunku ... All! % lonaw ieczncś,i wiu~i<"Ć 
i sluchać mi~ możesz. otoź biorę go na ie. 
bie, ni.e zapomni lIpewnirtm Matki sw. ie y , 
cod~ienrli.e łaskawości Niebios za nią W%y. 
Wać będzie. -Kończic te słowa powstaie, 
i Z wielkim pomięsnniem zbliź:t się do łoże
ezka. odsuwa .firankę, a z naymocnieyszyrtł 
rozrzewnieniem spoyzrzy na śl i czne oW'o 
$t N'ol'zelli~. Spało dziec1ę spokOJnie obok 
łoża nieszcz~śHwey Matki. W yp~)gQd~on~ 
czoŁo, wdzi~czny uśmiech upuyiCluniał A
llitldi tW'auaa uerstW()i~ Ulf świ.tnieJ i~ .. 
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~~?e ..,., sr~tl.tn 1m o·Utfym położeniu odbi.i 'tła. _ 
.Nles~et~: 1all:O be.zpiecznie spoczywa biedne
tu dZiectę! l'z,el\lue Felicya ... Kochana PaOle
to ! ,. nadarelllnie oGud·ZlWS7.Y si~ do M'atki· 
t\VOle~ odzywać się b~d zlesż'" Ale przy
navmfl:iey 1.l1tlzk?Ść rł ~ie ci , drugą; tak iest ~ 
pr2ysposahlalll Ct~, znaydzit-s'z w sercu-moilll 
tkliwość Matki i przy wr·ą7.an ie Dcpomoź mi.,. 
plzyoa Fdicy<!, mówiąc de pokoiowey, abym. 
i,ą Z łO'żeczkiem 1lI0 m ,_,j <:y przeniosia izby ... 
• pomog .a z vch'Otą do przeniesienia pok.o ... 
'}'Owa; Powsta~11 Z łoika Natalia, a pełna-nie

s'p?koY,no~ci i ~.omitts2i~lI~'l, przybiega do Ma
t ';l, ./itota ?o m.ey l'~ekrl!e,-Natalio, SpfO .... 

W .\dZllm eL dmg:! Swst:q , pódi' ią obaoz, i 
p"~'yrze~niy mi:· że ią kucłtać b~<lziesz. 
Przyla tUle Olla ,~rllch~ t:lk slttutne"o zdaue .. 

• • • • b 
BLa, r'OZl'Ze.\VtJHI Sl'~ ., l na rn :,leilką Pamel~ pO· 

r,lądtt, cncIabby tuż z· nia m~wii i tysiąC' 
... ł. ~ .. t 

lą :«l%Y. U'Sctskac. Ale taehll było pc, wrócić. 
do pościeJi; Felh:ya przez resztę nocy oka 
ZllJ:u~rć pie łUogln; le.cz nie ns,ymocuiey 
prag niemy snU, gdy paolltt: dobtego u(}zyn~ 
ku nam go prz e rywa! 

O siodmey z rana wSzyscy si~ pobudzili ~ 
Skoro odsłoniona okna, przebudziła się Pa
~lela; pr:ysk~ku~e d~ niey Felicya j sp0y
~r,z~ na mą dZIecIę, a potym si~ roześmieie , 
1: &Clą·ga .rę ~e. Bierz-e ią ta i przytula do łona 
sw~go; w\erzyl: w IJmptltJf ; (iest to słabość
tl1~wego setc'a.) l łatwo siS o tym przeko!~nę 
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la , Ż'e owe c:ziednne pieszczoty były sku· 
tkiem-wl'odzonego pl"zywi ą zanla. Ale wkró • 
tce Pameła o Ma t.k~ ~apyt!lła; sł.oy.ro to, z 
ust,i"y w:yszłe wszystieh I(r,zytomnyoh roz
kwiliło . . -Matka twoia, o.zwi.e si~ Fel~cya, 
lUZ tu nie iest .. -'-. Na-to si~ dziecię owe 
rozpłakało, chcia 'la ią cieszyć Nllt1lia, ale 
do niey rzeknie Matka: • - Zostaw iey ten. 
smutek przeymuilicy; potrzebowałam własnie 
tego, abym łzy iey oglądała; wspomniy so
bie na iey położenit: Natalio j :I doznas2; po. 
dobnegoż uczucia. 

Ubrano pnmelt;, klę.knę.ła ona i pacierz 
mówić 2~cz~ła. Wezdl'gnęła Felioya słysząc 
te iey słowa: Boże mÓJ! prtynmJć zdrlłwilt M._ 
te, m{)ie,~ •. - Już si~ rzeknie) nie móa l 
tym sposobem, bo Mntka twoia iuŻ' więcey 
n.ie cierpi .. ~ Ni.e cierpi: o !3.oźe! iakie 
ci za to dziflkuię .. .....,..Zasl11u4:iły wielce t~ 
stawa FE;Ii.cyą .. f - Moie dzieci~ ! puerwie 
t:ey, tak się ter.1z modlić powinnaś: BI)~f! 
trz}im J(ł cb111afy t1/Jo;e, MatkJ mQir ; e , ' - pO· 
wtórzyła t~ slo ..... a ona z wielk.im fer ·W'or-em 
i rozlzewnieniem.; a potym obróclwS2Y sict 
do Felicyi, . p03wólźy ~i. powie, puydu 
iesicZG V.roźb~: abym łń'~ l nayprlidzoey MAtk~ 
~oię oglądl\~ mogła. TVlow1ąc to: gdy pa
strzegła Felicyą rzewnie 'Xozp1akanq, powsta
ł.a, i serdecz nie ią usc..i.skaia. W tym aanQ 
Zl].&C Fełicy ~, że poiazd w gotowości na nil! 
,zękal, wziąw.szy ,cdy na :t~c:e PaTl'le1~, sia. 

dla. 
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dł.! do karety z Córką i pokoio\vą swoi!. i 
do 84tb, o cztery od Brystollt mile brzdących 
ciep!lsk udała się. We dwa dopiero t.vgodllle 
do Brystolu powróciła, II nie chcąc si !t po
wracać do pierwszego mieszkania , nai~łn ine> 
ny dom. 

Pomn1l2ało si ~ w każdym dni!1 Felicyi do 
Pameli przywi ązanie; lagodnciŚĆ Aniels ka 
dzieci~cia owego, czukść i wdZ"i ~ czność, 
clawaty poczlI wać Felicyi skut ek d:> bl'o
dzieystw ley. po tUteh miesiącach mirszka. 
nia w Angl ii, powróciła do Fr:wcy i F e licya, 
ca ła iey familia przysposobienie Pallicli I po_ 
chwaliła ,fJ.iemożna było wld3i e ć ią bu; 
przyw iązania się I li znać bez kochania. Gdy 
dosz ła lat siedm iu . dowiedziata się o losie 
s~oim, i o niesz czę ścilCh M1tkiswoiey sły
szała. Skrop iwszy rzęsistemi ł:umi oblicze 
swoie, p odia du nóg Feltcyi, i to wszystko 
WYQJ:-wiała, na COkclwiekl '''~ y~ywsza wdzię
cznosć, t l1aYClelik ntnieysza Id'iwqść VI' osobie 
lat dwa d~e~cia liczącey zdobyć sitt może. 

Taka była Palllela; dusza iey ustawriie nad 
wiek w yllosiia si~ ; gdy iey o wewnętrznych 
b.zuciach kiedy mÓ.wić przyszło. mowa iey 
wtedy nie-była d2;iec.inna. Wspominano tY'" 
siące przecjziwnych iey powiesci, odpowie
dzi dowcipnych i ~ubtelnych, i wiele szczę
śliwych wyrnzów i prze'ymuiących. których 
iedno tylko Serce nauczyć może; tkliwość 
owa żywa. i głtbqka, dodawała przymilelli~ 
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osobliwszego wszystkiw iey post~pkom; ła
godność staw.\ła się omamienif'm duszę przey_ 
muiącym, a przyczyniała ozdoby iey osobie. 
Tysiąc razy widziano Pamelę pi(:rwey. nin, 
UWażano sk ł :td iey twarzy, czy uroClziwa 
tylko, czy piękna była ~ N~e można iey było 
ani examinować , ani chwalić tymże co inll~ 
spc!Qbem. Lubo miała. oczy wielkie i czar
ne, gadano szczególnie o iey weyżrzenill; 
mta ł a t~ chęć podobani'a się i usłużenia ~ i a-
ką urna daie natu;ra dobra; była uwazną, 
wspaniałą) szczerą i grzeczną. Słuwem: 
znaydowano w niey przymioty, i wdzię.hi ~ 
które si!t rzadko l'azem zci odzą. 

Jedynie iey niedo.skonałości wypły'wały % 

tey żywości nie;zrnierney, która ią nigdy do 
gniewu i niecierpliwości nie Wz budzala, ale 
czasem czyniła ią zbyt.słwapliwą i prędk,!_ 
pokaże się to z ńastępuiącego procederu. 
.który iednakowoż łagodność iey, respekt, i 
przywiązazanie do Felicyi oznaczał. Pamela, 
nie tak przez niedbal siwo, iako raczey przez 
likut ek źywości i prędkosci swoiey, gubiła 
bez przestanku to, co iey dano. J eŻf'li wyszła 
na przechadzkę, zdeym0wałllliapelusz dłn ła
twieyszego bieganIa, :t pow.raclliąc, o nim. 
zapominała. Po lobocie, ch~ć wybiegania do 
gry, nie pozwlll:!ła iey pochować igieł, na
parstka, szydełka, zrywda si~ raptownie. nie 
uważaiąc: źe worek z rOQot~ był pod noga
mi; trzeba go było pr:eskouj'ć: aby pr~", 

daey 
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dzcy W ~grodzie sb!'ląć .. Chwalono bi~ganie 
iey nn pnechad:tce, ale tey tego w domu za
braniano. Aczkoh'fieK pragnęła szczerze 
bydź ?-os{uszną' pczez z·byteczl'lł żywość czę
!to pr j-y'ltazy. si arszych pl1<Jzczała w niepa
mieć ; J;.11ka razy punktualnie na dzień. upada
ła, "a po wszystkich drzwiach kawałków sukni 
i <s3Z'j dość byto. Przecięż na ustwiczne 
~l'obźby,upominania i pokuty, znacznie popra
wiła si". Kaźdei5o. poranku zapytywała Ią Fe
ricya, co miała w :robpczym worku i w ki.esze
nlach; Wp1'3Wi'l:O ią to d p.orz~dku pr~dszego. 

Jt:duego poranku, podczas t~.k.owey rewii, 
flie znaleziono nożyczek; zapytana i polaia i " 

Pamela ., od powiedziała: iż na ow raz noży- , 
czki iey nit: by:ly zgu.bione; wiedziała bo
wiem dobl.~ze , gd~it:by się znaydow:tły.---.... 
GdzieG tedy są ? • - Z3pyta Felicya .• :-", 
Od powie cna : leż~ na zi \,; mi VI' gabinecie SlO-. . . . ) 
~try mC'1ey .. - Na Zleml za5.: .. a cz.~mu-

żeś ich nie zdl~ła ~ . - WłaśnIe chustki do· 
bywlliam , gdy mi. ~ kies.leni wypadły; lecz 
w tym mOlllellci\'t p , słyszawszy dzwoneczek~ 
pośpieszyłam oglądne czym pl'~dzey M atk ę l 
Dubrodzieykę moi~ .. -Aleś lO dobrze ~nap 
la, że citt o nożyczki 2apjttm, a niet zna y .. 
duil}c ich, zostanie~z strofow:a?ą': - Ma. 
tko! nie przyszło nu to do mysi1, cleszył3~ 
się tylko n3dzieif! nayprędszego widzenia •.. 
Gay te słowa wymllwiał:t, rumieniec. iey na 

twnl'~ wyszedł, a, łzy. si~ :w oUKh za~l'~". 
CI,'" 

\.. 
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city. Spoyźtza ta na n!:ą surowo Felicya, i ta 
bardziey nieiiiko została zawstydzona. Ta
kowe płonienie się. i mało pod'obieństw3 do 
prawdy w mÓ '~' ie iey, wprowadziły Felicyą, 
że Pamel" o kLm"t,v'o posądzita.-Odeydź 
mi z ,-c;..u, l'z ,; Jda, pewna iest~m, iż nie
ma~z prawdy w t'y:n~ coś powiedziała . . -
Na tak :.stus:.diw:t dla siebie mówę , Z3leW :ł 
sili łzami Pamel~. składa ręce, i schy la si-e 
do nóg Feli cyi, słowa iednego nie mówiąc. 
Upokorzenie takowe, zdawało się tamtey 
wyznaniem bł~du; odepchnęła ią z gniewem., 
i zb!.iała. M':'lc z:da Palllela według da.l1eg() 
sc1Jie rozkazu, a źal swóy iękam-i ty łko i 
płaczem oŚwladcz:da. Ziechawszy ni wieś 
Felicya , wysz ta do Aośdoła, nie bioxą-c do 
towarzystwa ~ iak za zwyczay, Pameli, ale 
zlecaiąc p.okóiowey. aby ią przy,p.rowadziła. 
Przyszedłszy clo ri. 'lpJicy obziera si~ cz ęsto • 
niew:idząc Pameli, aż też ią post1'Zegła za
płakaną, na wsc:hodach przy wniyściu do k1. 
l,llicy kl~czącą· Ostrzegła ią p okoiowa : źe 
ley nie pr :;~ ystało m-ieścić się między stuźące
mi; ale smntnte P,1mela odpowiodziała.. I 
~"ies.z,cze mieysce dla mnie iest nadto dobre. 
_ Przeniknęła do żywego ta pokora Feli
cyą; dałll i ~y z-nak., aby p:)ule niey usiadła; 
i uCT-yniŁa to Oila z uka:.:aniem ucz-ególney 

:udości: 
Gdy się Wrócono z uabożeń~twa, zbliży .. 

wszy ii~ dal felicyi pO~Oi.OWA zaświadczyła., 
ie 

, I 
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że P,mela e nf)";yczkaeh upuszczonych 
szczerą wyz 'lała pr:Jw·dę· -A to i'l j{ bvdi 
moze? •• - zapyta Felicya ... - Te'g oż 
rnOl'llentu. flek lie t·iUlta. i,k, iey to naO'a nio-

::> 
no, popr:lw·.dziwszy mię do g:Jb: l1etu, leża" 
ce na tiP'lli Qożyczki poltaiJ l'l. O ' r d s :, ~. 
szna Pame! ! za 'vot:t pierwsza. ch Iv.\'t aląQ 
ią na ręce, i ci ; rpiaiaś t~dy, aby c.ię lai Inn, 
nic na swuie n ;e przywudz ą c mp rnwledli. 
wienie ~. Matko! mowić mi 7.~Ka ?; a l l 5. . A ld 
o datowanie win" pl'o .,iła . Powi 10 Im tJ Z "t

wsze t· bić. gdy cię 'vijzę zlgn ie v:tną. są
dząc; że spri\wied ,iwic ur.)żon~ itstes.
.Ale i" w owym zazie ·ni.rfsłusxll -t byhlm . • -
Moia Matk./I i laskllwczy'na nie Oh,źe bydź ze 
mną nie~pr .wLf'dlLvą· . -A ktdby takiego 
dziecięcia nie ad0luwał? ia,\ie prz:v wiązaniel 
iakrl puw' . lność, i iak mamiąca łagodność! 

I Cierpilła wieje Pamela w siodmym r ku 
na zęby; dJstn{a w owym cz·tsie mdłości., 

które trwaty kilkan'\ście miesięcy. Ab.V ;lr 

większą pilnością koło niey chud;,:ić, kQzała 
po~łani.e iey Feilcy1 p"z~nieść do sIVego 8y· 
p~!łlllego p 'K ,iu. Widząc 'taką troskliwość 
swoiey Dubrodzieyki Patuela, ukty..vała 
przed nią bole swoi~, widząc ią nudne usługi 
sobie odtłaiącą, cz~st') silG łZlłmi żalewała • 
2nkJin1h Felicyą d-> wCLen·go pO!LJźenis 
si" •. -S,Jiy Ma~ko! mó~1ła; sen t\~Óf b-tl' 

dzo /Ui i 'st pomocny> gdy ci~ słi$.l~ uśpig .. 
$J, mniey ~ler'pit· 

Jfie 

li 

N:t' było uczciwego sentymentu i OCZU" 

c:b, l.tór ~ by sercu Pameli vbce i nie~na'iome 

był o . te ~. wet pc s130a :a. ltól'e si~ · zdaią. 
byoź owCCcn1 g l ębukiey rEP..fxyi i d świad
c z enia. ZJlledwie Q t) Dl pami~tał3 : ie była 
Angitlką, nadto przy n lązana d0 Ftlic J i, 
aby i('y U .I CZ) z ny nl e miała ·'1ubi ć • z tJ' m 

w 7.y .;tk'ln niemogh si'i0diąć tey czułości, 
która się zd ~ ie WIodz"na do losu i uszczęśJi
w lenia w ł a s ney Oyczyzny. PewlJego dnia 
(mla la wted,V lat dm) ~dy F~1icya pisaniem 
bawi.ł a się, a Pamela nad ~vbot'! si! d2iała; PIJ
słyszano nił:~p r d,ianie wysttzeler , i~ z arma
ty , w{ .ynę w t>Jy FUlI.cuzi wieciIi z Angl i.. 
karni. Porwie ,ię F .:licyn, i rzeknie: Znak 
to zapewlle będzie zwycięztwa nad Anbitl. 
czvkami otrzymnnego. Gdy to mowiła. Spl..y. 
rz~ł:t nu Pame) ę, i zd.::i wi a się, widząc i% 
~az z"pt:l'zuną. drllgi raz blednieiącą. W. tym 
momencie dano znać, iż CZłlS był siadać do 
(jbiadu, Pam! la z da'V.' al a się iednakowo drżącą 
i"pomięs zaną, Aby była i('y myśli d(·cit:kła 
P elic) a, powtarzał:! przy stole: iż t1'zeha: 
było dCJ wiad,vwnć si", ·dla czegoby z um:lty 
~y ,trzel L no. WS7ystko mi się zdaie, ieśmy 
pobili Ang ielcz y ków .. LedWie te słowa wy
rzekła , g,dy P,;mela l"l..zp1llkana lt:ci do nóg iey. 
O Matk c, moia! oaruy mj, p c, wie, żt: płaczę. 

:tle p rzez to niemniey szanuifE Francuzów •• 
Urodżiłam się w Anglii .. --Tak s:zc:..e~ ólne 
na wiek. iey p\.lu$zenie J dl1sz~ Ftlicyi prze· 

ł~-
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i~ło .• ..,...- PiękM i tkliwa dt1szo! f2eknie, 
wspaniały twóy i szlacbetny instynkt cbw:\
Iebniey citi porusza, niż sl\m rozum. Mniema
jąc: źe się winy doPUSZC,z'lSZ, wypełniasz nay" 
~wi~tszy obowiązek. Przechowuy w sobie tak 
Ilłoi'iki dla twego kx[,iu sentyment, powaźay 
FrancuzóW, boś po winna , ale nie zapominay, 
ze Anglia Oyczyzn ą twoją·· - S łow, te 
ożywiły Pam-elę, i pocieszyły; tet,oż wie .. 
czora nim ~pać poszla, przydała do modlitw 
iwoich: Spraw toBoże , aby Francuzii An
elicy nie.nawidzi",ć się zaprzestali, i nig dy 
~ ~ .. ~ 
sobie wzaien,nle mI." szkodz1l1. 

przy takowey c z uło r ei JJiepodobna było: 
~by pamel:.t nie mi'l~a iJ 'awdziwey pobożno
:ścj; pt:woa Boskiey zaws ~e obecności, nay
leksz.ą, którey si~ dOfut<:iła, winę opłakiwa
ła; ale oskarżała się pierwey prze{) Fehcyą · 
.Myśl-ała sobie: mogłażbYIł{ si~ spod~iewac 
()dpuszczenLa, nie Dl!\ią ·c t<;y ku Matce szcze
XLbti: a potym: iakz.e to miło w'yw n~trznć 
'llilt<iaJfo własl e serce przed owbą ukocłJaną? 
Dawała w(t .. i~czntici swciey ust:.lwiczr.: do· 
wody, cz~st(? pnd., i ą c do nóg Dobrodzieyki 
swoiey, kr("filll i<; 12~.m i, !l l l :lydosa ·dnicy~zym 
wyrazem, tkliw cść 1 uc z ucie wdz~czności 
.swoiey tłómaczyła. 

Tak przywiązane, i tak osobliwe d21eci~, 
nie mog~o bycź w dnJszym C2 SIe osobą po
spolitą; i prz eto P~mela w sledmnnstym re
lu uspuwi,ó l ~wia{a i przewyźszałn nawet 

WiZy • 
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wszystkie nadzieie, kt-óre W a~reciństwie o 
closJwnałości iey powzięto. Mida nal1k~:I 
pr~yiemne, i poźytec'zne tal t nta. Nie było 
t"ut trudney i pracowitey roboty, któreyby uie 
potrttfiła; mogła się obeyić bez haftarki, bez 
S ł ' .. ' czki, bez kupowania stroiów; rysClwaia 
pifiknie, malowała doskonale, gnda na in~tru
mencie przelziwnie, który t~lent Mistuyni 
swoiey i Dobrodzieyce Felicyi winna tyła. 
Szczególniey zaś lubiła czytanie, pisanie pi~
kne, styl przyiemny i iasoy. H'o iakżt.: tak 
tkliwą, maiąc dusz~ mogło iey zbywać na gu. 
icie dobrym i delikatDości? Z:ltr2)'luaWF.zy 
wdzięki dziClciństwa swoiego, urni:!1a zyski .. 
wać sobie wszystkich :serca. Wz,Yczaiwszy 
si~ z młodości do biegania, ikibić wy~mlTklą, 
i zdrowie czcxstwc zc.chowa{a. Lecz do tych 
wszystkich przyjemnych i okazałych wdzi ę" 
ków , łączyła przecudowną dobrc.. ć ~etca. 
Słowem: zasłużyła na te pochwały > które 
G~jJIQ,,1 daie Królowy iedney nie szcz~śl.L ,vey~ 

a str,suie do wszystkich w l gelno8ci .mówiąc 

kobiet: " ze o)iazyw:d.a te cne ty skdkic ' ~ 
" dobroczynne, których Filozclia uczy lLh 
» cizi. a które daie kobietcJn natura sam n.)) 

Starsza od ,p ame~i siedmi.ą laty Natal ia, j ui 

była za. Mężem, iako dawnieySiostra iey . 
Trzy te osoby, to iest: Kamilla, Natalia, i 
pameia, czyniły Felicyą nayS%cz~iliwszą l10t 

,wiecie. P. 'l'yślność ta zakłocona była zda
uin~cm, \ (l..·~e F.e1icn W wielll~m 'pogr~y~ 

lo . 
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lo smutku. Miała brato'W'tt ~ imienin Alex!ln
drę, 1 tórll przez swoie cnoty, tnlenta i 
wdzi~ki była roskoszą farni\ ii. C:d sześciu 
miesi~cy z~padła była w słabdć, nie sądzono 
zrazu, aby ta min Ia bydź niebezpieczna; % 

tym wszystkil,ll pcstancwiła Alexandra iechać 
do po łt, niowjch ProwincJi. i tak wyież
Gzaiąc z Matką Męża swego musiała si~ z 
Felicyą rozłączyć' Cnotliwa i kochlliąca 
M Iltka, z ~zwcliła nareszcie wyi eclll\ć do (, ó," 
:ki swoiey, ' puszczać si~ w przy.krą drog~. 
ponosić utrudzenia długiey tJieprzytlllin( ści, 
i Lie od~tępować Synowy sWGiey, która sta· 
rauia Matki nadto potrz~bowała. Niestety! 
zabie:rała przynaymniey z sc.hą pocieszne na
dz~eie, które wkl'ótce lltr8ciłR. podr(J ź 
2wi~kszyła słabość Alexandry, •• nalwnic-c 
niepl ciesne znaki okazały si ę .• Uwiadornit. na 
() wszystkim cd Matki Felicya, ieszcze zu
pełney nie traciła nadziei, gdy c.ocurała list 
w wyrazr,ch następujących: 

Z miasta N. d. Września 1782. 
"Zyię ieszcze, ..• <Ile podobno gdy 

" ten list odbitrz\;sz .... QiestCJty Córko 
" moia! w C () się obróci twóy Brnt? .• n ia 
~. Sama czyż potrafi 2 znieśc iego i nIcie wła
" sne ź:de ? .• do tf: g o iestem o d\" ieście 
" mil (Jd ciebie vddnlona ... O iak nie do
"brze znaliśmy Anielskie to stwclzenie ~ 
"spokoyne i szczęśliwe zycie iey nie (Jka
., .i1wdo w oc"at;h ludzkich tyi~ W jeJ kich 

" cnot, 

l, 
'" (:not, kt.óre ona posiada. Nie możesz s( bie 
" wystawić, iak wielka w nicy znayduje Sl't 
" odwagll., pobożndć, i doskOnała rezygna. 
" cyn ; ~O!1( si:łam ci d.awni ey, że się łudzi,h 
" wzgJ ędel)1 stanu swoiego , .zostawałam w 
" błędzie. Już o tym wiedziała z Paryża wy
" ieżdźalą c, i wtedy iuż pokojowey swoiey 
"zwierzyła się . . . Dla u łagGd2enin okropno. 
"ści losu naszego, chciała nam to okaząć, 
., że miała t~ nadziei ę polepszenia zdrowia 
" swego, któt~śmy utracili; ale dnia wczo· 
" rayszego wyd3ła się. Byliśmy same; o 
" świadczyła mi to: iż żądał a nazajutrz du
" chc wnemi wzmccnić się p()3iłk ~ mi, 2llkli
" n ~ 3a mi~, ::bym o tym z naywi~kszą ostro· 
" ź nością i delikatno~ci~ Męża iey ostrzegła, 
" aby się nie 2I\sh'as.zał; potym wpadła w gł ę· 

" bo.kie zamyślenie. Abym ią nieco rczer
" wała , powiedziałam: iż tego ieszcze po
" r anJw chciałam do ciebie pisać. Nn taho
,~ we ( soby twoiey wspcmnienie, zdawała mi 
" s ię "OŚ chcieć mówić z nidruiałością. Scj
., Sl1 ę ł:l m nieco rękę it'y pytai ą.c się, ież eli by 
"tobie i:d,iego zlecenia dać nie miała. T :l k 
" it;st ; <;dp( wiedziała, barrlzo iestem w ie 
H dn ('y rzeczy nie~pokoyna. Wiesz to Pil ll.i. 
H IllCJill! że w trzynastym roku wieku mi,
" łam nieszczęście utracić Matk~ mollt· O Si

" dzol'lo mię tedy w klasztorze, w kilka dni 
" po moim do liiego prz}byciu, wboga J,o
n bieta do izby goicinney mili wezwała,; h:r_ 

T~m III. U t!l. 



" la ona naruszona paraliżem, doni(}słn mi, 
" że Matka moia, przez dwa ostatnie życia 
" swego lata, żywność i potueby iey epa~ 
" trywała. Uściskaiam ią z płaczem, i od 
" owego czasu 91iałam staranie o niey, Racz 
" Matko meia ,( przydała to z wieh'im roz· 
" rzewnieniem) polecić h c bietę tę nęd.zn~ 
" Siostrze moiey , i odemni~ oznaymić, że 
"przyiaźn moia ten na nią wJ..łllda "bowią
)' zek; Zofia służąca moi~ł mieszkanie i<:y 
"opowie; Nie mogłam inaczey nn taltą pro
~, pozycyi odpowiedzieć, ty 11.0 zalawszy si~ 
"łznmi. Uściskala mi l'ęce z oscbliwszym 
" poruszeniem. " . W tym momencie nHła 
" iey suczka 2emirka, którą znasz, · chciała 
H się dostać na łożko .. , Biedna suczyno! 
"rzeknie .. , Matko moia ! lubisz pieski, da
" ruię ci ią , .. przyrzekniy mi, iż ią cho
" dGwać będziesz ... Umies.!: zapewne Cór
J' ko moia! podobue SZilCGWaĆ wzrl1szenia. 
" W tym momencie, gdy wszystko trzeba 
" był.:> opuścić, tal. o ,w'szystkim pamiętae!, 
"tak niczego nie znpcmnieć ~ .. We dwu· 
" dziestym czwllrtym l':oku życia, przy IJr ... -

" dzie szczęściu, sławie ugruntowaney, ma
" iąc się rozłączyć na zawsze z ukochanym 
" Mężem, rozkosznym dziecięciem, i ulu
", bioną Ciotką, która razem dla niey była ~ 
"wspaniałą. Dobrodzieyką, i przyiaciołką 
" naysłodszą, nareszcie dok0nywaiąc bole~ 
,,~ney ofiary, :zachować VI sobie t~ ludzkość 
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"przenikającą, zatrudniać się przez cnotli
" we sttt'ranie losem niesżcz ęśli wey kobiety, 
"którey iedyną była pomocą, odkazywać il! 
" niei',ko testamentem swoiey Siostrze; za
"pr:tątac się naymnieyszenri b3gatelami VI' 

" czaSIe nayniez nośnieyszych bal eJ w, lr p~i ,,
" cin nie zapominać! . ah! iakźe się nie dzi
"wić tak przezorney dobroci, i odwadze 
" tak heroiczney ... Byway żdrowa Córko 
" moi a ! posyłam ci iedyną p"ciechę. któ:rlł 
" w tym mOD1(';ncie ofiarować ci mogę, to ie sti 
" nazwislco, i mieysce mieszkania Li ,:,n.ey 
" kobiety, o którey. spodziewam s' ~, z rą,~ 

"dcścią staranie przyimiesz." 
Jak tylko ten list przeczytała FI" li.c'y~, 

tak wyszła nntychmiast z Pamelą, lI1 da 10 
poiazdu, i na przedłllie~cie S. Jakuba UWI ja .~,. 

W tClmtey to piertai miesz.i.alll ubota JI.~Llet3 
7. imi.enia P iln i Busk" , ale ią cała iui okoli
ca Kobietlj ś1Vjęt~ nazywała. Podziwi~nie E'e
licyi i Pameli z widzenia i słyszenia iey ro· 
wDało si.ę politowaniu, które w sobie poczu-
1y. Nieszczęśl iwa OWa nicwia~ta tkniętn p::
:ra~i2em, nogi i ręce wcale miała uschłe, pal
ce 2e swoich staWÓW powj'chodziJy, i stra
ciły postać zwycz nyn ą; twarz iey nic nie mia
ła okropnego, nIe była chuda i bladości szcze
gólnieyszey. ~ni się podnieść mogła, ani 
:ruszyć głowy, maiąc ią do piersi schylo~ą; 
W tak okropnym stanie, od lat sieómnastn ca
łl! przytomąoić u.mysłu, i żywo~ć utrzymała. 

B l LI-
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Leźała w wielkiey izhie dosyć porządnej" i 
chędogiey, Xiądz w pc,deszłym iuż będący 
wieku siedział przy iey loźku. 

Wchodząc Felicya oświadczyła: że była 
S·iostrą M~ża Alex:lOdry. Na te siow'a, wznio
sła do góry oczy chora kobieta, i w tenże 
czas łzami zalała się ... --Ah ! Uluia Pani, 
rzeknie, cóź t ,o za Aniolu masz za Br:ttem 
twoim .. , młoda iest, z tym wSZystkllll od 
lat iedynastu iest dla mnie wszystkim .. (3dy
byś WMC Paroi wiedziala , iak.i e in cd niey o· 
debrałam przysługi .. - Zapewne pnycho. 
dziła cZctsto WC;;Panią nawjedznć .. Gdy nie 
mogła przed swoim z!lmęźciem wych odz ić z 
klasztoru, knzaieln si" trzy razy w tygodniu 
Ilośić do izby gościnney. Wtedy wzi ąwszy 
pozwolenie wyiścia za krl\t~, aby bJi'żey ze 
mną oboować mogła, przynosiła mi śni~dnnie 
od sitbie zsotow:tne, nie. mogłam władać rę
koma, zaczym ona mię karmi!:!, a tu z t:!hą 
przyiaźnią i dobrocią! .. N akoniec wjellz";e 
W pani, iaką naywiększą pokut't Ochmisttxy, 
ni zadllć iey mogin, oto gdy do niey mówiła: 
iutro WPanoą Fiini Bnski karmić nit: lJ~duesz, 
ia sama będę iey uslugiwc1ć; Wnet sta.vala sitt 
posłu'szną iak baranek. Czyniła mi zawsze tett 
honor, że mię Matką swoią nazywała; pra
gnąc opemnie, abym ią Córką. mianowała, i 
gdy postrzegłam, ~e iey Mi~trzyni nie był/J. 
z niey kontenta, w'tedy nie mówiłam inaczey: 
~.k. M,ośrill 'fłln1lDJ Nie mogio uso wytr.zy-

mać 

, 

m1Ć kochao~ dzie W' oczach krę -
ci ly , i zaraz Matl ala ... A.le wi-
dzę moia Pani, źe rzewniasz (po-
wie daley) coźb to .,io, gdybym wszy
stk? .powie~zicć cH i:tłn.J.iłJ> dla mnie. p~ za
ntltZC1U SWC;lm uczyn ~-J llliodą 1 plęk~ 

Damą b~dąc, przycho " o drugi dzień, za
myknć sitt na dwie godzilI z ubogą i biednną 
paralityką ! .. przynosiła mi chusty, owoce, 
konfitury,a często bardzo rozdział iaki Ewan~ 
geJii pl'Żeczytlić raczyła. '. SŁyszałaś zape
wne \l/Pani pueślicz,nie ią śpiewaiącą; dnia 
pewnego prosiłljUl ią l' aby zaśpiewała ~-'-' 
Nie umiem, rzekła, tylko brzydkie światowe 
piosnki, które się zll·pewne Matce moiey eo
dobać uit: będą, lIie nallcz~ si~ z umysłu ia_ 
kiey pobożney ,{lieśni. Jllkoź w sallH'y rzeczy 
w kilk a ej n i poty m, .kośc~elną pieśfl przed:ti
wnie mi śpiewni:! .. Ah! moia Pani., zdaWa_ 
ło mi się _. źe ob ecny przedemną Anioł nll
c~ł mebieską piesn •. Jnnym rnzem arfę przy
meść lla.zawszy dwie godziny dla mnie grałn. 
Ale to nlewsz'yst1w. postZ;t egasz W Pani stan, 
W którym ill aospię, masz ieszcze wiedzieć: 
iż wszystkie członki moi e bolesne są równie, 
iak i niekształtne , nie masz tygodnia, aby m 
strasznych konwulsyi nie c.ierpiala .. Ah Pa
ni moia! gdyby nie dla tego, aby odkryćcia
łą zacnOŚć Siostr~ WP_dybym nie śmia
ła o tym wspom1oać. , ~ I owszem mó w 
W Pani, przerwi8 Fłlic ya rz~si.temi zalana. 

, '(v,~'11 
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łzami. .. -Otoź więc chrześciańska Anlotn. 
tego istotnego pokora ta~a iest, .że. n.ie ma 
przyslugi, kt6reybym od Uley prz~ląc me b.y
la ll.q;ymuszona. N<lprzyldad pOwIem. pome
war mi WPanł rczkazuiesz , że rzadko kto 
pot.ran tak ostrożnie. i ~elikat~ie obcinać nd 
raznogcie , abym WIelkiego nIe czuła b~l'.l ; 
nie dopuściła ona niKogo do tey praeowltey 
przy 'iug.i. Bez wą~pit;l1ia, d.ziwo~nłaś ~i't W !VI 
CPani me raz d€;hkatnosCI rąk ley, a"e tego 
zapewne nie wit'SJz, ,i~ co tydzie.ń. _~i~kne owe 
:ręce, nog~ nieszcz ~slrwey [J:uaIttKl umywały. 

' powiedziawszy to, zatrzymała si~ Buska, 
ule płak:lc rzewliwie zaczę l a; nie byly w stn~ 
nie rozmawiania Fellcya z P'Imela, zaczym 
milcztnie na moment powsztchne n:\ stało j \V 
minutę wchodzi młodu ParJitn1.a do izby, i 
zapytuit: chorey k (; b~ety , icżeYby czego nie 
potrzebo\V<lła? P Odzl~howab ley Busk :l z:\ o· 
chotę, i Pani.enka odeszła. Wtedy Xlądz 
przytomny zaunl głos i d? Fe1i~y.i dJróci· 
wszy się. Z.,pewne, rzekn:e, MOSCJ~ Dob.rc
t!'zieyko! z ukontentoW,tnlCm dOWiesz Się. 
że ta. Panienka usługi swoie Pani Bliski ona· 
:ruiaca, iest Córką sąsiadki ieclncy, fi i wszy
stkie inne są podobnie upl'Zedzaiące. Jed':la 
przychOlh·i z. robotą .ba~~ j.ą , drllg~ i~bę u. 
prznta, trzeCia przyniesIe SW1atła. oglen raz· 
pafi't na kominie, i piJnuie go ; Słowem duch 
t-en ludzkości, kt.~pt'ichnie WPani Bratowa, 
zdaie sili ożywiac i zach~cać wszystkich mie-

szkalI 

I 
23 

szknńców tey okolicy. Jakoż przykład mło .. 
dey tey i cnotliwey Damy, nie mało wzbudza 
do miłosiernych uczynków •. Ah ! w lakimźe 
nie zostanę p.dziwieniu wychodząc ztąd! 
rzeknie Felicya .. - W samey rzeczy, mó~ 
wii daley Xiądz, to ccś WPllni ~łyszała, i to 
(:0 masz przed oczyma, dostateczne iest ao 
~3palenia podobnych sentymentów. Gdybyś 
WPani znała tey biedneJ' kobiety pobożność i 
rezygnacYą wspaniałą! Nie opowiedziała 
wszystkich swoich nieszcz ęść, otO' ciało to 
wyschle i bez poruszenią • okryte iest wrzo~ 
darni i strupami, mam wzgląd nit tkliwość 
WPan; opus2c;zaiąc wykład d:llszy, którego 
bez zadrżenia słuchać nie l1Ioina .. Ab.! nic
szcZ'ęśliwa! z \vołn Felicya , i iakże, nie mo
żnasz tedy co poradzić? iużeż żadnego le
karstwa nieml\sz ~ . - Tak iest , Mościa Dow 
brodzieyko! nielllasz przemysłu ludzkiego, 
ltól'yby zdołał poratować . Ale dziwić si~ 
WPal1i b11tdziey będziesz, gdy powiem, że ta, 
tak schorzała kobitta nie sądzi się bydi nie_ 
sz częśliwą ... - A czyliż to bydź może? 
wykrzyknie Felicya .. ---Nieinaczey iest Pa
n! mQia ! odpowie chora, nietylko p:rzyimu1't 
z rezygnacYą przemiiaiące te boleści. ale ie 
znoszę Z radością. " r moźnai si~ temu dzi
wowae; za c:ierpienia momentalne cierpliwie 
znoszone, otrzymywać szcz ~ście wieczne! 
wszakże nad grody nasze stosowane hydź nllią 
«lo naszey zasłl1t;i . .Jaką wdzięc 2 nośó ni: po-

Wln· 
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winnam Bogu, źe mię VI'" takim umieśo1.{ po
łozeniu, w którym lIstllwnie ~v oczach iego 
zas ługiw"ć rr~ogę, ci.erpiąc bez utrkiwania ? 
położeniu, w iakim mi ę nic od ni ego oder
wać nie lIlloże" gdzie mię wszystko z :lchęca n:l 
wiecz ność iedynie oglądać się· . . O inko mi 
dolegliwości moie miłe są! wypłaciłam si.~ 
niemi za przewinienia ntlodości mOley, ll

świC;;dły serce mOle, i od wszystkich ml~ f:d
:sżywych dóbr oderwały; •. iuź świllta dla 
amie niemasz ; nie lUoże mię ani zdradzić, ani 
zepsuć, ani zgubić; dltsza m ,ta nie mieszl.a na 
tey obcey dla siebie ziemi, ale ze SWOiUl 

Stworzycielem zi ednuczon:tiest , Boże móy ! 

widzę cię I siy~zę twóy gl'os Oyc )wS~ i, wy
wyźsza mię, wxmacnia, tuzkn uie mi p c dda
wać się bez: szenullora, kor " n~ nli nieśmier-
teIną Za to pl'ZyrzeJul.. O Boźe móy! po
słuszna ci iestem z ochot!!, :Jdorttię w,vrok1 
twote, błogostawię losowi moi l::m u , an.i.bym 
go Il~ieniać chciała z nayokazalszyrn w świe
cie przeznaczen~etl1. 

Ta'k mó wi:!c kobieta owa, iednakb czu
łość swoię paez dosadność wyrazów okazy
wah; ton głosu iey nie zaświadczał słabości 
i tego wyniszczenia, do którego il! bole przy
wiodły; oczy znpadł~ i mdleiące iskrzyły 
si ę wtedy' ogniem nadzwycz:Jynym. Uważały 
ią. z nieiakim zachwyceniem Felicy,j i P-a
mela, - Cóż tedy? Mościa Dobrodzieyko! 

ozwie si~ Xiądz, wierzyłabyś W Pani, że VI' 

ta· 
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takowym stanie moz]1!\ bydź szcżęśliwym ~ 
Kobieta ta błogostawiąca losowi swoiemu , 
w cóżby się ob~ócita bez Religii? .. Jakby 
stf<lstliw'a byh o,k top-ność iey sytuacyi, gdy
by lll ~gla pow:!tpiwac o przedwiecznych pra
wdach, () których iest przek nana.: Ah!. 0_ 

Kl'utuy, i ~Z: l ony Ateusz, który Boga nie u
znuie, cóźby mÓI~t odpowiedzieć tey kobie
ci t::, gdyby mu mówi,' :!: chcesz mi odżfJć iedytt'1 
pocil1cb;, ktJra mi zostale, i ktor~ 1tJ tym rtll1Ij~ 
mi .. ć mogę; cbc f:,z mię pogrl}zyć IV 1layokrop,ziey
sZt!y l'ozpaczJ, okrtJwilm! patrz na moie dolegli
Ivości: u/!lażay odftltl,g{, cierpliwość., j zd .. nie się 
na woli]: Bosk'!, przypa.trz się spokoy/lości uJ cier
piącey duszy, Ił zRdrŻyi nad piekiet1Jym twoim 
prudsięlVzi{ciem 

i:-'rLy'~nal'i Feliey;t gruntowną rozsądność 
t r 'y uwadi.le; n~lkoniec p0wstała i wyszła, 

stanowiąc LI siebie tam często plJWraClłĆ, ileby 
t } lko ::aba vy i powinności iey dozwoliły. 

Reszte dnI., z P,1mel 4 o Alexandrze i Buski 
r ozl1la:.vll\ta - Ale l;k to bydź mOże ~ mówi
in P al1l'J l a • że owia Ciotk1L słowa nigdy o tey' 
kobl cle n.1m nie mówiła .. - To iest, od
powie Felicya, co do naywyższego stopnia 
przywodzi nasze podzriwienie. Ale takie iest 
:znamię prawd"ziwey cnoty; kiedy ieden tyl
ko rozUm prowadzi nas do czynienia dobrze, 
wtedy możol) się wynosić ~ tych ciężkości. 
które przewyższamy; lec~ kiedy sentyment 
ci~gnie do akcyi 'chwalebney, wtedy zll/lli.ast 
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dziwi~nia się s,amemu sobie ł każdy my'śli : 
nie zasłużyłem na te pc chwały •• a ~lIoią ty l. 
ko poszed!em skłonn<:'ścią, i serca pOru8<:e~ 
niem .. Widziałżeś kiedy, aby si~ lal\ Illie" 
zdobył n'l. uczynienie darowizny: C,:YI:;' tO " 

okazałością i nadęciem się. przez co puk:lzu.,. 

ie. iż do takowych nie przj'wy!d ahcSi, szu~ 
kaiąc z niey chełpliwości; Jak,lJź tyk go to 
kosztu~e, że m/J mdeźy W)'b1:CZyĆ tę g lIpią 
pychę, przez którl! się z niey wynosi. U \Va

iay przeciwnie; z iak szlachetna ptOstCtllł 
cnotliwa csoba ~wiadczy. A tak du~ze p0SpO: 
lite chełpią się z dobrych :lkcyi. bo z/ aycu· 
ią w nich wiele p~acowitości, i wiele zasługi 
przywi~zt1ią; gdy przeciwnie dusze wie l kie 
i wspaniałe. nie poclpadaią tey hardoki prze~ 
swoie własne wywyższenie i szlnchetn,! 
skłonność, która ich ci<}gnie do cnoty i ltIt.:2ci
wosci. Uwaga ta, odezwie się Pamela, po .. 
winnaby mocno zalecić skromno~ć. :dbo 
przynaylllDiey tych, któuy iey nie łlla.ią, 
)?rowadzić do utajenia nad~tości, i aby si et 
lligGly nie chełpili z chwalebQJ'ch uczynków; 
poniewaź przeciwny proceder odkrywa ni
kczemność duszy ich, poka.tuie małe w cno
cie zasmakowanie. 

W kilka dni po tey rozmowie odebrnła Fe
licya smun~ wiadomość o śmierci bra1;owy 
$woiey, którą zaWue mocno szarowała, crdy 
• b 
1'1 usłyszane od kobiety świętey cnoty, mil. 
3Z~ iesz;c.ie uczyniły. - A lubo cał,! ćwierć 
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roku goto\v':łła się na przyi~cie tak okropne
go ciosu. z tym wszystkim VI niewymownym 
żalu pogrąż.cna została. Odwiedziwszy ko. 
bietę świ~tą miała smutną pociechę. razem 
z ni't plak ać, i słyszeć pochwały godne tak 
wielkich cnoto • 

Zącl!ll.a koniecznie Paruela zastąpić miey
sce cnotliwey Alexandry, przy ubogiey ko
biecie; oddawała iey też przysługi, dwa razy 
na tydzicll ni.echybnie do niey uczęszC'zai,!c. 
Już bjisko reku, przyiettego na siebie depeł
niala obowi:jzku, gdy pewne~,o poX'wku 
zwyczayną LIS ligą swoię odmywan~a nog cho
r ey kobiety zabawna była, dnv.ri się zllagła 
owe 0·0 pokotu otworzyły, i wszedł człowiek 

1> • 

postawy szlat.hetney i oka~ał(-y lat czterJZle-
ści maiący I i uczyniwszy kilJ~a kluków za· 
trzymał się, uwaiaią'c pilnie widowisko, 
Ltóre si~ t-czom iego pokazato .. . Kl~c.zała 
Palllela, i nogi chorey kobiety ocieuła;. na 
h:d!ls wchodzącego człowieka podniosła gło
wę ~ i bkieś ok<lZnła podziwienie, cnotliwy 
:rumieniec wyszedł na twarz, a ~ownie usob~ 
i akcyą uczynił przyjemnieyszą. Obróciła 
się wtedy do pokoiowy. hóra z nią przyszła, 
i" po Angielsku do niey zagadała. strofuiąc: ż. 
drz\~i na zasuwkę nie zamknęła. Okazał wię· 
ksze ieszqe podziwienie gość, i zerwawszy 
się z mieysca, zawoła: 4zifki NiebIl, t!n;oftm 
iest I1Jspol'ziom/tiem moim • • Zadziwiłó to niewy
mównie p-amelę, i tym w.i.ększe 'prawiło po_ 

mii~ 
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mięszanie, źe nieznniomy ów zbliżył S'lę • 

stołka pr~ysunąl, i usiad ł na przeciw nicy. 
Wtedy, kIedy ona przyśpieszała ~oboty swo
iey, aby p . .rędzey odeyść IUcgła, przybyły 
świeżo Anglelczyk zawołał: Niebieskie stwo_ 
rzenie! kto ciebie w tym widoku uie uważał, 
nie może mieć doskonałego wyobrazenia: co 
źa wyrazy: młodość, wdzięki, i cnota, na 
SC"rClł ludzkim uczynić mogą! • To powiedzia
wszy, mówić przestał, przypatrui.ąc Się Pa .. 
meli z troskliwością. Tak zaś był w myśJ.ach 
swoich zatopiony, iż wcr.le tego nie uważał, 
:wiele spraw?wał zat.rudnienia bytnością swo-
1ą· Nareszcle powstllla P:uilela, chou ko
bietę pożegnała, i przechodząc koło ziomka 
swciego nisko mu się ukłoniła. 

W kilka dni {to takewym zdarzeniu, gdy 
Pame1a zwyczaiem 5woim do chorey przyszła 
kobiety, opowiedziała iey ta dokładnie, że 
Angielczy;k dobrą ieszcze godzinę po wyi. 
ściu iey gawił, źe się iey tysiąc r:l,r~Y o losie 
Pameli zapytywał, że chciał koniecznie imię 
iey wiedzieć, i pozllać tę, która ią wycho
'Wała, Tegoż prawie wieczora, odebrała list 
Felicya w słowach następuiących: "Bliski 
" powrotu do Anglii, przewieść na sobie nie 
,, ~mog~, abym wyiechał, nie wziąwszy rOz.
"kazów od osoby dobroczyaney, która sie
" xot~ Angielską raczyła przysposobicl, Go
" dna ()~ci Parnel! nadto wiele czyni honoru 
u i;raiowi swoiemu , i 'Wychowaniu, któ.le 
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" WPani winna iest, aby nie miała szczegó,l
"niey Angjelcz-yka interessować , który Śl~ 
" nie sądzi wcale tego szczęścia niegodnyrn , 
), aby cnotę z bliska postrzegać mogło Licząc 
,,~uz lat piedziesiąt życia, mam prawo o~ 

świadczyć to wyraźnie i bez ża.dney ogrod-
" . . b " ki.: że widok, którego ŚWiadkiem ył~m 
" przed kilką dniami, żywe na se,r~u mOim 
H uczynił wyrazy, klęcząca przesltczn/\ PIl-

mela i umywaiacn noo-L nieszczrtśllw-ey Pa-" c:, .. b . . . 

" raI i tki, nie wyidz ie nigdy z panll~c l mOley. 
" Powiedzi:\l1o mi, że ma krewnych w p,n
" gIli, którzy iey uznać nie chcą; racz m. 
" WPani powierzyć taiemnicy iey urodzenia,. 

a wszelk~ przysługę, i ' gor J iwośe m.y" 
"" • ,? " przywiąza1lszego Oyca ofia~lIlę· 

, Jestem z uszanowamem &c. 
Kuol Aresby. 

Ah! Matko moia! zawoła Pamela, list prze
czytawszy; racz niewiGzi~ć się z tym a~
gielczykiem; iesteś dla II1!1le wszystko; me 
szukay tego: abym poznała krewns ch, któ .p:y 
~li~ opuścili; iestem puy tubie; a czegoż 
nie .dostanie moiemu s<::częściu ?- Ale mo" 
ie dziecię! vclpowie Felicya, ieżeli się. t,;oi 
krewni do clebit: przyznaią, opzyskasz ImIę. 
i znaydziesz się w stanie prżyz woi ty~1 uro. 
d2:eniu twoiemu .. --Daiesz mi słodkIe Cór. 
ki twoiey nazwisko; pozwalasz mi na usłu" 
gach poświ~cać życie, 'l czegoż Wi~C6y za
pta.n~ć m.Jgę i', - Dopuść pamelo! niecl\ 
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nas ten Angielczyk odwiedzi; przyznam ci się: 
iż tO podziwienie, w któ rym 1U1l Plllne)~, 2a

pala we moie cl1~ć poznania. gt;; umie cię ce
nić, l nH'I prawo do moiey pow<..loości. Przy
rzekam ci iednak: że mu llil2wisha twego, 
Fóki na to sama nie zezwol isz, nie wyiawi~. 

Z taką Jrondycyą przystnł:!. chętnie Pal1lc
la, aby Angielc:zyk cdwiedżił Felicyą. po 
pierwszych powitaniach" odnowił Alesby 
chęci swoie służenia, i zaklinał Felicyą. <lby 
nazwiska Familii swoiey wychuwllnicy po
wierzyć mu r:tczyła. Oś ", i:ldczyh mu tl. Fe~ 
licya, iż taiąc to, czego chciai do w ieozic:4 
się, Żąd:lOi"m samey-ie pameli do;",td7<u n. 

Westchnął Al tielczyk, ismlltnip powIedział; 
tJ'acę tedy ni.dziei ę bydź iey przysJu2liym i 
użytecznym. --(;dĘ:zwała się PameJn.-f3ądź 

WPao jednaJ,. pewrym nlłY"yiSHy wdzię
czności 1'1\ . iey. NIe mOcę bez zact.rienia po
myśleć o naymnit}suy l'cu,i:.nie losu moie
go, punieważ \V przyw ,ązaniu ].ocha ney Ł1" 
skawczyny i Dobrodzieyki moiey tyle znay
dui~ szczęścia. ie wS2ystk.ie pj"agnieoia serCa 
moiego są dostat~cznie nasycone; z tym wszy" 
stkim iestem niewymównie przeięta dobro
cią WMCPan:t. - Potych słowach spoyrzał 

"% rozrzewnieniem Aresby na Pamelę, i obró
ciwszy si~ do Felicyi .. Wyieźdżam, rzeknie, 
przy końcu tygodnia tego; mog~ż się, moia 
'Pani! spodziewać, że ml raczysz poz wolić • 
przypomnieć si~ niilkieJy pami~c.i twoiey : ., 
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Ptzerwała mu mowę Felicya , przyrzekaiąc. 
iżpisnć do niego czasr:m .będzit:.' pyt.a.iąc si~ 
oraz: gdzieby? i pod laktm ~ap1sem listy go 
dochodzić moały: . -' Rzadlto teraz, rzekł 
00, w Londy~ie pj"zesiaduię , i~żdeę CZtlltO; 

ale ieżeli raczysz odezwy SWOle pod koper
tą Pani Selwin przysyła~, . nie~G?Y ~oie miet 
doydą .. - Na wspomnIenIe lmlema teg~, 
WZTl1<;Zyfa się F elicya, a P:Jmelę mo~o~ Z~lct· 
szał ' . Postrzegaiąc to Aresby, pOdZI~l'e.llle~ 
i cit:kawością zdięty, znpytał, ieżellby Pa~l 
&t: 1 W in nie miała honoru bydź znan,,! od Feli
cyi? . -10wszem; imię to z~:liome mi.:. 
_ odpowiedział~ ona . _ Iml.~ t~, p OWHil 
on d~ley, moie ~est .. - A to lakI.m. sposo
bem ~ . - zapytała Felicya. : -N~eln.acze'y 
Pani moi a ! odmienić go musIałem zemąc SIę 
z dZtedziczką znacZ'lJych ~łości, al: od lat 
d :.:i( ~ięcil1 owdowiałem, Ule mam zad nlfgo 
pui;om;twa .. -- Miałźeś WP,Ill Brata?-
zapyta Felicya źwielkim pomięzanicm .. --: 
Niestety! Pani moia, mi,lłem dwóch; Pa~l 
Selwio została wdowl! po iednym; a dl·ugl. 
- C'6ż tedy? .. -- Ah Mościa Pani! nie
szczęśliwy ten drugi Brat uniesioot gwałto
wną nnmi.ętoością, pow~tał: pl'~ecl\: Oyco
Wskiey władzy ..• zosta! wyd.z~edzlczony:. 
!Zgryzoty i smutek skrÓCiły dm le~o .. wk:o_ 
tce umarł po nim biedny nasz Oycle c .. Nle
było mię na ów czas w Allgl~i •.. Osnowa 
innych nieszcz~ść {l«zymusił.a 1U1~ do pr~edłu-
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3: 

żenia podróź moich; we cztety lata dopiero 
do Oyczy}.uy powróciłem, i o śmie.'ci dl'lI<.iey 

• b 
malty br"towey dow it:dziólłem się. Siużaca 
niegdyś .lI niey., tak,że ~marła była, a Mąż i~ y 
zapewniał mnle, ze nJts.:cz~śliwa f1G2cstała 
sierotka, w.h ilka miesi ęcy po lVIatce ze~zła, 
Przydawał ów c.zfowiek , że w pół rc1lu clo
piero od śmiel'ci Bl'atowy mcity z swe ią si~ 
żoną widział. .-Mówiac to wS2vstk0 Ares
by postnegł : że PameJa; [Jaciartm~Jie p łyną ce 
strumieniem łzy ukryć chciała, zdi~ty iey po
ruszeniem i bll!do~cią, mOl:OO się iey przypa
trywał ... trzj mała iey orż~cą r ~ .k ę Pelicya, 
z niewymownym także pomi~sz:!nienl. .. gdy 
si~ zlJ~lgła zer.wie Pamtla, i zbliz<)jąc si~ 
drżącym krok1em do POlna Aresby .. - tak 
iest, rzeknie, powinn:lm się dać puznać Stry
iowi moiemu. -Sprawittll iwv Boże! ..znwc
ła on lec,!c do niey. -Cufnie ;j ę ona w tym 
momencie, i padnie na 10110 Felicyi calI! za
plllkana .. - O Matko moia! (p"WLC) moia 
Dobrodzieyko! du ciebie in ierJY/I.ie naltż ę .• 
nie opuszczlIy d:tiecięci~l twoiego ... ieieli 
prawa llwoiego cdstąpisz l śmi lĆ mi zadr,sz. 
_Domawiaj~c tego P"mela, spuszcza gło
Wit' zamylla cezy, i mdleie .... W{)ła do 
ratun1u Felicya, trzeźwi ią, ~ Paruela przy
chodzi do .siebie. CllwyciJ wtedy iey rękę 
Areshy .. - PatneJo ! T:teknie , G.ddal od sit:,. 
bie tę ni~llważną boiaźń, która mnie samego 
w tym momencie ~okrz'ywdza; nie U1:\m i4 

l?,rawn, 
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pł:'aw~) ani okru1mey 'Ch"cl, abym ~i'ę ż rąk 
Oobrodzieyki twciey wyrwał; winna iesteś 
poświęcić .iey wsZ'ystkie momel!lta życia twe
'go ... Ah! ideli to prawda, że iesteś ową 
:aieszcxę$liwą 'Sf'lwlR, kt0re-y ia -śmierć o
płakałem, ,pur,yi'lcie.la tylko We mnie znay" 
dziesz, i OYC"1 ,kocbanego ; nie odoświ~dczo\' S2: 

abym naylekszey ofiary od .ciebie wy.cIągać 
llli~ł. . - Na te słowa u~cisj\ala selciecznie 
ipameh Felicy~, a radość i wddęczno~ć swoift . 
Stty.io\-.... i z taką tkliwcścią oświadczyła, inka 
'tylko nayszlachetr.ieyszą dusz~ zas.;czycić 
·luoie. J>oszukala W hi ,- :r.ku .Felicyn paFJerów., 
które ci, wody wszystkiego tego .zawierały. 
Czytał różne listy i·dokumenta Ar.esby, któ
]!·e niegdyś sluż'lcCI .zma,rłey Pam€'li Mlltki~ 
:Felicyi oddała . . ŁlItwo się domyśleć mOŻna 
'było, że odebrawszy .niektóre od 'Felicyi u
PO!ninki,aby ich. Męiem nie d~ieliła , ..gło
'Siła wszędz;e PameB , śmiel'Ć) wie.clząc o tylil; 
it: nie ·miała ona nigdy powrócić do Anglii. 

Rożpływaią-c: się ·z ,radości Are~by, .iż zna
h<:ł Synowic~ w teyźe samey osobie, llitórey 
·c.noty tak żywe na .iego Sel'Cll uczyniły wy
re.zy, ządal tego, ahy od o·w.ego momentu 
na.zwlslw iego w.zi~ła; tyle iey potym okazn·{ 
1l~2:'ywiązanja: źe we -Francyi osiltdł. Umiała 
'()nll 2asługiw:lćna te iego dobroczynności, 
PTzez affekt i wdzi~czność swoię . .Nie od. 
lIaliłafsi~ od Fe lic,Y i , a staran~e uszczęśli~ 

c wie" 



3.f 

wienia iey było naysłodstym rlla niey obó~ 
wiązkiem .. 

Koni~c Hi/teryi. 

Gdy przestała mówić .I\1argr:lbina Klem!!', 
dała znak Baronowa do }'uszenia się. Z tym 
wszy~tkim, źe ies7Lze nie b:' 1'O zoyt pcźno, 
otrzymano prz bołllżenie wi(:czcrnego posie
dzenia. Czyni('l1o pewne llw;,gi nad BlstOl'y~ 
Pameli; wys l'lwiano chlll'akt!;r , u szczególnie 
tkliwość Heroiny; i przystali na to wszyscy: 
iż wdzięczność iest naymilszą ze wszy~ 
stkich cnoto Wspomniana nieraz była cnotli
wa AlexatJdra; łatwo było postrzegać, iź onl1 
to postępkiem swyim, tynt podziwieniem Pa
melę natchn~la, które wielką duszę odkry
wa, wz budz ala c skute CZ'l1e pragnienie do na_ 
śllldowania sZla-cheenego procederlI. Dziwio_ 
no si«t l1akoniec: że przysługa cd Pameli czy" 
niona kobiecie pRl"aliżem tkniętey, tyle mia
ła wplywanin d!) o dminny loslI iey , i że Re
ligia iedynie nadać może te cnoty Pl'zeymuią4 
c"e, odwngę tę nieporuszoną, i iedyne pocie_ 
chy, }ctórc naywiększe przykrości i nieszc7.ę~ 
ścia, od człowieczeństwa nieodst~pne, przez 
lnt ośmnaście słodzić mogą, (a) 

Kiedy tak :różne u wagi nad Bistory ą Pa
me 

(a) Pani Baska żyjąca' i;;zcze w Tluesiącu Sierpniu 
Roku 17& 3· od lat ośmnasta w stanie wyżer 
opisanym zostawafa. 

25 
m,~li uczynione hyJy, powstała że swego 
lllicyśca 8~rolJowa, i wszyscy na spoczynek 
:rt1s~yli si~, Kil Ka potym dni przes,d~ be.z 
nowych powi "~ci, wiecz crów przt'clę me 
:Cilniedbyw:mo. P "łnia miesi,!cll do przechaez· 
.hi chło'dncy n~ci.ła, i wieczo;.'em w~tllwszy 
od wieczerźy spac erowano w ogrodZie aż do 
dziesiątey. Pcbzywala Pani Klemir dzie
c:om s\voim pi.ękność Nieba gwind:!mi isk:rz~~ 
Cl.go si~. Uwai '1n ie tako-,v'c 2<1pali1o p ragnie
l1ie mGcne po.zn:lwat.in konstellacyt; nauka 
"lobu dotad zaniec.ln,na, zaczęb b,\ ciź upcdo
bat a [lO cl,iedzie zabawą; C(;znr ucząc się iey 

:z fl1lnościq, Hl:l-,vał s,ię ,l1l.E'~O wY~lO.sd; z ~O": 
c hwni , któ~e din pumlt,;Cl l O:,Cl110SCl sWOley 

OCl" t. .·a1. 
. I . 1 . d; PL:,!,t,z::'<.l'. to l\1:tkn lCP.O' la o::c te y; 

l'zekltl J1 , • ; rś t u zapomniał uwag Pamdi 
Q skrom. ś,-, r liGa l est: iz owe reRex:, e 
te ~~ lko próżn ść n:lba'l.illły. którn nas wie-

d
v

• a v chełpienia sil" z aobry.ch ucz'yn~~ów; 218 ~. 

ale można ie :łatwO stosować do wyniosłości, 
która s''Ij! z naul;i i talentów :;c:ymuie_ ust,ba 
prawdl:iwic cświccon.a nie s:lI:hu tego.' ~by 
umi.:ictność SWGię o1i:nzała; me wątpllwa a 
uznan~ od wszysti,ich znsłoga nle prngni~ bSdź 
wiczlaną. iVlc:ma uydź złupim z mocoą per
swaz'y ą o s\Voiey dos)\:ona1ości; i każd~ ł~' 
dząc si~ w tey mier<:.e" zna ~edl:ak t0:.ze ~lt 
()szuJ.L1ie. G::ttIlIlt:k takt pOWl!tplewanla) H
l\ożkolwiek iest male, czyni niespokoynym 

C ~ "Wzl)~-



. 
w~gJ~dem opinii drngich, lit:óxa v.rszczyGa 
pr~tells~e i praguLenie popisywania się. 
~lemy led?ak nnh,ż.:;cie, ieidiśmy (lŚWlt<:e
nJ., albo nle.t.lmiei~Uli, W pi erwszym przy
padku pewność ie,t ntel/lkaś; że o to nikt się 
sprzec",ać nie będzie) a gdyby tak było , l1i~ 
nabaw;a to ż~dney niespokoyności; ponie
Waż mniey dbamy o tnkowe oskarżenie, któ
re łatwo fałszywym oknzać można. Ta iest 
przyczyqa, d!;} litórey wi~cey maią .śmie .. 
sznych pretensyi i ełllpiey pedant ~ "yI lud!. ie 
pięknego dowcipIl, niż gruntowI ie llc<!eni. 
Pó!m~<id,owie zatl'udni!lią si~ pospulIcie pra
g~lel1lem okazywnnin n,.uili $woiey, a lek. 
kle tyl~o i nieiako powierzchowne mniąc 
poznante rzeczy, cLc~ pokaz:,ć wielką wi:l
liomość, i z ItL! popi"ywać się. Zrozumieć 
t~Jy powinieneś, ze tako\\' smieszna aif'ektn
cya iest micrndci podziałem, i miłości wła
sney dowod~m, ktoraby raczey od takowych 
kreków wstrzymać powiJ;Jua. 

To iest, co si~ prawdzi pospolicie, a 
ZWl\ŹOOl: dobrze dostateczne bvdź powinno 
d~ 2~lecenia skr0mnośei. Z ty~l wsxystkil1ł 
Wid.lIano czasem wynoszących si~ i tych, 
kt.órzy znakomitą mi.eli. zasługę; ale szczcr 
śCIem przykłady takie rzadkie sa, a ia wie
rzyć nigdy nie będę, aby W t\lkow;' ch luuzl:lch 
zasługa prawdziwie O"tltntowna hyb. Pycha • b , 

1 wyr!~os~oŚc, i~st. w~stępkiem nuybardziey 
przeCiwiącym Sl~ zyClu towarzyskiemu, bo 

mu 

27 
mu oclh-iera te prz'ymioty i wdzięki, które ~ą 
w społeczności pazymileniem. Bo na czymze 

. ") . b 50 
2nleży f byczayność l grzecznL~C .. az(; y o . -
bie umieć z~pomim,ć , zoltI'uiJnl.ilc.SJ" d~lI~le~ 
mi, cllwytnr.: ok:ł.zye do usłuźema lm; cswl,ad
CZ.? u:-l tego ch~ć, i ochotę, bydź wzgl~dl.y~, 
'i.lw~żnym, i przys;użnym .. ~l:lzt.my pOSp~l,l-. 
ci e ci:, n;ższego nawet, zesmy lego nól!OlZSL 
S" H ... y; wS2ystkie użycia stylu pOdobnIe po
kor.'e są. j\' gdyby nolnI kto dll,:ał ~ochwałr' 
tf?'eb1 słuchaiąc z o~:.li~tncśctą, .zat~em le 
1HZ} »n , wnć, ~ ibo prżypisywlł~ ~lelkley dla 
nas 11l:kl'w dci. T;,k sll:romnosc l w uczyn
kac.!-: w· aaie się ,ustępując wyższego,. ~llb wr 
gO(ll,if::' iiZC0'0 mieysca. Jasna rZ,ecż, 12 wpro~ 

,) b ., t bl 
'Wad, iCH:,le takowych 2wyc:talOw ~.go Y.1 
Tu:t..lI 'llie nia, że nnype wnlt'y$zy sposoo stanIa. 
!'i« pl'7yitmnym w obcowaniu, iest odstępo
wać pretensyi, które mHcść własna wszczy
nać nJGźe; poymuieS2 w l~C tcr~z ?obrze.: iż 
l3icpvdcbn:ł iest, bydź pr~lwdz.1 WIC. manl~r
Dvm, przechowuiąc w ~uble pych~ l wymo
słość; zvdas2c.za, że występku tego Ukl<yĆ 
nie możnll J ton głosu, naymnieysze p~rusz~_ 
nie, fizyognomia, wszystko go pokazme. N~e 
na:cży witc zaniedbyw~ć nicze~o, ab.y SIę 
uc1Honić, lub poprawiĆ' t:lK wielkiey nledo
skonałc.ści, którey zataić niepod obllll . 

Przynaymniey, odezwie si~ Cezar, k~o 
tna rozum potrafi powściągać pychę., aby niC 
~ie mówił godnego śmiechu •• = Nle potrafi 

te-



tegc. odpowie na to Margrabin:! > bo wynioa 

~dcs~ odbic~a rozsąde k, o przystoj'ot.Ści za~ 
pomma,.1I memllSz takowego g111pstwa. 2 Jt1.Ó~ 

r~mby Slę nie chciah popisywnć. Ztwi~ " ' ę 
Ct to przyktndem znnkomitym. KaroJ DllInol/li" 
był Pi; tr n<,m zawof:.tnrm, radz un o się 2'0 ze 
wszyst.l icb Królest wa' Prowincy ij rz:t oli. j s a
~Y ~d lego c!ecyzY,i ?dst~po:v :lł'y, Ale przy_ 
cnu! tey ~h'c nły SInleSzn" I szale n4 P.I Ckl : , 

n~iZy wał 11 ~ S'l1l1 Dokt:;rem FrancJi, i NiemcólIJ<, 
a na czele mOl( n~'! i.t swoi, f 1\1 dł:Za • e 
te słowa; i", który nikomu nietutrtpir: i ktorelJl! 
'k' • ) ó ",.'t 11IZUCZ}Ć: 11,11: może. OS :!dźzt; t~"a<., w ia-

klt'y pogt'dz1e i niell'liviś.::i mieć o:deiv ten 
wY,stępek , J.t~ry w człowieJo.\ Illąoryn~ tak 
T:\ :<.ą C t' sl\ utj( l wydawać O1og L • P.l"ZC'!liJi :.io
ny tą r ozmo <v i! C,:znr, uczynił mocm "l'>ed 

.. ... II- i::';' • 

SlęWZl~CH· pajKlaJać pilnvk i (ILu ,. (j o t tP 
,. " ' J D .c, 

proz!1o~c I g,!tllnek nic P l S;tdz:u.o . 

. Tym cza:Je rn dzieci Pilni" KIcnij: \Vlel!::rn 
1ą nabawIły ukontt:ntowa'1iem, dowod:::uc t,,
go : iż sly~z3nc w Z .. ml" v:ych Wit c2'crnc h. 
Hjs:~I'5' e, .slwte,cznie ie. do r~!lU:ldo\., ao~a Sy 
d~nl1 pOClą '.'·nę?, DOWlcuzi~dy się prz.rp(]d ... 
kle l•n Kard lnn l Pulchel'j'<1, że pt:wn:l ub(.!: ą 
k~bleta. w spied:-JLiey mieszhziąC:l wiosc~, 
blIska byh terminu zlcfJnienia swoic-"o 

• EJ t. ' 
Pr~j'szł~ lm do myśli porobić pieluszki dla 
d2JeCl'l~la i Cez.'l: p;-diął się pOIlH!gnc \Ip JLŚĆ 
kosG yl!.1 do pl'zewlez! cni" p 0trzeLne, i U!dto 
Z pomcc'l S~olarza szaf~ zrobić. PrzystałQ ną 

to 

to Pani KJemir. Zniesiono z-całego domu sta
rą bieliznę. oddano ią dwóm młodym Sz:na-
c;kom , które sitt ,lll\tychmiast ży'~o wZl~ły 
do X()boty . .v inny m dfpartamen.c;e ~ezal', 
~ t l' Morel koło wystawIenIa szafy 

llUgl1S ]n , . 
zakrzątr: _ i się; Stolarz rozrządzał ,ch czyn-
nosci. KIedy il.lź wszys,tko był~ .na pogotu-

W· "'obu ' nik i robotn1cy, proslli o P02WU-lU, ~ t , •• ' 

l e ie Ilby prace swoie samiź ubogI ey kobleclę 
n , . ł P . 

• " 11' pozwalam na to tzel~ n ant 
z:: !JICSC J110g ..' • 

Klemir, ale iest pół mili ztąd do owe~ WSI ... 
Ja na wozie powic..z<t szaf~, odezwał Slę Ce .. 

- zar, i sa~ pojadę .. Bardzo dobrze .. - A~! 
Mnmo! powie Pulcherya, pozwól. ł<lskawle, 
abyśUly z pieluchami na o~łach .r:Ol;cha.l y •. , 
_ Z całego sercn, rze.kme Pant, Klenllr, a 
in tl'ochę pienięazy WZląWS~y, po~d<l za WIl

mi piechotą i tuszemy z mlej'SC~ l~ltro rano 
po ~ni.::d~\niLl . . - T:ll~ow~ ułczel1le. wzbu
Qziło niewymowne :radośc l. Łat~o Sllt o tym 
przekQna, kto p(;myśli: co to l:~st W tym 
wieku cnotliwą CZy nić posług <t. 1 razem na 
prost.ym wozie, albo na ośl~ .iechnć .. 

Przebyła lllil.łoletnin F1lUlllw. I.O:l1ur, :e
sxtę dnia w niewymównym Po~!~SZe,I1.1u" WIe
śni<lcy, którzy mieli przystaW1C woz, ! oS!Y, 
ze dwndzieścia uroczystych poselstw. wie
czorem odebrali. Karolina i pulchery.a ułoż~_ 
]o W "oszykach robl;ty swoie; podzlelono lC 'Jy A • " 

dwie czpści aby iedna z drugą Ole llllęsza-
na 1:) k' , . 
la sie. Latwo pomyślić) źe z ttOS hWOSCl~ 

. ~ - kb 
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każdy- gd~ne1c by{ 'wSf:ązeezXa leoToru lita'" 
:lIbo r~żow.eg~ ~t"z?wią,za~y, ~. tyleż przy
na.ymme.v, lezeh nle Wl~cey, wstlfŹek, co i 
płótna zllllydowllło. się. 

. Na:Z:'tiutrz dzi~cl si~ przed świtem 'POIHl
.,- '~y, ,C'zek~iqc z ?iecierpIiwością gOdzi1l>y 
Wstan1a'; nt& bawlb d.ługo gOtowalnia; ze. 
Ś-n~lldal:i-em się uwi~ięto; zeszli wszyS€y na 
dZledzin!eC, znalezIOno os:l:y, i czter-ech wo.-
, 'd ' . 1.. 'OW: o w ozu' ~:lpr~ęz () nyc'u , Powsi:loały na 
<lsłO'w', Karollnn l P<!.lcherya, ze s w.oitmi. 
koszykami; kM;;da a oich lllia:l.:a za' pr-zewodni_ 
.ka wieśniaczkętnfod1' któr~l osła prowaazifa, 
CezaJ: na ~-óz wlaz tszy, nI!. szafie llS'l dowi! si,ę 
z Augu"tyuenł i Morelclll; ni..,dy Jlllp~rat ; 
R '. ó :~yrn~kt na woz"c ;rYl1Inf:duym har·u.dtys· Y' 
nie m,Lai p os tawy t l radoś.;i więKszey ni! twa._ 
ny Ole ok~,zywał; Pilni Kltmlr w t owll.:' zy_ 
stw~e L:l~e~ o, ~tóry i.ey rtkę p0dar, między 
dwOm,1 COl'kaml s~ła p1'l cbotą, uuy 2obiem::! 

mówić mogła, W tym porz~d;"u z Szansel'y 
wyiechano. , 

Pomimo tego 'pragnienia, które mlllno nblT 
• • \ ' J' 

~tę lak. naypA!ęaz·ey do wieśniaczki s!lsiedz-
kiey dostne, podróż w,cale nie przykr-zvła się-. 
S 2'czera wesołość c~ynHn rozmowę źywsz a i 
głośnleys2ą; śpiewano, 11ałnsowano sobie ty"nt 
wolniey, że MaI'grabina sama, któt.ey się nie
winne młodości uciechy nigdy nie naprzy,
.k.rzały. do tego zachęcała, Bez WatpienilI sły_ 
sa ano pierwey, Xliż widziana. iad~clł kompa_ 

lll~; 
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Jli ą ; śpiewnni:'l, kl'7!yi!:i z dale~a i~ głosiły, ~ 
nieraz z pobI iskic h tą!Q zchodz Lły Slę. pllst~dn 
i pastuchy patrze1! ns. tak zabawne WlltoW.lSko, 

N i c ustawał hałas, aź postrzeżono ch!lłu

Jlkli l1bcgiey kobiety. Podwoiona tedy ,radość 
pod innym się zn~:ki e~ okaza:a; słoohe .P?
ruszenie mieysce WZlętO głosney wesok~cl; 
a gdy wszyscy pl"zededrz:vi U(J nJll F~ybyli? 
milczenie nnstąpi ' , PO~S13danJ z ~oz~n . 1 
osłów, dwóch ludzi. xdl ęło szafę l,w'neslo 
do chl\łnpy, WS2 ~(I;: 211. niemi Cezar, Allgl1~ty. 
nek. i Morel. )\r:l'olina i P111cher.ftl. z wltd
kin: d;żenient serca. l"ob( tę !: koszyknmi Oha
l'owc.ły; Pilni K I ~llir k ilka tal , r~w llb,o!) .. ~ y 
kobiecif" wyliczy! .: , obltca'J\r;zy ląpO zleze
nin nawiedzić. Ohnzilła o Ił tak żywą radość 
i wdzięczn" ść, Żt wszys tkich ptzytomnych 
~ości rozrzewnieniem przei ę ła, 
<'> P.:wrac1\iąc do zamku, O nie y tylko ~oz: 
mawiano; Z tey okazyi Mal'grabi ua do dZIecI. 
:rzekła: PamiętnYLież sobie ~I\~sze 0, t~m 
s2c:-zęścill , któ~fgO dzi.siny dOSWl:\d~zyllscle: 
Dla czegoż l'll\miętno~ci tyle żnHydfJlą ~l 11l~.:U 
ponęty? Oto że nam tęsknotę cde:ymmą , zy~ 
wo nl\s ZiluII'.v iai~('. Wolemy raczey obląk~c 
si~, ..:ierpieć i gubić się niźeli t~sknić , <Ile 
namiętności prz,Y! .. re tylko spl'a,:'u1l! porusz:~ 
nie, i takie uciechy, które Olespokoynosc 
mięsza, a truie i nIlpełnia gorrzą Z:~·Y2c~a . 
Sama Szc?t'gólnie cnota ofiarUle ~a!1l l1:eprze· 
blane źrz ó dl0 prawdziwych uClec.h 1 ~Z,CZtt' 

1111. 
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śli\vdci. Je;!f'li. tedy chce kto bycli rl:!ba. 
wnyn:, POfllSZQnym , przeiętym, nie dostąpi 
te;?,o l1H1Czey, tJ' lJw przez cnotę. Przypo
mniycie sobie ł;lzieci moie, slodJde to l.Ik.Jn
tentov .... :lnie, J:tórego dozmdiscie zall1\,~1::i :j c 
:ratować tę Jwbietę; przyjemny ów cel ;ozm~· 
wy waszey, rozkosz pracuiąc dia niey, pillH sć 
owę, która WaS w owym zatrudnieniu sie zn
grzewałII; Sz.cz ęśl i wy ów moment wy i:l; dl! ; 
przywiedźcie sobie na pamięć owo \\rzrnsz e
nie wewnętrzne, któregoście doświadczyli 

p0strze~l\iąc chatkę wieśniacką, a bądzcie te
gr pewlll: że n1gdy naymocnieysze passye, tak; 
przeymLl1ących serce uciech i podobJle'Jo 

I • a. • b 
S2CZęSC 1 a przyOlesc me mogą. A potJIl1 licie .. 
chy z m:miętności pochodzące, sa to l,tll che 
i niEbezpieczne omamienia, którekoniecznie 
ptzyidzie utracić, a które rozchodzące się o· 
kropną zCistawuią W sercu czczość, nicmiłe 
puypcmnienia, a cZltsto bardzo gorzll.ie i bo· 
lesneżalości. Z:lmiast tego: iakie wewnetrzne 
ukCintentowanie wam nie zostaie, iak słodkie i 
roskOSZHe wspomnienie dobroczyI:mey 1llicyi~ 

Na te słowa uścisk:lły serdecznie deieci 
Matkę swoię, oświadczaiąc iey: że do olcbi • t> ~ 

serca tak. g*,-lOtownemi uWllgami byli przehr .. 
n:ll1i; i ze S7.cz~ści!l w cnocie tyłku iedney 
szuknć potneba. Prosił potym usilnie Cezar 
o pozwolenie tey sobie łaski, aby móa{ z Sio
strą starszą nowO narodzone <lziecię ~l'zym:\ć 
(io ch.r:&tu .• - Jeszcześ za mIody I rzeknie 

mu 
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11m Pani Klemi~, :\byś Oycem Chrzesnym 
bydż n;ogL .. Ale Whmo! widzinłemia dzic· 
lli.ęCill odernnie mlodszyych, którym tet;0 pr). 
z~olono ... Wiem i.a o tym, nIe tego cnw.l1ić 
ni.e UlOD ę; bo trzymać do Chl'ztu, it:st te n~e· 

b v • • 

iak,o. dzi ~ ci.~ przysposablać, Co tym wl~ksze ... 
go Usz~llLwani1 godne iest: źe Reli[Sia po. 
świ.ęCi) w.,.Nie:chże wiem lVIamo iakie są po
winnosci Chrzesnego Oyca, przyr:zel\am: że 
ich dopełnię.~Obowi~7.lIiel1ly Slę mieć ;~:l' 
ranie o tey osobie, cśwlecać. i l:'atowuc 1ą 
w potv;chie .. --.Ah Mamo! teraz tegO ba~
dziey pra<"u" <'dy bowinzek czynicnia do'" 

t> "t' ~ ... 
b~ze widzę przy ~:1 czony .. _Pozv:al am te~ 
dy na, t .' - A która z nas będZIe Mat~ą 
chrzesna? . - odezwały si ę razem, Kuoll
lla i Pu·lc;herya .. - Te11 honor , odpowie 
IVh .• b ::tbll1a, sta,'szey należy się; ale ci PLll: 
Ch(; I)" pI yrz._k:1I11, że na p1:zyszłc lllto, 1 
'ty Mati,,! cllrzesną zostani .. sz .. -. . - Na t .l.ko-. 
w(:' ;:r:l:e'<\ : iel ie wszyscy zostall J\onteu<.:1, l 

ilb.y !la I lC7ym d zupe.Jn:y dnia (,wego po
m,) Śl :u~l:i .. ie zbywalo, Wleczorem Baronowa 
n:'l~tę j_' 1:1"-: Hi tOYY:' powi ? ·,1:,. 

OLIMPIA I TEOFIL, 
:]liGo :Jlernutowz,e. 

W G leti Pwwinc'li Limożei skiev, leSzcze 
dz{si:1Y na brz~g·lch Wezery po~trzegClć 

moil~a dawny ZameJ, , który dla sW'~ ley tyl-
1,,0 st:ll:"żJtności, i pi~knego położenia, ic:st 

go-



godnym u·wngi; otoez-onv :zewsZ'ad łąkami 
Da ktÓl'yc;h mnogość bydl~ znaydufe się, zba~ 
dow~ny l.est nil pochyłości p~gor.ka, z które
go rzeka, <l ZIl ~ią piękne Miasto Uzercf~ 
widzieć się daią. Na tym t0 ustroniu H"ro~ 
de S~Jigni, od k~lku. lat owdowiawszy, ""ycho
w~Dlem. Sy~a swoiego iedyn:Jka szczegóL ie 
za~rndnl-ał Slę. PrZ'cpędził był ten Baron ndo
deść swoię na świecie, miał chęci wyniosłe; 
ale potrzeba laczey, niżeli skłonność, ua G

Wym go ustroniu przyttzymywała. Przemal:
nOWllws.zy częś~ z.n3czną ma1ątku, utraciws? y 
pochlebne nadZle~le, które 0'0 dług~ łud.ziht 

I. • b .1 , 
mnJys1Lł SIę nakoniec iwint opuśc Ć. A luilo 

, 'ł' \ mOWi z~wsz~ o ~)1m zmnrszczywsy Sl'N, z tj- m 
'Wsz~stkt~ nte~ledy zalowa! go. R, ZUtl.i-;>J 
(ln: z~ ta lego menawiść była Filożcfi 4 ; mnie
mał_ Slę n:)re.~zcie w tey mierze cświe'conYll!J, 
~ ~. samey l'zeczy 2niechęconym tylko LJył 

2. z,ałosnym. Z tym wszystkim miał w.i !?' e 
tkl~w~ści, kcchiłł Syna swoiego , a ten na-
2W1Sk1t:m TeoJU, p.rzez te cnoty, któl'e il,i 
z~czął oknzywać, mógł bydź uszc2~śliwie
nxem Oyca swojego. 

. Z~.ł Bąron w ścisłe.y przyiaźniz iltdn:l Sil-
sladk sw • .. E -L 'l' . li O.lą ąll. lml~ UfrllZPJ Ta mialił przy 
so.b1e .SW01ę SlOstrzenicę Olimp ił} , któq ż 
W:leJoJum.staral'l.ieln wychowała. C'zęste w ·s ~
~aedZtwle obcowanie, znaL mość WZl\iem;a 
puymiotów kochani" godnych, skłoniły ser_ 
«re T eoJiln do OliIPpii, ~o postn:egł B-nron ~ 

wiele 
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\v~l:lkim ukontentow'nniem. A lubo ta po R04 
dzicllcn żlldl1ey nie oczekiwała spuścizny, 
Eufl!azyll iednal\: dalekich i pobocznych tylko 
łl1aiąc dziedziców, <:ały swóy niaiątek zapi
sać swoiey Siostrze nicy była re ił 01 wowana. 
Gdy do szesnastego ·doszła roku, a dwóma 
tylko laty S1:a~s2y był od .niey Teofil,llJo,'V'it 
długo o życzeniach swolch oz, Eufl'azyą Bn
ran, a tego.ź dnia Olimpia .L Teofil dowi~dz~e
li si .. że si .. zO'odzono na len post:tBoW1eme. 

~, ~ b b' 
'Vr ni e tzHl.ście dni umowy przedślu '1 pOdpl. 

r ~ . 
sano; Euf.xaZYił Z ochotą 'cały swóy r alątek 
ls!o,h:mev swoiey Olimpii z'abezpiecxała, 

Tecfii nie poymuiący si~ 'Z radoś/:i, czekał 
niecierpliwie dnia wyznaczonego; szacował 
niewymownie, i kochał Olimpią, a w przy
tomności Oyca swego i Eufrazyi odebrał uro .. 
ozyste wzaiemności wyznanie, tak potrzebne 
do zupeinego swoiego uszczęśliwienia. 

Dniem przed weselnym :tktem, który mlo. 
d~ ow~ par~ dozgonnym związkiem ziedn~
czyć miał, zachorowała n3gle Eufraz~a. ,Vv e 
tuy dni potym Baron odebrał z Pal"yza lIst, 
z oznaymieniim: iż dalek~ iego imie~ia kr~
"rny zszedłs2-y be.;potoma.te, ws.zystkle ~WOle 
llJ.ai"tki testamentem BaronOWi odkuywnf. 

- 'ł • 
Takowe zdarzt:nie, które Barona czyniło pa-
nem znaczney fortuny', przynaglało go, ,a,by 
bez zw'łoki podróż przedsi~wziął do Paryza. 
Nie moź.na było żadnym sposobem przed ie 
go wyiazdelU doko-na~ '\11oźQJi1e~o marya:żu,: 

Bu; 
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Enfrazya nie zeznawszy ieszcze w Grodzie, 
dG~acyl nll- oso,bę Olimpii, od kilkulla~tll go
dZIU w straszllwey gorączce od zmys'ó\-v i 
p.rz;ytomnoŚcl oC:cs:lła. Ml1siilł 1 f' ,fil zabi cTlIc 
Sl~ w dro~y L. u,yc:l11 swojm, tyle z tey kl
Zyl ~:awozlwego ~.~r3>eymuiąceto 21lJU Ok:l-

2ał,lz nby ubg",dzlC lego połvŻepli: Uaron sam 
zf.rJillilł Olill'pią, aby do nie p' is ) 
'\l'" g ~ wa,a .• 
VI' sZ,llkze przyd,nł, Oyciec cię o to prosi, :J do 
swoJego oblubleńca pisać hcdziesz.-Przy. 
rzekła, ona z ~łaczem da~ac wladu\1l .. 5ć o 
Zd~OWIU ClOtkl swoiey, Z drugiey strony 
obIecał Baton sześć tylko tVn-odrl' w P.r·' 

• , • • J b l a y zu 
/:JaWle, 1 tegoż Ollla wyiechn:l. z Tf'ofilem. 

P12~b~wsz~ tam, wprowadził 8i ę d0 pię
).ncgo lltZ swolego palacu, i wszedł w posses-

s:~ ,bogatego ~~i~~zictwl!, PI k1lZałn się 
"'.krot~e mnogosc sm'!ch p rzyiacióf , k.tórzy o 
~lm prz,ez lat dwanllscle Wcale by li:z:Jpornr ie
h. MysIa!, on sobie zrazu: m6y tó maifJtek .. 

sm~c:ny to obtaJ sprowatlza mi tych pod{ych pode bil!. 
~ndow; ale wkrótce milość wJaS\lJ, którn Cl: e. 
sCley dal~ko łudzi i oszukuje, niż przyrod.z~-
na dubroe, tym 0'0 mniemaniem ~ 'l '1 ' 

',' • I:> • ..as epl a, ze 
W'lrtoscl SWoley 1 .zasfudze tako . , , we sprZYla-
nla l8ttenCye winien był prze' . T . Clwnle eo • 
.fil wyp:'ldłszy na wielki świat kt' o-" b . ' '-:ty I:> o no. 
':OSClą 3W~Ć był powinien, nie smakował W 

znd l:ye.k • uCle: h aeIl , , kt~:e mu sprawl wano. 
lVl~sJ ąc ledyme o Olimpu, czekał z l1i~cie _ 
phwości~ sJwtku obietnic iey, Przyrze1a~a 

do 

~·7 

do niego pisać, a pr:zecię tak uptagnioney 
od~z\'ry nie octbie-rał. • 

Po lIplynionym nieiakim czasie, cdebrnł 
13 n: on list, w którym mu donoszono: źe ElI
frazya Z choruby swoiey oie wysz la; a zmarł ... 
szy bez uczynienia testamentu i żn,dnego za
pisu, biedna iey Siostrzenica r,oUlierną bnrdzo 
pensyą kontentvwać się musillJa, która zale· 
dwi.e na wyżywienie iey dosta-rczyć m'~ gła.; 
i że w klasztorze pewnym bliski{;go miasta 

7'IllIe, osiadła. Odelnawszy ta.l).ową llowinfi 
Tec.fil, zaklina Oyca swego, aby ułatwiwszy 
h.k nayprędzey interes.a, do Limotes :N'yie
chać raczył; PrzyC:aie: iż nle~zcz~ście, VI 

którym z.ostait! Olil).lpia, szacownieyszą i~ VI 

oczach ~o uczyniło. Zdawał si~ Baron po· 
twierdzać Syna myśli, i przyrzekł wyiazdu 
l)1~zyśpieszenie, PIsałtym czasem Teofil list 
do Olimpii, pełen pueymuią cych i naytkli- , 
wszych wyraz GW , a kOllczył go podchlebnf! 
obietnicą, iż przed zeyściem miesiąca osobi
ście u nóg ley stawić się miał. Temu się zaś 
nie dziwował, ze Olimpia w pierwszym za
raz czasie ialów swoich po zeyściu Ciotki, 
nie pisała; lecz we dwa tygodnie pOt Y 111 nie 
odbieraiąc źadney odezwy, wpadł w straszli
We niespokoynóści. Cieszył go Baron :tape
Wnłaiąc, iż wkrótce wyiechllć mia't. Nare
szcie pewnego dnia, gdy młody Solini W nny
okropnieyszym smutku zanurzony, sam się VI 
SWuiey ~maydowął izbie, ws?edł do nief}o 

Oyw 

, 
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Oyciec , i usiadłs.zy 'z powa~ną l.'.td:nie ·nu_ 
ną· - Odebr:lłcm wiadomości o Olimpii .. _ 
.zchwyd Sr'i nll te słowa TedU, chce wziąQ 
do rąk swoich list, który tu:ym81 Oyciec ie
go .. -~aczekay, powie mu tamten, miu
kuy twoię niecierpliwość, niebardzo ci pocie
szne nowiny przynoszę.-b Boże! czy nie 
ch.Jra Olimpia? . - I owszem, zdrowa ies~ 
ale nie V'arta twoiego s-e:rca .•. _ Jakto ~ 
Olimpi:l? to bydż nie mGze •• -Słuchayże, 
co mi o niey donosi czci godny człowiek) 
Zl U l: eLo POCZCIWOŚĆ dobrze ci wIlldema .. 
M{)wiąc tu da.ie Baron Synowi list z podpi
sem pooeszlego Szlachcica Prowincyi Limo
żyts .. iey, II które;go świadectwQ nie RlOgł() 
bydź .podeyr~ane. CZ 'ęści listu donosząca () 
Olimpii w tych był:! wyrazach: " POłliew~ż . 
"mię WPan o donieśienie prawdy z tak wieI-
" kim prosisz z:tdufaniem, z:!czym winienem 
'-' ią ozn3,ymić bez pokrywki. Puyznam się; 
" iż wzm;ankow:ma osoba post~puie sobie 
" sposobem, który .sławie iey sz.lwdzić może. 
-;, Wziąwszy chwal~bne przedsi~w!Zi~cie po 
" zeyśc~u CictJ, i swoity schronienia si~ do 
." Jdas.ztoru, w pi~tnaście dni wyszła z niego) 
" i do ie{jney pr~yiaciołki , którą ni.egdyś w 
" Uzersz widywała, prxeniosh sili' Ta zai 
,~ w bliskości. Ts/Ue llIieszkai ąca, dwudziestu 
.. lat ieszcze nie ma, a nieszcZ''tściem wielll 
" nit"pięknych powieści celem stała się, k~ó-
" ze iey zahty nie ied14ail' Ma Brata, Wlę-

"le 
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) le o sobie ro:zumleiąGego, którego społe-
Czność IJle przystoi Panience dbałeyo sw o-

'), , . 
), ią reputacY I! ' Aleć to wsz.Y~t.ko nl~. lest Z' 

"tak wielką konsekwencyą· WątplC o tym 
" niepctrzebn: że cnotl~wey Enf~azyi Sio-

strzenica , bla arllnt l maxymy uczciwe " 1>.... 
" rz ą dzenia si~; postępkI le~ meuw~zne z 

nic: wino ( ści iey i ni e dośwIadczenIa wy-
:: pływaią; winien tr( chę i Opie~l1n: że i.~~ 
" wszelką rządze nia s c, b ą zosta~V1a wOlnc.sc. 
), Lecz iezeliby si~ WPanu zd~ło VI tey.mIe
), rze pisać, pewny iestem: ze prz~stllnlC ~a 
), sp:rnwiedliwe WPaoa przek~adaOla, do kto
" rych czynienia masz prawo, przez prz~
" ięte cbowiązki ' wzaieI;ne. Wszystk.o Sl~ 
>, nnprll w ić ru cie., ieźeh młod.a . PnOlenka 
>, p rc clt o do ldasz toru powrócI. Bo z:lpe. 
" w,;inm WPana o tym, iż dotąd w iey postct
., powaniu p łochość tylko i nierozsądek, CZ~· 
), sto w młodym wieku pobbżania godne, . .." 
), ;(Tllly<lUlą Sllt. • • 

List ów udręczył nH:wymowme serce 
l'eo1ila; pomi~s2any i przeięty zazdrością, 
POstrze o' d niebezpiecznego konktluenta, ", 
bracie ;rzyiaciołki Olimpii. 2 tym wszJ'
Stkill1 utaił tę nifspcJwyność, która mu do· 
ktlc::.a b , i owszem pokazywał się bydź w nRy
'Więk szey spoJwyndci .. Jeszcze to nie wszy_ 
'Stko (rzeknie mu Oyciec) list dopi~ro czy
tany ro.zeznnny człowiek pisał, role 1 dyskre~ 
tuy, który tego wszystkiego nie wyiawia, co 

'rOIlJ ITI. D my. 



50 
mysli, Oto jest inny. od me~o ~om,miSS11'Za: 
Ten się bez wszelluey cgrod.kI tłoma cz y, 1 

donosi mi, że w samey rzeczy masz r,}'wlda; 
że Olimpia o tukowym iego przywiązaniu 
wiedzieć ni.e może, o i:łk im wszyscy są prze
knnnni; iż zostaiąc u swoiey p rzyiaciolki , 
zdaie się sprzyiać zamysłom ieg.; i że mLdy 
ów Kawaler miał się inż publicznie z tym 
chwalić: że mll Olimpia wszystkie twoie li
sty pooada w'łia,,-f~lam ~e obłudnik (zllw~)ła 
Teofil) nigdy temu me wlerz-ę, aby dr< taklC
<r0 zdradzicctwa pl'zyiść mogl:! .. -Jest on~ 
b , • B l' tyl ko niestater,zną , OZ":1(;: Slę R:OO, ~ e ?le 
2dl'~yczyną , nIe chce Cl I: oszltka~; OdPI:l1 za~ 
dnego na listy nie, mie liśmy,; mdcze111e to, 
odmianę dostateczl11e pr) k;:~Ule· ,-Sł to fa~
szywe pozory~ przer~ał ,Ten,fil" a w: rume 
nic nie sprawią; .. OlImpIa n1ewwna lest, .• 
t\rlkoiąpotwarzai ą ; ale zemści,· się za nią 
p·owinienem. " pozwol ?ycze IUÓ~! n~(;c~ 
tam cloiadę , niech s~ę z Olą r~zm?w,tę, Ole

r
c..l 

ukarzę zuchwalca tego, ktory smle" . 5.a-

wie iey uwłaczać. .• • , 
Tak mówiąc nieszczęśuwy młodzlemec 

wylewał potoki łez, zbytek żaht ieg o, illsno 
odk r ywal iego zazdrość i prz~w ią~anie. Znnł 
to Oyciec bardzo dobrze, co St',; dzuło ~ ro~. 
kwiJon) m Syna lego sercu, i zdawało SIę: ze 
sie nad nim rozrzewniał i litował. ' - Wy
szlimy, rzeknie, umyślnego do ~iasta Tul
le, powiezie twóy list, i na OdpIS z~qeka. 

W przy. 
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W prayp::tdku tym: iź z niego nie będziesz 
kontent, wtedy pozwolę ci wyiechać, ale 
tenz na tę pl!zewlol ę pl'Zystn~ musis~., -.
Zezwolił na to Teófil, lubo Olechętn1e. Pl
sał więc w naytkIi wszycl~ i nay.doK~~dniey
szych wyraz/lch, Ozn;lymuIąc Oltmpu ws:y
stl.o, 1:0 iey wyrzucano. Pr2yd~ł: sł~wo le
dno usprawiedliwić cię zupełnle m~ze,; Z?· 
stall, ieżeli chcesz, u two~ey przyt~~:ul~t. 
ale raCz mi donieść: żeś gotowa dokónnc sw~ li
tyCh obowiązków, 1tóre nas na zawsze z~~
dlloczyć m_ią, a zrobisz mię nayszpz ęsl1-
'Wszym na św~ecie człowiekiem. 

Pochwalił takowe pisanie Baron, i posłał 
4'; nim nieodwł a cznie. W tydzieI'1 powraca 
POSł:lI1icc, którego Teonl z tak w~eJką ':'1" 
gI ądał niecie.l'pli wością. K łndl on Sl~ właso~ e 
llll spoczynek, gdy posłyszawszy trzask ~l
~za, zrywa się, i leci do swP...go Oyca, Zs~a
da posłaniec z konia; zapytuie go T,cenl, le
Żeli ma iaki list? .. - Jest, rzekme, afu do 
Pana BaNnn; .. - Mówiąc to, list i pu
dełKO odda.ie, a sam wychodzi.. - Coż to 

llHI znaczyć? powie Baron zndzi.wiony,".co w 
8{)bie moźe zamykać ta skrzynec~1ka ,? ' •. -:-' 
Stał Teufil drżący, i iak wryty, nle sm13ł 1e
dUak naglić Oyca s\voiego do otwa~cia l1Stu. 
Po ni-eiahim czasie rOiZplecz~towawszy g? 
lluron, czytał cicho, poliziwienie t~lk? 1 

glliew na twarzy okazuiąc. Patrzał w 1l1~, lak 
W t~cz~ T-eo:fil, i pr.zerywaRym zapytał gło-: 

D 2 ~em' 
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sem: O czymhy donosiła ~ . - Synu móy ł 
ozwie !li ę Solini, zdobądź się na odW'ngę ..• 
ale coź ia mowi ę ? •• i OWl'zem nie bedżies2! 
iey potrzebowni; mogłżebyś żałownć t~k nie ... 
godnego celu kcchania! .-Zbladł: na te SIo
Wa Teofil, zlatuie na bliskie kl'zesło, prze
ciera oczy, bic:rze list, a p vztlai ac rękę i 
podpis Oiimpii, zalewa się łzami: Coż się 
z nim oz1n10, gdy przeczytał następuiące 
słowa: 

" Gdy mi. wolno teraz r02'u~dzić IOSf;tlt 

" moim, wioDnm to przed WPanem zeznać 
» bez wszelkiey ogródki, ze iedyne tylko po. 
"słuszelistwo zniewalało mię do tych zwin
H .zków, jl tóreby mię szcz~śliwą nie uczy
"niły. Zeznanie takowe uw:t1nia nas od 
" skutków obietnic naszych. Odsyłam WPa
" nu upominki, któl'e zacna i 1l.ochanll mOla 
'\ .C iotka przyiąć mi rozkilzał:t. J t!stem z po
WInnym tlS2anowaniem. Olimpia.~' 

Przeczytawszy takowy list Teolil, stat 
iil kiś czas w m.ilczeniu ponurem, nareszcie 
~oyrzawszy na swego Oyca okropnie •. _. 
~emszczę się, :rzekł .. -- A to iakim spo~ 
so~em ! .. - O Boźe! rywal móy umierać 
mllS\ .•. - Bez wątpienia rywal ten zna
lazł 'więcey wZ'ględów i przyiaźni, lecz na 
co ci się to wszystko przyda ~ nie powinien
żeś raczey puściĆ' w niepam1ęć, i wzgardzić 
osobą, która się stała niegadną ciebie?_ 
Tak, ie.st: garQz~ nią, zapomi.nam o niey, i 

mam 

" 
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mam ią VI nienawiści .. byłbym nnypodley. 
Szym na świecie człowiekiem, gdybym z nay
m;lieyszym ku I.iey był przywiązaniem ...• 
Niewdzięcznicn ! pod tak łagodnym weyzrze
niem , ~ taJ, wielk i1l1 niewinności i prostoty
okazaniu, llkryw: ć nies zcz€rą i czarną du
szę ? . -Ale o na ci~ nie zdradza; nie czuie 
](!.J"tobie pnychylności, i iawnie to ogłasza .• 
Jednnk dawniey kochała mię , tyle razy z ust 
iey to słysznłt'm- .. l\.ie wątpię o tym, żerni 
spryinła ... Zwiedziono ią z:lpewne! oszu_ 
11.11110 , uh! ona zapewne w tym zost:ue oma-

b . 'd" o ł h' nlieniu ... Gdy ym l~ wl.Zlec m, g ..... a . 
pozwól Oycze! niech z nIą f,l0moWIę, mech 
~ię spytam ... - Sza19DY iesteś, weź ten 
list, ouCZytlły go, i zawstydź się nad śl.e
pot~ passyi, l\tór~ ci" ~dtąd upo?lać ~ędzle. 
-l\h Oyc.ze moy! me znam SIę \""l~cey, 

lituy sip nademi1!1 , bądź mi przewodnikiem» • t .~. 

Jlo.!dat<t się zupełni.e. • • 
Przebyli rnzem l"e~t~ nocy. BIl:ro~ l. nl(~. 

szczęśliwy Teofil. ChCiał o białym IU2'.dlllU 
. Spoczywać drugi, ale ani poJtOlu, an1 snu 
llie znalazł. Wieczorem goście u Barana tla 
wieczerzy b~dący, pozwolili wolnego Te .. 
oE.lowi czasu do spoczynku. N1ZaiLitrz.z nay
rll1i~c się On z Oycem, i obiecuiąc n,ie my
śleć o Olimpii, o niey mówiŁ ustawlczme, 
raz ią m:dował iako iakie 1ll0nstrlllU gOd~le 
caley iego nienawiści; drugi raz. w~m~\VI:lł 
~'l, i znaydując iakieś llspraYnedhwlell1u 

przy-
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przyczy, zostawill.ł iey ieszc'ze cZ'ąstJ{~ SZll
cunku swoiego. 

W samey rzeczy Mamo, ptzel'walatu K8,~ 
:rolina, ia nie widzę, aby Olimpi::! n'l tnk 
'Wielką wzglt-rdę zasftlżyła, Jeżeli to prawda, 
że do Tee>fila skłonności nie c2ułll, nie mo
żna ią. o niestatek obwiniać, A do tC:JO. me 
nl1ała ona fvrt'llny, Teofil był iedynyll~~ Synem 

~yc: majętnego, li pl""zeci ęż O:impi,a wzbra. 
~l~ stę po~ść za oi~go , sądząc: iż go szczę
shwym nle llczsn~, Proceder ten zdaie mi 
si~.szl~che.tny, , - POl.wO.liwszy.na to, że 
Ollmpla oIgdy Teofilqwl me sprYlała ( li co 
l~i ~i ~ ie dll~k nie z daie dow ied~ ione ) 11 ie 
€'Jswladczaiaz nllrt~go ~ źe f;'J kochała ~ WSlail: 

lnU przyrzekła doz"gonoą poślubić p rZyi1Źli. 
- .. T~ w,s,zy tko prawda; lec..: wyzfJ:l'lie' 
w hSCle, 12 do .tego cd swoiey Ciotl, j p ':'y_ 
)lllls::wnll by1a, , - Show si~ nakłonib p,z;].; 
je~vne postll"t;'ństwo pOV6Ć za TeoliJ1, i 'O -

'tVJ 11lla była po ze:;ścill ,Ci ctJ,i, w tymże zlo

stawać ~rzedsięw.li~cil1. pr.zei ieden \\'zgLld 
11<1 SWllle p-rzyrzeCZ("llle, Nakoniec: ieżeli 
czuja w sobie wstr~t i~kiś niezwycięi:ony do 
T~ofill\. za c.Q::heg~ Eufl'azyj nie pc wiel'zy
~a: czeml1 ,Ule prosd~ o pJ'2e;,v101.<t?. Prawda 
xest: uz~aIt t~r'lZ, IŻ nie iest boz winy ... 
- Pallllęt~ycle nadewszystli:o. iż 11I\S nic 
uwolnić nie może od dotrzymania obietnic 
l'ln~7.y~h. Sposób t ~CI m<l.vieni:a: prZYf'Zec/:IJ'I;e 

. )Ie me.,b;tne był'o , 16St wymówkI!) którey si~ 

Su-
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sumnienie wyrzeka, a~poczciwość nigdy ?ie 
użv wa . Słowo :raz dane" powinno byciź sW1ę
te: zdradzać go nie można be~ nil'!i~a.wy. Na
leży :t8czey śmierć przeno.sl~, .nlz. ~c.hydę 
niedotrz.\- mania go, Zgc'a: lezell b(,~azll, l~b 
proźby wymuszą na Wll~ iaką obietn~cę , ~le , 
przydaw~ycie halIby ~o tey shbosCl, k,t,orą 
zaci ąga k rz ywoprzyslęstWO. .A le wrocm y 
się do Teofila. 

~.N lczego nie opuszczał Baron, aby go W 

żalnch iego rozrywał; pYowad~ił g.o C~tzst~ 
do D " mu Hra~iny Lizbe , gdZie Stę hCZU1 

:zchcdzili goście. Miała ona Córk~ iu,ź dOlO

słą, którey postać i wdzięki wiel:e Slę Baro
nowi podobały. Pomimo teeo! me był,) ona 
piękną, :tle wykwintność , SlrO~l1 ~ pre.tensye 
iey okazywała; mów~JIl wl.eIe, :mlałll Sl~ CZ~. 

Sto ni.e źle tailcownla; wledzIano o tym, ze , . 
miała M ttrów we wszelkim g:\tunku um Ielę-
tności, D\; syć to było dla przyiaciót domu, 
aby sia wi li; że JMC panna .Liz~e była pl"Z~. 
śl~c2ney m'ody, i nayprzYlemmeys~ych ta
lentów pełna, Nie znaydował w mey tego 
wszystkiego Teofil, widział owsz~m ,pr.zysa
tl~, 1 affeh.lacy~; sprzykrzyły mu SUi S1ll1cch'y 
wymuszone, raziła kok.ete~ya, ale mu S.l~ 

. " t d z ' ., la o'dy sobIe na}'n1eznosmeyszą w ~ y 'oav;.a '. '''? . •. 
nawraJnoś.c i przyrodzol1t' Wd4:1ę!,lOltmpll 
przypomin~ł. 

Ptzy końcu zimy wszedł Teofil do Regi-

mentu Brata JMCPanny l.jzbte, a na W lCsn 2 
,(;c 
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ze svvoim Pułkownikiem do garnizonu iechać 
musiał. Powrócił W pól: roku, ale w teyże 
melancholii żanllrz.ony, Miarkował to z u~ 
kontentowanie'm, ze o Olill1pii nnwet lólie 
wspomniano: Rok lUŻ upłynął był, iak się 
% nią rozłączył; tygodnia ieszcze nie było, 
iako powrócił z załogi, gdy Baron iednego 
wieczora wziąwszy go do gabinetu, oświl,d
czył mll s'{/oie .zamysły nieodwłocznego oże
nienia. Przydał to wyr~źnioe : iż źyczeni(:;m 
iego było: :1 by się z Panną Lizbe ożenił. 
Odpowiedział mu na to Teofil, iż dalehinl 
bardzo był od z:twieranin. pudobnych zwią
zków w ogólności, ale w szczególności nie'" 
tylko nie mi:l! seRCa do Panny Lizbe, lecz 
owszem czuł wstręt od iey osoby. Rozwo_ 
dził się Baron. aby mu z dokładnością wyli
czał wszystkie pożytk i, które z takowego o. 
żenienia nastąpić miały. Słuchał wszySt1dego 
z wielką vboiętności:! TeoE] i oświadczył, 
że nie miai inn<:y ambie,vi, t. Ho dystyllgWO 
w'łgia się zasŁllgą· Rozgniewał się wted.r Ba
:ron, i wyr~źnie zapowĄcl1Z;:ll.: że ulożył 
iuż ożel1ienic Syna, i dllł w tey mierźl.) slo .. 
wo Fllmilii Lizbc. Z(~Z.iWiOL'y równie i z:t .. 
,;traszotJ.y Teofil, pl'csił o czas namysl.:nia. 
się do llc",ynieltla krokll taJ~ przeciwnegCi' 
sklonnościulll S\VOilll, 1I1e nie .lnogł wifLcey 
Frzed łllieni a uprosi ć i ~k ieden tydzie lJ. 

Udawszy się do ~woie.v izby, część nocy 
• > ' • !Ii.: 

stra WlJ, nad roz wazal1le fi losu swoiego . P u y .. 
v!iódl 
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wiódł sobie na pamięć W'szystlde pochwnły. 
}<;tóre Oyciec iego dawał od nieialdego CZIlSU 

t;}lentom i pr.zymiotom Panny Lizbc; i, go 
ścisły związek i obcowlmie z tą F:llUilią, a 
przyiaźli i zażyl'ość dawnieyszą nawet, niż 
był list ost:ltni od Olimpii pisany. Wiele in~ 
oych ok;.,liczności przyszło na mysI, 1rtóre 
go przekonywały: że Baron Soligni podstę
pnie z nim i nie s:&czerze obchodzi się, iuż 
wtedy lllill."yaż Syna swego ż panną Lizbe za.
mierzaiąc, gdy się gotowytn zd:nvał l1i~cić 
clawnieysze ułożenie. Zaczął wi~c Teofil 
w mocnym lUieć proceder Oyca sw i'"go pu
deyźrzelliu; z tego zapewne źaódlll, myślał 
:tobie, wypłynęło, że ieg;o listy nie doszły, Za. 

ona s;z;tuk:!, lub przymusem do napisania ostą
tnie go przywiedziona była. 

Nie bez skrupułu tak krzywdzące Oyca 
swoi ego myśli przypuszczal, z tym wszr 
~tJ\im wszystkie uwagi zdawały si~ ztwier
ozać iego dQmniemanie. Nie mogąc tedy wca
le ~nieść tey niepewndci, postanowił nocy 
następlliąc.ey taiemnie wyiechać , i osobiście 
l Olimpią rozmowić się. Los iey wcale mu 
był r,ie wiadomy; od sxeściu miesi\:cy imienia 
nawet iey wspuminnć nie chciał; zadrżał, ile 
~azy pomyślał sobi~, że iuź mogłn bydŹ Za 

M~żcl11, Boi:,źil ta nie wstrzymata go. Na
~!\ilJtrz umiał pokryć przed Oycem porusze_ 
nie i przedsię\vzięcię swoie; zwierzył si~ 
tylko części taiemt4icy iednemu z l?ayi:1Ciół 

swo· 
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swoich, który mu człeka do ~sługi pozwolił; 
a po drugiey z północy wyszedŁ kryiomo z 
domu Oycll swego, w~iadł na konia, i Vlzią} 
drogę do Prowincyj Lim zyńskiey. 

Przyiechat iuź nad zmierzchem do miasta: 
TLllle, i wysiadłszy w Austeryj, z boi.llźtl1~ą 
Z:lpytał się gospodyni o Olimpii. 2 nit wy-
1110\'111(' ,ttypierwey radością dowitdział :;i~ • 
źe Olin'pHl nie była ieszcze znmęźoa, ale 
wesel: takowe w dalszey rozm()wie pomię
szanr; bylo. Opowiedziała ona: co wszystkim " 
WiHic.l!lv było: że Olimpia do Brata pvyia. 
ciółki swoiey powzięła serce; cśm mitsi~cy 
u ni ey przebywała; że nakoniec, gdy mio
<h:ieniec ów, dla którego tyle ofiary, LICZy

niła, żenić się z nią Qie chciał, wtedy z 1'0-

spaczy chciała wprawdzie powrócić do kln
sztOl'll, ale że iey. Zakonnice przyii!ć nie 
chciały, poiechała na wieś do swego cpil":kuw 

na, blisko Uzel'sz mieszklliące-go; że ją o· 
statni!!. rezolllcya w mniemaniu publicznym 
poltrzywdziła, poniewaź Opiekun iey w sta
nie bezżennym zostaiąc, uchodzi-l Z:l czło
wieka bez gruntu i obyczaiów, n miał 11 sie
bie kobiet~ osłnwioną, z którą Olimpia W 

śClsłey zostawała przyjaźni. 
Pumimo tllk (okropnych dla siebie nowin. 

postanowił Teofil widzieć się z Olimpią, i 
do wsi Opiek.una iey wyiechał. Zestawiwszy 
lI.c,:>ie we \\ si, llwin1ł !<i't w plaszc?, i z nie
wymownym porni ~szan~en. do DW{JIn udał si~ 

Oznny· 
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O.ł.naymiono mu przy bramie dziedzińc:l iż ~ , 
Pan domu owego p.:ad kilką tvcrodniami od
iechal byl, że si~ tyllto Pani Dll~ochlJr, z Pan
ną Oli:npią zliayduwały. Byłn il1ź wtedy po 
poiud l1lUOSllla. przechodzi on dziedziniec 
dosyć cIemny, ~PQtyll.a służącą , któ~a 0'0 do 
po~wil1 Olimpii zaproW:ldza. Poruszenie ie
go w.ewllęti'ZtlC/ tak było gwałtowne, źe si~ 
ledWie mogt uhzyl'JltĆ ua nO:ł,uch, fi pomimo 
prngl1i'!ni~. ~tó~ miaŁ uyźrztć lak nayprę
dzf.y G1UllPl:!, r:ld był cokolwiek spocząć, 
W) ~ t.1 ~{'I>,.:I puszuJrać Pani swoiey, Teufil w 
l:lJle sam Ll,stał. N~e mógł bez rOHzewnie
Dl"! P\dtl'legać tego, cu go otacz:J1o; klawi. 
kord, kał:ł1narz, ale osobliwie lUtnarek zam
kni:.;ty w hJatcc całą iego pociągnllł baczność. 
Pc).zual. w momencie ptaszynę owę, którą na 
odlez~yll: do Paryża, Olimpii darował był. . 
J :,11.0. lHedna ptaszyno! zawolał, odemnie 
cn"r. wana, dotąd li twoiey zostaiesz Pani?' 
1Vf~wiąc t.o ro~rzcwniony Teofil, dobył z kla
tki k:llJarKa, t rio swego przytulił łona. Ale 
.kana~e~ z. n;"(cw\ lllow~lym pieszczącego, si~ 
POdZ1Wlentfom w J~ ,dme te wymówił sioWa : 
kocbllm Teofila. F lJ:ci ęty on do źyweł)'o wie_ 
rzyć nie chcial, aby na iawie bydź m~gło, co 
sły szał, ąle powtórzoTle kilkakrotnie słowa, 
0. t.ym go ~apewniły .. Juz teraz wątpić o tym 
llle mog~. rzeknie, Olimpia go tych słów n:\
uczył~, .ileż tV,l'aiY powtórzyć ie nmsi:lła • 
~czumlelą,c •. 1l1estt;ty! że ich nigdy słyszeć 

nie 
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nie b~ę ... ah ! wid~ę to i postrzegnm , 1,0. 
chana Olimpio l żtŚ wierna twoim pierwszym 
przyrztczenicm, ... Z llp(;Wne mię winnyrll 
sądzisz, a przecię mi liprzyiasz. , Mówi'ic te 
słowa Teofil, bawił się ż kanarkiem i łzami 
go swemi pokrapiał, który na wszystkie pie
szczoty iedynie powtarzał;' kocham Teofila, 

Tym czasem weżdrgnął Teofil, słysz~c 
osobę nadchodząc-ą, rOleznaie Z dalekn c;hód 
Olimpii,. leci do drzwi, które się otwierah, 
wchodzi Olimpia, sJdania się 00 iey nó ,r Syn, 
B 

'. 5 
alona Sol1gl11. Wyrywa się z rąk Teofila 

kanarek, leci na łono Pan! swoiey powtarza ... 
iąc zaw~ze . mi.anowan: przezwisko, .• Zmi~
szana rowme l rczglllewana Olimpia, prze,. 
oxywa nareszcie milczenie., -Mnie WPnn, 
rzeknie, słuchay i wierzay', p OWinn/llll 1'0 nie~ 
nawidzieć, zapomnieć, i gardzić nim. ~ O,lm
pio,! przez Boga! rllCz. mię wysłuchać .. wol
ny lestem i wierny tobie, oS2uknno nas obo
ie, niewinny ten ptaszek dał mi poznać bIad 
móy w całey rozległości .. słucbay llloieo'o 1;
spr,a wiedli wienia. , . Ale iakimźe spos~bem 
uczynić to potrafisz, nie cdpisawszy na tyle 
listów moich i' • - Listów tweich ? 2adf:\e
go nie miałem, a pisałem icb kilkan:, ście. 

Slo":,,a te obiaśniały Olimpią w f'owątpiewa
niach ley; nadto była Slzcżerll, i o swoiey nie
winnuści przeświadczona, aby się w momen
cie prz e]tonać ni~ miała; nie mogła utrzymać 
pcbywaiących si~ strumieniem łez; a wzniosł .. 

,5Z:( 
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Sty kL1 Niebu oczy .. -·ah! Tecfilu! ue
knie, gdy mi statecznie sprzyiasz, nie będę 
wi~c~y na zdrady i oszukania utysi{iwać, ,
Stowa te ożywiły nielako duszę Teofilu; wy
taziwszy czułą wdzięczność i uk ontentowa
nie swoie, opowied.iał z dokładnośda co kol
wiele mu si~ zd:~rzyło. Słuchała {';O z ~ównym 
p od ziwieniem i tkliwoicią. A potym zabra 
WSly głos, oznaymiła : iź zost:1i'iC bez rady i 
pl.'z::: wodnika, mniemała, iż prze z to sławie 
swoie)' nie zaszkodzi, gdy na usilne przyja
ciółki proźby, do niey na iaJd czas przeniesie 
się, nigdy nie wątpiąc o niepoślaiwwaney 0-

Wey osoby uczciwości j ia1,0 2amkni~ta W 
~nmkll przyiaciółki swoiey z iednyrn tylko li;}.

nurkiem, innych nie odbierała nawi~dzin, iak 
szczególnie iednego iey krewnego, który pod 
pozorem przyiaźni.i: interessowania się, zd-r:l 4 

dliwp. przechowywał zamysły; inko ona 111U 

zaufała, a smutku swego z nie odbierania wia
domości o Teofilu, zwierzyła si); ; iako nako
nie c chytry ów człowiek, oznaymił iey: że 
Teofil na nowo do Pan V Lizbe setce skło
nił. Pokazywał mi, Jl.ló\~it daley. różne listy 
WPana Oyca, które mię przekonały: że iedy_ 
nie honor mogł cię zniewolić, abyś dawniey
SZ'e uiścił obietnice. Wtedy nie wątpiłam: 
iż mi należało wzaiemną WPa11l1 okazać tkli
wość I j Z tey okazyi zatai wszy pl'awd~ i we 
~erca moiego uczucie, pisałam ten list, O 

ktorym mi WPat\ wspom~aleś. pogrążona y( 

smu .. 



smutKu w tym mniemaniu, id nli był nit-oa_ 
wisny, zacz~lam tęż samę ptaszyn~ mIce w 
obraydzenill. Nie mogłam tegO) bez gOlt-WU 
słyszeć, czego z ukclltelJtc'\vJnielU wielkim 
Wyliczyłam . Pewnego wieczora w ypuściJsm 
tf?go kanar),:! na wolność; nlc: ucz.vn i.',';SlY t~ 
ofiarę żalowi memu, żaiowal;JnI go. Wyper
swadowawszy ZliŚ sCJbie: iż ten ż~l pochodził 
dla przywiązania si~ do niego i pOdiętt'y w 
nauc.!aniu go pracy; otworzylillll w Śt~ ód na

ey okno, 'wabiłatIl go, :de IJadvrcmroif!. (,.-'-pła. 
kawszy więc przez reszt~ nccy z~.ubę moię. 
gdy nazajutrz do ogrodu ndnJtlOl si~, ił t:'m 
w smutney myśli zatópiona bY!:l!U. miarkuy 
WPan iakie bylo moie pOdziwtenie, gdy usły. 
szę głos ptas7.yny moiey. iłl!i ę twoie wyma. 
wiaiące ... Ta była o Tedilu! H'dyn:! po_ 
ciecha, które' dozo:lłam w t .voiey nieprzyto. 
m ności. Znnlazlam bieducg-l.n.anarlca na krza
czku różowym, z2iąmbł i dria! cały; Wzi~
łam go, i hOdow alam, maiąc go póty tuy
nt:!ć, pókibym się o twoim ożenieniu nie do
wiedziała; byłam II siebie stale rezolwow:ln :t. 
nigdy cię nie widzieć, m"iąc stateczne pl'2ed. 
sięwzięcie nie iść za Mąż. Wierzyć nie mo
głam, pU'yznam się, aL,vś 1. WPan o innym 
postanowieniu zamylilać mogł; myś1nłam so
bie: zgryzoty wewn~trzne tey mu odmiany 
nie pozwolą; nie przewiedzie tego na sobie, 
aby mnie pokcchawszy z inną się zenił, Te. 
go mu ni gdy fi ie dUlJi~, stan ~ si~ niepu e. 

bła-

błaganą, zachowam kanarl{~l ale nikt o ty.m 
wiedzieć nie b~dzi~. Takle byly pOOudk;I, 
dla kt i.ryclll go zatrzymałam. . 

Mitszkałam tedy p6ł: roku u mOley przy: 
i1\ciólki; pod óW Czf!S nie.godny zw:it:zeo,ll. 
sio moieao konfident, OŚW1lldczył mI zycze
Ul\ 'woi~; zacz~lam go mieć w po?eyrz~ njll, 
Ilar<::slcie prosiłam: aby wizyt S·.V,iIC!l z,,~a~
St11. Celem zemszczenia się oznaymd m •. ze 
shwit moiey uwłaczano; że i1 muia przy in
cióJk4 utrllci.ta, a o mnie P Jwszechne było 
11111iemanie: źe spl'zyiałam ślepo Bratu iey. 
Wzid:tm te pożne ostrzeżenia za iedyną p'J-

t , 
tvnl'7.; z tym wszystkim p~zĘ\trząsaqc z lI-

Wii;.!;=! postępk i pnyi;tciółki moiey: .zaczę~am 
po części dochodzić prawdy. Umysłdl\l~l VYl~C 
}!owl'ócić do Jdasztoru w Tlllle, z kton;gom 
i;lk nierozs~dnic wyszła była. Uprzedl'one 
bzywdqc~mi powieściami Z"konnice Pl~y
i~c mię więcey nie chci;dy. Upo.k,Hzon~ ~tzO 
Zdradzona, maiąc tylko po sobie przeswl~d

!;:&enle prooederu niewint~ego, przyojd.,am tu 
p t3dzić się moiego Optelwna. Mysl:tlam 
~.::aZl1 prosić 0'0 iedynie, aby mi na CZas sch ro-

b , . 
nieni'\ pozwolił, pon ie\vnź p~zysto!n~sc z:a-
braniała mi mieszkać II człuwleka O1ezon'lt~. 
go; ale zostałam nad spoclziew·anie szc:ęśh~ 
\.y.;zą. Móy Opiekun gotowa-Ł się do ~rllzdu 
I1l dWił miesiące; nnlazł:tm tu D~m~ z llI~n.spo .. 
~.r~wnioną, która po różnych nleszcz~slI:V0::l 
J~iach i pnyp~c.lką.ch clo te.go z~m~u na ~11ka 

. m~e .. 
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nJiesięcy schroniła się; zdllle mi się Plwi Du
iocher, znró\ nie puczciwą i godną kochania, 
opowie~ala mi przypadki swoie, które nay
z ~bawlHe ySz y re mnns złoiyćby mogły, i z a
ldndam sc bie tuk dingo tli zab.ąwi ć , illk ty Iko 
on" b~d7ie w tym znmku przemieszkiw;lć. 

P .. ze.stl\l'J Jnó\Vlć Olimpln, roz "zewnlt)ny i 
do żywego poruszony Teofil, zastawa l i~l\is 
C.z~1S w milczeniu; a~ nareszcie westchną
wszy gl~boko .. -l\'lestety! rzd.nie, nie
szczęścia nasze <.e szczerości twoiey i nie
winności 'wypłynęły; Anie-lskie te cnoty były 
prete).:tern p Jtwal'zlInia , one ci~ zaślepiły. 
Na!J:t'''-yk!nd s,!dzis~; ~e tu w uczci'~ym i be
zpleczl1ym schl'omenw iesteś. ·-Albo co ~ 
:-- Ta ktQq szacuiesz i wielce powniasz 
lest celem wzgardy g( dnym ... - O Boże 

sprawiedliwy! .. - To wszystku, com w 
lulle s1ysznł, potwierdzono mi w 1;ym do
mu, gdzie st:Jną.łe,m. 

O Ciotko moia! zawala Olimpia Iozplaka
ws:'?y się 1 trac1c cię, tę l!:y1JiO 'boleść czt}
łam, którą tkliw.a wdzięczncść, str;lta k9'cha
Dey osoby przynosić zwykła; ale nit: po: ymo
'Wałam całey rozległości nieszczęścia moie<To_ 

" b 
nle1'O~lllllna! nH~ znałam tego, iak mi prze-
wodnIk był potrzebny! • I moźnaź tedy z in
tency~ ~1łyŚ\vj.ętsz,! zgubić si~, i sławy nad
w~ręzyc = . r..1epe-dobna tedy iĘst : aby miłość 
C?oty mogła zastąpić mieysce doświndcze
Dla •• -Uspokóy się Olimpio! przerwie Te-

ofił , 

65 
'0.61, pomniy na to; że si~ iui nie6.tczęścia 
nasze eakońcźyły; wychodziemy oboie ż bł'i
dll; n21yświętszy zwiqtek jednoczy naS ... -
.Ale Oyciec twóy przeciwny mu i,est, 'Zxywać 
go chce, listy mOle pO}ilzeymowat, twoich 
llli nie odesłał, a to wlZyst.ko uczynił p.ier~ 
wey, nim potwarz na mnie rzucona była ... 
--Nie wątp o tym Olimpio! iż chciał tyl
Jw do-świadczać statku nas7ego, uwieJ'rył łał
szywym wieściom, a ten błąd pozorem zmo
cniony, wymówić powinien postępek iego~ 
Ale iak się o tym wszystkim dowi'e, coś mi 
powiedziała, kiedy Hi story,! l\anarkn tego u
słys"y, obacz,Ysz OJi'mpio! ze cię sam za
klinać b,ędz.ie, llbyś uiściła dawne przyrze .. 
czenie, i dokonała związku, który mi wdz~~
czność, honor i,przywiązanie z,aI'Ównie sza
CQwn.ym i miłym wj'stawuią, 
Łatwo temu d/liemy wiarę, czego mocno 

.:Ząclamy, a ZWf:lS2CZn w rnłcdym wieku. Nie 
wątpiła o tym Olimpia, że BuoH uzn:\wszy 
bł~d swóy, nadgrodzi z usilnością kreywd~ 
u~zyllioną. Spokoyna o przyszłGŚci, stanem 
J'llOieyszyrn zatrudniać się zaczęła; niE' chcia~ 
fa wi~cey mieszkać przy swoim Opiekunie, 
ale też nie wiedzi.ała gdzie się sch:wnić , ocze
kując tey pory, aiby Teofil ułatwił si~ z 
~ycem swoim. Ni:: znała w c:lłey okolic5T, 
l~k dwócł, przyiaciół Ciotki swoiey. ;'.le i 
tych od śmierci Eufrazyi nie widywał?,; a po
tylU że i ci wieściami uprzedzeni, możeby 
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iey ptzyiąć niechcieH. Nie hyło kl!lSZto.1i.~ 
w bliskim mi1!steczku Uzers:c; postanowIła 
tedy iWyiecn.ać nllzoiutrz do dalszego, i tilm 
cze(cać )Y->winy od Teo~la, któl';'1 ~i~ t~go dnia 
do ~:riyża powracać mIał. Umowdl SIę nako. 
niec : źe ieszcze z 50b ą nll2'aiutrz !!lÓW ić 111' <;. 

li, i nie pierwey roziechać si~, ażby wszyo 
stkie sposoby ułożyli. I 

Powrócił do s;tllncSi swoiey TeofiJ, i nie. 
pocieszne odebrał nowiny. Przyd!ny mu do 
usług człowiek opowiedział: iż kil ku prze
branych ludzi postrzl}gnł cZl1wlli,c~ch kolo 
domu Teo!11 a, a ci się dłngo o nim gospodlll'z!l 
wypytywali. Zaledwie kO{lCZył on, gdy ha
łas W bliskości posłyszano. Porwał Teofil 
dwa'nabite pistolety, i zbliżaiąc się do drzwi, 
wi dzi wchodzącego do iz by swoi:y Dworza
nina Oyca swojego. -Mości paDle Dumom!, 
1:zeknie mu, czy WPan do mnie od 0ycll 
moiego przysłany ieste&? . - Tltk iest, od· 
powiedział on, nieco pomięszany uyzrza
wszy w rękI! pistole.ty .. - Czy mi~ • WPan 
myślisz gwałtem WZiąć ~ •. - SpodZiewam 
$i~ .Mości Dobrodzieiu .. że poWolność na 
żądanie JegonlOści Pana Barona .• z tym wszy
stkim taić tego'nie mog~t że mam nawet reZ'. 
kaz urz~dowy, który ped imieniem Króle
wskim wychOdzi. . - Dosyć dla mnie było: 
tnieć Oyca moiego .•. Chce on, abym z WPa
nem powracał ? powróc~; ~lle oświadczam to: 
i.i .nie rusz«& ztąd bez widzenia $ii Z' oso~ 

uą. 
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bą , dla kt&r~y tu przyiechałem .• -~MoŚQi 
P nni-c-.. -- 23r2uty Da nic się nie przyda
dzą, . -- ł Ie ia n:am wyraźny plzyblz, :Ibym 
nie odwlpc:cnie z Panem wyieidzał. '. . _ 
Swi~ty c.bowiązek na kilka godzin mię tu 
przytl'.2ymuic; itJż iedenllsta; trzeb:! mi ie
SZCze konicczni.c bydź w z1l1Jku; teraz brit
llJy PQz::myknne , wszy~cJ ipią, nie (;hc~ la 
h-:h.:m l' 1bić, nikogo nie oLuczę, zac<':ym tu 

1KC przPp~d2ę, przed świtem poydę d(, Zl\m

Jat, tam dwżey nie z:"lba ',l ię n<ld gcdzinęi a po,;. 
tym poWsi:ldain,V na konie. ,-·Ale J. W. Ba
J: ,n markotny bętlzie, . - Jak: i'l1i~ poslucha, 
hk btwo wybnczy; wszystko ia na si(:bie 
bior~; WPan' \y teyże sllmey izhie, ieżelić 
si~ tRk podnb~ć będziG', 20St,lć ruożesz; n'ie 
nl.1111 ż.-:dnq:;o przedsięW4i~cia wymknienia 
'się, l\ w tj'n1 \V h,na zo1pewnillm na honor, że 
(J tym nawet rnyśleć nie będę. 

Widząc DlJmond tak stale rezolwow:'ncgd 
'Teofila, II os .bliw ie uczyni~szy reHexyą nad 
pistoletami, 7,eźwotil oc.zekiw3ć, i \li' bli.skint 
pol\Oiu rozłożył siCZ; a Teofil dumal c:lł~ noc 
l1ad losem SWoJm. Jnk tylko di.ieć "1ó1częło, 
~neb.udzit Dwc.rzanina IlIlcdy S, ligni, iść mu 
ż sobą do br"my xllmkow('y p02wvl:ł, cllCiał 
On jeszcze nowe przekładać renJ()llstracy~, 
ale wicząc st<lt~czpe Illicdego Pana przedsi~ 
'Wzięcie, musiał i na to przyst::ć, i z dwórua lu. 
dŹmi z daleka 7ił Teofilem postępował. Przy. 
bywszy do zamlw Tecfll, dowiedział się , że 

li z Olim. 



6S 

Olimpia iuż z niego W'yszł'a była. Dniem p~er
wey umówiono się, że się z Bnronem młodym 
() dziesiątey widzieć millłn, i tĘ>goż dnia z:\r:l:!: 
przen\eść się do millstlI B,·jve; a źe pól ćwierci 
~ile od owego zamkn znaydownł się J(OŚc1of, 
gdzie 6miertelne zwłoki Eufrazyi spoczywa
ły; nie chciah Olimpia z owego wyiech ,ć 
rnieyścn, nie oddawszy tego hołdu wdzi~czno .. 
ci pamiątc.e Ciotki swojey. 

Pomimo szemrani:\ i m:\nifestowania sie 
Pana Dllmond, udlł się prosto 'reofil z l:lmkt; 
do koscioła, i wchOdząc do ni ego, :r.atl'zymat 
$i~ we dr1ewiach, postrzegłszy O l impi~ wsp :! l.'
t~ na grobie CiotJ,i swoiey. WidQk tak. przey" 
m"uiący, poszanowanie mie,vscn. wspomnienie, 
iz VI' tym kościele miał sdbie Teofil :za ś lubić 
Olimpią, wszy"tko to r071'~ewni.ło serce ie
go. Zbliżył się do niey i postrzegł ją z:J'p1a
kaną; pada nareszcie na kolam. obok niey; bie· 
rze iey r~k~, i ścisnąwszy zawo!:\: czci godna 
EufrazyQ! niestety!. gdybyś ieszcze żyła, 
na tym mi!:'yscu, odebrałbym tę ręk~ cd cieb'ie 
rui obiecnną ; tu świ~te zaprzysiężenie z3be
zpiecz.ykby los szczęścia dozgonnego Teofi· 
lowi , nieehayże pl'zynnymniey W tymże sa
mym przybytku, i na grobie twcirn l1c7ynię 
go. Tak iest. przysi~gam ci Olimpio! i ślubu. 
ię dozgonną przyiaźb, biorąc Boga tego n& 
świ:tdectwo, któ7y czytll VI' sercu 111dźkim.· ... 
_ Stóy, przerwie Olin1Fia, czekay Teofilu' l 
bóy si~: abyś lek.k:fJmyślnie nie ślubow~ł ..• 

a lf:-

f"~ 

aiezeli t~óy Oyciec ptzedwny iesU . _ 
, Czy b,ęcfxlesz on chciał zrywać wi~zy które 

sarn, z~ednoczył ! ?limpio! ieżeli mi sz'czerze 
~pr~~lnsz, d~y ilU te~a.z dOWód tegQ naypo
~ą?anszy. W tym kOicIele, gdzie nasi Ro 
dZlce połączyć nas mieli, na tym <Jrobl'e t .. 
E f ." . b ey 

u fazyl, Ktora CI .Matką bpdąc hl ł' 
ł . <; .' ogos aWl-

n z~n1ysłonl naszym, przyrzekniy Ini; 2«1 si~ 
staU1esz do",gonną towarzyszką życia moie 
-Ah' . ." go. 

. . . cze.goz to ~?Clągasz odemnie ? po. 
'Wl~ Ohmpla, ~zy1tz możemy ~obą, dy$pono. 
\Vac? :-- C~Cląła. w tym mieyscu cofnllć r~. 
kę, s:V01ą .C?lunpia, :de zatrzymał ią Teofil 
1l10Wl:1C : 1 lakże) ch' . • -z ,.' cesz mIę tedy porzuclĆ ? 
c~cesz. bydz nleUC2 ~ściem życia moiego? bóy 
SIę, moay rozpa~ży .. --- Ton puenikaiący 
ktoxym te słowa· wymó-wił prze· łOI' .• 

hl
' • ,1, tmplą. • 

2' adła, 1 spoyźrzawszy z b . , . • 
• • • 012ZlUą na swegQ 

p:z,Y'Ia,cle!a. rzeknie .. - Wi~c dobrze, obo. 
~~PllJ.~ SIę pod tąź przysięgą, któq uczyni_ 
es. : - Na te słOwa podniosł QCzy Teofil. 
złazy! r~ce, podz.i~kował W naJjtkiiwszycll 
Wyrazach Bogu i Olimpii, która 'pomi~szana 
Smutnym iakil11si przec~uwnnient oczy v." 'b I • ,. 
gro ~.ep~one maiąc, dzieliła czułość Teo_ 
fila, nle mogła iednak tey czuć po ciechy • .któ. 
rey. on wtedy doświadczał'. 

2 W tY,R,J l.udzie Jo.kościoła na naboźeństwo 
chodzlC Się zacz~h, prosił Teofil O'r .. ab . lmpll, 

h .Y ~u momen~ iozmowy w domu Plebana 
hsJum po.rWoJlla. Ollowie~zid ięy tam Te~ 

o.t1l 
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~fil przybycia Dumonda przyczyntt; zatrW'o~ 
żył:! lą niewymowl1ie ta wiadomość .. - Ah ! 
Te filu, Tzeknie, zapłakawszy się. iak~ż to 
obietnicę n:l mnie wymusiłeś. i \v iakilll cza
sie! Oto Oycif/c twóy zagniewany przykazn
ie ci, abyś o mnie zapominał.. - ~npo~lnieć 
o tobie ~ pt7erwa Teofil,. ah! chyba lcdna 
imierć roztąCzyć n' s potrafi .. Zacna Olim
pio! porz.uć te ~oinźni, tak 0J:'ca ,me~o p~: 
drzywdzuące; ktedy p~zna twO!'l nlewl~nos~, 
kiedy miłość, honor, .1 prawd:!.· us,prawledh
wi~ cię przez usta m,ole ,poc11walL, bez ~ąt
pienia statek nasz, me ma on W sobIe am,po
dłóści, ani okrl1ci~nstwa, . - Ale ma wIele 
~mbicyi., - , Czy moź~ż nmbicya f!Uytłll~ 
miać sumienie, i głos przyrodzenia? • tego 
pewny iestem: i~ ~hętn~e zezw~li n~ nasz 

• zwiazek, zwłoki Się tylko obawiam l zpo~ 
:bnje'nia. Mogłabyś wszystkie moie niespo~ 
ioynoici zakOliczyć: -Jakimże sposobem? • 
Zi'eżdżaiac do Paryża .. -Coż to mówisz ~. 
Okład te~ nie może razić, ani przystoyności, 
ani delikatności twoiey; nie razem poiedzie 
my. - A dokądiebym w Paryżu ~aiechała ? 
~ Mam ia tam do moley woli dom przyia· 
cielamoiego .. - Jakto ~ laź mam st1nąć go
~cin~ u człowieka, który ~est z3pewne two~ 
im co do lat rowiennlkiem ~ . Teofilu! tego 
nigdy nie uczynię· • - W tym mie ysCU on J 

aby pr~d;z;ey naldonił Olimpią, uźył kłam
lStWiA Jodmalował Dc:wala ptzyia<aela swego, 

. . iak,Q 
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iaso qŁowiekl'! poważnego'- W. doyźl'załym 
~l1z będącego wieJw.; 2:l!pewnił: ialtoby on 
przez chu::ltter duszy gOdzien był z:mf:mia. 
A potym ·przydał", widzieć si~ nawet z nim 
nie będżiesz, nie bawiąc w iego dOmu więcey 
iak godzin d\~'adzieścia cztery, W tym prze .. 
ciągu ~mllydę ia dla ciebie mieszk::nie w 1-1a_ 
sztorze. Wszakże tego na sobie nie prz ewio
clę, llbym ci~ opu~cił, dosyć mię to wiele iuż 
dotąd kosztowało, żem był od ciebie oddalo. 
ny. Nie ma co zarzllcić Oyciec móy na to J 

Co mu powiem, z tym wszystkim nie wystl!.~ 
'Wiaymy się na niebezpieczeństwo nowego 
podeyścia .•. Zaklinam cię Olimpio! na to 
Wszystko, co tylko moźesź mi.t'ć u siebie nay. 
świętszego~ aby~ nie odstępowała twoiego o. 
blubIeńca. a gdy on pozwolenie chętne Oyca 
swoiego otrzyma, nieod\"9'łocznie pokazałaś 
si\, dla unikllienia Wszelkich trudności t 
któreby w CZAsie zacllOdzić mogły. 

~iestety ozwie si ę Olimpia, W co si ę o~ 
bróciły moie postanowienia; tey nocy my
śląc o tobie TeofillI! trapiąc się tym: że nie. 
dyskretny kanarek objawił ci te sentymenta, 
~tóJ:e in ubyć chciałam; żałowałam właśnie 
tego, żem ci tak. długiey z soba rozmowy po. 
zwaliła; iuźem była l'ezolwow;na nie wiJzieć 
się z tobą dzisiay, a wyiechać n:l wet puce! 
godziną do widzenia się wyznncz(I ą l"i 
stety! w tym kościele, Vd7' CŚ • i -ń ~ 

~biecywałam Bogu po~wi S"l(, , 
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trzeba było, nieszczęśliwą tę skłonność, która 
mię do ciebte przywięzuie; w tym mówię 1\0-
~ciele usta moie nierozeznan~ przysi~gl2 wy
mowiły .. a teraz domagasz się po mnie: abym 
z ieidźała do Pl1l'yża? wysta wiała si~ lla wzg:v:
dę Oyca twoiego, który mnie odrzuca? . -
Ale zapominasZ o tym: że iest w błędzie , 
ze się gl) łatwo może pozbyć .. Przynay mu 
więcey sprawi, d!iwości Olimpio !. Nie wl!tp 
o tym ~ że ci~ przeprosi; nrdwniec inź się 
stało, ten nlts węzeł iednoczy, którego lu
dzka siła przerwać nie potrafi .. Nie ro:di
czaymy si.ę Olimpio! czas iest drogi, oto cze
knią na mnie, muszę cię teraz opuscić, . ale 
mię W ostat.niey pogrążysz rospaczy , ieźe
li nie zezwolisz iak nayprędzey za Illną do 
Paryża pośpiesza"Ć. 

I iakże tedy? nie pozwalasz mi nawet cza. 
su, do namyślenia się nad skutx-i~1U tak lek
komyślnego kroku? IIh Teofilu! używnsz na 
złe tey władzy, którą nademną otrzymałeś .. 
-Nie mogła więcey mówić Olimpia; łkania 
iey głos przydlliiły. Ponowił nastawania 
swoie 'reofil. i wymogł na:reszcie obietnic~, 
którey tak usilnie żądał. Wzi~ła Olirrpia wia
domość ulicy i domu, do którego pod zmy
ślonym imieniem zaiechać miała W Paryżu; i 
przyrzekła z płll€zem nazaiutrz w tęż samę 
za nim puszczać się drog~. Wtedy TeoEl w 
niezmierną opływai;c radość, dltł znak Du .. 
lUQngow.i.clo wyia-ói:Qu l W'~iądl Z .nim do kola~ 
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ski pocztowey, i w'yiechał do Paryża. Zra
zu był nayweselszym, poiąć teg~ nie mogąc, 
ażeby Baron, wysłuchllwszy go , nie mial po
ch-.v~llić stateczności. iego. Ale im bardz1e y 
do P,ll~yŻ!l zbliż:d się, tym wię..:ey słllbiały ie
go nadzieje. Przypomniał sobi€ ze stuchem 
w jni ';)słość , i pod~tępne kloki Oyca swego; 
po wątpi ·.nnie, boillźń~ niespokoyność nastli~ 
powały nieznacznie na mieysce z:lUflwia i 
bezpieczeńst~va; przyieżdżając do Par)'ża. 
tal;: mało nadziei miał, iż zdawd si" prze
ciwnie rozpaczać: iuż biła dzicwi :!ta wi~
Cźorn1, gdy stałlął w O,trcowskim dama. 

Paywitanie Samo służących widooznie m"l 

gniew Oycówski poltllzywaŁo t twarze tylk ~ 
smutne iponure po drodze widziat, byli. .) 
O1u si~ z ciekawością zło&li\Vł p.czypatryw;, .. 
,inni aakoniec zniżai~c oczy, smutną. tylko 
pośtawę okazywali, źaden z przechodzących 
słowa iednego nie przemO\va. Wyszedtszy 
iuż, na schody zastał tam Szatnego Oyca swe~ 
go. który mu z iakąś taiemnicą bilet prezen~ 
tował. Chciał Teofil wniść do appartamentu 
Barona, ale zatrzymany ód tegoż :&ostąt, któ
ry mu rzekL . -Nie można Jmci Pant Baro
na""dziś oglądać •. - Jakże to? Oyoiec móy 
widzieć mię nie chce? . - Oto iest iego 
bilet .. - Ah! zgin~łem, zawoła Teofil •. 
- mówiąc to, do swego si~ pokoiu udaŁ, 
a tam drżącą ręką list r02'Winąwszy~ te tylko 
~qalad stowa; l' lli~w"Q~i~c~D,ik przeciw Oy-

H cu 
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t, cu poW'staiftąy, 'nie iest Synem, ale zo~te,~ 
" nie teraz wi~źnient; widzieć go nie będę. 
" póki mi wyraźnie na piśmie nie przyrze -
atl1ie posłuszeństwa bez granic.'~ 

Stanął, illk gdyby pi-oIUn6'm uderzony Te
ofil. Po nieiakim czasie .zebrawszy siły, :uwo. 
iał: dobrze, zostanę wi~źniem; lecz wkrótce 
żałosna bardzo rodl zwaliła. odwage ieao. 0-

" b 
limpia miała 211 dwa dni do Paryźa prżpechCl~, 
cóiby sobie p~myślllła nie widz:lc Te~fila ? Z 
tpll wszystkim przewidzi.ał o~ to: iż może 
mu nie przyidzie w pocz~tkach widzieć się 
z DerW:11em (w któtego domu gościna przy
iaciólka iego stllnąc miała) powieuył był 
TeoJil ttmuź słudze, które~o UlU Derwal do 
drogi przydał, listu, W' którym go up+a'lzał o 
uczynienl~ Ułożolley ptzyslugi. Nic wzmian
kui:ic w liście Olimpii Teofil, donosił tylko 
Derwalo'vi, że Dama młodll, pod nuwlski(!m 
Fani For/is. za dwa dni do iego domu przy
bJć miała, i tam nif'dłuicy, iak dwadzieścia 

c2tery godzin zcstawać. Służący ów przy 0-

liOpach z Teolilem rozstaJ się! przyriekaiąc 
iec~<ić do ~omll własnego Palla. Więc zap~
'WUlWSzy SIę. że Olimpia, chociażby dniem 
JJ~dzey prz-yiec.hałn, zamówion 4 gospod~ 
miah zastać w gotowości. 11l1ly~lii dwa dui 
cale do Batona nic zgłaszać sit; ma:ąc nndzie
ię: ·jż tpn stllło~ci pozo cm. do łagodniey
SZot ch postępków O.'.C3 swciego IJociqgnie, 
abyoiusvwe kondyCJe ułasoclz.ił. 

75 
Przepędził te dwa okrutne dla siebie dni 
T\!ofil, podchl()bial~c sobie, że w lada godzi
nę Oyciec go nawiedzi, albo mu do siebie 
przyiść rozk.aże; ile ~azy służący który wcho
dził do oddania iakiey usługi, tyle razy pO· 
wstawał on na pl!zywitanie Oyca swoiego. 
V{ pośrzód drugiegó dnia pomi~sz~nie ieg~ 
gwałtowniey wzmagało si~, nadzieia przyby
cia Olimpii czyniła mu areszt iego niezno. 
śnieyszy. W t1kowyLU był położeniu, gdy no· 
Wy tt:tf do pewney go iuż przyptowadz ił re" 
zolucyi. SłużąGV II niego człowiek,zmartwio. 
ny tym; iż Pan lego więcey zaufania wobcym 
mi.d c,złowieku, któtego z sobą w drogtz brał, 
okazywał mu za powrotem wiele ressenty" 
ruentu i zuch\va1ości. Dosfyszał on, iż Baron 
zapal\Ował do vlięrienia owego służącego, 
który Teo.filowi w dl!Odze towarzyszył; IO. 

zllmifti wi~c: iź zmartwi młodego Pana, do
nosząc mil tak niepocięszną nowinkę·. -
A od iakiego Cz,ąSU : • - zapytał z boiaźni~ 
Teofil. .. - OtO od dnia przyiazdu WPana; 
rozkaz bowlem był wcześniey uczyniony; 
biedny chłopie o , iak tylko z a okopy ruszył, 
~ak natychmiast przytrzymany. i na nliey
Sce bezpi.czne zaprowadzony zo~tał. 

WiadJmość ta wskroś Teo.fila przeszył:!.; 
ieżeli iuż Olimpia była W ParyżL1, !l DerwaL 
o tym nie był uprzedzony, coż sobie myśleć 
mogła, i dokąd się obrócić; z drugiey strony, 
&cźel.i ~pOlUaOilqQ ~i.e.snAie ichwytanego lo· 

ta .. 
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kIlia, Baron mogł si~ całey 't7)eezy % lioętu 
rloczytac. Uwagi te były przeymuiące. Na. 
reszcie Teofil, chcąc sii puścić na Jcs swóy. 
iedynego chwycił sii sposobu, który mu w~l~ 
IlOŚĆ zietlnać mógł, a zabezpieczyć schi"ome
nie Olimpii, albo gdy by iuz była przyieehała, 
wyprowadzić ią z okropnego zatrudnienia~ 

"pisał wilie do Oyca drz ącą ręką w te słowa; 
" Oycze móy! przyrzekam ci ślepe i .be~ 

granic posłus.l;eństwo, ale przynaymnley 
" . }h'''Ld' , o " Jazcz lm~ pOS1ltC ae. e Wie mll1uta p 
bilecie odesŁanym upiyn~ła. gdy_ oelebrał 011 

poselstwo udania się do Batona. 
Blady, drZ'ący, sobie nieprzytomny, ale, 

W stałey rezolucyi ciągłego zmyślania, p:l~ 
szedł natychmi~st Te0fil do B:\rona. a ten 
wyszedłszy na przeciw niego, uścisk.aJ. go,' 
wział za r~kę i pos:tdz i t kolo sie bie. S .Wi ',Vl

lo w":.:aiel1ll1e pomi~szanie moment milczenia. 
Baron pie nvszy, che ąc okazać ot wartość swo. 
ię i uiwntentowanie, wte si~ odezwał stowa: 
Móy S)'nu! zapomniymy o tym, co się st~ło. 
obiecuiesx mi posłuszeństwo bctz gr;IUlc. 
wierzę ci, i wracam móy affekt i przywiąza
nie, Nie wątpię o tym, ii osoba, któr,! w Pro
wincyi Limoges ~dwied%iłeś, ,niczeg? nie za
niedbała. aby Clę uwiodła, 1 przeclw O~CLl 
:roz draźnił:t; zapewne doniosła ci, iż p~zelą-

o łem twoie i iey listy; to tylk.o iedno podeyście 
iest, k.tó.reO'om użył: twóy prawdziwy inte.ws, 

o . . , 
a mole !n:Z'yw-i~~anie wymawuć .I.'lU~ pOWJ.l~" 

Dy 

on 
ny. Wreszcie nie powiększałem, co ~iesci 
publiczne głosiły o osobie, którey postępek 
niegodną ciebie uczynił. Wiem o tymdosko~ 
n:d(l: iż potrafil"a ci niew1nność swoię okazać, 
a1c przeczyć temu zapewne nie mogł:]) źe re
plltacyą utraci:!::., ostattlie scllronieni e wy
brane od niey, ścisb iey pr2yi~iń, i ustawne 
obcowanie z ,kobietą n:typcdleyszą. do ostiltka 
Ją oczerniły; za<:2ym czyli iey post~pek iest 
skutkiem nierozsądku i nieuwagi, czyli nie_ 
cnoty owocem, z:,wsze iest osławiona i zhnń. 

. biena, a iey zlIrnęśde tobie z żadney miary 
n:e przystoi, Prawda iest, oprzerzekłem ia 
Ciotce iey, ale pod tym iedynym waTlmkiem: 
ąby maiątek iey dziedziczyła, Wiesz dobrze: 
iż Eufrazy,' ada be" zapisów, a ta iedna 
oll.oliczność }J1':lwie zrywa wszelką urnow~ i 
,przyrzeczenia, które Z:1SZ1y między nami, 

N 1\ takową mowę, którą chciwość, :lm bi. 
cya, i nieszczerość dyktowały, mo,gł Teofil 
odpowiedzieć: że Baron powiększał nadto 
Olimpii przewinjoenia; że sława iey i l'eputa
cy::! pokrzy\vdzona nieco, i11e nie zgruntu wy~ 
'Wrócona byh; iąko iey wiek, i nieszczę,śJi
Wa udzlell'ość. wktó:tey zostawała, powodem 
bydź mogły rozumnemu człm...,iekowi, raczey 
do litowania się nlld nią. niż iey potępiania; 
2e osobliwie tei było rzeczą lliesprllwiedli. 
\Vą potępiać ią, nie wysłuchawszy z iey stro
lJy odw(;dów; iako dziki był pos~tpek odrzu 
cać ii, i przeymowaa i ey listy, pier\-vey. nim 

Sl~ 
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$i~ nieco winną pokllzałn. Względem niedo
statkn Fortuny znał to B:lf'on, że mu nie[.o
dobna było przywodzić tę rnc,v,! do zerwania 
ugody, tak lULczyście, i tak g~ośno znwaltey 
a przyduszenia tak głęboko wKorzenionych 
sentymentów? • ponieważ do śmi.er.(;i nnwet 
El1f:ra~yi nie śmiał u~yć tego pretextn, który 
prawność moźe przypuścić, ale ktorego crota; 
i honor Si.ll'OWSZy i delikatnieyszy nad snme 
prawo, nigdy używlc nie może. A n"lr~szcie 
pozwoliwszy, aby cały mniątek Eufr:\zyi. 
przechodził do Olil11pi~, iako iadneyby pra
wie nit> miał prbprocyi do zwiększoney nO
wym zlewkiem Barona fortuny, t:'łk bardzcby 
Aiało przyd~wał wagi ~# potocznych wzglę
dach. Mial to wszystko n" mysli Te0fi1t :tle 
poznawszy oc~ywiście , iż Oyciec iegn iuź 
się finalnie do pewnego skłonił przed!;i~\vzi~~ 
cia ,Il ~ drllgiey strony pragnąc z nayżyw!)zą 
n~ecierpli.,vością pozwolenia .... l yiścia z dUIlIU, 

i cbaczeninsi" z Derw:dem, nic nic odpowia~ 
da1; chciał tylko Jociec? ieidi list przy 
żchwytanym lokaiu Der \~ala znaydui~cy si~ 
był Baronowi wiadomy. Ale się przeci~ z 
tey lIlIiary zaspokoił. 

Ukrywaiąc; wi~c doymuiące niespok.,oyno-
5ci, i ci~żJd smuttk; l,tory serce iego lIci~ 
skał, w pokorney miliie oświadczał Teofil 
cichym głcsCm CJyCll swojemu powolnG~ć i 
posłu'zeństwo; ściskał go Daron i Cd;HV:tł. 
Znał to icdnak. dobr'! Barona Syn, iak ·ego 

po_ 

'9 
Położenie obopne byle. Zwodzić i oszuki .. 
Wnć nigdy nh,:\volno, szczegolnie tez Oyca, 
\vte.d.( uaw:t, !5dy On ~am ~wałtownością, pc,
d;yscLem , L mesp.rawled1r wcścia do tecro po-
Cl 'ci· . • b ągac z· !Ue S1ę·· - Syntt móy, l!Zekł Ba-
1'011, znl\.s~ .1'noi~ przyi:lźń z .Famili'ł Lizhe, 
trzeba lilSClC te prżyrzecze.'lla bez odwłoki. 
którem iuź ucżynił .. -Zadrża{ na te sło',\. 
Teo~ ,l, ale tego Baro~ n~by nie lnv~zaiąc, 
pow le daley .. - PlInl Llzbe terAZ test w 
Wersnlu ~ po iutrze przyiedzie do P:tryza , 
te •. b • goz WIeCZOra ~d ę Clę prezentował iey 
Córce, w dzień potym urnowy ślubne podpi·; 
~z.el1ly .. = Oycze móy! powtorzy nieszcz~
st1wy 'Teofil, ponawiam to, źe ci będę posłu. 
Sznym .. -- Nowe to zapewnienie zci<raneło 

b .0 • 
~t1 o fi.te pochwały, które go ostatnim sposo~ 

el11 udręczyły. Lecz poznawszy z całey ro. 
.G~owy, źe Baron o liście do Derwala pisanYln 
t11e nie wieclział; przeszedł do materyj, :któ

ra ~,~ naymoc.niey <Wchodziła .•. - Mogęź 
Wylsc tego Wleczora ~ zapytał, potrzebui~ 
hard~ie!, ro~t'ywki, czy mi wolno będzie z 
przY1aclOłml obaczyć się? Wolny iestd, od
Powie Bal'on t nie zntaic;: tego przed tobą, że 
do CzasU wesela twoieao będziesz zawsze na 
Oku, Ile ci wychOdzit pozwaltm; w'ymagam 
t,9lko; abyś W poieździe i2 ludźmi wyjeżdżał 

Korzyst ał:z takowego pozwolenia Teofil 
Chttnie i l'liltodwłocznie. Ale nim mu konie 
Uo k t ł' .. . ax:e y za ozą, patrzmy co ~lę d:ueH~ w de .. 

mu 

• 
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run Derwal:t przyinciela iego. polownł on S2ellia, i lieobJ'cznyncś€ gl'!:bey wi{;ŚI,iaczl,i; 
dnia owego i o trzeciey dopiero z łowów pc- ~.rz:, m"- a iedLJą ręką nocne l\bi - ry Pani swo .• 
wróciw~zy clo siebie, :zatrzymał na obiad sie- lty, a cirugą wbsnie ciągnęła Olimpią, nn no
dmiu młodych KawaleI0w, którzy mu zaba- gach ustac nie l11ogr. cą. Wrtszcie, d ługim 
wy dopomagali. Kompania owa równie hała· ;;ści paeprl wadziwszy kurytarzem lOJ..ay, 
śna iak wesoJo, resztę dnia W domu Derwala Gt/. i i otwit'ra, i sam się cddaJa. Wyst?wcież 
przepędzić postllnowiła. Przy końcu obilIdu. ~l t !e ""' raz pr' dziwienie Olimpii, gdy się uy
kiedy się pienistym winem głowy po~ag:ze~ 2f7.:1 n Lydź w pcśrzód młoeJzieiy, z J..tól'ey 
wały, wszedł ieden sJużący z OZnl!ymlenI~'m, P'){owa z ' piła się, :I żaden nie miał lat wił!. 
iźDama iakaś w karecie będąca, żądała Wle- Cey, iak dwadzieścia pięć. Krzyknęła tylko, 
ci ae na dzledziniec. A iak się zowie? zapytał chciała llcit knć, ale ią przy1. l·zymano, i do 
Denr~L . -Nazywa się Pani ForIis. '-.- ? , kOl.a obskGczono, -O Boze ! zawoła, gezieź 
:Ni~}..! przerwała Pulcherya, wszak to lm~~ to lcstem? Przebaczcie WacPanowie! nJ.t.y 
2.myślone Olimpii .. - Tak iest, odpowie POstylion omylił si~, :zdało mi się: żem za
Pani KleIllir ; ona to była w Izeczywis:oś:! j iechała do domu człowieka poważl'ego Jmci 
ta xozllmieiąc : iż Derwal o przyieżdzle l~y Pana Derwala .. - Na to słowo powllżn~.go , 
uprzedzony był, znHaclała s()bie 24' g r d~m POWstał szyderski śmif:ch. 
w nieprzytomności tego poważnt.go człoWle~ Zerwał się z mieysca swoiego Derwal , i 
ka zabnwić. Tymczasem llsłyszaws:zy to na- l'~ eH poważnym tonem, nie -om.ylił'aś si~ W P.1' 
zwisko Derwaj, rzekł: imię to iest graiącey tlI; imię to mcie iest .. -Zhamieniała na te 
rolą w kcmedyi; ale iakaż ona ~est?. lVlło- ~ło~vll Olimpia, j czuiąc mdJości nadcllOdzące, 
o'n, 'l nieszpetna .. Niechay przybędzie. ~:tw::- tlą poręczll stołka oparła się .. - Ależ on-~ 
ia cała kcmpania. Dam iey znać, odeZWIe Sl'i P~.lwd2iwie pi('kna iest ! ode.z~ie się Derwal; 
lokay ,zdaiemi si~tżein ią na Teatl'Um widywał. 7"011tttnsftWtlć to aWtuzt1l1'niczk. , powie po Angi el-

Czekała w powozie Olimpia z swoią poko~ S~ll drugi li stołu S~c::dZący, i resztę z ,btltel
io\vą, nareszcie brama się otwiera, wjeżdża lt~ \Vycedzaiący; nie żartuycie, rzeknie trze
l\nebt na ~ dziedziniec, prowadzi ią lckay Ol, dzikość ta mała, bardzoo iey przystoi .. 
skrytemi schodami; Ddąca, znużona drDgą () lVlałgt chno! zawoła Olimpia przyOllSŻO
Olimpia, wspierała si~ na swoley pol\Oiowey. llYłll głosem, wyrwiy mię ztąd .. _ Mllłgo _ 
była to Córka 1ednego kOliecia , która z po, c11n•o ; rzeknie bawiący się u stołu outelk ą , 
5tl\ci~ ogromn/l i tłustą :zachowda ton. poru' to lmi li ni .. poc\.Qba mi się; nie iest xoman,("!_ 

Ufnla) !rQln III. F Wł:, 
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we .. - Poyc1ź WPanna, odezwie się poko' \\roła, rzewnie się z:dawszy łzami, gdzież 
iowa, day mi r~kę, zosta~vmy tu tYCll s z pa' cię to nierostropndć twoia i btwowierność 
l!.ów .. - Tu śmiech i ż~rty głcwioe .rozpo doprow:ldzily ? Oszukana niegodziwie, zdra
c~ltły się· Nie znniedban-O UważaĆ': iż poko: dzona i CJpllSZczona, h:lllba ci tylko z(,stała~ 
iowa Panią PorEs, Panną nazywlI,ln. W ost albo śmit::rć .. ale się długo wach:lĆ' n,;,e będę. 
tnim zawstydzeniu Olimpia uczyniła kr~ k do f'.iiestct.Y! tracqc tO biedne życie, rztgoż 
wyiścia, ale ią przytrzymał Derwa], mówiąc (ja ~wi.(.cie źa]o\V;lt mam? .. Smierć mi~ uwal
dosyć iuź tey boiażni i ctl'cmonii, zost.'l. ni od tego pr.2cymulącego Serce uc.zncia, 
WPani z nami. :Nie mogła uttzym3ć się n ~tó.re iest udręczeUleOl i hańbą ż,rcia mo
nogach Olimpia, usiąść musiała .. ale Zen!!! tego ..• A1 e Ci Ż to mówię? i iażbym to ie
wszy patym siły i przytomncść; ZC,rwa1a si. ~:;:cze podli'mu zdraycy i .zwodzicielowi 
razem, i widząc w drugiey stronie pG koil~ ~pr2yinć miała, który obiecując mi uczciwe 
przywarte drzwi, otworzyła ie raptownie,) l btzpLt:czne schronienie, do tak okr pnego 
na galeryą dostała sili' Tam pędząc ze wszy' \"'Ptt-wad:;it mi ę d, mu? . Niepodobna mi dać 
stkiey mocy fatwo przed goniącym si.~ Det' tenu wiarę. ąliy mi~ z umyslu na takie urą
walem uyść potraJiłn, a znayduL1(; przy końc~g:nia i S7 iderS'twa wystawi3!", ah! bez wątpie. 
otwarty nieco pokóy, wpada do Ulego, i za' e l:'! niew Jadome mi PlZYCZyOY łatwo go uspra .. 
royka si ę; .i tam dopiero potwala sobie wol wle~:~wią ..• Ale za cóż mię uwioo!, wy_ 
nego płaczu. Dobiegł i Detwal do pC,KO~l Stawiwszy mi. Derwa13, ieJ~o człowieka peł
o\vego, puka nadaremrtie do dtzw't, tysiąG tt,,!,o wzgl ędów i lIwlIgi ? 
głupstw wygndllie, grozi nakoniec wysad .... .' . Mówiąc tu w sc.bie Olimpia, zastanowiła 
niem drzwi; żlldrży na nowo Olimpi.a, otwif' ~lę i zadrżała pt,słyszawszy chodzących ludzi 
za okno, a lubo z prugiego pi~t;ra , na ogródJ>o ł!,aleryi, klęknąwszy więc przyoknie .. 
tylko wychodziło, nie uważa zdesperow.in' O .sożt:! zawoła, przychodzą pewRie wysa
Dlimpia m:\ W przedslttwzięciu skoczyć Z o' d~:lć dl!zwi; o móy Boże! .I':tCZ nli datować 
kna, gdyby Derwltl drzwi wysadzać chcial,lltoie przewinienie; postępowanie moie nie
iuż stołek do okna przystawil'a była, gdy nit łOStropne iest, ale serce czySt~ i niesknżone 
słysz~c przy drzwiach ż.:Idnego głosu, zastll ~bl:Odnią, ah pl'zepuić mi, Paclie I stt/lszliwą. 

. ł . .... .. " leZol " Al l' h now), l Sl~, vv tym Zawsze rOznmleUlll: .' tlcy=!, na ktorą SJ~ ~ a oca ema onoru 
Derw-a11udzi zbierać poszedt, aby dopiął zs' OdWażam, . _ W tym posłyszy wyraźnie imi~ 
mydu swego. O n~esz,z~W,wa OUmpio! za łltoie) " z niewyl110wną ractQ~cią głos pako_ 

wo- F i i,Q. 



iowey rożeznaie ; puka ta do drzwi; i woła: iwszy, d()nio.~ł nawet ł iż W'yl'aine llcżynił 
i~ można ie otworzyć bez żadnego ni c be~' przyrzeczenie cźtnienia si~ z Panną Lizbe. 
p1eCZeJIStwa: zapewni1ti'iC' iż Dtrwal z ca~ bIndi:! nll takową powieść OJimpi~, oczy iey 
łą s\\'oią wesołą kcmpanią wyszedł z domu 'Ilst:,wriie sj~ łzami zllle w ll1y. Swiadczę się 
Leci C?limpia, otwi.era drzwi, ale wplldn ra' nilIJllll, mówił cn, ii gdyby tylko szło Q 

pttlwn 1 e do izby Teolll, i pod nogi Olimpii tltrntę życia, nigdyby tak okropne zezwole
ściele si~. PGznaie go ODIl, ale coła się ZJ nie z Ust m ich nie wyszło; ale mi trzeba 
gniewana; siły il} opuszczaj ą, pacia na r~l,;e było, albo Oyca, który na zfe pJ'awa swego 
pokoiowey swoiey. lliywał, u111dzlĆ, albo stracić wolność i po __ 

. Przyszedłszy do zmysłów. postrzega nay" d"b ienstwo poratowania Olimpii. Niestety! 
pu:rwszego Teofiła, w smutku, i 1zl1cb za" daleki bardzo byłem, rzekł, od pomyślenia, 
topionego, odwraca głowę, mówi du Mat' l'la iak niegodżiwe zniewagi wystawić c i~ 
gorzaty, aby ią z tak srom(;tnego dunJlI \Vj - lll( g1a niewola moia, nie moglbym wystawiać 
prowadziła, ale ta zNprzysięga: iż Derwd:l .subie podobnego widoku bez nayokropniey
'tV nim niemasz , a ll~wet wra~ ll ć do niego oie ~2ey ruzpaczy. Do~yć dla mnie było pomy
będzie, pokiby Olimpia nie w.viechala \Vte' 81tć, 2eś do nieznniomego miasta przybyła, i 
d~ cLopiero rozpusciła cugle i.dulll i narzeka' W nitznaiomym domu .szukała ~chronel1ia, 
mom swoim Olimpill; słuchuł wszJ stkiegO gdzJeby cię prz} i~ć nit chci:"lno; dosyć to 
Teo~l w ostatnim pomięszaniu bez prze ry' ~ówię dla moie bylo~ abym się l1:1kłonił zmy
wanIa; przyznał si~ pocym: iż wie~Der''J'I' sh ć do czasu, kiedy mię do tego naysprawie
la nie zgadz~ł się wprawdzie z powi.eś.:i < ic~ '<iIi wsza gwałt()wno~ć przymuszała. 
go, ale że to iedyny był i(,'go przji c·iel, AlI! nie mOże to bydź, przerwie mu za. 
któremu mog! zaufać, ze chociaż mial: wicl- płak.aoa Olimpia,powillieneś dotrzym~ć przy
.Ide niedoskonałości, był jednak wi~rnyll1 i rzeczenia, które 0ycu twemu uczyniłeś ... 
stAteGZnym przyiacielem; prosił potym U' '---Tych ia dopełni~ obowiązków, któ're hy
limpii, aby cierpliwie przygód itgo 9d pU' ł~ dobowolne. Odebrał móy Oyciec uroczy
wrotu do ~aryża, sł.ucbać raczyła. lIt.ą odemnie obietnicę, kazIIł mi kochac cie-

Zezwolt!a, lubo z trudnością Olimpia, j ble~ przyrzekłem, i b~dę wierny przysi~dze 
Małgorzllt~ do bli.skiego puko.LU odesłała. Ził' nto1ey, która zgwałcona bydź nie moŻe .. -
czął ~ięc Teofil smutne przykrości, którycb Jakaż tedy" iest twoia nadzieia Teofilu?. 
doiwladczył1 opoW~aqa!lie, ~J.r,;zego nie zat8' ~ e mi słowa ze swoiey stlony dotrzymaSz. 

iwszy -A 



('ży1iź to ie~t V1 mOley mocy ~ kiedy 
uS twóy zawisł od Oyca 'nieprze-bl"ryantgo, 

, b ~ 

kiedyś bb~ecał bydź posłusznym, . i za trzy 
dr:li uiścić obietnice twcie, .. - Dosyć tO 

iest czasu na uchylenie się od na'yniezl1o· 
:ihieyszey tyranii .. -JakieŻ wiec iest two
je przedsj~wzięcie ? , .- Oto poświlicjć ci 
maiątek, Oyczyznę i same rHłdZlf;I€ .• ---

Cóż to mówisz; o Boże!. - OtO raczey 
uciekać. " Jeźeli mi prawdziwie sprzyillsz·, 
namyślać si~ dłl1go nie będziesz ... "innaś 
mi wzai'-'mną wierność; a gdy w OycZy~t'y111 
kraiu poślubić cię nie mo~ę, zabieray się 26 

I11n!} do Anglii .. - O Boźe sprawie!!l iwy! 
przerwi~ Olimpia, do ialiieyźe to przepaści 
pociągasz mię! iażoym te Syna Oycu wyryJ 
wała? nieprawe związki kleląc, które prnwll' 
rozrywali mogą ~ iaibym się Uległa na to od"' 
waźyć, abym podeptab przystóyność, honor, 
i reputacYą oczernić mi:d1ł ?. Ah! rncz t 1 
tysiąc rnzy umierać wohiabym .•• - Za' 
czym tedy ( zerwie się Te( fil z mieysca iaj( 
oparzQny) źegnam cię na zawsze' .. Oli!!.!' 
pio! byway zdrowa, życie nli bez ciebie ci~' 
2.kie bęQZ1e i nieznośne , kiedy z~~nnil\stl 
SIę. zye ~emną, zrywa 'z gwałtowme wszy-I 
stkle zWIFki, które mię do życia przywię"' 
:wi ą · . ....-N.a te słowa przeięta strachem O. 
limpia, z~rzY.lll:tłn wychodzącego Teufiła .• 
Sluch:iy 01lę, rzeknie, nie prze.szyw<Jy duszY 
'l;ey boiaźnią now~, ulituy sil! ni\d stlluem mO' 

im. 

i m .. C1.cesz2e tł'go, aby boiaźń,i postll!ch, 
wymusiły ),a mnie to straszne zezwolenie, 
które nas ohoie zgubić mote ? • -Ale pomyśl 
tylko Olimpio! W i:!kim ia zOStaię położe
nia, w~pGmniy: że Za trzy dni p-rzyidzie 
serce rozedrzee J) stracić nadzieię pożycia z 
tobą, a ożenić s~ę z osobą, ~torą nie nawi
d ze, alb lltl'.'cić wolno~~; wiesz o tym: ii 
lisI;' aresztowny iuż i;st otrzy'many .. A ty O
li Illl'i)! w cóż się obrocisz ~ Postradawszy 
;tcincgo p\,zyiaci la, którego masz na ziemi, 
n<i okropne prześladowania wysta wiana, kie"l 
dy cię gniew i zemsta ścigać b~dą .. Ah czy 
lbOgęż pomyśleli?. uciekaymy przed tak 
Wściekł~ oktopnością, jużem ia wszystko 
~lzew.idział. móy uJdad pewny iest . . \Vy~ho
dzac "' Oyczyzny naszey maiątkn wIelkIego 
iał~wać nie będziemy; niedostatku się też 

• nie obawiam, lUG&ę się w tey mierze zabe-
2pieczyć, nie nąruszlI.iąc de1ikatnl:lgo honoru. 
Ale nie ' trnćmy czasu, bez żadney zwłoki 
C2ynić nam potrzebIl •. 

Gdy tak, w mowie swoiey nrtstawał Teo~ 
.ń! , wzniosła złożone kil niebu ręce Olimpia, 
i zawołała: o Boże móy! racz mię natchnąG • 
. . niestety! nadaremnie szukam ia zbawien
tley rady ... nadnremnie żnam słabość i ni~
l!02sądek móy; zosta\viona sobie samey, Wl

dzę tylko przepaść otwartą przed sobą; po~ 
lllocna ręka mogłaby mi~ wstrzymać od ?pad
~u, ale puez niesz,z~ście) nie mam: . atlti 

prze· 
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prze w"odn ikn , ani pl:otektora ... widz~: że 
:.:.guba moia iest nieuchronna .• - Zaleie się 
tu łzami Olimpill. i lltyskiw:lOi1 swolego nie 
moie kcrńczyć, p:td:t du nóg iey Teofil, c;:e
ka iey wyroku, poprzysięga, źe żyć prze
stanie, ieźeli mu nie będzie sprzyiniący. 
ZftJękniolla Olimpia wymltwia nak :; niec z l'O

spaczą. tę fatalną olietllicę , iż los swoy pJ
ł l czy na zawsze z iego przeznae:zeniem. 

j,Ue wieczoe dzisieyszy, rzeknie ~pGczą
wszy trochę Baronowa, dłuż~zy ni.eró IV ni.e 
był, nd za ZWyCZly, i'Jtro si~ r eszty przy
gód Te .fila i Olimpii JowLt'cie. l\'" .atuti"z 
przybył clo Sznnsery p, Palill.il.'·, :. ponieważ 
tam kilka dni znbawić millł .. opo wi.\daly mu 
dzieci H istd.l'Yi) Te ofilIi , oŚ 'NiacJczył ~v· t C 

nayżywsze pr'lgnenie sluchliu ;a k ńca; nibdy 
dIn niego wilczorów !,ić przt:r.r wI,nu, :ta
czym BaronLwa w ten sposób Ciągllt ia daley 

. opowiadanie swoi!'!, 

Wymusiwszy tym sposc bem zezwolenie na 
Olimpii Tell!l, GCszcdl od niey natyc1lnii~t, 

i zostnwil ią W naygi~bsz'ym smutku i rozpa
czy pogrąźoną, a sam do Oyca swoiego po. 
wrócił, i tyle na s, hie pr.lewiódł, że się z 
P ' godną stawił twarzą. RuzU1awiaiąc p o d 
wieczor z B:\l'onem, tak' zgoduLe żądaniom Bn
rOua odpowiadat: iż ten nie Wątpił o zupeł
ney Tevfila odmianie; i że pl'ożność i ambi
cya nad kochll1iem LI niego gorę wzięty. Tym 
łatwiej' zaś t.elllU wszystkiemu wiar~ ~Wnf ~ 

że 

że sadził o nim według siebie. Dusze małe 
i pospol.te bardzo się często w tym rachunkI.! 
o,zuJ{lli~. Dowiedział się z niewymowl'lym u~ 
knnteocowanil:l\l Oyciec itgo, iż część po
ranku stt:\wi.ł on z kraWcami i haftarzami, a 
wyszedls2y. nie był iak tylko 11 siodlarza, 
aby sW0ie pJwozy nOwe oglądał. Wiedząc o 
ty;n T(;On,: iż kl~oki iego uważane będą, zdo
był się na ten heroizm, źe nie, p')s~:lł. u Der
wala, i Olimpii dzień c.:Iły me wldżlał. Ta· 
kowe pOStęp :)waIJi ..; , podeyrzenia Oyca iego 
zupełnie rozsypało, który się z nduści roz
pływał. W dzień przyiu;du Olimpii ~ rozlll,a
wiał Tel nI z DerwalImI, 11 potym S.l1~ z rum 
sektetnie widząli: u Siodlarza, zeznał mu pO· 
łowę prawdy, nie taiąG prawdziwego nazwi· 
:>ka Pani Forlis Przydał: iż zacna ta Pam'la 
sama go' namnwiała, do przytłumienja skłon
ności, któr~ miał ku niey, a ożenienia si<t 
2 panna Lizbe , iako sama do kbsztoIu iechać 
post:.n~wił:l, o dwadzieścia od Pllryża mil, w 
którym iey Ciotka była Xienią, :vylazd swóy 
dni(;m przed weselem wyznaczaląc. 

Aż też nadszedł i ów dzieIl, w którym Ba
rOn Soligni Syna miał Pannie Lizbe prezen
tOwać. Tak s::Jbie postępował, tak si~ ułożył 
Teofil, iż Baron z niego niewypowiedzia~ 
llym sposobem kontent był. Przystano: aby 
UIHOWy nnzaiutrz podpisane były. Powróci
Wszy z domu H.rabiny Te0nl , cświadczył Or 
cu, że ~o dąwn.a rnelau€hołia nngabać zacz~-

łll , 
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la, lZ nie spodzoiewaiąc się usnąć W nocy, 
aby si~ w myślach rozerwał. życzył scbie 
poyść nabal pllbliczny. Upatrywał Barcn w 
bym iego wyznaniu otwa.rtość i szczerość, i 
sam go do tego zachęcać począł. Przypał Te:
diI, iż miał ieść wieczerzę u Derwala ; ink( i; 
kl.lzał o osmey zaieźdźać po siebie, a sam w 
pokoiu swoim zamknął się. Siadłszy tam !la 
I>tołku, nie mogąc odiąć się tym zgryzotom, 
które uciskllły serce iego, rzewliwie płat i\Ć 
poc~ął. Nada:;emnie pozbywał się i OQlrzuca{ 
owe smutne myŚli, fatalne cman;ienie roz
c hodz liło się; bitdny TeoJiI przypomniał so
bit; poino powinclGści, i'obłąkania swoie, ale 
dla tego: aby sili w żalu, smutku, j r07.pac:zy, 
lJakoniec tey przepaści, do którey go namili
tności doprowadziły, ~łębi.ey p .. grążył. 

Tym czasem dziewiąta uderzyłn .•. 2/1_ 

drżał on, i pcmyślał sobie: ta iest ost:,tnia 
godzina, którą słyszę w domu Oyca moi ego! 
•. dom ten teraz tak spokoyny, w iakim nie 
b~C'l.zie iut~o 2:Jmięsżaniu ? •• łzy mu sit ob
:fi.t:e p.tlściiy .... Ale :zbiera on siły swoie, 
przecIera cczy. uzbrai a się nieodmienn:i :re. 
zolucyą, a nie mogąc na sobie przewieść, 
aby w.siechnł 6~2 w~dzenia 0lca swego, wy
thodZl rllptownle z lZby swoley, i do Barona 
udaie si~. Widział 011 oczy Syna s,,..eo-o 21\-

ł • . lO> 
P ak;wc, a znaląC lego tkliwość nie dziwił się. 
chciał go wi~c pucieszyć ... - Synu móy! 
rzeknie; ieszczem ci tego nie powiedział, 

- iak 

gr 

iak mię ~wielce przeym~iesz' pGWolności<t 
twoią , bądź pewny: iź znllm cały szacunek. 
posłUizeństWa twoiego. Miły Teofilu! prze4 
to z:lbt:Śpieozasz l'Tloie i własne twoie szczę
ście; Bóg wystllcha ll10dHw moich; sprawie
dliwość iego karze powstaiące przeciw Rodzi. 
Com dzieci, a błogosławi i nad~radza powolne 
i posłuszne, uli: i:!ko ty iesteś tera~ •. - Na 
te 51owa, k tórft \.Vs.k'tó~ przeięły nH~Szcz ęśli .. 
wego Teofila, porywa on si~ Z' mieysca, le-
ci do nóg Oyca swojego. Sciska go tG2rze

waiony Baron. całuie, i błogosławi .• ,- , 
Jako i zawoła TeoEl dZ'rącym głosem .. ' ra
cZY$2: mi W tym momencie Oycowskie dawać 
hłogosławieilstwo? ... ah! przyrzekniy mi,. 
2e 'yo nie ~~d7.ies2 odwoływał . . . ieźeliby 

b • • 
potym postftpk.l moie nte zgadzały SUi z · tw~.-
im żądaniem ... Oycze móy! lituy się wte, 
dy nad nieszczęśliwym Teofil~m, godzien 
będzie miłosierdzia twoi ego , ale go nigdy. 
niestety! '. nie przeklinay .. - Czytam ia 
w iercu twoim, odpowie Baron, tego się· oba. 
wiasz, aby nie była W pożyciu twoim szcz~
śliwa małżonlea, którą c~ wyb;:alellll; lecz 
przestav. się łudzić; nie mniemay, aby kocha
nie, ów sentyment tak mdły i słaby, Z'wiązek 
małżeński uszcz~śliwiać miało; zn«m ia two
i~ cnotę i rozsądek, a przeto tego si~ nie 
obawiam. 
Mówiąc to, podniosł Baron Teoula, i uści

~kawszy go serdecznie; rze.kl lialey: ~spo. 
mnla~ 
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umiałeś mi dawnieyo ni e ktÓł'y ch dłllżkncll, 
(lałem ci zO',o«>o. ale ci ie~:zcze przydam I ~ 
twoie uciechy j za/l/lwy , oto iest 500. Ll1i
dorów, weź ie sobie, i zanit i do twoiey iż 
b y ; małe to iest ok::zanie tey satysf;,ktyi., 
], tÓTą mi sprllwia postępe.k twóy .. -- Ali , 
.kiedy tak, 7awołll Taelil, przyiąć tych pic
nięczy nl€ mugę .•. dosyć to dla mnie, co 
m8rn . . - Zdziwiony Baron t:!kową ddi l, lI
tno 5 cią, .którey pcbl1dki dociec nie magI, za
czął mOCno na tawać, aby ie przyiął, lt'cz 

rJada l' el'llie. Naroszcic wyrywa się z Oyc o
w5kiego ło na Teofil, ięcxy, płHcze. Co.wy. 
ci e rpiał opmzczaląc Dyca swego, pnech v
dząc izby, siadaiąc do poiazdu, cięźko i est 
wyrazić ... coż oopiero gdy pomyślał: 7e 
wychodził 2 demu, do którego wracać się iua 
nie miał, Serce jego kraiało się . .. paź n e t o 

były żale, tym nieznośnieyszre '.' ze daremne . 
Nieszczęśliwy Tecfil przyhy do dOmu D er
w~l:J w stanie godnym politowania, al e u}'
źrzał Olimpi'l' i o 2aJach, tudzież z g r yzo
tach swoich zapomnil\ł. Olimpia iednnk pos ę
pne trzymała milczenje; Widziano na iey tWII
rzy, co od trzecll dni wycierpil\ła; Tllk ZliŚ W 
nieszczęclu swoim poo-rąźona była, iż nie mi;l-
ł '. ~ 
a mocy: ant Się żalić, ani się reRektować. 

Derwal nie znaydował się w domu swoim ; 
Teofilldeynoty dane sobie od Oyca przynio sł, 
i żydka sprowad~iwszy prz(;dał ie; długów 
nigdy ,żadnych nie miał, zaczym pcsi:ldnł 

:Smn~ 
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!llll1lmę 20,000. ZH: a zysk z p:zeda~y p,). 
dwoił mu ią. Odieźdżai tcgQŹ d Olll kUplb C ;:I::> 

Anglii, zaczym wy1:abilliąc dla siebie p.tS,,
po:t, otrr.ym Ił dtl1gi dla Teofija; p _d zmy
sł on y m im i rl ni em P ,1Il$t wa .I1nJ1'Il;t/;z;' , 

. Kocha\1a Babuniu! przerw,d: Cezar \v tym 

mieyscu powidć Baronowey, gniewa mię to: 
że Teufil, skłltntal pued Oycem, zmyślił dłu
gi, ~by d0 stał pi&niędzy: to bardzo ni pie
k uie. - postępek t'en iego iest O1gano 'y' bez 

w ątpsienia .. z tym wszystkim Teofil dus : ~ 
mial: zlachetną i delika,tną, moźesz o ty~n z 
teoo :<;ądzić: iż nie przyirtl pi"ciLl l'et LU l dv
ró~. które mu cheiał dać Oyciec it:go .. -
Tak iest; ule IlW ich Oyci<.:c nie cla 'vat, t y l Ko 

w nadg'lodę .. zaczym Te _fil na nią lIie Z<I ,tu 
żył; to mi się podobało .. - Czyl i się t ~~..tLt 
mocno dziwLli .; sz ? •• - I owszem :t:niljJulę: 
że irlllczey cZYllić nie LU 19L ' - Masz przy
C1I!Uł> twoie CT o mniemani:t. lVli a ł iuż Te,, :il J. o . • , 
ZO,ooo. i kleynoty. z ,lczym nędzy l ill ';: Ou· 

statil.u nil! obawiaJ si~. Byłoby tv bardzu brzr 
oko przyim<Jwać d.;bi.'odzieystwo I.d Oycu W' 

tym monl e ncie , gdy go Illial opuścić, zw Ja
SZCza; iż mu da wiine l:Jyło 011 dowód teJ ~a_ 

tysfakcyi, którą ptzynosiło iego poSlt~S;Z;fdl
Stwo : imczey? podłuścią to nnyhaniebl116ys..;ą 
nazwać było mO !. l1Il. Ale wróć tuy do H i, te, I . .yi. 

O północy Teofil poiE;chał w samey "U';<I 

czy na baJ, i oddalił si~ vd Oli.mpi~; tam ~:r~(;'" 
st,t;'f.i.wszy si~ W .nngato'rVaM su~nle, P () l~ .. J, 

_ > lu-
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-ludzi swoich odesłał; mówiąc: iż z przyia" 
l:ielem swoim Derwalem razem powrócic miał 
Ale w kwa dLllns w ńla:s~ce będąc kBretę po ·, 
:spelitą wziął, ipowrócił do doOlu, w l(tórym 
była Olimpia. Zastał iuż pocztow.t konie' w 
gotowości, a iakby ią tylko odprowadzać miał, 
wsiadł do tegoż poiazdu z drż~cą i smutną 
Olimpią, i z Pllryźa \fyil"cb:d , W pcgoli za 
nim nie posłano; miał llilwtt tp (;stroźlJo~ć , 
iż z ros.tawioC'ych umyślnie 7.1J?ków, i pbm , 
wielkie zrobił 00 prawdy ped LieI1itwo, iż 
do Hiszpnnii schronić s.i~ miał; co mu się nad 
podziw ucHo. Ziechał n:nes7Cie bez illdne
BO przypaoktl do Lond'y~il1. Pi.erwszym tom 
lego staraniem hyło: poszukać Xiędza Knto
lickiego, i VI obeĆflości dwóch swindków ślub 
wziąic. Jak Wc:ifJTy drodze, tak i pod cz:Js 
w-ese luey tey ceremonii, Olirupi:l w ź:Jlu po· 
gr~zona była, i nietylko radości nie okazy. 
wała z dokonanego zwią~ku, nIe się owszem 
:tdawala szczególnie Of.lIl'ą posłl1szeń.~t\Va. 

W kilka. dni po zawartym ślubie nie czuiąc 
'Si«t Teofil bgśpiecżnym w LO::ldynie, gdzie 
wiele zawsze Francuzów przemleszkiwa, u· 
Elal 8r~ do stołecznego miasta S~kot;yi : Edyn
burga. Ale zostawmy ich W' głębi Królewsta 
tego: niech Wal'll dosyć będzie wiedzieć: iż 
ltlaypi~knieysze lata młodości swoiey W ża
lach i niepomyślności przepędtili. 

Wróćmy się do nieszez,€śliwego Barona. 
Upł.yn~ł CZAS n,i,eiald • .iż mu na myś~ nawet 

lUeCjl;-
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udeczka .Syna paść nie mogła; wyiechd Te
ofil z Paryża o tey godzinie, gdy Oyciec.ie", 
g o kładł się spać. Przebudziwszy Się on z 
l:ana dowiedział się, iż Teollla w domu nie 
ł yło . .Nie czyniło mu to żatlney niespokoyno
ś-:i; myśJa:Ł sobie: źe Derwal wychcdząc z 
L·du z sobą go zabl':Jł. Z tym wszystkim, 
gdy o c.ziesiątty posiał si~ do niego dowiady
Wać; usłyszał: iz Derwal z kilku przyiacio .... 
łańli, do l'OSkOs3nego domku o mil~ od Pal'y_ 
:bana śniadanie poie~hd. Nie czebł wite 
Baron Syna swoiego z obiadem; lece o tFe5 
ciey z południa żadney o nim nie ma:ąc WillA 

damości, :a-aczął si~ nieco lękać, tym ba'rdzicy: 
iż Teofil pomiarkowany i rostropny W postę
powanill~ nigdy się podobnych kroll ów nie 
-dopuszczał. Zdziwiony. i zalękniony Ban n, 
si:l.da saru n3 konia, i ied2ie do Derw:;!a wio
ski, ale tam się dowiaduje, iż w nicy Teofil 
nie postał. Derwal też", lubo ułcźenh pay
iaciela swego nie wiedział, ostroznie odpo
'Wiada, aby mu nie z!lszkodzi.ł; owszem da
'Wal do zrozumienia: iż Barona Syn cali noc 
na balu hawił. 

T .roch~ go to poeieszyło, al e powróci
'Wszy dO. siebie ,gdy wszedł do pókoiów Sy
tln 5woiego, a szafy i biorka pootw iel'ał , nie 
2.l1aIazłszy.kleynotów, a pl'zypomni1łwszy so
hle: w iakim stanie Teofil~ widziftł, gdy na 
h~l wyieżctżać miał, nie wątpił lUZ o swoim 
l),lłi~"Zi~ciu, Zllalul BaxQQ wie~e Przyczylł 

do 



9 6 

Qomniemania tego, iż Syn iego wyiechał do 
Hiszpanii: umiał Tecfil tak pozerne IlCZj'11ić 
do tegr j?od - bieństwo,. iż łatwo Baron tym 
bł~dem llwiodł si~. Wyiech:lł wite i zwit ~ 
dzil Hiszp:tnirt · Ale ?gl'"yzota i fat'y;;a znie
wolily go, iż ~ię w pf'Wl1j l1l milŚcie zatrlym~t~ 
musiat,gdzie zapadł w nic;bespieczl~ą ch.oroh~; 
druga tam przebywał; z r:..dy OvKtvrów do 
wód w Blll'egt: wyiechał, 1 t~m ćwierć rd;!.l 

bawić musiał. 

Smutnć uwagi) które miĄł czas czy nić .JrI" 

osobności swoiey, pow i~kszyły nieslC 2~ se la 
iego; go:rzki in! dopełnił go. Tracił jedyna
ka i kOl:hanego Syna, a przez s~oię WIOr>. 

Zost'ił sam ofiarą podstępstw i zdl'aoziŁct\'1" 
swoich, i te y ies<: c 2 e g wałtownosc l, li tÓ.H y 
się dcpnścil; poznał wtedy: ink racz . te
beśpiec ::n a iest używnć na złe pr<l'~ 1\ i In, f V 
swoiey, a iak~ iest niegodżiwością g wal. ić 
sprawitdliwcść, hutlo;:, i pl'zyTCidze1'i e ella 
ambicyi. PO$lI!da zmczny bardzo maiątek; t;

~yw~ć go nawet nic .nogł: oie miał iuż Syna. 
Przyw" dził &Gbie na p!il1lięć wdzięki, lago
dność, i cnoty Olimpii; nit mcgł tego przed 
Rob~ zatoić: iz w ręku iego bylo i.ty, i S,vna 
uszcz~sliwienie. Wsp mniał i na tO: ie mU 

nie należało ganić i pcts:piać tego prz}wią~a
ni. w Synu sWc,im dL Olimpii, kt6re !;am nic
iakG wz ni~cij i zapalił. Co go j l1Ź W nnywi~
kszey pogrążało rozp'lczy; że nic wątp~ł o 
t)'m .• iż pigdyby Teofil Oyca swego nie od· 

st~po~ 
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stępownł i z n.'czyzny nie wychodził, 
gdyby ~o nie chc iil110 przymusznć do zaprzy
Si"'J:loia ino"ch 2\.\ i.~Z:l,ÓW. Jakoż w prllw-1.0 .) . 

clzie, gdy"y uył Baron pr7t'fta ł na tym oświaJ
c7enju: że na ożeoienie TeoOIl ~ Olimpią 

.nie po"-voli; gdyby mu był nie groził odię
ciem wolncści, i nie Oilgl ił do zaślubienia si~ 
2 Panną Lizbe, Syn iego utyskuiąc nad nie
sprawiedliwością Barann, byłby się podał tllk 

Ok'rlltneJ1111 wyrokowi; a zacna i godna przy
wi~zanin tego, które wznieciła w sercu Te. 
ofila Olimpi:l, był:tby go z czasem nakłoniła. 
nby nieszcz ęśl iwe kochaFlie był przygasił. 

Wszysthie te rzeczy snu:l:ysię na myśli Ea~ 
ren!!, nie miał on srcgiego zamie;:zenia wię
zie Syna swoiego, chciał go tylko ową groźb~ 
zastraszyć; poznał to Clobrze, ale nie rychło: 
2e boinźn sprawllLe tylko dyssymubcyą, ale 
do frawdziwego posiuszeńst\.\ a nie Pr?ywo .. 
o2i. J\'ieszqęśliwy U II n cztery miesiące 
pr2ep~clzil w Barege, wrócił potym do Pary~ 
ia, nie trncąc nadziei zn'llezienia Syna swe
go. A lubo od ucieczki iego llp~ynął rc)~, z tym 
WSzystkim niczego nie żałował: :tby odkry! 
l11h'ysce schrunienla iego. Posłał był zaufane':' 
go CzŁowieka 00 Anglii, Hollandyi, i Szway- ' 
C;trów, ale daremne były w tey mierze iego, 
Usiłowania. Nal"aszcie utracił BaTon wszel .. 
~ie nadzieie, i wpadł w głęboką melnncholią. 

Wielu go zachęcało, aby si~ powtornie 
oienił; Pani Lizbę zaś zostaws.zy nayśc..iś16Y'" 

Tom III. G szą 
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szą prżyiaciołką. ustawnie Nll1 ponawi!lła, że 
piękna, i godna kochania kobieta mogła go po
cie~zyć. i zatrzeć paroięć Syna niewdzięczne. 
go. 'Zrazu Baron tę radę odrzncał, młCKi s zy 
ilłszcze ~yłł i nie miał czterdziestu piąciu lat; 
ale gdy go ni eszcz~ścle samotnym, i htwo, 
wiuzącym uczyniło, dllł s~ę nuesz de n:tmo
wić. POlnew.ieilStwo wiele obiccuiące, pl'a
,nientlil nowego potomstwa, naJdonl:ł'y go, że 
sili ztąż samą Panną Lizbe oienił, którą Sy
nowi swemu był upatrzył. Nadto obiecy\va Ł 
sobi epodchlebnie : że mu tel:martwienienia 
nndgrodzi, których prżyczyną niewinną by
ła; Lecz omamienie to niedługo trwalo. 

Nies'zczęśJiwy Baron nie mogł się dlug0 
uszukiwać wzgl~dem charakteru wewnętrzne
go Zony swojey. Mllło ona dowcipu miah, 
aby si~ nie chełpić ze swoiey kategoryi. II 

l1taić zasmakowanie W udzielności; zarównie 
prożnuiąca i ni(:l1miei~tna: w obcowaniu plo
chość i nierozsądek ~ka 2 ywała. Puytym te 
występki posiadała, które z niedostatku do~ 
wcipu, i przeświadczenia o swoiey nieuro' 
dzie, wypływaią. Zazdrosna, obmawiaiąca, 
dziwaczka, miala serce zimne, nierządną ima
ginacyą, a głowę nie zdrową; słowem, ni~ 
posiadlliąc pewnych rządzenia si~ maxylll, I\n~ 
też tkliwości, nie mogła us~częśliwiRć M ęż li 
swoiego , ani z rady Macierzyńskiey profito' 
Wać, ani nakoni'ec przez błl}Q i doświadczeni~ 
nabywać oŚwlece-nia. 

Sko ~ 
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Skoro tylko otrzymałn wolność W'ychodzi~ 
na wielKi świat, nie siecJzi:tła nigdy w domu; 
icźdzlłn w odw iedziny, nie przpto, ahy do
pe ,f);ić pewnych pl'zy~toyności obowiązków. 
ale aby st~:l\li' ić tilka gadzin. dla teyże przy
czyny Wi(j0wiska i teatra bawiły ią. źe czasu 
w~ele zacierały; noc cllłą grać lubHa w-Lote
xy ą; dla tego: iż 1d 3 dą c si ę o trzeciey zrana , 
cic!zs ła si «t: iż do południa spoczywllć bę
dzie; tak liczyła ona nudne w życiu i zabawne 
momenta; tym sposobem chc~m.v l1k!'I\CIIĆ życie 
n:tsze , gdy Czasu dobl'zt: używać nie umiemy. 

W ostatniey rozpaczy pogl'~ żOlly Bilron, 
ięcząc i lJty sklli~c na takowe 2 (; ny swoiey 
narol.-ly, wspomniał często z przy1trościl! na 
to ': że Teofil od niego uszedł, aby si~ teyie 
samey osoby. która udr~czetl1em była Oyc:!, 
111o~ł uchronić. () Tt! o filLl ! zawołał nIe raz, 
staiem si~ ci tyl":t n el11 , poświęcałem cię pr6. 
2ności moiey, li iUU"lIny dziś iestem naytkli
Wszym i n~yspr:; wi(;dliwszym sp c. sobĘm, 
2nnm teraz i widzę: illk r.ieprzyzwoity wy
bOI uczyniłem dla citbie; a i~ko sflrzcciwi~. 
nie si~ twoie było słUSZne; pycha i wyniosłość 
nlię zaSłepiały, stl1łem się podwcyną iey <Jfia
l"ą; utraciłem Syna, i doświadczam wszysl kich 
llieszcz~śliwości, którychby on dcznawałby!, 
gdyby mi zupełnie był posłusznym. 
Pomnożył Czas żale i smutki Ba.rona , :lŹC 

~i~ Jeymć P"ni BalonOWa tak osławiła i zharl
bi.ła; iż Baron zmownie z iey Familią mU$lul 

G ~ i~ 
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ią VII Klasztorze zamknąć; gdzie Aieszc2'~śli
wa ta Pani IImarła przed jwń~em roku. A tnk 
Vi kilka lat owdowil\ł powtore Baron, nie mn
iąc innego potomstwa, zaczął więc sob,a nic
wymownie nudzić. po nieiakIm czasie' uci· 
śniony tęsknotą, i slllutkitm,gdy mu iester,two 
własne cięź~ło, anieznośna pnmięć prz("ś)a

dowanego i utraconego Syna ustawn:e dopie
kała, postanowił zwiedzić obce kroje, i szu
k~ć w nich nowości, któraby sl11utne iego my
śh rozrywać, i pnynaymniey w niehórych 
momentach cie$zyć go mogła. \Vyiechnł do 
Danii, widział stoljc~ iey Kopenhagę, Ro
szyld, Fryderyksbprg, Fionill' i wiele innych 
mieysc. Wsiadł potym na Ulały kupiecl<i ok; ęt, 
ar: go. naw:łność do brzegu Norwegii 2tlH

dZlła, l zaOle~iony był wiatrem w posl!zód ma~ 
leńki~h wysp; prze cięż tamteyszych brzegów 
stel'.nicy poratowIlli go. Zacl~gniooo oLr ęt 
do pewney małey zatoki wie]j\.iemi garami 
otoc~oney; które ią od wichrów zasłaniają. 
WysIadł Baron i wszedł do iednego domu, 
część wioski zkładaiąceo-o, która przez swoifł 

• b 

szczeg?lność, całą baczność i uwagę Barona 
~oli~n1 na siebit> pociągnęh-

WIoska ta składa się ze trzydziestu przeszło 
domów, które wszystkie na wierzchołkach 
skat wy chodz~cych z morz Ił z budowane; za 
niemi okropne gory, krzewlem inłowcowym, 
i sośniną okryte i kaźdy domek od innych iest. 
przedzielony morzem, albo llrzepdcią. A lu-

bo 
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ho domy od siebie foliebardzo odJegłe s-ą, ~ tym 
wszyst.kim nie runią żądney z ziemią lWlllmu· 
nikncyi, chybaby mies.r:kańcy, obchodząc bar_ 
dzo Q11eko, po niedostępnych i przepnścistych 
skałach piąć się chcieli. LlI'tem obcowanie iest 
sna dnieysze C'2ołnami, które służą do :rybo
łówstwa; mówić " są-~iadem mOŹfla z domu, 
aie aby go odwiedzić, trzeba się łódką prze
f.rąwiać, A przeto wtey małey Rzeczypospo_ 
lttey dzieci nawet w oboiey płci umieią. z ło
dziami obchodzić się. W zimie ściśnione lo_ 
dem wody daią łfltwość prędszego spółkow<\" 
nia; mieszk.aiący tam Indzie rybami ty Jko. 
chlebem owsianynl, i placl~ami z mąki, miodu, 
rodzenków żrobiooemi żyią, i 7.daią się bydi 
W wielkiey wygodzi e; zWyl.:zayllie Mężczy
źni, którzy są biegli żeglarze, nie żenią się, 
tylko pierwey zwiedziwszy różne kraie. Zy
s~ nne w ta~o~ym zagran~cz~yOl pożyciu pie" 
nlądze, słuzą lm do ozdobten1:t domów ł które 
Wszystkie zewnątrz malowaue i pokoszcżone 
są. wewnątrz zą~ ozdobione, iak naypię
kniey~ze wioski w Hollaodyi. Jak tylko mio. 
d~ienlec pow1.'óci z pielgrzymki, i upatrzy so
ble towarzyszkę życia, tak z~raz osiada na 
skale. n:ł któr~y się urodził; znayduią tam u
szczęśliwienie swoie, nie poymuiąc tego; iako 
go szukać moźna daleko od swoich Rodziców 
• • ł 

Zony, l dzieci. Wszyscy mieszkal'lcy wiQski 
Owey p:zybr:lOi sl! jednostaynie; Mężczyźni 
\1v sukm e hl ~kitne, kobiety ie z białllgo płó_ 

tlla , 
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tna,ncs:q' Z Ilalonldem i rdwnhn'lln, luhl) z weł , 
ny nie bitsk iey; ci z iewi ce \\ lOsy lIpl t'Cion~ w 
'warkocz. zwiiai ą na głowię i dużą .. ,łotą 
!\zpilką p1'7ypin~ią, Nl\konleC lud ów tak 
iest szczególny i z;lbawny przez swoie cncty 
i obyczaiów świątobliwość. iako i p~2ez o
sobliwość s:lmego mieysca. (bJ 

Dom t~Q. do którego Bnon w go~cinę przy
łęty był. należał do takowego mieszkailC!1, 
który dobr:?e mówił po Nielll'ecku, u/'linł ten 
i~:cyk nnleżycie Baron. i nie potrzebówlłł 
tlómacza. Człowiek óW był poważny Starzec 
72. Int.Rl!tiący ; znprowsdził g"ścia swtgo do 
małey IZby chędogo przystrojoney, i którey 
()hna nR morze wychodziły, Zapytywał o 
wiele rzeczy Starllszl. i1 SoJil!ni; nareszcie ~ 
ieżeli minł liczną familią 1. _u _ Dzięki Nie
hu, odpowiedział Ołl., mam sześć Córek, któ
ze ws,zy ,~tkie w tey wiosce za Mąż powyda
Wllne; prócz tego mieszk:'1 zemn~ n:óy Syn z 
20ną i siedmiorg iem dzieci swoi 'h, : - Ale 
!Żaden wonk twóy ieszcze nieżotJaty ~ . - I 
owszem oaystnrszy Bln tuż Coreczkę trz e c1 _ 
letnią·· ~To tedy widzi sz swoIch pl'nWnl1-

EÓW? .. - Ale co nllywiększa: iź ieszcze 
Matka l~loia żJ ie .•.• - W którymże iest 
wieku: . - Liczy Jat 95. nIe zdrowa i'esc. 

- CZY· 

(b) SzczególJwści te dokradnie od tego oznaymio 
ne. który pięc dni bil wi{ w ouey wiosce, n.~ 
z.wane)' I1ng~,Sulfd. 
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-;::- Czyll z tobą lnem mieszka? .. - Be.z 
w~tpienia ... - Pewny ja: ieSlJern, rzeknie 
Baron, że iesteś uszczęśliwieoiem INlltJ,i two
jey, ale poważny Staruszku, czy li też dzie
ci twoie szczęśliwym cię czynią? •• -- A 
moźeż dobry Oyciec nie' bydź sżczęśliwym ~ 
m.oie dzieci nigdy mi przyczyny 2milItw~enia 
Ole dały; wycllOwałem ie • illk. mogłem nay
lepiey, pożeniłem według skłonności, k,ocha
ią mię, a to nntlll'nlnie musi następowll~ ..• 
,- Jakto? żaden ci się nigdy nie sp,l'zeci
wiU •. -- Bom n.iczego o.d nich nie wycią
gAł. coby się nie zgadzllło z rOZUmem i po
w.lnnością; dl" tego byli zawsze posłuszne* 
nH; gdybym chciał byd~ niesprawiedliwym i 
tyranem, z:lpewne utr'llciłbjm więle władzy 
swoiey. Oto naprzykład starszy móy Syn 
J.markin, mogł wiele Zgl'yzoty pl:zynieś.J wy
nl0s~emu OyCl1. Gdy powIócił z pielgrzymki 
~woley, st.ręcxyłem mu za źon~.iedn't z: r>ay_ 
bogatszych w tey wiosce Panien •. - Odpą
wiedzluł mi zrazu: iż miał si~ względem te
go namyileć j 31e po oieiakim czasie przy_ 
Szedłszy do mnie, zeznał.mi: iż polubił sobi", 
/(enil;,., Sio$trzenicę sąsilldy naszey. prze
~ladałem mu: iż uboga była; powtórzył l1li, 
ZQ ią kochał. codziennie 2 oknll swego pn
"uiąc~ postrz.egał, i starannie zabawną oko. 
lo podeszłey C,iotĄi swojej'. Gdy ią zdybię na 
łowieniu ryb, mówił, zaraz stroni odemnie, 
ale i od innych wszystk.ich we wsi młoqzia-

nów. 



nów'. Dobra iest, sk1"om~a , i ~wncowi.t,l : hnl"

clzo ią kochalll. C"żĆ'l1l iI1Q): D:l to powie. 
dzieć? przydał St:lll"Zec. Posl:~n'/ si.ę P~,1ic ! na 
moim mieyscu, czyb:;ś też dla bkolJlstwa, lub 
ambicyi, rllynował sz('z~ście dziecięcia two
iego! iakież skł!lliste serce mogłohy się o
przeć prożbom suplikuiącego Syna, gdy on że. 
brze łaski, od którey zawisła szczę"Jiwość 
życia iego ? Zezwoliłem chętnie, i móY Syn 7} 

Kenilią ożenił sili' Trzydzieści iuż lat upj'y
wa, iako mię błQgosławią w wyraznch nay
tkliwszey wdzięczności; nie doznaię od ża
dnego dziecięcia większey llsługi i przywią
zanIa, iak od Jmal'kina. Nil.reszcie niery~hło 
po swoim weselu przyzn:lł mi się, iż byl'by się 
dopuścił i:,ddego .występku, lub usudł ode
mnie, gdybym skłonno&ciom iego gwałt czy~ 
nić chciał. TnJóe są owoce tyrannii, nie wy
daie ona ty lk o rebellią i nieposłuszellstwo. 

Nie mogł tego wszyS'ti.iego słuchać B~ .. on. 
aby się wszystkie {iW] w sel'Cll iego :'czią
trzyć nie miary. Po takow€'y rozmowi.e po~ 
prowadził Barcna gospod"rz do izby. gdzie 
cała f:!milia była zgromadzona. PrezentowanO 
Barona zgrzyLiałey Prab:lbce, która liczyła 
lat 95::1 st;da się celem czci, kochania, i uSZa
nowania wtedy godnym c'lłey fnmilii, sied~ill

ła na krześle w pośrzód swoich wnucząt i. 
plaWnl1('z~t. Już się było zmierzchło, i byl 
Czas wieczurnyeh rOzmów. Jmarkin naystnr
szy St:uuszka Syn, siedząc W' podłe swoiey t1~ 

ko~ 
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kochaney reni lii , powiadał róźne Hi,torye 
i podr0ż '.e pr.zypdki; kobiety i dziewcz~ta 
sluchllły prz~d~c. 

(Jwlłź;d BHon z rozrzewnieniem widok 
tnk pyzfYllJuitcy, nut's7.cie do swciey izby 
sdl'onił się 111'ipOC%yneJL Jt.k tylko był na 
osobności, tysiąc smutnych xefkxyi po ~yśli 

mu .się snuć z:lczęło. Niestety! dUlllał sobie, 
przyszedłem na to, iż iednemu wieślliilli;owi 

losu iego zn2drościć muszę! Ut .1ciIel1l bez 
pOwrotu szcz~ście to, którego on llŻyW~ ••• 

byłem Oycem , i postradafell. S.vna '. 1Uo~łem 
2~LfŚpieczyć szczęśliwość iego, dn:znaw.'ić 
'WrizięcZl1ości, piastowsć wnuki 1110:e, wi~ 
d7,ir,-ć wzrastanie szczęśliwey faml!.i •.. Utra
C~j ,li samochcąc Syna moiego , i sam iEden 
na Ś\viecie zostawać muszę. 

J'~k sobie rozmyślniąc nieszcz\śliwy Bil/on 
Pl'2'echoQził si~ po izbie, łzy ie'go st,l1ll1~e~ 
niem płynęły, połowę noc.y przep~dLił w tak 

ok-ropnym porl! zeniu; raz mys1a! sobie: iź 

J'(;ofiJa iuż nie było na świecie, śmier~ le
g? opłakiwał, drugi raz wyS'tl1\VOwat go so
bIe uleg:liąct"go pod cięznrem nieszcz~śli\vo
ści, btllgniąeego Niebo z', żonę i dzie:·i, zdlł~ 
ło mu się, że słyszał ia-go ię!\ i, płacze, i na. 
:zekaniil.. Przeklinał wtedy Baron ambicyą, 
l pychę, która \'II' sercu sprzt.lwiedliwość i n:ty~ 
Słodsz y p rzyrodz enia insty nk t przytŁumiA 
Wszy, żale tylko nieuzyteczr.Je i nieustające 
~gryzoty zostawiać może. 
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Nareszcie zfat.vgowaną kłopotami, i fn
tygą podroźną l11aiąC' głowę, rzucił f,;~ r:a 
łcźJw, i iui w kilkn godzin zasypiać 7~C7.'1l, 
gdy gu śp;ewani.:t głośne i tysi!<:zne oJu z}'} i 
przebudziły. Otwor?ywszy okno post ,".?el~ł 
kiJkanaści.e łodek gałązkami o:zdobicnyclJ, 
ll1dźmi i dziećmi napełnicnych , któt -y z ci:(
w:di się w nnyżywsz&y bydż radości: m:. !l owa 
Betta, ku domowi temu, w którym on ~o. ta 
wał, kqżyłil. Aż też i Staruszek gospodar z 
dc n1l1 wch odzi do izby Barona, i opo\';:ir1da 
mu: iż wszystkie owe łodJ{i dziećmi ie,oo i 
wnukami napełnione były. Sześć IliRIll Co:"ck 
po\viedzinŁ, oto ił! widzieć możesz z 1l)~?i!llIi 
i familią na rDznwitych tych łodziach. Cni/! 
ta trzodka przychodz\ świ~cić uro czyście 
dzielI urodzeni:! Matki moiey; Ceremonia ta 
corocznie odprawia sit" . o gdybym ił m' :'{ I 

do ]{ońca ŻYCllI moiego obchodzić!. ~ Ale 
dom twóy ludzi tych wszystkich nie: pomie
sd. , - Smntna to dla mnie prawda ; .di:! te
goć to razem nJłeszkać nie możemy; :de z 
pomccą Synów i zięców moich, przenięsie
my Mntkę n:-tszę do tey piękney krypy, Hórą 
lV 1'lIn postrzegasz wstęgami ozdobioną, i bal. 
dnkinem; z:lwieziem,Y tą o m'tlę ztqd nn brzeg 
morza, tam pod nIlmiotami zgotowllny będzie 
dla caJey familii obiad, Dzień d,zisieyszy ra. 
niey nns pobuelził, abyśmy wczEśnie ryb na
łowić mogli; mamy ich podostatkiem, bo Nie
bo zawue błogosławi illtencyom naszym. J e-

źe-

10" 
( 

ipli \VP~n ChCe37. wid~ieć Judzi szc z~śli
\vych, pr7ydll1 Sstarzec, będziesz świ:!dkiem 
l\f\Sż(,y weso{ości. 

JVlowiąc tO popfowtldził Staru.<;zek I.lbfane
go B:lrona do izby, gdzie się i';htKa ~o~poda
l'za owego znnydo\iTała. ZaalRzł i~ otoczo
łlą mnostwem d.:iefi, i słl1sznieys;7ch, któ. 
~7.y się tylko w 0 weyizbie pomieścić mogl i. 
bobra owa kobieta trzym:!łn na kol1nnch 
d2ieci~ nowo narodzone, Jak tyll;;o postr;ce
gła $t:,ruska syna swego .. --Pódź Synu móy: 
:rzekła. pobłogc.;l/1w dzieci~ciLl1 ),.~61·e się 

d2:is rano 111"oclzlło. h<-chana nasza fiVuilifl, nic: 
będzie się mogh zl1ąydo,vać ~a banll.ie::: ie fa~ 
nlilii, zległa wtedy, ~dyście .ryby łowili, ale 
~atrz ty:lw, iaki nam przysyła upominek, . 

- Na te slo·.v1, l"czrzewniony Et"nru~;zek 
~r~illł dzie cię na .rtce swoie, iuca-towawszy 
go, ~cdllł Fnatce swoiE/y, która 2l!ledvvie fl:l so
bIe przewieść mogła, aby 2;0 z .rąk wypl1ści
llt. N;,reszcie napatrzywszy się go do woli, 
~(;zwoli1a ollkolli{:c, aby gf' w7.i ~to. gdyi SI<-

1l1a 2 mie:yscll rllS%~Ć Dliala. Podn\(d i~ na 
kr<die Starzec z p "Jmocą Synó·I';-, i Zięciów 
~woich, i tym sposobern zanie~i()n:! na iódż, 
lttÓl'll dla nie.v przygotowana, rożnemi wstę
~ą!lli. i b~ld'lkinem rJzdobionn by-ill . Dano do 
:tusztoia sit znak. Uczyr.iono UaroDowi ho
~fJ.r , źe go na teyże łod2i z Matką staruszką 
Jl,o'hieszczono.i zac7.ęły się śpiewania j c krzy
lt l radosQe , W 'półgodziny przybito Stafl i do 

bróo!e-



I , 
brzegu. Rt82ta,familii, która pod nomiotrlJl 
il\nl rozbitym iuż się zoaydowała, C2 ,!'~~i że 
się wszyscy w domu pomieścić nit- m,-;-Ji. 
czę~cil!' 'aby gody wcześnie pl'zygotow:l.C , 
.zbiegła się' na brzeg ula pl'zyi~ci:, pow"ze " 
chney Matki. Wtedy o-dy się iuź cain fami-

• l:> 

11a ziednoczyła, a Stal'uszkę z łodzi na ląd 
przeniesiono, uklęknął przed nią St~l'u~ze.lt 
Syn, i o błogosławieństwo dla siebie i całey 
F'amilii upraFzólI. Wtedy Staruszka wzniosłA 
s?.y ku niebu: drżące ręce: o Boże móy ! rze
lda .. użyczay do momentu ostlltniego teYr 
szczęśl~wości ~ynowi moiemu '. któr • .\' m?ie I 
pozwoliłeś; nIechay tych poclech w clzle- I 

I c;ach swoich doświlldcz:ł; któl'e na IlInie ścią-; 
gnął przywiązaniem i cnot~mi SWOlcml. 

Kol,cz~c te slov.rn poważna owa St liJ' lS2 kn SPU"/ 
ścih r~he ną szyię Syna swego; hy l1ayro
sk,oszn1'eyS7.e i M/ltce i Synowi dobyły się; 
wszystlLie wnuki, prawQuki, z płaczt!1IJ koley
no priystępownły i wszystkie sel'df>cznie OA 

całow<lue były. po takiey przeyml1i~ce.r. sce~ 
nie, udali si~ wsz:yscy do namiotLl, poslacda" 
no do stołów: radośc niewinna i czysta, 
szczen wesołość i nattlralna, następował'y' 
Po uczcie zaniesiono Stnrllszk<2 na rozległą 
łąkę, tam niektóre zabawki i igrzyska, ta!ł" 
cllmi i bie&aniem do mety zakóflczyły SIę' 
Nad wieczorem powsiadano na statki, i Stll
:a:uszk~ do domu odprowadzono. 

Nie 
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I\'ie m02na tego cpisl\ć, co BaTon wycier
pi..,. ',' ciągli calego dnia. Pękało serce icj';o 
l.a w i,iok tak przcymuiąrego szcz~ścia, któ
l'y w nim smne tyl1lO żale' wzniecaJ, i zgrJ
~ot.v. pomimo iednllk llgIyzków'S~/Oi(, l i 
~tlJuH'I1 , nic mogł bez "i'czl'zewnilllia odd~li .. 
się od tak s2cz~śliwego mieysca, i pożegna6 
CHi godnego Gospod!tua. Wsiadł nn okr~t , 
~'viechał z Ange-Sund nies~częi;liwszy, ni. 
<:{:ll kiedy bydź mogl. P{ynVokr~t do Hvl
lur;('yi, i dostał si~ na ląd'Baron w Amster
danlle przy końcu Sierppią~ Z:tba\'iw-szy tal1l 

.kiika dni, poiecłlał pctymfdo Utrf!('hltl. 

O dwie mile ztaIDtad ?nayduie się oSlIda 
B,aci z Mo~awii, al bo 1:lf!lh1ltów ; T ak nazy wa
i a liCUją społeczność"lu<;lzi i kob,H, wie· 
QtlJIll żyiących .2grofnlldzeniu, w obs;I;(:u yrn 
i wspaniały m ul'mu: hóry iest zaLudQwany 
l.n wstępie do ro.skośzney wioski, nazwaney 
Zust. C hciał Baron IJgl'ądac tO mieysc!!. gO" 

dne :te wszech miar.. ciekawoici Iozf;ądnego 
Wtdrownika, Przybył tam otrz<:cieyt Z połu
dni,! i ieden e rZ'JcicóW- doOlu pLdiął się go 0-
proWadzac. Był tQ ieden z nayst:l.rszych Braci 
Bf>l:uutów, mówiac"dobrze po F.I!ancusku, i 
hóry z wszelką g~zecznością i uowcipem na 
Pytania Baronn odpowiadał. P r;:ey{rzaw:szy 
S<lle :zgl'omlldzcn.la kobiet, mężczyzn, Z:'lpy· 
tał puewodniha ,$woiego Soligni: iei,eliby 
Bracia Hernutowie przyimowali do/siebie ie" 
Qnnko wszystki.ch CudzozienH;ów? ,- T14k 

iest, 
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jest, odpowiedział on, ~e wszystkich Naro
dów Chr~eściań!kich. -.A przeci~ iesteście 
Dy!-;sydeuci wyznania Gen!"wsl\.ieg o ~. - Ta 
:test ReJieia panuiaca, ale i wszystkie inne 
wyznani.;" dopuszc';Qne .. - Czegoż wvma· 
gacie. przj,mHląc du tego domu? - Ouy· 
czaiów czystych, zakochanill się w prncy~ i 
spoko.v n, . ś",i .• --A czyli też żonatych przyi. 
Inl1ieclt! ? .- Nie lnaczty; prócz tych slll, 
1I.tOi't:: WPan widziałeś, Ol:lIny VI innym pomie~ 
s7.kaniu żonatych j Jia~dlł Fr' lllilin pOSi.ICHl wy" 
godnf f,okcie .• - Nietr7.eb~ż ul1lieć iakie" 
go r;.:emioslll, aby S116 tu umieścić moina ~ . 
-T~l)\. iest .. albo pnynaymnicy mLeć i:tlti Ul" 

lent pOiytfCZl1:};; napnJkł;'d: rysunek, ~ z t,\" 

clwwli. n i.e, l"b maluw%luit., i nieco pietli~ .. .zy 
na. zil .;qpielllt pien.vs;;e~;o n:,i\{I\fju. NIe N }" 

magamy tl~Q,0 po tych, .sd órzy n,aiąc l~nf· itn:l., 
z .rl'o~:tntu wygodnie' .:y": mogą bez lIowey 

p,a ·~y . ,. -- \Vypytuiecie sift z~pewne o !-lO" 
s"tępk, dl tych, laórzy. tu p~flgną się umie
ście?. ,- Bez w<.;tpiellb; chybaby ieden Z 

Adminstl'iltorów znr~czył 2:1. proszącego. 

lVJieszk.anie to s.zcz\;ś1iwe i spokoyue , iest 

schl'onicnil lU przeciw tyr:Jnni.i. Ktckol wiej( 

uciś1liony hst w Oyczyźnie swoity, móŻe 

odmieniwszy imi~, udawszy się do Starszycht 
i maiac z;,lecenia .za soba, 2SĆ tll spokoypi 
i niez'l aiomy. Wątpić o tym nie potrzeba, ił 
Jla tym mie-'y~cu cnota nieszczęśliwa, lub prze' 
iladow::mi mieysca uciec;r;J'ii sz ukai~. A pot y [II 

co 

1 I l 

Co tu f.lJlyszacownieyszego znaydzie, to ie.st: 
\vo"Jność zl1pełna. Nie winią nas c1oz<Tonne 

6, ~) 

P,l'7.Yl'zeczenia, a żaden przymus nie nRgii, 
\'1 l· . l . 
·1 0 no Jest Wylec la·c z tuteys2'cgo domu, 

pi, 19rzymować, a naWtt i nie W:"lt(;: ~ się. Aie 
pćydź WPan obaczyć nl1yzllbawnit'ysze miey
liC:} mieszkania naszego .. , - Nl te słowa. 
~ychodząc Buon z gł~bokiego ż,llJ1yśl enia 
lil~, ruszył się z mieysca i poszedł za swoim 
przewodllikiem, który go znproVlad~ił do 
.lr.ramów, Nnypierwsze od z,iemi mit'szk:tnia 
w tym obszernym domu, znyml1ią k:nmy, ' 
&cJzie różne warsztaty, :rzemiosła i n;;]rz~dzia 
pracuiących braci i siostr znaydui a . Kramy 
t ' • , 
e l sklepy są bardzo w przyiemnym widoJill; 

Znaydzie ta·m wszystkiego dostatkiem; dZleła 
~ł()tnicze, m:lterye, sprzęty pokułowe , por
c.ellana, farfury, i (brązy; mieszkania br"ci i 
S~ostr są nad niemi. Prawie wszystkie kc
htety :robią koronki, antoelaźe, blondyny; 
targu nigJy nielll!łsz, podobnie iak II l(wa
kró\v. Cena sprawiedliwa .i ostatnia W po· 
c~ątl;;ach zaraz słyszeć si ę d?ie. 

Dziwił się Baton, poglądaiąc iako wszy
Stko W licebie tak wielkich owych kramóW 
OiYwiło się. Wychodząc od Stolarza roboty 
~ hebanu maiącego, pzechodził koło iedne
g~ RysoWTIika, i wszedł do iego sklepu. Dzie
Cl~ maiące lat ośm siedziało przy biól'zfI; Czy

:~~c Wtłldy z uwagą Xi~żkę, tW8.I'Z miało nn-
Y1Qną, postl'ugłszy wchodzącego Barona z 

przfł" 
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p:t'7.ev·odniki elll, powstało Mgle; tllk 'lię zaŚ 
zoa .HoJO urodziwe B:ltr now i • iż stanął cały 
Z:,dullliały, Mrdeńki ów skoc"zyl pozdrGwić 
pxzewodl ikn, mlżyw:>iąc go swoim przyjaci.e
lem . • - J.l\to? Izeknie Ban.n, to o2ieci~ 
iest synem F1'3UCuza?.- Nie , odpowie' 
cz;ał 0[1, urodzIło się w Anglii; alf' umie iuź 
i'.:z)ki cztery, itak ićst lIlile ,tak grzeczne, 
tak się uo nauk przj-kłnda, i tyle ochotv rr' 
\:tZl'le, że tu wszyscy bardzo k ch al:! Po/ido. 
Ta .• __ .C'7y tal\ się nazywa? czw i.e s;~ b.l" 
r."n . . -To imię na Cbrzcie UlU dane jest.· 
- 'Ioź sr.mO 'iest imię moie: rzekn ie So' 
Jigni . l\it:stcty ! przydli, kochan(:' dziecię! 
obyś dla tWOl{'gO szczęścia innego do ninie 
liie miał poJcbeińst va ! . - Ton gL su, 1'0' 
stawa cwh, zciągnęły bitczno < ć dzieci<tlj~1 
owe~ o. spoy.rz~ł na Bucnn, przyszedł lIoty Ol 

00 Iliegv, i cJ1Clał go pozdrcwić. Przeiltty 
ta.l';ą gl'z{;cznosci ą S( litci, '.,"zi,!ł dzitcię n3 

l't"t:; i przytuJr.tą<. g.o cio 10nn swego . zaV' o4 

ła;: o ia10 0-rciec tego dzifCięcia szczęśli
wym b) clź musi!. - A przecię , odpowie' 
dział. t'olidor westchlląw,zy, szczęśJiW J 111 

nie lest .. ~ie itst szc2~śliwyl'l'l! poo,vtórzyl 
~alTl przewodnik. ,ntral..ił mnłżonkę, którą J; v' 

ch:.!; :Ile w ni{;sz(:z~ściu swoim t't nn'y wi( 
1,szą ma pociechę, że w iJzi w cnocie j 

nauce S'y na swego pvstępuiącego. 
Tym czasem w2miallKa zeszłey matki VtY 

zieci~citl wycisn~ła. Rozrzewniony BatO~ 
ni.e mogł 

\01') 

: re lnog'ł s·tę o~erwać oi! :n~ ego; a -g dy ten, 
·.kt-iry, Baro~a oprowad~a,ł ~ wyszedł nil pot 
,f!;('>"~n\T.' 111ląŁ·c -zas $ol1gfli:przypatrywać s'i~ 
(JZ\{; ~C\'1 bez przeszkody, WStał Polidor, i 
.'!h,·OOl '~kę z serde czouścią llcałoW'at .. __ 
~och'JiC dzi.e'ci~! rzeKnie mu on, 'Czyt.as~ 
~'pc 'v ne W sercu moim .. - ' Ja. i:2ynię tO Z 
Priy \viązania, odpowie polide,.. ; kocham 
WP:tna, ale p~zyciyny WPan n1e-d-ocie'kniesz.·, 
"'-- J:lkaź iest?- Oto ta; źci WPan ·bu:· 
tl20 podobny do mego Oyca .. --' - Na tle slo .. 
wa se~ce ,v: Batonie i11:to~em ·blć lacz~ło; nit 
tltogl laklS czas s10'.va lednego przemowić; 
~artl'szci'e wzniósłszy ku NiybLl oczy: o !13o~ 
!<;e I ząwołał • '. " • . u, . .•. :-... mogęz 'lnlee -nadzlel~: 1. 

~~dchleDlac soble? o to podobieństwo szcze. 
·€olo€ ; . "imi~ d2ie c i~cia tego ..• sy·mpatya 
tą J t' . d' . o • , { ora mlę, o (uego Cl1j O nle o. wszystkO 
tn' . ~ , 

l ozn .. yml1ie ' . Ah! Polidorzc ~ mów""dzie 
t w' O . ~ . l:'> 1> oy yc:n~c. pl'(;)wadź flll'ę d-o niego .•• ---
Oszedł na moment, tzeknie On, odwiedzić 

Chorego B.l.'ata . . , -'- G.cJzież ten 'm ieszka ?" . 
-- Obok p~;ł\vie pokotów naszych nad 'tell'li 
~ltlep ~ P ' >l' omI. , . _o 0yuZlllY tal11 .• - Bardz$ 
Qh· . . • • ętn-te .. - Powsta:ł wtedy z nl'l.eysca, sW'Ol' 
lf:° o B t . P . . l' /) aron, rżymalą'c oł:l.dota ZIl rękę, któ .. 
~ zamknąWszy sklep, z·aprowadzi.ł Barona do 

hIew' }1 . • b . 
le Kl~y 12 y, gUZIe zllsta~Yszy s{uźącą ~ 

poslnł tą, ahy OyCA p-oJidoi!n \Vvnn1dć rua"crh. 
I . b 

t . a~olJy nnpadt Bllrona paroxy:z01 febry, 
nk dr> ł . '. . 

, Zi!l c.a ';l; pomlqszlIllle lego l n1tspokoy .. 
"Lom lU. u ..... -.... ".ał>~ 
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DOŚĆ Vl naywyższym bęc4ce stopniu, czyniły 
weyźuenie iego straszne i obłąkane Zastra
szony Polidor nie . śmiał na niego patrzyć, 
oba w nllycichszym milczeniu :zostawali, gdy 
znnala szelest idacego człowieka posłyszano . b • 

Otoź móy Oyciec idzie, rzekł polido! roz-
weselony. Zbladł Baron, w moment potym 
zarumienił się, wstał, usiadł znOWll, aź si~ 
tu drzwi otwieraią; wchodzi człowiek, rzu
ca na nieao ciekawe i boi:tZJiwe oko BaroI1 o . 
Soligni, dziewi~ć lat biedy, nieszczęścia, l 

z<rryzot odmienić go nie mogły, poszło wszr 
stkO w z!tpomnicnie; rozeznai<. Syna swoie, 
go ..• iuź Teofil u nóg OycowsJtich był .•. 

Gtly tak przyrodzone uczucia zawies ił)" 

s1ł1utek który dot<id gn~bił obydwóch; poczuł I 
' J • ł 

Teofil łzy Oyca nn tw:.l'zy swoiey, słysz~ 
strasznego owego Dal"ona w r(;:;]lwilenill irnt~ 
Teofila i Polidora wymawiaiącego; ... dav.alo 

. • • " ż > IJ O n1I"110 mu SIę: 1Z na nowo zye poc yr,al.. 
tego wszystkiego, ws?on1nieni~ Jawniey. ~dll~ 
:rzonych przyaod mIęszało Iueco radosc , 

to • ł 
gąrzkością. słodkie owe 1110menta na[Jełm8 0: 

Kiedy nJreszcte na mowę żdobyli się, , 
słownie to wyrażać zacz ęli, co się dz iało ol! 

• b" r ! duszy Ich; o a lectnez zgryzoty paczu 1 , 

whótC8 o nich zapomniawszy, żale tylk.O 

swoie przypominali .. Prosił Teofil klęcz1!c o 
darowanie f!i'7,estęp~tw, zaklinał td go oy 
cieo z płaczem, ąby srogiego z nim obchodz e' 
nia si\, ~wałtownośei i tsranuii, inko źnódV 

WSpÓ}M 
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liS 
W~pólM~o nibszc2ęSĆ nie pamiętał. Nako
l1iec wzią wszy nil r ę ce Ba ron Pol idora , i ni~ 
oszczędz:tiąc mu pieszczot, uczynił Oyca ie
go nnyszczęśl i wszym. Patrzał na to z roz
rzewnieniem Teofil, alo Śl'Zód tego zachwy
cenia nie raz imi~ Olimpii 2 ust iego wyszło; 
wlciziano wtedy na twnrzy jego: iako wyJ.:a7i 
żalu mieysce radości z astępo waL 

hiedy się B~ron iuź nipco był l1spókoił ~ 
uważni z podziwieniem in osoym st~asz liwą 
()dllli.an~ O"'l twarzy Teofila. Serce go roze
.!tnnło, oczy się z N"idć mogły. lViiał tylko lat 
30. TeofiJ, alc zbyt,~cz na chudość, blado~ć 
Straszliwa, odbiel'ały tf:n wdzięk ndodQści ie
go tw~ rzy, laha go ozdobić miała; prawda iest: 
ze Czas pi~kllosć 1 żywość traci; :de nicszcz~~ 
licie odmienia wyr.n nzyognomii.. Nie mial: 
illŹ dawnego wcyźlz~oia Teofil; oaoal'emnte 
'W oczach sZllkano tego ognia, który ie nie
gdyś oiywiał, Sllll1tna i on;dlewaiąca postać, 
melancholią tylko i rozpacz okazywała. Z 
nlemnieyszym rozrzewnieniem uważał Ba ;: 
1'on, co go otaczało; izba, W którt>y Syn iego 
lat ldlk:l przemieszkał, była ze wszlkidi 
t)zdób ogołocona •• cOkohvi"k pod ociy iegd 
podpadało, ożywiało boJesne żale. 

Nareszcie zerwaw'szy sięraptowuie z miey;; 
sca s\voiego Ba~on, i śC1snaWs-z:y za ;tęk~ 
l'eofila, iedźm y, rZekl)le, koc'"hany Synu! beż 
~Włoki; uciekny!f1y z tego ciemnego Schro,; 
nierli., w któlym .;ś i~c:T.'lt i llt,}'sJiiwał; wy .. 

H l ~hodt~ 
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clłodźmy %tącł, gdzie wszystko tltzi ~ a set' ~ 
rozdzieu. Wucay do Oyczyzny, .i ptJW 1l 
-Syna twego do Dumu Oyczystego .. -
czc; móy ! odpGwie Teofil, kiedy mi . "~ 
darówac pl!zewinienia ruoie, a przyzn.3c 
wnuka twego Polidorll, winieniem ci poświ~
c~ć l'eszt~ życia ... ale dopl1Ść: niech OSt<ł~ 
tni raz póydę z nim zapłakać 011. grobie nte
Sizczęśhwey matki iego .. - Zatuymnł si~ 
w tym mieyscu, łzy go obfite zalały; ale nie 
mogł 3aron inaczey odpowiedzleć, tylko po
dc.bnie zapłakawszy .. -Bąaź pewny, rze
Knlc, iż biot~ w podzi:!ł żnIe twoie ... -
Niestety! ozwie się on , l1logłbyi ią koch:\ć ~ 
przyiąć za Synową, a niemllsz iey l • • kOI1-

\ cząc te słowa: wyrwał się nieinko z rąk Ba
rana, i schwyciwszy za l'~kę Polidora wy
szedł śpiesznie. 

Kiedy tak. nieszczęśliwy Teofil poszedŁ 
ostatni.raz skrapiać łzami grób Olimpii, ar 
dec iego czynił rozporządzenia do wyia.z
dll , a pożegnawszy się x R ządcllmi "Owey spo
łeczności, wsiadł:;t Synem, i wnukie·m swo
im do poi:tzdu, do Utrechtu wyiechllł, do· 
kąd w późną iui noc' przybyli, Na;zatutl'z 
wieczorem, gdy Polidot spać był pos~edł, 
opowiedział z dokładnością Baron wszystkie 
swoie zdarzenia, od tego czasu, iak Teofil 
2 Paryża wyiechał był. 

Przerwała w tym mieyscu powiość swoi.~ 
Buonowa, .bosiS iua bardżo zpoiuHo; na .. 
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~:liutn w czasie Pl'zyzwo.itym, tak daley cią
gnęhl :aczętą Histol'yą: 

Gdy illi Baron zal\Cń czył slllutne przypad .. 
ków swoich opowiedanie " Teofil %I\brawszy 
~lo$ w~aiemnie doniosł przygody swoie, O. 
z nnyml wszy źaJ, zgryzotę, których doświad
(;za! opnszczniąc Oycn swego, w:/:zedł W do
kł~dne opis.:lnie ucieczki swoiey, przybycia 
do Londynu, ż:lszlych tam szluaów, i wyiu
au do Szkocyi. " Przybywszy do Eoynburga, 
'ł mówił daley, nlieJ i Ę my tę ostrożność: iŻ' 
" raz ieszcze olil11icnilismy n:tzwiskll nasze. 
" W l!rótkim cznsie udałem się do hnl;(,lu; 
" ale nie maiąc wiaclcruo,ści pn~yzwoitych. 
" IJie xlJaj~c ludzi ~ /lni interessów • bvłem 
" oszukany. i w cśm liiiesi~cy utl'ac.iłem· po
"łowę bpit:du, lttórym wywiózł z Oyczy
"zny Oloicy. W dziewi~ć tygodni. po tym 
" niesz"2~scju lIroQ2ił mi si~ Polidor. Nie
" stety! z"Ostawszy Oyceloll, poczułem IŻY
" wiey okropf!ość poleżenia moiego ; oblałem 
~, bami to 'biedę; mjłcść Oycowska, }\t6-
~, ra mi~ do Iliego przywiązywałn, rozdzie. 
" rala serce pl'zeczl1wai~ce vkIOI;l1OŚĆ losu ie
" go; byłem tak nies2częśliwy, że nie śll1ia
", łem dziękowa~ BO"l1 ;Gil ten dar poiaonny j 

• b • 

" W głębi serca ntE;go k.ryh:m te 1il1ll1tki, ab~'m 
"ie zatail przed żon~ tl1~ią. Zl!,d,dem tep;0! 

" ~hy mię s,dziła bSdź spol:cynym na los móy, 
t, a lak oEliąłtm sobie o$tatlli~ Fociechę, 
.) z otwarcia ii!,r 1'l1oie~o serca; utraciłem te 

)) wuy .. 



• " , 'ł d 'ł " ws~ystkte OnHtn\ten~a, Hare mlę II Z\ 'f'. 
:, 01i~lpi:1 w oczl\ch 1Y1OlCh byln tylko mil! 
~.:, mi p,·zyi.:Jciółką; 'liŻ mict przestałll była Z3-

"ś!epiać miłość, plzyi~źil gJ:untowna mogła 
!), n"S lH.zynić szcz~$liwszemi, :de bez zLlpeł~ 

neoo zaufania, lllkicż slllutki llłagodzić mO-"-' ~ . . 
.", że? Bylem powinien, dIn Z:tspokOlenl& 
~, Olimpii, taie przed nią serrtymtn>n moie ~ 
", llwrtgi, i zgryzoty; pr:ty1Uus b.t ci~źki 
;l' stawit mi sili codzie:! nicszczęŚiiwsZ'ym. 

• ' Balem się c.zęsto: nby Olimpia skrycie po~ 
tI, dobnych ucisków nie cierpiała, :I ta my~l 
b' dopeiniła niesżczę,ścia mci ·:;go. 

" Jednos~;Jyność }tonoru OliJ.lllJii, przywią
!I, zanie iey, powiqny mię były zaspokoi~; o\'ł 

~, tego momet1t~, iak ją sobie pG~ll1bitell'l • !I.~ 
.... , do ostatniego tchll życia, nllymn~eysze ~ 
li' mt iey nie wyszŁo l1sknr:ienie; nigdy on 
"s~rr." moiego me "I Il\n rtwib , smutną uwa
_. glą. ~llJo ' niedysktetllym wy"rzucar,icm. Cz~". 
), sto mi owszem o szcz~ściu swoim I~ÓW1~ 

~, la , pokazyw:da to, iż mntc za sz~zę~li '.ve
"go mili łn; Ille b:lrd%o to 11'ltlll'alna test posą- ' 
" dilać dwgich o nieszczerość, którey ~i~ sa,! 
" mi d J plJszcz<lmy. A potym cZl1sto la ią ::t'! 

~)łakanC1 :;';:I.s.tah.:I.Jl· p v· taiac sjP. tedy z bo,:t ~ '-'J.J I ~ , • .. "t • 

~_, źnl~ o pUYPy.nę slllutku, słL\cbałem :;:.oic-: 
" dowierzanięm. Nie zlll1iedbyvntlą nlgd~ 
~, przypisywac łez slv (. ic:h potaie'unie to:: zo ~ 
"ny€;h. zbytkowi tJ$li v,ości swoit'y, ll.l::O Frzy

~) caynom wenIe ObCYl1.1 i nie st~Slli.lcym S\S 

d~ 

(l~ 

,. do ~~!2eg(\ pełoźtJ3ia; trzeba mi było po· 
H kazywać I iż temu dawałem wial'tt, a to mi~ 
" bardziey ieszcze przcl'ażało; tym sposot.cm 
" przebyliśmy trzy lata w Szkocyi. 

" Przy końc.~ przeciągu . t<-go. postrarła
" wszy summy, która byłA całym maiątldem 
" moim, pust:tnowiłeat l'esztlliącą cz~stk~ 
" 15,000. d~ć naprzepIId, byle wyi~~y pro .. 
" cent dla źuny i synll .poie"o płacor, y hył ~ 
"żądałn On:l powrócicl do Anglil ,. zezwoli ... 
"łem na to, 1 wyiechaliśmy, • 

" P rzyhywszy do .I;..ondynu , chcl:tłe m l:;k 

" nllypl'ędzey uskutecznić zamysł móy, lokoo'" 
,~wani" pozostał~y sumki. Udaliśmy si~ po. 
" tym do iedney wioski o kilka mil od Sto· 
" licy, i mogłbym był Szc;t«t~liwe tam pro
"wadzić 2ycie, gdyby mię gOlżka pami~q 
" spokoyności nie pozbawiła. nayszacownie;i" 
" szego ow~go dobra, które na osobno.ici 
" znaleść się ll1r.ię. Nie żałowałem ia m"i ą-
" iątku, ani przepychów, lecz nie mogłem 
" dostatecznie chwały utraconey odżnłować; 
,~i~czałem nad tym 1J1yśląc, żem we dwudzie ... 
"stym drugim roku Oyczyzn~ opuśc i ć mu· 
'I siał; iż z,lgrzebany nieiaJ\O W' iedney wio
" sce, z on.u''! szaleJlstwn moi ego, i pies~' czę" 
.~ śJiwym d~ieci~ciem, byłem przezn~czony 
" do u.k:ryteso i nędznego życia. Nle nlO· 

" ałem i tey myśli uddalić: że byłem pr. .~y-
b , 

" czyną tych żalów i smutków, kto re Oli.y. 
"ukoGhańszem~ Oycll p~ocedor móy przy

" nieić 
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,. nieU tl1 iak W'Jsł(-t',\1i.:a te OJ ci ~ s.oble, ko.:hn tl,y, 
21'. Oycze! ulega' ącego pod ci~ i;lre.ttt żałości', 
• .!> a P,ł:zy, !ł,konaniu • złor,zecząGe~o Synowi. 
, .. któ'l"Y cię opusc~:ł,. Widok ten strltsdiwY" 
" wSZl:dzi.e mitt prześll1downł; w clziell sta ..... 
,., wał się, niezllośnym, a w nocy dzitvaca-nego. 
lU i okropnego mar~enill hy{ przyczyną. Ty~. 
'ł> si~c razy W' zimnym pocie porwałem sift 
" Z'e snu t . w konwlltsyach, rozpaczy i boia-' 
,,, żni, wołaiąc: Ojcze m.&y!. nie kOlIe:; stra
.. ,. Iz.nego tego trzekl{stwa! Głos ten- strOlsz.1i-. 
., wy wewn~trzney zgryzoty, kłócił często 

", spokoynośó syna.c:dl~ mego, a cdbii."l sil? 
:." w głęb i serca tJdiwey i nieS2q~ś1 i.wey 
li,}, Oli mpii.. ' 

,~Już dwa roki upłya~ło" illkośrny do An-· 
.) gIii powrócili, gdy niopuewid.ziany tr:tf 
'-', w nllyol'iro.poieyS:Zylll ni.eszczęsciu pog.<ąiyt 
, ,, mię· CzŁowiek ów" któ.l'Y summę. ll~oi~ na. 
~, procent przei~ł, zbnnkJ:utowd;.~. tak utra-· 
n dłem wszystko na świede, .. Znniąc· tk.li-· 
' ." Waść twoitt, Oycze 11.\óy!· nie b~dę Z; do ... 
li.' , kład,noś~i~ opowil1dat, co si~ we, lUnie. dzia -, 
". łQ pierwS7.ych: owyt;ll momentów . .. Zna
' .. lazło, nHeszc;ie W pow.inności~ch dobl'ego. 
~, Małżonka j, Oyca tę odwllgę-, J\tórey Pij· 
!» trzebowałem . Nauczyłem si~ w młodoś ci 
' ." rJsunku. tlI lent 1;el1 oq lat pi~eiu będqc ie ... 
' ." d9n~. w osobno~ci nloley zabaw~ " st,a! si~ 
,~.tac.unkiem w nies,z~zęści.lI. Znałem w Lon_ 
U d\{v.,ie słl\wn.e,~o. szt$charza i, p~osiłe",. go OJ 

U. Jt.0.'" 

"" ,ob:o.t~ ~tos,oWn=t do m,oleJ'" zdatnQści, i' e-żę ... 
" storni i~ nltst:r~cza:ł'; II w pół :roku, bę-dl!c 
" kontent z pracy mQiey,. QJlarowaJ mi. u si.e-
,,,,bie mieszkanie .. 

,. Był ten stawny Artysta da.wniey Htrnrł'. 
t ... tem, i lat c ztery w wiosce Roll end,el'skiey 
" ~Im, przepędził. Rozma ll,iaiąc cZ!isto' o 
" owym ustllnowieniu, zapalił we mnie chęi. 
,. ta,nlże dostania się. PragFJ.~łn tego z:tró .. 
" wnie Olimpia. Ośw~actczyJ[smy żl!dania n:1 ... 

' ,' ue wspaniałemu. Prote~torowi, sz~zę:rze
.~ on nam do. tego dopomogL skutecznym do, 
"Admin.i, trato.rów zaleceniem. Przybywszy 
" na. to mieysce, zrzlIciła Angielskie sukni!! 
" Olizupi8 ... li' przebrała się stra;iem. dom.owi te .. . 
"mu zwycżay,oym; ni.e mog~ wy-l'nżić tego. 
" Com cierpiał, pierwsr:y raz widzą.c ią. ustro· 
. ,ianą w kornet piócienny, s?nl!tówk~, ispo_ 
' ... dnieę z prostego sukna .... Uroda ie.,V ty" 
"si.ąc razy pieknieyszą- w tym wieśniackim 
" ubiorze wydawała się j pa.trzlltem na nią. z 
H bQlesnym rOż1'zewnięniem; czytałA (ll'la· '" 
" , sercu moim" zgndyW1l1a myśli, i chcąc ·od ... 
" dalić smutn(! uwagj" oświac,czałn: ii z no· 
>, wey sukni swoiey, iako wielce wygodn~y. 
" ui.ew~llJowni.~ była kontenta, Skłoniłem siCZ 
" na to do O{)g i.ey, skropiłem łżC\mi xękę t~. 
" którą mi podawaŁa; u,ści~kałlł mię mówi ą~: 
,. iż nie widziała przyczyny tnkowego r oz ... 
'. rzewnienia, 2 tym wszystkim" łzy się ob
ł"lite ~ .i.e,v. oczu. dobywały. 



,. Nie %naJa:den1 in W' wiosce tey an.i 
" I3zczęścin, które się zdawało bez powNty, 
" ani spok.oyności •.. Godziny wolne od pl'a. 
"cy, wychowaniu Synll moiego poświ~clI
.. lem- Kochałem zawsze se:rdecznie to dzie
., cię, lecz przyrodzony ten sentyment słod
" ki i przyieml'ly, stawał się dla mnie bole
" snyll1 uczuciem, a źrzódłem boinźni i nie
,,~pokoynosci. 2;asi ą gaiąc myślą przyszłośc1~ 
~, mogłi~m sił ~ego poslnuellstwa po moim 
" spodziewać synu, któl'egom Oycu moi(;m~ 
" ybliżył? sądząc się od Oyca sprawiedliwie 
"rozguiewanego przeklęty1ł1, mogiźem sobie. 
" pOQchl~bnie obtecyv-rllć, nby móy syn wdzi.~ ... 
.. cznym J powolnym się ok:lzywał? T.k fa-
3' talne myśii rożdzier:dy duszę moi~. Ale 
"wkrótce okropnieysza i RO\Vn boillŹIJ dała 
" mi po:znać, iż n1ię czekały dotkliwne nie'" 
0' szczęścia, niź te, których doświadcLyłem 
;, W moim wyoJc>zyźnieniu. 

" Zdrowie Olimpii widocznie niszcznło; 
" zach@wniąc ona wrodzon'i sobi,.e łaoodność 

• • • D 
" na mc Się nie us1,arźała; w tym wszystkim 
" sproW,adziłem z UtH.ctu Lekarza, .który 
~, z~az~l boIRźb woi~ zaspokoił'; lecz we trzy 
H mieSiące Sal'l1 się zatrwoży1, i wkrótce po
q, tym ?powiedział mi okropny wyrok ~ któ~ 
"ry onę \IV' dozgonnym poo'qżył żnlll. Re
" l~gia i przeciwności. do t~go ią przysposo
it bt.ły, żs pogodnym okiem na ślllierc po
~~ zlerała. SprowaQzony tnie mnie z Utrechtu 

" Xiądz l 

n 

., Xiądz, tuy dnI W moley pnebywał izbie. 
" ... Ale ktoż potrafi wymazać z pami.eci mo~ 
" ipy straszne wspomnienie owych dni ost!l~ 
t, tecznych ? •• nie mam tyle OdWIlO'i, nbym 

• • I"J 

),le oplsywnł, odWilżyłem się ietlnak zostl\Ć 

" przy życiu .... Olimpia mi to przykazy
" w~ła. " byłem potrzebny synowi mQie't 
" mu ••.. Oto iest, Oycze móy! (przydvł 
" rzewliwie z:'łlawszy się łzami;) otO iest Lis~ 
" . ten, któt.y w sobie ostatnie Olimpii rozka,
" zy. zamyka. Oddany mi był od iey Spawie" 
., dmka wtedy, gdy mię zbyte~ rQlpnczy dĄ 
" naystraśliwszych kroków ,pl"zy prQwadzllł.'~ 

Wyl~awiaiąc te llłowa nieszcżę~n wy Teo
.fil, dobył Li~tlt z PugiIlllresu, ktpry do oie(J'~ 
Olimpia dniem przed skonaniem swoi,OJ pis~
łll. Zalany łzami podobnie Baroa rZllcił si~ 
11a łono nieszczęśliwego Syn,a; i dłll"i czas 
• • la 
lękl szczególnie zobQPolne.s1y~z.~ć S~tt dały, 
N'areszcie otarłszy oczy. Baron, czytał słowa 
nast~p u iące. 

" Chciałam si~ dowiedziltć prawdy •• , 
" Oznaymiono mi: że ten dzie~ nIoźe byd~ 
II ostatnim iycia l'lOiego ... Teofilu! .. zni-. 
') knę tedy w oczach twOi9h; święty ten Wl!:~ 
}, zeł, któ.ry nas iednoczy, tęgo WleCZO .. 

" ra, lub lUtr.O zel"\ovany będzie ~ ... iutro, 
" Olimpi.a na Z1tWS2e sie od Teofila 1 Polido
\, ra oddalj. Ah! niechże przynąyrnniey pi":. 
"s.mo to przypomina mię p:lmi~ci m~źa i 
~, syna nlOiego, niech im odkrywa prnwdz~~ 

,~ W~ 



tt-l< 

" we myśli i poru~zcnh serC.a moiego ; A t~ 
" zeznanie, stawiając przyiemnieys;,;ą ieslcze 
" cnotę W' oczach Teofih, niech się stu'lie 
" użyteczną kiedyś dla S'yn:t !noiega nnu.lq .• 
lU ~ O ty \ któryś dla mnie wszystl{iego od" 
., stąpił. któremu ia odięłam Oyca , i Oy
_, czyzoę, mogłżeś na moment bydz tego mnie ... 
" tnańia, żem si~ zgadzata z moirll losem? • 
,j ••• Nie Tenlu! znałam ia dobrz!: dt1sz~ 
., twoię, czuł<1.nt wszystliie. iey dolegliwości, 
" ale niezoaśnieysze ieszcze ukrywałam. O· 
" śWlecejni onkoniec w głębi tey przepaści ~ 
!Ił, vr którą nas nami~tności 03s.ze pogrążyły. 
2' Dtracili~my to ollllamienie. które nas zgu bi .. 
~, lo. A c{.ż może lepiey okaZAĆ pra""dę j i 
" do rozumu naprowadzić, inko zgryzoty ( . 
" . - Przestąpiłe., dla kochania naywśiętsz e 
" obowiąaki, ale wkrotce natu.ra clo swoich 
,; powróciła pnw; nie upatryw.aŁeś w smu· 
"tney Olimpii, tylko al1torJtę nies:zc;zliścia 
" twoiego , i wSjJ'oloie:zkę bl~dQw. Tracąc. 
" szaJoną t~ mHosć, nie mogła/u sobie pod
" ch1ebiąć, abym się stah pi'Z'yi-ació.f:ą two· 
" ią. Bi!I iakid zaufanie byd.t może mi~dzy 
II, dwóma winow3,cami, ktDuy l1znai.~ bl~ dy 
"swoie, ale nie mogąc ich nadKrodzi.ć, wza· 
" iemnie, niesacz~ścia swoie sobie ptzypisu
" ią ? • Trzeba było milczeć; cóż to był za 
" przymus dla moi ego serca! Od rat siedmiu, 
" serce to ieJynie lVlałźonk,iem i Synem za
~, frz~tnione, momeQtLl i{;dne&o wynurzyć $if 

" nie 

OS 
Znwsze tllZem b~d~c, byliśmy 

! tl.'l1dniai~c się n.ywięce/) 
" li;' I ) f. _ .. >;< 'lu .ic łudzlĆ. i o.$lu k iwać .• 
, 4' l. ltośł, i. pl·z.vicl/źfl, tena na~ wKła-

• '"< "y pra'iva ... niestety! l,,ied .\, śmy też do 
" tego ptzynli: iż sama przyiaźń tamowała 
łI ,w nas z:lllhnie ;'.. dziwny- i okrutny 10-
)I sie! •. i tniałnżbyrn źałownć życia?. Ah 
h Teofill1 ! nu wątp o tym: ze myśl sama 
" wit'Gznego odd3lenia się iest dla mnie stra
" S.71 i wa i ni eznośnn ••. Lecz kiedy poznllsz. 
a ial,iego dręczenia śmierci mię po,zbawia, 
)1 lue będzIesz utysJliwał nad losem, który 
" r:as rozd ziela .••. A illkże życie znosić 
), możn:l, widząc to, co f;ochamy, w osta" 
), tnim nieszczęściu, kiedy zwłaszcza biedy 
)) msze są dziełem willwey nie:tostr"p.11ości? 
" Ale :się sama ~n:Jm winną; moia to niero
" ~tropność dała pretext twoiemu Oytu, i 
" sp1'3wledliwł przyczynę niedotrzymania 
;, danego słowa. Strcciłnm reputacYą) wzgar .. 
), <lził mną, i miał do t~go prawo. Wątpit 

"otym nie )'Uoina: iż ambicy:! zrobiła go Ty
" ranem; aleć nareszcie odebrał on z przY" 
,', rodzenia ,sameg o władzę n,ieograni.c!l!oną; 
" mógł i('y użyć bez zbrodni; tobie, Teofilu! 
.) pov;rstawać nie wolno bylo, chyba prze. 
" ~ępoiąc nayświętsze powinności ... Ah! 
l, gdybyś był radząc się rozumu odrzucił nie
" rostropny 2:\I11j1sł uciekania z domu Oyco .. 
l) Wsitiego:i Czas, i stałość twoi~ bez wąpie" 

h uia 
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" nia zmi~kc2'yłyby Oyea tW'o~ego, i trze':' 
;, baź byJo przydawać oszukania do nieposlu-
" sze6stwa ? ~a co I11tl nie mówiłeś: nie "'0-
"gr wierno/ci ,nDiej obiecywa~. przyr3eHszy itł 
~; z; twoiego rozkazII; flllJ mog, oddawać rfk~ 
,; moiey be.rr twego zezwolenia. zbraniflSz się 

• , przyltfu< na t11, czego żfJ:dam, ,!>oddaię sir tale 

~, srogiemu wJyokowi; ale nie wymaga; tego po 
~. mnie, abym byt krzywo - prZJsirżc~; nie przy
,; nagłay mif do zawierania innycb zwifZków, 
" II przyr;:,ek4m ci. iż nil! obaczę więcej cel~ 
i' 1tieszczfśiwego przJwilJzlZtzia . .. T llka ci 2ba
" wieaną radli dać b'yłan~ powinn;, gdy mi 
" ł'lrzyszcdleś ozn"ymiać . pr2edsi~wzięcie 
~; twoi@; był ieszc!e' wtedy na to Czas. Przy" 
h znaląc si" .:111:. do wszqrstkiego Oycu sWOJ 
"iemu, mówiąc mu z odważną szczerością; 
,; byłbyś go zapewne rozgniew:tł ; ale on był 
" ola ciebie z Oycowskim sercem, gtożąc ci 
~~ i p0kazuiąc się stllłym, chcid elit zastra" 
,; szyć. Bo iakże temu wiarę dać 01OŹO:l: aby 
" miał surowo karać spI2eciwienie się, z tak:,! 
" pO\701noicią połączone, i nareszcie tylu 
H pobudkami t:x:kllzować si~ mogące ~ Czy 
,; Illogłil;by $ię oa to zdobyć, aby iedynakowi 

"swoiel1lu odbier·ał wolność? I owszem pe~ 
" wny stałOści twoiey. byłby z czasem przy
"stał na żądania. nasze.,. Jakże tO byd:i 
H mogło: że w tym momencie, kiedyśmy gi
t> n~li, nie przyszło to do myśli moiey!. 
" Niest~t.Y ~ &t:04iiei lIIi oaeb~aniem liobie ży-

" ci.a ł 
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'j tła; strach Illię przenikał, a tie'b;e miłość 
s, z:;ślepiała, przy wi~kszym l'oz~ądku i iii _ 
,. ' • o 

l) &Wl<l~eŻCDlll, mogłabym była cię o~wiećić. 

lj Pornll~o moich bO'iazni i przeczuwania, nie 
"pl'~ewldywałam tych wszystkich nieszcz~~ć, 
h kt~re spłynęły- Gdybym w przyszłości czy
I, tac mogła była, łatwo potrafiłabym dowieś ' . . , c, 
1,12 naleza10 l"ac:eey odwoł:lć wzaiemne na-
" sz.e przj'si~Gi, aniżeli lc:ció w tę przep:.ść 
" nteszc.zę:1twości .. Dayl1ly: żebyin się nn t~ 
l, od~agę ~ wspanlalo~~ ~dobyia, abym ci~ 
l, przylJagl!ła do prz'yl(lc~a obcey r~Jd ~ 
~ cho -b • b ' , . c y tez o~o :1 t akowa złym post~powa'" 
',u~elll llspra.wit'dli\lVlia niechęć l która kll 
" n,lfty POw2~ą1.es, iaJi.iey nie znal:\złbyś' po
:' cle~hy ,na ł~n:e ?yC:l twoi~go? ~~kie rozry~ 

l "lJJkl mog! CI SWlat cfiarować w uciechach i 
" k~opotach ; Sentyment przyl'odzenl:l, miłośi 
" chwały, byłyby zaszczycił.y życie twoie. 
" n~~z~k awszy sie p r..toms t\V3, ll'Ioglbyś mó_ 
" W1C : dnt!J nay/epsZJi dzieciom moim edtt/rttcy'i, Zq

>. ttawif im znaczny ntaif/tr;!.:, i imir llieskażytelne. 
" Ja ~aś do moicy Pro-,vincyipQwrac:liąc, u
" fJosdllbym z sobą moi2 niewinność, i pamieó 
:' Cnotliwe.go poświęcenia się; byłabym UŻY'" 
l' wała UCIech p.okoiu i OSObilości ..•• Ah! 
, gdyby w tym l1loo!el~cie, gdy mj~ ciągną~ 

l, łeś d b' ' . . o zgu "J, pomocny n.~zyJ;;clel takowe 
l, III --l' b . F Ys t ył przypOl11rHaf ••• ale n;eszCzp .. 
" śJ' . ~ 
I lWa Slerotn ogołocona 2 e wszelk' ey po. 
) I'!10 C,b Ciotk~ UUU'lWsty, uie miałam prze .. 

N WQ-



" wódn"ika., ·1! przenosząc honor ~ 'cnot~ nft~ ), " . n;c było pJ:z.fp'ldku, któ.r.vby mi~zczę
. ." samo życie,., niestety! iiedno, i d l'u. \, leic pCJwl"()ciG I11Ógf , . .. nietnll~z go i~ź 
"gic uttlrci~al11, " I tak tedy nierozsądo:\, " na ZH~)lli di:! mnie. , • BY'''''ay żel··Ów ko
" a wje)e o 'Sobie tr zymll.iąc rl młodo ść ud,! l, chany i nicSlcz<;śli.wy Tco.ti llJ! ?y i dla Sy • 
. " Ilie przyimuie, a żąda ·udzi.elno~ci! O Po" II nil two'ego; niech to lcachan e dziecic; nad~ 
•• lidorze! czytać ty.kiedy będziesz pisanie l. gwclzi ci te nieszczęścia, Jl t óre I sp;owa
." to: oby .:.ię nauczyć mogło: że sobie do~ lo dzda Mntka iego; taJiie iest ost:Hnie serC a 
." wierzać nie powinic.neś; że.dowcip i cno' '. moiego życzenie. , . Oby Religia , któ 
"tliwy zami':l'r,mie.yscadośwhdczania z astą- l,l'a ter;\z naywi~ks7;! Illoią paciccIlą iest, 
"pić / nie moźe; że namiętnościna.sze obtą" l ) mogla ci~ oświecić i pocicsz,Vć! ., . Nie 
"k:rć ntls tylJ\o i nieszcz<tśliwemi otZj nić l, $'p:zyi:do Niebo ·n~Sz.{:1l1U 21f'dnoczcnill, 
" mogą; ':\ niemasz llszc;z~śliwienia, tyll\D " ~(.~dzit:La nas! , adoruymy wyroki iego 
" w itdr.\:y 'cnocie .•.. Zegnam cie Teofilu! l~ SlJ1'awiedliwe, i podday111y sit ' " 
." . , Smiem ci obiecywać -pomyś lnieyszy'" P.·zeczyt:lwszy ten List Baron, r.awołał t 
"przyszłości ,los .. , Oyci.ec t wóy i yie .. ' ·h Olilllpio! Jcocli;,na niesprawiedliwości i 
" Ah! iei~ li was kiedy Niebo Li I tl rJc czy,! lItnbicyi moiey ofiaro! z€mściłaś się należycie 
,. niech~y~e pamięć nies:z'tzęśliwey OlimPI' t>~2:ez moie żale, Zgl'S2oty, i bolesci ! Nie 
'" nie mięsza szczęśliwośc'i wa~zeJ ! ." .po' PtzyimLli!Jc cię :<a synowę , iakoweż odiąŁem 
" mniy na to: iż chociażby nli ę n.znat 'e' ~ohie szczęście! Synu móy! znayduię Cle, 
,. synowę swoię Oycie'c tw'óy, szcz ęśliw~b1 ~le ci szczęścia,przywrócić nie mogę .. ni~-

. . " , ł ." ł ~l ~te t I ' b' , j' l " mlEt llczynlc nIe mog , .. 1!kImZe CZO e. 1\ ,y . mogęz sanl y 4 8zcz2" lwym ... -
" nrogh.byill si~ na Ś\oriat pokazać, przestąpr .1o~ Oycze! odpowie Teofil, poświęc~ ci 
"wszy ohowiązki moie: Ty :zapewne moź~s~ ~Ycle moie, postrlldn mię ślVi~t, ukryty w' 
,) sili światu poknz!1:ć; :zawiniłeś .bez wątple' OUlU Oycow.>j( im dla ciebie ty l ko i Syna 

, l h ł ' ł ,~ , llle"o ' . 'l 1fr ' b .. " filII., ecz onot zosta Ct w ca "OS'Cl·' II ~ zye I.; 1Cę . . - 1'\ I~(; do I'ZC, OZIV te S1f;' 

n Ale miłość nie ttloźe 'Obłąkać kobiety. se1 li ~rc>n, poświęćmy si~ iedynie eduJ;ncyi Poli~ 
n iey upodlenia, Zyłam nieznll.ioma w zgtyzOó ~~1'.1': niechay da leko od świata wlelkiego 
" tat:h ,przynaynmiey hańby, :l.nipubliczoG1 b o ~ość SWaty, p~zcpędza; ksztnłćlUy nn 050-
H wzgardy nie znosiłam , , • nie postrzega' 1lllOSCi rozum iiierce i ego; niechay poznll po. 
,~ łam tego, 'aby Małzonek 'WstydzH si't :;;~' ~tęty i przymilenia wi.eśniackiego Zycill, a pro .. 
" Warte.go .~wi~alI.LI· ••• Talii iest los tflQJ Y,ch i niewinnych llciech, aby z czasem W' 

" , • nie Tf)m III. 1 ~o" 
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pośrz6d nUżącego hrnmltn prożnych rof.rY" t.NI' temu 'kilka, lako '2wleciz:l]~c kr:tie 
wek, mógł źałować iedyney i prawdziwey ro. C' udzo:;:iemskie, znaydowałem się w śzród lata 
skoszy. 'v Jnnanci6cb, .~ iednym lVIoslntlem przyjade-

Potwierdził z c11~cią Teofil tak :t!todne ze 1 e'l1J li1Oilll·. Ch"ciał on się zatrzymać w żnmkl1J 
swoią sHonnośc;i ą znmiary. Układb ów bez pewnym, który do iednego z krewnych nal-e

.zwłoki wy~onany zost.1ł. Kupił Baron do' :iał. Zdziwiony niev,.-ymówninbyłem widowi" 
bra o sto md od Paryża, udał się do ni~h 'Z likiem oweU'o gmachu, który ractey do miasta, 
Te~fil.em ~ Po lidorem. Jeif:1i smutne wspo~ niżeli {jo :iel:k i'ego dOlllu był podobny.. Zkła
mn~enta nl1ęsz~ły S2 cześli wość iego, pr z ynay' dd si ę z pl y n OJ palne f,o pałacu, 1 d:wunastt'
mnley ?oznawa~ t:ypomyś!ności., którey mog~l p~m!iieys2ych domóW, hvre.kry~eml ganka ... 
lV SW~lIn poło ernll dośwlIIdczać. Tros.i,i) lin z ~obą połączone były. j\ledysmy do Ł:go 
stnranl:l Teofila, cnoty wZlastaiącego polido~ ()Lszerncgo mieszkania przybyli, była ciZIe .. 

ra, był,v pociechą starości iego. Nim zszed' \viąta przed południem; służący w domu W O" 

z tego. świat~, mi:ll to ukontentowanie: ii sobliws7.y-r:l 7da\~ali si~ porusz-eniu. ZapytaŁ 
za.beśpleczył szcz,~śliwość Polidora, wybi( ~rzyi~ciel. m?y , ieźeli~y z Pane.m ~()~~ owe ... 
raląc. mu Towar2ys~k ~ ~ycia cnotliwą i ko i:,O ,o:l~wlshlenl N()t't:'ozep:m, ~Idzlec Slę ma
chama godną J ktof!\ Sl~ stała xoskosza, i Gn:' ryło? Lepe w1(~QZl;lnO mu: lZ ledna z wnll
chwałą całey Familii. • e7,( kiego l,m\i ila Syna. Ki.eoy tak it'l>t, puy" 

~on;ec lihtory;. 

ZakoJlczyła opowiadanie swoie Bnro.oow3i 

rozmawiano potym iakiś czas. Lubię ia bar' 
dzo, (odezwał się P. Palinier) opisanie wio' 
~ki r A.lIge.Stlnd. Starllszka owa 95. l~t m~' 
l~cn, l bankiet ów całey Familii, na któryJl1 
SlIt Baron zn:tydow~ł, przypominaja mi iedn~ 
~. nnyz~bnw~ieyszych festynów, kt6re w źy' 
~1lI mOlm .wId~iec mogłem .• -Prosiemy nn 1Jl 

lą . opowIedZieć, rzekły razem wszystkie 
<lz~ecf •. - Uczyni~ to baxdzo chętnie. 

LAT 

iaciel móy rżeld, pódźmy tym czasem do 
J!;ilill. Mówi~c to, od Pdacll cdchcdzih5UlY" 
l>rzfłchodząc si ę ,tak muię ciekawość pl:zyia-

ciel 111ÓY zaspok.oa. 
Norweżef, aeknie, lut to powaznystnw. 

rn:c w siedmdzic'si'itym szóstym Roku, posin .. 
dn znaczny ll1ai~t(';k , ł,!:óty winien szczegQl
nic zabiegom 'Swoi;n. Urodził li~ właśnie l)~ 
\ym mieyscu, nIc w 'Chatce słom~ p{)Szytey~ 
'Oycie-c iego rolnik, n1bł 'LEU grunt, kilka ie
liZcze przyległych włók) i ten lasek, do łtó'" 
i:~go w'Chodziemy. Ki~dy miał Syn i-ego lat 
'tli:tetn'ł.~cie, odbył podl'óZ do Rygi. iuldł'" 
. 1 ~ t;:'j j 
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cJ do niego kupiec wział go był na sw(}i~ 
()ł'J~ •. ~. Przy Ji:ł:idał się mIOdy Norwoźef z 
pilno~cią do wszystkiego, i wielLie o sobi~ 
czynił ntldzieie. P()sbny nak(!,ni.ec do peters
burga z l1stllmi ząlecaiącemi. gdzie pomimo 
urodzenia, do wielli ich godncści i urzędó\v 
okazałych !Dogł htwo przyiść ; znalazł t:lIn 
Protektorów, i do woysh się naypienvey ;>.a

ci~gnąL OI~a7.awszy wiadomość wielką, pil
Doić i odwagę \V służ.bie, przywołany do 
Dworu, P~zy 111m osilldł. Lec~ w Owym C.ll1~ 
sic miał nit::szcz~s:;ie postradać OyC:l swoiego. 
Zostały mu dwie Siostry, te {lie chciały pl'Zy
jąć pO'i':lgU, który im chętnie oJiarowl\ł, II nuCi 
to scaws,y się modelem pomiarkowania tak' 
rzadkiego i p~zyiJźni, zbr<lni:dy się póyść z •. 
mąż: aby się nic rozłączać, przest:\wnły n' 
tym stlInie , '.fi' k.tórym się lIr0d;,dły. 

Brat ich uniesiony :ullbicy ą. ożcnit się by 
wysoko, i bogato. A lubo Małionxa iego do' 
syć ~ię przystoynie sprllwoWllła, iednak JJlI~ 
morem swoim i wyniosłością czyniła go nie' 
szczęśliwym. Umarła zo~tawitvs7.y nlll sze
ścioro dzieci: trzech Synów, i trz/ Cótki j 
llaystarsze miało lat ośm. Wtedy Norwożef 
złożył WSl'ystkie urzędy, i otrzymnł pOZW'O~ 
Jenie oddalentlI się od Dwom. SzeJł od owe. 

go Czasu za samym tylko OI11:l l11 ieIlICln, był 
w llstawnym porllsz(,l'lill, chciał nareszcie użyĆ 
spokoyności, i szcz~ścia. Opu~cił Dwór, j 

. 
rue-

138 

ziechllł do Siostr swoich, aay W ich obca-
\,\raniłl życic PELdził. . 

Powróciwszy nil to mleysce, z budował ten 
wielki pałac, ale lltrzymlli~ dotąd c~atk~., 
gdzie się urodzii, a ROdzice lego przemIeszlo
wali; .uczęszcz/\ codziennie do ?iey z u.,Z:lO~
\vaniem, iako do iakiego kOŚCIOła. Udał Slct 

cały ną edukacYą dzieci swoich, w c.zym ~ll 
Siostry dziwlli€ dt ponl'lgdy "odn~wIł.2~alO_ 
mość z roluik:llUi, którzy z RodzIcann lego 
W przyjaźni byli; 11. wywiedziawszy się nale
życie o ich interessach, i domowym rozporzą
dzeniu. \v"vb:ał W sąsiedzkicll wi('sniaków f:t
łll.ili:tch zt ę ciów, i synowe dln siebie. Stoso' 
vnie do zalllin .w tego, r02rządzał edllkacYą 

uzieci owych, które wpl."f),,-adzić J~i!lł do.s\lIu. 
"'!y Familii. Nie była ona wykwmtna. l wy 
Worna; tego iedyoic żąd:tł ; aby czy tar • I 

Jać, i rnchow',1Ć umIały, p..:zytym llllaty v 

cZ:1.ie łagodne, postępki dob~'e, gruntowną I;!'..' 

bOźność, i zacllOwanie się ~v pncy .. 
Wzięły skutek cnotliwe lCEo z:lrt1;~q we .. 

dłllO' ż:!daoia; Pożeni{ Synów, powyctnwai z~ 
llląf Córki t:1.k, iak sobie ułoiył, i c;t~{. 'i~ 
tlaysz~z~śliwszym z Oyców . .A 1;dy fami l~ n 
tlieC'o mieszkająca corocznie przyUll1llż'tła :\l t , 
prz~muszony był blldoV"sć te :llałe,d~mltt, ~~ó .. 
:re Dwór pryncypalny ot:\czuą; Z\.le tlll:~f,? 
l?atrY:lrcha iaki w społecznictwIe CiWo:n 

~io!itr i mnogości potomstwa swoiego ;. wsz~; -. 
~Cy tu po wieśniacku ubr:llli, p~dz'1 wygodUi;! l 

aiWO-
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s.wobodne źye-le ~ i' teJ' nz~vW'nj:l!' s?cz~śliw·c ... 
ści; k.tora dlą. tego, ii' iest niezl1ltną) ni~ 
'bardzo ie:Sl: upragnio.ną., I 

Gdy ,kOc!iczył t:lkow'l powieść przYl!lciel 
, móy~. weszliśmy do Lasu. Uważałem. : iż na 
ls:ażdyn~ drZ'ltwie pi~tn.a iakieś, 1!:ryś!enia, i n.n

pisy znaydowały się; zapy.tałem więc to.va
l'zysz'n pOQroży moiey o tę osobliwoić. Trze
il.a, wiedzieć, odpowiedz~Ql on, c!awny zwy
<;zay tJY Prowincyi, pocz~tku, iego. wCllle nie 
wiem; kiedy si~ urod,z~ dzi,ecię w fami.lii, 
Oyc.iec. sz.czepi drzewo, na któtym potyTII 
imię c/ziecięci:t, i rok lll'oorenia iego Wyrzy
na. -*Y111 sposol:H~m kllźdy właśc .ici.el nieco ro
.~t1egleyszego. grll.ntu , posiada takowy g~y pO-I 
ś\vięcony, w luórym nigdy, nie i.c:ieh sieldetll 

, i 
zdro\v'2go. drzewn., L.eez· gdy drzewo p'o· 
c;hnieć. zaczyna, wted.v &,.0 zcinaią, nIe z wiel
Jtiemi Cetel\10niami. Zgrorhaclza się familia., 
zapraszllią się na\vet sqsiedzi; imię wyrzni~
~e • irok; zapisnie się w regestr'ze . czas nu· 
koniec .w ydę('ia dreev/Il. Tym sposob em rf.:~ 
;sestra. takowe pl.'Ztl c howlI Ią imi 0113 i p.1 mięć 
Pt'zodków z tym wi.ększą pewlJoś ci~ , źe inne 
zapisys't' IV których Ui"Odze-n~e d<:ićci~cia. , i 
szc~epiel1ie drzew", \II lesie fimilii. z d.oHadno" 
ic.i :t zn)1.y.dl,le się . 

Je.$z.cze dOltnwiał tf'go 1>l"zy i qcjel móy, 
lded,y&m:;r w ofldąleniu wdzię k wieyskiey ITItl

Z'yki poslys:leli .• - ZbJiimy się-, l'.;;e1!.l1le. 

Qto, m/lili szćzepitt dxzewo dzi eciccia !) ąrO a 
~ ~ v. 

IS5 
~zon ego. Obacźemy 'PQW'llżnego NorW'o~efa 
licznym potomstwem otoczonego, MÓWIĆ :;; 
nim teraz nie można, ale po skończonych ob
rządk3ch, zapewne przyjdzie do nas, i na o
biad zaprosi. Przyśpieszaiąc wi~c naszych 
kroków, na to mieysce paybywamy, gdzie 
się wiele małych krzewin, i szczepów 2;nay~ 
do'vało. Więcey dwóch set osób iui t:lr.1 było 
zO'rom:ldżonych, i nawet kiLkanaści~ dzieci; 
w~zyscy ZaŚ zwycza 'iem wieśniaków!nHa.nt
skich przybrani byli •.. Zblizy łem Sl~, 1 W· 

ś:rzód owego tłumu pcstrzegłem Starca, po
wlliney i przystoyney p ostaci; w podobnym 
iak inni ubiorze. dystyngwował się szer(;k~ 
niebieską wstęgą, na którey wisiał krzyż bry 1-
lantowy, iaki znak noszą Kawalerowie Ordem 
S. Jędrzeia W Mosk wie. Otoź iest sam No:~ 
wozef, rzeld' do'mnie przewodnik móy ; po 

. tym Ordena poz'mć go mOżna. M.iła mu iest 
ta dystynkcya nie przez wyniosłość, al~ że 
iest zaświadczeniem ł:Jski Panu iącego, a lego 
2asłu"i .• _. Cóź to :za mIody człowi1e k obok 

b 

niego s~oi.ący? żapytałem .. --: Jest to zape-
Wne iedeo z wnuków, a 0YCłec nowo naro
dzonego. Po lewey ręce stoią dwie .poważne 
lVIatlwny, są to iego Siostry; a całe żgroma-
lizenie [.lic innego nie iest, tylko wnuczęta., 
i prawnuczęta • . -- Wieleż tedy ich iest ~ .. 
-Około pięcilldziesiąt, r:lchuiąc iuż Syno
We, i zięciów. Wszystko to mieszk:l w owym 
zablldowaniu, któ.re~my:z da,leku widzieli. 

Re-
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Reszta' zgromadzonych sHad3 się z kre
'wnyclI, s'lsiadów, .i przyiacitH. Ale oto si~ 
zaczyna ce remonia. 

Na te słowa :r:bliźy1:f>m się, ile tylko mo
głem. Widziałem na nwj,e oczS, 'jako Str!
:rzec ów wziąw's,ay motykę, dos"ć ies3:cze 
silną ręką, wykopał lllmę, aby· drzewko 
zasadzil. Potyru, zwyczniem s1\,'01111 błogc~ 
"s·j;l\vil, życząc: aby owo dfzewo tak d/figo I'osfo. 
iak. SOS1Ja Piotra .NOl'wożefa # (drzevl:o w c,dym 
.t;8tll l1ól ,\dav'!weysze;) i aby d:oirJcip, ktdl'cgo 
i"!ię, 1/Gsi, mogte swego CZ9SU J'jloezywać pod iego 
Ctf?nzem , W towlZrzystwie WntlCJ&lJt i pro.Wtl/lezqt sw o
it/b. Po tey mowie. przyuiesiono xięGę If'ue-

, k" . b b 
st..'o V; , w. torc,y 1~l1ol1a ,sW'oie z{"Jl1cznicys'i. 
pOdJllsywalt. NąJrontec WZIął Starzec dziecię 
'<)il ręc.e sv.roie, i cała OWa Jtoltlp,lflia przy 
odgłosIe muzyki z mieysca .lllszylH. 

Nie można iey byle odstąpić, z:ltym na 
d~tlgi koniec gołlll miclliśll1y sit. Była tnm 

wielka :rozl~głość w'ysolriem~ otOC'ZOl,i1 drze
wami, buyną trllw1 pOTosł:'l. PostrzeGać tam 
JlIOŹlla lWIo :rzecz osobliwszą: Drzewa okoli.- I 

czne gidallc/ami z l.iścla i kwiatów ('Zdobne J 

z .nich wi~ia.to kilkanaście lcos.;:;ykóV',!; F»lr:J7.td: 
":IlU tam tOw,1trzysz lUny sosnę Pion'a lVrtl";~'OilJ'-
fa. dziwl~€l1l się niezmierney wysokoś( i, .'l. 

po.s,trzeg:ll'!,c w,ni~i;d{im oC/d1:1e;liu d\"Va (!ęby, 
11llęGZy któl'enJl stała kolumna z bia~f.170 n'?~-. o . 

!11Uru· • -, lViDs;:~, (1"2'eklelll) te dwa drze-
Wa bydź W sżcaególnym u StarclI pow:dr,nill. 

--Be~ 
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- Bez wątpienl~; nll.ydn;nieysf:y 'dąb no
si imię Dziada iego, li. drugi Oycn. Kolumna 
iest zabytkiem iego przywiązania. Napis 
l'la niey i~zykIem MoskięwskiLll , zamyka po
chwały Anastazego, i Alexiein Norwozefów, 
ale go czułość i prawda dyktowały. Oto v: 
tych był wyrazach: ,. Bóg dla narlgrorlzema 
~, .szcz~l'ey pobożności, d.ii' im poznać p"a.wdz:· 
), we sZCZęóClf/; z11aleźli go i uźywali w po~ 
~, h'zód familii w ,'os!:oszflcb wieystkich, i pracacb 
,. 1'olniczych." lVInienl1m ( powiedzidcll1) ili 
tea ozdobnieyszy koszyk dla nowo n:U:06Z0, 

nego przeznaczony .. - Nie inaczey. C?to 
się Starzec zblit;n GO owych drzew nayW1 ę
kszy,ch ... - Jnkoz )lcatowawny on wnu
Czka, włoiył (TO do koszyf(a a na bliskim 

b •• d 
drzewie różne ogrodowe na-l'zctdZ1a w le ną; 

8zt111tę powią.zawszy, niby zfial~i iakie zwy
tięstWll, lub zdobyczy poprzypinat. Wykła
dał potym sam, coby znaczył takowy?wi.
Czay: iź przeznaczał dziecię na pracl: ro!m
('ze. Zakol1czył mowę' czyt:l tą c g lośno napis: 
:na kolumnie marmurowey wyryty. Kiedy 
Starzec mówić 2aprzestał, powstaIo ze dwa
l1aście młodych kobiet, które złożyw,~.zy 

dzieci do koszyków, czasem i€ na powietrzu 
Wzruszały i dla uśpienia ich. 

Wtedy, gdy młode nui.tki nie znaydoWllł1 
~ablłwy pr.zyi.emoie'y~zey~iako kołys~ć własne 
d~ieci; mŁodzi.eż z całey familii i s~sledztwa, 
'''yszedłszy na śrzodek, tnńcowała. Na'ltąpiły 

śple o 
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śp.iewania p~osne.k, i roz!l1f11tey w roku pory_ 
Zl~a zdała ~ę ml.eszkllńcom owym nayzllba. 
wnl~~SZIł: leździć sanną, i długie wi cczory 
haWle w p0śrzód famil ii, w koio ogni~ka 
0yc,zystego1 wynoszono pod niebiosa pochwa
~al111. 

S~iewllnia S5ft w reszci.e zakończyły, fuja. 
ty, ~ bllndurkt słyszeć się dały' J ) , _. , l ' ,g try S \ t. .K l 1 

p. ąse trwlIły, niektóre wybt'ane oso Ly rOzno' 
sIły. w ,~oszykach pl<lcki i lllukwy, OWoc 
.kr:lIowl0wemu zn ' 

alomy, a patl'z;lcych czę-
~t~wały .. Przed południem, goście'. sasi edzi. 
1 J\rewnl p , . 

. ' ozegnllWszy StaruszLI, w swde 
odeszlI strony \Vt· d • . 

, 1 . ' CI Y nuę starzec z przYla-
Cle em malm zątrz n ł b' . 

l . Y la na o lad; ale Plerwey 
do C latJn Oyca swoieoo d 'ł .M' ~ prowa Zl.,· ,-

. 1ey,sce to, rzekł, odnawia mi nal'przy-
lemnlCysze W '. ol 

spOnmlel11a, przychodzę tu cO 
ranek raz '1' G 

b' .m?: ae.. dyby ta cllatka mogła vI 
SO· le UlluesclĆ ltcznil famiJ i., byłb .J 

, • ot' ym p nIJ 
tym. sZ:Jco;v~ym dachem zairol1czył życie 
sv~ole. 1\1 OWląC to: llsilldł Ila la wie, i pośa
dZlł nas obok siebie. 

R . 
o~ml\wlał ZRŚ bardzo dobrze po Francu-

sku l na m • . 
',. Ole zapytanIa ze wszelka gr:ze~ 

c~noscI~ człowieka d wadzieścia lat 11" dworu 
~~e.!lZkal'lCego. a szczerościa i pJ'ostotą wie-
~maka Odpowiadał Od l "ł . . • • ma OW!! 'VOIC szc z ę~ 

SCle IJaypowabnie'yszemi kolorami. Pozna lem 

(r:~k1: na~oniec)Dwól', doś'V in dczyłclll wszy
.st Ich uCIech, któl'(:: próżność ferwor, zcią~ 

g n~ć, 
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~n~ć, hlb zaprngnąc mogą-~ Gtowa m01.'1 bez 
pl'~stanku pociła się. ale serce było próżoe, 
i nigdy nie nasycone. Zawsze w boillźni, nie
spokoynosci, trzeba !i~ było wysttzegllć si
deŁ zazdrości lub nienawiści. zao~ić tęskno
tę nie miłeao na~tawllnia; miałem ustawnie 

~ . d 1 b Żal z niedogo.dzenia żądanIOm .eu tym, l1 

niewdzięczności, oie maiąc pOCiechy ża-duey, 
ani: przyiaźney rady. . .• 

podobała się Bogu uchyltć Om'lmLcn.le 
przed oczami moiemi. pQznaieJr. dostateczme: 
~ż człowiek bawi.:Jc tak krótki czai; on tey 
ziemi, szalonym i~st , kiedy zbiera znikome 
dobra, a spokoyność swoię- tkLi·wości poświ~
Ca, Traciłem połowę dochodl~ moiE:go, skh
daiąc 1ll'Z ~dy, alem wolność odzysk/Ił. Odstę
puhc zmyślonych potrzeb, znala;; -le:n ut:llCO~ 
Ile ;d.rowie, .i cz yste to szczęście, którego 
\v młodości doświOldczyłem •. Tym to sposobem 
prostota gustu i obyczniów nas~ych zd~bi ży
cie nlsze. i przedłllża go. czym ostatme mO
lllentn słodkie, i szczęśliwe; iako pomyślne 
d2iecillstwa czasy. które słodko wspominamy~ 
bo w niewinności, n nie w usta wnym pnssyl 
~orl1szenitI, przepędzone. . 

Nie przykrzyło mi słę słuchac cnQtl1\~e
go No~woźefa, lecz obiad przerwał r~4rno'" 
wę l'IaSzę. Usiedli~my do stołu oa teyze sa
Illey murawie, gdzie tańcowuliO. Patl:ałern 
się z nieiakim zachwyceniem na powaznego 
~tarca. W ,El0śrzód liczney f:Jmilii mi~dzy dwo-

ma 



C. fi , L • 

nJll olOstraml Sled?~Ge,go, 'rlłtJ~~ ~~dlll'!:9'1 S;~ 
na twarzach wsZYS"kłCh, podobno'z ",F}atl"za. 
cym wzni€cała. Po obifJ.c1zie zilpr'owadził rui't 
gowpodlll"Z do ~wego poruieszk:ll1ill' było w(;." . , . 

'wszystkI m proste,. 1"-ord.}'nllrj ine; loik'a be z 
fira?ek; stoły i stollki~rewDlaue, lTdzie nie. 
gdzIe rogóźki, i gałęz:e calą były. 0zdoba. 
Sala obszerna mogła mieścić wszystkich' erd-

• , b 

dZlDct. t~m bawiriśmy, na l'eszcie "W:sz~s-cy :tO. 

zeszIt Slę. W t~m gospodnfZ przechadzke nam 
d.O o~rodl1 ofiar~wn~; tllrn puyszedłszy 2:;wie
SkI Order na da'ewle: zrzucił suJtni,e, a wzią
wszy gr~cę pracOwac zaczął, ~awsze Z'tlfi(lli 
rozmawiaiąc. \ 

Ogród był rozległy, pO'i'trzel'łem dWoin:!. 
s~u ogrod,nikó,w, i poz oaJelll: że ;0 byli dzie
el, a Ktoremll'aZem o.b iad jedliśmy. Dowie
działe~ si,ę wt:dy: iż Inni do innych prac VI ' 
polu l1zyCl bylI, zostuwlliic kobietom zabawy 
domowe. Jakoż iedne z nIch w kuchni mi:t~ 

ły co. do ~2ynieflill: inne ok oło nab.~ll~u; prz \:~ 
dły Ulekt~u, drugle szyły, żadna nie.:'próżno
wala momentu, O siodmey z w~-eCZ01'a l1sta~ 
wa~y p:r~c'e, zaczyrud się Spoczy~elt i roz:ry~ 
W~lo , Z; laką uciec,hą sillqano do stoł'u z iil~ 
kim iedzono apetytem! o • nim się w~zyscy 
na spocz~nek ro:zes.di t cZ.yt:tł Stlll'zec nauk$ 
moralną ,l Cbrzejciańską. I\akoniec wszyscy 
d~ ~Odl~twy poklękali, i dzielI na błogosła
~lenstwle od Norwożefa dawanym kOllCZy! 

Sl~. Kładli si~ potyIł;l wSZyscy $p1!Ć, a słod" 
tle-

14[ 

ll.r·~io i spokoynego Snu używ~li. Wyi.echa
łem .nUl!i ll'trz, 11110S7aC z subą z zamku szczę
śli.w"eg~ F!.lozofa, p"t~ięć : która nigdy W my
~li i w serCLl moim nie wygaś~li t. 

\ GdY'tak zakofH;:;,ył poe~ieść $-woi~ Pali. 
ni er , l , owstała Ż lHieysca Bnronowa Dalby, i 
podzi d owaw'S'l y mu ża iego grzeczność, do 
sw. l' l( h(/i0W l (iah si<t; wszyscy się tez 
1' ... 7's'l i; ~()nir~w:r== było blisko iedenastey. 
]{ .llllo'.ry wtecżo:t,e do iakiegoi Czas:.J 
pr ?e r ane potyOl były, ponie\~aź Mngl'abioa 
l\iel1ll'r, na .któi'ą koley do powiadania Iiisto-
1',1 jlii nasLępown1a, na katar zapadła była. Z 
't~;n l wszy;stllim, W poto.cznych mntCly<lch , 10· 

:4:l11Hwi:'no. 
Pnllli~taiąc Cezar, iź Baronowa W Bisto

ry i T. oi la pow,iedz inh; że h01!o1' surowszy iest~ 

niż prtHlM. ')..lta-l o pJryczYI?~ tat.li.owego rozu
lllienia .. -UG1fO\; ieciziaJn mu Bal'onowa w 
ten sposób; Prnv.;a s~ dla wszystkich ludzi; 
nie moz()~' wyciągr.ć od jJospolstW'tl W8pllflia

łych i de1itatnycb,postępków, az'llty1l1 usta
'Wy nie mogą. prly.kazj'w.l ć w·iel.kit:h zlkcyt; 

gdyby 'były SlIrf.wsze prnw3, małaby ludzi 
liczba wykon!lć l.f: m(;gł8, a zatyrn nie przyuo. 
~iłyby powszecl10ego debra; Znbl':lOiaią zbro
tlni, i g"',dtowności oczywisty€h; s~ wi~c dla 
Pas . ols , W:1 , 11 nie dla ludzi ohviec:onycll o Po. 
2naiesz przeto: iż człowiek; któregoby cuła 
PoczciwOŚć na tym się zasadzała, iżby prawom 
Posłuszny był, aniby si~ cnotliwym, ani praw· 

Qzi· , 
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dz i wie s:ttt cownym mógł nnw!lC. IVJ oz nil bydt 
albowiem godnym ieszcz'e W7g:udy, nie czy~ 
ni~c tecro, za co kal'lwym bydź t rz eba. Z~o" 
.zumi~sz ies'zcze i to, dla czegopoz wala Cza
sem prawo, czego zabrania honor; Sa nawet 
takie processa S~doWt;, któve ch. ciał 2:Tpe

'Wne \vygr:lć możntl,ochyd:l iednak '" ;f11,:) jest, 
rczpoczynrć ie .. - Ja śmiem mówić, przy
dał Plllinier, ii są rzeczywiste. i sz1.:'Jadne 
.zbrr.dnie, 1tól') ch prawa ni~ karzą; t:Il.:'I iest 
potwarz, leieli głośnych ni.e ściąga skutk ów. 
- Ae, przerwał' tu Cezar, potw:Jrca iest u 
wszystkich osławiony. - O tym wątpić nie 
potrzeba, i:,ko i ci, którzy z oboiętnoici pU. 
wa kGl2ystaią do czynienia tego, "Co pr2ez silt 
nag;ume iest .. -Jeszcze iednakowcz tego ia 
z1"o2umieć nie mogę, co to iest człowiek 
:zha(lbiony?-Jestten, który w powszecbnym 
rozum i t!Fliu uchod zi Z/I człowiek:J czci nie 
maiącego .• - Wi~kszn tedy ludzi liczba m':!. 
delikatność, ponieważ tak dobrze sądz i, i ie~t 
nad prawo same surowsza; z!lczym tedy p1'n
Wa stanowione dla powszechności, mogły 
przykazać :Cllottt· .. - Człowiek nnymniey 
szacowny, nie mOże iednak tyle na sobie prze
wieśc} aby cnoty nie l~och!lł, a nie brzydził 
si~ zbrodnią· Namiętności sprawuią, iż ~zyni 
co przeciw sumnieniu, ale to sumnienie wy. 
rzucaiąc mu iego bl~dy, tym go bard2iey 
'tffzględem obcego przewil'lienia o!wieca , że 
~i~ wted.v właąne1l'lu ~w~idett;wu odi~ć oie mo-

io -; 
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~e; a ~lltym postępuie źle-, :de sądzi dobrze. 
Sł~y i źepsuty, passy l! się uwodzi, l~cz gdy 
iest przy reflexyi, i własnego nie widzi inte
l'essu , ~otępia w dl'Ugich teź Same zbytki, 
lttól'ych się sam dopuści{; co iest godnego 
""zcrardy, nie pOtJuoa lIIU się; co iest wspllnia-

b •• 
łego, tkliwC'fo, w;:!' sza go 1 CIeSZy. Aczby 
był Oycem złym, i niewd;:ięcznym Syn.cm., 
nie mogłby iedn~kow()ż bez rozl'/-eWnTema 
widzieć ZO'l'/- V białą Stullszkę f O Ange-S1Itzd, 
błoO"osł:lWi~c; pr(l~vnLlkom swoim, :, jOtJ do· lO> , _ 

brego Moskala w pośrzód f:l1l1dil. Tak wspa
niałYlll widokom dziwowr.ć się nieomylnie bę
dzie, ale nie uczuie. w ~obie ponęty do naśla
dawania) a iakżeby rl\'zyl\1lzuiącemn prawu 
posłuszny był~ Człowiek taJ,owy iest obraz.em 
'WięksZt!J liczby l/ldzi. Wniosek tych wszystkich 
l.lwag ten iest: że wszystkie genetltlnie głosy 
wznoszą się n71 potępi.mie zb.:-odni, :t pochwa
ł~ cnoty. Jeżeli WlęC szacujemy sław~ i repu
t.c:y~) ieżeli nas obch~dzi opin!a p~wszeC"hna, 
llależy bycli suteczme sprawJedhwym, do
bl'ym, szlllchetllym, CZC2 i pownżenia godnym. 

Mam ia także Q coś zapytać się, ozwie 
si~ Karolina! słyszę często bardzo słowo to: 
i 1,zeslJdJ, ą nie wiem coby znaczyły? .. -
Pxzesąd, iest to mniemanie, któte nie iest 
owoce'm doyzuałpy rcflexyi, ani go grLlnto~ 
"'llym rozl1mowAniem wesprzeć mozna. Na 
l>rzykład panna WiJ.;torya iest tego zdania, iż 
~awał sZ.laurka urw~nego z szubienicy, no .. 

8"0", 
~ 
l 
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:szony w Jdesżeni, p;-zynosi we grze s2ezę. 
ście. Oto iest przes~d. Wszakż-e nie ż.tdne 
:reRexye , :Jnl uwagi nad podobieI13tWem tak.o
wego skutku, mogły do tego przypt'owadzić 
l.lmiemania. Zapytaysię tylko tak :!atwowiel'-

- JJey oscby o przyGzyl1't zdania, usłyszysz, że 
tuk sądziła iey BabJla, iey Ciotka, iuż po 
wszystkim, 

Lęcz nie wuystkie pl"zesądy są zar ównie 
śmieszFle, lubo znayduje s ię wiele podob nych 
im, a zC h ią się czasem powszechnie przyięt~. 
ZnAłem słuszną kobietę ucieJ. :.:iącą o~ spół
lowllnia osoby, chorego w ospie, lub odrze 
ptlnuiącey, a przecię ta z Doktorem ocl tako
wego cholego przyjeżdżającYlll długo i spo
l\oyni.e :rozmawiała. Widziałam wie le rzeczy 
w tym gatunku, które sii .równaią przes,!dom 
Panny Wiktóryi. Jest idnak g:Jtunek pr z e
sądu, który nie tylko śll1ieszny nie iest. ale 
wymagll n::ldto iakowegoś pOlizanowania , bo z 
żywey i deli katney tkJiwosci wypływa. Ze 
}JJiź ni"ta wścisłey mittdzy sobą żostaiące przy 
iażni, cierpią; wzaiemnie .przyrodzone naW'et 
boleści; Żł' Matka w pośrz6d tysiąca dzieci, 
swoieby własne poznała , nawct nigdy go nie 
widzi.nwszy ; słodkie te błędy tldtwych serc, 
:są dziełem wzruszenia cnotliwego; gnrdzi~ 
niemi ni<ł można. A przeto każde mniema# 
nie, któte się rozulllowaniem potwiexdzić nie 
moźe, a którego fałsz, skutki i doświadcze# 
łlie pokazui~ ., Jest ;z;apeW',ue przesądem Ale 

gdy 
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-gdv"(ak -oczyw"lstych prze~·i.W'ności nie wi .. 
dziemy przyczyn, twierdzić oię trzeba: ii' 
rzecz, 1\czby się naydzlwnieysza :::d' witłn ~ 
próźoa test, i fd.szywa .. -W ątpić o tym ł1 ie 
1:la l eź,Y. Dowieclzieliśll1Y się z History! Al
fonsa, iżiest w oat·l1rZe v;rjele sJwtkow, któ
rych p~zy.czyn sami nawet uczeni zgadnq6 
nie mogi.-A dlatego to p~zesąd.B'u nn!fwać 
l'I1nm,Y, eonie tylko sprzcc.iwia się l!ozurnowi. 
al€ i e: szcze w~docltnie fatszywe okazać .si~ 
moż.e w sliutku sWDim .. -

Renumiem teraz ,dobrze: co test prz'!SIl:d,. 
'hk mni.emanie: ż'e >lz.ień pi~tkowy ni eSlC7.~
Eliwy; scdni.czka na. stole w.v·wrócona, albo 
.zaiąc, ktÓl'y drogę prze.hiegł, miałhy bydź 
n)eszcz~'cia prognostykiem .. A tym bllrdziey 
przekcnywasz się: iż to wszy.stho, co Dam 
opi~Llte Religia, prawa, i 110110 C , niemoźe 
hydi przesądem ... - bez w.ątpienia •.. -
uszanoWlwte diJa umadych i ich grobów', iest
~e przcsąd-em?. - Ni-e zd:ie mi sit,!; po~ 
niewaź Religia czci~ i.ch .kaźe, a pobożny ie st 
uczyn-ek . grzebać ich .• - Sprawiedliwie; 
al~ respekt tenpowinienże się takJ;l 'deko ""y
~iągać > iako 'mnie!lłaią pospoJiciG., iż za \V'ię" 
.l\sz ąpoc zytllią W lnę, 0bla wiać zły ,postipe k 
:zmadey osoby, niżeli żyiącey?. - To 
pytnni-e, .nicco mię zatrudnia .. - poradi .. 
że się w tey miel'ze naypewnlć:yszegoprze
'Wodnika: Religii. Pl'zykazuiei ona wi~ccy 
lllieć względu dla Fllmi.'}tki 2:llladych, niżeli 
. ;r 011) III ,K ,EllA!> 
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, dla reputacyi żyi?cych l .. . Wszakie nt~,. 
- I owszem wkłada obowiązek k ochaC: bli
iniego, iako siebie, Ol pł~cii mu dobrym za. 
złe; li tak bez żadney Wątpliwuści naganniey
SZli rzecz iest, uwłaczać sławie żyiqcey oso

by, niżeli obmawiać zmarłą .. - A PQtym , 
. przez takowe obńJOWY nie ci'etpi zmarł:! o~o

ba, p'neci\,-nie z nś żyiąca; a dla tego mOle. 
manie, o' któtym mówiliśmy, przesądem iest. 
,Co innego illź, gdybyśmy po śmierci nicprzy
iaciela, wynaydo\~rali i ooktywali pl'zest~p
stWa nowe, aby opzernić pami~tkę ie go, nie 
tylko złoBć, ale ipod~ość wtymby się w~dwfa" 
la; ponieważ tJllIPlrl'y nie rr,oże Z:ltaUZ1Ć .~ku. 
tk'om potwarzy" która się na nle ~) o mieta. 
Gdyby żył, nwglby się oc ~yś cić W prQstych 
tylko konie~tlIraeh, lLl~o~l1e z~ołałby ll.';p~a
wiedliwić SIę w oczywIStym przestęp3twn~. 
Wreszci.e windomo ci. iest. iż putępiam WSzel. 
ką. żll.wzi~toŚć ku nieprzytomnym '. chdllla~l 
ty!ko dowieśe, iż nie tyle srogo~cl. z.nay~ul. 
si~ "W' czernIącym s'law ,ę zeszłych, mźch W' 
tlWł~czaiącym żyiących repl1tacyi. . 

Nie z:lpomnę nigdy tey rozmows (dała s~~ 
słyszeć K!\rlilina) pami ętać. n.\ to bę,d t : , lZ 

trzeba się wystrzegać śmiesznych p~zes1!dow. 
I o tym teź, cjoolnła Baronowa, że gdy. pr,'\· 
gniemy poznać: czy li cl1walehne, czyli na
ganne zdanie iest ~ trzebn S!HOWO roztną
saa; li. gdyby w sobie nie było oboi~tne, gdy
by minło W i~le WVi.yWat do nasz.ych senty· 

\'nen"' 
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~l'e 'n'tów i po:itępk6w, Wtedy należy tadżić sita 
'opisów Religii, praw, i honoru, II stosować 
'siłę skl'upnl:!ltnie do tego, co ś\I.rięci ci Pue"
wod'nicy radzą} ipi'zepisuią· . - Dla tego!> 
ptzy:dał na ,końcu PaEl1ięl', llille,źy S~tt gru'nto. 
Wnie przekOiflać o wielkich prawd:\ch ·, )ctó ... 
l'ych 'lJaS uczy .ReJig:ia; ];lJ'zenikaymy święte 
'owe miJ.xymy, a cdjnyi1 nam W dokładnosci , 
'vvszystjlie ohow'iązki nasze. ~ 

W'ew 'dWa' lioi po talwwey to;~mOWle, znay ... 
'dLllac się; na osobności l\1atgr!lbina Kiemir ż 
l\:Rr'oJin~" •. ,~ Có,'ko lUoia! (rzClkdie), gdynI 

tle~ ran~ do cie.bie weszła ~ wi.oziaJ:l'n1'o: ż$ 
'ti Pb]\oiOwa Sptz~czl:i u t:rze~d,w zaplnęła. 

1 1VJ~żesz tetly cf.~~'€ć, ilb?, ci~~olobn,ą odda'" 
\>ra~przy~łl1~ę~· :ttJpo,cllnc h~I.ll.egO., obcho-

?2~),-::,·.ę. ,.ie~V"I'Jln ict. ę'l1lL~",,~ • c~~Q~ iejde~l. 
les~' ~ dZ :1Ć snmegQ S'teble . .NIe WSClą" 
gGy te. i:l tW9ley POkojowey tych przplul.: 
bez kt~ch s.ię o 'be.v~ ~lOŹe$z:, Oszcz~dzay 
tych Wszystkl ch ok~zp,;:.;;V j(,totych .al?o nu
dna pra.ca) al"1Jo Odf'~Zlizn:tycluie się. Podłą, 
i. okrLitną pob~!.!.sf.si ę) odmawilllą !; wz:gl ,ędów 
tych, 1i:tórd iey ·winn-a~.Jeieli chcesz, aby 
c~ę z CZQsel1ll lLld;ile twoi pOWltźidi, przyuc;(ay 
się wcześnie respektować w nich świl;:teIu'dz;,. 
kOSeL prawa. Nie mogę się Sama ubierać ~ 
~acz.ym Pokoiowa mob pchlaga tn.i} lecz co 
ltlne O" o zachodz i WZ~ I ęd'erd raz bi era,) i.a się
Wies~ o tym dokładnie; ze odtąd, iak ieśterrt. 
,~~ 111eźem, nicdy na lhc.ie Po1i:oiowa do roz'" · o. _ b 

'. -K ~ ble" 
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bier:tni" nie cżekała, pow'r3c:lłam CZl\sem t 
balu o czwartey lub piątey z rnna; wolah"11 
nieco póin'Ley położyć się, :J wszystkie stroi.e 
odpi.nać sama, niżeli wyciągać pomocy w póŁ 
Z drzymai'ey sługi, którtl. ocldaiąc mi ją, pac
kli.na w cichości uciechy moie, a swoi:} kon
dycyą. Tu mieszkaiąc, n~e 111'\111 tyle pottze
by stroienia sitt; dzwonić teź w nocy nie m'lm 
przyczyny, gdy' nie ie~tem chora; ieżelL cze
go potxzebuię , wstai,ę S1lO1I1, :. t::kem dQ t€'go 
przyzwyczaionil, że mię to nie wiej e J.o sztu
ie, a do wielu rzeczy pomaga, osobl iwic ,dO 
Zdrowia; bo nic tąk nie niszczy go, inlto le
ni~two i OSp:l~,ŚĆ, Pl'z(;c\wnie, sami sobie 1I

Słllg1lliąC, nnby{amy zręcz~ci , i szybJ;,ośc,i, 
__ Mamo! pragnft cię naHado-wnć; sal Sl~ 

odt:ld rozbierać b i;> d s' . -' N . loda ie-
zc;e lesteś, wIeku t~vóy pomoCy ZYSłllg i 

potrzebuje, ale możesz i teraz o zędz ić 

pracy i przykrości, n gdy doydzies;;.do słu' 
sznieyszych lat, pami'tt~y wtfdy do ~ktltkll 
przywieść dzisieysze postanowienia, Jest 
wiele w",gl<tdów, J,tóre s ię sluź~cym nnleżą; 
między inne mi, nic przy hich talii~ho nie m~ 
wic, dla czegoby stanI! swego 'wst'yQZ~~ Sl~ 
mieli. NilPl'zykbd: byłoby nie:;nośne oinu 
cieństwo, używać w P\'7ytomnf'Ści ich p,z'j 
sło\ovia ha 11biącego: {;;e i(/ko Lo,ray. powinniśmy 
wystrzegać się z naywiększą t1~ilnością podo' 
bnego grubil\ństwa , które upoblrz!li~c slL1ź~' 
cyeh, zapaln ich gniew i ienawiść. Mamy ie ' 
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S'2cze z pilnością uważać, abyśmy się nictego 
'lnkowQgo nie dopuszczali, W słowach, lu b u
czynku, coby ich gorszyć mogło, ho inaczey 
dwoiako zawin~amy, Tak tedy Religia, spra_ 
wiedliwoi6 i lu<l.zkoŚć, pociągaj'} nas do ob~ 
chodzenia się z niemi łaskawego, do dnwania 
im W potrze bie pomocy;' postępku, nakoniec 
do zapewnienia szczę,Jiwszego ich losu, czy 
to wchorolie, czyli wstarośri..-

Powstała z mieysca M:lrgrabinn, wjlcho. 
dząc na przcchndzkę, ale Karolinrt zatrzymała 
il!' m ówiąc: iż miała się pewney zw if:1'zy. ta
iemnicy. Jakoż przyznał ... si~ Matce swoie-y : 
że się z Pulchcryą pogniewała .. - Zape
Wne naElgrodziłaś to? zapytała Fani Klemi r. 
'--; Tak iest, odpowie Karolina, . - A ia ... 
kim spo'sQb,em ? •• - ZadiJłam sobie gwałt, 
humore~ ,zwyci~żylam, i resztę poranku tak 
<; moi ą Siostrą pl'ż(;uyłam. iak gdyby ni.c mię
dzy nami ł1ie zaszło .. - Aleś nie prosiła o 
przebaczenie, !lniś żalu okazała Z'ł to, cha
Clażżeś na któtki czas byt, niesprawiedliwą? 
- JaR tylko postrzegLI: iż powró(;lłalllbda 
dawney wesołości, t:Jk zaraz pdZodnieyszą 
dała wi.dzieć tWlIrz, znaku n~lyl1lnieyszego 
~nJartwienir, nie pOJ.il;.lliąc .•. - Dhl tego: 
lŹ ona żadlJey nie li,a zawzlptości, trz(;baż 
b ' t 
Ydź nieczuLl t, . Gdybym ia niesłllsznie ia-

J,iego służącego pOłai,da, znpewne Oświ adczy« 
J::bym mu żal swóy, a przez to salllabytn sie
hte uczciła; bo ni.c tal, naS nie wywyższa, 

la -
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~ko S'prawi'ec;lli'W'ość', Nayniezncśni ... y~zy WI, 

Społeczflości błąd iest, iż nie umie my znać, 
;. nadgtadzać. llrywdy uczynioney. Przywi ą •. 
=?:ane to ;'est do ułomndci nQWfy ludzk.iey : 
Fopdniać ni~dosko nnłGŚci; ale n:iygodniey~-la . 
.i. nayprzyiemnieysz:-l o$oLn tn i12st, Jaóra lIzna
iąc winę" 0 ~ ;) 7. C [' . Le:" tQ szczerv~c i tJdiwo,ć 
S.WOlt;:- Sz~cowny ten talent, czułym w praw
'ęzie, i wspaniałym przystoi sercom, małe Z:lŚ 
cusze t . p :\zwal i--4c nad sobą "vide boiaźni i 
wstydOWI dz~ecinnetntl • wołą 1'3CZI:y powi 1:
kszać b,t .;dy. niż zrobić. krok ieden .. lub. sło
Wo wymó'vić do przeicdnl!nia, i. wszystkie
go zi1godzenia. ' .-. Mamo! póyclę ugo mo-
111ęntl1 pl.".zeprosi.ć Siostrę moi ę , źe okazllws-ly 
tyle- humo:'u. ~ nieuk.ontentowanin, natych-. 
łJlillst nie ptosił~,n o przebaez~nie. 

Uściskała ią ' za to Margrabina, i dozwoli· 
la. iey śpies~yć się, aby siC;; iak naypr-ędzey' 
liJ Pulchęryą poiednac 1ll0ełA. 2apowiedzia.
wszv z raFli! Hi:sto,v~ na w.lrczo.r Bn tli K) emir" 
tak ~ię potym w s\~ oj ey l1igc tla. ubietnicy. 

1?USTELNICr 

'.l! 5Vo rm a 1J,(JV i .. 

W Pr~)"l'incyi Fral'lcllzkiey Norm nl1dyt, o' 
llliJ,kiJk3. o.d F"rgł'f,miasta sł~wncgo przez 

J]Jioel"altle wody, nied:tl~ko bog:ltegc Opactwa. 
ltebek . żyt dobry kmiotek n1.wlskiem Anzelm 
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~ zoną i dziećmi. swemi. Ubogi. to był ~zło: 
wiek, ide tllk śzczęś1iwy: Zł' od lat pi~tnastl1 
szcze!0ólnie tylko do Kościoła z domu swoie
g.o W J chodził. Mieszk:loie iego, n~ wielkim 
było lIStroniu , w pośrzód lusu, nie miał są
siadów, i nie pl"(łgnął ich. Poiąe tego ni • 
11.\ó.gł, aby się Wi~ksze nn świecie szcz~ście 
~najeś6 mogło, iaiw uprawiwszy pole, Spoczy_ 
w:t"Ć w posrz óa F?miIii swoiey. Tu:y włoki 
ziemi , krów dwie, kilka. ~ur, te były wszy_ 
stkie iezo maiętnoici. Do społec;zn'ośd An
zell11a, pró~z żony, i pi~ciorg3 dzieci. nale~ 
.2nla ieszclc sługa i pastuch, kt"Órych szczc
g?lnie opisać muszę. 

Słuź ~ ca dziewIra ZWała sil: jlldwiga. Od 
d.z ieciilstWIt swego będ~c w Anzelma domu) 
ob.vcza~e i chęci llIiała spokoyne, inko iey 
Państwo. Nigdy s.ię przt:z życie swoie daley 
iak pół Illilt; od chnt~i nie oddaliła. Ze wszY. 
stkich budowli. na świecie, nie z~ła ty1.kO 

Opactwo Bob~k; ni.gdy zaś nikomu tyle po
dzi.wienia nie przyniosła flfbryka Waty'kaó
ska, tlni pyszt)a LlIWttl kolunJnada, ile nis
wielki kOticióJ: w Bobek sprllwił na umyśle Jn
dwigi. SłySzniac ona nie raz: iż było w oko· 
licy min sto Forges , lecz dowiedziawszy się: 
iż nil cztery mile cd domu Pana iey odległe 
było, nigdy nie miał;, pokusy puści-ć się W tak 
\vieJką drOgę· Jadwlaą, i:ik s::Idzic moieeie, . o ~ 

l"\le umiał!! czytać, a przez życie swoie żadney 
xiąiki nie wid~ida. Taleuta iey ogl':mlczo

ne 
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lIe hvły: umiała krowy doić', robie:: ~e'}· .. m:\
slo, ipom;lgać Pani swoiey w tym wszystkim, 
<:0 do gospodantwa dOlllow'ćgo potrzebne by
ło. D'Qwcip iey nie obiąłby był ro:?legley-' 

s.zych wiadómości; mida ten tylko poi~ci:t 
stopień, ;;tóty był potrzebńy ;1ooduycia ia_, 
Ji;ożkolwiek powłnno~ci swoiey. A gdyby {ji~ 
tak był cie"pliwy i ludzki Apze M· , Jaewig'l 
byłaby ktlknkrotnie odpl'awiona ; 'lit dOSta~a
to- iey uwagi, ani pamięci, przytlayr.'ln~ey 
przewinl~nia iey nie ':lyły dobro\-1'dpc , :\ ln

Ifellcye zawsze proste, i serCe tak dohre, że 
się nigdy Anzelm z żon'ł nie mógł c.c!ważyć 
~aiać ią. 

P:tstuch Jan, mniey ieszcze czynny byl i 
dowcipny 1 'niż J8dwiga . Słabość iego wyll1a
wiała w oczach dobrego j bskawa~o AnzeJma 
niezdatność i nieczułość tego; 1\ potym Jan był 
ż natul'y cichy i spokoyny, mi<tł p(Jczciwcść, 
nic go rozgniewać, ani. zasrnncic n~e mogło. 

Tyle było podobiei'st\1</1t w hllll10rz'.'l , gu
ście i zgadzanill się w zdan1nch, że prilwie 
niepodobna by?o, aby Jan z Jl!dwigą codzien
tlie widz:'lI:' oSie, nic mieli ż:twziąść mocnego 
do !'>iebie :11\ ';zaiem przywiązania. I\a!l.onitc 
()kaz:.ła się symp'ltya; i amant od\l13,?ył si~ 
prosić P1Ul~t\Va o pozwolenie oienielJia się, 
ll.tl co cbr:tnie zt'zwolono. Tr7y lnt:l potStl1 
fIn zwycz;YIJych zf).~tnią llsługąeh, d :, C?:Łk:di. 
~i~ wł<lsnego p t totnst\~';>, które 2 d;:ieim-i An
!Cc-lmil cJlOwalo si~ < 

Ale 
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.Alt': teź przy końcU' owego CT-aSll' doświad. 

czy~a Jadwigt~ okropnego smut~lI. Umarła jey 
Parn, a poczcIwy Gospod:ltz dwoma laty tyl
ko pr2 ei'ył swoi tt żonę. Utracił Jan z 70111 
nay leps:.:ego z Panów, iedynego opieklJna, 
którego mieli na ziemi. K.re>wn~ bioląc w 
?piekę pozo~tałe 2ńuarł<'go dzieci, :zai~~s:zy 
Ich dZledzinę, mieli nielitościwe okrucień
stwo odpraWIĆ zildnioll1! W owy/U' dUmLt pll.. 
:r~: Jadw:gę i Jana. 

Trzeb::. było x ulubioney wychodzrć cha' 
tlii, którą za własny dom zaWSze poczytyWa~ 
li. Przyszło odrywać nieillko od łona sWo
i.ego dzieci p0.czciwego An~t;lma, które od 
dwóc.h lat Jadwigę Ulntką swoi ą nazywały. 
Skt'opiła ie łzami biedna Jadwiga, i \V os taM 
tniey r.czpAcZ.y Z dOmu owego w.Yszła 7! 

CzworgIem dZleci Własnych, i smutnym Ja
IlelU, który nios! pod pachą małe zawinięcie. 
cały maiątek tey ubogiE:y Familii-

W tak okropnym położeniu, nie doświad. 
c~ali oni przecię tey doymuią<.ey do źywego 
nlespokoyności, która pochodzi z imagin.a.cyi 
i przywidzenia. Tego byli oboie chliNlktert'ł; 
i.e dla przytomney tylko prz.rczyny~ cie'lipie
h; pl:zY~złość był<l dla nich z.a$!oną tak g.t'12-

b1!: ze 1111 naWet ukrywalI! to, co llllzaiuttJ:' 
łI11stapić miało. Nim się pusciH W drog~, pOĆl
iedli należycie, l! przeto wcale byli .pokoy
l1ellli względem wiclzerzy. R "zmawiaJi iedy .. 
nIe o swoich żalach z okazyi śmie lei Anzel. 

ma, 
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ma, i przywiąnniu dzieci, których ccstą' 
pić zostali. przymuszelli. 
, rak z sohll lozmawl:!i.1c szli na los. l W' 

lesie się łatwo obłąkali ; 'byla Jad,wi3i1 pl'ZY; 

lIJadziei; zaczym zmordowaws'-ly sitt. tlsi idll.l 
pod drzewem; wnet i M:tłżouek: ie)' koło niey 
sict usadowił, a c:Z\yoro dzieci do kola Rodzi-. 
c:ów obstąpiło. Było to w miesiącu Lipcu, 
zmierzchać iuż zaczynało; iedno dziecle za· 
wołało: ieść. i drugie s0hie o tey potr7. e bie 
przypominały. Szczęściem Jan przecl~ż wziął 
był nieco chleba i sera, i podzielił to llliędzy, 

ionę i d2ieci. Po wieczerzy :tgodzono si~ , 
:1by z pierw$zey fatygi wypocząć, i noc w le
sie przepędzić; a gdy świtać zaczynItło , na .. 
padłszy na bit~ ścieszkę zaszli w.szyscy na. 
pustynią Pt:~y końcu lasu. 

Mieysce owo dzikie. krzewiną porosle , 
miało zdróy wody czystey, wypad~iącey z 
krzemienia mchem pokrytego. Postrzeżenie 
takowe sprawiło nayżywszą w Jad",idze no 
dOSć, ponieważ dzioci iey z pragnienia umie
:tały. Na dopełnienie szwęśliwości. kraina 
owa lasku nieźlic;zollą 1Il0C leszczyny, mor
'\lirów, malinowych kr.z~czków, i poziómek 
pr70echoW'ywała. Na widok tego przyroQ zone
go ogrodu ledwie si~ póymowałn Jadwiga z. u· 
dości. O Jl1nie! zawoł:da, osiadźmy tu; tu lest 
woda, tu są o\"oce, tu żyć m·ożna; postaw:e
my sobie chałupkę z galązek, oh,Viemy ią Ii
liciem ~ aby si~ do tliey prz~d deszczem schro ... 

nić 
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l.lU mOżna ••• - Ale trzeoa pozwolenia na. 
~cinani6 gałązek z dl'zewa .. - Uwaga ta. 
Jadw~ę zasmllciłll. 

W tym postrzegli. w n.ie.iakiey' od.leglośr.i 
Inłodt'go wieśniaka, k.tóry zbiernł pozióndri; 
.zbliża się więc do niego, i zapytule, ie~e' 
Jiby wiedział: do kogo mi.eysce owo ną.leżą
:ro : ... - Jesteście nit gruntach OpactwĄ: 
Bobek, do którego niemas:r ~alc ć.ierć mile, 
hm ia nazbierane poziómki zanic.ść mam .. __ 
Usłyszawszy to Jadwiga, złożyła waLnI} radl& 
z J:mem, i stanęła rezolucya : aby Jan odebra~ 
wszy instrukcye , . w poselstwie do Opactwa 
Bobek udawał się, za przewodnictwem mło
dego wieśniaka. Uclai się on więc. VI" Ilwoi ą. 

. drogę, obiecuiąc powrócić, ~ak tylko b~pzi& 
można, naYp1'~dzey. . 

Przybywszy do Opactwa wysłany pos'eł, 
~atwo otl'e'ymał alldyency~ u Opata, któremu 
położenie swoie opowiedział; prosił nako, 
niec o iaką robot~ • al bo przynnymnirłY o po
zwolenie zamieszk:tni a n~ mieyscu wyzna
czonym. --Cóż tedy umiecie ? za~ytd Opat. 
-Krowy paść, odpowiedział Jan .• - Ale 
ia pustllchów nie p\>t),ne bui~; a potym nie 
.i.esteście z naszych włości .•• - Lecz nie 
nl amy z czego żyć, 1:0 na jedno wynjdz~e •• 
- NiepoÓcbn:t iest, rzeknie Opat, wszy •. 
stkich ubogich ratować, i wspomngać .. ---. 
Ja nie iestem. ubogi, nie szukam iałmużny, 
n1mn odwag~ i pucową~ ch(!~ .. -Nie umtes:& 

xde 



f5 ó 

nic robić, a do tego po\vhrz3m ci to !T mie 
szkaiący na gruntach nas zyc h s ą pi cn~s i . . -
Ale ia słaby iestem, i chorowity, powinien. 
bym p:rędzey bydź wzięty do uslug .. -Cóż 
to mówisz ~ 41a tego cię pnyiąć, źeś staby ~ 
.. - Ale tak; właśnie dla tey przyczyny 
nieboszczyk Pan móy Anzelm przyiął mię, 
i txzynllił u siebie; lecz pouiewnż Wielmozny 
Opat nie lubi chorych, dopl:asz:trll sit przy_ 
naymniey pozwolenia, IIGym sobie chałupkę 7:< 

'Chróstu po między krzewinami mógł pos t:1.
wić •. - A z ezegoź tedy tam życi u~dziecie? 
•. ...:.-. Korzonkami i owocami; znnydlli e sict 
tam rzeżucha, są poziómki., orzechy, iest 
woda; to prawdziwy Ray .• - A w zimie ~ 
- To prawda. żeśmy o zimie zapo mnie· 
li; ale ona tak prędko ni e nadeydzie j do
piero iesteśmy w miesiącu Lipcu .. - Słu
chayże dobry człowieku! gdy tego tak bar
dzo ź'!dasz ,pozwalam ci chatkę wy bu@cwa':. 
nadto możesz tu przychodzić 00 Op:letwa co 
drugi dzień, II dadzą ci chlebn i ziemil\kóW 
dla twoiey Familii .. - 'Właśnie też na to 
lllam dobrą torb !t •• - Tyle tedy dla ciebie 
uczynić mogę, .. - Więcey to iest, a ni
ielim prosit ., O! iakże Jadwi g.l kon .enta 
będzie. 

Wymawiaiąc te słowa, wyszedł Jall śpie
szno. Już był opodal od Op<tctwa, gdy go 
zawrOCOnO za wolą Opata, ktuty mu sucha
lÓW, i zieluiaków pieczonych da~ rozkazał 

Jan, 

157 
~hn, któty skrt1pulatn~ poc2ciwość miał, <Hu
go si~ wzbtaoiał przyjmować onarowllny po. 
siłek, mieniąc: iz woja Opata była, aby mu 
ie dawano co drugi dzien, zaczym nllzaitltrz 
dopiero po nie pl.'zyiŚć miaL Pomimo ie
go sprzeciwienia się, napchano Illl1 kieszenie 
zywno.śc.i ą nn dwa dni, i odszedł ukontento. 
wany z szcz~sliwego skutku poselstwa swe. 
go. Przybył nakoniec do J:1dwigi, i Z miną 
trYł1mfalną (,dpowiadal dokładnie na wszy
stkie iey -znpytanin, Rozpływaiąca si~ z ra
dosci Jadwiga naganiła lnU iednak ,I iż nie 
kupił sieki.ęl'1,i do ścin:i ni. a gnłązek j mamyć 
prz ęci ę, r zeJdn, Złutych iede naście, i siedm
n ~,ście g:o~:ty, ( był to zbió~ cały lat dzie
si«ż:citt) coż z :'Gb.iemy Z tych pieniędzy; ._ 
To prawd:} , l'zeJd J a n, <\Je nie można o wszy
stkl.11 pnl1ll ~ , ać , w s zakże i o tym zapomnieli-

, imy, źe zim a przyidzle .. -Ale, ale, zi. 
ma , •. , trzeba to pieniqdze schow!\ć na ku
plenie hl \·.inich sk órek . .. - Zapewne; bo 
trzeb:!: żcby nam na niczym nie zbywało, 
hedy tli micszbć m:uny • • - Teuz weźmy 
się do roboty; moina i nożem ścinać małe 
gałązki. 

To Powiedziawzsy, lldnła !jię Jadwiga do 
la slI, pos z edł za ni~ i 'Jan, j ohoie bez 
pt'Z(' stanku, ai do n;cy pracowali. Ale że 
:rob0tni.cy c~ anl przemysłu, :11'1 i sił wiele 
nie mieli, ZIlC~yll1 kiUr:lnaścle dni stnwić m'l-
i eli na postawienie ~hałupki ~ .którR miar. 

do~ 
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nosyć gruntowności, ale teź ledną lVly\flę '" 
l{szą wadę, którey nie p~zestrzeż(jno, ai gdy 
dzieło pn;y kO{ICU ,było, Zapomnieli sobie 
(bo ink mówił Jan, uie ll1o.in~ o wszystkim 
Jlallli~t~ć) że przyjdzie irlł mieszk:tć w tey 
cb:J.tupce, :t ziltym 'tulleźało 't ahy wysoko'Ść iey 
do wzrostu ich stosowała się. Daleko wvgoe 
dniey iest pra'cować pod ręką, niż wznosi.ć 
ią nad głow~, i nasi też rcbotn~cy mniey mo· 
c:J.lący sposób obrdi, tal>. dalece; ii mogli~i~ 
op:.:z·eć na chatce swo~ey, iak sitt nl b:dnstl'a
dzie :3wyczaynia opieramy. Postrzegła tli Wa" 

. dę budowli swoiey pierwsza Jad\.viga, i cho. 
ciaż nicwie.Je zostawało do dokończenia dzie' 
ła 'c a łego, przecię miała tyle serCa i odwagi, 

i3 Lhciala na no\.ve r07.począć ; ale i~ ocl..viodł 
cd takowego przedsięwzi ęcia Ja~, wykladai;!o 
oC:lrwiście! iż do cionlu wchodzi się tylko dla 
odpoczynku, a 2atym dosyć bylo , aby w nim 
'siedzieć . lub leżeć moin:\. przekon:lla si" 
tak mocnemi dowodami Jad·.vtga, i chaŁupka 
pJdług pierwszego zamittru dokollGZon:1 była. 

Dzien. OW był: uroczysty, W który pier
wszy raz przysz.ło vi postawionjTlll budynku 
obiadow-ać; właini.e Jan z Opactwa powrócił. 
Przyniosł z 8ob=! chleba \. żieminków, li nad .. 
to l,upił był n,~ wsi kwartę mleka, i clziesic&c 
świeżych iay; Ul'adowały się niezmiernie ma
łe dzieci obaczywsży ów roskoszny bankiet. 
\Vesołość ich wznieciła Rodziców ndość , ni-

I 

ze~o nie dostawdo do prz,yiell11loici owey 

• I 
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~cżty; i humor dobry) l apetyt'w b~nkictnl_ 
.\\ach znaydowiłf 'lię. W nucy wszyscy nay
p02ądań'eym snem zlozeni b.vli. Z09taią c bli .. 
ska miesiąca poci gołym niebem, .na deszczu~' 
Wietrze, l innych niewygodach, .to-'ydował 
każdy niewymQWllą słodycz, Spoczywać pod 
~ienlem gęstego lisciil, i na d:n"tey swie-żo tra
wie. Na7.llilltl·Z W" czerlOtwym i dOskonałym 
ldwwiu iaki taki przebudzi:/: się. 

Nio-masz nic lep"lzego, rzeknie Jan. iak 
mieć s\.voię wygodę· Nadaremnie przyda się 
nH)wić, iż się do wszystkiego przyzwyczaiĆ' 
lUoźna; i:lbym nigdy t:!k smaCZQo spać nie 
?lógł n:1 goley ziemi, i pod niebem .......... r" 
la toż sam,o; ozwi (" si ę Jadwiga; w~poll1in~. 
łam soLie często oborę, w którey sypi:diśll1Y 
~ Il~szego ~l1ństwa .. - J ngo! II co ci si~ 
.. dale, c:.:y1t nasz'l chałupa nie warta obory? 
.:--- Be.c wątpięnia , :l patym ie~teśmy u sie-
bl • I '.. .e, a la;: ma,Vlllf nlLboszczyk P:m nasz. 
tlLemasz szczęscia, tyl1ro w swoim dc:.ll1u. 
~?nt ten, któty był dostateczny do US2CZę
slnvienia Jadwigi, dniem pierwey był dokotl
tzony. Jan kupił był we wsi na iatma~ku 
Clarectk~, i pięć łyżek drewnianych, kilka 
~k~l'ek ~':\rllnich, i pi'zędziw<l dla Jadwigi, 
:tora miała kądziel, i iako t2KO ptz~ść 11lllia .. 
,!l' Takov.re było tliycie jedenastu Żłatych, 
l g\'Osz~ siedmn·.stu. Jl2n teź ee swoiey stro" 
łly wy.naydt>wał sobie zabawy, łapał na lep 
Pta~zjn, ktote nOiił na Opactwo, a 'przy koń .. 

t\, 
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cu mi.esiąca p\.'zedaW':11 ·:notk.i, kt()re 2'Onaie
go uprzędL1. Prz:vno.si~o to niewielki do.chód, 
pooi.eważ Jądwiga nle byla staranIl·a, am bar-
.dzo pr!1covII"ita. _ 

.Całe lllto rrzeszło tym sposobem. W Ol1e-

• :sia,etl W.,ześni u l)owiła Jadwiga CÓi-kę, ktÓl-ą 
sa,~a kal-miła_ Nareszcie przyszła zima, a pu
mimo baranich s)(5'rekl, chałupka nie bllrd.zo 
się \v)go.dną zdawllła, tym b.Hdz.iey: ~epo
.zi·ómek, orzecnów pod owę porę nle hy
ło _ Pl"Z€cięź gospodarstwo nie cierpinło ty_ 
le ., .ile sobie pomyśleć ·m ożna, Paez życi: 
nie spali oni w ir.bie dobrze opat~;z,)ney, l 

ogrzaney; Obora .owa, którą tak mile wspo· I 

nlillali ., miata ,dziurawy dach, ,deSki ile po .. / 
łącza.ne, Wl-ota pełne szpn dllŻychl' ZIlC~yllt 
Jadwiga z Mężem w nayprzykrzeysż.ą Zl~ly 

P ot p ni~ witle .różnoici ulilydowała ·nllę" 
1;. • , I 

dzy swoi ą chałupką, i dl\wniey!;zą oborą., a 
w śrzód lata tr:twa świeźa służąca nn posła .. 
<!te, lasek n:tpełnir.ny kwiec:ltnn i owocami ., 
payiemnieysze nierównLe byty, niż ciemnIl 
.i wilgotna obora, 'pdnn ,gnoiu i -.ĆUc1lOąCycb 
potoków.. _ _ 

przy kf)IJ.ctJzimy Jan, ~tól"yod nlleslą~~1 
:z trudnością chodził, tllk na nogi zapadł, l~ 
wcale nlc mógł iŚć -do Opa.ctwn po zwykłe 
Piowianty; musiała Jadwiga miey!;ce .iego za: 
stąpić; a nieborak Jan_został w hudz~e, s_mn 
tno leźac na Iiściowym~ milteracu. N1e Clef' 

,piał on ·boleści prze,Jmuiących.; przyt?dzo!'lł 
le&O 
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iego 'Spokoynoeć i pobożnoś~. żll chcwaty go 
Odt~S/d}()tów i niecicrpjiwo~d; cnły d:deiJ pa
cieJz mówiŁ; pr:l~dla Jadw;ga, l'tJb modliła 
$ię tlsiadiszy podle ni~go; dz'ieci też llstllwnie 
pt€ś'cić się z nim przychcdzi'Jy j nie był tedy 
WeDle i żupeł nie bied l'l ym i lJleSZCZ ęśliwyhl. 

Już .lwa roki upłynęiy , lak Jan z Jadwi
g~ mics%.kaLi w chatce ~lwoiey, P~nvnego dnia 
\V mit!slącU Lipcu pos11edłszy zbierae w lesia 
puziom.u Jad,vi. a, IltlgJe i oda w zadyszeniu 
powró i1a .•. - U Jauie! zawola głośno, 
widzilljllm pi~kna rzeczy,. - Coż takiego? 
.. - Pitl ne ka:rtt~ cale złocistą, ale bez 
d . 'b ' J I, - • aLi; .; Jest;, fo Ol y lak wo:.:ek , a ez SWle:C1~ 

t y :-i t .. , li 'potYl1\i !)Z~ŚĆ kOl i i z gwiazdecz
l!:<\mi srebrncruL . , :I pet Y 111 damy piękne 
w karecie, trzech pięknych P~.nów, 1\ wszy~ 
SCy w czerwone sOlrnie byli uhrlll,i zn kare. 
to! ••. - Gdy ~ego JadwJga dOllląw'jała, po. 
słyszała wnet tenCent koni., wyl~t!]i.e wi~c 
~ t'ldością. z bUdy, dzieci Wsz..Y~tli.ie za nią . 
Sypią si~. PLstrJ:cga o trżyuzi~ści oclliieb~e 
ltfól,ó w kaut~. i w niey siedzącą An.i.els}; ą 
POi!itllC, .która zwróciwszy głowę, p'-'Ji!iera mi~ 
le na nią i dzifCl, i tegoi mom .. "otLI s'ill~grl
towi zatrzylulić się J\aze. l\ie !miałą zbliŻyli 
:się zdziwioni! i ni;ia.4o omnmlonn J~dvviga', 

Młoda i uloiziwa nieznaicJna Dama "'I 'y. 
;~ndłszy Z knuty, % trzeUlI innemi, i Jlrzy~tą~ 
P1WS2y do Jadwigi, pyta si~" - CzyJib_~ 
te Wszystkie dżieci iey były, • _ Tak ie:lt , 

2'''111 111. L Wieh 
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Wielmożna Pani! .. -- Hi.edne dzieci, pra. 
wie nago chodzą .. - O! trzey naymtoc
si mail} kaf'taniki, ale ie chowamy na zime, 
•• -- To tedy dzień W tey bud:r.ie pr.zcpę. 
cl~acie ? •• - Dzień, i n e; C takie ... -_ 
Jlkie r i nie macie inoego mieszkania?
Od dwóch lllt innego nie mamy. Ale w le~ 
cie bardzo nam tu dobrze, to prawd:), że 
W zimie, zwłaszcza tak t~giey) troch~ za' 
przykro, o.so'bliwie tei o dt,d, iak móy mąi' 
choruie .. - ChO:fuie twóy Mai? .. to 2/:' 

pewne W' tey budzie Idy? . -" Nie inacz~y 
Mościa Dobxod2ieyko! . - O Boźt:! inliżel1l 1 
szc:zęśliwa, żem s·tę w tym lesie obłąkI!' 
ła; a los fortuny na to mię miey~ce x:tpro
lVaeb:ił ! .-

,Mówiltc to nieznajomi Pani, pr2ybliźl\ !i~ 
do chałupki, i z innemi Da'rn:uni wchodzi f. 

wielką pracl!' poniewa~ wysokie 11 trzewi
ków kodi, ltwi,lttki i piora na kapeluszu, tal!: 
wniście do owey chatki gatrudniały, że na' 
«eucia nie lIIogąc z~iupiec zni żanil si ę usta', 
wnego i praykrego, k1tknąć w niey przymu' 
sz"n:t byli .. - Wielki Boże! . _ ( zlI.wo/J 
:liP0yir:uws2:1 na JIlla, i zalawszy si, łzami), 
możeż to hydi. aby, innego mies:dumia przet 
dwa toki zna) eśe nie Jńogł ? Jakid w lIlie' 
,cie FGlges miefsca takie go i rato n l!: u ni' 
:znalazł ~. - A moia Pani! miasto to ta~ 
iest od nas dal.ko .. - Trzy tylko mile.--" 
M.ź móy od półtora tO~U ui'doma&-I, nie ma' 

gblll 
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głam lllll po~woIic • aby tllk wielką odpra,vi:t 
tLrog! ; n potyl1:1 nie ~byWll nam tu na ratlln
klt. dai1! nam chleba. i ziemiaków .. -Usły
Szawszy to, wyięła z kieszeni kie~~ D~' ml.l.
\Veicie to • rzeknie, ugo wieczora przys.d~ 
po Will, a ponieważ tnkeście sobie to mieysce 
:podobali t pl'zyrzekRm. iż si~ do ni.~o wró
"Cioi:~; ale wymigam teraz ,. abyścii na iaki 
Czas puybyli do miastól, poniewai Mąż twór 
PC~~lOCy Lekarza potrzebu1.e. 

Gdy to ruÓl\riła DaRta, obzierab Jadwiga. 
(]ane sobie Luidory; luteszcie zerwawszy 
ll1ile;r;enie .. powie .. -Kiedy. miłościwa Pa
lli! t :! k dubta itlstcś, pozwól: ł1bym zezna
ła , iż te pieni~dze na nic si.ę llam nie pIEy" 
d~dzą, nie znai ą tego VI tuteys~ym kraiu. -. 
- Jllkto? nigdyś :dot:\ lJie wiiiJziala, . -
Ąle widziałam OItuz złocol'lY w kaplicy ko. 
ścioh I3obek ... ale pieniądz e te •• ~pewne 
Ilie maią tli ]mcsu, bo nllwot o nich W ży
ciu ni~ SłYSZal3tn. ,- Nie z n<liOI11R Pani 2ldzi. 
~iolla tak in:, n"dzy stopniem, któ:o:y cło ,owe. 
go CZasu \-v myśli iey UlI') powstał, nie mogła 
~tl'~:vrnać płynący~h łez j Ducszcie przymu_ 
~iła. Jad~vigę, iż dw.c .,sobie ZfDto za trzyma~ 
lit. 3. dla llspokoir.oii'l ie-y, roz.k.azllłap!lć k.ilka 
tl!le-l'óW 'IW' monacie srćLrney, które z wdziCi
tzno&cią i ukontel'ltow8n,iem przyięte były. 

'Wtedy D:HJly wszystkie wy.szedłszy Z' bll'" 
c/Y, clo poiazdu powsiadały, zcstawuią.c caIł 
faltlilił W udoici .i. pOdzlwiem.iu. O nUHcylJ:t , 

L z tam. 
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tam mowy nie było, tylko o pj~klley D a' l.nie. 
Jeszcze w teyz<! mnteryi n~ld v, i.cczorelll r oz 
m:+wiano, gdy przybył woz tllllyśloie z For. 
ges wysłany. Czterech lud.2.i s Il uych, cl!(Jl e
go Jnna dobywszy z blldy, na 111:lt ':r~cu zło 
iylo, i na noszach do miasta 2i111lesl'o. J a-. 
dwiga z dziecmi t>ia:lJIl do Jlrjte.go wÓ Lka, i 
wsz yscy o g dzinle dzie \~' iąte y wie c.a c. l"e!m 
$tanęli w .mitwcie. Z,lprov"llciz , no ich do du
mu, gd;tie nietyl.ho bieli41l~ nowI!, ale i 
wygodne posł:lnie zastali .. 

Skoro !li~ Jan do spoczynku złożył, ponie- I 
gł:t Jadwiga -rozmówić się z go!'podyni~ SW," 

ią· \V kWIld:rans nazad PL wróciwszy, :': ;:\'!O
h,lll ..• --, O Janie! iakie si~ ty d 2 iw.i~ b ~~ 
d.iesx! .. -- Mówźe prędzey .. - Pl ~j> Da 
OWił D~ma .•. :de czy wie.;,z ty: co t o test 
XięflTHl? " . ~ Nic wiem .•. - Otoź tedy I 
pi~kna owa Dama iest Xi~ina ... a p otym 
iest ieszcze .... otoź żllporni.1lara, c z ym 
jeszcze. ie~t .. 1\ potym ieszcze iest kl'e~ 
wn,! Królew.!l{~. " - A przeci~ nic nie lu."-

. I 
da:. - Co to, to prawda .. -- Moy Boźe . 
Królewskll kre"Yna " a t~k przystępna, tak 
słodka w r<..2I1HtwiIl01U. Nie zgadłbyś nigdy, 
po co tu do Forges przyiechnła, oto dla bIa: 
nil!. wód> aby się p'0~ ,. l1Jstwa c! oczek:.ć mo~ 
gl •. Nie rniHn la wielkiey r,adziei w tey wo' 
-dzie, ale odp1awię ,nowennę, liby Bóg wy' 
słuchał żądań ley" .a potcanwo mogło j~ 
u~zczęśli wici. 
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P-.r~erwała tę r02:ll1oV\,f ę gospodyni, przy
):) oz',c o boy g u sm :lcz!1ą w j eczerz~. Ani Jltl'l, 
ani J ad wiga w iyciu uic innego, pl"óez wo
dy i kWllś ll ego i ll bJecznilru ni~; pili; pierwszy 
Xaz więc W :Z'yeiu Z3 zdr,-'wie !;woiey D o btO
dziey li i wioa p 01HlsztCJwali. Zł ożylII się wra
lI z cie na łó ż J\ o J aclwipl dzięklli~e Bogu, <l 

hlog cslawiąc ty.iiC' l"nZ} młodę swcię Dobru
t)z..j!!yk~. N ~I l:;l iu ~n J,l ~l wiga prz eouclz ona zo
stn łll nl1d l' ~'~ ci (:',~ , szw ,(czk.i., która na ni1\ > i 
dZ-t eci iey"m.iarę wziąwszy, oswi~dczyła: że 
Xi ę io ll kOSlult i inne ubiory dla cał~y Fa
milii rt'Jbić r ozbzah. Jak o ż w kijka dni po
tym, od e bY;lf;t f:pUWę md~2ytą W' bieliźnie; 
G niczym ' nie zapcnwi:1l'lo. Tym większey i 
t~w aIsz cy do;,: tI:l W II fa .T I!d,w jga 'tle iechy, :Ź~ J q.

tla zdro\1,:.ie oc:;ywlści e z l'il aclli~ło si~. Starll

ni~ pilne L~kar7. i1 , p omiesik nnie wygodne, 
"'drowy p 0kauu, ilJż ' dziw/)ą oGmillnę l;c~yni-
1y. przy Kc ilCU tl'zeciego tygodnia, mogi on 

:ot łóżka wsta~, i po izbie przedludzie się. 
O tym \'idafnie cZllsift widzi 1la s ię Jadwiga 

2 e swoią D ... b(odzi 'eyk ą , ],tó!."'!l it:y p~k klu
czy oddawszy ... - Oto j'l1USZ, rzeknie:, 
.kluoz'e do :róźnych dl'z w i.i $2af, fh' , :'rll<':l\ycie 
do 5iebie, in il.llro do WIlS na (uiaciullie przy" 
b ę dĘ' .. - Z .k /lmieniała !HI te sJow' a Jadw.ig~, 
sió'; kilh z z~iąkaniem W-ymowih. wzi~
la klucze " wiary tt\'ll dać ui« mog~c, aby do 
tJ.iewiedzieć i:ąkiego ~omu, i szdpotrzebne, 

hydź 
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bydż miały, iako też: aby krewiła Królewsk:t 
na iniad:mie. do nity ptzyiecbać mogłl\. 
T~goz dIW! Jan z żvną i oziećmi od"ie-

2:ieni b.Jli. n~ pu:tyni~, z kt6rey ich w2i~to. 
il:1e w ulnmze me zostali wszyscy podziwie
~l1l~: ?ostrzeglszy nOl, mieyeCtI budy z gllt~żi 
l lISCI~ zklel-oney, p1ekny domek. v pośzród 
wlel.klego cgrodu postawiony? .. J\rzykn~ły 
m iPl.e:nv.ey z rddości cizi lei.; rozplatal i si~ 
Rcdzlce ICh . . - Ah ! dobq Boi~! .. awoła 
Jaówiha wyci~gn,!wszy łiU nid)l1l"~cli!, przez 
coi:x~my lI;1 tak wielj,ie szcz/iście ~,lsluiyć 
moglI ! 

Stanął przed fortą wóze~, zaprowadzono 
gl spodlitstwo do ich noweo-o POluje:szkania . 
dwie b,dy izby,' sień na d: ... v:\, i l(uchonlt; 
opatl'zol~:\ we, w~;r.Jstkie potrzebne naczynia. 
Był .konuD w lzbrc 8ospvdarsklłlJ, dwa dobre 
łoźka z fi '(1nhl'ui p.!ociznr.owemi, d W':t sto-
1y d~cwniapc, czt~rj $toa-i wy.:;łan~ sI9 11l 2.. 

dwa wygodnieysze oLite skórki, i szafa. Bi~
l'ze kluc:c Jadwi gll otwiera i;:, znayduie 
dwa. glll'Il1tllry .sukiC'tl dIn s~v~go dI~"':n, dla 
s'eb1e, i dla dzieci; maP.'azyn cały koszul 

I ' ,ol ł 
, p()nCZOC~1, c:.:ćpków, Sinv~y, obruski, i ob. 
fitoŚć. lUli do ~i'zl!dzy. G.dy.iuż przeyźr:tała 
cały lnWCnt"rz szafy SW01C!y, zaprowadzono 
ią. do og:r?du, (,~sianego dobi:'Z'e leguminami; 
pokaz~l1~ :ey meliy dziedzińczyk, gdzie ze 
ew~d;;:1es .. la lali: znaydowsło si~; nalonifH; 

otWC.l'ZCJllO maią cbort, dwie pi~~nych króv( 
ma-
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maiącą: n"reszcie o2n~ym.iono, iż o pół ćwier_ 
ci mile od domu należała do nioh włlłsnoś,i,! 
niewielka łąka. 

Zda willo $ię Jnnowi i Jadwidze, źe to 
wszystko widzieli we śnie .. - JnkQ? mó
wi{Ą do MęŻ,l, nierównie bogl\tsi iestdl)JY od 
nieboszczyk:l. Pana AnzeJm:l? . Chałupa ie
go chlewem był:!. w porównaniu n~szego do" 
!llU ! .. O Jame! nietrzeba b~dzie nigJy o 
naszey chatc.e zllpomin.ać, osobliwie też W 

:zin:ie, soy przy ogl'liu siedzieć b~dzjeQly, aby
zaWsze df:i~ko·.vae Bogu tak szczerze, iak 
dzisiay .. -To mówi~c:, słodkie łzy płyn~ły 
strumieniem;z (Jezu ie,; płakał i Jan, i obo
ie cato\ynli dzieci swoie z tlIkim ukontento": 
\Vaniem, i:lkiego do owe~D Czasu Ole doświad
czyli, chociażie mocno kochali. 

Nie mogła J .. dwiga f:mruiyć o~zu prze: 
c~ł~ noc, miała Lłmpt świecącą się na komi~ 
nie; calI! noc izbie i sprz~tom przypatrui~c 
~ię., raz Bogu dziękoWlIill, drugi raz błogosłll
wił~ swoiey Dobrodzieye,. Nad awitel1l 
wszyscy powstlIli; 1\11 nowo wszyscy kuchni:}, 
ogród, i OhCI~ obellzli. Nar.:szcie W suknie 
nowe sami sif' i dziEci stroić zacz~li, i C%y· 

nić przygotowania do prz·yięcill Pani Xit;źny. 
Rozciągnięto na !tole serwet~ now~, tlwie 
cZ1\rki śmietany postllwiono , chleba, młsła 
Inłodego, i koszyk erzechów ; prźygotow.~ 
'Wszy tak śniadanie, z wielkim pomieszaniem 
i nie,ierpliwoki~ Zll,z~to Palli Xi~iny O~2ic. 

ki-
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ki wać. O iedenllstey prżed 'pol'udniem nay. 
sta~szy Sy.! na pikificie post'l\viony na w~tę-

~ pie do hu , p r zybieg~ CQ tchu, . d~ t:tcz n~ć : 
źe zd1tlekn p:lstnegi i'ldącą k.al'etę. Wzię1a za 
xęk~ lVl ę;;rr swego Jadwiga. :lIc w obu serce 
rutotem bici .z:lc2~ło. JeS>r(;;oe nie przy~zedł
szy do zupetnych sd Jlln lTty~ki\Val, iż nie 
mogł 1'6."voj~ ;re swcmt '-"yJecitć dzieć01li na 
puet?iw przyieżdź:/i~cey P;IPl Xieźn I, nada. 
remnie ROd;cice wstIZym.aĆ Je chc:~, pitTWSZy 
raz wtedy niepos~us?;ei,stv <1 dcp!lśLily /:. 

Wtedy gdy dochodzili do fonki iuz Hl ( iŁ 
Xięina z JCllrety "'ysiad:tb. Lec~ do nóg iey 
:r~zIJ f~k,,-w~?y stę J\dwign j Jan; II pierw.sza 
wsk'lzl1i ll c pa Mę~<I·, . -- Miłościw1 P:'ni ~ 
(l'zekn ie prz,~rywl!ll'ynt głosem) zdró\v illź , 
i ch cdz ić l~tGźe ; ctr; nasze dżiatJ\.i, Któ;e 
się iu.z zimn~ ni(; hoi ą ; OtO nas;~ oom, \Y k Ó. 

rym", równą 'wygodą m, liito, c:ty nil z:m'i 
pl'zcr.l'\if:!sz.fiiw:lć będziemy; wszystko to W;<
!zeCt) winl1iśl1l:y; Bóg ~ylKo ieden nil,;grliuz:c 
Jey moie; ID)'". niestet:r! •. pod;;i~ko-\';l;lci 
D!lWet nie Ułlli eOly.-

St:mmlltń wypadłych łez więcey mówili Ilie' 

pozwoli:L Cn"t1i.wa Xiężng równie 3ię :!znmr 
zahda, P"'dnios{a Jadwigę i weszła z ni~ do 
clOll~tl . . RG2tlllJi·ern: iż sądzicie, ie śrlirc'~nie 
roskoszne było, prz~chodLonosię po ogro
dzie, z,;irzano i du ~bory, 

W póltory god:l"iny wyiechałll z pustyni 
Xi~inal i pnybywszy do Miasta, z niezmier. 

11 ym 

11ym podzi.~·eniem i ukontentowllniem dowie
dz la ;a sic; iż nielll.\lSz stanu i lwncl'lc {i,' któ' 
reby znc"nością, szInchet!lOŚaią \ ~;;;'pani~ło
śClą s€ntymentu nie mogł . ., bycli 7. '.S 2.t~ yeone. 
M lllaue i c i eś! e pracui'}cy II oi f) w.' sri< wieni~ 
domu, poruszeni akQyą wsp.~nl.at'i .. ;~i'iiny, 
kt<ha c,łey F am ilii szczęści(~ 2!JLd;:>ie c.<:nła 
chcieli bydt uczestnill;:ll1li cnoty tlk :r,nako. 
tnitey, p udł llg llwźności sW'ole;_ Pnlc{;\wn li 
dzień i HOC. a gdy dZl"to Sk.)J1CZ.;1l(t bylo, 
.... .. • . i- ">,,-e,ad~n z I1lch, ZfP:hty},,,,:,, Vl,iĆ 111 ,' Cr,C,l:l.J: l\ile 

lllO;:1)1 i'y!o ',:11 Ill\IlJ<lJWlC, ab,r p!';~y,~Jl nad
grQdę, i lrlneg..; spo'iobLJ nie zr;."JezivII1o, ty!
J( J u;;yto te:, do inne.v prac}. Z't Hó!'~ /a,jl;~ ta 
We dWl-ie byla imw/liczol1/t, <d) 

PRZE-
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(J) W Rokll 162;. Lancetlofu' , UrnallIl VIII. 
Papieża N Ilncyusl; w Polncz;e z.a Zyg!nal1ta 
III. pozwoli! Niemcom KatolIkom w War
szawie mieilkai,!cym u{oźyć między sobą Kon
fraterni~ • ~!.E"lem ratowania w Iliedo~tatku i nę
dzy zostaió}cych Cudw~iemcó\V. a chot'U.i'l-cych 
kosŁtem swoim utrqmywania. JAkoż zrobili 
Uli~dzy sobą składkę, Konfraterni:}, uśtall' wali; 
i kopiws~y od WIascicielów plac t~11 , /lQ któ~ 
rym dZisiay stoi l{oscio{ S. Bennjna, Kaplic/.kIC 
ns nim drewnianą, i dom dla ub:>gi~h zbada. 
wali. W naitępuil}cym czasie, to i ,~r .w ~o_ 
ku 162 9. za !l..czegbłnym M-acieia .~ubłeń~kle_ 
go Bisku ['dl ?,~nańsk.iego Pnyw ila,~m otuy_ 
ma wszy- po.&wOltlnie, KGpra/la z tyru,em Pro" 
hoszcza, k.tóryby p(J.Cug~ Dllchowną. 'Niemie
ckim i~zyk,em czyni! J iedynie "e frW01Cy kwar. 
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PRZEST ALA mó .. vić Pani Klt'mir.· Po~ 

wieś~ ta pl'!:dliczna iest., odezW'~ł si~ Pali
ni~r, ale nie ttudno iest zgllduąf irui~ wspa
niałey Dobrodzieyki, o którey tyle podo
ooych w tym gatunku rzeczy mówi~ można, 
iż imit to bynllymniey nie zastan:Jwia • .Ale 

nInie 

talney s!,hdki, utrzymywali j tud1\iei sierotki, 
po Chneściańskn wychowawszy. cio rzemiosl od
dawali; da{ im' Wlidys{aw IV. Pn:ywiley w 
Roku 1636. aby pomienione si~rotki, a7zby 
niezosiomey byli rodowitości. lub podrzutkI. za 
uczciwe hyfy poclr.ytone, T'yroie Przywil.dem 
wolno Konfraternii maie trzymnc fnbryki , dla 
nauki pomienionych dzieci, i ich wyzwolenia, 
granta skupować, łJQ nich o!?rody, brow~r~, 
piekarnie, bez opiaty do m ast:l wystawIac. 
PlJd tymie \Vradysfawem, gdy j\\ulsrze do rolO' 
przestrzenienia Zamku z zagr~nlcy sprowadze
ni byli, uprosiwszy u KroI" mattlrya!, w no· 
cy przy pochodniach i IRtarniach, z clobrey 
woli bez żadney opraty KościM dzisi,,):~7,y . s. 
.Benona wymurowllli. NabJwsl.y pot)'lu 1\9tl1le

"ict.ek dwóch ni krzywym ko v Konfrat~rnlf1, do 
dziś dnia ski'adki kwartaloo czyni, 1'. lctórych 
naprawa Kcścio{a, Pr.oboszcz, Kaznodzieia; pO· 
tr"ełł Kościelnych, j ludzi do nsl'ug Koś,io1a po· 
trzebnych rAtowania ubogich Cudzoziemcow, 
"\Vdowy o;ierocia{e, utn.Vmuił si~, Dziś Prowi
zorem iest: Antoni Zl4ti~,., Podskarbim Frauci
szek Tukel ,. i dzi~si~ciu Konsyli9Tzo1V pnysi~
gfych. USzczęśliwila Famili? cAf:} .Xi~in~ . e 
Francyi; to Zgromadlenill od stu. ktlkud~I~SI~t 
lat przykładnie Eebrano. Cnot ~ Chl'Ze~C:lan
skiey pobożności dAi:łc dowcdy , kIlkanaścIe ty~ 
,i'1c osób uuc;z~śliwiIo. 

J7 ł 

mnie 'wspftniało&ć mulal'Zów tJiewymównie 
dziwi. BJ'łaby 1".~ecz iui osobliwa, gdJhy 
ieden z tego gatuaku ladzi, na tę wielkość 
duszy zdobyć si~ mógł;ale lIie WST.yiCy robotni. 
cy prz ystll I i na to, aby dzieu i noe praeowllc , 
aby się do uczynku dobrego przyczyni.:!!; że \v 
% braniali si~ przyi~ć oadgrodę sobiCi naleź~ eą; 
j za powszechną ~g(\dą czas i prac~ po,wi~
elli; :ił! będąc w potrzebie i niedostatku, 
wstydzili s~ę przyiąć pieniędzy t'lk pu vnir.: 
2arobionych; Widzę w takowym postspku 
$z1achetność,delij~lltnośćJ i ieszcze entuz'yaziu 
pra',vdziwey cnoty. które mi zdai:! si~ p::/Iwie . 
niepodob'le w ludziach tlet edukacyi. Pr7..y~ 
znam si~ n3wet, iz się boi~: nby w tym fd
s.<.:ywegQ Wi lmoaney Marg"'!(uiny nie llCZy_ 

F.iono. doniesien-ill .. - Coż W.Pan Da to p,~_ 
'ie'iZ ~ ue k nie Matt;ubina, }. i~dy ia Ś',I iąc:

kiem byl:1m t,d~uwego postępKu .. - Tetaz 
nieskończoną nam satysf.1Y.cy'l: iż wątpi~ o 
tym nie m g~,. - Si to takie czyny. i:l1:idl 
21Hy~JllĆ ui" ślu'emY1 bo słabe tylko i nicdosKl_ 
nałe mamy natury wyobr:Jżcnie. Ni~ chcemy 
:roz.ezo.waĆ i~ w 0,;JLSIlCh imaginow. tlyc.h , 
którchy tą w esley swoity wysokości pl/d ... , 

Wały, a przez osobliws:2c C:ziwac.two, helOIzm, 
który AIIS .zadziwia w Hist,)fyach W ciziIde od 
I>!tmey ill'Jtoi;"łCyi wymytlonym, Zd<lle si'f dU4 
lekim odp dobi"il~twa CO p.rawdy. A prze-to., 
to il!It pirkll~ W p01flyśleniu~ W moralności mieJ
·ta nie 111&, ale bycli moźe W istocie i lZC~ 

czy-
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czywi~tości. Bo Iud%kll imaginacya nic cic 
IlIde pomyśleć t:dt pięknego, tak WSPI .ide
go, czegoby człowilk uczynić nic: nwet, Jde
dy id:r.ie za pOtt1fiZ~niem serell, albo 23 witl
.kim prlykładem. 00 si\! tycze doskonałosci 
takiey, iakn hydź moźe W poięciu naszym, czy 
nie wic.lziemyŻ iey w tych, którzy dosJ.onale 
l\"'ypełniai ą w~zystkie obowiązki, lItóre Ro
ligia prapisule ? 

Gdy to mówiła Margrabina, dał ,się I~.v
szeć zrgarek Ba1:onowy ... - Ah M~mo! 
odezw~ł sil( Ceżar, niemasz iel.%cze dziesi~_ 
tey_ Bistorya Pustelników lobo pi~h<l ,-lJQ 
też krótKa byłn, nil'! mieliśmy Czasu do Z1PY. 
tania_ . - To pr:lwtla, przyda PuldleTy:! , 
chciall'lb) 111 naprzykład wiedzieć: i<-7.di n :
wenLl:! Jadwigi rO';1!dany ctrzymała Skltt< k ? 
-Tak iest. 5l dpc,wie Pani KJemil", D ohro. 
dziayh iey w cią~lI roku ZO!iltllła M"tll ą. 
Ale wan;; puwitlll it:~zcze postępek. iey (6 .. hL 

KI ch; 11(; to dzi ci~ ma dopiero si, om lat. 
.Roku pr~"szlcg() potknł/ł Panien ,;j t-, l a 

"-c:cll,lGZCe w leS~(;l Montmofen.,y n,alą wie-
'r z1,ę, któr~ Matka za rękę pruw:\dziła. 

_ " aron ity 10szyk poiiómków, p 0 Stl'2t'. 

Xit~niqkd, że rnłOQA wieśniaczka 
iaJa, cJ.Gcilli zdrowe i pięklle 0-
:I- .ta Sl~. OświadczyJ, i.Vl.ó!tJ.a: źe 
a llie była cd urod.:reni" ślepą, ale 
~POSObll dogeac si~ uo P~ryill, aby 

pora~zić mogł:!o . - A czy. 
l~i 

ltiby wzrok iey Pl,zyw.rócić p6t:rcdili?, 
TRi\. p;.lwiednią· . - Otoź ze Illną poied zic 
do P>lryźa; usunę Slę w poif:źdZle, aby Illiała 
kojo mnie mieysce.,. - Na te słowa ~z;;.. 
hl:! liit 1Z11l11i wit:-śniaezki M:.ltha; a b~dący 
z Xir~niczką ludzie, przyiśe i ey nazniutu 
do Saint L_ .. rczkazali. 

Wectiug myśli i pi~rw~zego ż~dat i:1 Xic_ 
żr,icz.ki t posiano do Paryź,\ do sławneę,o O~II
litty ślepą wiesnillczkę , który ~ą 'przez he, , 
i cz~ść zimy u si('bie T.!!trzyma\.Vszy, dos!I\";_ 
mle uzdrowił; i gdy na drugie lato dl Sai/tt 
L .. Xi~żoiczJrrt rowróeiła, zdziwiooa z nit, 
~pG8obelll dla siebie przyiemnym, Zi,Stll ,'1~zy 
tęż osobę uleczoIl:! ' i dcsAon1l1e wiaz"c;:. _ • 
--- J.lko? złwoła, iuż nie ie"tt:ś ŚJl!'lF\! .• 

- Wcale llit:., . • - Czy się 7: t(~bO Cl". 

Sz y,:;ż ? •• - r bardzo; p~_ r!iewaź będ ~ 111 _ 
głn praco'lać .. - A czytać: __ ~ _ C; J .l.Y. 
tac, to nie umiClm .. - A prz cil;' <;t ·~z" 
it:llteś odcllInie; a ia czytać umie;l:' 
Dwa roki cai.e nie widzll1ł/lm .. - 1- r.'lwda 
iest; lt.cz gdy tel'n przeyźrzalaś, uczyć.:ę 
będziesz? .. - Nie slal'li e n:l to lVl at Ki mu. 
iey, aby mię do szkvły PGSl:1C miaLl .. . __ 
Biedtaa ty iesteś; cl1ce:;zże, :1bym tWliią by. 
ła Mistrzynią? ieieli c~ si~ to spodoba. co
d,ziennie godzinę uczyć ci t b~dę .. _ Zdało 
Slę młodey T~klllSi, że Xieźt.tic.:ka z niey ~a~. 
t"wała, t rozesmiala si~. 2\10 gd,oJ Llic :4 1;ia 
){:il:inic;~kól nastaWąć, a pu:yeomna słuszna (j_ 

110bcl 
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solDa prze kł:tdać iey, iż trzeba do tego cier
pliwości doi~iadczoney. rzeiIJa wtedy .. _ 
Mieć i~ b ęd ~ .. - Może si ~ nil długo za
niesie ... - Nie zra ;, i mi~. Wszakże ia si~ 
w pitttnaście dni czytać m. uczyłam ... __ 
Pay-iouę t o ; z tym wszystkim: ittźeli Te. 
k1r!si lt roa twalido poięsie, li pilności nie przy. 
łoży, pnyidzie iey trzy m;es i ~c(: całe uczyć 
się· . - A czy będziemy tu ieszcze ćw~elć 
roku bawić?. - TaJ~ się spodziewam .•• 
- Zaczym będzie d08yć dla Tejdusi czasu 
do nauczenia się; a nie bllwiąc: chc~ ia dziś 
pierwśzą ZliCZą': lelrcyą· •. - Mówiąc to 
Xi~zniczka OWa s:wka :xiążk.i, bierze sk:1zo. 
wk~, i z 'Wtelką powolnością i rostroptlośc i~ 
2:czyna prllc'G swoię, po któl'ey skończoney 
źlileca, aby Teldusia o teyże 30dzioi~ co dziań 
stawiła się. 

Jnk przewiqywano. nie naywięcry się do 
mnki Teklusia przykladała, nie zrniło to j,e~ 
dnak iey Mishzyni, szczególnym skutkiem i 
cierpl i wośc.i~, tak wie kowi młodełnu niez\V'y
czayn~, d ,) jlIlZałll tego, co pued,ięwzif~a. 

Było to pi~kne widowisko, pątrzyć : iałto da~ 
wala lekcye, llaganisłll cicho, chwaliła gło. 
śno, z II chęc.aIa o biecuiąo n:tdgrody', cieszyła 
się z post\(pJtu, i przylmowda nieiako przyto
mnych .plauzy. Widok ten bói,wil mile,i przey· 
mo nł, bowiem ZW1U na duszy tak s.!odkic 
sprawować poruszenia, 2e si~ niemi nie mo· I 

żna nasycić. Nareszcie Tdlusia przy tObeli 

ie-
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ie!:leni tak dobrze czytnć umiąła, iako iey 0,,
br.) dzie ~ ka, }.tóra dawszy i ey xiąilri, suJ.nie, , 
n:; l! onicc rzekła .. - Na przyszłe lato, Z110~ 
'nI cilt czego nnuczę ... - O prześlicznI!. 
lli,h XięŹllic:zko! ,uwobia Puleberya, sta
u.iesz się zapewne godną Matki twoi<iy ... __ 
T a tHV"3 g a zakończyła wieczorne posied7,enie. 

Nilll się iecinakowo dzit?ci spać pokbd:ty, 
otrzymały pozwolenie póyść nazaiut<tz na wi. 
nabranie do Mateuua. Powstawano raniey' 
niż z:\ zwyczay, otby przygotowl!ć naczyniu, 
i narzędzia do tego potq:eboe. Przyniesiono 
c a t~ry koszyki do miary r obione, i czte.:y 
!1otyc do ścinania gron. W godzinę po obi!;:. 
dzie ud1!no się piechot!} aD winnicy Mntlm. 
~za, która byiajo ewierć mile od Zamku. Przy
stltno na tQ, IIby m3łoletnia Kompania przez 
d",-ic god~in prac0wafól nil pożytek Mateusza; 
po .któryoh dvpiero minł nllst~pii podwiecza. 
lek z innemi robotnik:lmi, a na koncu koszyk. 
lI" inog~on pelny mi.mo do ZamkI! na wózku 
odesłać. Wizystkie te umowy dokładnie i z 
Ochotą dopełnione były. Oddał świadectwo 
~'latellsZ, za małoletnia FamiLia Klem.ir lepif,Y 
~e,zC"ze od Własny ch iego dzieci pu eował:'! • 
dla którey dnia nie było zabawnieyszego. 
Zmierzchem iuź samym winnicę OpllSZC~OflO. 
Wchodz~c do Sansery ~ezar, pierwszy 

\\-Uedł na dziedzini.ec; i. PQstuega, iź si •• 
1l~'Jcego na koniu człowiekA widu innych 
Qhtt~,llUO, dyuy powtóllOOC Oyca sWoiegG 

i.mi li. 

, ' 
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imię, zbHia się i odbiera wiarlomosc, iż Plln 
MlIrgl.'llbia o pół mile tylko Oacw.ii znaydo~ 
w~ł się· Leci tedy daley, p02nale pokoicwe
go Oyca SWI';~O, ktÓ1Y własnlt. i<:siadł z ko['ia, 
i,cis,,;t 2.0 i płacae z r<:tloici. Nadeszła z Cór
kami MlJI'~t~biJ)!l, wszyscy liię weselić nie
wyiil.JWl1ie ;zaczynai.~, p}t:,i,! Kuryera , konie 
du V(,i1201.1 :<:/tldlld ... ć Kll':ą, nttkuniec idą wszY. 
5C) d., w'(,zowui, i nim zaprzęg skończony 
by1, itlŻ v;rs ~yscy byli W' kaucie. W K\.vJdralls 

fJ{.dr<J;~y zatr2Y ll1uią s;ę. Wysiada hoić ze swe" 
go tJ0ia2:clu, i kcchal11 OJciec Fall1ilii., po 
rojUJ nit p,·z.yt',mności sw(;i~y, znayduie si~ 
w pośt;, ód c;;ób ~?bie rli.yllJi ~ bieILzyCb. 

Kxcitki ten ezas, hóry zsz{'dł Gil przyby~ 
w~Lie de- dClllu, Familia t:\ hami tylko ipie
szc7.otan1 i, ~ llfl;yżyWSZą , :rr.do$~ cknzY\-'f:Jłn. 
Noc byclit c.lemnll; % iakim ukontt"l,towaniem 
nie wesz) i wszyscy- do Salonu Qs\viecou"go ? 
Nie mogł si~ ~apatnye do Ivoli dzieci swoich. 
Ma"grabln; ktÓl'yi Oyciec po dlll~iey nie-
,pl:zytt.,mności ni.: zuaydui.e ich upiękl1i... nych~ 
Z "rugiey strc oy p;:strzc-gano; iż trudy wo· 
jenne zac.lneJ na twarzy Pana KJemir odmiallY 
nie przy nirsl y , i zdawał $i~ bydi w nayczer
:,tV'il ieyszam zd wwiu. 

O półnccy dopiero na spaczy ne,k poszli; 
le~z dzieci ze dniem powstały, nie mogłc 
dla li'ad(;Ści oh zmrużyć. Przy sniad/lniu 0-
~naytnił Margrabia ~ ż~ miał potrzebli wI~cić 
~i~ do Pary.źl, i za trzy dn.i wszyscy tam z 

SZlIn 

'7'7 
S 2.ar1sery wyiecl,~c l11leli. Nowina ta ba~dzo 
knlcdyd. :z~smuci.ła, hcz pocieszył i eJ) Oy" 
ciec, oiwi:tdczail.!c: iż postllnowił u siebie, ~o 
rok sześc: miesięcy W' Szansety n:Jiellzkać, Ce~ 
~~r i Sicstry bt'~ pł~czl1, J3Ul'glllloyi cpuścić 
nte mogły; mc1L:Jl AllbustyneJ" gdy l11u przy_ 
szło ROdzi'ców imalego Mikołily1tn opuścić, 
.Nakoniec smutnie dosyć z SzansHy wyi!.'c1Ja
tło. Cięs30no si~ w d rudze, . iak lnożu';j było t 
at też za ?(Iwwtem do Paryża wszyscy do 
·'Wesołegt.., honoru pow.rócili. 

Po ki.lku dniadl sppc7.ynku j U,\,\,-j.O,zlll dzie
ci ~woie Pilni Klel11it do Luwru, aby tao'! ,"vi
Oua1y malowania, n:l widok publiczny co 
dwa raki wy3tawiaIle. Cezar i Siostry, iak na 
swóy wi",k~ l.;<)r020 dobrze rysow1lfy. Już wie .. 
le smaku l wiadc.1l1dci w nllukach pj~knych 
tJt.byly, zaczym widok takowy wi.eJe im spraM 
WIł ukor;tentolVania. Wiecu·'tem o samych 
obrazach rozmawiano. - Mamo! powie Ka" 
l:olioa; musi bydz do'b:rze pOde~zła tli kobieta, 
kt6l."a pię.kne Owe obrazy, w podziwieniu 
\VaystJ\.Ich b~dące, majowIjla; bo w młodości 
tyle doskonałych talentów miec bardzo'trudno. 
Jakże ~ię .. łlJuiesz pytać o to;' gdyśl ier pOi"
tret wld21.ała? . - Rozll~iałąrn, ze to' ley 
byl~ d~\Vll1eys . .ze -dzieło. Jest tedy tak mła .. 
tlij l plękn~, lak oa portrecie wyl'~źona ? •• 
-. Gdy tylJro Uliał/l t~Jent pospolity, ""te. 
I;\y ley młodość, płeć, kształt tyleby łlliały 
\vz)!,1ędu, iiby nie ta", surowo sądzo~a bvłlł .• 

T~m III. lU - ia .. 



] 78 

_. J nkie. tedy p'- dzi wicnie wzni€ca~ 111usi, 
gdy, do ' tych wszystkich Ju, rzyści łączy wr 
sokle talentll ~.- Pówsz.echncśc ludzi spr.1. 
wiedliwa iest, to co i~ zastanawin i dziv. i, 
to wielbi i ,s{awi. Dla tego po ,~trzegl1łIlŚ, iak 
'si~ ,;,szyscy do o ''l\'ych lllalowideł zbiegali .. 
Celować obok naysia'.'l"oieyszych ma l:!rz ó "'l' , 

chwrda tu nader dla niewinsty znakomita ... 
- Tak, illf' t(;Z i niebeśpieczna:. -Wsziłk
ie Mężczyzni nie mog:) zazdl'ościć Jtobietom 
talentów .. - RłlCZą n;lm czynić ten hon or. 
Lecz ~iedy do tego przyjdzie, czynią to z za
wziętośc.i ą , iakiey nie miewaią ku sobie sa
mym; rozumiejąc: iż prawo starania sic o 
chwałę im tylko należy. POdchlebi:Ji.ą ;.1111 
wprawdzie, i , dai ą się rządzić, ale dziwić n;lrtl 
$ię nie chcą. l tak, aby się wrócić do Pani B. 
gdyby, iakom rzekła, miałn tylko przyjemny 
talent, wtedy odbieraiaby b1:lłd, podchleb~ 

stw:lby same słyszała; ale że odważa si~ ma
lować obrazy Historyczne, a żaden z Akade~ 
mików malarstwa prze wyźszyć iey nie 'może, 
trzeba przyznać! iż to ie!it rzecz osobliwsża. 

,Pan Labe powiedzillł mi, iż dzienn~cy opi~ 
SU!ą z krytyką obrazy na widok teraz wysta' 
WJ(; nc; rozumiem : . iź wielce musieli chw:t 
lić Panią B .• , -- Maią oni nadto uwagi i o 
s,trożności, tlby śmie1i kobiel:ę chw:dić, kt~t~ 
się ~rawdziwie dystyngwllie : Wsp4nill/i i lita' , 
l&imi, są pełni w z gl ędów dla zazdJ.Osnych, cia' 
ł1i~ iCh"iak Inogą; powszechność za1iludz~ tyl" 

ko 

.:0 wie~kle!, lub pr,~cy nżytecżney, dlllwtlie 
Slę; om dtll1ł C słabemn prcteKcy1J., małe ty1 
J.t ł J' • ' 7 , o ta CHta S'Jawlą. PO/1:neroość wyqziałem iest 
",:iększey Jic.zby.' a przeto takowym post~p
kH'm pUyWlęZtllą sobie e,rlltn:.Jdę pr7yi.aciół. 
a m, bywnią pl"awa do W.fzięC2łlości zazdro
snych i oszczcrców wielkicb t;llelltó .,' , .któ. 
l'yc-h liczba, iako iest widką, tak i SZil:C,dzac q , 

11 równie czynna, iak i:ldówita Dl e naw-iś~ .• 
To tedy, Mamo! d'zietJoilli nie oddaią win .. 

neT sp:rawi,ed~iwosci Pani B .• . - Jeden są-' 
dZ l ~czegolll1e sprawiedliwie o iey ddełach, 
drugie zaś tym sposobem nisza, iź łlltwo :za ... 
ci ' ." ~ z,lwiai~. oS(:by n;c zn:, iąct: t;\kowey d?'~enni-
kow polrtyJn. Z drugiey strony oieprzviacie .. 
le ~ey ~ i.e J1log.~c ~I\ptzecz'y~ reput::\cy,l,' UCl"Zya 

mUlą: 1Z 113 nł;l iurt zlłsłuźyła .. - Ale c2ymźe 
teg'o dowodzą: " - Oto ie Pani B. w ma~ 
ł,V~l :yl~o gatunku celuie ' .. - A przeci~ 
~ldzlel1śmy fi ;,; ury tak wieJkie iak są w isto
Cle; przypadki wzięte z Jliady ... -" - Albo 
~o':vcipne wynalazki i. IllJegorye; to małym 
om gatunkiem naiywa~ą, przydaJąc: iż odtąd 
Snml!) tylko w1'ł (; rllnki kubiet malowała .. _._ 
S,! tedy tey myśli: iż· do w\ąaźenla właści. 
Wego kobiety" nie trzeba mi~~ talentu znak<l
tuitego, .. - Tak wlllśoie; z!lpumnieli.; łe 
Aloane , (e) S<lme tylko Wenery, wdzięki?-i 

~---_._---
M 1 Kq-

(t) Albane \lrod~ił li; w BonQnii. O:i.eniWizy ~i; 

" , 
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Kupidynki mnIow~d; a tyle test p~żedziwnych 
w tym rodzaju obrazów Raf"h, Gwi d:l, i Ka
:tol.u Moiatti. Tak zwyczll.ynie .zazdrcsć ro~ 

. 2.umuie. 

Ml1mo! odezwie się P111ch el:'yll, widzę z 
ukontentowllniem, iż iest wiele J\cbiet dzi
siay J które z mysławcie.\szenJt maJ.Hz~mi I 
rnieścićsię mogą··- WeF-rancyi są cztery I 
Ak:-tdemiczki, nie rachl1i ac innych wi~le, któ
xe więcey poięcia talentu pckazały, niżeli nie
lItórzy w Akadell1i~ ul'llieSZczClli .. -. Jakcź 
widzieliśmy w Sali brzydkie 0brazy .. Puw
da, że były i takie, .którym dobr] gust i przy
stoyność obyczniów wl1iy ści a by. tJnJ 2llLronić' 
powinn:!. Ale w.róóny się do kobi et, kt6re 
śię w tey mierze wsławiły. Po .między Cli" 
dżo21emkami ic:st iedna bardzo sławoll, malu. \ 

ie w rodzaiu wielkim; znayduią się nawet i 
lwpersżtychy z malowań iey rznięte . .. ....:... 
Nie inna zapewne iest, tylko Angelib K4f1jf
"I1In . •• - Nie \liit5llJ, iak o nicy dzienniki 
piszą, :lIe cnią EUfopn przyznaie, iż wiel~ 
.kich iest t:tlentów. ·-Mamo ! która z ukon' 

. I 

tentowaniem zbierasz to, co ie~t na pochwa' 
:ł~ k?biet, czy też d wiadome- nazwiska tych, 

któ-

powt?rnyOl szlubem-; bardzo piekną kobietł, 
brał lą za model ma·Iowaoia. MIal' dZlCci tal' 
pi~kf1e, iż nietyJko iemn samemu sfuiyły z. 
wzór, ale POłluin sfawny malarz, i LflgarJj 
snycerz, wdzięki dzieci od nich 'pr~eymowalil 
Umil! w~. 1(i"o, mlli~c lat S3. 
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któi!e si" w tym rodz ~in c hW:tły wsh wiły ~ • 
-- Zńarll ie po cżęści~ A gd.v znaion1R wanł 
Gazzoni, Cyranl, RQsalba, (I> spiszę wam i 
inne. Trubaby ' osobnego ,dzieła na to. A 
wreszci€ , ieżeli ta lic2iba nie doc hodzi mno~ 
gości ludzi, }I:tórzy w tym rodzAiu wfgóro~ 
waIi, -iest t o skutek przes ~ dl1 , który nas po. 
czy wie za nit'zdatne do tych ;vielkich .hlen· 
tów, któ're puj~cia wielkiego w rozumIe wy
lIla raia .. -A to iakim sposcbem? - Oto ~ 
ki~dy 'si ę chcą zatNldni.ać tclukacy§ naszą, da- ' 

ia nam ty1Jw wyobrażenia ogólne. często fal-
• I " • . 

szywe, talenta płoche, wladolUOSCl powle.tz· 
chowt;le. Jeżeli malarz ial,i własną Córkę VI 
Sztuce ll woiey wyuczyć chce, będzie iey za
pewne powt;;rznł często, ii ni€po\.vinna mi~ć 
\viększey ambicyi, iilk m:dow2ć, portr.ety, nll- -

niatul'Y, i kwi.,tk i. Tym sposobem zniechęca, 
i gasi ogień irrlllg inacyi. Roie tylko malo
"W"ć hedzie ta oscba, która zdatna była do Zo· 
stawie"nia B . .I hrote ra obrazu. Podollnie, pozna": 
"WS2y dowcip i talent do nauk, przepisze iey 
rOdzay i gatllo€k, w klÓtym się. ćwi(.;zyr:\ mI! . 
Staie się uic ieden t:tk(,wy 0ycIec podobnym 
owemu pysznemu Rzymianinowi, któ:y ~a 
złe używniąc pot~gi Pailstwa swoiego, .1 OpI
nii, n:ldaw~ł prllwa lIciążliwe, właśme lnk 
tam~en kresli okrąg, który zakaz'llie puestę-

po-
...... ' 
(f) O tych ł i innych znaydz.ie ~j; W pr~ldat!cu t 

na kOl1Cll tego D;z.ie!a. 



. 
pować. Chociażby podobni} by ta XO"ff,1~mfl, 
lub RQsynQwi., C o do talentu, pOWt~I'zae iey 
b~dą, ze Sielanki tylko, lub baieczJ!.i plS:lĆ 
iey przystui. 

Siyuaiillll Sy1'lowicęsławllego mlfzyka, 
:która. przedziwnie ;,:rała na KIa wiJtQl"dzie; do. 

, wied:r.iaw:;z-y sie p tym, źe pierwszych teg'll 
(J~ne'la{;',lIsu nie umiała, zapj·t:·d~m , dla czego 
tyje zO<1yduiąc ~pos(lbności., tych fund'lmen
tów iey nie w/uczyŁ? -.d~ 7J:do mi się, 
oopowieJzial, aby Czas nu tym trawić miała: 
bo na cóż komp( nowanie n< wych sztuk ko
biecie przyd~ć się mOże! .--J.:h. t ~1l llJCrOz

sądny Wui~s:~el[, tak wszyscy ludzie o nas ro. 
zumiei q. Zg~d?·i~, si~ na to, iż taJ, dobrze 
gr;tmy'- tnllcti;tmy , rozmawiamy , in~_o i ( ui; 
s, to rzeczy n,\cto pewne, ub}' inl :.11 )rz(;, 
czać. 2 tym wszysc1im test ieszc2'C i(~C1tlJ t. _ 

lent pospolity K ,bitt.;m i MS.::::C2,VZ1 0.11, ta.' 
lent ten Przecl~itvn.v, wysDl.~i, WYllla-:t kOnic" 
cżnie żywey cnJt ( sci, <'gnia , do~'adllcg<) wy
:razu, i wieJkicbo dllszy WZ! ;zellia, iakie 
tvlko oni sobie pnywiaszczni2, .. -Cóż to za 
talent ~ , -- Oto lld~wać dcsk:llale w Tl',oe-
'h' 

dyt, lub KOml'clyi .. --'- Ab! wielka pl'ilwda, 
iż si ~ zoaydui l:' gromaOll siawnycb Aktorek. , 
Gdyby WSzystkie inne t<llent'l, tak ialco tell, 

nit. tak były ~kl1thifjnJ nl\uki, ćwic.zenia sie I 

edlJkcc,yi, ilIe tylko szc .. \śli\ ... ·ą przyr~,d2en-i~ 
sposobności,! ' w,tpić o tym nie t.rzeba, żeby 

$l~ 

Iió 

si~ zupełna równuść między kobietami, l m~. 
szczyzn!lmi znilydow:d.a. , ' , 

W !Iilkn dni potym I powtocJ.wszy z SlO

str;,mi Cez:lr z pa·lacu Luxemburgo, w któ. 
rym sławnego POl/uin mal0Wa?~a oglądali, o 
wiele rzeczy pytallj, zeznał: 12 potopu prze:z 
nieco wydane oo Ule uwaiał. .. - W twoim 
wieku, lz~ldat> mu Pani RIemir, nie uWa,Źa
i~ ty l ko na to, co się pod~ba, C? ",:, vc~y 
biie co moźe żywe U(:ZUClll podnIeCIe, la

ko s:tach, litość, i tam dal ey; co zaś iest 
subt!tlnc delikatne, lub głęboJtie. tego za-, .. 
pewne nie pustrzegasz. Al: n. z,maw~aląc z 
tlb ą , okażę ci to, czego nle poymJ.Ilesz, .. 
te uwagi do gustu i rozsądku dob~ego przy~ 
p-:owadz~ cię ... -- Przywodzę la sobie .na 
pamięć ów obraz Pu,;yna, ,l~cz. przyznnm SIę. 
.żem w ni 111 żndney plęknosclnle pO$trzegał. • 
- Uwaźalźeś , gdy deszcz pad ': ~ . ' ~ Ty
si1c razy-. - Ped czas nawaJno.ści przypa.~ 
t:tywałźeś się :c IIwagą koloroWI cIw.ul', 1. 

obłuhów, przyćmleni,u po\~ietrza? wapor ~o 
lltmusferze r('ZbllY ok:z:ywa1ąc wszystkIe WI

doki gasi śWletnaś6 ich, osbbia kolory, od-. . . 
legleysze rzeczy zak~.'Iwa .. - N~c tego me 
uważatem .. , - Gdybyś te Skutk.l des2c.zu 
Dl tarkował był, z dz i wiłbyś si ~ zap~wne, w ~a· 
lI.impodobieństwie prawdy wystaw~ł tO wszy. 
IStko sławny ów ll1al:lu; ale naywl~~Szy ,szą
cunek obrazu tego iest uJdad, ~ZY!l ~ompo
zycy,. Zapol1lniy na czas, źes wld~:lał tłn 

ob,raz, 
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pbraz '. a powiedz mi: gGlybyś chcbt potop 
pniwersalny odlllnl{)Wtlc, coby ci teź na,ypier. 

w~y na Il1y.ś1 przyszło ~ .. -- Oto wystilwie 
wleJe ltlClzl tonących •. --"'PJ'~Wda iest: że to 
naypieJ;wey zn .. tąnawia ~ lecz w.yKOtlanie ma .. 
łaby PQrtlsseni a w pat,\'2<ących spIawiło, . 
Spóyżrzawszy na tnkol.vy obraz .. c<'kby widok; 
hgo obchocltił. iilk. o<;lmnlowanie b~tlllii. Miał 
tę uwą.gi Pouuin" zlIaI i to: iż malui:,c tell 

. ~trastIłY przypadek, p(Hvioien był wyb~ Ć po .. 
:rę nayokropnieysz~, a ta była przy JWilCU po. 
topu. S'l~zi{ tedy, iż nie nąlpz;,ło w iele fi
gur do owego CZ:ISt'l iYlłcych stawić. Pi~D 
teay ies1; osóh pryncyplllllych,' ille i:1 k wsz;. 
st~ie ~o l osu siV oiego paywi.ęzuie. Nię Z111y. 
«;\I.ll~ S1 t IJne warce, ale p\·~ezn;;c.r.Ot;e ~~ na 
prZ'yi~r.it ci t/su, ktd/emu p OdJe?rl1 ~'t.edy c:). 
ły Nal'ód lud~k~. VI taki.mi" tt'Qj p~>łoŻf' . iu 
tyci1' nieszt;:z~ślivych wy.,t:,will? z it;d'.ef 
stTony !VIiltl(.:,\ iedynie stros kaną o los d.llt':.:ię-

• , . '1" 
c.'la ~we3()' lllyS! t SZCZt'go 1 OH? () l (jg o wy b,\ wi c .. 

ni,u;;;; dLUgicyMałf " ll~.k: poehie ręce tl>n~cey 
Zoni.e; .stoi 011 l1S bne,gl.llódki, VI gc,tow ści. 
~zllceni,: sil do wody, nby sil: z ulubioną, m()gł 
:cnzem ., 1 W san1eyie ,~.gubie znaydo'vYać , Na 
iedney !)'t.ron.ie Obtazll tego widzieć się cl,'ie 
"'C1 ź w groźJl,W'ey minie j podnosi On zuchwa
Je głow~ , zdaie się: iż syknnie iego s:iyszeć 
mażn:'!" Rozezna każdy ~ z~drźenielU ducb:>! 
owego knsidel/ł, k.tó;y 2wiódł pierwszego 
f;i.d9W iektl~, a na OWyl1l obtaz.ie cieszy si~ nie .. . . 

'l" , 
/ 

1!i5 

i~ko klęgkPe naw,! lndzkiego Narodu. . • Ale 
padzieb bgod.zi olu'[)PQoŚ€ tey strasz'1ey soe
ny; zfatygtlwane p"zeYlUuiącym widoki,el'n 
oozy wypocząć mOiią uyŹl'z/tws;cy W odległo
~ci arkę ·Uo8go •.. - Za.pewniam to, iź te~ 
X3Z znam cały ~z :\ cunek i Wl!~tość ta.go malo .. 
wIłnin. Bęqę lllVlli!ll Z pilnością de;sz()z. a. 
potym wrócą do Lnxemburgtl, abym si~ obra
zowi Pl1~syQa potop Iwit1t~ wystaw~iącemll l 

plozypatryw:d:. 
- Widiieliśmy inny ohraz widooz;nie w·sży.
l!tki~l szacowny, to iest: ul!oc).cenie Ln.l' L~ 
ka XlII. (8) Pokazano nam d '.V0lnlii wy:'\z 
znardui'ł':::y się na twa.rzy Matki lego-Maryi 
M'.!licls', l{tóry krtżdegQ z pilrl'.lścl:! przy ni~ 
tl'L1i aceryo sin W ocz.,! biie .. -,- .- 1),.\T'tJ ~,~ 1l'l1-
. "b l;.. r w lo 

wainieysze Illalowania cz~ści ! U ld:iCł i W rl';l7.; 

bJ sel'G-:: i d~)wcip ~rlsta,nawii\i\;, Kiedy ictl 
gW,nwvlnie .lll .11arz iaki ni€ posiada. ~rzy n'lr
';;/i~kszey zd,tno~Gi wi,elk;i,n n '13 w <1 i: się !1.JC 

Ul t)Że. W,tI.\caiąc do portretu KJ:'ólo'vy F'tlnCL1~ 

zkiey, głowa iey iest przeC;lld ,l\V I'\':;, wydal1'\, 
Nie znalazŁam podobnegą c.iwóc; ;~ ·$~~L~ p)zY-. 
ciwnych sentymentów 1111 iildnti5" f: 'ił .. : i.1.'<lr'" Y 
oznac3enia,tyJ.ko w ~a\~lłkll rz.ll~tylll p" :"?Z 
~Ła ·.vl1ego Pugetit, znllydL11ącym :; i~ w G~.ntl:(.. / 
Wyuża 011 I'ligcz~ńs-two S. S,ebrrstya'lą, ". \1l)" 

d?led 

---, ------------~--~------~~~ 

.', ", 

, . 



dzi:6 moźna na owey tW:trzy, i stopień wy. 
SO.kI , c;~ułey boleśei, i ogieQ pr.zeymlli~cy 
nllłOSCl Boskiey wyr:tŻony .. -Zdaie mi :się: 
iż dobry malarz po,winien wiele umieć .. _ 
B ez w:1t pien-ia; nie może się obeyść bez wia
domości Anatomii; bez Geognlii reguł, per
spektywy nie potrafi; umieć p0win;en Histo. 
ryą dawną l teuźnieysż~, Mitologią, nare. 
szcle ieżeli rz(czy, przymiotów i stosunków 
gruBtownie nie uwaźa. ieżeli nie zna serCa 

ludzh.iego, wspaniał}m i wysokim uiody nie 
h 

. to 
~dzle •.. - Nie dziwno mi tU1łZ, iż tak 

lmdo iest sławnych malarz ów .. __ o Nie m:l
JUY lui prnwie ezislay wyobrttżt:nia do il1hie
go stopl'li:ot doskonałości moźe p~z) 15Ć cZlo
wiek usposobiony od przyrodze lli?, l k, cIlll

iący się W P!'llcy. Sławoy Rafał * ttru:trł w 37, 
:rOKU ~ycia, był dobrym snycerzem, wyb"r-
1:1) Dl architektem, a n?ypiel'wszym w ś\ovi ('cie 
l-ll:llar:em . lY1ici,ał Aniół, wi,elki r, wnie sny
cerz, lako i malarz zawołany, słynący v ca, 
łym ś\Vi~cie architekt,~ Wzros~ wielki zbyt-
1. • • b ,. 
-"u "pomnaZatl;!c za IWy płoche ~ wypędza nas 
~ osobności., c..drywa od nauki, L Wprowadza 

ni(:smak pracy ..• , - Nietylko malarze dzi. 
sieys'i nie ćwicz. się w innych skutkach, nIe. 
się zdaie, iż wcale cZJtaniem się nie bawią; 
bo w generaln("ei HisLrye tylko enatlJme 

ni Juią •. - Praw~1I iset; II GO gorszego: że 
też same pospoli te r \UŹ ohllzy sposobeltl ;rwY" 

Czaynym robil}'. - lVIo~naby t_ż znaiolnł 
iuż 

1!7 

iuż wsżvstkim .rzecz sposobem nadzwyczay. 
nym Il1.Jować:. , - Kto się o to sb:t.-l, a 
Dla po temu ~łow~, temu nic łatwieyszego. 
Dam ci d ,"~ pl'\·vkhdy. Wid2;laleś może nie 
sto xazy /uazkośćRzymskll. ,N iellli!SZ kollekcyi 
malowideł, W KtÓrejroy sili przynaymntey 
ieden tIkowyobraz nie znayd·)wlIł. S tu chay
że wi ęc opisania nł\~tępl1i ącego. M toaa ko
bith karmi własncllll piersi~JHi ". wirzienill 
b<tdącego Oyca, gdy przy niey stoi'icf; cizi!::
cię p!acze, i zdaie:: się gorąco ł:1knlć pokar
mu, który dla niego n.tura przeznuczył." po
gląd<t nn ni<::go IVIntka z bolesnym rozIZ(;
woieniem . Obraz ten iesc w Rzyn1ie w pałacu 
Familii Spaafl. Myśl t;J itst bardzo pi~ ,lna , lu
bo wykonanie iey pomierne .. -Al!! prawda, 

że taż samll Bistor,V''' z więb(l'yl1l iednak it':st 
wyłożona i!ltcres ~'!1l •• --Mnll!rl przt;ci~ ie
dną ty lko pi'Z} dał ok olicz ność, że co ... };~ star
ca uwięźnionE'go Matką aktualną i/U'lgino
wał. . -- Mu,ha teclv coś przydl\c ze swe go 
wynll.lazxLl .. - Z:tpe, nie, nie wtedy talent 
wielki znayduie inne sposoby, i~Ku w (~tllgim 
pl'zyidaclzie. któt',V ci w~polllnieć prag.IlIE' 
Wszyscy malarze chcąc . Jlldytr cd/lI'Il o Wać. , 
nic lepS'ugo nie zna:, duią, ihO wyrazić lw_ 
bietę n6u l'y dr.1gllIlsJtiey , j.tóreyby· g,roihwe 
weyźtzenie oZ!laczólIo sk10l1n "sci woiowni
cze. Z tym \vszyst r,i ltl Jc1dytll, nie byŁa ź,ldną 
Heroiną, dopuściła się zIDóy!tWa, Jj]" dla wy
Maw'ienia ~ lltocy nieprzyiaciól kralll swego, i 

źe 
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źe. się wyraźnte do tego od BogI! po\Vołan'l 
wIerzyła. Otoź iest Historyn. Budź t.> mooł'o 
'. J J l, • 
~z IId1ta mi.da wszyatkie z przyrodzenia 
przymlcty, które przystuią płci ley, sl~ro
mność, łagodllcś~, i lękliwość, a lIni(~iol1ll mi
łośc~ą Oyczyzny,dopuścih:. si~ urzynku skłon
nOŚCIOm swoim przeciwnego; W$zak entuzy
tlZ~ wydalt} CZ~St(l) skutki do podziwienia j i 
taku"y był myśli o tey Heroinie JUllelskiey 
l!/łwe! Weroneń,ki." W swoim przcdziV?'nym o
bra.ll: odrysował Judytę W p ' staei bilrdzo 
przy1emnt'y, cała iey PQstawa deii.kalnl1 łagu
dność Anielska. wey:źrzenie niewinne " sKro
mne i lękliwe; tuyma w iedney ręce zbto
c:l-::>n '1 HaloferneSIl głow~, ale od wraclI oczy 
o~ tego okropnego widoku, nil iey tWilrzy 
nre 2g.ryZOt~ , ale litość postrz"a.1Ć moźna, ka
żdy to widzi ~ iey weyźIzenia,"'alc ią hoszto
wał okrutny H:y proceder. Niewol nic a Mu. 
r~yoka ~1'~j'1l:l1l otwilrtywore~., L1WIl:l.:l z dzik~ 
(:lc};aWtSClą głowę Holoferncsa, a ie" srotTGŚć 
odL~ia t ~ lepiey wyC!aie się przy 1;go'dn~śc, 
PIlOI SWOICy .• Przykład ten dcstaticcznym iesc 
po pr::.ekon';nia, iż spąsoby ttlJentu s~ 1'1iewy_ 
cZe1"r ll'H:, a Przyd,lĆ rnożna \\ ide z imaaina' 
cJ:i, z .• bawiltiąc się celem na'ypospolitszY~1 , , 

1Yfoinnby mieć iakie ogólne prawidła 
wzgl~dt'm tego, co llW:tźać n:deży w obl':Izie, 
n.by ~ądzić G ie c pi~kllOŚci? . _ Aby się na 
JlIch ZOt;ć, trzeba jakI. limy uekli uwaiać ró. 
-ł k k' . ' ~n. s ut 1 przyrtldzerUIt J rzeczy pcd widok; 

pod-
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podpnd,iące, rzeJti, od1c:głości, obłoJ(i, Lu
rze, wscł1ód iutrzenki , zachód sło(Jca, i tam 
daley .. - Zaczym, Ilby t,\,oh nabyć wiado
mości, na wsi mieszk'ac potrzeba, , - Nn1e
iy Il::wet rÓżne zwjedz~łć kraie , oglądać gó
l'Y, sk!iły, putpaśt:i, werteby, spadki wód 
natUra Ine, i wSf:Yłtkie te wielkie widowi.ska, 
któryc h ontuI/I w iednym mieyscu nie ziedno· 
czyła Jeszcze to nie dosyć. Pomnga dziq 
Wilie do tego :.kiedy malarz, lub sl1dzący o 
iego dzidach, zna dobrze serce ludzkie, aby 
rnógl powiedzieć: tll PIlSSJIl w)ci'18a tel' J II/b in. 
1Zf.'go wJrllZII. Nakoniec.: nie pOdobna 005.'1.003.

le znać $ię na nl!ilow:wlllch tenIU, który ich 
wiele nie widzi.ał, który nie czynił 11li~dzy 
niemi uwaźnego porówonni/l i l>tosunku, a 
ieidi l'ysować, lub malować wcale nie umie, 
nit" postl'z~że, i utrllci wiele pi~knośc,i nJalar
sJILch .• -,Jakie teóy bydz ni<"że, iż iest tylu 
znaiacych się? ,- To prawdn, że nigdy 
więc'ey nie licz<.,no %i'b".rtlnia, g::leryi., gabi
netów, WSX) seJ nawet dziennicy Chcąc oka
ZllĆ wiadomość swoice, nżywaią wyrazów u
nJieiętl"ych, od l1i~których miłośników ( albo 
puymymniey tak się mianujących) wymy-' 

. ś!.onych, Mówią naprzykład, 1wieża Fizogn~· 
mia, kolQ1' gO"iC! •• -To śmieszne wyrttz-y •• 
J.$t wiele innych w tymże gntllnk ll. Wie
rzyć ia temu chcę, iż niel~tóre mogą hycli 
prawdziwe terminy; ale i o tylll pewna ie
stern, ie wicl.k.i W tyc;h wiadoruclciach ozłc-

wi.ek, 
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Wi0k, który napisał przedziwne d.tieło o 1\11\" 

larstwie • nigdy ich lic uzywał. • - Cóż to 
iest Za człowiek:. ,- Zowie si~ Mengf.": 

- Jako? ten wielki z:;wołllny malarz?,' 
- Tenże Sam., keórelllll si~ Rzym. i cała 
EUlvpa dziwnie. Z<Jstawił szaCOwne i uży
teczne dzieto o malarstwie; i nie uczeni , i 
biegLi w' ~y sztuce czytać go z:lrównie mo
gą; ar.i tam dzikich słów, ani ~mits:tnycb wy
razów ".ie tJpat.rz;!. A wreszcie, .kiedy kto 
nowe sldei wyobr:iienia, nie potrzeblllC /1<". 

wych i wyl!zllkan) ch terminów, cbce bydź 
ZrOZ!1Qli.11ll} lU i i.,śnym, i zapewne nic na tylll 
nie strr,ci. 

\Vrilcaia c do pnwicd ogólnych, o któ~ 
:rcścic IHT;ili; P'%ypuści.,vszy: iż sm;\kuiący 
W 't~lhow(;y .'ztuce czk wiek ma i:J.ki~żt,lł .. ieź 
pozn!lnie rzec?.", Juól'e wyłuszczyłem, n ~t~
puie n ówić o t) 111, co ma u. ','Źać w malo
widle, Naypicrwcy l"Odz!ly; Histol"yll pie:r
ws.za jest w tym gatunku, a pu:ystępuią do 
niey: Mitul, gi lI , Pdiegorye , zmy~lctnił na
wet iltl,~ginocyi pod ., one do winy . . -Day. 
my: iż kto obr .; z f1ist~ryczny ogJ~da, ,, __ 
Znaleiże mi i:d\ i przypadek ..• - 2ąlilnnie 
to zatrudniło nieco dzieci; nareszcie Karoli
na poruyś1i.wS7.y truchę , rzekl'\, . _ Chcia
łabym widz'ee iedr)t~o 2 sied:Uitl Grecyi 
NI I'drCÓ\'l : Bit/SfI, Wj,k,lplliQce go fi; niewoli m{od/l 
Messynki • • - Barazo to mat .. rya pi~koa ; wy
atawia ak::y'l zabawną, rozml\itość wieku, wy. 

ra ... 

rąZll, mieysce mieć lUoie, i leszcze T-wyczll
ir; i ubiory G~eckie. Ale nióź sarna pOf.l~. 
ąek t t y lókcJi, i figur pryncypalnych, a III 

tv w<;zystko Z krytyką roztrząS<lĆ b~,~ę· r-:ay. 
pitll'." t y, iakie:ź iest mieysce tego dztałanta? 
- Brzeg morski, albo wewnątlrz. d~mu 
T_ · ~ S - Poruies'ekanie Medrca, mcwH:le D 1 (1 3. . ~ 

mieć /110ź~ okazałl,)śc:~, zaczytn ani k< lumn , 
. • ) 'b d' - Weźmy tedy alli ptlastrow ntt." ~. Zle. , , , 

lepiey brzeg morskI. Pn. 1' 7 8 ' ac na,~pler_ 
wey będzi~ m0zna 'Jkr~t [(Qrsera, czyli ~oz
bvyoika )llorskicgo, llwie .... lLlH". pr~tz nteeO 

P'l'OUY już na l~cI wysiadły; fitas 1~ \\~yl\ U
Pllie. Rozmawia z d .\ oma K< rseTlllTI1 , ltGZ~C 
im pienlołdze, pod 6w czas Panny zs~~dlszy 
sit: razem, raduią się, .-A czyby nIe b.1'fO 
pr~yzwoiciey, aby wdzi~czn(Jść swoię '~kaz!
w~dy? . - Ah! prawda. , . - Nal~z~ 
wystawić: iż Korserowie oQ.ebr~w~zy lUZ 

pienilidze , 2: troskliwdcią liczą le, l pr~e. 
glądaią, Dwie te figury na b~ku bydz pow In· 

fly i Bias i młode Pllnny na plr1wszy~ wey
ź.:zcniu; iak.ąi postawę damy Biasowl : , __ 

Starca poważnego. , ,- A i aki wyr:,.z na 
twarzy? " . - Wyraz ukontentowania"., 
- Nale.zy mu dllć leszcze ton, r :; zrzt:wn1o
nego człowieka, Ide tak, aby to pow:lżney 
iego spokoyności nie mięizalo ... - C ói 
będą robić udode Panny ~" - Mogą ~o , 
ściskać i cnłować, punieważ iest w pOde
",złym dobtze wIeku, a puy tym Mędzrec •• 

Trzs-
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Trzeba iednak wystawilIc je, iako skrumne , 
tkl , e, i lękliwe z przyrod2enia, n z ~tym 
nie~ll1iille, tak ie mak wai potrzeba, inaczey 
11ie ryle wzgl~du W patrząc.' ch otuym:cią ..• 
..i-- T; . .kbym teź chcillb w.vst awiaci i" na wi
dvk •. - W którym źe \\,ieku ie odmalLI· 
iLSZ? -- Kaida z nich szesn ~ śt'ie, lub 
siedl21nnśeic lat liczyć bad.': !e. '. -- Bęrłzł'e 
tedy w taltowym nzie Monotonia, CZj li nu
dna iedn:Jkowość. J"hym chctnła, aby ~ię po 
między niemi ZI13,\ d i,wało dzieci~ w f>1~cin 
}E'CiecJl, li drugie w ośmiu, nnystatsza mia
h 1:>t o~nJnaicie, in·ne ZlI Ś po czterna~cie , 
luu piętnasaie; JV];,leń il n ;d~c ZII niewinnytlł 
wi.elw swcie-go poruszeniro m , s.hoczyłuby n: 
łono Starca, aby g o llc ~dowała; l1:Jyst:lI:sza 

2~Ś, bko 1;:1, która powinna llllylepiey mówić. 
fi C~lIĆ r, lłym o cniey, będzie 1\1 'c:Z lda przy no
gach Bi.~s:t) 'l1og ~ aby leszcze trzy mać nn rę· 
1u Sicstrę pi~ci letnią, i Stucowi il} pre
Zentuv. ać, oznaymuiąc nayźywszą wd -.i~
czU(, ść za sIebie, i S.Wc ie towarzyszki . . -A 
heU'luby te olligie bliż~y przystąpić nie mia
ły? - Bo ie'wrod OIU\ j~kliwość wstrzymII. 

ic; są ' .\1 ty ' l"I \I ieku, w J,tórym przemódz iey 
fJie można, gdy nawet ifSt nie w swoim 
mieyscu .. . - Teraz poznai~ wszystho do
Drze; widzę: że nasz obraz będzie brt rdza 
p~~}tny .. - Są iednnk dwie oS(l,by horserów, 
które nie maią uczestnictwn w nkcyi prync v
Falney; iest tedy błąd w lI!oieniu .. -Znieś .. 

my te 
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my. ,t~ <Iwie ~blll"y ... - Nie moina tego 
:rebie) ho p<..tlxebne SI! do :zrozumienia Bi
stor) i; LC'jl nich d()n;yśłi~by si ę nie można, 
-eoby ;zo:lc,p..d tallOwy Qbraz .. ___ Dla ~21j-
g G;;; KOl'~erowie jicz'!c pieniądze, nie Ilueli
br l1Wa~IIG ow~cb Panien dziękujących ~ . _ 
łdC r,IC p{,wmn0 pr:o:(!sz},adzać 'llJo~skjenlll ' 
2C óycy do rachowenill pieniidzy. 2aczym 
~E:n moment wZląe naldy) gdV i"aen chowa. 
llliJ(~t:sę, n.c/rupi iapatruiącsi~ na cświail. 
"CZ€Qle WdZlęC21wści, lok~~ell1 piuwszllgo 
trąca" .. hy pOdobne d::ł bnc2f'ni~ . . -Jakii 
"W • b . ,yraz ~rzy z wolty ~{!:Zle tr,!caią.cel11l1 ?_ 
Wyraź lecln t y ty1Jto ci e:k aWGllci. .. _ B.tl!
dzo doLrz!':; uH:!u nas . nie zły b\dziv •. _ 
lVI~mo ! pOl:wól : ab) śmy prJobnie ieden co~ 
:zle~ .0b~IIZ ud?cla.Ji ... -.Zgaclz!llł1 sj~ na 
(), l.ez€:h tpOVł'lecle te:ra:t: l~sno, CI li( kró. 

.t.kich słowac!l, co w o,. ólnośei uwaźać aby 
li d- " <> , 

Ił ZJe o sZilcunkll ohrazu ) stosown i e do ie-
go ukł/ldu .. - łJ~two iest powtóavć cze. 

I &ośmy si" dq1iel'o nllUc.zv1i, .': - O·b:l~~ę . .• 
~ Tr:telJ~ 111lyprz6d: aby l'Z~C2: od tyt:h po
~lJnna. bydz nl0i,łR latwo, którzy zn:Jć b~dł 
.<lllln1l0na okazane; pc·tt1m . uwa111t:- ·nIl.JeŹ": 
lI!' l' . J 01 
. ze l m"leysce, i Czas ak'yi- dQbrze ui"ty: 
~e' ł' h z; :te l O~U y W przy2Wt.ltylll s.ą po~żeI'iu, a 
~?raz pl~:l ystoi ich w i eli owi i sytuacyi; ieie

i nakOtlleC ZWyczay dobrze ie:st zachowany. =:: Dobrzeście pci~li to, Com pc.:. wietlzial/ł. 
To tedy CO Wleczor podobne obrazy 

:CQIIJ III N .. k11>-
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zHaLlać będzi.emy .. . - ZgllQza '11 s~ ę na 
to; a <rdv na wium" po';'"róciemy ~o Szanse-

b o( • 

:ry. llkladać z~cl1cf:mv obrazy , Fla m lllaod.le 
Tqniera ", Ge1'af'dll ~ Dowa, to iest: ob [llZ y 
~/ieyskich ~ce!l •. - Zapt1:wnic modele b~dą 
nam przed oczyma .. - I tak malować przy
naleźy. 

Takowv iecfnflk rod~a.y malow<loi~, bez ża
dney wątp'liwcści, niższy iest od l'oclZ'~iu szla
~h~tneO'o . Nieszcz~śliwy irlst, który przekła-

b b' d1t obraz, gdzie wydilna karczma, lllU ko ltHa 

~ marchew i kapustę przedlliąctt, na2l port re-

1
y , Jttó~e wyszły z pod pendzln Ił~f~ł~. ltt.b 

Korregill. Nie ma mieysca w malarstwIe konll
zny rodi~y, bo nie może bydź zabawn~p4nto' 

mima bi!z poruszeni:.. Zbierzmy nil iedel1 0-

b.el\2:, co można pomyGl€ć nayśmieszoieyszego. 
malarz nie stanie się nawet komedyaotem li· 
chyl'N, bo tego nie potl'a6, /łby się w głos śmia
no; zaczym podłym tylko zo.taie, a nie Llcio
iznym. Ma t~ mcc malarstwo" iż może r0ł:
rzewnić i podobać się ~ wystawuiąc l'uiłe i 
pr:ryiemne widowiska, moźe nawet wzniecili 
litoić, strach'; pOdaiwienie, ale prawdziwey 
wesołości nigdy llif! w~budzi. Nctdul'cmnie 
sławić mi kto btdzie doskonallj ptllw.ł; obrazóW' 
Flammanekich ; wtedy tli ił VI x.tl!ŻCe, lub 
'D1ltlowaniu sZII.cuię , kiedy mi~ UGzy, albo za-
bawia. Nie mUliI ia żadney llcieeby widzieć 
starą i brzydką kuG'harkf, cebulki obiel'lliąc:ą. 
Niech kto wy ci Uli r~ce z podziwienia przed 

tll-
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takim cbrazenJ, nigdy on W' gahiJ.'1ecie moi (\U 

~n~ydow<lć się nie ' będzie; wol,! r1czey' za
~~.ze pię,Jiną Pa:;tclX,ę, a i nad tę przekładać 
teszC2e będ~ iIlGiną Nimfę, albo Bogini!!. bo 
Ibi wystawui ą wzó.e piękności doskonalszey_ 
Jeżeli Obl'lIZ ~ie ma wartcsci z dCWClipnega 
lIkbdu, ieźeH nie wystawia, iak iedną, lub 
dwie ttgU1'y hez akc'yi, naleiy koni~cznie, 
-by figury te były doiJrze W'yb.rllll~, " Ulogły 

r ł>t-Zl"Z siebie ściągnąć oczy i bllc.zno~ć patr:Gl!~ 
I Cego; iak. n,1przyJdad poważny Starzec, albo 
l:ohieta do'slwntde piękn/!. Ja.kę uciechę przY" 
llieść mOże dokłailne ruczy Dllśl:i-dowllni~, 
,It:órn ,w istoei~ samey ~;iCł w:uta Z:ił~t8~owio
~la SIę! Nie potr~ebn J'C! wl~b2ego talentu 
~dfl:lalowaCJie nbaczki, iak waZOnu z k'W'iatll.~ 
llli, II Z apewn~ ostatnie dEie.to prze ~ iesione . 
bydź POW;.I 'll'U, pOlli(:;~vaź ies't przyieOlne ..• 

1Vl amo! rz es nic pul dJ ex}' a, o iedn~ ie
t~e2:e rzee2 131~1l1 %ilpyt~ć; chciałabym dokłll
(filie wiedzi~ć, na czym zależy s%acunt:k Al
I!'gotyi? .-Powinn:! by~ż wid .., czn:l. to i~st: 
łłtwl! do :ZO'/ldnienia w pierwszvm we"źri?e. 

.. b ....1 I, 

łl: tl , powinna Ozna€:.tać prawdziwe wyGb:t~tł_ 
~Ie, al bo myil mdla 1 fi ą, to iest : do, 011yt za. 
łóW się stcsuiącą ; iak iest napl:zvk~~d tln$tlt
iltl 1lca : Nie'rf,żnnojJ l'zllcaj~cil s·:f nil l'o~o sprawiedti
~oICt; atbo pokóy objitolć sprowfld;r,lli~r:J, dwa obrazy 
llQui le 8rUtl. S~ to 4Ąllogorye pi"kne, tiórnlt~ 
t~ące puwdziwe wyobrażenie i lJly~l moral
ll~, Cz.as odk:rywaiący prtlWd~, iest da.WnA 

N z .l\l~ 

! 
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Allegoryn, a"le si~ 7.11WSEe p .... dooftli będzie, bo 
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7 
iest prawdziwa; z tym Wszystkim ma iedoft łagodn~ści, skromności, naturalności; upift
niedoskonałość, pooiewltż osoba druga nie mĄ koiona iey twarz, cz.yni ią nade!' lóltwą do 1'0. 

przymiotów dOlltlltecznie oznaczonych, aby ią z('z nanta, wyr:Jz ten czy~ty i niebitski , kt6-
prze~ 'Ite kaŻdy łatwo m6gł rozeznać. Chcą rtgo wdzi ę ki. pę dzel it;dncy kobiety mogr od
niektórzy, IIby ią wystawi ac pod p ::l st1cit! łI1·1owac. Dll1 tego póymuiecie d( brze: iż nic 
'Wspaniałey kobiety po prostu ubranp,y; inni t'l],; iest trudno llIalować figury allegoryczne, 
tey si} mj'śli: ii prawda powiana bydź naga, które mai'} swoie zUilmiona, Jllb przydatki, 
i w tym si~ nie zgadzlli ą ; a tak tą cn.ota W :t niżeli te nil widok stawić, które z wyra-
osobie wyrażonll nie moie bydź wS2'ystki.m ~ów t y 1;'0 Fizyog~)(jJ1lii mrJg, byJź rozpo
zrozumianą ·-A nie .vinność maż jakie ozn:l.- :lnnne; łatwif,Y nierównie iłst oOlulIlo\Vać ko. 
G.Zone przymioty? . ~ D:ti ą iey niek.tórz.1 'r" ńlbo Il:rzJdltt ~ niż t:li dać wyraz znaczący 
takie, dla których raczey rozeznać jey nie twarzy. Rubc n.c; w Galeryi Luxemburskiey 
awźna, ponieważ malui~c ią z goł~biem, wy; l'eprez:elltuie tJiewilldomoN, Figura owa nie ma 
stawnią podobieństwo do Wenery. Lecż mo-, ~nllmion oZllaczal :l cych, a równie do roze-
że sl.f ona obeysć bez przymiotów, jeżeli test ~Iląnin łatwo. jest, iak C%III, albo nie/lgodlZ. r 

llT'ty'ta doskonały, p ')niewaź bidzie wtedy b ()skon~dy tylko !I:i:tysta w,ydać potr:tfi ten 
widoczną przez wyraz sobie przyz voity. Stopień pr:twdy .. -A. z;Hym niemlt~z namię-
Zadne znamię oilt ołnzuie pntWdy, !Ul"źna ilf tno$ci, wyst~p k u, sentymentu i cnoty, któ-
sobie wystawić piękną. szlathetną , i zimn~; ł'f'yby pruz Allegoryą wyl'.1ził nit: możfla r. 
ale ittkRiłolwillk Nimfa, lub Bogini, .Iigur~ t~ ""'- Jest OW ~Z"'II wiele cnót, sentymentów, 
lllieć może, dlatego nie mam szczególnego t1- tt.órych illsno wyłoż)'ć nie podobna. Każda 
z na cze nia, ani z prl' ym lotów, an i z własnej' ~l ęc l'Z eez nie mniąca znamion swoic h szc Ze
lizyognomii; wyr:lZ zaś niewinności iey tylkO tólnych, ani charllkteru .. oznaczaią(;ego, nie 
iedney s'łu2,ć moie, oszukać si~ na nim nie ł\loie bydź p"d AJleg-ory~ wydana. l:lk iut 
podobna .. Nikt nie weźmie osoby nie:winności łlap.rzyH:td Dob1'oc:&jfJnoś,<: n10żnll ią łatwo mi!-

Z/l Nimf!, Boginią, Gracy~; każda ż tych ~~~ć :: d,brocilJ, a częstG Z litaki, , kiedy iest 
może bydż pięknieysza, okazalsza; młf'dszą, ~ c~~nlla .. _ Zd31e mi się: że malarze, oprócz 
mo&:oicy przeymniącą bydź nie potufi, przy; (j~leł . Histor'ycznych, powinnib

y 
CZytRĆ Poe-

mioty iey i Lo.ki okazuiące, ~ą na iey Gze- to~,; wnichby znaydowali Allegor.v
e 

. • Nie-
le, i w oczach, dziwno pomiiszanie bo~aźni, ~~tpliwie; ale Homer ieden, i 'TalIO, znalomi 

ła- ~ł łłn iedynie. N,i/ffJII, i wi.Ju inoydl ~ tn,,~ . 
. .&li .. 
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gliby 1116dz pięKnych, równie szcz~śliwych , 
chociaż nie ta~ często nżywnnych,. podać ma" 
teryi; Znaleźliby i W F Illncuskich wierszopi' 
s·ach wielką liczbę pięknych obrazów. Na' 
{Juykłlld, ! d'yby malarz ial,i chci ~ l st~\Vić 0:1 
widok HJgef Bogiui~ zdrLwill, Gremt d ' łby 
nHl przcśJiczny model w swoich wierszach; 
l~tórych sens iest następlli ~ Ct;' " J cst ndcd~ 
" Bogini rączeyszn niżeli Rebe, świetllitysz' 
" niżeli Wen/ls J która oddlll'l mdw:;Qi, churo
" by, i bcile; bez którey nawet suma piękno'ć 
" niczym nie iest. MiłostkI., B· chus, i Mot' 
"feusz, u~~zyml1i~ ią na znllhnch zwyci~%' 
" ki'Ch, mirtem 1 winl1ęmi Jiściami oł1:clobio' 

" nych; gdy pod iey r.ogllmi leży tliulivtc' 
• " czna ~tatlla 2:wi;p:anego Jańcllchcnl BoiP 

"Epidauru." .. - pr~\Vda. iest, od~l\YI.l' 
się Pulchcrya, cpisanie to dale R1atf;ryą pi~' 
knego obrazu. , 

Z~po1l'!:nałem zawsze, rzekł Cezar, pytAG 
się o i~dnfj rzecz, kt.ó::ą solne wt;1tu momer.' 
cie przypominam. KiJh dni temu, il1kd~1 
w ( rodżie widzieli iednę .rze:::bę J która ttj' 
prezf$ntuie kobiet't \'I' h mpieli, ],tórey MlT 

rzynli;t u~1'ugl1it'. o.~ubll iest Z biułego marm tJ 

TU, a Murzynkn z br(1ni:u .. -Znam ia t~ S:zt~l' 
kę, iest przedziwna, II imię artysty, który Jl 
robił, iest dost:tteczne do ~ey z:lchwalen i' 
Ak była przyczyulI : iż Murzynka iest zt~' 
b· b '. II lona z ;on211. pOnH~W:lZ trzyma uaczyO 
'Wocią naptłnione; nic: można .yło przez pO' 
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$ąg tmrmurowy prowadzić ołowianych rurek, 
przez któreby ściek;dn woda; &e%' tey pl'zy~ 
czyny nig.dyby słllwny ~l·tysta nie mi~szał VI 

iednymże zgromadzeniu hgur, bronzlI i mnr
muru. Ma On wiele gustu, aby tego nie czuł, 
ii taka mięszanin:! w snycerstwie mlltcrya1u; 
dobrego skutku uczynić nie mOże. 

W Rzymie, w clzisieys.;oym Kll\s~torze 
XX. Missyonarzów, dnie: się widzieó Statua 
S. Stnnislowil Kostki po Jezuicku ubrlln~go~ 
suknja iego il':it Z czarnego marmuru, z bia~ 

łe~o zaś csoba , rozmąitość ta bardziey rl\r:i, 
nize J i'wspomniona dopiero; nie tylko nie spu
win ziłdnego omamienia, ale ią wcale znosi. 
Bo illieli , rorważlliąc .nycerską J~tul~~, 11~ 
mysi nie iest iedynie zabllwny l1w:lż~niem po
wi~rzchownoici, ieżeli przydatek inki kolor 
mu przypomina, ieżeli mu wystawia wyraźne 
fa1dO\V'anie i kolor przyzwoity, wtedy b't
dzie on szukał nawet, i cieli!tcści, albo calą 
..suttl~ we2:mi e za pupk ~ śmiasznie ubr:mą ... 
Wchodzę io w to. 1I1e za COż szacujem1 ta
lią rozmaitcść 1f)J{f1m~ncb. czyli dLOgic'h .kn" 
mi~ni;lch rzniętych? .. ----Bo głowy, albo 
Ri~tor'ye T'iZrzynllne n:ł pieczątce, lub pier~ 
~lcienill, nic mogą naymnieyszego sprawić o
mamienia, nie Slukaruy w tey Il:Iltrze tylko 
głlldkości i proporcyi rysunku, i przeto chwa~ 
lemy nrtySt~ sprawi(:'dliwi~e, któ .. y umit pię~ 
knoś'ci kamienia użyć, korzYl>taiąc dowcipnie 
z iego kolorów przyrodzonych rozmaitości .• 

-Bu' 
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- Bardzo mi~ Cie5~y takowe wyłtl!Zczeniet 
bo dOt3d t:ł oclmi!1nn bardzo mie zast'llł~wi~ła ; 
:rozumiałem hydi to pi~!;nYIn' dla tego; źem 
nic ró.vnegf) nie widzi!!!. . - Zaczym tedy 
h~d2ies2' na potym wi~dział, ii nie dosyć iest: 
'iby wy 1laJauk był nowy, trzeba ieszcze, :łby 
n:e raził dobrego gustu i rouądku. Jeżeli 
nową wy~ta\~·illlJly rzecz, która 3rt test po
żyteczllll , ani pUj ienwa, z1mia.>t d<)w~iptl i 
przemy!ilu, dzi\V;Jctwo okazuicOlY, i staiellly 
się poctobni .. ow:ml1 Xi~żecill ~ S,)'cylii", o 
któryHI namieni:dem. SaJIIRstwn tylko, stra .. 
szydła i dZl1Yot\/ory U'l widok wystawi.l\IlIY. 

W tym mieyscu rozmawiania, d/lClo znać 
Pani Klemir , iż KaretlI była w gOtO\A ości. 
siadła więo z dziećllli, i powio?łn ie nil 

Komed,yą Fr~llcuzką. Powracllil! Z '] eat~um, 
clyniono UWlg! o graney Sztuce, i Cez.l.t 
zdawał: się ząda:: geaerał nych opi~ów, nby 
wed!ug nich s~dzi.ł o szttu;llch teatr:\Jn,)'ch .. 
-- M ludy iesL Cze iesteś, po\Viedz iala Pani 
Rlemir., abym twciey ciekawości dogodzie 
miara. Ale Ill~m nn ll1ysli llkL1d d..-ir·h , Hó
remu da HI 'tytlll : Cir;g literatu,y tlo Roźytku mfo' 
tlJeb os-ób stosow{uly. W d~luym c4~.sie czytać 
go b~dzit'S2 , i~ko i xią:;k~ o wierszopjstwi~ 
przez M4rmont"'ll; dzieło to 3eacownc i uiy .. 
teczne, oświ.ci twóy rOZUI11, 11 w dobry smak: 
Clę wprow?dti .. --.- Wieleż Tomów to dzie
ło miee będzie ~. - Naywięcey trzy .. _ 
A Cz y b~dzie 4tllhawoe?. _ N i ~2 ego nic 
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zaniedbam, ile zdnłllm, aby go rozmaitością. 
nprzyicmn'ć; bo itst~m przakonaoa, iż mlo· 
oz i uczyć nie moźna, nudz ą e ią. S tnrać s,i~ 
o to będ~, abyście mieli początki i prawidła 
wzięte w nnturze, wyobraż(jnia i~sn(', myśli 
czyste. i genel".lJn~ wiadomt;ś~ literatury 
Fr:lnCllzkiey, Angielskiey, W:!oski ey, i Hi. 
szpailskiey. 

KCllczyła mow~ swoi~ Mal'grr.bina. gdy 
poiazd stanął na. dziedzińcu. Dano potyrn ko. 
lacyą, podczas którey smutne miJCi.e~lie p~_ 
nawało, każdy sii s1t.~żył na ból głowy. Nie 
miał tego :lpetytu Cezar, ani iego S;,)stry J 

, • 'b' kI>' I .ktory wleyslue o lady ta ~nvese ,~l; Zlewu. 
nie lIstawlle , .i. inkas oci.~żalosć 1.'nzystkie 
dzieci cP:1I10W:l[Y, Nakoniec prZ'y.stJno nil t,l: 

ii niktby nie cLci>lł coc.,.lleń z::m}j(ać si~ w lo
ży na trzy godziny, a naleialo t.leny pr.ze. 
nosić uCll)ch~ t.,k mU,! z putchn<lzhi, Czyta
nia, i rozmówy !'lad nayokaIalszc wi.:lvw..iskn. 
Loboe nie zLywałn i w Paryżu na przcchlldz_ 
f.:.lch w ogrod.l ie Ttlileriel;, Palacu 1\ ról e "skie q 

go, i na polach Eli~ySkich; ale t;lm się znay
dui=tc, nalc.:iało pewny obyczay z3c;hcwywnć; 
wspuminano z ialel'\l zwi.erzyllce, Iąki w Bur
Ęundyv, i roslwszną na polu otwartym wol
ności. N~c nie było w smak Cezarowi, wszy. 
stko, co widział, ostro }etytykował ..• wo. 
łał nieraz: iaka kurzawa! ill};i tłum i ścisk 
ludzi! !tkupiony ten liCznie lud {lrzeskadzll 
do blo&aQla ~ łaienia P@ drzewaca!., A te 

wieI-
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wielkie zgl'omadżenia stoi~cey wody. n10gąż 
p6y ść w pOrÓWn:lOle ze stawem Pafliift ł gdzie 
tyle ryb ndo.wiliśmy! zarni:lst żywych plotów 
z morwowych dr:.:ewelt i leszczyny, widzieć 
mury, kraty! . gdy by przynaymni.ey li wiaty, 
i zioła się znaydowały! .. co za sml1tnCt o
grody! czy moźeż rok cnły w Plll'yzu lIlie
szll'ać , gdy komu na wieś wyitichae wol no? 

Słyszała takowe szemrania Pani Klem,r, 
i nie nagan~ała ich, bo byly sprawiedliwe; 
lecz zawiczlll dzieci swoie do ogrodu Krole: 
wskiego, a 2M:llazły go tak miłYllJ, iako lns 
w Szansery, II ieszcze tlzytecznieyszym. N:tU
ka botaniki i Historyi naturalney tRk przymi
laJa te przechadzki, i'ż prze2 l'e.szt~ iesi(lni 
do innych ogrodów IICzęS:.lCzać nie chciafy. 
Zima inne przyniosła żale; przypominano IW. 

bi e z westchnieuiem zamarzłe w Szansery 
stawy, biegi, ślizgania, wieczory zabawIJe, i 
inne uciechy, których \IV' Pal·yżlI wcale nie 
było. t;:lie mogły togo oadgrodzić bale; nitl 
wiele rozrywki przynosiły, a .zawsze inkiey 
choroby na3nwillły. 

Dostała Karolina W miesiącu Styczniu, tnk 
pot~żncgo katUll; ii musiała do inney prze. 
nieić $i~ i"by, aby .kaszlem ulItawnym SioItry 
nie budził:!. Została Pulcherya sama w da
wnym pomieszkaniu. W kiI.lsa dni potyru do. 
wiedziała si~ Margrabina, że Córl,a iey mlod. 
:sza, mimo ostrzeyszych mrozów, nic kazała 
ogrzewac swoiey stancyi, od CZlI$U tego, ia-

ko 
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ko Siostn iey gdzie indziey przenicsłll się. 
Zd!:iwioua takową Lntazyą, pyt:Ała Pnni Kle
mir służących lud:li. Fl'Lter, do którego 
l1ąleźało drewkn przynosie , zcznr.f; ii Jmć 
panna Plllcherya rozb.za!1I mu odktada.( 1'14110 

polan trzy, co on c 7 yni t, sądz ęc; iż !o byflJ :& 

wiadomościf} Jmo/ci Dobrodzie)'ki O ch rniitt z;.v li i 
dwóch Pauientk zatrudl,:a1a si ~ su;cgóllJię 
chorlj Karoliną l i nie postała ' w i ... ble Pul
chcl'yi, któuy wit~nia.zka :z Szan8ery spr.o
w~dzon.'! u~łllgiwlI.łz. Ta iui W swoim sp5).tnna 
m i e yscll' oświ adcz yb: iż słysxnłl\ nie rnz'''to od 
mł@dey Pani swoiey zap'lwniclJie, że iey go
rąco przykre było, i chcillła się do tego przy
zwyczaić, aby si~ bez ognia obeyść mogł:l. 

Wyrol:l1minwszy tak wszystko Pilni Kle
mil', poszl/l o dziesi=itey z ran::t do Pulche. 
ryi, i ktlzawszy zayźrzeć do tebo mieysca , 
gdzie si~ drzewo pOipolicie sldadalo, żadm:
go polana nie znalazła. Weszła tedy do izby 
Córki swoi~y , i z ,~stah. ią wiers.:e deklanm
iącą i chodzacą żywo po izbic, aby si~ za
grzała; GertrudII, Owa t1sługui~cll widniaczka. 
siedziała w rogu , n~ dl'ótach robiąc. Skoro 
postrzegła Matkę PulchĘ:ryn, eHaz się tu

'l1lie i1 cem okryła .. - Czemuż to Có.rkomo_ 
ia! ( rzek.nie Pani Klc:mir ) nie masz u siltbie 
ognia ~ . - MamJ! bo' oie bardzO zimno ..• 
Na te słOWa usiadła Margrabina wysławszy 
Gertrudę z pokoi u , ~ kaz:\WiZy się potynł 
2~liiyć Pulcheryi .• - Pewną iestem, r~e-

1. ., 
..n.01e, 
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knie, ie mi się wszystkiego zwierzvS2 pou
fale. : . - Przy znam si~ do wszystk iego . • . 
Ale połoW'l.l prawdy iuż musi bydź Wlndoma. 
•. -- Domyślam się troehę· .. - Powiem 
wszystko: kijka clili temu ies~, inkom llsły. 
szała, iż Uboga kobietll, na teyże ulicy Inie
slkaiąCII, przyszła prosząc o i:lłml1 inę. D

ot
" 

:la ią moia Ochll)i~trzyni wtedy, :l innym ra
zem, cllleb:t iey zanieść rOZlllZl1łn. Dowie
II ziałam się · potym, iż bie dna (, Wa kobieta 
pracować chciała, ale nie mial a ruboty, n co 
ieszcze przykrz.eyszego dla niey było, dreW' 
d()st.~ć nie mogła. Oświadczyła się przedemn~. 
z tym Ochmistrzyni, że iey .robotę miałn na. 
stręczać, a mnie z:dawało s~ę: iż gdyby ie
szcze: drwa mieć mogła, na niczymby iey !'Iie 
schcdzito. Nie c11ciałam wspomin" ć t~go przed 
WP:tni ą Dobrod2ieyk t , ho iuż minłam pewne 
ułoienie. Wicdzi:Jłnm o tym: iż moia Siustra 
do in~ey iżby przenieść się miała, a wł::tnie 
wtedy puywiodLm sobie na pa mi ~ć post~pt'k 
Sydonii • to lest: nKcyą iey dobrą przed lu
dźmi l~taion~. Myślałam $ohi{'; nie powi"lJł 
tego nawet przed moi,! Matk ~; a poniewtlż 
z Czuem wszystko si~ odkrywa, nieochybnie 
pl"~dzey czy późniey o tylU dowie si~. Lecz 
chwalić się 2 niey nie b~dę, co si~ ieszcze 
baId~iey Matce moiey spodoba, II tym czasem. 
Bóg o tym wiedżieć bfdzie, a uboga kobie~a 
vgueie sj~. ,"o JJli~ determinowało, abym 
8'i~ ranO Iłu ognia cabclło4"jła. Z,}'skui4c ty 

spo .. 
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sposobem trzy kładki codzi eń, kazałam ie 
w pewne mieysce odltładać. 

M IJsiałMI1 wtedy zwierryć si~ zamyslll mo
ie,go Justynie, Garderobianey. Zbraniała się 
w POC7.1!tkll,h, i czyniła trllduości do ~~kLlte
cznjenia Z'amysfu mego; z~pewnilll1n lą. li 
ten móy uczynek WPani DJbrodzieyki gnie
WllĆ nie mogł; oiwilldczyia Uli: ii gdyby za.
pytana w tey mierze była. zezna prawdę, 
przyrzekła ied.nak bez takowego z<lpytanin 
me nie mówić j ia też tego ty l ko po niey 
wyciągałam .. -Jakże tedy? ona wiqc p -' _ 
d i.ęła si~ nosić drwa do ub,ogiey kobiety ~ . _ 
Tak iest Mamo! każdego poranku .. - Ale 
iukże iey dozwolonu codziennie z d.nv<lmi. 
przez b~amę ·.vychodzić ? . - A co tego nie
wiem, nigdy mi to na myśl nie padło ... Pra
wda ~ iż to odźwiernego dziwić powinno by
ło; z tym Wszystkim mIlsiał on si~ ni~dy h'Y 
o to nic ZZlpyty \'ać, gdy Pl'z(ldellilną nic n~e 
w~pominał!ł. • - Coś tu Z/l taiemnica w tym 
ie3t, .A.le Wl1c:un si, do ciebie; bardeoż ci 
ZImno dokucz:tło?. -- Nieco bnrdzi\!y VI 

pierwszych dniach, ale myślnłam sobie f źe 
bied!Ja kobieta z pięoiorgiem dzieoi grze.ie 
si~, i chory iey Mąż mil cokolwiek: ulg.i w 
~labo'cj.ch SWoich. Teraz runił się lepley, 
iak mi JU.tyna powiadała .. _ Jttkto ~ trzy 
tylko kłodeczki drzewa odbieraią~ ~ .-Nie 
inaczey, powiae-ai'i to, te ot/ijl;, i że im 
teru .nic źle leu. PrQl:;f tego pQdałam dla 

lila -
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małych dzieci dwa pudełeczka cukierków, 
które mi móy Oyciec przyw ióz;ł z Fontent" 
blo; to ieszcze nie wszystko; Nie wiem dla 
czego zapytał mię raz przyp:!dkit:rn Illó.~ Oy
ciec, ieżelibym chcinła pieniędzy do kupienia 
sobie iat,ich frnszek ? Zrazu powitdziałam: 
iż mi nif' były potrzeune. Ale pctym przypo
illniałam sobi e ubogą kubietę, i wyszedł mi na 
'tw?l:z JUlllienit c. U cało wd mi ę P<1PIl, i dał 

mi L'll idotlI, wyrazi wszy dokładnie wSzystko, 
co za niegJ kupi\; mogłam. Mu'iz<.; prawdę 
powlt:dzieć: iż br::b mię chęć ,u';yć $ZeŚCHl 
fr:lIlków na ł:lJpienitc iadwiszki AX~Hllitne'y ' i 
s·· p~ci;~a 1l,::Jelikie"o'; Zmieni wszy Luidura 
~lIialam cztery \\itEie Talery. Zo:."awiwszy 
jeden l'uy sGl.lie , ubogiey kobiecle trzy po
słalam , Z!'m3wi~i~c sl .. ble Jil~tJ'ny przysługę, 
aby mi naznjutrz za czwart«go, i~dwiszkę i 
sepCścik l'upił:!. Wyszlll ona, iam pozost:dego 
dobył:! T:dara. Spóyźrz:nvszy n:l niego, :;:al 
mię iakiś obią!. A iak.o zraz~ całegb Luidora 
ubogiey kobiecie przli:znaczyhm, tak zdawało 
mi się, iż pozost:lły Talar. iuź do mnie nie 
naleźał. Biegll~1lI na scho'dy. aby Justynę za
wr6~ić. ale tui bila daleko, i dopLcro naza
iutlZ zet'nną widziała si~. Oblldziłam si~ 
wcześnie, i iadwiszka. iclobra kobietn na myśl 
mi przyszły; 20stnwałam mrment w zatru
dniaiąccy mi~ w~tpliwdc" Ale nuesżo.ie za
r.tanowiwszy się nad tym, źe to była pierwsza 
summa, którą posiadałam W życiu moim. my", 

~la· 

2°7 
śl~łam SODle: iż należało c:!łkowitą obrócić 
na ill'.i dobry uczynek; myśl ta zupełnie mi<t 
nakiólJitll. Nadcs:da potym Justyna, i ode:
słatnr.l ią z drzewem, i C%W~rtylll TlIlnrellI. 

K\Jńczyła ttt mowę Pulcherya , gdy wszedł 
Lokay rio izby, i oddał bi)et Pilni Klemi~ . .• 
- L:ist t,en rzGknie ol:a, du ciebie podpi
s;,ny lest P111chery~! ~apewne ?a bal cię },toś 
:zapusza ... - MOWląC: otvnu<! list, i z 

n eWylllowoym Có~ki swoiey podziwieniun, 
Czyta słowa następl1i~ce: 

" Mokia PilOno! 
"Przybywny WMC Panna, na odebr:l nie 

" nadgrody , za. tg dobroć, którąś kll nam po
., kazała; dO\'V16SZ się o stani!:!, z kt61'egcś 
" nas wyciąenęła. Nie dost'ii e do zlIpełlley 
" naszey szczliśliwości, tylko mieć świadkiem 
), t~ osobł , którey ią winniśmy. Nie moźe
" my ł lepi~y okazać wdzi~c~nośd na zay 
" tntod~y l kochaney Dobrodzieyce. tylko 
l, StllWląC iey przed oczy tct fafUili~ ca.i~, 
J, kt6rą zupełnie uszcz'łśliwił~." 

A.lt 1 Mamo! ltrzyknie Pulchel'ya, czy też 
będz.ies.z łaskawie :l'Ilczy,ła do tych clob~.vch 
JU?Zl za~ieść mi~? - Bt:z wątpienia ł odFo' 
WIe PaDtl Klenllr, i natychmi.[\~t poiedziemy. 
Kaźę 7nprzęg~ć, póydź kochane d~iecię! .• 
- Mówiąc.to: bierze Margnbina za r~kł 
PUleheryą , l Z ni1! wychodzi. Zszad!szy ze 
schollów, zi!lybuią obLe Pana Klemir . •. _ 
Gdzież to wYihodzicie; rzeknie, leźelibY'" 

~cie 
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ście prź'ypadkiern wyieidż;ąć chcieli, ia W mo. 
lucncie powról:~ , II p ( ; '1 zd iłła w g0towości. 
- Oto iedź WPan z nami, rzeknie Mar.~ra
hlm,. - Bardzo cbętnie, odpowiedział" on, 
i Zonie. woiey rękę podnł. Sdn zn Roclzica
mi Pulche.l."ya % niewymownym poruszeniem. 
S!<daią do pOillZdll, w pj~ć minut on się przed 
domem z1>trz'ymuif:'. 

Przc~zed{szy mal~ sioneczktt, otwiera drzwi 
M~l'gn~inił, i wso',vscy w wielkiey izbie 
z na y C!lll,! się; nn śl'z:.dltu izby s.i.edzinł Rymarz 
;r;ąbawnv l'zendostem SWr im; Zona ieO'o oto-

l:> 
cz )nll pitcioJ'giem dzieci, z 'który..ch n;lystar-
s?c lat dzi.e.sięciu nie Jl,iałC', szyciem bawil'a 
si~. Skóro Mllrgl'!lbi;},~ we.,:,.f:l, pow tała cab ' 
famili;l. , - M{ śeh Pilni B/4nkowIł, ( rzeknie 
Mngrabioa) oto iest Plllcbel'ya, .. - t\:l te 
slowa. wszyscy si~ do niey l'zuc'> :1 • ..I'Zie. ., ~ , 
ci ią obstąpiły .. - O woia śliczna P,wien
ko! zawoła gospcdyni domu, iak mi iest mi
lo widziać Clę! •. Będ~c W tak młodym wi~ 
ku , tak delih::ltną , obcbodzili sj~ bez ognia, 
cierpieci-Gimno, nby nam ,drwa pO$yłać, da
wać nam pieniędze, a potyrn bonbonki, sło .. 
wem; ws.:cyitko co tylko dąć mogłaś! .• 
Patrz W P:lIlnn, iak szcr 2~śliwi teraz iesteśmy. 
. . • Mąż móy l'iupełlłie teraz wyzdrowiał. 
pracować moźe , dlugi naSze poplacone, przy. 
brane dobrz~ dzieci, niczego nie potuebnie
my; WPanna iedyn~ ieS'teś prźyczyną nllsze~ 
go s.z:cz~jcia; bo bez .Ley łaskawc.;,ci liobrotli .. 

wey u1-

20g 

",ey. nigdyhy nas Oyciec godny WPapoy nie 
z flaf był .. - Ah! Papa, ozwie się Pul_ 
cherya , Jll;;tyulI, tedy wszystko powied2ia. 
in .. - Za raz pierwszego dnia, odpowiedział 
on. I OWszem kiJk.a razy kłodki twoie w ka~ 
:eci.e przywiózłem dla Plwi Blank.owy , alem 
H'~, 2tibznI wyraźnie mówić o tym przed 
1Vint.ką tW(li~, /I prz~d tobq i wspominać lU

bl"o~i1( .. m ł ~e l<ui to wszystko wiadomo by~o. 
Cj:~l1jem. w:\ln nicspociziew:mc, i miłe spra .. 
Wje podzIwIenie. 

Po tiłhOwym rzioZy wyluSZC2(l)niu j uści
~k ?J l Có,t(czkę swoię Państwo Klemir , i o 
różoycl: ue;cz"cb z owcmi ubo,giemi ludillli 
rOZln ll wl:Jh; w ~ół godziny rUSZano si~ do 
{Jdinzou , ę;dy md. D7.ieci pudło przyniosły, 
~ rHlstlllsZC między niemi otworzywszy go. 
pl'CS1l0 Pul Chfi ry i, IIby z o'lyduią Ct si~ W nim 
ł':ceczy, na znnk \'Y' dzięc2'łlośd, przyi~ła .. -
Nasza to 1'0 bota , rZE..kuitt lVIatia moia i Sio
Stry, wszystkieśmy z setca pracvwały .. -
SilÓjŹlZY PulcherYIl, i widzi naypię.l\iey~ze 
l1a ~ wie de iadwisz Ki, poduszł:czki, aepeciKi. 
- '. - S.canęła cała W rUllliEtllCU. _ -- Z~po .. 
tnnlJf:.Jll1 tuż w prawdzie o nich. ale teraz z 
~iewyłllown;Vll\ ukontltntc.waniem przy;'lł1Ui~ 
le, są albowIem pracą tey familii .-Rozpta • 
lI:tia się, dzieci owe u5ci.bła i nie mogła . . \ 

~l~ powtórnie cd łez wstrzymać. gdy wy,cho. 
ci~ąc całą familią błog{ls?awi~~ą sobie dyszała. 
•. -Ab ! kochaąa Siostro! rzeknie siadai'ic 

Tem III. O do 
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do poiaidt1, tak m~ cię ża~, że ci słabd~ p~ze. 
szkodziła bydż uczestOl,c:zką te }' llc1ecny. 
.którey 111 teraz doświadczam! . 

Mamo! powie daley, gdy teraz p.zyzwy. 
c:zaiollll. iestem obchud~;ć się bez ogni.a, C%y 

mi drwa w każdey zimie ub gim t"ozaaW[IĆ po. 
zwalisz ~. -- Nie maże tu bydź. rlpow:~ 
Pani Kll:mir, nic powinr.aś czynić t;:kie~ ( po~ 
stanowienia, któreby Iłi.ę z CZUGm n/ldtr przy
kre wydać moglo. Pvwtarzam. to: iż nie 
h dla "tweoo wieku te re4lo1ocye, które (d-
"b • • l' 
ważnego wytrwalJia pottzebuią. Ale le.ze 1 
chcesz co zima odnowić post~pt.k teraźoley
uy, to iest : odiąe sobit; drzewo na cliły ty· 
d,defl, clJ~tnie na to zezwolę .. - Przyrze
kam to z calego 5(;l'C:l, ••• Ale, co~ nowe
go"na Jn .. śl 111 i przyszlo ... cZJhym też 
nie mogia, dlA teyźe: pobudki Cza~em wstrzy
DUĆ si«t pr~1stolc (ld wina. L .-Tak go 
mało llŹ) wasz, iiby trzeb'! bardzo cJlugo C:i
kać źeby uzbierać OÓ butelki ... - A kle-

, . ł •• 

cly dorosnę i stJnę si.ę sluszn:t ~ w,it:le tez na 
tydzieil wypić potf1hę? .-N:tyWl~C~) czte
ry butelki.. - li cho~b.v teź tuy, Jedna~
by to mogło ubogiego poratcwne. ,. _ NIc 
w ątpie o 'tym: iż trzy bute J kiw lna, choro
bą, Illbo nitdostatkiem przyciśnionemu, n:o
głyby widce się przy dać .. - Gdyby co Il'll~ .. 
siąc przez tydzi.eń kto od wina lltrzylll:le Sl~ 
magJ, przez to $:.1010 stAłby si~ l'dl'OW~ZY~' 
•• - ł\ to wygody Qdi~cie, nie %dat6 II~ 

byd~ 

HI 

hycli b:trdzo trlldne .• - Tym ~p~sobcttł nit') 
lll;riąc v.ri"tluch b;g:łCtw, me ina często iaL • 
JljJ/zrJf f,'IW' ć· ... - f-,ie .czyniąc nadzwy_ 
cz:.yn,vr.h w'ylhtr.ów, łIl< .iullby W ciągu roku 
wSP'}!ll";>(; witlką lic~bę ni szcz~~liwJ'ch ~ 
o to tylKojd7ić: a~v sit IV !ludcy rzeczy Umat~ 
twić, i cd I ~l;ktÓtych zbj'tl.ów pow~ci=J&nąć. 
Trzebl{ ,,;.ut() pamięt~ć o tym: iż Ode\imlliaO 
s bil": n.l Czas zbyleCi!dą wygodę, otwior:m;y 
/){,\H źr;zódio 2yw.,ch uciech. Naprzyldad: 
l' i(; ll1 i.d eS 11 s3 (bit ogni,! cd rana aż do połu_ 
Cil j,l, nie, j'.nrd i; iż 2cbJdz~c do S lQnu, Ił 
zhli;:aJ!}c ,,;ię do komina, ni t;;róW'Ili.e iywszey 
dGZ1111\X'nł:Js ncitch), IJiidi ,;dyhyś z ciepłego 
pc.,k Jill P~z5 c[;"c;ii,;, .. -Co to, to prawd!t, 
g~:!n <Im ~i~ z wi\:ks~Jm ukontent:)waciem, 
wcyźuf:!li~ :;awI) Da dobry ogit6 wznieca
ło we IUI ~t: liOWIj wesotvść .... _ Pozna" 

wać ted,r III ź~"z: że; w tey mie ze illtt:;e~ 
UC;GCf} n'lszyclt zgad.:a sil; z dl broClr)nnością. 
. . nic nie 1l1O \IV i!! o tym sl "dkj m ukooten. 
trwu!,ill, k,'óre oacl w.ąjl'>tkie inne przenosić 
2<1". sxe będzie tkliwe !lt:zce; o tey l1iewyltió. 
W(JCj S~tysfal C}i, itórcy doświ:Jdeznczlt;
w.ei. , 'HhO ~:ccz~&liwe~o OWOCll, cnotIiwC'y 
n, .. yi .. -A lld,że 1110~1 Uydź n6 ';witcie osc
by, 1i.tóre te~o nie C.lui:t : . _ Prcźn6sć, 7n_ 

!mllko\v.lllle w ukazał:>ści , p;ui~ bez wątp:e~ 
ni wiele serc; a16 w Sl\lllym n,wet ~ieQjlsh~l 
:zbytll.n, gdzie on P1zytłumia i gasi tyle cnoty 
można iesz cze wi.elLie znaleść przy.!tła ,< , 

02 ł.tQ" 
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,które bydi mogą model~tn wieku teraźniey
s%ego. Same tylko ciche jatmnzn, plebanom 
dla ubogich rdzsylnne w P.uy<ill., są nidli~ 
czone; wielki liczba llwięźnionycń Rzcmlc· 
UnikóW, wolncść i szczęśliw < ,.ć iwoi<; winna 
Jlieznaiomym. Dobre czynndc ma swole po
ćhwały i nadgtofly po wielu .Akademi:ie:h; 
znayduią ii" w Paryżu, i w iego oltolicy usta· 
nowienia ludzkie, czci godne, i użyteczne. 
patrz tedy" iako ta cne"ta przyrodzona iest 
człowieka, sercu. poniewAŻ z uką Świetno
~cią na tych nawet uaieyscach ukazl1iQ 5ift t 

Idzie i~ przytlumiaill nami\tności, nałogi. 
ąziecinne, które próżność źle zrozumiann) 

i wzgardy godna, tWOl'zyć zwykła. 
Skończyła rOAmow't ,woi~ nĄ tym mieyscu 

Pani Klt>mir, ponieważ chciała dowiedzieć 
si~ o zdrowiu starszey Córki swoiey. Weszła 
tedy z młoduą do izby Karoliny, i uważa
ła, ii kaszel iey daleko się pGr.wożył. Przy
znała si" onA, iż ziadła dobl'~ garść Sl1SZÓ
nych' wiszni, nie znaiąc tl'go: aby midi przy· 
esynić tym kaszlu, co w ogólności zdrowe 
było. Uźyła tey okazyi MargrahlOa do po
wtórz~nia d~ieciom swoim, i.1t iest f-0trzCł
-bna rzecz: aby si~ wcz«:śnie st:llały poznać 
własności l'óinych rzeczy do pokarmu nasze
~o słllżących; znaiomość takowa złączona :z: 
c;rzeźwości~, zachowałaby (la wiele chorób 

i niewygód. 
Jak 

.; 

2J~ 

.Jak t~lko wychodzić mogła Karolina, za
Wlozła ,'ą ~I\tkl\.na Operę. Grapo nOWą sztu
k~, ~tO.t1l Się wlelce Pani Klemir podobała • 
.Na2~1lItrz, gdy wszystką n1łodziti n~uki 

SW~L(~ pokGiK,zyw'szy, do appartllmentll Jey_ 
)n~6cloego na kolacyą przyszła, :zastała tOIll 

wl~le gvści. l\1uwi0no o nowe y Opca-ze .. -
J~kt? bydź moi. ? ( odezwd si~ do PlIl'Ii Ę:le
ma leden nieWIelki. Jegomość, chrapowa
t~m, ale donośnym głosem) inkto Mościli Pa .. 
m! ta muzyka :.ię WNICPani podobała? . _ 
l bardzo. '.- Ale p:lUliętanJ: że przed dwa .. 
ma JJty wlelc~s \li Pani GltJ/rll wynosib .. -....\ 
A. że .nie :zapomnillbm muzyki , i dziś go 
wlelbl~.: . - W takowym puypadku nowa 
Opera me m.ulli~ła bnxdzo do smaku pu.y paść .• 
- A to 2 1:110 t Y przyczyny ~. - Bo nic4 
podobną iest: aby te dWIl, tak do si(/bi.e nit'

podob~:- r.odzaie, podobać si~ miały .. - SI!
dz!: : 1<: olepodobrta rzecz iest razC'nt lubić: 
dob1'e. i zl'e, sza~::wać 211rów'ni e r02lunnego i 
głu~Lego człowieka; /lle znnm i to, i o'wuern 
czu~ę: iż l,noźna lubić dwa znllkomite talen~ 
ta, ]l!b~ w ~atnn~u ~cale.ro~ml\itytn. A pue. 
to z.1rOw.nle podobalO! mI ~l~ Z iedney $tro~ 
II!:. ~ornelll~, i Racinł ; n z drugiey : G/11ft, i 
Plew:, • •• -- 'Wieizźe WMCPllni: (lO:.r te 
bezstronności wypłynie ~ oto: że WPani 'Zda: 
n~e, llni ~luk.a. ani Picciniego Puyiaeiołom 
Jlle będ~le Inlłe •• :-- Bydź to moie; z tym 
'WszyltJum b~cł~ nuda uko.Qt,Qtowanie obóm 

d.i~ 
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dziwić się,; a p ... :,eY'GSi ę l':1CLey chvałę bycl~ 
spraw'i d1iwlt, Ili~~li z~ abl, ć na PL ch '~'y, 
lVielbicielów iednego, luh drlJgiegCl, , , _ 

~le zeznay WP~lii ~7.C7.#'rz' : czv' mo;,':c <;i~ 
pod()b~ć: (jrf~lJ,s:e, JJigenia, Alceftll, A1·mi· 
da ? . , muz: 1\ a W 1.1" ilarb/l"Z)"1sk'1 > •• TII

lady niezn śl'e? .. -- \V tJ II IT le.> SC l lJar!
szedł nowy ;",osć. (owi,wilą rw' .II'~ ;~ m~ e' 

r.yą MargI'It in;t, II nl1i,v J. ",om ,ć n C n. ~~c 
SIIG iuż k{orić, nuozi; się, TJfl4ci!.ie· w\s;;edl. 
wdym bardzo hun\ ·J:zr~. • 

Ody g ści(~ wyl'-ch1J:, od~z\\'rl~>1 Sl~ K1-
%olin" •. - Jnt';e ię t<;1l llI~ły J. rm ść 

• l . d l 1 ' • :rOl:gnl"W:1 ! \1", S ('" t~.> S;łq{!iPl • 1<: . __ _ 
ntl'ź ~ Par Woltz;? ,. ~- f{tÓl'\ ~ic <1" wipl. 
l\im oio.azj ~i,i L1Uj 'ltli, l'uJl'lci·;lcln. 
Wt~śnie ten S~I1J. ,,-,- Cz. S1 t' ,;'_,11 a~ 
Wam !1J.;~rkO'1>'i'rly. ::.XZ&cz'V., rOZf'tl.a"<';" 

- \V cala l\ie, m:~ł i:l':iś'tol, .• , _ [(o.~~ 
gniew~ł <ir ... -A tJr;!{ci~ nHl \~IP'łl1l ;; -

ł>rodzie,v b ntc l 117. ,i ac'1 f O ~ ie P)\\, 'r:zi,d'l~. 
_. - T'kił i se ni::~pr~wi"dliw" rć, Gl) ~~.ó~ 
rej duch pll"t)'; pro ',t'lhll i. f G:1Fl[ vcie n.1 t, : i i 
nie moina uydź st'ltecznie uC p~i\Vyl11 i ~o,:e
%n:!nyw, tylko e;st:tiac w Qf)~kooalcy (:bolr" 

> • C'" " tnoie!. ,- ÓZ On to Chcial1'0zl'n,It'~ p-:zez 
Jlwzykę gt'ubilu'lską, rulady nięznośne} iam 
tego nie zrozulllia la •• _ I Ol $~11 vel bilO 

tego !lie póymuie ; mówi ~ .0 tym , ca~go niz 
wie; wi~eey powiem: iż nie L;mi(' wellle mu'" 
-lki, ·-A czy to bycli mOże: _onem prawo-

gllW· 

2 J 5 

tJaw'czym chcIa.ł de-cydow:tć, , . - Tnka te
raz iest mod, , .. sohy t'tAtll iednego nie omie
iąca dać, nie zllaLlce się na prl!wdziwJ'tll , 
lub fniszY"'ym tonie, o konlpoxycyi iednak. 
'Wym,rwnie i uClliei~tnie roz ll1 'lwiai ą , 1 owszc~ 
piszą clzi'2h dowod7.~ee: że Picci"i talentu nie 
IM, l\ Glllk grubianinem ... -- Czy moźnaź 
2:nać si.1i na muzyce !lie Unt~dąc iey? . -- To 
ies~ rzecz wcale ni~podobn:l. Jużeśmy na to 
przv~tI\li, iż z nayszczęŚ!iWSEą od p :;:Yl!vdze
nia spos bnością, z wielką l1:1uką, zwil!'dzi. 
"/szy nr.wet rńżGe mieyscA i kraje,zważywszy 
urna naturę, j pOrVW!lavHzy nayprzecinieysze I 

W Eut/Jpie maL>wlIl'lil\, ieżeli kto. malJwać nie' 
Um i e , ui e potnfi lIigdy iednnk iak debry ma. 
larz uwa.ź:tć i rO;leznawać wszystkie pi~k'1ości 
portretu; a z tvm wszystLim malar.lItwo iest 
tylko praw;ziwym natl.ll',V' naśladowaniem; po
J\lIz11ie VI swojey pl':lwdziwey postaci wszy
skie fil1.teryalne obiekta, które po d oczy 
podpadaj:!, i dla tego mr. wiele cz~ści, które 
z31ównie nif:lln1ieiętnYI1l i znai~cym ~ię, po. 
dobac -si~ llIUSZ=!. Dosko'nałość i delikatność 
sztuki, przed pierwszemi ukryta, ale 111:1Y
lI1uią dnLTl'e ~oslldoy wyra? do~konllł.tO na
ślRdowania. Co innego iest· wzgl«tQem ItlllZy_ 
ki. I(c,mpoz.vtor Opery p:)winien be!z wąt· 
piellil\ czerpać VI' naturze tony i wyrvy. 
~tóre przyłtoią my'lom. Poety , ~l~ takowe 
l1aśladoW'anie test nadto delikatne 1 subtelne. 

Iby za.równi, i,k malowidła OQ wszystkich 
ogól. 



ogólnie ro!ez:nllne hycli mogło. A potym lnu
syka może mi~ć pewny szeze, ólny \Vyl'~Z • 

a nie hydi dobrą; żak naprzyk 'Ild wtedYl gdy 
nie wcdlug reguł kompo:ycyi hst zj(Jżol1~; 
a w ten Czas muzyk kompozytor tnkową nie
doskonałośli postrzeże. 

Tego i"a zd!\nill iestem. iż ci wszyscy, 
którz;y są tkliwi., i mai ą gust pt:~Jmdzony, 
potrafią nie umieiąc muzyki cenić, i dosyć do. 
brze. niektóre 'U'yrazy z:naczllieyszl; s:! za
pewnie w stanie rozeznani:! i uczuciu skntl ów 
muzyki, którey słuchaią, nl!konitc Jccydo
Wać: ież~Ii grl.nie, luh śpiewanie J1r:zyi~l1lne 
ie$t, lub zwycz?yne i nieu.lił6; alr.: f;"CCZ nie
podvbna, <Ibymicli. poiąć i pOstl'zeO'z nieco. 
skonałoś ci, ln b teź cal nieys\l:e pi ę 'UJ u~ci. z to~ 
lioney sztulIi. Nie zUlliąc się na ha llłOI,ii, 
nie wiedzą iak ~godnc głosy inne stos"waC: ' 
należy. Sąd%~, i łatwcby Oli hyło dowie:ić 
tego: że l.soba nie llmi eiąca d03kO!111 e muz y_ 
li, nie \vybi.er!liąc:ł z latw..,ścią nót r0zm~i. 
cie po "o1Vi;p.anych • która si~ w m!odoś::i mo
(Jno nie c!wiezyłll, nigdy si~ n:t tym dO.Jrze 
2Allc nie będzie. Niechay kto prżed ni'l pr~. 
Itulium iet;l IQ 2~grn; niechay w grodnlly:1ch i 
odmia!l~ch Ń4"monii do zgodnych głosów i fał. 
szywe przybierze, ideIi graią~y m;l reputll. 
cyą, postrzeż~ : iż stoiący przy nim, i zna~ 
ią'y si, (ink Illnieml\ O! bie) dobrze, na dzi .. 
kich i niezrozumianych terminach, będzie si2 
ro~pł1wa1 ~ tI,iecb'J i wj'lloiil to pod niebio .. 

UJ 
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S~, na co z:ldrźy dobl'y I'.IHlzyk. Cóż ży$kllie~ 
my, chcąc się pokazać umieiętnemi w tych' 
rzec"'ach, ktorych wen1e nie zQllmy? nikogo 
oszukać (.te m ... żna, taki mowi źle, !!ądzi bez 
gl1~tu; /)iellmiei~tlJi o pedaoteryą go oskar_ 
źac b~dą, a o gł111)stwo ci. IItórzy się doLrole 
znai a ; ,]"kiJniec; i iednych, i drugich nudzić 
bedzi:? ,. 

·w kilka dni po takowey rozmowie , przy~ 
szed-t Ce7.at iednego p0;ankll 00 izby Oyca 
sweóO. P~zyniosł w:ręce ka:tę dl."ukowaną. 
.. - PlIpa! rzeknie, puyc.hodzę się spJtać 
o iedn~ l'1:tCŹ, któu mi się dziwnn zonie. 
Oto ie3t Dzien'llik Paryski • . -Có.i tedy? . _ 

Oto Pan Labe dale mi czyt:Jć w nim, i18 ta. 
70y zn.:Jydzie iaką sprawli dobr<-czynną .•. _ 
Nlusisz (TO czesto '-zyt' ć, bo niemasz dni, b .. 

IIby si~ iak:! Historya nie znaydo\\ :da. pod ty .. 
tułem widi;:iemi literami oznaczonym : .... DO
BHOCZYNNOSC .. - To wł"śnie iest, co 
mnie gniewa ..• -- A to czemu? .. - Ty
tuł ten rZO:lCza piękną akcyą, a w tym Dzien
nik ni rYdy .!Jwoiey obietnic V nie iści ... Oto b • • 

iest IHstorya pod tytutem: dohroczynno/ć •• -
Ale to inka! długa przygoda •.. -Zlymu. 
ie polow~ Dziennika. lUe ia ią ~róto opo. 
wiem: .. - Słucham chttnie ... - Jeanll 
Uboga SZWaczka trzymała nogi nad faierką 
źarzewielll napeł"ioną, i zdrzymała si~. 
Weszli inni ludzie do i~y izby. i znaleili ił 
uwiexliicł. ""iQt' lit n, nieJ ~ptljl, nie mi ... 

(II 
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raitli.poSt4ci /udzH~J. P:tŁtol konny pt7ybVi 
talu) iMk żołni':!rz, tak i inni byli "Mr:&~. 
wnJeni, Ilaró's~cie zaczęli C!lOfą tat wać. '\ad o 

szedł Chirurg, ; żądał tloch~ oliwy, i wi
nil, i ieden żołnierz poszedł tego wszystkie
go poszukać. Nar szcle CeruIik opatrzył l.· 
ny ch:..rey kobiety, która p' tym od 2·o1nie
:rzy 'do Szpit~lu zaprow.IlB1cna była .. -. 
Gdzież tt' iest d<Jbl't cZyJ1"' ść :, • - J' żelll 
powiedzii1t' że o/iwa, które, i:.ofnier:lJ ieaen szu
ka,( pos%~dł .•• - T J byoź [,le lU że .. -
Niechże Papa sam przec'zyt:l, oto ie.~t Dzien
nik (N:-u. 340' 6. Grud: 17 8S),. - t\ic 
prawdziw5zago, nicaego nic, puś<:ilfś; żrby 
temu wiar~ dnć, tyzt'ba k~)ltil(:znie cz~'t;;ć .. 
- Jako najeżało hvdź nieJudzkim i d·,ir.im, 
eby nie rato',vac te} 'lliĘ'$ZC2\SllwcJ, h ,:itty; 
'trok mocno mi.~ to raziło, że t~K bardzo wv
ehwlllono akcyą tak z\vyczayną, nazyw~i:tc 
dobroczyn["emi Judzi, któlZY ty lko nie"d.: 
flt~pne powinności wypełnili .. = M.~~t l'~. 
eyą: Ten, który powinność za akcYą herCl
.c:zna bierze, ;:npe'wne nigdy cnotliwym me 
będ;ie; i tdyby W1izyscy ludzie zgodzili się 
Da tu, aby nazwać d~ broczynności,! ' co tyl
.ko ludzkością iest, wkrótce nie by{oby de
br' czynności un ziami, 

W ym'!wiał właśnie ostatnie słow, Mugra o 

1>:., gdy weszła na śniadanie Pilni Klemir z 
l órkami. wyjechano potym dla oglądania o
bZU9W i aabinetli łlistQryi Ilatu.ralney, ~o ~ił 

r di 1!l c: 

219 

dziać Z" ~ło b\,ło GW:! raiy nn tydzit>ń. Dl~ 
lIrO?:1 lalC, nl:I zr.bawclt uiytec;' nyeh, lI',V'użanO 
:xóżne rękodzieła, i wspaniał~ budówle, 

lV1ó v;' iJa n:lkonlec Pani f{161l1ir; I)~,.i.eci mo
ie! ki~dy :Jędz 'ccie VI" minstach l11it"s;anć, ie
:leli chc 'cie tnm bydi szczę~liw(,01i, i nigdy 
nie nJdxić .~ię, I.ie wylewllycte~ ~ię wC! .le 1';\ 

próżne rO" 'ywki, bo te nlli zabawić rOZUmu 
\'!r~!!Zc;~O '11 p ... trafią, anid'HtatCczne ~~ do 
IJci(·~.zer.ilt SU1'ca waszego; nie Ilbit!5 JCIC sili 
:Za p',)chyrn ,~u,te'hl ł i wzt,udy g dn~ pompą 
i O},a~ld, ścii' ktore psu;ą :,;u~t cz.uI.iclla; 
zarh 'wuy('ie, i owszl:rn lltxz,ymlJ

J 
ci<} z tra. 

s.kliwosc·ą w sercach wns~ych t~ tKliWi, ale 
i o7yn:'ą lttośt!, ,która 'lę ni ·szc .. ... ~Iiwym 
prz. nl!~'Ż.': n w pośrzód zbytku i próżnoici 
'p'CJl.it, t,l~lcie nil to ~ źe w k .... to Wnll l( ~t IllnO. 
gr 56 lIie,~c 'ę~11 v,\ch, których bieua i nieJo. 
st.;teL !TIl bi. i ciemió/ iy, a któr ych mde wspar
ci~ m~~ Ul p'l'at~wać! 2m;cle HI~tJ czy
stt: 1 r ;~'NYIllO Nne S:i.CZ~IICH~, t~ n;.)y;'il,z~ 
s '0E,1 IIIJz!,iego lIciech t , która WM czeka z 
ich p ,'at w .11la, a mil1ą~ nigdy ni~ mvif.;;' 
t1pl"ze~z .~.(;i .. ż ich sZLT!tQllicrn wa~~j m, wycią
gaJ ('ią l'~" ę dobroczynną, używaycie nayra
sLO,>Z!1l J sx y chw.dy z okn3e.ni a ilU naypodO., 
bliieynvg.) Bóstwa wyrul1 ; niechllY nll nliey .. 
Sce przcyHluiących buleści, rnzpaozy, i lamen. 
tów, p:yną słodkie i roskOłZnc wdzi~o7:nolci 
~.zy .. A b~dąc w iwietnym pi~k ney ~mulacyi. 
l U !Jownych talentów .iedlisl\u, gdzie sili 

One 
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cne W tysitlc~nych pOstuilIch or :'2t1i~, VfV· 

daią nOWe dzieła ku potłzi~kowaniu i;nych; 
do!konalcie rOZum wasz, pomn~źllycie wia
domości,smlkuyeie w nal1ka~h~ nbyi\cie mogli 
używać tych rzeczy, któryr.:h njwl1ljei~tl1o~ć 
szacunku nie zna. AJe niechay tnht. we znba

.wy, i rozmaite rozrywki nie gnLlią W:JOl sm:ł-
. ku źycia wieyskiego, ,z;ecb ,",tlIJI urc~ wasze 
prz:;pomź,uz c:t.{sto Pllmif6: WIECZOROW ZAMKO-· 
WYCH niewinność, i przymilll11fl pUłJynui'l
cy'h uciech, które ni\!skażon(:mu i niewin
nemu sercu natura, i"Sprawea naszt:y szc:t«t
iliwości eliaruie. 

KONIEC 

Wieczor6w Zamkowych. 

PRZY· 

:z z I 

PRZYPISY 
DO 

WIEOZOROW ZAMKOWYCH. 

J3 .1REGB. wieś sławna przez wody mine
r dne, leiy pzy gó~ac:h Pireneyskich. 

M! .. !-<:kaią w nicy llldr:ie od Maia tylko do 
Pli:id~ieroika. przy kOIku te!o nliesiąCIl 
puenOłzą si~ do Luz miasteczk:a, albo innyClh 
siedmnastu wicn'K W iego okolicy b~dącycb. 
Mieszkańcy z:tbje~l\i1 z sobą wszystko, co 
posindaią, :1 nawet drzwi i okna; poniewaź 
szfodzieie od\.vilżlIią sill przez wielkie iniegu 
bllłwany przedziernć tię. oh kradzieży. O 
piea mil od Barege zoayauie siC; Kaskada. etyli 
tp;ćeli; przyxll8l;ony wody, ~owie si~ Kuka
Ga Gav e,.IJJ, iC!st iedna Z naywiikłzych 'Via
domych Kaskad. 



Wsxy5t"ie te opuy Hernmdw. li'! Zb ono 

z praweą, bk.o 1 ?ast~·pui,!c,_. Mie~2J .ni e 
braGi. Hel'lJlltów iest wielkie, i w pu.viemnyrn 
bardzo po oź(:;nlu; powiHcze mv .. t si~ II1ÓWl~ 
n Y t, 7. ,~t.,. e w C~i:!I'Y'~ollal)dyl; W. 011 w Zast 

, prz.c:~i· rin, co Ilę n:lldk l tt'. fia ... - ow:m 
k:aip, i -,ody (bs:.:t"rnc i pi~kn~. D. 111 słd"da 
si~ ? ,. ir'n budow!i. 'x' tym cbsurr.\,!1l gma
chn \"\'~:tys~lI.ie Wdowy • zdżi~tne w i<.:dneye 
że S:\11 m~. il łtÓil\3, ..... iedoey ~aZcm iedzą ; 
pocl(Jbr:e ~;ą w'ydzhty ('h Pa liel1) VI d~wcu\V'. 
i Ż.vnatych. Tjm SllOs(,bcln' lVIp:cz) :lr:i od 
kobj··t . ddor.ieJeni zdybać się tyll(04 1Il0gł VI' 

cg:r0d~ch, i v.ridz ić .azem w hosciele. 20-
met ludzi. os ,[-no z dziećmi nlieJd-ai't. 
Wszy.,tkie kobiety, w ',la't;niKlic!' i pro<;t:l,ch 
ko~n~trch thod:tą; kolor 'Nitliieh i(,!dY"l(; ie 
róźni: m~ .iat1ti hł~kitne;'o. blat gc WGowy. 
a" CZft'wooego P~.l ny l1źyw:lią. In"czey si~ 
nie :zawilI, tylko Sit stry. i Bracia, i s~ za~ 
wsze w zgvdzie. Mieszkani. są b:lrdz.; po· 
sto i ordy ,-.aryi ne • ale z och~dost~':t.m s tU· 

pll1atnym l1trzymywane. Naystar5i Bxaci:: rzą
dzą domem. do nich si~ ci udaią • ]ttóuy sif 
chCą żenić. 

, Koiciół ich iest obszuny, nie ma ani. 
obrazów, IIni Żl1dnych ozdób; kształt i, go 
czwot'( grlltloy, lIwl! chory poboczne na ko· 
lunu.lltch, Ol icdnycQ s~ org, ny. Po ohoicy 

stro~ 
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~tronie Ko:eio?:t s~ łn\\"ki, iedn!l strl ll'l dla 
E l>iet, dl'ogll dla l\1ęzct.yzn służy, i lI,ą k::
idych wch6d inny l Prawie w poś~~ód Ko. 
ścioła iest ieoen t·rat s.ed;qr~ lJ s;tolikn, na 
którym leży Xięg~. Wszyscy w kr,śclelc sie. 
ci.'!; Mężczyźni bezkape;uszów, nie kję!\ai~ 
nigdy, i xiążtk n::bcźnych nie nos<:~. PrZtd - ~ 
końcem rnodlit\\'] pC'wst:\lą nil rn@ment ~ i do-
pi~ro wychodzą. Cerem-;nia k ścialna taki 
Się uczy na; (,rgany pv:egrai't. Br<tt u sto
łu siedzący slIm z razu śpiewa, potym na 
pucmi.n~ ze wtiz}stkhmi, cały ten cxa! na 
org~nacl;. cicho pJ'zegrywaią. Muzykil takO
Wa lest mil~ , p~zeymuiąc3. i poważna. Po 
tako'wym nahcż"ństwle u stoJiJul sico.l:cy mil. 
lf.azame (p Niemiecku) i' na nim si~ aoIlc. y 
nahcźf.u:,.,Wo. Schoozl! się do l\.uściol'a dwa 

, r 1ł zy .na dzień o $ióclmey nad witc.zorcm, i 
p.tym ,~e dwie godz'ny późniey, o dLlewi~~ 
tey; trzy r:tzy na tydzień na pi~l\Vszym na
bożeństwie i st kuanie; innych dni czytili~ 
tylko Pismo św'~t(;. ModlitwA ich nie tnva 
Wi~C''Y i .. k 40. mir,ut. Skroll\ność, pt0stota 
w mOd~ącycJl się. i OC11~dostwo mLeyscll, roz~ 
:rzt'tW?ln p~trzl!cego; W!lzy!cy w tym domu 
~~ac~lą , wnyscy z:liłllWni, spokoyni, s·zcz~. 
dtWl. To ws;,;ystk.o osoba tam b~daca wi. 
dzi.ała. -

Co się iuź wzgl ~dem teg0ż Ustanowienia 
w E~cyl!.lopcdyi ~ .. :uydltie, wyłożyć przystoi. 
Biacu z Murawll, .tłs~ta poEiobna H115SytÓ>( 

se· 
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sekty, znaydnia się O! gunic:{ch Polski. W 

Czechach i Mortlwii, ztąd pOd"bno nazwisko 
w~i~li, IŁ :za. BerIIN/llmi; od pier wszego, sie
dltst.a w Luucyi milll'lowani. M.li ą wiele do
mów', nIe mllLd.zy niemi inny llie zachodzi 
zwi~zek, tylko p;:.doh_i e ń ~tw· (} 02wyczaiu i spa. 
:li bil życia. Hrab:a ZjJlefzdorj Patryarclla, al
bo Szef braci .aiednoczonyc;h. ut1ll1rł lV Roku 
17 60 . !\i<;mietLi ten PIH1, był członldĘ;1ll i 
gorliwym Pl'ottkturem tęgo zgr\'m,dzellil' do 
iego CZRSÓW mI cno ~gnębłvl elSu i!1rawi~ zga-
3z 'JOego. ale ttóre 011 i maiatiliem swoim, i 
wzię~dcją w 'puł. Z na:. dui'ą sit w Auvergl1{! 
ProwIncyi Francuzkiey rulniq', It'óay Ld 
)lie~ami~~llcgo Czasu \~, do~kOl"117m "P,)łt:.C·ZC1l
~twle tylą· Fltmilie' f!2.!!Jfl1l1d, PilZon, d pi i ciu 
set !at licz~ dawnośc i>\v(Jiego z lĘ;dnol.:.Genia. 
WZllti:ll:kuią i inne -wi;:ślliackie familie, któ
:l"ych pierwiutki gini w cz:}sach ci(,l1'\lI:, ch i 
dalekich. Kaid:! z tych familii l'Ja .. riele lini i 
dzieii si~. mieszkRią T:/zem w don.u posp::di
tym, żeni~ si~ z koJligatkami, z tym j~dnak 
.J?kładePlI: iż W każdey linii n:lystarszy. na 
mleJ:sc~ Oycl maiący nast'lp:ć. żc::ni si~ w do
~l~" lnOl w~zy!cy obcych w doży,gotnit przy
lazn szuku~. Jaki:Jlcolwiełr iest ll1~jątek OJca 
\'II" dzierżawie Pospolitey, n"ystarszy wszystl,o 
~aymuie, bra~iom pelJsyą .'Z,1:lCZoną W 'płaca. 
l'ąc; która Il11eysCl1111i db Synów :'estpo 5 00 • 

dla Córek po 1 oOr Li wrów; Wresz cie u~tano
wie~ia it;h sł bjłldzo dob:e, i pl'~wa l'onąene. 

Do K/lr. 
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$0 karty pOd liczGtt .18.1. wierfz 3: 

Gllzzoni umarła W R. 1590. W pałacu Pa
l'yzki lll Xiąż~cia Ol'letll1I, zoayduie $i~ piękny 
iey p~dzla obraz, wystllwini,!cy człowieka 
:'icdzr,cGgo w cZltrnym ubiorze, kład~cego 
:rozłCJzoną xi~żkę lU stół, na którym znayduie 
~ię: Kwcj'ux. k:damarx, zęguek. i papitry. 

'RozilJ ba Cnrrż:I'a llCZyła Się od JU\walera 
Dam.w:,no. i w tey.sztuce przeszła go. Na 
tU; wielk~ :n!rooiia sobie repllt&cyą. i.ż wszy
Stł,ie Akac~.l ie l<lll'cpeyskie llLi~g~ły si~ do 
jey pl'ZJ'l~ci:t. Wpis/lna do Akademii m:1lar
skieywParyżu w R. J7~o. za obraz pastelami 
odrys:Jwany, wyraiai ':cy' muzę . Lubiła d;zi~ 
wnie rauzyJ\ę , i j>rzyblicz.ntt gr::ła na kl~wic 
<'ymbaJe. Przeie..:h:tłll Francyą i r-.:let1Jcy. i dllil 
tolel'ltów swoich do 2nacznego pn:yszła mair 
d.ll Umarła VI Wetlecyi W R. J 757. 14laiąc 
b t 85' 

Elżbiet:!, Zofia, Che,'on, celowała. bardzo 
W mahrstwie , Poezyi , i muzyce. Francnz
ką będąc, ulłJillła dobrze po łacinie, po Wio
slw, i fiO HiszpIUJs};u. Portrety, allegorye, 
dziv:nie si~ iey udawały. W iednymż-e ro. 
k'J, i k wie.rszopiska do Akademii dei Ri.ovrn. 
,i w Padwie; II ink malull:a do Paryzkiey przy
ięta była . Sze~ćdziesiąt lat mlliącll p-cszła Zll 

l'ówien!likll w leciec11 SWeoo wieH..iego pl'Z\'-
, i:> • 

inciela, umarła w R. J 71 I. Katar.:yna DZLcbe-
mm mał:ionka dawoe~o, snycerza Girll,..dO'D:l . 

• 7'om III· l? G<:-
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Genofewa i Magdalen« t Bulonii , ws:!ystkie 
trzy Francuzki, w m:dal' twie si~ dystyn .. 
,wowały. Następują Wło,sżki: 

Anna ii Rosa, :zWana Anielka ai Mauina, hi. 
storyczne przypadki puedzi wnie malowała. 

, w R. 86. życia od dzikiego Męźa Augustyna 
Bettrano niesprawiedliwym pOdeyrzeniem o
mamionego zabita. SofollLzbe An,gosciola z s:r1&. 
chet1'ley w Kremonie familii; zasłużyła na 
wieIk~ sławę. Filip IJ. Król Hiszpa1lski. spro. 
wadził ią do Madrytll, ubogacił. i wydał za. 
słusznego czŁowieka. Owdowiawszy poszła 
powtórnie za Horacego Lomellini x Il'tlypier
wszych Genue(lskich fl mil~i. Uczyła sanu pO' 
czątków m1110wania trzy swoie Siostry: Eu
ropę , AR.n~, i Łucyą., które pi~knie potym 
malowały. Sofonizhe dowielkiey starości. do
szła. umarła w R. 1620. Lawinia Fontana, i 
Antonia Pit.fe1li, obie :r Bononii idą w par:ze z 
pierwszemi. Helłna Pllnz4chill wieyski e wido. 
it~ przednie malowała . Cawf/in4. Taraboti t ; 

Btlrśni~ Włoszki, bardzo ilę dystyngwowały. 
Sz~oły F lammane1fie, i Hollenderskie wio. 

Je miały sławnych kobiet. Nie wspominai,c 
Syhilli Meryan; Anna Wasser modziła s~ę w 
Zurych, lubiła bart!lzo nauki, pisała w!ersze, 
i piękne zostawiła obrazy; celowała w lPlinia_ 
turach. Umarła W R. 1713. VerJt urodzona 
W Antwerpii. R. 1680. umiała kiJka. iFyków. 
Nays!.wnieysi tnalarze \vychwalali iey ko jo· 
ry i rysowa~ie. VłlTI. OJt~r..,il. kwiatki tylKo 

ma-
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maluiąc, rodzay ten do wi~>Jkiey dnsl{onało_ 
lici doprow~ d2iłll. Rnche l Rttiscb • v/m. Poo/

I 

oyczyzną z AmsterdallQu, przez tnlenta i ohy. 
CZl\tC wielH honor SWOieRHI Jrraiowi pnyn io
sla. W młodości, beż ź:tdnegQ przewodnika. 
cdwlwiek wielkIego w mlliarstwie, czyli ry. 
sunku, to W'szystko zaraz nailacluiąc, kopio
wała. Nueszcie miaia za nauczyciel:! ran
Aelst. sławnego do owoców i kwiatków, i 
W tym glttunku na wielką usłużyła reputacyą. 
Ak3demia do swoiey społeczo0sci il); i M,ż. 
ie',; 'VRn - P,ol zaprosila. Elektór Woie\vcacla 
$zcugólnym dyplolnlltem t11:derką il} Dworu 
swoiego :z~szcz ytil , list u~zciwy do nicy pi
sząc, wspaniałe uporuinki posyłaiąc, Syna iey 
trzymał pot y III do Chr:ztu. MlIlow:d.a tak do
b"ze w 80. Rol>.u iyci:!, iako i we trzydzi.e
stym, lImnrln w R. J 750. Van - Htlpken. tak 
do brze wyedukował Córkę pewnego H"ve,. .• 
num. że iey potym ssm zazerościł. 

C ZIIS ni e :tatracił pIani ątki sfawn.vch w Sta
roiytnośt,i kobiet, Jttóre w tym gatunku u· 
mieirtf.lOsci celowały. Nnyslawnieysze s~: 
Timll'l'etta Córka Mikana, J'I'ene Krntyna, 
A1'Ysta,ettlZ N earcha, Lala. Extrait des iijfe,.enl 
otl·vrnges plJbliel S/l1' leJ Plfśntt'es. Tom 1. 

. W tymże d1;iele znaydui ą się niektóre: cie. 
kAwe i zabawne opisy. Polygnot Aglofona Syn~ 
żył 440' lat przed E.r~ naszą. Pierwszy za
czął wyraz tWllrzy wydawać. Wiele ic&o '0-
boty było W Delfach , i przysionku .Ateń-

p.iI skim, 
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d;im, Z:l kt6re :!adney n:tdgl'ody przyiąć nie 
chcinł. Był za. to uczczony prZf!Z radę Am
.fiktyofi(IW dziikami pablicznemi całey Gn .. 

• k ' cl1, tora mu nowe we wszystkieh miast/lch 
% nakładu publ~cznego mieszkanie naymowa. 
rozkazała, mieysce na Teatrach wyznaczy
ła, i jdotą koronę ofiarowała. 

Apol/odot' Ateński malarz, żyjący n:\ ht '4°0 
przed przyiściem Zbawiciela, zaczął uereg 
wielkich w Greeyi malarzów. Miał wielki. 
talenta " ale co mu naywiltkszy c:.r:yni honor. 
:Ze nie był zl\zdrosnym. Napisał wiersze na 
pochwllłę swoiego Emula ZeIJ~ela, w któ" 
:rych przyz~~ł si~ bydi n~ższym od nił:go. 

Pamfil, mtał wlelką sławę w wieku Pal'
:razyusza i Zeuxesa, celował współt%eśników 
swoich wielk:t- umiei~tnoścl~. Aby przydał 
w~ęcey godności sztuce swoiey, otrzymat pu_ 
bhezny wyrok, który zakazywał ni~woJni_ 
kom ćwiczyć się w malarshrie. 

Paw:illf, poprzedzalącego uczeń, pierwszy 
malował śc;":toy i sklepienia w pałac:lch. Po.. / 
(hł do nieśmierteJności G1icl1r(, w którey sice 
był xozk?chał, maluiąc. ią skbdiliąc~ girlan-
d~ z kWiatów. 

M~trodor był wielkim Filozofem i Mala. 
"fZC!Il. Edukował dzieci: Pawła Emilego , i 
tr,um! iego odmalował. Rycerz ten ~zukał 
dwóch ludzi w Grecyi 60 swoich zamysłów. 
Metrador miany był za zdatQegQ dQ dogodze_ 
nia obyqwQIQ. 
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fl.!!i~trlJ P~dnlf Mala:rz Rzymski pod Pll' 
1l0wanle1'll Augusta dystyngwował się bardzo, 
choci,lż był z przyroclzłnia niemy. -

Jdźmy iuż do poźnieyszych m:tl 1l1'Z óW. 
Około R. 1000. znczeto znać malarstwo 

w: Flo~encyi , Greci z Ca-Ngrodn sprowadze-
nl byli , aby Koś<?iół ieden Mozaykf/ ozdobili. 
Z tylU wszystkim, aż do R. 1211. sztuka ta 
nie b~ła, doskonalona. Jar» Cim4bue zaczął 
odfillwlac dawny gnst, gasząG Gotyckie dzieła. 
Był on oraz dobrym a.rchite klem. W spad go 
bnrdzo protekcYą swoią Kllro/ l. Któl Nea
polu; umad malarz ten w R. 1300. zostawi
wszy po sobie uczni.a swegu: Giotto. Ten 
p:tstuchem b~dl}e, gdy sóbie bydło, łąki, la~ 
sy malował, postrzeżony od pierwszeao, i 
do Florencyi sprowadzony, wyrównał s:'emu 

• Nauczyc.ielowi, pełen i llOuorów, i bogactw, 
umarł w R. 1326. 

i\n.toni Solilrio ślusarz przezwany Cy,gan, 
pOWZIąŁ był serce do Córki malarz. sławnego, 
który pugardZlliąc iego stanem, oświadczy! 
mn , iż JllU ią wtedy da, gdy doskonale ma~ 
lować b~dzie. Uczył si); Sola:io, zwied2ał 
ró ź~.e krałe, i nares.zc ie zasłużył t:\lentem na 
to,lZ malal'l:Córkę zaniegowydł. Zył 73. 
lIlt, utn:trł okoła śrzódka wiek.u pi"tnaste<>o 
• • lO b' 
l wIelu siawnych Zostawi! uczniów. 

An.drzey Verrocbio był malarz, snycerz, 
Arch.tekt, Geometra: i Muzyk; % iego szko .. 
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ły .n:y~i~ksi swe~o C!ł:\SU artystowi~ wycno-
dZllt, lako P:rrrtgino, i Vitlci. _ 

Gwido Reni nnywi~cey się przykładał do illk 
naydosJ\Otlllszcgo wyd nt:\ ob, w czym in. 
nych przewyższył miaŁ;' 200. l1)czniów, u~ 
marł W R. J 6fI. był z Bolonii. 

Antoni Bl1lntra ;e szkoł! Weneckiey, miał 
t~ osobliwość, że dopiero W' st"rości- malo
wl\ł dos~wnllle, llmarł lat tem'.l 45. 

Jan Franciszek B~rbiett G'te"cbil" t1k /11-

zwany, źe zyzem patr:&ał, c1lyio pr ~ cowat 

W wigilią iednego święta W nocy pay Ślvif:
cach odmalował obl."az do r ośc~ołn bardzo pii
kny. Umarł w R. 1666. 

A~gus;yn Met!!!li, lIrodżił się W Bononii 
W. wl~lkley nędzy. W l'okll siedmn1stJl11 t~k 
\VI.elb pokaz~ł talent, iż pewny bogatya:
ch l tekt, chcIał swóy ma tą tek z n im dz te r:ć, i 
pr:y~poso.bić g~ ~a Syna. Metelli , aby Ro' 
dz~cow nl~ OpllSC.lł, któ~ym był n'l pomocy, 
propo~y.cyl tey nIe pr.zyl~ł. W Hi~zp:\nii po
tym Flhp IV. wielkiellli. go uJHowlll maię
tnośdami, był dobry architek.t, i Ryl11opi;. 

Kawaler $tallzioni Neapolitr-ńczyl. nietylko 
sławn.>: w praktyce malarstwa i (\l'chitektlll'Y. 
alt tez słaWl1Iych mnlarzów' i sllycerzów bu
dzo pięknie opisał, 

Józef Ri?eir~, przezwnny Espllgnolet Hi
SZpan, W bIedZie wielkiey od d~ieciństwa 
ł:naydował si,!. Nabył patym wielkich tlIlen
tów, i był dziwnie pracowitYll1. Kardynał pe-

wny 
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owny dał I'IlU p'l'zytulenie. Poznał Espagnolet' 
że będllc w obfitości J stawał sIę leniwym' 
Dla tey iedylley przyczyny uciekł od Kard,
nała, pllzylożył się do pr!'icy , i wielką zebrał 
fortl1l1~, umarł w R. J 7406. 

Fern1\ndes Ximenes N/lv.rettil • przezwa
ny ,El-mudo, niemy, nazwany Tycyanem Hi
szpańskim, od którego si~ uczył, był od lll:'O· 

dzenia ni.emym, co zupełney głuchocie przy
pisano, talenta iego od nay.,;ławnieyszych Ry
mopisów Hiszpańskich sławiof.le były. 

Szkolli tllammartcki., 3ioll,~nqerfoi't 
i EFrfJn cu,zkie. 

Ludwik DeyJter, urod;cony w BlIr.gge/, był 
Jnalarzem .zawołanym; bawił się potym robie
niem: klawikordów, organów, skrzyptóW', i 
2egarów. Amza COl'ka iego przednie rysowa
ła , tak zaś w malowanin Oyca swego obra
zy na~ladowała, ŻI: ie brano za oryginały_ 
Grała na wlIzystkich instrur.lentllch, ale nay· 
przedniey na klawicymbale. Oyciec iey u. 

marł w R. 17' J. 

Okt awim;z Van. Ven dobry malarz J miał ' 
dwie Córk: Gertrudę, i Kornelią, ~tóre w 
malowaniu celowały. 

Ger!tnd Terburl dobry malarz. miał W tey 
Sztuce wiele uczniów, i własn~ Siostry,Córka 
lego pierwszy rys na portretach dawała, które 
gdy Oyciec kończył, były batd~o sz acowne. 

Jan 

, 
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Jln Bot", z bl!lIt-m Andl'zeiem, d,jugo we 
Włoszech ptzr,:b.fwali, kocha i si~ b· l !" .!O, i 
często of>t\ nlld itdnym ourvr m pr,1COI\ ali. 
And7.ey w R. 1650' utonął; tak :;'0 ża'owal 
brlit i ego, iż tegoż roku z żalu IImarł, roa
iąc lat 40. 

2nnyctuie Sl-r dziś We Fland:yi kilku maJa
rzów przednich; mi~dzy innemi,,, t.l t'll~~clli 
Lj~ns, w IV} e.:helrn H~r)'e .. zs, i V~r.1gen, W' I 

Louwain ; Ostatni 'z nich talrnt swóy ~cbjc: s:,
memu winien, 11 SłiJ.\Vę wspalJ i,łośc i pierwliz e• 
go. Wszyscy Illal:!U{l we Flan.:lryl, wi ,ll~c 
często w Pl,zedaniu piękne o&r<'lzy bez illliellia 
malatzą, a SądZi!C z Ś\Viiżoś~i kolvlC>'f, iż 
były nie dawno r.llllowane, nądtt.relllnie dO'.i'i,l

dY\\'1I1i się: ktoby ich ,>uto,'em był. Ly e. ns, 
którego ta ośobliwosć mocniey n1ll inllycH ub. 
chodziła, chel!! koni~cznie odk:yć kryiące;;o 
si~ mala~?a, 1l1bo n:4 tO nie zll~łu ')'1. b;ccll'lt 
wszystkie Mi,nta Fl"lndr.vi; od.viedzit Iv':; Z}'

stldch malarzów, których mU tylhu pokazano. 
N/lkoniec pt'zyiech:ił, d.) LOll'v/Jht. Już i t't 

zado·syc swoiey citk3wości ucz:ll1iws7.~ , lubo 
nie zaspokoiw~_zy iey i';,iz('że, i nie LLlai1l21-

sry c7.ego szukał, gotowa! sil~ do wyiech:ll1ia, 
gdy zaSłyszał, iż inden ieszcze ~nard():va! się
cZfowie!('m~lnr'kiey prof~ssyi, który din wy
ź'ywienia tylko praco\v<lł, roboty icgo nie bj I;' 
nikomu znaiome, a był nczey fl\rbieT2t.nt Cłiż 
J11alarzem. Dowiedział sili' Lyc.ns ty le iż źo 
rr. iego siuniczki przedawała llll ulicy, Mąż 

był 
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był iey pod 'd:tchem mieszkał. Drapie się i. 
tam Lytns, weyźrzenie sprzętów pokoio~ 

wyclt nie ożywi:do bardzo iego nadziei, 
2 tym wszystkim pyta się: iężeliby nie miał na 
przedaż obr.!zu iakiego ~. ---Mam tylko ie
d~n, od~owie on, ~Je było wide koło niego 
7oboty, i iest dtogi .. -Ale czy iest na prze
daź ~ . --Tak ic\t, :de nie dam go za mniey, 
iak za trzy Luido-ry; trzy mie iące c_..fe pu
cvwać mi p~zyszło ... -- Obaczemy go ... 
-- Na te słowa pc szuk:lł obrllzu swoiego 
WHagen, na J...tó 'y spóyź).'zaw~zy Lyens z la

do~ci krzyknął;. ~ przeci{ Z111ll1!Jzlem gil ..• 
-- Reszta rozmowy \V Iiliezmit:rne Lyen
sa \vp~awiła podziwienie, gdy si2 dowie~ 
dział; jz V/el'agel] do tey sztuki żl\duego ni
gt!.y pie miai nauczyciela, źe był samey tjl
ko natuL'yuczriem, że nl.wet () swoiey zd,
t<lości l1i~ wiedzi~ł ja przycisniorlY p(l~u+:bą 
przedąwał pracę iednemu przc;(upniowi zllli •. 
cha cenę, ktÓ1i on niel'cYw111E! dl."Ożey zbywd, 
Mfał t~ chwa!ct Lytl1s, iż wypro yadziŁ z cie
niów ni.tzna;olllości talent'!, którym się dz,i
wił. Dnł p021l:JĆ We!"~gena, zapomóg! go, i 
'pra w!ł: źe flrzyszedł on do zl,aiolllości i 
2n~cznego mai~tkll, który do d~iś dnia po
si~dll. 

Można UWażać Jana COl/Si", inko pierwsze_ 
go rn;:13rza Francuzkiego , który się dystyn
gwoWl\ł, i w~ł.wił pod panowaniem czte" 
lech KrólóN, zacZłWszy od liIenlylia II. 

umiał 
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umiał dobrze snycerstwo, Ił prócz te s; o, Oto
metryą. i byi biegłym Architektol11, m~do
wał wiele nil szkle, co w wielkim na ÓWczas 
było szacunku, malował i na płotnie. 

Szymon P'lłuet, umal'ł w R. 1641. Nay
większa c.zę~c sławnych ostatniego wi (:' ku ~n~. 
larzów wyszła z iego szkoły: te Brtm, /~ 
Sueur, te Vlflentin, Mole, A"bzn. Klaudyusz 
VtlUet, Perrłor, Mi,gna,.d ~ CheperEJn, Poerson, 
Dorygni Oyeiec, Testelin, Dufrenot. i wielu 
innych. 

Karol A1foo~ Dufm!oi J był dobrym Poe", 
tą i malarzem, umiał po łacinie, po Grecku; 
był arch~tektem słflwnym i Ge ol1letl';t . ZOS'ta
wił wi'ersze o malustwie, które 1)a \~8zystkie 
ięz,Yjki przetłómaczooo były, 

B1lrdon4 i SIleII,.", wiele pi~knych obra
zów w Katedrze, i u Kartuzów \v Paryżu wi
dzjeć można; drugiego z Rnfidem. sław nym 
::r:Ó':ł"nano. 

Le Br/m przestai źye W R, 1690, DW.1na
ście lat {l1aiąc przedziwnie ndał portret Dzia
dą swoiego. Ludwik XIV. zd:lł na niegoJ aby . 
znll'cznieysze panowania pl'Z}:;Plldki odmalo
wał. Ca.ła Glllerya W W crs3lu l{' St i ego ręJd. 
i wieje innych obrazów, osobliwie Ml1gda
lena pokutuiąca u Karmelitek. 

Jan ]ouvtrtet, mllil}c r~kę prawą paraliżem 
tknięt~, lew", potytn ' aalować nauczył si~ z 
równ. chwałą. 

Ftan" 
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Franciszek te lI1'oil1(1, nrodzony W Pary

:lu, /Sny odmalował kopuł~ Kaplicy .Nayświę
tszey Panny W Roś~iele S. Su·Jpip.yusza, Lu· 
dwik XIV. zLp cił lnU wlclkie !1O S~lonl1 ozOO. 

'" bienifl. Arty~ta ten wy~a;dł Apoteosin, €zyli 
ubostwienie tego Rycerza; :znayduje się tam 
wi~cey iak cz terdzieści ngl1l";we czterech la. 
tach dzieło to skończone. miane iest n nay· 
rozlegleysze w całey Europie. Ciężki smu
tek lakoliczył życie tego malarza. Pchnął 

się kilb razy $zpadą , i umarł maiąc lat +8'. 
J~n ,Pt1titot, 1lOmknąl malowa~ie na emalii 

do r,ąywyistego doskonałoś.ci stopnia. Van
t/;'k ~'adził lnu chwycić się mnla~ .twa , i przy
i~ i go za uczni11. Szwagier iego BOl'iier pom~
ga i mu suknie i ubiory na PorcreŁr.ch malować. 
Był w wielkich wzgl ędach LI Karola L Kl'óh 
Anglii; po iego tragiczney sm.ierci, udał s' ę 
do Frllncyi z Karolem II. i wszedł w słl1żb~ 
Ludwika XIV. Podzielił zebrll.ny milion ze 
s~oim szw'agrem bez naymnieyszey kłotni. 

Po odwohnill edyktu N:1nteń~kiego, Pt;titot 
wrócił do Gene\~'y Oyczyzny swoiey, 1 tam 
W 81, :roku życia umarł. 

S'l1tVC6rZe dawni. 

J miona Sl1ycerzów Egipskich nie doszły do 
nas, a G : .. ~y Rzymian w tey mierze prz€wyź
~zyli. 

~pollon;1l1 i Talu;scul oba Rody.nie, zrobi·_ 
li ti dziwni S.ituk~. lI;tó.ta ~i~ W pał.ell Fu:. 

li .... 
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nezych widzi.eć daie , a ieszcze dziwnieysza 
jest z o~rom ne "n bałwana marmuru, niż z '<> ~ 
dOSKonałości dzieła. Zetus i Amfton przy","i~-
zuią Dy rcei do wolu dziJl.lego. Wszystko 
ił/ s " z iednego kawała, nawet i sznury. 

Phidit:s Ateiit..zyk, po bitwie Ma l'at()Jlskiey 
wyIznął:l kawda marmuru, który Persowie 
z sobą przywieźli na wystawienie znaków 
zwyci~stwa, Boginią Nemez;s. Ale nlłyprze
dnitysze iego dzieło było: Jow'isz OlimpiI." 
cki, któq mi~dzy cuda ,wiata pol iczony. 
Szedł Z:ll natchnieniem niechęci. i zemsty 
swoiey Fidyl1sz na Ate/tczy.kacb, 0d których 
mniemał sit pokrzywdzonym, i aby Oyczy
zna iego nie miała dzida naypi ę kniey szego, 
które mieli Eluci. Dla uczczeni a pamiątki 
tf:go rzemieślnika, dlaiego potomków U.,tal)O

wili ci urząd nowy, do doglądanill i pilnowa_ 
nia tey st~tlly. Posąg ów z kości słoniowe, 
i złota, ma 30. łokci wysQkości. Minerwa 
Atc- ńska teyże r~k.i, i z teyże Oi:lteryi, mi. la 
tylko łokci 19· i ćWlUć; było ua niey wie
le kosztowney i; nllsterney roboty. 

'pol~k/ct z Sycyonu .robił statu y , których 
nie można było OłZ;COW'Lć. N .. ywięccy sła " 
wy przyniosł 11111 pos~g Dory/or.;, czyli iecllle· 
go ze straży Perskich Królów, w którey tnlli 

proporcya członków zachowanl była, iż słu· 
żyła za model inaYIll sny,erzom, . nazywano 
il!: prawidłCID. 
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Zello.{o,. żyiący pod Neronem, erobił dzi
Wną statut !v1erJruryuszlI, a.potym k.ol~s Ne
:tona, ll1ai,=}ey około 60. łokCi wysokoscl. We
spuyan głowę Cesarza zdiąć iey k:l:a:nn7.y , 
Apolinagłowę z si.edmi~ promieniami, z 1tó. 
l'ych k~źdy miał ó{llgo,ci łokci J •• 1 włożyć 
kazał . 

KlIlIiltrllt. tak delikatnie rznął, iż na Zlar'" 
łlie "je większym jak proso, wiftrsz Cl\fy Ho~ 
lnera odoryso..val; wózek z ko &ci słoniowey 

od niego zl'oblony, można ,było schować po.d 
tkrzycHa muchy. . 

ellJluI uwaźa: iż nie dos:do do nas nIc 
~ owyeh l!ławnych dzieł snyc~rsld()h , które 
PliAillsz wspomina; a sławne c\ziś we Wło. 
szech Staroźytnośei, innych są rzemic slni~ 
ków. Wzrastn podziwienie, iż on Dyrceą, 1 

Laokoona tylko wspomina. Ze Pauzllni,wII o 
nich uie wspomina w ~woiey\pielgrzymce po 
G.recyi, bo iuż wtedy mogły si~ we Włos.ze~h 
znaydować. Od la~ bowiem 300 •• Rz'ylRlInH: 
~ncz~li przednieysze malow~nln / pOSą«l 
przewotić. Snycerstwo u R.zynuan ~lle d~c~o .. 
dząc tey doskonałości, co w Grecy!, kroc1ey 
llierównie trwało. pod pierwszeml Cłls~r~a~ 
lUt iuź budzo słabiało. Bustum Karakall11uz 
przy schyłku zrobione byłu; zgasło wen] e ~~ 
pierwszym Rzymll wzięciem od Alaryrka, 1 
llopiero pod Jnltuszem II. i Leonem X. Pa" 
pi,ż4mi orilt!>dziło Hi' 



S nJlcerz~ poźnie'Jjfi. 

,1)OIUlto Flol'l'ntczyk, postawił Statuę hron
:zową Gencl'ilfQwi G4tam~llltlJ W Wenecyi, 
który od pr0stey kondycyi przyszedJ: do tego 
stopnia, i zw yci~gtwalUi wilawiał się. 

Roni PropercJtZ z Bononil , wi.le zrobił. 
pvsqgów, ;',,~ ~t zdobi.ą Ko~ciół S. Vetroniu_ 
~za w Bonor ii. • 

Sławnieysi s~ Frllncuzi: Goujon, Pf/get, 
S a1'llzin, (J irtirdotJ, ZlImt.o, le (lroJ, COJsevox; 
CoustOIl ; ·w lcsi : Bandinelli , ,ilgardi ł Ttl!", 
Bernii; J.t01·~", iakll?st, wieść, dLW:lł ilbryl 
na Pałac RzeczypospOlitey zwany KrAsińsHeb 
w W/\Iszawie. . 

$0 lr.art1l .195. wie'1lz 15. 
Rubom {:lwny Art.yst~, urodził sil! w Ko-

10hii, 7t'buł sobie :.-naczny mai,td' ; łączył 
do talentów malll.l1 doskonałego, wiadomo
ści rozle'głe., Umiał siedm iFyków; pisał 
wlele dziel po ŁlIci nie, ni.które o prawidłllch ' 
sztuki swoiey ~ inne o zwyczaiaeh staroży
tnych. Używano go do różnych rH'gocy:lcyi. 
Pełen honorów i ruli~tku umarł w Antwer
pii I.~40. roku, Sławny Viln"ic~ ł był iego 
Vczntem. 

$0 "af'tJj .196. wi6r/z .17. 

Jest ie~zcze po dziś dEień w ezymie kil .. 
.ka pal:tc6w, na .i:.tóre Rafał abrys dawał. U,O

ciził 

:!S9 

Gził' się w T1rbi~e, llllłUł w R, 1520. Cia. 
ło iego złoźone b,yło trzy dni na wielkiey 
Sal i W lltyk:!ńskiey, p6d sławnym iego obu. 
zem PI'Zf!"lienien;(J P"ńskir!,go . Zanie,~iono ie p.:J_ 
tym do Kościoła zwanego Pant<!on, 1I1bo Ro. 
tOiJda. i niesiono ten obraz, iako dowód n:ly
chw:t!\?bnieyszy pracy iego, i talentu, który 
pctym tamże zostal z rozJrazu Leona X. Pa
pieżE<. 

:Tamże wierfz ~~: 

C zytać można W życiu Michai'a Aniola sła
wnego Architekta: źe 011 pierwszy wynalazt 
szańce sposobem późnieyszym J'obione, któ-

, re obroni.ły Miasto Florencyi, i przymusiły 
nitprzyiaciół, że odstąpili od obi ęźenia. Sia
Wn~ iego iest Statlla , Moyżesza wyrazaiąca. 
Umarł Rafał maią-c lat 90. w R. 1564' 

Pawet Ca/iar!. urodził si~ w Weronie w 
R. 1537' Nllypi~'knleyszy iego obraz iest VI' 

Wenecyi w Refektarzu Benedyktyilskim. Sta. 

\via na widok!! wesele w Kanie Galileyskiey; 
l'lliał n uczniów .swoich trzech SyQów. 

Kawll;'t Antoni Rafał Mmgs, ,uradził si~ 
W Dl'eZOle W R. 17 z 8. Sławny Win. k~lm,m, 

tak 
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hk wychwala ptz~~~iwne t'lJcnt1 tego Arty
sty. "Zbiór wszy>tkich pi ~ kl1oici, kt~5l'e d'l
"Vlni malarze na swoich EglTr3Cb wy raź··li, 
"zonyduie się w nic śmiextelnych d.zicł:lc · l 

" Antoniego1l1e'f!gsn, pie rwszr.go Illnluz~ Kr -
" łów-: Polskiego, i His2:pal'lsldq;o, naJ' pjer
,. ~rszego W S\t oi !1! 'sieku Artysty, ~ P d,, · 
" bno i w przysz ~~ch. 1Jodcbn.v baleczl1e u 
" Feni.rowi, zda wat się Rafałem zm a l't \'< y ~ h
"pov, stlłłym :o; it::gn )opidów", ~ bj' dosko11 n
" łość swoiey sztuki ś '.viiltu okaza ! , i ~" m 
" tyle do I.ie,v ·.bl i i,ył siS, ile t,}'llio \ l! ' O

" wieKowi .. bli1yć się l11oina, .... Nie do 
"sta\'V"1ło Ni lIlCOm U~ ' I Z~Ć ś,viatll wsk ... -: e

" sicie!a IlHlorsUey sztuki, wir~ziet Rilf'.Jla 
" Niemieckiego, J..ttirego Sam Rzym tak.i JI u· 
" znał." Bistoire de [' Art ~ Tom l. 

Dllwid Te1lier, był uczniem Rubensa, m ~_ 

lował tyl ... o g~birtety Chi.m~czne. karc&Io:, i 
iHmaki Hollendcrskie. Jego Syn tegoż imie
nla. ie>zC7.t si~ unrdzley dystyng;wowlt. 

N~ypięk\1ieysze d\va ohr:uy GJrarJ4-Dowl1~ 
iest Szarlat!l.n. i Hidropik. Pie.wszy u El -= 
ktora WOiłwody W Dmseldorj, drugi W Tury
me L1 Króla Sardyńskiego będący, wyraża 

chorą k()Liet~ sitdzącą w krześle; a gdy Szar
latan ubrany W lluknią AtłasowI}, p-rzyp:.twie 
si~ OutelH swoiey, Córka choreJ kobiety klli-

r;z Y :a :rpła. 

24 1 

czy ?apbk . n~ , z os .. bIj \Vszym wyraz~m czu
:l:0ści swoiey. 

Dawnl E: l PC} lin Om przypisyw:di: te oni 
pier wsiprorcl'cyonlll ,p e domy stawiać z ~ c2Itli, 
ale Grecy;., u"h kole bKą d9bzey A cllltt! l\tu_ 

xy , a CZt15 naypi~k Dlły~ zy z-:J Czasów Per.Y!tl~. 
Sil. \V Rzymie pod Augustem doszla do swo
i"y dosk oD .:lł( sci s ztuk a t a ; upa daiącą potym 
o~y wił Tra ' au, wspierd 1'11{-xander €uruwy, 
ale ' z a L i c.hć nie mogł, t.by nie za~inęh w 
upadku C Cii :! i' stwa ZIIChoJllie'oo i w takie nia 

~ , 
wp"cHa zlIniedbauic, z jpk.ieO'o rl'7.tZ kijka 

• , I:> r 
wlekow nie wyszł:!o Wtedy utworzy ł się i/wy 
sposób budcwnict w lI, który nazi·,'II11t Gotyckim. 
i ttn utrzymywał się, aż do K:1l'olu W- ale 
Wpadł potsm w prz eciwne sobi.e . wcale wa
dy., staiąc s i~ nazbyt lekhim. Atch tĘkto
WIe czasów owych, z~Jdlldali pi~J.,; 1l 0~Ć na de
l;b, tlJo~c~. i Slltylll o2dób dot ~ d nieznajomy cq 
sz,afow~nlu, :l ta.l<;owy gust przeszedł cd Ant. 
bow ' M ' k' . : . ilurow, torzy go ci" Francyl po-
łudll10w ey wp~cwlłdzjli. W ostatnich d(;pi~co 
Qwó-ch wiekacb Zl.cz~to piękniey.szą wpro
wadZI!. , lub wskrzeszr.ć Architektllre. 

Nie wiele rozwodzi sip EtlC,ltlopedy" o sfa. 
wnrch Architektach. Pjngero1~ ':l!Lll'lł da
wmelS%,ych, i późnie.1s·~J':.u. () l.iei,tórycl~ 
wspomntemy, 

'I011l III; Q Wi' 

t' 
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Witrllwttm: Pollion, źył pod Augustem ; 
dzieła iego pi$llne w tey materyi, doszły 
naS. 

ApDllodor z budował sł:l\V'n~ Kolumnę T.ra ~ 
iańską ; ale dawnieys?e iego ieszcze. dzieło, 
był ll10~t na Dunalu, l\tórego i;szcze iakies 
~naki pozostały. Miał ofi 250. łokci wy'(w. 
kości, n ćwierć mile tlługości, przy dwóch 
końc~(th IllO:tu byłJ fo r!;{l c zki. Nie mOźe 
on iednak póy,ć w porownnnie z Chl1lskim; 
wspolllinaił ieden naysławnieyszy • który ilU 

sto Arkad) ale tnk ob<żernych, iż Okr~ty po 
pod nie pl'Zechodzi~ mog'!. Stawiany z wje!
kich btt!wanów marmuru białego. Koło KiTl_ 
Tung. ieat most dre~fn.iany na dwudziestu że
laznych łańLlłchach, które od iedney góry do 
drugiey idą, utrzymywany. Adryan po śmier
ci Traillna, wybudował Kościół .ze swoiego 
abrysu, i posłał swoie rysul1;'i Apollodolowi, 
który przestał na tym ~ iż oznaymił. ie gt!y~ 
1:1y Bogi, i Boginie siedztlce W' Kościele t 
i:'hciaiy pOWstać, toby sobie' głowy potłukły 
osklepitnie. Pewilld3ią, t, krytyk~ przy. 
płacił życi~m swoim Apollodor. 

Sellnl7mflr Arabski Architekt, żył w wieku 
pi~tnastyl1l, zbudował dwa Pałace, któ~e mie
dzy elida świata liczono, i sprawiedliwie, 
ieżcli szczególności, któle nam si~ baie<:zne 
.zdai!! , były rzeczywiste. Jeden kamień mial 
(pie wiedzitć i:l1dm sposobem)' tak wszy .. 

2-+8 
stkie inne wiąznć, iż za iego odięciem, cały 
Pałac byłby się rozsypał. 

Anteni,II z rozk~zll JlI~tyl'liana II. Ces:\tza. 
'wystawił Ko~ciół S. Zoni w C~rogrodzie; 
który 2 bUdowany nayprji:ód za Konstantyna 
W; :zgorzał. i killtakrotnie odnawiany był. 
J ustyniall chciał wspaniałą postawić Bazyl\kę; 
ie .. t ona na pagórku, formy pr:lwie c%wór
gr:mney; ma J z 6. łokci W zdłllŻ, w szerZ' 
J r 'P. wysokości iego gdzie kopll'~a 40' pt!!. 
no w nim porfirowych, i marmurowych ko
lumn; dziewięć wspąniałych bron<Iowych do 
wchodu drzwi. NiG: oszczędzano alabastrL1', 
Wężowr· ~k:l, (Se,.peIJtine) porfiru, kornaliny,. 
t"ak wewnątrz, iako i zewnątrz. 

Wili41l1S Niemiec, p03tawił dzyro,nicę sła
wną \V Pizach, iest cała z marmuru, ma wy
~okośti 50. ło]rci, nachylona na iedoę stro
nę na dziewięć przeszło ćwierci, co z przy
padku i!~nego w blldow:lllin ley, iako podo
bnie i w Bononii, zdarzyło się. 

Brfmel~schi, Br"t1J1mte. Palladio, Vi,gnolil. 

byli sław'ni we Włoszech Architekci, ostatni 
pisma w tey Illlltcxyi zo~tą wił. 

Konstantyn de Ser'IJi FlorenczylIi • będ~G 
.Malarzem, Architektem, i .Tndzinierem, tHŁ 
.ząclanie Króla Perskiego, od KOSinusa II. 
de Medicis poshny do Pe.rsyi, bawił talU rok 

, ieden . 

Debrours. MaflSllrd, sławni byli ,ve Fran
cyi. 

Qz 



/ 

J9~ 

Kawaler Bernlne, o którym iuź, ia ko o sny
cerzu, wzrnianJ..1l. była, wyrzął tak ksztaito:r 
głow~ 2 marmuru, maiąc tylko lat 10. że sitt 
nnybiegleysi dziwoWali. Chc:at Paweł V. 

...Papici widzieć go ptlc.uląceO"o, i w iego P1Zy-
, • , ' ŁJ 

tomn SCl za poł gOdZll'ły giowę S. Plwła wy-
:rokit B:nd:r:o .Ji_le prHdziwnych dzieł ie-
1;0 widzieć si~ dl\ic w Rzvmie. Chcąc oka
zać riechęć swcJię do Alchitekt:1, któr~' o?:clo
bił Kościół S. Agnteszki nil pLl CLI NavoTu. 
gdy tnmże pnłcow:łł k016l 7.dobiel,il t lltau
ny na przeciw niego ~t li~c' y, w)'dał osob~, 
która rn'zed wlll~cą si~ niby K"ści')lot Facyl!. 
tą, chrollić się chciata .•.. Nw Il,r.i~c wy
soko wyskilkui<,lccy W(,(fy n.l placu Ni'>zpail' 
tikirń VI RZj U1i~. udal tonąca ł(, ~, a [.'tZt"z 

to samo nic bIlrdzo wy~oko 'cięiarem swqilll 
pcdno'izącą wuoę .•.. Ludwik :' IV . SJHO'>\'ll

<lzii f\) d'o PHJ iJ, ?le gd y z ... h· Cz ł c:lt1. 
lu Luw:t" .które 'I) pyszną l.ulln.H1a ,Per"Il~I!t 
Fxnncuz zLllwt:ntow"f, te tyJ}.o puwiCl.lda1: 
słuwII: " Ja lll tn irC de niep(Jtrze~ny. ;, 

Klaudytli7. P;:,'rtltlit F,clncllz, :c.szcct! z te
go świ,t w l . • 682. by! D,ktorem, mała. 
zzem, Dl Izykiem, Archit~ktem, Jndzinierem, 
Fizykiem, i A!l;,tcnli~tą, !\Oh1J11nl,cla Luwru 
Jlicsmiertell'lYIl'l go uczyniła; wynalazł różne 
nlachiny lInrdzo oowcipne na przenoszłnie i 
pod I: !1~ienie ogroml1 uch o hz;ó w. O bse rwa to' 

• , J b 

:llUHl Gwiazdowłdziarslie w Paryźu iest iego 
roboty. Wydał F.izyk~ wc czterech Tom:tch. 

But 

%45 
Br~t iego KlIrol pisał porofVn~nil! tlawltie)'Jzych 
wielkich llldzi oZ poi:njeyrzemi.. ostatni!? pier
WSZl-ń,tW0 'puy ~ą dzllac, za Cv Boileau obru-
szyt fl.'! s;ebie.· , 

Blont/et, BoJfi'i1tJd, sh v11i F.tancl1zi byli . 
K)zy~ztoi li/"m Anr.ielczyk, umarł 17 2 3. 

zulu;, dawal abr."s na sławny Kllściół S. pa. 
wla w L undYllie, j pitr-;vszy ka,:wiefl zak1a
da:, a Syn iego zupelllie go rlokCJxlczył. Sta
WIan:) go lat O,Ill. 

!lhIJ kart1ll'0'J licz6Cf ~OO. w;er/z "U. 

Xi ą7~ ten SJ cyliyski, 20wi e si~ de Pat_· 
g01zia ; , PttłlC i ego blisko Palermu zblldow:my. 
B"ydone \lic dl'ownik An\J'l~Jczyk \vidzi:!ł go 

• b. 

w R. 1770' (to iest krótk.ie opisanie z nito-o 
• b 

'~yl~te: Posąców, które są w lllicy wie!-
Jt,ey do PałaclJ prawad.cącey, i na dziedzill
Cli, i·::st więc/;:y 600,_ W t,k nic::cmi..roym 
zgromadzenilI, nielll/!$z iednev sztuki, która
by \\ystnwi~ld istotę w r-zecz'ywistości, i r,a-

, t~rze b~.dąc,!, Xi~ię ten kaz:Jł głowy Judz. 
kle przypl'll\vi~ć różnY/ll z,vierzętum, zamiast 
wl,"sn~ch, n wzaiemni0 'z\V ierz~ce glo,vy na 
P~)S~!Sl ll1dzki~. Są takie figllry, JpÓl'2 ~it z 
pl~Clll',l(Jb wi~cey skła~Lią zw-ierz:}t, c~eg() 
W L~tvCl e. na c~jym świecie 'u ic zO'lydzit', Wio 
dzieć tam maina l wi~ głow~ en szyi gr;"iey. 
k~óre~ ciało przf'mieńia się w iaszczufkę. no
gl lua1ąc lI.ozle, a ogon lisi. Na grzbiecitł 

ti:-
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te~o straszyił4, znaydzie ~ię inne jencze 
dziwnieysn, któ~e ma pięć głów, i rogów b::: z 
liczby. Wewnętrze PdaclI t~go stosuie si~ da 
d2.ikicy pOWlt!i'zC1l0wnosci; SIIffity w skJc· 
pieniach o~ryte Sł z ;rit:ci.1dh·1JI, tak ułożo~ 
nemi, ii iedn,! rzecz kilk:lullście razy oauiia
ią, zaty.m gdy się tl'z,'Y, lub cztery osoby tyl
ko w takowych pox()i.lcl\ prt.echotlzą, zdai~ ~ 

się, ze trzysta.clloa2:i. 'l~zystkie drz'..vi porło
bnie źwierciadeł ;;,,\V~fą ni pGkryte. KullllTIny. 
zamiast podstawy, wspiernią ')i~ n~ W:lzonllC h 
pOl'cell~l1owych, mnieysze z kwiatami stoi~ 
.z!tmi~st kapitelów. Na gzymsie pJ:yn<:ypal
nym dzbanl1szkli, i filiżanki .rozmaitey wiel
kości postawione. Stoły bardzo wsp:lOiate llIa· . 

ią formę tCllmien; vi oknach wszelkiego ·}.o
Joru i ro~maitey lignry szybeJf. n~patrzyć si? 
można. Statua w pieniach lUa zeg:ł~, per
pendykuł ma kommunikacyą z oczami statuy, 
która on każd~ i~go poruszenie, bie ł mo, i 
:źuenic~ poknzuie. W izbie do sypiania. i 
w gabinecie do llbierani a się. rozłożone n,~u
ry Ź llłfU11lllrU w różnych kotorach, żab t 1::_ 
s:zczurek, w~żów; Statl1Y kl'ew~y.;h Xi.1ż~~ 
cych są z marmlllll binłego, ale ' slIknIe. v,. 
innym kolorze wydlłne. 

VOJtlge en Siei/e P"" Bl'Jdone. 

$0 !carlJl pOd lio.z6ct 1.17. wierfo K. 

Piel'wsza Muzyka do Rzymian od Etru. 
sków p~~J'ł~ła, i nie była pI!:yierun.a; z Gre. 

cyt 
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cyt p()~vm <;,.,"'Ow~dzono biegleyszych. Sła

wny Witl'flwiusz Po. 'chitekt pierwszy o ll1uzy

CI." plSilL •• Jf ż~'Ji miała Grecyn swoich Tyr
t.<'IIfZÓW. i T,motE'lIg'6w, kt6rzy tak dziwnI!: sku
tki przez muzyk ę na wspólziomkąch swoich 
spra:.viali, mi'!li i. Włosi swoich Strlldl!lJów~ i 
P/llm6w, którzy dziwnieyszych ieszc:ze rze
czy doka"j wali. St,./ld911i graiąc nn !ł.rzy· 
pcacl!, rozkwilił i zmiękczył serce zbóyc.y. 
który go zabić chclał. Palma śpiewak Nea
poIltafIsk i, złapany był od swoiego wierzy" 
ciela w izbie. Atóry go do wiF ienia prowa
dzić chciał. N'l pogróżki nic nie odpowiada .. 
ią-c, spiew:lć l na klawikordzie przegrywae 
.zacz '! t. ?:awzi'itość kredytortl stopnianii 
zmnityszdll si!ł' 1\ nareszcie tak się uspokoi~ 
la, że n~ety];,o swoiego mn długu odstąpi:!:, 
:de d·,t mu nadto dziesięć uncyi złota. które 
pIzy sobie TIli:lł t aby się innym okupLt .. Mó. 
wi=!: że sf:\tTny F4rinelli udaiąc na teatrze u
więzl1tonegoRyc€rza, prosił dziKiego i. okru
tnc30 Tyrana o litość. Aktor udaiący . osta
tl.lic6o. tak był prżeymLli~cym iego śpiewa
ntelU pOt'tl~:::on'y. źe zapomniawszy char~ l.telll 

llą;).'r~ n~y 01 <iebie osoby, rozpłah··t ~l~, i 
~całow:tt publicznie więźnia swoieg<,-. l~ó
:.:nych I}(lt) l.tól.'e do muzyki wprowo1d:o.,o, 
do wie -li sz~m:Jstego, by{y tylko pI.l! nil
zywaty si.;: naywir!w:a, dlJlgl1~ kr6tka. wpdf.kI'6t. 
kil, i 114J1mzieJst;tZ; ni.e byio iesz cze W uźy wa~ 
nil!: fliZ], ogolllltki, odbiteJ. 



:JItUZ!lC~ fU grecyi. 

.Antimalt, wielhi muzyk i wi erszcpis, 1'le. 
wnego dnia ~ gdy czytał W'i~rsze swoi e, wi
dząc że si~ W~2ySCy słuchac2loe nudzili \v po
siedzenilł', niektórzy wychodzili, ale Pato, 
%Dstaiąc llW'ażllł; .rzekł: "będ~ Clą2 czy
" tal, Plato ieden tyle u mnie WIIZy, Co ca-

d '" " f(' zgrornJi zenle. 
Damoftla Sio~tfll Parunla, a przyjaciół ka Sil

pho~ skiad:da pi e'ni, które poty m n. pochwal~ 
D yan ny spie'.nmo. 2;1 przy.ldadelll pr-lyia
ciółki swoiey pożwoliia w domu SWt;i m 
schadzki dIn młodyc::h Panien, ~c,!iieby .. się 
cne Poezyi i IDllZyki uczyły .. 

Lllmia naysławnieysza Czasu sw~)iego, gl'~_ # 

niem na flecie miana była za cud pi~l:no~eiJ 
wcipu, i talentóvv-. Plutarch, i Atencusz upe
wniają. że wi~H.ie wszędzie llOoory odbie_ 
rała 

Tymela , wyn1lazłll pierwsza hniec tCa
tralny. 

Pa'n tlI! /iJ Borde, $pisa.ł póżllie.v sze Illuzy. 
łantJd. 

Małgorzata Archonta. z znacznr'Y W Mc.:lyo
hnie f:lmilii , łączyli! do wclzi t ./\ 'JW' osobistych 
przyjomne talcl)ta Poezyi, i muzyki. Wi{!le 
piosnek 1lO7kład;ł/ł do śpiewani:l, i grania, 
iyłSł W' p0cżątkllCh sze6nasteg,) wieku. 

Julia Vllru:~ 2~ltonnieą, pi~knością głcsu 
Jwoie~o słyn~ła. 

Ma-
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MarYil COlltl dó innyc11 m:nieiętnoŚ'ci wie
lu J ll!czyła mozyk~, i wierszopist\"o; Oper 
kilku , Uturlll' b.vra. 

Fau .. t"n:l Bordoni Wtnecyanka.' 7.00a sb
wnego kump0zyt01'1 Janll~Adolfa Hufie picr
W'sz g rz~dLJ, wYrJ<1hzła nowy sp'eW:tn.ia 
ru dzay, który Wi'nltlr:'l/d4i\Vney szybkości, i 
dUsadn śd, :IŹ do p ),:2; wienia. Miała sztukt 
utrzyma ć azielnie g!os swóy, i tak Oddychać, 
ii 'ni c nhina było fi )strzcdz. Popisywah się 
n,:I teatr",c \V I ,'r,·irn w R'. 17 16. 

q.nna de Slll'trll, żuna l\oTilrguhi Robia;, 
umillin dOiku!!~l. Fi10żoha dllwną i teriłź'Jiey
s<!ą, Algeb'r0 i in"" cz~ś~i Matematyki. Mu. 
2yka szczegółll=! i y była zabH'Vą: K .mpc~ 
new' h b:ll'OZO i~:·.\' o, śpiewaj:.] PlezkIlle, 1 
grała .11" wi6lll bHĆI!:O instrumentach. UIł.Jar_ 
ł~ wArlu~vR.\r6~5. 

E.ŹlHtt t rJ.llluy!ł de III Gucr/'e, od dzie
cifntw-! ·w.e.kie l nadzwyczayne t~d en.ta do 
nJUzj ),i o'. '·Zl\łll. {,'It J 5 . liczac :>rlth przed 
K~ól!'m. S~ompull v\\'a " O.,er~ Cephate Ó' Pro.
eris p tl'~J .lęgi l'OZlll'litych Kar;t:.!u, :l;~ura'.\e 
$!Jl'~!t , i innyc!! ~.ZŁ llC.HI{ na klawikord; ie
dn J Te Deum [::\ wi.tdl<'i k~ptlę, unll.da W R. 
J7 2 9 

f(iargr' l>in:t MI!Zfl/1,geri! przedziwnie t, kie 
gr.da na l\I.:wik;,rtlzie , komponowała pi ;~; 
WyuczyLI własnq Córkę MJrgraolll ę, de '" 
GrtltJge, nIe co ics;ccze pi~knicyszf'g 'l w~,,;,a 
sicrotk'i: i tak s'o Sllllla W I1Hlilyce ćwicz.>-"., 

it: 



~so 

że dorosły, zostaŁ óW człowiek' n;1Uczyc~e
lem Królowy, i Królewiczów. 

Jan le Clai,. • uro"ził sili w Lionie; przy
kładał si~ naypietwey do tańca. i w ROflen. z 
talentów swoich popisywał .si~. "Tl.dL11l1iicm 
osobliwszym, sławny DlIpr~ był wtedy w Or
ch estrze , i grał na skrzypcach; oba ci 'lie 
byli ze sW'oi!!h talentów kontenci, uczynili 
.sobie sprawiedliwcść, i zamirniali się na 
mieysce. Duprezo.stał bneczriktem ierlnym 
z n;ysławnieyszych, a te Clai,. nrwa drogę 
do Harmonii otworzył. Powrllcai:ic do' sic'bie, 
gdy 11 przyiaciół był na kollncyi" z z. Paź R. 
1764. zabity zostllł, nie maina było wie,. 
clzieć od kogo. Euni sur la Mf/Siqfle. 

KONIEC,\ 

CEN~ 

CENSURA. 

Przeczytałem nie bez słodkiego uczucia 
Xiąikl(, pod tytułem' Wieczory Z{lmkowe, albo 
CiU N /luk) óbyczniów d, poircia M:l'odzi stosowny, 
z Fraucllzkieio na Oyc;zysty i~zyk prze1użo-
11ą· którey zamiar znalazłem obfici.e uiszczo
ny; iż W naturalnym sposobie napi$ana, i 
w.ybornie ;; tłómaczona. przy $woiey ba
Wtącc:y rozmaitości, dostateczna iest wzru
szać, prze.oik<j.ć t i oświecać rozltm i serce 
MłOdzieży. Dan w Warszawie dnia 17. 
Stycznia) Roku J 736. 

x. :J. Dzi~wanoWlkj Kan; W {ll'SZ: 

D1'd: xiUJ C~nor, 
mpr • 

... ----------------------------------~-
JMPRIMATUR 

CONSTANTINUS KUSZ)ELL 

Całl: &; Ju~: Sur; Varfavienfis. 

wp": 
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