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Dozwala się drukować, pod tym warunkiem, aby po 

wydrukowaniu; 7.ło!oaa była w Komitecie Cenzury liczba 

exemplarzy Ujtawą przepisana. Wilno 1837 d. 29 Gru

dnia. 
Cenzor L. BonoW$Kr. 



ZASTOSO'V ANIE OGÓJ-'NYCH 
ZASAD DOSiiONAł„OŚCI W TWORACH 
PRZEMYSŁU DO OBRAZÓW I POSĄ

GÓW, TUDZIEŻ DO URZĄDZENIA 
OGRO~ÓW ROZK~SZNYCH, 

CZYLI OGROJCOW n. 

I. 

no OBRAZÓW I POSĄGÓW. 

fiu bardzićJ ·wątpliwe jest przeznaczenie ja
l•ićj roboty, tym stosowanie do nićj począ

tków, służyć mających ku doskonalszemu do

pięciu jej przeznaczenia, trudniejsze będzie, 

i nie pićrwćj dobrze uskutecznić się może; 

aż to przeznaczenie dostatecznie wyłuszczo- . 

(*) Artykuł niniejszy jest wjjątk'iern, bskawie nam u

dzielonym, z przygotowanego do druk n tomu trze

ciego, dzieła professora Pod c z a s z Y ń lik i e S o, 



6 

nćm zostanie. W takim właśnie }ll'zypadku 

są dla nas obrazy i posągi , które wziąć za
mierzyliśmy za przedmiot stoso,wania. W o
brazach albowiem , jedni łudzące naśladowa
nie rzeczy widomycl1 kładą za ostateczny krćs 

ic.11 doskonałości, i kiedy go dopięli, wszyst
kie usiłowania ku temu wytęiywsz y ; widzą 
już swe dzieło skończone. Taka myśl w o-

pod tytułem: Początki Architektury, a którego dwa 

piel'wsze tomy wyszły tu w Wilnie, w 1·oku 1828' 
i 1829. Dzieło to, w ogólnych nauki zasadach i w ich 

zat;to!lowanin oznaczające się śmiałemi, nowemi i 

całkiem oryginaluemi pomysłami, obejmujące pier

wszą porządną i zupełną teoryą architektury' w ję

zyku naszym, tudziei całkowity słownik architekto

niczny, umiejętnie 'i pracowicie J)ądź z ojczystej mo

wy, bądź z pobratymczych dyalektów sławiań-skieh 

wydobyty, wraz z ukazaniem się pierwszego tomu 

zyskało zasłu:fo11e pochwały w czasowych pismach 

krajowych i zagranicznych. Zasady zaś ogólne nczo

neg·o autora o doskonałości w utworach sztuki 1 do 

których się w ciągu te.go art:yknłn odwołuje, znajo

me są światłym czytelnikómi jui ze wstępu do tegoż 

dzieła (T. I. str. 9-:n), jui z rozprawy o piękności. 

w robotach przemysłu, umies~czonej w Dzienniku 

TYildiskim na rok 28:u. T. II. str. 1-14. (R.) 
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brazach szkół dawnych flamandzkłey i nie
mieekieJ ,. widocznie jest panującą. Drudzy, 

to doskonałe· naśladowanie uważają raczej za 

sposób wydania myśli, mogącej mieć roz

maity zamiar, a w każdym obrazie jedyny. 

Ci pospolicie robią w-yhór w prze~miotach 

swego· naśladowania, i z nicl1, jako pewnych 

znaków, wzór naprzód w umyśle stwarzają; 
a skoro g~ ~am najlepiej ku przeznaczeniu 

swemu wyrobią, w obrazie na jaw w!dają. 
Taka zasada., od starożytnych przejęta, jest 

nauką szkół włoskich· i francuzkiej. Inni ip.niej 

dbali na wiern-0ść naśladowania, całkiem są 
myślą obrazu zajęci; inni rozwinięcie in
szych. sztuki sposobów, jako to: postaci do

bornych, kolorytu, kupienia światła i cieni 

( claire -obscure). ~a kres swej pracy kładą. 

A tych wyłącznych zwolenników sztuki ka
żda prawie szkoła· wielu wydała. Że tak rozli

czne dążenie, we wzorowycb ·obrazach szkół 

wszystkich dobitnie się_ okaZ"nje; temu rzecz 

sama zaprzeczyć niedo.zwala. Przypuśćmy 

teraz, że każde z tych dążeń jest dobre, by

leby tylko swemu zamiarowi odpowjedziało; 
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to i tak jeszcze stałycb prawideł działania, 
nie inaczej, sądzę, naznaczyć będzie można, 
tylko wyrobiwszy ogólne i czyste wyobra
żenie: naprzad, o samej sztuce malarstwa, 
a potem o jej sposohaeh i właściwości ich 

użycia. 

Początku umiejętności obrazowej dostrze· 
gamy w iina9lif ach egiptskieh (*), gdzie ona 

jest wyraźnie pisme1i;i. ugodliwego języka, 

A chociaż ta nauka nie używa dzisiaj godeł 
zagadkowycli, jak w anaglifach i świętem 
Egipc-yan piśmie , lecz tylko obrazów z rze
czywistego świata; przecięi, nie zmieniła, 

swej istoty i uie przestała być umiejętno

ścią pewnego języka. Język malarstwa stoi 
dziś na równi z pospolitym , mównym lub 
piśmiennym językiem, i zdoln?: jest do wy~ 

dania pomysłów rozumu i najtkliwszych u

czuć serca : ma swoję prozę, i w nićj styl 
napisowy ~ historyczny, naukowy; ma też i 
poezyi rodzaje wszystkie. Różni się wszak„ 

(*) Champolion młodszy anaglifami nazywa obrazy 

egipskie wypukło na kamieniu ryte i kolorami na

prowadzone. 



9 

że od tamtego, a ta różnica jest istotną i 
wielką. W mowie ohrazo-w~j, trwanie czasu, 

i w nim szyhhie następstwo czynności, nie 

może być wydane; lecz tylko rozciągłość 

przesti·zeni, a w niej postać rzeczy i wzglę

d~e ich położenie, tudzież barwa ich, oświe

cenie i łudzące znaki życia. 

Ponieważ umiejętność obrazowa jest mo

wą; tedy przeznaczenie obrazów, tak rozmai

te być może, jak mowy lub pisma zwyczaj

nego. Jako w mowie, głosnćj luh pisanćj, 

zamierzamy zawsze dać poznać l'Zecz, nie

jaką, alho o niej uwiadomić ,tylko, przypo

mnieć zapomnianą, albo nauczyć nieznanej, 

wzbudzić i poruszyć cnotę lub namiętność, 

wlać w kogo zapał lub przekonanie wła

sne, albo ocucić przypomnieniem uczu.cia 

miłe, roskoszne, po~ieszające i t. d. , i jako 

mowy zwyczajnej nikt rozsądnie nie używa, 

hez zamiaru tym podohuego ; tak tćż równie, 

nikt obrazu stwarzaćby nie powinien, bez 

właściwego jemu prze~naczenia. · Wyrazy 

tylko język;,i są tu odmienne, ale sposób ich 

użycia dla dojścia zamiaru jednaki, i zależy 
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całkiem od umysłu twórczego , który nim 

przemawia. 

Abyśmy te twierdzenia kilką przykładów 

dowodliwiej poprzeć mogli, poznajmy bliżej 

sposoby, albo raczej oznaki mowy obrazo

wej. Sposoby języka malarskiego są te po

wszechne. 
a) Określenie postaci rzeczy widomego 

świata, a· mianowicie człowieka. 

b) Koloryt, czyli sposoby udania we wszy

stkich przcmianaclt barwy tych rzeczy. 

c) Oświecenie, to jest światło w rozmai

łem natężeniu po nich rozlane. , 

d) Myśl nakoniec twórcza malarza (le 9e
nie) ~ która przewodaiczy składni obrazu, i 
włada temi wszystkiemi sposobami sztuki. 

Działania przyrodzone , czynności nało

gowe, tudzież przez wychowanie i ćwiczenie 

n~h_yte, zmieniają wrodzoną człowieka postać, 
a to nie tylko twarzy, lecz też głównych czę

ści jego ciała, i wytłaczają na nich piętno : 

swobody, ,uęztwa, pracy, albo niewoli; mięk

kości, spodlęnia; szczerości, dobroci, polito

wania, albo ckytrości, złości i okrucieństwa; 
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słowem wszystkicł1 uczuć i namiętności' któ
remi dusza tego cz~owieka często bywała do

tkniętą albo miotaną. I nawzajem przyrodze

nie, dla przyczyn na!ll niewiadomych, przy

wiązuje do pewnych zewnętrznyc11 znaków 

pewne też skłonności w ludziach. Pewne twa

rze zapowiadają łagodność;· wesołość, dow

cip, jakoby wrodzone sobie przymioty . .Pewna 
budowa ciała, pewria jego karnacya, jędrność 
lub obwisłość miąs , pulchność, soczystość 

lub suchość skóry, kolor włosów, oczu i t. d. 

zwiastują w ludziach przyrodzoną siłę, chyżość 

lub niedołężność i powolność ruchów, zdrowie 
czerstwe albo wątłe; słowem, okazują zgodne, 
działanie wszystkich funkcyj organizmu ludz

kiego:- albo też są wyrazem cierpienia i przy

padkowej ułomności. Znaki stateczne tych od

mian, objawiające się przez postać i zmianę 
kolorów, różne w różnych wiekach, płci i sta

nach społecznych człowieka, i do tych znaków 

przywiązane stateczne też skutki na ~uszy na
szej, składają bogaty słownik języka obrazo
wego, którego malarz, równie jak skulpt01· i 
poeta, używają, każdy właściwym sobie spo-
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s~hcm, do tłumaczenia nam myśli swoich . i 
opisu rozliczuycb stanów serca ludzkiego. 

Są pewne na oko nasze wrażenia kolorów, 
wesołe lub smutne, słabe, łagodne lub rażące, 
podobne tym, jakie wywierają na ucho pe
wne dźwięki muzyczne; jest tćż tym podo
bna strojność ich pomiędzy sobą albo nieswor- „ 

ność. W muzyce, nie dosyć ażeby narzędzia 
wydawały dźwięki czyste, lecz potrzeba je
szcze, iżhy z sobą zgodnie nastrojone były: 
toż samo i o kolorach rzec ~ożna. W mu
zyce są narzędzia, które dla swej przeraźli
wości nic mog·~ł iść w parze z łagoclnćmi; 

są tćż pewne kolory, które obok siehie nie 
staną bez obrazy oka. W szelak o :narzędzia 
wydające tony ostre lub cbrapliwe, w całej 

orkiestrze i stosownie do ducba muzyki, wy

bornie użyć się dają; podobnie tćż kolory ży
we i mocno rażące, w miejscu zastósowane, 
obrazowi wdzięku lub wyrazistości przyczy
nią. Nadto, nie wszystkie kolory, w równ.em 
oddaleniu, jednako wyraźnie widziane być 
mogą, a wszysthie w pewnćj wielkićj odle

głości . nikną za zasłoną zhyt gruhćj warsty· 
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powietrza, które przedmiotóm widzianym 

w tćj odległości, i,iadaje swoję powszechną 

barwę. 

Światło, w różnych stopniacl1 natężenia; 
sprawuje rozmaitą przemianę w kolorach rze

czy, a osobliwie zaprawia powietrze pewnym 

kolorytem, który się rozlewa po całej scenie 

obrazu. Światło różnie oświeca różnej natu
ry i różnej postaci ciała: jedne p~zenika, od 

drugich się ndbija ; tak, iż pewne ich części 

w świetle natężonćm, inne w cieniu zostają. 

Promienie, omijające ciała nieprzezroczyste, 

cieli rzucony ·za niemi olm~ślaj<\; a odbiwszy 

się od innycb ciał okolicznych, części ciemne 

pićr\.'7szycl1 ukazują nam we świetle wstecz 

Ollhitćm. Światło nakoniee na powierzchniach 

różnćj władkości i diropowatości, inaczej się 

łamiąc, przedstawia dla oka naszego coraz 

odmienne skutki. Znajomość tych bez lw1'ica 

mnogich slrntków, od kolorów i światła wy
wie1·.anych statecznie na oko nasze, a bar„ 

dzićj przyczyn od ];lln·yclt zależą, skład.a 

bogaty zasób sposobów ,,,łaściwych sztuce 
malarskiej. 
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Składnia nakoniec obrazu, to jest wybór 

przedmiotu i dobór prostych sposobów dla od

dania jego, stanowią w malarstwie, równie 
jak w każdem tworzeniu dzieł przemysłu, 

najistotniejszą część umiejętno.ści. Myśl o

brazu z pewnego powodu warta będzie skre

ślenia ' a podług swej użyteczności' która 
być może chwilową i bardzo szczególną, 

lub też długowiecz~ą i powszechną , wydana 

też bJć ma najwłaśeiwszemi ku temu śrzod

kami. Wynalezienia ich i uŻJCi.a, zawsze 
szczęśliwiej dokona twórca obrazu; kiedy pra

widła swojego działania oprze na powsze

chnych zasadach doskonałości w utworacb 

przemysłu. Jakoż, zwracając się ku przezna· 
czeniu swojego dzieła, najdzie go być za
wsze zwyczajną albo poetycką mo~ą. A że 

wszelka mowa dążąca do doskonałości jest 

prostą, to jest: składa się z wyrażeń właści

WJch, zgodn,ych między sobą, i z myślą w niej 
zamkniętą, które wszystkie w najjaśniejszym 

porządku zmierzają ku jednemu celowi; że 

w niej nic potrzebne&o nie braknie, ani tei 

zbytkiem nie wykracza; słowem, gdy usiłuje 



15 

sprawie największość zamierzonego u~ytku 
łożąc najmniejszoś,ć swoich prostych sposo
bów; przeto i myśl twórcza malarza, w ukła
dzie i wydaniu obrazów, tegoż prawidła pro
stoty trzymać się powinna. 

Na wsparcie tych twierdzeń, weźmy pod· 
rezbior kilka przykładów. I tak: 

1. Zamiast napisu w słowach: tu prze
dają świeże kozie mleko~ naleziono. w Pompei 
na kramie przekupnia takiego towaru , ~yo
hrażenie kozy z przepełnionem wymieniem. 

Podobnejże treści są wiechy kupieckie i rze
mieślnicze po miastach naszych. 

2. We wzoracłt ohjaśniają-cych przedmiot 
naukowy, gdy idzie o ·samę tylko postać; do

kładny obwód ją określający najprostszćm bę

dzie opisaniem. Gdy zaś i kolor wch-0dzi pod 
uwagę nauki, na ten czas obraz przedmiotu 
kolorow.anym być musi, i cieniami opatrżo

ny być moźe; lecz aby te cienie i barwa po

sługiwały ku lepszemu wyrozumieniu rzeczy, 
hędą jak najwierniej. z natury zdjęte, i nie 

uszkodzą w uiczem dokładnie zr.ohionego o„ 
kreślenia. 



16' 

· 3. Jak w mowie wiązanej lub· niewiązanej 

znane są pisemka ulotne , szarpające ~ławę al

bo karcące obyczaje występne; tak też w mo

wie obrazowej, zupełnie tamtym odpowie

dniej treści najdujemy rodzaj obrazków, ka

rykaturami zwany. Ich przeznaczenie jest zu

pełnie jednakie: trwałość chwilowa, przed
miot miejscowy, zaprawą sól attycka. Wy~ 

konanie zgodne z takiem pr~eznaczeniem, za

lecać się będzie robotą lekką, niewykończo

ną, ale zawsze 'ręki mistrzowskiej. 

4. W wizerunkach osób , które potomno

ści pr~esłać zamierzamy, chociaż _największe 

podobieł1stwo ze wzorem , a zatem wierne 

jego naśladowanie istotnym jest warunkiem; 
jednak myśl malarza, równie jak piszącego 

źvwot osoby, niejakićm wynalezie1~iem zatru.-
w ' 

dnić się powinna. Podchwyci wydatne i zna-

mienujące rysy oblicza, i wybór jeszcze mię

dzy niemi uczyni: nie wyobrazi osoby w przy

padkowym, w jakim ją widzieć może, stanie 

choroby, smuOm, gniewu, albo głośnej web 

sołości, jedząc~\, śpiewającą i t. ll. , lecz w sta-

11ie tluszy spokojnym, w jakim jest najczę-
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SCleJ, i który jest zgodnym . z naturą mowy 
ohrazowćj. Ominąć może lekkie kalectwo lub 
skazę , którą przypadek zrządził; lecz nato
miast skrzętnie pozbiera wszystkie oznaki du
szy na twarzl odbitej. Acz o takim wyho· 
rowym wizerunku powiedziećhy można , iż 

jest podług wzoru pięknej natury albo i.deału 
.zrobionym; prze~icż on dokonany będzie tyl
ko podług rozsąd~ych zasad piękności, dla 
dochowania podobieł1stwa wiernego. 

5. W zdejmowaniu widoku miasta albo 
okolicy, mimo najwięl\szćj także wierności 

w naśladowaniu przedmiotów, jednak malarz 
dla udoskonalenia dzieła swojego, zająć się 

powinien niejakim wyborem i wynalezieniem. 
Dajmy prze~iwnic, że bez wyboru stanąwszy 
przed wałem miejskim, wiernie g-o aż do po
rostu i kurza wy na murze osiadłej wyohn
ził, a tyle tylko miasta ukazał, ile go w tćm 
tlrzypadlwwćm stanowisku mógł dojrzeć. Ten 
obraz, mimo największego podohiCiłstwa na
ślad,owanycb w nim przedm.iotów, nie odpo
wiedział wszahże swojemu przeznaczenm.: 
wzbudzić może .podziwienie nad biegłością 1 

Poczet nowy. N. 22. 2 
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sztuką pracownika, ale bez pochyhy wzbu

dziłby oraz i ubolewanie nad złćm użyciem 

zdolności. Przeciw'nie w tym razie postąpi 
ten, kto nawykł do wyboru najprostszych 

śrzodków wydania swojego dzieła: zajmie się 

naprzód wyszukaniem stanowiska takiego, 
z któregohy to miasto widziane h-yło w całku 

lub w znamionującej swćj części~ Nie dosyć 

nm jest na wyborze stanowiska: uważać je

szcze będzie, w której porze dnia, światło 
słoneczne najwyraźniej ten widok oświeca; 

przypatrzy się nadto, czy na tle błękitu nie

ba, lub ciemnej cbmury wybitniej daje się 

to widzieć, co jest godniejszego widzenia. 

Pozna należycie atmosferę zwyczajną miasta, 
i jćj kolo1~yt zachowa·, jako charakterystykę 

obrazu. Te i wiele tym podobnych postne

że1} zrobiwszy, rozpocznie pracę od wier:.. 

nego przeniesienia widoku z obranego stano

wiska, w dobranćm najkorzystnicjszćm świe„ 

tle i w kolorycie właściwym miejscu, porze 

dnia i roku. Taki obraz pod względem wy

nalezienia będzie wyborny, a jeśli jeszcze 

biegłość uzycia fonyc11 sposobów sztuki do 
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tego się przyłączy, stanie na pewnym stopniu 
doskonałej piękności. Toż powiedzieć można 

o tworzeniu widoków dzikością osohliwćj 

lub wegetacyą rozkosznej okolicy jakiej ; toż 
o przedstawianiu szczególnych zatrudnie1i to

warzyskiego życia. ·prz.cznaczenie tego ro

dzaju obrazów,. p0tłolmc j.est przeznaczeniu 

opisów w 110dróżach, . i·omausacb, siclan· 
kach i t. d. 

6. Weźmy obraz, któregofJy wyższy mo

ralny cel był przeznaczeniem. Dajmy naprzy

kład, Że malarz, w obrazie matki pieszczącej 

się z dziecięciem, ma zamysł ustalić i za ka
żdćm wpatrywaniem się w obraz odświeżyć 
w nas uczucia miłości macierzyi1skićj i urok 

niemowlęcego uśmićclrn. Jeżeli jest pełny te-. 

go zamiaru, nie przeniesie na płótno pićr- · 

wszej napotkat~t~j kobiety z dziecięciem; lecz 
wybierze z pomiędzy widzianyc,11 matek naj· 

}Jardzićj kochającą swe dziecię; da poznać 

różnicę między usmićcliem jćj, a przymile-
, niem się niem.owlęciu piastunki luh innćj nie
·wia~ty; wyobrazi do tego matkę i niewinią
tko w ,fym wieku, i w tćj nawet porze, kiedy 

2" 
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tkliwa miłość macierzyńska i usmiech mło

dzianka ożywia ich pełne radości oblicza. Dla 

jakiejże dziwacznej chęci miałby rozlać te 

błogie uci:ucia na twarzach zeszpeconych 

chorobą lub kalectwem'?' owszem' przykrem 

wspomnieniein bolesci z~ąciłby źrzódło, z któ

rego miał nas napoić czystą ro~koszą. 

7. Dajmy nalwniec, że ów obraz matki, 

ma hyć obrazem Bogarodzicy, olnaz zaś dzie

cięcia obrazem Słowa wcielonego. Tu ma

larz , prócz zlania w obr~zie swoim wszel

kich doskonałości prz!rodzenia ludzkiego, 

prócz nadobności postaci, właściwości barw 

i światła , przenikać nas ·powinien wielkością 

tajemnic;y wcielenia: abyśmy widzieli w obli

czu hólowćJ niebieskiej , skromność i poko-

1·ę dziewicy Izraela, radość błogosławionej 

między nievviastami, pomięszauą ze trwogą 

matki bolesnej, przewidującej kielich cier

pień, zg·otowanycl1 dla błogosławionego o

wocu żywota swojego. Miłość macierzyńska 

ku dziecięciu będzie tu połączona ze czcią 

stworzenia Im stwórcy, a uśmiech bos~iego 

niemowlęcia wydawać jnż powinien godność 
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t
ba":icie.~ Ś\>v,iata .•.. Sio.w cm, zdoluy artys~a 
złej.e po. całym obrazu~ uroczyste uczucia 

odkićj., spokojnej i melanchoJicznćj religii 

naszej.. Będzie· to zatem hym:n., psalm albo 

pieśl1 święta, jak Sar b.iew ski ego, na cześć 

Bogarodzicy. Czyżby· to wszystko zamknąć 

w obrazach świętćj rodziny, i w apoteozach 

Bogarodzicy Raf a el naprzykład potrafił, 

gdyby due11 jego twórczy. uit zdołał połączyć 

w jedµ_ę zgodną całośó t.aje(nnic objawionej 

wiary, i wdzięków natu:ey ludzkiej? Cz-yżhy

śmy w. 11icl1 te ~~niosłe i proste m~śli czy

tać umieli, gdyby.ich nie wydał językiem po

wszechnie rozumianym i prawie ewa.ngeli

cznym 'l słowem, gdyby Raf a e I nie.był wy

soce myślącym poetą i niez1·ów11ąnym mała~ 
i· z em. 

Z tycb kilku przykładów wnosimy: że 

aby moż.na było osiągnąć pewn:y stopie1i do

slwnałości w dziełach obrazow.ycl1, pićrwszą 

·jest rzeczą, nab!ć do tegoż. stopnia potrze

bnej biegłości w języku malowniczym. Dru· 

gą' mieć dobrze ol\rćślone przeznaczenie P

brazri, które. gdy będzie należycie pojęte, na· 
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sh·ęczy lvłaściwych do oddania go wyrazów. 

Im te wyrazy hędą prostsze , to jest pod 

wszystkiemi względami lepsze; tym dzieło 

doslwnalszc też będzie. Wyrazami sztuk o

hrazowycb są wyrazy natury, póstać i barwa 

dokładnie rzecz wyobrażające. Znaki te po· 

winny być z sobą i z myślą obrazu dosko

nale zgodne , a ztąd powstanie jedność i bar

monija. Niedosyć.na tćm, iżby czynność wy

obrażona, była. zgodną z myślą obrazu: zga

dzać się jeszcze powinna, i ze sposobami 

sztuhi ją wyobrażającej. Jakoż, w ,mowie 

pospolitćj albo poetyckićj możemy opisać, i 

czytając należxcie sobie wyobrazić, głos i 

szybkość naprzykład wypusz'czonćj strzały, 

c1 Szczę kła stróna , łuk ,,„arknąl, a strzała 

«skrzydlata okrutny cios niosąca na Greki 

wylata.» 

Ale tego skutku oddać nie podobna w o

brazie: czynności hpwiem w okrćślonym czasie 

trwającćj, niezdolnym jest wyobrażać język 

malarski. Dla podobnej też przyczyny posta

wa wymuszona i utrudzająca będzie zawsze 

wadą każdego -0hrazu. Na tę nieprzyzwoitość 
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baczni mistrzowie, naśladując swycb w sla-
1·ożytności poprzedników, łmrzliwe nawet 

namiętności wydaj.ą w spokojnćj postawie, 

pl'ZCZ stósowną w calem ciele, a osobli.wie 

w twarzy, zmianę form i kolorytu. Pojęcia 

także oderwane, jestestwa nadprzyrodzone 

i rzeczy wszelkie uosohione, nigdy zupełne
go nieotrzymaj<\ powOl\zenia w obrazach ma
larsl~ich; rzadko kiedy myśl szczęśliwa po
trafi niektóre z nich wytłumaczyć w wyra

zach ,:vłaściwyc.h mowie oh1•azowćj. Jak na
przykład miłośną skłonność Dyanny ku En

dymionowi, wystawił malarz w oh1·azowćj 

halla~zie. Endymion uśpiony spoczywa pod 
gę~tym jaźminowym J~rzakievn ;- wtćm wie
trzyk, czy tćż miłostka sl~rzydlata rozgartnje 
gałązki, ażeby ,~lać przejście promienióm nie
widziaućj Bogini, która całuje niemi prze
śliczną twarz i .usta szczęśliwego pasterza. 

Posągi i rzeźba wszelka, jest obrazem 

w bryle; jest mową, którćj vt~yrazy są także 
znakami przyrodzenia. Różnica wszakże po
lniędzy malarstwem, a rzeźbą zacliodzi wiel
ka. Malarstwo w i·ozległej przestrzeni, przez 
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rozlaną grę lrnlorów i światła na postaciach 

dobornych i w grę także wprowadzonycb, 

nierównie większe ma pole, i większą obfi
tość sposobó,'V, niż sztuka posążna samą po
stacią działająca. Nie uźywa ona lwlorów, a 

światła i 'cienie na jej utworach sąjak w na

turze, nie stałe i zmieniające się ze zmianą 
położenia olm względem posąg·n. Zamiarprze

cięż w posc\Źnćj rohocic, jest tenże sam, co 

i w malowidle:· wierne oddanie myśli przez 

'vierne i umiejętne naśJadowanie. Jednak wy
bór w niej rzeczy do wyobrażenia zdolnycb, 
nierównie surowszy i mniej do,volny być mu

si: ztąd i liczba icli mniejsza. Obłoki naprzy

Uad, w oh~azacl1 Wernetatak prawie lek

kie, jak na niebiosa cli , są przecięż n Ka n o
w y skałą cięż.ką pod nogami posągu Heby. 

Miękkość i soezy.stość liścia , mami nas w o

hrazacl1 K laudy us z a Lotary1łczylrn; gdy 
tymczasem w płaslrnrzeźhach lwlonrny T r a

j a n a, drzewa zamiast liścistych gałęzi, zdają 
się unosić pancerze łuski J,amienućj. Ciało je

dnał'\ ludzkie w swćj odmicnnćj bez końca po

staci , ulerrłe wpływowi namiętności i uczuć 
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nićm rozmaicie poruszającycl1, dostarcza nie
wyczerpanych sposobów, ja'khy jakicb wy-

1·aże1ł. posążnej mowie. Umiejętny posąż1{ik, 

władając tym slrnrhem wić, jah kamień śnie

żystćj białości ożywić, rozmiękczyl~ i aż do 

złudzenia '\vyobrazić w nim świeżość karna

cyi i pulclrnoŚć skóry, jak tego dokonał w Ąn
tinousie belwederskim;. nadać mu. jędrność, 
jak w torsie; wlać weń k1·ew żywo krążącą, 

jak w młodzianie boskiej urolły sławnym 

Apollinie. (*)~ Umie jeszcze tak cudowną z~

cbować zgodę między częściami posągu, a du

szą jaką we1'i \\'lać zamierzył; iż kto oglądał 
Apollina, zwłaszcza przy świetle nocnem ka
gai1ca, cl1ętnie mvierzy w bajkę o Prometeu

szu lub Pigmalionie, i twierdzić może, iż 

hóztwo poetów (**) wid~iał ua jawie. Chce

myż oglądać obraz boleści pokonanych duszą 
wzniosłą człowieka, wzga~dę niezasłużonych 

(") Wszystkie te trzy posągi starożytne :znane są pod 

nazwaniem belwederskich: gdyż są umieszczone 

w części Watykańbkiego pałacu, Belwederem zwanej. 

("*) M.imo niezwyczajne i prawie poetyckie stosunki 

pomiędzy częściami tego posągu, naleziono j<'dnak 



26 

męczami, mieszającą się z pewnćm podda

niem się -\voli namiętnych hogów 'l Wpatruj

my się tedy w posąg. cnotliwego Laokoona: tu 

ujrzymy na piersiach, twarzy, żołądku, na 

palcach u nóg. nawet, i na każdej cząstce ob

nażonego ciała, tę wielką walkę zwycięzkie

go ducłia nad kaźnią okrutną. Zaiste }Josąg 
Laokoona jest tej walki ducha z boleścią, rezy

gnacyi z rospaczą., życia ze śmiercią poema

tem epicznym. Ztąd snadno pojmujemy, jak 

dalece wielką znajon10ść duszy i ciała ludz
kiego we wszystkich zmianach biegły skul

ptor posiadać powinien, ażeby tyle myśli zdo

łał zawrzeć w posągu, i mocnićj przezeł1 nas 

poruszyć, niżby mogła nawet sama rzeczy

wistóść. Ogromna nauka, ldórą. starożytni 

z wielu przyczyn łatwiej mogli zgłębić., niżeli 

dzisiejsi. Slrnłptura lYSzakże tegoczesua, cbo

ciaż w ciasnych zamknięta rrranicacb' dzi

wniejszą z czasem okazać się będzie mogła, 

kiedy najprostszą drogą swego przeznaczenia 
I 

na wyspach oceanu spokojnego krajowca, i którego 

idj~te wymia1·y, wszystkie cnduie zgodziły się z wy

miarami Apollina Belwedel'skiego. 
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}>Oprowadzoną zostanie. Ciało albowiem IeM•ą 
przyl•ryte odzieżą, poruszeń swoicb udziela 
sukni; stąd, kiedy dusza w dawnych posą

gach ohja\'Via się na wszystkich krainach ob

nażonego ciała; tedy podobnie, acz nie ró

wnie trudniej, w ~owożyblycb przez ciało i 
odzież przebijać się J1ędzie mogła. Do szczę

śliwszych usiłowai1 na tej drodze, poczytać 
można posąg N ap o Ie o n a, świeżo postawio
ny na placu V cndomc w Paryżu. 

II. 

DO URZĄDZENIA PRZYJEJUNYCll OGRODÓW, CZYLI 

OGROJCÓW. 

Og·ró•l znaczy clziś w języku naszym pole 

ogrodzone , i przeznaczone do pielęgnowania 

i·o8lin. A jako różne są zamiary w ich roz

krzelvianiu i wyborze pielęgnowanycb; tak też 

ogrodów rozliczne są rodzaje. Znainy ogrody 

Warzywne, ogro~y roślin lelrnrskich, fabry
cznych, ogrot.ly wzorowe roślin rolniczych, 
ogrody botaniczne, drzew i krzewiów owo-. ( 
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cowycb i ogrody nakoniec dla samćj tylko 

przyjemności pozakładane,. Te ostatnie, po 

staropolsku ogrojcami chętniej zowiemy. 0-

r,.Tojec znaczyć u nas hędzie toż samo, eo u 

Niemców znaczy Lustgarten, . u Anglików 

Pleasure 9m·den ("). 

Na tymto rodzaju ogrodów przedsiębie

rzemy doświadczyć zasad naszych. Chociaż 

założenie i utrzymanie każdego ogrodu wy

maga pierwiastkowych i ciągłych nakładów; 

jednakże, gdy inne źrzódłem są korzyści dla 

właściciela, tedy przeciwnie ogrojec, Ż myślą 

obcą wszelkiemu zyskowi zwykliśmy zakładać. 

Dla tego to ogrody rozkoszne. miane są za rze

czy całkiem zhytkowe. Jakże więc do urzą

dzenia ich można będzie zastósować to ogólne 

wszelkiego przemysłu prawidło: otrzymać 

(") Ogrojec właściwie znaczył sad lub ogród rozko- ~ 

szny: jakoż znajdujemy w dobrych pisarzach na

szych wiele wyrażeń., potwierdz.ających tu przyjęte 

wyrazu znaczenie. 

„ Tam mędrcy, prawodawcy i Ojczyzny Ojce,1 

l"osiadajq wieczystej rozkoszy ogrojce." 

(TlUiMBECKI.) 
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największość zamierzonego użytku, łożąc 

najmniejszość P,otrzebnych wydat,ków. 

Rozpoznajmy naprzód, czy jest jaki zna

komity użytek z ogrojców, a potem łahviej 

nam będzie wydobyć proste ich urządzenia 

prawidła, to jest prawidła dające w nich naj

większ-0sć zamierzonych lwrzyści. 

Przedewszystkiem. wiedzmy_, iż. wyobra

żenia nasze o rzeczach zbytkowych są c,ał

kiem względne. Ze wzmagającem się bowiem 

udoskonaleniem towarzyskiego bytu, zhytko

we zrazu zamieniają się na istotne, a na o

statek w powszechne i niezbędne potrzeby 

życia. Myliłby się jednak, ktohy rozuą1iał, iż 

wzrastająca liczba niezbędnych potrzeb, klę

ską jest ludzkości. Owszem przemysł wszel

ki, który je mnoży i sam się niemi wzmaga, 

odk1ywa wtedy coraz liczniejsze, nieznane 

źrzódła bogactw społecznych, czyli śrzodki za

spokojenia przybywających potrzeb: a pncz 

. to, }lierwsze z dru&iemi w równości statecznie 

utrzymywać może, W szakż.e dalekiem jest od 

nas owo nieszczęsne mniemanie, jakoby zby

tek trwo13iący skarhy,- chociażby na rzeczy 
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płonne, prz-ykładał się do zapomożenia ubogiej, 
a pracowitej ludności, i przez to krajowi sta

wał się użytecznym. Owszem przekonani je
steśmy, iż skarby tak użyte, to jest praca i 
materyał w nieb ocenione, są bez powrotu 

zniszczonem bogactwem. Nie zbytki. klęsl•ą 
są ludzkości i przyczyną uhóztwa towarzy

skiego' lecz niedostatek rzetelnego przemy

słu, · albo nicumiej,ętne bogactwem włada

nie (''). 
Po takiem przygotowaniu,, czas jest przy

stą}lić do odpowiedzi na pytanie: jakaż tedy 

hyć może użyteczność z ogrojców rozko

sz'nych '? 

Ludzie piastujący urzędy wysoJiie, po pra
cach ciężkichw kierowaniu sprawami pa{1stwa, 

albo po innycb wielkich przedsięwzięciach, 

potrzebują wiejskich ustroni na pokrzepienie 

(•) Dla objaśnienia tćj prawdy, w Architekturze wielce 

~dytecznej, pnybraćbyśmy mogli wiele przykłól
dów, które przytac~a Ekonomia politycwa: prze

staniemy, wszakże, na jednJ~• Użpvszy, naprzy

kład, ubogich dzieci do rozsadzania rostków ziarn 

pszeuicy, ta, dla te~o właśnie, Że hęuzie roz~adzana, 
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2wątlonych i /nabranie sił świeżycl1; hądźto 

do przebycia z ~hwałą rozpoczętego zawodu, 

bądź tćż dla dokonania w błogości pełnego 

zasług żywota. 

Dworce zatem wiejskie, od Rz-ymian /7il

lae ną,zywane, są istotnie potrzebne w oko

licach stolic , i miast ludn ycl1 a bogatych. 

W nich to rzetellla zasługa, ,~ pośrzód nauk 

i przyrodzenia, na łonie miłej ro,dziny i wier

nych przyjaciół, odbiera wdzięczną wypłatę. 

Ogrody rozkoszne, takich pomieszka1't isto

tną są częścią. Okrom znakomitych z majątku 

i ~irzędów ludzi, wielu innycli, owszem .. cała 

ludność miejska potrzebuje ochłody w po

Śrzód ogrojców. Dla nich tćż pieczołowite 

rządy pozakładały po miastach ogrody puhli

cznc, a prz~mysł szczeg:ólnycb osób pozasa

dzał 1wywatne. Pozostaje nam tylko w szcze-

wyda pl-011 stokroć większy, ni:! siana zwyczaynym 

sposobem. A tak, robota użytych dzieci wartać bę

dzie całemu nadmiarowi korzyści. Jeżeli przetQ 

damy im tę wartosć na wsparcie; tedy to wsparcie 

będzie rzeczywiście ich zarobkiem, a skutkie111 

rozumnego przemysłu, który im go nastręczył. 
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gółach wyłuszczyć tę użyteczność, z DleJ 

wydobyć główne prawidła urządzenia ogroj

ców. Dajmy naprzód głos pisarzowi angiel

skiemu A i ki n (Eikefo), który tak o ogrój

cach powiada ("'). 

<1 Dawniej rozkoszne ogrody za cz~ść po

mieszkania uważane były: ich też urządze„ 

nie i przyozdobienie gałęź Architektury skła

dało, a taki 'sposób uważania rzeczy i·ównie 

był prostym, jak naturalnym. Jakoż, ażeby 

można było używać wszelkich z og-rodu przy

jemności, należy go mieć urządzonym tui 

przy mieszkaniu: gdyż wówczas tylko, za

pachy kwiatów rozlewać. się hędą mogły po 

wszystkich pokojach, a barwa ich i nado'~ 
hność postaci w każdej chwili rozweselać o

czy; g<lyż wówczas niedołężność nawet da 

się wywabić z mieszkania,, i ukaże się na 

sło1łcu otwartej ulicy, albo wypocznie w cie

niu; gdyż wówczas kryte przejścia, odłotiie 
usypy ziemi i łagodne schody nastręczać 

(') Przekład i angielskiego przez Adama Po n i at 0 w

. ski ego, 
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m<>gą .tbe4it~kt<nvi 
1

:bęcznośe p~dpiesi~nia się 
ątopniami do wyso~,ości całey ·budowy, i zła· 
ęia w je~nę calość k~mienia z zielon~cią. n 

« Ktokolwie~ :vd przeą.ądu j~~t W()l„ytą 

niech wyzną. s71ezerze , az~li o·kQ jego iupęł
ni~ będzie z.asp~kojone widząc dom wi~js~i 
wzJiosząt!J, si~ sąmJ)tnie · nad nagięi traw~i· 
Liem.» 

u Dawniej t.edy symetrya hJła główną za,.. 
Slldą u.r.~ąd~eń ogrod.o.·wycb ; i ~·amiast. pf.)„· 

żny~h nsilowa{1 w naślą.dową.nin p:rzyrodze

nia, _prz~mysł utywał tylko śrzodków przy„ 

r()dzflnych, i za i~h p9mocą, stwarzał .og1·~jce. 

Tiakimto sposobem. po':"'stąły, czar.odziejskie 

prawie 01roqy ':'ł'łoskie i traneuzkie, p~do· 
bające się W ntljw!ŹS!lflll stopniu.,, , 

«Wielb~ciele ogrodów; pi:>JVstającycb przez ... 
naśladow~nie natury, w niaksyJDił? ogólnej 
p.owiadajłp pozór sztul'li jest zawsze nieprzy„ 

jemoy. Lecz nfo wie:m (mówi ei.ągle Aikia), 

:qa jakiej zasadzi.e z~aQ.fo to byćby mogło o 
parte. Wszakże ślady s'ztuki okazują wyna
laz~Ii, przf?mysł i· porz:ądek .: są to śłatły czło
wiek~. W wielu diieła~h przefbysłu , SZhJ]\i· 

Poczeinowy. N. 22. 3 
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ukryć nie po'dobna ; a nawet takie usiłowania 

widoczniej ją ok~zują. Również w ogrodach, 

zamiar oszukąnia oczu przez naśladowanie 
zjawisk i widoków przyrodzeńych, nigdy się 
nie uda. !' ••• Ciź twierdzą : iż wolne wdzięki 

przyrodzenia , nie ~yczerpane"o rozmaito

ści dostarcZ»ją *rzódła; i~ reiularność sztuki 
dąży zawsze ·do jednostaj~j .tożsamości: że 

przeto nowość w ogrodach symetryeznych . 

prędko w-yczerpaoą bywa, gdy przeciwnie 

~ozmaitość nieshończ,ona widoków natury, 
niepr~ebrany skarb no~yćh kszta~tów nastrę
cza. Dodają prz-y tem, że porów~ywając rysy 

zaniedbane pierwszej, z liniami· prostemi i 
i kątajni drugiej·, odkrywamy istotną różnicę 
między wdziękiem a niezgrahńością. Dla u„ 

I 

trzymania tego pierwszeństwa , przytaQzają, 

jeszcze zdania moralne; powiadają, że mi

łość przyrodzenia równa się z miłością wol~ 

nof;ci i prawdy, gdy' przeciwnie stronnicy 
sztuki uznł\ni są za niewolników formalności 
i przymusu.,, 

ce Bez wątpienia, powiada Ai li i n, iż przy
jemność ·z ogl1tdania pięknych widoków wiej-
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skich przewyżs-za .wszystko, eo sztuka utwo
rzyć może: ale tu gra idzie o porównanie 

dwóch rodzajów ogrodów, a nie ogrodu ~ roz

koszną okolicą. Przypuazczam, iż się znaj- . 

duję w pośrzód pięknych ,dzieł prz!rodzenia, 

których wid'okiem nasycać się w każdym cza· 

sie ~ie mogę lub nie chcę; uważam tedy, ja• 

ka przyjemność może mi go zastąpić, i są• 

dzę: iż ogród połącz'łny z domem, 1.'ozwija
jący przed oczyma mojemi odmiennćj regu

larności kształty, ho_gaty sztuką przyozdobie„ 

nia, dozwalający wyboru, podług pory roku 

i chęci.,,pomiędzy cieniem a_sło{i.cem, ciepłem 
a .chłodem, i zlewający się zw.olna z okolicą 
dziką i oht!ą ogrodowi, chętniej powinien~.ln 
przenieść nad naśladowanie samorodnych wi~ 

doków przyrodzenia.» 

<• Nakoniec, jeżeli cłicemy ułożyć ogromny 
krajobraz z ogrodu;· mimo nieźmiernie tru

dne wykonanie' nie żrównamy w iem nigdy 

naturze; je.żeli zaś zamkniemy go ohręheni 

ltilku morgów , sztuka ukaże się wszędzie 

~ najprz!krzejsżym sposobie: nic tak ho„ 
wiem nie oddala dzieł naśladoviniczych od 

3"' 
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natury, ]ak przerabianie jeJ wielkich na.dre

hne wyią.iary; wtedy całe ·złudzeni~ znika, 

a najkosztowniejszy ogród wyda się. igraszką 

dziecinną. 'ł) , 

Dla ~yrzeczenia ·naltonłe~ rzetel~ego są
du, o wyźszo~i jedrlego z tych dwóch. ro

dzajów ogrodu : udającego okolicę samoro
dną albo ja,vnie okazującego się być dziełem 

prze~ysłu, rozt~ząśnijmy., ·.którego części le- 1 

, piej odpowiadają przeznaczeniu swojemu. 

I tak: 
·i':. lźby .kwiaty roślin i .krze'.wiow dre- . 

bnrch, rfłzweselały zmysły ozdohnoś.cią bar

wy, postae:i i przyjemnością swej woni' tlł

dzież troskłiwszego pielęgnowania potrzebo„ 

jące1 nie były zagłuszone w gęstwinie; roz-, 

· ~ad~anty jedne na .grządkaeh, drugie w· oso„ 

bnych donfoach, i z ni~h urządzamy syme

tryc~ną kwiataipę (pm·terre), której położe

nie. tuż przed .oknami po1nieszkania jest na.f-. 

w~aśchvsze. 

2. Ażehy·miec cienistą przeebac1z'kę w bliz

kości ~mirn, a nie zasł~niać drzewami widoku 

dalekićj okolicy, rozsadzamy drzewa w sze„ 
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regi na ·osiach 'ścian i słupów budowy, a 

śrzodkiem otwieramy uliee na osiac~ drzwi 

i okie-n. Ulice drewne , po 3, 5 i t. d. mię

dzy'- osi słupów w swej szerokości biorące, 

będą światłe i pełne sło11ca, skoro ·są ku słmł

cn obrócone .i drzewami strzelistemi rzadko 

wysadzone; będą zaś cieniste i chłodne, kie

dy icb połacie są gęste; z drzew rozłoŻ'ystych 
.kanarów i l>ujnego li.Śc~. 

3. Na ulicach otwartvcl1 ż~idając c'ienia i ' „ 
zaciszy ed· wiatru, pomiędzy pniami drzew 

wielkich i w górę strzelających, usą.dzamy 
seianę zieloności , z krzewów i drzew liści
stych ·a nizkich z p~zyrodzenia .. i·nawzajem~ 
z ulic. skt~pistyeh chcąc mieć otwarte pe· stro

nacli widoki, pnie drzew do· znacznej wyso

kości obnażone zostawujemy; a ~atencza~ 

z pomiędzy nich, jak z pod przysiortkó.w ja. 
kich , widoku nźywaf! hędzieury m.ogli·• 

4. Posągi·, j>omniki i każ·da stóso-w.aa 

rzeźba w ·miejscu właściwem pasta.~iMa, 

a tuż wijące się po· nich· rośliny, alłie gęste 

białemą. kamieniowi tło upl;ltająće, przy6-
zdohią ogi-ojce wyśmienitym sposoben1 i spo-
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czywających w cieniu zajmą przyjemnym i 
myśl karmiącym przedmiotem. Podobnież .u„ 
żyteczne będą porozstawiane ławy ·kamienne 
dla wypoczęcia na 'Widoku pięknej okolicy, . 
niemniej 'jaty, el1łodniki (berceaux) i pieczary 

cieniste, jako też szc~upłe b~adowy w nstro
niac.h ogrodu wzniesione dla wspomnie1J. mi· 
łych, dla wypoczynku i dumania w cisz.y, 

dla schronienia s,ię przed dćszczem i chłodem 
jesiennym, 

5. W oda, równie dla ochłodzenia skwar· 
,?lcgcr powietrza, jak i do utrzymywania ży
cia roślin nieodbicie potrzebna najdzie się 

W· obfitości w ogrojcach rozkosznych, b~dz 
to użyta w postaci wytrysków daleko w po· 
wietrze rzucających kropliste warkocze, bądź 
spadająca z podniosłych progów w przezro· 

czystych płachtac~, bądź płynąca bez prze• 

rwy z wąziuchnych cewek, bądź nakoniec, 
jak zwierciadło spokojnie stojąca, w zarybnio
nych kopanicaeh. 

Wszystko, jak widzimy, w ogrojcach ta. 
kich jest dziełem p;z~mysłu; a gdy do tego 

zdziałane·· będzie prost~ ku użytkowi, hędzie 
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miało sobie właśei~ą i stałą piękność. Tu 
wątkiem przemysłu są przyrodzone całkowite 
:rzeczy: jako drźewa, krzewy, rośliny z k'Wia
tami; zielonością i wonią swoją. Tycb istot 
żywotnych przemysł nieprzetwarza: gdyż 
przetwar,zać je hyłoby to zabijać lub kale- · 

czyć; pielęgnuje itaczej lub szykuje . według 
swei potrzeby, a ich przyrodzeęia. Jstotóm 
zail martwym:, jako wodzie, kamieniówi i zi~ 
ru.i, nadaje postać wedłu& swej myśli uż'Yte
cz~ą, i tworzy· z nich fontanny, kanały, po

sągi, budynki,' ziemne usypy i t .. p. W du
chu tych zasad postwarzane.są ogrody rozko
szne w okolicach Rzymu,' FJorencyi·, Padwy 
i innych mia~t włoskich. Iżby je osądzić we
dług rzeczywistej wartości, oglądaćhy je na

leżało, a nawet wystarcza przypatrzyć się 
wiernym wyohrażenióm, jakie nam podają 
w prześlicznym zbiorze PP. Percie r i Fo n
ta i n e (*). Mówią. oni przy .~pisanin dworca 
Aldohrandinich we Fraskaty : 

(•) Choix des plus~celebres maiaons de plaisance de 
B..omt1 'et. des Bn11irons; pal' .· P er c i e.r ·et F o n-
t a i n e. il. Paris. , 
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11Wiary dać ni~ mo~emy, · iżby gdzi~Lol• 
wiek na świ~cie większą okazano umiejętność 
w prż~pro·wadzeniu wody i wię~szą rozmai

tość w jej prżemienn:yeli slmtkacb: trudno ,się 

odjąć żalowi; widząc, jak~ szał U:.odny, pra

wie zupełnie wygnał z ogrodów naszych te 
dzielne śrzodkiicli p~zyodabiania. Przy nich 
zawsze taż .sama, przesadą trącąca prostota. 

·wiejska, o którą się dziś w stwarzaniu 'ogroj• 

ców usilnie starają, wyda się koni~cznie ·W o.i 

czach rozsądku ig„aszką dzieeinną, której na• 
: zbyt łatw~ 1vykonanie żadnej nie •wym•a nau .... 
ki, a tiatura w nich, obrażona na każdym kroktt· 

'1fytyka śmieszność,· 'Ście~ki kręte tych mało-. 
wniczych (pittoresques) ogrodów ,skały udawa• 
~ wvośrzód równiny!} drzew;t i rośliny' różne~ 
go starania potrzebujące:- zgromad~one razem. 

wolą haprysu, owe błotniste strum-yki krążące· 

pomiędzy brzegami darnią wyłożonemi, w kie· 

runku od przypadku- zakrćślouyui., nakoaiec 
owe, jeziorka kalist,e, hlahe. płod·y obłąkania. 
i .niedoł~foości, nie mogły .zaiste otrzymać 

pierwszeństwa, przed wielkiemi wynąlazka„ 

, mi i wspaniałemi pomysłami sztuki, chyba 
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w umysłach ·przesyconych, obcych nauce i 
pogardzający cli ztłsadami, ·które ~drowy · ufun

dował rozsądeh; „ 
·I rzeczywiście,··-wszclkie·naśladowanie, al· 

bo raczej udanie okolicy rozk~sznej w ogroj· 

cach', nie Jest 1V mocy człowieka : bo chcąc; 

ha przykład' aby opoka wydała się natura};. 

ną, należałoby do naznoszenia skał użyć siły 

przynajmniej Tytanów. W rozsadz:aniu drzew 

i<1'oślin, jakkolwiek umiejttnie 'i ~stróżnie po

stępować będziemy, najdą się one zawsze pod 

niewłaściwe~ niebem, i mieszkańce· różnych 

stron świata w sąsiedztwie bli'zkiem iyć znie-.; 

wofone b~dą ~ a Jakże to "ttdać. będźiemy chcieć 
mogli, iż 'tam• same przez się wzrosły'? Krą• 

źcnie rzeki lub strumienia, jako też zwijani~ 

się drogi i ścieżek prawd~iwych,jest skutkiem' 

ju~ ·przyrodzonego prawa ciążenia wody, już 

chęci. człowieka przebycia najkrócej i najła

twiej zamierzonej drogi, zavvsze pomi~dzy 

przeszkodami .ich biegowi p~zeciwnemi. Jak"' 

ze-· si~ tetły wydawać muszą niedorzecznie 

owe 'Wężykowate. drogi i strumy hi -« · ogro

dach 1 na t-ewnej .i bez prze.szkód·· płaszczy-
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źnie .tu i ówdzie prowadzone'? Czyż, zamiast 
tego, nie z_rohimy rozsądniej , kiedy obc~ ro
śliny,, jedn,e w kwiatawach i dzielnicach sy· 
metryc1znycli ogrod·u, inne zaś w szkla.rni~ch 
i cieplicach zamkniemy 'l Przez to się -jawnie 

okaże, iż_ przemysł człowieka, który je po
.zgromadzał z «lalekich stron świata 7 zna ich 
przyrodzenie, tuż jest i czuwa nad ieh za

chowaniem. Dl~ czegożby takie _z ogi·&j.ców 
rozkosznych miały•być wytrącane d1·zewa i 
krzewy owocorodne~ czyżr 'dla tego, iź ich 

- smakowite o,oce słodszemi się stają przez 
uprawę i pielęgnowanie'? Nakoniec gdy dwor„ 

ce rozkc;>szne staramy się umieszczać dla wi
doku, powietrza i zdrowości miestkania na 
pewnej wzniosłości ;' prze~o dla łatwiejszego 
jej zabudowania, tę pochodzistą wyniosłość 
rozdzielamy na piętrzone poziomy. Czę

ści więc ~grojców, przy zabudowaniu tuż 
położone wznos~ć się będą na _usypach zie„ 

mnxch '. z których' jako z wysokiego stano„ 
-wiska' wzrok może przenosić wierzchołki 
drz~w najwyższych, w' dolinie nizkiej i·osną

cl'ch , · i ponad niemi panować nad całą oko-
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łicą. Dla tego , nie mamy potrzeby równać· i 
rozkopywać pagórków na stronie daleko w o

grojc~ leżących; nie mamy też potrzeby pod 

sznur wybijać tam ulic, ani drzew w szeregi 

szykować; najdą się tedy w ogrojcach gaiki 
samormJne i drogi jakie sama potrzeba stwa
rza.- Ale mimo to , ostatnie krainy ogrodów 
symetrycz~ych nie będą naśladowaniem przy..; 
rodzenia ; lecz· tylko częścią okoJ~cy w ogród 
zajętą i przemysłem wypielęgnowaną; taka 

łatwo zlać się będzie mogła z dzil\ą całkiem 

naturą przyległego kraju. C'). 

(*) Mocno :!ałujemy, :!e okoliczn-0ści czasowe, niedo

statek dosyć znacznych· nakładów, potrzebnych na 

sporządzenie licznych, a z postępem dzieła coraz 

pomnahjących się rycin, mianowicie zaś trudność 

znalezienia u nas zd;tnego rytownika, opoźniają, 
dotąd, W,Yjście na ja'w dwóch pozostałych częśC:i, 
Początków Architektury Professora Pod cz a

s z y~skiego. Rozpatrując się we dwóch pier

wsźych częściach, łatwo postrzeżemy: ,~ew nich 

głębsze rozumowania naukowe, wymagafąoe po

mocy rachunku inat~matycznego, tudzi~ż innych 

nm.iejętności posiłkowych dają się w niejaki sposób 

oddzielić od prawideł i przepisów czysto pnkty-
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Z tej całej rzeczy wnosimy, iż ogrojce po

winny być jaw~em dziełem przemysłu, a 

rozpościerając się mogą mieć .coraz mniej u

prawy i przemysłowej ozdoby. 

cznych, ,które, zwłaszcza przy pomocy starannie 

wykonanych 1rysaeków, k.a!demu dostępne być mo

gą. Tem wię~ poiądańsze jest.ukończenie.tego dzie

ła, nie tylko dla ludzi z powołania poświęcaj,cych 

się arcbitekturże, i z naukami dokładnemi oswo

jonych; ale te! dla wszystkich światłych właścicieli 

dbających o trwałość,·· wygodę, zdrowość, dobrze 

zrozumianą oSzczędnolć i przystojni\'' o-tdobę w hu

dowaniu, ·jako istotne potrzeby cywilizowanego byt1~. 

Słowem, Poczq{!ci' .Architektury należeć będą do 
liczby takich dzieł dokładnych, które, rzetelne na

sz.e bogactwa 'naukowe, w tdj od innych szczu

plejszej gałęzi literatury krajowej powiększyć mo-

8'\• (R.) 
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EDMUND, KEAN I MISTRISS SIDDONS. 

Em1ou. cała powtórzyła te. dwa imiena·, naj„ 

,świetniejsze J_Jomiędzy ."'.szystkienii, które, 

od łat , pięciudziesiąt scenę ancrielską wsła

wiają~ Słu~yły on~ za :text do wielu biografij 

ibmyśłonych do niejednego rozpowiadania~ 

htórego _ romansowy interes .opierał się na 

kłamstwach nieprzyjaźnią poduszczonych' na 

pl~tk-a~h s,alonowych, na niepewnośei gmin

nego Mzgłosn: Przedzierz_gni.on.o Kea n'a 
'\'\' Juliusza Cezara, mistriss zaś Si d do n s na 

panią Ma i ,n te n o n : by L>ć zaiste dosyć nad.r 

zwyczajności oczywistyclt , które ~.eh ,odzna ... 

czały, nieuciekając się do d.zi°""actw im:yślo,,. 
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nyeli czynów. Naliczylibyśmy więcej niżeli 

sześć ogrómnych tomów, życiu nader pro

stemu wielkiej naszej aktorki· poświęconych. 
Życie po gospodach i za kulisami Kean'a, 
niemniej obfitem było; t~k ~ą pożądliwe spe· 

lmlacye literackie : rzucają się one na wszy
stkie znamienitości, dystyllując je przez swój 
alembik. Czy przec,hniot będzie nader żyżny 

czy też nie tak-urodzajny, mniejsza o to: patrz.

my, ciekawość publiczna obudzona; holiaty
rem dniowym jest ten właśnie kogo sobie u
pódębają; źycie skronme, skłonllości · spo· 
kojne, obo,'\l\'iązki dopełn~one Z, tą dokładno

śc~ą, która żadnej p~stwy romansowym roz

wagóm nie nastręcza,, zawód najskromniejszy 
i pełen żacności, taki właśnie jakim był pani 
Si d d o n s , tysiąca Jiartek do za pisania do-

stucza. 
Niepojmuję, jakini sposobeni biograf mógł 

opisywać ex professo .z pe·dantyczną uroczy
stością życie Ka e n'a: t(} życie dziwaezne, 
pełne nierozwagi, gwałtowne i błaze1iskie. 

·Powaga sędziego, w osobliwszy eię sposób 
nie zgadza z tysiącem szałów, któremi zawód 
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Edmunda Kea n~a jest upstrzony. , Książka 
pocie~zna i smutna razem mogłaby wystawić, 
w swojej prawdziwości, ten skarbiec obłąka

nia i talentu, tę mieszaninę występków cu
dackich i wymagań tró•nych; ten przepych, 

tę chwałę' fo rdziwienie publiczności dla 
energicznego i straszliwego aktora; pÓtem tę 
i:iędzę, to szaleństwo, tudzież wszystkie zby
tki które za sobą -poprowadziło. Pióro humo• 
rysty, takiego naprzykład jak Karol Lam h, 

mogłoby przedstawić czytelnikowi tryumf 
skalany tego talentu rzetelnego i niezupeł
nego razem, dzieciństwa poważne i płoche 
nawaln.ej burzliwości . .która go unosiła, upo
jenie miłości .jego własnej, zapalczywość 

wspo~zawoduichva. Stanęłyby w oczach łzy 

politowania, na ustacł1 zaś znalazłby się u
śmiecb p.omięszany ze smutkiem, pod tą pa
rodyą chwały, dla tego aktora hartownego 'i 
dzielneg-0, który niedosyć miał na wiecz,or
nych .oklas~ach, lecz któremu chciało się bydź 
jes~eze Bajr-0nem i Bonapartym. Bio
grafowie niedostrz~gli wiele się to zawierało 
nauki i głębolwści , w przedmiocie, na który 
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się,· płol!ho rzucili. Nierozważna ich e:xalta• 

c;ya nie mogła zailąpić bystrości' przedmiotu. 

psychologicznego,- który, w takim wzgłę„ 

dzie jest niezb.ęduy. Nie umieli oni wydadź 

a.oi szląchetpej prostoty mistriss,. Si; ddo n s, 

~ównie 'czcigodnej , j:łk księżnfozha , której 

przywdz~ewałłl ,barwę; ·ą.ni gwą.łtownych na„ 

miętno~ci. i osobliwszych szaleństw Ka~n'a, 

któremu się głowa zawracała, pod kol'oną 

z pozłacanego.'papić:ru .~ który mścił się za 

sw()je rzemiosł? aktQrsl~fo, W!izelkiem.i spo„ 

s.obami niesłycha11ie 4ziwaeznemi , na jakię 

tylko mózg :rili<>ny szałem ztfohydź się zdułłh 

.A.wanturnichva przesada dziwactwo panują, 

w iyciu jednego; porządek, oszczędnpść, u

szanowanią siebie, zawodowi drugiej prze· 

wod1Jiczą. Co się zaś ściąga do ~zystości ta

lentu, do uiycia rządnie ro~łoion~go sił i 
z_dolności wbsnyc,h pani Si d d ()n~ jest nie„ 

zr9wm1na w tej mierze. Aktor, l•tórego przy

rodz.enfo tak hojni~ nposa~yło, nie przestał 

ma~wotrawić swojćj energii' nad własnym 

się talentern samobójstwa dop'uszczając. 

Ga n i ck, przed nilll, największym był 
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aktorem; anto· najgłębiej pojął . i najlepiej . 
odcieniować umiał różnice charaldĆ,1·ów ludz

kich. Uczei1 Sz ek sp ir'a, Ad di's oQ'a Stila 

(_Steele), w sposobie ~wóim pojmo~vani~ 
sztuki przywiązał się do -szkqły ,postrzega· 

cz ów angielskieh , tudzież filozof ów_ lbora

liętów. Kean, przez skfonn0ść wrotłzoną, 

ku inuemQ. zwrócony łiierunkQwi) chąrakt~y 

gwah~wne ~· Wl.dzwy~~ajpe. ~p~nował. Cala 
dzieh;aiea d~mokratyczna sztuki teatralnej na. 

niego losem }>rzypadła. Gbur, g~ałtowJ1ik, 
opętaniec; ale przedziwnie namiętny; wpa

żający prawdę ostrą,. czego źade,µ ą.ktor prz-y;• 

~ładu pl'zed ni~ pfo VY~t~wit; n-isdt czło
wiek~ ~d~uiu :z;dzie~a'.l:ycb i srogich porusze1i 

G'minnych, 'więcej zgrozy i przer~żenia. nie 

1_)adał. Pl'Zygotowauy clo rrrania tyci~ ról przy-

1;odan1i swojćj młodości, 
1 
tµdzież tysiącem 

zmian niehezpieeznycb swojego -pienviastko

wego uhózt~a, hył on fechniistrze1n, hoxe

~e111' aktói·em "''ęllrowQym; słwczłaiem na 
linie; wychow"-nie i· kształcenie jeg·o dobro:.. 

wołnie przez siebie się dokoJiało ,1 po karcz

mach) .sted~łaćl•, przed oczyma tał1i_ćj puhli-
Poczet nowy. :N. 22. 4 
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cznośei, jaką ślepe zdarzenie nastręczj"ć tra„ 

fe111 zdołało. 

Pierwsze lata jego ~ycia. ukrywają· się 

-W· cie_niu ; wiadomo: tylko, ~e się urodził 

w Londynie, blizko Leicester-Squar, w 1787 

czy też w 1790 roku. Ojc~c jego byłli kraw
cem ~y ar~hi'tektem·? nazywałli się Aaron 
czy Edmund'? śmierć jego hyłali w:ypad~iem 
samobójstwa cz.y te~ upadnienia '? .--: :N:i.e hę. 
dziemy zagadnień tych rozwięzywali. Aktor 
n~sz h;tli synefiJ łnistriśs C,ar ey, czy te.ż po„ 
kojówki służąłej w domu ksiątęcia Norfołk1...-. 
Miłość własna Kea n'a upodobała była sobie 

/ ' 

nader w tern ostatniem przypuszczeniu. Bę„ 

kart k'siążęcy ! ciemność jego kolebki stawała 
się świetną: pie gnie.;:1o go t~ bynajmniej, 

iż go poczytywano za potomka, nieprawego 

wielkiego magnata wstydzącego się, swoj~g6 
„ dżieła. Cózkolwiek bądź, w roku 1796 wstą„ 

pil. on pierws'zykroć do teatru Dr'lfry- Lan: 

biedny malei1ki siedmioJetni czy ośmioletni 

pacholik, bywał on: djabełkiem Kupidynem, . 

małpą, cł10chlihiem, sowizdrzałem i t. p. Dnia 

pe~nego , przy reprezcntacyi Mackbeth' a za„ · 



mitvężył t'łlł wejście l)ł.ł, .. scenę l):e ll):b l'o w i, 
wp...-w,ując w zamięs~ąnie szyk eały łtompar

e,ów\ przez niestosowny obrót w przeciąganiu 
tłycb duchów. Kem hl e przystąpił ku nieiµll 

z zap~lczywośt!ią ~ · cbochlik 9dę:z~al się du

Jn.nie ; ~,,Mości Panie 'Yszak J~, p~ r.:,\~ piero. 
~wszy jei?Szcze, te~aż dopiero, 'l'Y. tray,edyj. wy-
stępuję!» . , 

Rola Pulus.~ka (fe'tit'"Po,TJce.t) (~). l>?ła · nm 

paru'.czona? dzieje teatru nic niR wzmitt~ilmją, 
jakie on powodzenie w tym rQUZl,łju ~trzymał. 
Od tej epoki swohsda- zupełn~ w czy~nościacli 
stała mu ~ię pofr;,ebna; c.I.cianQ go (lo szko
ly posyłać i za pomooą chłosty nabi~ lmo gło

wę r°'<lime!~rni,· .~rażająe1 prz~z 1·ózgi ~ześć 
im należną; drapm!f zatćm, cjcl1a.cze1p, nic 

„ikom~t ni~pow iadając; udał się łl0 jecfo.ego 

z pQ.rtów morshich, i zaci:4gnąl s.i~ do shJżby 

' 

{") )!dit-Po1~cet: .tak się u:i;tywa mały c})lopcz.yh. 
1 
syn 

drwa la, w pow i eś ciach c:r._.:irodziejs kich P e -,.·ran l

ot' a. 1Srzed1ąiot ten, 1~ieje<J.uokro.t11je ·hyw<, brany 

do fin.eclstaw~e1i sceuiczuych; tre;ć jeg~ pochótL.i 

_p.ićr\viustkowie :,, p.fJ(la~l. augieb~.ich. (Ob. y;-izer,. '1'. 
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żeglarshiej,jako pacholik okrętowy (niousse); 

miał w ten ez~s lat .dziesięć. Tu właśnie cbro• 

niąc ·się od deszc·zu trafił pod rynnę: chłosty 

szkolne zdawały mn się nader łagedne obok 

tego strasdiw_ego kota o dziewięciu ogonach; 

dyscyplina · okrutna doskonaląca wychowa

nie majtkbw małych ·ańgiełskicli i ćwicząca 

icJi w wyzwolonych naukach. Edmund' pęd

nosi rok~sz, ale .nic Ila tem nie zyskuje: wpa

da w chorobę i zostawiony jest w jednym ze 
szpitalów Madery,. gdzie, przez dwa miesią

ce, w łóżku pozostał. Chwycono się najpier ... 

wszego zdarzenia odesłać go do Anglii, na 

której brzegi W?rzucony został, biedny Ina· 

lee, bez szeląga w kiesze'ni. W Londynie, 

ani ojca ' ani matki' ni.J znalazł; lecz tylko 

stryja zwanego Mojżesz (ród jego najpodobniej 

może hye żydowski) który podjął się poduczyć 

go, jako takó, sztuki dramatycznej. W t~j to 
cpo~e nabył on mnóztwa drobnych (ałentów, 
których potem nigdy ąie zaponmiał, a do któ

ryc11, w wieku .swoim dójrzaly1n ~ielę nader 

przywięzywał wagi~ ta1łcowania na linie; 

box owania; ~pićwania jak kogut; udawa~ia 



głOsu psiego; hvzuchomów~twa·i niehezpie
c:tnych.skoków. Niejaka miss Tidwell ar
.tystka w Brury-Lane tudzież pe\vna· mistriss 

Pr i ce, racz-y~y, tal~że, ze swojej słJ'.9DY p1·zy
\łożyć 8ię do jego edukacyi, naue~ając «o czy

ta~· i deklamować~ 
Zaledwo ten mały sLoc.zek na linie zdołał 

wydeklamować ki:lka·wierszy' dusza jego na
miętna · wtąt wybuchnęła. Zd~miano ·się, ·i 
już Iic~ni słuchacze wróżyli cudo teatralne, 

~tóre Wielką - B,rytaniją urzec i zachwycić 

miało. 'Otbello jedenastoletni, Richard III 
dwunastoletni , żywe wrażenie, w pamięci 
lorda Baj ro n a i pTzyjaciół j'ego zost~wili. 
Bywało te. po go~podach, po klubach , raz 

tam, drugi raz gdzłeindziej , bez opiekuna, 

któryhy go zachwalał, bez rodzeństwa, któ
,reby go· wśpierało, zaczął. doświadczać sił' 

~woich przegrawkami tej olbrzymiej wzięto-

ści, za kawałek chleba. Jako młodego•pri

lniera dziecinnego teatru rozliczność talentów 

stała się prz-ydatną. Na jarmarku Świętego
Bartłomieja złamał sobie nogę pokazując sztu
~~11'onne: wyleczono' mu. ją. ·Zaciągnąwszy 



się do tc'!atru Haymarket, zaczął się; w wje• 

lu rolach . po<łrzęd1iycl1 odznaczać r lecz je.;; 

dnerro dnia; l•iedy Betty, aktor młodzieniec„ 

bardzo. w ten ezas będący w modzie , grai 

rolę naczelną:; Kea n;o w i chciano poruczyc 

udawanie osób! podrzędnej. Ulegał dojrza1 

łym już męiióm; ale być upokorzon1m przez 

młołwsósa !,.;..;.;..Nig·dy! Wolał ~ię raczej na prQoł 

wincyą odprawie. J':li się w nin:t rozwijał 

1v ten czastc~ c11ara~r· wyniosły, któreg(j 

ciąff c.a.ły jego zawodu najdziwaczniejsz~ 

przykłady ~ystawia. _ 

Owoz· rzucofiy na prowincyonałne teatra, 

Jest on tu Skaramuszem, i Ricliardem 711, 
.A:rleki'nem i Brodą-Błękitną, A.talibą i Pa" 

jacem. W antr"'aktac:li gr~ 'on na flecie, tańcuj~ 
w baletach' wzbudza podziwienie jako ekwi„ 

lihrzysta, występu.ie z balansem i bez halan• 

su, na linie n_apiętej i zwolnionej : skoczek, 
boxer, mirnik naprzemiany •. Od tego' czasu 
jedną z najzgubniejszych jego pretens!j byłą 
uniwersalność chwały. Niezmierni~ mały, 1 

z wielką głową, ''z szerokiemi plecami, z o" 

kiem ponurem i pcłnem oG'~ia, krępy, przy,.; 



sadzisty, z przyr9dzenia eciężały, nie~~tał· 

tny prawie~· przez swój rzadki· talent jedy

nie,' Żapomni~uie tylu wad sprawował. Na 

wyśpie·-Guernesey wygwizdano go. W Exe

ter, kied)', po i·eprezentacyi wystąpił ~. umwn

so,waniem, że, nazajutrz, będzie g~ał rolę 

A.lexartdnt P1"'ielkie90, głos z partel'.u ode

zwał się: 

- •< Bardzoż. jest malutki ten Wielki Ale

xander! . 

. ~„ <(Tak jest, odpowiedział dumny mło

dzieniec ; ale «wielką duszę posiada ! » , 

Traf przypadkowy chciał tak zrządzić, aże

by w tejże ~aniej stodole miasteczkowej, pfz~
istoczonej w salę te11tralną, zgromadzili ~ię 

razem Scheridąn-K,nowles, dziś najpićf

vrszy aktor dramatyczny w +\..ns.lii, jego mał

żonka i młody Kea n. Wpośrzód Odyssei te

go życia kóczown'iczegp, . za$luhi'a on ~iss 
Cha rop a n, :która towarzyszy mu we wszy

~tliich pochodach dramatycznych i nhóztwo 

Jego podziela. Pewnego wieczora, kiedy mi;,lł 

grać Ot/~ella, -nie jadł hył pr~ez dzień' cały : 

gol!hro~a ~iasteczkow, poż~~z1ł mu dwa 
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pense ( ośm rrrosz y~, ażeby kupił sohie szk łan~ 
I 

l•ę portem , gdzie poczerpnął siły potrzebne 
dla uiszczenia się ze swojej roli. Malenki 
aktor, ż duszą W!niosłą·, pomimo ta'k\ch klo• 

potów nadstawiał się swoim dyrektoróm, prze· 

pisywał im warunki, a opuszczał ieh ostate„ 
c.znie, ki~dy. na powię~szenie gaży jego' nie· 
prHstawali. · 

T~ wszystk~e usiłowania nie wydobyły go,. 
wszakże~ z jego prowicyonalnego ukrycia, 
kiedy, jeden mieszczanin exsterski, nazwa
ny N at fon , ódkrył przeszłość temu wielkie
mu talentowi dramaty~znemu zachowaną, i 

:wskazał cnergiją iłodzącą, się Kea n'a pewne
mu nazwiskiem Gr e n re 1 d, który podróżo
wał z poruczenia i w interesie dyrektorów 
teatru Drw~y-Lan. Na doniesienie Grenfel'") 
d'a, P. Arno Id opuścił Londyn i umieścił 
się w liczbie słuchaczów K e an'a. Całe życie 

\ . 

. młodego artysty od tej próby zależało, ~ on 
nic o tem ·. ni~ wiedział. Po nagraniu się do

pićro do sytości roli W~elkiego Alexandra 
przed dziesięcią widzami z parteru , dowifi!R 

dzia·t się, Że wysłańcy .z Drury-Lan znajd•· 
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wali się pomiędzy-j~go,sędziam~. -r. 11 Ali! za
wołał, powracając do domu i witając się z żo

„ą; zgubiony, jestem na całe życie! P. Ar
o o l d J1ył na przedstawieniu: nikt mię o tem 

nieuprzedził, grałem jak dla wiosLi. - Tern 
lepiej, odpowiedziała żona, ho gdybyś wfo.; 

dział fł · tem,,; siliłbyś się grać ··bardzo do.brze.» 

Ważne zdarzenie w życiu aktora l Jeden 
z widzów powiedział w LQndynie, ·że pro-

' wincya posiada talent nicoszacow;my; a owa, 

wtąż sława i byt pomyślny! Udaje się za A.r

,~ ~ld'em do Londynu, niesie przez ulicę'swój 
tłómoczek · zawiel'ający nieco rupieci, współ
towarzysze kulissowi przyjmują· g-G' l:Hń"ągli
wym naśmiew~m; słysfiał, jak go nazywa· 
no : lichym nabytkiem P. Arnol<l' a. W ystę
puje nalrnniec w roli Shylock'a, rozsyła. prze-

1•ażenie po słuc~ającyni go ·parterze, zaciera 
przez chwilę pamięć na wielkiego Kemhl'a, 
odkrywa niespodzianie, całą część nieznaną 

dotąd genj uszu wielkiego -s z e k s pi r-a i od• 

nosi zwycięztwo tak świetne i tak niespodzie·'. 

l'Vane:,' ~e dyrektor sxarpie w łmwałki pier
wszy swój z nim nkła4; prosi ażeby przyjął 
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. pięćdziesiąt gwinei ( stQ czerw; zł.) gratyłi„ 

kacyi, angażując go na pierwszego rzędu a

ktora. Fortuna zos~ała zdohytą, czas próby 

przeminął. 

Talent aktOra , . ten talent prze~ijający i 

ur oczny, który jaśnieje przez dzie(1 jeden i łfą• 

śqi~, ~i.>~y · :µ.ie tylko umi•ra z c~lowiekiem, 
ale nawet z jego młodóścią, ma jednę nie

zmierną przew~gę nad wszystkiemi talentami 

innemi; uderza on na p,ićrwszy rzut oka .. 

Skoro się tylko ąka~~, już żadnej wątpliwQści 

nie podpada. Jak tylko to:wal'zys~y mu wzię

toś~ i powodzenie, p~awa jego widoczne są 

każdemu oku .... Roztrząsaj:4 się zalety malarza, 

słuszność .praw do chw/ały poety~; aktor okla:. 

skany, bµłf oµ pobudzający d~ śmićcbu , tra:-
. . . . 

gik który łzy wyciska , nie mają :µie więcf!j 

do żądani~: tryumf icb jest dokoQany. nzi„ 

kicmu Kea n'o w i wysłi4pić tylko potrzebą. 

było na scenę! w Drury-Lane, aże~y. wszyst

kie przekazy powywracał. Znal?zł się wielki 

aktor; wszys.cy to pos~rzegU. 

'Po dostojności poważnej Kam b l'a, po 

tym maj~stącie olmzałym, urQczystym igłę-
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hokim, któ1·y przez dJugi ~iąg czasu paJiował, 

hez podziału, na tcatracii-·Jóndył1skicb, nalstą"!' 
piło drugie mocarst~vo; potęga. ghurowstwa 

prawie fizycznego~ energii dzikiej,, ale urzc-

1.ającćj, natężenia namiętności straszlhvego. 

Osoby Szekspir a co najokropniejsze, 0-
thello J Zyd Scliylock, Ja9Q ·, Ri-chard III, 
1'fachbetli, wy~tępują z mocą niespopziewa
ną, Kem b 1 e obecny był reprei.eł'lh•cyi J1i
cliarda lIIj przea Kea n'a, kiedy jellen z po

chlebców, (lrnżda potęga ma poclilehców swo
ich) zawołał: - «.Jest to licha farsa!- («Mo-' 

ści pąn~e, prze1•wał Kem h Ie, jest to far$a :n~}· 

okropni~jsza, jaką tylkQ' wid~ie~ mo:iną. 1> 

' Kea n_., ze·„w~jej ·strony, właściwym so-
. bie sposobe~ ·oddawał sprawiedliwość zna

mienitym talentóm swojego współzawodnika. 

W pewnej ,gospodzie hirmingl1ams.hiej, roz-
\ . 

trząsa11.o, w obecności jego, talenta celujące 

dwóch mocarzów, sceny angielskićj, i nie wa

hano się szalę na stronę jego Pl;'Zewaiyć. 

- ((Dajcie pokój, żawałał, nic uwłaczajcie 

bynajmniej sławie John' a Kembl'a; jest to 

zła dla 1nnie . przysługa , uie.cbaj każ<la, beczka 
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stói w piwnicy: wywracai jednę, to niezDa• 

czy drugą podnosić. John Kemb le jest 

r wielkim aktorem ' bardzo wielkim aktorem ; 
· tylko że ja d?kazuj~ rzeczy takich, któryclt

by on dolrnzać niepotrafił .... i wnet to ·zo

baczycie sami 1 ,,Sus nagły przez stolik dwa 
kulki wyrócone i wielkie ,pr~eskoczenie przez 
pochyłość' zostawiły widzów nader z.dumio

nych i p~awie. w osłupieniu z tego nadzwy 
c zajnego wypadku. 

Wró~my się do postępó·w jego talentu„ 
"łV ·zawodzie teatralnym. Sohylock,. B.ichard 

III, Lear, ·których wystawiał na przemiany 

niemniej zawsze miały powodzenia. Lecz to 

powodzenie przewróciło· ma w głowie. Skro
mny .prowincyonalny aktor, najmuje . okazale 
appartamenta, · każe .się . wozić , po uli~ach 
londyi1skich, poczwórno i usiłuje, w niedo„ 

rzecznych dziwactwach, najszale1łszą rozrzu„ 
tność młodzi arystokratycznej. przewyższyć. 
Trudno byłoby wyliczyć,; a trudniej jeszcze 
'opisać dzieła i .czyny, z których szukał dla 

siebie cliwaly. Jego lew oswojony, jegO]acht 

na Tamizie, jego powuednie miłostki, .jego 
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zakłady niepodohne· do nwie~zenia, jego; zna-

komite zwycięztwa pijackie, jego d-okazywan

ki miłośne, zjednały mu rodzaj nędznej sławy, 

o którą miał się słabość ubiegać. Chodziło mu 

najhardziej .o to, 1 ażehy \powszechnie wi~fZO• 

no, iż arystol~racya angielska ubiegała się zą. 

nim ; . że on nie clrniał się z nią wdawać' i 
swoich najszlaehetniejszych dziwicieli wzgar· 

dą okrywał. Zm<:>-rdowani tą głupią zarozn· 

miałością; . .odstąpili go dawni' przyjaciele; 

niejedna krytyka umieszczona w dzieµnikach, 

zaczęła ~ak śmieszną, pychę~ i tak niedorże· 

czne o sobie uprzedzenie' karcić. Wypadek 

jeden gorszący zadał mu eios ąstateczny. 
W zawodżie zalotnym, spotka'ł on na 

swojćj drodze małżonkę pe~nego aldermana, 

kohić~ już podżyłą, i tę uwiódł. Mąż od 

tem został uwiad~miony, zapozwał Kean'a 

do
1 

sądów, i domagał się opłat .znal\omitycla: 

-wiele szczegółów haniebnych wynurzyło się 
się na jaw; a zasłona prywatnego życia tego 

artysty 'raz rozdarta , odkryła współObywate". 

lótn .htó~zy go czcili, jego zbytki gmi1u1e, n~e„ 
do1·zeczne wpl'Owadzane przeze1ł _no,~ości, je• 
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go' niemoralnośe gruhja1'islcą i zdziczałą. Róz• 
f • 

głos ten przynosił dla niego roskosz, zdawa„ 

ło mu· się, ie hjł wielkini człowi~kierń; ~ tym 
się h'ałasem, ktoreg:Ci ;narobił, pocieszał. W An· 

glii z występkiem igrać sobie nie mózna.: ppi, 
nłja:. publiczl).a, kt8rejby się litość piogł~ ·obu„ 

dz.ie, '{~·dyby .. ch~dziło .P skłonności serca i o 

słabości Iudd•ie mogące się uniewinni-ć, ~„ 
godziła swoim sprawiedliwym wstrętem spro. 

śności .cy11iczne i nałogi gJ.'uhijańskicgo ska~ 

żeni.a. ·Za: piel'IWszeJlł swojćm ·na scepę wystąr' 

pieniem, K e a: n powit~ny został niecl1ętną 

wrzalvą i wygwizdaniem, które go wygnały~ 
uluhicniec ludu w serce trafiony pociskiem zo

stał.. Nie mogę wystawić wrażenia, jakie ta 

publiczna ze;msta 'na jeg'O J}lściwćj duszy. U· 

czyniła : h~ła to wściekłość, było Jo ,szale1'i:

stwo; powodzenie było go odurzyło; wzgar~ 

da ci9s mu śm~rtelny za,dała. Od tej epóki, 

~ładze umysłu jego słabieć zaczęły, krew się 

sąnzyłac,nieprzerwanie ź żywćj jego rany, a 

pomiędzy wystę.p'łrnmi, którejemu zarzucano 

· czę~tokroć, nie jed,en, zaiste, był skutkiem tćj 

demorałizacyi l11 ścid.ł~j, b~j szalou-i•j prz~kQ'!' 
\ / 
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ry : \urł}gal on. Się Z puJiłfożnóśti ' ·a 'fOstęi>o· 
wanie jegÓ dotąd było pasmeni dziwactw nie• 

podoh:r:iych do' uwierzenia. ((Nie mpglem ,już 
go poznać, rzekł jeden zjegó przyjacrół. Ro„ 

śpacz niedołężna malowała się na j~o fiz-yo~ 
gtiofuii Ściągoión~j. Naduży~ie gorących na

pojów poblczone z nieprzerwaną _w~ciekłością 

przewróciło i wydęło rysy jego tiva~zy; oczy 
jego sbtły się cz~l°Wone i f.ł:'wją nabiegłe, 
w.łos-y były n-ajeźone i w nieładzie, twarz cała 

w gorejących plamach! Nie mo~ua go było wi

dżieć hćz IJOlitowania; holeśna talentu, 'mło ... 

dości i powodzeń ruina! Z niezmiernyc~ summ 
jaLie posiad.ał, Ie~wo mu si~ #ten czas sto 

funtów ·sżterlingów~pozostało; z licznycli je ... 
go · zn~aj onwści, zaledwo jede~ albo dwó~h 

przyjaciół ŚJńiało go jesz~ze odwiedzae.» 

Rozpoczął na· nowo. s<voje życie aktora 

prowit1cy-;malnego, i wszyst}\ich osohliwościłl 

swoich dziwactw zdumiew,ał: czasem wsuwa

jąc w 'rołe, które odegrywał przystósowania 

do swego domowego życia i namiętności, ciza„ 

sem prologi i epilogi niedorzeczne układając; 
częstokroć potyczywszy od kog.oś pieniądze, 



Ularnując,.je,; wraz ze .. s~OJC1n1. Częstokroć 

J!pośnód:·powtarzań tragedyi, widziano go 
jak się wyl~ręcat młynkiem i najpotrzebniej'P 
~ze role wy.„:raean~eui ~uDiów przerywał. -
.ce Dalibóg:! to moja o~tateczna ·ucieczka (wo~ 

' J 
lał). Od tęgom zaczął ·1 .do. tego. niełtawem 

I ' •' 

po~JM)c.ę„1>„,- J. :· •• 

Zjawił się potem w Londyni-e, ·ale wys~ę~ 
powałlną. n1ałychjuż teatrach ..•• Dziwaczne 

jegp . ~ędrówk~ rzucały nim na przemiany, 

µC)r.Ir.J>aoiyi,. d& .Anicryki •. Rysy wspaniało„. 
Plyślności ,w tem życiu. peł;.em„;ig~zeń nie„ 
rai jaśniały. w roku 1822 poświęcił on;:caJy 

dochód .ze swojego benefisu, 'dlą hićduycb Ir

landczykó\'V zgłtłdniałycl1: 
1

poźniej grał Scfty• 
loc'fr,'a, ~Ua. ;ia~ifonia pustej Jiassy dawnej p,od· 
upadłćj trupy alt.to.rów._ W Amer~ce, wfa,,. 
sn yn1 .naliłade.u1 pomnik aktor<>wi ;,Cooke wy„ 
stałl·ił. 

Publiczność ang·ielsl~a pożałowała wkrótce' 

wygnania człowieka '/,l>tóry.jej t~1le .iywycb 
wzn_1sze1'l ~~sta~czył\~wol.na rn~h oddziały„, 
waru a zwroc1ł Im K C'lln ,o w 1 puhhcz1)e wzglę-
dy .. Lecz Zl'!łŻeuic się, i niechęć jego nidozwo-
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liłyby. mu opuścić· S~anów „ Zjednoczonych, 
gdyby ten Ko r yo I a n sztuki dramatycznej 
nie dd się uwieźć przez mistyfikacyą, którćj 
uwierzył. List, jak 1>owiadają, pisany do nie
go z Londynu, od Pana Price, dyrekcyą 

jemu teatm Drury-Lane proponowal. Na
tyclimiast o4dala się, przybywa ~o Londynu, 
poznaje podejście, ale się 1tgalłza wystąpić na 
t~atrze P. Pr i ce, za sto pię~dźiesląt gwinei 
od reprezentacyi: tegoż właśnie i cl1ciano. 

Powszecłina s_\.ę jego '"ziętość odradza; 
oklaski g~ .witają. ·.Ale zaledwo zdobywa to 
powodzenie, wnet się kompromituje. J~den 

z jego najściślejszych prlllyjaeiół P. Gr at ta n 
rQmansista , umyślnie dla Kea n'a traged yą 

napisał. Aktor przyjmuje w niej naczelną 

Ben-Nazir'a rolę. Eńtuzya'zm jego ku niej 
żadnych niezna granie ł Ben-Nazir jest h;vem 
jego, Ben-N°f:tzi-r jego sekretarzem: Ben-Na„ 
-zir jego jachtem. O niczem więcej ja~ tylko 

·, -o swojej roli i o nowe.i sztuce nierozpra· 
'Wia. Nieprzycboclzi na prohy, pod pozorem, 
ażeby ~ka~ałycl1 wr~żei1 roli swojej niepo
s politować. ~akoniec reprezentacya ,nastaje: 

Poczt:tnowy. N. 22. 5 
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Kea n występuje na scenę w połowie pier„ 

wszego aktu„ Zwies~a głowę., a rola jego 

uniesienie radości wyrażać powinna. Jąka, 

kiedy .należało '.1'-0zradowania ozwać się- od

głosem. ·Zakład.a na krzyż ręce kiedy p•nvi· 

nien frył z zapędem· rzucić się na przód sce
ny. Zbliża się .Io suJłłera, który mu wiersz 
po 'wierszu dyktuje. Nienauczył się naj

mniejszego słówka z dzieła, które mu przy„ 

jacie! jego powierzył! Hukania publiczne za

razen;i i niesumienneg~ aktora i dramat· nie-
. szczęśliwy poścignęły. 

Wy'\frÓcić nadżieje dramat~czne takiego 

przyjaciela, jakim dlań był Grattan; wy
stąpić na s.eenę jak niemy bałwan; dadź przy
pomnieć tych Jichych aktdr~w' pJ,"owincyo

nalnych' którycb paruięĆ· ZJiWDdzi, i któx-zy 
się nagle zacinają ; było to na Kea n' a za 

wiele. Od tego czasu, nie ukazywał on się 

na scenie, cł1yba tylko.niekiedy, at«:- w prze„ 
rwach nieregularńych i nader ód siebie od„ 

Iegłycł1. Zfrytki,. krzepkie i jędrne ciało jegG 

spożyły: przybrał on w Londynie stanowi„ 

sko, na którem się trzymać było niepodobna; 
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urągać się ze społeczności w }dórej się żyJe, 
trzym~ć się przy rospnście systematycznie, 

jest rzeczą nie do uiszczenia. Podobało mu'się 

potargać własnemi rękami ten wien.iec· chwały, 
przez talent jego uwity.; przepędził ·iywota 

swojego resztki, ciągle ~ię dobijając. Dziesię~ 

tysięcy funtów nte,.-lingów (20,000 czerw. 
~ł.) ~oego d.ochod u, jaki m,u w Londynie 
powodzenia jego pi'Z'Ylilosily, nie mogło w-y
~ta:rczyć dla niego: zawsze się nmcał na wy

biegi, a ciągle pożyczał. Kabryolet .świeżo 

sporządzony zdawał· mu się liclry; potrzeba 

mu było czterech aiho sześcin koni do po
j;ł.zdu. Hojności jego ~ównie.bfły osobliwsze 
i diiwaczne jak i jego zemsty: rozrzucając 

( 

gwinejc pełną dłonią, odmawiał jednego pen-

sa czło1wiekowi, któremu lekką urazę wyrzu

cał, Ta niezdolność zapomnienia JIJ'az albo 
też ich wsmówieni~ ; ta długotrwała i .state
czna pamięć na krzywdy, by najsłabsze, nie· 

raz, w życiu ~ego najdziw~ac.zniejszych wy· 

padków były przyczyną, 
Człowieka, 'który K e a n'a .zaprosił do sie

bie na śniadanie, udarował Ol}. znpefnynt Stro. 
5* 
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jem i pięknym rumakiem. Innemu, który dla 
niego, w d:zie1i jego wesela, pół-gwineja poźy• 
czył, a na któ_re,go hył on zapewne nieco mar• 
kotny, odsyła tego pół-gwineja zawinąwszy 
w papierek, żadnego .nawet ·nieprzyłączająe 
podziękowania. Te wszystkie i podobne im , 
postępki są parodyjami górności. 

Jakoż' śmieszność i dziwactw.a jego wy~ 

równywały talentowi; a zapamiętałość miło„ 
ści własnej nie tylko popychała go ?o wy
stępków, ale do cudackiej przysady. Widzie
liśmy już' ~e się za b-ękarta _książęcego i pa
rowskiego udawał; lubił pleść po ·łacinie;· dla 

wmówienia, w swoich słuchaczów, że edu„ 
kacya jego klassyczna; od kollegium w Eton, 
datowała. Oto jest scena osobliwsza, przez 
jego sekretarza P hJll i p s'a opowiadana. O 

drugiej godzinie rannej phi Il i p s stawi się 
w gospodzie Cribb'a, świątyni faworytnej 
orgiow Kean'a. 

Pa1LLIP$ (do słitżące9o ), (j Co robił K e a n 
kiedyś go tylko co odszedł'? 

- Grał na fortepijanie i śpiewał. 

- Dobrze; _nie .fJnasz w tem nic złego. ,, 
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O w pół do trzeciej Phi 11 i p s powraca i 

zapytanie swoje ·ponawia: - <1 Co rolli teraz'? 

- Długą' odbywa rozprawę o S zek s,p i

r ze. 

- Do liclia L zarazie się ju~ upije. Każ 

pojazdowi zachodzić. 1> 

O trzech' kwadransach ńa trzecią,. toż sa-. 

mo zapytan~e : 
- «Teraz mówi po łacinie. 

- To już się upił; wieźmy go do domu. 

W pośrzód tego towarzystwa opojów, znaj

dowało się kilku starych podupadłych akfo

rów, towarzyszów najulubieńszych Kea n'~· 

Związek jego z nimi nJe wkładał nań ża

dnego przymusµ ; przodkował im naczelnie, 

i tyle się z nich natrząsał, ile tylko mu, się 

podobało. Zaszczyceni poufałością wielkiego 

człowieka, chętnie się dziwactwu i dumie 

charakteru jego poddawali. Jeden z nich na„ 

zwany Fuller, zabawiał się, w ohecn.ości 

jego, parodyowaniem gry tego wielkiego 

aktora, w Otlielfo i Schylock'u. Zarobił za to 

szklanicę wina; którą mu Kea n prościuteńko 

W sainę twarz ci~nął. 
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11 Gdybym był podobny d-0 tej nędznćj pa- , 

rollyi, zawołał, byłbym się qbwiesił ! '~ 
Stary I n c Ie do n,jeden z pomiędzy wszy

stkich aktorów angielskich, którego rozmowa 
. , 
i obyczaje grubijal1skie, najwięcej oburzały 

publiczność, został najzażylszym p:rzyjacie.i 
Iem ·Rean'a. Lord Baj ro n był sprawiedli
wie .obrażony kiedy się dowied.ział, te jedne

go wieczora K ean opuścił jego towarzystwo 

i pos~edł pić i lncledon'ent. Odtąd widy· 
wać je~zaprzestał~ w kilka czasów potem~ 
lord E s s ex , stawszy ~ię protektorem wyłą

cznym .Kea n'a, przekładał mu, że wsz'-ystkie 

us'iłowania przyjaciół jego staną się niepoży

tecznemi, i że klub ·któr.eg'l był on czfonkiem, 
będzie musiał zerwać wszystkie z nim sto
sunki, jeżeli utrzymywać ścisłych związków 

z I n c Ie do n'e m, okrytym wzgardą pows~e-
. thną, nie z~przestanie. 

(1~ilordzie, odpo~iedział K.ealł, wstając 
od stołu, ln c Ie do n był moim przyjacielem, 

kiedym ja nie miał zadnego przyjadela; teraz 

kiedy jego, fortuna upadła i reputacya jego 

,została z~iweczona, byłbym niegodnym oka 



71 

i szacunku wszystkich ludzi zacnNcli, gtły

hym go porzucił.» 

To powiedziawszy, ,wziął kapelusz i salę 

opuścił. Lord Baj ro n, który już od dawna 

z nim nieprzestawał, poszedł obaczyć. gry 

jego, w roli sir Giles Overre.ach, najo

krutniejszej osoby, jakiej, kiedykolwiek aktor 

życie dramatyczne mógł nadadź, a której on, 

jak najpotężniej, energiczną głębokość po

ścignął. Jeg-o wady liczne, wz,rost mały, oko 

pałające, brwi spuszczone, cały wyraz zhro

dniarstwa, zemsty, wzgardy dla ludzkości, 

niepohamowanego przedsięwzięcia, gorzkie

go szyder~twa, tysiące wyrazeń szatańskich, 

przedziwńie oddane przez aktora' nadzwy

czajny .skutek sprawiły, który nad wstrętem 

Baj ~o n'a od Kea n'a odniósł zwycięztwo. 

Lo,rd, przechodząc poza kulisami~ wyciągnął 
doił rękę i rzekł: <1 Oto jest grać co się na

zywa !1> 
Charaktery młode i pełne entuzyazmu, nie 

·tak przypadały do talentu Kea n.'a. W Ha· 

mlecie, zbywało mu na melańcholii, w Ro

meo, na tkliwości. Ta przedziwna , tragi-
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. czncgo aktora natura, zamiast postępnego 

do_skonałenia się z wiekiem, . cora~ się do u

padku pochylała. Umarł w miesiącu Kwie
tniu 1833 roku, odłużony i szacowany nie-
naj bardzićj. · 

Wszystkie pomyślności powodzeń i do

brego bytu same się nastręczały Kean'owi: 
z tego przedziwnego położenia, przez wła

sną winę, spadł on niżej od komparsów, pro

wincyonalnego teair1;1. - Mistriss Si d do n s, 
prz_eciwnie, na drodze swojej, same tylko 
nieprzyjazne koleje !latrafiła. Tryumfująca ze 
złych przeznacze1'i, które 'ją ści&ały Lez n-. 

stankn, dowiodł~ fałszywości tego zdania: «Że 

nieład sprzyja talentowi. i> lmie jćj zacbowa

ło się ze czcią pomiędzy wielkićmi znamieni

tośctiami tego wieku. Pani du St a e 1 i Baj

ro,~ jej wielbiciele, czuwać ht!dą nad jej pa

miątką w przyszłości: starość jej otoczona 
była szacu'nkiem równym temu, jaki młodą 
jej piękność. powitał. . 

Miss Kem,hle (takie byłoj~j imie), uro

dziła się w teatrze prowincyonabiym 5 lipca 

1755 rok•!· P. Kemhlc, jej ojciec, dostał, 
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,jakby za posag, ze swoją małżonką, trupę 
aktorów wędrownycb, których dyrekcyą ob
jął: · najopłak~ńszy to, zaiste,· posag, jaki 

tylko .kiedykohviek żona mężowi przy11iosła ! 
Dyrektor i jego Żona znajdowali się w mia
stecz.fm Bi·econ, i mieszkali w· oberży, pod 

Łopatką baranią, której wielka ~ala służyła 
im za teatr , wtenczas, kiedy pani Kam h I c 
powiła swoję córkę. Dyrektor niezbyt biegły, 
a dosyć mierny aktor, ojciec tego dziecięcia 

nie zgromadził wielkicb dostatków. Z.aczął 

~edy ciągnąć Już zyski ze swojej óśmiolet~ićj 
dopiero córeczki, któ.rćj kazał recytować przed 
zhierającemi się w g·ospodzie słuchac,;ami. ba-
jeczkę: ·Zaby o króla proszące. 

Tak zaczynało , wielu znąk-0mitycl1 arty

stów, nie tylko na ostatnim, szczeblu społe

czności umieszczonycli, ale nawet wyrzuco
nych za jej gr~'nice : biedni Cygani sztuki 

. teatralnej, którzy przez całe swoje życie 
umierają z głodu, kiedy wszechmocna sztu-

1.a na posiłek im nie przycbodz.i. W trzyna„ 

stym roku, miss K e ni I> l c śp~ewała opery 
lwmiczne, i~ tańczyła, jak n-..ogła najlcpićj, 
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ażeby zabawić tniast~czkowych miłośników 

teatl'u. Była to już nadobna, wyniosłego wzro
stu, osoba, której dostojna godność p~sta wy 
i ta rodząca się jej wspaniałość, w sporze 

była z rolami lekkiemi i pospolit.emi, do 
jakich1ją, powołanie jej, przeznaczało. Jeden 
młodzieniec, członek trupy,- bardzo hyw~ł 
przydatny jej dyrektorowi: znajdowano gó za
wsże gotowym .i używano we wszystkic11 o

kolicznościach. naglących. ~otrzehali było ar
lekina'? młodzieniec Siddons był' arlekinem; 
Kory olana"? Si d do n s uzbraja się, ijuź z niego 
Koryolan: zwiunego pajaca'? młody Siddons 

był pającem. Nadobna .Kemhle, ·towarzy

szka jego w trupie', dochodziła lat siedmnastu: 
uznawała ona zalety młodego Siddons'a; po
kochała go wkrótce i .Tulietta znalazła swo

jego Romeo. Oświadczyła ona swoim rodzi-, 

cóm, że się P. Siddons jej podoba, i -że 
będzie jej małżonkiem: postanowienie, które 
wszystkie rachuby familijne pokrzyżowało. 
Piękność na któr.ej 'opierano najwyższe'· na

dzieje, miała zaginąć w kulissach prowincyo

naln?ch ,i przywiązać się do nieznanełfO akto· 
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ra! Ojciec i matka opierali się· żyw{, temu sza

lei/stwu, które· im się zbrodnią wydawało. 

P. Kem h ł e uzbraja się surowością na 

1vzór lorda Capulet'a, pani Ke~·błe, jak 

lady ,Cap ul et, wtóruje swojemu Jlłałżon

~oWi. MłOdzi kochankowie rospaczają; roz

gł9s icł1 miłości zamitrężonćj~ staje się przed-

. miotem rozmów' całego miasteczka, uszczę~ 

śliwionego, że się przedmiót do świegotli

wo~ci nadar~~ł. Żeby nadadź dramatyczniej

szy obrot temu.zdarzeniu, młody Siddons 

układa i śpiewa~ w ksz'tałcie ,epilogu, na koi}.; 

cu swojey benefisowej reprezentacyi, piosn

kę .zawierającą dzieje nieszcz~śliw~j' swojej 

miłości, odwołując się do dusz litościw-ych. 

Widzowie są· zaelektryzowani: okrywają o

:klaskami tę spowiedź publiczną; a sćeny do„ 

mowe ' które następują po tym . c~ynie, ła

twohy miejsce w romansie kom~cznym zna

lazły. Młodzieniec, powracając za lmlissy, 

przyjęty został prze~ matkę panny Kem ble, 
uniesioną zapalczywością, jak można najja

dowiciej ; któr~ · s.kacŻe mu pro~to do oczu, 

uderza. go gwałtownie w policzek? dając mu 
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lekcyą pu9ilatu niewieściego , z pod którćj 

z wielką go trudnością ~ratowano. 
Miłostki tak nawalne szczęśliwe rozwią

zanie znalazły. Po roku, przez miss K e m_b le 
przepędzonym wśrzód jednćj familii hogatćj, 
która ją jako czytelniczkę przyjęła do siebie, 
zaślubia nakoniec 26 listopada 1773 . roku 

: młodziei1ca, kt6rego sobie za męża wybrała. 
Nic ona zgoła nie posiadała: powołanie aktor
skie jedyny byt jćj stawiło. ~lała trupa dra-· 
matycznych artystów, "Y mieście Bath wypra
wuJących reprezentacye, artystów bez pie
niędzy, bez kredytu, bez wziętości, raczyła 

przypuścić , do pocz~u niewieściego , młodą 
aktorkę' nieznaną. Garderoba ich tak była nie
dostatnią, .że 'mistriss Si d do n s mając grać 
rolę Wdowy irlanskiej, w komedyi pod tym 
tytułem; pożyczyła uhiom ·do swojej roli od 
jednego z widzów: aldorka temu jegomości 
użyczyła tym ·czasem swojćj sukienki ze spo„ 
'dniczką, .a· w tym p~zy9d~iewlm czekać on 
musiał poza kulisami, aż mu-potrzebne jego 
odzienie będzie powrócone~ \Vidziano ją po· 
tćm, z kolei, w Birmingham , w Cheltenham, 
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w ,Liwerpool, w Manchester: zawsze toż sa

mo życic koczujące, ubogie, niespokojne, nie

pewne; a rodzina tym czasem się pomnaża

ła, bez przybywania dochodów. 

Dnia pewnego zapowiedziano . w Chelten„ 

·ham reprezentacyą 117enecyi. oswobodzonej; 

mistriss Si d do n s powinna tam była grać ro

lę Belvidery, 'naytrudnieyszą, podobno w ca; 

łym nowoczesny~ teatrze. DG Cheltenha

mu -,vte~czas -~J~el1ało się kilka osób wyż
szego towarzystwa, które wzięły loże, spo

sobią~ się z góry na lrnsztowanie złośliwej 1 
przyjemności, z widowiska prowiricyonalnćj 

Belvidery. Tragedya hąff'o! zaliż' to nie· jest 

, farsa najpocieszniejsza'? Miss Boyle, lord 

Dungarvon, lord A y 1 es bury, przy· 

hywszy dla szydzeRia z aktorki i z trupy, 

pełni po~iwu, ·dla mistriss_ 'Si ddons,/po„ 

Wrócili. Miss B o y I e chciała poznać z hl~

zha młodą ,aktorkę, zainteresowała nią się, i 

całą jej garderobę' tćatralną odnowiła. Lord 

A1Iesbury napisał do Garriek'a, iż zna· 

lazł na. prowincyi perłę zatraconą; a wielki 

aktor wyprawił· P. K i n g' a .łla zaangażo„ 
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wania mistriss Si d do n s. Dircctor teatrn 

DrUJ·y-Lane, Garrick postawiony był po. 

między dwiema współubiegąiącemi się aktor

kami, które mnó;c.twem niesłychanycli wyma• 

gań swoich kłopociły i mordowały go . bez 

koiłca. B-ył więc .nader uszczęśliwiony, że 

mógł wysławić im wzecią współzawodnicz'hę, 
która.by wraz z nićmi baczenie i względy pu

bliczności podzielała; jest to wszystko cze„ 

go Wyfflądał, i czego się .~PP4ziewał po mi„ 

striss Si d don s. Rzadko się .. zdarza na świe

cie, ażeby któś zamiłovyał talent, dla talentu 

jedynie samego: uiywa się go tylk(), ~nie-

mtljąc że dosyć. dlal1 uczyniono. W ułamkach 
jej pamiętników, które mistriss Si d do n s na„ 

zywa skromnie; W$pQmnienia biograficzne, 
a które są napisane ze 'szlachetuą ;. męzką Q„ 

twartością , wielka, ta aktorka wy_szczególnia, 

w .sposób i:µtcresujący, stosunki s~oje z G al.'„ 

rii!k'iem; 
,,Ofutrowano mi pięć funtóyv szterlingów 

na tydzień. B.yłam młoda, powiadano żem 

pięlma, warta więc byłam tego. Ga n i ck 

przyjął mię .z 'odznacicniem. Otoczył mi~. 
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swojćmi względami i swojćmi pochwałami; 

ale tej„ up1•zejmości jego jeden tylko był nie„ 

mylny wypade,k ; cliciał Jllię ułudzić. Wiei„ 

ki ten aktor zawsze się przeciwił temu, aże. 

bym zdolaoś.ci moich , w rolach. :ważnych .do ... 

świadczyła, które wszakże jedynie slosmivnę 

były do natury mojego talentu i do moich. 

przymiotów fizycznych, -c~ęsto siukałam po

wodu tego postępowania, 
· _,,Zmartwić i ąpokorzyc dwie aktorki, 

których duma i zawistne współubieganie się, 

ni~skmiczenie au przykrości p1·zyczyniały, 

było to jago najistotniejszą·· chęcią. , Z dr~„ 
giej strony, zączął on hył .odd.zielać widoki 

swoje ospbiste od wid~ów teatralnych, nie 

upatrywał przeto n.ajmnicjszćy pobudki sta. 

nia mi się· poż yte.cznym rzeczywiści'e.. Czf 

to . ze pomyślność uczynila go samolubem" 
czy ~e zar11z.a pochlebstwa które go zewsząd 

otaczało skaziła jego przymioty naturalne, 

czy też inna jaka . pr~y,czyna wpł!nęła nę. 

niego ; więećj o~ mi szkodził niż pQmagał. 
Postrzegłam z podziwieniem , że' tew., co we 

mnie najwi~ej . s.zacował, była moj.a znik!>„ 
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:ma uroda, lecz że przyszrość mojego zawo„ 

du teatralneffO bynajmniej go nieob.chodziła. 

Inne . pobudki, tajemniejsze może, a któr-ych 

się dor~zumiewać nawet nieważę, skłoniły 

go do stosunków ze mną. Niewyczerpany h:ył 
w SWf?icb pochwałach; jego· n przej mości prze• 
sadzone czyniły ze nmie przedmiot zawiści. 

l\lnie to loże na świe.tne i okazałe reprezen

tacye przysyłał. Rola w C~łcry do mnie nale

żała, w sztukach w których wystawiono tę 

boginią:; ńioje wspóbawodniczki nieomieszka
ły:. nazywać mnieWenet·ą-P~ Garriek'a; za
milczę10 drobiazgowych złośliwościach, na ja

kie to, przed in~mi, pierwszeństwo mię wysta

wiało. Królowie iksiążęta obowiązywali Gar
ri ck' a, którego się imie po Europie rozłe„ 

gało: .hył on wszech-władny; jeg-<l rzeczywisfy 

talent pieczęć _na ·tym ki-cd yeie wyciskał: n

biegano· się o słówko, o uśmićch jego. ~ Nie 

oszczędzał on mi żadnego _eochlebstvva , Ża

drićj tiznaki cenienia mię wyżej nad inne; ro

zumićm że głowy mniej tęgie od mojej by

łyby zawrotu podostawały. Lecz ja miałam 

dwoje dz iatch, kochałam mojc3'D męża. 
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,,Moie: .. Ga·r·rick, przywykły do siuł~ 

dny~b podbojów, dziwił si~ iż .ni~zwyciężył 

dótąd, bez oświadczen.ia si-ę' nawet, wyra

iftego i niezawodnego, .białogłowy .obowią

zlmni Envejemi skrępowanej. Napowtarza\V• . . I 

siy_ się p() . tysiąc razy, przed moim mężem 

że się losem moim sam iajmie, iż nie mie

liśmy się ó co l~kać ~ ie za·wód mój jest 

nadal. zape~nfony, pozwolił mi się oddalić 

(!tt'B~in:inghamu: pełna zaufania w jego sło

wie i w jeg() zapewnieniach wielokrotnych, 

~iewątpiłam,-iż ~obowiązaniesięmoj.e w Dru

Fy-L~n.e-. pono"wi.o1le :będzie, kiedy.:n, od no
wicJi· direktoów odehrała,fist, w ·Lt~rym O• 

świa-dezyli ~,.że nadal'usług moicb potrzebo

wać nie rJJędą. Garri ck, (jak się potęm 

dowiedziała ut od S her id a n'a) miasto zaleca„ 

eia mi~; jeszce ~1i uwłaczał.. On to sam od. 
prawienie ,moje :uło~ył: upokorzenie okrutne 

i gorzkie! Niestety! to_jeszcze nic było wszy• 

stko; moich dwoje' dziatek w kolebce umić.

:r.ał~ prawie z gł'Odu ! Przez półtora, prze· 

szło,. roku,, moja rospacz i hr~emie przywa
laiącćj Jnię n.iedoli tak były głębohie, iż zclro-

Poczet nocvy. N. 22. 6 
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wie moje znacznie na rem ucierpiało. Wresz„ 

cie , zdobyłam się na dawne męztwo, powsta

łam, zajrzałam w oblicze śmiałe złej mojej 

fO'rtnnie. Wygnana z Drury-Lane, · upo:. 

korzona , poniżona , rozpo~zęłam mój z a

wotl koczującego tycia prowin~y&nałnej a- . 

ktorki.'' 

Trwało to naider długo. Zaprohowa· 

wszy ról komicznych, w których mierne 

tylko powodzenie otrzymałam; przebiegłszy 
wszystkie Hrabstwa •Anglii ~ ·lrlandyą, po

wróciła do Londyna„ a Ga rdc k raczył 

jeszcze jednę jej, czy też dwie role,' poru-. 

czyć: protekcya jego dalej się nierozciągnę

ła. Londyn i ~a n i ck Jeszcze jej niepoj

mowali : ale każde niepowodzenie mistriss 

Si d do n s było początkiem nowych usiło

wali i nauki, przedmiotem, nowćj i pilniej

szej prac~ art!stowskićj. Nigdy niebyło du„ 

szy uporczywszej w swoich. postanowie

niach; nigdy się sąd zdrewszy z energic:&

niejszą :w~Ią niepołąez~'ł. Prostota jej g·ry, 

głębokość i prawda jej dążenia słabo po

wszedniego widza. uderzały: niecł1cąc zstę-
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pować , aż do uiego, p1·zymusżona była po

,dnieść. go ku sobie; wziętości t.ego rodzaju 

zwol~a wzrastają. W roku to dopiero 1777, 

mieszkańcy Birmingliamu i Maocliesteru o

tworzyli oczy na wrższość talentów tej &1•„ 

tystki. Aktor He n der son wykrz:yknął ws~:

w sali zgromadzeń dram~tycznych : 
„Nie , nigdy artystka ta niemiała współ

zawodnicy; .nikt jej nieprzewyźszy nigdy!'' 

Ta-te W i I ki n son napisał w pe

wn-ym dzienniku, .if nie -można hardzićj, 

Jak 011 był zad.ziwiony, dla ez.ego parter lon

dyilski tudzież naypi'erwszy .aktor w, świe

cie; zaniedbali zostawując na prowincyi tea 

pierwszego rz~dll . 'talent, m.istr!ss S i d

d o n s. · 

„ W B~th· fa dopiero, mówi. ona w swo

reh Wspomnieniacli, zaczęłam. zhierać.poźne 

owoce moich ti:u.dów usilnych.. Aź, do tego 

ezasJ.1 bardz9in była nieszczęśliwa; tragedya. 

wielka, jedyny rodzaj dramatu do którego 

llł.iałam usposobienie z natury,- przez dłilgL 
przeciątf czasu wygnana była ze sceny. Mo

iem się· ja i przyczyniła do przyw1·ócenia 
fj „ 
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JeJ nalełny-ełi zaszczytów; ale co to koszto
w ało pracy I Można będzie o tem pomiar„ 
kować, i sądzić : ·w ponie'działek zrąna po• 

wtarzałam w Bath rolę tragiczną ; ·tegoż sa
~cgo1 wieczora potrzeha· mi było stawić się 
w Bristolu i grać tam komedyą; potem· wro
eić się do~Bath, i przyjąć tam rolę z tragedyi 
na 1vieczor wtorkowy. Największą było- dla 
mnie boleścią, odegrywać, w komedyach. i far-

farsach, role podrzędne. Cała ta praca przy
nosiła mi , na tydzień , trzy funty szterlingi 1 

lecz zaczęłam si.ę już gronem·prz!jaciół· ou..-· 
czać; szacowano mię, zachęcano, miałam na.:.: 
dzieję odnieść ti>yumf, śmiałom się przeto 
niezm-0rdowanej prac-y oddała. Kiedy prz-y„ 
wiodę sobie na pamięć niezmierne usiłowa
nia umysłowe oraz trudy fizyczne którem po

dejmowała i znosiła wtenczas nieuskarżająe 
się bynajmniej, niepojmnję skąd mi wystar„ 
C7:;afo.·siły i odwagi, któryc~ potrzebowałam. 
Wszelkie troskliwości macierz-yńskie cięży
f.y ua. mnie ~przerywały nauki )m~je teatra}-· 
ne. Częątokroć przyml\szona byłam nakaza~ 
milczenie igraszkóm drobnych moich dziatek 
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dla wyuczenia się roli przez którą mi~łam 

na chleb tygodniowy żarohić.'' 

Te 'proste wy~azy, te wspomnienia skro

mne, górniejsze są w naszych oc7.ach, ni

żeli nadętość szalona i zapamiętały w:ystę• 

pek >Kea~'a. 
W l"· 1782, wziętość jej, coraz .wzras

tająca na prowinc-yi, obudziła · echo stolicy: 
.,i ·. • ' • 

odebrała wezwanie staw1ema się w teatrze 

Drury-Lane, który dwalitroć dla niej był 

zgubnym. Zgodziła się na· to, nie bez tru

dności; przeszłość ją przerażała. Tu się 

zaś przywi~zała już była do mieszkańców 

Bathu i czuła się hyć skrępowana wdzię

cznością. Ułożyła epilog wierszem, który, 

na· teatrze w Bath, wydeklamowała, po swo

jej sztuce pożegnalnej. W yohrażenia wy'." 

niosłe, proste i szlachetne , które tam· są wy-

1·ażone, wystawują interes szczególniejszy, 

który nas skłania przytoczyć tu ułamek tego 

szczegglniejszego przemówienia. 

,,Jako'l powiecie panowie, ta którejś.my 

zachęcili usiłowania, oś~iela się' _zostawat! 

autorką ! · Có'ż ona ma nam do p_owiedze~1ia 1 
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I jal•iem prawem clice ona uchodzić za P°"' 
ctkę '? Jaka zaróznmiałość ! Niewymagamy 

hynajm~iej od niej dowodów erudycyj albo 

talentu pisarskiego. Jakażbyto była muza 

litóra ją natclmęła ~ -- Wdzięezność to ruoi pa

nowie! Moja dusza-jest nią przepełniona. Po
trzeba, 'łvkrofoe, ażebym opuściła pobyt 

który tak lubię; potrzeba się z wami poźe· 

gnać ; , z wami, cktórych troskliwość rodzi• 

cielska , przygotowała · moJę ~ławę i rozpo
częła wziętość mojego imienia·.· Pobłażacze 

moim błędóm , opiekunowie mqich usiłowail, 

mam wal opuścić; jakże to jest srogie po-. 

żeg_nanie ! Nie u~zyniliśe:ież więcej dla mnie 

aniżeli zasługi moje. mogły oczekiwać, alb() 

się, domagać? . Nie jestżem tu szczęśliwa'? 
Pocóż odbiegać od przyjaźni,- zjednanej· i 

szczerej .którą tak żywo czuję? Po cóż o

puszczać opiekunów doznanych i nie zawo

dnych..,, a poswięcać się niepewnej nadziei? 

:Mamże pobudkę, powód słuszny, pozór prz:y

najmni~j, albo usprawiedliwienie 'l 
„ Tak jest; mam tę pobudkę, ten po

wód słuszny, to usprawiedliwienie! 
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„ _.:Oto jest mości panowie!'' 

Tu spostrzeżono wycl1odzące z za kuliss 

troje drohn ych dziatek pani Si d do n s, któ

re h.iorąc za ręce : 

„ Oto są, ci, mówila dalej , .LtÓrzy ,mię 
od was wyrywają; 'oto istoty słabe, któr~ 
mię na no~e rzucają niebezpieczeł•shva. Bie

clne dziatki! Wy. same ;1llię tylko jedynie, zdo

łałyście. cisnąć na to morze nieznane, po

zbawioną st~m. Wy same tylkoście mogły 

natchnąć mię żądzą dumy i matkę waszę 

do wygnania zniewolić. Tutaj , zalj.ż ~· 
wiew wiatrów niebyt dla. nmie łagodnym, i 

niebo przychylne'? Czegoi mam szukać gdzie

indziej '?, moźe. srogrch n?-wałnic: · posłużcie 
i ' 

dla mnie za ~prawicdliwienie się przed tymi 

. którzy mię sobie przysposobili. Wy zaś, któ

r,ym ja niezdołam poświęcić, ani· natchnienia 

bozkiej ,poezyi, ani dam zniewal~jącej wymo

wy, przyjmcie, pr,zyuajmniej, l1ołd najszczćr

szy, najgłęhsŻy, najpełniejszy, uniesienia i 

zapału, duszy wdzięcznością przeniknionej. 11 

We wrześniu to , 1782 . r , tak ona p1•ze
mawiała. ,Dnia 10 paźdz.iernjka fortuna jćj 
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dolwnana juź była: dzieci j~j 'żyć już mogły. 

Dziedzictwo wziętośc~ wysokiej u lµdzi wraz 

z mieniem uczciwie 11ahytem zostało im za· 

pewnione. Jedna rola Izabelli, w 1'faUdtstwie 
zgubnemSoutbern'a, hyładlanićj!em, czćm 
rola Otliella miała w poźniejszym czasie zo
stac dla·Kaen'a. P:rzyszlo sto.pniami do upodo-

bania w gornćj i ~zlacłtctnej trage dyi: mistriss 

si d do n s czyniła wrażenia głębokie i z f.y„ 
wym zapałem była okla.skiwana. Tyle piękno
ścj, tyle potęgi; ta pełna majestatu osoba tak 
patetyczn,a ; t'ak1 szlachetna, tak. biegła w swo

j ey sztuce, tak prawdziwa i tak głęboka, doko-

11ała rewolucyi. Melodramat ustawał i ustępo
wał miejsca sżtuce tragicznej. «Powróciłam 

do siebie, po'Yiada, w pośrzód oi\rzyków tłu_. 

muycli, i prawie zaniesiona 40 domu w try• 

um6.e. Radość dech mi zajmowała; byłam na.„ 

wpół. umarła •. Dostałam się do mojego spo

kojuego pomieszkania i us.iadłam· pomiędzy 
moim ojce:ąi. a mężem_, za stołem skromnie za
stawionym. Milczeli.ie tej wieczerzy, niekie„ 

dy tylko wykrzyknienia P. Si d do n s prze

rywały. Ojciec mój, bardzo już wtenczas za-
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szły w lafa, wieczerzał spolrnjnie; ale, od 
czasu do czasu, kładąc nóż· swój i ·grahki, pod• 

nosząc· swoję czcigodną głowę z oczyma łez 

pełnćmi, i zarzucając na ramiona włosy swo

je białe, wymawiał kilka wyraz6w oznaczają

c.ych radość, co mię nader wzruszało. . Znu

żona ciągłej pracy natężeni~m, w głębokie 
wpadłam dumanie, przejrzałam, w całkowit~
ści mozolny mój zawód, zatrudniając się my· 
ślami o przeszłości, których natęż~nie ciężko : 
byłoby wyrazić. Potem opanolvało mię u

spienie letargi~zne, i aż ledwo nazajutrz o 

pierwszej godzinie ustało. Przebudziłam się, 

. pełna czerstwości umysłu, ·mocy i zdrowia." 

W tej ·to roli I~abelli P. St a el poraz 
pierwszy ją widziała; i natycbmiast ogłosiła 

Ją z~ aktorł~ę najszlachetniejszą, najwspaniał· 

szą, najukończc.:i1szą w swej dostojnej posta

wie, jedyną, która nic ze swojej godności 

ttieutraciła, nawet .upadając na twarz. Przy„ 

l!odzenie ją utwoirz~ło, jako znamie i ,godło 

"Wielkości majestatycznej : zachowywała: za

wsze ona ten charakter, w najgwałtowniej
szych scenach. 11 Grając lady Jffackbetli, llO-
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wiada lord Baj ro n, zdawała się ł>ydź nad

przyrodzoną niewiastą, która zstąpiła z kra• 

in wyższych dla zdumiewania tego świata. 

Potęga, namiętność, górn_ość, wszystko Śię 
w niej znajdowało: ni~podohna było jej za
pomnieć , kiedy się ją widziało w scenie. so
mą.abulizmu, z· oczyma otwartemi, z uśpio

nemi zmysłami, pomykającą się nakształt 

wielkiego cienia, porusżającą ust~mi, i nic 

niemówiącą.· .Stanowiła ona epokę w życiu 

tych wszystkich, któr~y tylko ją oglądali •.• 1> 

Pierwsze jej powodzenia były w rolach 

szlacbetnych i tkliwych Izabelli; Joanny 

S~iore, Bełvidery, lnwgeny; umiała ona, 

mianowicie, wydadź piękność walki z prze• 

znaczeniem , · męzkość białogłowy, która się 
z· namiętnościa-mi i losem pasuje. Patetycz

ność jej wypływała, -nie ze źrzódła pospoli

tego, jakiem jest rzewliwa płaczliwość 1 ale 

z krainy wynioślejszej i 9kazalszej. ltata
'rzyna z Arragonu, Elwira , J(onstancya, 
wszystkie te role; które wysokiej energii du~ 

szy wymagały: potęga prawie męzka, wiel

kość heroic;na, tryumfami jej były. Pod ko· 
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niec swojej karyery dramatycznej, więcej ona 

c6kolwiek otyłości nabyła, kibić jej stała się 
zsadłejszą, przez co straciła nieco na tćj ,gór

ności namiętnej , której cecha hozka, od u

rodzenia na,niej wypieczętowana była. Ale, 

w najwyższćm wygórowaniu jej ,powodze1ł, 
potrzeba ją hyło widzieć, wysoką, wysmu~ 

l~łą, z czołem podniesionćm i spokojuem, u

wie1iczonem włosami cza~nćmi, wyrażającą, 
na przemiany, zagnie.wa~ie, czułość, boleść. 

Rola Julietty, w Julii i Romeo, hyła 'jedną, 

w której Jej s~ę. nie udało. Gracya miłosna i 
tkliwa, extazya i powodowanie się urocznym 

powahóm prawie· dziecin~e, młodej \Yłoszki, 
miemie jej· przystawały. Aż do końca ośmna:

stego wieku panowała ona , bez podziału, na. 

teatrze przez siebie zdobytym. Entuzyazm,' 

względem· niej, pnhlicz~ości, nigdy nieostygł 

i nigdy nieznał griu~ie. Zewsząd dary jej wspa

niałe przysyłano ; żyła ona raczej jako 'księ„ 

żuiczka, nie zaś jako aktorka tragedyi~ 

W ten czas si~ zawiść obudziła; jej współ
zawodnicy i organa ich 1 pisma publiczne, 
rozsieli potwarze niecne, przeciwko domo-



wym jej stosunkóm. <(Nie przyjmowała, mó

wiono, rol na benefisa swoich współtowa

rzysze}~ najuboższych; siostrze ,swojej dopu-

ściła umrzeć z głodu. 1> • 

Wymysły zup.ełnie kłamliwe, ale ł.tórycl1 

publiczność ni~ rożpatrywała z hlizka ! . Prze

sycony temi potwarzami parter, dnia jedne

gó zaczął wygwizdywać swoje bożyszcze. 

11Precz ! Precz ze sceny!» zawołano. Mistriss 

Si d do n s nie strwożyła się bynajmniej, lecz 

:W!stępując z Jołm'em Kemhle'm na przód 

sceny, oświadczyła, bez ohul"zeoia się, be~ 

gniewu, sposobem mocnym, dzielnym, sta

nowczym, dostojnym, ze wszystkie zarzuty 

jej czynione były fałszywe;. wyłożyła je po

krótce, zbiła; wię~ej ćwierci godziny ku 

swojemu usprawiedliwieniu się poświęcając, 

i wśrzód oklasków scenę opuściła. Przykład 

osobliwszy niebezpiecznego dziwactwa tłu

mu, nies~ateczności powodzeń teatralnych i 
mncy charakteru w białogłowie~ 

Dusza mistriss Si d <),o n s hyła strapiona. 

Kiedy postrzegła, że publiczność opuszczała 

tragedyą dla nędznych melodramatów, kiedy 
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się przekonała ,: że skoezek na linie , słoi1, 

pies dostający wody, ciągnęły ku S()bie tłu

my; postanowiła ten zawód tak niewdzię

czny opuścić. Dnia .29 czerwca 1802 roku, 

ostatni raz -grała ~· Mackbec*e. Po scenie 

somnabulizmu, parter cały .powstał w massie 

i . żądał, ażeby reprezentacya ~alej nie postę

powała. 

Powróciła niezadługo do źycia prywatne

go; wy.stępowała na scenę dwa tylko,· albo 

trzy razy na benefisa swoich krewnych, i 
została przypuszczona (cześć 

1
, która ją tylko 

spotkała) do poufałości samego króla Jerze

go III. Częstok1·oć w Windsor :służyła ona 
za czytelnicżł~ę ·familii królewskiej. 

Monarcha, jednego razu wzruszony czy
taniem tej aktorki, dał jej swój podpis, pro

sząc, ażeby na papierze białym napisała, cze

goby się tylko żądać jej podobało. On~ ten 

blankiet oddała królowej. 

, Takie uczucia, takie postępowanie, by· 

najmniej nie zabezpieczyły ją od najdotkliw

szych ttieszczęść domowych~ Mąz jej zosta

wiony w cieniu przez ten blask nadzwyczaj-



94 

ny, który małżonkę jego otaczał, p1•zeds~
brał rozmaite spekuJac:ye, które- się· wszyst

kie nieudały.· Niechęć wpro~adziła ·się do 
domu, tak, że potrzeba się było rozstać„ Mi-. 
striss Si d do n s zacliowała o nim,pamięć, za
wsze tkliwą i głęboką, i znakomity mu dosyć 
zapisała dochód.· W pośrzodlm swojego try

umfalnego ~awodu, straciła ona dwoje swo

ich· dziatek, a trzecie niebezpiecznie chorym 

oglądała. c1 Nie ·ufaj więcej szczęściu, rzekła 

ona, w jednym ze. swoicli- listów: do przyj a-\ 
ciółki; 'jest.to udział dr~giego św~ta; miar
kować się, przestawać ua małem, oto jest 

ostatni kres szczęśliwości Judzkiej. Często

kroć bywamy przywiedz~ni do rezygnacyi 
obojętnej :. moje dwa piękne aniołki do nie
ba odleciały ; córeczka . trzecia przJbtla ze 
szkoły jaśniejąca tą zgubną pięknością, którą 

_b siostrzyczek jej widziałam, a która choro-
bę i śmierć zwiastujJ.?. Podohnajt;stem Niobie, 
ugodzonejjuż zemst~ niebios.i czekającej cier
pfovie ostatnich gniewu jego podsków ! » 

Co to udręczel1 i trosl•, w tym zawodzie ! 
lluż to uieprzyjaciół i uiehezpieczełtstw do 
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pokonania ! Ale przy tem, co za wspaniała 
walka! i jakże to, palmę tę zaszcz1tów i do-· 

stojności, cbwały i szacunku, talentu i n10-

cy ~uszy,. otrzymać jest pięknie! C') 
(Geor9ian. ·,Em.) 

I 

(*) Piękny niniejszy artykuł o aktorze i aktorce pier-

wsugo 1.'zęiln. w Anglii, :lycz)>lihyśmy odczytać, 

-z baczną pilnością, artystlci5m i artystóm dramaty

anym kałdej jakietkol w~ek bądź sceny; jeleli szczerze 

prag·ną sifl dowiedzieć, co jedua dla talentów sza..

cunek. i względy Publicz.ności,, a co icl~pozbawia, 

nawet najzuakornitsz.e g·crijnsz~. Sam B a'j ro n, za 

lekcewa!enie pnyzwóitośc"i towarzyskich, musiał 

z o·jczyzny 11ciekwć ·i na obcej ziemi, zbyt ;wcześnie 

·tułackie życie zakończył. Ale powra~aj'Cf' do sc~ny 

dramatycznej-: ta, w całt!j Europie, zwraca się dzi

siaj na drok~ sm~owszych zasad. Fl·a·ncuzi, których 

literatura i te.ati·, długi cz.as. były stekiem wszete

czeństwa i bezwstydnych spr os n ości, dzisiaj głośno. 

się dopominają o uszanowąnie dla obyczajów publi

cznych. 'Niedawno jeden z dzierinik.~w paryzkich; 

donosząc o wygwizdaniu na wielu teatrach . sztuk 

wolniejszej treści, J;ak o Teatrze-Francuz~im po-:: 

wiada:: 

„Le Tlieatre-Fran~ais lui-:.meme a ete poasse, par.··•·• 
dans la•ligne un peu g;-a11eleuse, contre laquelle 
le Puóli<Jufi a pri8 le parti de protest'er sans merd, 
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Que mesaieurs les ~liteurs, Ieś directeurs de theatre, 

et les acteurs veuillente' donc hien se le tenir pour 

dit: l' ecole libertine ,' l' ecole de l' equivoque, to ut es 

ses spirituelles polissoneries et •• • • •. ont faz'-t le ur 

temps• On ne comprend plus que l'on puiss, rir~ 
ou11ertemen~ en public de bons mots et de jeux dę 

scene, dont on. aur4it. quelque peu. konte e.n petit 
I „.) \' • -.„ . '.. . . ' '" 'l 

1 'com~te d'.amis et de fam11le. Les meurs d~ famille 

reprenent leurs. empir •• ••• Les peres ne 11ont plus 

guere .sans leurs enfants et les metes ne le~sent 

plus leurs filles a la. maison quand elles vont au 

.spectacle) Zes chefs defamżlle ne veulent donc plus 

„~'fr 'et ~nten'dre· ce .que leurs enfants ne peu11ent 
. 11;{r ~t e;t.tendre • .etc. ~te. •etc. -

(R1wuE DU DI:X: NEUVIEME 

SIECLE ·- Mars. 1838.) 

. Kiedy więc t~k w. całej. Europie cywilizowanej, ze

wsząd się podnoszą głosy uczciwe za sżanowaniem 
. „. . , , . I 

przyzwoitości społeczeńskich i o~y.czajów pnbli-

~znyc11 ~ W sztukach ~ięk.Dych; na~eż ~o tylko je

dnym odn~ówiono sensum pulchri ~t hoQ.~~ti, do 

tt:go stopnia, żebyśmy si~. lada jakiemi błazeństwa

~~i, płaski em i, ght~ro~atemi, oraz hrt~dnemikon
ce.ptazni, na wido~isk~ch pnhlicz~y~h,:·.chętnie i.a-

ha~iać .mog\i 'l (R.) . . 
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STAN o·B'ECNY LITnRATURY 
W ·GR.ECYl .. 

----
ZALEDW() lat dwanaście, nie spełn.l\ upłynęło, 
jak płerwsz~ prassa drilkars~a d,o·Grecyi p~zy ... 
wi-iona ··z9stała·; a j·ri witłoezne Żnaki umy
s-iowego łfeia, ,,„ tyim narodzie ~zarpan?m 

tak długo fakeyami, i gnębionym nawałem 
klęsk nieprzerachowanych, postrzegać się da• 

ją. Było·to, wśrzód tei:o zdziczałego prawie, 
w znacznej części~ lttdu, zjuvislio nadzwy

Qtjne: jedni nie znali drukarni z imienia na

'\Vet, drudzy,· jak naprz'Ykład Palikarowi"e i 

d.'ttwodźca 'icl1, poglądali na prassę podejrzli

lVem. i ~łnćm pogardy okiem. Widzieli oni 

lV niej tyH10 nędzną rnaehinf zabrudzoną 
Poczet':owy. N. 22. 7 
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c,:ernidłem drukaHkiem i sadzą; lecz wkrótce 

poznalijej dobrodziejstwa, za pośrzednictwem 

talentu szlachetnego Hellenisty Meier'a, o

twierającego im oczy na .wła(nY ich stan i po

łożenie, oraz dającego poznać, czem są w isto

cie ' a czem hydź mógą. 
Wkrótce {fazeciar.stwó stało się istotną po-

trzebą Greków, jak jest każdego cywilizowa

nego, lub zacz-ynającego porządnie cy,vilizo

wać się, ludu: wkradły się .we1ł były niektóre 

nadużycia·; kuszono się przeto, zamiast na-· 

dania p.ismóm. per1odyczn1µt po.r.zlldniejsze-. 
go kierunku, zakazać icb zupełnie; lecz się. 

to udadź już nie mogło. Napróżno, 'w tyll:l 

5elu Ca~ -9 d'I s tri a używał wszelkich śrzod
ków; owszem im więcej był przeciwny ga"'. 

zetóJD i dziennikóm, t.em, przez naturalne od

działywanie, więcej je ~!tano i chętniej.po~- . 

. dawano się ich: wpływowi. , . 

Ustalenie się to i upowsze~nienie dzien.._ 

i:ikarstwai ' przetrwało 'wszystkie . naw.ałnice 
rewolucyjne, wszystkie kształty rządów, któ· 

re~ jak burzliwe fale, Jedne po d1·1tgieh na

stępo}Vały: i jemu to, właściwie mówiąc, .ua• 
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leży się początek nowej literatury greckiej. 

Literatu~a ta ma wylącznie1 ·właściwy so1· e 
cliaralder, i różni się całkiem od piśmien i

ctwa greckiego, której, poprzedziło. Od a
mego początku rewobic?i przyjęła ona zu; 

pelnie różny charakter od literatury dawniej: 

szej. Ta ostatnia. odzna~dążeniem ku 

formie uczonej, że tak powiem, ldassyczn~j: 
stara się wśkrzesić w odradzającym się na

rodzie'' naukę 1wnego języka i starożytn~
ści, oraz wpro adzić , ja~ó zas,dę różo ycb 

nauk filozofiją opularną czerpaną z pism 
\ . . 

francuzkich i niemieckich. _Jej poezya bawi 
się ·wine~ ·i miłością·, lnh usiłuje· układać tra

.gedye, podług kraju francuzkiej dramaturgii. 

Nówa zaś literatura nosi, prawie wszędzie, 

charakter polityki i Żurnalizmu. 
1 
Do~ąd, wła

ściwie m_ówiąc, jest to 'tylko literatura je
dnodniowa. Ona ,zjawia się w obszernych 1i 
sźc~upłych dzien~ikach, w pism_ach periody· 

cznych; tam na~et zkąd jej tytuł naulrnw1 

zdaje się ją usuwać; często powraca do wy
pad\ów :codziennych i ocenia różne~ stronni
ctwa, za któretni obstaje, lu„. też im ulega. 

7* 
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Póezya wybiera tęz samę drogę:· naprzód o
piewała wojnę i hoł~atyrów, po~niej zupełnie 
prz.echodżi w satyr~ polityczną, którą włada 
dosyć zręcznie i szczęśliwie. Dwa lub trzy 
dotychczas napisane romanse, są również cha-
rakteru polityeżnego„ -

'Ta zmiana kierunku jestli postępem lub 

teź krol1iem ·wstecznym 'l To tylko pewna, 

że pod względem pelitycznym lit~ratura no
wej Greeyi ma więOOj wagi ; niżeli literatury 
wielu .. innjch dawnie-js1rych narodów; pod 
względem z~ś naukowym. ·ustępuje· wnystltim 

innym literaturóm. Żywi&ł ,fen nada jej pe· 

wne dążenie praktyczne, i uchroni ją od in

nych celów, czyniących j.ą czystym utworem 
wyobr.aźni' zabawką, próżnowania; jak się 
daieje z trzecią częścią literatury ni:ł!mieckiej„ 
Alć czy r~ecz ywiście ona. zyskała lub stra„ 

ciła na tej zmianie? czy powinna przez te> 
wpaść na nową drogę i zyskać właściwy so
bie· i niepodległy charakter; lub ezy jest jej 
p1·zeznaczeniem hydź ·.zawsze tylko echem 

dnia J l?odlegająe pomysłóm i namiętnościóm 
chwilowym?.-Czą.s tylko rozwiązać to mo-że. 



101 

W_Helaktlż od epoki, jak rząd ustalił· swoję 

l'ezydeącyą. w Atena:ełi', jak ustanowiono są· 

downictw~, za"łady.'. naukowe, szkołę medy~ 

czną i większą. częs~·hrakujących jeszcze za

prowadz>eń, można· spes~edz w. jej ruchu 

powrot ku-: spokojnym naukóm, ku pracóm 

uczonym ,. i trze.ha się ~po"dz.iewać, że zało

żenie Uniwersytetu stapie. się nowym . bodź

ce1n i ~da jeJ szc'zę~'liwszy kięrnnek •. 

Wyliczymy w :krótkości dzienniki wycl10· 

dzące teraz W·Grecyi,.oraz naj,ważniejsze pło· 

dy literackie wydane w ostatnich czasach. 

l'ISMA. POLl".l'YCZNE• 

1. Gazeta rządowa .( hp'lµEel, rn~ ~vPE~
'JnjO'EW~) wychodzi od pierwszego Czerwca 

1835 roku, ·w. jęz-ylni greckim, poświęcona 
jest tylko prawóm., rozkazóm i

1 

wiadomościóm 

:rządowym. Jednakże tłumaczy się to pismo 

Urzędowie na język niemiecki, tłumaczenie 

to, ·które , pod' każdym względem moźe. hydź 

uważaue jako text oryginalny, rozdaje się cia

łu dyplomatycznemu· i innym cucboziemcóm~ 
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2. 1'/inerwa (~.A 017vfi) Gazeta 0 litórćj re

duktorem jest A ufo ni
1

a des z l\rety, ma cba'-
\ 

raktep niepodległy; .. wychodzi od 1832 rolm. 

Redaktor.jej, cbociaź w czasie re,'Volucyi nie 

hył zupełnie wolnym od nagany, . a miano· 

wicie miał akcye na ąkrętacl1 korsarzy, je

dnak jest szczerym patryotą, który ~ig.dy nie 

był ślepem narzędziem jakiegokolwiek stron

nict-yv~· Wyraża swe myśli ótwarcie, i podług: 

wła1snego przekonania: jeżeli s~ę myli ( c.o mu' 

s!ę dosyć 'często zdarza} to przynajm~iej su

mie~nie .. I taje~f przyc,zyna, ~której w,cią-. 

glej znajduje się oppozycyi z rzitd~ Właśnie, 

dla tego .pismo to j~st najpopularniejsze i naj

hardziej upowszecf nione, jak jest i najda

wnitrj~ze. Minerwa wychodzi tylko w języku 

greckim. Styl jej jest Dieró,wny. ~ grudowa

ty; ·co dowodzi -niedbałości redaktora w tyąi 

.·względzie. 

3. Zbdwiciel ( ó :SfJJ'E'n(! ). To.,pismo z nie

któremi przer:vvami wychoc,Yzi od 1833 roku. 

Redaktorem jego jest sławny adwokat ~il,olaos 

S ku g ho s Śmirnenczyk. Cha:s;akte1· tego żur
nalisty maluje się w tymjcdnym wyrazie grc· 
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ckim riavoveyós (gotów na ·ivs'Z.ystko )~ On na

leży do.stronnictwa Kolletis'a; bo·Ko.lletis 

przyjął w szłwle Ali-Paszy, przy dworz~ 

którego rozpoczął swój znród ten zły nałog, 

wybierać 11ajchętnić) za swoje na~zędzia lu-· 

dzi gotowycb na wszystko ( rcavovąyo~)· Zba

wiciel zatem z początku był 0rganem strony 

Kolletis'a, a następnie zaś Pana W. Mau
rer a, kiedy ten ostatni polegał na~tronie 

.Kolletis'a„ Jeżęli więc Pan 'W. Ma 1.1rc r 
w dziele .swojem przytacza· to pismo z taką 

uprzcjmościl\, on właśnie siebie samego ~spo· 
mina. Sk u g h~ s hy.ł wiernym tej stronie aż 

do Grudnia 1835 roku. W ty,m czasie dał się 

uwieść świeinemi przyrzeczeniami hrabiego 

,A. . . i do końca Maja tegoż samego roku był 

niezmordowanyni chwalcą wielkiego .,bncle• 

rza i czynów jego. Lecz> po w-yjeźd~ie króla 

w Maju 1836 roku zawiedziony w sw~ich n~ 
dziejach' znowu stał się najmoC11iejszym

1 

i 
liajnamiętniejszyln przeciwnikiem b~biego. 

Pomimo jego 'kłams~w i przesady, 'od tego 

czasu j.a-k się' sta1~a poniżyć 11rahiego; często 
mu się ~uł•j~ zadawtu~' jeniu ok~utne ciosy. 
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Z powodu. tćf oppozycyi . ZhalViciela od~ 
nowionej 1~ większą, '1.iź kiedyś, gwaft()WDO· 

ścią, n·ielki kancle~z postanowił ·na swoję O· 

IJro~ę ·wydaw~ć dw:l nowe pisma, jak juź 
upl'zcdnio uczynił w 1835 rJlm i p~zed upad. 
Idem Ko I le łi s~.a biorąc· za ~rgan le National 
(l011~1),) który wtenczas przestał wyclaodzić. 

Tc thva nowe pisma ,vychodzą od Czerw
c~ 1•oku 1836. Tytn:ły ich są : 

4 .•. Rury'er G'ł\ecki ( ó El).1111ixo~ · -r"xvJeó
µ.of;); 0\m~Ślimy :go w. kilku wvrazach: 

Kuryer ~recki je~.ib.isie.t .Ga~ JDi.i ... 
~yalną. Pan Pr o gin Fran cui ·jest głó~.ńym 
redaktorem tego pisma, .pod dyrekcyą sławne· 
go J. R h ~z ~ s Ner u Io s stronnika· trzech 
minisieriów. Ponieważ on jest ~garbiony,.do· 
wcipny satyryk S '1 tr.0S1 utrzymuja, ,ze ·ea1się 
nagina pod ciężarem nieba ministeryalnego 
którego jest Atlasem. To pismo nie ma pra
w.ie. i~nego obowiązku, jak tylko.: odpowia„ 
d:.tć na .. zatzępki Zbawicieła,·ł ellwalić czyny 
i rozporządzenia rz·ądu., ~ ooo wadę pism 

ministeryalnych, które cJ1walą, zawsze i bez 

~iary ;' j§!~t to brak natchnienia naturalu.ege. 



1m; 

Do tych, pićrwsvyeh pi~m, -łfzeba· jeszcze 
dodadź: 

5. Grecyą od1·od1-oną (1} avayEVVf}lfEi~ EJ..
A.a~). Ga~eta, która więcćj jest niepodległą. 
niżeli Kuryer grecki,jeż~lito.W?rażenie zga
dza się: z dwuznacznym j~j charakterem; Cho-. 

etf t ona chce bydź organ~m. rady państwa, 
j"dnak w istoeiei ji?st · -t!Ao :narzędziem .ge-
1.1eralnego ·sekretarza tej rady ·Pama" ~· Sat
:frn s, i Jego $trony.· Redaktor tego pisma był' 

dawniej jednym z powierników Ko Ił et i s'a, 
on pierwszy. opuścił go· przed upadkiem jego 
i przeszedł na stronę przeciwną, i ·terazby to 

. uczynił, gdyby w tem widział _swoję korzyść. 
Pism.o .oparte 'Da takich zasadach ńie przed

stawujące żadnego' stronnictwa' lecz. nikcze

mne interesa kabaty, trudne jest do określe· 
I 

· nia~. Grecyą. odrodzona trzyma: się · strony 

wielkiep 'kanclerza'.; -broni go przeciwko za
rzutóm Zbawiciela. i Minerwy. Czasem. dla na• 

' dania sobie pozoru niepodległości„ . zdaje .się 

C!zynić ~ppozyeyą.. 

' 6.·:0prócz już wymienion~h. 1pism' wy„ 
chodzi .. jeneze,,: odi . re·k• przeszło , Herold 
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poranny ( nelA>i:vog x1}(>v~) wyda wany przez 

młod~go lekarza KI a do s , który dla braku 

pacyentów został żurnalistą. Pismo to, w ję

zyku greckim; wychodzi pięć razy na tydzień, 
ij-est ministeryalne. Rząd używa go także dla 
p1~ędkiego upowsze~hnienia, p-0~iędzy/ pnbli

cznoscią, nowin politycżnych. 

7. Nakoniec: Dziennik ogłoszeń Cń rfµe
er;g tW.v .ayyEJ.iwv) pismo urzędowe rodzaj 

g~zety trybu~alskiej pruvie wyłącznie po
święcona sprawóm sądowJm. 

DZIENNIKI LITERACKIE. 

Po tyin ~zeregu pism in folio, następują 
dzienniki literackie i naukowe; jedne in Bvo, 
drugie w mniejszym formacie. Dzielą się ·na 

dwie części : jedne złączone z ~polityką , a 

drugie, czysto literackie. Zacznijmy od pier•' 
wszy~b. 

s .. '&Rla{ń ~adrty~)jes-Ho dziennik poe• 
ty.Su t z os. On zawiera 'w sobie poezye po

lity'Czne, w których znajdujemy dowcip, 

w4ziękj lekkość tego pisar~a ; lecz brak im 
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mocy i .enePgii : dobrQwólnie przytępił o

str~ gr-0t-Ow satyrycznych, któremi' tak głę~ 

boko ra~ił prezydenta Cap o d'lstr ia; nie 

przebija, powierzchownie się tylko ,dotyka, i 

strzały jego zamia~t spraw_ienia. holu zazwy· 

czaj wzbudzają .śmiecl1, nawet w· tych,·oso

b~ch, które są dotknięte. On posiada w resz

.cie lekkość. stylu j łatwość 'Yersyfikacyi tylko 

jemu jednemu właściwą~. Ten pisa:r,z poświę

cił.swoje piór'o na usługi . rządu, który Wo 
' d ·1 \ 
pensyą nagro z1 • . . 

9. Postęp (ó. ne/Jo~os), wychodzi nieda

wno. W -ydawcą tejo dzienni~a j.est. doktor 

P.o ghi a no pulo s ;·.człowiek .to ·nienajlep

szej sławy' był ·dawn·iej narzędżiem Kolie

ti s'a• . S-ystema jego jest _następne; ludzie, 

cz-yny, periądy czasu, . ws-zy~tno to jest. po-

. dziel~ne na :<lwie-kate~yM ;0ofania się i ·po

stęptt, do '~o e.stałńie~~ siebie li~zy; i otem 

najdoskonalej bredzi. Pierwsz;y :numer jego, 

pis.qia zawiera ż.ycie N ap o I e o n a, gdzie ten 

wielki wodz ~olejno wystawiony' jest ,w ':zu~ 
pęł~ię- przeciwnych sobie rysach• '. Cały ten 

kawałe,k jest -ramotą pełną niedorzeczności. 
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Jakisię widzieć daj;C, dązenie tego dziennika 

jest polityczne i nieprtryjaźne .dla hrabiego 

Armansperg. . 

1. Trąba Ewangeliczna ( 1J łbarrEl.łK~ uai
niy~) wydawa~a przez mnicha Germanos, 

nie odpo~iafł11.i "Zllp~e -swemu tytułowi; gdJŻ 
to pismo m~ło zajmuje się Ewangelią; jego 

powagą są kanony apos_tolskie, ~ynody i oj· 

cQwie kościołą. Już wychodzi od dwóch lat 

przeszło; na pierwsze jego ·artykuły nie zwra
cano µwagi •.. W krótkim czasie potem rząd 
zupelnie· -oddał'_. u~t:Wo~ ·~mi'. 

sprawami radcy ministerial_nemnBy san H O'.Si 

który dla ·~łożenia synodu wybrał najwięk· 
szych fanatyków, jakich tylko miał kęściół. 
sr.e~ki; i. r.~·apneszłej wiosny' .kjedy jui: 
wszystko było w gote~śei„ nęstępn. poci•, 
~µa ko1medya odegrana zosfała: działy si9 

cuda w Naxos, w Santorin; w Akarnanii za• 

Jlonńica; która uda~ała ;,. że jest lłłltehoioną, 
miewała Lażania przeciw cudzozie1qcóm, wy
stawiała ich jako dja-hłów; ~tórzy chcieli na

znacz~ć piętnćm potępienia dzieje prawdzi- · 

wćj wiary. 
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W spółeześnie . wyęizło . w Par:yżu pismó 

przeciwko szkołóm r angielsliie-h i. am'erykai1-

~kich missyo~arzy, ~ mianowicie przeeiwko · 

szkole na wyspie Syra. W tein pismie, oskai·.
Żano ich. o zwołennit:hvó, i GStnegałllo. wier
nych, azeby się strzegli sideł tych he~yków~ 
w· skutek tego wybuchnął na wyspie Syra ga·' 
tuaek powstania~ "DR~: ~ł;się' ido ·~zkoły 
Pana ft.ił d n.e 1'ra• pałtora ewil»reHełtiego., tu~ ' 
dzid ·do· 2akładu tłomacżeń biblijny.eh· angieł· 
~ietro · ltsiędza L'u v es i. puhlieznie spalił 
tłumaczenie starego testamentu.· ·Aiehy dore· 
fi.zły poburzyć umysły; ·Trqba, EitJangeliczna~ 
ldión· uchodzi za organ' synodu „ ·wydała tłu
maczenie doniesienia •księdza amerykal1Skiego 
Bur ges, o ~zkołach missyonarzy, które, Jak 

on dowodzi, zwiedził· w 1834 roku. W tem: 

doniesieniu' przeznaczonem;: bee wąłpi~nia, 
dła 1jego ~spM1ii~mk6w",powiada,- że prozeli
tyzm jest skrytym· celem tych zakładów, i'naj

&zkaradniej maluje stan · kości~ła greckieffO 
'\Vraz z ciemnotą jego duehowiei)stwa. ,. · 

· ·Na nieszczęScie doniesienie tO"jest praw
dziwem; nie podlega wątpłiwosci, że te szkoły 
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mają zamiar rozsiewać pomiędzy Grekami ·za

rod niezgód religijnych, i dla pozyskania . 

kilku dusz kościołowi ~nglikańskiemu lub pre

zbyteryańs \iemu,. rozsiewajtt niezgodę po

między braćmi- i rozłączają rodziny .. Każdy 

r9zsądny i ~tronay: człowiek , do jąkiego 

bądź kościoła· należący, zgani ten zbytek gor-· 

liwości. Nie można zaprzeczyć korzyści, któ

rą przynoszą te szkply, dla ednkacyi młodzie.;· 

ży greckiej : ~~ego· najlepszym dowodem jest 

to, te do nich uczęszc~a od trzystu do czte-· 

rechset dzieci ; le,cz ·jeteli ·one "'-'ają zni~zczjĆ 

u GrekÓw tę jedność wiary, która· jedynie ich 

utrzymywała, w przeciągu czterech ~icków· 

nędzy i niewoli, ipodzielić.ich·na mate sek· 

ty sobie nieprzyjazne; to_ dpbrodziejstwa na• 

uki· nadto drogo kosztolvachy ·musiały. 

11. Jutrzeńka ( 1} 1}wg) wydawana jest przez 

E. A ut o n 'ia d es' a , redaktora Min~rwy i 

puez· lekarza N,iko la i des' a Lab ad·ieu s' a. 

Pismo to przez swój :tytuł zdaje się· przepo

wiadać Grecyi J ntrzeńkę nowego życia nau

kowego: rzeczywiście~ dalekie je~t od poli

tyki ; lecz na nieszczęście jeden ·z jego ,wy„ · 
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dawców zna naukę tylko .z imienia , a 4rugi 

zebrał w P~ryżu -tak powier~ehowne wiado- . 

mości medycyny, ,że Kollegium zdrowia nie ... 

dawno go wył~cz.yło z.liczb-y swych człon;-· 

ków. Jnt.ueRka OtfPaaieza-się'małemi artykn-· 

łami, .jakie zazwrczaj znajdujemy w'pismach 

p~riodycznych niemieckich, pod l!tułem · roz

maitości. Po większej . cz:ęśei są to· tłumacze-· 

nia . z dzienników francuzkich. . 

12 .. Eskulap ius ( ó ..daxlnniog)~dziennik Kol~ 
le~ium zdrowia i towarzys~w*a medycznego.' 

Był zaprowadzony przez królewskiego dokto

ra W ib mer' a; redakcya tego pisma jest po·'· 

wierzon_a professorovri Kositis'owi •. 

13. .Wkrótee ma .. hydź wydawane pismo 

przez „Towarzystwo historyi naturalnej, ktÓ-: 

re ledwo od dwócb lat nie spelna istnieje, a 

zgromad~ł().już do~ąd piękny; zbiór, ze trzech· 

królestw przy,redzenia. 

DZIEŁA. LITEI\ACIUE. 

14. Wygnaniec (Ó E~ÓQtO'rog) romans hi
storyt:zny ;w .. jednym tomie, napisany przez 
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poetę A. Sutzó~a. :Książka ta nie dowodzi 

wielkiego talentu autor~ w pisaniu romansów. 

Nies~częśliwa · by~' te ·myśl w,yhrać treść ro· 
mansµ ze. ws~czesnćj., lł:istorl'i., w, chwili, 
gdz~e ws.zyst,kie .. da"'.fne n~miętności są ... obu„ 

dzone, · alb~ lmłwą za-c~yują zas1piać„, Ak· 
oya. odhyw~: się w' czasie ostatnieh dni pre

zydenta . Cap o d' Is_ t.r i?- i w· czasie dOmowej 
wojny, która po jego.śmierci nastąpiła. Poe

ta mafował' .po ·wię~sżej' części. sl~hie samego 1 

w- :.h.oh.at~rze s:weg~ :roman~u. 
· 1s·.: Ąwiintu~ml {Q~VJ11JOU>"7Jł1. · '~}·komedva 

. l J 

odsfawnego oficera. Treścią tej sztuldr tą 

pierwszeństwa i łaski, jakich doznawali ofi„ 

cero wie bawarscy, co .do ~wansu. Lepszy pi

sarz, mógłby /z tego przedmiotJI . wyciągnąć 

znaczną korzyść,. wtenczas kiedy ten a~tor na~· 
,Pisał .tylko poziomą· i nadętą farsę. · 

16. Korinna (Koqi11'łla) Jest to ~łumae~~
rnie romansu Pani de St a e 1," prze·z E. Si
m o s'a. Ten .młody pisarz ma: styl piękny, Ltó

regohy mógł uzye na c~ś lepszego niżeli na 

tłUmaczenie już dawno, zapomnianego dzieła. 

17„ ~biór poezyj w-ydany przez ~sięgarza 
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A. K:o r:,o.'.m Ha~'a·żawmra.w sobie.stare· .i 

DOwe t>Oezye .·nowoczesnej Gitecyi. . wtem 
dziele . wyhor pieśni klephtów i pieśni naro

do"wych jest n„jlepszy. \Dwa:n.astępne wyją-: 
tki mogą .dad~· ez,-tt!lni1tdwi ttyołniitiehie fegd 

ro'dzaju 'poez-yi c 

. . .ccWstail„" idź na brzeg., . pogrąż twe łono 
, ·< ~ , J .., "!' '!"" "' . , • ,', ' • ·' . ~ • . I 

~o 'ńuriów.; niecb twe rami~ tobie Śl1iży za 

w~osło. a ciało. za ł~dkę";, a jeieli J]óG. i ~aj
święt_sią ~anoa poz~·ol;\ t9hie p~zehyd*·Pl"Ze~, 
~ŚĆ ,. ·jp~ ,ia 1)8SZ~ O~oivmsko, pod namfot 

gthie: ąi~~awn0: jedliś'1i, hozlt;; ·a jeżeli mói tQ

warzysże spytają si~ cieb'ie eo .się ze IJl~ą stało, 
1nie mów im. iem. umarł i te tu spo~,y-wam; 
powiedz iin tylko, żem się o~e».~~ ".".~~.cym 
kraju •.. ~ie~.a je&t. ~~ją1 ~ąłionką, urwisko 

sk~ły ~acochą '· a hllłienje h.-aćmi.» · 

MATKA l UMIER.!JĄ,CA JEJ cółut.A· 

~1Tinn wysoko na tej góne, któi'a 'W· obło
kach· ~wóJę 1tłchłę li' Wł! ·mgłach ·nogi iikrywa, 

PlJcz.etnowy. N.22, 8 
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rośnie tHwa· zapomnienia. , Owca żując ją za:l\o 
pomioa o. swoiCh jagniętach. Idź·· więc moja 

matko także ·na tę gór'ę·, aby o mnie·zapomnieć. 

Niestety tysiąc~razy będę jadła tę trawę je• 

dnak o ·tobie zapomnieć niepetrałię.1, 
18. · Poezye satyryczne ( ó ,.uvivsn:O~) Th , 

o·r p ha n id es' a ze Smirny. Ten młódy 

pisarz·, jest. ~ekretai·zem w jednem z mini· 

sterjów; do tyc~1czas był miany z.a spokoj.. 

nego i pra~ie bojaźliwego człowieka: wtem 
ogłasza sw,je uszczypliwe .sat!ry i rozpoczę.: 
to z nim, z tego powodń sześc proce&sów,. za 

osławienie. On je.st poetą szkoły Suttr~Ós'a 
. chocia'ż w swojem pierwszem dziele dowiódł 

niezaprzeczonego talen.tu i ·m.ocy stylu, je„ 

dnakźe nie wyrówna swemu wzorowi. Satyra 

jego jest na.dto osobista i najczęściej wyradza 

się w paszkwil, 

19: Korona Ottona (Xrirpavo~ O' Owvos) 
r lekarza Ge or g e ad es' a Le V ki as' a. Jesf 

to poema z kilkuset wierszy złożone. Nie 
m~ w nim żadnego śladu talentu poety„ 

ckiego. 
N.a.leży także namienić o tłumaczeniach 
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komedyj .Gold~niego · pr~ez .łioradias'a 

llyłego hospodara W ołosżcz~ny, ldóremu 

także winniś~f'{lmnaczenie romansu Paweł 

i fVi.r9~· ii.a tud~i~ kil.ku,. innyc.b dzieł te(;oż 
samego 1 odzaju. .. 

Co dO , ziel naulaowycb większa icb cz~ść 

składa się i tłumaczeń 
1

ksłąg; staro,ż3tnycl1 lub 

cudzctziemsl1icb dzieł, i dla tego nie mamy po

trzeby o nieb tu wspominać; inn~ dzieła tak 

małej są wagi ' że na wzmia.nkę nie zasłu
gują. 

(Zeb1·.ał i tvyłoŹ!Jl 
Liul~vik TnEFun·T K. F.) 
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I\ O Z MA IT .O SC I: 

. H1STORYA. lłlIA.STA Wu.NA.. PRZEZ M1cHAŁA 
llitlŃSKIEG&. Ti>all„ ZA'WIBftU.)\C'S DZ'IEJB MU.• 

STA W1LNA, on POCZĄTl{U uz'Ą.nów SwlD•Y.. 
GA..JŁ y DO ŚłIIERCI STEF ANA BATOREGO ' CZYLI 

OD 1430-1!>86 ROKU. WILNO.·-DRUKIEM ANTO

:NIEGOMA'RCINOWSIUEGO~ 1836. in8vo. 990 str. 
op~ócz re9estrów 6 kart; rycin 8. (*) 

Dwie księgi lll i lV w części tej zawarte' 
mieszczą w sobie, pierwsza, od śmierci W i
ł o w d a , pod rządem Kazimierza i Alexandra 
Jagiellonów, str. 5-47, druga panowa
nie Z y gm u n t ów. i Stefana B at o re go, str. 
"7~ - 125. _Sposobem o~ autora o~ poezątk~ 
P!sma P!Z?Jęlym '· tło .. dzie!a stanolt'lft wypad
ki publiczne kruay · ea:łeJ ówczesną Litwę 

(•)·Dla opoźnionych rycin, T~m ·ten po wydrukowa
niu, zalc~dwo . w i·okn następnym w obieg m6g·ł 
hydz pi1si.czo11y. · 



117 

stanowiąc~;, 'Vilno z-m~, ja~o Jej·gł,ówna me~ 
tropolia , bez prZet•w 1 lV ·tym obrazie jest na 
'"'itlolrn. Rzeczy li historyi 'miasta hardzićj .do
tyczące, są w ks. III: t)adania miastu Zygn1m1.o 
ta K iej stu to w,ic z a, sk.17 -19, stan je
go .opłakany, str. 2~ , polepszenia niejakie z~ 
ł\ a z i ._mi e r z a i wydarzenia w niem wa:" 
iuicjsze, str. 27 --:-32. Nowe przy,vlleje kró
la Alex a n d,-ra i. opisainie wesel~ j~go, str. 
33 -3fi. Pb warowanie od n? padów tatarsl~icb 
str. 38. Smierć Alex a n dra, str. 42. Opi
sanie stanu miasta za tego k··~>ła' str. 43-:-- 47; 
w ks. IV. Ulepszenia zaprowadzone w adnii-

, ń.istrac!i miejskiej, str. 71 - 76. Slwry o 
strumie1ł Wingier, str. J6-;- 78. Zamek ,,·i
leński i inne budo,vy, str; 79---83. Handel, 
str. 83-86. Zakłady roz~.aite i .klassa .rz.e-, 
~ieślnicza, str. 86-~7 igt.~96 .. Wi~Ikierz 
iprzy~il~e 1(4dane od z·y.gm.nnta I.'."'~!· 
96- IM.:._ .. :·~aha.ro ~ l~ I.w a i spory rehgq·. 
ne, str. 1101-108. Głotł, str. 109-HO. 
ęwohody dla handlu i rękodzic~ za przyczy.oą 
Stefana Bat or ego, str.11L-Ko-lłegi111111Je· 
zuickie, Akademija i 'fryblłftał1, str. :113-
115. P,pipię:t~anie.··Stefana B1ft<>rego i jego 
skutki,' str:ll?>~ 117.-Jezuici i. spo1·1 z dys• 
sydentalhi, str. 117---:- 120. Drukarme, str. 
121. Budowy, str. 122-125. , 

wiadomości tn zebrane ' a -Jr . pomi~dzt;' 
nich wiele po pićrwsz!kroĆ' na jayv .~J"~ą~~-:
te, pełhe interessu i żyeia pod b~~~t,e~ p10-
re~ pisllt;za opowiad~~~ ff~r z .'".".u~lką J~S»~
śc1ą 1 p.ra,,;dą, ź.tzOdła przyta~zane. stai·anme 
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i· dobrej ·noty, 1tvpadl•i przeplatane z sobą 
tak, iż;wy~tawują "obraź hotraty i urozmaico-
11v ówoczesnej cywilizacyi i życia ł.rajowego. 
Sfo\vem, ,ksi<\Żłaa ta każdc~mu, bądź poszułm· 
jącemu. dziej9w 'kfajowvcl1, na drodze pau
lrn,yej .' bądź przyjcmuerro zajęc~, yrzypó-
1ti1,1•e,~1~n1 W}',da.1;!eu _,daw1,10 upłvruonych _po· 
tęzneJ ;ł udueJneJ 1'1hvy; przeJstaw1a 'v1ełe 

' r!-e.~zy ciekawych· zebranych w jedno,' mogą
cych l'ficlcc 1>osłużyć do wyjaśnienia c~ło~ci 
dziejów ogóh1yc11 tego kraju. Szczególniej 
zaś w tyro. ostatnim lvzględżie' na mvagę 
zasłu,gują i Dotlatki ilo Historyi PPilna, str. 
3~ -69 i 126 do ko{1ca, które zawierają W SO• 

hie d·olnu~~pt~ ,~!-1 por.a~~~~ rzeczy opowia· 
danych _po nkJWi~ks~eJ .ez~r. pń,sł~jące, 
z rozmaitycl1 arcluwow i b1bl1ot~k' ta:k 'd~mu-
wycb j~k publicznych' lV oryginałach łaciń
sł5Jch, z tłómaczeniem polskiem, oraz polskich 
i J-nskich·. Zbiory IWdobne dzień w dzie1i po· 
mnażane , a . śmiało rzec można, iż byleby 
c~ęć hy!a, .Po temu . ! gorl!woś.ć w poszuih~a
n!u, ktoreJ P. B_ali~s ki ś;wietny d~ł z, s1~
h1e przykład' pomnazane łatwo. I>ydz mową, 
połączone z tćtni, które już tam i ówdzie 
1v Polsce i Rossyi drul'lieni ogłoszone zostały, 
'llajwiękśzehy ś"".iatło na dzieje lite..łskie, na 
tylę niepewności,. z ldóremi się wikłają roz
rzucić .mógłr„' ~t~,niws.zrstkie~ za~aić:p1·zed 
sobą tego me B!o,zemy, ze w ohr:ł~ae history
cznym stan~ mms!~ tak ·dawneg~, ! tyle kolei 
pr:tehylego Jak W 1lno, przy takreJ szczupło
ści ź1·zódeł Im wyświeceniu stanu jego idzie-
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jó"v' proste . wyliczenie ·i pr:iywiedzenie . do
knmcutów, lubo skądinąd ważnycł.-„ jako· an· 
ne.xa do wypadków· opowiad·anych' ł1ez ża
dnego czasami z niemi związku:, ma cos w so;.; 
hie niedostateczne~o, . nie ściśle .. z całością 
spojonego. J1 „. Bal i~ ski w~e wstępie do 1:. I. 
str. XVIlł- XXII, rzueorł :S.ył sam~ kilka 
bardzo trafnych mvśli co do przyczyn·sła-bego 
postępu i wzrostu "ln.ia~t litęwskich .. Myśli t~ 
były to ziarna ~arte w ciągu dzieła tego, v.eł~ 
nicjszego rozwin.ięę.ia; i· toby zaiste rzetelną 
warto§ć i zaletę zj'ednać mu mogło„ Dziwna 
za\ęm, że tr,śc dokumentów tycł1;,.rtie'tw:e~ciła 
'na siebie wśl'Zód · wvl'iładu uwagi mvślącego 
autora; niektóre z nicli alb9.wietn . takiego są 
charakteru , iż można· z nich ważne wypro
wadzić wnioski,. to do stanu i łlytu: miasta i 
miesZ'ezan. wjłeltskich. Takim j~st, ąb·. 129; 
łi~t ~~ Zyg~_~nt~ J." .do.··:w&jta wile1\'&hie
go; gdzie tmędzy .m.nem.l Jest mu ~arzut nczy
nieny, że_ nie "we:dłe .Pfawa mar,deburskiego 
z micszkal1eami się zachowuje, . prz:ywiłeje ich 
n~rusz~, ~mawia .się z ·.1ukotory"!.'.ł prełoź~nY_• 
mi.l(:niazia_ty Y.~ Pane~y. ~ycerstwo~ y. wi~łi:.. 
koie wtys-.~ IJ'Jl ~· I t. a~ Dalej z łi&łP~. 
St e fa n a :hr&ła:, 'str. 156 nast. wyświet!a. się 
naprzód, że ·kupcy wileńscy znaezne żyski 
eiągnęl~ z h~n~lu zagr,~~.icznego, _rwt8~<;; .łie 
w osobie bis-kur' i wojewody Ra.tłu .~d„ 
łów, silnych miasto ohrm1eów S'Wfłbód swo
iłth~.miał?. Z)istu Zyg~ u ~ta I,, ~· •~gi: 
str.tu ':"1łęi1~h•~, sbr. 21~ n-.i/,"ff!d~e Jalu 
wpływ du~LO"!f10!lsiwec, u1.wi1a•~'ffleie JUryzd y-
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kabislrnpa wywierata na mieszkańców Wilna, 
i jak. p~tauowienie ł•rólelyskie stan ·tell przy· 
mu·su tta4al przedłużyło,. ni~mniej szkody, 
jakie mieszkańcóm prilnosi«! m~siala, wolna 
prze~aż produk~ów w łł,ni pewJl~ każdeg? ty• 
god. m~ -~.yłąc.zme. po. ddanym kąpt~u. ł.y sluząca. 
Są ta IP 1 mne d _yplomatą a.o:w.odzą.ce. ,częstych 
1iiep&roz~,nie4-, *·•a.JatBo"" ~~a;d~,y ;~Willej. 
ze Śl\'fi~ką,. ktor~ „ardzo doh.1tme s-t~n rzeczy: 
ówczasowych W dna oznaczają. Do liczby po.• 
dobnycb skazów~k należy jeszcze postaAo„. 
wieni~ s.ejmu gyodzieńskiego r •. 1568 s!r· 97,
uwalmaJąee 1ń1eszczan od ztłpISywama go-: 
spód w i~h ~omach dla dwor~an, '!rzędnihów: 
królewsk1~lr 1 ;po~łów ęudzoz1emsk1ch, bez ie·; 
z\Volefłia„ra~y ~i,~kiej.„, T~i..,JBłlt, j~zeie 
przy\vilćj .król:t S'te'fanar ·r .. ł$8'4f ~~a,, 
uwalniający mieszkanców biskupstwa· wileła-. 
skiego od cechó-yv miejshicl~: Te i tym pod~
hne względy, tem w1ększeJ dla badacu ln
storl'ka są wagi, że,najtrafoiej. i najwi~rnićj. 
stan t-z~czy w oz·naczonym czasie określają, 
a w historyi miasta stan~wią wątek :wa~n~eh 
przycz~n2 ~ofnien.ia pos~ę~ów ku. ~stalenltJ:~po·.· 
myślnosc1 JCgo m1eązkancow. N11df bowiem, 
stan ntiejski w Wifo.ie , nie tylk() miastÓlll ~a-· 
gtanicznym zachodniej Europy' ale::~utwet· me
któt'Jn:t , po~kim , jak np~ Krak&'t'Vowi ' oo do 
bytu swetgł!> .ll staD.u .kw,itaictnia, ~~ !"rtównał, 
tyle ku ~em~- sta"':ało p.-zeszkod, JUZ !" o~o
licznośc1ach 1 stame wewQ.ętrznym kraju, Jllż· 
w urządzeniach i uchwałach wyższych, mało 
rozprzestrzenieniu swobód mieJs1dch i 1.'ep1:e-
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zentacyi intejsłiiej spi-z-yjnjąćyCL. \Wojewoda 
hył~ otł dawnych czasów, Df),jwy&s~l\ władz·ą, 
pried którą .,vszystko w mieście głowę sqh.y~ 
Iuło, której'· opór l'vszelki mósł. na· be~.hro.n.:. 
nego· miesz'ezanina, srogą ściągnąć odpowie· 
dzia:lność. · Wilq&-. było za.-sze w. stanie ra
ezt\j biernrm, niż 'czynnym, 'Ól-egłe;r:posł"szne 
wpl!•ow1· hezpośrzedniemu możnych_. Roz
szałt-zeniejego znaczniejsze, naleź.ało się temu, 
ił hędąe stolicą obs•.r~go„pa1łstwa' w p~ło
żeniu '.przyjenhitini, .ściągało, zawsze na mie· 
'szłu1ńie-, jeśli, nie· panujących i dwer1 ie~j-· to 
znakomite osoby kraju, zamki i pałaee tti-s.w~· 
j~: posiadające; nale'żało się zahładóm poha..: 
żnym, 'klasz'toróm i kościołtł.m .Iicznym, roz
maitego duch9wie1łstwa i wyz1Jal1, zµacz~J 
wreszcie ludiiosci 'f atarów i Zydó:W, nigcJy 
stanowi ·miejskiemu·, kt«>rx .'\l.'fyjąwuy · ·nie 
'\'f'ieła,, za,V·&ze.tn byl.ub<Jfł'i·("'), w brah io• 
nych-sposobów, w ręku '.władzy najwyższej, 
lor podniei;ienio jeffO pomyślności, pQmimo li
cznycb swobód o~obóm miejskim od królów 
polskich nadanych, nigdy ze stanu pewnego 
pooiźerH.a, i uległości.nie wyszedł, .. · nicdy.. u•. 
Cłwielne.,. ~ jakief'Oi'. i a\ły ··wnłtrznej _ roz~ 

· <•) w pisemku pod tytułem: Swiatło O'/cropnew prz~· 
ra#ltPJ'm wszystlciclt 8etca przenil:nieniu, w Wib.rie 

. wydanem roku 1749, w którem znajduj~ się OV'ilf"' 
··- :riie poła~ą Wilna, wyliczone &a\ celniejsz~, -~ce i 

. ~ cJ.omy, któ1·e pógontały; ledwie kil~a,.tap:t.jest do-
'· : ... ~Ą~ wymiepionych zuaczniejsz.J'c1t .. _dg nueszctan 
nale~ycb, po nahvi-ffłUteLzaś .:~i są domy pa. aow. csilia~y i ·dachoiWieastwa. 



winąć nie 'zdołał. Zjazdy częste, jakie się t• 
odbywały' Inia n owicie trybunalskiC od cza• 
sów Stefana Batorego , nie wiele się do u
lepszenia stanu 1•zeczy przyczyniły, a nie ra$ 
ze szkodą i uszczerbkieru. byly .miasta, :kiedy 
przyhyw~jący ~-yłamywa~i si_ę ·. ·~ por.ządkó'": 
1 urządze,1. pr-'J.lłlł,M;. ią1eszkama HJaowah 
hezpłałaieł' aĄeięiaróW nie ·podzielali żudnyeb, 
tym· sp0śebem całkowicie samych mieszczan 
dotykających. Kunszta i rzemiosła, jak w po• 
wszechności w miastach polskich, tak i tu rog~ 
winięcia znacznego nie wiięły, . bez żadnego 
prawie ze &trony władzy zachęcenia i pomocy. 
T~ też i au. ło.r nasz nie wiele rzeczy i przykła-. ·a.w pr~a ;W oi'9- łej ezęśei dzieła ,swe:
go, któreby ~jurię~:p~·WilM 
dowodiiły; prawda, która i z treści rt>zdziałtiw 
wy_~~j od nąs J>ł'zytoczonej wykazuje się .. By.
Io Wilno stolicą; potęinvch monarchów, stoli
c,ą wojowniczego ludu," zjednoczeniem władz 
najpow~żqięjszych, pomieszkaniem nioźoych, 
liczuego i bogatego dadtowie1'istwa, ale jako, 
miasto w . całej tego wyrazu ścislośoi , jako 
śrzodek i siedlisko stauu miejskiego; ku i'.N
winięc!u sił i żt•• j~go 'przyj~.zn'3z nigc;ly, 
wysokiego stopma znaczema soh1ę n.~~.przy~ 
'~wo~ło •. D.J~. t,eg.o te. t. i w.w·y·J padka~h w.a~.nieJ„ 
siych kt:~U.lW.1~ ~ sporaol\ :reli.gijn.1eh, któ
ryJ!h to .JQ~SW llJ*>· · watneat • .nigdy ldassa 
miejska wielki'!Jo ~zi•łu -nib '!zięła, nigdy 
wyłącznego działama sw~go 'me rozwinęJa. 
Rozszerzyliśmy się .nieco nl\d teqi, dla te~o, 
iż ta część obrazu w piśmie P. Baliń.ak1e· 
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go, wydała się nam bez cienióft prawic, bez 
których, jak malowidło, tak i bistory a, ·oł>ejśdź 
się 1iie może. Obok tego wszystkiego, eo spo„ 
tkało doln•er,o to miasto, obok pomyślności 
króthicb rychło przemijających,· oprócz klęsk 
wojny, nawicdze1ł i nieodstępoycl1 od rzeczy 
ludzkich nicszczęś,!, oprócz domów; murów 
iniast:d·hram, ludzie, to jest stan mieJski, wari: 
b1ł bliźszey,o nad ;obą zastanowienia się w ró· 
znycb epokach tiytu· sweg-o •.. Do . tego ·i ·po· 
mniki bi$toryezne i akta miejskie, uch"·ały 
publiczne, wiele pism czasowych u1Gtn1ch; 
jedne wprost, dru~ie ubtteznie, nareszcie·wej„ 
rzenie nit' samo miasto, tak,' jak jest dzisiaj, 
nie mało ważnycł1 dostarczyć mogł.y uwag, 
postrzeżei1 i do•nniema1l.. . 

Ze autornie trzymał się ścisłego porządku 
w opowiadaniu wydarzeń, wec.łfo pewnego 
ialdegoś schematłl, ie nie usiłował pracy· swo.,j 

. jej nadać' wejrzenia całości jakiejś history
cznej , · pragmat~·cznej , że się nie ubiegał o 
układność i wymiar części cyl'kłem oznaczon'! 
al~ tall jak mu co na myśl przychodziło, po
rządkiem czasu przed oczv czytelnifiów $WO

ich stawi•,. to bynajmniej jako zarzut pr. zeciw 
pracy jego posługiwać nie może. Ani bowiem 

łesteśmy W tym dostatku i ~apas11ch materya"! 
ów do dziejów litewskich, atiy już porządneJ 
c:ałości oczekiwać się godziło, iak i z dru~eJ 
strony, coby praca· autora na sztywpaści i 
pre~e-'syi zyskać moffła, toby na przyjemności 
1 polJnłaP.~10śći straciła, 'a ta do czasu jeszcze 
jakiegoś;· i ~e strony piszących. i dla czytają".' 



cyc11, jest u nas istotna, );onicczna. Potrze~ 
ha nam zbiorów, .pamiętników, a tych '"ła
śnie, wyjąwszy to co w. notacb _autora i dotlał· 
~ficłt ~uvićra ~\ę„ hr~lmi~.: pod w~głędcm wvż
szeg·o .znaczenia J,istorycziu~go ., pr;tca P. Ha· 
li 1~ ski cg o ma cał1, kształ~ i J)OZÓr pez~jemny. 
Interes zaś dla ~siąz~i pr,zez, ~ozma1tość ;róźno
hpri\v9~l..,~iMJe,.wiU.W':ięą,: od e~l~1 z.a.~ier~~m~~ 
go zgoła meodsl~pującą, naJ~nlmeJ w c1ągJt 
dzieła utrzymany, wiele na tćm wył!rywa i po.;. 
polarność książki na długo zapcwma. Zdol~y 
i.silny autor do· wyźs,.zęgo r,odnieść się stano
wiska, wolał ż nami postfw1ć,jak zo~.ćm dzie
~ięcie1n. Ta s;s.a, któ,.-e1ą.u Mad~iemr 

:Na~- u·kubka róiae ła8odno8ąi! 
To gorzki napój pije Orittk:.amt;-< · 
Zywot i zdrowie bierze pol4dane. 

wszakże, gdzie trzeba się oglądać na krxtykę hi~ 
storyczną;, fam nie chcielibyśmy abysię autor 
trzylllał tej.drogi. Mam,y tu na ·myśli, wydarze· 
nie zajscia drogi. Z y r. mu n to w i A u gu s t O• 

wi udającemu się ilo. kościoła dy~~ydentów, 
w Wilnie, przez Pa w Il\ Biskupa Wileńskie-( 
go, które autor jako rzeczywiste i pewne na) 
wiarę łatwowiernego Koj a ł o w i cz a daje, na 
str. 105. -Nakoniee sposób taki. traktowania 
dziejó,v,, i. tę jesz-c'ze wystawia. kerzyść, . iż 
może się sta'(~ pobudką ~ię Jedaem!l:nawet mniej 
uczonemu do szpel"ań. ·i posi;uluwań, prędzej 
poźnićj ,~a !1ogatą minę natra~ć mogących. W ta
kim albowiem u nas są stame rzeczy, co do 
bogactw historyi krajowej, że laski tylko cza· 

I ' 



rodziejskićj ·do' odkrycia ich hralmie' laskę tę 
umiał. P. ·Ba I i ii s ki wynaleźć' ~ dzielnie jej 
ui11. Czułej jego, o wzrost dziejów łłrajow!ch 
pieczy, wiąniśmy część nadobnej wzńiemio.: 
nej przeze1i' budowy, której nie .wątpimy i~ 
nieukQńczonej z•stawić ni~( z~hee ,· a 'doko
!1a~ praey1, rzetelnY. zaszezyt,.nie~ tylhti.jemn· i 
Jego eMc1om , ale 1 ozdobę literaturze &jajo-ii 
1Vej przynoszącej. (*) · 

(*) Z tego punktu widzenia piszą~ym o d1iejach li
tewskich, nader niedostateczuy, i nierozn\ylht'~ zilał 
.erę.naJtl .sl\d o U Tomie dzieła P.Balińsk:i,ego, 
przez P. !K 1· a 11 z. e wskiego w Ty~·od11iku Peterslmr
ski~ 1-. b. N. g pomieszc~ony, tall jak jest wiele pism. 
innych rzt1canyr.h przezeń hoftią ręką do tej ga
zety gdzie więcej prawie o litogra:fijaeh dQ ksiąiki 
przyklejonych, ni! o dziele s111nem rece11zent do. p~
wiedzeni'l znalad. Dalecy od widzenia w dziele P.B a
l ińskiego doskonałoaci i ksiątki. odpowiadaj~cdj 
*s-iysikl~ Wllrllnkóm tego rodzaju prżedsięwzięcia,' 
l'adzi9rńy odda6 spuwiedliwość telntt, co prai::ą swą i 
•usiłowa11iem, db Cłziejów krajowych, wyjednał. W za ... 
wodi.ie bowiem prac; bistoryczn'Vch, od nastania ich do 
dziśdnia, niebylo, pono, książki'któraby, z.e względu na 
zajęcie wszy.stliego, znalazła się bez zarzutu. W histo:"' 
ryi, co jut jest, jelli tylko, to. dobre , jest zawn:c 
wygl'.lłnfl, reą~tQ. e .. ~ d.9pęłoi, Wyi,rkać to' co 1·zeczy 
bral;J;&je,.w: krjtyce'jest najłatwiej; ale na(mniej ma w.so
bie istotoego, rzetelne.go; jest zawsze iloiciq 'odjemn<f 
tylko. I <lziwić się nie moina, iereceat:.ent w to wy bo ... 
cz.enie czasami wfacla, 'kiedy za dobre sądzi, zapo"! 
;wiadae puhlictnosci, krytyki dzi~l, jeśli nie odjem
nych, uroio'n;ych, to przynajmniej takich, któ,.:yC?~' 
ja,k. to mówią, na oczy nie widział, )~~'l. „o :~,Wycli 
z pr~ewidzeoia , i. wiedzenia, zmysłu, węchu aotor
•kiego, :wie zawczuu, że śqdzić zdoła, a sądzić, ro
z.llmje fi.it, ąafpiett. uczenie, nie żnc.hwale, .a mia nowi-_ 
cie prędko.. 1>eus ei: machina! Obac'zyć przypisek 
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~Pl\ BES PO ND EN C \"A. 

Od daty, ja.k ode~wa ezyii.Wt~wanie Li·: 
terackie, Typografa i l\.sięg~rna P. Józefa 
ZAWADZKIEGO ( ob„ Wiurwikóiv 'Eomik 19 
str. 143 i rutst~), rozesłane- z9stało do lvłaści
cieli łub kon~p:watorów zamożnych bibliotek 
Jł(łłsłUeh, ,f;łffł11fd· ·dł> znaknmitszyełl ·lłh'Z~łl 
literatów, llieprzestaje OR odbierać lic:myc~ 
zaclięce{1 od osób światłych a gorliwych o . 
wzrost nauk, ażeby chwalebne prze(łsięwz~,~ 
eie swoj.e, wydania B1nL1oonAFII PoLSK~j 
jak ~ajrychł.ej,- do skutku przyprową.dzać po„ 
~zą~ •. ~ potn~ędzy wi~lu odez'Y ogłosić,_ c:z.y ... 
tebnlmm nasz1m , . ltst' Hrabie go ·Edwarda 
RAczyitsKiBGO '·· ,OJipow~j~f·-<.-.a w~z.wanie 
P. ZAWADZKIEG<!, za miłą poczytujemy'soltie 
pow!nno~ć. Okaz~na bowiem got~woś~ · ~o 
wspierania tyle pozytecznego przeds1ęwz1ęc1a 
przez t~k u~zonego mę~a, J!i·a~dziwe~o ~e
cenasa 1 op1eknna oświaty, Jak JCS~ dz1elnem, 
z jednej strony, dla przedsiębiercy· zacl1ęce· 
n;em, tak z drugiej pięknym przykładem, ~tó
r.,-, zapewne, i inne o~oby, równie dostojne, 
jak Hrabia RACJZYŃSKI, stanowisko W społeczno
ści' z~jtnnjące, naśladować tecbt!ą. Oto jes~·pi-
sm.o Hrabiego i .. · . 

ret!enibit. 'W', tymłe-•Nm trygt"Jdftik•,· ~ tych sło -
wach~ ,,Włfróteeto jest jol: tyllco d61dzie do nas U 
tom historyi N arb ut ta, który ju:! wyszedł, pl'ZeŚłt'
my jak najprędzej jes_o rozbiór redakcyi. '' ! ! ! Błogo 
puestawać na małem! byle tó sława, choci11żóy; ty
godniowa, tygodu ikowa! Lep8ZJ' rydz jak nic, rnó-

. wią na Litwie. 
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«List WMPD!e z d. 9 LisloJJlda 1837 r. 

odebrałem. PrzedsięwzięcieWMPana D. tak 
jest chwaleb~e, tall. dla· literatury krajowej 
potrzebne i korzystne, że każdy z nas powi· 
nie u je, wedle sił swoicłi, wspi_era-1 ~:z tych po• 
budek przychyliłem się, z największą chęcią, 
do życzenia P~na i w zn,jo.mym powszechnie 
1>ismie naszem peryodyeznein, PllZYJA.~IEi LU• 

nu, wydałem odezwę do moich współziom
ków, w tej stronie, , ahy WMP :Dob. wia
domościami o rz.adMch dzieła~Ti polskich z as i· 
lili. Skoro Qdezwa ta moja jakikolwiek owoc 
wyda, nie.omieszkam WMP. I). natychmiast 
o tem zawiadomić. 

Co się tycze żądanych ode mnie mat~rya
łów' przysra~ i~h. niemogę' na pamięć, nie~ie
dząc co- Pan posiadasz ~ce-ci braknie. Skoro 
przecie w tym·.wzgłędzie będę ttwiadomiony," 
p~zesłać nieo~i~s~ka~· eo tylko mam, a cze· 
go Papu niedostaje. 

1 

Z winnym szacµnkiem, piszę się WMPana 
uniżony sługa ' · , 

Edward RAczYNSKI. 
Poznań !J3 Sty.cznia.-i.838 r. . 
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lV I E Z N A J O ~I: A. 

Bal l_a da. 

Prud kilklł Jaty, wzdłd t~ doliny, 
B,b\dffl,:, ~.~! . ~i~wica ; . 

:Nikt,· ani 2. jaklłf przyszła lu·ainy, 
Nie znał jej' mia"a ni lica. 

Widz~c ją, u.ekłbyś, Że kwiatek polny 
GwałtownĄ burzą, styrany; 

Lub wyobraźni Ułw6r dowolny, 
W seunem · marunh1 wi~ia,ny. 

Taką. niedolę, w mlodzieńcire lata. 
Tćbni6. ciala poata6, tchną lic:a, 

I taliim .ógnłesiaf ~~~-~~*9 · 
Obłędna strzela źrzenica: 

Kiedy przechodzień , ciekawem okieni, 
W cndnem jej licu utonie, 

Co mimo nędzy nęci urokiem, 
. W, wywiędłe kr;yje go dłQilie; 
I pr6żuą trwogą zdjęta 1icieka, 

Ni współuczneie jl\ · WBtl'r.yma ; 
Litość, poci~chę, przyjąć daleka, 

Nic z ludźmi wspólnego niema; 
Im bardziej pragnie stlrzecha gościnna:. 

Skryć il\ przed słotą lµb skwarem. '. 
T..}'rn ta, uprz.ejm~łć niEldoli "winna 

. Wif:\s~ym jettt· dła :ąiłj cięłlretti. 
Psa tylko swego, wierne uabtgi 

Przez czułe p,~~i głask11nie; 
Lecz jeśli sama, albo kto drugi, 

Wym.bwi jego na;iwanie, 
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Pieśń się !ałohna wydrze z jej łona, 

Pieśń uwiedzionej d?-iewicy.! ••• 

Dzikim jak. rospacz głosem ui1~ona, 
Grobowej pełna tęsknicy. 

I kto ją widzi i słyszy razem, 
Niewierzy uszóm, źrzeuicy, 

W takiej niezgodi.ie z twarzy wyraz.em. 
Śpiew nieznajomej dzi~wiey. 

A ona jakby nagle oci._uięta, 
Z strasz.u.ego we . lnie marzenia, 

W jęk się Z!łmienia. piosnka zac[Lęta, 

BłęQ.ne w krąg t?czy spójrzeaia. 
I jakby widmem jakiem &cigana, 

Ucieka n.ybkiemi kroki, · 

Kędy ją droga wiedzie zbłąkana, 
. Między zarośle, opoki. 

I już nie jeden, zakwitł i miną.I, 
Zielony kwiecień w dolinie, 

Jak ślad dziewicy dawno zagina.I: 

Ale jej pamięć nie zginie I •• 
Choć nikt nie wiedział: z jakiej krainy, 

N ieznał jej lica, ni miana, 

Eo w głębi ser~a .biednej dziewcz1ny, 

Tajnia ta była schowana. 
Lecz jak puy błysku na chwilę małj\, 

Wśrzód hurty mgliste obrazy, 
:Równie si~ w pieśni.a.eh· jaj przebijało, 

Mimo rozprzi:głe wyrazy: 

Ze dłoń. okrutna , .dotl\d jej miła, 
Burzl\c nadziei budową, 

Ufnego serca szczęście zabiła, 
Stał'gała .rny$li es.uowę. 

I ie psu sweml.l nadała imie, 
Co jak mistyczne ;i.akltc:ia, 

Pact.łt nowy. N• 22° 9 
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Budzą przeszłości ·p.3mię6, co. drzemie7 
W splątanych myśl;lch dziewc~ęcia. 

Gdzi'e· ona teraz? .••• czy jak przed czai;y 
Od gościnności ucieka? . 

I po bezdrożach, pomię~zY.· lasy,. 
Błądzi od ludzi zdaleka?. 

Czyli w lnbego c:r.uUm ściśnieniu,' 
Znala7.ła myśli. swych Wt\tek? 

Koniec nagrodę, sm.1itkóm, cie~pieniu~ 
I dni szczę.Hiwych początek? ••• 

Czyli jej zwłoki ·łzą nieskropione, . 
Między dzikiemi .S-dzieś skały,, 

Zbiegłą do nieba dnszą rzucone.: 
Na pastwę krukóm zostały? 

Wiedzą to cbyha stró.że anieli, 
W szczęśliwej. :niebioi;· kJ:ai&i.e l 

N a ziemi, śladów jej' uie widzieli; · 
Ale jej pamięć: nie ginie. 

Ona d~iewicóm groźną pl'zestrog·ą, 
Od se·rca. słabość oddala,. 

U wod~iciela prż.eraża. trwos·ą; 
l w braciach ·zemstę zapda •. 

( M. Ossonn. C.) 

DZIEŁ A P .o. Z G.,o l')l' NE~ 

E p ig >·~nima·. 
tr czony hojnie płatny, nie pisze i słowa. 
- Co to mówić, uie pisze; pis:i:e, ale chowa~ 
Jak umrze, zbiór· si~ znajdzie rękopismów wielki~ 
Umarł; i inaleziono • • • od wina b11telki. 



SPIS~NIE RZECZY, W TOMIKU 
DWUDZIESTYM DRUGIM 

ZAWARTYCH. 

Stronjca 
Zastósowanie ogólnycli_; zasad doskona-

łości w tworach przemysłu do obra
zów i posągów, tudzież do urzą
dzenia, ogrodów ros~osznych czyli 
ogrojców; przez Prof. Pod c z a-
s z y ń ski ego 5 

Edmund Kean i mistriss Siddons 45 
Stan obecny literatury, w Grec-yi 97 
Rozmaitości . 116 

Historya Miasta Wilna), pl'Zez Michała BALtńśKIEGo. 
Tom II, zawierający dzieje miasta Wilna od poczj\-

fku rza.d6w Swidrygajły do śmierci Stefana .BA
To:R1wo, czyli od i430-1586 ro\u: t1wagi krytyczne 
nad tem pismem. - J{orrespondencya: List H1·abiego 
Edwarda RAczyńsx.rsno do P• Józefa ZAWADZKIEGO, 

.z odpowiedzią na jego Wezwanie literackie. - Nie
znajoma: Ballada. - Dzieła pozgonll'e: Epigramma. 







l'(OWOŚCI 

' W XIJ~GARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO, 
- W WILNIE. 

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 
Wyqawcy Członkowie tego:! Towarzystwa: Malcz, Ja
nikowski, Kiihler, Lebrun, Leo i Lebel. Tom lszy ze' 
4ch poszytów zło:!ony. in 8. Warszawa 1858 r. 4 k. 5o 
Początkowy Dzier!awca; K11i&\łka do_ręczna dla ,Wła

icicieli dóbr, Dziertawców, Taxatorów, i Komisarzy Eko
nomicznych, w której stosunkowa wartoić gruntu, po
działy pól i systemata gospodarcze; zwyczajny siew i 
iloici zbiorów wszelkich; potrzeba sił gospodarczych l 
utrzymanie wsz.elkiego inwentarza; potrzeba nawozu, i 
jego urobienie i t. p., zgoła wszystkie stosunki gospod:tr
cze obliczone i treściwie SĄ podane przez. G. H. Schnee 
przekład polski z 5ciej edycyi. Z doła,czeniem wykazu 
stosunków miar i wag ró:!nokrajowych i tabelli poró
wnawczej do prędkiej zamiany, przy czytaniu dzieł ob
cych. in 8vo. Kraków 1837 • • ·• • • • r. 1 k. 20 

Porównanie Miar i Wag: teraźniejszych i dawniejszych 
w Królestwie Polskiem używanych z za granicz.nemi, 
przez Julius~a Kołobrzeg Kolberga. Wydanie wtóre, 
przerobił i powi«:kszył Wilhelm Kolberg. in 4to. War
szawa 1858 • • • • • • • • • • • • r. 2 k. 5o 

Przepis robienia octów przednich, czystych i trwałych, 
sposobem fabrycznym bez iadn1ch kosztownych urza.
dzeń za pomocą najnowszej, najtanszej i najleps:iej metody 
połpieszntfj; niemniej przyrzó\dzania rozmaitych Octów 
aromatycznych, sposobem domowym czyli w mniejszej 
mierze, a to, tak: do u:!ytku stołowego, jako te! 
na pachnidło do kadzenia, i do ochrony od 
zaraźliwych chorób, i od wszelkich wyziewów 
zdrowiu szk:odliwych. Zebrany z najnowHych podań nie
mieckich i francuzk. przez. S. K. 8. Lwów 1837 1·. 1 k. 20 

_Ry~ ~enomologii Ducha, czyli na~1ki o Duchow}'ch 
Z1aw1emach, według zasad Filozofii Hegla, skreślił 
Józef Ifremer. in 8vo. Krak6w 1837 • • r. l. k. 80 

Rys postępu Prawodawstwa Karnego, ze szczególnym 
względem na nowsze w tej mierze usiłowania. Skre•Iił 
.Antoni Zygmunt Helzel in 8vo. Kraków 2857 kop. '.)O 
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