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PARYŽ. HAMBURG. KIEIi.

Nikt o tem nie vvątpi, ze się bardzo la-
tvvo dostae z Paryža do Hamburgą lądem,
bo te dwa miasta ląezy kolej želazna.

W Hamburgu chcialem zwiedzic staro-
žytny, poczcivvy, šmiaiy Hamburg z do-
maini na osm piątr przcdstawiającemi się
bokiem i wzniesionemi jak ostrokątne pi-
ramidy, z oknami i drzwiami misternej
roboty, z ludžmi tchnącenii n_czt\vem i
žyczliwošcią.
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Nie moglem znaležc ovvego Hamburgą
šrednich wiekow— spalil się; pozostal tyl-
ko Hamburg novvožytny z novviutenkiemi
domami, z kvvitnąeemi ogrodami, z ogro-
mnemi pakami i beezkami tovvarovv, ale
zaden šlad vvaleeznego vvolnego miasta
nie pozostal na fizyjonomii kupieckiej dzi-
siejszego Hamburgą.

Nie Aviele možna povviedziee dobrego o
miešeic, ktore odbudovvane po vviększej
częšci groszem ze skladek zebranym, do
czego się bardzo znacznie nasz Krakovv
przyczynil, nie umialo się temuž Krako-
wowi vvyvvdzięczye w ehvvili, gdy go tak
cięžko dotknęia klęska požaru.

r
Spieszmy zatem do Altony, miasta dun-

skiego odlegJego o pinta częse mili od Ham-
burgą; wita nas krzyž bialy Jia czerwo-
nem polu, to stary Danebrok czyli propo-
rzec Danii.

Tuž pod Altoną znajduje się najpię-
kniejszy ogrod botaniezny calej Potnocy.
Podrožoivalem juž we Francyi poludnio-
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wej, ale dotychczas nic mialem vvyobra-
ženia o takieh gajach gieranii i azalei po-
niicdzy ktoremi tutaj się przcchadzalem.

Pomiędzy rošlinami vvodneiiii, spostrze-
glem jeden kwiat ksztaltu slonecznika,
ale vvielko.šci kola wozo\vego. Ten kvviat
niedąvvno odkryty nazyvva się Krolovvą
Wiktoryją.

Ztąd pušcitem się dyližansem vv dalszą
podrož, to jest przez cale Holsztynskic do
I.iel.

Nie jest to przvjemna podrož, eią-
iiiiie się po piaszezvslym grimcie, po kto-
rym cięžkie szkapy z trudiiošcią postępo-
vvalv.

Dyližans napeiniony byl hamburskiemi
kupcami, ktorzy bezprzestannie mowili o
spckulacyach handlowych do najfvyžszego
stopnia ozyvvionyeh pobytem i'loty Sprzy-
mierzonycli Mocarstw w Kiel. Po drodzc
jakkobviek wolno postcpowalismy, prze-
seignęlismy jednakze z jakie dwa tysiąee
rzterokonnych fur wiozących do Kiel naj-
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rožnorodniejsze tovvary. a zwlaszcza pro-
vvijant.

Czternašeie godzin trvvala ta nieprzy-
jemna podrož, nareszcie przeciež stajemy
vv straszlivvie halašlivvym Kiel, miešeie
brzydkiem i najgorzej brukovvanem.

Holsztynki takie są dziš piękne jak za

ezasow pana Cliryzostoma Paska, to jest
godne są služyc za straszydla na vvroble
w prosie, lub navvet na trzcšniach. Wy-
stavvic sobie kobiety wysokie, silne ale
eliude i czcrvvone, eliodzące w kapelu-
szach męzkieh z grubej pilšni i ze zwie-
szonemi pokrzyvvionemi skrzydlami. Prze-
eiežem jeszcze nic brzydszego w žyciu
mojem nie vvidzial.

A jednak marynarze, nawet franeuzey
nie dają tym dužym i zlošliwym babom
pokoju, eiągle się z uiemi draznią i nie-
raz dobrze od nieh po ezubie dostają. Na
wlasne moję oezy widzialem jak ehlopka
holsztyriska jednym kulakiem povvalila
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franeuzkiego marynarza na ziemię. Te
istoty vvięcej do męžczyzniakovv jak do
kobiet podobne, za to ich męžovvic i bra-
eia vvyglądają došc znievviešeiale a raczej
mazgajovvato. Tom juž nieraz zairvvažyl,
že gdzie kobiety rc j vvodzą, tam męžczy-
zni nikezemnieją.

Okoliezne brzegi morza są cudownej
pie.kno.sei pokryte pysznemi drzevvami,
zwlaw.cza bukiem, debem, sosną, klonem,
svvierkiem, jaworem, brzeziną i grabiną.
Nigdym sobie nie wyobražal, žcby moglo
istniec wybrzeze morskie ealkiem ogrom-
nemi drzewami zarosle, i žeby žywe ga-
lczie placząeej brzozy i wierzby mogly się
doslownie piawie w pianie rozhukancgo
okropnie rozdąsanego morza. A jaką to
svvieža, moena, pelną jędrnosei i zdrowia
zielonošc w ovvyeh liseiaeh, ktore zdaje
si(j wyeicfe są w szmaragdaeli i w mala-
kieie! Toz to zaclrvvyca a zarazem uzdra-
wia oezy, tož to balsamem jest dla obo-
lalego serea, przypominająecgo sobie Wil-
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lanovvskie drzcvva sadzonc įnęžną ręką Ja-
ną Sobieskiciio.

Tu mnie nie doohodzil gvvar iniasla
niczvvykle zaludiiioiiego synami Neptūną
francuzkiomi i angielskicmi, zyjaccmi z so-
bą wrzekomo wjakiej(_ sztueznej zgodzic,
alo zavvsze z podclba na siebie spogląda-
jąeemi. Nicch mi co elieą gadają, ale
Franeuz nio przestanie iniee na sereu Tra-
falgar i AVa.erloo, Anglik zas nie przes.a-
nie go miec w samcm sereu. Pamicc hi-
storyezna nie latwo wygasa w ludziaeli
žywi.u'vcli sie pėdaniami pr____.sZ-.osci od
kolcbki az do grobu , a w ludziach pro-
styc-i, locz silnveh i do ponicsicnia sinicr-
ei zavvsze gotowych, pamięc smutnej lub
chlubnoj przeszlošci. jestpravvdzivvie trwa-

lym, nieublagani'c trvva.yii. zyvviolem.
Wyszed.leni na vvzgorzc, z ktorego vvi-

dok zjednčj strony na przy si an, z drugičj
strony na zachodzące slonce. Przvsian na-

peliiioiia vvojenneiiii okrętaini dvvoeh vvicl-
kieh narodovv, slonce zaehodzi krvvavvo
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jak gdyby im zapovviadalo \valki, krevv,
požogc. Slonce zaszlo, z lašu niasztovv
spadają flagi jak tylež trojkolorovvych kon-
dorovv, zaryezaly dziala vvieczornc. Te-
raz mogę vvrocie do Kiel, juž na jego uli-
cach nie spotkam pijanyeh synovv Neptū-
ną; juž tam są vve vvnętrzu tych plyvvają-
eych zamkovv i eytadel.

Aja rovvno ze švvitem biegnę na pocz-
towy ( paroplyw bardzo malych rozmia-
row, na Fryderyka IV-go, i puszezam si«j
do Kopenhagi zaplacivvszy za przevvoz
w pierwszej klassie vvlasnie tyle, ile sie,
placi za przevvoz z Warszawy do Giecho-
cinka. Przespalem godzine rozciągnięty
pod lavvką z glovvą wspartą na poduszeo
povvietrzein \vy detej; a potem gdy sic mo-

rze burzyc zaczynalo, i choroba morska
zjavv-ila sie pomiędzy podioznemi, zsze-
dlem z tylncgo pokladu na przedni, i po-
między populuscm oezekiwaiem napadu
tej choroby, podobno bardzo rzadko kogo
oebraniającėj. ~Pod tym wzglc(lem zape-
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vvne i ja nie będę naležec do vvyjątkovv,
a vvolę ją odbyc tutaj pomiędzy ludein,
niželi tam pomiędzy eleganekiemi daina-
mi i jegomošcianli,,—rozumovvaiem sobie,
zdając się na laskę i nielaskę. Po piervv-
szy raz podrožovvalem na morzu.

Nie! nie przyszla pomimo kolysan stat-
ku, trzęsienia maszyny i przykladu dane-
go mi przez pravvie vvszystkich podro-
žnych. Tak i nieinaczej, naležę d o vvy-
jątkovv, nervvy žolądka moj ego są z dro-
tu opleeionego jedvvabnemi nitkami, naj-
mniejszego nie doznaję vvzruszenia , opie-
rają się vvszelkim zgubnym vvpiyvvom. Wi-
dzę, že jestem stvvorzony na morskiego
turystę, i bardzo się z tego eieszę.

Gzemu to mam przypisae ? Zdaje mi
się že wstrzemie.zliwo.sei, w ktorej bylem
wyehowywanym od urodzenia przez mat-

kc trosklivvą, surowej moralnosei matro-

na. W ealem mojcm žyeiu nie wypilem
kwaterki wodki, ohooiaž nieraz polująe
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na vvsi z kolegami zimno mnie vvzyvvalo
do užyeia pokrzepiającyeh trunkovv.

Przeplyvvamy okolo vvyspy Falster, i
jedna z bogatych holsztynskich chlopek
jadąca z kilkoma kojcami drobių, z se-
rem i maslem do Kopenhagi, przynęcona
ciekavvošeią z jakąsię vvpatryvvalem vvvvy-
spę, przybliža się do mnie i pyta:

— „Widzisz Pan ovv košciol ze spiczastą
ezervvoną vviežą tam na vvyspie stojąey
posrod vvysokich skal?"

— „Widzę, navvet rozeznaję ezarnego
koguta pod zloeistym krzyžem, polyskują-
eym tak vvesolo \v promieniaeh slonea."

— „Otož to jest košciol parafii, vv kto-
rčj się rok roeznie vvydarza jaki.š cud"—
povvie mi tajemniczo .icjinošč z ogromnym
męzkim kapeluszem na jasnovvlosej ey.er-

vvonej glovvie.
— „Cuda się vvydarza ją — tutaj na vvy-

spie Falster?"
— „Nigdzie cz-jšcičj jak tutaj na Fal-

sterze,— przynajmnii'j vv monaieliii Dūri-
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skiej;— ale Pan može vvealc nic vvierzy
vv cuda?"

— „Jak najchętniej — przeciez jestem
ehrzešcijaninem, a nadto znamienitym übo-
stwiaezcm legend ludowych; poluję na
nie gdzie sic tylko zjawią. Qpo\viedz Jej-
moso z laski swojej historyę eudu wyda-
rzonego w tym roku w parafii; ktorej wi-
dziemy koseiol z ezerwoną wiežą podo-
bną do przevvroconego do gory korzeniem
przykladnie ezcrwonego buraka."

— „Otož ten košei oi ufundowanym zo-

stal lat (emu trzysta przez bogafą panią,
wlašcicielkę te j wsi, a ta pani, ktora sic
smierci nadzwyezajnie Iškala, wybiagata
sobie od Boga tak dlugie žycie jak trwac
będzic ten koseiol z kamienia moeno po-
stawiony. Bog raczyl wysluehač prosby.
Minclo sto lat, mija d>viešeic lat — ko-
seiol stoi a pani zyje. Ale zle ezasy nad-
ehodzą, niema ezem reparowae košeiola;
on niszezeje oczyvvišcie, kazdej chwili
wiccej, a pani grzybieje, traci slueh , po-
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tem wzrok ,
nai eszcie juž się ruszye nie

može, sehnie do tego stopnia, že ją po-
miešcio možna w želaznym kufrze, i že
ten kufer naležyeie wyslany erdredonem
zaniesiono do zakrystyi koseiola, gdzie co-
dziennie Ksiądz Proboszez do niej zagląda
i pyta sic ezy jej ezego nie potrzeba. Ale
od lat pięedziesięciu jest zupelnie martwą

i tylko raz w rok, w dzieri fundaeyi ko-
seiola i zarazem odpustu, odpovviada Księ-
dzu, že naležy zrestaurowae koseiol, albo
go zupelnie až do fundamentow zburzyc,
inaezej ona ani do sil nie wroei, ani umrze6
nie zdola. Pieniędzy na restauraeyję nie
bylo, bo potomkowie Hrabiny zadlužyli
się, zuboželi i tylko tytul \vlaseieieli po-
siadają,— aburzye koseiola parafij anie nie
dozwalają. Ale tu na raz ostatni vvlasei-
eiel tej wsi bezdzietnie umiera, i testa-

mentem nadaje dawnym poddanym wol-
nose i prawo wlasnosei tej wsi obeiąžo-
nej okropnie dlugami. Wtoseianie biorą
się w kupę, i nie tylko plaeą diugi na ieh
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vvsi ciąžące, ale navvet restaurują jak
najpyszničj košciol. VVystavv sobie Pan,
vv dnki, vv ktorym sic odbylo soleiinc po-
švvięcenie zrestaurovvanego košciola, trzech-
setletnia ilrabina vvstala okazalą, zdrovvą
kobičtą ze svvčj želaznčj skrzyni i podzię-
kovvavvszy vv obcc ealčj ludnošci J.ogu i
pararijanom svvoim, zrobila šlub, že zo-
stanie zakonnicą, i zostala nią , ale dale-
ko ztąd —až vv Rzymie. Paral'ijanie zlo-
žyli się jej na koszta podrož). Otož eo
się stalo vv Falster dvva lat a lemu vv obcc
dvvoch tysięcy Indu, i vvicle innych cu-
dovv tu się przytrafilo i jeszcze się przvtrali
zvvlaszeza teraz, kiedy Ilrabina vv rzym-
skim klasztorze blaga Uoga o blogoslavvieri-
stv.o dla tej vvyspy. To tež jak się vvie-
dzie tym vvyspiarzom? najlepsze ryby, naj-
lepsze vvloszczyzny, zbože, bydlo tutaj;—
vvszystko eo najlepsze to tutaj."

I což? mialem babie vv meskim kape-
luszu dovvodzie, že taki cud jest niemo-
žlivvy, nicmožebny. že nigdy nie podobne-
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go ani nie bylo, ani będzie ? Nie! pozosta-
vvilem ją vv tem blogiem mnicmaniu, že
hrabine košeioly zakladająee niogą žye
vviceznie, byleby košciol byl dobrzc u-
tr_t ymany, nalcžyeic rcstaurovvanv, byle-
by Ksiadz Proboszcz codziennie do nich
zazicral, i įnodlil się za nie takže co-

dziennie.

Babą vv kapcluszu meskim skoezyla
mi z radošei do szyi, poezęstovvala mnic
vvodką, ktorej maly lyk musialeni przy-
jąc, i serkiem z nabialu najpiękniejszej
holsztyiiskičj krovvy sporządzonym.

Polubilem tę babę, poilem ją ponezem,
aby dužo gadala o eudach i špievvala nu-

rodovve piosnki. Doskonalc sic udato. Hol-
sztynka miala pamięc bezdenną, coraz no-
vve opovviadala historyje o eudach i stra-
ehach, a nareszcie vvzięla się do špievvu,
i picjącym jak strazburski kogut gloscm
kilka tak oryginalnych charakterystyez-
nycli piosnek vvyšpievvala, žem je sobie
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zanotovval jako myšli muzyezne, z kto-
rychby požničj možna bylo przy vvolnym
czasie, przy spokoju i natehnieniu vvysnuč
coš za nadzvvyczajnie oryginalnej osnovvy
uchodzące. Tak się posilkują muzycy, jak
się može od czasovv Homerą posilkovvali
poeei; nic zupelnie novvego pod niebem,
tylko stare przybiera jakieš novvsze vvię-
cej estctyczne ksztalty i barvvy, i czaruje
nas dla tego, že ealej przeszlošci rodu
ludzkiego przeeiež i najlepsza glovva znae
nie može.

Z tego wszystkiego, i z wiclu innyeh
rzeczy podpadlyeh mi pod zmysly, nabra-
lem przekonanie , že wyspy Baltyku tak
gesto w nim rozsiane i ezepiające się da-
wnyeh sbrvvianskieli siedzib węzlem eią-
glym od przeszlych podari ealkiem nieo-
derwanym, są kolebką dziwnyeh, poety-
eznych, panowaniem rozwažnego Prote-
stantyzmu jcszeze weale niesttumionyeh
zabobonow. Jeszcze tutaj rybak wierzy
w Hawfrau, w kobietę morską z modrem
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i zlošlivvčm okicm, z jasnoztotym vvlosem
spadającym na przešliczne barki barvvy i
polysku perlovvčj maeicy. Ona odmavvia
mlodego nięža od jego malžonki, ezaruje
go, ujarzmia i vviedzie z sobą vv giębokie
otchlanie do krysztalovvego palacu, vv kto-
rym šrodzvvodniezych roskoszy umiera i
zgnilym trupėm povvraea na vvybrzcže.
Oni jeszcze vvierzą vv 7 Meermaid, vv dzie-
Nvezynę morza, vv zdradlivvą syrcnę, ktora
džvviękiem tęskncgo glosu svvojego vvpro-
vvadza lodzie i okręta na skaty, gdzie sic
rozbijają i giną. A navvet Mcžczvznę Mor-
skiego vvymyšlili dla straszenia mlodyeh
kobiet lubiącyeh przechadzač się po brze-
gach morza , i tracic drogi czas na pro-
žnčj i plonnej pogadance.

W naivvnvch jiodaniach Potnocy prze-
bija sic jak iš urok tajcmniczy, nicpevvii),
mglisty,— ale zavvsze do utilitarnošci dą-
ža.ey. Jest vv nich jakas ezystošč religij-
na, moralna; a nigdy vv nich nic znajdziesz
nie do sprosnošei, navvet do lidiiežnošei



16

eiągnąeego; tem się rožni od odurzającyeh
nęeąeyeh poezvj Poludnia, wypielęgnowa-
nyeh \v goraeein stoiieu nękająeej i pra-
gnąeej się rozkielznae zmyslovvosei. Ducli
naszej polnoenej poezyi jest wstydliwszy.
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11.

KOPENHAGA.

Gdyby jej Autor Wspomnieii nie byl
opisal lak szczegolowo i to razy kilka
nie tylko w rožnych wydaniach swyeh po-
drožy, leez takže w Pamiętnikaeh Leka-
rza Polaka, možnaby o tym wspanialym i
bohaterskim grodzie bardzo vviele piękne-
go powiedziee, bo istotnie stoliea Danii
jest tak uroezą jak tylko može bye wiel-
kie miasto rozeslane nad brzegami morza
na žyžnym i malowniezym gruneie.

Jest to stoliea vv calem znaczeniu tego
slovva z vvysokiemi vviežaini, lieznemi pa-
lacami, z ulicami može za nadto szerokie-
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mi, plaeami može za bardzo obszernemi.
Trudno ožywie odpowiednią ludnošeią i
doslatecznym rudiem tak wielkie kolosal-
ne roziniary, i zwykle braknie tež Kopen-
hadzc cokohviek žyeia, ale tcraz toeząea
się wojna cokohviek ožyvvila Kopenhagę,
i mnostwo tu znajdujesz obcyeli okrę(6w,
i obcych žolnierzy, ustawicznie masz przed
oczyma roję ezerwonolrakowyeh Angli-
kow, chmury czerwonoii_ajtkowych Fran-
cuzow, nie m6wiąc juž o eiemno übra-
nyeh žcglarzach obu sprzymicrzonyeh na-

rodow.
Pomiędzy tenai žolnierzan.i, najlepiej

vvygląda vvojsko duriskic w swycl_ jaskra-
wo ezerwonyeh krotkich surdueikaeli, kto-
re panująey Monarchą Pryderyk VII, na-

tyehmiast po swem wstapieniu na tron
zaproAvadzil na miejsee burakoYvyeh Ira-
kow, dotyehezas przez dunskie \vojsko
noszonyeh. Sam Krol doskonale wygląda
w pysznym mundurze Jenerata Kirasyje-
row duriskicli, nosząeyeh žolte mundury
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i ezarne puklerze z rzęsistem slorieem na
piersiach, tylko szkoda, že tych Kirasyje-
rovv niema vvięeej jak dvva szvvadrony.

Oestergadc ezyli ulica Wschodnia, jest
tem dla mieszkarieow Kopenhagi, ezem jest
dla Warszawianck ulica Senatorska. Tam
sprzedają towary lokeiowe Francyi po nie-
slychanych eenaeh, bo i tu duže clo cią-
žy na zagranieznych wyrobaeh jcdwabnyeh
i aksamitnyeh, ale choeiaž pięknej kobie-
eie zabraknie czasem ehleba dla dzicci,
(o jej przeeiež na kosztovvnych sukniacli
zbywae nie powinno dopoki jest piękną i
grzeezną. Pod tym vvzględcm i tutaj się
rozpovvszechnilo wicle zepsueia, kobiety
pięknc za nad.o są prožne i vvszystko po-
swieeają žądzy übierania się koszto\vnie i
niodnie. Asą piękne kobiety w Kopenha-
dze, šame to przyznają l'raneuzki odpro-
wadzająee s^voieh męžovv na wojne. Ho-
leJ.e tutejsze przepelnione są teini ol'icer-
kami. Angielki mniej ezulc nie odprowa-
dzily matžonk6w do boju.
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Podejmowal mnie w Kopenhadze brat
žony pana Ole Bull, znamienity prawnik i
ojeiee siedemnastoletniego, bardzo wicle
nadziei rokującego skrzypka. Pan Oere-
land nie pozwolil mi mieszkae gdziein-
dziej jak wdomu swoim, gdziesmy z mlo-
dym Ferdynandem codziennie z szese go-
dzin rzempolili na skrzypcach tak, že się
mlodzieniee niejednej wprzody jeszeze nie-
pojętej sztuki nauezyl.

Filharmoniczne Towarzystwo, ktore-
mum się przedstawil, wzięlo mnie w opie-
kę i zorganizowalo mi koneert pot publi-
czny pol prywatny, jaki možna bylo w o-
nych czasach, w ktorych každy zaprza-
tnięty byl toeząeą się wojną, a nikt nie
zdolal przevvidziee jaki obrot wziąe mo-
gą publiczne spravvy, i do jakiegoby się
naležalo przyląezyc stronnictwa. Gesarzo-
wi Franeyi nie nie wierzono, mowiono o
nim jak o komedyjaneie eiągle gotowym
jedną maskę zrzucie a drugą przywdziac.
W takiem usposobieniu umyslu nie wiele
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ludzi zapragnie muzyki, zvvlaszcza, že od
rana do vvieczora grzmią orkiestry an-
gielskie, franeuzkie i duriskie na okrętach
vv przystani i ezęstuj«ą publicznoše bezpla-
tnym koncertem.

Jednak zebralo się ze dvviešcie vvier-
nych lubovvnikovv muzyki i zložylo mi się
na tysiąc zlotych.

Smak muzyczny juž jest w wysokim
stopniu wyrobiony w stolicy Dunskiej, a
reeenzyje w tutejszyeh czasopismach do-
wodzą, že krytyka eokohvieezek sumien-
niej obchodzi się z artyslami vvsvviat wstę-
pująeemi niž gdzieindziej, gdzie ludzie na
niezem się nie znająey i zawistni posiedli
berto krytyki, i vvladają niern raz jak At-
tyla biczem, drugi raz znow jak Arlekin
drewnianym palaszem.

Musiatem przyobiecač, že povvraeająe
zNorvvegii, Laponii, Finlandyi i Szvvecyi
znovv vvstąpię do Kopcnhagi, a vv zamian
zepevvniono mi glošniejsze oklaski i bogat-
sze žnivvo.
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111.
OOTHEMBITRG.

Zn6w jestcm na morzu, i pomiędzy Da-
niją i Szwec .ją przemykam się Zundom i
l.attegatem doNorwegii,zwlaszeza doChry-
slyjanii.

Naprzod na lewo vv Danii Helsingdr,
gdzie slavvny grobovviec Krolevvieza Ham-
letą, — a naprzecivvko vv Szvvecyi Helsing-
borg, gdzie domy malovvane eiemno-ezer-
vvoną farbą vvyglądają jak jatki pragskie,
i vvcale do siebie nie vvabią.

Ktoby jeszcze mogl podrožovvač con
amore i z ogromnym zasobem ezucia cią-
gle czuvvającym, tak jak niegdyš podrožo-
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wal Autor Wspomnieri, tenby i tutaj wy-
patrzyl piękno jakie w tym posępnym le-
sie, w tych ruinach na lewo, a w tej pla-
szezyznie z bahvaniąeem się zbožem na

prawo, ale ja nie ūmiem jeszeze przeeha-
dzae się, gapie z dostateezną sentymcntal-
noseią, mnie trzeba eelu i dąžcnia do nie-
go; a vvięe obavviając się, žeby mnie zima
nie zaskoezyla wLaponii, gdzie konieeznie
dla przyezyn, ktore požniej wyjawię, bye
chcialem, i dąžylem do Ghrystyjanii co tyl-
ko statek parowy o šile stu pięedziesięeiu
koni mogl wybiedz.

Zatrzymuje się ten paroplyvv na wy-
brzežu szvvedzkiem w Helsingborg, w Fal-
kemberg, w Warberg, w Kongsbaka, a po-
tem w Gothemburgu.

Piervvsze eztery miejseovvošci zaledvvie
zaslugują na nazwę miast, skladają się bo-
vviem tylko z kilku ulic przeeinających
się prostokątnie, z domovv drevvnianych,
najjednostajniej ezervvono malovvanych i
z košciola takže drevvnianego bardzo pro-
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stej struktury stojąeego w srodku miaste-
czka. Ale tų i 6\vdzie za teini miasteez-
kami byly pola z juž dojrzewajacem zbo-
žem, w okoJicaeh Kongsbaki zas, (Kong —

krol; baką — policzek) juž zbierano siano,
tak jest, siano i to w pierwszyeh dniaeh
Gzerwca. Przypatrzylem się dowoli dziew-

kom i parobkom tej strony Sz^veeyi. Dzie-
wki byly wielkic, svvieže, jasno\vlose, alc
mialy duže nogi i popsute zęby, przytem
übieraly się žle w dlugie czeiAvone lub
niebieskie weiniane spodnice i w ehustki
jaskrawe, ktoremi obwiązywaly glovvy,
Parobki w prostej kamizeli z grubego su-
kna i szerokich spodniach wyglądali je-
dnakže szlachetniej, i rysami przypomi-
nali owych wojowniczychNormandow,kto-
rzy zawojowali Francyje i Angliję, ina
prawie wszys.kich rozsiedli się tronach.
Malarz znalazlby tu dzielne typy.

Zbližając się do Gotemburga tuž pod
skalistem vvybrzežem, pojęlišmy, že się
znfijdujemy vv bliskošei jakiegoš vvielkie-
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go zamožnego miasta. Najmilsze vville i
domy vviejskie, utrzymane tak starannie
jak angielskie kottaže czarują tu oko znę-
kane rozpaezlivvą jednostajnošcią przedsta-
vvianą dotychczas przez vvybrzeže Szvvecyi.

Gotemburg spalony i zniszczony d o

szezętu przcz Duriczvkow w roku 1611,
pozostat przcz lat kii k a vvielkiem przez
nikogo niezamieszkanem zgliszczem, bo
is.otnie kamicri tu nie pozostai na kamie-
nui , nigdy dzielo zniszezenia nie zostato
sumienniej dokonanei Herostrat, podpala-
eze i ludzie ze zniszezenia žyjąey, nie mo-
gliby się dosc nacicszye na widok tych
gruzoAV.

Ale vvielki Krol Gustavv Adolf vvzru-
szony tym serce krającym vvidokiem, ka-
zal odbudovvae cale miasto, i vv lat szeše
stanąl zamiast drevvnianego grod kamien-
ny, mieszezący vv sobie dzisiaj przeszlo
trzydziešei tysięcy mieszkarieovv, i codzien-
nie vvzrastająey wbogactvvo i znaezenie.

Gotemburg vvygląda na pravvdzivvą sto-
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lieę: wyborny ton w nim panuje, ludzie
tu z siebie nadzwyezaj zadovvoleni, bo im
idzie tak dobrze jak juž od davvna nie
szlo; ta wojna tylu krajom i narodom
tak ueiąžliwa jest dlanicli niebieską man-
ną, bandei idzie wybornie na morzu, na
lądzie i na owych olbrzymich kanalach lą-
czących Gotemburg ze Sztokholmem, ba-
gatela kanai na sto mil polskich dlugi i
po ktorym plywae mogą statki wojenne,
rozumie się, že nie linijovve zanurzające
się przeszlo dwadziescia stop w wodę. —

Slawny Swedenborg podal mysl do tego
olbrzymiego, godnego Faraonow Egipskich
dziela; ale jak Szwecyja musiala byc bo-
gatą, že tak wiclkie mogta wykonac pra-
ee. Bulwarkowanie Wisly wKrolestwie Pol-
skiem kosztowaloby tylko czwartą częsc
summ wy!ožonych na kanalizaeyję Szwe-
cyi, a jednak kraj nasz fak žyžny nie mogl-
by się zdobye na ten fundusz.

Nie miaiem jednak intencyi pozostac
vv Gotemburgu dlužej jak pol dnia, to jest
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tak dlugo jak się zatrzymuje w poreie
statek, ale zapoznawszy się z Konsulem
francuzkim, inilyin panem Nitard de Se-
loncourt, przestalem byc panem swej woli.
Ilzeczy kazal przeniesc do swego przesli-
eznego a przez žadną kobietę niezamie-
szkalcgo domu, i rozpatrzywszy się w rao-

ieh listaeh rekomendacyjnych od Dyrekto-
ra Konscrwatoryjum Paryzkiego i pana Ole
l.nlla zapowiedzial mi wręez, bez ogrod-
ki, že nie wyjadę z Gotemburga chyba
z tysiąccm talarow tutaj zdobytych w kie-
szeni.

— ~Ale panie Konsulu na milose Boga—
Kopenhaga, stolica Danii, zaledwie zdobyla
się na tysiąe zlotych, zlotych polskich a

nie ezerwonyeh, ani nawet reriskich."
— *,Haison de plūs mon cher ami!"—

odpowie Konsul, będzie ryvvalizaeyja po-
między Daniją a Szwecyą, z ktorej osta-
tnia \\>jdzie zvvycięzko. Jeszczeby tež?
/.robilismy im wojnę zdaje sic tylko umysl-
nie na to, žeby się kupcy neutraln)eli na-
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rodow bogaeili, nieeh się podzielą odro-
biną zysku z artystą ealkiem oddancmu
swcmu kaplaristwu, nieeh uwielbią muzy-
ka wznoszącego duszę do wyžszyeh sfer
ezucia i pojęeia, nie lękającego się zgielku
wojny i rozlicznych niewygod, przeprowa-
dzająeego szczytnc poslannictwo swoje po-
srod trudow i niebczpieezeiistw. Orfeusza
ehe«ącego zagluszye pieniem halas wrza-

skliwy Marsą, ktory się zerwal z dlugiego
uspienia z glową niczupelnie wytrzežwia-
ią po ueztach przebrzmialego na zawsze
eesarstwa prawdziwie napoleoriskiego. Nie
boj się, przeprowadziemy ei kilka koncer-
cikow chlebodajnych — ja tu cos znaczę
w tem miescie, i spožytkuję to na twoje
dobro.

Pan Eugienijusz Nitard de Seloncourt
byi starym kawalerem, ruchliwym, przy-
jemnym i tyle zamilowanym w muzyce ile
nasz warszawski Marszalkiewicz w malar-
stwie. Poezyja,— ciągle tętniąea w ciele
jędrnie pulsująeein, ožywiala tego mlo-
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dzienca, ktory z szešedziesiąt kilka vviosen
juž przežyl, policzyl i dobrze zanotovval
vv svvej pamięci, a jednak z každej vvio-
sny przežytej vv najodleglejszych stronach
vvszystkich częšci globų ziemskiego, vvydu-
sil jeszcze zavvsze jakiš novvy zasob žycia
starczye mogący na przežycie lata, jesieni
i zimy.

Slowa mi dotrzymal jak najrzetelniej;
eztery koncertą dalem w Gotemburgu w sa-
lach Reduty i po oplaceniu kosztow zaro-
bilem przeszio tysiąc talarovv, nadto za-

rzucony zostalem bukietami, na rękach no-

szony, litografowany, opiewany wierszem
i zapisany na czlonka honorowego Towa-
rzystvva Filliarmoniczncgo, kwitnąeego tu-
taj juž od lat piętnastu.

, Žadnego mi nie brakio zaszezytu, na
jaki Gotemburg zdobyc się mogl, nawet
odprowadzenia nocą z pochodniaini do
statku parowego idącego do Ghrystyjanii.
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IV.
CHRYSTYANIJA.

Jadę tedy do Ghrystyjanii, czyli raezej
budzę się , dzięki wpiywowi odurzającgo
szampana, dopiero przed šamą Ghrystyja-
nią, gdysmy zarzucili kotrvvicę w zatoce,
okolo ktorej rozeslana dzisiejsza stolica
Norwegii, na wzgorzach majovrą roslinno-
scią swietniejących.

W przystani vvielkie mnostvvo okrętovv
vvszystkich narodovv žeglującyeh po mo-

rzu , mianovvicie pruskieh z Memla, Pita-
vvy, Gdariska i Szczeeina przyvvabionych
tutaj pod zasloną neutralnej flagi chęcią
zysku, latvvego do zdobyeia vv tych ezasaeh.
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AVidok stolicy Norvvegskičj spravvjl mi
įiievvypovviedziaiią przyjemnošč može naj-
vvięcčj dla tego, žem jej vvierny opis trzy-
mal vv ręku vv ezvvartym tomie Pamiętni-
kovv Lekarza Polaka, i že moglem spra-
vvdzič vvszystkich szczegolovv vvierzytel-
nošč.

Miasto istotnie mnie zadzivvia rozleglo-
seią, obejrzee je možna pravvie jednym
rzutem oka; vviež i vviežyczek vvięcej je-
dnakže nad tem miastem stėrczy niž nad
Warszawą, pod tym vvzględem bardzo ü-

bogą: cytadella zaš nie ležy na koricu mia-
sta, lecz stėrczy nad niem na wysokiėj
skale, i vvygląda bardzo malowniezo i gro-
žnie. Zamek kr6lewski zdumiewa rozmia-
rami lecz nie vvdziękiem stylu, teatr po-
dobnym jest raezėj do bursy, bursa znow
raczej do koseiola, a koscioly do dužych
stodol.

Ziemi rodzajnėj podostatkiem na skali-
styeh podnožaeh svviecących w slorieu ja-
kims zielono fijoletovvym blaskiem, co po-
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chodzi od nichu. Svviežčj ziclonošci i kvvi-
tnących drzevv nie braknie, bo się mie-
szkaricy calčj Norvvegii namiętnie kochają
vv zielonem, i gdzie tylko mogą, tam sa-
dzą drzewa i kvviaty, tam zakladają vvi-
szące ogrodki na skalaeh i tarasach, spro-
vvadzając ezęsto z bardzo daleka ziemię.

Ale najgorsza, žem jeszeze niezupelnie
wytrzežwial po libacyjach w Gotemburgu,
i že jakiš Jegomoše z siwiuteriką giovvą a

bardzo ezei\stwą twarzą wzmocnioną po-
tęžnym nosem podjeehal w lodee, i zapy-
tal się po fianeuzku stentorowskiin glo-
sem:

— „Nie przyjechal tutaj z vvami skrzy
pek polski YAXi Jčzef T..ski ?

— „Przyjechal — oto vvlašnic ten pan
ėo tak serdecznie zievva, i ksiąžkę tr žyma

w ręku"— odpovvie jakiš uslužny kupezyk
z Gotemburga, ktory byl na vvszystkich
inoich tam danyeh koncertach i bardzo się
mną podczas podrožy zajmovvat.

Jegomoše z sivviuteriką glovvą spojrzavv-
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szy na mnie, obraca się do kilku mlodych
ludzi siedzących nalavvkaeh, znak koman-
dorski daje ręką, mlodzi ludzie vvstają,
odkrywają glovvy, otwiėrają usta, i na nu-
tę siavvnego polonezą Kurpinskiego, spiė-
wają po niemiccku:

»Witaj skrzypku polskiej ziomi
Bracie między bradini tvvemi!"

i tak dalėj — dalėj najmilszemi gtosami
pizyjęli mnie kwartetem dla mnie umysl-
nie napisanym.

Lzy jak loftki spadly mi z oezu, nie
pytając ani o šmierc, ani ozapalcnie pleu-
ry skoezylcm vv morze, doplynąlein do
špievvającčj lodzi, i bylem vv ramionach
deputacyi Tovvarzystvva Filharmonijnego, i
iety zaslužoncgo Prezesa Doktora Filozofii
pana Mcrtelsona.

Dopiėro w tej lodzi wytrzež\vialcm, ale
nie na dlugo, bo filharmonija przypfyn'ėla
z amunieyją, z wieeznym Prezydentem,
ktory pomimo zmian w polityee zaszlyeh,
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trvva jeszcze na nieszczęšeie slabych glovv
za nadto dinao.

Ani mi dali przvjsė do siebie, — juž od
dvvoeh tygod.-i poezeivvy Ole Bull zapovvie-
dzial im listem prz)byeie moję, juž o mnie
pokutovvaly artykuly w gazetaeh Norweg-
skich, i wszysey eieszyli sic, že vvkrotee
ujrzą ~najlepszego ueznia i zapalczyvvego
przyjaciela OrfeusZa starėj skalistėj Nor-
wegii."

Doktor Mertelson, czlovviek žonaty, ma-
jący pięč corek juž za mąž vvydanych, byl
muzykonianem vv ealem znaczeniu tego
slovva, fanatycznym vvaltornistą, przytem
prolessorem Kontrpunktu vv univversytecie,
bardzo bogatym, vv kraju vvysoko szano-
wanym obyvvatelem, i bylym cztonkiem
Parlamentu Norvvegskiego, to jest Stortingu.

Juž od tygodnia moję mieszkanie eze-
kalo na mnie vv jego domu; ani się vvymo-
vvič, nic nie pomoglo, rob co chcesz, utop
się, povvieš się, zarznij się —ale u mnie
mieszkaj.
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Oj Yvielki Bože! goseinnosė! nie \vszę-

dzie ona jednaką, ale ją pojmują pra-
wie wszystkic narody, z\vlaszeza polno-
enc, sdzie istotnie goseinnosei potrzeba
dla zniesienia nicvvygod podrožy i pobytu.
A ježli niektore polnocne narody juž sla-
bieją w wyšwiadczaniu tej starodavvnėj
enoty, to nie wina ludzi, leez instytucyj
utrudni.tjąeyeh im pojseie za szlaehetnym
popędem serea. Ja znalaziem goseinnoše
\v narodaeh nie chlubiąeych się tak glosno
i eiągle ową goseinnošcią, ktorėj tradycyje
w niektorych innych narodaeh juž najzu-
pclniėj przebrzmialy—dzięki usilnym wply-
wom na jėj zgnębienie wywartym.

Dom Doktora Mertelsona jest eentral-
nėm miejseem sehadzek wszystkich filhar-
monistovv; rozmowa wnim toezy się jedy-
nie tylko o muzyee, o wplywie, klory na
humor, seree, uksztateenie, moralnošc i
nawet na sily fizyezne wywiėra. Tam się
rozpi\T\via o tėm Avszystkiėm eo się tyczy
wirtuozow, ieh dziatari i usilowari. W Ghry-
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styjanii nie jednego muzyka vvarszavvskie-
go lepiej oeeniają, niželi vv samej War-
szavvie, utvvory naszego genijaincgo Do-
brzyriskiego są tutaj dobrze znane, povva-
žane jako areydziela, zvvlaszeza jegokvvin-
tet na smyczkovve instrumentą.

Ha! nikt nie jest, prorokiem vve vvla-
snym kraju, przykra to pravvda, bo každy
przeciež czlovviek pala najvviększą mito-
scią dla vvtasnego kraju, i radby jak naj-
lepičj jemu dogodzič. Są jednakže vvyjat-
ki: Ole Bull jest vvyjątkicm, ale ani Mo-
niuszko, ani Dobrzyriski niemi nie są nie-
stety!

Więc pędzi mnie uragan niezaslužone-
go uwielbienia ku usilovvaniom, ktore tyl-
ko postraeh vvstydu wzniecaė može w ser-

eu mlodego ezlowieka, ktory nagle, nie-
spodziėwanie vvyskoczyl z jarzma orkie-
stry w poezet koneercistow, samoistnie
wladająeych swym losem i odpovviedzial-
noscią dla szlachetnėj sztuki, ktora lwy i



37

lamparty lagodzi, i ktadzie pod stopy sy-
novv Apollina.

Zabrzmialy mi vv uszach pienia ehtop-
ki holsztyriskičj vv kapelusz męzki übra-
nej; zajrzalcin do mojego pugilarcsu — ilež
tu novvyeh myšli, domagająeyeh się roz-
vvoju i uksztalcenia.

— „Daj mi dvva dni czasu i zupelnego
odpoczynku Doktorzc Mertelson, a nic po-
vvstydzisz się przyjęcia jakicš mi vvyšvviad-
ezyl."

— „Jesteš panem domu mojego aja tvvo-

im slugą— pojmuję ciebie panie Jozefie"—
odpovviedziat moj gospodarz, i udal, že go
na dvva dni interesą na vvieš povvotują, —

zostavvil mnie sainotnego vv ogrodzie, wkto-
rym kvvitaięty bzy ijablori—jablori polska
z czervvono-bialym kvviatem rozvvijač się
zaczynala. A ziemia tego ogrodu, po vvię-
kszej częšci balastem tu przybyla až z Po-
tągi, jeszcze pachniata krajem rodzinnym.

Praeovvatem—pr.acovvatem sercem, glo-
vvą i smyczkiem, šlęezalem nad robotą
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mozgu mojego i ręki, ktora žadnego po-
dlcgo jeszcze nie ušeisncla , bo albo vvyžej
stat ode mnie, albo tež vv innych krąjach
tak nieskoriezenie nižčj, /.e spotkač się nie
mogty serdeeznego czucia materyjalne ob-
javvy ze sobą.

Pracovvalem i slęezalem ,
— i vvygralem

i m ~Wjazd do Skandynavvii" juž wpiėrw-
szym koncereie tak jakos poczeivvie, že i
\vestehnieri, i plaezu, i krzyku, i pokla-
skow, bukietow i rozczuleri tak bylo du-
žo, iž zvvalczony uezueiami zaledvvie się
zdol»ylem na porządne krakovviaki i ma-
zurki. Ale one vvlasnie dobily slueha-
ezė)w, i vvyniesiono mnie ze sceny na par-
ter, seiskano, miętoszono w sposob nie-
uezeiwy, ledwie iskierkę žycia we mnie
pozostawiono.

Dalszego pobytu vv Chrystyjanii mamže
opisyvvač dzieje?

Byl to szat, byla to zabavva, bylo to
niestety! pijanstvvo, ezęsto povvtarzanc, co-
dziennie povvtarzanc pomimo mčj vvoli,
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chęci i možnošci. Pięč dalem koncert 6w
vv przeeiągu dvv och tygodni, i to vv sali
Tovvarzystvva Filliarmonicznego, vv Redu-
eie a mianovvieie vv teatrze. Pieniędzy ty-
le zarobilem, žem talary bite musial cho-
vvač — z przeproszeniein povviedziavvszy—

vv szkarpetkach, ktorych na szczęšeie mo-

ję, nie przeezuvvając možlivvego užytku,
vvyvviozlem kilkanašeie z Paryža.

A potem?— ale což povvičm o Chrysty-
janii novvego, dotychezas nieznanego, nie-
opisanego przez Autora Wspomnien z Po-
drožy?

Oto znalazlem w poczcivvėj Chrystyja-
nii najniebezpieezniejszego bandyte jakie-
gom dotychczas w žyeiu mojėm \vidzial;
nawet tu utrzymują, že niezėm Kartusz
Paryzki i Fra Diavolo Kalabryjski w poro-
vvnaniu z Uli Eilandem, bandytą Norwegii,
ktory przcz lat osm nieublaganie pusto-
szyl vvszystkie kutiy, trzosy i kieszenie
svvych ziomk(jw dzieląc się jednakže bar-
dzo sumiennie zarobkiem z biėdnemi ludž-
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mi, nawct dosylal hojnc dary dla szpitali
w Ghrystyjanii i w innych miastach. Niė-
masz kassy rządowėj i prywatnėj, ktorėj-
by nie zlupil choe z jeden raz, i to bvio
jego najulubieriszą specyjalnoscią; nie tyle
lubit napadaė na dyližanse, alc w razic
potrzeby nie \vahal się tego zrobiė, a raz

navvet potrafil uprovvadziė kassę Avojsko-
wą, k torą wiozl Haus-Glad Bloeh, Adju-
tant Jcneralny Armii Norwegskiėj. Przy-
tėm vvaleezny, vvspanialy, dowcipny b«awil
od lat kilku ealą Norwegiję odglosem s\vo-

ieh boliaterskieh ezynow, ezėm wywarl
najzgubnicjszy wplyw, bo kilku mtodyeh
ludzi czująe w sobie žądzę slawy i awan-
turnicze usposobienie, a nie znajdując l'e-
pszego pola dla rozvvinięcia zdolnosci s\vo-

ieh, poszlo za przykladem Uli Eilanda i
zostalo bandytami.

Juž szeše razy poelivvycono tego nie-
bczpiccznego czlovvieka, ktory się nie bal
ani Boga, ani žandarmovv; juž szeše razy
osadzano go vv vvarovvnčm vvięzieniu na
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calc žycie, ale przcbiegly, pelen gienijal-
nošci bandyta zavvsze ūmia! ueiee z vvic-
zienia, i jeszcze zeii uprovvadzal najle-
pszych kompanovv svvoieh.

Ale go poelrvvycono po raz siodmy, zro-

biwszy nari obtawę z catym puikiem pie-
ehoty i dwoma szwadronami jazdy, zglo-
dzivvszy go do tego stopnia, že się juž ža-
dnym sposobem broniė nie mogl; i znovv
go osadzono na cale žyeie w cytadelli
Ghrystyjariskiėj, bowiem kary smierei dla
tego przeeiw niemu wymierzyė nie bylo
možna, že Uli Eiland nigdy nikogo nie za-
bil, i tak po ludzku swoje rabusiostw a

przeprowadzai, že procz pieniędzy nigdy
nie nie übywalo jego ofiarom , nawet nie
byl amatorem gvvaltu jak Barbone z Pari-
stwaKoseielnego,ktory swoje wlasne zgvval-
cone ofiary polėm wlasną ręką lubil zabi-
jaė. Ale się Barbone w więzieniu najprzy-
kladniėj nawroeil i poprawil, więc mu tėž
laskavvie darowano žyeie, a nawet go zro-

biono w więzieniu w Givita-Veechia jakims
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dozorcą ezy zbircm jego davvnych spol-
pracovvnikovv. Mogl sobie žye bardzo vvy-
godnie.

Ale vvročmy d o bandyty Norvvcgii. Więc
zamknięto go vv cytadelli, a jej Guberna-
tor, Jeneral Ole Gabrycl Ridderfiold nie
vv malym byt ainbarasie, dotąd bovviem
Uli Eiland drvvil z kajdan, zamkovv, mu-

rovv i karabinovv, i zevvsząd zdolal uciec.
Gubernator kazat go sobie przyprovva-

dzič, i niemalo się zdzivvit, gdy vv straszli-
vvyin rabusiu ujrzat ezlovvieka vvysokiego,
vvysmuklego z czolem szlachetnem i oezy-
ma vvyrazu šmiaiego, ale najzupelniej po-
czciwego.

— ~llli Eiland!" rzeeze dori Guberna-
tor— „dotyehczas umiales uciee ze wszyst-
kich \vięzieri gdzie cię tylko osadzono;
\vięc pojmujesz, že jestem zniewolony u-

žyė >vszelkich srodkow ostrožnosci, aby
ei utrudnic ucieczkę."

Uli Eiland ušmieehnąt się dovvcipnie
į szyderezo.
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— „Więc mniemasz, že moglbyš ztąd
uciec? "

— spyta dalėj Gubernator.
— ~Mniemam panie Jenerale "

— odpo-
wiė \vięzicri.

r- ~I ezy masz intencyje ucice?"
— „Mam panie Jenerale."
— „A zatem będc cię musiat trzymač

dniem i nocą vv kajdanach, przykutego do
murovv vviczienia."

Uli Eiland znow się ušmieeha szyder-
ezo, i s\vą szlaehctną postavvą, s\vą uino-
seią we \vlasne sity imponuje Gubernato-
rovvi.

— „Sluchaj przyjaeielu! "
— rzecze na-

gle Gubernator do swego vvięžnia na wie-
czny areszt skazanego— ~ja się eiebie isto-
tnie boję, ty ucieczesz i nabavvisz mnie
klopotu, aja tego juž mam po uszy-,—
sluchaj ja jestem pevvien, že uczueia ho-
noru nie vvygasly w tobie, daj mi slowo
honoru, že nie uciekniesz, a zostawię eię
zupelnie wolnym \v obrębie cytadelli."

Nie tak od ražu przystal na to Uli
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Eiland, tylko dopiero namyšlivvszy się i
dobrze się przypatrzyvvszy Gubernatorovvi.
Ale nareszcie przystat, i uroczyste dal slo-
vvo lionoru, že nie ucieeze.

Przez caly rok Uli Eiland byl najprzy-
kladniejszym czlovviekiem, nie nadužyvval
vv niezem užyezonej mu vvolnošci, nie zma-
\vial się z nikim, nie buntovval drugich,
znosil na pozor svve vvięzienie z przykla-
dną cierplivvošeią, czytat religijne ksiąž-
ki;— ale byl zavvsze smutnym i seeht vvi-
docznie.

Nareszcie posunięto pana Jenerala Ole
Gabryela Kidderfiold na wyžszą posade, i
inny Jeneral objąl komet.dę w eytadelli,
i poznawszy juž \vprzody Uli Eiianda, chee
mu takže pozostavvic vvolnoše krąženia we
wnętrzu cytadelli pod vvarunkiem, že się
slowem honoru zobovviąže nie ueiekaė.

— „Nie, panie Jenerale, eom zrobil dla
starego i slabovvitego poprzednika Pariskie-
go prosto tylko z litošci, tego zrobie nie
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mogę dla Pana, ktory jesteš nilodym i zdro-
vvym Jeneralem."

— „Ale czyš oszalal Uli Eilandzie, žc
moją taškę odrzucasz?"— spyta Jenerai
do najvvyžszego stopnia zadzivviony.

— „Nie! nie oszalalem jeszeze panie Je-
nerale , ale zidyjoeialbym, gdybym mial
žyė bez nadziei \volnosci"—odpovviė lii
Eiland. „Tak,—ja przekladam najhvard-
sze i najeięžsze więzy, jak najostrzejszy
dozor, bylebym się tylko cieszyl nadzicją
vvolnosei, i mogl przemyšlivvaė nad sposo-
bami ucieczki. Zvvraeam ei panie Jene-
rale siowo, ktoiego bylem niewolnikiem;
rob ze mną eo chcesz, pętaj eialo — ale
dusza moja juž od tej ehwili \volna."

I jakiš vvyraz davvno nievvidziany szczę-
šcia zajašniat na tvvarzy honorovvego ban-
dyty.

Gubernator wicdzial, že žadne przed-
stawienia i namowy nie pomogą z lakini
rozpaezliwcem. Kazal go oheiąžyė kajda-
nami, wsadziė w klaike drcvvmaną, kto-
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rej každa szprycha polączona byta z dzvvo-
nem, i za najmniejszem poruszeniem okro-
pny harmider vvzniecala; tę klatkę zaš
vvstavviono vv kazamatę z boinbotrvvalem
sklepieniem, idvvoch postavviono szyldvva-
ehovv pomiędzy klaiką a niūrami kaza-
maty.

Jednej pięknėj nocy skradziono Komen-
dantovvi kassę i najlepszego konia. Kto
ukradi? Uli Eiland, ktory tejže samej no-
cy rozkul się, strožovv svvoieh podusil i
ueiekt.

Jesli go teraz zlapią, to juž będzie
musial dac gardio, bo popelnil dwa mor-
derstwa. Ate morderstwa juž go može
zaprawily, i juž može Uli Eiland nie bę-

dzie tak ludzkim rabusiem; može będzie
rozbijal, mordowal a navvct gwalcil.

Jaką szkoda! brakio mu widowni, na
ktorėj jego zbrodnie przemienilyby się
w bohatėrskie czyny. Krawczyk Tordens-
kiold z Bergenu ukradl konia w dziesią-
tym roku žycia, i ranil žandarma cheą-



47

eego go schvvytaė. Potėm ten sain Tor-
denskiold zostal Admiralem i Hiabią, i
bylby zostal księeicm, gdyby nie byl zgi-
nąl w pojed)Tiku w trzydzicstym czwar-

tym roku žycia.

Gheialbym powiedzieė dužo dobrcgo o
tutcjszyin teatrze, zwlaszeza o operze,
ktorėj artysci i artystki widoeznie się sta-
rali o zjednanie sobie mojego szacunku.
Wystąpiono tutaj nie z lada rzeezami, mia-
nowicie z Damą Bialą, z Dominem Gzar-
nėm, z Martą, zLindą z.Chamo_inix_. W prze-
ciągu dwoch tygodni dano siedem oper.

Nie bylby się gniėvval Auber, ani žadcn
z kompozytorcVvv vvidząc się tutaj przed-
stawionym, bo Skandynawczykowie i Skan-
dynavvijanki inają przepyszne glosy, into-
nacyję nadzwyezaj pevvną i wyborny slueh;
ale ani smaku, ani wyrazu, žadnėj szko-
ly i metody w tym spiewie. S :\ to pię-
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kne, sobie samemu pozostavvione instru-
mentą, nad ktorych vvyrobieniem vvarto
popraeovvač.

Na moję przedstawienie Towarzystwo
Filharmonijne przystalo na založenie Szko-
iy Špiewu, i na zapisanie dobrego znanego
mi professora spiewu z Paryža.

Orkiestra Teatru Clirystyjanii, zložona
z trzydziestu osob, zavviera vv sobie dvvoch
dobrych skrzypkovv, bardzo dobrego base-
tlistę i jednego z najlepszych vvaltornistovv
jakich styszalem. Chory niežle w)čvviczo-
ne. Ale vvszysey vvespol najdoskonalčj na

szklannych instrumentach vvydoskonaleni.
Zresztą, eo do innych szczegolovv przed-

stavvienia, to jest do gry, toalety, dekora-
eyj i maszyneryi vvyznač jednakže muszę,
že teatr Clirystyjanii vvcale nie jest go-
dnym stolicy krolevvskiej; sala takže nie
jest ani piękną ani vvygodną.

W czasie antraktovv, dūžy gazovvy švvie-
oznik przyšvvieca i rzuca došc rzęsiste šwia-
tlo; ale švvieeznik ten gašnie w ehvvili
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gdy kurtyna się podnosi, i \vidzov. ie po-
grąženi w ciemnosci siedzą jak w kame-
rze obskurze, i ehcąe nie chcąc muszą się
patrzėė na scenę, bo najbližszego nawet
sąsiada nie widzą. Surovvėj obyezajnosci
Norwcgezyey nie korzyslają z tego zaėmie-
nia; eiekawym bardzo eoby się wtedy u
nas dzialo na paradyzie, a nawet w niekto-
rych ložach, zwlaszeza parterowych?

Kobiety w Chrystyjanii są dosyė iadne,
nawet weale zgrabne, mile, wesole, u-
przejn.e, ale. jeszeze wcale nie zalotne,
zavvsze jeszeze za nadto zimne. Nie wiėm
zkąd to pochodzi, že pravvie vvszystkim
puchną i rumienią się uszy, i psują się
zęby; muši to byc skutek zimnego i wil-
gotnego klimatu, bo i francuzki, ktorych
(u žyje kilkanascie podlegają tym choro-
hom uszovv i zebow.
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V.
PODROŽ

Z CHRYSTYAN.I DO DRONTHEJMU

Co za przeskok z sali widowisk \v Chry-
styanii do szczuplėj kajuty na statku paro-
wym X- e Gustaiv, od rozkosznėj muzyki
Aubera, do gluehego szumu bahvanovv,
z wygodnego aksamitem vvybitego fotelu
do gwaitownie miotanego statku,— z lago-
dnėj atmosfery nieba Chrystyanii do o-
strych wiatrow zatoki Drontheim! Czėm
się więcėj posuwam naprzod, tym bar-
dziėj czuję oddalenie od sloriea i cyvvili-
zacyi,— tego drugiego slonca więcėj ogrze-
wającego, a mniėj opalająeego.
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Minąwszy Chrystyanią ajadąc dalėj na
polnoc, znajdujemy się w najpiękniejszym
kraju. Wieš Saudwolden, gdzie mi vry-
padl noeleg, može byc porownaną z Inter-
lacken albo Chamounix. Otoczona zielo-
noscią ležy w dolinie, z ktorėj widok od-
siania się na ogromne jeziora, pokryte wy-
sepkami; widok zamykają srednio- \vzro-

sle gory obrosle jodlami, ktorych ciemne
ryšy wyražnie odbijają się na blada\vym
blękicie nieba. Wszystko to tworzy caiosė
nieopisanie powažną,jakiš krajobrazSzwaj-
earyi, žyvvszą niž ona zdobny zielonoscią,
albo tėž Szkocyi, ale nierownie wspanial-
szy. 0 swicie opuscilem Saudwolden, sia-
diem do powozu kiedy od jasnyeh promie-
ni wschodząeego z po za gor sloriea, cie-
mno-zielona barwa jezior, zamienila się
w blyszczące žwiereiadio. Bylem zachwy-
cony, wielbilem Boga, ktory stvvoizyt tak
bogatą w pięknožė przyrodę. Jak się ia-
two domyslic, podrož w tak pięknym kra-

ju muši byc przyjemną, urozmaicają ją
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rozliczre niespodzianki; rozstawszy się z sa-
motnoscią szwedzką, napolykamy malo-
wnieze, poryvvająoe swą dzikoscią okoliee
NoiAvegii. Drogę zalegają geste i zielone
lasy, z posrodka nieh dolata szmer liez-
nyeh strumieni, tak glosny, že zdaje się
jakby tam bystre plynęly jjotoki. Z Hund,
gdziem nazajutrz nocovval, zdaje się. wi-
dziec ostatnie, nie wyražnc ryšy Dofrines
(gdzic g(>ry Koleu) i ich najwyžsza odnoga
Dovvr-Field, przebyvvamy wreszeie dlugi
larieuch piętrzących się jedne nad drugie-
mi pagorkow. Gdym przez nie jeehal, to-
pniejące podovvezas sniegi przepelnily do-
liny i potworzyiy kaskady, splyvvające spo-
kojnie, bez tych szalonych spadkow, na-
potykanych w Szwajcaryi.

Szweeya nie obfituje w miasta, w Nor-
wegii zas niėma ich pravvie. Między Chry-
styaniją a Dronthejmem znajdujemy jcdy-
ne Lille-Hammer, tak jednak niedavvnc,
že na wielu mappach nie jest oznaczonėm.
Jest to lieha miešcina nie poeiągająea sy-
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metryą ani regularnošcią ulic, bez ogro-
doAV, bez większych gmaehow, podobna
do kill-Usetmetrowego roAvnolegioboku, wy-
peinionego najseislėj komorkami, a w nich
mieszka ludnosė, ktorą nie možnaby juž
nazvvaė wiesniaeką, a nie mogąea byc je-
szeze mieszezaristvvem; mieszkariey bovviein
zatrzymali wady obydwoeh stanow, lą-
cząe rubaszne zvvyezaje wiesniaka z p}-

cha mieszezana.
Z wielkim žalom, dla braku koni mu-

siaiem bawie w tej nudnėj mieseinie dwie
godziny, i niczėm, nawet obiadem zająė
się nie mogiem. W calym handlu wiktua-
16\v nie dostalem kawa_ka mięsa. Žoią-
dek moj nie cheial zaspokoiė się tym ar-

gumentem, že mieszkaney zamienivvszy są-
siednie laki w dumny arsenai morski, tėm
samėm pozbyli się trzody. Wreszcie po-
iąezonemi silami przyniesiono mi kawa-
lek lososia, jeden suro\vego, drugi na poi
osolony, trzeci vvędzony a w dodatku ma-

sia i ehleba. Z tego ostatniego skiadal się
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ealy moj obiad, częste bowiem spotykanie
owėj ryby, nawet najrozmaieiėj przypra-
wionėj, wstręt mi do niėj sprawilo.

Kwestya gastronomicznatraktowaną jest
w Norvvegii bez wielkiego zaehodu. Jedzą
tu bardzo malo i bardzo nędznie; požc-
gnawszy Chrystyaniją nie znajdziesz nigdzie
ani ehleba, ani wina, tych glovvnych pod-
staw každego oswicconego posilku. To co
tu nazyvvają chlebem, jest zupelnie ro-

žnėm od ehleba naszego. Chlėb norwegski
ma formę i twardosc talerza porcelanovve-
go, robią go z mąki jęcziniennėj i žytniėj
z dodatkiem sportrj ilosei plewy. Tak u-
pieczone plaeki, z ktoryeh zawsze robią
sobie zapas, przedziurawione w srodku i
wetkniętc na kij wieszają u pulapu. Wię-
cėj vvybredni okryvvają je plotnem, ogol-
niėj jednak są wystawione na znakomity
wplyw dymu i kurzu.

Oproez tego, wcale nie apctycznego
ehleba, na ktory zaledvvie po diugim po-
seie mogtem się zdecydovvaė, vvszędzie
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(z vvyjątkiem Lille-Hammer) znajdziemy
mleko i jąja. Trafia się takže došc ezę-
sto na ser nicsolony, lub przesolonc ma-
sto, a to zavvsze vv tovvarzystvvie koniecz-
nego iososia, ktory stanovvi podstavvę szezu-
plyeh zasobovv žyvvnošci.

Brak ten latwo się tlumaczy w kraju
tak nieludnym i malo uprawianym, mie-
szkania zAvolna stają się tak rzadkiemi,
iž nieraz zdarzy się podrožowaė caly dzieri
nie napotkawszy, chyba na stacyi poczto-
wėj, ani jednego czlowieka.

Stacye te nic są to vvioski, ale tylko
folvvarezki, nazyvvane tutaj gaards.

Gaard norwcgskie, sklada się z obszer-
nego domu mieszkalnego otoezonego male-
mi ofieynkami przeznaczonemi na spiehrz
i stajnie.

Korpus gioAvny wybudowany z pni jo-
diowych, zaledvvie oeiosanych, pomiędzy
ktoremi szezeliny zapychają mehem, jest
mieszkanie gospodarza i jego rodziny, do-
mowniey zaš idomowe žwierzęta zajmują
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lokal w oficynach. Owe gaards mają po-
zor oddzielnych kolonijek, wystarczają-
cych šame sobie. Znaczne pomiędzy nie-
mi odleglosei i nieublagana ostrošė zimy,
zmuszają te wiesniaeze rodziny, do zaopa-
trywania się we wszystkie potrzeby do žy-
eia. Są tėž bardzo przemyslni. Kobiety
przędą len i konopie, tkają plotno i robią
pewien rodzaj ordynarnego sukna, nazy-
\vanego tu ivandmel, ktore im služy na
odziež; męžczyzni są kolejno, rolnikami,
kovvalami, ciešlami, a w potrzebie kra-
weami i szevveami. Procz wygodnėj odzie-
žy i potrzebnjch sprzętow, mlode dzie-
\vezęta mają koronki, klejnoeiki, chuste-
ezki jed^vabne i inne ladne, a nawet dosė
kosztowne drobiazgi, przynoszone im nie-
raz z dalekich krajow w darže przez oj-
ea, braei i narzeezonego, a nadto w ka-
ždym domu zobaezysz na stole kilka ksi«ą-
žek, przynajmniėj wielki wolumin Biblii,
jedyną księgę stanowiącą bibliotekę naju-
božszego i wystarezającą najego potrzeby.
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Každe dziėcię nim się spao potožy, prze-
czyta ei na zawolanie matki kilkanascic
wierszy i zmowi Ojczc nasz i Wicrzę w Bo-
ga i Dziesięcioro Przykazari. Oh! slodki tu

wiedzie byt každy wiesniak! zimny wpra-
wdzie, lecz bez burz a czysty, jak blękit
nieba polnocy. Wtėm miejscu okolica skro-
mna i pogodna bez promieni, bez gwalto-
wnych wzruszeri, na ktorą udręczone ser-

ca z zazdroseią-by spojrzaly. Invideo ųuia
ąaiescmit. zazdroszezę im, bo są spokojni,
powiedzial jakis dobry Swięty, ktorego so-
bie nie przypominam nazwiska.

W spokojnyeh rys ach tej ludnosei, žy-
jącėj w odrębnėm wlašeiwėm sobie szczę-
seiu, možna \vyczytac cale jėj žyeie. Typ
norwegski odznacza się nadewszystko šilą
i zdrowiem, twarze mają wydatne, czer-
stwe, nosy szerokie, zadarte, oczy blado-
niebieskie, wlosy jasne ale kręeące się i
delikatne. Glowy dzieci pokryte są jakby
delikatnym bialym jedwabiem, przypomi-
nająec owe malė figurki Jezusow z baran-
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kiem, na ktorym podobne welniane runo,
napotykane pod kloszem w oberžach fran-
euzkich, kobiety stosunkowo wyžsze od
męžczyzn, miewają plee zachwycającą,
przez co zdają się byc nieraz piękniejsze-
mi niž są w istoeie. Bywają matkami
wielu dzieci, dla tego tež zapewnie pomi-
mo spokojnosci žycia, starzeją się bardzo
prędko.

Oto jest opis ogolowy ludnosei, dla od-
dania zas krajobrazu trzeba koniecznie
pomocy olowka.

O kilka mil od Lille-Hammer, wježdža-
my w malowniczą prowincyę Guldsbran-
dal, droga wijąca się na pochyiosci gory
idzie po nad przepascią, na dnie ktorej
pieni się bystry potok Lougen. Po dru-
giėj jego stronie, piętrzy się takže gora,
nierownie spadzistsza od opisanėj poprze-
dnio; mnostwo kaskad plynie z ich szeze~
lin i lączy się z potokiem. Wszystko to

stanowi calosė dziką i smętnie piękną.
Tylko wAbumie pokazac možna ealą wicj»
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ską malovvniezosc Norwegii. Až nadto je-
stem pevvnym, že nie opiszę jėj dokladnie,
bo tego rodzaju piękno tylko czuė, tylko
westchnicniem oddaė možna. Wolę więc
opowiedzieė zdarzenie moję, zaslugująec
može na wspomnienie_

W niedzielę okolo 10-tėj z r ana zbliža-
jąc się do stacyi Laur-gaard, zdrzymalem
się w povvozic. Kazalem go poopinaė dla
oehrony przed drobnym, zimnym, ciągle
padającym deszczykiem. Wpadlismy wszy-
scy w stan odrętvvienia, jaki zwykle wy-
woluje w nas zimno, zmęczenie i nudy,
kicdy nagle droga idąea pod gorę, stata
się niczmiernie spadzistą. Potrzeba bylo
o tyle zjechaė na dol, o ilešmy vvjeehali.
Przewodnik otrzymal rozkaz trzymania ko-
ni przy pyskach, ale niešvviadomy vvlasno-
sei powozu, za zbyt powstrzymywal ko-
nie, a ten popchnicty wlasnym cięžarem,
leeial szybko i zboezywszy z drogi zsunąf
się w przepasė, na dnie ktorėj kipial Lau-
gen. Dwa razy w powietrzu dalismy ko-
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zioika, vvszystko trzeszezato, avv myšli
mej z szybkošcią btyskavviey, jakto byvva
vv chvvilaeh stanovvczyeh, przesunąt się
obraz okropnej, z pogruehotania lub zato-
nięcia šmierei.

Ale Bog zawsze milosierny, wybawil
nas od zguby. Kilka nędznych jodei wy-
rastalo z posrodka zalomow skaly stano-
wiąeėj bok przepasei, pomiędzy nie wpa-
dly kola povvozu a my zawislismy nad ot-

chlania.
Bylem caly potluczony, lecz jakby eu-

dem nikt z nas nie odebral rany, jeden
tylko kori wpadl pomiędzy zalomy skaly,
zkąd go juž trudno bylo wydostaė. Kiedy
się powoz zatrzymal, znalazlem się pod
zaspą poduszek, ksiąžek, papierow, flaszek
i innyeh rzeczy, ktore powylataly z kie-
szeni i szkatulek. Zdziwiony že jeszeze
žyję, wyszedlem z powozu, z wielką ostro-
žnošeią, žeby przcz jakie nowc wstrzą-

snienie nie spowodowaė nowego usunięcia.
Czepiając się galęzi, kamieni i cierni po
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nad przepašcią, ehoc z trudnošcią zdola-
lem się jednak vvygramolič. Zmęezony sia-
dlem przy drodze , a spojrzavvszy vv prze-
pašč, zobaezyiem vviszący povvoz, podo-
bny do klatki uezepionej przy starym mu-
rze.

Podczas deliljeracyi furmana i przcwo-
dnika nad srodkiem, zkądby dostaė po-
moey, nadjeehal mlody oficer norwegski,
w ckwipažu zwykle tu užy>vanym, skla-
dająeym się z krzesia zawieszonego mię-
dzy eztėrema kolami. Miody ten czlowiek,
okryty woskowanym plaszezem, dąžyl do
Drontheim, zaciągająe się silnie z burszty-
na. Služąey moj zbližywszy się do nicgo,
w krotkieh slowach opovviedzial mu caly
nasz wypadek, oficer stanąl na chvvilę,
wysluchal go cierpliwic ale obojętnic, a

potėm ruszyl ramionami, i rzekl: „W oj-
czyznie Ole Bulla nie potrzcba zagranicz-
nyeh skrzypkow!" Narescie spiąl konia
i ruszyl dalėj. Nie wiele mi wlal otuchy
w scrce ten syn Norwegskiego Marsą.
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Tymczascm zmuszeni bylismy szukaė
rady w naszėm položeniu. Furman siadl
na konia najmniėj potluczonego i popędzil
do Laurgaard, szukaė pomocy. Szezęseiem
bylo to w niedziclę, w dzieri, w ktorym
ludzie fobvarezni zbierają się na zabavvę
i fajki. Po dvvoeh godzinach nieznosnego
oczekivvania, wrocil posianiee, a z nim
piętnastu ludzi zaopatrzonyeh w sznury.
Wydobyli wreszeie powoz, vvszystko eo

powylatalo, popakowali w tlomoki, a pu-
dlo przywiązali povvrozami, potėm zalo-
žono konia i poprovvadzono go stępo. Co
do nas musielismy przebyc trzyinilową prze-
strzeri pieszo, až do Laurgaard. Przyby-
lem nadzwyezaj oslabionym, teraz dopiė-
ro po unikriionėm niebezpieczeiistwie u-
czulem, dotkliwy bol z potluezeri, gdyby
možna bylo oplacilbym jak najdrožėj kil-
kodniovvy spoezynek, ale nie možna bylo
bawiė przez dlužszy ezas, nad potrzebny do
naprawy kol i przypasania novvego dyszla.
Reparaeya nie trwala dlugo, i juž wieezo-
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rcm tego samego dnia siedzialem w po-
wozie, z postanowieniem jechania przez
calą noc, dla powetowania straconego cza-
su. Takte postanowienie przy innych oko-
licznosciaeh, moglo bylo narazic nas na
nowe i większe niebezpieczeristvvo, ale na
szezęscie bylo to w Czerwcu, a w Norwc-
gii noce w tym miesiącu są krotkie i wi-
dne. Jakož o 10-tcj vvieczorem, przy na-
szym wyježdzie možna bylo jeszeze do-
kiadnie rozeznaė przedmioty.

Następna staeya nazywa się Hougen,
pragnąlem dojechaė do niėj jak najprę-
dzėj, by ehoė szklanką mlėka zaspokoic
paląee mnie pragnienie. Zawiodla mnie
nadzieja, Hougen nie jest nawet fohvarcz-
kiem (gaard). Kiedy się powoz zatrzymal,
nigdzie nie bylo widaė domostvva, konie
ezekaly na nas przy slupie na šrodku dro-
gi, pilnowane przez trzynasto lub cztėr-
nastoletniego chlopca, chudego, bladego,
wątlego z wyrazem cierpienia i dzikosci
w twarzy, Zdawalo mi się, že widzę przed
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sobą zlego geniusza tej okolicy. Dziėcię
patrzalo na powoz z nieufnoscią i zadzi-
wieniem, nigdy bowiem nie musialo go wi-
dziec taką formą; wcale nie mial ochoty
siąšė z \vožnicą na koziel, ktory nie zda-
wal mu się dosė bezpiecznym. W koricu
jednak odwažyl się wsiąšė, i zaledwic za-
jąl swe miejsce zacząl pobudzaė konie do
biegu przcražliwym gloscm; konie tež pu-
se ily się lotem strzaly. Nasz dziwny ma-
ly poeztylion, wysadzil nas w vvioseczce
zložonėj z siedmiu ezy osmiu domow, kto-
re zdawaly się cudownym sposobem byc
zawieszonėmi w powietrzu. Posta^vione
byly na eztėrech kamiennych slupaeh, a

przez wzniesienic widac bylo pod niėmi
niebo, co dzi\\Tiy sprawialo effekt. Rozu-
mie się, že wzniesienie to ma na celu
ochronę domow od zbyt nagromadzających
się w zimie sniegow. Wies ta, nazywana
Tofte, jedyna jakąsmy w citągu trzech dni
napotkali, posiadająca drewniany szaro-po-
malowany kosciolek, z nicodląezną dzwon-
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niczką, vv ksztalcie budki szyldvvacha, jest
dla mieszkaricovv okolicznych folvvarkovv,
eclem pobožnej pielgrzymki. W koto ko-
šeioika, vvielkie plyty kamiennc pokladzio-
ne na ziemi, vvskazują nagrobki cmenta-
rza. Trudno znaležc coš bardziej ponu-
rego, nad tę bezksztaltną budovvę, jalovve
gruntą, szare kamienie i caly krajobraz
zimnej i jednostajnčj barvvy. Dusza do-
znaje vvraženia giębokiego smulku.

W tej osadzie koriczy się juž goseinice,
zvvykle przyprzęgają parę koni dla latwiej-
szcgo przebyeia stromych i spadzistych gor
Dovre. Podrožny wježdža pomiędzy okro-
pne Yvąvvozy. Tu nikną slady roslinnosci;
vviosna ktorąšmy zostavvili o dvvadziešeia
mil za narni, ustępuje miejsea zimie; ani
jeden listck na drzewie, ani trawka na
ziemi, nie urozmaiea vvidoku, chociaž to
bylo w CzeiAveu. Czarne krzaki i karlo-
Avate drzeAva rosną okolo drogi pokryte
šniežną osloną. Napotykane došė ezęsto
pnie obalonych drzeAV i ogromne przcsu-
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wające się węže tamoAvaly nam drogę, a
olbrzymie zielonawe kamienie Avygladaiy
z blotnistych kaluž jakby Avielkie ropu-
chy. Jakąš clrvvilę zdalo mi się, že wi-
dzę stojąee na gosciricu straszydlo, z od-
ehylonym calunem, Avyciągająee ku nam
košciste ramiona, po eliAvili dojucro prze-
konalem się, že tėm straszydlem byla
brzoza z pniem zasypanym šniegiem, oaac
zas wyciągnięte ramiona byly tylko jėj ga-
tęžmi. Bylo to zludzenie; ale AAęže z pe-
AAnoscią widzialem, dlugie na lokei cztė-
ry, ezarne i grube jak ramie. Takieh AArę-
žow nigdy av Polsee nie spotkalcm, mmet
av Kampinoskiėj puszczy. (1)

Wąwozy Avktorcsmy Avjeehali, są aaio-

žny sposob napiętnoAvane posępnoscią, raz
ciągną się Avšrod sniežnyeh AAraloAAr na 50

(t) W .vschodnich Prussacli, zvvlaszeza vv Pomeranii vv Ro-
mo\ve nad brzegami Baltyku, žyly w davvnych czasach
Avęže, na pięč lokei dlugie, teraz nie znajdzie tam wc-
za dluiszego nad trzy stopy.
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stop Avysokieh; to znovvu rozsuAA^a się dro-
ga i Avidziėmy na raz mnostAvo kaskad tak
szumnie splyvvająeych, že mowę zaglusza-
ja. BladaAvy zmrok polnoey, roztaczal nad
teini obrazkami szaraAve savc niepeAAi.e
sAAiatio i dodaAAal mu jeszeze jakiėjs ta-
jemniezėj okropnosei. Wpatrujac się cia-
gle przez mil kilka w ten krajobraz, AAp..-

dlem av jakies bolesne marzenie, pode-
bne do dręcząeėj zmory. Ale oto nadeszfa
eh\vila, av ktorėj zmuszony bylem Avziąsė
ezynniejszy udzial vat eierpieniach naszėj
drobnėj karaAAany. Zbližając się do szezy-
tu Dovre-Ficldu, poklady sniežne tająe o-
siadly na kolach, a poaaoz Avstrzymany nie
mogl postapiė ani kroku, zmuszeni byli-
sniy isė pieszo. Nie przyszlo to bez tru-
du, šnieg rozmiękly przez kilka dni eie-
plyeh, nie trzymat się silnie pod nogami,
brnelismy po kolana, a często, tam gdziem
stąpil usuAvaio się nagle, i Avpadalem avszczc-
liny z ktorych na szezęseie žadna nie byla
bardzo glęboką. Waleząc eo krok z zaspa-
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mi, po dvvoch godzinach vvreszcie przyby-
lišmy do Fogstuen, folvvarku potožonego
na vvyniesionych plaszczyznacli Dovrovv,
vv stanie zupetnego vvyeiericzenia sit. Mu-
siatem išc za przyktadem innych,— roz-
grzatem się kieliszkiem vvodki, ktory mi
sinakovvat jak najvvyborniejszy nektar.

NiedalekoFogstuen, lączy się z sobą kil-
ka Avodospadihv, tworząc szeroki i wspa-
nialy strumieri, ehwalony mi poprzednio
z SAvėj maloAvniezosci; ale szukalismy go
nadaremnie, przcAVodnik nasz dlugo szu-

kai rzueoncgo przezeri mostu i naresz-
cie utrzymyAvai, že most, jak i strumien
i drogoskaz spoezyAvają jeszeze pod snie-
giem. Trzcba bylo jednak jeehaė dalėj:
przybylismy jak się nam zdalo, po zawia-
nym moscie, na drugą stronę, gdy tyincza-
sem o 10 krokow spostrzegamy wielki slup
wskazujący początek praAvdziwego mostu.
Pokazalo się, že przewodnik zblądzil, a
my przejechalismy po sniežnym pomoseie,
szczęscie dosė mocnym jeszeze. Zbladlem
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zrozumiavvszy caly ogiom niebezpieczeri-
stvva na jakie bylišmy vvystavvieni; krevv
šcięta mi się vv žytach na myšl, že vvpadl-
szy vv tę zaspę šniegovvą, možna byto po-
zostač vv niej na vvieki. Przez rozpadlinę
vv jednem miejseu mniemanego mostu, o-
bejrzalem to miejsee i przekonalem się o
jego gtębokošci; vvoda vvrzata i pienila się
vv okropnej glebi pod sklepieniem šnie-
žnem, grubem na ezterdziesei stop.

Fogstuen, skiada się z jedynych dAvoch
lcpianek, av ktorych latcm stoją konie dla
podrožnych; zimą Aviesniaey schodzą aa^ do-
liny; w tych miejseach boAviem okolice
Dovrefildu są calkiem bezludne.

O kilka ztąd kroko w, piętrzy się šora
rozdvvojona od stop do szczytu, jakby mie-
czem przecięta. Z szczytu jėj spada wspa-
niala kaskada, ktorėj woda nim dosięgnie
dna przepasci zamienia się av parę. Zale-
dwie zdolamy sobie Avyobraziė krajobraz,
ktoryby lączyl w sobie tyle szczytnėj dzi-
košei, jak ten; podobne Avidoki oplacają
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nam Avsz)stkie trudy i niebezpieezeristAva
])odrožy, zostaAviająe AApamięci niezatarte
slady.

W Fogstuen, žegnamy się z gorzystoseią,
a natom iast do Jerkind jedzie się przez
dziesięeio-miloAvą plaszczyznę. Zaraz za

lolaa arkiein zobaczylismy ogromną dolinę.
Przebylismy ją bardzo prędko; konie bo-
Aviem nabraAvszy noAvych sil przez odpo-
ezynek w Fogstuen, puseiiy się av czAval.

Po leAvėj stronie, mielismy ogromne je-
szeze zamarzle jezioro, po prawėj zas jak
zasięgnąc okiem, rozeiągala się plaszczy-
zna, a AASzędzic nieublagana i bez koriea
sniežystosė. Jedynic drogoskazy pomalo-
Avane czcrAvono, i wyglądające jak szubie-
niee przeryAvaty jcdnostajnosė podrožy.

SiiAvalismy się przez tę szczegolną kra-
inę z szybkošcią duchoAv, i to zmieniając
Avciąž micjsce bez rozstaAvania się zjedno-
stajnoscią widnokręgu; nasz lot wy_fc.Ai.a_.
się czėmsnadprzyrodzonėm, chyba tylko.
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z lotem Kirgizą na stepie porovvnač sic
dającein.

Nie moglem się dosė napatrzyc, cho-
ciaž nie vvidzialem nie Aviecėj nad nieru-
ehome AAody jeziora i zeiAvanc drogoue
slupy. ZAAolna ožyAvila się trochę ta zlo-
dowaciala kraina; ujrzelismy Avielkie, bia-
le puszczyki, ktore krąžąc tuž — tuž nad
naszėmi gloAvami, patrzaly na nas koio-
watėmi oezami, w)dając gios podobny do
krzyku męczonego dziecięcia. Ogarnąt mnie
nie wyslowiony przestraeh; wpadlem w po-
nure milezenie, z otwartėini oczyma; zmo-
ra seiskala piersi moję; nie Aviedzialem
czy žyję, czy jestem za kraiicami rzeczy-
wistego svviata.

0 szostėj z rana przybylismy do Jerkind,
gdzie mnie musiano položyc av iožko, do-
statem bowiem silnėj gorąezki polączonėj
z majaczeniem.

Jerkind, dūžy i zamožny folwark, jest
miejscem zbierania się i odpoczynku rzad-
kich Avędroweow, chcąeych ZAviedzic Snii-
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hatten (šniežną czapkę), najvvyžszy szczyt
Dovre-Fieldu. Przemyšlni mieszkariey po-
trafili tu urzadzič došc vvygodny popas.
Mala ta i jakby odlączona od rcszty švvia-
ta osada, nosi na sobie ceche dzialalnej
pracovvitošei, ktora rozjašnia czolo podro-
žnego zaelimurzonego smutnym vvidokiem
okolicy.

Doznalem tu malėj przykrošci. Na kil-
ka godzin przed narni, przybyl tu Paslor
protestaneki udający się do noAArėj paralii
pod Drontheimem, ale przybyl w tOAvarzy-
stAvic žony i jedenasciorgadzicci, zbližonych
bardzo Aviekiem,ktore przedstaAvialy aaszcl-
kie odcienia blondynovv poeząwszy od ja-
snych jak len avlosoav, až do najeiemniej-
szego migdalu. Cale to gniazdo bialych
glowek zabralo Avszystką poseiel, a uslu-
žna gosposia, po dlugiėm staraniu, ledAvie
av piAvnicy zdolaia mi urządziė ložko.

Po kilku godzinaeh odpoczynku gorą-
czka ustata trochę, i zaczelišmy się vv dal-
szą vvybierač drogę.
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Podnioslem się jeszeze nieco slaby, a
podezas zaprzęganįa zwiedzilem folvvark
a potėm Avspolną koinorę. Tu gdzie pori-
czoelty mieszaiy sic z kapeluszami, a spo-
dnic jak na tandecie Avisiaiy obok sukie-
nek,— Avybralem i kupitem dAva übrania
SAAiateczne Aviešniaka noiAvegskiego. Übior
męžezyzny, jest av czystym smaku z cza-
soaat LudAvika XV^°: wielki frak z blyszezą-
cėmi guzami, skorzane spodnie, dluga ka-
mizela hafloAvana av kAviaty; poriezoehy
z klinami, trzeAviki zc sprząezkami, z sze-
rokiėmi skrzydlami kapelusz. Übior zas

kobiety, niezupelnie a la Pompadonr. ro-
žni się nieco od stroju szlaeheica z roku
1755. Sklada się z dingiėj Avązkiėj z zielo-
nego plotna spodniey, AAyszyAvanėj av kAvia-
ty Avloczką av ŽAAvych kolorach, z jedvva-
bnego czarnego czėpka übranego zieloną
AAstąžeezką i siebrnym sznurkiem, zszklan-
nych paciorkoAA7 i ložnokoloroAAych AA\stą-
žek, av stanie zas spinają się jjrzepaską
z czeiAVonego sukna obAvieszoną metalowėmi
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brzękadlami, a vvszystko obszyvvają srebrną
koronką. Ten ostatni przydatek do stroju,
jakkolvviek trochę dzivvaczny, došc efekto-
vvnie jednak vvygląda na ciemnem übraniu.

Übierają się tedy stosunkovvo bardzo
bogato; a jedzą žle i mato!!

Jednakže übior eodzieiiny jest niero-
vvnie prostszy. Męžczyzni vvdzievvają dlu-
gie kapoty, a na glovvę ktadą czapki rc-
bione z ezervvončj vvloezki, przypominają-
ee krvvavve ezasy Frygijskie. Kobiety zaš
noszą dluga i eiemną suknie vvetnianą;
vvielki ezervvony lub niebieski bavvetniany
l'artuch a na glovvie ezarne okryeie dobrze
vvyglądające przy ich jasno-zlocistych vvio-
sach.

PoleciAvszy starannie zapakoAvac kupio-
ne stroje, dodalem do nich jeszeze trzy
futra bialych Avilkow, übitych przez syna
gospodarza, ktory mi je sprzedal za 50
zlotych polskich. Jakkolwiek wilk bialy
jest dosė pospolity w Rossyi, Avięcėjby tam
jednak kosztowal.
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Rozmarzony jeszeze nieco gortiezką, nie
Aviėm jak przybylem doKongswold, Avdro-
dze ciągle mi się zdawalo, že zaAvracamy
na jakas pustą, czervvoną dolinę.

Zastalismy tutaj dom brudny i braklo
koni.

Wrzaski kilkorga dzieci,polączonezkrzy-
kiem furmana ktory wymyslal chlopa za
to, že nie cheial przyprovvadziė savacli ko-
ni, pod pozorem že byly za daleko, zmu-

sily mnie ztąd uciekac. PozAvoliAVSzy im
krzyezeė do avoli, zabralem się do obej-
rzenia l'ohvarku. Mimo slabošei i zlego
humoru, z przyjemnoscią jednak przyglą-
dalem się dzikiėj pięknošci doliny Kongs-
wold. Dom stoi u stop polkulistėj gory, na-
ježonėj skalami, z posrodka klorych, krz)-
zując się spadają aa odospady. Jcden z nich,
szeroki jak rzeka, a gwaltOAvny jak stru-
inicri, tryska ze szczytu odrywając co eliAvi-
la po kaAAale skaly, až nareszcie z Avšeie-
kloscią Avpada w dolinę i tu niknic bez naj-
mniejszego sladu, zupelnie jak para aao-
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dna. Zacząlem się unosiė, ale zgadnijcie
jak się to skoriczyio?.... oto usnąlem wkoii-
cu. Ležąc na Avilgotnych kamieniach, oto-
ezony mglą i koiysany szumem Avodospa-
doAv; przez eztėry godziny užyAvalem naj-
milszego wypoczynku, i bylbym pewno je-
szeze dlužėj spai, gdyby nie konie, ktore
nareszcie przyprowadzono. Znaleziono mnie
w tėm schronieniu av tovvarzystAvie ogro-
mnėj žaby. Ona patrzyia na mnie obojętnie,
jakby nimfa kaskady, zdzivviona przybyciem
smiertelnego, z tak dalekich krain dla wy-
gryAvania mazurkow i krakowiakow prz}-
bylego.

Droga z Kongswold idzie nadbrzegiem
przepašcistėj gory i ledAvie Avidzianym wy-
skokiem opasuje kamiennego olbrzyma, wi-
jąc się okolo niego slimakowato. Miejsca-
mi Avązka jak powroz, robi tysiączne za-
kręty, pnie się po skale, mija kaskady,
albo znoAvu pnie się nad przepascią, z da-
leka Avygląda jak maly gzemsik na wiel-
kiėj kolumnie. Czasem trafia się tutaj na



77

przcpašcie tak bliskie siebie, že drzevvo
vv poprzek rzucone, stužyčby moglo za po-
most.

Przeražająca to rzecz patrzeė z tak
bliska na jedną z owyeh gor Avielkiego
iaricucha, opasująeego w rozmaitych kie-
runkach nasz glob. Oko szuka dna otchta-
ni, zdających się byc tylko szczelinami,
ale ich zglębic nie možna i przcražone
cofa się, truchleje. Nieforemne bryly gra-
nitowe z sciętėmi szczytami uczepiiy się
lekko scian olbrzyma i grožą stoczeniem
się wdol za najmniejszėm wstrząsnieniem.
Na gorze i na šrodku skaly niedostępne
sniegi, u dolu niezmierzone przepaseie!
A nigdy tu nie ujrzysz ani kvviatka, ani
tra\vy, ani ptaka, slovvein nie procz mchoAV
skalnych rosnących na glazach;—nie procz
szumu i jęku wiatrow, lub szmeru po-
tokoAV.

Podobnie wyobraziė sobie tylko mo-
žemy miejsce zniszczone przekleristwem
VVszeehmocnego, gdzie Aniol zemsty šeiga
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zbrodniczy cieri Kaimą. Bože! což za pu-
szcza!

O kilka mil za KongSAvaldem, droga
staje się lepszą i AAeselszą, najniebezi.ie-
czniejsze AvąAvozy juž przebyte. MinąAVSzy
szezyty Doaviu, znoAVii spotykamy się z ke-
pami jodloAvėmi, i tylko slup dymu od
ezasu do czasu przepoAviada nam goscinny
gaard. Wreszcie przybyAvamy do Soekness,
ostatniėj stacyi przed Drontheimein.
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VI.

DRONTHEIM.

Drontheim cah AAybudoAvany z drzeAva,
byvya przyiiajmniėj eo lat dziesięė zniszezo-
ny przez požar. Mieszkaridy są na to za-
avszc przygotowaft_, a jnzypatrzyAASzy się
ich domom, poznamy že nie mają ezego
žaloAvaė. Uliee są szerokie; a budynki
dreAvniane, pod liniją staAviane, i pomalo-
Avane ezeiAVono, dają iniastu pozor zimny
i nędzii>. Drontheim jednakže jest mia-
stem bogatėm, proAvadzi naAAet dosc zna-
czny handel zcAvnętrzny. Idąc ulicą z za-
dziAAieniem napotykamy av oknach za szy-
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barni z szkla zielonego, vv nictadzie po-
rozktadane na polkach bogate futra, prze-
pyszne vvyroby ze skory, dobre i nad-
zvvyczaj tanie strzelby, nože i inne že-
laztvva.

Handlarz norAvegski nie umie zachęciė
do kupna; zaledAvie on raczy sprzedaė, nie
zna uprzejmosci, koniecznego Avarunku
w jego zaAAodzic; pali poAvažnie w kącie
fajkę lub cygaro i przybiera minę niezbyt
znieAAalająeą kupująeego. Konieeznošė chy-
ba zmusiė može do kupienia czego, inaezėj
trudno się nie cofnąė przed odstręezającą
fizyognomią tych obyAvateli. Podobnie uspo-
sobieni ludzie nie poAAinniby zakladaė han-
dlu, bo Avtedy przykrosė nabyeia jest wię-
kszą od przyjemnosci posiadania, a kupu-
jący AAstrzymalby sAAToje zapędy.

Pomiędzy drevvnianemi ale nadzvvyezaj
schludnemi domkami Drontheimu, wznosi
się vvspanialy gmach, košciol Katedralny,
kiedyš pod vvezvvaniem S. Olavva, vvysoki,



81

pyszny, trvvaly i nienaruszony jak myšl
Boža posrod rzeczy znikomych. (1)

Styi jego zdaje się sięgač Xs° vvieku;
pilastry podtrzymują sklepienia arkad dzie-
lących go na dvvie navvy. Chor jest vv sma-
ku czysto gotyckim, ukoriczyl go podobno
Eystein, znakomity ovvczesny architekt.

W roku 1540 katedra, przetrvvavvszy
burze potnocy, dlugie tutejszc zimy, ni-
szczące navvet kamienie, vvojny przez
trzy vvieki i częste požary, stalą jeszcze
w calej svvej švvietnošci.

W tym roku reformacya zavvitala do
Norvvegii, vvzniecając vv eatym kraju dzi-
vvny, nieprzevvidziany zapal, poryvvająe
massę ludu do nadzvvyczajnčj dzialalnošei.
do uezucia sil i pravv svvoieh. Ale nieste-
ty reformacya sprzedaia naezynia švvięte,
vvyrzucita relikvvije i skruszyta posągi. 0-

(1) Obacz "VVspomnienia z Podrožy Dra Tripplina edyeyi Po-
znanskiej Tom 11. pag. 115; edyeyi Warszawskiėj Tom 11.

pag. 153; edyeyi Petersburgskiej Tom I. pag. 275.



82

becnie švvietny marmurovvy posąg Chrystu-
sa, dlota Thordvvalsena, vvznosi się vvprze-
pysznčj okazatošci na vvielkim oltarzu, za-

stępując srebrną trumnę ze szezątkami
S. Olafa (do przeniesienia ktorej trzeba by-
to 60 ludzi) jak niemniej i inne relikvvije,
btyszczące drogiemi kamieniami.

Nie ma juž dzis ani posągow na eho-
rze, ani grobowcow po kaplicaeh, ani lamp
przed Sanctuarium, a Avszystkie sztukate-
rye co oszczędzil burzący faiiatyzm XVI.
Avicku, okryto zaslonami. Nie chcą Prote-
stanci žeby ich urok sztuki odAvodzil od
czei Wiecznemu DuchoAvi Avinnėj!!

Gdym zvviedzal ten švvięty przybytek
starodavvnej, vv zimnej potnocy, gorcjącem
plomieniem palającej vviary, deszcz ulc-
vvny padai; vvielkie ostrotuki okien, bez
rožnokolorovvego jak davvniej szkla, rzu-
caly bladavvy eieri na posadzkę, ktory
dzivvnie harmonizovvat z opustoszalvm bu-
dynkiem. Zdavvaio się že šamo Niebo smli-

tine spogląda na tę vvspanialą bazvlikę,
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švviadka tylu kicdyš švvietnych obchodovv,
otoczoną taką czcią, zbogaconą tylą skar-
bami, a teraz na zavvsze osierocialą vvdovvę
po Katolicyzmie, ktory ją zbudcvvat.

Nie mogc nigdy bez gtębokiego wzru-
szenia, patrzėė na gotycką ŠAviątynię prze-
mienioną av zbor protestancki; przykro mi
gdy widzę zniszczoną choėby w imie F-AATan-
gelii, jedną z tych .sAviątyri pelnych AAiel-
kosci i poezyi. Bylo to Avięcėj uezueie
artystyczne niž religijne, i dla tego proszę
niedopatryAvac się w moich slowach na-
pasci na protestantyzm, jestem boAviem
z liezby tych, ktorzy Avicrzą, že každc
wyznanie zasluguje na szacunek i každa
chrzescijariska Religija ma do nicgo roAArne
praAvo.

OpusciAA szy katedrę Avrocilem do domu
nazwanego hotelem w ktorym stanąlem,
w celu übrania się na obiad do P. Riss Gu-
bernatora miasta. 0 godzinie 4t6J (jak wy-
znaczono) przybylem do jego palacu tro-
chę zmoczony.
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W Drontheim niepodobna ježdzič povvo-
zami, latvvičj možna sankaini.

Patae Gubernator a (jak go tunazyvvają),
jest vvielkim drevvnianym budynkiem, nie
mającym nic vvspolnego z palacem procz
nazvvy i kolosalnych rozmiarovv. Položo-
ny przy ulicy Monkgadc, najpiękniejszy
vv7 catčm miešcie, podobnic jakKrakovvskie
Przcdmiešeie vv Warszavv ie.

Monkgadc pod Avzgledem pcrspektyvvy,
ma widok na szeroką przystari, pelną stat-
kow, na masztach ktorych poAvieAAaja fla-
gi wszystkich Aviększych i mniejszyeh kra-
jow Europy i Ameryki.

Pan Gubernator przyjąl mnie z najvvię-
kszą uprzejmošcią i otvvartošeią. Pani Riss
movvi trochę po francuzku, jest rovvnie
rozsądna jak vvyksztatcona. Wielc dam
z jej tovvarzystvva znalo język angielski i za-

częla się między narnirozmovva došc ožyvvio-
na. Z początku damy te spoglądaly na mnie
z ciekavvošcią, ktorej povvodovv nie rozu-
mialem zupelnie; až dopiero jedna z nich nie
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poAviedziala, že przcde mną žaden cudzo-
ziemski artysta nie zaAvital jeszeze AArDront-
heiinie; bylem zatėm Avięcėj jak rzeezą
rzadką, bylem najzupelniejszą noAVoseią.

t) AAr pol do piatėj podano na tacy likie-
ry i marynaty, a zaproszeni nie žle popi-
sali się przy tym AAstepic. Nastcpnie prze-
szlismy do sali jadalnėj, gdzie nakryto na
ezterdziesei osob. Übranie stolu bylo po
rusku, to jest každy polmisek obstaAviono
sztueznemi kAviatami, srebrem i kryszta-
iami. Na obu korieaeh stolu umieszezono
Avielkie srebrne kosze pelne ananasow i
pomarariez, co dodaAvaio uczcie praAA'dzi-
Avėj sAvietnosci gastronomieznėj.

Nadto przystrojono stoi pękami kwi-
tnącėj konwalii, ktora tutaj nie rosnie dzi-
ko av lasaeh, jak u nas, lecz z Avielką
trudnoseią av cieplarniaeh hodowaną byė
muši.

Nie bardzo ufalem kucharzom polno-
cnym, jcdnak nieufnosci tej nie cheiaiem
okazac w tOAvarzystwie. Podano zupę, i
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zobaezylem na talerzu sporo galeczek piy-
Avających av fioletoAvym plynie, z ktorego
AvydobyAval się zlowrožbny zapach spiry-
tusowy. Wziąlem się najprzod do Aviel-
kiėj žoltėj galki, ktorą iniaiem za žoltko
z jajka. Zjadlszy ją zdawalo mi się žcm
polknąl ogieri, byla ogromnie opieprzoną.
Ghcialein juž rzueiė jedzenie, ale Avszyst-
kie oczy byly na mnie ZAvroeone, musia-
lem AAięc zrobiė posAAięcenie dla goscin-
nosci i polknątem tę piekielną zupę. Po-
mięszanie rožnyeh smakoAV zagluszyio mo-
ję podniebienie, jednak odrožnilem eukier,
biilion, ZAAicrzynę, gorczycę, pieprz turec-
ki, wino i AASzystkie korzenne przypraAvy,

zdaAvalo mi się, že Avszystko bylo solone
prochem strzelnicz) m. Potrzebaby robic
oddzielny opis, každėj po szczegole potra-
Avy, ktorą nam podaAvano, jak naprzyklad,
zvvierzyny av sosie arakoAvym.

Posrod rozlieznych osobliwosci, poda-
wano takže wiele praAvdziAvie Avybornych
rzeczy, między innėmi ogromne ryby, prze-
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vvybome gtuszee i vvspaniale pieėzyste
z niedžvviedzia, godne krolevvskiego stolu.

Z žalėm Avidzialem na stole brak kara-
fek z wodą, roAAiiiež nie milą mi się wy-
daia oszczędnosė bialego ehleba, každy
z gošei uostai kavvaiek AAielkosci polo-
wybuleczki, anikt niemial smialosei žadac
Avięeėj.

W srodku obiadu AAniesiono zdroAvie,
musialem wysluchaė mnostAva komplcmen-
toAV i podniesc kieliszek ezterdziesei ra-

zy, co wszystko mogloby znaeznie AAply-
n«ąė na moją glowę, gdyby ją juž oavc kie-
liszki AAodki av drodze nie byly przyzAvy-

ezaily do spirytusoAV.

O siodmėj AAstalismy od stolu i przeszli
do salonoAV, gdzie Avszyscy zaproszcni przed
zajęciem miejsca sciskali się za ręee i od-
dająe Avzajemnie glebokie uklony, dzięko-
Avali sobie za towarzAstwo. ZAvyezaj to i
u nas AvPolsce jeszeze religijnie przestrze-
gany.
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Potėm rozpoeząl się koncert. Pani Gu-
bernatorowa podala mi ramię i poproAva-
dziia do pulpitu wzniesionego av dužėj sali
na stop kilka. Z niemalėm zadziwieniem
i z praAArdziwą przyjemnošcią poznalem
wkrotce, že Drontheim zawiera w gronie
obywateli i obyAvatelek kilkunastu bardzo
dobryeh znawcow muzyki, z/vvlaszcza klas-
syeznėj, przekazanėj nam z daAvniejszych
ezasow. Jest-to blogi wynik usilnošei Nor-
Avegskiego Orfeusza a mėgo szanovvnego
protcktora pana Ole Bull, ktory w kilku
miastach norwegskich zvvlaszcza w Dront-
heim, w Bergen, av Chrystyanzand iwChry-
styanii pozakladal filharmonijne towarzy-
stwa i ožywial je ciągle wlasnego Ser-
ca zapalem, przez eo nie tylko wzniosi
av sAvym szlachetnym kraju wyžsze poję-
cie o muzyee, ale nawet wplynąl bardzo
dobroczynnie na zlagodzenie obyczajow
polnocnego, dosc szorstkiego narodu.

Wszakže manija pianistovvska jeszcze
nie ogarnęla do tego stopnia mieszkancovv
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Aviększych miast NorAvegii, žeby się každa
panna, czy ma talent, czy go nie posiada,
koniccznie uczyc musiala muzyki; jednak-
že rzadko ktora mloda kobiėta, nawet
najubožsza, nie špieAva przynajmniėj zno-
snie, i unoszące są oratorya Avykonywane
przez dyletantoAV przy uroczystosciach re-
ligijnych i polityeznych.

Glębokie i tęskne myšli Szopena, o ile
je oddač moglem mym smyczkiem, zosta-
iy tutaj przyjęle z nadzwyczajnym zapa-
iem. Kwiat obyAvatelstAva Drontheimu u-
znal mnie za skrzypka, godnego szezyciė
się przyjažnią Ole Bulla.
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VII.
HUNEHOLH.

Drontheim posiada Avažną pamiątkę hi-
storyezną, jest nią forteczka Munkholm,

AAr ktorėj niegdys bylo Avięzienie politycz-
ne, obecnie zamienione na arsenai i eyta-
dellę. Munkholm stoi na skalistėj Avyspie,
o poi mii i za miastem. PoczątkoAvo byl to
klasztor, o ezėm przekony wa nazAvisko
jego (Monk — mnieh; Holui— skala). Tutaj
przez ezas dlugi byl AAięziony Schumaker
hrabia Griffenfeld, prawodaAArca zr. 16C0,
ktory przemienil elekcyjną Danię av mo-
uarehią dziedziczną. Proklainacyą rozpo-
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ezynaly slovva: ~Frederyk 111. z Božčj La-
t, ski Krol Danii, Norvvegii, Wandalow, Go-
„ tovv, Ksiąže Szlezvvigu, Holstynu, Dvinar-
iu su; Hrabia na Oldemburgu i Dennenhor-
,. sie, vviadomo czyniemy etc."

Schumacher podsuwając to piinvo sla-
|m..!ihi Fryderykowi, služyl uczuciom zem-
Sty i chęci Avyniesicnia się Avlasnego. Ode-
bral wysokiėj arystokraeyi znakomityprzy-
AAilėj wyboru MonarchoAV i jcdnoezesnie
inseil sic na niėj za pogardę okazaną je-
mu — synowi karezmarza z przedmiescia
Kopenhagi, ale tAvorey Avlasnego swietnego
losu.

Glos sprawicdliwošci trudny dozniszeze-
nia w sereu czlowieka i pamięė na nizkie
pochodzenie, spowodowaly w nim zniesie-
nie w daAvnėm prawie jednego artykulu,
ezėm zyskai szacunek av potomnosci. Ten
wažny artykul odejmuje magnatom kro-
lestwa av calėj rozciąglosci prawo žycia i
smierci nad poddanėmi.

Wladza Schumachera zvviększyla się je-
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szcze pod Krystyernem V; nadano mu majo-
rat pod nazAvą hrabstAva Griffenfeld, urząd
VVielkiego Kanclerza stal się naJAviększą
godnošeią av kraju. Wtedy durna jego nie
znala juž granie. Mając moc stanowienia
o pokoju i Avojnie, pragnąl roAvnie jak je-
go Krol korzystac z zAvycięztw wojsk duri-
skich av Pomeranii. Mocą traktatu ktory
oddalKrystyernoAviVmu wposiadanic miasto
VVismar, Schumacher otrzymal Avyspę Wo-
lin; aat tymže ezasie prosit o rękę Księžni-
czki Augustemburgskiėj , ktorą mu przy-
rzeczono. Stanąl tak wysoko, že Krol nie
AAidzial rožnicy między sobą a nim, a obra-
žona durna monarsza zgotoAAala faAAoryto-
wi zgubę. Z rozkazu Krystycrna, Schuma-
cher oskaržony o zbrodnię obrazy maje-
statu, uwięziony i skazany zostal na karę
smierei przez scięcie glowy toporem.

Dnia 5 Czeivvca 1676, lud Kopenhagi
AA r oslupieniu Avidzial wstępująeego na ru-

sztOAvanie hrabiego Griffenfeld, przed kto-
rym dawniėj držal tak często.
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Schumacher ani na chvvilę nic pokazal
się stabym, pozostal zimnym i nicwzruszo-
nym i najobojętnicj ztozyl glowę na pieii-
ku. W toj chwili dworzanin krolewski
przcrzyna ttumy, podnosi papier z krolew-
ską picczęcią i Avota:

„Laska dla Schumachera!"

Następnic zamknięty wpodmorskiėj for-
tecy, Schumacher, ktory poznat calą pro-
žnosė swiata, zwrocil mysl ku Avieczno-
sci. Przez dlugic lata Avidziano go av mil-
czeniu chodzącego po malym ogrodku w
Munkholm, z Avzrokiein utkAvionym av mo-
rze; — tutaj tlomaczyl psalmy Dawida na
język duriski. Ovve slowa Krola Proroka:
Glos Uoga krūsny ccdry, a slabego czlo-
ivieka pokrzepia, nabieral w ustach jego
vviększego znaezenia; — a te drugie: Bto-
goslaivhmy to mąi ktdremu Pan grzechu
nie poczytal, blogoslaivleni ktorym odpu*
szczone są nieprawošci, przynosily pocie-
chę AvięžnioAvi, ktory tak szczerze ūmiai
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zamienic dūmę AAladcy, w poddanie się
ehrzescijanskie.

Schumacher umart w Drontheim, wy-
cierpiawszy poprzednio 23-Ictnie cięžkie
więzienie, Dzisiaj Munkliolm utracit wie-
le na SAvej pomnikoAvej fizyonomii. Ster-
czą wprawdzie jeszcze szczątki jedyncj
szerokiej wiežy i grube mūry stoją nie-
Wzruszone, ale wsehody juž się zawality,
posadzka zapadla, a wązkic okienko dajc
ptastAVU AAolny wstęp do pokoju.

Wszystkie inne pawilony tej fortecy zo-
staty zamienione w kazamaty, i zaAAieraja.
bomby, granaty, kūle i kartaeze spokojnej
i szczęsliwej Norwegii.

A nad Avszystkiemi Avznosi się Avysoko
av niebo swietna latarnia morska z svvia-
tlem migaj.ąeėm, raz czerwonėm, raz zie-
lonėm. Panuje nad obszernym Avidnokrę-
giem wody i zoczyc ją možna juž na dzie-
sięč mil jeografieznych. Codziennie spali
się za 40 zip. węgla kamiennego w ogni-
sku latarni.
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Ze szczytu tej latarni przedstaAvia się
widok AAspanialy; po Icaacj stronie szero-
ka plaszczyzna morza zleAva blękitnawą
baiAvc Avod z kolorcm nieba, z prawėj zas
facyjaty domoAV Dronthejmu jaskrawo ma-

loAvane ciągną się rožnobarvvnym pasem;
z tylu port, a plaskie dachy miejskie pną
sic po maloAvniezych pagorkach, nad kto-
remi panuje vvysoka katedra i ibrteca Chri-
stianstern, to jest GAviazda Krystjerna;
av dali zębatc szezyty gor Doaaiu piętrz;i
sic av gorę przcdzierając oblokoAV oponę,
i tAVorząc jakby bastyjony, Avieže i turiny
poszarpanego ręką ezasu Drontliejmu. Clię-
tnie przepędziibym kilka godzin patrząe
av ten obszerny krajobraz, gdybym nie byl
zmuszonym Avraeaė do miasta, i znajdo-
Avaė się Avteatrze nanadzAvyczajnėm przed-
staAvieniu, ktore mialo micjsce tego aaic-

ezora, i ktore įnyni smyczkicm pode-
przeė miisialem. Po obiedzie u pana Zen-
cominerskiego Konsulą pruskiego, jjo pol-
sku moAviącego, gdzicm znalazl dužo mi-
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tych znajomych, udalem się do teatru.
Nie jest on ani tak Avielki, ani tak o-

zdobny i AAygodny jak nasz Teatr Koz-
maitosci av WarszaAATie, i nieodpovviada
weale godnosci starožytnego i szlachctne-
go grodu, av ktorym po dzisdzieii koronują
się Krolowie NoiAvegii. Ale przynajmnicj
nie widac av tym przybytku Apollina i Muz
owych kaptanek Afrodyty AAyzywającego
oka i AvyrožoAvanego lica, ktore av innych
teatrach odeiąg_iją UAAagę vvidzoAA 7 od occ-
nienia sztuki. Takich istot nawet tu nic-
ma av poczciAvym Dronthejmie, av micscic
liczącem jednakže piętnascie tysięcy mie-
szkaneoAAr, a w ktorcm rok rocznie prawi«*
tylcž cudzoziemskich žeglarzy krąžy. Oto
blogi wptyw rzetclnie pojctcj rcligii.
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VIII.

K A S K A D Y.

NamoAviono mnie na malą Avycieczkę
do AvodospadoAV Leerfoos, lcžących kilka
mil od miasta, ktore nam tak poetyeznie
opisal Autor Wspomnieri z Podrožy, dobrze
tu jeszeze painiętamy pomimo že piętna-
scie lat uplynęio od jego pobytu av Nor-
Avcgii. Ale — piękna pora roku minęia,
sanny juž nie bylo, tylko zloAvrožbny zi-
mny deszcz padai. Drogi av pobliskosci
Dronthejmu urządzone są na sposob ruski
z pni jodlowych položonych av poprzek
jedne przy drugich, stanowiących jakby po-
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dtogę bardzo niero wną;ponieAvaž zaš drzevva
nic są ociosane, jadąc Avięc dają się czuc

gAvaltOAvnc Avslrząšnienia, a tam gdzie drze-
AAro juž przegnilo trzeba przcbywac pra-
wdziwe sadzaAAki, przcz co nievvygodę za-

stępujc juž nicbezpicczeristwo.
Przybyvvszy do Leerfoos, Avidok kaska-

dy soAvieJe nagradza Avszystkie przykrošci.
WystaAveic sobierzekę, ktora jcdnyni spad-
kiem sptywa z Aviększėj jak osmdziesiąt
stop Avysokosci i ginie, ale dosloAvnio gi-
nie Avsrod skal czarnego bazaltu, po klo-
rych szumi z takim loskotem, že Imk po-
loAvych dzial stiumiė potrafi. Martvve ska-
ly, svviėeąc zackiąglonemi grzbietami wy-
glądają jak Avielkie ryby spia.cc na pia-
sku, przez eo spadek zmuszonvm jestroz-
dzielaė vvody na kilka malych struniykow
plynącyeh kilkasct jeszezekroko w,—Avkori-
cu vvszystko się ucisza, rzeka znajdujc so-
bie noAve koryto, a potėm Avsiąka pomię-
dzy skaiami av ziemię, i dopiėro uszediszy
ze divic mile podziemnym , re ką natury
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Avydrąžonym tunelem, Avytryskujc gorącyin

Gejzerem z innėj częsci gor posrod skat i
dolin. Kolo wody po nad samym jėj spad-
kiem urządzono hamernię, pudlingarnię i
gisernię miedzi. Wodospad, z ktorego lu-
dzie skorzystali, porusza Aviclkie kola ma-
chiny. Zwiedziiem tę fabrykę, widzialem
w žyvvym ruchu calą tę olbrzymią maszy^
nę, z ktorą nasze zaklady av DąbrOAvce i
Niwce žadnego porovvnania Avytrzymaė nie
mogą; podziAvialem oavc želazne potAAory,
potęžne i silne jak najstraszliwsze Avidma
Apokalipsy.

Trudnoby zliczyc wszystkie poruszają-
ee się tam pily, kola, zazębiania i mloty;
uderzyla mnie jednak jedna maszyna zao-
patrzona Avostrze, ktora cięla na pieriki
najregularniejsze miedziane sztaby, grub-
sze od pnia stoletniėj sosny. PoAviedzialbys
že pila grzęžnie av maslo a nie av metai.

Wsrod tego kręci się tlum ludzi czar-

nych i pol-nagieh, oswieconyeh czerwona-
Avym plomieniem piecow, Avyglądających
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jak duchy piekielne. Podvvojne razy mlo-
toAV, tarcie pil, skrzypienie kol, blysk o-
gnia, AATzenie topionego kruszcu, Avszystko
raže m poląezonc tAvorzylo niepojęty ha-
las, nad ktorym Avszelakož jeszeze panovval
ogiuszająey szum kaskady. Dante nie wi-
dzial nie podobnego opisując pieklo av swo->
jėj Boskiėj Komedyi;— bylby jeszeze lepiėj
je opisal. Ten nieustannic z zcAvnątrz do-
chodzący glos, byl ciąglą sprzeezką mię-
dzy tAvorami Boskiemi a jednodziennym
plodem Avytęžonych rąk czloAAieka.

W giscrni namoAviono mnie do odvvie-
dzenia drugiego wodospadu, do ktorego
Aviodla sciežka idąea po nad brzegiem rze-

ki. Ustal dėszez, a OAva sciežka ukazala
sic przedc mną av posrodku gęstėj trawy
übranėj jaskrami i innemi kAviatkaini, a

bluszczc i innc zielone krzeAviny ovvijaly
svvemi gaięziami gladkie pnie brzozy. Pra-
Avdziwie piękną byla ta drožyna, Avabila
mnie, chociaž chmurzące się niebo i prze-
zornošc radziiy mi Avsiąsc do poAvozu i
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Avracac do Dronthejmu. Ale tam byt Gej-
zcr odvviedzony przez naszego ziomka AAto-

AvarzystAAie mitcgo a juž niežyjąccgo Bisku-
pa. GickaAAOsc ZAAycięžyia—i idc.

Nie uplynęlo dziesięė minut a zaeząl
padač dėszez, w minut divadziescia juž lai
strumieniem, ktory podryvvai brzeg scicžki
od strony rzeki. Spacer moj etai się pra-
AA'dziwą męką i udręczeniem. Drožyna za-

mienila się av slizgaAvkę niepodobną do
przejscia; AApadlem przytėm AAr kalužę,
z ktorėj po Avielkich trudach ledAviem się
wydobyi; odziež przemokla utrudzala ru-
chy; moja polska gūnia, tak daleec nasią-
kla AAodą, žem jėj nie mogl uniesc; w kori-
cu naAvet musialcm się jak slimak ezoigaė
po spadzistėj sliskiėj sciežcc, po ktorėj Ava-

lily się jak Avseiekle AAody deszczoAAC.
Ciągla Avalka z niebczpieczeristAvem zsu-

nięeia się av rzekę, Avyczerpala sily, dėszez
nieustający na cliAAilę oziębil mnie, až AAre-

szcie nie mogąe juž dalėj posiiAvac się, sia-
diem aat blocie, i po prostu, przyznac tu



102

muszę bez ogrodki, zaplakatem ze zlosci.
Na szczęseie furman domysii! się mėgo po-
toženia, i vvziąvvszy kilku ludzi z giser-
ni, przyszedl mnie odszukae. Wynalezio-
no mię av tej biedzie, zdjęto ze mnie przy-
legająeą cięžką gunię, i okryto mię su-
chym plaszczem. Potein dwoeh silnych
jak Herkulesy gtirnikoAV AAzięlo mnie pod
pachy, i formalnie zaAvlcklo do poavozu o
jakie trzy staje oddalonego. Wožnica užy-
Avat w nim mitego spoczynku zupetnic jak
u nas dorožkarz ezckająey przed trakty-
jernią lub jeszcze gdzieindziej na szlachci-
ea. Zbyteeznem zdaje mi się mowic, ženi
juž nie myslal zAviedzač owej cieplej ka-
skady, ktorej wody marzną podczas zimy
spadając w talerze i potmiski, tylko na-
tychmiast kazatem AAracae do Dronthejmu.

Okolo dziesiątėj wieczorem Avrociiem
d o gospody na wpol umarly, zmęczony i
do tego stopnia zziębnięty, žem musial u-
ciec się do pomocy Doktora, przyjaciela
twojego, tego samego, ktory się oženit z cor-
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ką czcigodncgo Biskupa, i dzis ma jede-
naseioro dzieci.

— „Jak to? znates go Pan? znates Pan
Doktora Polskiego, ktory tu byt lat temų—-

poczekajno Pan, lat temų piętnašeie z go-
rą ?"— zapyta Doktora.

— „Znaiem go,— to jest widywatem go,
gdym jeszcze byt skromnym skrzypkiem
orkicstry av Teatrzc Warszawskim."

—„I žyje?—i jeszcze žyje ?on tak byt
staboAvitym "

— ~Žyje,— w Avtasnym kraju žyje, wro-

cit po dAVudziestoletniej niebytnosci do ro-
dzinnej zagrody, doswiadczywszy dzivvnych
kolei losu, zAviedziwszy eatą Europę i częse
Afryki"— odpowie.

— „Žyje — ale zapewnie jest stabym,
przedwczesnie zgrzybialym starcem"— po-
Avie Doktor smutnie kiwając gtową."

— „Žyje i — doskonale wygląda, najle-
pszėm cieszy się zdroAviem."

— „A jak o nas mowi?..."
— „Tak jak o was pisze, jak o najza-
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cniejszym ludzie, ktory na zimnych nie-
urodzajnych skalach cięžką wytrwalą pra-
cą zdobyl sobie najszlachetniejsze žywio-
ly žycia: swobodę, postępowe instytucyje,
naukę, dobry byt, zdrowie i wiarę av sily
savoje."

— „Niech mu Bog da zdrowie; ale tu

do nas nie dolatują pisma jego."
— „Pisze po polsku, ana nieszczęšcie

nasza literatūra jest za nadto mato znaną
Europie...."
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IX.
P I N C Z O W.

Ija bylem w Piriezowie, miod pileni
u žydą Feliksą, i z gor okolicznych patrza-
lem na sędziwe Karpaty, naszego kraju
okazale ozdoby.

I ja bylem w owėj kaplicy ležącėj za
Dronthejmem na Avzgorzu, tam gdzie Zaga
mowi, iž Hakon Jarl z wlasnego syna krwa-

wą przyniosl ofiarę Odinowi. PraAvdziwie
jest to miejsce odpowiadające dzikiemu
czynowi, nie tylko w zimie, kiedy wszyst-
ko ležy pogrąžone pod grubą warstwą snie-
gu , ale i w lccie kiedy trawka je pokry-
wa, i majeranek na nich kwitnie. Jeszeze
tu wyją rano i wieczor tež šame polnocne



106

wiatry, i kwiatkowi w potudnie wykwitle-
mu šcinają wątle korony.

Bylem tam, i przenioslem się uczucia-
mi do twojego serca. Juž ich oglądac nie
będziesz i nie možesz tyeh miejsc, ktore
tyle wzniecily av tobic uczuc rzewnych,
že od ich odgiosu . zatętnial kraj twoj ea-
Ij. Juž musisz umrzec tam gdzies zaszedl
Doktorze, musisz tam umrzec zabijając się
mozolną pracą, stanowiącą jedyną pocic-
chę tvvoją za tak diugie wytrwanie w cięž-
kich eierpieniach tęsknoty.

Ale pociesz się, mile twcmu sereu miej-
sca zaAVszc tu są; jeszeze rzeka Nida nie
przestala snuc się Avęžem okolo starožy-
tnego, często palącego się, ale zawsze
z gruzow Avzrastającego grodu. 1 coraz
piękniėj z gruzow wzrasta, bo się smak
poprawia codziennie, a Avkrotce jak się
miasto jeszeze kilka razy spali, to može
i pomyšlą o komendzie požarnėj, ktora za

sto lat inožc wyrowna zręcznošcią i męz-
tAvem naszėj Avarszawskiėj.
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Tak — i ja bylem na gorze pod ową ka-
plicą niegdys do kaplicy Swiętej Anny po-
dobną, a dzis przemienioną w telegraf,
rozsytający wiadomošei do kopaln w Roe-
raas, ido kužni, fryszerek i hut okolicz-
nych. Ale to przemienienie zabezpiecza
budynkoAvi dlugotrwatosc, ehyba žeby ele-
ktrycznošc zastosowano do telegrafow, avo-

wczas—može znow twoja kapliea zosta-
nie zaniedbaną, i služyc będzie jakiemu
obtąkanemu za micszkanie.

Ja takže mam Avyobražnię, ktorėj plo-
dy nieraz galopują na cztėrech baranich
strunach potartych smyczkiem z Aviosia
koriskiego, i czas spędzają tym eo siuehac
umieją, a požytek niosą krytykom wyro-
kująeym o zdolnošciaeh ludzkich, Avyjavvia-
jących się publicznie i pryvvatnie. Ja tak-
že mam wyobražnię, i gdym spojrzal na
krajobraz rozAvijający się tak pysznie o-
kolo mnie, pozwolilem jėj rozpiąc skrzy-
dla swoje, i biedz szybkoscią uczuc nie-
dosciglych myslami ku nie bardzo dawno
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miniętej przcsztosci; bo kilka lat teinu
bytem w Pinezowie w podrožy do Buska,
gdzie nasz pan Nikodem daAvat koncert i
zapotrzebowat pomniejszych smyczkowpo-
mocy do oddania kwintetu skomponoAva-
nego przez Dobrzynskiego.

Nie potrzebowatem tedy natęžac wyo-
bražni mojej, i — zoczytem piaski tam gdzie
bylo morze bielące się gestą pianą, bo
wtasnie wiat wiatr potęžny, i tumanit nie-
ubtaganie mokrą powierzchnię. Zoczytem
klasztor Norbertanek, a naAvet ogrod kla-
sztorny, w ktorym jednakže, Avyznac ei to
muszę, nie btyszczata w swej sAvietnosci
bogata flora polska. Nawet rozpoznatem
Akademiję Pinezowską, ale jej dzAVonek
nie zwotywat žadnych uczniow z objęe
Morfeusza na lawki szkolne, bo Pinezow
za mojego av nim pobytu, jako miasto po-
stępowe i trzymające się scisle ducha eza-
su, obehodzil się bez szkoly, i z budynku
akademii korzystal w dziwny sposob:— za-

tožyt av niej trupiarnię dla zmarlych na
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cholerę žydoAV z bojažni, žeby zas nie po-
grzebano žyweem jakiego z potomkow A-
brahama, tak potrzebnych krajovvi nasze-
mu, že bez nicgo nasz szlachcic ani cos
sprzedac, ani kupic, ani ženic się, ani zo-
stac Sędzią Pokoju lubRadcą Towarzystwa
Kredytowego, ani umrzec nic može.

Tak jest—naAAet spruchnialy dąb, je-
dyny w Dronthcjmie, na ktorym oszczędna
Municypalnosc miasta zawiesila latarnię,
aby mogl služyo na postrach dla ludzi nie-
dobrze się proAvadząeych— naAvet spruch-
nialy dąb Avystrzelil nagle av gorę, i po-
kryl się sAviėžym jak iza rosy liscicm,
niebieskim jak blękit nieba kwiatem, a

zapach jego OAvionąl mnie slodkiemi Avspo-
mnieniami mlodosci, Bogu dzięki jeszeze
nieniiniętėj, ani tėž melancholiją niezatru-
tėj , bo jeszeze mam nadzieję Avrocic do
w«?s i podziękowac nauczycieloAvi mojemu
za uksztalcenie, ktore mi ulatwilo sposo-
bnosc ZAAiedzcnia tyle sAviata i zarobienia
zaszczytnym i milyni sposobem na žyeie.
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Więc — roskoszowatem, lącząc uczucia
twoje Doktorzc, ze swojemi; Avięc myslą
coraz nowszą i žywszą wyrywalem prze-
sztosci owe kwiaty, ktoreby się nie byly
rozwinęty bez tego AAzniecenia, pochodzą-
cego z miejscowosei przez eiebie z takim
zapalem opiewanej.

Až tu naraz slyszę, czyIi raczėj mnie-
mam že slyszę, jak tu jakis goral nor-
wegski, Avygrywa na SAvėj nicksztattnėj kob-
zie z mlodego renifera sporządzonėj, naj-
zaAviesistszego krakowiaka, jakicgo w žy-
chi mojėm slyszalem. Muzyka ta, tchną-
ea narodoAvoscią norwcgską, starodaAAnym
hymnem gornikovv Dronthejmu, przybrala
av jego ustach i av jego reniferzc skoezny
t akt najweselszego, o jutro nicpytającego
krakowiaka, — muzyka ta odžyAA ia av mėj
pamięci caly Skalbmierz, MiechoAV z Pro-
szowicami i z Avszystkiemi miejscami, av kto-
rych jeszeze brzmi daAvnėj ochoezosei na-
szėj choc najmniejszy slad.

I izami się zalatem o Doktorzc! iza
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skrzypki porvvalem, za owe poczcivve pol-
skie skrzypki z Warszawy wywiezione,
nie Kremonskie, nie zagraniczne ale swoj-
skie, przezemnie tęgo wygrane, nigdy
mnie nieodstępujące, przez ktore przele-
watem w najlepszyeh ehwilach žycia mo-
jego, najlepsze uczucia moję na caly ŠAviat
gdzie tylko bytem, ezy w orkiestrze, czy
na morzu, ezy na goraeh.

Bože! i powtarzając notę norvvcgskiego
gorala, skomponowalem nowego krakowia-
ka, tak dziarskiego, že od jego odglosu o-
kręta w porcie zataiiczyty, cytadella Munk-
holm zapląsata, latarnia na nicj wyskoczy-
ta na eatą mile av gorę, i wszystko: gory,
morze, miasto, porty obracac się zaczęto
okoto mnie.

Jeszeze jeden dam koncert dla Dront-
hejmczykoAV, niianowicie dla übogich, i te-
go krakoAviaka nazAvę pompatycznėm na-
zwiskiem: Souvenir de Drontheim.



112

X.

Z DRONTHEJM DO HAMMERFEST.

Otož nareszcie jestėm w Hammerfest,
tam gdzies ty szanoAvny Doktorze nie smial
dotrzeė. Chcialem dokonac cos wažniej-
szego od ciebie, i dla tego zarobiwszy ze
dwa tysiące frankow w Dronthejmie, pu-
scilem się dalėj na polnoe, w kochaną pol-
noc, kędy Avrą zdrowe i dobre serca. Alež
po iluž-to wypadkach i trudach, a nade-
Avszystko po iluž to dlugich bezsennych
nocach dostalem się do tego, po prostu
poAviedziawszy, zakazanego miejsca?
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Hammerfest! tych dziesięc liter niero-
bi na tobie szanowny Doktorze, wielkiego
wraženia? Opowiadano ei o Hammerfescie,
Aviem o tem, stary Kommodor brat Bisku-
pa, dzis jeszcze žyjący, opoAviadal ei jak
po pierwszy raz tam dojeehat statkiem
parowym dAvadziescia lat temų, torująe
sobic drogę pomiędzy archipelagami, ktb-
remi jest zastany brzeg zaehodni i polno-
cny NorAvegii.

Alės nie mial eiekawosci zAviedzenia
Hammerfestu, i tego nie pojmuję, bo je-
dnakže to miasto czyli raczėj miasteezko,
albo raczėj ta osada, jest szczegolnym pun-
ktem Europy, najbardziėj wysuniętym na
polnoc, ostatnim zbiorem ludnosei euro-
pejskiėj, tak dbalėj o swe žyeie, o wygo-
dy, o zabawę.

Hammerfest? skrzypek jedzie do tego
ostatniego punktu naszėj częšci swiata?
Czy tam pędzisz aby dac koncert, lub za-
ložyc z poręki twego protektora Ole Bulla
ToAvarzystwo Filharmonijne ?
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Tak niezawodnie zapytasz, bo jakže
inaczej zapytac? ktoryž artysta odwiedzit
Hammerfest i da>vat koncertą lub przed-
staAvienia? Nawet nasz pan Soter Rozmiar
Rozbicki, ktory dawat koncertą we wsi
Krynkach podczas odpustu, nie pomyslal
jeszcze o zAviedzeniu Hammerfestu.

A jednak tu jestem, i to od piętnastu
dni, a myšlę, že jestem dopiero od wczoraj.

Ale przedewszystkiem opisac ei muszę
jakim sposobem tutaj się dostalem.

Przcd dwudziestu laty podrož z Dront-
hejmu do Hammerfestu trwala miesiąc;
dzisiaj, dzięki statkom paroAvym, ktoremi
Krol Bernadotte udarowal Finmark, odby-
Ava się ona w osmiu dniaeh. Dla dokla-
dnego pojęcia tej szybkošci dosc jest spoj-
rzec na kartę Norwegii i zobaczyc dlugie
brzegi opasujące ją od Dronthejmu až do
przylądka potnoenego, a ujrzemy na niėj
pelno malych plamek i drobnych czar-
nych punktoAv rozmaitėj wielkosci. Owe
mate, rožnoksztaltne plamki są to niezli-
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czone wysepki, a drobne czarne punktą
oznaczają tysiąee skat. Spojrzavvszy zas na
kartę morską, na ktorej wszystkie nawet
podAVodnc skaly są oznaczone, trudno nam
pojąe, jak srod t akieh niebezpiecznych
micjsc možna byto plywac Avielkiemi stat-
kami. Twoj Kommodor jednakžc dokazal
tej sztuki.

Kiedys, podrož z Dronthcjinu do Ham-
merfcst možna bylo brač za zuchwale
przedsięAvzięcie, odbyvvano ją av lodziach
rybackich, przyczėm musiano znosic zi-
mna, deszcze i geste niezdroAve mgly.
Z trudnoscią posuvvano się na przod, mi-
mo oporu prądovv i Aviatru, i co AAieczor

trzeba bylo dobijac do brzegu i zadawal-
niac się nędznėm schronieniem i solonym
lososicm, peAAno nie tak dobrze smakują-
eym jak w naszych handlach, losoš wę-
dzony. Dzis się to wszystko zmienilo, a

kto nie bardzo podlega chorobie morskiėj,
smialo može podrožowac na ostatnią pol-
noc. Statek paroAvy mocny, kapitan zdol-
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ny i biegly žeglarz, a na pokladzic znaležc
možna przyzAvoity positek i wszelkie wy-
gody. Podrožujc się tak Avygodnie jak po
AVisle pod banderą Zamojskiego.

Nic z wielką przyjcmnoscią žegnališmy
się z zatoką Dronthejmu; opušcilišmy ją
Avsrod zimnych i przejmujących wiatr6w.
BatAAany morskie rozbijaty się o otaczają-
ce nas skaty, bryzgając pianą na granito-
vvc ich grzbiety. Po kilku godzinach že-
giugi mgta stata się tak gęsta, že nie po-
zwalala nam poruszae się; ujrzelišmy się
w sieraczkoAvej atmosferze, ktorą nie mo-
žna byto prawie odetchnąc. Zarzucono ko-
tAAieę w przystani, gdzie przez szešc go-
džiu miotani bylišmy baiwanami av tę i
r_w«ą stronę. Nastąpit ogolny koncert bez
pomocy Tartari Emetici.

Rano blade swiatelko poranku prze-
darlo się przez mglę, i wtedy mogiem
przypatrzec się brzegom, przy ktoryeh
szukališmy schronicnia. Zobaczylem kilka
nędznych chalup, pokrytych murawą i
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pomaloAvanych czerAvono-krAvaAvym kolo-
rcm, a po za niemi stalo kilka broguvv do
suszcnia ryb. Dalėj stcrczata ciemno-sza-
rawa skala, okryta jakbymarmurem. Gdzie
niegdzie topniejący snieg, ja!owe Avzgorza

i znow szalejące morze, oddzielaly te biė-
dne lepianki od reszty sAviata.

A av tyeh lepiankach žyli ludzie. do-
brzy, dzielni, czytač i pisae, i Boga chwa-
lic lubiący ludzie!!

— „Jakiež okropnc poioženie!" poAvie-
dzialem do Kapitana cheąc z nim zaAvią-
zac rozmoAAę — „nie pojinuję. jak mogą tu-
taj Avyžyė ludzie."

— „Nic tylko že žyją"— odpowiedziat
mi—„ale i opuseic go nie cheą, ei biėdni
rybacy Finmarku. Bardzo są przyAAiązani
do SAACgo kraju. Przed parą laty bogaci
kupcy z Kopcnhagi, polecili mi namowic
kilka rodzin tutejszych nadbrzcžnych avic-

šniakoAV do zajęcia się av Danii soleniem
ryb; naprožno staralcm się iin wystawic
korzysci pienięžnc i przyjemnošci lagodm -
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go klimatu,— žaden z nich nie chciai opu-
šcic tego strasznego zakątka jalowcj zie-
mi, ktorą nazywat swą ojczyzną."

Sluchając tak mowiącego Kapitana, za-
stanawialem się nad glębokiėm i niewy-
tlomaczonėm uczuciem wiąžącėm czlowie-
ka do rodzinnego miejsca. Czy to pocho-
dzi z jakiėjs tajemniczėj sympatyi serca
ludzkiego z przedmiotami, ktore piėrwsze
padly na wzrok jego? Zkąd powstaje to,
že najprostsi ludzie przekladają wspom?iie»
nia nad savoj byt? Nie jestžež to jednym z
najwięcėj wzruszających objawow wszeeh-
wladnosci duszy?

Nie będę wyliczac nazAvy wszystkieh
miejsc do ktorychesmy zawijali, ta wiado-
mosc nie przyniesie žadnego požytku; zre-
sztą jest nam podaną przez Autora Wspo-
mnieri z Podrožy av petersburskiėm wy-
daniu.

Cheąc dac wyobraženie o wszystkich
dosc będzie, gdy opiszę jcdno; boAviem ca-
la rožnica znajdowaia się w tėm, že domy
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byly malowane raz szaro, to znow czer-
wono, i že liczba ich zwiększala się od
trzech do dziesięeiu; na horyzoncie zaš za-
Avsze tež šame skaty i rafy sterczaly na
pieiAASzym planic. Trudno pojąc eoš Avię-
cej jednostajnie smętnego. Pojmuje kto wie-
czna^ jednostajnošc ? Tu ją pojmie w dni
kilka, i nic zapomni jej.

TrzCciego dnia žeglugi ucieszyla mnie
peAvna ziniana av tym obrazie. Ujrzalem
gorę przekopaną przez naturę, ktorėj tu-

nel služy za schronienie znajdującym się
tutaj ptakom morskim: bialym i ksztat-
tnym labędziom , gęsioiii, kaezkom , rybi-
twom, i innym rožnėj Avielkosci z grubym
dziobem, szarėm i czerwonėm pierzem,
nazyAvanym papugami morskiemi, zlatują-
cym się tutaj niezliczoncmi groiiiadami. Na-
strzelalem się dosyc tego giupiego ptastwa,
ale zjesc žadnego nie mogtem, tak cuch-
nęly tranem. Nadcwszystko zas vvidzialem
tu Avielką ilosc edredonoAAr. Jest to rodzaj
kaczck dających ow staAvny edrcdoiiski
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puch. Aby go dostae nie zabijają ptaka,
bron Bože! šame bowiem dla wytoženia
gniazda wyrywają sobic pueh z pod skrzy-

det. W czasie niesienia się, ludzie wto
wprawni szukają gniazd po skataeh i wy-
bierają pierze, a one znoAV ogalacają się
z niego dla ogrzania swyeh piskląt.

Ale w kraju edredonow ludzie špią na
slomic! to potwierdza nasze przystowie o
szcaacu i o botach.

Jednego pięknego poranku, z niemalėm
dla mnie zadziAvieniem, zapuscilišmy się
w posrod labiryntu skalistych Avysep, i
nareszcie wjechalismy pod ogromną gėrę,
av ktorėj byl Avyloin dlugi na jakie pol
staja, a szeroki na sto krokoAV.

Gdyšmy niinęli ową gorę z tunclem,
przybit do parostatku w todee maty czto-
AAicczek, ktory niecierpliwic pragnąt się
dostae na poklad. Ta mala ligurka byla
übraną av šwicže zielonego koloru suknie
i įiiiala cienką bieliznę, przylein byla sta-
rannie uezesaną. Podobnym byt do tūry-
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sty— elegantą, mial z sobą kilka zamknię-
tych koszow, ktore razem z nim zabrano
na statek. Otworzyl je dopiėro na pokla-
dzie; byly pelne nožow i nožykow rožnėj
Avielkosci. Elegant ten byl nožownikiem i
przybyl na statek dla odbytu na swoj to-

Avar. Ma on w calym Finmarku nieztą o-
piniję i z dalekich nawet stron miewa za-
moAvienia, Avyroby jego bowiem są dosko-
nate, a nawet nader ozdobne. Jest-to bo-
Aviem pewien rodzaj artysty - nožownika:
Avyrzyna i nabija obsady nožow i sztyk.-
tow bardzo elegancko i gustovvnie, a klin-
gi robi na sposob dawny norWegski z mie-
dzi, ktorėj brzegi obklada stalą.

Czlowiek ten byl nadzAvyczaj mily,
žyvvy, rostropny, ciekawy, i toAvarzyski.
Wprowadzony w dobry humor zakupicniem
Avielkiėj ilosci wyroboAV, zaraz zavviązai
rozmowę. Do mnie cudzozienica z dalekie-
go, ale NoiAvcgom sympatycznego kraju,
zaraz się przyczepit, i opoAviedzial mi av
niemieckim języku cale SAVoje žyeie.
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Žyl samotnie z zoną i dziecmi na pol-
wyspie sąsiednim owėj wydrąžonėj gorze,
o ktorėj dopiėro co wspomnialem; przcz
calą zimę razem z rodziną robi nože, gdyž
jak to trafnie zauwažal—robotą kowalska
jest najweselszą w kraju, gdzie zima trwa
dziewięc micsięcy. W lecie trudnil się ry-
bolowstwem i cieszyi slorieem ,• a za naj-
większą uroczystosc uwaža zaAvsze prze-
plyw parostatkū. Wte dni Avydobywa
z szafy Aveselny z zielonego sukna übior i
piękną bieliznę tkaną ręką žony, potėm
zabraAASzy w kosze najlepsze nože przyby-
Ava na poklad. Dla niego parop!yw byl
uroczystym widokiem i miejscem najwię-
kszėj rozkoszy. Przyjrzec się tej wielkiėj
zadziAAiającėj budoAvie plynącėj bez žagli
i wiosel, sprzcdac dužo nožy; pic Avino i
rozpraAAiaė ze wszystkiėmi, oto co mu
sprawialo nieslychaną radosė. Byl to dla
niego jarmark, karnaAval, kolenda, ucie-
cha i caloroczna przyjemnošc, zebrane
Avszystko av kilku godzinach. Pod wieczor
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wsiadal av swoją lodkę z pelną kieszenią
i oeięžaią glową i wracal do samotnego
domku, popychany wioslem lub nawet ža-
glem ježeli wiatr sprzyjal.

Tutaj przybywszy chowal napowrot zie-
loną suknię, zaAAezasu myšląc o dniu w kto-
rym ją znowu wydobędzie.

Iluž to u nas w Polsce ludzi, ktorzy
codziennie piją najlepsze wino i patrzą na
naszą poczeiwą pszenicę dojrzcAvającą na
stoncu, a jednakže się nudzą!

Szczęšcie zaležy od pojęcia! a pojęcie
tylko tam gdzie jest sumienna praca.

Minąwszy wydrąžoną gorę dostališmy
się do eiašniny tak Avązkiej, že wyglądaia
jak rzeczulka. Nadbrzcžne granitowe ska-
ly, sterezaty czasami tak blisko naprze-
ciw siebie, iž ledwie mogi między niemi
przeptynąc statek. Przerznęlišmy się šitą
catej jiary pomiędzy dwoma granitoAvemi
pilastrami tak bliskiemi, že jcdno kilko-
lokciowe zboczenie skruszyloby nas na mia-
zgę. Za každą ražą gdyšmy z obawą, lecz
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zarazem z zręcznošcią przeplywali pomię-
dzy podobncmi miejscami doznawalem ja-
kiėjs dziwnėj radosci z ZAvycięztvva od-
niesionego rozumem ludzkim nad niebez-
pieezeristwem, ehoc zupelnie moglem byc
spokojnym znając bieglosc i trzežwosc že-
glarzy Finmarku.

Od czasu do czasu po lewej stronie prze-
rywaty się te naturalne šciany i Avtedy
nagle Avspaniaty widok morza uderzat moj
wzrok.

Ale može dla innych tak monotonną
nie byla ta podrož jak mi się zdawato?
Nieraz dawatem koncert na pokladzie, lc-
pszy od koncertow wygrywanych w najpy-
szniejszych salach.

Oplynąwszy aaiclc przylądkoAV i pokla-
dow skal i raf, 19 CzeiAvca o godzinie
czAvartej po poludniu przcbylišmy koto
biegunoAve pod GG~ szcrokošci jcograficz-
nej. Gory av tych stronach są wyžszc i
spadzistsze, šnieg ktory av Drontheim ležy
na nieh miejscami, tutaj kryjc calc ich
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pochylosci, roslinnošc się zmniejsza, a gdzie
niegdzie nędzne i ogoloeone z lisci brzozy,
wyglądają jak peruki z czasow Ludwika
XIV. Mech tylko zapuszcza swe korzenie
w szczelinach Avydrąžonych šniegami. Sta-
tek nasz stanoAvil uderzającą, ožywioną
sprzecznosė z tym obumarlym krajobra-
zem. Częstosmy się zatrzymywali dla za-
brania lub Avysadzenia pasažeroAAr. Ci byli
zwykle av najlepszėm usposobieniu, tak,
iž pomost napelniony byl ciąglc tlumem
ožywionym i wesolym. Tyle žycia Ave-

AAnętrznego av tak zimnym kraju! Niėma
u nas tyle. W Finmarku parostatki zastę-
pują miejsce omnibusoAV. One jedynie u-
trzymują stosunki między ludnoscią odda-
loną od brzegow niebezpiecznych o 10 lub
12 mil. Gory tutaj są nie do przebycia, a
paroplyw staje się nieocenionym srodkiem
zbliženia mieszkaricoAV Nordlandu z innėmi.
Co rok tež witają z radoscią OAve godlo
swego szczęscia; statek jest jakby poAvro-
tem do žycia, staje się dobroczynnym pro-
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mieniem lata, przyjacielem przywožącym
mile dary z poludnia, nowiny, romanse a
czasem i podrožnikow z najodleglejszych
krajow, co nie jest rzeezą tak rzadką, bo
NoiAvegiją ludzie niyšli i czynu nadzwyczaj
polubili.

Ale tež jak Avitają gošeia z dalekicgo
kraju! jak go wkaždym najmniejszym por-
cie wywieszając flagi narodowe przyjmują
AAŠrod okrzykoAv! Nadewszystko zaš Avar-

to Avidzice jakkobiety wyprožniają wszyst-
kie szuflady na jego odwiedziny, jak się
stroją, wdzięczą i nicAA'inną kokieteryą
przynęcają!

Dla zamožnėj NorAvegijanki, statek ma
AAielkie znaczenie, daje jėj boAviem sposo-
bnošc zbytkoAvnego zabawienia się prze-
jaždžką. Wszystkie elcgantki zawczasu szy-
kują toalety na tę uroczystosc, a Bogu tyl-
ko wiadomo co tu možna zrobic w ciągu
roku przygotowari. Oszczędzają się Avięc
we Avszystkiėm, a poniewaž oszczędnosė ta
niknie najeden dzieri, aac AASzystko AA'ięe
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eo mają od ražu się übierają, tak jak chlo-
py z pod Poznania. Widziatem na wszyst-
kich šame tylko jedwabne suknie, rožowe
kapelusze, pstre szarfy, kosztowne ka-
szemiry, piora, blondyny, wstąžki, kwia-
ty, koronki, marabuty— a ztota! ztota pel-
no wszędzie na szyi, w uszach, w pasie,
na palcach i we wtosach!!!

Z každej kobiety možna byto nalado-
wae pelną skrzynkę lub walizę tyeh ru-
pieei. Wszystko zaš tworzylo oryginalną
caloše. Zbyteezną rzeezą zdaje się byloby
mowic o pretensyonalnem našladownictwie
mody francuzkiej we vvszystkiem, za kto-
rą jak się pokazuje gonią na wszelkieh
punktach szerokošci jeograficznej, wszyst-
kie cory Ewy. Wnajdalszym bowiem za-
kątku pierwszą napotkaną rzeezą jest ko-
bieta, übrana podlug paryzkiej mody.

vVyžszošc Francyi pod względem mo-
dniarstvva, naJAvyražniėj Avidzimy w po-
drožach; — jėj stroje , ksiąžki, dzienniki,
sztuki teatralne, napotykamy wszędzie;
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przez to jedna sobie przychylnie zewnątrz
i wewnątrz wszystkie kraje;— a tak przez
übior i ideje wprowadza w nie drogą zgo-
dy mody i ksiąžki, i powiększa na tej
drodze swe podboje na większą chwatę
dzisiejszej cywilizacyi!!

Niestety i my w Polsee, chlubiąc się
odrębną cywilizacyą, hotdujemy tej nie-
ublaganej modzie.

Dnia 23 Czerwca, w dniu wiankow re-
ligijnie obehodzonym w Warszawie, gdym
wyszedl na poklad dla odetchnięcia šwie-
žem powietrzem i wpatryAvatem się przez
morską lunetę w vvidnokrąg, spostrzegtem
w pewnem oddaleniu na morzu szczegol-
niejsze zjawisko.

Na jednym punkeie baftvany zbiegaly
się ze wszystkieh stron jak wysokie pa-
gorki, ktore uderzająe z wsciekloscią o
siebie następnie ginęly w morzu. Piękny
to byl choc straszny i trudny do pojęcia
Avidok, ktoregom sobie nie potrafil wytlo-
maczyc; wziąlem to za trąbę morską i
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spytalem się o znaczenie tego fenomenu,
mėgo przyjaciela Kapitana statku, harmo-
niomana, jakiego trudno znaležc pomię-
dzy surowemi synami Neptūną.

— „Jest-to nieustanna trąba morską"—

odpowiedzial mi— „W tėm miejscu wir
tak gwaltowny, jakiemu rownego nie ma
w catym šwieeie; nazywa się maelstrom,
o kilka mil eiągnie do siebie statki, a bia-
da temų ktory uezuje potęgę jego pradu,
ten juž nie uniknie zguby, zginie w nie-
zgtębionych otchlaniach bez žadnego šla-
du. Dla tego tež trzymamy się z dalą od
niego."

Maelstrom, oddawna slynie z tego, zna-
nym byl i starožytnym ktorzy obrazowo
nazywali go pępkiem morskim.

Objašnienie Kapitana jeszcze większą
wywoialo we mnie uwagę, a gdyšmy się
nieco zbližyli do owej otchlani, pilniem
się w nią wpatrzyl.

Wkrotee ujrzatem nieco na potnoc,
wprost Maelstromu lancuch wysokich gor,
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otoezeni bylišmy, jak to się często zdarza
na morzu polnocnėm gestą mglą, gdy tym-
czasem nad wierzcholkiem gor zawisla naj-
czyšeiejsza atmosfera. Mglista zaslona nie
dopuszczala rozpoznac, podnoža ich, ale
za to szezyty šniežyste, osAvieconc bladė-
mi promieniami slorica, rysowaly się na
niebie jakby zęby olbrzymiėj pily. Byly to

Avyspy Loffoderiskie, a zbližyvvszy się roz-
poznalem dokladnie odstręczającą tutejszą
miejscowosc.

Brzegi ich šeiešnione, polokrągle utwo-
rzone z niezmiernego naiilyAvu czarnych i
szarych kamieni, poruszanych ciągle šrod
ogluszającego szumu, mają stanowic port.
Nad takim wybrzežem na Avszystkie stro-
ny Avidac ustawione rusztowania na kto-
rych Aviszą pocwiertoAvane kawaty ciaia
okropnie skręcone. Tcmi szubieiiicami są
suszarnic, awisielcysą—lososie; w posrod
nieh stoją nędznc lepianki, popruchniale
od zimna i wilgoei. Zmordovvane podobne-
mi Avidokami oko, na calej przestrzcni nie
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znajduje ani jednego punktu, na ktorym
mogioby wypoeząc; Avszędzie widac mar-
tAve granity. Widząc podobny brak wszel-
kicgo wdzięku, doznaje się przykrego wra-
ženia, ktore rodzi widok krajobrazu na-
krešlonego chyba ręką Aniola zniszczenia.

Ach! což to za įnity widok dla tyeh
bylby ktorzy žyją z niszczenia, i žadnego
pomnika po sobie nie mająe nadziei posta-
Avic, wleką žycie jak 6w blekot, zatru-
wający wszelką rošlinnošc okolo siebie!!

Tu wasz raj,— tu wasze szezęšcie, wy
co zimnym umystcm zdmuchujeeie pyt wy-
kAvitająey na owocaeh uciąžliAvej pracy!
Idžcie do Loffodenskich wysp i tam zo-
staneie nieszczęšni!

Wyspy Loffoderiskic poAVstaė musialy
niezawodnie z nagromadzenia skal, zebra-
nych tu przez jakiesprzedpotopoAve wstrzą-
snienie. Na calėj ich powierzchni, zalc-
dAAieby znalazl kaAvalek ziemi, ktoryby
možna obsiac korcem jęczmienia, ale brak
ziarna Avidac mogą zastąpic ryby, to lu-
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dnošc tutejsza niemi tylko žyje i dobrze
wygląda; a zatem szczodrze niemi ma na-
grodzony brak ehleba.

W tych stronach znalcžc možna mno-
stwo wybornych lososi, a rybacy z Chry-
styanii i Bergen, nader licznie tutaj się
zbierają podczas ich poloAVu.

Szezegolne jest žycie owych rybakow.
Przybywszy morzem o 200 lub 300 mil
av nędznych lodziach, mieszkają na wy-
spach Loffodenskich av nędznych lcpian-
kach, ktore zaledwie są zdolne zfibezpie-
czyc ich od ostrošci poAvietrza. Nie zdro-
we požywienie, bywa przyczyną częstego
pomiędzy niemi szkorbutu, a žycie ich
podczas polowu wystawione jest na cią-
gte nicbezpieczcnstwo. Apo tylu trudaeh,
po tylu niebezpieczenstwach mają zarobek
nie przenoszący 100 rsr.

Nie są jednak wswėm przekonaniu nie-
szczęsliAvėmi, i przenoszą zajęcie swe nad
každe rzemioslo; syn rybaka, będzie tak-
že rybakiem i nie pojmuje innego zaAVodu.
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Milująe swoj stan, w ktorym Avalczy
z niebezpieezenstwem, gardzi spokojnošeią
i jednostajnošcią žycia wiešniaezego, drwi
z rolnika uprawiającego szczuplc pole i
kosztująeego bezpiecznego snu pomiędzy
kroAvą i wieprzem.

Rybak koeha się w niebezpieczeristwie,
owej zavvsze nowej, pierwotnej poezyi lu-
du i wierząc w korzyšc przytomnošci u-

myslu, jest trzežwiejszym, przcto Avięcej
religijnym i z większem dla swej rodziny
pošwięceniem.

Gdyšmy minęli Loffoden, zmienito się
poAvietrze, powstat gwattowny vviatr, kto-
ry statek poehylit na bok, a z czarnych
oblokovv padai zimny deszcz.

Trudno się byto dostae do kajuty Stat-
kų napelnionego podrožnemi, a šwist wia-
tru, skrzypienie machiny z trudnošcią prze-
rzynająeej balwany, brzęk talerzy i szkla-
nek, stukanie žle umoeowanych pak to-
Avarovvyeli, pukanie stolovv, tožck i la-
Avek, — krzyki przeražonyeh kobiet,—jęki
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chorych, — Avszystko to razein tworzy!o
jakąš dziAvną piekielną harmoniją.

W kajutaeh i na Avschodach wszędzie
okropnie ciasno, i nie byto gdzie się schro-
nie. Deszcz wydal mi się znošniejszym od
tego krzyku, Avyszedlem więc na poktad
zkąd filozoficznie przygiądatem się morzu
igrająeemu z okrętem jak z lupiną od o-

rzecha. Znalazlem jednak i tutaj nicspo-
dzieAvanc towarzystwo,— byly to dwa pię-
kne Avieloryby, tak przcz ciebic spotvva-
rzonc moj szanoAvny zioinku.

Ujrzalem z ražu nieopodal od Statkų

ezarny pagorek, z ktorego tryskaly dAvie
iontanny, w pewnej od siebie odlegtošci.
(hvemi pagorkami byly gtoAvy olbrzymieh
mieszkancoAV AAod, o ktoryeh Avielkošci
skielety pokazyAAane w Gabinecie Zoologi-
eznym Paryža i Londynu nie dają žadnego
vvyobraženia. Zląktem się widząe jakby
tatAvo bylo tym olbrzymom (gdyby im to
przyszlo do gioAvy) przewrocic nasz statek
brany zapcvvnie przez nich za jakis ro-
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dzaj nieznanėj im ryby z kolami. Przez
ciekawošc zbližyly się do nas z przedzi-
wną ufnoscią w sily swoje, z owym tak-
tem, ktory nadaje poczucie mocy. Nawet
zbližyly się o jakie sto krokow, wtedy mi-
mo balwanow i strumieni wyrzucanych
przez nie w powietrze, moglem przyjrzeė
się im doktadnie. Uderzyl mnie jakis zgni-
ly, trupi i duszący odor, ktory się wydo-
bywal z ich paszczy. Powiedzial mi ktos
na pomoscie, že przyczyną tego jest nie-
zmierna ilosc passožytow, požerających je-
szeze za žycia te nieszczęslivve potwory.
Passožyty te przyczepiAvszy się do nich
zadają im glębokie rany a szczegolniėj
av paszczy, gdzie požniėj wdaje się zgnili-
zna. Tlomaczenie takie ma niejakie pra-
wdopodobieristwo, nie wiem jednak czyIi
jest istotnėm.

Od wielorybow moja uwaga przeszla
na zupelnie inny przedmiot. Pomiędzy pas-
sažerami byl mlody czlowiek, blady, blon-
dyn, szczuply, milczący przeciAV zwyeza-
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jowi norwegskiemu, ktorego widziatem po
kilka razy na dzien zamykająeegb się z ka-
rafką wody w swojej kajucic. Te tak ezę-
ste sam na sam z karafką, podaty mi bar-
dzo grzeszne myšli; przypuszczatem, mu-
szę wyznac, že av karafcc bylo co innego,
nie woda. Pewnego dnia przez drzvvi o-
twarte odkrytem tajemnicę i przekonatem
się, že karafka wody przeznaczoną byla
do bukietu z rož i geranii, ktory mlody
6w ezloAviek pielęgnowal od Dronthejm
z starannošcią koehanka lub milošnika bo-
taniki. Dzisiaj, obawiająe się Avypadku,
przeniost na poktad wątte swe skarby,
chroniąe je przytem wtasnym kapeluszem
od deszczu. Ale pomimo tyeh ostrožnošci,
jedna z rož przez jakies Avstrząšnienie o-
padla z listkow i te padty na moj ptaszcz.
Smutno patrzat na nie a potem rzckl po
angiclsku:

— „Nieeh pan raezy przez chwilkę
nie poruszac się, žebym mogt je pozbie-
I <U .
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Zebrai listki starannie i wložyl je do
pudetka.

— „Daleko pan jedzie z tym bukietem"—
zapytatem go po chvvili.

— „Do Talvig, pod Hammerfesl"—odpo-
wiedzial — ~wiozę go dla mojėj matki- i
spodzievvam się zrobic jėj tėm wielką ra-
dosė. Wystaw sobie pan, že moja malka
ktora jest Angielką, nie widziala rožy juž
od lat dziesięciu. Biėdna matka! Jednak
bukiet ten glęboko ją wzruszy, przypo-
mni jėj kraj gdzie rože w ziemi rosną!
Względem Norwegii Anglia jest krajem po-
tudniowym. Ach Anglia — kraj uroezy!"

— „Alež to trudno przechoAvac kwiaty
rwane przed tygodniem. Czys pan to dla
malki nie mogl kupic w Drontheim rožę
w doniczce? bylaby się dlužėj przecho-
wala."

Biedny chtopiee zaczerwienit się i nie
nie odpoAviedziat. Nie zmiarkowatem się
na prędce jak są drogie rože aa7 Drontheim,
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cena ich przechodzila zamožnošc jego, a
nie šmiat tego objawie.

Ach! mitą nasza Polska! w niej rože
kwitną jak blawaty, a nikt do pomarancz
nie tęskni.

Nie cheąc robic spostrzežeri w kajutach
pelnych morskich chorob, zająlem się na
pokladzie mlodą dziewczyną ktora zwro-
cila moją uwagę. Byla to osmnastoletnia
wiešniaczka, czysto choc übogo übrana,
miala jasno bląd geste w!osy, ktore usta-

wicznie z jakims szczegolnym Avdziękiem
wsuwala pod czarną jedwabną czapeczkę.
Wybrala się do Hammerfest, gdzie miala
przyjąc službę ujakiegos kupca. W piėrw-
szym zaraz dniu podrožy, nieboraczka wie-
le eierpiala na morską chorobę; kajuty
drugiėj klassy byly nieznosne, wolala Avięc
zostac na pokladzie, gdzie siedziala übo-
ga, samotna, cierpiąca i lękliwa, a nikt
nie zwracal na nią uwagi procz jednego
mlodzierica, mającego minę bogatego kup-
ca, ktory chodzil paląc cygaro i często na
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nią spoglądal z jakiemš przychylnem wspot-
czueiem.

Podczas poprzednio wspomnianėj burzy
okolo Loffoden, kiedy dzieAArczyna nadzwy-
czajnie zastabia, wysoki mlodzieniec za-
cząt ją najstaranniėj pielęgnowaė. Nie tu

niicjsce przedstawiaė ealkowity rozwoj o-
wėj morskiėj idylli; av kilka jednak dni
dowiedzialem się jėj rozwiązania. Zoba-
czylem mlodą parę to jest kupca i dzie-
wczynę poufale rozmaAviających i tę osta-
tnią czule wspartą na swoim kochanku,
na ustach ich igral siodki zwiastun szczę-
seia ,

— usmieeh. Byli juž zaręczeni, za-
mienili między sobą iiierseionki, a zaraz
po przybyciu do Hammerfest, Ksiądz miat
nierozerAAanym poląezyc ich węztem. Tak
to, wybrawszy się av drogę nieznajomi,
przybyli av ošmiu dniaeh na miejsce zašlu-
bieni. Trudnoby lepiėj rzecz poprowadziė
na seenie, poAvziąlem najlepsze vvyobraže-
nie o tym chtopcu, dla ktorego kobiėta
cierpiąca morską chorobę mogia się staė
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zajmującą, Avidzialein w tem objaw do-
brego serca; owej moralnošci znamionują-
cėj starą Skandynawiją.

Zbližając się do Tromsoe, skaly podwo-
dne sterczą coraz więcėj i tak są geste,
žc je možnaby wziąsc za gromady potAVO-
ioav morskieh Avychylających z wody czer-
wone grzbiety. Za to brzegi lądu są co-
raz rowniejsze, gory znižają się ,

— pnie
brzozy zapuszczają korzenie w szczcliny
skal, pokazują się ruchy coraz rozmait-
sze, a krajobraz choc sniutny jeszeze, przy-
biera jedną z \volna baiAvę Avięcėj uroz-
ui aieoną.

Došc, že tutaj Avięcej na polnocy le-
pszcm žycie m eicszyta się rošlinnošc.

Tromsoe, tak jakDrontheim i Hammer-
fest, jest miastem nadbrzežnem; ležy ono
pod 69- szcrokošci polnocnej i sięga došc
odlegtych ezasow. W XIII m jeszcze wie-
ku, port jego bezpieezny i gtęboki, byt
miejscem zbierania się rybakow špieszą-
cyoh na polow AvieloryboAV i lososi. W XVI-m
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stoleciu Tromsoe prowadzilo došc obszer-
ny bandei, ktory upadi dziš zupetnie, prze-
nioslszy się ztąd do Hammerfest, miasta
nowszego, będącego punktem handlowym
między Rossyą i Norwegiją.

Užyvvając wyrazu miasto obaAAiam się
dac mylne Avyobraženie o miejscowošei;
Tromsoe boAviem jak i Hammerfest Avcale
nie zaslugujc na to nazAvisko. Piėrvvszc
z nich to jest Tromsoe, sklada się z por-
tu otoczonego drewniancmi szopami i je-
dnėj ulicy poczynającėj się nad morzem a

zakoriczonėj gorą lodoAvatą, ktorėj zaspy
z latAVOscią moglyby się zasypac. Ulica ta
na wynios!ėm przeprowadzona miejscu i
niebrukowana jest pelną doloAV av kto-
rych podczas odvvilžy, znajdziesz bloto ge-
ste i czarne. Kilka desek rzuconyeh na
poprzck ulicy i Avielkie kamicnie chronią
wtedy od biota glębokiego, po obu stronach
tej nieprzebytėj drogi, ciągną się szeregi
dreAvnianych domow pomaloAvanych kolo-
rem czerwonym, przyjętym ogolnic av Fin-
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marku. Większa częšc domow stoi na dre-
wnianych slupaeh, jakby na niskich sto-
tach, jest to roztropna ochrona od zimo-
wych šniegoAV, dziAvnie jednak Avyglądają-
ca dla nieprzyzwyczajonego oka.

Domy te zamieszkują kupey, a sklepy
w nich podobniejsze są do sktadow lub
magazynow.

Sztuka ZAvabiania kupująeych za posre-
dnictwem wystaAvy w oknie jest tu zupel-
nie nieznaną, bylaby nawet zupelnie nie-
užyteczną, bo niema nie nieznanego wtych
skiadach, a odvviedziny zas podobnyeh nam
gosci bardzo się rzadko przytrafiają. Skle-
py tutejsze są to wielkie sale napakowa-
ne rybą soloną, futrami i wstąžkami. Te
trzy przedmioty, mieszczą w sobie wszyst-
kie potrzeby ludnosei, ktora się žywi ry-
bą, okrywa futrem i stroi Avstąžkami.
Wstąžki te jednak bardzo się rožnią od
naszych,— jest w nieh polączenie zbytku
z brakiem; są boAviem po większėj ezęsei
bawelniane wyszywane ziotem lub sre-



143

brem, jedAvabne zaš są nadzAAyczaj rzad-
kie i drogie.

Tromsoe jak i cate nie žyžne nadbrze-
že zachodniej Norwcgii, zasila się obcemi
plodami. Rossya dostarcza jej masla, mą-
ki i AAodki. Dania i Hollandya, kartofli,
wina, pekcfleiszu, baranoAV, kur, szynki
i t. p. Žycie tutaj jest drogie i niesma-
czne, tylko ryby i mięso renow jest tanie-

Gdym po raz piėrAvszy mięsa renifera
skosztoAval av Tromsoe przekonatem się,
že jest miękkie, przypomina nieco Avą-

trąbkę cielęcą lub dziczyznę, dražniącą
nieco podniebienie. Jest ono jedno z tych
potraAV, ktorych Avartošo czas dopiėro u-
czy oceniaė. Resztę naszego posilku sta-
nowily kartofle, zupa z jęczmienia i suszo-
nych Avisni plywających po niėj. Nie przy-
padla mi do smaku OAva polcAvka, ograni-
czyiem się przeto na rzeczach posilniej-
szych, popijając po nich Avino Porto. Obiad
zastaAAiono nam av drcwnianėj pobiclonėj
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wapnem szopie, w ktorej spędzilišmy dzien
eaty. Lokal i obiad kosztowat nas po dwa
speeies (okoto 18 zip.) na osobę, ale tež
prawda, že nad branią tej gospody umie-
szczono szumny tytui: „Hotel polnocny."

Dzieri przepędzony w Tromsoe, nie
wzbudzit wcale chęci dtužszego zabawie-
nia się tutaj. Bez žalu tež najmniejszego
Avsiadtem na statek.
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XI.
HAMMERFEST

Hammerfest ležy między 70- a 71- sze-
rokošei polnocnej, zbudowany jest na ma-
lej wysepce Hvaloe (wyspa WieloryboAv).

Šcišle biorąc jest ono odlegle od same-
go przyiądka polnoenego blisko o 20 mit,
i jest potožonc na samym krancu wyspy
Magerao (vvyspa ehuda), gdzie nikt nie mic-
szka. Jakcm to juž wyžej powiedziat,
Hammerfest jest najnędzniejszem miastem;
domy w niem roAvnie jak w catym Nord-
landzie budują z drzewa. Jakkohviek ka-
mieni jest tu obficie, nieužywają ich je-
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dnak do budowy, nie mogą się boAviem o-

przec jak drzeAVO mrozom miejscovvym,
pękają w krotce, a z czasem rozktadają się
na pierAAiastki, oprocz więe žywnošci Ham-
merfest muši sprowadzae i drzeAVO opalo-
Ave i budulcowe.

Podobnie jak w Tromsoe jest tu port,
okrągiy otoczony wielkiemi magazynami,
bez okien, pozamykaneini na Avielkie kiod-
ki, co im nadaje AAielkie podobienstAvo do
Avięzien.

PieiAVszego dnia po przybyciu spotkala
mnie naJAAiększa niespodzianka jaką mia-
tem w eaiej podrožy. Dostawszy nie zle
pomieszkanie, wziąlem się najprzod do na-
pisania listu do mej matki mieszkającej
av Poznanskiem, a skonezywszy go uczulem
znuženie i potrzebę spoczynku. Zawolatem
Avięc služącego.

— „Franeiszku! ktora godzina?"—spy-
talem go.

— „liAvadrans na pierAASzą."
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— „Jak to? polnoc? taki dūžy dzien!
Mylisz się to nic može byc polnoc."

Franciszek z powagą czlowieka prze-
swiadczonego o prawdziwošei swych slow,
poszedl po ehronometr i kladąe go prze-
demną rzekl:

— „Racz pan spojrzec."
Istotnie ehronometr wskazywal 17 mi-

nut po polnocy.
— „0 ktorėj-že tu godzinie zachodzi

slorice? "
— spytalem Franciszka ktory byl

przed rokiem wHammerfest z jakas turyst-
ką angielską i pošwięcil się zawodowi slu-
žącego podczas podrožy.

— „W tėj porze roku nie ma zachodu."
— „Jakže to dlugo trwa?"
— „Od polowy Czerwca do korica Sierp-

nia."
Podnioslem się zobaczyc to szczegolne

slonce o potnocy; byto pochmurno, ale tak
jasno jakby we dnie. Ptynąc nie zwaža-
tem jak dnia przybywalo; co wieczor zaš
sypiatem po kilka godzin, nie zwrocilem
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więc UAvagi, žem przybyl do tej częšei
ŠAviata, gdzie przez jedną częšc roku nie-
bo eiągle jest jasne. W Hammerfest noc
i dzien trvvają každe po trzy miesiące.

Miasto zbudowane w pol księžyca, roz-
ciąga się na obszernėj plaszczyznie między
morzem i wysokiėmi, czarnėmi gorami,
nie dającėmi mu się dalėj rozsuvvac. Co
rok podczas topnienia sniegow, bryly skal
staezają się na domy a mieszkaricy Ham-
merfestu juž się przyzwyczaili do tego nie-
bezpieczeris.Ava. Uslyszawszy chrzęst snie-
gu udają się do portu, a gdy się ZAvali o-
gromna zaspa, Avracają do mieszkania, je-
želi ocalalo. Hammerfest liczy 500 mie-
szkaricow, ma okolo 60 drewnianych do-
moAV, pomazanych ochrą (1), między kto-
rėmi jest kilkanascie prožnych ehalup zbu-
dowanych przez übogieh Norwegow lub
sąsiednich Laporiczykow, ktore im služą
za przytulek. Budynki te mają po dAva

(1) C_erwony nlcdokwas zelaza.
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piętra i są jak talerze w restauracyi poma-
loAvane av pasy niebieskie i zielone. W nieh
zamieszkuje miejscowa arystokracya, ro-
zumie się kupiecka, bo tylko nienasycona
chęc zysku, može sklonic ludzi do mie-
szkania w tych najnędzniejszych zaką-
tach.

PeAvien znakomity negocyant w Ham-
mcrfest, ktory umial zręcznie w tranie
Avielorybim zlowic milionek, a przytėm
dosc nicdorzeczny že go tu užywa, posia-
da takže i ogrod. Przed kilku dniami zwie-
dzilem go. Wprowadzono mnie w ogrodze-
nie kilkanascie lokei rozlegle, gdzie maie
grządki czarnego gruntu rysoAvaly się na
ziemi, bez najmniejszego sladu zielonosei.
Sciežki tėm się tylko rožnily od kAvater,
že byly übite, tamte zas lekko zorane.

— „Więc to ma bye ogrod o ktorem ty-
le mi moAviono?"—powiedzialem patrząc
na ten kawalek ogrodzonego pagorka.

— „Tak panie."
— „Alež tutaj nie ma ani jednegokwiat-
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ka, ani jednego ždžbla trawy, tutaj pro-
žnia i nagose okropna."

— „0 bez wątpienia, ale jest tutaj agrest
ktory się rozAvinie za dni kilka, a ježeli
będzie piękne lato bedą mieli kilka glo-
wek saiaty; zesztcgo roku mieli ich dwa-
našeie a kwiatkow na trzy bukieciki."

— „Dla ezegož najprzod nie moAAilišcie
mi, že nie ma tu na co patrzec."

— „Jak to panie! tu niėma nie do avi-

dzenia? sama ziemia przyvvieziona z dale-
ka okrętami kosztowala ze dwa tysiące ta-

larow."
Bylo tylko sporo skopanej ziemi i tę

mi kazano admirovvac, jako eud, jak jaki
ogrod Semiramidy.

W Hammerfest dopiėro uczėmy się poj-
moAvaė, že kwiaty i brylanty mają jcdna-
koAvą Avartosc, i že ich ksztatt jest tylko
rožnėm tlomaczeni jednėj i tej samėj my-
sli Božėj. Drogie kamienie są tylko kwia-
tami ukrytėmi av wnętrzu ziemi.
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W Paryžu k aida kobie.a, gdy ma nic
AAiele brylantoAV a są drogie, ehwali jei
pragnie posiadac, rože ma za nie, aa7 Ham-
merfest gdzie kAviaty są Avięcej jak oso-
bliwošcią, bo ich mieč prawie nicpodo-
bna, kobiety UAvielbiają je tak, že žadcn
diadem peri6wy aa7 t yni zakąeie nie byiby
dla nich takim rozkosznym darėm, jakim-
by mogl byc bukiet kwiflt-6w, ktory co-

dziennie clegantka paryzka rzuea na krzc-
slo po poAAiocie z balu.

Pewna pani av Hammcrfest od kilku lat
posiada krzew rožy, ktory jednak nigdy
nie kwitnie, služy on jednak za przedmiot
ogolnego podziAVu; druga inną ražą posta-
Aviia przy mnie na komodzie zasadzonc
aat doniczee karto Tie, spodzievvaia się že za-
kAvitną niedlugo, a radosė jėj z tego po-
Avodu byla bez granic.

Jcdyna ulica av miescie okolo 200 kro-
koAV dlugosci a dziesięc szerokosci, styka
się pod katėm prostym z portcm. Nie jest
brukoAvana, i gdyby gdzie niegdzie nie po-
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kladziono na niej odiamovv skai; nie mo-
žnaby ehodzic z poAvodu btota. Obok tej
ulicy, idzie kilka malenkich uliczek pu-
stych zupetnie.

Domy drcAvnianc stoją frontcm do uli-
cy, a av uliczkaeh sterezą nędznc norvvcg-
skie lepianki.

Te biėdne chatki vvybudovvane są z pni
brzozoAvyeh, ktoryeh szczeliny pozatykane
są mehami. Izba podzielona jest na dAvie
ezęsci, piėrwsza od wejšcia stanoAvi ku-
ehnią, salon i pokoj jadalny, Avielki ko-
min wybudowany z szarych odlamoAV ka-

mieni, zajmuje praAvie calą przestrzcii iz-
bv i w szczegolnym ksztalcie AAznosi się
pod dach, druga częsė Avnętrza jest mie-
szkaniem calėj familii, služy za sklad ü-

biorovv i zarazem za spižarnią, jest on
tėm ezėm gaard av poludniovvėj Norwegii,
niezapelnioną, szezuplą i nie bardzo zasi-
lająeą jak ich ziemia nie žyžna i zabijają-
cy klimat.
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Większa częšc tych klatck stoi jak do-
my av Tromsoe na pniaeh sosnowych. Na
ich dachaeh rošnie murawa, ktora stano-
Avi jedyną zicleniejąeą się częšc krajobra-
zu. Szezegolny przedstawia się widok jak
co rano kobiety Avciągają na dach kozy i
jak te biedne žwierzęta szukają tutaj po-
žywienia šwicžego.

Pod domem jakby w komorkach ležy
drzcAvo, stoją s«anie i inne sprzęty gospo-
darskie, ktore yvewnątrz wieleby zajęly
miejsca.

Godnėm jest uwagi, že wszystkie te

rzeczy stoją na dworzu, za drzAviami i
nigdy się nie zdarza, žeby miai kto eo
ukrašc.

Mieszkancy Finmarku kochają się szcze-
golnie w zbytkach; bez žadnej oględnošci
kupują zagraniezne towary, ktore im co

rok przywožą i prędzej je nabędą za ceny
bajeczne jak potrzebniejszy ktębek niei.
Dfiją av zamian za te rzeczy Avlasne swoje
ptody trzy razy więcej warte, a pomimo
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to možna u nich inieszkac bczpiecznie bo
nie okradną eię nigdy.

Nieoględnoše i plochošc jest tutaj potą-
czoną z szczegolną ezystošcią obyczajow
i z zastanawiającą rzetelnošcią.

Port tutejszy niema dogodnej przysta-
ni, jedynie tylko dla dogodniejszego debar-
kowania jest platforma z drzewa av koto
ogrodzona.

Gdy eheą ladoAvae statki muszą polo-
žye kladkę z platformy na poklad, co ro-
wniež robią dla kommunikaeyi. Jest-to
došc wygodne dla majtkoAV, chociaž opo-
žnia drogę; platforma ta daje najpiękniej-
szy AAidok jaki jest av Hammerfest, bo na
morzc.

Podczas miesięcy letnich, obcy žegla-
rze przybywają licznie do malego portu,
naJAvięcėj Rossyan i HolendroAV. Przywožą
z sobą AASzystko czego potrzebują av Ham-
merfest. Rossyanie sproAvadzają mączkę
cukroAAą, maslo, drzcAVO,— Holendrzy zno-
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aau masto, wino i towary kolonijalne. Nie-
ktorzy Hamburczycy prowadzą handel pto-
tnem, mydiem i meblanii. Między žegta-
rzami, Rossyanie odznaczają się szczegbl-
ną fizyonomiją stanowiąeą zupetną sprze-
cznošc z rysami Finmarku, ktore zdają sic
tak ostrcmi, jak ich okropny klimat. Ze-
glarze rossyjsey są zazv. yezaj vvysocy, bloa-
dyni, brodaci i rumiani;— NoiAvegianie są
szczupli, bladzi, mają jasne Avlosy i rzad-
kie brody. Charakter obu narodow jcs(
takže zupelnie sprzeczny^ Rossyanie przy-
bywają aa7 eelu przem} slowym, są czynni
i ufni; NorAvegOAAie zaš poAVolni, podejrzli-
AA7i, ostrožni i eliociaž nigdy nie ukradną
zaAASze starają się oszukac.

Trzy miesiące lelnie, albo raczėj trzy
miesiaee švviatla, są dlakupea z Hammer-
fest czasein, av ktorym muši spienięžyc
SAve calorocznc produktą i wydaė co za-

robi. W miesiącu Wrzesniu Juž nie przy-
byAvają statki, a te ktore znajdują się
av porcie odplyAvają jedne za drugiėmi.



156

Najpiervvsi w tem są Rossyanie, gdyž
AAraeając do siebie okrąžac muszą caly
przylądek, gdzie szezęšliAvie minąwszy lo-
dy i najniebezpieczniejszą av šwieeie cia-
šninę wracają do Archangielska. Zaraz za

niemi odpiywają Angiiey iHolendrzy,AAr krot-
ce port zostaje prožny, niebo się zachmu-
rza i noee av początku krotkie stają się
dlužszcmi, ciemnošc zaczyna byc ciągtą do
tej pory až 24 godzin nocy, zastępują 24
godzin dnia. Mrozy o jakieh nie mamy
Avyobraženia dochodzące 35- Rcaum. za-

czynają się Avtedy. Nie možna mowic bez
glębokiej litošci o losie tyeh nieszezęšli-
Avyeh AV)gnaiieow pędzących žycie w tak
eięžkiej koiiieeznošei; ale co zdaje się tru-
diiiejszem do invierzenia to Avidok ludzi
przybywajacych szukac majątku dotej pu-
styni, gdzie najvviększym zbytkiem jest
inomicn slonea lub kwiatek.

Na polnocnym punkeie mrast a Avznosi
się jedyny nie micszkalny gmach inurOAva-

ny av Hammerfest, jcst-to przybytek z kto-
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rego czciciele ztota dobywąją skarby w for-
mie, ktora najmniej zdaje się byc podo-
bna do bogaetwa, bo w formie tranu wie-
lorybiego. Zbližająe się do tego dziwnego
laboratoryum uderza nieznošny Eapach, nie
mogtem się oprzee ciekawošci i wszedlem
do Avnetrza tego šmierdząeego gmachu i
zcmdlalem, po prostu tak dobrze zemdla-
tem, že mnie Franciszek vvziąšc musiat
w swe raniiona i wynieše na švvieže po-
wietrze.

W tym to gmachu z niezmiernėj ilosci
wieloryboAV, koni, krow, cieląt i psow mor-
skich, z stokfiszow, šledzi i z nieslychane-
go mnostAva innych ryb dobywają tluszcz,
plueząc oaac ryby poprzcdnio av AAodzie,
następnic trąc kamieniami. Ten olbrzymi
koeiolCyklopa Polyfema nigdy nieprožnuje,
c\A7iercie kilkucentnaroAvc wicloryba Avy-

tapiają się tutaj razem z milioncm sledzi
znanėj nam Avielkošci.

Wpoludniowej stronic miasta, stoi ma-
iy deniek pana Bank, ktory av tym zatra-
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conym kraju trzyma oberžę. Dom jego nie
jest dtužszy nad ošm lokei. Najparadniej-
szy apartament, dla mnie zamoAviony, skta-
dat się z dw6eh izdebek ošm stop w l<wa-
drat mającyeh, tak nizkich žem ręką do-
staAvat putapu übierająe się i rozbierając.
Widocznie budowniczy stawi«*ijąc go miat
na pamięci tylko LaponczykoAV, ale za to

miatem najwygodniejsze umeblowanie, skla-
dające się z tožka uslanego prawdziAvie
krolewskim erdredonem, stol icztery krze-
selka takže erdredonem wypchane. Okna
i drzAvi byly w stosunku do pokoju mate,
pierwsze nie mialy Avysokošei trzeeh adru-
gie pięciu stop, — bez zdjęcia kapelusza i
bez nachylcnia się przy Avejšeiu, trudnoby
uniknąe stluczenia. Micszkancy tak lubią
jasnoše, že nie nie staAviają na oknaeh že-
by nie zaslaniac ŠAviatta.

Mimo takiego braku przyjemnošci, dnic
nie AvydaAvaly mi się zbyt nudnėmi, wpa-
dlem boAviem av jakies dziAAne usposobie-
nie, ustanovAilem porządek jednoslajny zgo-
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dny z domownikami, AVstaAvalem av polu-
dnie, jadtem šniadanie o pierwszej, obiad
o dzicAviątcj av wieezor, potem przez go-
dzin kilka rzenipolilem na moich skrzyp-
cach av obec eatej ludnošei miasta i portu
zbieglej pod okna moję i poklaskującej mi
z niezmyšlonym zapatem, potem o drugiej
po potnocy ehodzilem na spacer, potem
przegratem parę partyi Avista, z arysto-
kracyą miejscową, z kupeami bardzo do-
brze žyjącemi i szalenie muzykę lubiące-
mi, nareszeie o szostej rano ktadlem się
spae. Taki porządek tutaj przyjęty pod-
czas trzeehmiesięeziiego lata i tak jakoš
Avszystko dobrzc szto, žem się podczas
dAVUtygodniowego pobytu av tym ostatnim
zamieszkalym punkcie globų ziemskiego
Avcale nie nudzif, i jeszcze založyt fil-
harnionijne toAvarzystwo zložone z czter-
nastu męžczyzn i z szešeiu kobiet, kto-
re šwięeie zaprzysięglo zbierac się przy-
najmniej raz na dwa tygodnie, i popisy-
A\ac się jak kto ūmiai ezy na fortepija-
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nie, ezy na skrzypeach, ezy na flotroAver-
sie, ezy špieAvem.

FortepianoAV bylo eztery av Hammerfe-
šcie, a došc dobrze grająeych panien kil-
koro; jedna z nieh špievva jak jaką Pri-
ma Donna i nadzwyczaj jest zamitoAvaną
w muzyce. Tę damę wybrano na Prezesa
Sekcyi Hammerfest Towarzystwa Filharmo-
nijnego Norwegii, a mnie jako zatožyciela
obdarzono zlotą dyjamentami ozdobioną
osadą do rękoješci smyczka, tutaj av Ham-
merfest przez bardzo dobrcgo koezująeego
ztotnika wykonaną.

Dose žem dokazal wielkiėj sztuki, o

ktorėj Ole Bull przemyšliwal jako o Ava-

žnėm, ale nadzAvyczaj trudnėm zadaniu.
Wzniecilem zapal do szlachetnėj sztuki av
ludnosei žyjącėj pod biegunem polnoenym
i mającėj trzymiesięczną noc, ukonstytuo-
walem miiosnikovv av stoAvarzyszenie i po-
iączylem je przyjacielskiėmi Avęzlami z in-
nėmi sekcyami tegož towarzystAva. Bylo
ich AAOAAczas czternaseie. NaAACt jcdenzbo-
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gaeony Laponczyk, artysta gAvizdacz pra-
Avie tak dobry jak nasz KostrzcAVski, za-
pisat się do towarzystwa filharmonijnego
i zoboAviązal sic AvygAA izdywac Pani Pre-
zcsoAvej Avszystkic laponskie dumki i sko-
czki (ktore są bardzo trudne) dla uloženia
ich na noty7. Jeszcze Norwegia nie posia-
da takiego dzieta poslužye mogącego do
zbadania pochodzenia tego dziwnego ludu,
ktory przez tyle set lat ciemięžony, nie
dat się jednakže wytępie.

Cztery razy av ciągu miesiąca przyby-
Avają Laporiczycy do Hammerfest, gdzie za-

mieniają u Rossyan saac produktą. W tym
ezašie mala miešcina prz}biera postac ma-
loAvniczą i zajmującą.

Port napelnia się lodziami Avybitėmi
skorami z psoAV inorskieh, a ludnosc cu-
dzozieinska zbiega się ze Avszystkieh stron.

W zamian za ryby Laporiczycy biorą ma-
sto i odzicž, oprocz tego muszą dostac
AAė>dki i mączki cukrowėj. Handel zwykle
byAva zamienny bez pieniędzy izajmującėm
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jest patrzcc jak Rossyjanie odbywają go
z niepojętnym Lapoiiczykiem. Zwykle ka-
ždy z nieh Avraca av SAvoją slronę oblicza-
jąe ile zarobit na sAAoim partnerze. Nic
tylko Laponczycy przybywają do Hammer-
fest w interesie handlowym, ale i inni mie-
szkancy tyeh krajoAV, ktorzy žycie osiadle
zamienili na žyeic koczujące. Dlužszy po-
byt av tem miejscu dalby mi sposobnošc
zrobienia noAvyeh UAA7ag, gdybym posiadal
a przynajmnicj rozumial język laponski,
ale nie znając go o Avszystkiem musialem
sądzie z poAA7ierzehownošci i z opovviadan
ezeigodnego Pastora Hammerfestu, ktory
przcz lat dziesięc byt Missionarzcm Lapoii-
cza Ivoaa7 i nic malą ich liezbę nawrocit do
uznania Boga Chrzešcijan.

Mnie ten ludek nadzAvyczajnie intere-
soAAal, — a nie AAiėm dla czego; može tylko
dla tego, že tak szczerze i namiętnie ko-
cha swe rodzinne gniazdo, iž nie pojmuje
szczęscia gdzieindziėj ehociaž av najwię-
kszėm bogactAvie.
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XII.
LAPONCZYCY.

MoAviąc językicm geograficznym, Lapo-
nia ležy między 64- i 72- szerokosci a
22- i 40- dlugosci geograficznėj. Zajmuje
przestrzeri mniėj Avięcėj trojkątną, ktorėj
bok jeden dotyka od polnocy morza, rzekį

Tornee Avpadającėj do odnogi Botnijskiėj
w glebi morza Baltyckiego, od wschodu
obejmuje ją rzeczka Kemi Avyplywająca
z jeziora Kola tuž obok Oceanu lodoAvate-
go—na zachod zas rzeka Luloa, klora oko-
lo Badoe bierze savoj początek i Avpada do
morza polnocnego. Między teini dwoma



164

rzeczkami, ktore ją trzymają jakby w ra-

mionach, kraj ten w prostej linii rozciąga
się od przylądka poinocnego do morza Bal-
tyckiego. Chcąc lepiej rozumiec položenie,
nie trzeba brač kraju položoncgo pod ko-
tem biegunoAvem za Laponią, Avielu jednak
podrožnych nazywa tak ziemię ležącą na
poiudnic rzeki Tornea, ja zaš naznaczylem
jej t akie granice, jaki e są w samej rzeczy
to jest, jak mi je naznaczyl najlepszy
znawca Laponii Pastor Hammerfestu.

0 Laporiczykach praAA7ią niezliezone ba-
inie i biorą jc za praAvdę i jakby na prze-
kor oŠAviacie, ktora aa^ ostatnich ezasaeh
ufatAvita poznanie krajow, Laponia zostala
zapomnianą i jakby obcą.

Etnologisci winni przeeiež czerpaė savo-
je zasoby umu z každego žrodla, a ZAvla-
szcza z starožytnego i do dzis dnia jeszeze
się zniszczeniu opierającego.

Malo podrožnych zapędza się až do tych
stron tak niebczpieeznych i nieoplacają-
cych poniesionych trudow; dla tego posta-
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noAviteni nie opušeic ani jedncgo szczego-
tu dotyczącego nie licznych i szezegolnyeh
mieszkaiicoAV tego kraju.

Bez glębokiėj nauki Avidoeznėm jest, že
Laporiczycy zatraeiii piėnviast kov.e savc
azyatyėkie poehodzcnie od Mongolovv, albo
prędzėj od daAvnych SeytoAV z nad Uralą,
z ktoremi mają analogiezne podobieristAvo
rysoAV. Czarr.e i proste Aviosy, os.rc tAva-

rze, splaszczone nosy i mate ukosne o</.\

rožnią ich od innyeh polnoenych ludoAv.
z czego poznac možna obee ich pochodzc-
nie. Rožnią się takže i postaAva. — Lapoii-
czycy podobni są do PigmejezykoAAr, ktorych
Herkules džwigal whviėj skorze; poAvierz-
choAvnosc ich zupelnie odmienna od pię-
knych ksztaitovv ludoAv sfer umiarkOAva-
nych. Rzadko znaležc między niėmi męž-
czyznę Avysokiego na pięc stop; ZAvykle
trzymają od cztėrech stop i cztėrech cali
do cztėrech stop i dziesięciu cali Avyso-
kosci.

Zwyezaje ich są odmienne od ludoAV
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europejskich. Jczyk odrožnia ich takže;
mowią narzeczem mięszanem, ktory mogą
rozumieč sąsiedni Rossyanie i Norwegianie.
Zauwažalem jednak, že zachowali tak ro-
dzaj wymaAviania jak i Aviele slow z ję-
zyka tatarskiego, cokolwiek mi znanego
z brzmienia, bo av Warszawie miatem spo-
sobnoše poznania się z tymi interesująey-
mi cudzoziemcami, sprzedająeemi w wie-
žy 00. Bernardynow btaAvaty.

Übior Laporiczykow przypomina stroj
ludoAv piėrwiastkoAvych i myšliAVskich; nie
rožni się Avcale od übioru Magaga syna Ja-
feta, ani tež Aviele od stroju Nemroda,—
okryAvają się po prostu skorami žvvierząt,
robiąc z nich zupelny spodni i zAvierzchni
übior, na ktory w zimę wdziewają trzecią
suknię ze skory iena. W lecie noszą o-
dzicž z materyi szarėj lub niebieskiėj o-
szytą paskami sukiennėmi w rožnych ko-
lorach. Kolnicrze tycli sukien rowniež
naszyAAają kaAvalkami czeiAAonego sukna
Męžezyzni noszą dlugie Avlosy spadające
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im až na ramiona, a glowę okrywają cza-
pką futrzaną naszywaną jak i odziež pa-
skami sukiennemi, na nogi vvkiadają trze*
wiki wykrojone z skory rena, ksztaltem
podobne do sandal6w dreAViiianych, wię-
eej jednak zachodzące na nogę.

Kobiėty übierają się jak męžczyzni, z

AAyjątkiem gloAvy na ktorą kladą rodzaj
przylbicy z sukna niebieskiego lub zielo-
nego, otaezającėj jak czepiec ealą tAvarz

i jak na zlosc obszyty baAAclnianą koronką
ujmująeą oaacj przAibiey AASzelki powab
ryeerski i nadającą Laponce Avyraz tyle
brzydki ii e sinieszny.

Wprzod jednak pod tę przylbieę pod-
kladają kaAvalek drewna, ktory pomaga
do utrzymania jėj av oavcj grožnėj kiras-
syerskiėj postaci. Taki übior oznacza mę-
žatkę, a dla Aviększego odznaczenia się
obcinają sobie vvlosy przy sam ė j giovvie.
Wszystko to stanoAvi calosc nie bardzo mi-
lą dla oka. Niektorc Laponki obwijają no-

gi pasami welnianėmi ezervvonego kolo-
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ru, wyglądającemi jak dlugie ponczoehy;
AASzyscy zaš męžczyzni i kobiety noszą w
boku malą torebkę skorzaną, w ktorą kia-
dą nici, nožyczki, a męžczyzni tyturi. Od
najmlodszyeh lat každy Laponczyk przy-
zAAyczajony jest do palenki. Gdy nadej-
dzie zima, męžczyzni i kobiety na powy-
s_ej opisany übior Avkladają jeszcze okry-
eie z kapturem, zrobione ze skor rena,
vvyAvrocone sicršcią na wierzch, a wtedy
Laponczyey Avyglądają jak wielkie szare
niedŽAvicdzie chodząee na zadnich lapach.

Ale! pominąlem jeszeze jeden z najwa-
žniejszych szezegoT6w av übiorze męžczy-
3_.ny to jest torbę skorzaną wisząeą przez
szyję i schoAvaną na piersiach między dwo-
ma sukniami; w tej torbie miesci się amu-
nicya, zapasy žywnosei i bardzo Avielka
ilosc drobiazgoAV. Ražu jednego pokazal
mi Laporiczyk skarby ktore w niėj cho-
wal; byl tam nož, stary pistolet, do ktore-
rego przywiązyAval Avielką wagę; eztėry
species, to jest eztėry bite dziewięeiozlo-
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towe talary, rožek z prochcm, tytun, ma-

sielniczkę z trochą mastą z mleka renife-
ry, kawatek pieczonej ryby, i trochę sia-
na owiniętego w szmatkc do Avyslania obo-
wia w przypadku zamaczania.

W posrod tylu niemilyeh przedmiotoAV
jedna rzecz pclna uezucia rozkosznie pie-
šei oko podrožnego. Jest nią kolebka dzie-
cięcia, caly przepych, cala poezya biedne-
go Laponezyka tu się skrzepia i streszcza
a nawet czuiošc macierzynska, przebija
się w jej eleganeyi. Patrząc na taką ko-
lebkę serce doznaje slodkiego uezucia. La-
ponczyk ktadzie swe dziecię wsprzet kto-
ry Avyrabia z suchego drzewa i obija sko-
rą, nadająe jej ksztalt trzewika zaokrą-
glonego w koncu, a nad giową dzieeięcia
rozAviesza kotarę ktora go zabezpiecza od
zimna. Nadto wiesza jeszcze futerka, z
bialych jak puch tabędziowy zajęcy, a dla
dla zabezpieczenia malej dzieciny od stiu-
czenia się gdyby wypadlo, przywiązują ko-
lebkc rzemykami žeby się niebujala. Wko-
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lo kotary wiesza sznurki kolorowych pa-
ciorkoAV i malė laricužki mosięžne lub na-
Avet srėbrne, ktorych Avidok i cichy džwięk
baAvi i usypia dziėeię. Taką kolebka jest
Avynalazkiem ludow koczującyeh; do matki
naležy oznaezenie Avielkosci, formy ima-
teryalu z ktorego ma byė zrobioną. Wdlu-
gich pochodach, Laponka przevvięzuje so-
bie OAvą kolebkę z dziecięciem przez ple-
cy, ktora jėj nie przeszkadza i nie męezy
jėj. Podezas odpoczynku, kolebkę Avieszają
na drągu vvkopanym av ziemię, a mate jio-

ruszenia dzieciny, kolyszą ją — i dziecko
nie wiė, že go juž matka nie niesie. Przy-
znajemy, že tego uczucia macierzyriskiego
tak czuly objaw može pogodzic czlowieka
sereowego z brzydotą matki Laponki.

Procz takich kolebek, Laponczyey wy-
rabiają znaezną iloše sprzętow z drzewa
sosnowego; robią skrzynki i statki kuchen-
ne, a z drzeAva brzozowego misterne fase-
czki, w ktore chovvają masto. Z rogu re-
now robią trzonki do nožovv. Kobiety dzier-
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gają starannie Avszywki do sukien, potrze-
bnc ozdoby i gustOAvnie je przystrajają,
ktora to uniiejetnose gtoAAnie przebija się
av übiorze zaprzęgoAV na reny. Prawie
Avszysey umieją budowac šanki i robic
tyžwy.

Szczegolnie się wydaje Laporiczyk z ly-
ŽAvami przywiązanėmi do nog, dlužszėmi
od jego wzrostu. _Lyžwy te są dlugie do
szesciu lub nawet siedmiu stop; mają ksztalt
wązkiėj deski, Avyžlobionėj w dwoch miej-
seach, w ktore staAvia nogi i przywiązuje
rzemykami; deska jest obita skorą z psa
morskiego, ktorėj futerko ma nadzvvyczaj-
ne podobieristAvo do skory lamparta lub
tygrysa. To futerko slizga się po lodzie
z ogromną szybkoseią.

Laporiczycy jak i Scytowie ich proto-
plasei nie są ludem rolniczym, podobni
są do kozakoAV pieszyeh, provvadzą žyeie
wędrowne pod SAvėmi namiotami, jedni
pasą reny, drudzy polują na krowy mor-
skie. Mala liczba tyeh ostatnich, od nie-
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daAvnego czasu przeniosla się do Hammer-
fest, a nędzne ich lepianki stanowią częšc
budoAvli tego miasta. NieAvicm dopraAvdy,
czyby možna nazAvac je mieszkaniami bo
nie mają nawet daeli6w, a zAvykle slawia-
ja je z obalonych drzcAv i desek rozbi.ych
lub sprochniatych statkoAA7. Wnętrzc ich
nie ma podzialu, ogien palą na šrodku iz-
by na ptytach kamicnnych, a dym Avyeho-
dzi przez dziurę w pulapie;— kilka skrzyn
zastępującyeh tožka, wyslane suchemi mor-
skiemi ziolami, wiorami drzewnemi, i ko-
eiot do gotOAvania, oto są cate ruchomošei
tyeh biednyeh domostAV.

0 obyczajach Laponezykow nie možna
sądzic z tego co się daje widziec av mie-
szkająeych av Hammerfest, žyją boAAiem
w miešcie ezasowo i wyehodzą z domovv
tylko za kupnem, a wtedy7 odzyAva się av
nich nalog wspolny Avszystkim ludom nieo-
krzesanym ,

— pijanstwo! Možna ich spoty-
kae po pięciu lub szešciu razem przcd do-
mem na staryeh saniach, statkach lub pę-



173

kaeh drzcwa, ktorzy trzymając się pod
ręce, ZAvicrzają się czule jeden przed dru-
gim, opoAviadają sobie niezliczone duby
OAvym nicznošnym językiem i co chwila
popijając wodkę, až zdrzymawszy się za-

sypiają. Pod namiotcm w czasie dlugich
pochodow, pod szatasem av dniaeh odpo-
czynku Laponczyk nie jest tem bezmyšl-
nem ŽAvierzęciem, jakim się staje aa7 fatal-
ną chAvilę pijanstwa, ovvszem jest praeo-
Avitym, oszczędnym, zaopatruje się av žy-
Avnošc, wtcdy gdy jego zona zajęta jest
dzieeięciem albo przygotoAVAAAa odzienie.
Ale mimo to patrząc bezstronnie widzie-
my, že žycie tego biedncgo ludu zaAVSze

jest nędzne i cicžkie. Došc nam będzie,
gdy się dowiemy žc nigdy nie jedzą ehle-
ba i nie noszą bielizny, to jest jedna naj-
AAiększa nędza fizyczna, a druga moralna,
že nie mają žadnego pojęcia o nauce i
sztuce.

Laponczyk nigdy nie špiewa, nie ma te-
go naturalnego zmysiu muzykalnego, kto-
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rym jest obdarzony každy naAAet dziki na-

rod. WojoAvniezy czeiAVono-skorny polno-
eny Amerykanin ,

— olbrzymi Patagoiiczyk
z Zicmi Ognistėj ,

— bestyalnic glupoAvaty
Kafr, — spiewają piesni wojenne , pogrze-
boAve lub tryumfalne, zachowując w glo-
sie rymy i kadencyą; Laporiczyk nie zna
žadnėj harmonii; zdaje mu się že spieAV,
ten objaAV szczęscia czlowieka, nie može
się wznosiė pod lodoAvatėm niebem, wsrod
praAvie nieustającėj cicmnosci.

Ale za to gwiždže Laporiczyk jak 6w
aat zicmi zrodzony i wycliowany susel,
ŠAvierszcz i bobak; gAviždže na rožne no-
ty; jakies melancholiczne Aveslchnienia AAy-
dobyvvają się z piersi jego sAvistem niepo-
zbaAvionym harmonii jakiegos tęsknego u-
roku; a gdy jeden zagAAiždžc, drudzy za-

raz mu Avtorują, nawet plec piękna nie
odmaAvia av takim koncercie pomocy. Nie-
ktorzy jak nasz bogaty Laporiczyk Nikode-
mus Kaldy av Hammerfest, Avznoszą się o-

Avėm swistaniem až do artystyzmu i są
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UAvažani przez ziomkow za rodzaj polbož-
kow, daleko vvyžszą obdarzonych duszą
od zwyczajnych ludzi.

Laporiczycy od dwostu dopiėro lat są
Chrzešcijanami, a mianovvicie od czasow
Fryderyka IV Krola Duriskiego, ktory oko-
to 1622 roku wyslal do nich Missionarzy
dla nauczenia Evvangelii i więeėj jak przez
sto lat KroloAvie Durisey, powtarzali te mis-
sye. Chrystyanizm wywarjt peAvien Avplyw
na Laporiczyk ach, ošvviecil ich nieco, ale
jeszeze nie zbudzil umysloAV ich z ušpie-
nia, i dzis po Aviększėj ezęsei są takiėmi
jakiėmi byli przed przybyciem Missiona-
rzy; pozostali przy daAvniejszėm pojęciu
boskosei i cywilizacyi czerpniętėm z po-
garistAva i tylko obyczaje ich ulegly pe-
wnėj zmianie. Zresztą wyobraženie reli-
gijne przyniesione tutaj zostalo u nich av
sloAvnėj tradycyi, a nabožeristwo odpraAvia-
ją w miarę pamiętania jėj. Jednakže av o-

statnich czasach Biskup Dronthejmu urzą-
dzil jakis rodzaj Seminaryum, av ktorėm
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się ksztalcą Laponczyey, na koczujących
duchoAvnych, opoAviadającyeh Ewangeliją
každy w sAVoim obrębie.

Laponczyk nie pojmuje wielkich prawd
moralnych, jakich naucza Religija, zaeho-
Avuje jedynie obrządki, ale znoAV gruba
nicAviadomošc i przyrodzona lagodnošc cha-
rakteru, trzyma ich wjakicjš biernčj mo-
ralnošci. Nie znają grzechoAV glownych,
procz lenistyva, lakomstAva i pijanstwa;
AASzystkie ich cnoty są ujemne; dobroc
ich, jest poAAolnošcią; powšciągliAVOŠc, o-
ziebtošeią; uczciwošc, obojętnošeią; nie
Avidac między niemi, gniewu, rozwiązic-
šei, zazdrošei, a tem mniej odAvagi, wyo-
bražni, namietnošei albo czynovv.

Nic mają žadnego wyobraženia o kun-
sztach i przemyšlc, i nie sznkają sposo-
bnošci poznania ich, a chociaž z trzech
stron dotykają krajoAV cyAvilizoAvanych to
jest NoiAvegii, SzAvecyi i Rossyi, nic od
nich nie skorzystali, niezego się nie na-
uczyli, žyją w grubej eiemnocie, nie ma-
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jąc potrzeb, nie znając žadnej przyjemno-
šci. Jest-to zupetny stan odrętwienia i nę-
dzoty; ušpienie moralne i fizyezne, jakie
može istniee tylko w tym kąeie šwiata,
w ktorym žycie wraea dopiero razem z
promieniami slonea.

Bylem obecny przy kilku obrzędach
religijnyeh, a jednak przez caty czas mė-

go pobytu w Hammerfest widzialem jeden
tylko šlub.

Kosciol w Hammerfcst podobny jest
więcėj do stodoly jak do šwiątyni, jest-to
wielki budynek drewniany szaro pomalo-
Avany bez ozdob zewnętrznych, ponury i
pusty weAvnątrz jak wszystkie koscioly
protestantskie. Lawki sosnowe stoją usta-
wione jedne za drugiėmi, przedziela je
tylko oltarz w srodku ustawiony.

W dzieri owego šlubu o ktorym wspo-
mnialem, paristwo mlodzi przystąpili do
oltarza, otoczeni licznym orszakiem. VV ko-
sciele byli rodzice i przyjaciele narzeczo-
nėj i zajęli miejsce w lawkach wprost ©1-
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tarza męžczyzni pojednėj, kobiety po dru-
giėj stronie. Narzeczony najnižszy z La-
poriczykoAV jakieh Avidzialem (nie mial bo-
wiem i 4 stop vvysokošei, übrany byl wsu-
knie szare bajowe, oszyte trzema paska-
mi sukiennėmi, koloru szafirowego, czer-
wonego i žoltego, ktore odrožnialy go od
Avszystkich. Nie byl tak bardzo brzydki,
czarne wlosy dosc przyjemnie odbijaly przy
Avydatnych ostrych rysach twarzy; co zas
do narzeczonėj, ta byla dosc szpetna, mi-
mo mlodego wieku. Malė jėj oczki byly
czervvone; otAA arte usta odkrywaly zęby
brzydkie nierowne; otyla figūra, ręce krot-
kie i nie zgrabne, bardzo ją brzydką czy-
nily. Übraną byla av zwykly stroj lapori-
ski, dano jėj tylko na tę uroezystose cza-
peezkę ozdobioną blaszkami srėbrnėmi,
doktorėj z tylu przypiętą byla dluga wstę-
ga naszywana srebrem i mosięžnėmi swie-
eidlami. Procz tego, narzeczona dostala
jeszeze od savoj familii kilka chusteczek
z fabryk angielskich w najžywszych bar-
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wach, w ktore byla ustrojona. Wszystko
bylo na niej w nietadzie i robito ją jeszcze
brzydszą. Jedno takie straszydto wystar-
czytoby na zabezpieczenie ealej wtoki pro-
są od wrobli.

Zgromadzeni zachowali glębokie mil-
czenie, wkrotce przybyl Kaplan, powto-
rzyl slowa obrządku, polączyl ręce nowo
zaslubionych, zamienil obrączki, ktore na-
wiasem powiedziaAArszy byly z dobrego du-
katowcgo zlotą, potėm w językulaporiskim
przedstavvial wažnosc oboAviązkow ktore
przyjęli na sicbie, co musialo byc bardzo
wzruszające, gdyž wszyscy obecni popla-
kali się serdceznie. Nieznajomosc języka
nie pozwolila mi inieė udzialu w ich wzru-
szeniu, ale za to uwažalem pilnio AAszyst-
kie odcienia fizyonomii tych malych lu-
dzi, ktore pomimo brzydoty, jakžež są
rožne od siebie, czegom Avprzod nie uwa-
žal. Skoriczyl się obrządek; — malžonek
lioszedl w jedną stronę do swych przyja-
ciot, a malžonka w drugą, potėm Avszysey
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obecni zašpieAvali psalm glosem tak fat-
szywym, že Aniolow z Nieba mogliby wy-
slraszyc.

To byla jedyna okolicznosc w ktorėj
slyszalem špiewającyeh LaporiczykoAV, je-
želi to možna nazyAvac spiewem. Zauwa-
žalem, že kobiety zAvykle mają gios mo-
cny, dŽAAięczny; kiedy przeeiAvnie męžezy-
zni mają slaby i cienki. Laponki tež rej
wodzą av domach; dla tego može nikczem-
nieje caly narod, bo gdzie kobiety mędr-
sze, moeniejsze i piękniejsze, tam upadek
narodu niedalcki.

Wyehodząc z košeiola padt na mnie
promien stoiiea, jedyny jaki Avidzialcm w
Hammerfest i przyponmial mi moję mile
polskie sloi'ice, pod ktorego promieniami
dojrzeAvają arbuzy i morele, a kAAitną tak
Avspaniale rože, lilie i gieorginie.

Pogodny czas nasunąl mi projekt odby-
cia spaceru pieszo w zachodnie strony
Hainmcrfcstu.
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Nie bez przykrošci przebywalem ostre
odlamki skal, ktore ze wszyslkicb stron
sterezaly, a szczątki zeszlorocznėj wegeta-
cyį, malė krzewy, gdzie niegdzie przebija-
ly przcz šnieg, prosząe się slorica, ažeby
je jak najprędzėj wskrzesilo. Po calogo-
dzinnėj przechadzce, w czasie ktorėj mu-
sialcm skakac jak dzika koza, dostalem
się na Avysoki pagorek, ktory panuje nad
calą okolica. Gęsta i mglista zaslona kto-
rą dotąd kryla horyzont znikla, a w jėj
miejsce pokazaly się zielcniejące trawki
na dachach Hammerfestu, ošvviecone pro-
mieniami slorica, ktore Avyglądaly jak de-
senie na ezarnėm tie sukiennėm. Wprost
mnie na AA^yspach Soroe, sterezaly ostre
wierzeholki gor, okryte sniegicm blyszczą-
ce Avszystkiėmi kolorami pryzmatu. Z bo-
ku na AAielkich bazaltowych skalach osia-
dly erdredony, witając radošnym krzy-
kiem wracający piękny ezas. W koricu mię-
dzy Soroe i Hwaloe czernit się pas ku poi-
nocy, byla to droga do Sziiicbergu.
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Spacer moj przeciągnąl się dlugo, przyj-
rzalem się dobrze plaszczyznom ciągną-
cym się w okolo miasta. Wyszedlszy zo-
beržy po drodze spotkalem przylądek nie-
co wzniesiony, mający ksztalt skaly, ma-
jący grote do ktorėj wszedlszy odpoczy-
walem przez godzinę. Przechadzka i od-
poczynek w tėm miejscu byly naJAviększą
przyjemnoscią jakiėj doznalem AvHammcr-
fest. W ciągu dnia kilka razy Avchodzilem
na ten przylądek z ktorego moglem robic
spostrzeženia i przyglądac się z praAvdzi-
wą przyjemnoscią lodkom wplyAvająeym
do portu. Wtėm ujrzalem na horyzoncie
wstęgi wielkiego statku, ktory zbližal się
do brzegu, a wkrotce moglem dokladnie
rozpoznac trojkolorową flagę zatkniętą na
maszcie. Byla to korweta francuzka La
Recherche, tutaj oczekiwana. Na jėj avi-

dok doznalem nieopisanego wzruszenia,
uczulem dziwny dreszcz nerAvowy, Avie-
dziatem, že av tej korwecie preybywa zna-
ny mi z Paryža przyjaciel, Oficer-Ma-
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rynarki. Tymezasem korweta szezęšliwie
przybiia do lądu, Ofieerowie i cztonkowie
wystani w celu naukowym weszli na ląd.

Mtody Lapierre poznat mnie, ušeiskal
i przedstawil uczonym. Odebralem kilka-
našeie ukionow, na ktore z uszanowaniem
winnem znakomitošciom Francyi odpowie-
dziatem.

Korweta opusciwszy Brest, przez kilka
dni zatrzymala się na wyspaeh Fėroe, i
dla tego nie mogla przybyc wczesniėj do
Hammerfest. Cheąc skorzystaė z przybi-
cia statku parowego z Drontheim, zatrzy-
malem się do poniedzialku, ažeby odbyc
w nim przejaždžkę do Havesund nie dale-
ko pfelnocnego przylądka. Kapitan paro-
statku, obiecal zatrzymac się dzieri dlužėj,
žeby pozwolic na ten spacer ktory razem
ze mną cialo uezone statku Recherche od-
byc chcialo, i nazajutrz rano o 7 6J przy
czystėm povvietrzu i spokojnėm morzu po-
ptynęlismy do Havesund. W poludnie wro-
cilišmy z poAvrotem.
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Havesund jest-to mala osada, w ktorėj
znajduje się tylko jeden dom mieszkalny.
Dom ten dreAvniany, samotny, pusty, szaro
malowany, jest miejscem odpoczynku dla
kupcoAV Avracających z Hammerfest. Ha-
vesund jestostatniem miejscem nakuli ziem-
skiėj gdzie stoi mieszkanie czlowieka, o-
statnim zamieszkanym krane cm Europy.
Z jakiėmže uczuciem patrzy się ze skaly
na ktorėj jest wybudowany domėk, na roz-
legly ocean av okolo się rozciągający.

W Havesund dzien i noc trwają po trzy
miesiące, tak, že dwa razy powtorzony
dzien i noc stanowią juž rok. Z tej stro-

ny mieszkają ludzie europejscy, za nim,
nie ma juž nic procz niezgtębionego mo-
rza i wiecznych lodow. Ilež to myšli,
miejsee takie naprowadza!

Dom tutejszy naležy do P. Ulliąue, kto-
rego žycie uptywa między tranem wielo-
rybim awodką; skorami z psow morskich
a mączką cukrową. PoAviedzialem co ro-
bi w lecie, w zimie bowiem kiedy przyj-
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dzie noc ciągla a z nią lody i zimna, ustaje
zupelnie kommunikacya. Przez osm lub
dziewięc miesięcy zimoAvych P. Ullicme,
szykuje sobie na caly rok produktą. Mu-
szą byc bardzo pię'kne kiedy ich trzeba
tak drogo opiacac.

Havesund m a procz tego pevvne histo-
ryczne wspomnienie.

PeAvnego dnia w lccic 1795 roku, mio-
dy czlowiek nazAviskiem de Froberg w to-
warzystwie SAvego przyjaciela Miillera przy-
byl tu av malėj lodce i wysiadl przy brze-
gach Alten, ztąd konno udal się do Ham-
merfest, gdzie statek zabral ich do Have-
sund. Przybywszy tutaj, dwaj przyjaciele
doznali u ojca P. Ulliuue najserdeczniej-
szego przyjęcia, ktory odcslal ich ztąd do
przylądka potnocnego, požegnaAvszy wprzod
jak najczulėj i zaopatrzyAArszy na drogę w
zapasy. W kilka lat požniėj dowicdzial się
ojciec pana Ullique, že mlody 6w cudzo-
ziemiec, ktorego poAvaga i uloženie, zro-
bily na nim pamiętne wraženie, oprocz
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dawnicjszego imienia Frobcrg miat jeszcze
i drugie,— nazywat się Ludwik-Filip Orle-
anski, a tOAvarzysz jego Muller byl pan de
Monjoye. (1)

Poczciwy stary Ulliąuc, z_rvvsze AAspo-
minat jakiego to honoru dom jego doslą-
pil, a szacunek i uwielbienie dla Księcia
Orleariskiego przekazat synoAvi w zupelno-
šci dla wszystkicgo, co tylko nazyAva sic
francuzkieim

Ksiąže Orleariski, požniejszyKrol Fran-
cuzoav, niezapomnial nigdy goscinnego przy-
jęcia jakiego doznal u kupea av Havesund
i widzialem dowod pamięci kroleAvskiėj
dla pana Ullique. Monarchą ten przyslal
mu savoj portret i sliczny bronzowy biust.
ZAvielką uroczystoscią obchodzono tu przy-
slanie biustu kroleAvskiego, dano 21 avj-

strzalow ze statku parovvego, a Norwegi-
janie przybyli tu ze Avszystkich stron AAsrod

(1) O ich pobycie w Drontheim \vspomina autor Wspomiucii
z Podrožy w 11-gim Tomie tego dziela.
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giošnego hurra! spijali wino szampan-
skie z ktorego korki strzelaty na Avszysl-
kie strony.

Jeszeze tu trAva paniięo tych chwil i
objawia się wielką niechęcią dla teražniej-
szego autokraty franeuzkiego. P. Ulliquc
ma pięė corek rumianych blondynek, kto-
re razem z malką uezeslniezyly av tej uro-
czystosci. Corki te tu jeszeze za mąž nie
Avyszly, bo dopiėro mają po lat trzydzie-
sci, co tutaj jest jeszeze kAviatem Avieku.
OproAvadzily mnie po calym domu, požniėj
Avprowadzily do malerikiego ogrodeczka,
w ktorym przez sztukę wyiiielęgnoAvaly
kilka lvvvialkoAv. Jak AAiele trudow ko-

sztOAvalo to zamiloAAanie ogrodnietAva, to
maio kto pojniie, posAAięcenie się takie
godnėm jest ukoronoAvania.

Obejrzalem avszastkie kAviatki w ogrod-
ku, byly tu trzy fijotki, kilka stokrotek i
trochę innyeh drobnych rošlinek.

Nigdy gloAva ukoronoAvana nie odbiera-
la tyle czci, co tutaj biust ukoronoAvanego
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zmarlcgo cx-krola FraiieuzoAV. NoiAvegi-
janie niezmiernie byli uradoAvani vvido-
kicm tylu kwiatow, a panny Ullique jia-
trzaly z rodzajem dumy na UAviciiczoną
statue.

Ale procz tego znalazlem tu rzecz je-
szeze osobliwszą. Postawilbym milion w
zaklad že nie odgadniecie co to bylo. By-
la to papūgai Tak — papūga av Havesund
na koricu svviata, av tycli lodach— w tych
eienmosciach, papūga žyvva, zielona z czer-
AAonėmi piorami, takais sama z jaką się u
nas kažą przedslaAviac się na portretach
piękne Warszawianki.

Oto jakim sposobem znalazlem to s<wo-
rzenie.

Zwiedzająe z mlodcmi, trzydziestole-
t niemi, jeszcze nie zupetnie dojrzatemi pa-
nienkami dom, spostrzegiem klatkę okry-
tą welną, zastoniętą od powietrza dre-
Avnianym paraAvancm, postawioną za cie-
ptym piecem. Z jednego rogu tej klatki,
dobyAvat się piskliwy, bolejący gtos ptaka
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z podAviniętėmi nogami, bezwladnėm dzio-
bem, blado-zielonėmi potarganėmi i zwie-
szonėmi piorami, ktorych kolor tak byl
trudny do rozeznania, žem nie nie poznai,
czyli on byl zielony Avpadający w szary,
czyIi szary Avpadający w zielonkowaty. I
chociaž klimat przylądka polnocnego tak
byl dla niego szkodliwy, žyl jednak. Usly-
szavvszy moj glos, ZAvrocil ku mnie wyiy-
sialy lepek, spojrzal oezami okrąglėmi,
zamglonėmi i smętnėmi i powr6cil do da-
wniejszego stanu odrętvvienia.

Pilnio przyjrzawszy się tym žyjącym
jeszeze szczątkom ptaka, dopiėro pozna-
lem že to jest, papūga.

— „Gada ona co? "
— spytalem najstar-

szėj panny Ullique, ktora moAvi nieco po
angielsku.

— „Nic panie, od lat dziesięeiu jak jest
u nas nic jeszcze nie slyszatam, zawsze
wydaje tylko glos jakis pan slyszal."

— „A czėm žyje?"
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— „Je bardzo mato, a špi prawic cią-
gle, budzi się dopiero vvtcdy kiedy slonce
zaŠAvieci."

— „A czy sloriee tak częste w Have-
sund?"

— „Oh! panie, pięc albo szesė razy za-
lcdAvie w eiągu roku widziemy je."

Z wysokošei skat Havesund'u w matej
odlcgtošci, w kierunku wyspy Mageroe,
daje się widziec niezmierna massa skat,
mająeych niejakie podobienstwo z wysoką
spiezastą zrujnowaną vviežą—jest-to przy-
lądek polnoeny.

Widziatcm przed memi oczyma sterczą-
eą tę nicprzebytą fortecę z ziemi, ktora
od tylu lat broni Europie dostania się na
Avzburzony oeean. Poznano, že zwycięz-
tAvo odniesione olbrzymami granitowemi
nigdy nie može byc tatwem, dlugie ich
šciany są popękane i mają gtębokie szcze-
liny. Te ogromne mūry chwieją się cią-
gle i odpadają kavvatami. Tu i 6wdzie
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widac wylomy, —są to miejsca o ktore
statek uderzywszy oderwal bryię kamien-
ną. Dlugom Avpatrywal się w ten wspa-
niaiy polnocny przylądek znany zaledwic
przez kilku podrožnikoAv; widzialem, kie-
dy niebo bylo pogodne, jak zielonkoAvate
bahvany cichego oceanu ledwie ruszające
się okryvvaiy bialawą pianą grube skali-
ste slupy; widzialem go kiedy dzieri byl
spokojny osAviecony sloiicem i zaelrvvyci-
lem się widokiem. A což dopiėro muši
byc w zimie kiedy ocean Avzburzony na-
walnicą, rzuca nagle balwany na szczyt
gor, kiedy lodoAvate bryly z loskotem roz-
bijają się o granitoAve tamy, albo kiedy
szalony nra gan z hukiem grzmotu o nich
się kruszy, i gdy niepeAvne bladawe sAA'ia-
telko zorzy polnocnėj, ciska przycmione
promyki na tę nieprzei'Avaną i przeražają-
cą walkę žyAvioioAAT. Muši to byc widok,
przed ktorym držy wzrok czloAvieka.

Chcialem jak najprędzėj dostaė się do
przylądka polnocnego i zerwaė tam choė
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jeden kAviatek pięknėj pacierzycy niebie-
skiėj, ktora tam rošnie, jak mi mowiono
na jednėj pochylosci; wdzięczne niebie-
skie kwiatki rosną nad przepascią jak o-
we mysli ktore budzi nadzieja rodząca się
wšrod bolesncgo zAvątpienia. Ale moję žy-
czenie, nie urzeczyAvistnilo się, zatrzyma-
lismy się tutaj troszkę dlužėj, wybila go-
dzina odptyAAania statku parowego, gdyž
KapitanoAvi pilno bylo wracac do Ham-
merfest. PodziękOAvalismy za doznaną go-
scinnosc panų Ullique i jego milėj rodzi-
nie, dlugie okrzyki Norwegijan towarzy-
szyly naszcmu odjazdovvi, a ich serdeczny
zapal dlugo się odbijal o skaly przylądka
polnocnego. PoAViot byl nadzAAyczaj przy-
jemny, powietrze choc zimne, bylo jednak
przyjemne, morze spokojne i przejrzyste
jak ŽAvierciadlo, pozvvalalo widziec av nie-
zmiernėj glebi duže jak jesiotry plyvvają-
ce ryby, ktore tam igraly i gonily się,
niebo bylo blękitne, czyste, gdzie niegdzie
poprzerzynane bialemi obloezkami, ošwie-
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eone tajemniczym šwiatlem nocy polno-
cnėj i gdym zmordowany calodziennym
rudiem, usnąl w malėj kajucie pod po-
kladem; juž więcėj nie wiedzialem czy
niebo bylo podobne do mory mieniąeėj się,
lub czy moję ložko zrobione bylo z ka-
walka firmamentu.
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XIII.
KAAFIORD.

Požegnalem Hammerfest 20 Sierpnia
1855 roku i wsiadlem na ten sam statek
na ktory m juž raz jechalem. Nie cheąc
wracac do Drontheim, mialem zamiar wy-
lądowac av Kaafiord i pozostawic na stat-
ku Avszystkie rzeezy, z wyjątkiem tych
ktoreby mi byly koniecznie potrzebne w
podrožy do Laponii.

Kaafiord (naležy wymawiae Kofior)
gdziem vvysiadt, jest-to maly port w glę-
bokiej zatoce, ležącej o nie cate 20 mil
od Hammerfestu. Przed kilku jeszcze la-
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ty, nie bylo tu Avięcėj nad szesė cha-
lup, zamieszkalych przez rybakow lub
nadbrzežnych LaporiezykoAV, dzisiaj jest
to spore miasteczko, bardzo bogate i prze-
mysiowc, ktorego widok mile czyni Avra-

ženie na podrožnym zasmuconym nędzą
Finmarku.

Przyczyną tej naglėj zmiany są nieprze-
brane kopalnie miedzi, znajdujące się oko-
lo Kaafiord. Odkryli je urzędnicy rządu
szwedzkiego, ale rząd nie mając koniecz-
nych funduszow na piėrwsze lata kopania
nie zajmoAAal się nie mi. Utworzylo się w
Anglii towarzystwo av celu otAvorzenia tych
kopalri, wyjednalo sobie na to upowažnie-
nie od rządu Szwedzkiego, a bardzo chę-
tnie udzielono im takowe.

Anglicy posiadają w wysokim stopniu
zdolnošci przemyslowe i kolonizacyjne. In-
žynierowic przybyli z Londynu, najlepiėj
tego dowiedli. Nie ich nie zražalo, ani
ostrosc klimatu, w poroAvnaniu z ktorym
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mgly Tamizy są cieplym Aviaterkiem, ani
nieodtączne trudnošci w kraju bezludnym
i pozbaAvionym rošlinnošei. Nie mieli drze-
wa więc sprowadzili z Anglii węgiel ka-
miemiy; braklo im robotnikow, postano
po nich do Kornwalii; wkrotce Avszystko
bylo gotowem, i mala osada skladająca się
z dw6ch rodzin, przeniosla w ten odlegly
kąt šwiata zAvyczaje ueywilizoAvanych kra-
jow i ową dzielną wytrwalošc angielską,
z ktorej latAVO wykorzenic vvyniki zdumie-
wającc, a nie našladowane nigdy przez
owe limfatyczne ludy, co praeoAvitoše u-
wažają za cnotę ludzi pozbavvionych wyž-
szego polotu duelia, poezyi i sankcyi szczy-
tnošci.

Przybywszy do Kaafiord, spotkatem ro-
žne niespodzianki; znalaztcm zamiast li-
chych domoAV Hammerfestu, obszerne mie-
szkania umebloAvane, z czystem poAvie-
trzem, piece i kominki dobrze urządzone,
dyAvany, ksiąžki, obrazy, najwytworniej-
sze fortepiany Errarda i BoodAVOoda. Nie
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Avierzylem z ražu wlasnym oczom, ale
darmo, oczcAAistoše przešwiadczyla mnie.

Doznalem Avdomii paiistwa Crove iWo-
odfall, zarządzających kopalnią, jak ro-
Avniež u pana Thomas inžyniera, jak naj-
serdeczniejszcgo przyjęcia. Stol wKaafiord
byl takže Avielce rožny od žycia av Ham-
merfest, dzięki częstym stosunkom mię-
dzy kopalnią i Anglia, možna się bylo po-
silic rozmaitėmi potrawami do Avoli, i kie-
dy zjadlszy dobry obiad, uprzyjemniony
przez szanownych gospodarzy, slarających
się przyjąė mnie najgoscinniėj, widzialem
AAieczorem podaną herbatę, toAvarzystAvo
zložone z strojnych kobiėt i kilku męž-
czyzn jak najstaranniėj übranych, nie mo-
glem wierzyė, že jestem na brzegach te-
go polnocnego occanu, ktory przyniosl mi
tyle przeražającyeh i przykrych Avidokow.
Ale przestąpiAVszy prog domu angielskiego,
prędko ginie urok, a 70- szerokosci geo-
graficznėj polnocnėj, vvszędzie zbyt Avyra-

žnie stėrczy i nieublaganie bije w zmysly.
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Kaafiord liezy dziš więeej jak 1,300
mieszkancoAV, prawie samych zdolnych ro-
botnikow.

Większa częšc tych gornikoAV pochodzi
z Anglii i Szwecyi, w ostatnich latach li-
czbę ich powiększyli wiešniacy Finmarku
i kilku Laponczykow, ktorzy przeiožyli
pevvną zaptatę za robote w kopalni nad
niepeAvny zysk z ryboiostwa. Cata osada
žyje w nadzvvyczaj dobrym bycie, slosun-
IvOaao do nędznego stanu ich sąsiadovv, na-
AATet twarze dzieci av Kaafiord pokazują
zdroAvie jakiego nie napotkaiem nigdzie.

Jakkohviek kopalnie w Kaafiord došc
juž dawno są založone, nie są jednak je-
szcze zupelnie rozAvinięte; gankovv jest
dosye, ale wszystkie są Avilgotne, przebie-
gając je spotyka się często wodę gtęboką
po kostki, šeiany nieustannie zaciekają a
na glowę kapią krople lodowatej vvody.
Nie tyle jednak to mi zrobito przykrošci,
ilc zgęszczone siarezane AvyzieAvy wydo-
bywające się av podziemiaeh, nic moglem
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oddychac, ani nic rozpoznac na kilka cali
przed sobą, mimo grubej pochodni žywi-
cznej, ktorą P. Crove niost przedemną.
W ciągu trzech godzin, przebiegtem nie-
zliczoną ilošc AATschod6w nier6wnych, wil-
gotnych spadkoAv, niebezpiecznych drabin,
nizkich podzicmi i gankow krętych. Na-
reszeie požegnawszy się gdym wyszedl na
ŠAvieže poAvietrze, zobaezyiem žem prze-
mokt do nitki, bylem zmęezony nie do opi-
sania i na pol uduszony siarkoAvemi Avy-

zieAvami.
Inni juž się do tego stopnia przyzAvy-

czaili do tych Avyziev. oaa7, že im tęskno do
nich; zgnite jaje przypominającc im te
AvyzieAAy, spraAAia im przyjemnošc !!

W kopalniach znajduje się oprocz mie-
dzi jeszcze i arszenik, kobalt, odlamy kry-
sztalu gornego, žclazo w dužej obfitošci,
trochę srebra i cząsteczki rodzimego zlotą.

ZwiedziAvszy Avnętrze gėry, postanoAvi-
lem poznač i jėj poAvierzchnią. Nazajutrz
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po odAAiedzinach w kopalni, zašwiecilo
slonce, szybko Avdarlem się na Avierzcho-
tek sam jeden, wziąwszy za towarzysza
laskę okutą, najlepszcgo przevvodnika w
podobnych okolieznošciach. Przebieglszy
rodzaj ogrodoAV otaczających domy kolo-
nistoAV angielskieh, ktore urządzili po dlu-
gich Avalkach z nievvdzięczną rolą i o-
strym klimatem, dostalem się do skat. G6-
ra Kaafiord jeszcze przed dziesięeią laty
byla dziką teraz zmienila się do niepo-
znania, podnožc jej zroAvnano i skopano;
proeh zaš i oskardy przewiercily ją od
szezytu do dotu, windami Avydobyto z wnę-
trza jej, wielkie odlamy skaly i dzisiaj
AAidziemy ją Avszędzie rozdarlą i przeisto-
czoną. W miejseach nietkniętych jeszcze
želazem gornika, sterezą gdzie niegdzre
kar!owate sosny i nędzne brzozy, a aa7 gra-
nitowych rozpadlinach rosną geste krza-
ezki, rodzaj boroAvek lešnych swemi list-
kami i galązkami zakrywają jej zranie-
nia. Dostawszy się na szczyt gory, ujrza-
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iem žony g6raiko w ktore obtiukiwaiy z
gruba kamienie i z przyjemnošcią przyglą-
datem się temų zajęciu. Tak pokruszona
ruda uktada się w szerokieh kanaiach na
pochytošei gory, po ktorych stacza się až
do ogromnych cylindrow ustaAvionych po-
ziomo, ktore poruszanc za pomoeą stru-
mienia, trącając o siebie, na miazgę gru-
choezą najtAvardsze kamienie. Po zmiele-
niu rudy, przewožą ją wmalych wozkach
po wązkiej žclazncj kolei do giserni. Tam
za pomoeą siedmiu przejšc konieeznie po-
trzebnych, oczyszczają ją zupelnie, a cata
ta robotą nie tiAva diužcj nad dAvie godzi-
ny i w tym krotkim ezasie odlamy skaly
Kaafiord zamieniają się w piękne blyszczą-
ce sztaby miedziane, ktore natychmiast
zabierają okreta angielskiego towarzystwa,
z AAielką korzyšeią, albowicm ruda tu-
tejsza zaAAiera w sobie, jak mi movviono
dziesięe na sto najczystszej miedzi.

Z wierzcholka gory przedstawia sic
obszerna i maloAvnicza panorama lączą-
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ca w sobie pięknošci samoislnej natury i
obrazki z žycia cywilizaeyi.

Mala zatoka Kaafiord, ma ksztalt lej-
ka, ktorego szyja jest tak Avązką, že dwa
statki zaledwic moglyby jednoczešnie obok
siebie przepiynąc. Zjednej strony tej za-

toki skaty wznoszą się prostopadle po nad
morzem, po drugiej gora pochyla się zavol-
na tworząc po sobie tu i oAvdzie mate ta-
rasy, po ktorych zbudoAvane stoją domy
gornikoAV. Na jednym z zakrętovv avclio-
dzących w morze, nad Avodą zbudowany,
nialy, skroniny szaro pomaloAvany košeio-
iek, ktory z dalą niknic na tie skaty. Po
za košeiolkiem w pcAvncj odleglošei, z czte-
rech olbrzymich kominoAV giserni jakby
z paszcz buehają ogniste ktęby dymu, w
glebi zatoki av miejscu naJAvięeej zabez-
picezonem od wiatrow Avidac piękny an-
gielski dom, z czcrAvonym dacheni, kto-
rego blyszczące maloyAane šeiany nadają
mu pozor šwietny, z niego AA7ybiega gro-
madka AA7esolych dzicei, pobaAAic się na
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murawie okrytej jaskrami, makoAvkami i
pacicrzycą.

To wybrzeže Finmarku, przedstawia
najlepszą częsc žycia czloAvicka to jest
modlitwę, pracę i šwiętosc žycia rodzin-
nego. Przez eztėry dni ktorem przepę-
dzil av Kaafiord gotoAvalem się av podrož
do Laponii. DAvaj cz!onkowie oavcj uezo-

nėj kommissyi o ktorėj wspomnialem mieli
tam takže podrožoAvaė, alem ja sobie žy-
ezyl Avybrac się przed niėmi i to z je-
dnym Anglikiem ciągle milczącym ale nad-
ZAvyczaj Avytrzymalym i szalcnie av muzy-
ce zamiloAAanym. Gospodarstvvo usiioAAa-
lo mnie odAA7rociė od tej podrožy, t\vier-
dząe, že m i Anglik niezaAAodnic aa t drodze
oszalcje bo takie uporczywe karpie mil-
czenie jest niezawodną przepoAviednią pe-
Avncgo rodzaju war)jacyi boksującėj, kto-
rėj tylko Angliey podlegają.

Nie dalem się odstraszyc teini przed-
slawieniami i zaufalem zdrowiu umysto-
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Aveniu czloAvieka tak zapamictale w mu-
zyce rozkochanego jak moj Anglik, ktory
się nazyAval Billy Mops.

Nie ma koni na brzcgach Finmarku, są
bowicm kosztowne i nieužyteczne, ponie-
waž kommunikacya lądem jest trudna,
Avszystkie zatem podrože odbyyvają się mo-
rzem. Przewidzialem tę trudnošc, a przy-
bywszy do Hammerfest zamoAvilem na dzien
26 Sierpnia konie ,

z ktoremi przybyli w

wiliją tego dnia dwaj Norwegijanie. Sko-
ro je sproAvadzono, poszcdlem obejrzec;
byly to konie rasy norAvegskiej, mate,
cięžkie, z nicroAvną sieršeią, mialy dtugie
ogony i grube nogi, chod ich jednakže byl
peAvny, a miAvet na rowniejszcj drodze
nadzwyczaj rączy, a w oezach miaty coš
roztropnego, zaufanie wzbudzającego. Za-
przęgi na nich byty zte, z porwanych sznu-
row. Mimo jednak tak malo obiecującc-
go pozoru, w rezultacie pokazaly się byc
doskonalemi, dzielnošc ich nieraz nam av

pomoc przychodzila. Towarzystwo nasze
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skladato sic z pana Billy Mops, ktory się
skazal na trzy lata milezenia nie Avicm za
jaki Avybryk języka, podobno za niewinne
k!amstwo, w skutek ktorego jego narze-
czona odmoAvila mu ręki; z jego trzcch
stužących, z dwoeh Finczyk6w, z jednego
Laponezyka imieniem Abo, z dvvoch pasa-
žeroAV NoiAvcgoAA7, zc mnie i z mėgo služą-
cego.

Mielišmy z sobą praAvdzivvy namiot žot-
nierski, z grubego plotna z tyką w šrodku
i dziurami w okolo do zatykania kolkoAv;
dAva następne konie, niosly zapasy nasze,
sktadające się z konserwoAV i morskich
sucharoAv; z trochy bielizny, oboAAia gdy
go będzic potrzeba, i kociolka želaznego,
mającego przez dlugi czas stužyc nam za
kuchnią. Biedne koniska byly došc obeią-
žone, každy zatem Avziąl na pleey man-
telzak skorzany, z workiem petnym übra-
nia, ptaszcz i skorę renifera, mającc nam
w drodze služye za okrycie i materac.

Z žalėm rozstatem się z kolonistami an-
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gielskiemi ze strony ktorych bardzo wie-
le doznatem grzecznošci, kilku z nich od-
proAvadzito mnie do pierAvszej stacyi. Po-
žegnatem ich dzielnym: „God save the
Quecn" wygrywam naskrzypeach nasiedm
sposobow a la Paganini.

Konier. Tomu Pier-tvszego.



L

L A P O N I A.

Jadę więc do Laponii tak nielitosciwie
okrzyczanėj za brudny kraj, naAvet przez
žydow, o ktorych przeciež doskonale wie-
my, že są naJAvyražniejszym wstrętem do
ezystošei przez naturę wyposaženi. (1)

Wieczorem tego dnia, nie rozbijalismy
jeszeze namiotow, nocowališmy boAviem

(1) Heine poetą zydowski powiedzial o Laponii:
In Lappland sind s .hmiitzige Lcute,
Plattfdrmig, breitmaulig und klein;
Sie kauern utn's Feuer und backeu

Sieh Fische und quacken und schrein.
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o kilka mil u jednego z naszych przewo-
dnikoAV w zimnėj lepiance. Mathisen (tak
się nazywal przewodnik) Avystawil swoj
domėk w miejscu najbardziėj dzikiėm; po-
ložony na Avzgorzu lesistėm, zaslonięty byl
ealy krzakami, a dach na ktorym roslo
zielsko, robil go podobnym do gniazda.
0 czterdziesci krokoAV nižėj pagorka, zwier-
ciedli się mate jeziorko, bardzo glębokie,
ktorego urAviste brzegi okryte są zielono-
seią, za brzegami zas sterczą Avysokie,
okryte muraAvą skaly; ta naturalna obro-
na zagradza ciasny wąwoz, do ktorego je-
zioro przelevva, kiedy się napelni zbyte-
cznie, SAve Avody, tworząc kaskade. Wierz-
cholek skal jest urwisty i nieurodzajny;
stėrczy tu tylko kilka karlowatych brzoz
i soscn.

NaJAviększa cisza i trudna do opisania
przeražająca dzikosė, stanoAvią glowne za-

rysy tego krajobrazu, widac wszędzie, že
ręka ludzka nie dotknęla nigdy ziemi, nie
podAvažala skal, nie kosiia traAvy na lą-
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kach; drzewa z starošci poobalaly się je-
dne na drugie, na jeziorze nie widac ani
jednej todzi, nie czuc zapaehu ziot, nie
widac dymu na widnokręgu; ciszę prze-
rywa tylko szmer kaskady, albo lekki
szelest lišci, a nad tem Avszystkiem wznosi
się szare niebo potnocy, ktore eiska na te
przedniioty, mclancholiczne, przymglone
šwiatlo.

Inna to zupelnie rzccz pustynia pelną
AAoni av Potudniowej Ameryce, obfifa av
slonce i pokarm, jak ten dziki i nieznany
zakąt wnaszej Europie; z tem wszystkiem
miejsee to bylo jeszcze rozkoszną oazą,
ktorą Bog rzucil w lodowatą tę puszczę,
tak jak je rzuca av gorące piasczyste pu-
stynie. Kilka mil dalėj na poludnie, a nie
znajdziesz juž ani jednego drzcvva; — kil-
ka zaš mil jeszcze dalėj a nie zobaczysz
nawret rošliny.

UmebloAvanie domku przewodnika, by-
lo bardzo proste; pien drzeAva služyt za
stot, dAva ezy trzy krzeselka obok niego,
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podloga zastępowala ložko. Wypiwszy na
kolacyę szklankę koziego mleka, roztožy-
iem nie o podal od ognia moją skorę rena
i položywszy się na niej niezadlugo sma-
cznie usnątem.

Nazajutrz bardzo rano, wszyscy byli
juž na nogach. Nasze towarzystAVO skta-
dalo się z dziesięciu osob, z tych trzy je-
chato konno, reszta zaš podrožoAvala pic-
szo, i tak, na czele szcdt przevvodnik Abo,
dowodzącykarawaną, nasz Laponczyk prze-
myšlny i dobry. Potem trzej ludzie pro-
wadzący konie, ttomaez Findlandczyk,
Avreszeie dwaj mlodzi chlopcy z Finmar-
ku, ktorzy przyiączyli się do nas, a nastę-
stępnie mieli udac się na wschod do Ilossyi.

WtašciAA7ie powiedziaAvszy Laponia jest-
to ogromna pustynia, gdzie osuszona oaza
jest rzeezą rzadką; gdzie niema žadnej
rošlinnošci, ani žadnego widoku; jest ona
podobną do plaszezyzny glęboko pokopa-
nej, w ktorej každa bruzda jest irrygacyą;
wzgorki niskie ciągną się po niej lancu-



5

chem, ktory co moment przerywa jczio-
ro, rzeka lub bagno. Ta zbytnia ohfitosc
wody, utrudnia av leeie nadzwyczajnie po-
drož, za nadejšeiem zaš zimy, cala Lapo-
nia pokrytą jest šniegiem, po ktorym su-
AA 7ają się šanki zaprzęžone reniferami,—

tak szybko biegnące, že przešcigają konie
pocztoAAe.

Co do nas nieodbyvvališmy drogi z szyb-
koscią, przeciAvnie wleklismy się poAVoli,
boAAicm AAzgorza ciągle otaczające jczioro
Kaafiordal, utrudzaly nam podrož. W__iia-
rę jakešmy się posuvvali naprzod, drzeAA^a
staAvaly się coraz liczniejsze i wkrdtee
ujrzclismy się av praAvdziAvym lesie. Nie
AAicrzyiem wiasnym oczom! jak to? las,
o dzieii drogi od Kaafiord! Przyglądalcm
się wysokim brzozom, ktore scinali sic-
kierą naši ludzie, dla utorowania drogi. a

ja spytalcm sam siebie, czyli istotnic tak
niespodzianie przeniesiony zostalem, z o-
pustoszalych brzegoAV Finmarku do srodka
Szwccyi. Te kilka štai lašu, są įedynėmi
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ną polnocnym Finmarku; drzewa sięgają
tutaj niezwyklėj wysokosci, zielenią się i
mają tak piękną postawę, jak nie znaj-
dziesz nigdzie. Konie zdawaly się takže
byc zdziwionėmi tą nowoscią, przez jakiš
czas staly lękając się wielkich galęzi le-
žących na ziemi, po tėm wraženiu zaczęly
biedz jak szalone mimo przcszkod, prze-
skakując korzenie, a odrastające korzonki
bily je po nogach.

Po uplywie godziny, zmordoAvane žwie-
rzęta ciąglėmi przeszkodami, roAvnie jak
i my uczuly potrzebę odpoczynku, myšla-
lem, že będę mial dosc czasu, aby trochę
pobotanizoAvac na rosliny, ktoryeh dosc
bylo naokolo nas. Ale na nieszczęšcie prze-
aa odnik nie pozAVolil mi się tėm zając,
musielismy boAviem tego dnia dtugą od-
byc stacyę. ZnieAVolony bylem z koniecz-
nosci zaniechac niego planu i zerwanych
nie moglem naležycie rozklassyfikowac,
ale mając nie wiele roslin, znaczna ich
częsc zginęla mi bowiem. Widziatem tu-
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taj paproc, av znaeznej rosnącą obfitošci,
nadto dzięgiel; z rošlin zaš delikatniejszych
dzwonki pojedyneze, pierwiosnki wrožnych
gatunkach, andromedą, pochytą lomiankę,
gwiazdnic(* i kilka innych, ktorych nazwi-
ska Zcipomniaicm. Nic nie movvię o mehach,
ktorych tu pelno wrozmaitych rodzajach,
jak i w caiym Finmarku. Wszystkic te
rošliny aa yrastąją tam gdzie ZAviędly prze-
sztego roku, a te poslužą znow, mającym
roše av przyszlym roku. Odgrzcbując oku-
tą laską, zobaezyiem bardzo giębokie po-
kiady tej sukcessyjncj rošlinnošci. Byt to
rodzaj ementarza, na ktorym žvaa i žyją
kosztem umaiiyeh, jak u nas aa7 Aviclkiem
podobienslAvie na grobach ludzi.

MinąAASzy las, przebylišmy rzeczkę Ka-
afiord. Nasz przeAvodnik Abo zgtębiwszy
ją dokladnie tu i oAvdzic, Avytknąl miej-
see av ktorem ją av brod najlepiej przebyc
będzie možna. Konie mialy Avodę po pier-
si. Ta rzeczka jest więeej nicbczpieczną,
z powodu bystrošei niželi swej giębokošci.
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Na przeciAATiym brzegu drzewa stają się
coraz rzadsze, i nikną u stop gory Avyso-
kicj, ktorą nasz przeAvodnik nazwal Kor-
mowara. Gora ta nie jest vvcale zajmują-
cą, AAznosi się bez žadncj zielonošci, tyle
tylko, že sterczy.

Zsicdlismy z koni, z ktorych pozdejmo-
wano bagaže, ludzie naši, pobrali je na
siebie, a następnie z wielkim mozolcm
poczęlismy się Avdzierac na nią. Pochyle
boki gėry pokryte byly mchem miękkim,
wilgotnym, sliskim, na ktorym trudno się
bylo utrzymac i ktory zostaAAral av ręku
ježeli go się dotknęlo. Gdyby nie brzozki,
ktore gdzie niegdzie Avyrastaly niezaAVO-
dnie nie bylibysmy się na szczyt dostali.
Drzewa tylko ratoAvaly Avszystkich, korzy-
stali z nich zarowno ludzie i žwierzęta.
ZmordoAvane koniska, opieraly się o pnie
drzew, chroniąc się poslizgnięcia. W po-
loAvie drogi, jakby dla większėj trudnosci
av dostaniu się na wierzcholek, zacząl pa-
dac deszcz i myslalem juž wtedy, že nie
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zobaczę korica podrožy. Cięžkie boty i su-
knie nasiąkle wodą przeszkadzaly mi cho-
dziė, nie moglem zrobic prawie kroku,
žeby nie upaše i musialem odbyė na klęcz-
kach resztę drogi. Nareszcie po trzech
godzinach drogi tak nužącėj, Avcszlismy
na plaszczyznę obszerną;— bylem na Avpof
umarly i zobaezywszy rowne miejsce, nie
siuchając žadnych uwag, poiožylem się na
plaszczu, na ziemi, i nie zadlugo pomimo
deszczu usnąlem tym oiowianym snem
jaki zwykle mamy po zmordowaniu się.

Jakiem to pOAviedzial,— gdysmy przy-
byli na szczyt Kormowaru, padai deszcz,
gdyby byla pogoda, moglbym zobaczyė z te-
go punktu, wznicsionego nad calą okolicą:
Kaafiord, Allcn, Reipak, gdzie znajdują się
zaklady gornieze bogatsze od kopalni wKa-
afiord, wstęgę rzeki na kilka mil dlugosci
a w odleglošci bylbym dojrzal morzc. Ale
tymczasem nie nie Avidzialem: gęsta mgla
zapelnila doliny i zakryla caly Avidnokrąg.

Mimo niepogody, musielismy dosc dlugi
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zrobiė odpoczynek, dla posilenia koni; tym-
czasem zjedlismy obiad. Naši przewodni-
cy, AvstrzcmięžliAvi jak Norwcgijanie, wy-
dobyli z torby chlėb jęczmienny i solone
maslo. Laporiczyk Abo jadl palcami, nie
wiėm z czego zrobioną jakąš szczcgolną
mięszaninę, ktorą mial przyrz«ądzoną wja-
kiėms drewnianėm pudclku; dla mnie Fran-
ciszek zrobil zupę z morskieh sucharoAV
z sosem od pekeflejszu, a moj milczący
Anglik sam sobie gotowal bulion z arrow-
rootem av jakims nowo-wynalezionym pie-
cyku i garnuszku Pappina, w ktorym na-
wet podrožując konno mogl gotoAvac.

Tylko dvvadziescia eztėry slow pozwa-
lal sobie moAvic na calą dobę i tak się
sumiennie pilnowal za pomocą jakiegoš
rodzaju szczotow rossyjskich, že nawet
codziennie po kilka slow zostawalo mu się
oszczędnošci. Ja znow wyuczywalem się
rzempolic konno i av cliAvilach pogody roz-
weselalem ludzi, konie i Laporiczyka grą
moją.
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Kiedyšmy ruszyli dalėj myslalem, že
jakiem vvszedl, tak teraz będę musiat zejsc
z gory. Nie bylo tak jednak, szlismy cią-
gle przez ogromną plaszczyznę po ktorėj
postępując czulismy częste Avstrząsnienia,
roAvnina ta raz sucha, drugi raz wilgo-
tna, pokryta jest ciemnėmi kamieniami i
kalužami; malė, gladkie, okrągle kamyki,
staezaly się ciągle do Avody; między ba-
gnami, nie ma najmniejszėj roslinnosci,
zgola nie nie widac, procz trzęsawisk na-
pelniających się czasami Avodą, pochodzą-
cą z topniejących sniegoAV. Wszędzie Avi-
daė ziemię przesiąkią, biotnistą porozpa-
daną, w ktorėj co ehwila AAięzly konie.
Czasami grunt byl tak blotnisty, že biedne
szkapy nie mialy gdzie stanąc bezpiecznic
i trzeba bylo zdejmowac z nich pakunki,
žeby dopomodz im wydostac się z niebez-
pieczeristwa.

Abo miat z sobą psa zwinncgo i jeszcze
wpot dzikiego, ktory podczas trudnych
przepraAV, instynktem wskazyA\al svvemu
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panų drogę i bardzo często tym sposobem
dawal dobrą wskazowkę. Pieš naszego prze-
wodnika byl ordynarny, czarny, czystėj
rassy laporiskiėj kundel z wyražnėmi zna-
kami swego pochodzcnia, mial bowiem
siersc jak niedžwiedž i leb cieiiki jak lis.
Kiedy karaAvana postępowala bez wypad-
ku, pics robil sobie wypoczynck lub tež
zapamiętale polowal na pewien rodzaj
szczurow, bez ogona, nazyAvanych tak przez
NoiAvegian jak i przez Anglikow lemmings.
W ostatnich latach liczba tych žwierzątek
nadzAvyczajnie wzrosla, Avszędzie jest ich
pelno, gromadnie kryją się av szczelinach
pod Avszystkiėmi krzakami i kamieniami.
Są onc rude i czarne, są troche podobne
do pižmowcow, ktoryeh futrem podszyvva-
ją plaszcze. Lemmings , jest nadzwyezaj-
nie zajadly i do zadziwienia šmialy, wi-
dziaiem jak zaczepialy w massie konie,
jak im się rzucaly na nogi. Ale konie
gniotly ich massami, nie patrząc nawet
na ofiarę; ta sluszna karą byla niejako
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allegorią chwaly, niszczącą zawišc, i pa-
trząc na tę scenę, przypomniatem sobie
piėrwszego podrožnika po Danii i Norwe-
gii i ehmurę zajadlych krytykow ciągle
mu wydających Avojnę i ciągle ginących
w wtasnej žolei.

Deszcz ktory padai od początku naszėj
drogi utrudzal ją nieslychanie; o siodmėj
wieczorem bylišmy tak zmoknięci i zmor-
dowani, že postanowilismy roztožyė się
w piėrwszėm dogodnėm miejscu. Jakož
wkrotee znaležlišmy, nad brzegiem stru-

mienia, spory kaAAalek suchėj ziemi, co
wywoialo radosne okrzyki. Staly tu sanie
zostawione przez Laporiezykow, ktore za-
pewne zabrac mieli ztąd za nadejšciein
pory sniegow. W sankach laporiskich mo-
že siedziec tylko jedna osoba; mają kšztalt
wielkiego trzewika, robią je z drzewa i
wybijają skorą z psow morskich. Siadają
w miejscu odpowiadającėm wycięciu u
trzewika, a tak nogi ich są zabezpieczone
i okryte; z przodu jest wydrąženie z przy-
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krywą, gdzie Laponczyk zamyka zapasy;
czasem obite są cale skorą z iena i wte-
dy podobne są dorodzaju worka, w ktory
siada podrožny i wtedy taką przezornošc
chroni go od mrozu. Ten przyrząd jest
bardzo wygodny, a naAvet wytAVorny, je-
želi ten wyraz može byc dodany do czc-
gobądž w Laponii. Widok san w chwili
kicdyšmy je znaležli, wzbudzil we mnie
uczucie wdzięeznošci dla Stworcy.

Nic bowiem nie mogto byc Avtedy przy-
jcmnicjszem, jak znalezienie ehoc trochę
suchęgo miejsca. Sam pomagalem przy-
rządzac kolacyę i bawily mnie zabiegi
naszego kochanego Abo, ktory zmoczony
jak my, myšlal že będzie mogl iniee nie-
przepuszczającą wody ezapkę z brzozowej
kory; jakož udal mu się projekt. Usiadt-
szy do kolacyi zrobil z tegož samego ma-
teryalu talerz i byt bardzo zadowolony z
formy zaimproAvizowanego naczynia, na
ktore wyložyt positek, sktadający się z tiu-
stošci rybiej i kaAvalka solonego tososia.
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Skonezywszy kolacyą wzięlišmy się doroz-
bicia namiotow i každy jak mogl najlc-
psze przygotowai sobie poslanie. Bylem
ucieszony z miejsca, jakie mi się dostato
na saniach, zrobilem sobie poduszkę z sko-
rzanego Avorka i miatbym najparadniej-
szy nocleg, gdyby nie krople wody, ktora
przesiąklszy namiot co moment padala mi
na twarz, ta jak się zdaje nie wielka mę-
ka, nie data mi jednakže spac catą noc i
nazajutrz wstalem Avięcej zmordowany jak
wezoraj.

Podnioslszy się o szostej godzinie z ra-
na z mėgo nieznošnego trzeAvika, ujrza-
iem gestą mglę ktorą naokolo bylišmy o-
toezeni; Abo odradzat nam puszezae się
w drogę, poki się zupetnie nie rozejdzie.
Trzcba więe bylo czekae na czas Avięcej
sprzyjający. Dopiero okoto poiudnia, gdy
się rozeszla mgta moglišmy zwijač nasze
namioty.

Uszedtszy zaledwie mile, napotkališmy
urwiste brzegi rzeld, ktorą mielišmy prze-
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byc; wody jej plyną z wielką gwaltowno-
šeią po kamiennych odtamach zapelniają-
cych jej dno, ktore tworzą tam rodzaj
schodow pomiędzy ktorlmi są dtugie szpa-
ry. Wybrzeže uformoAvane jest z tych sa-
myeh kamieni, niezmiernie wysokich, od-
dalonych nieco od siebie. Konie ujrzawszy
te niebezpiecznc brzegi i wodę szeroką a
wzburzoną, nic ehcialy przez nią przejše;
przez godzinę zaledwic zdotano przepro-
Avadzic jednego, inne dopiero poszty za
nim spokojnie.

Resztę tego dnia przebylišmy bez przc-
szkod , podr6žowališmy ciągle przez ka-
mienistą ptaszczyznę na ktorej często na-
potykališmy szerokie doly, w ktorych pel-
no bylo blota. Biedne koniska, ledAvie juž
ruszaty nogami, wpadając co chAvila po
szyję w owe przeszkody, zkąd z trudno-
šcią mogly gramolic się na gorę. Zdarzy-
lo się že kon obtadowany wpadt wjeden
z tych dolow, a ježdziec zaledwie mogl
zeskoczyc z siodta; ludzie pobiegli go ra-
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towac i zaledwie wpięciu mogli go za leb
i za szyję Avyciągnąc z jamy. Podobne wy-
padki poAvtarzaly się co chwila, aniezno-
sny deszcz ani na chwilę nie ustawal; zcię-
to i zapalono kilka galęzi brzozy, ale to
zamiast ciepla dalo nam tylko dym; roz-
bito Avreszcic namioty, a my nie wysu-
szywszy nawct odziežy, položylismy się
spac.

Nazajutrz bardzo r ano, puscilišmy się
dalėj. Niebo zdawalo się wyjašniac, spo-
dzieAvalismy się pogodniejszego dnia; ja-
llož zaraz z początku, av micjsce dotych-
czasowych istot btot, Avstąpilišmy na su-

chą ziemię. Niezadlugo przybylismy na
obszerną plaszczyznę, ktorėj koriea nie
moglem zobaczyc, grunt pokryAvaly duže
szare kamienie jedne na drugie powalone;
kamienie te tak blisko ležaly obok siebie,
že tworzyly podlogę z tafli nieszczelnie
przystających, tak, že konie co krok wpa-
daly w szpary, na každėj pochylosci ka-
mienie ukladaly się jak schody. Starali-
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šmy się jak najusilniej, wybierac dobrą
drogę, dodawališmy sobie wzajemnie od-
aa agi, a idąc tak przez podobny kraj, cią-
gle w jednym od potnocy ku po!udniowi kie-
runku nie zboczyAVSzy ani ražu, po trzech
dniach drogi, nic nie zobaezylišmy no-
wego.

Rošlinnošc stalą się jednakže trochę sil-
niejszą, a kepki brzozowe, ktore przed
trzema dniami widzialem pelzające po zic-
mi, teraz Avyrastaly w drzewka na dwie
stopy wysokie. Jakaž to rožnica między
takiėmi drzewami a bliskim lasem w Ka-
afiord; o ktorym Avam poprzednio mowl-
lem; tamten tworzy rozkoszną oazę La-
ponii, a wdzięk jėj podnosi niedalekie
morze.

Trzeciego dnia podrožy znaležlismy się
w karlowatym lasku; z dalą drzewka te
dziwnie wyglądaly, na wszystkie strony
wyciągaly suche, bezlistne galęzie, podo-
bne do rogow jelenich. Od wczoraj je-
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szcze suknie moję byly przemoczonc, spo-
dziewalem się že dziš będę je mogt wy-
suszyc, jakož niezadtugo rozbito namiot,
przewodniey naši rozpalili ogien i wysu-
szyAvszy suknie po raz dopiero pierwszy
w ciągu podrožy doskonalem się ogrzal.
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11.

DALSZT CIĄG PODRČZY PO LAPONII.

Za zbyt monotonnym bylby opis každo-
dziennėj podrožy, z wszystkiėmi szczego-
lami, Avydarzonėmi av ciągu naszėj dlugiėj
wędrowki. Malarz ani pisarz nicby nie
mieli do powiedzenia o tym kraj u.

W Laponii dAvie tylko rzeczy možna
zobaczyc; pelno biota i mnostwo kamieni.
Co do kamieni gdyby slonce wjednej chvvili
stopito šniegi, to wtedy przy jednostajnym
widnokręgu, suchym granicie i rudawyeh
krzakach, kraj ten zrobilby się podobnym
do pustyni. Trudno pojąc jak tu jest wie-
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le strumieni, rzek, stawow, jezior, ba-
gien, ktore w rožnych kierunkach prze-
rzynają Laponią; gdyby kiedy wody te
wystąpily jednoczesnie z ložysk, lub gwat-
townie wezbraly, cala ziemia zmienilaby
się w jedno jezioro, mające powierzehni
50 mil kwadratowych; kraj ten wtedy
bylby swiadkiem nadzwyezajnych Avstrzą-
snieri i gwaltownych potopow. Znajdujemy
tu bardzo ezęsto okrągle kamyki, biaia-
we, podobne do jaj nieznanych ptakoAv,
są to niezawodnie odlamki košei olbrzy-
mow z czasow przedpotopoAvych. Kamie-
nie te mają ezęsto Avielkosc kola od po-
wozu; jakiėj to sily potrzeba žeby nadac
podobną formę glazowi. Ze wszystkiego je-
dnak najlepiėj mi się podobal ten kaAAa-
iek gruntu na ktorym rosnie mech, to

najkosztowniejszc požywienie renow, sta-

nowiących dob)tck LaponezykoAv. Mech
ten nazyAva się av języku uczonyin lieken
rangiferinus.

Szostego Sierpnia schodząc z pagorka,



22

nad brzeg malego czystego jeziorka, gdzie-
šmy ehcieli napoic konie ujrzelišmy ko-
czowisko LaporiczykoAv. Zdjęty ciekawo-
scią pušcilem się do nich po dobrėj dro-
dze i w kilka minut, przybylem przed
dwa namioty, przed ktoremi stalą groina-

da czarnych psow, przyglądających mi się
ciekawie, ale nierownie z większą cieka-
wošcią zobaczyly konia; zdzivvienie ich
bylo niezmierne na widok nieznanego im,
a nawet nigdy niewidzianego ŽAvierzęcia;
jednak nie szczekaly na nas, co mnie za-
stanowilo i przekonaio, že psy tutejsze
nigdy nie szczekają. Kilka renow mniėj
odwažnych od psow ucickly za moim przy-
byciem, i moglem bez przeszkody wejšc
wewnątrz namiotu. Namioty Laporiczykow,
wszystkie stawiane są na jeden sposob,
opisawszy jeden možna o wszystkich miec
najdokladniejsze wyobraženie. Namioty te
są malė i mogą pomiešcic najwięcėj szešc
do ošmiu osob, okrągle, rozpinają się na
drewnianych slupkach, wyciosanych ze
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szczytow brzozowych, do ktorych przy-
wiązują grubą welnianą materyę, koloru
czarnego lub szarego, u gory robią otwor
ktorym wychodzi dym. "VVnętrze nie zaj-
muje więcėj nad szešc stop kwadratowych,
podioga zrobiona jest z drzewa ciesielskcą
robotą nad ktorą na laricuchu wisi žela-
zny kocioiek, pod kociolkiem jest obmu-
rowane ognisko, a gdy palą, dym jakiem
juž wyžėj powiedzial wydobywa się przez
otwor u gory zrobiony.

W okolo namiotu weAvnątrz ležą skory
renow na ktorych sypiają i kufry drewnia-
ne, ktore služą zarazem za stol, siedzenie
i szafy dlaLaporiczykow. Nigdy potrzeby
žycia nie mogą byc mniejszą rzeczą zaspa-
kajane. W porownaniu z laporiskiėmi na-
miotami, nasze polskie chaty są palacami.

Namiot Laponezyka, choeby najbogat-
szego, nie Avicle rožni się od najubožszego.

Reny stanowią cale bogactvyo tego kra-
ju, biedny czlowiek, nie ma ich nad 20
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sztuk, bogaty zaš ma czasem Avięcej jak
tysiąc.

W namiocie do ktorego Avszedlem, sie-
dzialy dwie kobiety, jedna z nich byla
starą, z zmarszezkami na twarzy, brudna,
obdarta, okropnie brzydka, oczy miala
czerwone, powieki wywinięte i bez rzęsy;
z obrzydlivvėmi malėmi i suchėmi nogami,
obrzydliAvie brzydka! Druga byla mlodą
i jak na Laponkę dosc przystojną; prze-
bijalo się w jėj rysach trochę krwi nor-
wegskiėj, miala bowiem vvlosy blond i o-
ezy niebieskie, ale nos jėj byl splaszczo-
ny, košė poliezkoAva wydatna; calą jėj
pięknošcią byla šwiėžošė. Nie sądžcie že-
bym się zmieszal, przedstawiając się tėj
damie w miejscu ktorem wziąt za goto-
walnią; nie moglem się Avyllomaczyc, po-
stąpilem tedy jakby w zawojowanym kra-
ju. Zrobiwszy kilka przyjacielskich zna-
kow, przymknąlcm drzwi od namiotu i
otworzylem przyniesioną z sobą walizkę,
a szczęšliwy žem znalazi trochę czasu,
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ognia i ciepiej wody, zabraicm się do u-

myAvania, a navvet do zmienienia koszuli
tak dclikatnie jak moglem.

Na ten jednakže ostatni akt komedyi,
nasze Laponki, ktore jeszcze nigdy w žy-
ciu nie vvidziaty koszuli, uciekiy z namio-
tu, Avydająe krzyki zgrozy; myšlaly bo-
AAiem že sic odzicram ze skory.

Na dAvorze znow inna scena, moj An-
glik chcial sobie kupiė mlodego rena, nie
na to, aby go zawiešc do Anglii, bo juž
wiedzial, že renifer tak jest przywiązany
do kraj u swego jak Laporiczyk, i že zdy-
cha z tęsknoty w oddaleniu od kraju; lecz
aby go po prostu zabic i zješc z calėm to-
warzystwem. Moj Franeiszek negocyowal
to kupno, ale Avlašciciel dowiedziawszy się
od kobiėt, žem sobie zdarl skorę i przy-
wdzial inną, tyle byl zgorszony postęp-
kiem moim,žc zažadne pieniądze nie chcial
sprzedac rena.

Zbiegli się na krzyk jego, nie nieAvply-
nęlo na upartego starca, i žolądek nasz
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musiat się wyrzec przyjemnošci, jaką mu
obiecywata cwiartka dziczyzny.

Trzeba bylo išc dalėj, ale av kilka go-
dzin potem, nagrodzila nam to Opatrznošc.
Zobaczylišmy dym wyehodzący z drugiego

koczowiska i ujrzelišmy wielką gromadę
renow.

M6wiąe o Laponii trzeba zaraz mowic
i o renach, jak przy opisie Arabii o wiel-
blądach. Trudno boAviem byloby nie pisae
o žwierzętach, ktore dają im tak wielkie
uslugi. Reny są więcej užyteczne Lapon-
czykom, niž wielblądy Arabom, bez nich
caly ten narod wymarlby z glodu.

Ren to prawdziwa Opatrznošc dla La-
poriczyka; jest od ražu krową, oweą , ko-
niem, okrywa go, žywi i wozi; dostarcza
mu mlėka, masla, sėra, mięsa tlustego i
smacznego. Laporiczyk odziewa się skorą
rena, z ktorėj ma übranie wygodne i eie-
ple, Avybija nią swe sanie, robi z niėj
przykrycia i tiomoki, žyt z niego užywa
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do Aviązania, z rogu zas Avyrabia rączki
do nožy i inne drobnc rzeczy. Kiedy zmie-
nia siedlisko i przenosi się z nad brzegu
lašu, na vvyžsze plaszczyzny, wszędzie re-
ny služą wiernie i stale, zaprzęgają je do
sani, ktore ciągną z nadzAvyczajną szybko-
šeią, przewožąc žonę, dzieci, dom, caly
majątek, w miejsce ktore Avybierze kapry-
šny i gryniašny Laporiczyk. Dodajcie do
tej ogromnėj liczby uslug ktore spelnia to
.Avierze i piękną jego powierzchownošc.
len jest Avysoki, silny, prędki, piękny kie-
<y stoi, lecz nieroAvnie piękniejszy kiedy
.iegnie; jest-to jeleii jak Aviėcie, mający

»v spojrzeniu wyraz sity, na jakim zbywa
pięknemu mieszkaricovvi naszych lasovv.
Co rok reny zrzucają rogi i gdy zobaczė-
my olbrzymie galęzie ich rogovv, trudno
Avierzyė žeby podobne w ciągu jednego ro-
ku odrošė mogly. Rogi ktore Avyrastają
z tylu ezola, nie trzymają się prostopadle,
przeciAvnie spadają mu na grzbiet i ezęsto
są tak dlugie jak on caly. Rogi samic ma-
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lo się rožnią od rogoAV samcow, są jednak-
že mniej roztožyste i dtugie.

Nierownie więcej byto renoAv przy tem
koczowisku, jak przy pierwszem. Pozna-
tem žešmy przybyli do Laporiezykow bo-
gatych, suknie z niebicskiego perkalu o-
szyte wstęgami bialemi i czerwonemi, w

jakieustrojeni byli piervvsi napotkani z kto-
remi rozmawia!em, utwierdzity mnie wtem
przypuszczeniu.

Nie omylilem się biorąc ich za bardzo
porządnych a jeszeze Aviększą przychyl-
nošė moją zyskali tėm, že przystali na
sprzedanie nam mlodego rena, — przedmiot
bardzo požądany przez nas, do užytku ga-
stronomieznego.

Jeszcze powiem sloaa7 kilka o piecze-
niu, nie wiedzą boAviem ei co každego
dnia smaezny zajadają obiad, jakie to
muši cierpiee przykrošci zglodniaty, bez-
silny wędrowiec, ktory przez dwadziešcia
eztery godžiu nie av ustaeh nie miat.
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Za trzy speeies, to jest za zlotych polsk.
26 groszy 20, kupilišmy mlodego renka,
a po rozebraniu Avsžystkich okolicznošci,
postanowilišmy zabic go na miejscu, i go-
spodarzoAvi pozostawic vvnętrznošci, krew
i skorę. Trzoda przestraszona naszėm przyj-
šciem, rozbiegfa się na Avszystkie strony,
teraz powoli Avraeala; reny nie dają się
tak latwo cliAvytaė jak psy domoAAC Po
eliAvili Laporiczyk, przystąpit do nich kil-
ka krokovv, cala gromada znoAV rozpro-
szyla się na vvszystkie strony, ale ostre
zęby ošmiu czy dziesięeiu czarnych psow,
ktore ich pikovvaly, nie daly im ueiekaė
daleko. Laporiczyk chcial, žebym sam Avy-

bral rena, Avskazalem jednego z mlodszych
ktory Avięeėj osvvojony, kręeil się bližėj
nas. VVlašeiciel nie zbližając się do niego.
stanąl z dalą, wziąt postronek, i z calą
šilą zarzucil koniec z węzlem na gloAvę
ŽAvierzęcia. Ren zlapany za rogi przykląkl,
Avtedy Laporiczyk szybko skoczyl na niego
i av ehwili gdy ŽAvierz odrzueiAvszy av tyl



30

gtowę odstonil pierš, wpakowat mu w ser-
ce dlugi nož, ktorego nie wyjąt. Biedny
ren, drgnąt tylko parę razy koiiAvulsyjnie,
potem przewi ocit się na bok i zdecht.

Ta krotka drammatyczna scena, ktora
się tak szybko odegrala przed naszėmi o-

ezami, nie byla dlužszą od czasu potrzc-
bnego na przeczytanie jėj opisu. Lapori-
czyk obdarl ze skory nieboszezyka z nad-
zwyezajną zręcznošcią; požniėj jak naj-
staranniėj opravvil go, ažeby nie nie stra-
ciė, Avytoczyl krew na neekę drewnianą i
odstaAvil ją dla siebie na bok, nam oddal
pocAviertoAvane mięso, a kobiety zabraly
Avszystkie žyly, košei i skorę. Przy tej o-
peracyi, zebralo się Avielu widzow cieka-
Avyeh, to jest psow, ktore osiadly w kolo
i z dalą z uszanoAvaniem, pokazyAvaly o-
stre zęby i Avyciągaly dlugie czerwone ję-
zyki; nie zawiodlo ich oczekivvanie, wy-
rzueono im Avnętrznošci, ktore av mgnie-
niu oka rozszarpaly.
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Pokrzepivvszy się wybornem pieczystem
i kieliszkiem duiiskiej wodki, ktorej na-
reszcie pojąlem powaby, požegnališmy ko-
czowisko, po dwugodzinnym wypoczyn-
ku, bardzo interesującym z powodu žem
mogl przyjrzec się obyczajom Laponczy-
Ivoav. Dzieii ten übiegt nam bardzo przy-
jemnie, deszcz Avcalc nic padai i gi*imt byt
bardzo dobry, a av wicczor bylišmy av mo-
žnošci zapoznania sic na novso z smaezną
pieczenią i ucieszenia się muzyka Avtoro-
Avaną špiewami.

Ale zaraz nazajutrz po tym przyjc-
mnym dniu, vvrocilo się davvniejsze jeszeze
Aviększe umartwienie, zaeząl padaė deszcz
gęsty i zimny, ktory z niesiychaną šilą lat
przez ezternašcie godzin, gdybyšmy irvva-

žnie nie wyrachowali potrzebnėj žywnošci
na czas naszėj podrožy, przez ten potop
nie moglibyšmy szukaė jėj, ale dnie nasze
byly poliezone, trzeba bylo išė dalėj. Po-
szlišmy więc av dalszą drogę, ale nie dlu-
go požalowališmy tego, trzeba bovviem
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przebywae w poprzek rozlegle bagna, kto-
re przecinaly naszą drogę.

Nic byto rady, wcszlišiny więc na oavc
btota, po ktorych z Avierzchu, sterczaly
kepki ziemi, lub sączyla się woda; po
o \vyeh Avięc vvzgorkach suchszych od rc-
szty poAvierzchni, trzeba byto stąpac, ale
ezęsto oavc pagorki, uginając się jak gąb-
ka, zapadaiy się pod nogą av wodę, z kto-
rej lcdwie się možna bylo Avygrainolic. Zc
Avszystkich koni pozdejmoAvano tlomoki,
ktore ludzie musieli pobrac na plecy. Nic
bardzo mitą zamiana!

Ludzie ezęsto upadali pod ich cięža-
rem; konie z natury cięžsze, nie mogly
znaležc bezpiecznego miejsca i lgnęly w
gtębokiėm blocie.

Zapomniawszy o Avlasnėm niebezpie-
czeristAvie, trzeba bylo myšlec o ratowaniu
žwierząt.

Wšrod ciąglej walki z podobnemi prze-
szkodami, žadnej na mnie nie zwracano
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uwagi, z trudnošcią zdąžalem za naszem
<OAvarzystwem; co moment tracitem ro-

Avnowagę, gramoląc się ciąglcm zapadat
wtę nieznošną wodnistą ziemię. Dlugie
moję boty, tak byty cięžkie od biota i wil-
goci, žem nie mogl nog unosic, upadalem
od znuženia, deszcz nie pozAvalat nic przed
sobą widziec, myšlatem, že juž po tym
nieznošnym i nieslyehanie męczącym dniu
nie będc mogl išc dalėj, na domiar Avszyst-
kiego przemoklem do suchej nitki. Chcia-
lem išc dalėj, ale sily mi nie pozvvalaly,
ze dwadziešcia razy upadiem ze znuže-
nia, pot kropiami plyną! mi z czola, i do
rozpaczy doproAvadzilo mnie zAvycięztvvo
Avplywow fizycznyeh nad istotą moralną
moją.

Zaplakalem sobie pokry jomu, i zc wsty-
dem przyznac muszę, žem žatoAval rozpo-
czętej tak awanturniczej podrožy, podczas
ktorej tylko tego się doAAiedziatcm, že są
na ŠAviecie jeszcze nieskonezcnie nieszezę-
šliAVsi ludzie od naszyeh Piiiczuk6w. Moj
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Anglik zaš kląl pod nosem, ale sumiennie
notovval Avydane slowa na swoim szczocie,
i tem się sam przykladnie ukaral.

Tylko Abemu AAinni jestešmy žešmy prze-
byli te btotne przepašci; irvvielbiao trzeba
bylo jego wytrwaloše, czynnošc, zininą
krew i przytomnošc; szybszy od psa my-
šliwskiego, wjednej minucie byt w kilku-
nastu miejscach, szukając gdzieby bczpie-
cznie postavvic možna byto nogę; zAVoly-
Avat nas glošno, tam gdzieby možna šmia-
to postępoAvac, a przeražliAvie krzyczal je-
želi znalazt niebczpieczenstwo. Temų dro-
bneniu zbawcy, ktory byl gtownyin naszym
przevvodnikiem, Avinni bylišmy ocalenic, i
tylko jego zachęcanie dodaAvaio naszym
ludziom trochę cnergii, na ktorej juž za-

czynato im zbywac a navvet Angiikom. Ku
schylkovvi dnia ludzie mogii jeszcze išc,
ale konie juž nic cheiaty; stanęty zmordo-
wane, trzeba bylo eiągnąc je za uzdy; zro-
bity pięc mil aa7 ciągu czternastu godzin.
Ujrzavvszy wreszcie na malem Avzgorzu ka-
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walek suehego gruntu, na ktorėm stereza-
lo kilka krzaczkoAV brzozoAvych, zaledvvie
mielišmy šilę vvdrapac się nari, i nie eze-
kając na jedzenie, rzucilišmy się na skė-
ry, a tak dalece bylišmy umęczeni, že mi-
mo przemoezonych sukni, deszczu i zimna,
av cliAvilę južešmy glęboko posnęli.

Odpoczynek ten dodal nam trochę sil,
konie zaledAvie mogty gryžc lišcie i korę
mlodyeh brzozek.

Obejrzalem miejscowošc naszego koczo-
wiska. Z wierzcholka pagorka ujrzalem
szczegolniejszą postac kraju. Najprzod u-
cieszylem się, gdym juž nie widzial przed
sobą blola; ziemia, ktorą mielišmy prze-
bywac pokrytą byla gęstym mchem, siar-
czanego kolom, ktory wyglądal jakby dy-
wan; suche pnie, gdzie niegdzie sterczą-
cyeh brzoz , Avyeiągaly ezarnawe gatęzie,
z ktorych na jesieri opadaly požolkle lub
czerwonawe lišcie, z pomiędzy mchu Avy-

stawaly wielkie okrąglawe kamienie sza-
re lub oczerwieniale, nigdzie zas nie bylo
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widac ani ždžbla ziclonošei. Dziwnie wy-
giądal ten krajobraz zložony z samych
i^oltych, ezarnych, czerAVonych lub sinych
barAv; zdawalo się niepodobieristwem, že-
by go krešlic miata natūra, wyglądat ra-
czej jak widoki na chinskiej porcelanie
lub na paraAvanaeh.

Nasza karavvana pušcila się av drogę
przez tę fantastyczną krainę; kilka godzin
podrožoAvališmy jak najpomyšlniėj; z avol-
na zalomy ziemi przybiėrac poczęly Avię-
ksze rozmiary, až wreszcie musielišmv
przebywac pasmo malych Avzgorzy.

Pod koniec dnia zobaczylišmy niezmier-
ne bagno, czarnawe, stanowiącc przestrzeri
gęstego grząskiego blota, na widok ktorego
zlęklišmy się niezmiernie, a jednak trze-

ba je bylo przebywaė. Zbadawszy Avszyst-
ko, przeszlišmy je w ciągu dwoch godzin.
PoczciAvy Abo znoAV nam vvybieral drogę,
a my brnąc po blocie, topiąc się eo cliAvila
lub ratując vvpadające po sam leb konie,
podąžališmy za nim. Wreszcie—dzięki Bo-
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gu! AAyszlišmy z tego topieliska, ale, ktož
opisze av jakim stanie?

Znuženi tą przepravvą przybylišmy wie-
czorem nad brzeg rzeki Alten, ktorėj avo-
dy nie tyle nas zalrwožyly co poprzednie
blota; przebylišmy ją bez obawy. W miej-
scu Avskazanėm przez Abego rzcka nie by-
ia szerszą od naszėj vVarty. Na šrodku jėj
wznosi się wyspa pčikryta krzemieniami,
naniėj dališiny eokolvviek vvypocząė zmor-
doAvanym koniom, postanoAvilišmy boAviem,
že na nich przejedziemy resztę rzeki, ale
spoczynek nie na AAiele się przydal, gdyž
každy kori przeszedlszy trzy razy rzekę
(bylo nas jedcnašcie osob) byl jak przed-
tėm zmordoAvany.

Po drugiej stronic Allenii znalcžlišmy
lepszą drogę, i po špiesznem przejšciu kil-
ku mil ujrzclišmy po raz picrwszy od
wyjšeia z Kaafiord sosnę.

— „Domowy moj prostaku, Avitaj moja
sosno!"—krzyknąlem sloAvami niešmier-
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lelnego wieszcza , i tknięty nieszczęsnym
losem jego, o ktorym się dovviedzialem av
Hammerfest od jedncgo z uczonych korAAe-
fy naukowo-Avojenncj „Recherche" siadlem
pod tą sosną, i zaplakalem nad losein bar-
dą naszego, umarlego tak daleko od swej
ukochanej Litvvy z tak gorzką tęsknotą
AAr sereu.

Ta sosna byla jednakže dobrą wrožbą
dlanaszėj podrožy ku poiudnioAvi, Avszysey
inni poAvitali ją z radošcią, i každy ula-
mai sobie kaAAaiek galązki. Ja moją do
dzišdnia posiadam. Miarkując po ilošei
dni podrožy, musielišmy byc pod 69 sto-

pniem szerokošci jeografieznėj. Z cieka-
aa ošcią przyglądalem się av podrožy poAvra-

eającym šladom rošlinnošci. Ježeli ktory
z was ezytelnicy będzie kiedy na tym krari-
eu ŠAviata, gdzie žyeie rošlinne niknie ra-
zcm ze storicem, jakže radošnie witaliby-
šeie co dzieri Avzrastająee przed wami od-
radzanie się przyrody. Te šame rošliny,
ktorešmy spotykali o ezlerdziešei mil ztąd
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na polnoc, suchc , nędzne, czolgająee się
po Avilgotnej ziemi, ujrzelišmy teraz tu
nad brzegicm Altenu, ale nierovvnie Avię-
ksze, silniejsze i kvvitnące.

Drugiego \Vrzešnia nad Avieczorem, na
czystėm tie nieba, į.jrzclišmy rysująoe się
drevvniane domy av Kantekino, miešcie la-
poriskiėm. ZapraAvdę, nie Aviem czy Kan-
tekino možna UAvažac za miasto, nie jest
ono bovviem ni miastem ni Avsią, jest-to
tylko raczėj gromadka malenka kilku cha-
tek, jakie napotykamy av polnoenėj Lapo-
nii. W Kantekino stoi dziesięc czy dwa-
našcie chatek dreAAnianyeh, i ze dvvadzie-
šcia szop, zbudoAvanych z kamienia, z

Avierzchu zamykanych a mających ksztalt
starych kufroAV. Stužą one za sklady, av

ktorych Laporiczycy cliOAvają zapasy žy-
wnošci i odziež. Większa ich częšc nale-
žy do LapoiiczykoAV koczujących, ktorzy
przybywają Avybicrac z nich to co im za-
braknie.

Nic wiem ezy przez poroAvnanie z na-
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szemi žydowskiemi miastami zacliAvycilo
mnie nędzne lapoiiskie miastcczko Kantu-
keino, ale przyznaė muszę, že mi się wy-
dalo nader poAvabnėm, bo zobaczyiem przed
sobą na nieAvielkiėm Avzgorzu košciolek
ezerAAono maloA-vany, ktory Avdzięcznie od-
krėšlal się na szarėm tie nieba, ponižėj
zaš domki porozrzucane, pokryte mchem
zielonym, poroslą slomą, Avznosily się na
drewnianyeh slupach, co im davvalo po-
dobienstvvo do uloav. Jeszeze nižėj ster-
ezaly wysokie žerdzie z poprzeeiąganėm
upleconėm sitoAviem, na ktore m skladają
do Avysuszenia siano; dalėj nad brzegiem
Avody, na inuraAvie, malė dzicei, AvnaJAvię-
kszėj przyjažni bavviące się z mlodemi re-
nami, ato wszystko opasywala szeroka
srebrzysta AATstęga Avody. Piękny to byl
bez poAATątpiewania krajobraz. W zaehAvy-
ceniu przyglądalem mu się czas jakis ,

—

potėm przybližylcm sic dojednego z dom-
kovv, poczulem naprzod silny zapach sia-
na, nastepnie ujrzalem dym AAznoszacy się
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prostopadle nad dach gospody, ustyszatem
krzyki baAviących się na pot nagich dzic-
ci, a sercc doznalo įiicopisanego wzru-
szenia, bo mi to przypomniaio Polskę.

Ach! gdybym byt skazany žyc av tym
zaklętym kraju, niezawodnie wkr6tee u-
marlbym z rozj.aczy. Te nagie dzieci przy-
pominalyby mi ciągle moj rodzinny kraj!

RozmaAviając z dwoma staruszkami,
dowiedzialcin się, jak dlugo zAvykle žyją
Lapoiiczycy; dochodzą ezęsto do ošmdzie-
sięeiu lat, a szczegolniėj av okolicy Kan-
tekeino, gdzie zazAvyczaj* czyste jest po-
wietrze. Laporiczycy nie znają wielu cho-
rob; jedyną, ktorėj ezęsto jiodpadają, jest
šlepota, pochodząca z ustaAvicznego pa-
trzenia na šnieg jak niemniėj i z dymu,
ktory mają ciągle AArewnątrz mieszkari.

ZdziAvilo mię takže nicmalo, žem u

Laporiczyka nie dostrzegt šladow ospy; pe-
wiadano mi bowicm, že reny tak jak kro-
Avy, mają okolo wymion dobroczynny jad
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wakcyny, a męžczyzni i kobiety, dojąe je,
przez częste dotykanie się tych miejsc,
oehraniają się tėm od ospy. Dotyka ich
jednakže zaraza nieroAvnie straszliwsza,
to jest trąd. Tę przeražającą chorobę mo-
žna więc napotkac i w polnocnych kra-
jach, co može služyė za najlepszy doAvod,
že Laporiczycy są Mongolami pochodzące-
mi z Azyi. Nieoehędostwo, brudna odziež
i ostrošė klimatu robią ją trudną do wyle-
czenia. Pomimo tej klęski Laporiczycy bu-
dovvy silnicjszėj mato jėj podlegają; ježeli
z nich ktory zachoruje, leczy się tytuniem
Avymoczonym w wodzie, i to jest u nich
lekarstAvem na Avszystkie choroby. Bogaei
lub slaboAviei užyvvają jeszeze na lekar-
stwo trochę pieprzu lub cynamonu; übo-
dzy zas w takich razach užywają dzięglu,
bardzo pospolitego w NorAvegii, i to im
starezy za calą aptekę.

Podrožny umęczony niewygodnemi no-
clegami wšrod bagien, znajduje w Kante-
keino dom zawsze otwarty na savojo przy-
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jęcie. Jest-to mieszkanie Pastora, z da-
chem i podlogą mające Avielki piec ka-
mienny; skrzynie jodlowe zastępują tu
miejsce ložek, a trochę statkow dreAvnia-
nych do mlėka, do wody, uzupelnia ume-
bloAvanie. Więcėj nie trzeba dla podrožne-
go, ale to bardzo malo dla pasterza. Ni-
gdy nie widzialem ewangielicznego, Avięcėj
zupelnego i szlaehetniejszcgo übostwa, jak
w tym szanownym domu, i mimoAvolnie
nasunęta mi się myšl o stajence av Betleem.
PraAvdziwy ten tlomacz nauki Chrystusa,
przybywa tutaj corocznie na dwa miesią-
ce; przez ten czas naucza dziatki, daje
šluby zaręczonym, odmawia modlitAA'y na
grobach zmariych od ostatnieh jego od-
wiedzin; potėm kiedy się rozAvidni, žegna-
ny, blogoslawiony idzie w dalszą drogę,
niosąc boskie ziarno między inne plemiona.

Takich wędrownych Pastorow jest du-
žo w calym polnocnym kraju w stosunku
do malej liczby mieszkaric6wrozrzuconyeh
po wszystkich zakątkach. Ksiądz tutaj nic
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ma stalego mieszkania, nie baAvi av jednėj
Gminie dlužėj nad kilka lygodni, i zaAvszc

caly mu rok zejdzie na takiem zatrudnic-
niu, ježeli chce obcjšė wszystkie miejsca.
Mając doehody AAystarczające mu zaledAvie
na opędzenie piėrwszych potrzeb žycia,
ksiądz taki muši z konieeznošei obiegaė
Avszystkie najdalsze zakątki, nie nie uwa-
žając na ulewne deszcze latem , a na nad-
zvvyczajne nirozy av zimie; za každą ražą,

gdy przybyAva do Gminy zarzucany zostaje
innostwem žada... Nie się tu bez niego nie
odbędzic; on jest najpiėrwszą znakomito-
šeią w okręgu, ezęsto oboAviązki kaplari-
skic lączą się z potrzebami jego owieczek,
ktore mięszają je do wszystkich swych
osobistych interesow. GorliAvošė jego muši
wydolaė wszystkiemu; Gmina jedna odwo-
luje się do tego co zrobil w drugiėj; pa-
sterz zaš muši wszystkiemu podolac, i
w takiem -to zajęciu übiega žyeie jego.
Oto pošvvięcenie się wzniosle pelne wiary!

To tež wyglądają po temų, zupelnic
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jak pierwsi opoAviadacze religii Chrystusa.
Twarz ich smętna, ehuda i tagodna, šwie-
ci tym blaskiem wyžszego namaszczenia,
jakie tylko gotowošc do wszystkich po-
ŠAAięceri av imieniu Boga nadac može ezlo-
wiekowi. Nie av tych twarzach rubaszne-
go, butnego, najedzonego.

Domy av Kantekino są malerikie a bez
piąter, zawsze z tym samym stereotypo-
wym wewnętrznym podzialem. Puiapy są
tak niskie, že ležą tuž nad gloAvami mie-
szkaricoAv; ludzie dobrego wzrostu nie mo«
gą się wyprostowaė aa t tych mieszkaniach.
SAviatlo dzienne dostaje się do šrodka przez
mate okienka na dvvie stopy wysokie, opa-
trzone szybami grubemi i ciemncmi jak
dna butelck; Avielki komin kamicnny zaj-
muje jak i Avszędzie caly šrodek domu, i
ten jest w calėm znaezeniu tego slowa o-
gniskiem uczuė i myšli mieszkaricoAV do-
mu, jego sąsiadoAV i gošci.

UmebloAvanie tych übogich domos.AV
jest takie samc jak lepianek av Hammer-
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fešeie. Znajdziesz tu skrzynie dreAvnianc
do sicdzenia, skėry renoAV do spania, nie-
odzowny kociolek želazny i statki dre-
Avnianc do przechoAvyAvania mlėka renovv.
Tak av domach jak i av namiotach lapori-
skich Avszyscy męžczyzni, kobiety, dzieei
i služący špią razem; ježeli mieszkanie jest
duže a gospodarz bogaty, to Avpuszezają
jeszeze w odAAiedziny na wicczor gromadę
najulubieriszych ren6w i psoAv. Renifer do-
brze AvychoAvany tak jest dobrym toAva-
rzyszem czloAvieka jak nasz polski wy-
žel,— pojmuje serce ludzkie. Bylem kilka
razy šwiadkiem obiadu Laporiezyka; skla-
dal się z ryby, mięsa i mlėka rena, vvszyst-
ko obficie oblane bylo tlustošcią rybią.
Obcy nie znajdują Avielkiėj przyjemnošci
av potraAvie zrobiontrj z siaJlego mlėka re-
now, pomięszanego z zielskiem i malemi
jagodami borowek. Jednakže mlėko rena
jest bardzo smaezne i posilne; latem ja-
dają je tak przypravvione, w zimie zaš
pozwalają mu zamarznąė, i av tym stanie
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przeehoAvują je av pęcherzach. Laponczy-
ey bardzo smakują w tej potrawie, i mu-
szę jeszcze dodae že až siekiery užyvsa-
ją do rozrąbania tego zlodowacialego po-
siiku.

Szostego Wrzešnia požegnalcin gošeinny
dom Pastora. Niebo zachmurzyto się zno-

avu, i deszcz jak z cebra lac zacząl. Ja-
kas nieublagana fatalnoše šcigala mnie w
przepraAvie przez wilgotną blotnistą Lapo-
niję; przypomniata mi się podrož moja
z Žarek przez Olkusz do OjcoAva odbyta
av miesiącu Majų roku 1850 picehotą z dAVO-
ma malarzami, dziš wWarszawie z talen-
tu i wziętošei slynącemi. Deszcz uleAvny
towarzyszyi nam AAiernie. Juž i u nas nie
ma Majų.

Rzeka Alten (po laporisku Sapprioki)
plynie aaęž)kowato, jedynic brzegi jėj u-

rozmaieają pocl'rož od Kantekeino do Kala-
nitoe; raz toezy się ona gwaltoAvnie i sze-
roko jak potok, spiyvvając z szuincm z ka-
inienistAch wysepek, to znoAv AAąskiėm i
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cichem ložyskiem šunie się między dwo-
ma zielcniejącemi się brzegami, jak szlu-
czny strumieri av ogrodzie Behvederskim.
Podczas Avezbrania Alten jest nadzwyczaj
Avzburzona, i žegluga po niej jest bardzo
niebezpieczna. Laponczyey jedynie przy
pomocy dtugich kijow, zdolni są przebye
te niebezpieczne miejsca na swych ezot-
nach; przeplyAvają je z nieAvypowicdzianą
zręcznošcią jak najbicglejsi žeglarze.

Niedaleko Kalanitoe, minąvvszy jezioro
ulAVorzone z wylewow Altenu, ujrzelišmy
Avodospad spadający z Avysokošci trzydzie-
stu stop z ogluszającym loskotcm; plynę-
lišmy ciągle av jednym kierunku, gdy na-
gle z ust naszych wyrwal się okrzyk prze-
strachu. Przybylišmy wlašnie na gėrę z
ktorėj splyAvala woda, kiedy nagle sternik
nasz skokiem naglym i zręcznym rzucil
się razem ze statkiem, na ktorym plynęli-
šmy, w malą odnogę spadającėj rzeki, kto-
rėj doląd nie Avidzielišmy, a potėm zwro-
ciwszy sic ku nam Avitai nas trochę zlo-
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šliwym ušmiechem. Poznalem že zrobil
to, aby nam pokazaė dowod swėj zręcz-
nošei, i dodac odAvagi. I oni są figlarni
pod tėm posępnėm niebem, na tėj ziemi
tak smutnėj. Czemuž pod lepszėm niebem,
na žyžnėj ziemi inni ludzie tak są smu-
tni, že juž się šmiac nie umieją?...

Dzieri ten rozpoczęty pod tak zlą wrož-
bą, ku schylkoAvi byl jeszeze przykrzej-
szy. Nie będę juž mowil ani o nieszczę-
šeiach koni, ktore co chwila tonęly w ba-
gnach, ani o grzęžnięciu w blocie, ani o
sukniach przemoklych do ciala przylega-
jących, bo juž jestešmy obeznani z lemi
przygodami; ale na noe nie moglišmy zna-
ležė žadnego suchego pagorka, i musieli-
šmyrozbic namiot na malėj wysepce w po-
šrod paskudnych bagien. Nikt z nas nie
mogl spac, ani ogrzac się, ponieAAaž deszcz
ulewny padai przez noc calą, a woda
przeciekając przez skėry renoAV ciągle nas
moezyla iziębila. Niecierpliwie oczekivva-
lišmy dzionku, a piėrAVSzy brzask, ktory
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się nam pokazal okolo szostej godziny,
byt juž haslem do dalszej podrožy.

Trudy i prace na noAyo zaczęly av po-
chodzie naszym; znow deszcz i ustawiczne
bagniska; na ehwilę AA7prawdzic pokazat
się grunt suchy, pokryty brzozami i mehem,
ale znovvu Avkrotce wi ociio się czarne,
nieznošne i wiecznie trapiące bloto.

Po poludniu siodmego YVrzešnia zerAval
się gwaltowny wieher, ktory sproAvadzil
nowe chmury, a zachwilę zamiast deszczu,
aa szystko av okolo nas zostalo pokryte šnie-
giem, ktory jeszeze bardziėj utrudnil nam
podrož. Nasza mala karawana byla wnie-
bezpieczcristAvie, przedstawiala bardzo smu-
tny widok. Na ežele szedl dzielny nasz
Laporiczyk Abo; dalėj konie jeden za dru-
gini, prowadzone za uzdeczki przez prze-
AvodnikoAv. Wszysey nakryli glovvy kaptu-
rami i pochowali zmarzle ręce z-š pazu-
ehę, pragnąc je ehoc cokorvvieczek ogrzaė;
postępoAvališiny av milczeniuwalcząc z przy-
krą drogą i dokuczającym šniegiem. Ka-
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ždy z nas mial minę smutną; calą naszą
nadzieją byla pcAvnošc, že wkrotee dosta-
niemy się do Karensaudo, ale co to jeszcze
trzeba będzie przejše biedy nim tam doj-
dziemy!

Ale nareszeie dopięlišmy tego celu.
Karensaudo, mala i nędzna chata, Avy-

dala mi się palaeem, do ktoregom Avszedl
z uczuciem jakie zrozumiė tylko ten, kto
zna co to jest byc dlugo na ulevvie. Dom
ten, jak inne, o ktorych juž tyle razy ino-

wilem stoi na pniach drewnianych; we-
wnątrz mial tylko jedną izbę, zastaAvioną
skrzyniami napelnior.emi sianem ; bj ly to
ložka mieszkaricoAV. Na ognisku gorza.y
dlugie szczapy brzozoAve, przy ŠAvietle Zo-
baczylem, že się coš znajduje av jcdnėj
skrzyni; byl to dziadek gospodarza, ktoiy
dla slabošci i wieku nie mogl się juž pod-
nosic. Biėdna ta istota mogla iniec nieza-
wodnic najmniėj sto lat. Mowię istota,

gdyž z powierzchoAvnošci nie možna bylo
byc pewnym czyli to jest męžczyzna czy
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kobieta; byl gluchy i sparaližoAvany; po-
znatcni tylko že jest jeszcze przy žyeiu
z oczow, ktore co eliAvila zAvracal na ro-

žne strony nie zalrzyinująe się nigdzie dtu-
go najednym przcdnrioeie.

Tego starca ezczono jednakže av domu
jak jaką ŠAviętošc, i každy z prawnukow
bylby oddal swe žyeie dla niego, ktory
juž nie czul, nie myšlai, ktory się poru-
szal jak popsuty automat. Byl to ich pra-
dziadek, ktory im niegdys opoAviadat o
swym pradziadku przed ošmdziesieciu je-
szeze laty žyjąeym.

Ale jaksię czulem szczęsliwym i w tėm
brudnėm schronieniu, nie bylby m oddal go
za nie w šwiecie, tego mojego dzisicjszego
noclcgu i OAvych skor, na ktorych moglem
\vygodnie się rozciągnąc.

Gdy sen pokrzepial wyciericzone sily
moję, polnocna zorza zašwiėcila po raz
piėrwszy w tym roku na niebie, Lapori-
czycy Avniešli z tego, že dzieri jutrzejszy
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będzie bardzo zimny. Zorza polnocna po-
kazuje się w jesieni i trwa až do Aviosny.

Ta diuga noc, ktora eiągnie się av Laponii
przez calą zimę, oŠAAiecona jest jtVj švvia-
tlem, przez co lagodzi się nieco przera-
žająca dluga ciemnošc.

Jezioro SuwajeiAATi, ležące blisko gra-
nicy Rossyi a niedaleko od rzeki Muonio,
odleglėm jest od Karensaudu, o nieeale
szešė mil. Przebylišniy konno piękne to,
za piękne nawet jak dla Laponii jezioro.
Jest ono otoczone zieleniejącemi się pa-
gorkami. Z wierzcholkow ich možna aai-

dziec caly okoliczny kraj Kantekeino, ca-
ly pokryty kępkami mchu; a bagna i jc-
ziora, w ktorych odbija się niebo, tworzą
nieporownanėj pięknošci krajobraz, nad
ktory nie znajdzicsz nie więcėj dzikiego.

Laporiczyk, wlašcieiel domu w Suwa-
jerAvi, jest bogaty, posiada boAviem, jak
nam to ošwiadczyl, Avięcėj jak pięėset re-
now; glownie mieszka tu dla gromady, i
trochę się troszczy o to, czėmby mogl u-
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meblowac swoje mieszkanie. Uwažająe, že
rozmowa z nim može byc zajmującą, za-
pronowališmy mu, czyby nas nie zaprowa-
dzit do Karensaudo, obiecując wynagro-
dzenia dwa Species, na co się z oehotą
zgodzit. Pomimo sniegu mielišmy Avesolą
drogę, i okolo osmej wieczorem, przyby-
lišmy nad brzeg Muonio.

Pod Karensaudo Munio jest juž wielką
bystrą i trudną do przebycia rzeką.

Karensaudo jest gl6wnem niiastem pro-
wincyi, nic mającej nad ošmset mieszkari-
eow, samych Laporiczykovv i Firiezykow.
Wsamem miešcie, brudnem, nędznem i pu-
stem, niema ich więcej jak wKantekeino;
nie znajdziesz tu ani jednej uliey, domy
stoją rozrzucone nad brzegiem rzeki, w o-
koliey grunt mokry i nieuprawny, prze-
rzyna mnostwo strumieni. Mieszkaricy, jak
koczujący Laporiezykowie, trudnią się w
lecie rybol6wstAvem, w zimie zaš iowiec-
twem i myšlistwem. Od niedawnego do-
piero czasu, polowanie, procz požywienia,
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daje im zarobek, kupey bowiem rossyjscy
i szwedzey kupują od nich futra z zabi-
tych žwierząt. Zdarza im się ezęsto upo-
lowac kunę w rožnyeh gatunkach, lisa
krzyžaka lub niebieskiego albo bialego,
wilka lub niedžwiedzia. Dawniėj Lapori-
czycy do poloAvania užywali lukow, dzi-
siaj chvvytają žwierza we wniki želazne,
przez co nie rozdzierają się futra i nie
broezą się krwią. Wielu z nich posiada
brori palną, i umiejętnie jėj zažyvva, ale
nie lubią jėj dla tego, že zamkow w razie
zepsucia nie latwo mogą napraAvic.

Trzeba takže wiedziec, že Avszystkie
žwierzęta w tych polnocnychkrajach z wy-
jątkiem renoAV, stroją się w zimie bialėm
futrem, w lecie zas wszystkie okrom bia-
lego niedžvviedzia, szarėm lub rudawėm.
Nawet gronostaj, ten wzor biaiošci szare
ma futro w lecie, dla czego tež polują nari
tylko zimą, i religijnie szanują go w lecie.

Znajduje się jeszcze w Laponii gatunek
zajęcy, bardzo smacznych dojedzenia, ale
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jeszcze piękniejszych do patrzenia. Jest-to
gronostaj-zając, mający tužycę bielszą jak
sam gronostaj, ktory tak Avysoko u nas
jest ceniony, kosmyki zaš i sluchy zupel-
nie czarne, co mu nadaje szezcgolniejszy
pozor. Te žwierzątka są tutaj pospolite,
i dla tego futerka ich možna bardzo tanio
nabyc. Laponczyey mają z nich wielki
užytek, lapią mtode, nie mogące jeszcze
ueiekac i robią z nich okrycie, wybornie
chroniące od mrozu, i nadzwyczaj pięknie
vvyglądające. Ale są nietrwale, ledAvie na
jedną zimę wystarczające.

W Karensaudo, jak w Kantekcino, sta-
nęlišmy u Proboszcza stale tu mieszkają-
cego. Poniewaž umial trochę po lacinie
i mial maleriki zbiorek kwiatoAV i innych
rošlin lapoiiskich, uwažal się za znakomi-
lą osobę i przybral minę cztowicka pelne-
go nauki, przez co okazal trochę prožno-
šci ze SAvėj zaslugi, tak sprzecznėj ze sta-
noAviskiem jakie zajmowal. 0 ilem czul
szacunku dla tamtego pasterza, o tyle
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mię zrazila zarozumiatošc tego nicskro-
mnego slugi Božego.

Nazajutrz rano šnieg ciągle sypal, i
z Avielką radošcią ujrzalem, že się zabie-
rają do zakladania renow do sanck. Za-
przęgają rena do owyeh sani, (ktore, jak
mowilem, mają formę trzewika), postron-
kiem przywiązanym i pod brzuchem po-
między nogami przcprowadzonym, a dru-
gini koriecm przymocowanym do rodzaju
skorzanego naszyjnika obszytego suknem,
ktory mu kladą na przednie lopatki. Na-
szyjnik takowy wyszywają ezęsto szychem
i obAvieszają mnostwem brzękadel. Halas
jaki wydają te dzwoneczki, ma nadzA\ry-
czaj pobudzaė rena do biegu, a nadto po-
magają one Laporiczykom do daAvania znac
o sobie podezas ciemnošei panującėj w
zimie.

Rena, chcąc przyzwyczaic dojazdy, na-
ležy zacząc uczyc ježdzic za mlodu, a je-
szcze się zdarza, že i ucieknie, kiedy go
zaprzęgną. Zaczyna się najprzod zlošeie



58

zniecierpliwošei, wykręeasię okolo sani, bi-
jezadniemi nogami tak silnie, že može zadac
jadącemu cios šmiertelny. Szybkoše rena
jest nieopisana, zaled\vie možna rozeznac
przcdnrioty, gdy pobudzony do biegu, pę-
dzi z lekkim w stosunku swej sily cięža-
rem. 0 ile jest dzikim, o tyle go možna
znowu oswoic ludzkiem i systematycznie
rostropnem postępowaniem; žywi sic tym
drobnym mchem, ktory pokryAva suche
plaszczyzny Laponii. Kiedy ziemia jest
grubo zaslana šniegiem, ren wygrzcbuje
sobie nogami bardzo zręeznie z pod niego
potrzebne mu požyAvienie.

Ten poszukivvany mech, znany jak Avie-
my pod nazAviskicm lichen rangifemtm*
nie ma žadnego smaku; dobrze oslodzony
nabiera podobieiistwa panienskiej skorki,
i jak ona jest lagodzącym šrodkiem w bo-
lu piersi. Mlėko zaš reniferow skuteez-
niejszėm jest lekarstAAem na wszystkie
choroby piersiovve od wszystkich innych
znanych w medycynie.
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W Karensaudo rozstališmy się z renami.
NiecierpliAvie oczekiwalem przybycia do
tego miasta, do ktorego dąžąc musielišiny
przebywaė kilka rzek. Tu takže pože-
gnali nas przewodnicy wraz z korimi; je-
dni i drugie musieli odpocząc po ueiąžli-
wėj drodze, ktorą z narni odbyli, i povvro-
ciė do siebie do Finmarku. Wszyscy spra-
Aviali się w podrožy wybornie. Oprocz
zAvyklėj eeny najmu po sto ošmdziesiąt
zlotych polskich za konia, dodališmy im
jeszeze kilka Species gratyfikacyi dobrze
zaslužonėj.
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111.

ZORZE POiKOCNE

PrzeAVodnicy zatrzymali się jeszeze z
ošm dni w Karensaudo, co i my mielišmy
zamiar zrobic, ale chęc zobaczenia Muo-
nio i przejechania się po jėj lodach, pehnę-
ia nas w dalszą drogę bez odpoczynku.
Chcialem choc naprędce obejrzec miasto,
AAstąpilem do kilku domoAV, ktore znala-
zlem zupelnie podobne do Avidzianych w
Kantekeino. Zwiedzilem przytėm koseiol
Avyglądający zewnątrz na szopę czerAVoną

pomalowaną, pokrytą cięžkim drewnianym
dachem, wewnątrz ktorėj stalo kilka la-
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wek i kazalnica z desek. Gale miasto by-
to bardzo ponure, nędzne, i nie przedsta-
Aviato ani dla mnie, ani dla niego milczą-
eego, Avszystko skrupulatnie badającego
Anglika, nic ciekawego.

Rzeka Muonio, ktorą mielišmy przebyc,
ma podobieristAvo do Avielkich rzck Potno-
cnėj Ameryki, na ktorych piėrvvsi podro-
žni doznali tyle niebezpieezeristw. Jak tam-
te jest ona burzlivva, gwaltowna, kapry-
šna, zdradna i pelną glazoAV ogromnych
ukrytyeh pod wodą, ktore nieraz uklada-
jąc się jedne nad drugiemi tworzą dzie-
sięc i dAvadziešeia stopni, stają się przy-
czyną częstych, mniėj Avięcėj niebezpiccz-
nych do przebyeia Avodospadow. Przy ka-
ždym pokladzie tych kamieni wody rzeki
pienią się i rozdzielają się, a następnie z

szumem spadają. Spadki te bardzo uroz-
maicają rzekę i dodają jėj maloAvniczošci,
i gdyby nie byla tak niebezpieczną, po-
drož po niėj stalaby się przyjemniejszą.
Budowa czolenek finlandzkich pozwala sta-
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Aviac im šmialc czolo; robią je dlugie,
szerokie i tak plaskie, že možna się av

nich potožyc. Mogą one pomiešeiė dAvoch
podrožnych, dwoch Aviošlarzy i sternika.
Kto chce z sobą wziąė pakunki, ten muši
nając drugie czolno, na ktore zabiorą je
w miejscc podrožnych. Sternik, ktory glo-
Avnie dowodzi AvypraAvą, siada z tylu stat-
ku trzymając rodzaj lopaty i kieruje nią
jak sterem; Aviošlarzc zajmują miejsce na
przodzie, i bez przervvy patrzą na niego,
spelniając z machinalną akuratnošcią jego
rozkazy. Dzięki nadzvvyczajnėj zgodnošci
tych trzech ludzi, statek plynic rowno

jak ryba po Avodzie między skalami rzeki.
Gdy przybyAA ają do Avodospadu przeAvožni-
cy strzegą się, žeby bystrošc wody nie
przeniosla ich przez nie raptownie, przez
co mogliby AApašc między skaly. Cala ich
zręcznošė zaležy na tėm Avlašnie, žeby się
oprzec bystrošei rzeki w chwili, gdy chcc
ich unosic. Często się zdarza, že spod
statku uderzy o tuž pod wodą ležące ska-
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ly, doznaje wtedy wstrząšnienia, ale piei'AV
nim mają czas pomyšlec o bojažni, juž
statek jak pilka przerzueony jest przez
kaskade a podrožnych zrosi tylko bryzga-
jąca vvoda. Wodospady te są bardzo ezę-
sto, policzylcm ich pieiAVSzego dnia ezter-
dziesei pięc, dtugoše ich jest rozmaita od
pięcdziesięciu do siu dwudziestu sąžni, av

každym z tych wodospadow jest po kilka
oddzielnych spadkow, a na przebycic ka-
ždego po trzeba jednej do czterech minut.

Galą przestrzeri między Kareusando a

Muonioniska jest dosyė posępna. Brzegi
rzeki są pravvie jednostajne otoczone sa-
memi lakami, na ktorych gdzie niegdzic
Avznosi się pagorek, lub rošnie lasek brzo-
zoAvy. W tėm zaš miejscu brzegi Muonio
są zupelnie puste; czasem tylko dym uno-
szący się nad lepianką rybaka, albo fol-
Avarczek finlandzki urozmaica tę pusty-
nię. Posuvvając się ku poiudniowi, kra-
jobraz poAviększają sosny, ktore z po-
czątku silne, Avątte i cierikie, dochodzą
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do Avielkošci takioj jaką spotykališmy nad
brzegami Torneo.

Muonio stanowiąc granieę Finlandyi
Szwedzkiėj, daje wolny przystęp do brze-
goAV Rossyi i Szwecyi. Muonioniska, gdzie-
šmy przenocoAvali piėrwszego dnia wodnėj
podrožy, jest malą miešciną ruską, rozlo-
žoną na obszernėj piaszczyznie, nie mają-
cą može i stu mieszkaricoAv. Domki lutej-
sze jakos lepiėj Avyglądają od lepianek La-
poriczykoAV, są dreAvnianc, mają wysokie
i szerokie z dužym okapcm dachy i wiel-
kie ganki z poręezami, przez co zdają się
byc trochę podobnėmi do szAvajcarskich
cliatek. Na piėiAvszy rzut oka Avydaly mi
się Avięeėj zajmujace, ale przyjrzaAvszy się
bližėj poznalem dopiėro ich vvlasnošci. Nie
są one istotnie niczėm Avięcėj jak dre-
Avnianėmi szalasami bez kominow, ktorych
calėm umeblowaniem jest kilka pęczkow
slomy. Przepędzilišmy tu caly dzieri, przy-
jąl nas Pastor miejseoAvy, ezlovviek šwia-
tly, zajmujący się naukami przyrodzonė-



65

mi. Pokazat nam došc piękny zbior po-
chewkowatych owadow,— ktore pozbierat
wrožnych miejscach Finlandyi i kilka sztuk
z rodzaj u motyli, między ktoremi widzia-
tem więcej nocnych jak dziennych.

Spalem smacznie na slomie, kiedy obu-
dzono mnie, aby zobaczyc polnocną zorzę,
zervvalem się natychmiast podzivviaė ten
najAvspanialszy widok na šwiecie. Niebo
z poezątku ezarne, z wolna w jednėm miej-
scu zablyslo bladawėm šwiatelkiem, zwa-
nėm tu poslem zorzy. Swiatelko to roz-
szerzalo się zvvolna, zajmując coraz wię-
kszą częšc nieba, w miejscu glovvnėm po-
kazal się slup ognisty, ruszający się, kto-
ry przybieral rozmaite ksztalty, až poka-
zal się jakby język plomienisty, to znovv
w ksztalcie ognistego węža, a každą zmia-
nę odbyvvat powoli, tak jak zmiany AvKa-
lejdoskopie Avolno przewracanym ukazują
się. W cliAvili gdy šwiatlo stalo się naj-
mocniejsze, niebo pokryte bylo niezliczo-
nemi spiralnemi slupami ognistemi, podo-
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bnemi do pękoAV pior poruszanyeh tajemni-
czem tchnieniem Aviatru.

Rzeez szczegolna, najsilniėjsze ŠAviallo

polnoenėj zorzy nie ma blašku tak przej-
mującego jak gwiazdy, ktore podczas jėj
trwania, na niebie blyszezaly. Kolor pol-
noenėj zorzy jest jasno-žolty, niepcAvny,
purpurą nieraz blyszczący i ziioav przy-
emiony. Svviatlo jėj muši byc požyczanėm.
Ale od ezego? Oto jest ono odbiciem księ-
žyca, gdyž podczas jėj pokazania się, pla-
neta ten trapi svviatlo. Polnocna zorza AAr

Muonioniska trwala trzy godziny. Nieru-
ehomy przyglądalem się jėj caly czas z u-

wagą i tėm dziwnem uczuciem uvvielbie-
nia, jakiego nieraz doznalem, czytając o-

pis zorzy polnoenėj av drugim tomie Wspo-
ninieri z podrožy po Danii i Norwegii. Zo-
rza i lody polnocne, są to rzeczy przecho-
dzące przy naj\viększėm zastanoAvieniu się
pojęcie ezlovvieka; patrzącemu nie pozAva-
lają nie m6wic, a biėdny pisarz rzuea pio-
ro, ktoreby cheialo odinaloAvac niepojętą
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Avspanialošc do jakiej Bog tylko mogt do-
prowadzic naturę. Kto nie Avidzial zorzy
potnocnej w tych strefach, — ten može
szczęšliwszy w utAvorach ręki ludzkiej
więcej znajdzie uroku.

Muonioniska, zdaje się ležy nad jezio-
rem, tak szeroką av tėm miejscu jest rze-
ka, ktorėj obszerna poAvierzchnia jest šli-
cznie spokojną i gladką jak ŽAvierciadlo;

ale juž o kilka mil na poludnie od miasta,
zmienia się postac kraju. Sciešniona dwo-
ma pasmami Muonio, burzy się jak roz-
dąsany potok, wyrywa nadbrzežne kamie-
nie , ziemię, drzewa, ktore razem unosi
z sobą. Gwaltownošė jėj povviększają je-
szeze poehyle brzegi, tak, že miejscami
plynie z Avšeieklošeią; wyrywa z korzenia-
mi cale drzevva, unosi bryly granitu kto-
rych wierzchy ledwie Avidac z jėj wod; lub
przeskakuje przez skaly, ktore Avyglądają
na jėj poAvierzchni jak grzbiety vvielory-
bie. W glebi jėj Avidaė nie raz przy pro-
mieniach slorica igrające niebieskie lub
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žoite pstrągi. Dalėj znow zaezyna burzyc
się, szumiec, pienic i wtedy zabiera wszyst-
ko czego się dotknie. Dopiero od Muonio-
niska zamienia się aa7 szcroką kaskade i
až do zatoki Botnickiej plynie nic jedno-
stajnie po olbrzymich kamiennych scho-
dach, ze skat na jej dnie utworzonych.

W polnoenėj stronie brzegi Muonio są
puste, rzadko tu ujrzėmy dym nad ehalu-
pą, a mieszkania ludzi są bardzo od sic-
bie odlegle. Cala ta częšė kraju jest bar-
dzo üboga, jednakže w mieszkaniach Fin-
landczykovv Avidziemy piėrvvsze oznaki cy-
Avilizacyi ezystošc. Gdyšmy weszli na noc
dojcdnego domku, znaležlišmy kilka spo-
rych izb, Avyložonych av miejsce posadzki
szaremi kamieniami, dlugie stoty zasta-
wione naczyniami pelnemi mlėka, a av je-
dnym rogii vvznosil się poAvažnie szeroki
i Avysoki komin, na ktorym gorzaly roAvne

porąbanc i poukladane szczapy sosnowe,
przez ktore ogiei'i palil się jasno i ošwie-
cal calą izbe, mile pieszcząc oczy zmor-
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dowanych podrožnych. Po Aviększej czę-
šci aa7 Laponii sypiają na gotoj ziemi, a za

cale ložko dadzą ei pęczek slomy, ale tu-
taj Avszędzie možesz spac pod dachcm Avy-

godnie i na suchein miejseu.
Podrož nasza wodna wšrod ciągtych

niebezpieczeristw, dzięki zręeznošci sterni-
ka i žeglarzy odbyla się szczęšliwie, trze-
ba mieė wiele sity ažeby oprzeė się gwal-
toAvnošci rzeki, i bez uszkodzenia kiero-
wac statkiem. Glošny szum wody i nieu-
stający dcszcz, nie pozAvalający nie wi-
dzieė, naražal nas na zgubę; obejrzaAvszy
się za siebie ujrzelišmy pieniące się Avody
Avodospadu. Wpol godziny potėm uslysza-
no znow szum, bylo to nowe niebezpie-
czeristvvo, ale i tego uniknęlišmy szezęšli-
wie. Ta ciągla walka wody ze statkiem i
zwycięztwo cztowieka, odniesione nad ni-
szczącą šilą žywiolu, mialoby nieporoAArna-
ny urok, gdybyšmy nie byli obryzgani wo-
dospadem i nie przemoezeni do suchėj nit-
ki. Chciejcie tylko pojąc, co to jest bez
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poruszenia się ležec tak dlugo na dnie
statku i przebye od Karesuando do Tornėa
na przestrzeni 85 mil geograficznyeh ošm-
dziesiąt jeden spadkovv gAvaltownych.

Najniebezpieczniejszy Avodospad na rze-
ce pod Muonioniska nazyAva się Ejanpaika
ezyli skok dla chlopcoAv; najstraszniejszy
ze Avszystkich.

Dla przebycia tej arcy niebezpiecznėj
kaskady, trzeba wziąšc tutejszego umyšl-
nie tėm trudniącego się žeglarza. Truchle-
lišmy czując się porvvani av slabiutkiėj lod-
ce, tuž nad straszlivvy wodospad, o ktore-
go Avysokošei Ren jiod Szafhauzą žadnego
nie daje Avyobraženia. Moj Anglik tak byl
przestraszonym, že av tej cliAvili klątvvami
wyrzekl Avszystkie dwadziešcia eztėry slow,
ktore mu wolno bylo przez dzieri Avymo-

wic iav skutek tego o maio co nie zostal
požartym tego Avieczora przez psow.

Stanęlišmy boAviem na te noc av domku
rybackim tuž nad rzeką Munio, obok nie-
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go zas stal wielki szalas gdzie się suszyly
ryby, strzežone przez kilku nadzAvyczaj
zlych psoAV. A niedaleko tego szalasu znaj-
doAval się Avielki dėl z ktorego Avybicrano
glinę. Pod Avicezor moj Anglik, korzysta-
jąc z pogody poszedl sobie podlug swego
zAvyezaju, samotnie, spacerovvaė z dubel-
toAvką av ręku i uszedlszy ze dAviešeie kro-

koAV nadszedl nad dėl i patrząc na niebo
pyszną zorzą polnocną ošwiecone wpadl
av dėl, do kolan av bloto, a z nim fuzya
ktora zamokla. Musial Avydac jakis krzyk
przcstraehu, bo sic natychmiast psy zbie-
gly, rzucily się av dėl i av zjadlivvėj zlošei,
najokropniėjszą Avalkę Avydaly AnglikoAvi,
rozpaczlLAvie się broniącemu kolbą od za-
moczonėj strzelby, ale rozpaczlivvie takže
upartemu Avdotrzynianiu šluboAvanego mil-
ezenia.

Juž jego suknie w taehmanach i kreAv
piynic z ran kilku, zajadle psy naAVct do
twarzy mu sic rzucają; ale on milczy,
raczej zginie ale nic przei wic milczenia.
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My bylišmy w chatce i suszylišmy su-
knie, nie Avide się troszcząc o Anglika, o

ktorym Aviedzielišmy že Avyszedl ze strzel-
bą; gtos psoAAr nie doehodzil nas, bo te
psy nie szezekają. Až dopiėro wpada do
nas jakiš rybak przypadkiem przechodzą-
e.y i opoAA7iada co się \v dole dzieje. Wy-
pada nasz gospodarz i ocala Anglika cal-
kiem krwią zbroczonego i do tego stopnia
zmęczonego, že natychmiast po odpędze-
niu psow zemdlal, wpadl w wodę i o ma-
to co nie utonąl.

Kilkanašcie ukąszeri mial na ciele savo-
jėm, dvva zraziki Avlasnego ciala Avisialy
mu na udach, i dobrze žc nie umarl je-
szeze tej samėj nocy, tyle bovviem krv.i
stracil i tyle zniosl bolešci. Ale nie prze-
lamal milezenia, i bardzo byl z siebie za-

doAvolonym, przebyvvszy tę cięžką probc
charakteri!.

Musielišmy zostaė dla niego trzy dni w
ehacie rybaka, a potėm przenioslszy go
na lodž dobrze sianem wyslaną, udališmy
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się do Kelangi, potem do Turtuli, nareszcie
do Kengisbruck, czyli do Mostu Kr6lewskic-
go, gdzie wezwališmy do pomocy Pastora,
spravvującego zarazem obowiązki rządo-
wego Lekarza.

— „Jeszczem nie widzial takiego niedo-
rzeeznego oryginalu jak pan"— rzecze
Ksiądz Pastor nie naležący do najgrzecz-
niejszych ludzi, wręez do Anglika.

— „To mnie bardzo cieszy, ja bowiem
Avidzialem dužo takich pospolitych bruta-
low jak pan."

To byl najdtužszy frazes jaki av mojej
obecnošci Anglik wym6vAril.

Pomimo tego przemovvienia, przeniešė
go kazal Pastor do domu swojego i pielę-
gnowai go jak brata.

A dom Pastora i košciolek drewniany
z czerwoną wiežyczką, bardzo grackich
ksztaltow, ležal na AAzgorzu tuž obok uj-
šcia rzeki Mounio do rzeki Tornea, i od-
tąd Tornea Avspaniala jak Wisla pod San-
dam ierzem, plynie jako Avielka rzeka.



74

W Kcngisbruck znajdują się piękne liū-
ty želazne, založone jeszcze przed dwiestu
laty; przemyst wptynąt znakomicie na tę
miejscowošc.

Dom Dyrektora zakladovv7 gorniczych
AAznosi się o poi mili ztąd, na piętro, jak
na ten kraj budowla bardzo okazata.

Dyrektor dovviedziaAvszy się že w Pre-
zbiteryum mieszka pokąsany Anglik i Po-
lak niežle na skrzypcach grający, przyje-
chat do nas, na dziclnym koniu, zabrac
z narni znajomo.se.

Byl to ezloAviek mlody, zaledAvie dAva-
dziešeia ošm lat liczący, ale bardzo zdol-
ny. ZAviedzal Avszystkie zaktady gornicze
calėj Europy nie wyjąAvszy Uralskich, a na-
Avct umial coš opoAviedziec o naszym Olku-
szu i Miedzianėj Gorze. Ožcnil się z SzAvcd-
ką, z tak klassyczną corką SkandynaAAii
jak ją sobie tylko malarz i poetą Avysta-
Aviė zdolają.

ZachAvycala się grą moją; juž od dvvėeh
lat, žadnėj poczciwėj muzyki nie slyszala
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i tęsknita do niej, tęsknita jak skowronek
do pierwszego promienia stonca, jak nar-
cyz do rosy.

Oh! jak są zaehwytliwe i zarazem za-
chwycające te duže Avysmukle blondynki,
ktore mają z natury wlos babvaniący się,
przytem zdroAve zęby, a mate ręce i nogi!

A takiėmi byly pani Greta Alarikson i
jėj mlodsza siostra baronowna Gertrud von
Sparre. Kiedyš i one znaly dobrą muzykę
i žyly w wielkim šwiecie , av bardzo wiel-
kim, ale jak ojciec General Sparre umarl
i nie zostawil majątku, więc Greta poszla
za mlodcgo, przystojnego, zdolnego Dyrck-
tora kopalii, ktory dzieli się chlebem z ea-

iėm jėj rodzeristwem i ten zakątek ziemi
przemienil dla nich av jakiš rodzaj raju.

Trudno mi tu będzie wyjechač z tego
domu, bo mnie tu kochają, czczą nad za-
slugi moję. Tu Avypoczywam w domu bo-
gatym i gošcinnym po znojach doznanych
av tėj uciąžliwėj podrožy, i tu sprawdzam
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že pOAviešciopisarki szAvedzkie strojąc oj-
ezyznę SAvoją we wszystkie uroki poezyi,
nie potrzebują jaskrawic kolorytu piora
savojego žadnym sztucznym wymysiem, bo
tu rycerskoše, szezerošc, polot uczuc szla-
ehetny w nieprzebranych ležy i držy za-
sobach.

Do kopalri wiedzie droga zarosla wiel-
kiemi sosnami, ošwieca ją księžyc, pro-
mienie jego osrėbrzają ciemne wierzchol-
ki drzew, a gęsty i ognisty dym wznosi się
prosto w gėrę tumanem czarnym iskrzą-
cym.

Na potnocnym widnokręgubtyszczą bla-
dawe pasy zorzy potnocnej, a to uroczy-
ste piękno, harmonizuje dziwnie okazale
i tajemniczo z dziką w okolo okolicą.

Księžyc zachodzi i w tej ehwili pryska
zorza na caly firmament, zalewa morzem
purpury niebo cale. Dwa ogniste slupy,
Avyrastają na samym zenicie, potėm dzie-
lą się na częšci i držą niby dzwonka po-
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ciętego Avęža, przybierająe tysiączne po-
stacie, to poplątanych wstąžek, to ogro-
mnego grzebienia, to pękow pior lub Avią-
zek siomy, a kiedy po dAvoch godzinach
wszystko zniklo, i juž wracac chcialem z

belwederu nad dachem do tožka, raz je-
szcze zadrgal firinament ognistym Avieri-
cem, ktory przybrat ksztatt zębatej koro-
ny Kr6l6w Lombardyi, i stale švvieeit przez
catą godzinę.

Nie będzie možna opušciė tego miejsca
tak prędko; chcę opisac zorzę polnocną
smyczkiem po strunach i ofiarowac to ma-
lowidio Gertrudzie Sparre, pięknėj blon-
dynee, z czarnemi oczyma.

Czarne oczy miala, czarnemi patrzala,
i glęboko dobrala się do mėj stęsknionėj
duszy! Ale tu w Szwecyi nie možna ro-
mansowaė na plocho!
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IV.

POBYT W KENGIS.

Oh! jest tam cieplik, tcgi cieplik, w
duszy owėj zimnėj Szwecyi, nad ktorą Nie-
bo rozpošciera tak okazale piękno wyna-
gradzając ludzi za brak urodzajnošci i pię-
kna na ziemi! Oh są tam šwieže dzielne
uczucia, w zdroAvych sercach corek Skan-
dynaAvii, milujących swoj kraj rodzinny
do tego stopnia, že nie szukają za granicą
žadnych uniesieri i umierają z tęsknoty do
ojezyzny pošrod lasow pomarariczowych
Ilalii. Krolowa Krystyna dla dogodzenia
swėj fantastycznėj milošei poludnia, po-
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šwięeita koronę GustaAva Adolfą, nędzne
wlekta žycie, pomiędzy zdradliwemi uro-
kaini cieptego nieba i u m aria žatując že
jej zwtoki spoczywac bedą tak daleko od
lubej Szwecyi, a Jenny Lind s!owik szwedz-
ki, zbiera miliony w Londynie, Neapolu i
Nowym-Yorku, ale wroci do sAvego kraju
i zašlubi przedmiot swej piervvszcj wier-
nej milošci — biednego Pastora, mozolące-
go się w malem miasteezku nad Biblią i
nad kazaniami szvvedzkiemi jeszcze trzy
razy dtužszemi od niemieckich.

Dzielne to są kobiety w Szwecyi i wiel-
ką odegraly rolę av historyi kraj u swoje-
go, w dawnych czasach jako bohaterki,
w nowszych jako protektorki nauk i sztuk
pięknych. Ktož nie zna historyi owėj bo-
haterskiėj hrabiny Spastarra, ktora jak
nasza Chrzanowska w TręboAvli, broniąc
na czele zalogi zamku swego przez Duri-
czykow najechanego, ginie przeszyta kar-
taczem, wolając: — „Nie poddaAvajcie się
dzieci, mąž moj nadciąga z odsieezą, juž
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tylko o mile,— umierający daleko Avidzą."
Zaioga uvvierzyla, bitą się do ostatniego,
nieprzyjaciel musiat odstąpic od szturmu,
a dopiero na drugi dzieri nadeiągnąt hra-
bia Spastorra, z odsieezą, i w sali ryeer-
skiej znalazi SAvą mlodą žonę na marach.

Owa bohaterska hrabina Spastarra, o-

piewana w slawnėj balladzie Lidnera, by-
la rodem baronovvna Sparre, siostrą je-
dnego z prapradziadow mojėj gospodyni
pani Alarikson i jėj siostry baronoAvny
Gertrud, i nie malo dumne byly nasze pa-
nie z tego pokreAvieristwa z ŠAvietną boha-
terką, s!awioną licznemi legendami i bal-
ladą w calym kraju, po wszystkich pala-
each i chatach.

Ale inna krwawa pamiątka history-
czna ciąžyla naszym damom na sereu. Ich
pradziadek Eryk Sparre, Senator SzTvvedzki
i Avielki zwolennik Zygmunta 111. Krola Pol-
skiego, narazil się Karolowi IX. Krolovvi
Szwecyi, stryjovvi naszego Krola, do tego
stopnia, iž uciekac musial z kraj u i przy-
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tulku szukae av Polsce u Monarchy, ktore-
go praw do korony szwedzkiej, zawsze
wiernie bronit. Tu się naAvet oženil Eryk
Sparre z Litwinką vvysokiego rodu, podo-
bno panną Drohojewską. Ale Zygmunt po-
bity przez SzwedoAv musiat prosic o po-
li6j i jednym z warunkow pokoju, byto
Avydanie Eryka Sparre. MšciAvy Karol IX,
kazat go šeiąc av Linkoping aat rojui 1600.
Tak šamo postąpit sobie požniej Fryderyk
August z Patkulem.

Od tego czasu šwictnošė rodu Sparrėrw
zaczęla gasnąė w Szweeyi i wcale tež mo-
ję szwedzkie damy, nie wielbią pamięci
niewiernego Krola Zygmunta o ktorym syn
napisal na kolumnie stojącėj w Warszawie
na Krakowskiėm przedmiešciu, že byl: pa»
eis* studio, gloriaąue inter regės primuš,
bello et vietoriis nemini secimdns; —to

jest, že nauką i slawą piėrwszym byl po-
międzyKrolami, zwycięztwami zas vvojen-
nemi od nikogo nižszym. Wolno synoAvi
przechwalaė zaslugi ojea, Avolno mu mo-
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že przebaczyė krzywdy zadane krajoAvi,
ale tu w Szweeyi zupelnie inaczėj prze-
mawiają o slawionym Krolu, i utrzymują,
že Zygmunt 111. więcėj zlego zrobil Polsee
przez Jezuitow, niž wszyscy KroloAvie Szwe-
cyi SAvemi bitnemi hufeami. W Szwecyi
wszyscy byli zadowoleni z tego, že go się
pozbyli, a gdy chcial wrocio do kraju swe-
go, po kilkuletniėm panowaniu, zbrzydziw-
szy sobie koronę, szlaehta szAvedzka do-
brze go znająca oparla się temų jak naj-
uroczyšciėj i do tego stopnia niedelikatnie,
že się Zygmunt i ojciec jego stary Krol
Jan 111. rozplakali. Wiadomo jak go po-
tėm wykAvitowali z korony szAvedzkiėj. A
jednak pod jego bėriem orly polskie Avzbi-
ly się zwycięzkim lotem pod Smoleriskiein
i pod Chocimem, jak zawsze ŠAviadczy na-
pis na kolumnie warszawskiėj. On nie byl
šwiadkiem tych zwycięztw, nie Avidzial
krwi przelanėj, nie umial jėj uczcic i wie-
dziony duchem przewrotnošci, zazdroszcząc
Avlasnemu synoAvi chwaly, pozbaAAil kraj
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owocow tych bohaterskich czynovv. Smu-
tne myšli wyrastają na tem polu historyi,
na ktorešmy się zabtąkali, opušcmy je
tedy.

Nasze Szwedki proAvadzą tutaj gospo-
darstvvo Aviejskie, i to bardzo znaczne, Dy-
rektor boAviem muši žywic na swym sto-
le wszystkich urzędnikovv oficerskiego sto-
pnia z žonami i dzieėmi. Pod tym i pod
aaiclu innemi względami dom Dyrektora
jest rodzajem Falangsteru, nawet dzieci
AAychoAvują się razem w kilku dzieciar-
niach zastosoAvanych do wieku; a matki
kolejno odbyvvają službę w dzieciarniach
i av infirmaryi, a w dniach wolnych od
služby zatrudniają się w osobnych salach
rožnemi kobiėcemi robotami. Pan Alarik-
son baAvit dlugo we Francyi, tam się za-

poznal z Kapitanem Consideraut i przejąi
się cokolAviek jego zasadami, ktore tutaj
bardzo skutecznie wproAAadza w žyeie,
przez co nie tylko się šeiešniają węzly po-
między mieszkaricami, tej odleglėj od cen-
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trum šwiata osady, ale naAvet Avszystkie
potrzeby žycia fizyezne i moralne zaspo-
kajają się z mniejszym kosztem.

Powodu do plotek i intryg zatruwająeych
naJAvykAAintniejszemu toAvarzystAVU žyeie
Avcale tu nie ma, Avszystko bowiem dzieje się
jawnie znajwiększą moralnošcią iprzyzwo-
itošcią i bez žadnego przymusu jednakže,
bo kto sobie ehce siedziec w wlasnėj iz-
bie, ten jest zupelnie Avolnym, ale wszyscy
jakoš pokochali žyeie towarzyskie i rzadko
kiedy nagabywa tego lub owego humor
samotnošei. Latvvo się AAdrožyc do rodza-
ju Avspolnošci, na takiem Avygnaniu jak owa
kopalnią w Kengis, dokąd rzadko kiedy
przybywają nowošci z ošwieconego šwiata.

Więc nasze panie trzymają ze sto krow,
ze dwadziešeia koni, kilkadziesiąt renife-
roAV i z tysiąe sztuk rozmaitego drobių,
zwlaszcza potęžnych gęsi i kaczek skrzy-
žovvanych z dzikiemi, ktore tutaj udają się
wybornie, bo Avody, paszy i owsa nie bra-
knie. Lasy dostarczają doskonalej žwie-
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rzyny. Možna žyc tutaj zwlaszcza že ko-
palnie są obfite, i wszyscy urzędnicy a
nawet prošci vvyrobnicy, przypuszczeni do
dywidendy, ktorą widac dobrze otrzymu-
ją, bo wszędzie znajdziesz oznaki dobre-
go bytu i nie jeden z urzędnikoAV uzbieral
sobie piękne grosiAVO. Dziesięė lat pracy
w przecięciu Avystarcza na zrobicnie jakiėj
takiėj podstaAvy do mająteczku; po tym
czasie przenoszą się urzędnicy pospolicie
do innych kopalri w szczęšliwszych stro-

nach položonych, ale nie jeden pokocha i
tę smutną okolicę i cale žyeie tu przepę-
dzi. Są i tacy co wracają do Kengis prze-
nioslszy się Avprzod do innych stron.... Tc-
raz pojmuję tęsknotę i do Syberyi, jedni
tęsknią do kraju a drudzy do ludzi.

Gospodarstwa tedy dogląda sama pani
Dyrektorowa, awyręcza ją i uzupelnia sa-
ma panna baronowna. Te damy nie lęka-
ją się ani zimna, ani sniegu, ani naWet
blota. Dobrze i cieplo übrane, w suknie
niezbyt dlugie, wboty z eleganekiemi sztyl-
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paini, zakaplurzone ješli šnieg lub deszcz
padą, AAychodzą eodziennie rano bez ža-
dnego Avyjątku do fohvarku i dopiėro wra-
cają przekonaAVSzy się, že wszystko w po-
rządku i wydawszy wiktualy na obiad i
kolaeyą. Potėm przebierają się, ezytają,
piszą, rysują, grają na fortepianie, špie-
Avają tak jak najuksztalcerisze osoby, wyž-
szego stanu we wszystkich krajach Euro-
py. Tutaj dopiėro nabratem przekonania,
že prawdziwie dobrego, zacnego Avycho-
Avania Avarunkiem Avcale nie jest owa cho-
robliwa wykwintnošė, ktora naszym maję-
tniejszym szlaehciankom, nie pozAvala wy-
stavviė się naAvplyw zimna i stoty, ani tež
zajmoAvac się rzeczami tak nikczemnemi
jak gospodarstwo i spižarnia. Ale co naj-
AAięcėj kaži seree zazdrošė, pogarda wzglę-
dem biedniejszego, pycha, rozkielznana
chuc žwierzęea to nie zapokutuje w du-
szy czynnėj, szczerze bogobojnėj i poczci-
\vie uksztaiconėj Szwedki, dla tego tež są
zdrowe i nie potrzebują w>ježdžac za gra-
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nicę po zasoby žycia, zdrowia i szezę-
šcia.

Polnoc jest zimną i surową. Sztuki av

niėj nie krzeAvią się tak žyvvo, kAviaty nie
kwitną tak ŠAvietnie, jak na poludniu. Tych
więc powabėw tu nie szukaj i zAviedzaj
raczėj Franeyą i Wlochy. Lecz ježeli chcesz
ujrzec ziemię pošvvięconą domowemu i ro-
dzinnemu žyeiu, to przybądž do Bzwecyi.
Przypatrz się tym cichym osadom rozrzu-
conym z daleka pomiędzy gorami i laša-
mi; tam na lonie milych i ŠAviętych avc-
zloav rodzinnyeh, rozwijają się staroda-
wne a zawsze žywe i mlode cnoty SzAve-
dow,— gošeinnošė, męztvvo i bogobojnošc.

Nie zavvsze jednakiemi charakterami
objawia się w každym kraj u pobožnosė.
Tkliwošci, rzcAvnošci, przesadzonego uczu-
ciostwa, demonstracyjnego szarlatanizmu
nie ma av szczerėj, suroAvėj ale glębokiėj
i každego uwažającego, jędrnie przenika-
jącėj pobožnošci szv.edzl.ie j. Owe choraly
unitono (jednoglošnie) odšpiewyAvane mo-



88

gą się nie jednemu wydac bardzo nudnėm
nabožeristwem; kazania zas przynajmniėj
godzinnėj dlugošci, a monotonne jak go-
dzinki možeby u nas cale zgromadzenie
ušpily. Nie! tam u nich z zapalem odšpie-
wywują OAve choraly, Liturgiją odmawia-
ją razem z Księdzem ze skruchą jak naj-
przyzwoiciėj, a kazaniu predykanta przy-
sluchują się z takiem zajęciem, že až roz-
pacz bierze, bo pojąė nie moglem zkąd
ten lud bierze taki zapas uwagi, cierpli-
wošci i zdrowia, bo podczas kazania nikt
nie kaszlc i nosa nie Avyciera, i taką panu-
je cichošc, že przelatnjąca mucha juž roz-
rywa i jest uwažaną za kary godnego tur-
batora paeis. Raz się zjawi!o až dwie
muchy razem i tyle robily halasu, iž Pa-
stor musial przerwac kazanie a zakrystyan
rozpędzic to burzliwe zbiegoAAisko owa-
cloav.

Nadto žaden Szwed i žadna SzAvedka
nie pojdzic spac bez odšpicwania ehociaž
jcdnej zAvrotki, jakiegoš serce pokrzepia-
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jącego choralu; rano zas odmawiają mo-
dlitwę stojący došc dlugą i bardzo ezęsto
wšrod dnia odezytują jakis traktacik re-
ligijny odryvvający duszę od ziemskiego
kalu. Došc že nabožeristwa szwedzkie od-
bywają się bardzo spokojnie bez lez, wzdy-
chari i bicia piersi, jest jednakže sumien-
nie pojęte i wykonywane, nie mechaniez-
nie lecz z zupelną Aviedzą Avažnošci rzc-

czy, presente anima, to jest z obecnošeią
duszy.

Ale z Purytanizmem ani się styka, ani
graniczy bogobojnošc Szwedow. Wcale im
to nie przeszkadza byc Avesolemi, Bellma-
na piosnki namietnie špiewaė lubiąceini
towarzyszami.

Ale ktož jest Bellmann? Jest-to zara-
zem Anakreon i Beranger Szwedzki, ktory
špieAvat swemu krajowi przez cvvierc wic-
ku o winie i milošci, o swobodzie i wale-
cznošci, i umarl dosloAvnie z lutnią i z kic-
Hszkiem w ręku jako bard ludowy, jakim
nie každy narod poszczycic się može, bo



90

lud wszystko spamiętal i wszystko powta-
rza co tamten w chwilach natehnienia wy-
myšlil i wyšpiewal. Bellman przelal du-
szę historyi szwedzkiėj w swoj piękny e-
stetyczny umysl i zAvrocil ją narodowi
swemu, jako wlasną jego substancyą, kto-
rą zaraz w krew weszla i nigdy nie prze-
brzmi, a wiąžąc caly narod wspolnym Avę-

zlem špiewu i wspomnieri zapewnia mu
diugie wieki istnienia.

Narod postawil ulubioncmu bardowi
swemu wspanialy pomnik, a Krol Jan Ber-
nadotte odslonil go wlasną ręką dnia 26
Lipe a 1829 r. w przytomnošei ludu, avoj-
ska, sejmu, duchowieristwa i licznych de-
putacyi ToAvarzystw OrfeuszoAvych wysla-
nych ze wszystkich stolic oŠAAieeonėj Euro-
py. Nie zrobi tego dla Berangera žaden
Monarchą Francyi, lubo co do zasad poli-
tycznych Beranger zbliža się bardzo do
Bellmana, takže cokolwiek Malkontenta,
ktorego ulagodzic nie zdolala posada zy-
skowna Sekretarza Dworu Krolewskiego.
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Więe Beįmaną špievvają Avszysey; kro-
lewska rodzina w zamku, panowie w pa-
lacach, kupcy za kantorem, žolnierze w
obozie, kmiotek orząc na polu, rybak na
morzu, a nawet gornicy w vvnętrzach zie-
mi, jak to nie raz mialem sposobnošc
spraAAdzic av Kengis.

Improwizowai slowa i muzykę, špie-
wal i gral na lutni až do samej šmicrci,—
to ez!owiek nadzwyczaj szczęšliwy. (1)

Muzyka Belini ana jest zarazem prostą
i glęboką, tęskną i prawie zawsze jakąš
dziwnie figlarną co jėj toruje drogę do
glebi serea i nadaje prawo obywatelstwa
w duszy. Ale nigdy nie jest jęczącą—la-
mentującą owa muzyka bardą szwedzkie-
go, špiewal on przeczuvvając, že narod je-
go dlugo po nim špiewac będzie, więc nie

(1) Obacz o Bellmanic Tom IV. Painiętnikov Lekarza Po-
laka w Ro_d_ialc o Gv.ia7,dach Skandynawii. Kilkana-
šcie wyszto wyclan spiewnika Bellmana i muzyka pod
tytulem: „Bellman Epistlar."
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lamentowat,| nie rozpaczat, nie ujniOAvai,
lecz Avlevvat swem pieniem nadzieję i sity.

Gertrūda Sparre entuzyaslyczna zavo-
lenniczka Bellmana data mi poznac jego
pięknošci deklamacyą i grą na luini, kto-
ra się w Szwecyi przechoAvuje, tak jak
harfa w Szkocyi, jako mily zabytek da-
wnej uroczystej muzyki Ossyana i SkaldoAV.
Omijata piosneczki za nadto wcsolutkie bo
i Bcllman chociaž nigdy av irrcligią nie
AA7padal czasami natrącat av strony Anaehro-
na w ktore i Beranger chwilami silnie ude-
rza!, ale Avszystko co byto szczytnem z mū-

zą Miekievvicza i Moniuszki graniczącčm,
poezyą i harmonią bardą Szwecyi, to ona
pojęia i Avynosita špiewcm i grą, a naAvet

OAAą czarującą mimiką, ktorą nieAvinnym
dziewicom potnocy nadaje giębokie czucie.

Gertrud powtarzając tylko stowa Avie-
szcza Skandynawii nie otulona av ptaszcz
purpurowy, nie übrana av tunikę bialą zlo-
tem haftowaną, nie AvyAvyžszona na kotur-
nach, nie otoczona aniolami, ktore jej sto-
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AAa spisywaty, Avydawata się jednakže wyž-
szą od wszystkich improwizatorek, ktore
tu i 6wdzie podziwiac bylo namiejętną
modą.

Ach! jak ją wielbilem wowczas, i to

rodzimėm, žadnemi przyborami otoczenia
arystokratycznego nie podžeganėm, nie spo-
tęgowanėm uczueiem. Nie polrzebowalem
zryvvac się za každėm špiewem i sadzic
się na sztuczne komplementa, ktore la-
twiėj oddac temų co nie nie czuje, i juž
przychodzi z zasobem na zimno uložonych
pochwal, wymiarkoAvanych, wymarzonych,
wymierzonych wprzody Avedlug barome-
trycznego stanu sympatyi dozAVolonych na
ten raz, na ten Avieczor, przez ludzi dla-
Aviących rodzime uczucie w swym zarod-
ku i žyjących reputacyą naležącą się tyl-
ko prawym synom Apollina!!!.

Oh! jak rzadkie są geniusze av každym
kraju, ale jak szczęšliwy kraj umiejący
uczcic, pielęgnowac i rozpowszechniac pra-
Avdziwego geniuszu ptody! Tutaj w Szwe-



94

cyi može nie tyle geniuszow nie zašwie-
tniaio ile w naszym kraju, ale každy zo-
stal uznanym, mniėj Avięeėj w miarę swo-
ieh zdolnošci i zasiug. I hojne tež spadiy
dary na ten kraj z ukorzenia się mierno-
šci przed wyžszošcią. To tež Szwecya je-
szeze istnieje ijakkohviek jest szezuplą i
malo znaczącą krainą, otwiera przeciež
zdolnošciom krajowym zawod na lądzie,
na morzu i w podziemiach, kędy tysiące
synow Szwecyi, pracuje na wyžyAvienie
swych žon, dzieci i wnukow. Jest tam
przyszlošė, bo praca tu w poszanow__-
niu,— intryga zas w potępieniu.

Moj pobyt w Kengis przeciągnąl się až
do trzech tygodni z poAAodu Anglika, kto-
ry w skutek ran i niewygod podrožy, za-
padi w bardzo mocną gorączkę. Doježdža-
lem do niego codziennie z mojemi skrzyp-
cami i skracalem mu dtugie ehwile cier-
pien mojem rzempoleniem. Byt to staly i
wierny miiošnik muzyki, ale tež na nie-
szczęšcie uporczyvvic trwal w swojem mil-
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czeniu, co nadzAvyczaj gniewato Pastora,
wielkiego amatora dobrze žywionej kon-
wersacyi.

Ale nareszcie nadeszly gorzkie chwile
požegnania. Baronowna Gertrud nie pojmo-
waia szczęšcia gdzie indziėj jak w Szwe-
cyi inieopodal od swėj rodziny,— ja nie
pojmoAvalem szczęšcia gdzie indziėj jak
na brzegach Warty, więc trzeba się bylo
rozlączyc nim uezucie zaczynające mną
OAvladywac gėrę wežmie,— ale serce moję
plakato rzewnėmi izami, bom nigdy w žy-
ciu milszėj, a zarazem dzielniėjszėj nie
widzial kobiety jak Gertrud.

Gdyšmy przybyli nad brzeg Tornei i
usiedli Avnasze lodzie,zorza powlekla Avierz-
cholki sosnowego lašu, rožowem šwia-
tlem, wkrotce slonce weszto zpozadrzew
z drugioj strony rzeki. Ogromna (tarcz)
wzbiwszy się w gorę rzucala swoje ogni-
ste promienie na žwierciadlo wod i šnie-
žne okryeia nadbrzežy; kry na rzece mi-
galy ztotem i purpurą, zdawalo się, že
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to są ramy wysadzane drogiemi kamie-
niami, w ktore ujęto srebrzystc žwiercia-
dto. Což to za pyszny wschod stoiica!!

Ale mrozy wcale nie folgowa!y i bar-
dzo nam się daly we znaki. Na Tornėa
napotkališmy wiele niebezpiecznych prze-
szkod, a zlodowaciata powloka wody utru-
dzaia podrož.

Nareszcie po tylu rzekach i wodospa-
daeh nocując raz na prawym brzegu w
Szwecyi, raz na lewym brzegu w Rossyi,
przybylišmy 30 Wrzešnia do Mattaringuy,
maiėj miešciny szwedzkiėj oddalonėj od
miasta Torneo tylko o mil polskich dzie-
sięc.
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V.

riNLANDYA

Finlandczycy albo Firiczycy, tworzą ras-

sę osobną mieszkającą pomiędzy Lapori-
czykami, Rossyanami i Szwedami, z ktore-
mi są w ciągtych stosunkach, nad brzega-
ini odnogi Botnickiėj, więcėj jednak na
stronie naležącėj do Rossyi. Język ich i
zAvyczaje znaležc možna jeszeze nad Abo.
Dalėj zas ku zaehodowi są Szwedzi.

Kilku uczonych cheialo się dopatrzec
w Finlandczykaeh rassy oddzielnej vvscho-
dniej, ktora przywędrowala tutaj z pta-
szczyzn Uralskich, inni usilują znaležc w
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nich znamiona rassy odwiecznie zaludnia-
jącej calą Europę. Wątpię ezy te domy-
sly są prawdziwe, dodac jednak muszę,
že rozwiązywanie kwestyi pochodzenia
rass, ježeli nie siužy do objašnienia jakie-
go Avažnego punktu historyi, zaAvsze mi
się wydaje wielkiem dziwaetwem, gdyž
ono na nie się nie przyda.

Przypušėmy na clnvilę že jest juž do-
Aviedzionėm, že Finlandczyey wychodzą z
plemienia azyatyckiego, že niegdyš zamie-
szkiwali szczyty Uralu. Dobrze! ale pytam
się co będzie potėm? W tėm pogmatvva-
nėm zadaniu, zawsze pozostanie zagadką,
jakie byly ludy pierwiastkowo tam mie-
szkające. Wszystko'to oslania tajemnica,
ktorėj nie zdarl jeszeze žaden z uczonych,
dla tego tež nie mogę przyjąė žadnego z o-
AAyeh zdari. Wolę się trzymaė w tym wzglę-
dzie Ksiąg Rodzaju Starego Testamentu, i
uznac, že Finlandczyey, tak jak my wszy-
sey, pochodzą od Japheta syna Noego. Do-
Avodzenie to ma mniėj niedorzecznošci, od
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AA'ielu przypuszczcri przyjętych przez to-
Avarzystwa uczone. W polowie XII Avieku
widziemy juž Finlandezykow wspomina-
nych w historyi. S. Eryk Krol SzAvedzki
zaAvojowal ich Avtedy i pod pozorem o-

ŠAvieccnia nauką Chrystusa, przylączyl do
swego paristAAa, a wsparty przez Hcnryka
S. Krola Angielskiego zostawii do wyboru
zaAvojowanym: šmierc albo ehrzest. Zwy-
cięženi Finlandczyey nawroeili się av calėj
massie, ale dlugo, jeszeze av sereach ich
nie wygasla miloše dla dawnych bogovv;
wyrzekfijąc się pogaristwa nie zapomnieli
go jednak zupelnie i w czasie o ktorym
obeenie piszę, žyl jeszeze w pamięci, po-
žniėj jednak zamienil się w poezyą przez
co nie znikl ze wszystkiėm. Obrządki po-
gariskie przechodzily w legendach z poko-
lenia w pokolenie, gloszono je w piešniach
podczas dlugich nocy zimoAvych, kiedy
cala familia zbierala się w okolo ogniska.
Te poemata nazyvvają się runas.

0 ilem mogi zrozumiec z niedokladnc-
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go tlomaczenia, to runas owe, zawierają
calą ich dziwną, oryginalną tajemniczą i
dziwną mitologią, zupelnie rožną od skan-
dynawskiėj. Pelną zmyšleri, jak starožy-
tna religia Grecka, wszędzie miešcila bo-
gow, w niebie, na ziemi i av morzu, mowi-
la, že metale, kamienie i drzewa mają du-
szę, uosabiala cieplo, zimno, wiatr, deszcz,
šnieg i pory roku, czcila jak bostwo psa
i niedžwiedzia, zaludniala pustynie finlandz-
kie, bajeczną liczbą bogow i bogiii, rozu-
mu, ludzi, genijuszow, mchow, rusalek,
karlow i czarnoksięžnikow. Jedne z nich
zainieszkiwaly plaszczyzny, inne bagna,
tamte ciemne zarošla, inne znow jaskinie
w gorach lub skaly przy wodospadach.
Každa z tych tajemniczych istot žyla od-
dzielnie, i jak w každėj religii mitologicz-
nėj , opiekowa!a się uczuciem , jakie są
w ludziach. Te runas opisując zadziwia-
jące, trudne do wiary zdarzenia, tych bož-
kow, oraz rycerskie czyny bohaterow-bo-
gow, zarowno z piėrwszemi czczonych,
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wszysey noszą najšmieszniejsze nazwiska,
jednak imię walecznego Wanaimoinena,
Odina Finlandzkiego, uniešmiertelnione i
ezęsto powtarzane w legendach, przecho-
walo się w pamięci mieszkancoAV.

W podobnych opowiadaniach, ezęsto
przebija się Avybitnie malovvniczošc i de-
likatne odeienia praAAdzivvej poezyi; tto-
maezono mi peAvnego ražu kilka Avierszy
z runa, w ktorym mtoda matka nazyvva
eorkę, swą zieloną galązką,— SAvym špic-
wającym ptaszkiem,— svvą poezyą. To o-

statnie porovvnanie jest prawdzivvie tadne.
W mniėj wyrobionych ustępaeh možna

spotkac dziAvne micjsca; to jakiegoš ge-
niusza opiekującego się bolami brzucha,
to jakąš boginią žyl, zvvijająeą je i odplą-
tującą z mosięžnego Avrzeciona. Czasami
w runas napotykamy opowiadanie o po-
czątku šwiata, i podobnie jak w pojęciach
pogariskich nie zbywa mu na Avielkošci. I
tak naprzyklad owe Księgi Rodzaju, tak
mowią o utAVorzeniu się želaza.
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„Na początku byly trzy dzicAvice, kto-
re mialy piersi nabrane i obolale, mleko
z nich plynęto na ziemię; wjednej z nich
bylo mleko biate, w drugiej czarne, a w
trzeeiej czerAvone; te trzy rodzaje mleka,
wsiąkty w ziemię i utworzyty rožne gatun-
ki želaza."

Wszędzie wlegendach napotykamy wal-
ki na šmierė między dvvoina ksiąžętami,
jednym dobrym, drugini zlym, ktorzy wal-
czą o panowanie nad šwiatem. Tak šamo

na polnocy jak na poludniu w Finlandyi
jak iwPersyi, zawsze myšl ludzką ota-
cza zle i dobre, niebo i ziemia, šwiatlo i
ciemnošė. W Finlandyi nazywają to Wai-
moinen i Hiisi, w Indyach Oramaz i Ahri-
man, a choc rožne nazwiska myšl wszędzie
jednaka.

Žaluję mocno, že pošpiech podrožy nie
pozwolil mi zebrač znaczniejszej częšei
tych runas, tworzących noAAą i zupetnie
nieznaną poezyę. Podanie zaehowalo je i
bez žadnych upiększen ani zmian, podajc
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z pokolenia w pokolenie. Procz tėj poezyi
pieiAviastkowėj, ktora zostala w pojęciu
nie zmieniona, po myšli ludu wije się inna
poezya, ktorą on koeha, w ktorėj sma-
kuje i ktora go robi szczęšliwym; szcze-
gėlniėj udaje się ona kobiėtom, i niektore
z ich utAvorovv, uwažane są przez znają-
cych tutejszy język za avzoi* prostoty i
harmonii.

Poezya finlandzka užywa dziš jeszeze
wiersza runieznego, ktory przeklada nad
rymowy, te wiersze starožytnych bardow
są ošmio-syllabowe bez pėlwierszy i ry-
mu. W zakoriezeniach znajdujemy powto-
rzenie tėj samėj rozpoczynającėj spoiglo-
ski; wyraz dAVa razy w každym vvierszii.
Powtorzenie zas tėj spolgloski w dwoeh
wyrazach wiersza, albo tež wwięcėj ra-
zach uwažają za bogaetwo.

Finlandya szezyci się z posiadania pra-
AAdziAvych autorow drukicm oglaszających
swe prace, w ktorych przebija się pra-
AvdziAvy talent, mowiono mi wiele o P.Bernd-



104

ston, bardzo znajomym i szanowanym przez
swoich wspolrodakow. Nie mogę jednak
nie sądzic o nim, gdyž nie znam dziel je-
go, procz kilku oderwanych kawalkow,
wiedząe przytėm o ile tlomaezcnie rožni
się od oryginalu. Dano mi w Szweeyi bal-
ladę P. Berndston opisującą šmierc nilodėj
i pięknėj dziewicy finlandzkiėj, ktora od-<
biera sobie žyeie av skutek nieszczęšliwėj
milošci— bardzo jednak rzadkiėj av kraju,
gdzie tak cicho krew plynie.

Od czasu panowania Szwedow, Finlan-
dya przyjęla religią Ewangelicką. Mie-
szkaricy lubili zaAvsze pokoj; najlepiėj
przekonali o tėm pozwalając zawojowac
siebie Szwedom, i malo broniąc się prze-
ciw Rossyi, przeciwko ktorėj žadne reAvo-

lueyjne usiloAvania nie mialy miejsca od
lat pięcdziesięciu. Finlandczyey mimo te-
go, že nie są narodem wojowniczym, po-
siadają jednak odAvagę, a z nieszczęšciaini
žycia walczą z wytrwaniem i rezygnacyą;
są jirawi, uczciwi, sprawiedliwi, spokoj-
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ni, melancholiczni, gotowi na największe
pošwięcenie się, nigdy jednak nie gašnie
w nich uczucie zemsty, za Avyrządzoną
znieAvagę, ktorą dlugo pamiętają. Jest-tO
narod, ktory sklada się z szlachetnych i
zdrowych žywio!ow, jedynie tylko ostrošc
klimatu, ktora go pozbaAvia zctknięcia z in-
nemi krajami, przeszkadza bez Avątpienia
rozwijaniu wszystkich sil zdolnošcioin. Są
ogėlnie rolnikami i rybakami, AAylącznemu
handloAvi mato ktory się oddaje, vvszyscy
zaš zajmują się nim w potrzebie; av zimie
udają się sankami do Rossyi lub Szwecyi,
gdzie sprzedają futra, ryby solone, žwie-
rzynę i masto, przez resztę roku uprawia-
ją niewdzięczną ziemię, na ktorėj rzadko
ujrzą wschodzący posiany jęczmieri.

Domy tūtojsze, jak i wszystkieh mie-
szkaiic6w potnocnych, pobudowane są z
pni jodtowych, skladają się z wielu malych
częšci mających rožne przeznaczenla; —

w największej mieszka rodzina, inne šiu-
žą za oborę , stodotę, magazyn, izbę do
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kąpieli, ktora się znajduje av každym do-
mu finlandzkim. Lažnie finlandzkie tak
šamo jak ruskie, skladają się z wielkiėj
drcwnianėj wanny, z ktorėj dobywa się
para z Avrzącėj wody, i z rezerwoaru, z
ktorego plynie strumieii wody zimnėj. Me-
chanizm ogrzewający, došc zawiklany prze-
chodzi przez szerokie plyty kamienne, na
ktore po zagotoAvaniu wylewają wodę. o-
trzymują tym sposobem do 60- Reaum. go-
rąca. W niektorycli okolieach nie zlewają
się i nie zanurzają wwodzie zimnėj, przez
co pozbawiają się wybornego šrodka wzma-
cniającego i stanowiącego calą wartošc ką-
pieli.

Finlandczyey celują czystošcią obycza-
jėw, co jest skutkiem owych kąpieli. Wla-
žniach do ktorych wchodzi zupelnie nago,
męžczyzni i kobiety są razem, a jednak
mimo to nie zdarza się žadne nadužycie.
Inny jeszeze zAvyczaj došc ogolnic užywa-
ny, wydal mi się vnieroAvnie dziwniejszym,
zdarza się bowiem ezęsto, že mloda dzie-
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Avczyna špi na jednėm ložku ze swym na-
rzcczonym; poAviadają jednak, že ten nie
zapomni nigdy, iž nie možna UAVažac ją
za žonę, dopėki nie zostaną sakramental-
nie polączeni. Takie zbliženie się nie zo-
boAviązuje do niezego narzeczonych, i mi-
ino tego, že špią przy sobie, mogą się zer-
Avaė Avszelkie przyrzeczenia, są zawsze
AArolni, i choė się rozejdą, nie šciąga to
jednak žadnėj obmowy na dzicAvezynę, cėš
podobnego mogloby się Avydac bajeeznėm,
niemožebnėm, gdy nie przytrafilo się po
za iukiem polnocnym, w kraju, gdzie mi-
lošė tak slaba, a krew tak obojętna, jak
promienie rzadkiego av nim slorica.

W obeenej cliAvili jeszcze, język, zaa)-

czaje i obyczaje finlandzkie pozostaly av

pierwiastkowym stanie, i przez to wlašnie
są ciekawym przcdmiotem d o studyjoAva-
nia. Ale z übiorem rzecz inna, stracii juž
boAAiem vviele na szkodę malarzy przez
zmianę barwy, dobry byt ludu bez wąt-
pienia vvplynąt na przyjęcie pak tovvaroAV
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wetnianych niemieckich i bawelnianyeh
angielskich materyi, ale znikla dawniejsza
maloAvniczošc. Bądžeie zdrowe okrycia z
skor ŽAvierząt, šmieszne kr oje sukieri, za-
baAvne šwiecidelka, dziwaczne uzbrojenia!
to vvszystko juž zniklo dla podrožnego,
ktory muši szukae ich między Lapoiiczy-
kami. Przykro to jest! kobiety finlandz-
kie übierają się w dlugic Avelniane suknie
z krotkiemi stanami, przy ktorych rękawy
niedochodzą tokcia, dalėj zaš idzie rękavv
bialy plocienny, na glowic Aviąžą SzAvedki
stroj z materyi baweinianej czerwonej lub
niebieskiej, męžczyzni noszą okrągtc ka-
mizelki z wadmelu szarego, szerokie spo-
dnie i skorzane czapki z dlugicmi daszka-
mi. Tak kobiety, jak męžczyzni na nogi
wdziewają boty laponskie uszyte zc skor
renovv. M6wiono mi, žc w dni uroezyste,
a naJAvięcėj w Bože Narodzenie, i dzien
šlubny Avyjmują ze skrzyn šyviątcczne oka-
zalc stroje, narzeczonej dają na gtowę po-
ztacaną koronę, vvtosy rozpuszczają na ra-
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miona, suknie naszywają i haflują rožne-
mi kolorami, ana piersi Avieszają mnostvvo
šwiecidet zlotych i srebrnych. Na nieszczę-
šcie nie bylem ŠAviadkiem žadnej podobnej
uroczystošci, musiatem więc na opoAviada-
niu o niej poprzeslac.

Caly rod finlandzki jest silny; krajoAvey
są wzrostu dobrego, mają zazwyczaj bląd
wlosy, oczy jasno-niebieskie lub szare, a

pleė bardzo bialą. Poznawszy tę ceche ze-
wnętrzną tak rožną od laporiskiėj, zadzi-
wia, jak možna utrzymywac, že oba ludy
mają jednakie pochodzcnie; uezeni, kto-
rzy utrzymują podobnie, muszą gruntowaė
swe przypuszczenia jedynie tylko na po-
dobieristwie języka, nie widząc zapeAvne
wlasnemi oczyma tych cech wybitnych.
Dwa ludy zostające w ciąglych stosunkach
poezęli posilkoAvac się i językiem, i przy-
swajac sobie wyrazy, ale žeby jednaka
rassa przybyla pod jeden klimat, mogla
się w częšci oddzielic od reszty w sposob
podobny ižby zmienila powierzchoAvnošė,
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übior i zAvyezaje, na to trzeba bardzo o*

graniezonego dowodzenia. Došc tylko spoj-
rzec i porovvnac Finlandczyka z Laporiczy-
kiem, ažeby uznac niepodobieristwo pobra-
tymstwa między niemi. Kobiety finlandz-
kie są silne i kszlaltnie zbudowane, nie-
ktore bywają praAvdzivvic piękne; wpiėrw-
szėj mlodošci, wszystkie są bardzo šwiė-
že, ale pięknošė prędko ginie pod tym
ostryin klimatem. W trzydziestym roku
kobiety juž Avydają się staremi, chociaž
mlode dzieAvezęta dlugo są dziecmi; mlo-
došė tych kobiėt podobna jest do tutej-
szego lata: svviatlo szybkie i ražące bla-
skiem , pod ktorėm Avszystko zakAvita na
raz, a po niėm dtuga zima!

Finlandezycy są zamitowani w pracy i
porządku, są AvytiAvali i przemyšlni, ka-
žda rodzina daje sama sobie pomoc i radę
Ave AATszystkiem; uprawiają więc pola, bu-
dują domy, robią meble, sprzęty i obo-
A\ie , tkają plotna, robią sukna ,

a nade-
Avszystko ksztaicą dzieci swoje, wszyscy
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chlopi umieją czytae i pisac, a nadto nie-
ktorzy poeząlkowe Aviadomošei z Historyi
i Geografii. W tem rožnią się takže od La-
ponczykow, ktorzy žyją w pr6žniactwie,
w niewiadomošci, wloeząc się z miejsea
na miejsee, zmuszeni tylko potrzebą do
zajęcia się materyalnemi potrzebami, kto-
re zaspokoiwszy, wracają do dawnej nie-
wiadomošci, z ktorą zdaje się im tak do-
brze !
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VI.

MATTARYNGOT.

Jestem teraz w Mattarynguy.
Dla wielu ludzi ta miešcina jest glo-

wnym punktem Laponii; tutaj konczy się
gošeiniec, ktory z poiudnia (to jest z Sztok-
holmu) prowadzi na polnoc, podrožni ru-
scy i szwedcy, nie jadą juž dalėj. Z rado-
šcią patrzylem na sąsiednią gorę, ktorej
slonce w lecie nieopuszcza ni ražu w cią-

gu dwudziestu czterech godzin. Z powodu
burzliwego biegu, a nadewszystko licznych
kaskad, podrož w Laponii kiedy trzeba
przebye Muonio i Torneę jest bardzo nie-
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bezpieczną. Finlandezycy przebywają te

miejsca podczas zimy, kiedy7 mogą ježdzie
po sniegu pokryAvającym ziemię i Avody
rzek.

Mattarynguy posiada pewną slawę na-
ukową. Na gorze Awasala niedaleko od
miasta przebywal czlonek akademii Mau-
pertuis, ktory robil tu astronomiczne spo-
strzeženia, dla uzupelnienia svvėj teoryi o

ziemi. Miaslo sklada się z kilkunastu dom-
kow, nad ktoremi panuje dzAAonniczka ko-
šcielna. Spotkaiem tu milą dla siebie no-
wošc, to jest dom poeztovvy chiven. Prze-
czytawszy ten napis nad drzAviami, zd.b
walo mi się, že nareszcie, będzie koniec
tym gwaltownym rzekom i blotnistym pu-
styniom. Spiesznie zaplacilišmy naszym
przewodnikom finlandzkim, i poprosilišmy
gospodarza, ažeby nam przygotoAval po-
woz, ktorymbyšmy mogli dojechac do Tor-
nei. Posiliwszy się bardzo skromnym o-
biadkiem zložonym z zupy mleeznėj, zim-
nėj šmietany, zsiadlego mlėka i sora, po-
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szlišmy obcjrzec nasz ekwipaž i pokazano

nam wiejską bryczkę bez ressorow i Avy-
stania, podobną do užywanych przez ku-
ry croAV av NoiAvegii, jednėm sloA\cm pię-
kny Avozek o dwoch kolacli. Kori byl da-
leko piękniejszy od poAvozu, zaprzęgnięto
go av drewniane chomonta obszyte kutasa-
mi welnianemi i mnoslAvem dzAvoneczkoAv,
ktore nadzvvyczaj glošno brzęczaiy za naj-
mniejszėm poruszenicm, to szczegolne i
maloAAnicze übranie konia, AAzięte jest na
wzor Avschodnich zaprzcgoAV užyAvanych
av Rossyi. Droga z Mattarynguy do Hapa-
randy idzie nadbrzegiem Tomei, ktora zbli-
žając się do ujšcia jest bardzo wspanialą;
po pravvcj stronic ciągnie sie las sosno-
AAry, przecięty gdzie nicgdzie malym ka-
Avalkiem pola obsianego lneni lub jęczmic-
niem. Wszystko to jest trochę za jedno-
stajne, z tem Avszystkiem droga wydala mi
się Avyborną, tak bylem bowiem urado-
wany, widząc, že podrožuję po statym lą-
dzie; nasz kori Avidae więccj ucieszony jak
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ja, przeAAiocil nas w dot,— z ktorego wy-
dobylišmy się po uptywie godziny, a w wie-
czor tegož samego dnia przybylišmy do
Haprandy.

W Hapranda, o zadziwiająey postępie!
znalaztem zajazd! Nie chciatem nic stu-
chac, na nic palrzec, nic ješe, dopoki mi
nic poslano tožka.

Ošwiadczytein moję žyczenie gospody-
ni, i zaraz na jej žądanie vvysoka czerstwa
dzieAvezyna, zaprowadzila po dreAvnianych
wschodaeh, ezysto utrzymanych do najpic-
kniejszėj w catym domu izby. Ležalem
calc 36 godzin w tem tožku, nie mogąe się
odwažyc na wstanie, gdybym byt mogl,
nie bylbym wstat z ošm dni, ale trzeba
bylo jeehae dalėj, a nadto chciatem wi-
dzieė Torneę.

Haparanda, gdziešmy znaležli ten czy-
sty pokoik i wygodne iožka, malc szwedz-
Itie miasteczko ležy na wprost Tornei przy
ujšeiu rzeki tegož nazwiska, ktora jak



116

wiadomo odgranicza dziš SzAvecyą od Ros-
syi. W tėm miejscu Tornea jest bardzo
piękna i szeroka, potrzeba 20 minut na
przeplynienie jėj statkiem, cheąc dostac
się z jednego m iasla do drugiego. Ze šrod-
ka rzeki z obu stron zamykają te niiasta,
widok, na ktore ztąd patrząc juž pozna-
jemy jak dalece rožnią się od sicbie. Ha-
paranda ze swemi pstremi domami, oto-

czoneini ogrodkami, czerwonemi daeha-
mi, oknami otwartemi na zewnątrz, gdzie
slorice Avciska Avesole swe promicnie, bly-
szczy jak rėžno-koloroAva szklanna opa-
ska, rozwinięta na prawym brzegu rzeki.
W Tornea zaš sterczą szare, cięžkie nie
lączące się z sobą mūry poprzedzielane od
czasu do czasu niezgrabnemi czervvonemi
budowlami z drzewa, nad ktoremi wzno-
szą się košciolki parafijalne pokryte 010-
Aviem z malemi dzwoneczkami i želazne-
mi krzyžami. A tak, z jeduėj strony jest
ogrod pelen altanek, a po drugiėj miasto
umarlych.
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Zwiedzając oba niiasta, rožnica mię-
dzy niemi jeszcze się bardziėj uwydatnia.
Opuszczaiem Haparandę, kiedy pelno w
niėm bylo ruchu i zgielku, byl to bowiem
dzien targowy; ulice napelnione byly mlo-
demi Szwedkami, übranemi w spodniczki,
czerwone lub niebieskie, na szyję poza-
wieszaly srėbrne laiicužki, a na glowach
niosiy koszyki napelnione pięknemi ryba-
mi, žwierzyną i leguminą; mtode chtopcy,
przechadzali się oprowadzając konie, kro-
wy, wieprze i owce; wszyscy byli zajęci,
kupowali, sprzedawali, rozmawiali, šmieli
się, tworząc obrazek pelen žycia i weso-
iošci. W Tornėa widziaiem ulice puste,
zielsko rošnie między kamieniami, domy
wiecznie zamknięte, i tylko od czasu do
czasu, otwierają się cicho želazem okute
drzwi, z ktorych jak cieri wysunie się mie-
szkaniec otulony czarnym weinianym pla-
szczem, z gtową nakrytą skorzaną czap-
ką; spotykając się dwa takie cienie, nie
zamienią między sobą ani jednego slowa,
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možnaby wziąšc ich za mary, ktore po-
wychodzity z grobow, z pod lasow, krzy-
žow i dzwonow. Zresztą dzwony te mil-
czą, i nigdy nie zdarzylo mi się widzie6
tylu dzwonow, ani tak cichego miejsca.
Kilka godzin blądzilem po tėm obumarlėm
miešeie, pytając się siebie, eo tak moglo
go opustoszyc, zmusic dzwony do milcze-
nia i zaehmurzyc czolo mieszkarica, dla
czego šmierc przed zestarzeniem się juž
go obejmuje? Miasto jest wyludnione, smu-
tne, a jednak bez zwalisk, na prawym
brzegu rzeki wszędzie spotykamy mlodošč
i wesološc, na lewym wszystko puste i bez-
duszne.

Istnienie miast podobne jest egzysten-
cyi czlowieka, przyczyny jej są ukryte.
W každėj chwili rozpoezyna się žycie je-
dnego cztowieka, a drugiego gašnie; w mo-
mencie oznaczonym na zegarze wiecznošci,
jedno miasto upada, a drugie się wznosi.
Widziatem Tornėa na początku jesieni, kie-
dy storice dodawato mu jeszcze trochę
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žycia i šwiatia, ale w pochmurnėj zimie
wydaje się nieznošnėm. Oto są o niėm
s!owa Maupertuis:

„Przybywszy do Tornėa 30 Grudnia, mia-
sto przedstawialo okropny widok, niskie,
domy až po dachy byly zasypane šniegiem,
ktory nie dopuszczalby šwiatta dziennego,
gdyby ono byto tu wowczas. Ale ponie-
Avaž šniegi padają ciągle, lub tež co tyl-
ko mają upašė, nie može więc slonce po-
kazac się nawet przez kilka chAvil w po-
ludnie, w ktorych wznosi się nad widno-
krąg."

~W miesiącu Styczniu takie byly mro-
zy, že nasz termometr Rėaumura spadl na
37- nižėj zera, termometrą zaš spirytuso-
we pozamarzaly. Otworzywszy drzwi o-
grzanėj izby, powietrze z dworu zamieni-
lo w niėj parę w šnieg. Wyszedlszy na
ulicę powietrze tloczylo piersi, glošne pę-
kanie drzewa, z ktorego są robione domy
ostrzegalo nas Avczešnie o zwiększaniu się
mrozu. Patrząc na puste ulice, powiedzial-
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byš, že mieszkaricy Avymarli, widzielišmy
takže av Tornėa ludzi pozbawionyeh czton-
kow przcz zimno. Czasami zrywają się
šniežne burze, nowėm grožące niebezpie-
czeristAvem, zdaje się wtedy, že Aviatr dmie
ze wszystkich stron razem i tak gwatto-
wnie pomiata šniegiem, že od ražu nikną
wszystkie domy. Podrožny zachwycony ta-
kim uraganem, naprožno usituje rozpoznae
miejsca lub znaki wycięte na drzewach,
šnieg go ošlepia lub w kolo zasypuje."

„Tornea ležy o 22 dni drogi od polno-
cnego przylądka, a o 14 stopni od odnogi
Magdaleny zkąd przybywamy. Cobyšmy tu
robili, gdyby nas Bog nie byl uchronii od
zimowania wtėm miešcie!"

Przytoczyiem ten opis Maupertuis'a,
gdyž jest wedlug zdania samych krajow-
cow najzgodniejszym z prawdą. W innych
razach nie powoluję się na šwiadectwo po-
drožnych , obawiając się žeby nie Avpašc
na jakiego gadutę jakRegnard, ktory z Sa-
kojervi o mil 8 od Tornėa odleglėj, ulo-
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žyi kilka wierszy napuszonych, ktore tak
koriczy:

Sistimus hic tandera, nobis übi defuit orbis.
Regnard 18 Sierpnia 1631.

co znaczy:

Zatrzymųjem się na tem miejseu, gdy nam juž
ziemi zabrak.o.

Szanowny autor Graeza i unhversalne-
go spadkobierey, ukladal daleko zręezniėj
wiersze, niž pisat podrože, sprawozdanie
jego o Laponii napelnione jest bajkami,
nie zwiedziwszy sam nie mogl jėj dobrze
opisaė, alboAviem nie zatrzymal się na krari-
cach lądu, lecz na granicy Laponii po za
ktorą ledwo się kilka mil posunąl.

Opušciwszy ponure Tornea z przyjem-
noscią witalem czynnych mieszkaricoAv Ha-
parandy, przebieglem miasto, ažeby się ich
napatrzec, i aby dostaė powozu. Jak wszyst-
kie miasta pėžniejsze w Haparandzie za-

mieszkują kupcy; jest ono skladem pola-
dniowych produktow tak užylecznych na
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polnocy, tudziež polnocnych poszukiwanych
na potudniu, pošredniczy między Rossyą a
SzAvedami, Laponią a Finlandyą. W maga-
zynach tutejszych znajdziemy futra z nie-
džwiedzi, renow, wilkow, lisow, grono-
stai, skėry z psow i koni morskich, deski,
smolę, masto, solone ryby, nadewszystko
iososie, zboža, wodkę, kartofle, wina, ba-
welnę, sukna, wstąžki, nawet dziela, klej-
noty, kawę, tyturi i inne tym podobne rze-
czy, ktore w tym kraju są juž zbytkiem.
W zimie Haparanda, rownie jest ožyAvio-
na, jak w lecie; morze jest niewzruszone,
port zamknięty i pusty, ale mroz šcinając
lodem jeziora i rzeki, šnieg zaš rownając
powierzehnię, uiatwiają kommunikacye z
polnocą; wtedyLaporiczycy przybywają na
lekkich saniach eiągnionyeh przez reny, a
Finlandczyey przez konie z zasobem mię-
sa renow, žwierzyny, ktore w jak najle-
pszym stanie przechowane wysylają do
Sztokholmu. Lasy Finlandyi obfitują naj-
Avięcėj w kuropatwy, jarząbki i cietrze-
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wie. W czasie mėgo pobytu, mielišmy juž
podostatkiem žwierzyny, pelno juž widzia-
iem na rynku, z przyjemnoscią widzialem
porządną jėj porcyą av kuchni naszėj go-
spodyni, jak i to roAvniež ucieszylo mię,
žem mial porządny obiad zložony z zupy,
pieczystego, konfitur i wina od ezego juž
od pobytu av Kengin odAvyklem. Gdyšmy
się porządnie najedli zajeehai powoz, kto-
rym mielišmy jechaė do Sztokholmu; za-
wieszony byl na kawalkach želaza, imi-
tujących ressory, zewnątrz byl brudny,
wewnątrz wyiožony byl sianem i podusz-
kami. Žądano od nas okolo 600 ziip. za
ten wozek; nie mając ochoty zimowač w
Haparanda, musielišmy przystaė na tę ce-
nę. Po kupnie natychmiast wyjechališmy.
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VII.

PODROŽ Z HAPARANDY DO S2.TOI_HOI.MU PO
SZWECYI WSCHODNIĖJ.

Jakkolwiek malo robilišmy dlužszych
popasow, zaledwie w dni dziewiętnašcie
moglišmy dostae się do Sztokholmu. Za-

trzymališmy się tylko jeden dzieri wSunds-
wall, dwa w Gefleborg, jeden av Fahlun,
a popędzališmy niežle, nasze szwedzkie ko-
niki, tak niepozorne, a jednak silne. ZHa-
parandy do Umea jest okolo 40 mil geo-
graficznych po większėj częšci wšrod la-
sow jodtowych; piėrwszego dnia nudzi to
trochę, drugiego jest przykrzėj, trzeciego
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nieznošnie. Natūra posiadająca av naJAvyž-
szym stopniu sztukę orozmaicenia przed-
miotėw zdaje się, že przepomniala o niėj
tvvorząc te jodly, ktore wszystkie są zu-
pelnie jednakowe, zaledwie z miarką w rę-
ku možnaby wynaležc niejaką rožnicę w
wysokošci lub grubošei tych drzew. Jo-
dla tak piękna i wyniosla pošrod innych
drzew, wydaje się okropnie, gdy nie oproez
niėj na mil 20 nie spotykamy, na mil 50
wywo!uje przekleristwo. Niekiedy umęczo-
ny ciąglym widokiem tėj ciemno-zielonėj
zaslony z obu stron zakrywającėj drogę,
wysiadalem z wozka, i zapuszczaiem się
w las, wowczas nad mą glową Avidzialem
ciemne sklepienie wsparte na gęstwinie
masztow, pieri tych olbrzymich drzew glad-
ki i prosty do znacznėj wysokošci nie ma

galęzi, ziemia pokryta grubym pokladem
igiel, trudno znaležc coš vvięcėj smutne-
go, nie widac ani kwiatow, ani mchow,

ani traAvy, ani ziol, ani owadow, ani pta-
stwa. Wielką bylo dla mnie radošcią gdym
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zobaczyl wiewiorkę przeskakującą z drze-
wa na drzewo; lis przebiegający byl wa-
žnym wypadkiem. Zresztą podobne spo-
tkania nie byly vvcale rzadkie, szezegolną
przyjemnoše sprawit mi widok tych sza-
rych lisow, ktorych ogon raz wygląda jak
ogromna paika, lub jak Avspaniaie pioro,
stosownie jak go podnosi lub opuszcza.
Czasem vvidzielišiny go z daleka siedzące-
go przy drodze, patrzat na nas wzrokiem
zadziwienia petnym ufnošci, žwierzę, kto-
re nie bywa šcigane przez myšliwyeh; je-
dnakžež za najmniejszym giestem z lek-
košeią pomykai w las, lub potęžnym sko-
kiem przesadzal drogę. Lisy te są wie-
wiorkanii wyrosiemi, obdarzone są ich
zwinnošeią i zapachem. Ten to ostatni przy-
miot nie dozwolii mi sprowadzic ani je-
dnego do Polski, choė ob!askawiają się
bardzo latwo.

Niekiedy szczegolny przedstawiai się
widok: czasami bowiem iskra zapruszona
z fajki, przez nieostrožnošc drwala lub
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pasterza, zniszezyla catą okolicę. Piomieri
znajdując obfity žywioi w pniach napelnio-
nych žywieą, szerzy się jak potop na
kilkomilowėj przestrzeni, wielkie drzewa
trzymająe się na silnych korzeniach, choc
na węgiel spalone, stoją wyciągając SAve

czarne i bezlistne konary, jak ramiona
szkieletow z piekla wydobytych, inne prze-
jęte ptomieniem mają jeszcze zielone i žy-
we galęzie, trzymające się na potowie
pnia niezniszczonego, ziemia jest zawalo-
na na wpot zwęglonemi gatęziami i szcząt-
kami, posrod ktorych nowa wegetacya
pelną sokow i sily Avznosi się posrod po-
budzającego nawozu z popiolu; šwietna
zielonošč mtodych drzeAvek wydobywają-
cych się z tych zgliszczy stanowi szcze-
golny kontrast. Nie moglem sobie wytlo-
maczye, jakim sposobem tak ogromne po-
žary gasną? AVszczęte przez niedbalstwo,
gasną šame przez się, mając došc jeszcze
w okolo žywiolow.

Ktož więc powstrzymuje ten niszczą-
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cy žywiol, ktož powiė do ognia: — „Nic
będziesz się juž dalėj posuwai! "

— 0 nie-
zawodnie ten tylko ktory zbuntowanym
oeeanom rozkazywal korzyc się, i kto-
ry ich jednėm stowem do posiuszeristwa
zmusit.

W tėj częšei Szvvecyi, spotykamy wszę-
dzie kraj pusty i nudny, gdzie niegdzie
kilka zagonėw posianym jęczmieniem lub
žytem przerywa nieskoriczonošc lasow jo-
dlowych; drogi są w ogole wązkie ale došė
dobre. Piėrwszėm miastem, ktore spoty-
kamy jadąc z Tornei ku po!udniowi jest
Calix, Avymawia się zupelnie, tak jak nasz
piękny, polski Kalisz. To miasto pod wzglę-
dem ludnosei može byc zaliezone do rzę-
du miešein polnoenėj Szwecyi. Sklada się
z jedynėj dlugiėj niebrukowanėj uliey; cią-
gnącėj się po pochylošci wzgėrza, po obu
stronach tėj uliey stoją niskie ezerwono
pomalowane domy. Osada jest položona
na wystającėm z glebi doliny pasie ziemi
po ktorėj plynie piękna i došė szeroka
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rzeczka Calix, od ktorej miasto bierze na-
zwisko. Dotąd nie ma przez nią rzucone-
go mostu, przeplywają ją w promie tak
zwanym latającym, jak go widzialem po
piėrwszy raz w žyciu w Huningue we
Francyi.

Od Calix droga ciągnie się znow jak
przedtėm, až do niiasta Luleo ležąeego
rowniež nad brzegiem rzeki.

Luleo jest nierownie większe i przy-
jemniejsze miasto od Calix, ma daleko wię-
cėj domow, poioženie wygodniejsze i bar-
dziėj malownieze.

Po Luleo minęlišmy jeszcze Piteo, mia-
sto podobniež nad rzeczką potožone, wre-
szcie przybywamy do Umea.

Umeo liczy okolo 500 mieszkaricow,
ma trzy ezy eztery rowne ulice, pusty ko-
šciol, obszerny rynek i odpowiednią lica-
bę niskich domow z matemi okienkami.
Znalazlem tu przynajmniėj piėrwsze šlady
oŠAviaty przebijające się w meblach, ktore
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zdobily moj pokoj w domu zajezdnym.
Meble te jod!owe nadzvvyczaj sumiennie
sporządzone, wydawaty mi się piękniej-
szemi od wszystkich palissandrowych u-
tworow sztuki stolarskiėj.

Od Haparandy podrož odbywališmy po-
dobnie jak podczas przykrych drog po za-
chodnim brzegu Szwecyi kuryerami: eo
noc zatrzymująe się na kilka godzin u wie-
šniakow. Teraz napotykališmy co dzieri
slady lepszego bytu u mieszkaricow. Go-
šcinnošc narodoAva starą się wyszukaė
wszystkiego, coby procz Avygody pokazy-
wa!o i wykwintnošc. U sufitu pobielanego
zaczepiają galązki jodbme, z ktorych roz-
chodzi się po pokoju przyjemny zapach,
przytėm sukna, piękna bielizna, mile wpa-
dają w oko, a ludzie zmordowani z przy-
jemnoscią je witają. Dodajmy do tego je-
szeze zapas smacznėj žwierzyny i švviėže-
go nabialu, na ktorych nigdy nie zbywa
w tych gošcinnych domach, a pojmieeie,
jak mi się wydal ten przepyeh, spotkany
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po nader przykrych wędrowkach po La-
ponii. Przebywając czas jakis pomiędzy
wiešniakami szwedzkimi, spostrzegamy w
nich przechowany šcišle typ wiejski ory-
ginalny, ktory dla spostrzegacza jest rze-
ezą ciekawą. Nie widzimy u nich jak u
mieszczan mebli tandetnych, obič ztego
smaku, w ktore übierają swe mieszkania;
nie, ozdoby u nich wyszty z pod ich rę-
ki — tu wszystko jest owocem ich pra-
ey i przemyslu. Zwyczajnie, iožka, stoty,
krzesla malują na czerwono i niebiesko,
ozdobione w gwiazdy, storice i kwiaty, w
przedmioty naJAviększy urok dla nich ma*

jące.
Między Umea i Sundswall zmienia się

widnokrąg kraju, i upiększa kilkoma wzgo-
rzami; lasy się przerzadzają, drzewa ro-
sną coraz inne, pola i laki czynią podrož
przyjemniejszą, dym z chatek pokazuje się
coraz częšciėj, gdzie niegdzie widac pa-
sące się gromadki malych krow lub tych
TiiVknych kucykow szwedzkich, ktore choe
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žywią się trawą, są jednak nieskoriczcnie
silniejsze od naszych chtopskich koni za-
prząganych w trzccim roku žycia.

W každėm juž miešcie znajdujemy le-
psze zajazdy; i porządniėj übierających się
ludzi. Pomiędzy niemi spostrzeglem na-
reszcie z niemalėm zmartwieniem, že na-
sze suknie, ktore nam się wydawaly došė
vvygodne, wlašciwie skladają się tylko z

lachmanow mniėj więcėj oryginalnych, i
do tego stopnia w oczy bijących, že się juž
nie tylko w miejscach spoczynku, lecz i
na drodze ludzie zatrzymywali na nasz
widok. Sir Benjamin Mopps moj towarzysz
angielski, przešladowany reumatyzmami
wykoncypowal sobie w Kengis übranie no-
wego rodzaju, to jest kazal sobie zrobic
z zabitych, przez mojego Franciszka, kil-
kunastu szarych lisow spodnie, spencerek
i kaptur, a nosil to oryginalne übranie
sieršcią na zewnątrz. Dopiėro na te futrza-
ne suknie kladl wodotrwaly makintosz
takže z kapturem wciągniętym na gtowę.
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Bardzo trudno opisae jak w tem übraniu
wyglądat moj zaeny filharmonijny baro-
net, ale to pewna, že na jego widok dzie-
ci beezaly a psy ueiekaly i chowaly się
wbezpieczne miejsee.

Ja znoAV do tego stopnia się obdarlem
podczas tėj uciąžlivvėj podrožy, že najle-
pszemi sukniami mojemi byla dzielna szu-
ba bialemi wilkami podbita i czamara z
grubego jasno-siwego sukna sprawiana je-
szeze przed kilku laty w Poznaniu. Ta cza-

mara jasnėj barAvy obszyta byla potrzeba-
mi czarnemi i takže się naszym Szwedom
wydawala dosyc dziwnėm übraniem, nie
malo na się zwracala uwagi. Im zaš wię-
cėj zbližamy się do stolicy szwedzkiėj, tėm
nas więcėj martwi nasz übior do tego
stopnia ražąey, že w jednėm miasteczku
ehciano nam odinėwic, z przyczyny jego,
noclegu.

W Sundswall, w miešcie bardzo pozor-
nėm z szerokiemi ulicami i bardzo porzą-
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diiemi domami do tego stopnia ulęklišmy
się siebie sainych, žešmy nareszcie posta-
noAvili, kupic jakie takie gotowe suknie,
w ktorychby možna odbyc dalszą podrėž
do Sztokholmu. Wskazano nam sklep go-
toAvych sukien na drugim koricu rynku nie
daleko od portu. Idziemy do tego skiepu
przez caly rynek, av nadziei, že się Avkrot-
ce UAVolnimy od naszych nievvygodnych su-
kieri, až tu na sam koniec czekala nas,
z przyczyny ich, dzivvna przyjemnošė: uli-
eznicy pod dowodztwem kilku pijanych
majtkoAV, obstąpili Anglika, i dalėj się z

nim dražniė; až moj Anglik wpadl w zlošc
i kijem poczęstovval jednego i drugiego z

napastnikėw. Dopiėro wszyscy padli ob-
ces na baronetą zdarli mu makintosz i
przepędzali go jak dzikie ŽAvierzę po ryn-
ku i to z naJAviększą dla publicznošci Sund-
Avalskiėj rozkoszą. I nie wiem jakby się
skoriczyla ta eheca, gdyby moj Franciszek
nie byl sproAvadzil z portu kilku angiel-
skich majtkėvv, ktorzy odbili Avšeieklego
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jak tygrysa, a milcząccgo jak rybę ziom-
ka z rąk zuchwaiyeh ulieznikow.

— „Ale czemu nie krzyczal? czemu nie
wotat na nas?"—pytali Angliey.— „Dac
się szarpac tym ulicznikom ?

"

— „Dal sobie uroczyste stowo, že nigdy
więcėj jak dAAadziešcia pięc sloav nieprzc-
mowi na dzieri, juž wypotrzeboAval swoje
copia verborum, i nieodstąpilby od tego,
žeby go w kawaly poszarpano."

— „Cha! praAvdziwy Anglik!"— odrze-
kli synowie Brytanii, „av glupstwie tyle
wytrwaly, ile inny av cnocie. Never mind!
ale nieeh się przebierze av przyzAvoitsze
suknie, bo Avygląda jak dziki ŽAvierz av
tych skorach"— rzekli Anglicy.

Kupilišmy sobie dwa tęgie paltosaki z

grubego pilotowego sukna, przytėm parę
czerwonych szalėw i kapelusze žeglarskie.
W takiem übraniu moglišmy pokazywac się
šwiatu, i jeszeze wzbudzališmy uszanoAva-
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nie, bo tu každy ezei szlachetne rzemio-
slo žeglarskie.

Sundswall jest miejscem bardzo han-
dlownėm, pozostającėm Avciąglych stosun-
kach z Sztokholmem i z miastem Abo sto-
lieą Finlandyi Rossyjskiėj, položoną na
brzegu wschodnim zatoki Botnickiėj, obfi-
tującėm we wszystkie towary rossyjskie
i kolonijalne.

Jest tu i księgarnia, piėrAVSzy objaw
ošaa iaty ktėryšmy napotkali od Drontheimu
w ciągu naszėj podrožy. Niestety! nie-
Aviele moglem korzystac z tego žrėdla my-
šti, za nadlo jeszeze slabym byl znawcą
języka szwedzkiego, jednak kupilem no-
wo-wyszlą powiešc Szwedzkiego Walter-
Skotta, panny Fryderyki Bremer i przy-
tėm dowiedzialem się, že šwietna powie-
šeio-pisarka, obsypana medalami zlotemi
przez Avszystkie akademie europejskie i
amerykariskie, sprzedaje po 3,000 egzem-
plarzy wszystkich swoich utworow, co jest
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zastanawiającėm, kiedy zwažymy, že le-
dwo poltrzecia miliona ludzi mowi po
szwedzku w wtašciwėj Szwccyi i w pro-
wincyach teraz do Rossyi naležących.

U nas na dwadziešcia milionow naro-
du po polsku umiejącego, naklad tysiąca
egzemplarzy najzupelniėj na zaspokojenie
potrzeb intellektualnych wystarcza. Ale
w Szwecyi wszyscy ludzie umieją czytaė,
u nas tylko wybrani.
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VIII.
ZAHEK BARONĄ.

Niedaleko za Sundswallem wježdžamy
w inny kraj, w tak nazwany Gestrikland,
jedną z najpiękniejszychprowincyi szwedz-
kich. Tutaj ziemia jest urodzajną i bty-
szczy šwiėžą nadzwyczaj bujną zielonošcią;
tutaj znalaztem znowu piėrwsze dęby wy-
zierające jak oazy szczęšcia i rozkoszy po-
między czarnemi piramidami drzew igla-
stych.

Gefleborg (wymawiaj Jefleborg) stolica
prowincyi, licząca z 7,000 mieszkaricovv,
jest miastem wažnėm, došc przyjemnėm,
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a nawet zamožnėm, w ktorem się žyje juž
zupelnie po europejsku.

Wiozlem z sobą jeszcze z Paryža i z Go-
temburga, listy rekomendacyjne doniekto-
rych mieszkarieovv, zwtaszcza do Konsulą

francuzkiego, i übrawszy się znoAAU we
frak iav žoite rękawiczki, pušcilem się
na AvizytoAvanic. Przyjęty zostatem wszę-
dzie z naJAviększą uprzejmošcią, i zaraz
av piėrwszym dniu uzyskatem pozAvolenie
do przedstawienia się publicznošci w kon-
cercie. Moj Ąnglik dobry pianistą, poma-
gal mi skutecznie wtym koncercie, ofice-
rowie zaš francuzkiėj wojennėj fregaty,
zapędzeni tu przed kilku dniami burzą do
portu, podžegali publicznoše tak rzęsiste-
mi oklaskami, že przy koricu koncertu
proszono jeszcze o jeden, na ktory się oko-
liczna szlachta licznie zjechala.

Pomiędzy magnatami, ktorzy raczyli mi
się przedstawic, byl Baron Steena, dawny
Ofieer Gwardyi, a teraz Marszaiek szla-
chty, cztoAviek zaledwie trzydziestoletni,
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bardzo przyjcmny, ktory mnie i towarzy-
sza mėgo z ujmującą grzccznošcią zapro-
sil na savoj zamek, tylko o dAvie mile od
Gefleborg potožony. Tyle prosil i zape-
wnial, že nas tylko kilka dni u siebie za-

trzyma, a potem sam odwiczie do Fahlun
gdzie slawne kopalnie, žešmy ulegli jego
žądaniu, ina eatą noc pušeili się aa 7 do-
brym poAvozie do Steenaborg. Podczas ca-
lėj podrožy toezyla się pomiędzy Baroncm
a mną žyvAa rozniOAva w niemieekim ję-
zyku, ktory posiadat doskonale, l"bo i
we francuskim bardzo dobrze się Avysla-
Avial itu dowiedziatem się, že antenat
Baroną, ktory piėrwszy osiadl w SzAvecyi
za Karola X Gustawa byt szlachcicem li-
tewskim, azarazem Pastorem kalwiriskim,
a nie nazywal się po szAvedzku Steena,
(to jestkamieri), tylko po prostu Kamiriski.
SprawoAvat on przy Księciu Januszu Ra-
dziAville Wojewodzie AVileriskim i Hetma-
nie Wielkim LitcAvskim, urząd Sekretarza
i Kapelana, przy tym samym Radziwille,
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ktory z bratem SAvym stryjeeznym Księ-
ciem Bogustawem, z kilku Senatorami ka-
tolickiėmi i coš z cztėrystu szlachty pod-
dat się Szwedowi, a nawet przeszedl pod
jego sztandary. Ksiąže Janusz polegt wkr6t-
ce potem w Tykocinie (*), niosąc oręž
przeciwko rodakom, ale w tej okrutnėj
Avojnie przeszto trzystu szlachty pozostalo
w szeregach nieprzyjaciot, wielka częšc
wyginęta w Lilwie, a potem wDaniiucie-
rając się z hufeami Czarnieckiego i Lubo-
mirskiego. Matą liczbaAvyszta z tych wszyst-
kich walk obronną ręką i schronila się
potem do Szwecyi, a zyskując indigenat
szwedzki, zamienita swoje nazwiska pol-
skie na szwedzkie. Dzisiaj juž w szostėm,
siodmėm pokoleniu, mato kto z tych po-
tomkow wiė , že pochodzi z Polski, ale
Baron Steena potomek Księdza, ktory nie
podniosi oręža na kraj rodzinny, dumny

(*) Iniri historycy utrzymują , že zabitym zostal w Slucku
przez giermka swojego z poduszczenia Je7.uitow. Ad-

buc sub judice lis est. Przypitek fVydawcy.
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jest ze SAVojego pochodzcnia, i w rycer-
skiėj sali swojcgo zamku, chowa mnostwo
polskich zbroi, broni, proporcow, portre-
tow, dokuinentoAV i ksiąžek bardzo eieka-
wyeh; nic widzialem nigdzie w Polsce ty-
le zabytkow daAvnėj naszėj narodowošci,
chyba w Kurniku u hrabi Dziatyriskiego.
W ogole Szwecya jest bogatym skladem
zabytkoAV historycznych do nas się odno-
szących, pošrednio i bezpošrcdnio widac,
že Szwedzi jcželi umieli dobrze raboAvac,
to i niežle uszanoAvali i przechoAvali iu-
py SAVoje.

Przyjechawszy požno w nocy do
ku Seenaborg i pokrzeprvvszy się wybor-
ną kolacyą i butelką Madery, natychmiast
potožylišmy się spac.

Ale nazajutrz wstalem, gdy jeszcze
wszyscy spali, i wyszedtem na šwiėže po-
wietrze.

Piėrwszy šnieg upadt w nocy, i jakby
niežmierne biale pokrycic spoczyAvato šcię-
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te w krysztal jezioro, u stop starego, po-
wažnego zamku. Wysoki las jodloAvyAvzno-

sil šniežne swe korony dumnie pod niebo,
a z* drugiėj strony jeziora ku Falkun ster-
ezaly wierzcho!ki gėr w dziwnie wyszczer-
bionych ksztaltach. Slychac bylo z lašu
uderzenia siekiery i z dalą wesole podlug
taktu rąbanie. Pojedyricze platy sniegu spa-
daly jeszeze powoli w spokojnėm powie-
trzu, ale niebo rozjašnialo się coraz bar-
dziėj , chmury stroily się coraz bardziėj
w barwę purpurową i zlotą, až wreszcie
ustąpily jesnemu oku Krola dnia, ktory po-
wstal promieniejący i wspaniaiy, z jasne-
go loža o mile ztąd odleglego Occanu. Zie-
mia i drzewa zaiskrzyly nagle milionem
brylantow, zabiysly tysiącem gwiazd, nie
aby ze sloricem rywalizowac, lecz aby
mu skladac holdy i dziękczynienia.

A tymezasem krysztatowa warstwa lo-
du roztopila się na jcziorze av ocieplonėm
powietrzu.

ZachAAycony tego okazatego piękna wi-
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dokiem, Avesichnąlem gięboko i rzeklem
glošno:

— „Ach przešliezne siedlisko nad mo-
rzem, niedaleko gor, posrod odAvieeznych
lasow, p!awiona wodami jeziora! Ach tu

žyc i umierac!"
Pevvny bylem, že mnie nikt nie slyszat,

a przynajmniėj nie rozumial, a tu od ra-
žu odzyvva się glos w języku polskim :

— „Oj panie chyba grzech się wyrze-
kto; tu umierac nie dobrze, bo tu nie
Polska."

Obracam się i postrzegam starego Nem-
roda, übranego w doskonalą zieloną lisiu-
rę, z bialą konfederatką na g!owie, z wy-
borną dubeltowką i torbą na ramieniu.

— „Polai.?''
— „A dyc."
— „Z ktorych stron ? M

— „Z Jangustowskiėj Litwy, tam z pod
Maryampola."

— „I dawno tutaj ? M

— „A dy od szešelu lat."
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— „A jakim sposobem tu się dosta-
lišcie ? "

— „Zwyczajnie. Baron podrožowal w An-
glii i dostal się do Portsmouth, gdziežwa
Kosiorami jako gmina Grudziąs stali, — i
przypadkiem rozmawial ze zwierzchni-
kiem i spytal go się, czy nie ma jakiego
Kamiriskiego pomiędzy narni — prosto tyl-
ko z ciekawošci. A jest. — Aktory? Awla-
šnie tu najstarszy. — A z ktorych zaš Ka-
miriskich? A jakoš z Li_ewskich. A ja-
kiėj religii ? Z pseproseniem Avlašnie z tėj,
w ktorėj się księža ženią. — A toš ty moj
kuzyn!"— krzyknie Baron po angielsku,
(bo i jo juz widzi pon, po angielsku go-
dai naucywsy się tu w Kosiorach) A jo:
„Chyba Milord zartuje." Aon znow: „Nie,
nie zartuje; bo moi przodkowie pocho-
dzili z LitAvy, a nazywali się Kamiriskie-
mi. Więc chcesz byc u mnie w Szwecyi
lešniczym? będzie ei jak w raju, a ze
Szwecyi do Litwy jakoš bližėj jakztąd."—
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I przystatem, bo mnie inni namowili, a
forsius mi wrazit w tapę samėm ztotcm,
co cata gmina Grudziąs się za niego upita.
I przyjechatem tutaj , i jest mi niby jak
av raju, tylko co umzyė, to juz chyba
av Litwie cheialbym.

Otož nam obu zgotowal tę niespodzian-
kę poczcivvy Baron Steena, iz po za o-
tAAartego okna z zoną swoją przysluchiwal
się naszėj rozmowie.

Jednak przyznac muszę, že na Baroną,
na Officera Gvvardyi, na Marszalka Szla-
chty i na Komandorą Gvviazdy Polarnėj,
nie jest dumnym nasz pan na Steenabor-
gu, kiedy się przyznal do kuzynostAva
z bardzo proslym ezlowiekiem, ktory na-
AAet za CesarstAva Napoleoiiskiego bijąc się
jak lew i dekoroAvany Legią Honorową,
nie mėgl zostaė podoficerem. Gdzieindziėj
tak się latwo nie przyznają do biednych
kreAvnych; gdzieindziėj pogardzająnieszczę-
šliwym, nie pytając nawct o przyczynę
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nieszezęšcia; gdzieindziėj jeszcze lubią do-
bijac gnębionego

Dopiėro przed trzema miesiącami ože-
nil się Baron Steena z hrabianką Lilla Ar-
stidierna, mlodą, siedmnastoletnią, žarto-
bliwą, Avesolą, pieszczoną įstotą, ktora lu-
bila Avszystko co sprawialo rozkosz, lubi-
la šmiaė się do rozpuku zjakiego nieAvin-
nego figla, lubila ptakac, gdy jėj zagrano
coš rozrzewniającego.

Jėj dobroc bez granic przechodzila nie-
kiedy w slabošc, jėj radošna swoboda
w lekkošė , —jednak ezęsto w niėj zadrgaly
najwzniošlejsze uczucia, a zavvsze w niėj
czuAvala szczytnošc sposobu myšlenia.

Lilla, corka surovvėj polnocy, jednakže
pragnęla się podobac zupelnie jak corka po-
ludnia, ale podobac wszystkim, bo wszyst-
kich kochalaszczerėm, rodzimėm, czysto-
chrzešeijariskiėm uczuciem. lav tėm jėj
malžonek nie widzial nie zlego, bo jėj
niewinna zalotnošc byla przyrodzonym ob-
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jawem istoty kochającėj, prawdziwie ko-
biėcėj.

Lilla byla kwiatem polnocy, wypielę-
gnowanym w cieplarni poezyi i serde-
cznych uczuc religijnych.
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IX.

FAH L U N

Po cztėrodniowym pobycie av Steena-
borg, podczas ktorego sir Bcnjami prze-
mowil tylko sto slow, a przegral na for-
tepianie Baronowėj przynajmniėj z pięc-
dziesiąt godzin, musielišmy obaAviając się
nadciągającėj zimy, pušcic się w dalszą
podrož, a zwlaszcza ku Fahlun, ktory ko-
niecznie pragnąl zwiedzic moj baronet, zaj-
mujący się bardzo gorliwie gėrnictwem.

Tutaj wszędzie w calėj tėj proAvincyi,
krajobraz jest pięknym, nawet do stroj-
nošci, grunt zas praAvdziwie urodzajnym.
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Pola przegradzane lašami, jeziora otoczo-
ne gorami, okolo ich stop rozeslane ma-
lowniczo ehatki wiešniakow i rybakow,
w dali większe zębate gory, przybierają-
ce z každą godziną olbrzymsze ksztatty,
pokrywające się šniegiem, wszystko tchnie
tutaj pięknėm, pracą, dobrym bytem i
szczęšciem.

Ale zmienia się postac kraju, w blisko-
šciFahlunu; ziemia staje się jatową, krze-
mienistą, gėry šwiecą nagošcią, dalėj pu-
szcza pokryta wrzosem, karlowatą sosną,
pėžniėj kosodrzewiną zupelnie podobną do
karpatskiėj, ktorą tu nazywają limbą zu-
pelnie z laciriska.

Nareszcie spostrzegamy oavo slawne a

nieprzyjemne miešeisko, gdzieš wotchiani
pomiędzy smutnėmi gurami. Niskie domy
z po nad ktorych Avyziera špiczasta wie-
ža košcielna, pokryta jest dachami ziele-
niącemi się jak najŠAviežsza trawa. Ale
to nie trawa, ani mech, ani žadnėj rošlin-
nošci objaw; to tylko gryszpan powstają-
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cy z niedokwaszących się arkuszy miedzi,
ktoremi wszystkie dachy, jako mato na

miejseu kosztującym kruszcem są obite.
Miešcisko jest straszne, czarne, a nad

niėm wisi poAvietrze w ksztalcie grubėj
krepy, albo nawet pajęczyny; a w tem mie-
šcie mieszkają ludzie bladzi, chudzi, zwię-
dli; w takioj atmosferze przesiąklėj nie-
zdrowemi Avyzievvami, což się udaė može?

Dėszez padai rzęsisty w chwili, gdy-
imy przybywali do tego padolu nędzy; a
dėszez ten czarny byl jak roztworzony
atrament i formowal coš naksztalt szu-
waksu na bruku z malych ostrych ka-
mieni zložonym.

Nie tracilišmy czasu i aby się wydo-
stac jaknajprędzėj z tėj dziury, wzięlišmy
się do zwiedzenia kopalri, w czėm nam
Baron Steena ulatwil sposobnošc.

Kopalnie miedzi Fahlunu tak są staro-
žytne, jak nasze Wielickie, založone zo-
staly w trzynastėm stuleciu. Niegdyš ich
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obfitošc bogacila kraj caly, dziš juž pra-
Avie wyezerpane i zaledAvie piąty procent
z materyalu surowego wydobytego takim
znojem z wnętrža ziemi odrzucają. Galy
ten grunt na mile w okolo jest podziura-
AAiony i zachaotyzoAvany. Wchodzi się do
stolni drogą w šlimak kręcącą się, od
przeszlo pięciu wiekow wyžlobioną, za-

padającą się, rcparowaną. Gdym spojrzal
wtę otchlari, po ktorej šcianaeh kręcily
się z bliska i z daleka šwiatla, jak rojo
šwiętojariskich robaczkow, odeszla mnie
chęc puszczania się w te cicmne siedziby.

Ale sir Benjamin nie dat mi pokoju,
Baron zaš zagrzewal mnie do odwagi.

Übrano nas w kapelusze pilšnioAve
z Avielkiemi skrzydlami, w plaszcze avo-
skoAvanėj flaneli i w boty Avodo-tiAvale i
palone; przydano nam pięciu ezarnych
jak kominiarze gornikėw trzymających
pochodnie i zarzewie, i dalėj wimießoga
rozpoczyna się pochėd w ten dzivvny Ereb,
z ktorego nie wszysey wrocili, co się AAeri
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zapušcili. Stopnie tych wschodow wycię-
te są w žywėj opoce, z ktorėj cala gora
utworzona. Na prawo skalista šciana, na
lewo slaba poręcz oddzielająca nas od
przepašci, na dwa tysiące pięcset stop
glębokiėj. Pięė piramid Egiptu mogloby
tu stanąė jedna na drugiėj i jeszczeby nie
sięgla od spodu do wejšcia gornego. Sto-
pnie pokrywa szlam gruby, brudny i šli-
ski utrudzający pochod, robiący go na-
wet niebezpiecznym, aze strony šeiany
od dwudziestu do trzydziestu stop wejšcia
do galeryi mniėj więcėj obszernyeh i dlu-
gich, z ktorych juž wybrano kruszec. Owe
galerye podparte są kamieniami i na sztorc
stojącemi belkami, a jednak bardzo ezę-
sto zalamują się, bo proszę sobie wysta-
wic cięžar ich tloczący.

Ilež to na rok znika wtych galeryach
ludzi! od založenia kopalri, až do obec-
nych czasow, juž podobno dziesięc tysięcy
ludzi leglo tutaj w gruzach bez pogrzebu.
Nieprzejrzane labirynty, napelnione skie-
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letanri biėdnych ludzi, nie mających in-
nego šrodka zarobku, nie pojmująeych
innego.

Kopalnie w Falilun aa iele się rožnią od
Kaafiordskieh miodych ŠAAiežych i tak bo-
gatych av kruszec, ale gornik tutejszy nie-
chętnie się przeprowadza gdzieindziėj, bo
kiedy juž jego ojciec, dziadek, pradzia-
dek, praszczur i praprapraprotoplasta tu
zginąl, to juž i on woli tu zginąc.

Ale že te kopalnie są okazalym pomni-
kiem pracy i wytrAvatošci ludzkiėj, to
sam muszę przyznac, lubo bez dreszczow
Avspomniec o nich nie jestem av stanie.
Wystawic sobie podziemne, warstwami u-
ložone, napiętrzone na trzydziešci kondy-
gnacyi, jak trzydziešci miast ležących je-
dno na drugiėm; Avystawic sobie ui na
pol mili wysoki, ana dwie mile obAVodu
mający — oto obraz tych okropnych pod-
ziemi, jakich procz okazalėj Wieliczki
nie ma na šwiecie.



155

Ale Wieliczka w soli vvyrąbana, a Fa-
hlun w kamieniu.

W wielkiėj glebi powictrze staje się
nieznošnėm, przesiąklėm siarką, ale znow
miejscami cale šciany wytožone žylami
miedzi, pomiędzy ktoremi btyszczą kry-
sztaty, piryiy, granaty, i lšni się želazo,
srėbro, zloto, arszenik, kobalt, przedsta-
Aviają widok cudny, žadnym opisem od-
daė się niemogący. Tyle barAV razein, a tak
rožno šwiecących, sprawia wraženie, od
ktorego oko do najžywszėj gry kolorow
przyzwyczajone jednak slupieje, i teraz
się nic dziwię , czemu poAAstaty 7 legendy
o podziemnych palacaeh wyiožonych dro-
gicmi kamieniami, bo tu je AAidziatem
av Fehlun.

Gdyšmy stanęli na poloAvie drogi i mieli
nad sobą 1,200 stop až do ziemi, a tylež
až do spodu otchlani, zapetniohėj wodą
na wysokošc kilkuset stop, rzucono z gė-
ry caly ogromny palący się snop koso-
drzewiny dla ošwiecenia tych obszarow.
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Snop iskrząc się spadai powoli jakbyuno-
szony w otehlaii i dopiero przechodząc
okoto okien galcryi, ošvviecal te labirynty.
VVszystkie krople wody, vvszystkie kamie-
nie i kruszce zajašnialy, jak sto tysięcy mi-
lionowrož rubinoAvych, dyamentowych lilii
i turkusowych biawatow, pod narni w nie-
ktorych miejscaeh zapalily się z grzmią-
cym hukiem gazy, zadržaly sklepienia , i
myšlalcm žc nastąpi konicc šwiata.

Ale nienastąpil, — tylko ja glębiėj pojšc
nie chcialem, tylko powroci!em na gėrę,
nie przcszkadzając sir Benjaminowi kori-
czyc wycieczkę. Z dolu pol godziny win-
dowalem się w gėrę; bagatela, ujšc szešc
razy tyle drogi, ile jėj proAvadzi na ma-
ryacką wiežę po wschodach brudnych,
šliskich; nieraz na czworakach chodzic
musialem i więcėj godziny strawilem na
ten pochod.

A gdym zobaczyl niebo, naturę, drze-
wa, šwiatto, domy, ludzi i košciot, uklą-
ktem na ziemi i przy siągtem sobie, že juž
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mnie nikt nigdy nie naktoni do zgtębiania
tajemnic wnętrza naszego globų.

Šmiano się ze mnie, nazwano mnie
zmoktą kurą; nawszystko przystalem aby
tylko jak najprędzėj wydostac się z tych
siedzib, w ktorych nieslychanym znojem
i z tak wielką dla žycia ludzkiego szko-
dą wydostaje się metai na trzygroszniaki
kieszeri dziurawiące i na garnee do go-
rzelni zalewających ludowi mozgi.

Nie! zawodu gornika nie pojmuję, a
jednakže pojmuję zawėd aeronauty, je-
szeze niebezpieczniejszy; wolę bujaė w po-
wietrzu, chociažby na danielu, jak nie-
boszczyk Tardini, ale wkopywaė się w zie-
mię jak kr et, juž nigdy nie będę. Jak
mogą ludzie pošwięcac się temų zawo-
dowi?

A jednakže jest ich tysiące, tysiąee
egzystencyi ludzkich trawi się w tych zi-
mnyeh, ciemnych i wilgotnych pieklach.
A nawet w každym kraj u istnicją ludzie
zyjący z tego, co im oczėwišeie skraca
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žycie; naAvet w Niemczech, gdzie ludzie
nie grzeszą zbytkiem odwagi; nawet we
Francyi, gdzie ludzie lubią žyė weso!o;
naAvet i u nas, gdzie ludzie nie lubią się
mozolic cięžką pracą, ani w wnętrzu zie-
mi , ani nawet na jej powierzchni.

O! biėdni męczennicy übostwa, jakžc
was žaluję; wy dobyvvac musicie w cięž-
kim znoju, oblcwając go krwią i izami
oav kruszec, ktory my, szczęšliwsze dzieci
ziemi zdobyvvamy klawiszem, smyczkiem,
gtosem, ušmieehem, a najczęšciėj klam-
stvvem.
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X.

UPSALA.

Ateraz pędem blyskavvicy doinnėj prze-
niešmy się widowni; — a teraz jednym sko-
kiem z pod ziemi do švviata, z Fahlun do
bliskiego o ošm mil Upsalu.

Nocą podrožowališmy, więc nie vviėm
jak krajobraz wygląda, wiem tylko, že
tym razem pogoda nam sprzyjata i žešmy
podrožując av wygodnym koczu baroną Ste-
ena, najpiękniėj przespali noc calą z cią-
gle milezącym sir Beniaminem, weale się
nie nękając ani pytaniami, ani udzielaniem
sobie wražeri z podrožy.
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Więc przybywamy pod Upsalę, tak o-
kolo godziny osmėj rannėj, kiedy oAvdzie
wieczne, a tutaj leniwe slorice Szwecyi
vvznosic się zaczęto z pod widnokręgu uko-
šnie, pochylo.

Ale nareszcie zajašniato blaskiem oczy
ražącėj ognistėj purpury, i panowanie swo-
je rozestato gorieami oblocznemi na cate
niebo Avschodnie.

I ukazala się Upsala, Ateny Skandyna-
Avii, przechoAAUJące av dziejach swoich mi-
tologicznych, historycznych i naukoAvyeh
owe nicprzebrane skarby, ktore ja, pro-
fan, nieAvyrobiony skrzypek, uznac ūmiem
tylko z zapalu Avzbudzonego AAre mnie przez
Albertrandego, Przezdzieckiego, Tyszkiewi-
eza i Tripplina, cztėrech polskich podro-
žopisarzy, ktorzy zwiedzili SkandynaAvią.

Wiemy z rozlicznych opisėw, že Upsa-
la jest pięknie položonėm miasteczkiem
licząeėm z szešc tysięcy mieszkaricow, z
ktorych więcėj jak szėsta częšc sklada się
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z akademikoAV, professorow i innych uržę-
dnikow wszechnicy. Možna sobie wysta-
wic jaki tu ruch wynika z obecnošci tak
Avielu mlodyeh ludzi w matėm miešeie, a

Avtašnie się zjeehala mtodziež z wakacyi
i wszystko wrze nowego žycia nadmiarem,
egzaminą i zapisy się odbywają, i codzien-
nie dzwony i trąby powolują rzeczpospo-
litą literacką do noAvych uroezystošci imi-
Aversyteckich.

Každy z nas wiė, že katedra upsalska,
starožytny pomnik czysto gotyckiego stylu
jest przybytkiem okazalym, krolem Avszyst-
kich košcioloAV Skandynawii, ozdobionym
trzema wysokiemi Aviežami. VVnętrze tak-
že jest okazale; AAysokie šmiale lūki go-
tyekie spoczywają tu na cienkich wyso-
kich filarach, a posępna, ciemno-czerwo-
naAva barAAa kamienia odzieAvająca gmach
caly, nadaje mu jakis dziwnie tajemniczy
urok ŠAviętošei.

Tu w tych obszarach koronują Monar-
clioav Szvvecyi i pod niemi ich chowają.
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Tylko dwa razy av žyciu do tego košeiola
przybyAvają: raz w purpurze, drugi raz av
groboAvym calunic. Tutaj Ulryka, Eleono-
ra i Krystyna zoslaly koronoAA'anc nie na
KroloAve SzAvecyi tylko na Kioloav Szavc-
cyi, tak jak Maryja Teressa na Krola Wę-
gierskiego av Prcsburgu.

I tu pod tem sklepienicm av r. 1593
zbor ztožony z dAvodziestu dwoch Dokto-
rovv Teologii i z trzystu szešciu Księžy ka-
tolickich pod przcwodnictwem czterech Bi-
skupovv katolickieh ogiosil AAyznanie Lu-
tra. I caly kraj zostai protestanckim, Księ-
ža a nawet Biskupi poženili się, i pozosta-
Avili liczne potomstwo.

Niedlugo potėm založono Avszechnicę
Upsalską, ozdobę polnocy, gvviazdę Skan-
dynaAvii. Gustaw Adolf, ten sam, ktory
zginąl pod Liitzen bijąc się za postęp, byl
takže największym opiekunem Wszechnicy
Upsalskiėj, nazywal ją corką swoją, i co-
dzicnnie jėj przesylal zdobyte AvNiemczech
na Austryaku ksiąžki, rękopisma i staro-
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žytnošci. Takim sposobcm zebrai się av
Upsali jeden z najbogatszych księgozbio-
ioav ŠAviata, zawierający dziš przeszlo sto
tysięcy tomow, a pomiędzy niemi mnostAVO

takicli dziel, jakieh žaden inny księgozbior
nie posiada.

Tutejsi ucznioAvie przepędzają czas avol-
ny od nauk bardzo Avesolo, ale najzupel-
niėj moralnie, bez halaburd, knajpy, pija-
tyki i pojedynkoAV. Namiętnie lubią špie-
Avaė, grac na waltorniach i przysluchiwac
się dobrėj muzyce. Dobrych koncertOAvych
Avaltornistow znajdzie tu ze dwudziestu, a
niezlych špieAvakow z szešėdziesięciu. Przy-
tėm znają muzykę, bo im tu z katedry
w wydziale sztuk pięknych slawni profes-
soroAAie wykladają akustykę, harmoniją,
generalbas i kontrapunkt. Dosyc tu wspo-
mniec Haffnera stawnego Avznovviciela mu-
zyki choralnėj staro-skandynawskiėj, po-
tėm komponistoAV Crusel, Nordblom, Ahl-
strom, Berwald, Josefson i Geyer, ktory
zarazem jest poetą i bardzo uczonym hi-
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storykiem. NaJAvyžėj w muzyce jako kom-
pozytor i professor stoi Lindblad, ktorego
utwory nawet za granicą znalazly žywy
poklask. On to byl nauczycielem panny
Jenny Lind, przezwanėj szwedzkim stowi-
kiem i krėlową muzyki. Krol Oskar jest
znakomitym luboAvnikiem muzyki; napisat
on Avielką operę i mnėstAVO pomniejszych
dziel muzycznych, syn jego Ksiąže Oskar
GustaAV, našladuje go pod tym względem
av zupelnošci, i tak namiętnie lubi grac na
flotroAversie, jak niegdyš Fryderyk Wielki
Krol Pruski.

A zatem znają się tutaj bardzo dobrze
na muzyce, i z niemalėm kotataniem serca
przedstaAvilem się tulejszemu towarzystAvu
filharnionicznemu, od ktorego decyzyi ža-
Icžal los koncertu przezcmnie przedsię-
brancgo. Wszystko poszlo jak najlepiėj,
dzięki protekcyi pana Juljana Benedikt,
Dyrcktora muzycznego, tego samego, ktory
z siaAvną Jenny Lind podrožoAva! av Ame-
ryee i tam zebrai europejską slaAvę į z
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cwierc miliona zlotych polskich majątku.
Akademia muzyki zachwycona ofiarowa!a
mi pomoc SAVoich pluc i waltorni, i ta-
kim sposobem zorganizowal się imponują-
cy koncert w najpiękniejszėj sali upsal-
skiėj, wAulamaxima uniwersytetu, w kto-
rėj się odbyvvają wszystkie uroczystošci
akademickie. Prawo zas do tego zaszczy-
tu tėm uzyskalėm, že juž w Paryžu osią-
gnąlem tytul Laureatą sztuk pięknych kon-
ferowany klassycznie wychowywanym u-
czniom akademii muzycznėj, ješli dobrze
zložą egzamen. Tytul Laureatą ratyfiko-
wanym mi zostal przez uniwersytet Up-
salski, w ktorym takže wydziai sztuk pię-
knych istnieje, i tak od ražu przypuszczo-
no mnie do honorow spolobyvvatela rze-
czypospolitėj literackiėj upsalskiėj, ktorėj
dožywotnim Prczydentem zawsze jest na-
stępca tronu SzAved^kiego.

Trzecia częšc Upsali zbiegta się na ten
koncert — przeszlo dAva tysiące osob, nigdy
przed tak liczną nie popisyAvatem się publi-
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cznošcią, i z niejakiem drženiem Avystępo-
watem na AvyAvy žszoną estradę, ale mnie
koledzy akademiccy natychmiast vvsparli
sympatycznemi oklaskami wlewająccmi o-
tuchę av serce, i tak pokrzepiony zaczą-
lem od skandynaAvskieh motywow, potėm
przeszedlem do ezysto klassycznyeh rze-
czy, a nareszcie skoriczyiem na nielodyaeh
polskich podobająeych się zawsze i Avszę-
dzie.

Koncert udal się pod Avszystkiemi wzglę-
dami, a naAvet pod względem finansoAvym,
bo lubo bilet wejšcia kosztoAAral tylko cwierc
Species-talara (to jest } Talara bitego), i lu-
bo rozdalem cztėrysta gratysowyeh bile-
tow dla bicdniejszych uczniow i dlarodzin
pomagającego mi grona špiewakow i wal-
tornistow, zebralem jednakže do trzech
tysięcy zlotych polskich czystego dochodu,
a zatėm więcėj niž dotąd gdziekolwiek
bądž w Danii, Szwecyi i Norwegii.

Ządano odemnie drugiego koncertu;
przy statėm na to, ale pod Avarunkiem, že
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calkoAvity dochod z niego przeznaczonym
zostanie dla übogich, zAvlaszcza dla ar-
tystow muzycznych pozostających w nie-
szczęšciu; i žadnemi namoAvami nie da-
lem się odwiešė od tego postanowienia.
Uniwersytet, municypalnošc, towarzystwo
filharmonijne i cala publicznošė szlache-
tnėj Upsali, wynagrodzili mnie za to naj-
huczniejszemi i najserdeczniejszemi okla-
skami, serenadą i patentem na Magistrą
Muzyki, tytulu otwierającego mi drogę do
osiągnięcia najvvyžszych wmuzyce zaszczy-
tow, to jest do zostania Doktorem Muzyki
tak jak nim zostal nie jeden z naszych
ziomkow, mianowicie: Karol Lipiriski i
Antoni Kątski, podobno nawet Apolinary
Kątski.
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XI.
JEZIORO MOELAR I ZAMEK STOKLOSTER

Kto byl w Upsali a nie zwiedzil Stoklo-
stera, to tak jak gdyby žyjąc w Warsza-
wie nie oglądal Willanowa. Tak jest Sto-
kloster jest Upsalskim WillanoAvem, tylko
tėm się od niego rožni, že ležy nad ol-
brzymiėm jeziorem a nie nadkapryšną rze-
ką, že droga cokohviek dalsza, iže wstęp
do tego starožytnego zabytku chwaly na-
rodowėj zyskuje się bezplatnie, bo tam
mieszkają gošcinni o slawę kraju swojego
szczerze dbali hrabiowie Brahe.
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Więc i my dąžemy do Stokloster na ta-
radajce zaprzęžonėj jednym koniem, wy-
j>osažonym parą roztropnemi oczyma i chra-
pami rumieniącemi się jak piwonie.

Pędziemy naprzod jak strzaly, i oglą-
damy się za siebie na poczciwą Upsalę, z
ktorėj tyle wywiežlišmy milych pamiątek
žywiė nas mogącyeh na dlugie lata swėm
echem.

Stokloster, ten wymowny šwiadek da-
wnėj šwietnošci i dzisiejszego szczęšcia
Szwecyi, ležy nad brzegami okazalego je-
ziora Molar, ktoreby možna nazwac sma-
ragdem korony Oskarą.

Od lasėw jod!owych Leplanda, cudny
Avodozbior ciągnie się na przestrzeri dwu-
dziestu cztėrech mil w dlugošė, ošmiu zas
w szerokošė ku prowincyom Sudermanii i
Westmorelandu. Na rozleglėj plaszczyznie
jeziora unoszą się gromadki malych wy-
sepek pokrytych jeszeze w tėj cliAvili w

jesieni ŠAAiėžą ziclonošcią jakby oavc oazy
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przyAAodzące na myšl wspomnienia slod-
kieh niarzeri lub melodyjne wiersze špie-
Avaka Pani Jeziora. Blękitną jego poAvierz-
chnię otaczają ze Avszech stron malė gaje,
ogrody, miasta, wsie i fohvarki. Co chwi-
la Avidzisz odbijające się w jego wodach
to gotyckie wiežyczki, to skromne chatki,
dzAvonniee košeioloAV lub sklady towarow;
slowem rožne odeienia serca i rozumu
))oAvstające w žyciu przeglądają się av niėm
jak av žvviereiedle natiiry. Przez liczne od-
nogi AAody jeziora Molar, dostają się do
šrodka otaczających go prowincyi, prze-
rzyna je zaš srėbrzysta wstęga Avartkiėj
rzeki, ktora tvvorząe wiry, zamęty i mniej-
sze jeziora šrod jodlowych lasow i skal,
niespokojna dostaje się nareszcie do morza
Baltyckiego oblawszy poprzednio gmachy
Stokholmu, Enkopingu, Wasteras, Kopingu,
Arbagu, Stiongnasu, Mariefridu.

Poetą kocha podobne wody i dlugo prze-
bywa nad niemi przyglądając się zajmują-
eym pomnikom przeszlošci,— muzyk nad-
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stawia ucho piešniom rybakow odšpiewu-
jących stare legendy melodyą monotonną
leez glęboką i wzruszającą, malarz zaš
dziwi się, žc w swėj puszce nie znajdzie
došc žywych kolorow na oddanie tej uro-
czystėj dzikošci.

Historya jednego z takich zabytkovv,
jakim jest zamek Stokloster, iąezy się z

najdawniejszemi podaniami Szweeyi. Nie-
gdyš, na szczytach gor, otaczających ten
zamek, mieli się schodzic wiešniacy na
obchod uroczystošci narodowych. Wšrėd
nocy pozapalali ogromne ognie, i czaro-
dziejskiemi zažegnywaniami odstraszali gra-
dy od pola i zarazę od bydla.

Tam znow dalėj rozbojnicy leplandscy
wystawili sobie fortęcę, z ktorej wypadali
na czajkach i pustoszyli ehaty wiešniakow,
rozbijali podrožne karawany i nieraz we
znaki się dali wojskom monarchy. Potem
znow wraeali do swėj kryjowki, ktorej
jeszcze pozostaty mocne šlady, i spijając
miod z czar rogowych, špiewając piešni
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wojenne, opowiadali sobie przygody swych
krwawych wypraw. Tak— pod owėm po-
nurėm sklepieniem niebotyeznych jodei je-
szcze znajdziesz szczątki ieh fortecy, po-
dobnėj do ula w opoce wykutego; a gdy
odkopiesz ziemię, znajdziesz w niej brori
ktorą ei zuchwali rabusie užywali za žy-
cia; ale jeszcze chcą bic się i na tamtym
šwiecie, dla tego brori zabierają z sobą do
grobu.

Wszyscy niemal dziejopisarze polnocni
opisywali nam obyczaje i dzieje tych kor-
sarzy, jednak wšrėd strasznych pamiątek
z ezasow bezpraw i dzikošci, wspominają
gdzie niegdzie ustępy pelne zapatu i uczuė,
ktore požniėj ošpiwali poeci. Do tego na-
ležy piękna Zaga Gunlaugė, opiewanėj dzie-
wicy, ktora umiera przyciskając do swe-
go serca szaty zabitego w boju kochanka.
I taką jest legenda o Sigurd Ringą, z kto-
rėj Stagnelius poetą szwedzki zrobii tra-
gedyę.

0w Sigurd byl Krolem Szwecyi. Raz
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na publieznėj uroczystošci ujrzal mlodą
dziewicę norwegską imieniem Alfsol; za-
eliAvycony jėj wdziękami pokoehal się, i
chcial ją zašlubic. Ale bracia pięknėj All-
soli odmoAvili krolovvi rękę siostry, poda-
jąc za przyczynę jego podeszly wiek. Więc
Krol Szwecyi AvypoAviada Norwegii synom
Avojnę, i rusza na nich z licznėm AAOJskiem.
Norwegianie przeAvidują przegranę, ale nie
chcą oddaė staremu Krėlowi dziewicy, sta-
czają z Sigurtem zaeięfą walkę, przegry-
wają i muszą uciekaė. Sigurt Avkracza d o

zamku Alfsoli, i zastajc ją — na marach,
nie žywą. Plaeze sędziAvy Krol, i nie može
niezėm się pocieszyė, bierze na vviasne
barki zwloki dziewicy, ktora swym wdzię-
kiem ožywi!a starošė jego, przenosi je na
okręt, odp!ywa i tak dlugo krąžy po mo-

rzu až nadeszla buiza, i zatopila go z cia-
iem kochanki w glębokie odmęty jeziora
Molar.

A tu co robi ten kapelusz z szerokie-
mi skrzydlami z dlugiėm pioreni zatknię-
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ty na wysokiėj žerdzi tuž nad ową ciašni-
ną przez ktorą przekrada się jedna z od-
nog jeziora?

Legenda ei opowie eo znaczy ten ka-
pelusz, ktory jest z drzevva žeby się mogl
opierac srogošei klimatu.

Za czasow niepamiętnych jeden z kro-
low Skandynawskich, šeigany przez licz-
nych nieprzyjaciol, przybiegl na dzielnym
koniu až do brzegu tėj ciašniny, Avysokie-
go najakie cztėrdziešci stop. „Poddaė się
lub powierzyc koniowi i falom swoje oca-
lenie ?"— zapytal Krol sam siebie, i odpo-
wiedzial sobie samemu: „więeėj wart Krol
w trumnie niž w więzach;" zacina konia,
spina go ostrogą i dzielnym skokiem prze-
sadza calą ciašninę, ale gubi kapelusz av
nurtach jeziora.

Od tego czasu, na pamiątkę tego czynu
lud szwedzki zawiesza tu drewniany ka-
pelusz na wysokim maszcie, dla utrzyma-
nia starėj legend y w stanie trzezAvošci.
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Každy wiešniak av SzAveeyi zna dzieje
kraju swojego i pielęgnuje z rozezulającėm
ulubieniem jego tradyeye, wielu z nich na-
wet zna szczegoly z historyi polskiėj, z na-
szej historyi tak nam malo znanėj.

Zkąd ta znajomošc? Patrzą ciągle na
gmachy Avystawione z lupovv polskich, po-
dziwiają šwietny grobowiec w ktorym spo-
czywa Katarzyna Jagiellonka matka Zy-
gmunta 111, i wdwudziestu muzeach, zbro-
jowniach, zanikach krolewskich i prywa-
tnyeh widzą ogromne mnostAvo naszėj zbroi,
broni, naszych ornatow, szat, proporcoAV,
ksiąg i rękopismow.

Z swojėj clrvvaty narodowėj dumny jest
chtop szAvedzki jak to šwiadczy Avy-j^z
dumy na jego czole. Tak szlachetnego o-
blicza nie zobaczysz w Niemczech — može
w žadnym stanie.

Ale juž wyzierają po nad wierzcholki
jodei cztėropiętrowe mūry zamkii Stoklo-
ster i wysokie jego wieže, bastyony i turmy.
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Zaden budynek w Polsce nie može dae
wyobraženia o ogromie i okazatošci zamku
Stokloster, naležącego do prywatnego ezto-
wieka do hrabiego Brahe; ledwo zamek
Malborski može się z nim rownac pod
Avzględem are hitektury, ale nie ogromu.

Ale po což jeszcze raz opisywao te
cuda natury, sztuki i pracy juž tak do-
ktadnie oddane przez autora Listow o
Szwecyi ?

Tyle jest polskich painiątek w tym gro-
dzic, o ktory się nigdy nie ttukly kūle pol-
skie, že až — przykro. Wszystko to nagro-
inadzil dawny wtašeiciel tego zamku, sta-
ry Feldmarszalek Wrangel, nasz zacięty
Avrog. Ale zdaje się , že nie Avszystko to
zdobyte na polu bitvvy; inalowidla, kobier-
ce, księgi, manuskrypta, seiAvisa, nieklore
naczynia košeielne, ornaty i kapy księže
zapewne gdzieindziėj są zdobyte, av spo-
kojniejszych miejscach, gdzie nie bylo o-
poru.
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Nie gardzit stary Wrangel niczėm, i
gdzie tylko wojowat tam sobie zbieral zbro-
joAAni, muzea, biblioteki a nawet gardero-
by. Ina co mu się przydalo? PocliOAval
pięciu synow zabityeh na polu bitAvy i
ostalnim byl SAVOjėj linii Wranglem. Cor-
ka poszta za hrabiego Brahe, i z nią do-
stal się zamek do obcėj familii.

I košciot tutejszy w ktorym ležy wodz
szwedzki, za bohatėra tu uwažany, ozdo-
biony jest przepysznemi marmurowanemi
rzežbami zlupionemi košciotowi 01iwskie-
mu pod Gdariskiem wtašnie av czasie, kie-
dy się tam zaAvieral traktat między Pol-
ską a Szwecyą 1660 roku.

A tak bohater ležy doslownie pomię-
dzy swojemi lupami, i siužy za wzor mlo-
dym wojownikom ezęsto tu przybywają-
cym z korpusu kadetow Stokholmskiego i
z innych szkoi wojskowych.

— „Oddajcie nam przynajmniėj to, co
nie zdobyte na polu bitwy"— rzekiem do
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hrabiego Oskarą Brahe, ktory nas gošcin-
nie i uprzejmie przyjmowal w zamku
swoim.

~— „Oddalbym,— gdybym mial pewnošė,
že to nie przejdzie do žydow"— odpowie
hrabia Oskar, ktory podrožowal w Polsce
i znai nasze stosuneczki z mitėm pokole-
niem Abrahamą.
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XII.

STOKHOLM

Jest to miasto cudoAvne, w rodzaju
swoim jedyne. Jakiež to romantyczne kra-
jobrazy, jakiež wyspy, wody, skaly, Avy-
sokošci i doliny! co sobie wyobražnia wy-
marzy z najodleglejszyeh okolic najpię-
kniejszego, to tutaj w obrębie jednego
miasta znajduje się skupionėm; a czėm
przyroda poszezycic się može najokazal-
szėm, to tutaj napotkasz obok najpiękniej-
szych pomnikow sztuki.

Istotnie, pod względem malovvniczošci
položenia Stokholm najpiėrwszėm jest mia-
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stem na polnocy, i av ealėj navvet Europie,
jeden tylko Stambul, i može Neapol, w tym
AAzględzie go przeAvyžsza.Wzniesiony na\Yy-
spach, częšcią av jeziorze Melar, a częšcią
w samėm juž morzu, poląezonych vvspa-
nialemi mostami, z vvynioslošci szczegėl-
niėj Mosesbacke zacliAvyeający przedsta-
Avia widok. Podrožnik mniema się prze-
niesionym między laguny Wenecyi, z tą
tylko rožnicą, že tutaj Avszystko zrobila
przyroda, a kanalami są morskie odnogi,
po ktorych vvšrėd domėw snują się nie
gondole, lecz ladowne trzy-masztOAA'e o-
kręty.

W starėm miešeie, gdzie pierwotne za-
ložono sicdziby, Avznosi się palac krole-
wski, rozlegle zabudowanie, ukoriczone
w r. 1751, ktoremu pod względem okaza-
lošci zewnętrznėj i przepychu weAvnętrz-
nego, malo zapewne rezydencyi w Euro-
pie doroAvna. Oprocz pokojoAV przezna-
czonych dla rodziny panująeėj, zaAviera
on kaplicę , salę tronową, bogatą biblio-
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tekę i zbiory sztuk pięknych, salę posie-
dzeri rady stanu, kancellaryą przyboczną
krola i t. d. Wschodnie skrzydlo palaeu,
gdzie miešei się gabinet starožytnošei, gra-
niezy z ogrodami rozkosznie zawieszone-
mi na tarasach. Na wzgorzu stoi obelisk
wystawiony przez Gustawa 111, na ezešo
Aviernego obywatelstwa Stokholmu, a ni-
žėj , po nad morzem posąg tego Wladcy,
odziany plaszczem krolewskim, na pod-
staAvie porfirowėj.

Od zamku kroleAvskiego proAvadzi most
granitovvy do ezęšci polnoenėj miasta, zwa-

nėj Norrmalm. Most ten przecina wysep-
kę Helgeandsholm na dwie częšei. Częšc
mniejsza od morza urządzona av ksztalcie
ogrodka; kawiarnia pod arkadą mostu vvy-
kwintna, a widok z tego miejsca na mo-
rze , domy, okręty, i ogrody tak povvabny,
iž trudno się od niego podrožnemu oder-
wac. Przy mošeie tym są mieszkania zna-

komityeh kupcow i komora do ekspedy-
cyi tOAvarėw zagranicznych. Na leAVO,
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av Norimalm ciągnie się plac Gustawa A-
dolfa, ozdobiony spižowym posągiem tego
bohatėra na koniu; tu takže miešci się
ozdobny gmach teatralny jeszeze przez
GustaAva 111 wystawiony, i mogący w so-
bie pomiešeiė przeszlo trzy tysiąee wi-
dzow. W nim to zabitym zostal szlache-
tny krol w kwiecie wieku swojego. Nad
morzem stoją rzędy lip rozložystych oko-
lo placu Karola XIII , gdzie odbyAvają się
przeglądy wojskoAve. Pošrodku posąg star-
ca ingryjskiego w hiszpariskim stroju,
op arty na kotwicy. Cztėry lwy spižo-
we, otaczcające podstawę, są arcy-dzie-
iem pod względem wykoriczenia roboty.
Przy ulicy Drottning-gata, najokazalszėj
bez wątpienia w calėm miešeie, wznoszą
się: akademija nauk, obscrwatoryum astro-
nomiezne, tudziež patace posIoAV zagrani-
cznych.

Tak pickny položeniem Stokholm, ob-
fituje takže av pamiątki historyezne. Na
Avyspie rycerskiėj (Riddars-holm) w obszer-
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nėj šwiątyni między filarami zawieszone
są chorągwie zdobyte na nieprzyjacielu,
ktorych liczba Avynosi do 5,000. Przeszto
sto polskich chorągwi i proporcow tu się
miešci, zabranych nam w rožnych epo-
kach: za Zygmunta 111, Wtadyslawa IV,
Janą Kazimierza i Fryderyka Augusta. Na
prawo grobowiec Gustawa Adolfą, oeie-
niony proporcami z pod Breitenfeld i Lū-
tzen. Na przeciw kaplica Karola XII z bo-
gatym sztandarem ręką samego krola Ry-
cerzowi saskiemu odebranym. Po bokaeh
trumny Ulryki Eleonory, siostry Karola XII
i męža jej krola Fryderyka. Dalėj ku or-
ganom kaplice Banner'a i Torstenson'a,
ws!awionych w wojnie trzydziesto-letniėj,
oraz Steinbock'a i Lovenhaupt'a, Avale-
cznych towarzyszow Karola XII i mno-
stwo innych pomnikow, ktorych tu szcze-
goiowo wyliczac nie będziemy.

Obok zamku i košciota S. Mikolaja jest
archiwum paristwa, zaAvierające ciekawe
starožytnošci skandynawskie. W osobnym
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pokoju przechoAVują zabytki po rožnych
wladcach tego kraju; między innemi kra-
tę želazną z zamku Gripsholm, ktorą nie-
szczęšliAvy Eryk XIV, vvięziony przez wta-
snego brata (Janą 111, ojea w tem więzie-
niu urodzonego Zygmunta III), kaAvalkiem
szkla przepitoAval. W liczbie pokazywa-
ny ch tu miniatur , znajdują się takže wi-
zcrunki dwoch kroloAV polskich: Leszezyri-
skiego i Sobieskiego. AV arsenale Avidziec
možna znaczną ilošc davynycli zbroi, cho-
rągAvi, Avojcnnyeh narzędzi muzycznych,
rzędow koriskich, siodel i czaprakow, a

nawet wypchane konie Gustavva Adolfą

z pod Liitzen, Karola XII z pod Narwy i
Gustawa 111 z osadzoną na nich zbroją.

Stokholm liczy 6,500 domow i okolo
90,000 mieszkaric6w samycli prawie pro-
testantoAV, lubo i inne Avyznania mają wol-
nošč wykonywania swych obrządkow re-
Ugijnych. 0 ŠAviątyniach tego niiasta, obra-
nych z ozdob, jak wszędzie w kraj ach
protestanckich , nie wiele poAviedzieė mo-
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žna, jednakže košeioiy S. Klary, S. Jakobą

i S. Mikotaja zaslugują na wspomnienie,
pod względem przynajmniėj architekto-
nieznym.

Latwošė kommunikacyi lądem i mo-
rzem ožywia handel i staje się powodem
nadzwyczajnėj taniošei. Przedmiotem han-
dlu wyAvozowego są: zbože, sol, len, ba-
\A7elna, ryž, towary kolonijalne i ręko-
dzielnicze, tudziež, artykuly zbytku; wy-
wožą zaš gtownie wyroby kopalne i hutni-
cze , a mianowicie želazo. Istnieją takže
fabryki wyrobėw, welnianych, baAvelnia-
nych, lnianych , a nawet jedwabnych, ty-
tuniu, cukrų it. p. pokryvvające w czę-
šei konsumpcyą wewnętrzną.

Nazwę Francuzow Polnocy, jaką nada-
no Szwedom , usprawiedliwia najbardziėj
stolica stanem ošwiaty sAvych mieszkari-
cow, ogladą obyczajow i rozmaitošcią roz-
rywek, pod ktėrym-to względem Stokholm
staje na rowni z najpiėrAvszemi miastami
Europy. Samych teatrow jesttutaj eztėry
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wyjąAVSzy obszernėj hecy, w ktorėj tego
roku popisywa!y się renifery, konie, jelc-
nie, wielblady, slonic i strusic, sloAvem
Avszystko co do przcnoszenia czloAvieka
užytėm zostalo. Mnėstwo zakladėvv nau-
kowyeh szerzy ošwiatę między wszyslkie-
mi klassami spoleczeristAva; nie zbyAAa tak-
že na instytucyach, mającyeh na celu wy__-
sze, specyjalne uksztaleenie. Dla sposo-
bienia morskich i lądowych kadetoAV od
r. 1792 istnieje oddzielna akademija, dla
lekarzy zas wojskoAvych, instytut medy-
czno - chirurgiezny. Biblioteka w palacu
krolcAVskim zawiera 40,000 tomow, oprėcz
rękopismow, a księgozbior hr. Engestro-
m'a 18,000 tomow.

Jeszcze wr. 1739 Linneusz založyi aka-
demiją nauk, jedną z nąjpiėrwszyeh uezel-
ni w calėj Europie; wr. 1753 powsta!a
akademija sztuk pięknych, dziejoAV i sta-
rožytnošei, a w r. 1786 staraniem Gusta-
wa 111 akademija dla nauki języka SzAvedz-
kiego. Zbior maloAvidel w zamku, obej-
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muje przeszio 3,000 oryginalnych obra-
zoav najznakomitszych mistrzoAV wtoskich.

Pomyšlano takže o wystawie dla utwo-

ioav krajowegO pędzla; av przeszlym roku
przyslano na nią 175 malovvidet ,z SzAve-
cyi i NorAvegii; z ktorych rozprzedano 11 6.

Dobroczynnošc mieszkaiicow obmyšlila
rožnc zaktady dla übogieh i sierot, urzą-
dzone częšcią z funduszoAV pryvvatnych, a

częšcią z publicznych. Dom pracy dla o-
chotnikoAV do dzieAvięciuset ludziom ro-
cznie dostarcza materyaloAV. Od r. 1825
istnieje tu towarzystwo biblijne. Niebrak
takže na miejseaeh przeznaczonych zaba-
wie, z ktorych av okolicy nąjbardziėj są
uczęszczane: žwicrzyniec (Thiergarten), za-
mek i park noAvėj Hagi i zamek Drott-
ninghold, zbudoAvany na vvzėr VVersalu.

Stokholm mvažany w saacj calošci, za-
chvvyca imponującą wielkošeią, zAAlaszcza
od strony wody, gdzie punkt šrodkowy
roztoczonėj przed wzrokiem panoramy
tworzy zamek krolewski. Zapuszezając
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się atoli w gląb' miasta, podrožnik nie-
milego doznaje rozczarowania; bo napoty-
ka Avszędzie kręte i wązkie uliczki, w kto-
rych zaledwie minąė się mogą powozy.
Sami Szwedzi opowiadają, iž Posel An-
gielski, zapytany przez znakomitą osobę,
dla czego nie trzyma pojazdu, odrzekl po-
wažnie: — „niepodobna wymagac, aby szla-
chetne bieguny moję na takim bruku roz-
bijaly sobie nogi." Nie wiele tež tu rze-
czywišcie widac powozow prywatnych i
najemnych, wszędzie za to krąžą nado-
bnie maloAvane czolna i malė parostatki
po jeziorze Melar i jego odnogach, a wię-
ksze parostatki, odplywające w oznaczo-
nych godzinach, stanowią , jak gdzie in-
dziėj omnibusy wyborny šrodek kommu-
nikacyjny.
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XIII.

STOKHOLM WEWNĄTRZ.

Wejrzclišmy na miasto, AA7ejrzyjmyž te-
raz w miasto.

Umyšlivvszy zabawic przynajmniėj ze
dwa tygodnie tutaj , najęlišmy sobie inie-
szkanie av hotelu handloAvym, skladające
się z AAidnego przedpokoju, z dužego o

trzech oknach salonu i z dwėch gabine-
tow sypialnych.

W salonie byl dūžy piec z wszystkie-
mi ulepszeniami do odgrzcAvania jedzenia
a nawet do zgotowania go, przytem z ko-
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minkiem , z rzeezą bardzo zbytkowną jaką
tutaj znajdujemy tylko u magnatow.

Dostališmy wygodne tožka z materaca-
mi, co takže jest rzeezą rzadką na pot-
nocy, gdzie zwykle špią na pierzach, kto-
re tutaj bardzo dobre i nader tanie.

Z resztą posadzka byla woskowana,
šciany wyklejone papierem w obrazyprzed-
stawiające sceny Szwedzkie, wszędzie pa-
nowala najskrupulatniejsza czystošc, a
wszystko kosztowalo na dzieri poltora riks-
dalera, to jest szešc zlotych polskich i
pięc groszy; w Warszawie trzebaby za-
placic trzy razy tyle, jeszeze w žadnym
hotelu takiėj nie znalazlby ezystošei, ani
takiėj uprzejmošci ze strony gospodarza,
rządzcy a nawet stroža.

Ale za to restauracye u nas lepsze.
Po hotelach procz mieszkania, kawy, her-
baty i chlėba z mastem nic nie dostanie,
kto chee ješč obiad muši go sprowadzic
z restauracyi lub išc go w nich szukac.
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Te zaktady gastronomiczne są tu rzadkie
i weale nie šwietne. Najlepszy jest na
przedmiešciu potnocnem zatožony nie da-
wno, i prawie umyšlnie dla francuzkiėj
marynarki bardzo ezęsto tu przebywają-
cėj od przesztego roku. Wszyscy w tej
restauracyi mowią po francuzku, a nawet
niektore dziewczyny do stotu ustugujące.

Mieszkaniec Stokholmu jada w ciągu
dnia kilka razy. Z rana wstawszy piję
mleko z kilkunastu kropiami bardzo mo-
cnėj kawy z malėj szklaneczki, przytėm
zjada tak nazwany knakbrod z maslem.

Knakbrod nazywa się ten gatunek cia-
sta, ktorego užywa za chlėb üboga lu-
dnošc Stokholmu, a ktory zarowno widzi-
my na stolach najbogatszych osob, a na-
wet na stole krolewskim, bo to jest po-
trawa narodowa. Robią go z cieiiko mie-
lonego žyta, a grubszy jest o malo co od
dwoch rubli srėbrnych na sobie položo-
nych. Okrągly, nie większy od zwyczaj-
nego talerza, w šrodku ma dziurę, przez
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ktorą przeAvleka się sznurek d o zawie-
szania na pulapie. Taki chlėb przccho-
wują av chatach szAvcdzkieh ezęsto przcz
rok, czasami nawet przez ošmnašcie mic-
sięcy, — nie psuje on się wcalc požniėj i
nie jest twardszym jak byl av dniu upic-
czenia. Kiedy zbože tanie, pieeze go sic
dužo, aby na dtugi czas wystarczyl. Nie
jest on wcale niesmacznym ,

a rozmoezo-
ny7 w wodzie gorącėj z maslem i z solą
daje dobre požyvvicnie. Chlėba tak bia-
lego i smaeznego jak u nas rzadko ujrzy
av SzAveeyi, chyba w dostojny ch domach,
za to chlėba žle Avypieezonego nie ujrzy
nigdy, bo tam každy najbiėdnicjszy czto-
wiek zna się na tym darže Boga chlebem
zwanym , i umie go szanowaė av ziarnie,
mace i w pieczywie.

Co do zboža Szwecya ma go došc na
swoje potrzeby, ale go lubi wywozic za
granicę na sprzedaž, i dla tego jest dro-
giėm.

Mieszkaniec Stokholmu jada av ciągu
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dnia kilka razy, jak to powiedzialem Avy-

žėj. Z rana mleko z odrobiną mocnėj ka-
Avy; o dziesiątėj przegryza szynkę i wędli-
nę z chlebem, przytėm piję wodkę; o go-
dzinie drugiėj siada do obiadu, napiwszy
się wprzody filižankę zupy došc picprzo-
nėj dla pobudzenia apetytu, potėm zjada
mięso gotoAvane i pieczonc z kartoflami i
z inną wtoszczyzną, nareszcie znovv ro-

dzaj zupy z phva, mleka, syropu, vvišni i
Aviną. Po obiedzie dają kawę z rumem. 0
szostėj Avieczorem następuje lekka kolacya
z herbatą, nareszcie o dzieAviątėj przeką-
ska z AAodką.

Wino, ktore tu bardzo drogie z przy-
czyny cla wchodowego, jest nadto falszo-
wanėm, zrobionėm z mięszaniny buraczko-
Avėj z drzewem amerykariskiėm, z spirytu-
su, rodzenkow i innych przypraw. Porto,
Madera, Alicante najwięcėj tu pijają, cho-
ciaž wiadomo jak mato takiego wina z
portow Portugalii i Hiszpanii teraz vvyAvo-
žą, od lat bowiem kilku winnice tych kr a-
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joaa7 skutkiem niewytl6maczonego zimna
bardzo ucierpiaty. Wina pyszniące się na-
zAvą Bordeaux, St. Julien, Lafitte, Chateau
Margaux są prostą pikietą francuzką, zu-
petnie jak u nas, tylko czasem jeszcze hoj-
niėj wodą przesyconą. Szampana Avystrze-
gają się poezciwi Szwedzi, i dobrze robią,
bo to kieszeri dziurawi i mozgi w egzalt
AvpraAvia.

Dopiėro w dni kilka po przybyciu mo-
jėm, rozpatrzywszy się dobrze w miešcie,
porozsylatem zwyczajem miejscovyym listy
polecające, ktoremi mnie wyposažono av
rožnych punktach Europy, a za powrotem
do domu pėžno wieczorem, zastalem kar-
ty AvizytoAve wszystkich prawie panow,
ktorym mnie polecono, i zaprosiny na šnia-
dania, obiady, podwieczorki i wieczerze.

Piėrwszą wizytę zložylem panų Gold-
smid, tešciowi sloAvika Szwecyi, panny
Jenny Lind, ktora Av.przeszlym roku wßo-
ston zašlubila się z Pastorem protestant-
skim, ktory byl jėj piėrAvszym nauczycie-
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lem muzyki, o piętnašeie lat od siebie star-
szym panem Otto Goldsmid. Opušcil on
zupelnie swoj zaAvod teologiczny, i te-
raz jest znakomitym kompozytorem i pia-
nistą.

Czėm czcigodnėj pamięci Elsner byl nic-
gdyš u nas w Warszawie, tem jest jeszcze
do dziš dnia stary Goldsmid w Stokholmie:
Professorem emerytem muzyki, piastują-
cym chlubnie berto Orfeusza. ZaAvsze mi
zostanie w pamięci i av duszy uprzejmošc
tego starca, ktorego serce tak jeszcze žy-
wo bito na odgtos muzyki. Codziennie od-
wiedzatem staruszka okazująeego mi tyle
przyjažni w sposob tak niezmyšlony, szcze-
ry i rzewny, že pamięc chwil z nim prze-
pędzonych nigdy z serca mojego nie wy-
gašnie.

Bardzo lubil mowic o JennyLind, z kto-
rėj jako tešc i Szwed nie malo byl dum-
nym, i czytal mi listy jėj pisane z Ame-
ryki podczas tryumfalnėj podrožy swojėj
odbytėj wroku 1851 z panem Barnum sla-
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vvnym Exhibitorem, ktoremu Ameryka nie
tylko zawdzięcza poznanie panny Lind i
wielkiego mnostAva artystek i artystow, lecz
takže mnostwa innych ciekawošei jak na-
przyklad: automatą mowiącego i špiewa-
jącego, wampira poliszinela, karlow, ol-
brzymow i šlepych jasnoAvidzących, konia
welną obroslego a nawet i žywėj Syreny,
tak pięknėj jak nasza warszawska stoją-
ca na Starėm miešcie, a špiewającėj jak
Catalani. Tę Syrenę pokazyAval we wszyst-
kich AArielkich miastach Ameryki w ogro-
mnėj umyšlnie na ten cel zrobionėj szklan-
nėj bani, ktorą ledwo dziesięc koni wcią-
gnęlo, i dopiėro av Saint-Louis jeden Fran-
cuz rozkochaAASzy się w pięknėj Syrenie i
uzyskavvszy jėj wzajemnošc doAviėdl, že
t akie Syreny i bez wody po lądzie uciekac
umieją. Pana Barnum pobito za tę misty-
fikaeyą, ktora mu jednakže przeszlo pol
miliona zlotych polskieh do kieszeni spro-
Avadzila, ale za exhiboivanie slovvika szwedz-
kiego pan Barnum nie zostal ani ražu po-
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bitym i zarobii, jak to sam wyznaje wprze-
ciągu ošmiu miesięcy do czterech milionovv
ztotych polskich, to jest o pot trzeeia mi-
liona więcėj od samej panny Lind.

Žadna artystka, žadna krolowa, žadna
bogini mitologiczna nie byla nigdy i nigdzie
tak przyjmoAvaną jak Jenny Lind w Ame-
ryce. W Washington Prezydent Stanow Zje-
dnoczonych Fillmore wyszedl na jėj spo-
tkanie, w Hawannie zaš Arcybiskup kato-
licki na ežele wysokiego duchovvieristAva
w solennym orszaku i av šwietnych orna-
tach przyszedl podziękowac surowėj pro-
testantce za wsparcia udzielone przez nią
zakladom dobroczynnym pod zarządem du-
chowieristwa pozostającym. Prawda, že
10,000 dollarow (85,000 zll. pol.) to poda-
runek nie lada, nie wielu monarchow mo-
že się zdobyc na taką wspanialošc. Slo-
wik SkandynaAvii w przeciągu roku pod-
czas ktorego bawil w Ameryce, wydal prze-
szlo milion na jalmužny wspomagając ro-
žne wyznania i rožne narodoAVOšci. Spie-
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Avat takže i dla naszyeh w NoAvym-York,
w Baltimore zaš dla WęgroAV.

Piękną ma duszę i vvzniosly umysl Sto-
wik Skandynawii, i ezaruje nie tylko ta-

lentem, lecz takže wdziękiem i najszlachc-
tniejszemi przymiotami.

Nie dziAvię się, že taką jest Jenny Lind,
szlachetna corka Szwecyi, bo istotnie przy
bližszėm poznaniu przekonalem się, že da-
my tutejsze šredniego stanu mogtyby bly-
szczec w najpiėrwszych europejskich salo-
naeh. Wieh twarzach maluje się cala do-
broc ich duszy; mają došc wysokie czola,
piękne dlugie niebieskie oczy przyėmione
gestą brwią, av ktorych czuAva lagodnošc
a zarazem šwietnieje bystrošė i rozum. Glo-
wę ich zdobią bogate blond balwaniące
się w!osy, kibic mają szlachetna i zgra-
bną; slovvem gdyby nie rączka i nožka
trochę za wielkie, nazwaibym je polno-
enemi Hiszparikami, bo doprawdy bardzo
są uludne, pelne naturalnošci i wdzięku!
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Niėmasz milszego, lepszego stworzenia jak
Szwcdka, kiedy jest Avesolą; anicbardziėj
pociągającego i wzbudzającego spolezueie
jak Szwedka kiedy jest rozkochaną, smu-

tną.

Umieją one kochac namiętnie, nąwet
milošeią platoniczną! Wierne są pierAVotwo-
roAvi sAvojcmu, ktdremu literatūra szwedz-
ka zavvdzięcza najstarszy savoj zabytek.
Są to listy pisane przez zakonnicę, zam-
kniętą w klasztorze z Avoli rodzicow. Mlo-
da mniszka, mowiąc o swym kochanku,
jak Heloiza o Abelardzie, prawi o rozko-
szny ch Avieczorach, ktore przepędzata z
nim pod drzewem jedząc agrest i wišnie,
z takiem czuciem, že się serce kraje.

Przyjrzalem się i strojom Szwedek. 1
tu się übierają wedlug najŠAviėžszėj mody
paryzkiėj, i sukieri ich nie powstydzi!aby
się najvvykvvintniejsza elegantka warszaw-
ska. Ale brakuje im tu jednėj rzeczy,
niezbędnėj, koniecznėj— oto dobrego szew-
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ca. Trzewiki i beeiki tutaj zrobione są
okropne, nie možna w nich tariczyc zgra-
bnie. Dla tego dla dam dostojnych spro-
wadzają tutaj obowie až z Francyi opla-
cając za parę Talara bitego cla. Dobry i
jako tako trzežwy szewc warszawski, cho-
eiažby nawet nie byl tak slawnym z talen-
tu jak vVituszyriski lub Piotrowski, zrobit-
by tu w krotkim czasie fortunę, bo wy-
stawic sobie nie možna jakie zajęcie wznie-
ca každy transport trzeAvikow paryzkich
u dam tutejszych, jak się wszystkie übie-
gają, žeby jak najšpieszniėj mogly wybrac
co najlepszego i najwygodniejszego. Piėrw-
sze transportą ostryg, sielaw i šledzi nie
wzbudzają więcėj ruchu u SądownictAva
Warszawskiego.

Kobiety z ludu są nadzwyczaj praco-
wite; one to zajmują się wyiadowaniem
okrętow, i są užywane do tych robot, kto-
re u nas w Polsce naležą do męžezyzn.
Jeszcze tu kobiety uslugują po kawiar-
niach, restauracyach, a nawet hotelach,
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co znacznie Avptywa na demoralizacyą,
ktora wkradta się nie tylko do klassy naj-
wyžszėj, jak to się w každym kraju sta-
to, ale nawet do klassy nižszėj, ktora po-
vvinnaby pozostac zdrowa, aby mogta od-
radzac wyžszą, juž prawie pruchniejącą.
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XIV.

CANROBERT I DREYSCHOK W SZTOKHOLMIE.

Jednego przyjmowano wystrzalami od
ktorych odgiosu zadržaly gėry, morza, za-
toki i jeziora, drugiego przyjęto špieAvem,
ktorego echo ozwa!o się av sercach wszyst-
kioh mieszkaricow Sztokholmu; jednego i
drugiego slawa juž tu oddawna zaleciala,
jeden wyrobil ją sobie rozlewem krwi a
drugi wylewaniem duszy Avdziękami har-
monii, ale teraz obaj są w Sztokholmie, i
artysta muši się przyczynic do šwietnego
przyjęcia, jakie w teatrze gotują žoinie-
rzowi.
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I ja takže bylem jednym z szczęšli-
*

wych synow Orfeusza, zaszczyconych od-
powiedzialnošcią za to przyjęcie, i widac
niežle Avyvviązalem się z zadania mojego,
bo mnie najdostojniejszy dwor raczyl za-
szczycic laskawėm przyjęciem i drogocen-
nemi podarunkami.

Professor i Doktor Muzyki Dreyschock
zostal ozdobiony krzyžem Wazy, co mu wiel-
ką zrobilo przyjemnošc.

Więc go przyjęlišmy, Generala Canro-
bert, hymnem francuzkim, juž nie Marsyli-
janką, bo ta jest srogo zakazana, lecz
niewinnym en purtant pour la Syrie. a
potėm zagrano hymn patryotyczny SzAve-
dow przejmujący, dziki, unoszący jak hu-
gonockie hymny Meyerbera. SzAvedzi umie-
ją dobrze špiewac swoje patryotyczne pie-
šni, na ich odglos zdaje się že widzisz, jak
gėrale Dalekarnii stępują z swych wyso-
kich siedzib, i zarazem zdaje się, že wi-
dzisz Gustawa Adolfą modlącego się na po-
lach Lūtzen w pamiętnym dniu av ktorym
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mial zwycięžyc i umrzec. Jest coš nic-
slyehanie uroezy stego w tych hymnacli avo-
jowniczych przeplatanych religijnym cho-
ralcm.

Generat francuzki zwiedza wszystkie
wojskowe zaklady i oboz, w ktėrym obe-
cnie stoi z piętnastu tysiącami wojska
szAvcdzkiego, to jest po!owa calėj armii (*).

DziAvią się Francuzi, že tak mato vvojska,
ale Szwedom nie potrzeba Avięcėj, bo na-
rod kocha Monarche, szanuje prawa i na-
miętnie lubi pracowaė, organizowaė się
w czystych domkach i skladaė pieniądze
do kufra. Jednėm slowem narod ten wie-
rzy w skutecznošė pracy, a weale nie AArie-
rzy w stalošc dzisiejszėj polityki Napoleo-
ną, i lubo jego poslannika przyjmuje bar-
dzo grzecznie i entuzyastycznie, jednakže

(*) Udovvodnione jest tablicami statystycznemi sporządzo-
nemi w r. 1854, ie S_wecya licząca przeszlo pol
azAvarta miliona ludno..ci, moze w ezasie wojny posta-
•vvič 150,000 Mojska lįdowego i 25,000 marynarzy bez
pomocy Norwegii. Przyp. Wydawcy.
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okazuje Avyražną chęc pozostania w šci-
slėj neutralnošci, av ktorej mu jest bar-
dzo dobrze, bo av tych czasach handel
bogaci ten kraj niezmiernie.

Przypatrzyiem się OAvemu žolnierzowi
szAAcdzkiemu, ktorego Avspomnienia są u
nas w Polsce, ŠAvieže , že nawet jeszcze
av nietiAvalėj chlopskiėj pamięci žyją.

Dalibog szAvedzki žolnierz takim jest
dzisiaj, jakim byl za KaroloAV i Gusta-
aaoaa7, jakimnam go malujądobrzy naši ma-
larze zwlaszcza HadzieAvicz , Suchodolski,
BrodoAAski, Korsak i Pillati.

Tylko inaezėj übrany i juž nie nosi
czupurzyslego kapelusza z dužemi skrzy-
dlami lub przylbicą, lecz špiezasty ka-
szkiet z pomponcm, ale z resztą tenže
sani wysoki AAzrost, tež šame jasne wąsy
na fizyognomii czėrwonėj, surovvėj , ale
podniesionėj jakiėmš religijnėm uczuciem
i cokohviek AAznieconėj Irunkiem.

Zolnierz szAvedzki nie przcstal byc lu-
boAvnikiem sznapsa, i jeden kamrad dru-
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giego nazyvva žartoblivAie snaps - fuggcl,
to žnaczy ptakiem sznapowym; ale po-
mimo tego wojownik skandynawski nie
zrobi nigdy žadnėj brcAveryi i po capstrzy-
ku zostaje av szeregu, Avydobywa z iado-
AAiiicy7 ksiąžkę do nabožeristwa, zdejmujc
kaszkiet i w jednym potęžnym chorale
dziękuje Panų ZastępoAV za to , že SzAve-
cya juž nie ma nieprzyjaciot, i žc się czu-
je szczęšliAvą po dlugolctnich wojnach.

VVystaAvic sobie nie možna jak uroczy-
sly sprawia widok tak dzielny hufiec lu-
dzi slawiących Boga za pokėj , ludzi, o
ktorych się ma przekonanie, že w razie
boju bilby się jak žolnierze Leonidesa.
Ale každy z tych ludzi ma ojca lub matkę,
albo žonę, braci, siostry, a naAAet dziatki,
každy z nich wiė , že w sobie posiada ši-
lę , Avystarczającą na AvyžyAvienic zaszczy-
tną praeą kilkorga osob. Więc nie žyczą
sobie Avojny, Bogu dziękują za pokėj, i
elnvile stužby AvojskoAvėj slodzą sobie szna-
psikiem i szezėrą czystą modlilvvą.
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Takim jest žolnierz szwedzki, obywa-
tel kraju swojego, wybierający reprezen-
tantą swojego na Storting, tak jak i kaž-
dy inny sposob do wyžywienia posiadają-
cy, lata dojrzatošci umyslowėj užywający
czlonek rodziny szwedzkiėj.

Inaczėj wgwardyi przybocznėj. To juž
calkoAvite žoidaki, dobrze plaeone, wy-
bornie žywione, šlicznie przystrojone. To
juž nie obyAvatele kraju —to bezpošredni
služalce korony. Každy može byc gwar-
dzistą, kto ma vszrost, pięknošc, zAAin-
nošc, zręcznošc i sprawoAvanie po temų.

Jednakže krol Oskar, dobry, uczony, kraj
szczėrze kochająey Monarchą, ledvvie dwa
tysiące Szwedow i ošmset Norwegczykow
može z!owic do swėj przybocznėj gAvar-

dyi, podzielonėj w nieliczne hufee artyl-
leryi, kawaleryi, linii i strzelcow cel-
nyeh, tak uzbrojonych w dzielne sztuėce
jak strzelcy Winceriscy, a daleko piękniėj
übranych w tyrolskie kapelusze z wieri-
cem pior cietrzewich. Caly hufiec strzel-
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cow celnych ztožony jest z Norwegczy-
kow, ktorzy tu osobne mają baraki z ba-
ryerami malowanemi w wtasne kolory na-
rodovve.

Krol Oskar dodaje temų pot-batalijono-
wi z wlasnėj szkatuly sto talarow bitych
žotdu na dzieri, pomimo to Storting Nor-
wcgski chee odmowic krolowi prawa re-
krutowrania swėj gwardyi pomiędzy Nor-
wegczykami, ato dla tego, že się gwar-
dya Stokholmska ogromnie rozwirusowa-
ta, i že wroc_Avszy do kraju zly przy-
kiad daje surowym cnotliAAym synom Nor-
wegii.

Poznalem się takže z markietanką
szAvedzką, dzielną, wysoką , mlodą i bar-
dzo urodzhvą kobiėtą w botach Welling-
toriskich Avszėrokich karmazynowych spo-
dniach i w mundurze wojskoAvym nowo-
žytnym, to jest w litewce wyszywanėj
pętlicami jak czamarka. Na giowie nosila
czapurzysty tyrolski kapelusz z jednėm
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skrzydlem zadartėm i spiętėm kokardą
narodową.

Tę dzielną markietankę znano pod na-
zwą: „de tappere Landsoldat" to jest
vcaleczny lądowy žolnierz dla tego, že
umiala bardzo dobrze špiėwac piosnkę na-
rodową szwedzką znaną pod tym tytutem.

Stary pan Goldsmidt, prosii ją, aby
tę piosnkę dla mnie zašpiewata.

— „Nie zrobie tego "
— poAviė lekko się

rumieniąc markietanka szwedzka.
— „A dla czego ?" — spyta pan Gold-

smidt , z ktorym rozmavviatem po nic-
miceku.

— „Bo av tej piešni powiedziano, — „že
Niemey muszą byė zdeptani nogami przez
SzAAedoAV, nie eheę obražac narodoAvošci
tego pana" — rzecze z delikatnošcią mar-
kietanka.

— „Alež na milošc Boga, ja nie jestem
Niemcem; tylko Warszawianinem czystėj
krwi."

— „A to co innego. Szwedzi lubią War-
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szawę, choeiaž ich tam podobno nie mato
zginęto za dawnych czasow" — odpoAvie
JungfruKalty, i nuž w najlepsze špieAvac
owym gtosem donošnym , od ktorego się
ozAvaly echa gor okolicznych.

Dzielna dziewczyna miata dAvėch bra-
ci w tym sainym polkų, ktorzy się opie-
koAvali jej honorcm i cnotą, ona zaš za
to wyAA7dzięczyla się sznapsikami i pra-
niem ich bielizny; pieniąžki zaš zabierala
do kieszeni i posažek sobie skarbita. Bę-
dzie szczęšliwą ta dzievvczyna, pojdzie za
mąž za jakiego sieržanta, wroci do roli
i rodzic będzie dzielnych Szwed6vy.

Jednakže tam zupelnie inaczėj! oh!
inaczėj!!

General Canrobert i caly jego šwietny
sztab przepędzali codzienuie po kilka go-
dzin w obozie pod Stokholmem , patrzali,
badali, šledzili, podzhviali wyborną po-
stawę žolnierza szwedzkiego, tylko się
dzhvili, že go tak mato.
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— „Storting nie uctiAvalil pieniędzy na
utrzymanie Aviększėj ilošci žolnierza."

— „Więc rozpędziė Storting, tak jak
my rozpędzilišmy reprezentantownaszych."

— „Ale nasz Storting zložony z czte-
rech izb — z izby Biskupow, z izby szla-
checkiėj ,

z izby mieszczan i z izby Avie-
šniakoAV; a jak się obrazi tę ostatnią, to
nam niezavvodnie zejdą na kark gėrale
z Dalekarnii, pomiędzy ktorymi znajdują
się naši najlepsi žolnierze, ktorzy tu z na-
rni Avyslužyli pięc lat i dobrze umieją
wladac oręžem ," — odpowiedzą wojacy.

— „Sacrė pays ! "
— powie Canrobert do

savoj ego adjutantą — „tu trudno bytoby zro-

bie ošmnastego Brumaira, lub wykonac
coš takiego jak my pomogiišmy wyko-
nac Ludwikowi Napoleonowi dnia drugie-
go Grudnia.

— „Parbleu!" odpowie polkownik Mar-
siliac , ~zwlaszcza že Gustaw Trzeci przy-
piacil tutaj podobne coup d'ėtat žyeiem a
Gustaw Czwarty koroną. Bah! Marszalku
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to nie tak latwo z tą kanalią jak z narni;
my lubimy zmiany, a ei ludzie widaė szezė-
rze pokochali dynastyąBernadoltego, i Avea-

le nie maržą o lepszym stanie ; — cheą się
rozmnažac i organizowac na tych skatach,
na ktorych nie braknie miejsca. Pal ich dja-
bli! nic tu nie Avskuramy Marszatku, nie
AArciągniemy ich av vvojnę , trzeba będzie
zaAvrzyc pokoj."

Tę odpovviedž podslyszatem Avcale nie
Avyciągając ucha, bo pulkoAvnik Marsiliac
przemawiat niezmiernie gtošno nie przy-
puszezając, žeby w liezbie widzoAV znaj-
doAA7ali się po francuzku rozmaAviająey
ludzie.

Istotnie ten narod szczėrze kocha pa-
nującą dynastyą, ale tež Monarchą i cala
jego rodzina pod wszystkiemi względami
zaslugują na milošc poddanych. Krol Oskar
jest nie tylko Uczonym, lecz co się nazy-
wa šwietnie Avyksztalconym cz!owiekiem.
Jego wažne dzielo „0 więzieniaeh i ich
Avplywie na moralnošc czlowieka " zostalo
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ttomaczonėm na ošm zagranicznych języ-
kow, i zjednalo krolowi tytul czlonka naj-
uczeriszych towarzystw, jego zaš ptody mu-
zyczne sąprawdziwie piękne i nadają mu
prawo do nazwania się genialnym artysta.

Następca tronu lubo jest Generatem
Gvvardyi i DoAvėdzeą wtasnego przešliczne-
go polkų Huzarow, AAięcėj się jednakže
oddaje naukom i sztukom niž wojskowo-
šci, i bardzo rzadko kiedy występuje
av mundurze.

Zachwycony grą Drejschoka, ktory išto-
tnie mechanizm lewėj ręki do najwyžszėj
dotąd przez nikogo nie zdobytėj wzniosi
potęgi. Następca tronu rzeki do niego žar-
tując:

— „Alež Pan zupelnie nie masz lewėj
ręki."

— „Jakto Mošci Ksiąže — ezy Wasza Kro-
lewiczowska Mošė nie widzi, že mam le-
Avą rękę " rzecze Niemiec truchlejąc i nie
pojąwszy myšli księcia.
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— „Ah nie! Pan masz dwie ręce pra-
we kochany Doktorzc Drejschok" — odpo-
wie krolewicz, i teraz dopiero Wirtuoz
pojąl znaczenic komplementu.

Krolowa, ktora jak wiemy jest corka
nieboszezyka Eugenijusza Beauharnois, a
zatėm katoliezką, dalą pięėset bitych na
odprawienie uroczystėj mszy wjednėj kato-
lickiėj šwiątyni znajdującėj się w Szwecyi,
w Košciele Piotrą i Pawla od roku 1838
oddanym obrządkowi katolickiemu. Jest-
to przybytek Pariski bardzo gustoAvnie o-
zdobiony oknami gotyekiemi w kolorowe
szkia, nadto pysznemi marmurowemi po-
sągami, przedstawiającemi Apostolow i
porfirową chrzcielnicę, jakiėj drugiėj na
šwiecie nie ma; nadto kilkoma nagrob-
kami, mianowicie grobowcem hrabi Mon-
telambert przed kilkoma laty tu zmar-
lego.

Slawna msza Drejschoka Avykonaną tu
zostaia pod jego dyrekcyą przez stu trzy-
dziestu artystow, artystek, dyietantoAV i
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dylclantek i najpiękniėj się udata, tak že
zaeliAAycila wTszystkich nawet surowych
synoAV Marsą i Neptūną tutaj z Francyi
przy bylych.

Cale a liczne zgromadzenie procz mu-
zykantow skladalo się z cudzoziemcoAV,
pomiędzy Szwcdami boAvicm nie ma ani
jednego Katolika, Kahvina lub Zyda —

Avszyscy są Avyznania luterskiego , przyję-
tego na synodzie av Upsali r. 1593. Ka-
tolikėw av Stokholmie zainieszkalych jest
okolo 400, ich dzieci ješlipozostająAvkra-
ju pospolicie przechodzą na protestantoAV,
aby mogli zyskac praAAO Avstąpienia

s
do služ-

by rządoAvėj , žaden rėžnowierca, nie mo-
že tu zostac urzędnikiem nawet Kalwin.

SzAvedzki narod tak dobry i šwiatly,
nie umie jeszeze ocenic Katolieyzmu, wy-
stawia go sobie potvvornie jako nieszcze-
rego przyjaciela postępu, i pojąc nie mo-
že ile jest žywioloAV szczęšcia i mądrošci
av pokornėm uznaniu przywileju nieomyl-
nošei, spadająeego na wszystkich następ-
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cow Piotrą Swiętego. Ci dumni synoAvie
ziemi, nie cheą pošwięcic dla dobra Ko-
šeiola najmniejszą cząstkę wtasnego myl-
nego przekonania, i wolą się rządziė wla-
snym rozumem !!! Bodajby im to na do-
bre wyszto; ale mi się jednakže zdaje,
že laka zbytnia ufnoše w swoj rozum i
av sity SAvoje jest grzeszną i doprowadzic
muši do zgubnėj zarozumiatošci.

Nie malo mię dziwilo, že tutejszy Wi-
karyusz Apostolski PrzcAviclebny Studach
žyl bardzo šcišle i przyjaciclsko z Avszyst-
kiemi Biskupami Szwedzkimi, a nawet
z Arcybiskupcm Upsalskim, Prymasem Pari-
stAva, bardzo zagorzalym Protestantėm, kto-
ry šmial krėloAvi Oskarovvi wyrzucac savc
ožcnienie się z Księžniczką Katolicką. Ka-
tolicki Pralat utrzymujc, že nigdzie av šwie-
cie nicnapotkal uezeriszych i szlachetniėj
myšlących ludzi, jak pomiędzy wysokiėm
duchoAvicristAAem Szwecyi, iže každy z dwo-
nastu BiskupoAV tego kraju Avysolde zaj-



217

muje miejsee , jako uezony i gorliwy roz-
krzewiciel šwiatta.

Pastorow jest w Szwecyi trzy tysiące
szešcset. Kollatorowie i gminy wybierają
ich z pošrod kandydatow uznanych przez
Uniwersytet i przez Konsystorz. Pastoro-
wie wybicrają z pomiędzy siebie swych
dziekanoAV, a dziekani przedstawiają Kr 6-
lowi kandydatėw na wakujące Biskupstwo,
Biskupi przedstawiają znow Areybiskupa.
A zatėm vox populi ' rozstrzyga los Avybo-
row, protekcye i fawory zwichnąė go nie
mogą; dla tego tež pomiędzy Biskupami
Szwecyi tyle prawdziwie ŠAAietnych mę-
žow.
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XV.

Z STOKHOLMU DO POZNANIA. MARYNA.RKA PRUSKA.

Dnia 19 Listopada znowu zagrzmialy
AASzystkie dziala w porcie i cytadelli.
Marszalek Canrobert, Nadzwyczajny Am*
bassador Cesarza Francuzow opuszezal sto-
lieę Szwecyi, žegnaly go ziemia i morze.

W pėl godziny po odjezdzie Marszal-
ka do Helsingborga zaczęla dyszec w przy-
stani korweta szrubowa Pruska Frederyk-
JVilheln. Wyrobilem sobie u kapitana
tego wojennego statku miejscc do Szcze-
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eina, dokąd dąžyl co mial tchu z depesza-
mi od Ambassadora Pruskiego w Stokhol-
mic Trzeba bylo rzueiė wszystko, pože-
gnac się ze tzami av oezach z licznemi
przyjaeiotmi, przysiądz , že wrocę najda-
lėj za dwa lata, i pušeic się na morze,
na ktorem panowala zupclna cisza.

Ale dla tak dzielncgo šiubowoa jak
naszFrederyk Wilhelm, ani cisza, ani Avia-
try przeciwne nie są zaAvadą; bieglišmy
pravvie z taką szybkošcią jak na kolei
želaznėj, odktadając trzy mile geograt'i-
czne na godzinę.

Trudno sobie zrobiė Avyobraženie o spo-
kojniejszėj i špieszniejszėj podrožy; ja
przynajmniėj nigdy nie odbylem podobnėj,
i Avszyscy oficerowie naszėj korvvety za-
ręczali mi, že podobna cisza na Baltyku,
zwlaszcza w miesiącu Listopadzie jest fe-
nomenalnošcią.

Piėrwszy tež raz w mėm žyciu mialem
sposobnošc podzhviac marynarkę AAOJenną
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krola Pruskiego. Jest to sobie niedawno im-
proAvizowana marynarka, a jednakže , o
ile o tėm sądzic mogę z zalogi Fredery-
ka Wilhelma, ma doskonale wyrobionych
žcglarzy, Avybornie Avyglądających maj-
tkoAV. Služba odbywa się tak porządnie
i dobrze jak na statkach angielskich lub
francuzkich, i jestem pewien, že i w boju
Prusacy dotrzymaliby plaeu, byleby nie
przechv bardzo przemagającėj šile rozu-
mie się. Szkoda, že Avyprawa Pruskiėj
marynarki przeciw Cesarzowi Marokari-
skicmu nie przyszla do škuliui, *widzieli-
byšmy po raz piėrAvszy pruskiego Neptū-
ną w ogniu, ale može wkrolce przyjdzie
do Avyprawy przeciw cesarzowi Sulukowi,
ktory obrazil monarchią pruską av oso-
bie Avice-konsula pruskiego pana Witte,
posiadającego dystylarnią wėdki w Port-
au-prince. Zaręczają, že Monarehia pru-
ską ujmie się za SAvego Avice-konsula obi-
tego przez pijanego Suluka w wlasnėj dy-
stylarni, i že mu wypoAvie Avojnę umyšlnie
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aby sAvoją marynarkę w užyeie wprowa-
dzic.

Pruska marynarka nie jest lak stabą
jak się zdaje ; sklada się obccnie :

1. z Fregaly žaglowėj 048 dzialach. Jest
to Avlašnie oav slawny Gefion zdobyty
av r. 1849 pod Ekernforde przez ar-

mią prusko-szlezAvieko-holsztyriską na
Duriczykach. Prussy przysądzily so-

bie -tę piękną zdobycz, ktora jest
ozdobą marynarki krola Frederyka
AVilhelma.

2. KoiAveta szruboAva Frederyk YVillielm
o 12 dzialach. (YVlašnie taž sama na
ktorėj teraz jadę z Stokholmu do
Szezecina).

3. KoiAveta žag!oAATa Amazonka 012 dzia-
lach.

4. Dwa statki transportoAve každy o 30
dzialach i jeden statek transportovvy
o 6 dzialach.
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5. Szalup kanonierskich 2G každa o 2
dzialaeh.

6. Kryp bombardskich 6 každen o 1 mo-
ždzierzu.

Przytėm znajduje się w napraAAie pa-
roAAa korweta Barbarossa o 10 dzialach,
a staAviają się dwa skunery o szešciu
dzialach.

Ze Avszystkiėm slatkoAV 51 z 191 dzia-
lami, z zatogą 1,180 ludzi i z Gū ofiec-
rami. Na stopie Avojennėj zaloga liczy
3,126 ludzi.

Krol Avymaga od oficerow savcj mary-
narki Avielkiėį zdolnošci i niepošledniėj
nauki, dla tego tež žaden pruski szlachcic
nie služy ani w artyleryi, ani w inžynie-
ryi, ani av marynarce , co z resztą, jak
tu utrzymują, nie jest wielkiėm nieszczę-
šeiem dla tych uezonych broni.

Spostrzeglcm, že mtodzi oficeroAvie žy-
ją av Avcale poufalėj komitywie z sAvemi
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starcmi podoficerami, že z niemi rozma-
vviają godzinami catenri i nawet romu się
napiją. Ale ei starzy podoficeroAvie są to

doŠAviadczeni marynarze, ktorzy jako ka-
pitanowie maryn arki kupieckiėj proAvadzi-
li nieraz i wtasne okręta po vvszystkieh
morzach Europy7 i Ameryki. Nie možna
im bylo daė szlif ofieerskich, bo to lu-
dzie matcgo wychoAA7ania , ale ptacę po-
bierają lepszą od oficerėw i Avygodnie są
utrzymani na okręcic. Oni to są \vtašci-
Avemi ksztalcicielami i węgielnemi kamie-
niami maryriarki pruskiėj, juž się zaczy-
nającėj czuc na sitaeh i pragnącėj AvaAvrzy -

noAV zwyeięzkich zdobytych choėby na
Suluku.

Otož to wszystko sobie przypomnialem
dąžąc na brzegi Pomorza, niegdyš takže
nasze, a teraz zamieszkale ludem, kto-
rych srogošci došwiadczylišmy na brze-
gach Warty w r. 1848.

Po trzydziesto - godzinnėj podrožy za-
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rzucamy kotwicę w porcie Szczecihskim.
Spieszę na ląd Avraz z kapitanem; staję
av dworcu kolei želaznėj wlašnie av cliavi-
li, w ktorej pociąg odjcždža do Pozna-
nia.

I staję av Poznaniu w ezterdziesei dvvie
godzin po odjezdzie z Stokholmu. ZapeAV-
nie nikt przedemną tak szybkiėj nie odbyi
podrožy z stolicy SzAvedzkiėj do stolicy
VVielkiego Księstwa Poznaiiskiego, i oezom
moim wierzye nie chcialem, gdy calkiein
jeszeze odurzony choralami i kanonadami
Stokholmskiemi, zoczytem się av bazarze
poznariskim wšrėd zgielku i gwaru Aviel-
kopolskiego.

Tak jest — oczom , uszom , žadnemu
zmysloAvi mojemu Avierzyė nie chcialem,
oslupialem nawidok tėj ogromnėj rožnicy
zachodzącėj w postaci kraj u i av ustroju
narodu pomiędzy dwoma dawhemi sąsia-
dami, ktorzy przez tak dlugi czas z sobą
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av až zanadto šcislėj stycznošci byli, —

jak to doAvodzą szarice i košei szwedzkie
gesto rozsiane po obszarze Polski.

AV czėm tež podobni jestešmydo SzAve-
doAV dzisiaj jeszcze?

AV uprzejmošei z jaką udzielamy go-
šcinnošė, w gotowošci do Avszystkie h po-
šwięeeri gdy idzie o honor narodowy.

Može jeszcze pod vvielu innemi AATzglę-
dami zachodzi podobieristAVO pomiędzy na-
rni a dawnemi nieprzyjaciolmi, ktorzy nas
dzisiaj szczcrze koehają ?

ZiomkoAvie sprzykrzyAVSzy sobie po-
drože po wydeptanych šeiežkach niemiec-
kich i francuzkich, korzystac može bedą
z utatwionych šrodkow kommunikacyi, i
poznawszy narod tak godny poznania, od-
poAviedzą na to pytanie godniėj nižja od-
powiedzieė zdolam.

Skoriczmy to dzielko s!owami innego
zaslužonego podrožo-pisarza , ktory ūmiai
oceniė SzwedoAV:
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— „AV ich sercach praAvošc, av umy-
slach ošwiccenie, w žądaniach sAvoboda,
w dzielnėm ramieniu rękojmia dalszcgo
bylu." (Tyszkiewicz T. II p. 291.)

K 0 It I E c.



TREŠČ RZEGZY
ZAWARTYCH W NAjNOWSZEJ PODRO&Y

PO DANU, NORWEGII I SZWECYI
W TOM I E I.

Wstcp od stronicy v do stronicy xvn.

I.

PARYŽ. HAMBURG. KIEL.
Hamburg šredniowieczny i tegoczesny. Altona. Ro-

sliimoše. Dyližans. Holsztyuki. Marynarze. Brzegi mo-
rza. Žeglarz francuzki. Pijani syuovvie Neptūną. Cho-
roba morska. Wyspa Fateter. Koseiol. Cuda. Legenda
o umartej kolatorce. Baba w męzkim kapeluszu. Gada-
tliwošc. Zabobony. Hawfru. Meermaid. Syreny. Duch
poozyi potnocnej.

Od stronicy 1 do stronicy 16.
*



II.

KOPENHAGA.
Ituch i žyeie w miešeie. Wojna. Žolnierze. Mun-

dury. Kobiety. Wykwintiie stroje. Oi'icerki. Szvvagier

.Ole Bulla. Tovvarzyslvvo Filbarmonijne. Koncert. Kry-
tycy.

Od stronicy 17 do stronicy 21.

III.
GOTHEMBURG.

Helsingor. Helsingborg. Miasta Szwedzkie. Žnivva.
Dz_ewki. Parobki. Gotbemburg wielkie i zamožne mia-
sto. Požar. Krol Gustaw Adolf. Kana.y. Konsul fran-
cuzki. Gošcinne przyjęcie. Koncertą. Odjazd.

Od stronicy 22 do stronicy 29.

IV.

CHRYSTYANIJA.
Okręta. Miasto rozleglc. Cytadella. Zamek. Zielo-

nošo. Przyjęeie. Deputacya lowarzyst\\ra przyjaciol mu-
zyki. Gošcmuosc. Prorok w w__.snym kraju. Szlachetna
ambicya. Ogrod. Praoa. Kompozycya. Koncertą. Ban-
dyta Uli Eiland. Stownošu bandyty. Opera. Szkola špie-
wu. Sala. Švvieczniki. Kobiety.

Od stronicy 30 do stronicy 49.



V.
Z CHRYSTYANII DO DRONTHEJMU.

Wieš Sundvvoldeu. Jeziora. Lasy. Krajobrazy. Šniegi.
Miasteczko Lillehammer. Handel. Nędzne požy vvienie. Sta-
cye. Gaards. Zatrudnienia vviejskie. Ksiąžki. Spokojnošc.
Typ Norwegski. Gudzbrandal. Kaskady. Przevvrocenie.
Mlody Oficer. Pomoc. Polluczeuia. Hongen. Pocztarek.
Domy na slupach. Dovrefield. Węže. Wą\vozy. Šnieg.
Zaspy. Za\viany most. Fogstuen. Zamarzle jezioro
(vv Czerwcu). Puszezyki. Jerkind. Pastor. Übiory na-
rodo.ve. Futra. Kongswold. Wypoczynek. Žabą. Gory.

Od stronicy 50 do stronicy 78.

VI.
DRONTHEIM.

Miasto. z drze.va. Sklady. Handlarze Nonvegscy. Ko-
seiol katedralny. Reformacya. Zmiany. Ui'ok sztuki. Wiel-
košo i poezja. Hotel. Pan Riss Gubernator. Pa.ac Guber-
natora. Pani Gubernatorowa. Obiad. Pomaraiicze w Dront-
heim. Rwiaty. Zupa z rumem. Pieczyste z uiedžwiedzia.
Zdrowia. Koucert. Muzycy. Od stronicy 79 do stronicy 89.

VII.

MUNKHOLM.

Skalista wyspa. Klasztor. Szumaclicr. Przywilej \vy-

roku Monarchy. Zemsta. Prawo žycia i šmierci odebrane



magnatom. Syn karczmarza prosi udzielnej ksicžniczki o

rckc. Skazanie na šmierc. Laska. Wiccznc wiczieuie.
Psalmy Davvida. Przemiana w kazamaty. Lataruia morska.
Palivvo. Widok z latarni. Forteca Krystiaustern. Szczyty
Dowru. Teatr Drontheimu. Kaplanki Afrodyty. Moralnoš.
Drontlieimu.

Od stronicy 90 do stronicy 96.

VIII.

KASKADY.

Wodospady. Leerfoes. Dcszcz. Drogi drewniane. Nie-
wygodna jazda. Rzeka giuąca w powietrzu. Skaly. Pod-
ziemia. Gorący Geyzer. Hamernie miedzi. Fabryki. Ma-
szyny. Hutnicy. Droga do drugiego wodospadu. Męczący
spacer. Walka. Rozpacz. Pomoc. Powrdt do Drontheimu.
Doktor. Stary znajomy. Jak mdwi tak pisze.

Od stronicy 97 do stronicy 104.

IX.

PINCZOW.
Kaplica Hakona Jarl. Pordvvnanie. Požary. Telegraf.

Wyobražnia. Klasztor Norbertanek. Akademia Piiiczovvska
rffzorobiona w trupiarnią. Žydy. Dąb z latarnią. Przypo-
mnienia przesz.ošei. Kobziarz Norwegski. Impro.vizaeya.

Od *.-ro|.iey 105 do stronicy 111.



X.

Z DRONTHEJM DO HAMMERFEST.

Podrož. VVybrzeže Norwegii. Szereg archipelago./. Wy-
sepki. Podwodne skaty. Podrož todzią. Statek parowy. Zatoka
Droutheimu. Ba.wany morskie. Mgla. Widok na brzegi.
Lepianki. Ludzie. Rybacy Fiumarku. Przywiązanie do
kraju. Wspomnienie i byt. Jednoslajnošc smętna. Gdra.
Polovvanie na morskie ptastvvo. Edredony. Skubanie ich.
Labirynt. Przybysz. Nožownik. Žyciorys kowala. Zatru-
dnienie w zimie i w lecie. Przep.yvv parostatku- Wzglę-
dnošd szczęšcia. Z\vycięztwa sztuki. Koto biegunowe.
Šnieg. Rošlinnošd. Žyeie w zimnym kraju. Ožywiający
paroptyvv. Powi_ania. Kobiety. Übiory. Przepych. Na-
šlado'.vnict.vo francuszczyzny. Podboje Francuzdvv. Dzieri
wiankow na morzu. Trąba morska. Pępck morski. Widok
gor. Wyspy Loffoden. Suszarnie ryb. Zniszczenie. Ludzie
žyjący z niszczenia. Nieurodzajuošc. Brak ehleba. Loso-
sie. Žyeie rybakow. Skorbut. Trzežvvošc. Burza. Krzyki.
Wieloryby. Ufuošc. Tuszcza wielorybia. Mtody blondyn
pielęgnujący rožę. Mloda dziewczyna i mlody kupiec. Po-
znanie się. Zaręczenie. Tromsoe. Lepsza rošlinnošc. Mia-
sto. Žadnej wystawy. Handel. Mięso reuifera. Pole.vka
z vvišni.

Od stronicy 112 do stronicy 144.



XI.

HAMMERFEST.
Nędzne miasteczko. Port. Niespodzianka. Trzechmie-

sięczny dzieii. Pękanie skal. Niebezpicczoi_stwa. Budynki.
Ogrod bez kwiatkdw. Ziemia przywieziona na okrętach.
Drogie kamienie. Krzew rožy. Kartofle zasadzone w do-
nrczkach. Ulica. Lepianka. Kozy na dachach. Dobra wia-
ra. Zbytek. Platforma \v przystani. Ilandel. Charaktery
narodowe. Rossyanie i Norwegowie. Statki rossyjskie. Od-
pfy w. Warzelnia tranu. Oberža pana Bank. Podziat czasu.
Za.oženie towarzystwa filharmonijnego. Laponski artysta.
Haudel z Lapoiiczykami. Miloše do kraju.

Od stronicy 145 do stronicy 162.

XII.

LAPOISCZYGY.
Geografia. Pochodzenie azjatyckie. Mongo.y czy Scyci.

Charaktery fizionomii. Postawa. Wzrost. Język tatar-
ski. Übior. Stroj Nemroda. Ilelmy na kobiecych gto-
wach. Męžatki. Ich odznaczenie. Torba. Co zawiera w so-
bie. Kolebka. Tkli.vošo macierzyiiska. Wyroby z drze-
wa sosnowego. Šanki i lyžvvy. Zatrudnienia. Mieszkania.
Obyczaje. Pijanstwo. Zbydlęcenie. Nie jedzą ehleba, i
koszuli nie znają. Nigdy nie špievva. Gwiždže. Nikodem
Kaldy. Chryslyanizm. Wplyw pogaristwa. Missjonarze.



Duchowieiislwo. Przekonanic i obrządek. Grzechy i przy-
mioty. Ciemnošc. Košcidl w Hammerfest. Šlub. Pan mlo-
dy vvysoki na cztery stopy. Panna mtoda. Straszydio. Po-
.ączenie. Psalmy. Baby Lapoiiskie rej wodzą vv domu. Pro-
myk sloiica. Krajobraz z szczytu gdry. Droga do Szpic-
bergu Jaskinia. Zbližający sic statek. Konveta fran-
cuzka La Recherche. Przyjaciel. Uczeni francuzcy. Wy-
cieczka do Havesund. Ostatnie mieszkanie ludzkie. Pan
Ullik. Froberg i Muller czyli Ludvvik Filip i hrabia
Monjoye. Podarunki krdla Francuzdvy. Biuiit krdlc\vski.
Papūga w Hawesund. Przylądek pdtnocny. Pacierzyca
niebieska -na. przylądku pdtnocnym.

Od stronicy 163 do stronicy 193.

XIII.
KAAFIORD.

Požegnanie Hammerfestu. Kaafiord. Spore miastecz-
ko. Kopalnie miedzi. Odkrycie ich. Anglicy. Węgiel
kamienny. Przepych w domaeh angielskich. Serdeczne
przyjęcie. Strojne kobiety. Gdrnicy. Kopalnie. Wyzie\vy
siarkowe. Metale. Gdra. Sosny. Ruda. Tanorama. Za-
toka. Košciolek. Praca i moraluose. Podrož do Laponii.
Anglik. Mcloman milczący. Monomania boksująca. Mi-
ster Billy Mops. Brak koni. Konie norvvegskie. Zaprzę-
gi. Namiot. Žywnošd. Požegnanie Finmarku.

Od stronicy 194 do stronicy 206.





TRESG RZEGZY

ZAWARTYCH W NAJNOWS2EJ PODROŽY

PO DANU, INORWEGII I SZWECYI

W T O M I E 11.

I.

LAPONIA.

Nieczystošc. Lepianka przewodnika. Jeziorko. Ci-
sza i dzikošc. Pustynia Ameryki. Umeblowanie le-
p.anki. Towarzystwo. Abo Laporiczyk. Obfitošc wody.
Las. Konie. Rošliny. Mchy. Grunt. Rzeka Kaaiiorl.
Gora Kormowara. Drzewa. Trudnošc poehodu. Odpo-
czyuek; Anglik z kuchnią. Skrzypek konny. Trzęsa.vi-
ska. Grunt Motnisty. Pieš Laporiski. Szczury zwane
Lemmings. Krytycy tonący w wtasnej žolei. Dėszez.
Sanie Lapuriskie. Czapka i talerz z kory brzozowej.
Nocleg w trzewiku. Mgla. Wybrzeže. Kamienie na



VI

drodze. Od polnocy ku poludniu. Rošlinnošd wzmaga
się. Brzozy.

Od stronicy 1 do stronicy 19.

II.

DALSZY CIAG PODROŽY PO LAPONII.
B.oto i kamienie. Okrąg.e biale kamyki. Mech re-

niferski. Koczowisko Lapoiiskie. Zdziuit.nie psdw na
widok konia. Namioty. Chaty poiskie. Reny. Kobiety.
Toaleta. Wstydliwošc. Anglik kupujący rena. Przy-
mioty tych zwierząt. Bogaci Laporiczycy. Übieie rena.
Opravvicnie. Pieczyste. Bagna. Trudny poehdd. Deszcze
ulewnc. P.acz i przeklęstwa. Dzielny Abo. Krajobraz.
Žolty mech. Topielisko. Rzeka Alten. Wyspa krze-
mienista. Sosna. Zmarly vvieszcz. Rošlmnošc. Kante-
keino. Košciolek. Domki. Nagie dzieci. Dlugowieczuošc
u Laporiczyk6w. Šlepota. Ospa. Trąd. Lekarstwa. Mie-
szkanie Pastora. Szlachetne übdstwo. Wędrowny ksiądz.
Trudna odpowiedziali.ošc. Damy. Umcblovvanie. ObiadLa-
poriczyka. Mleko rąbaue siekierą. Rzeka Sapprioki. Wodo-
spad pod Kalauitoe. Zręcznošc rybakovv. Ir b figlarnošc.
Nicwygody podrožy. Wicher. Karcusando. Chata. Dzia-
dek stoletni. Swiętošc. Zorza polnocna. Jezioro Suwa-
jerwi. Polowanie Lapoiiskie. Biale futra. Gronostaj—-
zając. Futerka ich. Proboszcz wKarcusaiido. Nieskro-
mny sluga Božy. Šnieg i sauki. Ren. Jego szory. Szyb-

koše. Dzikošc. Latvvošč oswojenia. Mech rcnniferowy.
Požeguanie z Laporiczykiom Abo.

Od stro:.icy 20 do stron'cy 59.



III.

ZORZE POLNOCNE.

Rzeka Muonio. KošcioL Wodo-spady w rzeee. Czd-
lenka. Karcusando. Miešciiia ruska Muononiska. Zorza
polnociia. Rzeka. Pstrągi. Finlandskie mieszkania. Po-
drož rzeka. Ejampaika. Psy i Anglik. Przemd\vieiiie.
Košciolek. fluty želazne. Dyrektor zak.addvv. Zona jego.
Blondynka. Dvvic Damy. Gošcinnoše. Droga do kopalui.
Zorza pdlnocna. Blondynka z czarnemi oczyma.

Od stronicy 60 do stronicy 77.

IV.

POBYT W KENGIS.
Cieplik w Szwecyi. Krolo.va Krystyna. Jeuny Lind.

Hrabina Spastarra. Eryk Sparre. Šmierc na ruszto\va-
niu. Zygmunt 111. Gospodarstuo vviejskie. Falangster.
Žyeie towarzyskie. Inwentarz. Urzędnicy. Mtode gospo-
dynie. Zatrudnienia domo\ve. Polnoc. Szezera pobožiiošc.
Kazania. Nabožoristwo. Piirytanizm. Poetą Bell_nann_
Anakreon i Berangcr Szwecyi. Pomnik odslonięty przez
Krola Bernadotte. Popularnošc poety. Improvrizator. Ger-
trude Sparre. Improvvizatorka Warszaw(ska w mundurze.
Geniusze. Praca wposzanowaniu. Anglik. Dzielna Szvvcd-
ka. Brzegi rzeki Tornea. Stoi.ee. Kry na rzeee. Mat-
tai'inguy.

Od stronicy 78 do stronicy 96.



I

v.
FINLANDYA.

Jępyk Finlandski. Pochodzenie. Tajemnica. S. Eryk.
Pogaristvvo. Nawrdcenie. Runas. Mitologia. Legendy. Poe-
zya. Gcniusze opiekunowie. Dziewice z okolalemi pier-
siami. Duch poezyi. Wiersz runiezny. Poetą Berndson.
Spokojnošc Finlandczykdw. Charakter. Zatrudnienie ich.
Domy jodlowe. tažnie parovve. xCzystošc obyczajo.v.
Ufnošc kobiet w moralnošc męžczyzny. Übior. Boty La-
poiiskie. Sila. Finlandczyk i Laporiczyk. Kobiety. Przy-
mioty duszy.

Od stronicy 97 do stronicy III.

VI.
MATTARINGUY.

Gošeiniec. Maupertius Astronom. Dom pocztowy.
Obiatl. Powdz i kori. Droga do Happarandy. Zajazd.
Tornea, miasto rossyjskie. Szwedki na targu. Obumar-
la Tornea. Smutny widok. Zimno. Šniežne burze. Opis
Maupertiusza. Regnard. Futra w Happarandzie. Towa-
ry. Laporiczycy przyjezdni. Z\vierzyna. Wino. Powdz.
Wyjazd do Stokholmu.

Od stronicy 112 do stronicy 123.

VII.

Z HAPPARANDY DO STOKHOLMU.
Koniki, Lasy jodtowe. Jednostajnošc. Wiewidrka.

Szare lisyv. Požary. Žywio. zniszczenia. Kalisz. Rze-



IX

ka. Lulea. Pilca. Umea. Pierwsze šlady ošvviaty. Me-
ble jodfovvo. Gošcinnošd. Wykwintnosc. Zwierzyna i na-
biat. Zajazdy. Übranie Anglika. Czamara. Sundzwal.
Napašc na Anglika. Žeglarze. Abo. Księgarnia. Panna
Bremer. Naktady Szwedzkich ksiąžek. Ošwiata pord\v-
nawcza.

Od stronicy 124 do stronicy 137.

VIII.

ZAMEK BARONĄ.

Jefleborg. Koneert. Oficerowie Marynarki. Baron
Steena. Zapioszemc. Rozmowa. Pocl.odze_.l6 polskie,
Radziwi.towic. Zmiana nazvvi.ska. Zabytki historyczn<\
Nocleg. Krajobraz zimowy. Gory i morze. Nemrod pol-
ski. Niespodzianka. Tu.acz. rokrewiei.stwo. Hrabianka
Lilla Arstidierna. Weso.a corka smctncj polnocy.

Od stronicy 138 do stronicy 148.

IX.

F A II L U N.
Piękne "krajobrazy. Kosodrzevvina. Zielone dachy. Mie-

šcisko. Kopalnie miedzi. Chaos. Odchtoii. Šwiate.ka.
Wschody. Galerye podziemne. Grdb tysiąca ludzi. Po-
mnik pracy i \vytr walošci. Powietrze. Rožnobannio kry-
sztaly. Palący snop. Przepyszny.widok. Trudny pochdd.
Niebo. Gorink. Męczennicy übdstwa.

Od stronicy 149 do stronicy 158.



X.
UPSALA.

Pogoda. Nocna podrož. Wschod storica. Ateny Skan-
dynawii. Miasto Upsala. Mlodziež. Katedra Upsalska.
Groby Monarchow. Zbor katolikdvv przyjmujący vvyznanie
Lutra. Gustaw Adolf ojciec vvszechnicy. Księgozbidr.
Ucznio\vie. Muzyka. Waltornišci. Professer Muzyki Haf-
fner. Kompanišei. Lindblad nauczyciel. Jenny Lind. Krol
Oskar zwolennik muzyki. Następca tronu flotro\versista.
ToAvarzyst\vo filharmonii. Koneert. Laureat muzyki. Ho-
nory uniwersyteckic. Dochdd. Dingi Koneert. Doktoro-
wie Muzyki. Od stronicy 159 do stronicy 167.

XI.

JEZIORO MELAR I ZAMEK STOKLOSTER.
Szvvedzki Willandw. Jezioro olbrzymie. Archipelagi,

Brzegi Pamiątki i legiendy. Rozbojnicy. Zamki ich.
Žagi. Sigurd krol Szwecyi i Alfsol dziewica Norvvegii.
Drewniany kapelusz. Šcigany krol. Znajomošc historyi.
Durna z chvvaty narodovvej. Ogrom zamku Stokloster.
Feldmarszafek Wrangel. Lupy na Polsce zdobyte. Ko-
šciot ozdobiony marmurami 01iwy. Pomnik grobowy.
Slawa hr. Oskarą Brahe.

Od stronicy 168 do stronicy 178.

XII.
STOKHOLM.

Romantyczne krajobrazy. Porovvnanie z Stambulem
i z Neapolem, Morskie odnogi przerzynające miasto.

X



XI

Pafac krdlcwski. Obclisk wystawiony przcz krdla oby-
watclstwu. Most na Normalm. Teatr, w ktdrym zabi-
to Gustawa 111. Ulica Rrdlowčj. Proporce na wyspic
rycerskiej. Grobowiec Gustawa Adolfą. Archiwum. Pa-
miątki. Wizerunck Leszczyiiskiego i Sobieskicgo. Lu-
dnošc. Švviątynie. Handcl. Fabryki. Francuzi Pdlnocy.
Widowiska. Zakfady naukowe. Akademija uauk. Malo-
widfa. Wystawa. Dobroczynnošc. Towarzystwo biblijne.
Zwierzyniec. Powozy. Czd.na. Omnibusy.

Od stronicy 179 do stronicy 188.

XIII.
STOKHOLM WEWNATRZ.

Mieszkanie. Czystošc. Traktyernic. Pokarmy. Chleb.
Wino. Listy polecające. Wizyty. Stary pan Goldsmid,
tešč Jenny Lind. Pan Barnum, s.awny Exhibitor. Sy-
rena. Slovvik Szwedzki w Ameryce. Dobroczynnošc špie-
waczki. Damy Sz.vedzkic. Szlachetnošd i uczucio\vošc.
Heloiza Szvvedzka. Übior i stroj... Obuvvic. Szevvcy War-
szawscy. Trzevviki Paryzkie. Kobiety zludu. Deniora-
lizaeya.

Od stronicy 189 do stronicy 201..

XIV.

CANROBERT I DREYSZOK vV STOKHOLMU?.
Przyjęcie boliatera i muzyka. Špiewy narodowe. Za-

klady wojskowe. Wojsko. Polityka Szwecyi. Žolnierz.
Capstrzyk. Chorai religijny. Gwardya przyboczna. Nor-
wegianie. Markietanka. Jėj grzecznošc. Niemcy. Bracia



XII

Markietanki. Canrobert w obozie. Rozmo\va z swym ad-
jutaiitem. Brumerowanie. Lud kocha dynastyą. Krol
Autorėm dziefa o wiczieniach. Następca trouu. Jogo po-
chvvaly oddavvane Drejszokowi. Krolovva. Košciol kato-
lioki. Msza. Nietolerancya rcligijna. Jak sobic wyobra-
žąją katolikdw. Wikaryusz Apostolski. Jego zdauio o
Prafatach Szwecyi. Duchowieiistwo. Wybory.

Od stronicy 202 do stronicy 217.

XV.

Z STOKHOLMU DO TOZNANIA.

Korweta szrubowa pruska. Požegnanie. Marynarka
wojenna pruska. Liczba okrętdvv. Wymaganie. Ton Ofi-
cerdw Marynarki. Podoficeiwie. Szczecin. Poznari.

Od stronicy 218 do stronicy 226.


