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szyny. Hutnicy. Droga do drugiego wodospadu. Męczący
spacer. Walka. Rozpacz. Pomoc. Powrrót do Drontheimu.
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W S T Ę P.

Nie wiele wiedziałem o Norwegii pięć
lat temu przed przeczytaniem książki, któ-
rą o niej napisał nasz podróźopisarz Dok-
tor Tripplin, ale raz przeczytawszy drugi
tom wydania poznańskiego jego Wspom-
nień z Podróży, o niczóm nie marzyłem i
nie myślałem jak o szlachetnym kraju,
przodkująeym wszystkim innym narodom
w prawdziwej oświacie, to jest w zamiło-
waniu pracy, moralności i honoru. Było
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to jeszcze w Warszawie, gdziem jako mło-
dy i niewyrobiony skrzypek orkiestry tea-
tru niewiele miał sposobności nabrania
zdrowych wyobrażeń o godności człowie-
czeństwa, o jego prawach, i o budowie
owych zajmujących maszyneryj, które na-
zywamy narodami. Nie wiedziałem na-

wet, że się jeden naród od drugiego czóm-
siś więcej różni jak językiem, którym je-
go członkowie przemawiają; o duchu zaś
instytucyj narodowych takie miałem wyo-
brażenie jak ślepy o kolorach.

Ale przejrzałem bardzo jasno po prze-
czytaniu książki Doktora Tripplina, i ze

wszystkich przez niego opisanych krajów
najwięcej pokochałem Norwegski, jako
niezmierny głaz probierczy, na którym się

najwyraźniej wykazała skuteczność pracy,
wytrwałości, moralności i zdrowo pojętej
religii. Uwielbiłem ten naród, i kiedym
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sobie chciał wystawić cóś uczciwego co
nie ukradnie, nie obmówi lub nie zdradzi,
cóś mądrego co nie wypapla, cóś dumne-
go co się nie zniży, cóś mocnego co poda
rękę gnębionemu bliźniemu, to sobie wy-
stawiałem Norwega, dzielnego syna świa-
tMj północy, —to sobie go wystawiałem
takim, jakim go malował nasz podróżopi-
sarz w swych Wspomnieniach.

Słowem, ideałem serca mojego był Nor-
wegezyk, Eldoradem duszy mojej Norwe-
gija, i nawet mnie Hiszpanija z calem
swćm ciepłem i z wszystkiem! czarnookie-
mi donnami nie tyle do siebie wabiła, ile
zimna Skandynawija, w której, jak utrzy-
muje Autor Wspomnień z Podróży, ko-
biety tak są żywo, jak umarłe ryby.

Ogarnęła mnie tęsknota do takiego po-
czciwego kraju, co jeszcze zdrajcy kraju
nigdy na swój ziemi nie dźwigał, i ta tę-
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sknota spletła się z móm arlystycznem ży-
ciem, grzała je, podsycała i rozwijała. Za-
pragnąłem wyższego wydoskonalenia i wy-
jechałem do Drezna do Karola Lipińskie-
go, znamienitego mistrza w szlachetnój
sztuce wabienia smyczkiem po s(runach.

Przez całe pół roku używałem rad klas-
sycznego syna Orfeusza, i nareszcie dopu-
szczony zostałem do zaszczytu grywania
w orkiestrze teatralnej za dwadzieścia pięć
talarów miesięcznej płacy, ale widząc, że
orkiestrowe życie doprowadza do stępiało-
ści, zerwałem się silnem postanowieniem
z niewolniczej ławki drugiego skrzypka i
dążyłem dalej— do Paryża, do miasta,
w którym prawdziwy talent znajdzie uzna-
nie i ośmielenie. Wszakże tam się pozna-
no wkrótce na zdolnościach Izydora Lotto
przed rokiem jeszcze grającego w kawiar-
niach warszawskich, i płaconego groszami
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i kiwnięciem głowy za swą gienijalną mi-
strzowską grę.

Więc śpieszę do Paryża, tam znajduję
przyjaciół krajowej sztuki, wstępuję do
Konserwartoryjum, sławny pan Massard
mną się zajmuje i nie przestaje zapewniać,
że jestem bardzo wiele rokującym skrzyp-
kiem. Pracuję rok cały z usilnością, o
jakiej nikt w naszym poczciwym, wysilać
się nielubiącym kraju żadnego mieć nie
może wyobrażenia, wynajduję trudności,
aby je pokonywać, i żadnych się nie lę-
kam trudności, istotnie doszedłem do tego
stopnia wprawy i mocy, że mnie nie za-
straszały żadne, przez innych przede mną
pokonywane zawady.

Przytem kształcę się umysłowo, wiem
bowiem, że artysla nie komponujący jest
tylko grajkiem jak każdy Czech, i prze-
świadczony jestem, że wirtuoz chcący do-
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brze komponować, musi zawiadywać licz-
nym pocztem myśli, musi wiele wiedzieć,
dobrze wiedzieć, jednem słowem musi być
starannie wychowanym człowiekiem.

Więc czylam wiele, uczęszczam nawet
na niektóre kursą historyczne, a zawsze
wielkiego doznaję pociągu do etnografii i
zawsze pragnę smyczkiem moim ułatwić
sobie sposób zwiedzenia tego świata tak
pięknego, o którym ziomek nasz z takiem
zachwyceniem mówi.

Ale — wojna wybucha , protektorowie
moi muszą wracać do kraju i wyjeżdżając
zapominają o mnie, żadne mnie leź z kraju
nie dochodzą fundusze, pan Massard już
nie pytany przez wielkich panów o moje
postępy w muzyce mniej się mną zajmuje, już
mnie prawie zapomina,— bieda mi zaczyna
dokuczać, lekcyj znaleźć nie mogę, bo nie
mam dostojnych znajomych: wstępuję więc
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do orkiestry Akademii Muzycznej i za dwie-
ście franków miesięcznej płacy zaprzedaję
moje skrzypce, mój smyczek a nawet mój
gienijusz panu Dyrektorowi Orkiestry.

I byłbym może na całe moje życie po-
został orkiestrowym wirtuozem. Postra-
dawszy wolność moją, postradawszy także
wiarę w samoistność mojego talentu, był-
bym zaśniedział, zanudził się tak jak wie-
lu innych bardzo gienijalnych muzyków,
a pomiędzy niemi i mój świetny nauczyciel
Baranowski, i byłbym nigdy koncertu nie
dał, świata nie poznał, gdyby nie traf,
czyli raczej pan Ole-Bull, Orfeus'z Norwe-
gii, chlubnie znany z talentu i z charakte-
ru na całym świecie a nawet u nas w War-
szawie, gdzie przebywał w 1841 roku, i
swą prześliczną grą zachwycił wszystkich,
a nawet najreligijniejsze istoty, jak to świad-
czy entuzyjastyczny artykuł pani Ziem
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w Przeglądzie Naukowym. Dla przepysznej
gry jego jedni zapomnieli, że nie jest ka-
tolikiem, drudzy wybaczyli mu, że nie jest
żydem; i może po pierwszy raz protestant
tak był enluzyjaslycznie chwalonym przez
fanatyczną zwolenniczkę ullra-montanizmu,
i zarazem przez żydów dzierżawiących u
nas monopol muzyki razem z tytoniem, lo-
teryją, kopytkowćm i literaturą.

Ale jak też gra! Wprawdzie nigdy nie
słyszałem Paganiniego, ale słyszałem Li-
pińskiego, panów AiTot, Berriot, Ernsta i
naszego Baranowskiego, którego ja zawsze
będę kładł w rzędzie najpierwszych ar-

tystów.
Wszyscy grają dobrze, po mistrzowsku;

Ole Buli może nie gra lepiej, ale gra ina-
czej i w kilku specyjalnościach, w użyciu
pianissimów i stakkalów nikt. mu jeszcze
nie zrównał. Jakież to wykończenie w to-
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ehnice jego, jaka przedziwna polotność fan-
tazyi, jakaż siła w czuciu! Chopin, jako
pianista, może nie stanął wyźćj od Ole
Bulla jako skrzypka, a to zdaje się naj-
większa pochwała na jaką zdobyć się mo-
że polak dumny z krajowych talentów mu-

zycznych, żywionych poezyją rodzinnego
powielrza.

Poznałem Ole Bulla, zaznajomiłem się
z nim, przylgnąłem doń sercem i duszą
jako do człowieka tyle zdumiewającego ta-
lentem ile czarującego uksztalceniem i ser-
cem, i stałem się jego nierozdzielnym to-
warzyszem podczas trzech miesięcy, które
spędził w Paryżu i w cclniejszych miastach
Francyi.

A potom — teraz się łatwo domyśleć
reszty, a potem Ole Buli pojechał do Ame-
ryki a mnie zaproponował, abym pojechał
zastąpić go w jego ukochanym rodzinnym
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kraju; a mnie do tego nie trzeba było dłu-
go nakłaniać, bo zwiedzić Norwegiją by-
ło od lat kilku celem najgorętszych ży-
czeń moich.

Co tylko brat dla brata zrobić może, to
wszystko uczynił Ole Buli dla cudzoziem-
ca, znanego mu dopiero od kilku miesię-
cy. Rozpisał pochwalne artykuły do wszyst-
kich skandynawskich gazet dla przygoto-
wania Danii, Norwegii i Szwecyi na moje
przyjęcie, wyposażył mnie wielkiem mnó-
stwem listów polecających, i— pożyczył
mi pieniędzy na drogę.

Lepszego smyczka w życiu mojem nie
widziałem, nawet o nim nie słyszałem,
Maestro Niccolo Paganini byłby tego pe-
wno nie zrobił nawet dla rodzonego ojca
swego.

Więc puściłem się w moją pierwszą
artystyczną podróż właśnie w chwili gdy
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na północy i na południu grzmiały wojen-
ne gromy. Dziwna rzecz! Marsa głos od-
zywający się tak donośnie pod samą Skan-
dynawiją nie zagłuszył pieniów córek Apol-
lina.

Ale Muzy Skandynawskie nie są tak
strachliwe, nie truchleją tak łatwo na wi-
dok niebezpieczeństwa, są to Muzy zdro-
we, silne i wcale nie nerwowe.

W wielu byłem miejscach, do których
Autor Wspomnień z Podróży wcale nie
zaszedł, zwłaszcza w Szwecyi, którćj nie
zwiedził, ale wszędzie gdzie był znala-
złem ślad jego pobytu w pamięci osób
przezeń opisanych, i przeze mnie staran-
nie odszukiwanych. Piętnaście lat prze-
szło od owego czasu, w którym Doktor
Tripplin zwiedzał Skandynawiją, i nie je-
dne zaszły zmiany w jej położeniu, ale te
zmiany nasz podróżnik przewidział, prze-
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powiedział, bo one musiały wyniknąć z in-
stytucyj, na których jest zabezpieczony los
postępowych, rozumem i cnolą rządzących
się społeczeństw; i dziś jeszcze Norwegi-
ja może służyć za przykład do naśladowa-
nia zwłaszcza tym nieszczęśliwym krajom,
które Bóg tak hojnie wyposażył, a które
roztwarzająccmi namiętnościami targane ko-
rzystać nie umieją z darów Jego; (mówię
tu o Hiszpanii).

Powróciwszy po sześciomiesięcznej po-
dróży do zagrody rodzinnej nad Wartę,
spocząłem pod strzechą rodzicielki, i nic-
wprawnem piórem skreśliłem główne wra-
żenia tej pięknej wycieczki, w ciągu któ-
rej poznałem tyle dzielnych ludzi, i po-
jąłem tyle różnych instytucyj wpływ i
ducha.

Komuź miałem ofiarować, komuż poru-
czyć tę pracę do ocenienia, kogo pro-
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sić, aby ją raczył spalić jeśli nic nie
warta ?

Oto pytania na które łatwo odpowie-
dzieć.

Pierwszemu polskiemu podróżnikowi po
Norwegii należy się prawo wyrokowania
o tem, i w nadziei, że on nie odmówi pe-
wnego spółczucia swemu naśladowcy, prze^
słałem ten rękopism Autorowi Wspomnień
z Podróży podpisując go literami

J, T.
Pisałemd.l9StycznialBs6r.
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PARYŻ. HAMBURG.KIEŁ.

Nikt o tem nie wątpi, ze się bardzo ła-
two dostać z Paryża do Hamburga lądem,
bo te dwa miasta łączy kolej żelazna.

W Hamburgu chciałem zwiedzić staro-
żytny, poczciwy, śmiały Hamburg z do-
mami na ośm piątr przedstawiającemi się
bokiem i wzniesionemi jak ostrokątne pi-
ramidy, z oknami i drzwiami misternej
roboty, z ludźmi tc^mąccmi męztwem i
życzliwością.
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Nie mogłem znaleźć owego Hamburga
średnich wieków— spalił się; pozostał tyl-
ko Hamburg nowożytny z nowiuteńkiemi
domami, z kwitnącemi ogrodami, z ogro-
mnemi pakami i beczkami towarów, ale
żaden ślad walecznego wolnego miasta
nie pozostał na fizyjonomii kupieckiej dzi-
siejszego Hamburga.

Niewiele można powiedzieć dobrego o
mieście, które odbudowane po większej
części groszem ze składek zebranym, do
czego się bardzo znacznie nasz Kraków
przyczynił, nie umiało się temuż Krako-
wowi wywdzięczyć w chwili, gdy go tak
ciężko dotknęła klęska pożaru.

Śpieszmy zatem do Altony, miasta duń-
skiego odypgłego o piątą część mili od Ham-
burga; wit# nas krzyż biały na czerwo-
nem polu, to stary Danebrok czyli propo-
rzec Danii.

Tuż pod Altoną znajduje się najpię-
kniejszy ogród botaniczny całej Północy.
Podróżowałem już we Francji południo-
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woj, ale dotychczas nic miałem wyobra-
żenia o takich gajach gieranii i azalei po-
między któremi tutaj się przechadzałem.

Pomiędzy roślinami wodnemi, spostrze-
głem jeden kwiat kształtu słonecznika,
ale wielkości kola wozowego. Ten kwiat
niedawno odkryty nazywa się Królową
Wiktoryją.

Ztąd puściłem się dyliżansem w dalszą
podróż, to jest przez całe Holsztyńskie do
Kieł.

Nie jest to przyjemna podróż, cią-
gnie się po piaszczystym gruncie, po któ-
rym ciężkie szkapy z trudnością postępo-
wały.

Dyliżans napełniony był hamburskiemi
kupcami, którzy bezprzestannie mówili o

spekulacyach handlowych do najwyższego
stopnia ożywionych pobytem floty Sprzy-
mierzonych Mocarstw w Kici. Po drodze
jakkolwiek wolno postępowaliśmy, prze-
ścignęliśmy jednakże z jakie dwa tysiące
czterokonnych fur wiozących do Kici naj-
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różnorodniejsze towary a zwłaszcza pro-
wij ant.

Czternaście godzin trwała ta nieprzy-
jemna podróż, nareszcie przecież stajemy
w straszliwie hałaśliwym Kieł, mieście
brzydkiem i najgorzej brukowanem.

Holsztynki takie są dziś piękne jak za

czasów pana Chryzostoma Paska, to jest
godne są służyć za straszydła na wróble
w prosie, lub nawet na trześniach. Wy-
stawić sobie kobiety wysokie, silne ale
chude i czerwone, chodzące w kapelu-
szach męzkich z grubej pilśni i ze zwie-
szońemi pokrzywionemi skrzydłami. Prze-
cieżem jeszcze nic brzydszego w życiu
mojem nie widział.

A jednak marynarze, nawet francuzcy
nic dają tym dużym i złośliwym babom
pokoju, ciągle się z niemi drażnią i nie-
raz dobrze od nich po czubie dostają. Na
własne moje oczy widziałem jak chłopka
holsztyńska jednym kułakiem powaliła
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franeuzkiego marynarza na ziemię. Te
istoty więcej do mężczyzniaków jak do
kobiet podobne, za to ich mężowie i bra-
cia wyglądają dość zniewieśeiale a raczej
mazgajowato. Tom już nieraz zauważył,
że gdzie kobiety rej wodzą, tam mężczy-
źni nikczemnieją.

Okoliczne brzegi morza są cudownej
piękności pokryte pysznemi drzewami,
zwłaszcza bukiem, dębem, sosną, klonem,
świerkiem, jaworem , brzeziną i grabina.
Nigdym sobie nie wyobrażał, żeby mogło
istnieć wybrzeże morskie całkiem ogrom-
nemi drzewami zarosłe, i żeby żywe ga-
łęzie płaczącej brzozy i wierzby mogły się
dosłownie pławić w pianie rozhukanego
okropnie rozdąsanego morza. A jaka to
świeża, mocna, pełna jędrności i zdrowia
zieloność w owych liściach, które zdaje
się wycięte są w szmaragdach i w mala-
kicie! Toż to zachwyca a zarazem uzdra-
wia oczy, toż to balsamem jest dla obo-
lałego serca, przypominającego sobie Wil-
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lanowskie drzewa sadzone mężną ręką Ja-
na Sobieskiego.

Tu mnie nie dochodził gwar miasta
niezwykle zaludnionego synami Neptuna
franeuzkicmi i angiclskiemi, żyjącemi z so-
bą wrzekomo w jakiejś sztucznej zgodzie,
ale zawsze z podełba na siebie spogląda-
jąccmi. Niech mi co chcą gadają, ale
Francuz nie przestanie mieć na sercu Tra-
falgar i Waterloo, Anglik zaś nie przesta-
nie go mieć w samem sercu. Pamięć hi-
storyczna nie łatwo wygasa w ludziach
żywiących się podaniami przeszłości od
kolebki aż do grobu , a w ludziach pro-
stych, lecz silnych i do poniesienia śmier-
ci zawsze gotowych, pamięć smutnej lub
chlubnej przeszłości jestprawdziwie trwa-
łym, nieubłaganie trwałym żywiołem.

Wyszedłem na wzgórze, z którego wi-
dok z jednej strony na przystań, z drugiej
strony na zachodzące słońce. Przystań na-
pełniona wojonnem i okrętami dwócli wiel-
kich narodów, słońce zachodzi krwawo
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jak gdyby im zapowiadało walki, krew,
pożogę. Słońce zaszło, z lasu masztów
spadają flagi jak tyleż trójkolorowych kon-
dorów, zaryezały działa wieczorne. Te-
raz mogę wrócić do Kieł, już na jego uli-
cach nie spotkam pijanych synów Neptu-
na; już tam są we wnętrzu tych pływają-
cych zamków i cytadel.

Aja równo ze świtem biegnę na pocz-
towy paropływ bardzo małych rozmia-
rów, na Fryderyka IV-go, i puszczam się
do Kopenhagi zapłaciwszy za przewóz
w pierwszej klassie właśnie tyle, ile się
płaci za przewóz z Warszawy do Ciecho-
cinka. Przespałem godzinę rozciągnięty
pod ławką z głową wspartą na poduszce
powietrzem wydętej; a potem gdy się mo-
rze burzyć zaczynało, i choroba morska
zjawiła się pomiędzy podróżne mi, zsze-

dłem z tylnego pokładu na przedni, i po-
między populusem oezekiwałem napadu
tej choroby, podobno bardzo rzadko kogo
ochraniającej. „Pod tym względem zapc-
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wne i ja nie będę należeć do wyjątków,
a wolę ją odbyć tutaj pomiędzy ludem,
niżeli tam pomiędzy eleganckiemi dama-
mi i jegomościami"—rozumowałem sobie,
fcdając -się na łaskę i >»iełaskc. Po pierw-
szy raz podróżowałem na morzu.

Nie! nie przyszła pomimo kołysań stat-
ku, trzęsienia maszyny i przykładu dane-
go mi przez prawie wszystkich podró-
żnych. Tak i nieinaczęj, należę do wy-
jątków, nerwy żołądka mojego są z dró-
tu oplecionego jedwabnemi nitkami, naj-
mniejszego nie doznaję wzruszenia, opie-
rają się wszelkim zgubnym wpływom. Wi-
dzę, że jestem stworzony na morskiego
turystę, i bardzo się z tego cieszę.

Czemu to mam przypisać? Zdaje mi
że wstrzemięźliwości, w której byłem

wychowywanym od urodzenia przez mat-
kę troskliwą, surowej moralności matro-
nę. W calem mojem życiu nie wypiłem
kwaterki wódki, chociaż nieraz polując
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na wsi z kolegami zimno mnio wzywało
do użycia pokrzepiających trunków.

Przepływamy około wyspy Falster, i
jedna z bogatych holsztyńskich chłopek
jadąca z kilkoma kojcami drobiu, z se-
rem i masłem do Kopenhagi, przynęcona
ciekawością z jaką się wpatrywałem w wy-
spę, przybliża się do mnie i pytaj

— „Widzisz Pan ów kościół ze spiczastą
czerwroną wieżą tam na wyspie stojący
pośród wysokich skał ? "

— „Widzę, nawet rozeznaję czarnego
koguta pod złocistym krzyżem, połyskują-
cym tak wesoło wr promieniach słońca."

— „Otóż to jest kościół parafii, wr któ-
rej się rok rocznie wydarza jakiś eud"—
powie mi tajemniczo Jejmość z ogromnym
męzkim kapeluszem na jasnowłosej czer-
wonej głowie.

— „Cuda się wydarzają — tutaj na wy-
spie Falster?"

— „Nigdzie częściej jak tutaj na Fal-
sterze,— przynajmniej wr monarchii Duń-
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skiej;— ale Pan może wcale nic wierzy
w cuda?"

— „Jak najchętniej — przecież jestem
chrześcijaninem, a nadto znamienitym übó-
stwiaczem legend ludowych; poluję na
nie gdzie się tylko zjawią. Opowiedz Jej-
mość z łaski swojej historyę cudu wyda-
rzonego w tym roku w parafii; której wi-
dziemy kościół z czerwoną wieżą podo-
bną do przewróconego do góry korzeniem
przykładnic czerwonego buraka."

— „Otóż ten kościół ufundowanym zo-
stał lat temu trzysta przez bogatą panią,
właścicielkę tej wsi, a ta pani, która się
śmierci nadzwyczajnie lękała, wybłagała
sobie od P>oga tak długie życie jak trwać
będzie ten kościół z kamienia mocno po-
stawiony. Bóg raczył wysłuchać prośby.
Minęło sto lat, mija dwieście lat — ko-

ściół stoi a pani żyje. Ale złe czasy nad-
chodzą, niema czem reparować kościoła;
on niszczeje oczywiście, każdej chwili
więcej, a pani grzybieje, traci słuch , po-
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tein wzrok, nareszcie już się ruszyć nie
może, schnie do tego stopnia, że ją po-
mieścić można w żelaznym kufrze, i że
ten kufer należycie wysłany erdredonem
zaniesiono do zakrystyi kościoła, gdzie co-
dziennie Ksiądz Proboszcz do niej zagląda
i pyta się czy jej czego nie potrzeba. Ale
od lat pięćdziesięciu jest zupełnie martwą

i tylko raz w rok, w dzień fundacyi ko-
ścioła i zarazem odpustu, odpowiada Księ-
dzu, że należy /.restaurować kościół, albo
go zupełnie aż do fundamentów zburzyć,
inaczej ona ani do sił nie wróci, ani umrzeć
nie zdoła. Pieniędzy na restauracyję nie
było, bo potomkowie Hrabiny zadłużyli
się, zubożeli i tylko tytuł właścicieli po-
siadają,— a burzyć kościoła parafijanie nie
dozwalają. Ale tu na raz ostatni właści-
ciel tej wsi bezdzietnie umiera, i testa-
mentem nadaje daAvnym poddanym wol-
ność i prawo własności tej wsi obciążo-
nej okropnie długami. Włościanie biorą
się w kupę, i nie tylko płacą długi na ich
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wsi ciążące, ale nawet restaurują jak
najpyszniej kościół. Wystaw sobie Pan,
w dniu, w którym się odbyło solenne po-
święcenie zrestaurowanego kościoła, trzech-
setletnia Hrabina wstała okazałą, zdrową
kobietą ze swej żelaznej skrzyni i podzię-
kowawszy w obce całej ludności Bogu i
parafijanom swoim , zrobiła ślub, że zo-

stanie zakonnicą, i została nią, ale dale*
ko ztąd —aż w Rzymie. Parafijanie zło-
żyli się jej na koszta podróży. Otóż co
się stało w Falster dwa lata temu w obee
dwóch tysięcy ludu, i wiele innych cu-
dów tu się przytrafiło i jeszcze się przytrafi
zwłaszcza teraz, kiedy Hrabina w rzym-
skim klasztorze błaga Boga o błogosławień-
stwo dla tej wyspy. To też jak się wie-
dzie tym wyspiarzom? najlepsze ryby, naj-
lepsze włoszczyzny, zboże, bydło tutaj;—
wszystko co najlepsze to tutaj,"

I cóż? miałem babie w męskim kape-
luszu dowodzić, że taki cud jest niemo-
żliwy, niemożebny. że nigdy nic podobne-
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go ani nie było, ani będzie ? Nie! pozosta-
wiłem ją w tem błogićm mniemaniu, że
hrabinę kościoły zakładające mogą żyć
wiecznie, byleby kościół był dobrze u-
trzymany, należycie restaurowany, byle-
by Ksiądz Proboszcz codziennie do nich
zazierał, i modlił się za nie także co-
dziennie.

Baba w kapeluszu męskim skoczyła
mi z radości do szyi, poczęstowała mnie
wódką, której mały łyk musiałem przy-
jąć, i serkiem z nabiału najpiękniejszej
holsztyńskiej krowy sporządzonym.

Polubiłem tę babę, poiłem ją pończem,
aby dużo gadała o cudach i śpiewała na-
rodowe piosnki. Doskonale się udało. Hol-
sztynka miała pamięć bezdenną, coraz no-
we opowiadała historyje o cudach i stra-
chach, a nareszcie wzięła się do śpiewu,
i piejącym jak strazburski kogut głosem
kilka tak oryginalnych charakterystycz-
nych piosnek wyśpiewała, żem je sobie
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zanotował jako myśli muzyczne, z któ-
rychby później można było przy wolnym
czasie, przy spokoju i natchnieniu wysnuć
cóś za nadzwyczajnie oryginalnej osnowy
uchodzące. Tak się posiłkują muzycy, jak
się może od czasów Homera posiłkowali
poeci; nic zupełnie nowego pod niebem,
tylko stare przybiera jakieś nowsze wię-
cej estetyczne kształty i barwy, i czaruje
nas dla tego, że całej przeszłości rodu
ludzkiego przecież i najlepsza głowa znać
nie może.

Z tego wszystkiego, i z wielu innych
rzeczy podpadłych mi pod zmysły, nabra-
łem przekonanie , że wyspy Bałtyku tak
gęsto w nim rozsiane i czepiające się da-
wnych sławiańskich siedzib węzłem cią-
głym od przeszłych podań całkiem nieo-
derwanym, są kolebką dziwnych, poety-
cznych , panowaniem rozważnego Prote-
stantyzmu jeszcze wcale niestłumionych
zabobonów. Jeszcze tutaj rybak wierzy
w Hawfrau, w kobietę morską z modrem
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i złośliwćm okiem, z jasnozłotym włosem
spadającym na prześliczne barki barwy i
połysku perłowej macicy. Ona odmawia
młodego męża od jego małżonki, czaruje
go, ujarzmia i wiedzie z sobą w głębokie
otchłanie do kryształowego pałacu, w któ-
rym śród zwodniczych roskoszy umiera i
zgniłym trupem powraca na wybrzeże.
Oni jeszcze wierzą w Mecrmaid, w dzie-
wczynę morza, w zdradliwą syrenę, która
dźwiękiem tęsknego głosu swojego wpro-
wadza łodzie i okręta na skały, gdzie się
rozbijają i giną. A nawet Mężczyznę Mor-
skiego wymyślili dla straszenia młodych
kobiet lubiących przechadzać się po brze-
gach morza, i tracić drogi czas na pró-
żnej i płonnej pogadance.

W naiAvnych podaniach Północy prze-
bija się jakiś urok tajemniczy, niepewny,
mglisty,— ale zawsze do utilitarności dą-
żący. Jest w nich jakaś czystość religij-
na, moralna; a nigdy w nich nie znajdziesz
nic do sprosności, nawet do lubieżności
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ciągnącego; tem się różni od odurzających
nęcących poezyj Południa, wypielęgnowa-
nych w gorącem słońcu nękającej i pra-
gnącej się rozkiełznać zmysłowości. Duch
naszej północnej poezyi jest wstydliwszy.
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11.
KOPENHAGA.

Gdyby i**j Autor Wspomnień Mt był
opisał tak szczegółowo i to razy kitka
nie tylko w różnych wydaniach swych po-
dróży, lecz także w Pamiętnikach leka-
rza możnaby o tym wspaniałym i
bohaterskim grodzie bardzo wiele piękne-
go powiedzieć, t>o istotnie stolica Danii
jest tak uroczą jak tylko może hyó wiel-
kie miasto rozesłane nad brzegami morza
na żyznym i malowniczym gruncie.

Jest to stolica w calem znaczeniu tego
słowa jz wysokiemi wieżami, Heznemi pa-
łacami, z ulicami może za nadto szerokie-
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mi, placami może za bardzo obszernemu
Trudno ożywić odpowiednią ludnością i
dostatecznym ruchem tak wielkie kolosal-
ne rozmiary, i zwykle braknie też Kopen-
hadze cokolwiek życia, ale teraz tocząca
się wojna cokolwiek ożywiła Kopenhagę,
i mnóstwo tu znajdujesz obcych okrętów,
i obcych żołnierzy, ustawicznie masz przed
oczyma roje czerwono frakowych Angli-
ków, chmury czerwonomajtkowyeh Fran-
cuzów, nie mówiąc już o ciemno übra-
nych żeglarzach obu sprzymierzonych na-
rodów.

Pomiędzy tcmi żołnierzami, najlepiej
wygląda wojsko duńskie w swych jaskra-
wo czerwonych krótkich surdueikach, któ-
re panujący Monarcha Fryderyk VII, na-

tychmiast po swem wstąpieniu na tron
zaprowadził na miejsce burakowych Ira-
ków, dotychczas przez duńskie wojsko
noszonych. Sam Król doskonale wygląda
w pysznym mundurze Jenerała Kirasyje-
rów duńskich, noszących żółte mundury
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i czarne puklerze z rzęsistem słońcem na
piersiach, tylko szkoda, że tych Kirasyje-
rów niema więcej jak dwa szwadrony.

Oestergade czyli ulica Wschodnia, jest
tem dla mieszkańców Kopenhagi, czem jest
dla Warszawianek ulica Senatorska. Tam
sprzedają towary łokciowe Francyi po nie-
słychanych cenach, bo i tu duże cło cią-
ży na zagranicznych wj robach jedwabnych
i aksamitnych, ale chociaż pięknej kobie-
cie zabraknie czasem chleba dla dzieci,
to jej przecież na kosztownych sukniach
zbywać nie powinno dopóki jest piękną i
grzeczną. Pod tym względem i tutaj się
rozpowszechniło wiele zepsucia, kobiety
piękne za nadto są próżne i wszystko po-
święcają żądzy übierania się kosztownie i
modnie. Asą piękne kobiety w Kopenha-
dze, same to przyznają francuzki odpro-
wadzające swoich mężów na wojnę. Ho-
tele tutejsze przepełnione są temi oficer-
kami. Angielki mniej czułe nie odprowa-
dziły małżonków do boju.
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Podejmował mnie w Kopenhadze brat
żony pana Ole Buli, znamienity prawnik i
ojciec siedemnastoletniego, bardzo wiele
nadziei rokującego skrzypka. Pan Oere-
land nie pozwolił mi mieszkać gdziein-
dziej jak w domu swoim, gdzieśmy z mło-
dym Ferdynandem codziennie z sześć go-
dzin rzempolili na skrzypcach tak, że się
młodzieniec niejednej wprzódy jeszcze nie-
pojętej sztuki nauczył.

Filharmoniczne Towarzystwo, które-
iiiiiiii się przedstawił, wzięło mnie w opie-
kę i zorganizowało mi koncert pół publi-
czny pół prywatny, jaki można było w o-
nych czasach, w których każdy zaprzą-
tnięty był toczącą się wojną, a nikt nie
zdołał przewidzieć jaki obrót wziąć mo-
gą publiczne sprawy, i do jakiegoby się
należało przyłączyć stronnictwa. Cesarzo-
wi Francyi nic nie wierzono, mówiono o

nim jak o komedyjancie ciągle gotowym
jedną maskę zrzucić a drugą przywdziać.
W lakiem usposobieniu umysłu nie wiele
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ludzi zapragnie muzyki, zwłaszcza, że od
rana do wieczora grzmią orkiestry an-
gielskie, francuzkie i duńskie na okrętach
w przystani i częstują publiczność bezpła-
tnym koncertem.

Jednak zebrało się ze dwieście wier-
nych lubowników muzyki i złożyło mi się
na tysiąc złotych.

Smak muzyczny już jest w wysokim
stopniu wyrobiony w stolicy Duńskiej, a
recenzyje w tutejszych czasopismach do-
wodzą, że krytyka cokolwieezek sumien-
niej obchodzi się z artystami w świat wsle-
pującemi niż gdzieindziej, gdzie ludzie na
niczem się nie znający i zawistni posiedli
berło krytyki, i władają niem raz jak At-
tyla biczem, drugi raz znów jak Arlekin
drewnianym pałaszem.

Musiałem przy obiecać, że powracając
z Norwegii, Laponii, Finlandyi i Szwecyi
znów wstąpię do Kopenhagi, a w zamian
zepewniono mi głośniejsze oklaski i bogat-
sze żniwo.
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111.
GOTHEMBURG.

Znów jestem na morzu, i pomiędzy Da-
niją i Szwccyją przemykam się Zundem i
Kattegatem do Norwegii, zwłaszcza doChry-
styjanii.

Naprzód na lewo w Danii Helsingór,
gdzie sławny grobowiec Królewicza Ham-
leta, — a naprzeciwko w Szwecyi Helsing-
borg, gdzie domy malowane ciemno-czer-
woną farbą wyglądają jak jatki pragskie,
i wcale do siebie nie wabią.

Ktoby jeszcze mógł podróżować eon
amore i z ogromnym zasobem czucia cią-
gle czuwającym, tak jak niegdyś podróżo-
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wał Autor Wspomnień, lenby i tutaj wy-
patrzył piękno jakie w tym posępnym le-
sie, w tych ruinach na lewo, a w tej pła-
szczyźnie z bałwaniąeem się zbożem na

prawo, ale ja nie umiem jeszcze przecha-
dzać się, gapić z dostateczną sentymentPil-
nością, mnie trzeba celu i dążenia do nie-
go; a więc obawiając się, żeby mnie zima
nie zaskoczyła w Laponii, gdzie koniecznie
dla przyczyn, które później wyjawię, być
chciałem, i dążyłem do Chrystyjanii co tyl-
ko statek parowy o sile stu pięćdziesięciu
koni mógł wybiedz.

Zatrzymuje się ten paropływ na wy-
brzeżu szAvedzkiem w Helsingborg, w Fal-
kemberg, w Warberg, w Kongsbaka, a po-
tom wr Gothemburgu.

Pierwsze cztery miejscowości zaledwie
zasługują na nazwrę miast, składają się bo-
wiem tylko z kilku ulic przecinających
się prostokątnie, z domów drewnianych,
najjednostajniej czerwono malowanych i
z kościoła także drewnianego bardzo pro-
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stej struktury stojącego w środku miaste-
czka. Ale tu i ówdzie za temi miastecz-
kami były pola z już dojrzewającem zbo-
żem, w okolicach Kongsbaki zaś, (Kong —

król; baka — policzek) już zbierano siano,
tak jest, siano i to w pierwszych dniach
Czerwca. Przypatrzyłem się dowoli dziew-
kom i parobkom tej strony Szwecyi. Dzie-
wki były wielkie, świeże, jasnowłose, ale
miały duże nogi i popsute zęby, przy tem
übierały się źle w długie czerwone lub
niebieskie wełniane spódnice i w chustki
jaskrawe, któremi obwiązywały głowy.
Parobki w prostej kamizeli z grubego su-

kna i szerokich spodniach wyglądali je-
dnakże szlachetniej, i rysami przypomi-
nali owych wojowniczych Normandów, któ-
rzy zawojowali Francyję i Angliję, ina
prawie wszystkich rozsiedli się tronach.
Malarz znalazłby tu dzielne typy.

Zbliżając się do Gotemburga tuż pod
skalistem wybrzeżem, pojęliśmy, że się
znajdujemy w bliskości jakiegoś wielkie-
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go zamożnego miasta. Najmilsze wille i
domy wiejskie, utrzymane tak starannie
jak angielskie kottaże czarują tu oko znę-
kane rozpaczliwą jednostajnością przedsta-
wianą dotychczas przez wybrzeże Szwecyi.

Gotemburg spalony i zniszczony do
szczętu przez Duńczyków w roku 1611,
pozostał przez lat kilka wielkiem przez
nikogo niezamieszkanem zgliszczem, bo
istotnie kamień tu nie pozostał na kamie-
niu , nigdy dzieło zniszczenia nie zostało
sumienniej dokonane; Herostrat, podpala-
cze i ludzie ze zniszczenia żyjący, nie mo-
gliby się dość nacieszyć na widok tych
gruzów.

Ale wielki Król Gustaw Adolf wzru-

szony tym serce krającym widokiem, ka-
zał odbudować całe miasto, i w lat sześć
stanął zamiast drewnianego gród kamien-
ny, mieszczący w sobie dzisiaj przeszło
trzydzieści tysięcy mieszkańców, i codzien-
nie wzrastający w bogactwo i znaczenie.

Gotemburg wygląda na prawdziwą sto-
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lice: wyborny ton wT nim panuje, ludzie
tu z siebie nadzwyczaj zadowoleni, bo im
idzie tak dobrze jak już od dawna nie
szło; ta wojna tylu krajom i narodom
tak uciążliwa jest dla nich niebieską man-
ną, handel idzie wybornie na morzu, na
lądzie i na owych olbrzymich kanałach łą-
czących Gotemburg ze Sztokholmem, ba-
gatela kanał na sto mil polskich długi i
po którym pływać mogą statki wojenne,
rozumie się, że nie linijowe zanurzające
się przeszło dwadzieścia stóp w wodę. —

Sławny Swedenborg podał myśl do tego
olbrzymiego, godnego Faraonów Egipskich
dzieła; ale jak Szwecyja musiała być bo-
gatą, że tak wielkie mogła wykonać pra-
ce. Bulwarkowanie Wisły wKrólestwie Pol-
skiem kosztowałoby tylko czwartą część
summ wyłożonych na kanalizacyję Szwe-
cyi, a jednak kraj nasz tak żyzny nie mógł-
by się zdobyć na ten fundusz.

Nie miałem jednak intencyi pozostać
w Gotemburgu dłużej jak pół dnia, to jest
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tak długo jak się zatrzymuje w porcie
statek, ale zapoznawszy się z Konsulem
francuzkim, miłym panem Nitard de Se-
loncourt, przestałem być panem swej woli.
Rzeczy kazał przenieść do swego prześli-
cznego a przez żadną kobietę niezamie-
szkałego domu, i rozpatrzywszy się w mo-
ich listach rekomendacyjnych od Dyrekto-
ra Konserwatoryjum Paryzkiego i pana Ole
Bulla zapowiedział mi wręcz, bez ogród-
ki, że nie wyjadę z Gotemburga chyba
z tysiącem talarów tutaj zdobytych wt kie-
szeni.

— „Ale panie Konsulu na miłość Boga—
Kopenhaga, stolica Danii, zaledwie zdobyła
się na tysiąc złotych, złotych polskich a
nie czerwonych, ani nawet reńskich."

— „Raison de plus mon eher amif"—

odpowie Konsul, będzie rywalizacyja po-
między Daniją a Szwecyą, z której osta-
tnia wyjdzie zwycięzko. Jeszczeby też?
Zrobiliśmy im wojnę zdaje się tylko umyśl-
nie na to, żeby się kupcy neutralnych na-
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rodów bogacili, niech się podzielą odro-
biną zysku z artystą całkiem oddanemu
swemu kapłaństwu, niech uwielbią muzy-
ka wznoszącego duszę do wyższych sfer
czucia i pojęcia, nie lękającego się zgiełku
wojny i rozlicznych niewygód, przeprowa-
dzającego szczytne posłannictwo swoje po-
śród trudów i niebezpieczeństw. Orfeusza
chcącego zagłuszyć pieniem hałas wrza-

skliwy Marsa, który się zerwał z długiego
uśpienia z głową niezupełnie wytrzeźwia-
ła po ucztach przebrzmiałego na zawsze
cesarstwa prawdziwie napoleońskiego. Nie
bój się, przeprowadziemy ci kilka koncer-
cików ehlebodajnych — ja tu cóś znaczę
w tem mieście, i spożytkuję to na twoje
dobro.

Pan Eugienijusz Nitard de Seloncourt
był starym kawalerem, ruchliwym, przy-
jemnym i tyle zamiłowanym w muzyce ile
nasz warszawski Marszałkiewicz w malar-
stwie. Poezyja, — ciągle tętniąca w ciele
jędrnie pulsującem, ożywiała tego mło-
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dzieńca, który z sześćdziesiąt kilka wiosen
już przeżył, policzył i dobrze zanotował
w swej pamięci, a jednak z każdej wio-
sny przeżytej w najodleglejszych stronach
wszystkich części globu ziemskiego, wydu-
sił jeszcze zawsze jakiś nowy zasób życia
starczyć mogący na przeżycie lata, jesieni
i zimy.

Słowa mi dotrzymał jak najrzetelniej;
cztery koncerta dałem w Gotemburgu w sa-

lach Reduty i po opłaceniu kosztów zaro-
biłem przeszło tysiąc talarów, nadto za-
rzucony zostałem bukietami, na rękach no-
szony, litografowany, opiewany wierszem
i zapisany na członka honorowego Towa-
rzystwa Filharmonicznego, kwitnącego tu-
taj już od lat piętnastu.

Żadnego mi nie brakło zaszczytu, na

jaki Gotemburg zdobyć się mógł, nawet
odprowadzenia nocą z pochodniami do
statku parowego idącego do Ghrystyjanii.
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IV.
CHRYSTYANIJA.

Jadę tedy do Chrystyjanii, czyli raczej
budzę się , dzięki. wpływowi odurzającgo
szampana, dopiero przed samą Chrystyja-
nią, gdyśmy zarzucili kotwicę w zatoce,
około której rozesłana dzisiejsza stolica
Norwegii, na wzgórzach majową roślinno-
ścią świetniejących.

W przystani wielkie mnóstwo okrętów
wszystkich narodów żeglujących po mo-
rzu , mianowicie pruskich z Memla, Piła-
wy, Gdańska i Szczecina przywabionych
tutaj pod zasłoną neutralnej flagi chęcią
zysku, łatwego do zdobycia w tych czasach.
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Widok stolicy Norwegskiej sprawił mi
niewypowiedzianą przyjemność może naj-
więcej dla tego, żem jej wierny opis trzy-
mał w ręku w czwartym tomie Pamiętni-
ków Lekarza Polaka, i że mogłem spra-
wdzić wszystkich szczegółów wierzytel-
ność.

Miasto istotnie mnie zadziwia rozległo-
ścią, obejrzeć je można prawie jednym
rzutem oka; wież i wieżyczek więcej je-
dnakże nad tern miastem sterczy niż nad
Warszawą, pod tym względem bardzo ü-

bogą; cytadella zaś nie leży na końcu mia-
sta , lecz sterczy nad niem na wysokiej
skale, i wygląda bardzo malowniczo i gro-
źnie. Zamek królewski zdumiewa rozmia-
rami lecz nie wdziękiem stylu, teatr po-
dobnym jest raczej do bursy, bursa znów
raczej do kościoła, a kościoły do dużych
stodół.

Ziemi rodzajnej podosłatkiem na skali-
stych podnóżach świecących w słońcu ja-
kimś zielono fijoletowym blaskiem, co po-
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chodzi od mchu. Świeżej zieloności i kwi-
tnących drzew nie braknie, bo się mie-
szkańcy całej Norwegii namiętnie kochają
w zielonem, i gdzie tylko mogą, tam sa-
dzą drzewa i kwiaty, tam zakładają wi-
szące ogródki na skałach i tarasach, spro-
wadzając często z bardzo daleka ziemię.

Ale najgorsza, żem jeszcze niezupełnie
wytrzeźwiał po libacyjach w Gotemburgu,
i że jakiś Jegomość z siwiuteńką głową a

bardzo czerstwą twarzą wzmocnioną po-
tężnym nosem podjechał w łódce, i zapy-
ta! się po francusku stentorowskim gło-
sem :

— „Nie przyjechał tutaj z wami skrzy-
pek polski pan Józef T..ski?

— „Przyjechał— oto właśnie ten pan
co tak serdecznie ziewa, i książkę trzyma
w reku"— odpowie jakiś usłużny kupczyk
z Gotcmburga, który był na wszystkich
moich tam danych koncertach i bardzo się
inna podczas podróży zajmował.

Jegomość z siwiuteńką głową spójrzaw-
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szy na mnie, obraca się do kilku młodych
ludzi siedzących na ławkach, znak koman-
dorski daje ręką, młodzi ludzie wstają.,
odkrywają głowTy, otwierają usta, ina nu-

tę sławnego poloneza Kurpińskiego, śpie-
wają po niemiecku:

»Witaj skrzypku polskiej ziemi

Bracie między braćmi twemi!"

i tak dalej — dalej najmilszemi głosami
przyjęli mnie kwartetem dla mnie umyśl-
nie napisanym.

Łzy jak loftki spadły mi z oczu, nie
pytając ani o śmierć, ani o zapalenie pleu-
ry skoczyłem w morze, dopłynąłem do
śpiewającej łodzi, i byłem w ramionach
deputacyi Towarzystwa Filharmonijnego. i
ich zasłużonego Prezesa Doktora Filozof;i

pana Mertelsona.
Dopiero w tej łodzi wytrzeźwiałem, ale

nie na długo, bo filharmonija przypłynęła
z amunicyją, z wiecznym Prezydentem,
który pomimo zmian wr polityce zaszłych.
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trwa jeszcze na nieszczęście słabych głów
za nadto długo.

Ani mi dali przyjść do siebie,— już od
dwóch tygodni poczciwy Ole Buli zapowie-
dział im listem przybycie moje, już o mnie
pokutowały artykuły w gazetach Norweg-
skieh, i wszyscy cieszyli się, że wkrótce
ujrzą „najlepszego ucznia i zapalczywego
przyjaciela Orfeusza starej skalistej Nor-
wegii."

Doktor Mertelson, człowiek żonaty, ma-
jący pięć córek już za mąż wydanych, był
muzykomanem w calem znaczeniu tego
słowa, fanatycznym waltornistą, przytem
prolessorem Kontrpunktu w uniwersytecie,
bardzo bogatym, w kraju wysoko szano-

wanym obywatelem, i byłym członkiem
Parlamentu Norwegskiego, to jest Stortingu.

Już od tygodnia moje mieszkanie cze-
kało na innie w jego domu; ani się wymó-
wić, nic nie pomogło, rób co chcesz, utop
się, powieś się, zarżnij się — ale u mnie
mieszkaj.
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Oj wielki Boże! gościnność! nie wszę-

dzie ona jednaką, ale ją pojmują pra-
wie wszystkie narody, zwłaszcza półno-
cne ,

gdzie istotnie gościnności potrzeba
dla zniesienia niewygód podróży i pobytu.
A jeźli niektóre północne narody już sła-
biej ą w wyświadczaniu tej starodawnej
cnoty, to nie wina ludzi, lecz instytueyj
utrudniających im pójście za szlachetnym
popędem serca. Ja znalazłem gościnność
w narodach nie chlubiących sic tak głośno
i ciągle ową gościnnością, której tradyeyje
w niektórych innych narodach już najzu-
pełniej przebrzmiały—dzięki usilnym wpły-
wom na jej zgnębienie wywartym.

Dom Doktora Mertelsona jest central-
nem miejscem schadzek wszystkich fiłhar-
monistów*, rozmowa w nim toczy się jedy-
nie tylko o muzyce, o wpływie, który na
humor, serce, ukształeenie, moralność i
nawet na siły fizyczne wywiera. Tam sie
rozprawia o tem wszystkiem co się tyczy
wirtuozów7, ich działań i usiłowań. W Chr v-
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styjanii nie jednego muzyka warszawskie-
go lepiej oceniają, niżeli w samćj War-
szawie

, utwory naszego genijalncgo Do-
brzyńskiego są tutaj dobrze znane, powa-
żane jako arcydzieła, zwłaszcza jegokwin-
tet na smyczkowe instrumenta.

Ha! nikt nie jest prorokiem we wła-
snym kraju, przykra to prawda, bo każdy
przecież człowiek pała największą miło-
ścią dla własnego kraju, i radny jak naj-
lepiej jemu dogodzić. Są jednakże wyjąt-
ki: Ole Buli jest wyjątkiem, ale ani Mo-
niuszko, ani Dobrzyński niemi nie są nie-
stety !

Więc pędzi mnie uragan niezasłużone-
go uwielbienia ku usiłowaniom, które tyl-
ko postrach wstydu wzniecać może w ser-
cu młodego człowieka, który nagle, nie-
spodziewanie wyskoczył z jarzma orkie-
stry w poczet koncercistów, samoistnie
władających swym losem i odpowiedzial-
nością dla szlachetnej sztuki, która lwy i
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lamparty łagodzi, i kładzie pod stopy sy-
nów Apollina.

Zabrzmiały mi w uszach pienia chłop-
ki holsztyńskiej w kapelusz męzki übra-
nej; zajrzałem do mojego pugilaresu — ileż
tu nowych myśli, domagających się roz-
woju i uksztaicenia.

— „Daj mi dwa dni czasu i zupełnego
odpoczynku Doktorze Mertelson, a nic po-
wstydzisz się przyjęcia jakieś mi wyświad-
czyi."

— „Jesteś panem domu mojego aja two-

im sługą—pojmuję ciebie panie Józefie"—
odpowiedział mój gospodarz, i udał, że go
na dwa dni interesa na wieś powołują,—
zostawił mnie samotnego w ogrodzie, w któ-
rym kwitnęły bzy i jabłoń—jabłoń polska
z czerwono-białym kwiatem rozwijać się
zaczynała. A ziemia tego ogrodu, po wię-
kszej części balastem tu przybyła aż z Po-
łągi, jeszcze pachniała krajem rodzinnym.

Pracowałem— pracowałem sercem, gło-
wą i smyczkiem, ślęczałem nad robotą
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mózgu mojego i ręki, która żadnego po-
dłego jeszcze nie uścisnęła, bo albo wyżej
stał ode mnie, albo też w innych krajach
tak nieskończenie niżej, że spotkać sic nie
mogły serdecznego czucia materyjalne ob-
jawy ze sobą.

Pracowałem i ślęczałem ,
— i wygrałem

im „Wjazd do Skandynawii" już w pierw-
szym koncercie tak jakoś poczciwie, że i
westchnień, i płaczu, i krzyku, i pokla-
sków7, bukietów i rozczuleń tak było du-
żo, iż zwalczony uczuciami zaledwie się
zdobyłem na porządne krakowiaki i ma-

zurki. Ale one właśnie dobiły słucha-
czów7, i wyniesiono mnie ze sceny na par-
ter, ściskano, miętoszono w sposób nie-
uczciwy, ledwie iskierkę życia we mnie
pozostawiono.

Dalszego pobytu w Chrystyjanii mamże
opisywać dzieje?

By łto szał, była to zabawa, było to
niestety! pijaństwo, często powtarzane, co-

dziennie powtarzane pomimo mej woli,



39

chęci i możności. Pięć dałem koncertów 7
w przeciągu dwóch tygodni, i to w sali
Towarzystwa Filharinonieznego, w Redu-
cie a mianowicie w teatrze. Pieniędzy ty-
le zarobiłem, żem talary bite musiał cho-

wać — z przeproszeniem powiedziawszy —

w szkarpetkach, których na szczęście mo-

je, nie przeczuwając możliwego użytku,
wywiozłem kilkanaście z Paryża.

A potem?— ale cóż powiem o Chrysty-
janii nowego, dotychczas nieznanego, nie-
opisanego przez Autora Wspomnień z Po-
dróży?

Oto znalazłem w poczciwej Chrystyja-
nii najniebezpieczniejszego bandytę jakie-
gom dotychczas w życiu mojem widział;
nawet tu utrzymują, że niczem Kartusz
Paryzki i Fra Diarolo Kalabryjski w poró-
wnaniu z Uli Eilandem, bandytą Norwegii,
który przez lat ośm nieubłaganie pusto-
szył wszystkie kufry, trzosy i kieszenie
swych ziomków dzieląc się jednakże bar-
dzo sumiennie zarobkiem z biedneini łudź-
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mi, nawet dosyłał hojne dary dla szpitali
w Clirystyjanii i w innych miastach. Nie-
masz kassy rządowej i prywatnej, której-
by nie złupił choć z jeden raz, i to było
jego najulubieńszą specyjalnością; nie tyle
lubił napadać na dyliżanse, ale w7 razie
potrzeby nie wahał się tego zrobić, a raz
nawet potrafił uprowadzić kassę wojsko-
wą, którą wiózł Haus-Glad Bloch, Adju-
tant Jeneralny Armii Norwegskiej. Przy-
tem waleczny, wspaniały, dowcipny bawił
od lat kilku całą Norwegiję odgłosem swo-
ich bohaterskich czynów, czćm wyw7arł
najzgubniejszy wpływ, bo kilku młodych
ludzi czując w sobie żądzę sławy i awan-
turnicze usposobienie, a nie znajdując le-
pszego pola dla rozwinięcia zdolności swo-
ich , poszło za przykładem Uli Eilanda i
zostało bandytami.

Już sześć razy pochwycono tego nie-
bezpiecznego człowieka, który się nie bał
ani Boga, ani żandarmów; już sześć razy
osadzano go w warownem więzieniu na
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całe ży cie, ale przebiegły, pełen gienijal-
ności bandyta zawsze umiał uciec z wię-
zienia, i jeszcze zeń uprowadzał najle-
pszych kompanów7 swoich.

Ale go pochwycono po raz siódmy, zro-
biwszy nań obławę z całym pułkiem pie-
choty i dwoma szwadronami jazdy, zglo-
dziwszy go do tego stopnia, że się już ża-
dnym sposobem bronić nie mógł; i znów
go osadzono na całe życie w7 cytadelli
Chrystyjańskiej, bowiem kary śmierci dla
tego przeciw niemu wymierzyć nie było
można, że Uli Eiland nigdy nikogo nie za-

bił, i tak po ludzku swoje rabusiostwa
przeprowadzał, że prócz pieniędzy nigdy
nic nie übywało jego ofiarom, nawet nie
był amatorem gwałtu jak Barbone z Pań-
stwaKościelnego, który swoje własne zgwał-
cone ofiary potem własną ręką lubił zabi-
jać. Ale się Barbone w więzieniu najprzy-
kładniej nawrócił i poprawił, więc mu też
łaskawie darowano życie, a nawet go zro-
biono w więzieniu w Givita-Vecchia jakimś
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dozorcą czy zbirem jego dawnych spół-
pracowników. Mógł sobie żyć bardzo wy-
godnie.

Ale wróćmy do bandyty Norwegii. Więc
zamknięto go w cytadelli, a jej Guberna-
tor, Jenerał Ole Gabryel Ridderfiold nie
w małym był ambarasie, dotąd bowiem
Uli Eiland drwił z kajdan, zamków, mu-
rów i karabinów, i zewsząd zdołał uciec.

Gubernator kazał go sobie przyprowa-
dzić, i niemało się zdziwił, gdy w straszli-
wym rabusiu ujrzał człowieka wysokiego,
wysmukłego z czołem szlachetnem i oczy-
ma wyrazu śmiałego, ale najzupełniej po-
czciwego.

— „Uli Eiland!" rzecze doń Guberna-
tor— „dotychczas umiałeś uciec ze wszyst-
kich więzień gdzie cię tylko osadzono;
więc pojmujesz, że jestem zniewolony u-

żyć wszelkich środków ostrożności, aby
ci utrudnić ucieczkę."

Uli Eiland uśmiechnął się dowcipnie
i szyderczo.
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— „Więc mniemasz, że mógłbyś ztąd
uciec?"— spyta dalej Gubernator.

— „Mniemam panie Jenerale"
— odpo-

wie więzień.
— „1 czy masz intencyję uciec?"
— „Mam panie Jenerale."
— ~A zatem będę cię musiał trzymać

dniem i nocą w kajdanach, przykutego do
murów więzienia."

Uli Eiland znów się uśmiecha szyder-
czo, i swą szlachetną postawą, swą ufno-
ścią we własne siły imponuje Gubernato-
rowi.

— „Słuchaj przyjacielu!"—rzecze na-
gle Gubernator do swego więźnia na wie-
czny areszt skazanego— „ja się ciebie isto-
tnie boję, ty ucieczesz i nabawisz mnie
kłopotu, a ja tego już mam po uszy; —

słuchaj ja jestem pewien, że uczucia ho-
noru nie wygasły w7 tobie, daj mi słowo
honoru, że nie uciekniesz, a zostawię cię
zupełnie wolnym w obrębie cytadelli."

Nie tak od razu przystał na to Uli
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Eiland, tylko dopiero namyśliwszy sic i
dobrze się przypatrzywszy Gubernatorowi.
Ale nareszcie przystał, i uroczyste dał sło-
wo honoru, że nie uciecze.

Przez cały rok Uli Eiland był najprzy-
kładnicjszy m człowiekiem , nie nadużywał
w7 niczem użyczonej mu wolności, nie zma-

wiał się z nikim, nie buntował drugich,
znosił na pozór swe więzienie z przykła-
dną cierpliwością, czytał religijne książ-
ki; — ale był zawsze smutnym i sechł wi-
docznie.

Nareszcie posunięto pana Jenerała Ole
Gabryela Ridderfiold na wyższą posadę, i
inny Jenerał objął komendę w cytadelli,
i poznawszy już wprzódy Uli Eilanda, chce
mu także pozostawić wolność krążenia we
wnętrzu cytadelli pod warunkiem, że się
słowem honoru zobowiąże nie uciekać.

— „Nie, panie Jenerale, com zrobił dla
starego i słabowitego poprzednika Pańskie-
go prosto tylko z litości, tego zrobić nie
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mogę dla Pana, który jesteś młodym i zdro-

wym Jenerałem."
— „Ale czyś oszalał Uli Eilandzic , że

moją łaskę odrzucasz ?
"

— spyta Jenerał
do najwyższego stopnia zadziwiony.

— „Nie! nie oszalałem jeszcze panie Je-
nerale , ale zidyjociałbym, gdybym miał
żyć bez nadziei wolności"—odpowie Uli
Eiland. „Tak,—ja przekładam najtward-
sze i najcięższe więzy, jak najostrzejszy;
dozór, bylebym się tylko cieszył nadzieją
wolności, i mógł przemy śliw aó nad sposo-
bami ucieczki. Zwracam ci panie Jene-
rale słowo, którego byłem niewolnikiem;
rób ze mną co chcesz, pętaj ciało—ale
dusza moja już od tej chwili wolna."

I jakiś wyraz dawno niewidziany szczę-
ścia zajaśniał na twarzy honorowego ban-
dyty.

Gubernator wiedział, że żadne przed-
stawienia i namowy nie pomogą z takim
rozpaczliwcem. Kazał go obciążyć kajda-
nami, wsadzić w klatkę drewnianą, któ-
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rej każda szprycha połączona była z dzwo-
rem, i za najmniejszem poruszeniem okro-
pny harmider wzniecała; tę klatkę zaś
wstawiono w kazamatę z bombotrwaiem
sklepieniem, i dwóch postawiono szyldwa-
chów pomiędzy klatką a murami kaza-
maty.

Jednej pięknej nocy skradziono Komen-
dantowi kassę i najlepszego konia. Kto
ukradł? Uli Eiland, który tejże samej no-

cy rozkuł się, stróżów swoich podusił i
uciekł.

Jeśli go teraz złapią, to już będzie
musiał dać gardło, bo popełnił dwa mor-
derstwa. Ate morderstwa już go może
zaprawiły, i już może Uli Eiland nie bę-
dzie tak ludzkim rabusiem; może będzie
rozbijał, mordował a nawet gwałcił.

Jaka szkoda! brakło mu widowni, na
której jego zbrodnie przemieniłyby się
w bohaterskie czyny. Krawczyk Tordens-
kiold z Bergenu ukradł konia w dziesią-
tym roku życia, i ranił żandarma chcą-
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cego go schwytać. Potem ten sam Tor-
denskiold został Admirałem i Hrabia, i
byłby został księciem, gdyby nie był zgi-
nął w pojedynku w trzydziestym czwar-

tym roku życia.

Chciałbym powiedzieć dużo dobrego o

tutejszym teatrze, zwłaszcza o operze,
której artyści i artystki widocznie się sta-
rali o zjednanie sobie mojego szacunku.
Wystąpiono tutaj nie z lada rzeczami, mia-
nowicie z Damą Białą, z Dominem Czar-
nem, z Martą, zLindą z Chamounix. W prze-
ciągu dwóch tygodni dano siedem oper.

Nie byłby się gniewał Auber, ani żaden
z kompozytorów widząc się tutaj przed-
stawionym, bo Skandynawezykowic i Skan-
dynawijanki mają przepyszne głosy, into-
nacyję nadzwyczaj pewną i wyborny słuch;
ale ani smaku, ani wyrazu, żadnej szko-
ły i metody w tym śpiewie. Są to pic-
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kne, sobie samemu pozostawione instru-
menta, nad których wyrobieniem warto
popracować.

Na moje przedstawienie Towarzystwo
Filharmonijne przystało na założenie Szko-
ły Śpiewu, i na zapisanie dobrego znanego
mi professora śpiewu z Paryża.

Orkiestra Teatru Chrystyjanii, złożona
z trzydziestu osób, zawiera w sobie dwóch
dobrych skrzypków, bardzo dobrego base-
tlistę i jednego z najlepszych waltornistów7
jakich słyszałem. Chóry nieźle wyćwiczo-
ne. Ale wszyscy wespół najdoskonalej na
szklannych instrumentach wydoskonaleni.

Zresztą, co do innych szczegółów7 przed-
stawienia, to jest do gry, toalety, dckora-
cyj i maszyneryi wyznać jednakże muszę,
że teatr Chrystyjanii wcale nie jest go-
dnym stolicy królewskiej; sala także nie
jest ani piękną ani wygodną.

W czasie antraktów, duży gazowy świe-
cznik przyświeca i rzuca dość rzęsiste świa-
tło; ale świecznik ten gaśnie w chwili
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gdy kurtyna się podnosi, i widzowie po-
grążeni w ciemności siedzą jak w7 kame-
rze obskurze, i chcąc nie chcąc muszą się
patrzeć na scenę, ho najbliższego nawet
sąsiada nie widzą. Surowej obyczajności
Norwegczycy nie korzystają z tego zaćmie-
nia; ciekawym bardzo coby się wtedy u

nas działo na paradyzie, a nawet w niektó-
rych lożach, zwłaszcza parterowych?

Kobiety w Chrystyjanii są dosyć ładne,
nawet wcale zgrabne, miłe, wesołe, u-

przejme, ale jeszcze wcale nie zalotne,
zawsze jeszcze za nadto zimne. Nie wiem
zkąd to pochodzi, że prawie wszystkim
puchną i rumienią się uszy, i psują się
zęby; musi to być skutek zimnego i wil-
gotnego klimatu, bo i francuzki, których
tu żyje kilkanaście podlegają tym choro-
bom uszów i zębów.
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V.
PODRÓŻ

* CHRYSTYAWII DO BRONTHEJBiU

Co za przeskok z sali widowisk w Chry-
styanii do szczupłej kajuty na statku paro-
wym X-e Gustaw, od rozkosznej muzyki
Aubera, do głuchego szumu bałwanów 7,

z wygodnego aksamitem wybitego fotelu
do gwałtownie miotanego statku, — z łago-
dnej atmosfery nieba Chrystyanii do o-

strych wiatrów zatoki Drontheim! Czem
się więcej posuwam naprzód, tym bar-
dziej czuję oddalenie od słońca i cy wili-
zacyi,— tego drugiego słońca więcej ogrze-
wającego, a mniej opalającego.
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Minąwszy Chrystyanią a jadąc dalej na
północ, znajdujemy się w najpiękniejszym
kraju. Wieś Saudwolden, gdzie mi wy-
padł nocleg, może być porównaną z Inter-
laeken albo Chamounix. Otoczona zielo-
nością leży w dolinie, z której widok od-
słania się na ogromne jeziora, pokryte wy-
sepkami; widok zamykają średnio-wzro-
słe góry obrosłe jodłami, których ciemne
rysy wyraźnie odbijają się na bladawym
błękicie nieba. Wszystko to tworzy całość
nieopisanie poważną, jakiśkrajobraz Szwaj-
earyi, żywszą niż ona zdobny zieloności,!,
albo też Szkocyi, ale nierównie wspanial-
szy. 0 świcie opuściłem Saudwolden, sia-
dłem do powozu kiedy od jasnych promie-
ni wschodzącego z po za gór słońca, cie-
mno-zielona barwa jezior, zamieniła się
w błyszczące zwierciadło. Byłem zachwy-
cony, wielbiłem Boga, który stworzył tak
bogatą w piękność przyrodę. Jak się ła-
two domyślić, podróż w tak pięknym kra-
ju musi być przyjemną, urozmaicają ją
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rozliczre niespodzianki; rozstawszy się z sa-
motnością szwedzką, napotykamy malo-
wnicze, porywające swą dzikością okolice
Norwegii. Drogę zalegają gęste i zielone
lasy, z pośrodka nich dolała szmer licz-
nych strumieni, tak głośny, że zdaje się
jakby tam bystre płynęły potoki. Z Ilund,
gdziem nazajutrz nocował, zdaje się wi-
dzieć ostatnie, nie wyraźne rysy Dofrines
(gdzie góry Koleu) i ich najwyższa odnoga
Dowr-Field, przebywamy wreszcie długi
łańcuch piętrzących się jedne nad drugie-
mi pagórków7. Gdym przez nie jechał, to-
pniejące podówczas śniegi przepełniły do-
liny i potworzyły kaskady, spływające spo-
kojnie , bez tych szalonycli spadków, na-
potykany eh w Szwajcaryi.

Szwecya nie obfituje w miasta, w Nor-
wegii zaś niema ich prawie. Między Chry-
styaniją a Dronthejmem znajdujemy jedy-
ne Lille-Hammer, tak jednak niedawne,
że na wielu inappach nie jest oznaczonćm.
Jest to licha mieścina nie pociągająca sy-
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metryą ani regularnością ulic, bez ogro-
dów, bez większych gmachów7, podobna
do kilkusetmetrowego równoległoboku, wy-
pełnionego najściślej komórkami, a w nich
mieszka ludność

,
którą nie możnaby już

nazwać wieśniaeką, a nie mogąca być je-
szcze mieszczaństwem; mieszkańcy bowiem
zatrzymali wady obydwóch stanów, łą-
cząc rubaszne zwyczaje wieśniaka z py-
chą mieszczana.

Z wielkim żalem, dla braku koni mu-
siałem bawić w tej nudnej mieścinie dwie
godziny, i niezem, nawet obiadem zająć
się nie mogłem. W całym handlu wiktua-
łów nie dostałem kawałka mięsa. Żołą-

dek mój nie chciał zaspokoić się tym ar-
gumentem, że mieszkańey zamieniwszy są-
siednie łąki w dumny arsenał morski, tern

samem pozbyli się trzody. Wreszcie po-
łąezonemi siłami przyniesiono mi kawa-

łek łososia, jeden surowego, drugi na pół
osolony, trzeci wędzony a w dodatku ma-

sła i chleba. Z teso ostatniego składał sic
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cały mój obiad, częste bowiem spotykanie
owej ryby, nawet najrozmaiciej przypra-
wionej, wstręt mi do niej sprawiło.

Kwestya gastronomiczna traktowaną jest
w Norwegii bez wielkiego zachodu. Jedzą
tu bardzo mało i bardzo nędznie; poże-
gnawszy Chrystyaniją nie znajdziesz nigdzie
ani chleba, ani wina, tych głównych pod-
staw7 każdego oświeconego posiłku. To co
tu nazywają chlebem, jest zupełnie ro-
żnem od chleba naszego. Chleb norwegski
ma formę i twardość talerza porcelanowe-
go, robią go z mąki jęczmiennej i żytniej
z dodatkiem sporej ilości plewy. Tak u-
pieczone placki, z których zawsze robią
sobie zapas, przedziurawione w7 środku 1
wetknięte na kij wieszają u pułapu. Wię-
cej wybredni okrywają je płótnem, ogól-
niej jednak są wystawione na znakomity
wpływ dymu i kurzu.

Oprócz tego, wcale nie apetycznego
chleba, na który zaledwie po długim po-
ście mogłem się zdecydować, wszędzie



55

(z wyjątkiem Lille-Hammer) znajdziemy
mleko i jaja. Trafia się także dość czę-
sto na ser niesolony, lub przesolone ma-
sło, a to zawsze w towarzystwie koniecz-
nego łososia, który stanowi podstawę szczu-
płych zasobów żywności.

Brak ten łatwo się tłumaczy w kraju
tak nieludnym i mało uprawianym, mie-
szkania zwolna stają się tak rzadkiemi,
iż nieraz zdarzy się podróżować cały dzień
nie napotkawszy, chyba na stacyi poczto-
wej, ani jednego człowieka.

Stacye te nie są to wioski, ale tylko
folwarczki, nazywane tutaj gaards.

Gaard norwegskie, składa się z obszer-
nego domu mieszkalnego otoczonego małe-
mi oficynkami przeznaczonemi na spichrz
i stajnie.

Korpus główny wybudowany z pni jo-
dłowych, zaledwie ociosanych, pomiędzy
któremi szczeliny zapychają mchem, jest
mieszkanie gospodarza i jego rodziny, do-
mównicy zaś i domowe zwierzęta zajmują



56

lokal w oficynach. Owe gaards mają po-
zór oddzielnych kolonijek, wystarczają-
cych same sobie. Znaczne pomiędzy nie-
mi odległości i nieubłagana ostrość zimy,
zmuszają te wieśniacze rodziny, do zaopa-
trywania się we wszystkie potrzeby do ży-
cia. Są też bardzo przemyślni. Kobiety
przędą len i konopie, tkają płótno i robią
pewien rodzaj ordynarnego sukna, nazy-
wanego tu wandmel, które im służy na

odzież; mężczyźni są kolejno, rolnikami,
kowalami, cieślami, a wr potrzebie kra-
wcami i szewcami. Prócz wy godnej odzie-
ży i potrzebnych sprzętów, młode dzie-
wczęta mają koronki, klejnociki, chuste-
czki jedwabne i inne ładne, a nawet dość
kosztowne drobiazgi, przynoszone im nie-
raz z dalekich krajów w darze przez oj-
ca, braci i narzeczonego, a nadto w ka-
żdym domu zobaczysz na stole kilka ksią-
żek , przynajmniej wielki wolumin Biblii,
jedyną księgę stanowiącą bibliotekę naju-
boższego i wystarczającą na jego potrzeby.
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Każde dziecię nim się spać położy 7, prze-
czyta ci na zawołanie matki kilkanaście
wierszy i zmówi Ojcze nasz i Wierzę w Bo-
ga i Dziesięcioro Przykazań. Oh! słodki tu

wiedzie byt każdy wieśniak! zimny wpra-
wdzie, lecz bez burz a czysty, jak błękit
nieba północy. Wtem miejscu okolica skro-
mna i pogodna bez promieni, bez gwałto-
wnych wzruszeń, na którą udręczone ser-
ca z zazdrością-by spojrzały. Invideo tfuia
quiescunł, zazdroszczę im, bo są spokojni,
powiedział jakiś dobry Święty, którego so-

bie nie przypominam nazwiska.
W spokojnych rysach tej ludności, ży-

jącej w odrębnem właściw em sobie szczę-
ściu, można wyczytać całe jej życic. Typ
norwegski odznacza się nadewszystko siłą
i zdrowiem, twrarze mają wydatne, czer-
stwe , nosy szerokie, zadarte, oczy blado-
niebieskie, włosy jasne ale kręcące sic i
delikatne. Głowy dzieci pokryte są jakby
delikatnym białym jedwabiem, przypomi-
nające owe małe figurki Jezusów z baran-
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kiem, na którym podobne wTełniane runo,
napotykane pod kloszem w oberżach fran-
cuskich , kobiety stosunkowo wyższe od
mężczyzn, miewają płeć zachwycającą,
przez co zdają się być nieraz piękniejsze-
mi niż są w istocie. Bywają matkami
wielu dzieci, dla tego też zapewnie pomi-
mo spokojnośei życia, starzeją się bardzo
prędko.

Oto jest opis ogółowy ludności, dla od-
dania zaś krajobrazu trzeba koniecznie
pomocy ołówka.

0 kilka mil od Lille-Hammer, wjeżdża-
my w malowniczą prowineyę Guldsbran-
dal, droga wijąca się na pochyłości góry
idzie po nad przepaścią, na dnie której
pieni się bystry potok Lougen, Po dru-
giej jego stronie, piętrzy się także góra,
nierównie spadzistsza od opisanej poprze-
dnio; mnóstwo kaskad płynie z ich szcze-
lin i łączy się z potokiem. Wszystko to

stanowi całość dziką i smętnie piękną.
Tylko w Abumie pokazać można całą wiej-



59

ską malowniczość Norwegii. Aż nadto je-
stem pewnym, że nie opiszę jej dokładnie,
bo tego rodzaju piękno tylko czuć, tylko
w7estelinieniem oddać można. Wolę więc
opowiedzieć zdarzenie moje, zasługujące
może na wspomnienie.

W nicdzicte około 10-tej z rana zbliża-
jąc się do stacyi Laur-gaard, zdrzymałem
się w powozie. Kazałem go poopinać dla
ochrony przed drobnym, zimnym, ciągle
padającym deszczykiem. Wpadliśmy wszy-
scy w stan odrętwienia, jaki zwykle wy-
wołuje w nas zimno, zmęczenie i nudy7,

kiedy nagle droga idąca pod górę, stała
się niezmiernie spadzistą. Potrzeba było
otyłe zjechać na dół, o ileśmy wjechali.
Przewodnik otrzymał rozkaz trzymania ko-
ni przy pyskach, ale nieświadomy własno-
ści powozu, za zbyt powstrzymywał ko-
nie, a ten popchnięty własnym ciężarem,
leciał szybko i zboczywszy z drogi zsunął
się w przepaść, na dnie której kipiał Lau-
gen. Dwa razy w powietrzu daliśmy ko-
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ziółka, wszystko trzeszczało, a w myśli
mej z szybkością błyskaAviey, jakto bywa
w chwilach stanowczych, przesunął się
obraz okropnej, z pogruchotania lub zato-
nięcia śmierci.

Ale Bóg zawsze miłosierny7, wybawił
nas od zguby. Kilka nędznych jodeł wy-
rastało z pośrodka załomów skały stano-
wiącej bok przepaści, pomiędzy nic wpa-
dły koła powozu a my zawiśliśmy nad ot-
chłanią.

Byłem cały potłuczony, lecz jakby cu-

dem nikt z nas nie odebrał rany, jeden
tylko koń wpadł pomiędzy załomy skały,
zkąd go już trudno było wydostać. Kiedy
się powóz zatrzymał, znalazłem się pod
zaspą poduszek, książek, papierów7, flaszek
i innych rzeczy, które powylataly z kie-
szeni i szkatułek. Zdziwiony że jeszcze
żyję, wyszedłem z powozu, z wielką ostro-
żnością, żeby przez jakie nowe wstrzą-
śnienie nie spowodować nowrego usunięcia.
Czepiając się gałęzi, kamieni i cierni po
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nad przepaścią, choć z trudnością zdoła-
łem się jednak wygramolić. Zmęczony sia-
dłem przy drodze , a spojrzawszy w prze-
paść, zobaczyłem wiszący powóz, podo-
bny do klatki uczepionej przy starym mu-
rze.

Podczas deliberaeyi furmana i przewo-
dnika nad środkiem, zkądhy dostać po-
mocy, nadjechał młody oficer norwegski,
w ekwipażu zwykle tu używanym, skła-
dającym się z krzesła zawieszonego mię-
dzy czterema kołami. Młody ten człowiek,
©kryty woskowanym płaszczem, dążył do
Drontheim, zaciągając się silnie z burszty-
na. Służący mój zbliżywszy się do niego,
w krótkich słowach opowiedział mu cały
nasz wypadek, oficer stanął na chwilę,
wysłuchał go cierpliwie ale obojętnie, a

potem ruszył ramionami, i rzekł: „W oj-
czyźnie Ole Bulla nie potrzeba zagranicz-
nych skrzypków!" Nareście spiął konia
i ruszył dalej. Nie wiele mi wlał otuchy
w serce ten syn Norwegskiego Marsa.
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Tymczasem zmuszeni byliśmy szukać
rady w naszem położeniu. Furman siadł
na konia najmniej potłuczonego i popędził
do Laurgaard, szukać pomocy. Szczęściem
było to w niedzielę, w dzień, w który m
ludzie folwarczni zbierają się na zabawę
i fajki. Vo dwóch godzinach nieznośnego
oczekiwania, wTÓeił posłaniec, a z nim
piętnastu ludzi zaopatrzonych w sznury.
Wydobyli wreszcie powóz, wszystko co

powylatało, popakowali w tłómoki, a pu-
dło przywiązali powrozami, potem zało-
żono konia i poprowadzono go stępo. Co
do nas musieliśmyprzeby ć trzymilową prze-
strzeń pieszo, aż do Laurgaard. Przyby-
łem nadzwyczaj osłabionym, teraz dopie-
ro po uniknionem niebezpieczeństwie u-
czułem, dotkliwy ból z potłuczeń, gdyby
można było opłaciłbym jak najdrożej kil-
kodniowy spoczynek, ale nie można było
bawić przez dłuższy czas, nad potrzebny do
naprawy kół i przypasania nowego dyszla.
Reparacya nietrwała długo, i już wieczo-
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rem tego samego dnia siedziałem w po-
wozie ,

z postanowieniem jechania przez
całą noc, dla powetowania straconego cza-
su. Takie postanowienie przy innych oko-
licznościach , mogło było narazić nas na
nowre i większe niebezpieczeństwo, ale na
szczęście było to w Czerwcu ,

a wr Norwe-
gii noce w tym miesiącu są krótkie i wi-
dne. Jakoż o 10-tej wieczorem, przy na-

szym wyjeździe można było jeszcze do-
kładnie rozeznać przedmioty.

Następna stacya nazywa się Hougen,
pragnąłem dojechać do niej jak najprę-
dzej, by choć szklanką mleka zaspokoić
palące mnie pragnienie. Zawiodła mnie
nadzieja, Hougen nie jest nawet folwarcz-
kiem (gaard). Kiedy się powóz zatrzymał,
nigdzie nie było widać domostwa, konie
czekały na nas przy słupie na środku dro-
gi , pilnowane przez trzynasto lub czter-
nastoletniego chłopca, chudego, bladego,
wątłego z wyraaem cierpienia i dzikości
w twarze Zdawało mi się, że widzę przed
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sobą złego geniusza tej okolicy. Dziecię
patrzało na powóz z nieufnością i zadzi-
wieniem, nigdy bowiem nie musiało go wi-
dzieć taką formą; wcale nie miał ochoty
siąść z woźnicą na kozieł, który nie zda-
wał mu się dość bezpiecznym. W końcu
jednak odważył się wsiąść, i zaledwie za-
jął swe miejsce zaczął pobudzać konie do
biegu przeraźliwym głosem; konie też pu-
ściły się lotem strzały. Nasz dziwny ma-

ły pocztylion, wysadził nas w wioseczce
złożonej z siedmiu czy ośmiu domów, któ-
re zdawały się cudownym sposobem być
zawieszonemi w powietrzu. Postawione
były na czterech kamiennych słupach, a
przez wyniesienie widać było pod niemi
niebo, co dziwny sprawiało effekt. Rozu-
mie się, że wzniesienie to ma na celu
ochronę domów od zbyt nagromadzających
się w zimie śniegów. Wieś ta, nazywana
Tofte, jedyna jakąśmy w ciągu trzech dni
napotkali, posiadająca drewniany szaro-po-
malowany kościółek, z nieodłączną dzwon-
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niczką, w t kształcie budki szyldwacha, jest
dla mieszkańców7 okolicznych folwarków7,

celem pobożnej pielgrzymki. W koło ko-

ściółka, wielkie płyty kamienne pokładzio-
ne na ziemi, wskazują nagrobki cmenta-
rza. Trudno znaleźć coś bardziej ponu-
rego, nad tę bezkształtną budowę, jałowe
grunta, szare kamienie i cały krajobraz
zimnej i jednostajnej barwy. Dusza do-
znaje wrażenia głębokiego smutku.

W tej osadzie kończy się już gościniec,
zwykle przyprzęgają parę koni dla łatwiej-
szego przebycia stromych i spadzistych gór
J)ovre. Podróżny wjeżdża pomiędzy okro-
pne wąwozy. Tu nikną ślady roślinności;
wiosna którąśmy zostawili o dwadzieścia
mil za nami, ustępuje miejsca zimie; ani
jeden listek na drzewie, ani trfiwka na

-ziemi, nie urozmaica widoku, chociaż to
było w 7 Czerwcu. Czarne krzaki i karło-
wate drzewa rosną około drogi pokryte
śnieżną osłoną. Napotykane dość często
pnie obalonych drzew i ogromne przesu-
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wające się węże tamowały nam drogę, a
olbrzymie zielonawe kamienic wyglądały
z błotnistych kałuż jakby wielkie ropu-
chy. Jakąś chwilę zdało mi się, że wi-
dzę stojące na gościńcu straszydło, z od-
chylonym całunem, wyciągające ku nam
kościste ramiona, po chwili dopiero prze-
konałem się, że tern straszydłem była
brzoza z pniem zasypanym śniegiem, owe
zaś wyciągnięte ramiona były tylko jej ga-
ięźmi. Było to złudzenie; ale węże z pe-
wnością widziałem, długie na łokci czte-
ry, czarne i grube jak ramie. Takich wę-
żów nigdy w Polsce nie spotkałem , nawet
w Kampinoskiej puszczy. (1)

Wąwozy w któreśmy wjechali, są wT ró-
żny sposób napiętnowane posępnośeią, raz
ciągną się wśród śnieżnych wałów na 50

(1) W wschodnich Prussaeh, zwłaszcza w Pomeranii w Ro-
mowe nad brzegami Bałtyku, żyły w dawnych czasach
węże, na pięć łokci długie, teraz nie znajdzie tam wę-
ża dłuższego nad trzy stopy.
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stóp wysokich; to znowu rozsuwa się dro-
ga i widziemy na raz mnóstwo kaskad tak

szumnie spływających, że mowę zagłusza-
ją. Bladawy zmrok północy, roztaczał nad
temi obrazkami szarawe swe niepewne
światło i dodawał mu jeszcze jakiejś ta-
jemniczej okropności. Wpatrując się cią-
gle przez mil kilka w ten krajobraz, wpa-
dłem w jakieś bolesne marzenie, podo-
bne do dręczącej zmory. Ale oto nadeszła
chwila, w której zmuszony byłem wziąść
czynniejszy udział w cierpieniach naszej
drobnej karawany. Zbliżając się do szczy-
tu I)ovre-Fieldu, pokłady śnieżne tając o-
siadły na kołach, a powóz wstrzymany nie
mógł postąpić ani kroku, zmuszeni byli-
śmy iść pieszo. Nie przyszło to bez tru-
du, śnieg rozmiękły przez kilka dni cie-
płych , nie trżymflł się silnie pod nogami,
brnęliśmy po kolana, a często, tam gdziem
stąpił usuwało się nagle, i wpadałem w szcze-
liny z których na szczęście żadna nie była
bardzo głęboką. Waleząc co krok z zaspa-
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mi, po dwóch godzinach wreszcie przyby-
liśmy do Fogstuen, folwarku położonego
na wyniesionych płaszczyznach Dovrów 7,

w stanie zupełnego wycieńczenia sił. Mu-
siałem iść za przykładem innych ,

— roz-
grzałem się kieliszkiem wódki, który mi
smakował jak najwyborniejszy nektar.

Niedaleko Fogstuen, łączy się z sobą kil-
ka wodospadów, tworząc szeroki i wspa-
niały strumień, chwalony mi poprzednio
z swej malowniczości; ale szukaliśmy go
nadaremnie, przewodnik nasz długo szu-
kał rzuconego przezeń mostu i naresz-
cie utrzymywał, że most, jak i strumień
i drogoskaz spoczywają jeszcze pod śnie-
giem. Trzeba było jednak jechać dalej:
przybyliśmy jak się nam zdało, po zawia-
nym moście, na drugą stronę, gdy tymcza-
sem o 10 kroków spostrzegamy wielki słup
wskazujący początek prawdziwego mostu.
Pokazało się, że przewodnik zbłądził, a

my przejechaliśmy po śnieżnym pomoście,
szczęście dość mocnym jeszcze. Zbladłem
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zrozumiawszy cały ogrom niebezpieczeń-
stwa na jakie byliśmy wystawieni; krew
ścięła mi się w żyłach na myśl, że wpadł-
szy wtę zaspę śniegową, można było po-
zostać w niej na wieki. Przez rozpadlinę
w jednem miejscu mniemanego mostu, o-
bejrzałem to miejsce i przekonałem się o

jego głębokości; woda wrzała i pieniła się
w okropnej głębi pod sklepieniem śnie-
żnem, grubem na czterdzieści stóp.

Fogstuen, składa się z jedynych dwóch
lepianek, w których latem stoją konie dla
podróżnych; zimą wieśniacy schodzą w do-
liny; w tych miejscach bowiem okolic*'
Dovrelildu są całkiem bezludne.

0 kilka ztąd kroków, piętrzy się góra
rozdwojona od stóp do szczytu, jakby mie-
czem przecięta. Z szczytu jej spada wspa-
niała kaskada, której woda nim dosięgnie
dna przepaści zamienia się w parę. Zale-
dwie zdołamy sobie wyobrazić krajobraz,
któryby łączył w sobie tyle szczytnej dzi-
kości, jak ten; podobne widoki opłacają.
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nam wszystkie trudy i niebezpieczeństwa
podróży, zostawiając w pamięci niezatarte
ślady.

W Fogstuen, żegnamy się z górzystością,
a natomiast do Jerkind jedzie się przez
dziesięcio-milową płaszczyznę. Zaraz za
folwarkiem zobaczyliśmy ogromną dolinę.
Przebyliśmy ją bardzo prędko; konie bo-
wiem nabrawszy nowych sił przez odpo-
czynek w Fogstuen, puściły się w7 czwał.

Po Icavćj stronie, mieliśmy ogromne je-
szcze zamarzło jezioro, po prawej zaś jak
zasięgnąć okiem, rozciągała się płaszczy-
zna, a wszędzie nieubłagana i bez końca
śnieżystość. Jedynie drogoskazy pomalo-
wane czerwono, i wyglądające jak szubie-
nice przerywały jednostajność podróży.

Suwaliśmy się przez tę szczególną kra-
inę z szybkością duchów, i to zmieniając
wciąż miejsce bez rozstawania się zjedno-
stajnością widnokręgu; nasz lot wydawał
się czemś nadprzyrodzonem, chyba tylko
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z lotem Kirgiza na stepie porównać sic
dającem.

Nie mogłem się dość napatrzyć, cho-
ciaż nie widziałem nic więcej nad nieru-
chome wody jeziora i zerwane drogowe
słupy. Zwolna ożywiła się trochę <a zlo-
dowaciała kraina; ujrzeliśmy wielkie, bia-
łe puszczyki, które krążąc tuż — tuż nad
naszemi głowami, patrzały na nas koło-
watettii oczami, wydając głos podobny do
krzyku męczonego dziecięcia. Ogarnął mnie
nie wysłowiony przestrach; wpadłem w po-
nure milczenie, z otwartemi oczyma; zmo-
ra ściskała piersi moje; nie wiedziałem
czy żyję, czy jestem za krańcami rzeczy-
wistego świata.

0 szóstej z rana przybyliśmy7 do Jcrkind,
gdzie mnie musiano położyć w łóżko, do-
stałem bowiem silnej gorączki połączonej
z majaczeniem.

Jcrkind, duży i zamożny folwark, jest
miejscem zbierania się i odpoczynku rzad-
kich wędrowców, chcących zwiedzić S.iii-
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hatten (śnieżną czapkę), najwyższy szczyt
Dovre-Fieldu. Przemyślni mieszkańcy po-
trafili tu urządzić dość wygodny popas.
Mała ta i jakby7 odłączona od reszty świa-
ta osada, nosi na sobie cechę działalnej
pracowitości, która rozjaśnia czoło podró-
żnego zachmurzonego smutnym widokiem
okolicy.

Doznałem tu małej przykrości. Na kil-
ka godzin przed nami, przybył tu Pastor
protestancki udający się do nowej parafii
pod Drontheimem, ale przybył w towarzy-
stwie żony i jedenaściorgadzieci, zbliżonych
bardzo wiekiem, które przedstawiały wszel-
kie odcienia blondynów począwszy od ja-
snych jak len włosów, aż do najciemniej-
szego migdału. Całe to gniazdo białych
główek zabrało wszystką pościel, a usłu-
żna gosposia, po długiem staraniu, ledwie
w piwnicy zdołała mi urządzić łóżko.

Po kilku godzinach odpoczynku gorą-
czka ustala trochę, i zaczęliśmy się w dal-
szą wybierać drogę.
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Podniosłem się jeszcze nieco słaby, a
podczas zaprzęgania zwiedziłem folwark
a potem wspólną komorę. Tu gdzie poń-
czochy mieszały się z kapeluszami, a spo-
dnie jak na tandecie wisiały obok sukie-
nek, — w)brałem i kupiłem dwa übrania
świąteczne wieśniaka norwegskiego. Übiór
mężczyzny, jest w czystym smaku z cza-

sów Ludwika XVs°: wielki frak z błyszczą-
c/ćmi guzami, skórzane spodnie, długa ka-
mizela haftowana w7 kwiaty; pończochy
z klinami, trzewiki ze sprzączkami, z sze-

rokiemi skrzydłami kapelusz. Übiór zaś
kobiety, niezupełnie a la Pompadour, ró-
żni się nieco od stroju szlachcica z roku
1755. Składa się z długiej ważkiej z zielo-
nego płótna spódnicy, wyszywanej w kwia-
ty włóczką w żywych kolorach, z jedwa-
bnego czarnego czepka übranego zieloną
wstążeczką i srebrnym sznurkiem, zszklan-
nych paciorków i różnokolorowych wstą-
żek , w stanie zaś spinają się przepaską
z czerwonego sukna obwieszoną metalowemi
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hrzękadłami, a wszystko obszywają srebrną
koronką. Ten ostatni przydatek do stroju,
jakkolwiek trochę dziwaczny, dość efekto-
wnie jednak wygląda na ciemnem übraniu.

Übierają się tedy stosunkowo bardzo
bogato; a jedzą źle i mało!!

Jednakże übiór codzienny jest nieró-
wnie prostszy. Mężczyźni wdziewają dłu-
gie kapoty, a na głowę kładą czapki ro-
bione z czerwonej włóczki, przypominają-
ce krwawe czasy Frygijskie. Kobiety zaś
noszą długą i ciemną suknię wełnianą;
wielki czerwony lub niebieski bawełniany
fartuch a na głowie czarne okrycie dobrze
wyglądające przy ich jasno-złocistyeh wło-
sach.

Poleciwszy starannie zapakować kupio-
ne stroje, dodałem do nich jeszcze trzy
futra białych wilków, übitych przez syna
gospodarza , który mi je sprzedał za 50
złotych polskich. Jakkolwiek wilk biały
jest dość pospolity w Rossyi, więcejby tam
jednak kosztował.
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Rozmarzony jeszcze nieco gorączką, nie
wiem jak przybyłem do Kongswold, w dro-
dze ciągle mi się zdawało, że zawracamy
na jakąś pustą, czerwoną dolinę.

Zastaliśmy tutaj dom brudny i brakło
koni.

Wrzaskikilkorga dzieei,połączonez krzy-
kiem furmana który wymyślał chłopa za

to, że nie chciał przyprowadzić swych ko-
ni, pod pozorem że były za daleko, zmu-
siły mnie ztąd uciekać. Pozwoliwszy im
krzyczeć do woli, zabrałem się do obej-
rzenia folwarku. Mimo słabości i złego
humoru, z przyjemnością jednak przyglą-
dałem się dzikiej piękności doliny Kongs-
wold. Dom stoi u stóp półkulistej góry, na-
jeżonej skałami, z pośrodka których, krzy-
żując się spadają wodospady. Jeden z nich,
szeroki jak rzeka, a gwałtowny jak stru-
mień, tryska ze szczytu odrywając co chwi-
la po kawale skały, aż nareszcie z wście-
kłością wpada w dolinę i tu niknie bez naj-
mniejszego śladu, zupełnie jak para wo-
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dna. Zacząłem się unosić, ale zgadnijcie
jak się to skończyło?.... oto usnąłem w koń-
cu. Leżąc na wilgotnych kamieniach, oto-
czony mgłą i kołysany szumem wodospa-
dów; przez cztery godziny używałem naj-
milszego wypoczynku, i byłbym pewno je-
szcze dłużej spał, gdyby nie konie, które
nareszcie przyprowadzono. Znaleziono mnie
w tem schronieniu w towarzystwie ogro-
mnej żaby. Ona patrzyła na mnie obojętnie,
jakby nimfa kaskady, zdziwiona przy byciem
śmiertelnego, z tak dalekich krain dla wy-
grywania mazurków i krakowiaków przy-
byłego.

Droga z Kongswold idzie nadbrzegiem
przepaścistej góry i ledwie widzianym wy-
skokiem opasuje kamiennego olbrzyma, wi-
jąc się około niego ślimakowato. Miejsca-
mi wazka jak powróz, robi tysiączne za-

kręty, pnie się po skale, mija kaskady,
albo znowu pnie się nad przepaścią, z da-
leka wygląda jak mały gzemsik na wiel-
kiej kolumnie. Czasem trafia się tutaj na
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przepaście tak bliskie siebie, że drzewo
w poprzek rzucone, służyćby mogło za po-
most.

Przerażająca to rzecz patrzeć z tak
bliska na jedną z owych gór wielkiego
łańcucha, opasującego w7 rozmaitych kie-
runkach nasz glob. Oko szuka dna otchła-
ni, zdających się być tylko szczelinami,
ale ich zgłębić nie można i przerażone
cofa się, truchleje. Nieforemne bryły gra-
nitowe z sciętemi szczytami uczepiły się
lekko ścian olbrzyma i grożą stoczeniem
się w dół za najmniejszem wstrząśnieniem.
Na górze i na środku skały niedostępne
śniegi, u dołu niezmierzone przepaście!
A nigdy tu nie ujrzysz ani kwiatka, ani
trawy, ani ptaka, słowem nic prócz mchów7

skalnych rosnących na głazach;—nic prócz
szumu i jęku wiatrów, lub szmeru po-
toków.

Podobnie wyobrazić sobie tylko mo-
żemy miejsce zniszczone przekleństwem
Wszechmocnego, gdzie Anioł zemsty ściga
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zbrodniczy cień Kaima. Boże! cóż za pu-
szcza!

0 kilka mil za Kongswaldcm, droga
staje się lepszą i weselszą, najniebezpie-
czniejsze wąwozy już przebyte. Minąwszy
szczyty Dowru, znowu spotykamy sic z kę-
pami jodłowemi, i tylko słup dymu od
czasu do czasu przepowiada nam gościnny
gaard. Wreszcie przybywamy do Sockness
ostatniej stacyi przed Drontheimem.
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VI.
DRONTHEIM.

Drontheim cały wybudowany z drzewa,
bywa przynajmniej co lat dziesięć zniszczo-
ny przez pożar. Mieszkańcy są na to za-
wsze przygotowani, a przypatrzywszy się
ich domom, poznamy że nie mają czego
żałować. Ulice są szerokie; a budynki
drewniane, pod liniją stawiane, i pomalo-
wane czerwono, dają miastu pozór zimny
i nędzny. Drontheim jednakże jest mia-
stem bogatćm, prowadzi nawet dość zna-
czny handel zewnętrzny. Idąc ulicą z za-
dziwieniem napotykamy w oknach za szy-
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bami z szklą zielonego, w nieładzie po-
rozkładane na półkach bogate futra, prze-
pyszne wyroby ze skóry, dobre i nad-
zwyczaj tanie strzelby, noże i inne że-
laztwa.

Handlarz norwegski nie umie zachęcić
do kupna; zaledwie on raczy sprzedać, nie
zna uprzejmości, koniecznego warunku
w7 jego zaw7odzie; pali poważnie w kącie
fajkę lub cy7garo i przybiera minę niezbyt
zniewalającą kupującego. Konieczność chy-
ba zmusić może do kupienia czego, inaczej
trudno się nie cofnąć przed odstręczającą
fizyognomią tych obywateli. Podobnie uspo-
sobieni ludzie nie powinniby zakładać han-
dlu, bo wtedy przykrość nabycia jest wię-
kszą od przyjemności posiadania , a kupu-
jący wstrzymałby swoje zapędy.

Pomiędzy drewnianemi ale nadzwyczaj
schludnemi domkami Drontheimu, wznosi
się wspaniały gmach, kościół Katedralny,
kiedyś pod wezwaniem S. Oława, wysoki,
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pyszny, trwały i nienaruszony jak myśl
Boża pośród rzeczy znikomych. (1)

Styl jego zdaje się sięgać Xs° wieku;

pilastry podtrzymują sklepienia arkad dzie-
lących go na dwie nawy. Chór jest w sma-

ku czysto gotyckim, ukończył go podobno
Eystein, znakomity ówrczesny architekt.

W roku 1540 katedra, przetrwawszy
burze północy, długie tutejsze zimy, ni-
szczące nawet kamienie, wojny przez
trzy wieki i częste pożary, stała jeszcze
w całej swej świetności.

W tym roku reformacya zawitała do
Norwegii, wzniecając w7 całym kraju dzi-
wny, nieprzewidziany zapał, porywając,
massę ludu do nadzwyczajnej działalności,
do uczucia sił i praw swoich. Ale nieste-
ty reformacya sprzedała naczynia święte,
wyrzuciła rełikwije i skruszyła posągi. o-

(1) Obacz Wspomnienia z Podróży Dra Tripplinu edycyi Po-
znańskiej Tom 11. pag. 115; edycyi Warszawskiej Tom 11.

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



82

becnie świetny marmurowy posąg Chrystu-
sa, dłóta Thordwalsena, wznosi się w7 prze-
pysznej okazałości na wielkim ołtarzu, za-
stępując srebrną trumnę ze szczątkami
S. Olafa (do przeniesienia której trzeba by-
ło 60 ludzi) jak niemniej i inne relikwije,
błyszczące drogiemi kamieniami.

Nie ma już dziś ani posągów na chó-
rze, ani grobowców po kaplicach, ani lamp
przed Sanctuarium, a wszystkie szlukate-
rye co oszczędził burzący fanatyzm XVI.
wieku, okryto zasłonami. Nie chcą Prote-
stanci żeby ich urok sztuki odwodził od
czci Wiecznemu Duchowi winnej!!

Gdym zwiedza! ten święty przybytek
starodawnej, w zimnej północy, gorejącem
płomieniem pałającej wiary, deszcz ule-
wny padał; wielkie ostrołuki okien, bez
różnokolorowego jak dawniej szkła, rzu-
cały bladawy cień na posadzkę, który
dziwnie harmonizował z opustoszałym bu-
dynkiem. Zdawało się że samo Niebo smu-
tnie spogląda na tę wspaniałą bazylikę,
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świadka tylu kiedyś świetnych obchodów,
otoczoną taką czcią, zbogaconą tyla skar-
bami, a teraz na zawsze osierociała wdowę
po Katolicyzmie, który ją zbudował.

Nie mogę nigdy bez głębokiego wzru-

szenia, patrzeć na gotycką świątynie prze-
mienioną w zbór protestancki; przykro mi
gdy widzę zniszczoną choćby w7 imię Ewan-
gelii, jedną z tych świątyń pełny cli wiel-
kości i poezyi. Było to więcej uczucie
artystyczne niż religijne, i dla tego proszę
niedopatrywać się w moich słowach na-
paści na protestantyzm, jestem bowiem
z liczby tych, którzy wierzą, że każde
wyznanie zasługuje na szacunek i każda
chrześcijańska Religija ma do niego równe
prawo.

Opuściwszy katedrę wróciłem do domu
nazwanego hotelem w którym stanąłem,
w celu übrania się na obiad do P. Riss Gu-
bernatora miasta. 0 godzinie 4tc-J (jak wy-
znaczono) przybyłem do jego pałacu tro-
chę zmoczony.
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W Drontheim niepodobna jeździć powo-
zami, łatwiej można sankami.

Pałac Gubernatora (jak go tu nazywają),
jest wielkim drewnianym budynkiem, nie
mającym nic wspólnego z pałacem prócz
nazwy i kolosalnych rozmiarów. Położo-
ny przy ulicy Monkgade, najpiękniejszy
w eałem mieście, podobnie jakKrakowskie
Przedmieście w Warszawie.

Monkgade pod względem perspektywy,
ma widok na szeroką przystań, pełną stat-
ków, na masztach których powiewają fla-
gi wszystkich większych i mniejszych kra-
jów Europy i Ameryki.

Pan Gubernator przyjął mnie z najwię-
kszą uprzejmością i otwartością. Pani Riss
mówi trochę po francuzku, jest równic
rozsądna jak wykształcona. Wiele dam
z jej towarzystwa znało język angielski i za-
częła się między nami rozmowa dość ożywio-
na. Z początku damy te spoglądały na mnie
z ciekawością, której powodów7 nie rozu-
miałem zupełnie; aż dopiero jedna z nich nie
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powiedziała, że przede mną żaden cudzo-
ziemski artysta nic zawitał jeszcze wDront-
heiinie; byłem zatem więcej jak rzeczą
rzadką, byłem najzupełniejszą nowością.

0 w pół do piątej podano na tacy likie-
ry i marynaty, a zaproszeni nie źle popi-
sali się przy tym wstępie. Następnie prze-
szliśmy do sali jadalnej, gdzie nakryto na

czterdzieści osób. Übranie stołu było po
rusku, to jest każdy półmisek obstawiono
sztueznemi kwiatami, srebrem i kryszta-
łami. Na obu końcach stołu umieszczono
wielkie srebrne kosze pełne ananasów i
pomarańcz, co dodawało uczcie prawdzi-
wej świetności gastronomicznej.

Nadto przystrojono stół pękami kwi-
tnącej konwalii, która tutaj nie rośnie dzi-
ko w lasach, jak u nas, lecz z wielką
trudnością w cieplarniach hodowaną być
musi.

Nic bardzo ufałem kucharzom półno-
cnym , jednak nieufności tej nie chciałem
okazać w7 towarzystwie. Podano zupę, i
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zobaczyłem na talerzu sporo gałeezek pły-
wających w fioletowym płynie, z którego
wydobywa! się złowróżbny zapach spiry-
tusowy. Wziąłem się najprzód do wiel-
kiej żółtej gałki, którą miałem za żółtko
z jajka. Zjadłszy ją zdawało mi się żem
połknął ogień, była ogromnie opieprzona.
Chciałem już rzucić jedzenie, ale wszyst-
kie oczy były na mnie zwTÓeone, musia-
łem więc zrobić poświęcenie dla gościn-
ności i połknąłem te piekielną zupę. Po-
mięszanie różnych smaków zagłuszyło mo-

je podniebienie, jednak odróżniłem cukier,
bulion, zwierzynę, gorczycę, pieprz turec-
ki, wino i wszystkie korzenne przyprawy,
zdawało mi się, że wszystko było solone
prochem strzelniczym. Potrzebaby robić
oddzielny opis, każdej po szczególe potra-
wy, którą nam podawano, jak naprzykład,
zwierzyny w sosie arakowym.

Pośród rozliczny eh osobliwości, poda-
wano także wiele prawdziwie wybornych
rzeczy, między innemi ogromne ryby, prze-
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wyborne głuszce i wspaniałe pieczyste
z niedźwiedzia, godne królewskiego stołu.

Z żalem widziałem na stole brak kara-
fek z wodą, również nie miłą mi się wy-
dała oszczędność białego chleba, każdy
z gości dostał kawałek wielkości poło-
wy bułeczki, a nikt nie miał śmiałości żądać
więcej.

W środku obiadu wniesiono zdrowie,
musiałem wysłuchać mnóstwa komplemen-
tów i podnieść kieliszek czterdzieści ra-
zy, co wszystko mogłoby znacznie wpły-
nąć na moją głowę, gdyby ją już owe kie-
liszki wódki w drodze nie były przyzwy-
czaiły do spirytusów7.

0 siódmej wstaliśmy od stołu i przeszli
do salonów, gdzie wszyscy zaproszeni przed
zajęciem miejsca ściskali się za ręce i od-
dając wzajemnie głębokie ukłony, dzięko-
wali sobie za towarzystwo. Zwyczaj to i
u nas w Polsce jeszcze religijnie przestrze-
gany.



88

Potem rozpoczął się koncert. Pani Gu-
bernatorowa podała mi ramię i poprowa-
dziła do pulpitu wzniesionego w dużej sali
na stóp kilka. Z niemałem zadziwieniem
i z prawdziwą przyjemnością poznałem
wkrótce, że Drontheim zawiera w gronie
obywateli i obywatelek kilkunastu bardzo
dobrych znawców7 muzyki, zwłaszcza klas-
sycznej, przekazanej nam z dawniejszych
czasów7. Jest-to błogi wynik usilności Nor-
wegskiego Orfeusza a mego szanownego
protektora pana Ole Buli, który w kilku
miastach norwcgskich zwłaszcza w7 Dront-
heim, w Bergen, w Chrystyanzand iwChry-
styanii pozakładał filharmonijne towarzy-
stwa i ożywiał je ciągle własnego ser-

ca zapałem, przez co nie tylko wzniósł
w swym szlachetnym kraju wyższe poję-
cie o muzyce , ale nawet wpłynął bardzo
dobroczynnie na złagodzenie obyczajów
północnego, dość szorstkiego narodu.

Wszakże manija pianistowska jeszcze
nie ogarnęła do tego stopnia mieszkańców
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większych miast Norwegii, żeby się każda
panna, czy ma talent, czy go nie posiada,
koniecznie uczyć musiała muzyki; jednak-
że rzadko która młoda kobieta, nawet
najuboższa, nie śpiewa przynajmniej zno-
śnie, i unoszące są oratorya wykonywane
przez dyletantów przy uroczystościach re-
ligijnych i politycznych.

Głębokie i tęskne myśli Szopena, o ile
je oddać mogłem mym smyczkiem, zosta-
ły tutaj przyjęte z nadzwyczajnym zapa-
łem. Kwiat obywatelstwa Drontheimu u-
znal innie za skrzypka, godnego szczycić
się przyjaźnią Ole Bulla.
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VII.
MUNKHOLM.

Drontheim posiada ważną pamiątkę hi-
storyczną , jest nią forteczka Munkholm,
w której niegdyś było więzienie politycz-
ne, obecnie zamienione na arsenał i cyta-
dellę. Munkholm stoi na skalistej wyspie,
o pół mili za miastem. Początkowo był to
klasztor, o czem przekonywa nazwisko
jego (Monk — mnich; Holrn— skała). Tutaj
przez czas długi był więziony Schumaker
hrabia Griffenfeld, prawodawca z r. 1660,
który przemienił elekcyjną Danię w mo-
narchią dziedziczną. Proklamacyą rozpo-
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czynały słowa: „Frederyk 111. z Bożej Ła-
„ski Król Danii, Norwegii, Wandalów, Go-
„tów, Książe Szlezwigu, Holstynu, Dymar-
„su; Hrabia na Oldemburgu i Dennenhor-
„sie, wiadomo czyniemy etc."

Schumacher podsuwając to prawo sła-
bemu Fryderykowi, służył uczuciom zem-
sty i chęci wyniesienia się własnego. Ode-
brał wysokiej arystokracyi znakomity przy-
wilej wyboru Monarchów i jednocześnie
mścił się na niej za pogardę okazaną je-
mu — synowi karczmarza z przedmieścia
Kopenhagi, ale twórcy własnego świetnego
losu.

Głos sprawiedliwości trudny do zniszcze-
nia w sercu człowieka i pamięć na nizkie
pochodzenie, spowodowały w nim zniesie-
nie wr dawnem prawie jednego artykułu,
czem zyskał szacunek w potomności. Ten
ważny artykuł odejmuje magnatom kró-
lestwa w całej rozciągłości prawo życia i
śmierci nad poddanemi.

Władza Schumachera zwiększyła się je-
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szcze pod Krystyerncm V; nadano mu majo-
rat pod nazwą hrabstwa Griffenfeld, urząd
Wielkiego Kanclerza stał się największa
godnością wT kraju. Wtedy duma jego nie
znała już granic. Mając moc stanowienia
o pokoju i wojnie, pragnął równie jak je-
go Król korzystać z zwycieztw wojsk duń-
skich w Pomeranii. Mocą traktatu który
oddałKrystyernowi Vmu w posiadanie miasto
Wisinar, Schumachcr otrzymał wyspo Wo-
lin; w tymże czasie prosił o rękę Księżni-
czki Augustemburgskiej , którą mu przy-
rzeczone Stanął tak wysoko, że Król nie
widział różnicy między sobą a nim, a obra-
żona duma monarsza zgotowała faworyto-
wi zgubę. Z rozkazu Krysty erna, Schuma-
chcr oskarżony o zbrodnię obrazy7 maje-
statu, uwięziony i skazany został na karę
śmierci przez ścięcie głowy toporem.

Dnia 5 Czerwca 1676, lud Kopenhagi
w osłupieniu widział wstępującego na ru-
sztowanie hrabiego Griffenfeld, przed któ-
rym dawniej drżał tak często.
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Sehumacher ani na chwilę nie pokazał
się słabym, pozostał zimnym i niewzruszo-
nym i najobojętniej złożył głowę na pień-
ku. W tej chwili dworzanin królewski
przerzyna tłumy, podnosi papier z królew-
ską pieczęcią i woła:

~ Łaska dla Schumachcra! "

Następnie zamknięty w podmorskiej for-
tecy, Sehumacher, który poznał całą pró-
żność świata, zwrócił myśl ku wieczno-
ści. Przez długie lata widziano go w mil-
czeniu chodzącego po małym ogródku w

Munkholm, z wzrokiem utkwionym w mo-
rze; — tutaj ttómaczył psalmy Dawida na

język duński. Owe słowa Króla Proroka:
Głos Boga kruszy cedry, a słabego czło-
wieka pokrzepia, nabierał w ustach jego
większego znaczenia;—a te drugie: Bło-
gosławiony to mąz któremu Pan grzechu
nie poczytał, błogosławieni którym odpu-
szczone są nieprawości. przynosiły pocie-
chę więźniowi, który tak szczerze umiał
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zamienić dumę władcy7, w poddanie się
chrześcijańskie.

Sehumacher umarł w Drontheim, wy-
cierpiawszy poprzednio 23-letnie ciężkie
więzienie. Dzisiaj Munkholm utracił wie-
le na swej pomnikowej fizyonomii. Ster-
czą wprawdzie jeszcze szczątki jedynej
szerokiej wieży i grube mury stoją nie-
wzruszone, ale wschody już się zawaliły,
posadzka zapadła, a ważkie okienko daje
ptastwu wolny7 wstęp do pokoju.

Wszystkie inne pawilony tej fortecy zo-
stały zamienione w kazamaty7, i zawierają
bomby, granaty, kule i kartacze spokojnej
i szczęśliwej Norwegii.

A nad wszystkiemi wznosi się wysoko
w niebo świetna latarnia morska z świa-
tłem migającem, raz czerwonem, raz zie-
lonem. Panuje nad obszernym widnokrę-
giem wody i zoczyć ją można już na dzie-
sięć mil jeograficznych. Codziennie spali
się za 40 złp. węgla kamiennego w ogni-
sku latarni.
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Ze szczytu tej latarni przedstawia się
widok wspaniały; po lewej stronie szero-
ka płaszczyzna morza zlewa błękitnawą
barwę wód z kolorem nieba, z prawej zaś
facyjaty domów Dronthejmu jaskrawo ma-

lowane ciągną się różnobarwnym pasem;
z tyłu port, a płaskie dachy miejskie pną
się po malowniczych pagórkach, nad któ-
remi panuje wysoka katedra i forteca Chri-
slianstern, to jest Gwiazda Krystjerna;
w dali zębate szczyty gór Dowtu piętrzą
się w górę przedzierając obłoków oponę,
i tworząc jakby bastyjony, wieże i turmy
poszarpanego ręką czasu Dronthejmu. Chę-
tnie przepędziłbym kilka godzin patrząc
w ten obszerny krajobraz, gdybym nie był
zmuszonym wracać do miasta, i znajdo-
wać się w teatrze na nadzwyezajnem przed-
stawieniu , które miało miejsce tego wie-
czora , i które mym smyczkiem pode-
przeć musiałem. Po obiedzie u pana Zen-
cominerskiego Konsula pruskiego, po pol-
sku mówiącego, gdziem znalazł dużo mi-
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łych znajomy eh, udałem się do teatru.
Nie jest on ani tak wielki, ani tak o-

zdobny i wygodny jak nasz Teatr Roz-
maitości w Warszawie, i nieodpowiada
wcale godności starożytnego i szlachetne-
go grodu, w którym po dziśdzień koronują
się Królowie Norwegii. Ale przynajmniej
nie widać w tym przybytku Apollina i Muz
owych kapłanek Afrodyty wyzywającego
oka i wyróżowanego lica, które w 7 innych
teatrach odciągają uwagę widzów od oce-
nienia sztuki. Takich istot nawet tu nie-
ma w poczciwy 111 Dronthejinie, w7 mieście
liczącem jednakże piętnaście tysięcy mie-
szkańców, a w którćm rok rocznie prawie
tyleż cudzoziemskich żeglarzy krąży. Oto

błogi wpływ rzetelnie pojętej religii.
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VIII.

KASKADY.

Namówiono mnie na małą wycieczkę
do wodospadów Łcerfoos, leżących kilka
mil od miasta, które nam tak poetycznie
opisał Autor Wspomnień z Podróży, dobrze
tu jeszcze pamiętamy pomimo że piętna-
ście lat upłynęło od jego pobytu w Nor-
wegii. Ale — piękna pora roku minęła,
sanny już nie było, tylko złowróżbny zi-
mny deszcz padał. Drogi w pobliskości
Dronthejmu urządzone są na sposób ruski
z pni jodłowych położonych w poprzek
jedne przy drugich, stanowiących jakbypo-
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dłogę bardzo nierówną;ponieważ zaś drzewa
nie są ociosane, jadąc więc dają się czuć
gwałtowne wstrząśnienia, a tam gdzie drze-
wo już przegniło trzeba przebywać pra-
wdziwe sadzawki, przez co niewygodę za-
stępuje już niebezpieczeństwo.

Przybywszy7 do Leerfoos, widok kaska-
dy sowicie nagradza wszystkie przykrości.
Wystawcie sobie rzekę, która jednym spad-
kiem spływa z większej jak ośmdziesiąt
stóp wysokości i ginie, ale dosłownie gi-
nie wśród skał czarnego bazaltu, po któ-
ry cli szumi z takim łoskotem, że huk po-
lowych dział stłumić potrafi. Martwe ska-
ły, świecąc zaokrągionemi grzbietami wy-
glądają jak wielkie ryby7 śpiące na pia-
sku, przez co spadek zmuszonym jest roz-

dzielać wody na kilka małych strumyków
płynących kilkaset jeszczekroków, —wkoń-
cu wszystko się ucisza, rzeka znajduje so-
bie nowe koryto, a potem wsiąka pomię-
dzy skałami w ziemię, i dopiero uszedłszy
ze dwie mile podziemnym, ręką natury
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wydrążonym tunelem, wytryskuje gorącym
Gejzerem z innej części gór pośród skał i
dolin. Koło wody po nad samym jej spad-
kiem urządzono hamernię, pudlingarnię i
gisernię miedzi. Wodospad, z którego lu-
dzie skorzystali, porusza wielkie koła ma-
chiny7. Zwiedziłem tę fabrykę, widziałem
w żywym ruchu całą tę olbrzymią maszy-
nę ,

z którą nasze zakłady w Dąbrówce i
Niwce żadnego porównania wytrzymać nie
mogą; podziwiałem owe żelazne potwory,
potężne i silne jak najstraszliwsze widma
Apokalipsy.

Trudnoby zliczyć wszystkie poruszają-
ce się tam piły, koła, zazębiania i młoty;
uderzyła mnie jednak jedna maszyna zao-
patrzona w ostrze, która cięła na pieńki
najregularniejsze miedziane sztaby, grub-
sze od pnia stoletniej sosny. Powiedziałbyś
że piła grzęźnie w masło a nie w metal.

Wśród tego kręci się tłum ludzi czar-

nych i pół-nagich, oświeconych czerwona-
wym płomieniem pieców, wyglądających
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jak duchy piekielne. Podwójne razy mło-
tów7, tarcie pił, skrzypienie kół, błysk o-

gnia, wrzenie topionego kruszcu, wszystko
razem połączone tworzyło niepojęty7 ha-
łas, nad którym wszelakoż jeszcze panował
ogłuszający szum kaskady. Dante nie wi-
dział nic podobnego opisując piekło w7 swo-
jej Boskiej Komedyi;— byłby jeszcze lepiej
je opisał. Ten nieustannie z zewnątrz do-
chodzący głos, był ciągłći sprzeczką mię-
dzy tworami Boskiemi a jednodziennym
płodem wytężonych rąk człowieka.

W giserni namówiono mnie do odwie-
dzenia drugiego wodospadu, do którego
wiodła ścieżka idąca po nad brzegiem rze-
ki. Ustał deszcz, a owa ścieżka ukazała
się przede mną w pośrodku gęstej trawy
übranej jaskrami i innemi kwiatkami, a

bluszcze i inne zielone krzewiny owijały
swemi gałęziami gładkie pnie brzozy. Pra-
wdziwie piękną była ta drożyna, wabiła
mnie, chociaż chmurzące się niebo i prze-
zorność radziły mi wsiąść do powozu i
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wracać do Dronthejmu. Ale tam był Gej-
zer odwiedzony przez naszego ziomka w7 to-
warzystwie miłego a już nieżyjącego Bisku-
pa. Ciekawość zwyciężyła—i idę.

Nie upłynęło dziesięć minut a zaczął
padać deszcz, w minut dwadzieścia już lał
strumieniem, który podrywał brzeg ścieżki
od strony rzeki. Spacer mój stał się pra-
wdziwą męką i udręczeniem. Drożyna za-
mieniła się w ślizgawkę niepodobną do
przejścia; wpadłem przytem w7 kałużę,
z której po wielkich trudach łedwiem sic
wydobył; odzież przemokła utrudzała ru-
chy; moja polska gunia, tak dalece nasią-
kła wodą, żem jej nie mógł unieść; w koń-
cu nawet musiałem się jak ślimak czołgać
po spadzistej śliskiej ścieżce, po której wa-
liły się jak wściekłe wody deszczowe.

Ciągła walka z niebezpieczeństwem zsu-
nięcia się w7 rzekę, wyczerpała siły, deszcz
nieustający na chwilę oziębił mnie, aż w re-

szcie nie mogąc już dalej posuwrać się, sia-
dłem w7 błocie, i po prostu, przyznać iu
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muszę bez ogródki, zapłakałem ze złości.
Na szczęście furman domyślił się mego po-
łożenia, i wziąwszy kilku ludzi z giser-
ni, przyszedł mnie odszukać. Wynalezio-
no mię w tej biedzie, zdjęto ze mnie przy-
legającą ciężką gunię, i okryto mię su-
chym płaszczem. Potem dwóch silnych
jak Herkulesy górników wzięło mnie pod
pachy, i formalnie zawlekło do powozu o
jakie trzy staje oddalonego. Woźnica uży-
wał w nim miłego spoczynku zupełnie jak
u nas dorożkarz czekający przed trakty-
jernią lub jeszcze gdzieindziej na szlachci-
ca. Zbyteczne m zdaje mi się mówić, żem
już nie myślał zwiedzać owej ciepłej ka-
skady, której wody marzną podczas zimy
spadając w talerze i półmiski, tylko na-
tychmiast kazałem wracać do Dronthejmu.

Około dziesiątej wieczorem wróciłem
do gospody na wpół umarły, zmęczony i
do tego stopnia zziębnięty, żem musiał u-
ciec się do pomocy Doktora, przyjaciela
twojego, tego samego, który się ożenił z cór-
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ką czcigodnego Biskupa, i dziś ma jede-
naścioro dzieci.

— „Jak to? znałeś go Pan? znałeś Pan
Doktora Polskiego, który tu był lat temu—-

poczekajno Pan, lat temu piętnaście z gó-
rą ?"— zapyta Doktora.

— „Znałem go,— to jest widywałem go,
gdym jeszcze był skromnym skrzypkiem
orkiestry w Teatrze Warszawskim."

—„I żyje?—i jeszcze żyje? on tak był
słabowitym "

— „Żyje,— w własnym kraju żyje, wró-
cił po dwudziestoletniej niebytności do ro-
dzinnej zagrody, doświadczywszy dziwnych
kolei losu, zwiedziwszy całą Europę i część
Afryki"— odpowie.

— „Żyje — ale zapewnie jest słabym,
przedwcześnie zgrzybiałym starcem"— po-
wie Doktor smutnie kiwając głową."

— „Żyje i — doskonale wygląda, najle-
pszem cieszy się zdrowiem."

— „A jak o nas mówi?..."
— „Tak jak o was pisze, jak o najza-
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cniejszym ludzie, który na zimnych nie-
urodzajnych skałach ciężką wytrwałą pra-
cą zdobył sobie najszlachetniejsze żywio-
ły życia: swobodę, postępowe instytucyje,
naukę, dobry byt, zdrowie i wiarę w siły
swoje."

— „Niech mu Bóg da zdrowie; ale tu
do nas nie dolatują pisma jego."

— ~Pisze po polsku, ana nieszczęście
nasza literatura jest za nadto mato znaną
Europie...."
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IX.
PIŃCZÓW.

Ija byłem w Pińczowie, miód piłem
u żyda Feliksa, i z gór okolicznych patrza-
łem na sędziwe Karpaty, naszego kraju
okazałe ozdoby.

I ja byłem w owej kaplicy leżącej za
Dronthejmem na wzgórzu, tam gdzie Zaga
mówi, iż Hakon Jarl z własnego syna krwa-
wą przyniósł ofiarę Odinowi. Prawdziwie
jest to miejsce odpowiadające dzikiemu
czynowi, nie tylko w zimie , kiedy wszyst-
ko leży pogrążone pod grubą warstwą śnie-
gu , ale i w lecie kiedy trawka je pokry-
wa, i majeranek na nich kwitnie. Jeszcze
tu wyją rano i wieczór też same północne
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wiatry, i kwiatkowi w południe wykwitłe-
mu ścinają wątłe korony.

Byłem tam, i przeniosłem się uczucia-
mi do twojego serca. Już ich oglądać nie
będziesz i nie możesz tych miejsc, które
tyle wznieciły w tobie uczuć rzewnych,
że od ich odgłosu zatętniał kraj twój ca-
ły. Już musisz umrzeć tam gdzieś zaszedł
Doktorze, musisz tam umrzeć zabijając się
mozolną pracą, stanowiącą jedyną pocie-
chę twoją za tak długie wytrwanie w cięż-
kich cierpieniach tęsknoty.

Ale pociesz się, miłe twemu sercu miej-
sca zawsze tu są; jeszcze rzeka Nida nie
przestała snuć się wężem około staroży-
tnego , często palącego się, ale zawsze
z gruzów wzrastającego grodu. 1 coraz
piękniej z gruzów wzrasta, bo się smak
poprawia codziennie, a wkrótce jak się
miasto jeszcze kilka razy spali, to może
i pomyślą o komendzie pożarnej, która za

sto lat może wyrówna zręcznością i inęz-

twem naszej warszawskiej.
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Tak — i ja byłem na górze pod ową ka-
plicą niegdyś do kaplicy Świętej Anny po-
dobną, a dziś przemienioną w telegraf,
rozsyłający wiadomości do kopalń w Roe-
raas, ido kuźni, fryszerek i hut okolicz-
nych. Ale to przemienienie zabezpiecza
budynkowi długotrwałość, chyba żeby ele-
ktryczność zastosowano do telegrafów, wó-
wczas— może znów twoja kaplica zosta-
nie zaniedbaną, i służyć będzie jakiemu
obłąkanemu za mieszkanie.

Ja także mam wyobraźnię, której pło-
dy nieraz galopują na czterech baranich
strunach potartych smyczkiem z włosia
końskiego, i czas spędzają tym co słuchać
umieją, a pożytek niosą krytykom wyro-
kującym o zdolnościach ludzkich, wyjawia-
jących się publicznie i prywatnie. Ja tak-
że mam wyobraźnię, i gdym spojrzał na
krajobraz rozwijający się tak pysznie o-
koło mnie, pozwoliłem jej rozpiąć skrzy-
dła swoje, i biedź szybkością uczuć nie-
dościgłych myślami ku nie bardzo dawno
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miniętej przeszłości; bo kilka lat temu
byłem w Pińczowie w podróży do Buska,
gdzie nasz pan Nikodem dawał koncert i
zapotrzebował pomniejszych smyczków po-
mocy do oddania kwintetu skomponowa-
nego przez Dobrzyńskiego.

Nie potrzebowałem tedy natężać wyo-
braźni mojej, i — zoczyłem piaski tam gdzie
było morze bielące się gęstą pianą, bo
właśnie wiał wiatr potężny, i tumanił nie-
ubłaganie mokrą powierzchnię. Zoczyłem
klasztor Norbertanek, a nawet ogród kla-
sztorny, w7 którym jednakże, wyznać ci to
muszę, nie błyszczała w swej świetności
bogata flora polska. Nawet rozpoznałem
Akademiję Pińczowską, ale jej dzwonek
nie zwoływał żadnych uczniów z objęć
Morfeusza na ławki szkolne, bo Pińczów7

za mojego w nim pobytu, jako miasto po-
stępowe i trzymające się ściśle ducha cza-
su, obchodził się bez szkoły, i z budynku
akademii korzystał w dziwny sposób:— za-

łożył w niej trupiarnię dla zmarłych na
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cholerę żydów z bojaźni, żeby zaś nie po-
grzebano żywcem jakiego z potomków A-
brahama, tak potrzebnych krajowi nasze-
mu , że bez niego nasz szlachcic ani cóś
sprzedać, ani kupić, ani żenić się, ani zo-
stać Sędzią Pokoju lub Radcą Towarzystwa
Kredytowego, ani umrzeć nie może.

Tak jest—nawet spruchniały dąb, je-
dyny w Dronthejmie, na którym oszczędna
Municypalność miasta zawiesiła latarnię,
aby mógł służyć na postrach dla ludzi nie-
dobrze się prowadzących— nawet spruch-
niały dąb wystrzelił nagle w górę, i po-
krył się świeżym jak łza rosy liściem,
niebieskim jak błękit nieba kwiatem, a

zapach jego owionął mnie słodkiemi wspo-
mnieniami młodości, Bogu dzięki jeszcze
nieminiętej, ani też melancholiją niezatru-
tej , bo jeszcze mam nadzieję wrócić do
was i podziękować nauczycielowi mojemu
za ukształecnie, które mi ułatwiło sposo-
bność zwiedzenia tyle świata i zarobienia
zaszczytnym i miłym sposobem na życie.
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Więc — roskoszowałem, łącząc uczucia
twoje Doktorze, ze swojcmi; więc myślą
coraz nowszą i żywszą wyrywałem prze-
szłości owe kwiaty, któreby się nie były
rozwinęły7 bez tego wzniecenia, pochodzą-
cego z miejscowości przez ciebie z takim
zapałem opiewanej.

Aż tu naraz słyszę, czyli raczej mnie-
mam że słyszę, jak tu jakiś góral nor-
wegski, wy grywa na swej niekształtnej kob-
zie z młodego renifera sporządzonej, naj-
zawiesistszego krakowiaka, jakiego w ży-
ciu mojem słyszałem. Muzyka ta, tchną-
ca narodowością norwcgską, starodawnym
hymnem górników Dronthejmu, przybrała
w jego ustach i w jego reniferze skoczny
takt najweselszego, o jutro niepytająeego
krakowiaka, — muzyka ta odżywia w mej
pamięci cały Skalbmierz, Miechów z Pro-
szowicami i z wszystkiemi miejscami, w któ-
rych jeszcze brzmi dawnej ochoczości na-
szej choć najmniejszy ślad.

I Izami się zalałem o Doktorze! iza
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skrzypki porwałem, za owe poczciwe pol-
skie skrzypki z Warszawy wywiezione,
nie Kremońskie, nie zagraniczne ale swoj-
skie , przezemnie tęgo wygrane, nigdy
mnie nieodstępujące, przez które przele-
wałem w najlepszych chwilach życia mo-
jego, najlepsze uczucia moje na cały świat
gdzie tylko byłem, czy w orkiestrze, czy
na morzu, czy na górach.

Boże! i powtarzając notę norwegskiego
górala, skomponowałem nowego krakowia-
ka, tak dziarskiego, że od jego odgłosu o-
kręta w porcie zatańczyły, cytadella Munk-
holm zapląsała, latarnia na niej wyskoczy-
ła na całą milę w górę, i wszystko: góry,
morze, miasto, porty obracać się zaczęło
około mnie.

Jeszcze jeden dam koncert dla Dront-
hejmezyków, mianowicie dla übogich, i te-
go krakowiaka nazwę pompatycznem na-
zwiskiem: Souvenir de Drontheim.
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X.
Z DRONTHEJM DO HAMMERFEST.

Otoż nareszcie jestem w Hammerfest,
tam gdzieś ty szanowny Doktorze nic śmiał
dotrzeć. Chciałem dokonać cóś ważniej-
szego od ciebie, i dla tego zarobiwszy ze

dwa tysiące franków w Dronthejmie, pu-
ściłem się dalej na północ, w kochaną pół-
noc, kędy wrą zdrowe i dobre serca. Ależ
po iluż-to wypadkach i trudach, a nade-
wszystko po iluż to długich bezsennych
nocach dostałem się do tego, po prostu
powiedziawszy, zakazanego miejsca?
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Hammerfest! tych dziesięć liter nie ro-
bi na tobie szanowny Doktorze, wielkiego
wrażenia? Opowiadano ci o Hammerfeście,
wiem o tem, stary Kommodor brat Bisku-
pa, dziś jeszcze żyjący, opowiadał ci jak
po pierwszy7 raz tam dojechał statkiem
parowym dwadzieścia lat temu, torując
sobie drogę pomiędzy archipelagami, któ-
remi jest zasłany brzeg zachodni i półno-
cny Norwegii.

Aleś nie miał ciekawości zwiedzenia
Hammcrfcstu, i tego nie pojmuję, bo je-
dnakże to miasto czyli raczej miasteczko,
albo raczej ta osada, jest szczególnym pun-
ktem Europy7, najbardziej wysuniętym na
północ, ostatnim zbiorem ludności euro-
pejskiej, tak dbałej o swe życie, o wygo-
dy, o zabawę.

Hammerfest? skrzypek jedzie do tego
ostatniego punktu naszej części świata?
Czy tam pędzisz aby dać koncert, lub za-
łożyć z poręki twego protektora Ole Bulla
Towarzystwo Filharmonijne ?
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Tak niezawodnie zapytasz, bo jakże
inaczej zapytać? któryż artysta odwiedził
Hammerfest i dawał koncerta lub przed-
stawienia? Nawet nasz pan Soter Rozmiar
Rozbicki, który dawał koncerta we wsi
Krynkach podczas odpustu, nie pomyślał
jeszcze o zwiedzeniu Hammerfestu.

A jednak tu jestem, i to od piętnastu
dni, a myślę, że jestem dopiero od wczoraj.

Ale przedewszystkiem opisać ci muszę
jakim sposobem tutaj się dostałem.

Przed dwudziestu laty podróż z Dront-
hejmu do Hammerfestu trwała miesiąc;

dzisiaj, dzięki statkom parowym, któremi
Król Bernadotte udarowa! Finmark, odby-
wa się ona w ośmiu dniach. Dla dokła-
dnego pojęcia tej szybkości dość jest spoj-
rzeć na kartę Norwegii i zobaczyć długie
brzegi opasujące ją od Dronthejmu aż do
przylądka północnego, a ujrzemy na niej
pełno małych plamek i drobnych czar-
nych punktów rozmaitej wielkości. Owe
małe, różnokształtne plamki są to nieźli-
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czone wysepki, a drobne czarne punkta
oznaczają tysiące skał. Spojrzawszy zaś na
kartę morską, na której wszystkie nawTet
podwodne skały są oznaczone, trudno nam
pojąć, jak śród takich niebezpiecznych
miejsc można było pływać wielkiemi stat-
kami. Tw7ój liommodor jednakże dokazał
tej sztuki.

Kiedyś, podróż z Dronthejmu do Ham-
merfest można było brać za zuchwałe
przedsięwzięcie, odbywano ją av łodziach
rybackich, przyczem musiano znosić zi-
mna , deszcze i gęste niezdrowe mgły.
Z trudnością posuwano się na przód, mi-
mo oporu prądów i wiatru, i co wieczór
trzeba było dobijać do brzegu i zadawal-
niać się nędznem schronieniem i solonym
łososiem, pewno nie tak dobrze smakują-
cym jak w7 naszych handlach, łosoś wę-
dzony. Dziś się to wszystko zmieniło, a

kto nie bardzo podlega chorobie morskiej,
śmiało może podróżować na ostatnią pół-
noc. Statek parowy mocny, kapitan zdol-
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ny i biegły żeglarz, a na pokładzie znaleźć
można przyzwoity posiłek i wszelkie wy-
gody. Podróżuje się tak wygodnie jak po
Wiśle pod banderą Zamojskiego.

Nie z wielką przyjemnością żegnaliśmy
się z zatoką Dronthejmu; opuściliśmy ją
wśród zimnych i przejmujących wiatrów.
Bałwany morskie rozbijały się o otaczają-
ce nas skały, bryzgając pianą na granito-
we ich grzbiety. Po kilku godzinach że-
glugi mgła stała się tak gęstą, że nie po-
zwalała nam poruszać się; ujrzeliśmy się
w sicraczkowej atmosferze, którą nie mo-
żna było prawie odetchnąć. Zarzucono ko-
twicę w przystani, gdzie przez sześć go-
dzin miotani byliśmy bałwanami w tę i
ową stronę. Nastąpił ogólny koncert bez
pomocy Tartari Emetici.

Rano blade światełko poranku prze-
darło się przez mgłę, i wtedy mogłem
przypatrzeć się brzegom, przy których
szukaliśmy schronienia. Zobaczyłem kilka
nędznych chałup, pokrytych murawą i
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pomalowanych czerwono-krwawym kolo-
rem, a po za niemi stało kilka brogów do
suszenia ryb. Dalej sterczała ciemno-sza-
rawa skała, okryta jakby marmurem. Gdzie
niegdzie topniejący śnieg, jałowe wzgórza
i znów szalejące morze, oddzielały te bie-
dne lepianki od reszty świata.

A w tych lepiankach żyli ludzie, do-
brzy, dzielni, czytać i pisać, i Boga chwa-
lić lubiący ludzie!!

— „Jakież okropne położenie!" powie-
działem do Kapitana chcąc z nim zawią-
zać rozmowę — „nie pojmuję jak mogą tu-
taj wyżyć ludzie."

— „Nie tylko że żyją"— odpowiedział
mi — „ale i opuścić go nie chcą, ci biedni
rybacy Finmarku. Bardzo są przywiązani
do swego kraju. Przed parą laty bogaci
kupcy z Kopenhagi, polecili mi namówić
kilka rodzin tutejszych nadbrzeżnych wie-
śniaków do zajęcia się w Danii soleniem
ryb; napróżno starałem się im wrystawić
korzyści pieniężne i przyjemności łagodne-



118

go klimatu,— żaden z nich nie chciał opu-
ścić tego strasznego zakątka jałowej zie-
mi, którą nazywał swą ojczyzną."

Słuchając tak mówiącego Kapitana, za-
stanawiałem się nad głębokiem i niewy-
tłómaczonem uczuciem wiążącem człowie-
ka do rodzinnego miejsca. Czy to pocho-
dzi z jakiejś tajemniczej sympatyi serca
ludzkiego z przedmiotami, które pierwsze
padły na wzrok jego? Zkąd powstaje to,
że najprostsi ludzie przekładają wspomnie-
nia nad swój byt? Nie jestżeż to jednym z
najwięcej wzruszających objawów wszech-
władności duszy?

Nie będę wyliczać nazwy wszystkich
miejsc do którycheśmy zawijali, ta wiado-
mość nie przyniesie żadnego pożytku; zre-
sztą jest nam podaną przez Autora Wspo-
mnień z Podróży w petersburskiem wy-
daniu.

Chcąc dać wyobrażenie o wszystkich
dość będzie, gdy opiszę jedno; bowiem ca-
ła różnica znajdowała się w tem, że domy
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były malowane raz szaro, to znów czer-
wono, i że liczba ich zwiększała się od
trzech do dziesięciu; na horyzoncie zaś za-
wsze też same skały i rafy sterczały na
pierwszym planie. Trudno pojąć cóś wię-
cej jednostajnie smętnego. Pojmuje kto wie-
czną jednostajność? Tu ją pojmie w dni
kilka, i nie zapomni jej.

Trzeciego dnia żeglugi ucieszyła mnie
pewna zmiana w tym obrazie. Ujrzałem
górę przekopaną przez naturę, której tu-

nel służy za schronienie znajdującym się
tutaj ptakom morskim: białym i kształ-
tnym łabędziom , gęsiom , kaczkom , rybi-
twom, i innyni różnej wielkości z grubym
dziobem, szarem i czerwonem pierzem,
nazywanym papugami morskiemi, zlatują-
cym się tutaj niezliczonemi gromadami. Na-
strzelałcm się dosyć tego głupiego ptastwa,
ale zjeść żadnego nie mogłem, tak cuch-
nęły tranem. Nadcwszystko zaś widziałem
tu wielką ilość edredonów. Jest to rodzaj
kaczek dających ów sławny cdredoński
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puch. Aby go dostać nie zabijają ptaka,
broń Boże! same bowiem dla wyłożenia
gniazda wyrywają sobie puch z pod skrzy-
deł. W czasie niesienia się, ludzie wto

wprawni szukają gniazd po skałach i wy-
bierają pierze, a one znów ogałacają się
z niego dla ogrzania swych piskląt.

Ale w kraju edredonów ludzie śpią na
słomie! to potwierdza nasze przysłowie o
szewcu i o botach.

Jednego pięknego poranku, z niemałem
dla mnie zadziwieniem, zapuściliśmy się
w pośród labiryntu skalistych wysep, i
nareszcie wjechaliśmy pod ogromną górę,
w której był wyłom długi na jakie pół
staja, a szeroki na sto kroków.

Gdyśmy minęli ową górę z tunelem,
przybił do parostatku w łódce mały czło-
wieczek , który niecierpliwie pragnął się
dostać na pokład. Ta mała figurka była
übraną w świeże zielonego koloru suknie
i miała cienką bieliznę, przylem była sta-

rannie uczesana. Podobnym był do tury-
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sty—eleganta, miał z sobą kilka zamknię-
tych koszów, które razem z nim zabrano
na statek. Otworzył je dopiero na pokła-
dzie; były pełne nożów i nożyków różnej
wielkości. Elegant ten był nożownikiem i
przybył na statek dla odbytu na swój to-

war. Ma on w całym Finmarku niezłą o-
piniję i z dalekich nawet stron miewa za-
mówienia, wyroby jego bowiem są dosko-
nałe, a nawet nader ozdobne. Jest-to bo-
wiem pewien rodzaj artysty-nożownika:
wyrzyna i nabija obsady nożów i sztyle-
tów bardzo elegancko i gustownie, a klin-
gi robi na sposób dawny norwegski z mie-
dzi, której brzegi obkłada stalą.

Człowiek ten był nadzwyczaj mity7,

żywy, rostropny, ciekawy, i towarzyski.
Wprowadzony w dobry humor zakupieniem
wielkiej ilości wyrobów, zaraz zawiązał
rozmów ę. Do mnie cudzoziemca z dalekie-
go , ale Norwegom sympatycznego kraju,
zaraz się przyczepił, i opowiedział mi w
niemieckim języku całe swoje życic.
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Żył samotnie z żoną i dziećmi na pół-
wyspie sąsiednim owej wydrążonej górze,
o której dopiero co wspomniałem; przez
całą zimę razem z rodziną robi noże, gdyż
jak to trafnie zauważał—robota kowalska
jest najweselszą w kraju, gdzie zima trwa
dziewięć miesięcy. W lecie trudnił się ry-
bołówstwem i cieszył słońcem, aza naj-
większą uroczystość uważa zawsze prze-
pływ parostatku. Wte dni wydobywa
z szały weselny z zielonego sukna übiór i
piękną bieliznę tkaną ręką żony, potem
zabrawszy w kosze najlepsze noże przyby-
wa na pokład. Dla niego paropływ był
uroczystym widokiem i miejscem najwię-
kszej rozkoszy. Przyjrzeć się tej wielkiej
zadziwiającej budowie płynącej bez żagli
i wioseł, sprzedać dużo noży; pić wino i
rozprawiać ze wszystkiemi, oto co mu
sprawiało niesłychaną radość. Był to dla
niego jarmark, karnawał, kolenda, ucie-
cha i całoroczna przyjemność, zebrane
wszystko w kilku godzinach. Pod AYieczór
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wsiadał w swoją łódkę z pełną kieszenią
i ociężałą głową i wracał do samotnego
domku, popychany wiosłem lub nawet ża-
glem jeżeli wiatr sprzyjał.

Tutaj przybywszy chował napowrót zie-
loną suknię, zawczasu myśląc o dniu w któ-
rym ją znowu wydobędzie.

Iluż to u nas w Polsce ludzi, którzy
codziennie piją najlepsze wino i patrzą na
naszą poczciwą pszenicę dojrzewającą na
słońcu, a jednakże się nudzą!

Szczęście zależy od pojęcia! a pojęcie
tylko tam gdzie jest sumienna praca.

Minąwszy wydrążoną górę dostaliśmy
się do ciaśniny tak ważkiej, że wyglądała
jak rzeczułka. Nadbrzeżne granitowe ska-
ły, sterczały czasami tak blisko naprze-
ciw siebie, iż ledwie mógł między niemi
przepłynąć statek. Przerżnęliśmy się siłą
całej pary pomiędzy dwoma granitowymi
pilastrami tak bliskiemi, że jedno kilko-
łokciowe zboczenie skruszyłoby nas na mia-
zgę. Za każdą rażą gdyśmy z obawą, lecz
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zarazem z zręcznością przepływali pomię-
dzy podobnemi miejscami doznawałem ja-
kiejś dziwnej radości z zwyeięztwa od-
niesionego rozumem ludzkim nad niebez-
pieczeństwem, choć zupełnie mogłem być
spokojnym znając biegłość i trzeźwość że-
glarzy Finmarku.

Od czasu doczasu po lewej stronie prze-
rywały się te naturalne ściany i wtedy
nagle wspaniały widok morza uderzał mój
wzrok.

Ale może dla innych tak monotonną
nie była ta podróż jak mi się zdawrało?
Nieraz dawałem koncert na pokładzie, le-
pszy od koncertów wygrywanych w najpy-
szniejszych salach.

Opłynąwszy wiele przylądków i pokła-
dów skał i raf, 19 Czerwca o godzinie
czwartej po pojudniu przebyliśmy koło
biegunowe pod GG- szerokości jeograficz-
nej. Góry w tych stronach są wyższe i
spadzistsze, śnieg który w Drontheim leży
na nich miejscami, tutaj kryje całe ich
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pochyłości, roślinność się zmniejsza, a gdzie
niegdzie nędzne i ogołocone z liści brzozy,
wyglądają jak peruki z czasów Ludwika
XIV. Mech tylko zapuszcza swe korzenie
w szczelinach wydrążonych śniegami. Sta-
tek nasz stanowił uderzającą, ożywioną
sprzeczność z tym obumarłym krajobra-
zem. Częstośmy się zatrzymywali dla za-
brania lub wysadzenia pasażerów. Ci byli
zwykle w najlepszem usposobieniu, tak,
iż pomost napełniony był ciągle tłumem
ożywionym i wesołym. Tyle życia we-

wnętrznego w tak zimnym krajni Niema
u nas tyle. W Finmarku parostatki zastę-
pują miejsce omnibusów. One jedynie u-
trzymują stosunki między ludnością odda-
loną od brzegów niebezpiecznych o 10 lub
12 mil. Góry tutaj są nie do przebycia, a
paropływ staje się nieocenionym środkiem
zbliżenia mieszkańców Nordlandu z innemi.
Co rok też witają z radością owre godło
swTego szczęścia; statek jest jakby powro-
tem do życia, staje się dobroczynnym pro-
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mieniem lata, przyjacielem przywożącym
miłe dary z południa, nowiny, romanse a
czasem i podróżników z najodleglejszych
krajów, co nie jest rzeczą tak rzadką, bo
Norwcgiją ludzie myśli i czynu nadzwyczaj
polubili.

Ale też jak witają gościa z dalekiego
kraju! jak go w każdym najmniejszym por-
cie wywieszając flagi narodowe przyjmują
wśród okrzyków! Nadewszystko zaś war-

to widzieć jakkobiety wypróżniają wszyst-
kie szuflady na jego odwiedziny, jak się
stroją, wdzięczą i niewinną kokieteryą
przynęcają!

Dla zamożnej Norwegijanki, statek ma
wielkie znaczenie, daje jej bowiem sposo-
bność zbytkownego zabawienia się prze-
jażdżką. Wszystkie elegantki zawczasu szy-
kują toalety na tę uroczystość, a Bogu tyl-
ko wiadomo co tu można zrobić w ciągu
roku przygotowań. Oszczędzają się więc
we wszystkiem, a ponieważ oszczędność ta

niknie na jeden dzień, we wszystko więc
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co mają od razu się übierają, tak jak chło-
py z pod Poznania. Widziałem na wszyst-
kich same tylko jedwabne suknie, różowe
kapelusze, pstre szarfy, kosztowne ka-
szemiry, pióra, blondyny, wstążki, kwia-
ty, koronki, marabuty— a złota! złota peł-
no wszędzie na szyi, w uszach, w pasie,
na palcach i we włosach!!!

Z każdej kobiety można było nałado-
wać pełną skrzynkę lub walizę tych ru-
pieci. Wszystko zaś tworzyło oryginalną
całość. Zbyteczną rzeczą zdaje się byłoby
mówić o pretensyonalnem naśladownictwie
mody francuzkiej we wszystkiem, za któ-
rą jak się pokazuje gonią na wszelkich
punktach szerokości jeograficznej, wszyst-
kie córy Ewy. W najdalszym bowiem za-

kątku pierwszą napotkaną rzeczą jest ko-
bieta, übrana podług paryzkiej mody.

Wyższość Francyi pod względem mo-
dniarstwa, najwyraźniej widzimy w po-
dróżach; — jej stroje, książki, dzienniki,
sztuki teatralne, napotykamy wszędzie;
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przez to jedna sobie przychylnie zewnątrz
i wrewnątrz wszystkie kraje;— a tak przez
übiór i ideje wprowadza w nie drogą zgo-
dy mody i książki, i powiększa na tej
drodze swe podboje na większą chwałę
dzisiejszej cywiiizacyi!!

Niestety i my w Polsce, chlubiąc się
odrębną cywilizacyą, hołdujemy tej nie-
ubłaganej modzie.

Dnia 23 Czerwca, w dniu wianków re-
ligijnie obchodzonym w Warszawie, gdym
wyszedł na pokład dla odetchnięcia świe-
żem powietrzem i wpatrywałem się przez
morską lunetę w widnokrąg, spostrzegłem
w pewnem oddaleniu na morzu szczegól-
niejsze zjawisko.

Na jednym punkcie bałwany zbiegały
się ze wszystkich stron jak wysokie pa-
górki, które uderzając z wściekłością o
siebie następnie ginęły w morzu. Piękny
to był choć straszny i trudny do pojęcia
widok, któregom sobie nie potrafił wytłó-
maczyć; wziąłem to za trąbę morską i
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spytałem się o znaczenie tego fenomenu,
mego przyjaciela Kapitana statku, harmo-
niomana, jakiego trudno znaleźć pomię-
dzy surowemi synami Neptuna.

— „Jest-to nieustanna trąba morska"—
odpowiedział mi— „W tem miejscu wir
tak gwałtowny, jakiemu równego nie ma
w całym świecie; nazywa się mdelstrom,
o kilka mil ciągnie do siebie statki, a bia-
da temu który uczuje potęgę jego prądu,
ten już nie uniknie zguby, zginie w nie-
zgłębionych otchłaniach bez żadnego śla-
du. Dla tego też trzymamy się z dala od
niego."

Maelstrom, od dawna słynie z tego, zna-
nym był i starożytnym którzy obrazowo
nazywali go pępkiem morskim.

Objaśnienie Kapitana jeszcze większą
wywołało we mnie uwagę, a gdyśmy się
nieco zbliżyli do owej otchłani, pilniem
się w nią wpatrzył.

Wkrótce ujrzałem nieco na północ,
wprost Maelstromu łańcuch wysokich gór,



130

otoczeni byliśmy, jak to się często zdarza
na morzu północnem gęstą mgłą, gdy tym-
czasem nadwierzchołkiem gór zawisła naj-
czyściejsza atmosfera. Mglista zasłona nie
dopuszczała rozpoznać, podnóża ich, ale
za to szczyty śnieżyste, oświecone blade-
mi promieniami słońca, rysowały się na
niebie jakby zęby olbrzymiej piły. Były to
wyspy Loffodeńskie, a zbliżywszy się roz-
poznałem dokładnie odstręczającą tutejszą
miejscowość.

Brzegi ich ścieśnione, półokrągłe utwo-
rzone z niezmiernego napływu czarnych i
szarych kamieni, poruszanych ciągle śród
ogłuszającego szumu, mają stanowić port.
Nad takim wybrzeżem na wszystkie stro-
ny widać ustawione rusztowania na któ-
rych wiszą poćwiertowane kawały ciała
okropnie skręcone. Temi szubienicami są
suszarnie, a wisielcy są—łososie; wpośród
nich stoją nędzne lepianki, popruchniałe
od zimna i wilgoci. Zmordowane podobne-
mi widokami oko, na całej przestrzeni nie
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znajduje ani jednego punktu, na którym
mogłoby wypocząć; wszędzie widać mar-
twe granity. Widząc podobny brak wszel-
kiego wdzięku, doznaje się przykrego wra-
żenia, które rodzi widok krajobrazu na-
kreślonego chyba ręką Anioła zniszczenia.

Ach! cóż to za miły7 widok dla tych
byłby którzy żyją z niszczenia, i żadnego
pomnika po sobie nie mając nadziei posta-
wić, wieka życie jak ów blekot, zatru-
wający wszelką roślinność około siebie!!

Tu wasz raj,— tu wasze szczęście, wy
co zimnym umysłem zdmuchujecie pył wy-
kwitający na owocach uciążliwej pracy!
Idźcie do Loffodeńskich wysp i tam zo-
stańcie nieszczęśni!

Wyspy Loffodeńskie powstać musiały
niezawodnie z nagromadzenia skał, zebra-
nych tu przez jakieśprzedpotopowe wstrzą-
śnienie. Na całej ich powierzchni, zale-
dwieby znalazł kawałek ziemi, któryby
można obsiać korcem jęczmienia, ale brak
ziarna widać mogą zastąpić ryby, to lu-
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dność tutejsza niemi tylko żyje i dobrze
wygląda; a zatem szczodrze niemi ma na-

grodzony brak chleba.
W tych stronach znaleźć można mnó-

stwo wybornych łososi, a rybacy z Chry-
styanii i Bergen, nader licznie tutaj się
zbierają podczas ich połowu.

Szczególne jest życie owych rybaków.
Przybywszy morzem o 200 lub 300 mil
w nędznych łodziach, mieszkają na wy-
spach Loffodeńskich w nędznych lepian-
kach, które zaledwie są zdolne zabezpie-
czyć ich od ostrości powietrza. Nie zdro-
we pożywienie, bywa przyczyną częstego
pomiędzy niemi szkorbutu, a życie ich
podczas połowu wystawione jest na cią-
głe niebezpieczeństwo. Apo tylu trudach,
po tylu niebezpieczeństwach mają zarobek
nie przenoszący 100 rsr.

Nie są jednak wswem przekonaniu nie-
szczęśliwemi, i przenoszą zajęcie swe nad
każde rzemiosło; syn rybaka, będzie tak-

że rybakiem i nie pojmuje innego zawodu.
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Miłując swój stan, w którym walczy
z niebezpieczeństwem, gardzi spokojnością
i jednostajnością życia wieśniaczego, drwi
z rolnika uprawiającego szczupłe pole i
kosztującego bezpiecznego snu pomiędzy
krową i wieprzem.

Rybak kocha się w niebezpieczeństwie,
owej zawsze nowej, pierwotnej poezyi lu-
du i wierząc w korzyść przytomności u-
liiysłu, jest trzeźwiejszym, przeto więcej
religijnym i z większem dla swej rodziny
poświęceniem.

Gdyśmy minęli Loffoden, zmieniło się
powietrze, powstał gwałtowny wiatr, któ-
ry statek pochylił na bok, a z czarnych
obłoków padał zimny deszcz.

Trudno się było dostać do kajuty stat-

ku napełnionego podróżnemi, a świst wia-
tru, skrzypienie machiny z trudnością prze-
rzynającej bałwany, brzęk talerzy i szkla-
nek, stukanie źle umocowanych pak to-
warowych , pukanie stołów, łóżek i ła-
wek, — krzyki przerażonych kobiet, — jęki
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chorych, — wszystko to razem tworzyło
jakąś dziwną piekielną harmoniją.

W kajutach i na wschodach wszędzie
okropnie ciasno, i nie było gdzie się schro-
nić. Deszcz wydal mi się znośniejszym od
tego krzyku, wyszedłem więc na pokład
zkąd filozoficznie przyglądałem się morzu
igrającemu z okrętem jak z łupiną od o-

rzecha. Znalazłem jednak i tutaj niespo-
dziewane towarzystwo,— były to dwa pię-
kne wieloryby, tak przez ciebie spotwa-
rzone mój szanowny ziomku.

Ujrzałem z razu nieopodal od statku
czarny pagórek, z którego tryskały dwie
fontanny, w pewnej od siebie odległości.
Owemi pagórkami były głowy olbrzymich
mieszkańców7 wód, o których wielkości
skielety pokazywane w Gabinecie Zoologi-
cznym Paryża i Londynu nie dają żadnego
wyobrażenia. Zląkłem się widząc jakby
łatwo było tym olbrzymom (gdyby im to

przyszło do głowy) przewrócić nasz statek
brany zapewnie przez nich za jakiś ro-
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dzaj nieznanej im ryby z kołami. Przez
ciekawość zbliżyły się do nas z przedzi-
wną ufnością w siły swoje, z owym tak-
tem, który nadaje poczucie mocy. Nawet
zbliżyły się o jakie sto kroków, wtedy mi-
mo bałwanów i strumieni wyrzucanych
przez nie w powietrze, mogłem przyjrzeć
się im dokładnie. Uderzył mnie jakiś zgni-
ły, trupi i duszący odór, który się wydo-
bywał z ich paszczy. Powiedział mi ktoś
na pomoście, że przyczyną tego jest nie-
zmierna ilość passożytów, pożerających je-
szcze za życia te nieszczęśliwe potwory.
Passożyty te przyczepiwszy się do nich
zadają im głębokie rany a szczególniej
w paszczy, gdzie później wdaje się zgnili-
zna. Tłómaczenie takie ma niejakie pra-
wdopodobieństwo, nie wiem jednak czyli
jest istotnem.

Od wielorybów moja uwaga przeszła
na zupełnie inny przedmiot. Pomiędzy pas-
sażerami był młody człowiek, blady, blon-
dyn , szczupły, milczący przeciw zwycza-
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jowi norwegskiemu, którego widziałem po
kilka razy na dzień zamykającego się z ka-
rafką wody w swojej kajucie. Te tak czę-
ste sam na sam z karafką, podały mi bar-
dzo grzeszne myśli; przypuszczałem, mu-
szę wyznać, że w karafce było co innego,
nie woda. Pewnego dnia przez drzwi o-
twarte odkryłem tajemnicę i przekonałem
się, że karafka wody przeznaczoną była
do bukietu z róż i geranii, który młody
ów człowiek pielęgnował od Dronthejm
z starannością kochanka lub miłośnika bo-
taniki. Dzisiaj , obawiając się wypadku,
przeniósł na pokład wątłe swe skarby,
chroniąc je przytem własnym kapeluszem
od deszczu. Ale pomimo tych ostrożności,
jedna z róż przez jakieś wstrząśnienie o-
padła z listków i te padły na mój płaszcz.
Smutno patrzał na nie a potem rzekł po
angielsku:

— „Niech pan raczy przez chwilkę
nie poruszać się, żebym mógł je pozbie-
rać."
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Zebrał listki starannie i włożył je do
pudełka.

— „Daleko pan jedzie z tym bukietem"—
zapytałem go po chwili.

— „Do Talyig, pod Hammerfest"—odpo-
wiedział — „wiozę go dla mojej matki i
spodziewam się zrobić jej tem wielką ra-
dość. Wystaw sobie pan, że moja matka
która jest Angielką, nie widziała róży już
od lat dziesięciu. Biedna matka! Jednak
bukiet ten głęboko ją wzruszy, przypo-
mni jej kraj gdzie róże w ziemi rosną!
Względem Norwegii Anglia jest krajem po-
łudniowym. Ach Anglia — kraj uroczy!"

— „Ależ to trudno przechować kwiaty
rwane przed tygodniem. Czyś pan to dla
matki nie mógł kupić w Drontheim różę
w doniczce? byłaby się dłużej przecho-
wała."

Biedny chłopiec zaczerwienił się i nic
nie odpowiedział. Nie zmiarkowałem się
naprędce jak są drogie róże w Drontheim,
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cena ich przechodziła zamożność jego, a
nie śmiał tego objawić.

Ach! miła nasza Polska! w niej róże
kwitną jak bławaty, a nikt do pomarańcz
nie tęskni.

*

Nie chcąc robić spostrzeżeń w kajutach
pełnych morskich chorób, zająłem się na
pokładzie młodą dziewczyną która zwró-
ciła moją uwagę. Była to ośmnastoletnia
wieśniaczka, czysto choć übogo übrana,
miała jasno błąd gęste włosy, które usta-
wicznie z jakimś szczególnym wrdziękiem
wsuwała pod czarną jedwabną czapeczkę.
Wybrała się do Hammerfest, gdzie miała
przyjąć służbę u jakiegoś kupca. W pierw-
szym zaraz dniu podróży, nieboraczka wie-
le cierpiała na morską chorobę; kajuty
drugiej klassy były nieznośne, wolała więc
zostać na pokładzie, gdzie siedziała übo-
ga , samotna, cierpiąca i lękliwa, a nikt
nie zwracał na nią uwagi prócz jednego
młodzieńca, mającego minę bogatego kup-
ca, który chodził paląc cygaro i często na
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nią spoglądał z jakiemś przychylnem współ-
czuciem.

Podczas poprzednio wspomnianej burzy
około Loffoden, kiedy dziewczyna nadzwy-
czajnie zasłabła, wysoki młodzieniec za-
czął ją najstaranniej pielęgnować. Nie tu

miejsce przedstawiać całkowity rozwój o-

wej morskiej idylli; w kilka jednak dni
dowiedziałem się jej rozwiązania. Zoba-
czyłem młodą parę to jest kupca i dzie-
wczynę poufale rozmawiających i tę osta-
tnią czule wspartą na swoim kochanku,
na ustach ich igrał słodki zwiastun szczę-
ścia ,

— uśmiech. Byli już zaręczeni, za-
mienili między sobą pierścionki, a zaraz
po przybyciu do Hammerfest, Ksiądz miał
nierozerwanym połączyć ich węzłem. Tak
to, wybrawszy się w drogę nieznajomi,
przybyli w ośmiu dniach na miejsce zaślu-
bieni. Trudnoby lepiej rzecz poprowadzić
na scenie, powziąłem najlepsze wyobraże-
nie o tym chłopcu, dla którego kobieta
cierpiąca morską chorobę mogła się stać
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zajmującą, widziałem w tem objaw do-
brego serca; owej moralności znamionują-
cej starą Skandynawiją.

Zbliżając się do Tromsoe, skały podwo-
dne sterczą coraz więcej i tak są gęste,
że je możnaby wziąść za gromady potwo-
rów morskich wychylających z wody czer-
wone grzbiety. Za to brzegi lądu są co-
raz równiejsze, góry zniżają się, — pnie
brzozy zapuszczają korzenie w szczeliny
skał, pokazują się ruchy coraz rozmait-
sze, a krajobraz choć smutny jeszcze, przy-
biera jedną z wolna barwę więcej uroz-
maiconą.

Dość, że tutaj więcej na północy le-
pszem życiem cieszyła się roślinność.

Tromsoe, tak jakDrontheim i Hammer-
fest, jest miastem nadbrzeżnem; leży ono
pod 69- szerokości północnej i sięga dość
odległych czasów. W XIII m jeszcze wie-
ku

, port jego bezpieczny i głęboki, był
miejscem zbierania się rybaków śpieszą-
cych na połów wielorybów i łososi. W XVI m
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stóleciu Tromsoe prowadziło dość obszer-
ny handel, który upadł dziś zupełnie, prze-
niósłszy się ztąd do Hammerfest, miasta
nowszego, będącego punktem handlowym
między Rossyą i Norwegiją.

Używając wyrazu miasto obawiam się
dać mylne wyobrażenie o miejscowości;
Tromsoe bowiem jak i Hammerfest wcale
nie zasługuje na to nazwisko. Pierwsze
z nich to jest Tromsoe, składa się z por-
tu otoczonego drewnianemi szopami i je-
dnej ulicy poczynającej się nad morzem a

zakończonej górą lodowatą, której zaspy
z łatwością mogłyby się zasypać. Ulica ta

na wyniosłem przeprowadzona miejscu i
niebrukowana jest pełna dołów w któ-
rych podczas odwilży, znajdziesz błoto gę-
ste i czarne. Kilka desek rzuconych na
poprzek ulicy i wielkie kamienie chronitą
wtedy od błota głębokiego, po obu stronach
tej nieprzebytej drogi, ciągną się szeregi
drewnianych domów pomalowanych kolo-
rem czerwonym, przyjętym ogólnie w Fin-
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marku. Większa część domów stoi na dre-
wnianych słupach, jakby na niskich sto-
łach, jest to roztropna ochrona od zimo-
wych śniegów, dziwnie jednak wyglądają-
ca dla nieprzyzwyczajonego oka.

Domy te zamieszkują kupcy, a sklepy
w nich podobniejsze są do składów lub
magazynów.

Sztuka zwabiania kupujących za pośre-
dnictwem wystawy w oknie jest tu zupeł-
nie nieznaną, byłaby nawet zupełnie nie-
użyteczną, bo niema nic nieznanego w tych
składach, a odwiedziny zaś podobnych nam
gości bardzo się rzadko przytrafiają. Skle-
py tutejsze są to wielkie sale napakowa-
ne rybą soloną, futrami i wstążkami. Te
trzy przedmioty, mieszczą w sobie wszyst-
kie potrzeby ludności, która się żywi ry-
bą, okrywa futrem i stroi wstążkami.
Wstążki te jednak bardzo się różnią od
naszych,— jest w nich połączenie zbytku
z brakiem; są bowiem po większej części
bawełniane wyszywane złotem lub sre-
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brem, jedwabne zaś są nadzwyczaj rzad-
kie i drogie.

Tromsoe jak i całe nie żyzne nadbrze-
że zachodniej Norwegii, zasila się obcemi
płodami. Rossya dostarcza jej masła, mą-
ki i wódki. Dania i Hollandya, kartofli,
wina, pekefleiszu, baranów, kur, szynki
i t. p. Życie tutaj jest drogie i niesma-
czne, tylko ryby i mięso renów jest tanie.

Gdym po raz pierwszy mięsa renifera
skosztował w Tromsoe przekonałem się,
że jest miękkie, przypomina nieco wą-
trąbkę cielęcą lub dziczyznę, drażniącą
nieco podniebienie. Jest ono jedno z tych
potraw, których wartość czas dopiero u-
czy oceniać. Resztę naszego posiłku sta-
nowiły kartofle, zupa z jęczmienia i suszo-
nych wiśni pływających po niej~ Nie przy-
padła mi do smaku owa polewka, ograni-
czyłem się przeto na rzeczach posilniej-
szych, popijając po nich wino Porto. Obiad
zastawiono nam w drewnianej pobielonej
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wapnem szopie, w której spędziliśmy dzień
cały. Lokal i obiad kosztował nas po dwa
species (około 18 złp.) na osobę, ale też
prawrda, że nad bramą tej gospody umie-
szczono szumny tytuł: „Hotel północny."

Dzień przepędzony w Tromsoe, nie
wzbudził wcale chęci dłuższego zabawie-
nia się tutaj. Bez żalu też najmniejszego
wsiadłem na statek.
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XI.
HAMMERFEST.

Hammerfest leży między 70- a 71- sze-
rokości północnej, zbudowany jest na ma-

łej wysepce Hvaloe (wyspa Wielorybów).
Ściśle biorąc jest ono odległe od same-

go przylądka północnego blisko o 20 mil,
i jest położone na samym krańcu wyspy
Magerao (wyspa chuda), gdzie nikt nie mie-
szka. Jakem to już wyżej powiedział,
Hammerfest jest najnędzniejszem miastem;
domy w niem równie jak w całym Nord-
landzie budują z drzewa. Jakkolwiek ka-
mieni jest tu obficie, nieużywają ich je-
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dnak do budowy, nie mogą się bowiem o-

przeć jak drzewo mrozom miejscowym,
pękają w krotce, a z czasem rozkładają się
na pierwiastki, oprócz więc żywności Ham-
merfest musi sprowadzać i drzewo opało-
we i budulcowe.

Podobnie jak w Tromsoe jest tu port,
okrągły otoczony wielkiemi magazynami,
bez okien, pozamykanemi na wielkie kłód-
ki, co im nadaje wielkie podobieństwo do
więzień.

Pierwszego dnia po przybyciu spotkała
mnie największa niespodzianka jaką mia-
łem w całej podróży. Dostawszy nie złe
pomieszkanie, wziąłem się najprzód do na-
pisania listu do mej matki mieszkającej
w Poznańskiem, a skończywszy go uczułem
znużenie i potrzebę spoczynku. Zawołałem
więc służącego.

— „Franciszku! która godzina?"—spy-
tałem go.

— „Kwadrans na pierwszą."
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— „Jak to? północ? taki duży dzień!

Mylisz się to nie może być północ."
Franciszek z powagą człowieka prze-

świadczonego o prawdziwości swych słów,
poszedł po chronometr i kładąc go prze-
demną rzekł:

— „Racz pan spojrzeć."
Istotnie chronometr wskazywał 17 mi-

nut po północy.
— „0 której -że tu godzinie zachodzi

słońce? "
— spytałem Franciszka który był

przed rokiem w Hammerfest z jakąś turyst-
ką angielską i poświęcił się zawodowi słuy

żącego podczas podróży.
— ~W tej porze roku nie ma zachodu."
— „Jakże to długo trwa?"
— ~0d połowy Czerwca dokońca Sierp-

nia."
Podniosłem się zobaczyć to szczególne

słońce o północy; było pochmurno, ale tak
jasno jakby we dnie. Płynąc nie zważa-
łem jak dnia przybywało; co wieczór zaś
sypiałem po kilka godzin, nie zwróciłem
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więc uwagi, żem przybył do tej części
świata, gdzie przez jedną część roku nie-
bo ciągle jest jasne. W Hammerfest noc
i dzień trwają każde po trzy miesiące.

Miasto zbudowane w pół księżyca, roz-
ciąga się na obszernej płaszczyźnie między
morzem i wysokiemi, czarnemi górami,
nie dającemi mu się dalej rozsuwać. Co
rok podczas topnienia śniegów, bryły skał
staczają się na domy a mieszkańcy Ham-
merfestu już się przyzwyczaili do tego nie-
bezpieczeństwa. Usłyszawszy chrzęst śnie-
gu udają się do portu, a gdy się zwali o-
gromna zaspa, wracają do mieszkania, je-
żeli ocalało. Hammerfest liczy 50Ó mie-
szkańców, ma około 60 drewnianych do-
mów, pomazanych ochrą (1), między któ-
remi jest kilkanaście próżnych chałup zbu-
dowanych przez übogich Norwegów lub
sąsiednich Lapończyków, które im służą
za przytułek. Budynki te mają po dwa

(1) Czerwony niedokwas żelaza.
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piętra i są jak talerze w restauracyi poma-
lowane w pasy niebieskie i zielone. W nich
zamieszkuje miejscowa arystokracya, ro-
zumie się kupiecka, bo tylko nienasycona
chęć zysku, może skłonić ludzi do mie-
szkania w tych najnędzniejszych zaką-
tach.

Pewien znakomity negocyant w Ham-
merfest, który umiał zręcznie w tranie
wielorybim złowić milionek, a przytem
dość niedorzeczny że go tu używa, posia-
da także i ogród. Przed kilku dniami zwie-
dziłem go. Wprowadzono mnie w ogrodze-
nie kilkanaście łokci rozległe, gdzie małe
grządki czarnego gruntu rysowały się na
ziemi, bez najmniejszego śladu zieloności.
Ścieżki tćm się tylko różniły od kwater,
że były übite, tamte zaś lekko zorane.

— „Więc to ma być ogród o którem ty-
le mi mówiono?"—powiedziałem patrząc
na ten kawałek ogrodzonego pagórka.

— „Tak panie."
— „Ależ tutaj nie ma ani jednegokwiat-
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ka, ani jednego źdźbła trawy, tutaj pró-
żnia i nagość okropna."

—• „0 bez wrątpienia, ale jest tutaj agrest
który się rozwinie za dni kilka, a jeżeli
będzie piękne lato będą mieli kilka głó-
wek sałaty; zeszłego roku mieli ich dwa-
naście a kwiatków na trzy bukieciki."

— „Dla czegóż najprzód nie mówiliście
mi, że nie ma tu na co patrzeć."

— „Jak to panie! tu niema nic do wi-
dzenia? sama ziemia przywieziona z dale-
ka okrętami kosztowała ze dwa tysiące ta-

larów."
Było tylko sporo skopanej ziemi i tę

mi kazano admirować, jako cud, jak jaki
ogród Semiramidy.

WHammerfest dopiero uezemy się poj-
mować, że kwiaty i brylanty mają jedna-
kową wartość, i że ich kształt jest tylko
rożnem tłómaczem jednej i tej samej my-
śli Bożej. Drogie kamienie są tylko kwia-
tami ukrytemi w wnętrzu ziemi.
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W Paryżu każda kobieta, gdy7 ma nie
wiele brylantów asą drogie, chwali je i
pragnie posiadać, róże ma za nic, w Ham-
merfest gdzie kwiaty są więcej jak oso-
bliwością, bo ich mice prawie niepodo-
bna, kobiety uwielbiają je tak, że żaden
diadem perłowy w tym zakąeic nie byłby
dla nich takim rozkosznym darem, jakim-
by mógł być bukiet kwiatów 7, który co-

dziennie elegantka paryzka rzuca na krze-
sło po powrocie z balu.

Pewna pani w Hammerfest od kilku lat
posiada krzew róży, który jednak nigdy
nie kwitnie, służy on jednak za przedmiot
ogólnego podziwu; druga inną rażą posta-
wiła przy mnie na komodzie zasadzone
w doniczce kartofle, spodziewała się że za-
kwitną niedługo, a radość jej z tego po-
wodu była bez granie.

Jedyna ulica w7 mieście około 200 kro-
ków długości a dziesięć szerokości, stryka
się pod kątem prostym z portem. Nic jest
brukowana, i gdyby gdzie niegdzie nie po-
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kładziono na niej odłamów skał; nie mo-
żnaby chodzić z powodu błota. Obok tej
ulicy, idzie kilka maleńkich uliczek pu-
stych zupełnie.

Domy drewniane stoją frontem do uli-
cy, a w uliczkach sterczą nędzne norweg-
skie lepianki.

Te biedne chatki wybudowane są z pni
brzozowych, których szczeliny pozatykane
są mchami. Izba podzielona jest na dwie
części, pierwsza od wejścia stanowi ku-
chnią, salon i pokój jadalny, wielki ko-
min wybudowany z szarych odłamów ka-
mieni, zajmuje prawie całą przestrzeń iz-
by i w7 szczególnym kształcie wznosi się
pod dach, druga część wnętrza jest mie-
szkaniem całej familii, służy za skład ü-

biorów i zarazem za spiżarnią, jest on
tem czem gaard w południowej Norwegii,
niezapełnioną, szczupłą i nie bardzo zasi-
lającą jak ich ziemia nie żyzna i zabijają-
cy klimat.
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Większa część tych klatek stoi jak do-
my w Tromsoe na pniach sosnowych. Na
ich dachach rośnie murawa, która stano-
wi jedyną zieleniejącą się część krajobra-
zu. Szczególny przedstawia się widok jak
co rano kobiety wciągają na dach kozy i
jak te biedne zwierzęta szukają tutaj po-
żywienia świeżego.

Pod domem jakby w komórkach leży
drzewo, stoją sanie i inne sprzęty gospo-
darskie , które wewnątrz wieleby zajęły
miejsca.

Godnem jest uwagi, że wszystkie te
rzeczy stoją na dworzu, za drzwiami i
nigdy się nie zdarza, żeby miał kto co
ukraść.

Mieszkańcy Finmarku kochają się szcze-
gólnie w zbytkach; bez żadnej oględności
kupują zagraniczne towary, które im co
rok przywożą i prędzej je nabędą za ceny
bajeczne jak potrzebniejszy kłębek nici.
Dają w zamian za te rzeczy własne swoje
płody trzy razy więcej warte, a pomimo
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to można u nich mieszkać bezpiecznie bo
nie okradną cię nigdy.

Nieogiędność i płochość jest tutaj połą-
czoną z szczególną czystością obyczajów
i z zastanawiającą rzetelnością.

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

Gdy chcą ładować statki muszą poło-
żyć kładkę z platformy na pokład, co ró-
wnież robią dla kommunikaeyi. Jest-to
dość wygodne dla majtków, chociaż opó-
źnia drogę; platforma ta daje najpiękniej-
szy widok jaki jest w Hammerfest, bo na
morze.

Podczas miesięcy letnich, obcy żegla-
rze przybywają licznie do małego portu,
najwięcej Rossyan i Holendrów. Przywożą
z sobą wszystko czego potrzebują w Ham-
merfest. Rossy anie sprowadzają mączkę
cukrową, masło, drzewo,— Holendrzy zno-
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wu masło, wino i towary kolonijalne. Nie-
którzy Hamburczycy prowadzą handel płó-
tnem, mydłem i meblami. Między żegla-
rzami, Rossyanie odznaczają się szczegól-
ną fizyonomiją stanowiącą zupełną sprze-
czność z rysami Finmarku, które zdają się
tak ostremi, jak ich okropny klimat. Że-
glarze rossyjscy są zazwyczaj wysocy, blon-
dyni, brodaci i rumiani;—Norwegianie są
szczupli, bladzi, mają jasne włosy i rzad-
kie brody. Charakter obu narodów jest
także zupełnie sprzeczny. Rossyanie przy-
bywają w celu przemysłowym, są czynni
i ufni; Norwegowie zaś powolni, podejrzli-
wi, ostrożni i chociaż nigdy nie ukradną
zawsze starają się oszukać.

Trzy miesiące letnie, albo raczej trzy
miesiące światła, są dla kupca z Hammer-
fest czasem, w którym musi spieniężyć
swe całoroczne produkta i wydać co za-

robi. W miesiącu Wrześniu już nie przy-
bywają statki, a te które znajdują się
w porcie odpływają jedne za drugiemi.



156

Najpierwsi w tem są Rossyanie, gdyż
wracając do siebie okrążać muszą cały
przylądek, gdzie szczęśliwie minąwszy lo-
dy i najniebezpieczniejszą w świecie cia-
śninę wracają do Archangiclska. Zaraz za
niemi odpływają Anglicy i Holendrzy,wkrót-
ce port zostaje próżny, niebo się zachmu-
rza i noce w początku krótkie stają się
dluższemi, ciemność zaczyna być ciągłą do
tej pory aż 24 godzin nocy, zastępują 24
godzin dnia. Mrozy o jakich nie mamy
wyobrażenia dochodzące 35- Reaum. za-

czynają się wtedy. Nie można mówić bez
głębokiej litości o losie tych nieszczęśli-
wych wygnańców pędzących życie w tak
ciężkiej konieczności; ale co zdaje się. tru-
dniejszem do uwierzenia to widok ludzi
przybywających szukać majątku do tej pu-
styni, gdzie największym zbytkiem jest
promień słońca lub kwiatek.

Na północnym punkcie miasta wznosi
się jedyny nie mieszkalny gmach murowa-
ny w Hammerfest, jest-to przybytek z któ-
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rego czciciele złota dobywają skarby w for-
mie, która najmniej zdaje się być podo-
bna do bogactwa, bo w formie tranu wie-
lorybiego. Zbliżając się do tego dziwnego
laboratoryum uderza nieznośny zapach, nie
mogłem się oprzeć ciekawości i wszedłem
do wnętrza tego śmierdzącego gmachu i
zemdlałem, po prostu tak dobrze zemdla-
łem , że mnie Franciszek wziąść musiał
w swe ramiona i wynieść na świeże po-
wietrze.

W tym to gmachu z niezmiernej ilości
wielorybów, koni, krów7, cieląt i psów mor-
skich, z stokfiszów, śledzi i z niesłychane-
go mnóstwa innych ryb dobywrają tłuszcz,
płucząc owe ryby poprzednio w wodzie,
następnie trąc kamieniami. Ten olbrzymi
kocioł Cyklopa Połyfema nigdy nie próżnuje,
ćwiercie kilkucentnarowe wieloryba wy-
tapiają się tutaj razem z milionem śledzi
znanej nam wielkości.

W południowej stronie miasta, stoi ma-
ły domek pana Bank, który w tym zatrą-
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conym kraju trzyma oberżę. Dom jego nie
jest dłuższy nad ośm łokci. Najparadniej-
szy apartament, dla innie zamówiony, skła-
dał się z dwóch izdebek ośm stóp w kwa-
drat mających, tak nizkich żem ręką do-
stawał pułapu übierając się i rozbierając.
Widocznie budowniczy stawiając go miał
na pamięci tylko Lapończyków, ale za to
miałem najwygodniejsze umeblowanie, skła-
dające się z łóżka usłanego prawdziwie
królewskim erdredonem, stół i cztery krze-
sełka także erdredonem wypchane. Okna
i drzwi były w stosunku do pokoju małe,
pierwsze nie miały wysokości trzech a dru-
gie pięciu stóp, — bez zdjęcia kapelusza i
bez nachylenia się przy wejściu, trudnoby
uniknąć stłuczenia. Mieszkańcy tak lubią
jasność, że nic nie stawiają na oknach że-
by nie zasłaniać światła.

Mimo takiego braku przyjemności, dnie
nie wydawały mi się zbyt nudnćmi, wpa-
dłem bowiem w jakieś dziwne usposobie-
nie, ustanowiłem porządek jednostajnyzgo-
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dny z domownikami, wstawałem w połu-
dnie, jadłem śniadanie o pierwszej, obiad
o dziewiątej w7 wieczór, potem przez go-
dzin kilka rzempoliłem na moich skrzyp-
cach w obec całej ludności miasta i portu
zbiegłej pod okna moje i poklaskująeej mi
z niezmyślonym zapałem, potem o drugiej
po północy chodziłem na spacer, potem
przegrałem parę partyi wista, z arysto-
kracyą miejscową, z kupcami bardzo do-
brze żyjącemi i szalenie muzykę lubiące-
mi, nareszcie o szóstej rano kładłem się
spać. Taki porządek tutaj przyjęty pod-
czas trzechmiesięcznego lata i tak jakoś
wszystko dobrze szło, żem się podczas
dwutygodniowego pobytu w tym ostatnim
zamieszkałym punkcie globu ziemskiego
wcale nie nudził, i jeszcze założył fil-
harmonijne towarzystwo złożone z czter-
nastu mężczyzn i z sześciu kobiet, któ-
re święcie zaprzysięgło zbierać się przy-
najmniej raz na dwa tygodnie, i popisy-
wać się jak kto umiał czy na fortepija-
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nie, ezy na skrzypcach, czy na flotrower-
sie, czy śpiewem.

Fortepianów było cztery w Hammerfe-
ście, a dość dobrze grających panien kil-
koro; jedna z nich śpiewa jak jaka Pri-
ma Donna i nadzwyczaj jest zamiłowaną
w muzyce. Tę damę wybrano na Prezesa
Sekcyi Hammerfest Towarzystwa Filharmo-
nijnego Norwegii, a mnie jako założyciela
obdarzono złotą dyjamentami ozdobioną
osadą do rękojeści smyczka, tutaj w Ham-
merfest przez bardzo dobrego koczującego
złotnika wykonaną.

Dość żem dokazał wielkiej sztuki, o
której Ole Buli przemyśliwał jako o wa-
żnem, ale nadzwyczaj trudnem zadaniu.
Wznieciłem zapał do szlachetnej sztuki w

ludności żyjącej pod biegunem północnym
i mającej trzymiesięczną noc, ukonstytuo-
wałem miłośników w stowarzyszenie i po-
łączyłem je przyjacielskiemi Avęzlami z in-
nemi sekcyami tegoż towarzystwa. Było
ich wówczas czternaście. Nawet jedenzbo-
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gacony Lapończyk, artysta gwizdacz pra-
wie tak dobry jak nasz Kostrzewski, za-

pisał się do towarzystwa filharmonijnego
i zobowiązał się wygwizdywrać Pani Pre-
zesowej wszystkie lapońskie dumki i sko-
czki (które są bardzo trudne) dla ułożenia
ich na noty. Jeszcze Norwegia nie posia-
da takiego dzieła posłużyć mogącego do
zbadania pochodzenia tego dziwnego ludu,
który przez tyle set lat ciemiężony, nie
dał się jednakże wytępić.

Cztery razy w ciągu miesiąca przyby-
wają Lapończycy do Hammerfest, gdzie za-
mieniają u Rossyan swe produkta. W tym
czasie mała mieścina przybiera postać ma-
lowniczą i zajmującą.

Port napełnia się łodziami wybitemi
skórami z psów morskich, a ludność cu-
dzoziemska zbiega się ze wszystkich stron.
W zamian za ryby Lapończycy biorą ma-
sło i odzież, oprócz tego muszą dostać
wódki i mączki cukrowej. Handel zwykle
bywa zamienny bez pieniędzy i zajmującem
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jest patrzeć jak Rossyjanie odbywają go
z niepojętnym Lapończykiem. Zwykle ka-
żdy z nich wraca w7 swoją stronę oblicza-
jąc ile zarobił na swoim partnerze. Nie
tylko Lapończycy przybywają do Hammer-
fest w interesie handlowym, ale i inni mie-
szkańcy tych krajów, którzy życie osiadłe
zamienili na życic koczujące. Dłuższy po-
byt w tem miejscu dałby mi sposobność
zrobienia nowych uwag, gdybym posiadał
a przynajmniej rozumiał język lapoński,
ale nie znając go o wszystkiem musiałem
sądzić z powierzchowności i z opowiadań
czcigodnego Pastora Hammerfestu, który
przez lat dziesięć był Missionarzem Lapoń-
czyków i nie małą ich liczbę nawrócił do
uznania Boga Chrześcijan. ,

Mnie ten ludek nadzwyczajnie intere-
sował,— a nic wiem dla czego; może tylko
dla tego, że tak szczerze i namiętnie ko-
cha swe rodzinne gniazdo, iż nie pojmuje
szczęścia gdzieindziej chociaż w najwię-
kszćm bogactwie.
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XII.
LAPOŃCZ YC Y.

Mówiąc językiem geograficznym, Lapo-
nia leży między 64- i 72- szerokości a
22- i 40- długości geograficznej. Zajmuje
przestrzeń mniej więcej trójkątną, której
bok jeden dotyka od północy morza, rzeki
Tornec wpadającej do odnogi Botnijskiej
w głębi morza Bałtyckiego, od wschodu
obejmuje ją rzeczka Kemi wypływająca
z jeziora Kola tuż obok Oceanu lodowate-
go— na zachód zaś rzeka Luloa, która oko-
ło Badoe bierze swój początek i wpada do
morza północnego. Między temi dwoma
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rzeczkami, które ją trzymają jakby w ra-
mionach, kraj ten w prostej linii rozciąga
się od przylądka północnego do morza Bał-
tyckiego. Chcąc lepiej rozumieć położenie,
nie trzeba brać kraju położonego pod ko-
łem biegunowem za Laponią, wielu jednak
podróżnych nazywa tak ziemię leżącą na
południe rzeki Tornea, ja zaś naznaczyłem
jej takie granice, jakie są w samej rzeczy
to jest, jak mi je naznaczył najlepszy
znawca Laponii Pastor Hammerfestu.

0 Lapończykach prawią niezliczone ba-
śnie i biorą je za prawdę i jakby na prze-
kor oświacie, która w ostatnich czasach
ułatwiła poznanie krajów, Laponia została
zapomnianą i jakby obcą.

Etnologiści winni przecież czerpać swo-
je zasoby umu z każdego źródła, a zwła-
szcza z starożytnego i do dziś dnia jeszcze
się zniszczeniu opierającego.

Mało podróżnych zapędza się aż do tych
stron tak niebezpiecznych i nieopłacają-
cy eh poniesionych trudów; dla tego posta-
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nowiłem nie opuścić ani jednego szczegó-
łu dotyczącego nie licznych i szczególnych
mieszkańców tego kraju.

Bez głębokiej nauki widocznem jest, że
Lapończycy zatracili pierwiastkowe swe
azyatyckie pochodzenie od Mongołów, albo
prędzej od dawnych Scytów z nad Urala,
z któremi mają analogiczne podobieństwo
rysów. Czarne i proste włosy, ostre twa-
rze, spłaszczone nosy i małe ukośne oczy
różnią ich od innych północnych ludów,
z czego poznać można obce ich pochodze-
nie. Różnią się także i postawą — Lapoń-
czycy podobni są do Pigmejczyków, których
Herkules dźwigał w lwiej skórze; powierz-
chowność ich zupełnie odmienna od pię-
knych kształtów ludów sfer umiarkowa-
nych. Rzadko znaleźć między niemi męż-
czyznę wysokiego na pięć stóp; zwykle
trzymają od czterech stóp i czterech cali
do czterech stóp i dziesięciu cali wyso-
kości.

Zwyczaje ich są odmienne od ludów
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europejskich. Język odróżnia ich także;
mówią narzeczem mięszanem, który mogą
rozumieć sąsiedni Rossyanie i Norwegianie.
Zauważałem jednak, że zachowali tak ro-
dzaj wymawiania jak i wiele słów z ję-
zyka tatarskiego, cokolwiek mi znanego
z brzmienia, bo w Warszawie miałem spo-
sobność poznania się z tymi interesujący-
mi cudzoziemcami, sprzedającemi w wie-
ży 00. Bernardynów bławTaty.

Übiór Lapończyków przypomina strój
ludów pierwiastkowych i myśliwskich; nie
różni się w cale od übioru Magaga syna Ja-
feta, ani też wiele od stroju Nemroda,—
okrywają się po prostu skórami zwierząt,
robiąc z nich zupełny spodni i zwierzchni
übiór, na który w zimę wdziewają trzecią
suknię ze skóry rena. W lecie noszą o-
dzież z materyi szarej lub niebieskiej o-
szytą paskami sukiennemi w różnych ko-
lorach. Kołnierze tych sukien również
naszywają kawałkami czerwonego sukna
Mężczyźni noszą długie włosy spadające
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im aż na ramiona, a głowę okrywają cza-
pką futrzaną naszywaną jak i odzież pa-
skami sukiennemi, na nogi wkładają trze-
wiki wykrojone z skóry rena, kształtem
podobne do sandałów drewnianych, wię-
cej jednak zachodzące na nogę.

Kobiety übierają się jak mężczyźni, z
wyjątkiem głowy na którą kładą rodzaj
przyłbicy z sukna niebieskiego lub zielo-
nego, otaczającej jak czepiec całą tw7arz

i jak na złość obszyty baw ełnianą koronką
ujmującą owej przyłbicy wszelki powab
rycerski i nadającą Laponce wyraz tyle
brzydki ile śmieszny.

Wprzód jednak pod tę przyłbicę pod-
kładają kawałek drewna, który pomaga
do utrzymania jej w owej groźnej kiras-
syerskiej postaci. Taki übiór oznacza mę-

żatkę , a dla większego odznaczenia się
obcinają sobie włosy przy samej głowie.
Wszystko to stanowi całość nie bardzo mi-
łą dla oka. Niektóre Laponki obwijają no-

gi pasami wełnianemi czerwonego kolo-
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ru, wyglądającemi jak długie pończochy;
wszyscy zaś mężczyźni i kobiety noszą w
boku małą torebkę skórzaną, w którą kła-
dą nici, nożyczki, a mężczyźni tytuń. Od
najmłodszych lat każdy Lapończyk przy-
zwvyczajony jest do palenia. Gdy nadej-
dzie zima, mężczyźni i kobiety na powy-
żej opisany übiór wykładają jeszcze okry-
cie z kapturem, zrobione ze skór rena,
wywrócone sierścią na wierzch, a wytedy
Lapończycy wyglądają jak wielkie szare
niedźwiedzie chodzące na zadnich łapach.

Ale! pominąłem jeszcze jeden z najwa-
żniejszych szczegółowy wv übiorze mężczy-
zny to jest torbę skórzaną wiszącą przez
szyję i schowaną na piersiach między dwo-
ma sukniami; w7 tej torbie mieści się amu-

nicja , zapasy żywności i bardzo wielka
ilość drobiazgów. Razu jednego pokazał
mi Lapończyk skarby które w niej cho-
wał; był tam nóż, stary pistolet, do które-
rego przywiązywał wielką wagę; cztery
species, to jest cztery bite dziewyicciozło-
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towe talary, rożek z prochem, tytuń, ma-
sielniczkę z trochą masła z mleka renife-
ry, kawałek pieczonej ryby, i trochę sia-
na owiniętego w szmatkę do wysłania obó-
wia w przypadku zamaczania.

W pośród tylu niemiłych przedmiotów
jedna rzecz pełna uczucia rozkosznie pie-
ści oko podróżnego. Jest nią kolebka dzie-
cięcia, cały przepych, cała poezya biedne-
go Lapończyka tu się skrzepią i streszcza
a nawet czułość macierzyńska, przebija
się w jej elegancyi. Patrząc na taką ko-
lebkę serce doznaje słodkiego uczucia. La-
pończyk kładzie swe dziecię w sprzęt któ-
ry wyrabia z suchego drzewa i obija skó-
rą, nadając jej kształt trzewika zaokrą-
glonego w końcu, a nad głową dziecięcia
rozwviesza kotarę która go zabezpiecza od
zimna. Nadto wiesza jeszcze futerka, z
białych jak puch łabędziowy zajęcy, a dla
dla zabezpieczenia małej dzieciny od stłu-
czenia się gdyby wypadło, przywiązują ko-
lebkę rzemykami żeby się nie bujała. W ko-
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ło kotary wiesza sznurki kolorowych pa-
ciorkowy i małe łańcużki mosiężne lub na-
wvct srebrne, których widok i cichy dźwięk
bawi i usypia dziecię. Taka kolebka jest
wynalazkiem ludów koczujących; do matki
należy oznaczenie wielkości, formy i ma-

teryału z którego ma być zrobioną. W dłu-
gich pochodach, Laponka przewięzuje so-
bie ową kolebkę z dziecięciem przez ple-
cy, która jej nie przeszkadza i nie męczy
jej. Podczas odpoczynku, kolebkę wieszają
na drągu wykopanym w ziemię, a małe po-
ruszenia dzieciny, koty sza ją — i dziecko
niewyić, że go już matka nie niesie. Przy-
znajemy, że tego uczucia macierzyńskiego
tak czuły objawy może pogodzić człowieka
sercowego z brzydotą matki Laponki.

Prócz takich kolebek, Lapończycy wy-
rabiają znaczną ilość sprzętów z drzewa
sosnowego; robią skrzynki i statki kuchen-
ne, a z drzewa brzozowego misterne fase-
czki, w które chowają masło. Z rogu re-
nów robią trzonki do nożów. Kobiety dzier-
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gają starannie wszywki do sukien, potrze-
bne ozdoby i gustownie je przystrajają,
która to umiejętność główynic przebija się
w übiorze zaprzęgowy na reny7. Prawie
wszyscy umieją budować sanki i robić
łyżwy.

Szczególnie się wydaje Lapończyk z ły-
żwami przywiązanemi do nóg, dłuższemi
od jego wzrostu. Łyżwy te są długie do
sześciu lub nawet siedmiu stóp; mają kształt
ważkiej deski, wyyżłobionej w dwóch miej-
scach, wv które stawyia nogi i przywiązuje
rzemykami; deska jest obita skórą z psa
morskiego, której futerko ma nadzwyczaj-
ne podobieństwo do skóry lamparta lub
tygrysa. To futerko ślizga się po lodzie
z ogromną szybkością.

Lapończycy jak i Scytowie ich proto-
plaści nie są ludem rolniczym, podobni
są do kozaków pieszych, prowadzą życie
wędrowne pod swemi namiotami, jedni
pasą reny 7, drudzy polują na krowy mor-
skie. Mała liczba tych ostatnich, od nie-
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dawnego czasu przeniosła się do Hammer-
fest, a nędzne ich lepianki stanowyią część
budowli tego miasta. Niewwiem doprawdy,
ezyby można nazwać je mieszkaniami bo
nie mają nawet dachów, a zwykle stawyia-

ją je z obalonych drzew i desek rozbitych
lub spróchniałych statkowy. Wnętrze ich
nie ma podziału, ogień palą na środku iz-
by na płytach kamiennych, a dym wycho-
dzi przez dziurę w pułapie;— kilka skrzyń
zastępujących łóżka, wysłane suehemi mor-
skiemi ziołami, wiórami drzewnemi, i ko-
cioł do gotowvania, oto są całe ruchomości
tych biednych domostw.

0 obyczajach Lapończyków nie można
sądzić z tego co się daje wyidzieć w mie-
szkających w Hammerfest, żyją bowiem
wv mieście czasowo i wychodzą z domóww 7

tylko za kupnem, a wtedy7 odzywya się wv
nich nałóg wspólny wyszystkim ludom nieo-
krzesanym ,

— pijaństwo! Można ich spoty-
kać po pięciu lub sześciu razem przed do-
mem na starych saniach, statkach lub pę-
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kach drzewa, którzy trzymając się pod
ręce, zwierzają się czule jeden przed dru-
gim , opowiadają sobie niezliczone duby
owym nieznośnym językiem i co chwila
popijając wódkę, aż zdrzymawvszy się za-

sypiają. Pod namiotem w czasie długich
pochodów, pod szałasem wv dniach odpo-
czynku Lapończyk nie jest tem bezmyśl-
nem zwierzęciem, jakim się staje w fatal-
ną chwilę pijaństwa, owszem jest praco-
witym, oszczędnym, zaopatruje się wv ży-
wwność, wtedy gdy jego żona zajęta jest
dziecięciem albo przygotowywa odzienie.
Ale mimo to patrząc bezstronnie wwidzie-
my, że życic tego biednego ludu zawsze
jest nędzne i ciężkie. Dość nam będzie,
gdy się dowiemy że nigdy7 nie jedzą chle-
ba i nie noszą bielizny7, to jest jedna naj-
większa nędza fizyczna, a druga moralna,
że nie mają żadnego pojęcia o nauce i
sztuce.

Lapończyk nigdy nie śpiewa, nie ma te-
go naturalnego zmysłu muzykalnego, któ-
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rym jest obdarzony każdy nawet dziki na-
ród. Wojowniczy czcrwono-skórny półno-
cny Amerykanin ,

— olbrzymi Patagończyk
z Ziemi Ognistej ,

— bestyalnie głupowaty
Kafr, — śpiewają pieśni wojenne, pogrze-
bowe lub tryumfalne, zachowując w gło-
sie rymy i kadencyą; Lapończyk nie zna
żadnej harmonii; zdaje mu się że śpiew,
ten objawy szczęścia człowwieka, nie może
się wznosić pod lodowatem niebem, wśród
prawie nieustającej ciemności.

Ale za to gwiżdże Lapończyk jak ów
w ziemi zrodzony i wychowany suseł,
świerszcz i bobak; gwiżdże na różne no-
ty; jakieś melancholiczne westchnienia wvy-
dobywają się z piersi jego śwwistem niepo-
zbawyionym harmonii jakiegoś tęsknego u-

roku; a gdy jeden zagwiżdże, drudzy za-

raz mu wtórują, nawyet płeć piękna nie
odmawia wv takim koncercie pomocy. Nie-
którzy jak nasz bogaty Lapończyk Nikode-
mus Kałdy w Hammerfest, wznoszą się o-

wem świstaniem aż do artystyzmu i są
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uwyażani przez ziomkowy za rodzaj półboż-
kówv, daleko wyyższą obdarzonych duszą
od zwyczajnych ludzi.

Lajjończycy od dwóstu dopiero lat są
Chrześcijanami, a mianowicie od czasów
Fryderyka IV Króla Duńskiego, który oko-
ło 1622 roku wysłał do nich Missionarzy
dla nauczenia Ewangelii i więcej jak przez
sto lat Królowie Duńscy, powtarzali te mis-
sye. Chrystyanizm wywarł pewien wpływ
na Lapończykach, oświecił ich nieco, ale
jeszcze nie zbudził umysłów ich z uśpie-
nia, i dziś po większej części są takiemi
jakiemi byli przed przybyciem Missiona-
rzy; pozostali przy dawniejszem pojęciu
boskości i cywilizacyi czerpniętem z po-
gaństwa i tylko obyczaje ich uległy pe-
wnej zmianie. Zresztą wyobrażenie reli-
gijne przyniesione tutaj zostało u nich w

słownej tradycyi, a nabożeństwo odprawia-
ją w miarę pamiętania jej. Jednakże wo-
statnich czasach Biskup Dronthejmu urzą-
dził jakiś rodzaj Seminaryum, w którem
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się kształcą Lapończycy, na koczujących
duchownych, opowviadających Ewangeliją
każdy wv swoim obrębie.

Lapończyk nie pojmuje wielkich prawvd
moralnych, jakich naucza Religija, zacho-
wuje jedynie obrządki, ale znów gruba
nicwiadomość i przyrodzona łagodność cha-
rakteru, trzyma ich wv jakiejś biernej mo-
ralności. Nie znają grzechów głównych,
prócz lenistwa, łakomstwa i pijaństwa;
wwszystkie ich cnoty są ujemne; dobroć
ich, jest powolnością; powściągliwyość, o-
ziębłością; uczciwość, obojętnością; nie
wwidać między niemi, gniewwu, rozwiązło-
ści, zazdrości, a tem mniej odwagi, wyo-
braźni, namiętności albo czynowy.

Nie mają żadnego wyobrażenia o kun-
sztach i przemyśle, i nie sznkają sposo-
bności poznania ich, a chociaż z trzech
stron dotykają krajów cywwilizowanych to
jest Norwegii, Szwecyi i Rossyi, nic od
nich nie skorzystali, niczego się nie na-
uczyli, żyją w grubej ciemnocie, nie ma-
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jąc potrzeb, nie znając żadnej przyjemno-
ści. Jest-to zupełny stan odrętwienia i rię-
dzoty; uśpienie moralne i fizyczne, jakie
może istnieć tylko w tym kącie świata,
w którym życie wraca dopiero razem z
promieniami słońca.

Byłem obecny przy kilku obrzędach
religijnych, a jednak przez cały czas me-

go pobytu w Hammerfest widziałem jeden
tylko ślub.

Kościół w Hammerfest podobny jest
więcej do stodoły jak do świątyni, jest-to
wielki budynek drewniany szaro pomalo-
wany bez ozdób zewnętrznych, ponury i
pusty wewnątrz jak wszystkie kościoły
protestantskie. Ławki sosnowe stoją usta-
wione jedne za drugiemi, przedziela je
tylko ołtarz wv środku ustawwiony.

W dzień owego ślubu o którym wspo-
mniałem , państwo młodzi przystąpili do
ołtarza, otoczeni licznym orszakiem. W ko-
ściele byli rodzice i przyjaciele narzeczo-
nej i zajęli miejsce w ławykach wprost oł-
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giej stronie. Narzeczony najniższy z La-
pończyków jakich wvidziałem (nie miał bo-
wviem i 4 stóp wysokości, übrany był w su-
knie szare bajowe, oszyte trzema paska-
mi sukiennemi, koloru szafirowego, czer-
wonego i żółtego, które odróżniały go od
wyszystkieh. Nie był tak bardzo brzydki,
czarne włosy dość przyjemnie odbijały przy
wydatnych ostrych rysach twarzy; co zaś
do narzeczonej, ta była dość szpetna, mi-
mo młodego wieku. Małe* jej oczki były
czerwone; otwarte usta odkrywrały zęby
brzydkie nierówne; otyła figura, ręce krót-
kie i nie zgrabne, bardzo ją brzydką czy-
niły. Übraną była w zwykły strój lapoń-
ski, dano jej tylko na tę uroczystość cza-
peczkę ozdobioną blaszkami srebrnemi,
doktórej z tyłu przypiętą była długa wstę-
ga naszywana srebrem i mosiężnćmi świe-
cidłami. Prócz tego, narzeczona dostała
jeszcze od swej familii kilka chusteczek
z fabryk angielskich w najżywszych bar-
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wach, w które była ustrojona. Wszystko
było na niej w nieładzie i robiło ją jeszcze
brzydszą. Jedno takie straszydło wystar-
czyłoby na zabezpieczenie całej włoki pro-
sa od wróbli.

Zgromadzeni zachowali głębokie mil-
czenie , wkrótce przybył Kapłan, powtó-
rzył słowva obrządku, połączył ręce nowo
zaślubionych, zamienił obrączki, które na-
wwiasem powiedziawszy by ły z dobrego du-
katowego złota, potem w językuLipońskim
przedstawiał ważność obowviązkówv które
przyjęli na siebie, co musiało być bardzo
wzruszające, gdyż wszyscy obecni popła-
kali się serdecznie. Nieznajomość języka
nie pozwoliła mi mieć udziału w ich wzru-

szeniu, ale za to uważałem pilnie wszyst-
kie odcienia fizyonomii tych małych lu-
dzi, które pomimo brzydoty, jakżeż są
różne od siebie, czegom wprzód nie uwa-
żał. Skończył się obrządek; — małżonek
poszedł w jedną stronę do swych przyja-
ciół, a małżonka w drugą, potem wyszyscy
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obecni zaśpiewali psalm głosem tak fał-
szywym, że Aniołów z Nieba mogliby wy-
straszyć.

To była jedyna okoliczność wv której
słyszałem śpiewających Lapończyków, je-
żeli to można nazywać śpiewem. Zauwa-
żałem , że kobiety zwykle mają głos mo-
cny, dźwięczny; kiedy przeciwnie mężczy-
źni mają słaby i cienki. Laponki też rej
wodzą w domach; dla tego może nikczem-
nieje cały naród, bo gdzie kobiety 7 mędr-
sze, mocniejsze i piękniejsze, tam upadek
narodu niedaleki.

Wychodząc z kościoła padł na mnie
promień słońca, jedyny jaki widziałem w
Hammerfest i przypomniał mi moje miłe
polskie słońce, pod którego promieniami
dojrzewają arbuzy i morele, a kwitną tak
wspaniale róże, lilie i gieorginie.

Pogodny czas nasunął mi projekt odby-
cia spaceru pieszo w zachodnie strony
Hammerfestu.
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Nie bez przykrości przebywałem ostre
odłamki skał, które ze wszystkich stron
sterczały, a szczątki zeszłorocznej wegeta-
cyi, małe krzewy, gdzie niegdzie przebija-
ły przez śnieg, prosząc się słońca, ażeby
je jak najprędzej wskrzesiło. Po eałogo-
dzinnej przechadzce, w czasie której mu-

siałem skakać jak dzika koza, dostałem
się na wysoki pagórek, który panuje nad
całą okolicą. Gęsta i mglista zasłona któ-
ra dotąd kryła horyzont znikła, a w jej
miejsce pokazały się zieleniejące trawki
na dachach Hammerfestu, oświecone pro-
mieniami słońca, które wyglądały jak de-
senie na ezarnem tle sukiennem. Wprost
mnie na wyspach Soroe, sterczały ostre
wierzchołki gór, okryte śniegiem błyszczą-
ce wszystkiemi kolorami pryzmatu. Z bo-
ku na wielkich bazaltowych skałach osia-
dły erdredony, witając radosnym
kiem wracający piękny czas. W końcu mię-
dzy Soroe i Hwaloe czernił się pas ku pół-
nocy, była to droga do Szpiebergu.
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Spacer mój przeciągnął się długo, przyj-
rzałem się dobrze płaszczyznom ciągną-
cym się w około miasta. Wyszedłszy zo-
berży po drodze spotkałem przylądek nie-
co wzniesiony, mający kształt skały, ma-

jący grotę do której wszedłszy odpoczy-
wałem przez godzinę. Przechadzka i od-
poczynek wv tem miejscu były największą
przyjemnością jakiej doznałem w Hammer-
fest. W ciągu dnia kilka razy wychodziłem

na ten przylądek z którego mogłem robić
spostrzeżenia i przyglądać się z prawdzi-
wą przyjemnością łódkom wpływającym
do portu. Wtem ujrzałem na horyzoncie
wstęgi wyielkiego statku, który zbliżał się
do brzegu, a wkrótce mogłem dokładnie
rozpoznać trójkolorową flagę zatkniętą na
maszcie. Była to korweta francuzka La
Recherche, tutaj oczekiwana. Na jej wvi-
dok doznałem nieopisanego wzruszenia,
uczułem dziwny dreszcz nerwowwy, wie-
działem, że w tej korwecie przybywa zna-

ny mi z Paryża przyjaciel, Oficer-Ma-
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rynarki. Tymczasem korweta szczęśliwie
przybiła do lądu, Oficerowie i ezłonkowyie

wysłani w celu naukowym weszli na ląd.
Młody Lapierre poznał mnie, uściskał

i przedstawił uczonym. Odebrałem kilka-
naście ukłonów, na które z uszanowaniem
winnem znakomitościom Francyi odpowvie-
działem.

Korweta opuściwszy Brest, przez kilka
dni zatrzymała się na wyspach Feroe, i
dla tego nie mogła przybyć wcześniej do
Hammerfest. Chcąc skorzystać z przybi-
cia statku parowego z Drontheim, zatrzy-
małem się do poniedziałku, ażeby odbyć
w nim przejażdżkę do Havesund nie dale-
ko północnego przylądka. Kapitan paro-
statku, obiecał zatrzymać się dzień dłużej,
żeby pozwolić na ten spacer który razem
ze mną ciało uczone statku Recherche od-
być chciało, i nazajutrz rano o 7 óJ przy
czystem powietrzu i spokojnem morzu po-
płynęliśmy do Havesund. W południe wró-
ciliśmy z powrotem.
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Hawcsund jest-to mała osada, w której
znajduje się tylko jeden dom mieszkalny.
Dom ten drewniany, samotny, pusty, szaro
malowany, jest miejscem odpoczynku dla
kupców wracających z Hammerfest. Ha-
vesund jestostatniem miejscem nakuli ziem-
skiej gdzie stoi mieszkanie człowvieka, o-
statnim zamieszkanym krańcem Europy7.

Z jakiemże uczuciem patrzy się ze skały
na której jest wybudowany domek, na roz-
legły ocean w około się rozciągający.

W Havesund dzień i noc trwają po trzy
miesiące, tak, że dwa razy powtórzony
dzień i noc stanowią już rok. Z tej stro-
ny mieszkają ludzie europejscy, za nim,
nie ma już nic prócz niezgłębionego mo-
rza i wiecznych lodów. Ileż to myśli,
miejsce takie naprowadza!

Dom tutejszy należy do P. Ullicme, któ-
rego życie upływa między tranem wielo-
rybim a wódką; skórami z psów morskich
a mączką cukrową. Powiedziałem co ro-
bi w lecie, w zimie bowiem kiedy przyj-
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dzie noc ciągła a z nią lody i zimna, ustaje
zupełnie kommunikacya. Przez ośm lub
dziewyięć miesięcy zimowych P. Ullique,
szykuje sobie na cały rok produkta. Mu-
szą być bardzo piękne kiedy ich trzeba
tak drogo opłacać.

Havesund ma prócz tego pewne histo-
ryczne wyspomnienie.

Pewnego dnia w lecie 1795 roku, mło-
dy człowwiek nazwviskiem dc Froberg w to-
warzystwie swego przyjaciela Mullera przy-
był tu wv małej łódce i wysiadł przy brze-
gach Alt en, ztąd konno udał się do Ham-
merfest, gdzie statek zabrał ich do Hawe-
sund. Przybywszy tutaj, dwaj przyjaciele
doznali u ojca P. Ullkme najserdeczniej-
szego przyjęcia, który odesłał ich ztąd do
przylądka północnego,pożegnawwszy wprzód
jak najczulej i zaopatrzywszy na drogę w

zapasy. W kilka lat później dowiedział się
ojciec pana Ullkpic, że młody ówv cudzo-
ziemiec , którego powaga i ułożenie, zro-
biły na nim pamiętne wyrażenie, oprócz
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dawniejszego imienia Froberg miał jeszcze
i drugie,— nazywał się Ludwik-Filip Orle-
ański, a towarzysz jego Muller był pan de
Monjoye. (1)

Poczciwy stary Ullkme, zawsze wspo-
minał jakiego to honoru dom jego dostą-
pił, a szacunek i uwielbienie dla Księcia
Orleańskiego przekazał synowi w zupełno-
ści dla wszystkiego, co tylko nazywa się
francuzkiem.

Książe Orleański, późniejszy Król Fran-
cuzówv, nic zapomniał nigdy gościnnego przy-
jęcia jakiego doznał u kupca w Hawesund
i widziałem dowvód pamięci królewskiej
dla pana Ullkme. Monarcha ten przysłał
mu swwój portret i śliczny bronzowwy biust.
Z wielką uroczystością obchodzono tu przy-
słanie biustu królewwskiego, dano 21 wvy-
strzałówv ze statku parowego, a Norwegi-
janie przybyli tu ze wszystkich stron wyśród

(1) O ich pobycie w Drontheim wspomina autor Wspomnień
% Podróży w 11-gim Tomie tego dzieła.
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głośnego hurra! spijali wwino szampań-
skie z którego korki strzelały na wszyst-
kie strony.

Jeszcze tu trwa pamięć tych chwil i
objawia się wielką niechęcią dla teraźniej-
szego autokraty francuzkiego. P. Ullkme
ma pięć córek rumianych blondynek, któ-
re razem z matką uczestniczyły w tej uro-

czystości. Córki te tu jeszcze za mąż nie
wyszły, bo dopiero mają po lat trzydzie-
ści, co tutaj jest jeszcze kwviatem wieku.
Oprowadziły mnie po całym domu, później
wprowadziły do maleńkiego ogródeczka,
w którym przez sztukę wypielęgnowwały
kilka kwiatków* Jak wiele trudów ko-
sztowało to zamiłowanie ogrodnictwa, to
mało kto pojmie, pośwyięcenie się takie
godnem jest ukoronowania.

Obejrzałem wszystkie kwiatki w ogród-
ku, były tu trzy fijołki, kilka stokrotek i
trochę innych drobnych roślinek.

Nigdy głowa ukoronowana nie odbiera-
ła tyle czci, co tutaj biust ukoronowanego
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zmarłego ex-króla Francuzów. Norwegi-
janie niezmiernie byli uradowani wido-
kiem tylu kwiatów, a panny Ulliąue pa-
trzały z rodzajem dumy na uwieńczoną
statuę.

Ale prócz tego znalazłem tu rzecz je-
szcze osobliwszą. Postawiłbym milion w
zakład że nie odgadniecie co to było. By-
ła to papuga! Tak—papuga wv Havesund
na końcu świata, wv tych lodach—wv tych
ciemnościach, papuga żywa, zielona z czer-
wwonemi piórami, takaż sama z jaką się u
nas każą przcdstawyiać się na portretach
piękne Warszawianki.

Oto jakim sposobem znalazłem to stwo-
rzenie.

Zwiedzając z młodemi, trzydziestole-
tnimi, jeszcze nie zupełnie dojrzałemi pa-
nienkami dom, spostrzegłem klatkę okry-
tą wełną, zasłoniętą od powietrza dre-
wnianym parawanem, postawioną za cie-
płym piecem. Z jednego rogu tej klatki,
dobywał się piskliwy, bolejący głos ptaka
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z podwiniętemi nogami, bezwładnem dzio-
bem, blado-zielonemi potarganemi i zwvie-
szonemi piórami, których kolor tak był
trudny do rozeznania, żem nic nie poznał,
czyli on był zielony wypadający w szary,
czyli szary wpadający w zielonkowaty. 1
chociaż klimat przylądka północnego tak

był dla niego szkodliwy, żył jednak. Usły-
szawszy mój głos, zwrócił ku mnie wyły-
siały łepek, spojrzał oczami okrągłćmi,
zamglonemi i smętnemi i powrócił do da-
wniejszego stanu odrętwienia.

Pilnie przyjrzawyszy się tym żyjącym
jeszcze szczątkom ptaka, dopiero pozna-
łem że to jest papuga.

— „Gada ona co? "
— spytałem najstar-

szej panny Ullkjue, która mówi nieco po
angielsku.

— „Nie panie, od lat dziesięciu jak jest
u nas nic jeszcze nie słyszałam, zawsze
wydaje tylko głos jakiś pan słyszał."

— „A czem żyje? "
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— „Je bardzo mało, a śpi prawie cią-
gle, budzi się dopiero wtedy kiedy słońce
zaśwvieci."

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

— „Oh! panie, pięć albo sześć razy za-
ledwie wv ciągu roku widziemy je."

Z wysokości skał HayesumTu w małej
odległości, w kierunku wyspy Mageroe,
daje się widzieć niezmierna massa skał,
mających niejakie podobieństwo z wysoką
spiczastą zrujnowaną wvieżą—jest-to przy-
lądek północny.

Widziałem przed mcmi oczyma sterczą-
cą tę nieprzebytą fortecę z ziemi, która
od tylu lat broni Europie dostania się na
wvzburzony ocean. Poznano, że zwycięz-
two odniesione olbrzymami granitowemi
nigdy nie może być łatwem, długie ich
ściany są popękane i mają głębokie szcze-
liny. Te ogromne mury chwieją się cią-
gle i odpadają kawałami. Tu i ówdzie
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widać wyłomy, —są to miejsca o które
statek uderzywszy oderwał bryłę kamien-
ną. Długom wpatrywał się w ten wspa-
niały północny przylądek znany zaledwie
przez kilku podróżnikowy; wyidziałem, kie-
dy niebo było pogodne, jak zielonkowvate
bałwany cichego oceanu ledwie ruszające
się okrywały białawą pianą grube skali-
ste słupy; widziałem go kiedy dzień był
spokojny oświecony słońcem i zachwyci-
łem się widokiem. A cóż dopiero musi
być w zimie kiedy ocean wzburzony na-
wałnicą, rzuca nagle bałwwany na szczyt
gór, kiedy lodowate bryły z łoskotem roz-
bijają się o granitowve tamy, albo kiedy
szalony uragan z hukiem grzmotu o nich
się kruszy, i gdy niepewne bladawve świa-
tełko zorzy północnej, ciska przyćmione
promyki na tę nieprzeiwaną i przerażają-
cą walkę żywviołówv. Musi to być widok,
przed którym drży wzrok człowyieka.

Chciałem jak najprędzej dostać się do
przylądka północnego i zerwać tam choć
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jeden kwiatek pięknej pacierzycy niebie-
skiej, która tam rośnie, jak mi mówyiono

na jednej pochyłości; wdzięczne niebie-
skie kwiatki rosną nad przepaścią jak o*

we myśli które budzi nadzieja rodząca się
wśród bolesnego zwwątpienia. Ale moje ży-
czenie , nie urzeczywvistniło się, zatrzyma-
liśmy się tutaj troszkę dłużej, wybiła go-
dzina odpływania statku parowvego, gdyż
Kapitanowi pilno było wracać do Ham-
merfest. Podziękowaliśmy za doznaną go-
ścinność panu Ullique i jego miłej rodzi-
nie , długie okrzyki Norwegijan towarzy-
szyły naszemu odjazdowi, a ich serdeczny
zapał długo się odbijał o skały przylądka
północnego. Powrót był nadzwyczaj przy-
jemny, powietrze choć zimne, było jednak
przyjemne, morze spokojne i przejrzyste
jak Zwierciadło, pozwalało widzieć wv nie-
zmiernej głębi duże jak jesiotry7 pływają-
ce ryby, które tam igrały i goniły7 się,
niebo było błękitne, czyste, gdzie niegdzie
poprzerzynane białemi obłoczkami, ośwwie-
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cone tajemniczym światłem nocy półno-
cnej i gdym zmordowany całodziennym
ruchem, usnął w małej kajucie pod po-
kładem; już więcej nie wiedziałem czy
niebo było podobne do mory mieniącej się,
lub czy moje łóżko zrobione było z ka-
wałka firmamentu.
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XIII.
KAAFIORD.

Pożegnałem Hammer fest 20 Sierpnia
1855 roku i wsiadłem na ten sam statek
na którym już raz jechałem. Nie chcąc
wracać do Drontheirn, miałem zamiar wy-
lądować w Kaafiord i pozostawić na stat-
ku wszystkie rzeczy, z wyjątkiem tyfeh
któreby mi były koniecznie potrzebne w
podróży do Laponii.

Kaafiord (należy wymawiać Kofior)
gdziem wysiadł, jest-to mały port w głę-
bokiej zatoce, leżącej o nie całe 20 mil
od Hammerfestu. Przed kilku jeszcze la-
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ty, nie było tu więcej nad sześć cha-
łup, zamieszkałych przez rybaków lub
nadbrzeżnych Lapończykówy, dzisiaj jest
to spore miasteczko, bardzo bogate i prze-
mysłowa, którego widok miłe czyni wyra-

żenie na podróżnym zasmuconym nędzą
Finmarku.

Przyczyną tej nagłej zmiany są nieprze-
brane kopalnie miedzi, znajdujące się oko-
ło Kaafiord. Odkryli je urzędnicy rządu
szwedzkiego, ale rząd nie mając koniecz-
nych funduszów na pierwsze lata kopania
nie zajmował się niemi. Utworzyło się w
Anglii towarzystwo w celu otworzenia tych
kopalń, wyjednało sobie na to upoważnie-
nie od rządu Szwedzkiego, a bardzo chę-
tnie udzielono im takowe.

Anglicy posiadają w wysokim stopniu
zdolności przemysłowe i kolonizacyjne. In-
żynierowie przybyli z Londynu, najlepiej
tego dowiedli. Nic ich nie zrażało, ani
ostrość klimatu, w porówynaniu z którym
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mgły Tamizy są ciepłym wiaterkiem, ani
nieodłączne trudności w kraju bezludnym
i pozbawionym roślinności. Nie mieli drze-
wa więc sprowadzili z Anglii wwęgiel ka-
mienny; brakło im robotników, posłano
po nich do Kornwalii; wkrótce wszystko
było gotowem, i mała osada składająca się
z dwóch rodzin, przeniosła w ten odległy
kąt świata zwyczaje ucywilizowanychkra-
jów i ową dzielną wytrwałość angielską,
z której łatwwn wykorzenić wyniki zdumie-
wyające, a nie naśladowane nigdy przez
owe limfatyczne ludy, co pracowitość u-

ważają za cnotę ludzi pozbawionych wyż-
szego polotu ducha, poezyi i sankcyi szczy-
tności.

Przybywszy do Kaafiord, spotkałem ró-
żne niespodzianki; znalazłem zamiast li-
chych domowy Hammerfestu, obszerne mie-
szkania umeblowane, z czystem powie-
trzem, piece i kominki dobrze urządzone,
dywany, książki, obrazy, najwytwyorniej-
sze fortepiany Errarda i Boodwwooda. Nic
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wierzyłem z razu własnym oczom, ale
darmo, oczewistość przeświadczyła mnie.

Doznałem w domu państwa Crove i Wo-
odfall, zarządzających kopalnią, jak ró-
wnież u pana Thomas inżyniera, jak naj-
serdeczniejszego przyjęcia. Stół wKaafiord
był także wielce różny od życia w Ham-
merfest , dzięki częstym stosunkom mię-
dzy kopalnią i Anglią, można się by ło po-
silić rozmaitemi potrawami do wvoli, i kie-
dy zjadłszy dobry obiad, uprzyjemniony
przez szanowynych gospodarzy7, starających
się przyjąć mnie najgościnniej, widziałem
wieczorem podaną herbatę, towarzystwo
złożone z strojnych kobiet i kilku męż-
czyzn jak najstaranniej übranych, nic mo-
głem wvierzyć, że jestem na brzegach te-
go północnego oceanu, który przyniósł mi
tyle przerażających i przykrych widoków.
Ale przestąpiwszy próg domu angielskiego,
prędko ginie urok, a 70- szerokości geo-
graficznej północnej, wszędzie zbyt wyra-
źnie sterczy i nieubłaganie bije w zmysły7.
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Kaafiord liczy dziś więcej jak 1,300
mieszkańców, prawwie samych zdolnych ro-
botników.

Większa część tych górnikóww7 pochodzi
z Anglii i Szwecyi , ww7 ostatnich latach li-
czbę ich powiększyli wieśniacy Finmarku
i kilku Lapończyków, którzy przełożyli
pewną zapłatę za robotę w kopalni nad
niepewny zysk z rybołóstwwa. Cała osada
żyje w nadzwyczaj dobrym bycie, stosun-
kowo do nędznego stanu ich sąsiadóww7, na-
wet twarze dzieci wv Kaafiord pokazują
zdrowie jakiego nie napotkałem nigdzie.

Jakkolwiek kopalnie wv Kaafiord dość
już dawno są założone, nie są jednak je-
szcze zupełnie rozwinięte; gankowy jest
dosyć, ale wszystkie są wilgotne, przebie-
gając je spotyka się często wvodę głęboką
po kostki, ściany nieustannie zaciekają a

na głowyę kapią krople lodowatej wody.
Nie tyle jednak to mi zrobiło przykrości,
ile zgęszczone siarczane wyziewyy wydo-
bywające, sie wv podziemiach, nie mogłem
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oddychać, ani nic rozpoznać na kilka cali
przed sobą, mimo grubej pochodni żywvi-
cznej,, którą P. Crove niósł przedemną.
W ciągu trzech godzin, przebiegłem nie-
zliczoną ilość wschodów nierównych, wil-
gotnych spadkóww7, niebezpiecznych drabin,
nizkich podziemi i gankowy krętych. Na-
reszcie pożegnawwszy się gdym wwyszedł na
śwwieże powvietrze, zobaczyłem żem prze-
mókł do nitki, byłem zmęczony nie do opi-
sania i na pół uduszony7 siarkowwemi wy-
ziewami.

Inni już się do tego stopnia przyzwy-
czaili do tych wyziewów; że im tęskno do
nich; zgniłe jaje przypominające im te

wwyziewy, sprawia im przyjemność !!

W kopalniach znajduje się oprócz mie-
dzi jeszcze i arszenik, kobalt, odłamy kry-
ształu górnego, żelazo wv dużej obfitości,
trochę srebra i cząsteczki rodzimego złota.

Zwwiedziwyszy wvnętrze góry, postanowvi-
łem poznać i jej jmwyierze linią. Nazajutrz
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po odwwiedzinach w kopalni, zaśwwieciło
słońce, szybko wdarłem się na wwierzcho-
łek sam jeden, wziąwszy za towarzysza
laskę okutą, najlepszego przewodnika wv
podobnych okolicznościach. Przebiegłszy
rodzaj ogrodów otaczających domy kolo-
nistów angielskich, które urządzili po dłu-
gich walkach z niewdzięczną rolą i o-
strym klimatem, dostałem się do skał. Gó-
ra Kaafiord jeszcze przed dzicsięeią laty
była dziką teraz zmieniła się do niepo-
znania, podnóże jej zrównano i skopano;
proch zaś i oskardy przewierciły ją od
szczytu do dołu, windami wydobyto z wnę-
trza jej, wielkie odłamy skały i dzisiaj
■widziemy ją wszędzie rozdartą i przeisto-
czoną. W miejscach nietkniętych jeszcze
żelazem górnika, sterczą gdzie niegdzie
karłowate sosny i nędzne brzozy, a w gra-
nitowych rozpadlinach rosną gęste krza-
czki, rodzaj borówek leśnych swemi list-
kami i gałązkami zakrywają jej zranie-
nia. Dostawwszy się na szczyt góry, ujrzą-
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łem żony górników które obtłukiwaly z
gruba kamienie i z przyjemnością przyglą-
dałem się temu zajęciu. Tak pokruszona
ruda układa się w szerokich kanałach na
pochyłości góry, po których stacza się aż
do ogromnych cylindrów ustawionych po-
ziomo, które poruszane za pomocą stru-
mienia, trącając o siebie, na miazgę gru-
choczą najtwardsze kamienie. Po zmiele-
niu rudy, przewożą ją w mały eh wyczkach

po ważkiej żelaznej kolei do giserni. Tani
za pomocą siedmiu przejść koniecznie" po-
trzebnych, oczyszczają ją zupełnie, a cała
ta robota nie trwva dłużej nad dwvie godzi-
ny i w tym krótkim czasie odłamy skały
Kaafiord zamieniają się wr piękne błyszczą-
ce sztaby miedziane, które natychmiast
zabierają okręta angielskiego towarzystwa,
z wielką korzyścią, albowiem ruda tu-
tejsza zawiera w sobie, jak mi mówiono
dziesięć na sto najczystszej miedzi.

Z wierzchołka góry przedstawia się
obszerna i malownicza panorama łącza-
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ca w sobie piękności samoistnej natury i
obrazki z życia cywilizaeyi.

Mała zatoka Kaafiord, ma kształt lej-
ka, którego szyja jest tak wazką, że dwra
statki zaledwie mogłyby jednocześnie obok
siebie przepłynąć. Z jednej strony tej za-
toki skały wznoszą się prostopadle po nad
morzem, po drugiej góra pochyla się zwol-
na tworząc po sobie tu i ówdzie małe ta-
rasy, po których zbudowane stoją domy
górników. Na jednym z zakrętów wscho-
dzących w morze, nad wodą zbudowany,
mały, skromny szaro pomalowany kośció-
łek, który z dala niknie na tle skały. Po
za kościółkiem w pewnej odległości, z czte-
rech olbrzymich kominów giserni jakby
z paszcz buchają ogniste kłęby dymu, w
głębi zatoki w miejscu najwięcej zabez-
pieczonem od wiatrów widać piękny an-
gielski dom, z czerwonym dachem, któ-
rego błyszczące malowane ściany nadają
mu pozór świetny, z niego wybiega gro-
madka wesołych dzieci, pobaAvić się na
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murawie okrytej jaskrami, makówkami i
pacierzycą.

To wybrzeże Finmarku, przedstawia
najlepszą część życia człowieka to jest
modlitwę, pracę i świętość życia rodzin-
nego. Przez cztery dni którem przepę-
dził w Kaafiord gotowałem się wv podróż
do Laponii. Dwaj członkowie owej uczo-

nej kommissyi o której wspomniałem mieli
tam także podróżować, alem ja sobie ży-
czył wwybrać się przed niemi i to z je-
dnym Anglikiem ciągle milczącym ale nad-
zwvy czaj wytrzymałym i szalenie w muzy-
ce zamiłowwanym. Gospodarstwo usiłowwa-
ło mnie odwrócić od tej podróży7, twier-
dząc, że mi Anglik niezawodnie w drodze
oszaleje bo takie uporczywe karpie mil-
czenie jest niezawwodną przepowiednią pe-
wnego rodzaju waryjacyi boksującej, któ-
rej tylko Anglicy podlegają.

Nie dałem się odstraszyć temi przed-
slawwieniami i zaufałem zdrowiu umysło-
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wemu człowvieka tak zapamiętale wv mu-
zyce rozkochanego jak mój Anglik, który
się nazywał Billy Mops.

Nie ma koni na brzegach Finmarku, są
bowiem kosztowne i nieużyteczne, ponie-
waż kommunikacya lądem jest trudna,
wszystkie zatem podróże odbywają się mo-
rzem. Przewidziałem tę trudność, a przy-
bywszy doHammerfest zamówiłem nadzień
26 Sierpnia konie , z któremi przybyli wv
wiliją tego dnia dwaj Norwegijanie. Sko-
ro je sprowadzono, poszedłem obejrzeć;
były to konie rasy norwegskiej, małe,
ciężkie, z nierówną .sierścią, miały długie
ogony i grube nogi, chód ich jednakże był
pewwny, a nawwet na rówvniejszej drodze
nadzwyczaj rączy, a w oczach miały cóś
roztropnego, zaufanie wzbudzającego. Za-
przęgi na nich były złe, z porwany eh sznu-
rów. Mimo jednak tak mało obiecujące-
go pozoru, w rezultacie pokazały się być
doskonałćmi, dzielność ich nieraz nam w
pomoc przychodziła. Towarzystwo nasze
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składało sic z pana Billy Mops, który7 się
skazał na trzy lata milczenia nie wwiem za

jaki wybryk języka, podobno za nicwwinne
kłamstwo, wv skutek którego jego narze-
czona odmówiła mu ręki; z jego trzech
służących, z dwvóch Fińczyków, z jednego
Lapończyka imieniem Abo, z dwóch pasa-
żerów Norwegów, ze mnie i z mego służą-
cego.

Mieliśmy z sobą prawdziwy namiot żoł-
nierski, z grubego płótna z tyką ww 7 środku
i dziurami w około do zatykania kołków 7;

dwa następne konie, niosły zapasy nasze,
składające się z konserwowy i morskich
sucharów; z trochy bielizny, obówia gdy
go będzie potrzeba, i kociołka żelaznego,
mającego przez długi czas służyć nam za
kuchnią. Biedne koniska były dość obcią-
żone , każdy zatem wziął na plecy man-
telzak skórzany, z workiem pełnym übra-
nia, płaszcz i skórę renifera, mające nam
wv drodze służyć za okrycie i materac.

Z żalem rozstałem się z kolonistami an-
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gielskiemi ze strony których bardzo wwie-
le doznałem grzeczności, kilku z nicli od-
prowadziło mnie do pierwwszej stacyi. Po-
żegnałem ich dzielnym: „God save the
Qucen" wygrywam na skrzypcach nasiedm
sposobów a la Paganini.

Koniec Tomu Pierwszego.


