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SŁOWO WYDAWCY ,

Niniejsze dzieło księcia Aleksandra Sapiehy, zmar

łego w 1812. roku, wyszło 1811 roku (w 8ce 270 stron .) ---

o czem tyle i niewięcej można się dowiedzieć z drugiego

tomu Historyi Literatury Polskiej Feliksa Bentkowskiego.

Wyszło zaś pod tytułem : „ Podróże w krajuch Sławian

skich odbywane w latach 1802gim i 1803cim przez X. S.

członka kilku akudemij i towarzystw uczonych .“

Na stronie tytułowej znajdują się następujące godła :

Quand onse mêle d'ecrire les voyages, il faut toujours avoir à

ses côtés deux garants de la véracité de son récit, i est

à dire, la mémoire des impressions reçues, et une simpli

cité presque naïve dans sa narration. Avec des témoins

aussi irrécusables, vous conjurerez la Critique, et bra

verez l'incrédulité de vos ennemis et envieux .

Tiré des Ouvrages inedits de l'Auteur.

Contemtum Iniquorum ad Sidera tollo.

Z podpisu pod godłem francuzkiem jasno, że autor

zostawił dzieła niewydane w języku francuzkim . Niniej

sze dzieło poprzedził autor przedmową, z ktorej się do

wiadujemy, że ojciec autora z powodów politycznych przy

naglonym był szukać schronienia we Francyi, w której

się ks. Aleksander urodził. Powrócił się do ojczystego

kraju, aby mu, jak sam powiada, utkwiło w pamięci , że

nieszczęścia narodowe poszły za przekupstwem możnych i

za brakiem oświecenia. Autor nie mogąc się oswoić z służ

bą publiczną nie mógł, pomimo największego przykłada

nia się do nauki, osiedzić się w domu i udał się po uparl

ku Kościuszkowskiego powstania w podróż po krajach
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słowiańskich. Ta udała mu się, jak sam powiada, nad

spodziewanie ; pozbierał w niej książki i rękopisma a

między innemi Osmanide, Gondolicza utwor, o którym

wiemy, że jest wierszem bohatyrskim i wyszedł z druku .

Co ks. Aleksander w tej podróży zebrał, złożył później

a może tylko samą Osmanide w zgromadzeniu uczo

nych w Warszawie. Obiecywał on sobie wiele po księz

twie warszawskiem i po Napoleonie, którego gwiazda wow

czas najświetniej jaśniała.

Žalujemy, że nam nie wypada wydrukować całej przed

mowy autora, nawet z powodu tak mylnego wydania, że

sam początek jedynie domyśliwać się każe, coby każdy

bez trudu powinien módz wyczytać.

Samo dzieło , które autor naprzód napisał po fran

cuzku, jak zeznaje w przedmowie swojej, a dopiero potem

po polsku , jest dla nas ważnem, bo je pisał mąż nieza- .

leżny i w naukę nieubogi, bo przedmiotem dzieła tego są

plemiona słowiańskie , które tę samą, co i my, mieli ko

lebkę, z któremi powinnibyśmy wejść w bliższe stosunki

literackie i w nich pozostać .

Dosyć nam napomknąć, że listy są tylko zewnętrzną

formą dzieła, dowolnie im nadana, bo tego sam aważny

czytelnik dostrzeże. Miejsca, w których niby są pisane,

są w pierwszych dodane przez autora, w dalszych przez

wgdawce, jedynie dla jakiegokolwiek przeglądu rzeczy.

Sanok dnia 9 lutego 1856.



PODRÓŻE.

List I. (z Tryestu ).

Dopełniam obowiązku na siebie przyjętego, donoszę

ci o postepach mojej podróży, pierwszy list mój odbie

rzesz z Tryestu. Ponieważ tu mają się zaczynać podró

że moje, przeto zajmuję się zapewnieniem sobie kredytu

na dal, i wyrobieniem listów zaletnych (zalecających] , bez

których na wschodzie kroku zrobić nie można. Spodzie

wam się jednak, że wkrótce, ukończywszy moje przygoto

wania, będę się mógł zająć istotnym przedmiotem moich

podróży a to tem więcej, że pan Calvet, konsul portugal

ski, i Pelegrini, konsul rosyjski, którym istotną winienem

wdzięczność, całkiem się niemi zajęli.

Miasto Tryest jest wielkim przykładem kresu po

myślności, do której dojść może każde towarzystwo, uwol

nione od pet i przeszkód , które ścieśniają przemysł

ludzki. Starania Józefa II . i zniknienie potęgi weneckiej

zrobiły to miasto najhandlowniejszem na Adryatyku. Na

wał ludzi, których handel ściąga, sprawuje w tem mieście

niezmierną drogość, a najem domów tak wzniósł wysoko,

że Tryestanie nie znajdują zyskowniejszego umieszczenia

swych dostatków , jak wkładając je w budowle . Nie masz

też miasta na świecie, nie wyjmując Paryża i Londynu,

gdzieby najem domów był droższy. Żeby mieć dostate

czne wyobrażenie, do jakiego stopnia posuwają się na

kłady obywatelów w tej mierze, dosyć jest przytoczyć

przykład hrabiego Carsiotti, Greka, którego dom kosztuje

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 1
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przeszło milion reńskich, a na samo kupno placu na wy

stawienie onego (domu ] wydał 220,000 reńskich. Cało

to miasto ma postać niezmiernie nową, a pomyślność je

go poczęła się w chwili, kiedy port jego został ogłoszo

ny wolnym.

Właściwie mówiąc, miasto Tryest żadnej przystawy

( przystani , portu ] bezpiecznej i wygodnej dla okretów

nie ma. Port jego jest całkiem otwarty, na wszelkie bu

rze wystawiony, i niedawny nieszczęśliwy przykład zato

pienia w samym porcie kilku okrętów dowodzi aż nadto,

że sztuka zastąpić powinna wszystkie niedogodności , na któro

przyrodzone położenie Tryestu wystawiło to miasto . Uwa

żając dochody miasta, które przeszło 400,000 reńskich

wynoszy , zlaje się , że możnaby wkrótce port zrobić i

wygodnym i bezpiecznym............

Położenie tego miasta jest lichą miniaturą sytuacyi

genueńskiej. Naokoło wznoszą się wierzchołki skal, z zie

mi i z zieloności obnażone. Smutnym kolorem szarym

ścieśniają żałobny horyzont miasta, a białość domów , oso

bliwie w czasie paru ( spieki] letniego , nieznośny dla

oczów przedstawia widok. Kilka drzew zielonych służy

więcej do przypomnienia podróżnemu: na czem brakuje

temu smutnemu obrazowi , niżeli do ożywienia onego .

W środku miasta wznoszą się posągi Leopolda I. i Ka

rola VI. cesarzów, ale te, ani wytwornością roboty, ani

smakiem ozdób nie celują. Jest także grób Rzymianki,

którego napis jest dosyć dobrze dochowany, ale popiers

całkiem zepsuty, i nie mogłem się dowiedzieć, gdzie ta

starożytność znaleziona. Słowem , miasto Tryest wysta

wia wspólny wszystkim miastom handlowym obraz . Mic

szkańcy zajęci chciwością , tak właściwą kupczącym, skla

dać nie mogą towarzystwa bardzo zgodnego, i można po

wiedzieć, że gdy połowa miasta spi, druga połowa czuwa,
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i
żeby spiących oszukaó. Ztąd idzie, że towarzystwa są

dosyć nudne i nauki opuszczone. Czego się nakoniec

można spodziewać po oświeceniu miasta, w którem wy

chowanie jest już ukończone, kiedy kto pisać i racho

wać umie ?

List II. ( 2 Tryestu ).

Nieprzewidując prędkiego skończenia moich przygo

towań podróżnych, umyśliłem zwiedzić ciekawsze okolice

Tryestu. O dwie mile od miasta jest grota , czyli jaski

nia naturalna, zwana po sławiańsku Lipizza, co znaczy,

piękność. *) Pojechałem tedy do tego przybytku piękno

ści, który wcale przyjemny wystawia obraz . Mnogość

soplów (wapiennych, Slallactites Calcaires bardzo dużych ,

połysk kamienia przy pochodniach, rozległość tej jaskini,

to wszystko zadziwia nieprzywykłego do tych widoków

wędrownika. Ale w istocie nic nie masz nadzwyczajne

go , i dobre uważanie okolic tej jaskini przekona pilnego

postrzegacza, że powierzchnia jej była dawniej jeziorem ,

któremu ta grota służyła za uchod podziemny.

Póki przestwór jaskini odpowiadał mierze przyby

wającej wody do jeziora, póty też trwało ; lecz, gdy wody

wylizawszy skałę wapienną, większy zrobiły sobie uchód,

natenczas jezioro wyschło a kanał podziemny został gro

tą. O tem się łatwo przekonać można uważając na po

bliższych skałach ślady wylizu, (Ercosions) wód, a potem

nic pospolitszego w krajach wapiennych, jak podziemne

rzeki i codzienne wód powierzchnych ubywanie, czego

(*) Mamy: dobry i lepszy; jeżeli lipizza znaczy piękność, tedy ostatecz

nie i u nas jak u Greków to samo jest dobrem , co jest pieknem , i

odwrotnie . W.
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sama Istrya tysiączne daje przykłady. *] Sławne jezioro

w Czyrknic, które tylu wieków podziwienie sprawiło, i ty

lu baśniom dało miejsce, wszystkich tych mniemanych

cudów w uchodzie podziemnym daje postrzegaczowi przy

czyny.

Powróciłem na noc do Tryestu w przedsięwzięciu

odwiedzenia Idryi, tej ojczyzny merkuryuszowej, gdzie

rząd prawdziwie znalazł sposób ustalenia tego kruszcu,

( fixer le mercure) dla znacznej korzyści i dochodów, któ

re pobiera z tej kopalni. Jedzie się do Idryi kolo góry

bardzo wysokiej, którą zaraz postrzegać można na morzu

wypłynąwszy z Wenecyi. Jest to góra , która oddziela

Goryeye od Istryi, i ze składu swego pokazuje się bydź

dawnym morza miałem i osypem. Rzecz jest osobliw a

że ta góra trafem szczególnym zowie się po słowacku

Nanes (nanios) a w miejscu, w którem woda przerwała

jej pasmo, leży miasteczko , które się zowie po słowacku

Ryzderte, to jest rozdarcie. Pierwszy może to jest przy

kład zgodności imion przez gmin nadanych z budowlą

wewnętrzną przez uczonych postrzeżoną.

Skały wapienne nie opuściły nas przez cały ciąg po

dróży do Idryi. Na spuszczeniu się jednak do miasta,

po prawej stronie drogi, dają się widzieć roboty górni

cze opuszczone, których kamień zwany Bréche Calcaire

sluży za macicę kruszcowi miedzianemu.

Przyjechawszy do Idryi, miasteczka dobrze zabudo

wanego, najpierwszem mojem staraniem było pokazać dy

rektorowi kopalni pozwolenie łaskawie od rządu dane mi

oglądania tamecznych robót, jakož wydane zostały na

tychmiast rozkazy ukazania wszystkiego. Przyczyna tej

(*) Na Pokuciu także poczyniła woda wydrążenia w pokledzie gipso

wym ( siarkanic wapna ). W.
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trudności w okazywaniu rękodzielni tamecznych jest do

syć naturalna. Hiszpania dotąd coroczny podatek domo

wi austryackiemu opłacała wykupując żywe srebro do

amalgamacyi w wielkich kopalniach, które posiada w Ame

ryce, ile potrzebuje. Sami choć mieli żywe srebro w wła

snym kraju, przez niedoskonałe koło niego działania, nie

wyciągali go tyle, żeby niem się w potrzebach własnych

obejść potrafili. Wysłany chemista hiszpański pod pozo

rem zwykłego zakupowania żywego srebra obejrzał wszyst

kie tameczne rękodzielnie i tak dobrze potrafił w własnym

kraju wydoskonalić roboty, że już od dwóch lat zaprze

stali kupować ten kruszec w Austryi. Dóm austryacki,

widząc się pozbawionym przeszło 100,000 czerwonych

złotych dochodu, dał rozkazy, aby odtąd żadnemu cudzo

ziemcowi te kopalnie okazywane nie były ; a zatem po

zyskane pozwolenie obejrzenia onych jest znakiem zau

fania rządowego.

Kopalnie te, w których kruszec jest oprawny w wę

glu kamiennym, podlegają częstym pożarom, które, po ro

ku i po dwa trwając, wszelkie roboty przerywają. Wła

śnie w ten czas, kiedy byłem w Idryi, te kopalnie uległy

podobnemu przypadkowi. Dwa roki wciąż przerywane

były roboty, w powyższych tylko piętrach robiono , a

w niższe jeszcze spuszczać się nie śmiano. Przypadek ten

pożaru napełnił był wszystkie wyjścia tej kopalni powie

trzem tak zarażliwem , że kto tylko niem ziewnał, śmier

cią tę śmiałość opłacał. Więcej siedmnastu osób padło

ofiarą zarazy tego nowego Awernu, a dwadzieścia kilka,

na wieczne skazane konwulsye, długiemi mekami przepła

cały smutną korzyść przeżycia swoich nieszczęśliwych towa

rzyszów . Widziałem sam na moje oczy podobną ofiare, i

ten smutny obraz, póki żyją, z oczów moich nie zejdzie.

Mocne powrozy krępowały tego nedznika do lóżka, na
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którem ustawiczne konwulsye z jak największą siłą go

podrzucaly.

Przejęty ciekawością poznania natury tych szkodli

wych gazów , opatrzyłem się w butelki napełnione wodą

i osadzone na długich kijach, i w to wszystko, cokolwiek

do szczelnego zatrzymania tego płynu w butelkach słu

żyć mogło. Tak przygotowany, wziąwszy z sobą flaszecz

kg z amoniakiem płynnym, spuściłem się w kopalnie.

Pierwsze, drugie i trzecie, i czwarte piętra już były prze

czyszczone z tego powietrza, a żywe srebro , zlotniałe

przez ciepło, w drobnych bardzo kulkach osiadło było na

steplach galeryj - co przy świecach budowli całej cał

kiem czarodziejski srebrnego gmachu dawało wizerunek.

Lecz, gdy z czwartego piętra do piątego zstępować mi przy

chodziło, nagle światło gasnąć zaczeło ; wtenczas osądziłemza

rzecz przyzwoitz cofnąć sie , i wziąwszy w jedną rękę bu

telkę na kiju osadzoną, a w drugą flaszkę z amoniakiem ,

spuściłem się dwa stopnie w tę niebezpieczną studnię i ,

rekę wyciągnąwszy, zanurzyłem butelkę na kiju w tej

szkodliwej atmosferze, i przewróciwszy one w miarę wy:

lewającej się wody, butelkę tym śmiertelnym napełniłem

płynem , izjak najwiekszą starannością zatykalem . Wszyst

kie sześć butelek tym sposobem napełniłem ; i za każdą

razą, gdy duszenie mię nadto przyciskało, moi towarzy

sze wyciągali mnie na powietrze i amoniakiem trzeźwili.

Po tej operacyi skończonej powróciłem do siebie, i z po

łowy mojej zdobyczy ofiarę zrobiłem sławnemu Piktetowi

w Genewie; a połowę dla Gioberta, sławnego chemisty i

przyjaciela mego w Turynie, przeznaczyłem . Nie mogłem

jednak wytrzymać, abym sam nie zrobił doświadczeń tyle,

ile mi miejsce i czas pozwalały. Skłucone to powietrze

z wodą dystylowaną dało osad czarniawy, podobny do

oksydu merkuryalnego, Ethiops zwanego. Sklucone z wo
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dą wapienną, wapno natychmiast opadło, lecz zmięszawszy

jeszczo cześć tego powietrza z solą w wodzio dystylowa

nej rozpuszczona, Muriate Baritique zwaną, gdy baryta

na dnie osiadła, spostrzegłem natychmiast, że w powyż

szem doświadczeniu -- nie wapno, ale sulfat wapienny opadł:-

a zatem , że to nie kwas wegielny, ale gaz kwaśno sulfu

ryczny Gaze Acidé sulphureux trzymał żywe srebro w roz

puszczeniu .

Nie można sobie wyobrazić, do jakiego stopnia ta ko

palnia w porządku utrzymaną jest. Cynobru fabryka jest

nader pickna, i tenże w doskonałości swojej nie ustepuje

wcale holenderskiemu. Młyny, dystylacye są w najdosko

nalszym stanie, i nieskończyłbym , gdybym wszystkie spo

soby działania tej rękodzielni chciał opisać.

Cetnar merkuryuszu kosztuje trzydzieści pięć czerwo

nych złotych , mimo wielkie zapasy onego w magazynach ;

a že 200,000 funtów corocznie wychodzi, a zatem można

sobie wystawić, jak zyskowna jest ta kopalnia dla do

mu austryackiego. Przed wojną francuzką niezmierne

były zapasy żywego srebra, ale gienerał jeden francuzki

tak się w tym bożku rozkochał, że 200,000 funtów z so

bą wyprowadził. To sprawiło, że ten towar nadto sta

niał . To zdobycz sprzedawano w Genui, i to była przy

czyna, że za moich czasów w tem mieście cetnar merku

ryuszu nie kosztował, jak luidorów dziesięć.

Smutny urząd górnika jest dziedziczny; płaca ich jest

nader mała, a kary straszne. Dyrekcya ma prawo sa

dzenia na śmierć w przypadku złodziejstwa, a tą karą

jest zawsze śmierć. Inaczej wprawdzie bez tej surowości

kradzieży byłyby ustawne. Smutny stan zdrowia , bla

dość cery , konwulsye częste są udziałem nieszczęśliwych

mieszkańców Idryi i dziedzicznemi klęskami, któremi ci

dokupują się przewileju nieznania chorób wenerycznych .
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Sądziłbym nawet, że --- w tego rodzaju chorobach zadaw

nionych i opierających się wszelkim merkuryalnym za

prawom - mogliby lekarze posyłać tam pomyślnie chorych

na mieszkanie.

Żeby sobie bowiem wystawić w jaki sobe spennen

działu (division ) znajduje się ten metal na miejscu, egung B

powiedzieć, że, gdy ja po czterogodzinnem bawieniu się

wyszedłem , miałem dziąsła nabrzmiałe i do dwóch dni

smak metaliczny czułem w ustach. Żeby zakończyć list

bardzo długi, i który cię zapewnie bardzo znudzi, muszę

ci namienić o śmiesznym przypadku, który mi się zda

rzył. Znużony oglądaniem tych kopalni zasnąłem po obie

dzie, i w najlepszym śnie dano mi znać, że dyrekcya ca

ła przyszła mię odwiedzić ; ja zerwawszy się na predce,

a że gotując się już wcześnie do podróży tureckich i do

stroju krajowego miałem głowę ogolona, i peruki jeszcze

tymczasowie używałem , w prędkości na wywrót ją wzią

łem, i w tym stroju dlugiej perory dyrektora słuchać mu

siałem. Nie wiem, jakim sposobem to poważne grono

od śmiechu wstrzymać się mogło, bo ja, który się w zwier

iedle potem widziałem , musiałem jemu mimo miłości wła

snej uledz.

List Ill. (na morzu ).

Ukończywszy przygotowania moje, mając już okre

cik najęty, pożegnałem się z przyjaciołami mojemi i do

czekawszy się wschodu księżyca wsiadłem na okręt, do

kąd odprowadzili mnie panowie : Badeni młody i Gorzko

wski, jedyni Polacy, bawiący natenczas w Tryeście. Bar

dzo szczęśliwy byłem, że ich tam zastałem , mogłem bo

wiem im powierzyć listy i pożegnania moje do ojczyzny.

Miałem przed sobą podróż nowa, rzadko odbywaną i we
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za

wszystkich szczegółach niebezpieczna; i nigdy niepochle

białem sobie, żebym ją ukończył tak szczęśliwie, jak mi

los pozwoli! Moment odbijania od lądu jest zawsze dla

na chwilą zastanowień i zamyślenia się . Wten

fäzki jest podzielony między żalem porzuce

lu, niewdzięcznego czasem nawet, i między niepe

wnością przyszłości. Lecz podniesienie żaglów, krzyk

majtków , szelest okrętu porzącego przestrzeń morską,

wszystko to ocuca - i niespokojna skłonność człowieka, któ

ra go prowadzi poniewolnie do odmiany miejsca, odzysku

je swoje prawo. Noc była miesięczna i morze spokojne

brało na siebie swierciadlaną postać, którą połysk księżya

ca ożywiał. Wiatr dość krzepki od lądu nas oddalał— i

nadete żagle nasze dają nam nadzieję szczęśliwej i pręd

kiej podróży. Pierwszy raz widziałem fosforyzm mo

rza, i okręt nasz, porząc przestrzeń tego niestałego ży

wiolu, zostawiał sobą skibe ognistą, która z

przewróceniem spokojności morza gasła. Fizycy nie 0

znaczyli jeszcze dotąd przyczyny tego zjawiska. Jedni

chcą przypisać go działaniu tarcia; i. wyskokowi cieplika

(degagement du calorique) w postaci światła, drudzy zaś

przypisują go ikrze rybnej, albo robaczkom, dla małości

swojej niezoczonym. Ja jestem tego zdania, gdyż, umo

czywszy rękę w wodzie morskiej, zdarzało mi się często

krople świetne spostrzegać, ale jedne od drugich oddalo

ne, coby nie było, gdyby to światło było skutkiem tarcia .

Tymczasem płynęliśmy i Tryest powoli z oczów naszych

znikał. Zostawiliśmy po lewej ręce Cappo d'Istria, stoli

ce Istryi i naówczas mieszkanie kapitana cyrkularnego:

Minelismy przytem Izolin, Piran i kilka innych miasteczek,

Wszędzie budowla pobrzeżna jest ze skały wapiennej, mniej

lub więcej przykrytej ziemią nieżyzną farby rudawej, do

szlamu egipskiego podobnej. Półwysep Istryi, koło któ

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 2
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rego płyniemy, nie jednostajný nam wystawia widok. Naj-

przód odnoga tryestyńska otoczona jest górami wyniosłe-

mi, które powoli się zniżają, żeby znowu górzystą przy-

jąć postać przy Orsara. Nim się do tego miejsca dopły-

nie, jechać trzeba mimo wyspy Castello delle Fontane

zwanej, dosyć żyznej , figowem i oliwnem drzewem okry-

tej ; które tam dziko rosną, będąc tam zapewne dawniej

zaprowadzonemi. Ztamtąd płynie się do zamku Orsara,

o kilkaset kroków od morza, na wysokiej górze położo-

nego. Port jest bardzo bezpieczny, i w każdej porze za-

ciszny, ale miasteczko coraz więcej traci swej ludności.

Trzebaby mieszkać w tym kraju, żeby spostrzedz przy-

czynę częstych chorób i niezdrowości miejsca, tem wię-

čej, że jest powszechnem pospólstwa zdaniem , że wysta-

wienie wzgórzyste tego miasteczka i mało zaciszu od wia-

trów ma bydź przyczyną chorób; co nie jest do prawdy.

podobna. Wejście do portu z strony Tryestu jest zasło-

nięte wzgórkiem , z którego wybierają kamień , marmurem

istryjskim zwany. Niezmierne wyłomy kamienia tam są

zrobione i wszystkie kanały weneckie są nim wyłożone.

Kamień łamie się z wierzchu i obkrojona ta góra na

wszystkie strony daje zdaleka kształt zamku czworogra-

niastego. Dužo chodziłem po tej kopalni i lubo najmniej

szego wycisku muszel morskich nie znalazłem, nie je-

stém zdania, aby kamień ten wapienny miał bydź pier-

wotnym. Dwa jego rodzaje widziałem , które może ga-

tunków osobnych nie składają, ale są przejściem jedne

go w drugi. Jeden jest szary i bardzo twardy, drugi bia-

ły i kruchszy. Zszedłszy z wierzchołka, u dołu tego wzgór-

ka znalazłem kamień spath calcaire slalactiteux excentri

que zwany, który okrywał czyli raczej powlekał powyż-

szy marmur. Lecz, jeżeli gieologia tameczna nie wiele cie

kawości mojej dogodziła, pewien jestem, że lubownik bo-
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taniki przybywając w porze mojej spóźnionej, jak ja, zro

biłby roślin dosyć ciekawych obfite żniwo. Choć wszyst

kie rośliny opadły już były z kwiatu, jednak z ukonten

towaniem rozeznałem następujące : najprzód Achilles Gemi

phi, której dotąd nieznaleziono , tylko w Szwajcaryi i to

rzadko i tej dwą tylko krzaki widziałem , Gnaphalium o

doratum, Ilex coccifera, Lontiscus, Spartium , (którego ro

dzaju ? rozeznać nie mogłem) ; Solidago , które jeszcze nie

kwitło: kilka Astragallus , kilką Eringiów poszących na

sienie ; z których tylko Amethystinum kwitnęło ; Centaurea

spinosa, Echinops retro, Sambucus epulus; kilka Opodor

dzon, Vacciniów i jałowców dopełniało tę ciekawą rośļin

osadę. Zebrałem prócz tego kilka nasion, których rodza

jów poznać nie mogłem ; do tego stopnia były się zeschły.

To moje bawienie się na tej wyspie i roślin zbieranie tak

znudziło moich majtków , nie ciekawych ponęt historyi

naturalnej, że woleli z nudów pójśdź mszy wysłuchać

w mieście, niż patrzeć z litością na moje, jak oni zwali ,

szaleństwa. Ten dobry uczynek dosyć im się dobrze na

dał, gdyż powrócili mniej głodni, jak ja z mojej pịelgrzym

ki i kiedy się ich pytałem , za co się popili? odpowiedzieli

mi jedno myśln'e, że to dla ochronienia się od złego po

wietrza w mieście; mimo tego jednak przyjechaliśmy bez

przypadku do Rovigo, zkąd do ciebie napiszę.

List IV . z Rovigo.

Stanąłem ze dniem w Rovigo, sławnem przez swój

handel i dodawanie najlepszych majtków północnej części

Adryatyku. Mieszkańcy sami przez się handlų żadnego

nie znaja, ale najmują swoje spławy do przewożenia to

warów i niewymownie na tem zyskują. Prócz tego po

łów sardelów znacznem jest źródłem bogactw tego miasta,
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któremu port, ruch ustawiczny, mnogość statków przyby

wających i odbijających daje postać miasta handlowego.

Okręciki ich , czyli raczej barki w liczbie dwóchset, co

rocznie na połów sardelów wyjeżdżają i los tego miastecz

ka, w miarę powiększającego się handlu tryestyńskiego,

coraz polepsza się. Domy są budowane sposobem we

neckim i kościół na skale , dosyć wyniosły, daje widok

bardzo przyjemy, a to tem więcej, że wzgórki się pod

noszą po za miastem, które przemysł Rowignanów okrył

sadami oliwnemi i owocowemi . Ta zieloność ożywny wy

daje obraz i nie mało się przykłada do ożywienia portu,

który sam z siebie jest rozległy i wygodny. To miasto

doszłoby do najpomyślniejszego stanu , gdyby mu nie bra

kowało na rzeczy istotnej, to jest : na wodzie biegnącej.

Niedogodność ta jest wspólna prawie wszystkim miastom

Istryi i mieszkańcy, niemając ani żródeł , ani studni,

muszą przestawać na wodzie deszczowej, którą w muro

wanych na to umyślnie sadzawkach przez cały rok zbie

rają.

Mimo przeciwnego wiatru chciałem zwiedzić wyspe

Brioli, sławną przez wielkie wyłomy kamieni i marmu

rów przez Weneczyków robione, Wieksza część gma

chów tego wspaniałego miasta tej wysepce winna jest

swój początek . Port jest w samym środku wyspy, bar,

dzo wygodny i głęboki, a przy samym wyłomie skały po

łożony. Wyspa ta zamieszkana jest przez samych kamie

niarzy, którzy przybywającym okretom za mierną cenę

lupany marmor przedają. Nie używają do tego prochu i

pod skałę nie podkopują się , tylko na wierzchu ją biorą;

zresztą skała mało co się różni od tej, którą opisaliśmy

w Qrsara. Wyspa ta, okryta jest rozmaitemi drzewina

mi: Lentiscus, Spartium , Clematis, Anagiris foetida, róże,

Cistus-ten sam , który żywicę daje na wschodzie -- Salvia



13

lanata i kilka gatunków Marubiów-są jedynemi plantami

które dla późnej pory rozeznać mogłem. Odpływając od

tej wyspy do okrętu , chybnęło się czółno i wpadłem w

wodę, szczęściem osobliwszem wyratowany zostałem , stra-

ciłem tylko wszystkie nasiona, których żniwo dosyć zna-

czne na tej wyspie zebrałem.

Tymczasem majtkowie moi ładowali okręt kamieniem

lupanym, co skończywszy podnieśliśmy żagle i płynęliśmy

do Pola, leżącego w samym końcu południowym przyląd-

ku istryjskiego. Tu najznaczniejsze sił swoich stanowi-

sko na Adryatyku mieli Rzymianie, tu się uzbrajały floty,

które pry Actium los państwa rzymskiego rozstrzygnęly,

i pana jednego światu w osobie Oktawiusza dały. Jakież

bowiem miejsce i przysady sposobniejsze dla podbicielów

świata, godniejsze ich wielkości i sposobniejsze do dójścia

ich zamiarów znaleść można było ? Port tak wielki , że

wszystkie floty całej Europy mógłby bezpiecznie przyjąć;

łatwy zewsząd do obrony; tak zaciszny, że w czasie naj-

większych burz powierzchnię jego do zwierciadła porów-

nać można ; w środku jego wyspy, do różnych ustanowień

służące; nakoniec morze tak rybne, że dotąd w tej całej

okolicy najsławniejszy połów wyżów odbywa się. Te są

w części korzyści, które ta przystań morska wystawia;

ten dowód, że wszystkie ustanowienia rzymskie jedną

wszędzie cechę wielkości, rozsądku, jedno nakoniec znamie

olbrzymie, dotąd nie naśaldowane, miały. Lecz do prze-

szłej odezwy zatrzymuję opis gruzów miasta, i ten kocha-

ny przyjacielu! z Fiume odbierzesz .

List V. z Fiume.

Obiecałem ci był, kochany przyjacielu! przysłać z Fiu-

me opis byłego miasta Pola. Lecz nie spodziewaj się,

w stanie opłakanym, w jakim zostaje ta posada, znaleźć
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wyobrażenie byłej jego wielkości. Nie można ci wyrazić,

jakie wrażenie na człowieku myślącym czynią pomniki

sławy znikłego już towarzystwa, i trzeba człowieka nieczu

lego , żeby stojąc nad gruzami sławnego grodu, nie wy

rzekł z Cyceronem

Quis est enim , quem non moveat rerum gestarum

memoria, consignataque antiquitas.

Wrażenia nieprzyjemne -smutku, które w duszy podobne

wzbudzają obrazy, ponawiają się często w długiej podróży,

póki nareszcie czaś i częste powtarzanie się podobnych

widoków nie oswoją człowieka z znikomnością narodów.

Trzeba nakoniec dla własnej spokojności na świecie prze

konać się, że wszystkie towarzystwa ludzkie są nietrwa

łe, że potęgę najwyższą czas podmywa, że nic w naturze

w porze nie stoi, że naród doszedłszy do najwyższego

szczebla mocy i władania, kiedy wyżej iść nie może po

dobnie jak ciało ludzkie do upadku i nicestwa tą samą

koleją i porządkiem wracać się musi ; uwazać , akoniec to

warzystwa jak roję pszczół, odnawiające co rok swoje

społeczeństwa, choćje chciwość i grabiež napastnika roz

przega i niszczy. Każdy naród nasladuje ciało człowieka,

ma krzepkość młodości w pierwiastkowych epokach, ma

nienioc starosci w późniejszych. Duch narodowy, nieska

zitelność urzędników , i oszczędność wydatków , są jedyną

rękojmią trwałosci i zgrzybiałego nawet towarzystwa. Bez

nich atonism i śmierć. Niech sobie kto jak chce uważa

gruzy, i okruchy dawnych i świat zadziwiających budowli,

niech sobie na cale i linie mierzy wysokość kolumn, prze

strzeń przysionków swiątyn; niech się zatapia w jakie chce

domysły, te ostatki nie wzruszają mnie, jeżeli nie śladują *)

wielkich czynów i nie przypominają bohaterskich poswie

ceń . Przeżyćpobyt na swiecie pamięcią po sobie, oszukać,

*) Nie są cechami. W.



15

jeżeli powiem , nature zyjąc i po smierci—ten powinien bydź

cel niepospolitego cłzowieka, i ten był zawsze zamiar bo

hatyrskich narodów. Ten mowię był cel wszystkich gma

chów starych, ten słupów egipskich i w tém znajduję do

wód powyższego wniosku mego. Śladu nawet nie mamy

narodów , które niszczyły się na wystawienie tych gmachów ,

które imiona swoich stawicielów przeżyły, a niewielki ko

piec Temistoklesa uczucie wzbudza w sercu daleko trwal

sze, jak zadziwienie. Słowem, żeby skończyć, dosyć powie

dzieć, że narody, które zdobydź się nie mogą na olbrzy

mie gmachy, żeby nicestwa uszły, mają drogę mniej ko

sztowną i daleko pewniejszą. Niech zachowują swięcie oj

ców obyczaje, niech ducha nasladowczego z pomiędzy siebie

wytąpią, niech z obcych krajów szczepią między siebie na

uki, nie zepsucie : staną się natenczas kolebką bokatyrów

i pomniki po sobie pewniejsze zostawią, które ani wplys

wü wieków, ani nawału Wandalów obawiać się nie będą.

Lecz wróćmy się do opisu miasta. Dopływająo do

niego wystawiałem sobie obraz flot rzymskich , które zwy

kle w tej stały przystani; ruch ludzi zbrojnych, zbytek,

który od handlu jest nierozdzielnym ; -- lecz w krótce ma

rżenia moje ustaly, gdy zamiast tego spostrzegłem mia

steczko liche, w środku gruzu osiadłe, mieszkanców wy

bladłych, dla złego powietrza zchorzałych ! którzy, jak cie

nie, czołgali się po tej samej ziemi, którą dawniej zwy

cięskie legiony zuehwale deptały. Mury dawnego miasta

jednak całkowicie stoją. Ale miasto jest otoczone szko

dliwą atmosferą, która, jak zwykle wszędzie, pomnaża

się w miarę ubywającej ludności i to stopniowanie jest

niechybne. Zaraza tak jest wielka, že garnizonu nawet

tam utrzymać nie można; i w krótce zapewne wędrownik

nie znajdzie tam nawet przewodnika, któryby mu dawnej

miasta wspaniałosci ślady okazał. Nad miastem wznosi się
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góra, gdzie Wenetowie na miejscu dawnej warowni rzym

skiej, założyli cytadelę. Jest ona całkiem sklecona z o

kruchów dawnych budowli rzymskich. Śladu innych sta

rożytnosci tam niemasz, tylko podkop wspaniale zrobiony,

który udaje się ku miastu i zapewne słuzył za wyciecz

ke. Z tamtąd widok rozciąga się na port i na całe mia

sto, postrzedz można cały obwód murów, jakoteż slady da

wnych ogrodów , wysypanych tarasów, i posady zniszczo

nych już pałaców.

Miejsce dawnych igrzysk, circus zwane, jest za ob

wodem murów. Różni się w tem od tego, który widzia

łem w Weronie, iż w owym stopnie i siedzenia są marniu

jowe . W tym zaś śladu ich nawet niemasz, i zdaje się

do podobieństwa, że musiały bydż drewniane. Letkość je

dnak i trwałoś tych budowli są zdolne do zastanowienia

człowieka najobojętniejszego na widokwidok starożytności.

Wszystko zrobiono, żeby przyspieszyć zniszczenie tego gma

chu. Chciwość i czas wywarły swoje wściekłości prze

ciw temu wspaniałemu gmachowi i sprzysięgły się na

jego zgubę. Wszystkie spojenia kamieni—dla wyciagania

ołowiu i zelastw, które je z sobą wiązały — są naruszone.

Mimo tego gmach ten stoi, na trzęsienia nawet ziemi, w

tym kraju dosyć częste, niewzruszony. Niektóre kanały,

i podziemne uchody dowodza, że była w srodku nauma

chia czyli miejsce sposobne do dawania ludowi wizerun

ków bitew morskich, i lubownik starozytności obszerne do

mysłom i postrzeżeniom swoim znalazłby tam pole. Re

szta miasta mało wystawuje, znajduje się jednak swiąty

nia dosyć szczupła, koryntckiego porządku, której kolum

ny i wystawa są doskonale dochowane, i służy teraz za

magazyn do chowania owsa. Odpowiadał ten kosciół dru

giemu, którego tylko została sciana . Jest bowiem całkiem

zabudowany i otoczony ratuszem , wznoszącym się na gru
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.

zach wielkiego gmachu, któremu te dwa małe koscioły

służyły zapewne za skrzydła. W podróży Dalmacyi, (Voy

age pittoresque en Istrie et Dalmatie) znajduje się napis

na pozostałej swiątyni będący. Ja bowiem dla wysokości

miejsca przeczytać go nie mogłem . Kamienie do budo

wli z dalekich miejsc musiały bydź sprowadzane. Są z

rodzaju Bréche Calcaire zwanego, którego w okolicy ni

gdzie nie widziałem .— Między przyczynami niezdrowości

tego miejsca przytoczyć należy zaniedbanie zriódła, mię

dzy miastem a cyrkiem leżącego . To dawniej dawać mu

siało wody w czasie igrzysk i zwielkiem staraniem od

Rzymian jeszcze cembrowane, ku morzu miało swój uchod.

Teraz ten zamulony będąc, woda rozlewa i zamienia

się w bagno, ktorego wyziew w kraju tak gorącym nie

może bydź tylko bardzo szkodliwym: postrzeżenie jednak

przy wchodzie do miasta popiersia Eskulapiusza, w

rze oprawionego, daje mi sądzić, ze i dawniej tamże po

wietrze nie musiało bydź bardzo zdrowe . Napisów za

dnych nie przytaczam , ponieważ te są już dawno przez

wędrowników przepisane a znaleść ich można dosyć wie

le w scianach domów .

mu

List VI. (z Fiume).

Pamiętny na przestrogi, które mi dawano jeszcze

w Tryeście, abym się nie narażał na złe powietrze w Po

la, wolałem nocować na okręcie, niż w mieście ; lecz i to

nieuchroniło jednego z towarzyszów mojej podróży, Po

laka, od dostania febry, z której ledwie w półtora roku

potem się wyleczył. Wtenczas, gdy odpływałem, przypły

neło kilka bark z Czarnogórcami, którzy z popem swo

im z pobliższej przypłynęli byli wioski. Są to potomko

wie dawnej Czarnogórców osady, którzy od półtorasta lat.

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 3
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dla swego do Wenetów przywiązania kraj własny opu

śció musieli . Mimo tak wielkiego czasu uplywu zacho

wali jednak swoje zwyczaje, ubior i religie, i mimo je

dnostajności języka rzadko się z Istryjczykami powino

waca . Było pomiędzy nimi kilka dziewcząt bardzo

ładnych, i ubiór ich był dosyć przyjemny, meszczyzni zaś

nie mieli innego obuwia, jak chodaki skórzane, sznurka

mi sztucznie upłatane, które oni „ oparkami“ zowią.

Płynąc z Pola na wschód, wchodzi się w część mo

rza adryatyckiego: Qarnero *) zwaną, co jest skróceniem

dwóch słów włoskich Qarticro nero. Morze to winno

swe nazwisko licznym rozbiciom, którym podlega przez

częste nawalności i burzliwą prawie zawsze powierzchnię.

Jest to odnoga, górami otoczona i kilką wyspami wo

środku leżącemi ściśnięta tak , że do pływania same tylko

cieśniny zostają. Z tych powolów wiatry, czy z gór czy

od morza idące, zawsze odmęty sprawiają i wichrów nie

ustannych stają się przyczyną. Płynie się do Fiume pra

wą stroną półwyspu Istryi, morzem ściśnionem przez

tenże półwysep i wyspe Cherso. Duża góra: monte Cal

diero zwana, zostaje po lewej stronie.

Stanąłem w nocy w porcie fiumeńskim , mimo sprze

czności wiatrów przystawa ta, ze wszystkich stron otwarta ,

w rzeczy samej portem nazwaną bydź nie może, i jest

bardzo miałką. Z trudnością nawet ładowne baty do niej

wchodzą, a większe okręty mimo najwiekszej nawałności

daleko w morzu kotwicę zapuszczać muszą. Miałczyzna

tego portu coraz więcej się pomnaża tak przez wiatry

południowe, które go zasypują, jak też przez deszcze,

* ) Oszukany przez pisarzów włoskich dałem etymologie, która nie

zdaje mi się bydź sprawiedliwa, i w póżniejszych edycyach ją

poprawię. (Przypisek autora wśród omyłek druku ).
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które, oplukując postronne góry, codziennie go zawalają

Tu dokładnie widzieć można i zebrać najmniejsze dowo

dy podnoszenia się codziennego gruntu morza adryatyckie

go. Dawniej morze do samych bram starego miasta przy

pierało, teraz drugie miasto nowe, większe od starego, na

nowych morza wysypach zbudowane zostało. Prócz śla

dów widocznych tak wielkich odmian w lądzie , nic na

nim badacz natury ciekawego więcej nie znajdzie.

Wznoszą się za miastem góry, równie tak dzikie i z zie

mi obnażone , jak tryestyńskie. Idzie przez nie zaczęta

droga, kosztownie robiona nakładem towarzystwa złożo

nego z panów wegierskich i austryackich. Gienerał Wu

kasowicz kieruje temi robotami, które zaledwie do poło

wy ukończone są. Droga ta służyć ma do łatwiejszego

wyprowadzenia produktów z Wegier do morza i skraca

o połowę dotąd używaną. W dole pod drogą w przepa

ści niezmiernie głebokiej daje się widzieć źródło rzeki ,

która imie miastu nadaje. Dotąd bowiem miasto Fiume

sławiańskie narody „Rzeką“ nazywają. Ta woda wytryska

z pod skały i okno jej według powieści mieszkańców

jest niezgłębione; do picia jest zdrowa i prowadzona jest

kanałem mimo miasta do morza, wśród mnogości spu

klerzów , z których towary na małe statki ładują i niemi

do okrętów dowożą. Część tej drogi — która wisi nad mia

stem , i którą przemysł ludzki wykuł w skałach wapien

nych nieprzystępnych - przypomina choć w miniaturze sła

wne przejście Simpflonu, które z Włoch do Szwajcaryi

prowadzi, i to porównanie może bydź tem sprawiedliw

sze, że tu w tym obrazie rzeka miejsce potoku Tocia

zwanego zastępuje.

Liczba kapitalistów w Fiume nie jest wielka i mo

żność pieniężną, w tem mieście dosyć już ograniczoną,

kilka upadłych banków jeszcze więcej uszczupliło. Nic
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jednak nie przykłada się więcej do pomyślności tego mia

sta, jak fabryka czyszczenia cukru. Ta jest jedna może

z największych w Europie. Pięćset robotników codzień

ta rękodzielnia zajmuje, a mieszkania i budowle ma wspa

niałe i wygodne. W robocie jednak około cukru nic no

wego nad znane już sposoby nie widziałem . Uważałem

jednak z ukontentowaniem doskonały, jak zwykle, wyczy

szczony cukier, który jako upominek miał bydź posłany

przez Franciszka II. cesarzowi marokańskiemu. Nic pie

kniejszego nad krystalizacyę i białość tego cukru. Było

150 głów dla jego afrykańskiej wysokości i te zawinięte

w chustkach jedwab'nych pąsowych.

Doznałem wiele gościnności od mieszkańcow miasta,

i tydzień przyjemnie w Fiume przepędziłem . Ten upływ

czasu trzeba przypisać trudności, którą miałem w najęciu

okrętu. Nakoniec, wszystkie przygotowania pokończywszy,

zabrałem się do wyjazdu i konsul moskiewski Melissino,

z którego stryjem byłem w przyjaźni, chcąc mię do Seg.

nia odprowadzić - miałem w nim towarzysza podróży ró

wnie przyjemnego, jak wesołego. Wsiadając już na bat,

który miał mnie do okrętu odwieść, znalazłem w porcie

Greka z Tryestu z żoną, który w tę samą, co ja , chciał

jechać droge, tylko mniej odemnie szczęśliwy okrętu je

szcze nie miał. Že mój był dość obszerny, miałem się

za szczęśliwego przyjąć go do siebie. Otóż jestem z trze

ma towarzyszami nowymi, i spodziewać się trzeba, jeżeli

pora mi posłuży, podróży przyjemnej i wesołej.

List VII. (z Portore.)

Wyjeżdżamy nakoniec z Fiume, czeladź okrętu skła

da się z kapitana, który jest sternikiem , i pięciu majtków.

Orszak zaś mój z konsula rosyjskiego Mellesino, nego

cyanta tryestyńskiego z żoną , młodego Polaka, wirtuoza
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jednego, Włocha, którego przyjąłem był w Tryeście dla

zbierania i notowania w moich podróżach pieśni któ

reby nas uderzały, i oraz muzyki narodowej — Murzyna i

chorego Polaka, którego stan zdrowia bynajmniej się nie

polepsza, słowem było nas czternastu, a ponieważ izdeb

ka w okręcie była nadto szczupła dla nas, musieliśmy na

przemiany sypiać na pomoście okrętowym. Pierwszego dnia

cisza morska nie wiele pozwalała nam upłynąć; lecz nazajutrz

burza prędzej nas, niżeliśmy się spodziewali, przyniosła do

Bukary, po sławiańsku Bakar zwanego miejsca. Jest to jedy

ny port królestwa wegierskiego, czyli raczej roztok , mię

dzy wielkiemi górami, do którego przystęp dla wichrów

z gór spadających jest bardzo trudny i w środku które

go dla tejże samej przyczyny stanowisko dla okretów jest

bardzo niebezpieczne. Zamek dosyć obszerny, wznosi się

na wyniosłej górze. Jest gniazdem sławnego domu Fran

gipani , tak znanego w dziejach wegierskich z dzieł i

przygód swoich . Tu się poczynały wielkie posady i roz

ległe włości tego możnego domu, ktorego szczątki war

te lepszego losu: tułackie długo prowadząc życie, od ni

kogo nieznani i od wszystkich opuszczeni w Rzymie osie

dli . Przyjechałem w kilka dni po sprzedaniu na licyta

cyi dawnej zbrojowni tego domu. Znajdowała się tam

także karacena po nieszczęśliwym Frangipani, którą, jako

starożytność chciałem nabydź , lecz uprzedzono mię, gdyż

przed dwoma dniami ją wyniesiono.

Miasteczko choć małe, ale ludne, dosyć przyjemnie le .

ży u spodu gór, które ze wszystkich stron widok tego

portu zacieśniają. Sama przystań, choć nie wielka i na

· wschodowe wiatry zawsze wystawiona, wydaje jednak zna

czny wyżów połów, których dniem wprzódy 150 razem

złapano. Nic ciekawszego, jak to polowanie * ) i warto , że

* ) poławtanie.
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bym ci go kochany przyjacielu ! opisał. Na wysokim i

grubym słupie, na 15 lokci przynajmniej nad morzem

wyniesionym , jest zrobiony stołek, na którym-dzień cały

rybak nic na skwary słoneczne nie uważając, oczy wle

piwszy w morzem czuwa na przyjście wyżów i znak, gdy

przybęda, daje towarzyszom swoim. Ci mają czołna go

towe, sieć w jednem przyjściu rzucają i powrót tamują.

Inne bowiem i daleko grubsze, na wzór parkanów na

szych myśliwych, są raz na zawsze w morzu zatopione .

Takim sposobem jedyny otwór będąc zamkniętym , twory

te do jednego bywają wyłapane. Połów ten, dość z sie

bie zyskowny, jest bardzo kosztownym. Gdy wielki bo

wiem nawał ryb wejdzie, natenczas często cała ta budo

wla wywróconą i zupełnie prawie zniszczoną zostaje. Zła

pane wyże albo solone, albo wędzone zostają i w tym dwo

istym stanie w handel puszczane bywają. Wyż jest po

dobny do łososia, tylko daleko większy, dłuższych jednak

nad trzy łokcie nie widziałem. Jest niezmiernie silny i

krzepki, mięso jego świeże bardzo smaczne i w tem lep

sze od łososia, że nie przejada się ; czego mam doświad

czenie, bo dwa tygodnie pływając czasem po Adryatyku

innego pożywienia nie miałem .

Nie czując się bezpiecznym w porcie Bukary, wypły

nęliśmy ztamtąd, i późno w nocy stanęliśmy w Portore ,

dawniej także do Frangipanich należącem i dla późnej

pory musieliśmy na okręcie nocować. Przystań ta , zro

biona jest całkiem kosztem i nakładem Józefa II ., który

nic nie żałował, żeby ją bezpieczną i wygodną zrobić.

Geniusz tego cesarza całkiem się tam okazuje, jak też

chęć, którą miał, odjęcia Wenetom panowania na Adryatyku.

Grobla kamienna cały ten port opasuje i jest obłożoną

kamieniem ciosowym, z Malty sprowadzonym , co dowodzi

zbytku, który tym robotom przewodniczył. Port jednak
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jest opuszczony, mieszkańców jest bardzo mało i dwa

zamki starożytne na wierzchołkach przyległych gór wzno

szą sie ; cesarskie spichrze są dosyć obszerne, ale handel

mimo tego jest prawie żaden i za mojej bytności jeden

tylko okręt kupiecki był na warsztacie, bliski ukończenia .

Wiele jest przyczyn opuszczenia tej przystani . Komuni

kacya najprzód z Kroacyą i Banatem jest bardzo trudna i

drogi , jeżeli są, to znajdują się bardzo złe i przykre, a zatemi

dowóz produktów z stałego lądu jest bardzo lichy i pra

wie żaden. Przytem kąt ten morza jest bardzo burzliwy,

nawałnościom podległy a tem samem dostanie się do Por

tora bardzo trudne, i dla malej zaciszy stanie w porcie

nie bardzo bezpieczne. Z powodu więc tak ważnych przy

czyn nie można się spodziewać, aby ta przystań w po

myślniejszej znalazła się kiedy porze, wszystkie bowiem

nakłady możnowładców całej Europy nie zaspokoją *) mo

rza Quarnaro, i nie zasłonią żeglujących po niem od cze

stego rozbijania się.

Nim porzucimy tę okolice, należy mi jeszcze słowo

powiedzieć o Istryi. Półwysep ten-górami wapiennemi

okryty; gdzie niegdzie uprawiany ; osadą sławacką, która

dużo ojczystego nadpsuła języka zamieszkały-wszędzie

wystawia ślady dawnych wód znikłych i łożysk wysuszo

nych jezior. Historycy nie zgadzają się w przyczynio

nadania temu krajowi nazwiska Istryi. Jedni chcą, aby

tož pochodziło od Dunaju, dawniej Ister zwanego. Dru

dzy od osady mieszkańców naddunajskich, tam dawniej

osiadłych. Dla dowiedzenia fałszu tych wniosków dosyć

jest zobaczyć ten kraj, aby się przekonać, że tamtędy

Dunaj nigdy nie miał swego łożyska, powtóre że histo

rya nam nie wystawia nazwiska narodu Istryanami zowią.

cego się, tylko odwiecznie daje nam uważać w Istryi część

Iliryi, czyli Sławaczyzny do państwa rzymskiego należącej

* ) Nie uciszą.
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W mojem przekonaniu znalazłbym przyczynę daleko

bliższą. Istrya wystawia nam kraj górzysty, skałami- obna

żonemi z ziemi -najeżony tak, że trudno kilka sąžni gład

kiej drogi znaleść, a Gorycya stawia nam obraz kraju

górzystego, ale w którym skały są powleczone ziemią

do utrzymania postaci zielonej i żyznej. Jeżeli temu

ostatniemu krajowi sławackie słowo góra mogło dać na

zwisko, czemuż w tem drugiem położeniu, kraj chropo

waty i ostry -- nie miał bydź ostrym nazwana. A že to

słowo Ostry „ Istryć się wymawia u Istryanów (tak jak w

małorosyjskiem, gdzie prawie zawsze 0 na 1 się przemie

nia) znalazłbym do podobieństwa, że na tem założyć trze

ba przyczynę podobnego nazwiska. Tem więcej, gdy

w dawnym krajopisarzu Strabonie mamy wyraźnie, że

Dunaj od swego źródła zowie się Dunajem , i od porogów

swoich koło Maszur i Pozawi bierze dopiero nazwisko

Isteru, dla tej samej snadź przyczyny, co i Istrya. Pusz

czając się dalej na morze analogij, niemogliżbyśmy

znaleść początku słowa Ister w dnie „ istrem “ czyli ostrem

i purogami czyli skalami najeżonem. Słowem, może śmiać

się będziesz z moich domysłów; ale mojem jest zdaniem ,

že tam gdzie dziejopisowie i cała nakoniec nauka umyka

nam śladów , droga anologii nie jest do wzgardzenia .

Wiem, że tego sposobu często na złe i często smiesznie

używano, że był za dawnych czasów w Polszcze sza

leniec, który utrzymywał, że łaciński jezyk pochodzi od

polskiego ; ale w jakiejże nauce podobnych nie było Głę

bockich. *).

* ) Etymologia ; czyli nauka pierwiastków języka, jest wsparta na

stosunkowych czyli analogicznych domniemaniach, na podobień

stwach i rozsądku wspartych . Słowem z tego samego czerpa żró

dła, co i wszystkie nauki, które na matematycznych formułach
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List Vill . (z Welio.)

Wypłynąwszy z Portore, chcieliśmy iść kanałem , mie

dzy wyspą Velio a lądem będącym ; ale wiatry nas tam

nie puściły; musieliśmy więc udać się na zachodni brzeg

wyspy, gdzie dla ciszy słabo od wiatru posiłkowani by

liśmy, i pchać się naprzód wiosłami musieliśmy. Nako

niec majtkowie znużeni nakłonili nas do zawinięcia do

portu odludnego, w którym najmniejszego mieszkania nie

było. Gaik z drzewa Agnus castus, figowe sady i winnice

pochyłość gór zdobiły. To dało nam sądzić, że nie da

leko musi bydź wioska, i tamże natychmiast po wodę,

której nam brakło, posłaliśmy. Sami zaś mieszkanie so

bie obraliśmy w winnicy najbliższej i mnogość owoców, już

dościgłych, gasząc pragnienie nasze w przyjemne ustron

nie odludną tę przystań zmieniła. Trzy dni będąc tam

przez ciszę zatrzymanymi, użyłem ich do poznania wnę

pewności swej zasadzać nie mogą. *)
.

Leibnitz sławny chciał koniecznie historyę plemienia ludzkie

go ze znajomości i stosunków etymologicznych ułożyć, bez

których poznania żaden język doskonałym bydź nie może, jak

chemia bez rozbioru . Artykuł śmieszności nic przeciw niej nie

dowodzi. Nie masz nauki, którejbý nadużycia rozum ludzki sobie

wymawiać nie miał, i dlatego trafnie go Marcin Luter przyrównał do

chłopa pijanego, który się na swoim ośle prosto utrzymać nie moa

że, zawsze się na jedną stronę podając.

* ) W wykazie omyłek druku znajduje się ö ustępie tutaj wypan

ktowanym następujący przypisek autora : Cały ten peryod niema

sensu, trzeba go więc poprawić podług manuskryptu .

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy.
4
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trza tej wyspy tak przez częste przechadzki, jakoteż

przez rozmawiania z mieszkańcami. Przez ten przeciąg

czasu żyliśmy kilku sucharami, iwyżami kupionemi w Bu

kary, a owoce tej winnicy, dawały nam wody ; noc zaś

przepędziliśmy wszyscy pod dużem figowem drzewem,

między którego gałęzie winne latorośle przyjemne wily się .

Wyspa ta ma do 30. mil włoskich długości, do 13.

szerokości, a do dziewięciudziesiąt obwodu ogólnego. Na

leżała dawniej do sławnego Frangipani, i jakim sposobem

dostało się w ręce Wenecyanów , nie jest wiadomo. Jest tylko

podanie, czylitradycya w kraju, że galera wenecka,niby przy

padkiem , wstąpiła do portuweliańskiego i zaprosiwszy do

siebie Frangipaniego zdradą go uwiezła ; lecz zostarvić

trzeba dziejopisom sprawdzenie tej powieści. Stołeczne

miasto tej wyspy jest Welia i to imie swoje krajowi na

daje. Tu jest siedlisko biskupa, rządu i szlachty. Lecz

są jeszcze inne miasta od stołecznego większe, jako to :

Beska stara, Beska nowa, Berbenico, Dobrigni, Castelma

schio, Dobasnia, Parica, Punta, które wszystkie są poi

dzielone na 47 parafij. Prócz tego dość częste są wio

ski i plebanie, pośpolicie ludzie bardzo uprzejmi i go

ścinni. Ludność wyspy, wynosi do 15,000 miszkańców.

Ubior ich jest czarny powszechnie, bez najmniejszego wy

łączenia, i przyczyny tak jednostajnie przyjętej żałoby do

wiedzieć się nie można, powszechne jednak jest mniema.

nie, że po śmierci Frangipaniego kolor ten dla oznaki smu

tku przyjęli. Mezczyzni jednostajnego stroju używają,

krojem zupełnie do kozackiego zadnieprskiego podobnym .

Szarawary obszerne, żupanik beż wylotów, pas równie

czarny i jołom tegoż koloru na głowie, zamiast butów

trzewiki bez sprzężek. Kobiety zaś do stroju czarnego

przyjóły chustkę biała, nakształt zawitki złożona, która

przypasuje głowę i schodzi się na krzyż nad czołem ;
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pończochy zawsze czarne, i spodnice krótkie marszczone,

na kształt szlązkich. W czasie żałoby, zamiast białej chu

stki , biorą pomarańczową, i w tenczas ani zausznic, ani

żadnej ozdody nosić niewolno. Dziewki przeplatają włosy

wstążką czerwoną , jak wszystkie sławackie narody; lecz,

jak pójdzie za mąż, do powszechnego zwyczaju powrócić

powinna.

Trudno widzieć lud lepszy, jak mieszkańców Welii,

niepodobna mówię widzieć ludzi gościnniejszych, i więcej

zbliżonych do natury, chyba na wyspie Otahity. Słodycz

swego charakteru winni są ci wyspiarze po większej cze

ści spokojności, w jakiej od dawnego czasu bez żadnej

wojny zostawali i można powiedzieć, że wyspa Welia, je

dyny przykład w Europie wystawuje przebycia kilku

wieków bez najmniejszej napaści, i krwi wylewu. Gdy

z nimi gadałem , powiadali mi wszyscy jednostajnie, że

największe ich byłoby nieszczęście, i do rozpaczyby ich

nawet przyprowadziło, gdyby dwór nakazał rekruta. Ni

gdy nie zapomno, jak jeden z tych wyspiarzów zapytał

mię z prostotą prawdziwie patryarchalną, czy przed mo

mentem bitwy obydwie strony robią sobie nawzajem znie

wagi, bo oni nie mogą sądzić, aby ludzie mogli się bić

z zimną krwią z innego powodu. Powinszuj mi więc ko

chany przyjacielu ! znalazłem przecie na świecie kąt tak

szczęśliwy, gdzie jeszcze człowiek we krwi bratniej ręki

nie umoczył. Lecz przyznam się, że mimo sławackiego

jezyka, którym oni gadaja; mimo jednostajności zwyczajów ,

wstręt ich do wojarstwa (wojowania) i do kolorów jasnych

w odzieży, każe mi wątpić, żeby ci wyspiarze z bitnego

Sławaków pokolenia pochodzili . Może nakoniec długi po

kój i gnusność wytąpiły w nich zaród bohatyrstwa. Mo

že oni pochodzą z tego Sarmatów pokolenia, o których

Strabo powiedział, że zawsze w czarnej chodzili odzieży.
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To jest pewna, że wszyscy Sławacy, nie wyjmując nawet

najbliższych tej wyspy mieszkańców , mają sobie za chlu

bę noszenie przy sobie broni; ci zaś nietylko, że jej przy

sobie nie mają, ale nie wiem nawet czy na całej wyspie

znaleść by można więcej, jak dziesięć strzelb, i to jesz

cze służących do odstraszenia ptastwa od winnic.

Wyspa ta ma lasy bukowe, jasionowe, fraxinus or

nus - z którego manna kalabryjska zwana - dębowe (quer

cus ilex ), i rodzaju kruszyny kolczystej, chamnus paliurus

zwanej. Fig najwyborniejszych obfitość duża, wino, mi

gdały, oliwa, ziarna cokolwiek, jarzyny, morwy; wszystko

to na tej nieurodzajnej, lecz pracą użyźnionej rodzi się

posadzie. Robota takše koło jedwabiu jest dosyć zna

czna, i pszczoły nie są zaniedbane . We środku wyspy

jest stawek, utworzony przez małe źródło i ścieki wód

poblizkich. Tam poławiają się węgorze wielkości nie

słychanej, co nawet składa część dochodów biskupa.

Dyrektor wyspy mieszka w Welia i tenże jest głową

rządu, zależy jednak od gubernatora Zary, do którego się

ten rząd całkiem odwołuje. W składzie dzisiejszym rze

czy , jednej znacznej ci wyspiarze doznają przykrości, to

jest : że w swoich dolegliwościach nie mogą zaskarzeń za

nosić prosto do cesarza, tylko wszystko przechodzić musi

przez ręce tychże samych, którzy są celem i powodem

ich zaskarzeń. Gdyby zaś który chciał osobiście skargi

zanosić, nie może wyruszyć bez paszportu, a paszportu

nikt nie ma mocy dać, tylko gubernator.

Mają swoje sądy tak dla szlachty, jak dla pospólstwa, a

sędziowie są przez nichže samych wybierani.

Wyspa ta byłaby nierównie więcej uprawiona i żyzna,

gdyby nie północno -wschodowy wiatr, który tak na niej,

jak na wszystkich innych w morzu adryatyckiem leżą.

.
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cych, wygubia rośliny . Cała ta wyspa wznosi się na pod

stawie zupełnie wapiennej i skały tego rodzaju najeżają

jej powierzchnię. Jest to kamień wapienny, który choć

na pozór zdaje się bydź pierwiastkowym , ale w istocie

dobrze wpatrzywszy się ma wyciski z ostracytów i numu

larów, muszel morskich, których rodzaj zginał, i samą

tylko petryfikacyą , czyli skamienieniem jest śled ziony,

czasem też narywa się w dole kamień Bréche calcaire

zwany. Ma też wyspa niektóre małe kopalnie węgla ka

miennego, a w przerwach gór znaleść można kawałki že

laza ośmiościennego ( fére octaëdr ) , w samych dotąd wy

gasłych wulkanach znajdującego się, i to jest oprawione

kamieniu wapiennym , który jest jego macicą.

Nigdy w życiu nie zapomnę gościnnego przyjęcia

tych wyspiarzów ; nietylko bowiem starali się bydź mi uży

tecznymi, ale nieprzestając na tem szukali nawet sposo

bu zabawienia .

Zatrzymany przez wiatry przeciwne w Besce, we

wszystko opatrzony byłem : choć w dzień świąteczny umyśl

nie dla mnie chleb piekli, bydle zabito; słowem zdawało

mi się, że już nic do zupełnego mię przyjęcia nie brako

wało ; lecz omyliłem się. Zaledwie oświadczyłem chęć sły

szenia pieśni krajowych i dum, natychmiast mnóstwo męż

czyzn i kobiet ubiegało się na wyścigi, żeby dogodzić

ciekawości mojej. Ja słowa wypisywałem , doskonały ar

tysta Włoch, będący w usługach moich, muzykę notował.

Zwyczaj ich jest chórami śpiewać, co śladuje starożytność

najdawniejszą ; i nic piękniejszego nie było, jak widzieći

w czasie stania naszego w porcie tych wyspiarzy po kilka

obojej płci w jednem gronie siadających po skałach po

blizkich naszego okrętu, i popisujących się nawzajem swo

jemi głosami. Śpiewanie ich jest melodyjne, smutne, po

wolne i piętno wielkiej starożytności mające. Wieczorem
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w dniu, który poprzedzał mój wyjazd, dali mnie widowi

sko, którego przyjemność nie prędko zapomnę. Noc była

ciemna i cicha, my przechadzaliśmy się po pomoście okre

towym, gdzie nagle ujrzeliśmy kilka batów do nas płyną.

cych , luczywem oświeconych, które ze śpiewaniem ku

nam postępowały. Szelest wioseł przerywał ich piewy, a

pieśni po pieśniach następowały. Znagła drugie kupy

schodziły z gór, i na kilka chórów się podzieliwszy wza

jemnie sobie odpowiadali. Artysta mój, Włoch, przewy

bornie grając na klarynecie ostatnie strofy na okręcie

powtarzał, co im się niezmiernie podobało. Nie można

wystawić przyjemności tego obrazu : cichość nocy ciem

nej, połysk na morzu oświeconych batów , góra nad por

tem będąca, oġniami oświecona ; śpiewania, które się w oko

licy rozlegały; to wszystko dawało tej scenie znamie dość

poważne . Trwała ta zabawa późno w nocy, i tańcem do

syć podobnym do kozackiego zakończyła się. Postawa

ich nawet w śpiewaniu ma coś nadzwyczajnego. Siadają

bowiem w koło, i głowę na bok nachyloną prawą podi

pierają ręką. Nakoniec postrzegłszy , że— mając przede

dniem ruszyć --- spoczynek nam potrzebny, przerwali swoją

zabawę i, życząc nam z jak największą serdecznością zdro

wia dobrego, jak własnych braci pożegnali. PowracajcieP

do domów szanowni wyspiarze, używajcie chwil szczęśli

wych, a jeżeli wam hołd wdzięczności podróżnika može

bydź miłym , w tem piśmie go znajdziecie. Wesołość na

sza jest świadectwem łatwości, z jaką wam przychodzi

pierwszych potrzeb opatrzenie, a razem dobrego mienia ,

którego trwałość wasze życie pracowite na zawsze wam

zaręcza . Nie oddalał się ten' w dalekie krajė, kto nie po

trafi sobie wystawić uczucia , którego człowiek doznajo

widząc wspólbraci szczęśliwych i zaszczyt swemu rodza

jowi przynoszących, którzy ludzkiem swojem . przyjęciem

.

-
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sprawiają mu zapomnienie oddalenia się od ojczystej po

sady. Z żalem się odrywam od tak tkliwego obrazu.

O Wellio ! czemu całym nie jesteś światem , albo raczej

czemu świat nie jest tobie podobnym ? Przyjmcié szczę

śliwi mieszkańcy w tem oddaniu wam sprawiedliwości

dowody uczuć, któremi przyjęty byłem na waszej wy

spie , i bodajby żaden wędrownik, nadużywając waszej

gościnności , nie wprowadził do was zmiany obyczajów

a zatem i szczęścia.

>

List IX. (3 Segnia ).

z

Dziewięć dni w tej gościnnej wyspie, w różnych miej

scach jej pobrzeżów wiatry przeciwne nas zatrzymały.

Nakoniec widząc, że dużym okrętem nigdy sprzecznych

nie potrafię przełamać wiatrów, wziąłem bacik mały z czte

remå wiosłami i przed odpłynieniem od tej wyspy chcia

lem widzieć jeszcze klasztor, w którym miał się znajdy

wać nagrobek domu Frangipanich. Leży on w samym

końcu odnogi morskiej, przyjemnie w lasku dość obszer

nym oprawiony, który mu razem i za ozdobę i za ochro

nę od wichrów służy. Składał się on z dębów, querc is

ileść zwanych, a kolczysty ruscus, i niektóre gatunki bar

winku całą okrywały ziemię. Nie znalazłem w tym kla

sztorze tylko jeden grób niewiasty z Fragipanich domu,

który nie ma w sobie nic osobliwego," tylko dawność swo

ją, bo jest z roku 1400,

Obejrzawszy tę odludność bogomodlców, płynęliśmy

ku Segnia, dla szczupłości naszej nawy jak najbliżej się

lądu trzymając. Morze było niespokojne, i kilka razy bał

waný morskie, do połowy bat nasz napełniając, nieprzy

jemná, zmoczywszy nas do koszuli, sprawiły kąpiel. Na

koniec zaczęło się morze uspakajać, i majtkowie nasi spo
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kojnie wiosłami robić mogli. Płynęliśmy mimo kilka wy

sepek pustych, i sternik nasz nie porzucając rudla, wie,

dząc, że ta okolica jest dosyć rybną, zapuścił w morze

wędę zawinąwszy koło ręki sznurek, u którego hak i

zanęta były przyczepione. Tej nieroztropności zaledwie

drogo nie przepłacił, bo pociągnięty przez rybę mało co

nie wpadł w morze, i byłby zapewne utonał, gdyby po

bliższy majtek nagle go nie schwycił i nie dał czasu

sznurkowi do wymknięcia się z reki.

Tymczasem dopływamy do Segnia ; na boku którego

miasta leży zamek opuszczony a nad nim i nad całem

miastem wznoszą się wysokiej góry, Wratnik zwanej,

wierzchołki. Łańcuch ten wznoszących się gór, był nie

przebyta tamą dla morza adryatyckiego w czasie pier

wiastkowego jego zalania. Po: t jest mały i nieustannego

wyczyszczania potrzebujący. Same miasto jest nie wiel

kie i mało ludne; ale mieszkańcy, godni dawnych Usko

ków następcy, wiele cnót swoich przodków zatrzymali, je

želi ze starożytnością odwage : cnotą nazwiemy. Przod

kowie ich, Uskoki zwani; byli dawniej panami całego mo

rza adryatyckiego. Wenecya, na ów czas tak potężna,

drżała przed nimi, a ci w licznych wyprawach swoich aż

do Friulu się zapędzali. Widziałem jeszcze po kościołach

dawne ich grobowce, te tchną jeszcze duchem wojarskim ,

który zeszłych ożywiał bohatyrów . Wszędzie na nich wi

dzieć się dają popiersia wyryte, w jednym ręku pałasz

goły, w drugim głowę pokonanego nieprzyjaciela trzyma

jące . Choć zła rzeźba, znamię śmiałości jest w nich za

chowane, i zuchwałą swoją postawą zdają się grozić žu

chwalcowi, który śmie po nich deptać. Zniknęła jednak

ta ich potega, tak jak znikają wszystkie waleczne naro

dy, które meztwa osobistego światłem nie wspierają. Wy

mazani z liczby żyjących narodów , sława dzieł bohatýr
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skich wyzwala ich z pod władzy niepamięci, i umieściła

w liczbie kozaków grożących Carogrodowi; Tatarów , świat

podbijających pod Tamerlanem ; Wenetów , opierających

się całej Europie; a može i narodu, bliżej się nas doty

kającego. Dawnej ich potęgi w budowlach śladu nie zo

stało, prócz nikczemnej twierdzy i kilku starodawnych

domów.

Zdobycie na Turku prowincyi Lika i Otoczacz, bez

żadnej obcej pomocy, zjednało Segnianom liczne od kró

lów węgierskich i cesarzów przewileje, których podobno

większa część; równie jak los tego miasta, zostaje w za

wieszeniu .

Od czasów Józefa II. żadnej sami przez siebie nie

zrobili wyprawy. Odwaga jednak płynie zawsze razem

ze krwią w żyłach mieszkańców , i przykładu nie ma, aby

kiedy zajęcie się domu płomieniem smutne skutki przy

nieść mogło. W takim przypadku wszyscy się ruszają,

niewyjmując nawet kobiety, do zgaszenia miastu grożące

go pożaru-- inic nie jest dziwnego : widzieć Segniana, nóż

w zębach trzymającego, własnemi rękami ogień gaszące

go i drapiącego się po dachach płomieniem objętych.

Segnianie si Słowacy ; ustawnie broń przy sobie nosą

szą i odzieży, właściwej horwackim narodom , używają.

Spiewanie dosyć lubią i muzyka ich, lubo od weliańskiej

różna; nie ma dziczyzny morlackiego piewu , i ma w so

bie znamie polskie.

Niepewni są swego losu, bo mając należeć do kró

lestwa węgierskiego-zostają dotychczas pod zarządemi

wojskowym . Miasto to niezmiernie jest Wegrom à oso

bliwie Banatowi i Horwacyi potrzebne tak dla przyległo

ści, jak też dla łatwej produktów sprzedaży. Ponieważ

jedyna droga do Horwacyi przebywa wysokie góry, pod

któremi miasto leży, przeto mnóstwo co dzień przychodzi

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 5
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z krajów za górami leżących podwód, które ziarnem pod

sycają spichrze segniańskie. Trudno znaleść miejsca, któ

reby uporniej na północno -wschodowy wiatr było wysta

wione. Nigdy tam atmosfera nie jest w spokojności, i

nigdy okręty w przystani segniańskiej stojące nie mogą

pochlebiać sobie : znaleść tam bezpiecznego schronienia.

Wyzierające— przy wnijściu do portu— z łona morskiego

ostatki zatopionych okrętów przybywającego naprzód

uderzają wędrownika, i zdają się razem ostrzegać wcho

dzące nawy o losie, który je može spotkać.

List X. (2 Arbe )

Góry wznoszące się nad Segnia są, jak powiedziałem ,

częścią tego łańcucha, który od zatoki Adryatyku, resztę

Europy oddziela ; wszystkie są wapienne i zdają się po

większej częśęi bydź pierwszego tworu . Wzgórek od

strony morza, na którym stoi zamek, najosobliwsze wy

stawia widowisko. Nachylenia warstw ( są ) w sposobie bar

dzo dziwnym , i zupełnie między sobą sprzecznym. Wii

dać tam bowiem warstwy ciągle wznoszące się pod na

chyleniem pięciudziesiąt gradusów, nagle przecinane w spo

sobie prawie prostopadłym przez inne warstwy, które

przez różne odmiany osiadły w kierunku zupełnie sobie

przeciwnym . W tak odmiennym skał kierunku można

także widzieć warstwy, na których obydwóch końcach

cieżące bryły niezmiernie nachyliły jë ku ziemiw kształ

cie łuku , i linię prostą zamieniły prawie w pół cyrkla.

To tak dziwne warstw przekształcenie śledzi dawne zmia.

ný i wstrzęsienia tej góry, mniej jednak gwałtowne od

tych, których doznały nad pobliskim Morlachii kanałem

leżące, które porozrywane żadnego kształtu warstwy nie

zatrzymały, tylko kup 'kamieni , w stos bez porządku

ułożonych, dają nam wizyrunek.
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Góry za miastem leżące, Wratnik zwane, dlatego

zapewne, że tamtędy od morza różne narody tworzyły

sobie drogę do horwackiej ziemi i, że wykute w wnę

trznościach tej góry drogi były niby wrotami, któremi

się do słowackich posad wchodziło. Droga teraźniejsza

jest zupełnie insza i w kierunku swoim różna od tej,

którą Rzymianie uczęszczali. Ta ostatnia szła przez wierz

chołki gór blisko „ Promontorium Velium " zwanego, i tami

Józef II. znalazł jeszcze koleje i ślady napisu tworzy

ciela tej drogi. Uważając, przez jakie wierzchołki dawna

Rzymian szła droga, nie można sądzić, znając to piętno

rozsądku, które śladuje wszystkie dzieła tego olbrzymiego

państwa, aby koniecznie się usadzono, żeby przez naj

wyższy góry wierzchołek prowadzono drogę, którą niżej

sposobem daleko łatwiejszym utworzyć można było, Na

leży raczej sądzić, że naokoliczne wierzchołki były naów

czas wyższe od tego, w którym kuto droge- co jest do

syć podobne przez doświadczenie codzienne zmniejszania

się wierzchołków gór z kamienia, osobliwie tak miękkie

go, złożonych. Dla zepsucia barometrów moich, które na

okręcie były zaciekły, niemogłem zmierzyć wysokości

Wratniku, ale zdaje się, że równie jest, jak Szotwin, wy

niosły. Wierzchołki najwyższe są wapienne, lecz poni

żej znalazłem wzgórek najprzód z Roche de Corne, czyli

kamienia gliniastego złożony, który na powierzchni jest

dosyć kruchy, czasem koloru rudego, czasem koloru zie

lonego i w tem jest osobliwszy, że chodząc po detridus

tego kamienia, koloru czerwonego, obuwie okrywa się

prochem zielonym . Dalej postępując — te kamienie nagle,

się zamieniają w porfir, który czasem jest klingszteinem

albo pierre rosonante ; czasem przemienia się w porfir.

łupny, dźwieku nie wycający, ale bardzo okraszony przez

farby, które go przejmują : na dnie bowiem zielonem wi
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dač plamy czerwone i cetki białe --i tego ostatniego prób

kę wziąłem z sobą. - Pasmo Wratniku jest największe,

za nim jest jeszcze jedno pasmo gór do przejścia, a po

tem zaczynają się równiny kraju Liki i Korbawa.

Chcąc korzystać z czasu, który przepędziłem w Se

gnia, chciałem pobliższą wyspę Arbe zwaną zwiedzić i

nająwszy mały statek w towarzystwie jednego kupca

segniańskiego, człowieka dosyć światłego, tamże pojecha

łem , Czas był piękny, morze ciche, i w czasie tej po

dróży samej tylko przyjemności doznaliśmy. Płynąc ka

nałem między tą wyspą a lądem będącym , widzieliśmy

kilka źródeł, które w samem tryskały morzu ; domyślają

się mieszkańce, że w tem miejscu rzeka Lika zwana , kto

ra krajowi imie nadaje i za tem pasmem gór w uchodzie

podziemnym ginie, tu w morze wpada. Lecz, ponieważ

to zdarzenie jest dosyć pospolite, i wodnodze Spezzia

na pobrzeżu gienuańskiem kilka miejsc się takich znaj

duje, a zatem dowodu niema, żeby w tem a nie innem

miejscu ta rzeka wpadać w morze miała .

Z Segnia do Arbe liczy się 30. mil włoskich odle

głości, a wyspa sama niema jak trzydzieści i dwie mil,

ogólnego obwodu. Jest bardzo żyźną i co do składu

swego i tworzenia od innych na pobrzeżu dalmackiem

leżących różna. Mało bowiem znajduje się w niej skał

wapiennych, i te na piaszczystej wznoszą się podstawie.

Ludność jest mała, i cała wyspa nie liczy jak 3000

mieszkańców . Miasto jest małe, jednak dawniej ze sta

raniem murami było opasane. Jest mieszkaniem biskupa

i całego rządų . Biskup jest dosyć człowiek światły,

w Rzymie w propagandzie wychowany, i pierwszy głaho

lityczny alfabet i dykcyonarz dla użytku duchowieństwa

wydał. Księża bowiem mszę w języku iliyryjskim od

bywają, i wszelkie nabożeństwa tymże samym odprawu
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ją sposobem. W tem się bowiem Ilyrycy od Rusinow

różnią, że pierwsi alfabetu głaholitycznego, czyli święte

go Cyryla używają , ci zaś skoropisu świętego Hiero

nima. A lubo tu nie jest miejsce do rozprawy w tej mie

rze, jednak wstrzymać się od tej uwagi nie mogę, że ja

ko pierwszy daleko dawniejszy jest od świętego Cyrylaz

tak równie podobieństwa niemasz, aby ten drugi alfabet

świętemu Hieronimowi był winien swój początek. Miał

przytem ciekawe rękopisma , które mi dosyć z nieufnością

pokazano, i według wiadomości, którą miałem o tym skła

dzie starożytnym ', wymawiano się , że karty oryginal

ne, których byłem bardzo ciekawy, zagineły. Między te

mi jednak, które mi pokazano, pierwsze trzymają miejsce:

przewilej Krezymira, króla horwackiego, z 1300 roku. Po

wtóre akt poddania się tej wyspy Wenetom i (o) rocznej da

ninie, składającej się z dziesięciu funtów jedwabiu suro

wego; nakoniec różne przewileje, dosyć rzadkie, Koloma

na, króla węgierskiego. Mimo tego żałować mi bardzo

przychodziło niewidzenia kart oryginalnych , których mi

tylko niedołężną kopię pokazali.

Odkryto na tej wyspie nie dawno kopalnię wegla ka

miennego. Znajduje się także piasek szklanisty wybor

ny do piłowania marmuru i żadnej prawie nie podpada

wątpliwosci, że Pliniusz chciał mówić o Arbie, gdy wspo

minał, że na wschodnim brzegu Adryatyku znajduje się do

tego bardzo zdolny piasek, a na stałym lądzie wszędzie

skały wapienne-nigdzie piasku nie widziałem. Lioparo jest

cześć niska tego kraju , która dawniej oddzielną musiała

składać wyspę. Cała ta posada spoczywa na głazach pia

szczystych; jest dosyć niska i płaszczyzny są okryte pia

skiem ruchomym. *) W miejscu, w którem styka się z wy

spą Arbe , kraj jest żyzny i trochę bagnisty, tak przez

*) lotnym .
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ginienie kilku źródeł w piaskach , jak przez ustępy mo

rza, które w czasie przybierania, rozlewając się na dużej

płaszczyznie, okolice niezdrowiem napełnia-czemuby ła

two małą groblą zaradzićmożna. Arbe jest jedno z miejsc,

w którem podnoszenie się gruntu Adryatyku jest bardzo

widoczne i prócz postrzeżeń badacza natury znajdują się

tego ślady i dowody w rękopismach starych, ktore wspo

minają o morzu w tem samem miejscu , gdzie teraz jest

okolica „ Il Vale de San Pietro “ zwana.

List XI. (z Novalia -Nova .)

Lud na wyspie Arbie zdaje się należyć do licznego

Sławian pokolenia. Zatrzymali oni tatarskie głów gole'

nie nie zostawując, tylko na wierzchu głowy czub włosów ,

czasem strzyżonych , a czasem po chińsku długą splataną

kosą zakończony. Piew ich ma jednostajność, morlacką,

i mimó ich licznego spiewania nic ztamtąd godnego do

wywiezienia nie znalazłem. Wyspa ta była zawsze albo

pod rządem weneckim , albo pod wegierskim , a dawniej

jeszcze horwackiemu berlu podlegała. Ten kraj, choć

szczupły, miał także sławną dziewicą, która równą fran

cuzkiej była bohatyrce, i nie dawno jak (pewny) Wene

cyanin z rożnego o niej podania ułożył operę dosyć sławną.

Powietrze tam jest łagodne, przynajmniej jak rośliny

śladują. Widziałem bowiem na dachach i murach miasta

kapary *) dziko rosnące, które żółtym dosyć ozdobnym

okryte były kwiatem „ Agave americana“ pospolicie „ aloes“

zwanym- rośnie koło miasta dziko , bez żadnej uprawy;

także „ cactus opuntia “ na murach, gdzie niegdzie się zary

wa. Lasy zaś są napełnione debem, „quercus ilex“ zwa

nym, jasionami , lentyskami, rhusami i pierwsze to jest

miejsce, gdzie Andrachne owocem okryte widziałem .

Z wyspy Arbe udałem się do wyspy Pago, gdzieZ

* ) Caparis flore lulco.
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w małej wsi, Nowalia stara zwanej, doznałem tej rzad

kiej gościnności, która zawsze od wspaniałych stroni przy

sionków. Przyjęty, jak za czasów patryarchalnych w dom

ku, który prostotą swoją wieki Filemona i Baucysa przy

pominal; ucałowany od letniej gospodyni, matki trojga

dorosłych dzieci, przyjety zostałem ztą rzadką uprzejniością,

jakiej mało na świecie znaleść można śladów. Jedliśmy

pod wspaniałem sklepieniem, utworzonem przez spojenie

się winnych latorośli z figowem drzewem, a owoce doj

rzałe, nad głowami naszemi wiszące, zdawały się naślado

wać panię do której należały. Dzień przytem świetny,

niebo wypogodzone przyświecało tej uczcie, której roz

kosz obrazem szczęścia tych cnotliwych ludzi dopełņioną

była. Mieliśmy przed sobą wspaniały widok spokojnego

Adryatyku, z którego łona wychodzące skaliste i nieży.

zne wyspy śledziły jeszcze ostatki zalanego niegdyś przez

morze kraju. Nigdy wędrownik w rzeczonych cywilizo

wanych narodach podobnej nie dozna rozkoszy i choć na

darzają mu się przedmioty, któreby mogły w duszy jego

miłe wzbudzić wrażenia, to zepsucie ludzi i ..

Ciekawość widzenia podziemnego ujścia, przed dwo- .

ma laty przypadkiem odkrytego, zaprowadziła mię do No

valia - Nova , miasteczka dosyć porządnego . O dobry

strzał od fuzyi za miastem zaczyna się ta dziwna i od ni.

kogo nie opisana jeszcze starożytność. Jest to ujście na

półtora łokcia szerokie a na póltrzecia wysokie, kute w ży

wej skale i pokryte z wierzchu sklepieniem równie w skale .

wykutem, mającem wnek *) odpowiadający kątowi 60. gra

dusów. Na dole jest rynna równie w skale kuta, w sa

mym środku ujścia leżąca, mająca jedną piędź szerokości,

a drugą długości. To miejsce jest oświecone zwierzchu

przez kilka okien, z których niektóre są murowane, a dru

.

W

*) Wnętrze, wnuk w języku goralskiem Rusinow . W.
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gie w skale wykute. Zaczyna się najprzód przez glebo

kość mała, i coraz niżej idzie pod ziemią -i tak pierwsze

okno przy wnijściu nie ma jak dwa łokcie głębokości;

lecz ponieważ ujście to coraz więcej się zanurza, przeto

ostatnie okno więcej jak na cztery sążnie głębokości na

chyla (sie) . Dotąd dwieście trzydzieści i pięć kroków odkryto

tego tak osobliwego ujścia, i niewiadomo jeszcze, gdzie

się kończy–tem więcej, że zdawało mi się słyszeć w sa

mym końcu odbijanie się głosu śledzącego jakieś dalsze

wydrążenie ; ale to może skutek sklepienia. Zajęty chęcią
docieczenia celu tak osobliwego i razem kosztownego wy

kucia, jako i epoki tej roboty, nic nie opuściłem , coby

mogło mi dać stosowne do tego światło ; lecz nadaremne

były wszystkie moje usiłowania. Blaszki miedziane i ka

wałki szkła nic nie dowodzą , bo szkło nawet zdaje się

bydź nie z gatunku starożytnego . Uchod ten podziemny

był całkiem gruzem kamieni wapiennych zawalony, a oso

bliwie okna- z wielką chęcią i staraniem ukrycia ich przed

okiem ludzkiem -były zasypane. W istocie zdaje się, że

dogodzono temu celowi, kiedy dotąd podanie ludzi tamże

mieszkających nie śledzi, aby przed przypadkowem od

kryciem tego dzieła, jakakolwiek była o niem wiadomość

i wzmianka. Dobywanie tego ujścia jest niezmiernie tru
.

dne, a to dla tego, że wody, które tam przyciekły, roz

puszczając części wapienne i sople osadzając, w jedną

bryłę zlały wrzucone tam kamienie . Są przy końcu do

tąd odkrytego ujścia gruzy i założenia niegdyś byłych

budowli, à lubo podanie jest między ludźmi, że to są

ostatki zburzonego klasztoru, jednak to mi się do wiary

podobnem nie zdaje : wszystkie bowiem klasztory i ko

ścioły mają zawsze nazwiska świętych, i lud osobliwie

tych krajów , po zburzeniu nawet najdawniejszych świątyń ,

tym gruzom imie patrona, kościołowi służące, nadaje; mó



wiąc, że to jest cerkiew ś . Michała, albo ś . Szczepana etc.;

ale to miejsce ma imie dotąd prawdziwie szczególne i

zawsze Gwoździec czyli po sławacku żelazo jest nazwane.

Ten uchod mija pomienione gruzy dążąc do miejsca, do .

póki jest odkrytym . Otwarcie jego jest na zachód, idąc

ku wschodowi nachyla się trochę ku południowi . Po

wszechne jest mniemanie, że to dzieło służyć moglo za

wodociąg (aqueduc), ale w budowlach pomienionego ro

dzaju nigdy rynny w dole nie masz . Rynna bowiem daje

do sądzenia, że nadając ściek dla wody chciano mieć to

miejsce suchem ; powtóre, że wody dawniej do Novalia

prowadzone w innym idą kierunku.

Przed skończeniem tego opisu należy mi wspomnieć,

że ten uchod jest wykuty w skale wapiennej, żadnego

wycisku ciał morskich nieśledzącej i , že taż jest jedno

stajna z rodzajem kamieni, większą część wysp i brze

gów adryatyku stanowiących . Powtóre, że ten uchod leży

na płaszczyznie skalistej okrytej gruzem murów , dawne

ogrody opasujących, i rozwalinami Gwoźdzca. Po trzecie,

że są jeszcze ślady dwóch rys kreślonych ołówkiem czer

wonym u wierzchu boków tego wykucia. Po czwarte

nakoniec, że robotnicy oknami spuszczając się naprzeciw
ko siebie robić musieli , bo się z sobą nie spotykali w po

dobnych kierunkach . Omyłki ich na ścianach pobocznych

widzieć się daja, i domyślać się trzeba, że kamienie przez

okna windować musiano. Komisarz gubernialny cesarski,

pan Stefani, był na miejscu, i wyznaczył fundusz na do

kończenie dalsze odkrycia tego osobliwego uchodu, który

tak dla zlania się kamieni, któremi jest napełniony, jak

też dla sztucznego kierunku tego labiryntu niezmiernie

jest do dobycia trudny. Słowem, widać, że tak ci, którzy

sprawcami byli tego w skale wykucia, jak też ci, którzy

go zarzucali, jednakową chęć i myśl mieli : utajenia się

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy.
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przed okiem ludzkicm, i że należy żądać dla dobra nauk

i ciekawości uczonych, aby tajemny cel i epoka tej ro

boty dalszem odkryciem wyjaśniona została.

List Xll . ( z Zary).

Mieszkańcy na wyspie Pago są ludzic mocni i wzro

stu pięknego, i zawsze uzbrojeni jak Morlacy, broni nie

porzucają, nawet koło domu. Wyspa ta jest długa, nien

rodzajna, i więcej szczegółów o niej dać nieniej dać nie mogc, bo

czas nie pozwolił mi długiego tam bawienia. To tylko

powiedzieć moge, że wciąż się rozciąga po nad ziemią

stala, od której przez małą cieśning morską jest oddzielo

na. Powyżej tej wyspy odnoga morska wciska się w lad

stały, i te góry, które dotąd - wznosząc sic po nad brzegiem.

Dalmacyi— znakomitą były dla morza zaporą , zwracają się

naglo ku Tureczyznie i służą razem za przedział mniedzy

krajem Lika i Morlachyą.

Wyjechałem z Pago nazad do Segnia , ale wiatry

przeciwne zwróciły nas nazad niedaleko wysepek San

Gregoris i Goli, przy przylądku Loparo położonych, a żo

w czasie burzy niebezpieczne jest morze, między wyspa Arbe

a lądem ściśnione i , że żadnego w niem dla okrętów nie masz

przytułku, przeto do przylądku Loparo schronić się musie

liśmy. A lubo w powyższym liście wyspę Arbe opisujac, mó

wiłem już o tym wspomnionym przylądku, jednak uważanie

go ze strony morza dało mi nowe postrzeżenia, o któ

rych namienić uznałem potrzebę. Fortis w podróżach

swoich powiada, że przylądek Loparos dawniej nosił na

zwisko Neoparos, i powiada, że go pod tem nazwiskiem

widział w dawnych rękopismach . Na jego wiare to po

wtarzam , choć sam tego nie widziałem . Znalazłem też

przez tego wędrownika postrzeżony marmur biały, który
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czer

w tych okolicach jest dosyć pospolitym . Jego zdanie jest,

że dawniej Rzymianie z tego marmuru wyrabiali posągi

i , że ta obfitość rzeźbiarskiego kamienia dała pochop do

nazwiska Neoparos. Prawda, że w ułomku jest tak bla

szkowaty, jak marmur w Paros, ale wystawienie na po

wietrze, naruszając jego powierzchnię odkrywa w nim wy

cisk płodów morskich ortoceratites zwanych, czego w mar

murach przez Rzymian używanych śladu nie widzimy.

Jest też wiele marmuru bréche calcaire zwanego ,

wonego z kropkami białemi , ale rzecz najdziwniejsza za

pewne w oczach badacza jest ułożenie góry nad morzem

blizko cieśniny leżącej. U dołu tej góry pokazują się

najprzód warstwy kamienia piaskowego, porządkiem uło

żonego ; potem marmur w warstwach równych ; nakonico

na samem wierzchu płaszczyzna jest okryta piaskiem bia

łym kwarcowym , po włosku Paldame zwanym , przez ka

mieniarzy do piłowania marmuru używanym, który zape

wne jest ten sam , o którym Pliniusz wspomina. Ułoże

nie to będzie wydawało się dziwnem wielu ziemiopisom

(Geologues), ale jest rzetelne i do tego opisu przydać na

leży, że brzegi tej góry od morza są złożone z piasku

pospolitego, niełącznego z sobą i, który wiele ortoceraty

tów zamyka.

Stojąc w porcie, w częstych moich po wyspie przc

chadzkach zachodziłem do domu znacznego obywatela,

Nemira zwanego. Tem się przekonałem o żyżności tej

wyspy, iż oprócz oliwnych drzew morwowe sady, liczne

winnice, i sady drzew owocowych rozkoszne jego ota

czały mieszkanie. Nakoniec zmiłowały się wiatry i po

zwoliły nam porzució Arbe i udać się napowrót. Po

dróż była dosyć prędka i pomyślna, i w przeciągu pie

tnastu godzin powróciliśmy do Segnia. Tam już okręt

najęty na mnie czekał, i pożegnawszy Segnianów w dal
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szą do Zary puściliśmy się podróż. Płynęliśmy mimo

wyspy Arbe i Pago, a równo ze dniem postrzegliśmy się

między wyspami Ulbo i Rintadura. Tu zaczął się czas

odmieniać, i wiatr, gwaltownie żaglc nadymajac, przymu

sił nas do nagłego masztu zdjecia . Staraliśmy się wszel

kiemi siłami dostać się do najbliższej wyspy, co nain

z dosyć wielką przyszło praca, bo burza się coraz wzma

gała i noc nadchodziła. Stanęliśmy nakoniec, i - nie chcąc

bydź na ustawiczne okretu bujanie wystawieni wolałem

przenocować w domku na wierzchu tej wyspy, czyli ra

czej góry, z morza wychodzącej, leżącego. Wysepka ta

przez jednego tylko ogrodnika zamieszkana , należy do

mieszkańca Zary, i tak jest mała, že ani na kartach jej

nie masz, ani nazwiska żadnego nie nosi . Jest cała ob

sadzona drzewami oliwneini, które do roku 4000 liwrów

panu przynoszą. Uprawiony ogródek dostarcza mu wa

rzywa, a na wierzchu bądąca kopalnia węgla kamiennego

opatruje go w opał. Dobrze nas przyjęto, smaczną nam

dano wieczerze, i noc dosyć wygodnie spiąc na łodygach

z kukurudzy przepędziliśmy. Nazajutrz rano uciszonemo

rze pozwoliło nam w dalszą udać się podróż i przed po

łudniem stanęliśmy w Zarze, zkąd najpierwszy list ode

mnio odbierzesz.

List Xlll. ( 2 Kotaru ).

Mia -to Zara --przez Sławian nazwano Zadra, a od Rzy

mian znane pod nazwiskiem Jadera leży- na półwyspie

otoczonej morzem, wyjąwszy z jednej strony, gdzie przy

tyka do lądu. Jest dosyć dobrze warowniami utwierdzo

ne, i od strony lądu dobrym rowem oddzielone. Jest

wiele śladów , że morze w tem miejscu przybiera lądu, i

tak z samego postrzeżenia się to wydaje, jak też ze zna
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lezienia - przy wyczyszczeniu czości przystani-- dawnych gru

zów i śladu znikłej budowli. Odnoga morska od brzegu

Dalmacyi jest płytka, i grunt jej całkiem zielskiem zaro

sły. Miasto to jest stolicą części Dalmacyi, starodawne

nazwisko Kotar zatrzymującej , a razem miastem guberni

alnem , do którego zarządu cała Dalmacya należy. Wszyst

kie magistratury tu się znajduja, tak cywilne jak wojsko

we i w czasie mojej bytności do pięciu tysięcy garnizonu

w niem zostawało . Tu dwór austryacki założył stolicę

wszystkich posad swoich na Adryatyku, przez Francyą

traktatem sobie ustąpionych , i przyznać należy , że spo

sobniejszego do tego w całej Dalmacyi miejsca znaleść

nie można było. Miasto jest zabudowane sposobem we

neckim, a ponieważ byłej tej rzeczypospolitej tu zawsze

była stolica rządu, przeto mieszkańcy przyjęli zwyczaje

włoskie i wiele familij tegoż narodu dawnych mieszkań

ców miejsce zastąpiły, i cała prawie szlachta tego kraju

nie jest narodową, tylko przybyszową. Obywatel francuz

ki Casas w podróży swojej dalmackiej pod tytułem :

Voyage Pittoresque en Dalmatie dosyć dobrze miasto to

opisał, a ponieważ w rysunkach starożytności onego był

daleko szczęśliwszym , niżeli w zrobieniu karty kraju, któ

ra więcej ciemnotą pietnastego wieku, niż światłem ośm

nastego trąci, przeto, co do szczątków starożytności pozo

stałych , śmiało mogę czytelnika do tego odesłać dzieła .

Między innemi starożytnościami uważałem bramę ze sta

rych szczątków dawnych budowli zrobioną, na której na

pis się dochował i, która dosyć dobrze jest ozdobioną.

Także gruzy wodociągu trajańskim zwanego i za miastem

leżącego, i dawna Dianny świątynia bez najwniejszego

smaku i gustu na kościół katolicki przerobiona. Te są

jedyne starożytności tego miasta, a wszystkie inne padły

ofiarą . gorliwości o wiarę świętego
.
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Deodata, czyli Bogdana, który je wszędzie wyszukiwał, i

niszczył. Ślady powyżej wspomnionego

wodociągu widzieć można wzdłuż morza blizko Zary, a

idą niedaleko San Cupano, mijają San Filippo, i Giaco .

mo i giną przy Bielogradzie, Zaravecchia zwanym . Ztąd

Fortis, wędrownik, wniósł sprawiedliwic przeciwko mnie

maniu jednostajnie przyjętemu, że te gruzy, jeżeli dawny

wodociąg śledzić maja, tedy nie od Kierki wodę prowa

dziły, tylko od rzeki Kakma, ponieważ w tamtym kierun

ku przez przeciąg trzydziestu mil drogi żadnych śladów ,

ani gruzów nie widać.

Znalazłem się bardzo szczęśliwym znajdując - między-

memi listami zaletnemi- listy do uczonego hrabiego Stra

tico, którego przyjaźni i pomocy tyle doznawał wędro

wnik Fortis ; znany dosyć z dzieł swoich sławny biskup,

brat jego, już był z tego zeszedł świata. Trudno wysta

wić sobie pracy, którą ten szanowny człowiek zadał so

bie chcąc dogodzić ciekawości mojej. On wyrobił u gu

bernatora potrzebne dla mnie rozkazy do odbywania dal

szej podróży bezpiecznie i wygodnie, i między innemi

ciekawościami, które u niego widziałem , zamilczeć nie

mogą rękopismu najpiękniejszego, którego mi udzielił.

Jest to kopia oryginału , w klasztorze greckim w Albanii

znajdującego się, którego autentyczność jest wsparta świa

dectwem urzędów tamecznych. Piękność tego rękopismu;

staranie, z jakiem było robione ; dawność jego - wszystko

to czyni go niezmiernie szacownym . Jest to zbiór wszyst

kich herbów byłych i jeszcze trwających narodów sła

wiańskich, a razem wszystkich domów szlacheckich, któ

kwitły w czasie nawału Turków i zajęcia przez nich

większej części posad sławiańskich. Ten rękopis jest mało

co późniejszym od tego smutnego zdarzenia, które nastą

piło w dziewięć lat po wzięciu Carogrodu i upadku pań
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stwa greckiego . Jost w tych herbach wielkie zbliżenio

się do używanych przez familie polskie, a w imionach za

kończenie tylko odmicnione : bo wszystkie się kończy

na „ icz .“

Zaprowadził mig hrabia Stratico do domu zmarłego

doktora Danielego, który więcej za muzcum , jak za mic

szkanie partykulernego wziąść można. Wielkie zakłady

tego szanownego człowicka zgromadziły w jedno miejsce

wielką część starożytności Dalmacyi , które dotad przed

chciwym Wenecyanów uszły wzrokiem . Między wielką

liczbą posągów i popiersiów, po wielkiej części dobrze za

chowanych , widzieć można cztery posągi kolosalne, do

brej rzeźby, wyjęte z gruzów pobliskiego starodawnego

miasta, Nona zwanego a teraz zburzonego. Posągi to

były ze staraniem zakopane, a zatem w całości zostały

dochowane. Znajduje się tam także moc duża napisów ,

i dawnych numizmatów zbiór niepospolity. Lecz niedługo

miasto Zara cieszyć się będzie tym zbiorcm. Długi bo

wiem, po nieboszczyku pozostałe, przemuszają następców

do przedania tego szacownego skarbu, który już może do

tego czasu w obce przyszedłszy ręce pozbawił Dalmacy .

ostatnich śladów kwitnącego dawniej stanu tych krajów .

Przepomnić tu także nie mogo uprzejmego przyjęcia, któ

rego doznalem od hrabiego Borelli, dziedzica Wrany, do

kąd się udać mialem . Ten nietylko, że mój wyjazd uła

twił, ale dodał nawet swego komisarza, czyli intendanta

7 zaleceniem , aby mi aż do Sebenigo towarzyszył i wszysti

kiemi szczegółami mojej podróży się zatrudnił,

Mieszkańce Kotaru są już Morlakami; zawsze zbrojno

chodzą , i w ubiorach swoich kolor czerwony i grana

towy, jak Krakowiacy, nad inne przenoszą. W opisie o

byczaju tych narodów nie przepomnę ich stroju, który

się zbliża do starodawnego polskiego zarywając nieco na
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wegierski. Lud w Kotarze , jost zuchwały, ale dobry;

lecz, w szczegóły żadno o obyczajach nie wchodząc- do

dalszego opisu się odwołuję i przed wyjazdem moim je

dnak zupełne tak mężczyzn, jak kobiet zakupiłem odzienie .

>

List XIV. ( z Wrane.)

W czasie mojej bytności w Kotarze, gdy choroba bę

dącego ze mną Polaka coraz się pomnażała ,' musiałem

kazać
go wnieść do miasta, sam zas - niechcąc brać miesz

kania na kilka dni-codzień na okręcie nocowałem . Raz

powracając do okrętu zastałem pół godziny przed czasem,

do tego przeznaczonym, bramy zamknięte. Widziałem sig

więc przymuszonym udadź się do zwierzchności , bo nie

zostawało mi jak noc na ulicy przepędzić. Nakoniec po

wielu trudnościach dowiedziałem się od unteroficera sa

mejże warty , že to była złość majora, który się gratis na

mnie rozgniewał za to, że mu przez nieuwagę nie ukło

niłem sie . Nakoniec przygotowania moje wszystkie ukoń

czone będąc i opatrzony w listy wierzytelne, między któ

remi list od negocyanta tamtejszego Iwanowicza do wszyst

kich klasztorów greckiego wyznania był mi w całej po

dróży najużyteczniejszy- puściłem się w dalszą podróż ku

San Philippo i Giacomo. Wierny swemu przyrzeczeniu

hrabia Borelli przed odpłynieniem naszem przysłał mi swe

go intendanta Pinczycz zwanego. Ten nowy przybysz,

którego przed kilkoma dniami poznałem , był wzrostu ma

łego, czupurny; szabelkę mala , w srebro oprawną , przy

sobie nosił, nie większą od tych, które pospolicie dzie

ciom dają; i w ubiorze swoim frak niemiecki zresztą ubio

ru morlackiego skojarzył. Zawsze ścinając i płatając w

sztuki - gotów był cały dzień gadać o swojej odwadze, sło

wem samochwał doskonały, a co za tem nieodstępnie idzie:

tchórz w największym sposobie.
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Po przyniesieniu z miasta chorego Polaka, puściliśmy

się w podróż pożegnawszy się ze wszystkiemi przyjacio

lami naszemi. Ta bowiem jest korzyść wszystkich po

dróżnych, że mało bawiąc na miejscu i doznając od wszyst

kich gościnności, nie mogą tylko nazwać przyjaciołmi

tych, których widzą cnoty i przysługi dla siebie tak poży

teczne, jak przyjemne- codzień wyrządzane. Nie mając

bowiem długo bawić na miejscu , beż nieufności serca się

wylewa ku tym , których towarzystwo przez przeciąg cza

su, odkrywając nowe namiętności , kazałoby nam može

roztropnie wkrótce za nieprzyjaciół uważać.

Nadedniem widzieliśmy się koło Zary- vecchii, nazwi

sko niewłaściwe, które Włosi nadali Bielogradowi, miastu

słowackiemu, z samego nazwiska stolicę książąt tego imie .

nia sledzącego, które najprzód przez Atyle, króla Hunów ,

potem nakoniec przez Wenetów zburzone zostało. A żes

iny w nocy minçli byli San Filippo i Giacomo, musieliśmy

się wrócić i wkrótce w odnodze pod samem miastem ko

twicę zarzuciliśmy. Widok lądu , otaczającego tę odnogo

jest nader przyjemny, jest bowiem niższy od morza, dosyć

żyzny i całkiem oliwnemi drzewami zasadzony. Miastecz

ko leży w samym końcu tej odnogi i w części należy do

hrabiego Borellego, którego rządca dóbr przyjał nas jak

najlepiej w swoim domu. Dzień cały zszedł na przygo

towaniach do podróży; a okolica nic nowego nie wysta

wiała, nad niektóre gruzy wodociąg Trajana, wyżej wzmian

kowany, sledzące. W wieczór bal Morlachów i liczne pie

wy, czyli raczej wycie ciągneło się dość późno. Nie mo

żna wystawić sobie rozpaczy Włocha, którego z sobą mia

łem , kiedy zleciłem mu pisać muzykę, której słowa już

miałem . I jednej noty niemógł złapać; a po kilkogodzin

nem usiłowaniu, które się na pocie czoła biednego Wło

eha skończyło, udaliśniy się do spoczynku przekonawszy
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się, że sam ojciec muzyki, Apolo; sprawyby z nimi nie
doszedł.

Nazajutrz o świcie wystrzał ogromny z broni ogni

štej nagle nas przebudził i ostrzegł, że czas już w drogę

się puścić. W sposobie myślenia Morlachów jest to naj

wyższy stopień grzeczności i uczczenia ; ale niewiem czy

słabe naszych kobiet nerwy prędkoby się do tego dziwne

go sposobu búdzenia przyuczyły ? Ruszyliśmy nakoniec

w drogo, a kupa Morlachów uzbrojonych, i w świąteczne

odzieże przebranych, szła przed nami spiewając i ska

cząc, jak niegdyś dobry król Dawid koło arki przymie

rza. Przeszedłszy lasy oliwne, ujrzeliśmy przed sobą ob

szerną płaszczyzne, ślady częstego zalania noszącą. Na

koniec przejechawszy kilka strumieni, które do jeziora

Vrana dążyły, stanęliśmy w wiosce przez kolonię Włochów

osadzonej. Wioska ta — w miejscu bagnistèm leżąca, czę

stym chorobom podległa, choć w istocie ma grunt bardzo

dobry nie jest w stanie kwitnącym . Są to czynszownicy=

hrabiego Borellego, który mimo mnogości nakładów i liczby

rowów nie potrafił jej (wioski) dosyć zaludnić i od zalewów

ochronić. Bąki i komary tak tu , jak na Pelesiu grasuja ,

à zbyteczne gorąco zaród niezdrowości w powietrzu u

trzymuje. Po wyjeździe z tej wsi udaliśmy się ku jezio

rowi, do którego błotnistych brzegów w tem miejscu

konno dojechać nie można. Nakoniec kraj zaczyna sig

podħosić, brzegi jeziora zaczynają bydź wyższemi i na

przylądku, w jezioro wchodzącym , wznoszą się gruzy i wa

lące się baszty najpotężniejszego templaryuszów zakonu

w tamtych stronach siedliska. Z pobliskich gór tryska

jáce źródło i płynące stoki dążą ku jeziorowi dawszy

wprzódy ruch kilku młynom , w opłakanym stanie zosta

jącym .

Zamek sam stoi na wzgórku , który zapewnė dawniej
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rowami od lądu był oddzielonym . Mnogość gruzów śle

dzi wielkość tej posady; ale pozostałe szczątki tego gma

chu dowodzą razem barbarzyństwa wieku, w którym był

stawiony. Zuchwali rycerze, którzy go stawiali, stali się

ofiarą przemocy weneckiej zasłużywszy wprzódy na los

daleko okropniejszy; Wielki przeor tego zakonu Henryk

Palizna, królową Elzbiete, wdowę po królu wegierskim

Ludwiku, uciekającą się do niego z córką swoją Marya,

później cesarzową niemiecką, kazał w rzece bez względu

na prawo gościnności utopić. Miejsce tego wykonanego

okrucieństwa był zamek Wrane i ta sama pamięć miłe

czyni wrażenie wędrownikowi wystawując mu w gruzach

tego zamku ukaranie tak szkaradnego występku. Nada

remnie między wpół obalonemi, nad głową moją wiszące

mi basztami szukałem napisów ; kilka jednak okruchów

przekonały mię, że do wystawienia tego gmachu użyto

gruzów starodawnej rzymskiej budowli. Obejrzawszy za
mek, udałem się ku skałom, zkąd wychodzą źródła , któ

re jezioro Wrane podsycają i w miejscu, gdzie się jedno

znajduje, znalazłem grotę całą przez rośling dianthum po

krytą (capilaire), w końcu której znajdował się niefore

mny głaz, który cokolwiek zepsutego posągu zachowywał

podobieństwo. Miejsce to nazywa się ogrodem Alibeja;

wtenczas bowiem, gdy na Wenetach Turcy zdobyli tą część

Dalmacyi, Turczyn bogaty, Alibej zwany, tam osiadł i roz

koszne ogrody założył, których opis przez dziejopisa Gla

bowaca zrobiony rękopismem w rękach brabiego Strati

co dochował się . Obejrzawszy wszystko, co było godnem

widzenia, poszedłem do hana, czyli gospody, przez Tur

ków w tem miejscu dawniej wystawionej. Jest to czwo

rogran, dwa dziedzińce w sobie zamykający, z marmuru .

z wielkiem staraniem ciosanego zbudowany, siedmdziesiąt

kroków szerokości mający, a dlugości ośmdziesiąt i kilka.
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Izby na około są dosyć porządne , a na dole składy i staj-

nie doskonale urządzone. Nie widziałem w moich turec-

kich podróżach piękniejszej gospody, a trwałość jej bu-

dowli i staranie, z jakiem jest budowana, nie śledzi tej

gnusności, która towarzyszy dziełom tego narodu. Zasta-

łem tam Morlachów naszych przygotowaniem nam obja-

du zajętych; ogień rozłożony na śród dziedzińca, kamie-

niem ciosowym pomoszczonego; dwa barany zarznięte by-

ły pierwszym widokiem , który nas uderzył. Przyznam

się, że nie wielkie o kucharzach naszych miałam mnie-

manie, tem więcej , gdy widziałem ich ze skóry obdarte

barany calkowicie na duży pal drewniany wbijających,

który miał za rożen służyć. Lecz doświadczenie mię prze-

konało, że omyliłem się. Tymczasem wymieszany chleb

pod blaszanem pokryciem, żarem nałożony dopiekał się.

Nakoniec w godzinie cała uczta była przygotowana; jakie

było moje zadziwienie: widzę stół na trzy osoby nakryty,

a na nim dwa całkowite barany, i któż zliczy wiele indy-

ków, drobiu i t . d . Chleb płaski i ciepły służył każde-

mu za talerze, a Morlach służący dużym bułatowym no-

nożem płatał mięsa i na końcu noża nam je podawał. Je-

dnak wyznać muszę , że ten sposób pieczenia nierównie

smaczniejszem od naszego czyni mięsiwo. Ale, ponieważ

objad ten mógłby nasycić cały batalion, znaku prawie nie

było, aby był naruszony, kiedyśmy już byli syci. Nie

można sobie wystawić rozpaczy naszych kucharzy i ludzi

służących hrabiego Borelli, którzy sądząc po sobie rozu-

mieli, że my to wszystko zjeść powinniśmy. Ustawne

ich proźby, wymówki, że nie smaczno gotowane, przypo-

minały mi mile owe domy u nas szlacheckie, w których

starodawna wszędzie, już znikająca, dochowała się gościn-

ność. Nakoniec dokończyliśmy uczty spełniając zdrowie

gospodarza temże samem starem winem , którem nas hoj-
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nie w drogę był opatrzył, przy licznych naszych Morla-

chów z broni ognistej wystrzałach.

List XV. (ze Sebenego.)

Jezioro Wrana (?) ma do dziesięciu mil włoskich długo-

ści, a do trzech i czterech szerokości . Jest jeziorem naj-

znaczniejszem w Dalmacyi i można powiedzieć, żeļjest ra-

zem miniaturą morza, które go otacza, i od którego pas-

mem gór jest oddzielone. W przeszłym wieku kompania

włoska powzięła była zamiar osuszania tego jeziora dając

mu uchod ku morzu; jakoż na pół mile kanał z wielkim

kosztem w skale wykuty. Lecz nie długo postrzeżono, że

podobny zamysł udać się nie może, tem więcej , że łącząc

to jezioro z morzem, to pierwsze większego wpływu mo-

rza doznając, równieby z niem przychód i odchód dzieli-

ło, a zatem nadzieja spuszczenia tego jeziora jest płonna.

Wątpliwości niema, że między warstwami skał toż jezio-

ro ma połączenie z morzem i, że czas sam uchod ten ro-

bi szerszym. I w tem także znaleść można dowód ró-

wnoważności jeziora z morzem, że krajopisarz Gliubowac(?)

opisując to jezioro w roku 1630, wspomina o jego wo-

dach, mówiąc, że są słodkie, a teraz nietylko, że są sło-

ne, ale nawet ryby wspólne morzu w swoim żywią obrę-

bie. Połów jest bardzo znaczny osobliwie węgorzów, któ-

re łowią osobliwym sposobem. Dwóch lub więcej ryba-

ków wchodzi z długim i grubym sznurem w jezioro, je-

dni wodę mącą, drudzy tymczasem, sznurem bijąc po po-

wierzchni wody, spływające zabijają węgorze. Zdaje mi

się, że możnaby zyskowniejszy sposób połowu znaleść ;

ale razem pewien jestem, że ten na naszych rzekach wea-

leby się nie udał. Obejrzawszy wszystko, co godne było

widzenia, powróciliśmy do San Filippo, i zaraz wypłynę-



54

liśmy dążąc do Sebenigo. Droga nasza kierowała nas

ku zachodniemu brzegowi wyspy Paswan , którą pomi

nąwszy, znaleźliśmy się w środku niezliczonego mnóstwa

wysp, i nadwieczorem pominąwszy one zapłynęliśmy na

przeciwko wyspy Morter. Czas mieliśmy dotąd dosyć

piękny, lecz z zachodem słońca wszystko się nagle odmie

niło i gwałtowna burza nas zaskoczyła. Mrok nas tak nagle

objał, że będąc niedaleko ziemi, zupełnieśmy ją z oczów

stracili. Mały nasz okręcik cudem ocalał w tej okropnej

nocy, której ciemność, błyskawice ustawicznie pomnażały.

Piorun po piorunie następował, a wały morskie przelatywały

przez pomost okrętu , wszystko co na nim było gwałtownie

ź sobą zabierając. W takiem się widząc niebezpieczeń

stwie dla gwałtowności morza, sternik nie mogąc okre

tem władać, ani kierunku mieć żadnego - wyjęliśmy maszt

i spuściliśmy się wszyscy na dół okrętu czekajac spokoj

nie rozbicia , które między tyļu wyspami zdawało się nie

ochybne, tem więcej, że mu zaradzić nie było w naszej

mocy. Trzeba bydź w takich przypadkach, żeby pojąć

z jaką niespokojnością w tem położeniu dnia się oczeku

je; jak noc, tak przepędzona, zdaje się długą i jak wiele

trzeba mocy nad sobą, żeby się powszechnemų nie oddać

strachowi . W tym przypadku nić nam więcej odwagi nie

dodaje, jak mieć z sobą doskonałych tçhurzów; mnie to

warzystwo odważnego przed kilku godzinami Pinczyca, i

artysty Włocha nadało tę korzyść. Zachowawszy bowiem

całą przytomność, czy może co bydź smieszniejszego, jak wi

dzieć ludzi prawie od rozumu odeszłych, niebo i piekło

na pomoc wzywających, wykrzykujących i złorzeczących

momentowi, w którym od lądu odbịli, którego dniem

wprzódy tak gorąco pragnęli.

Zapewne, że żaden święty w niebie się nie osiedział

i wszyscy kolejno byli wzywani, a mianowicie świety An
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toni z Padwy, do którego zapewne Pinczyc powtarzał:

wielki święty, ty na kamieniu do Padwy przypłynąłeś

bez przypadku, zacóż chcesz, żebyśmy w dobrem zginęli

okręcie ? Lecz toLecz to nic nie pomagało, pioruny trzaska

ły i łoskot grzmotów głuchem niebo na nasze robił proz

by. Nakoniec wznoszący się dzień więcej jak wszystko

pomógł i morze uciszać się zaczęlo. Korzystaliśmy z te

go momentu , żeby w dalszą puścić się podróż, a przy:

znam się , że tak przez morze byłem zmęczony, żechęć

mi nawet odpadła pytać się o nazwiska wysep; koło któ

rych płynęliśmy. Nakoniec weszliśmy do kanału, który

prowadzi do Sebenigo. Jest wąski, i może bydź poró

wnany do ujścia miernej rzeki. Zamek przez Wenetów

zbudowany broni tego przejścia, które dla pędu wody, ků

morzu idącego, jest dosyć trudne. Po przebyciu tej cie

śniny na dwie mile długiej, wchodzi się do portu bardzo

rozległego, który bardziej jeziorem, jak przystanią, nazwać

należy . Sebenigo leży w samym końcu roztoku, z morza

wydaje się dosyć pięknem , a przy samych murach mia

sta zarzuciliśmy kotwicę.

2

List XVI. (2 Sebenigo .)

Řozległa przestrzeń morska, która rozciąga się przed

miastem , zamknięta jest sznurem gór wapiennych żadną

zielonością nie pókrytych, i których warstwy, rozmaitemi

rozrzucone tręsieniami, żadnego nie zachowały porządku.

Pod témi górami leży Szybin czyli po włosku Sebenigo;

miasteczko małe, brudné, domy niekształtne, ulice ciasne.

Handel ledwie w niem oddycha, i ludność jest dosyć

ograniczona. Nie wiadomo, czy to miasteczko było przez

Rzymian zamieszkane i owszem zamilczenie o niem u

owoczesnych krajopisarzów każe sądzić, że jest daleko
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pózniejsze. Zdanic Guistiniana jest tém podobniejsze, że

się zgadza z podaniem krajowców . Powiada on w ręko

pismie dochowaném , že to miasto zbudowane zostało przez

Uskokow, którzy przedtem mieszkali na skale, gdzie te

raz dawnej twierdzy widzimy szczątki, zkąd, wsiadając

na łodzie, napadali na postrzeżone z góry pierwej przez

nich okrety. Dodaje także, iż w późniejszym czasie zacze

li budować nad morzem chaty , „ szybic , zwane, które mia

stu nazwisko Szybin nadały. Pózniej rabunki Uskoków wzbc

gaciły i zaludniły to miasto, a zburzenie Skarduny naj

więcej do rozprzestrzenienia onego przyłożyć się musiało.

Długo było rzeczą pospolita, póki się nie dostało w ręce

węgierskie, zkąd potem pietnastego wieku przeszło pod we

neckie panowanie. W twierdzy, która wznosi się nad mia

stem, daleko więcej daje się postrzegać weneckich budo

wli, niżeli dawnych; lecz w zupełnem zostają opuszczeniu.

W tem dawnem strasznych niegdyś Uskoków siedlisku wi

dac jeszcze dotąd stare, nie rozwalone mury nad portem ,

w których znajdują się haki służące do zawieszania wcią.

gnionych do miasta w czasie oblēzenia łodzi . Ztąd to wy

chodziły owe flotyle, które jak niegdys kozackie Carogro

dowi, tak te zuchwałej pani Adryatyka groziły.

Szybin jest do tego czasu siedliskiem wielu szlach

ty i domów zamożnych, którzy dawniej znakomite piasto

wali urzędy a tych pomieszkania są daleko od drugich

celniejsze. Pół dnia całe szukałem domu do najęcia w

tem mieście, a znaleźć go nie mogłem , gdy przeciwnie

wszyscy darmo mi dawali schronienie, ktorego jednostaj

nie za pieniądze odmawiali. Nakoniec obrałem dom hra

biego Gabiani, starca ośmdziesiątletniego, który mię z naj

większą przyjął gościnnoscią. Moje postępowanie tu by

ło jednostajne, jak wszędzie, bo – mając mnóstwo listów za

letnych, przestawałem na pierwszym , który pokazałem i
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nie oddawałem drugich niechcąc wdzięczności mojej dzie

lic między wielu, kiedy cała zaledwie winnym obowiąz

kom odpowiedzieć mogła. Przytem krótko bawiąc w każ

dem miejscu i mając czas bardzo ograniczony, który mie

dzy odpoczynek, przygotowania do dalszej podrózy i po

strzezenia dzielić musiałem , nie mogłem go trawic na od

wiedzinach . Dom hrabiów Gabiani był bardzo zamożny,

i najznaczniejszym jego dochodem był połów korali na

głębokich morzach blisko Sebenigo ; ale ten rodzaj handlu

zupełnie zaginął. W mieście stał garnizon dość znaczny,

a kraju całego zarząd jest w rękach gubernatora Zary .

Kościół katedralny, choć bez smaku wystawiony i przy

pominający czasy barbarzyńskie, smialością budowy i wiel

kością swoją zadziwia podróznego.

Jezioro, czyli przystań szybińska jest, jak powiedzia

łem, otoczona wzgórkami w części małej złożonemi z ka

mienia wapiennego, breche calcaire zwannego. Najwiek

sze góry wznoszą się za miastem, i tych łańcuch „Monti

Tartari“ *) nazwany, rozciąga się wciąż po nad morzem. Trzy

rzeki wpadają do tego jeziora, z których zapewne najzna

czniejszą jest Kierka. Dwie zaś pomniejsze przy ujściu

swojem wskazują jeszcze gruzy dawnych rzymskich stano

wisk, których rozeznać już trudno i prócz pomostów mo

zaikowych śladu żadnego nie zostało . Otaczające wzgór

ki to jezioro—mimo zdania labego Fortis, który w dziele

swojem utrzymuje ze są zyźne--mnie się zdają zupełnie

płonne i nie zdolne uprawy. Pospolity marmur, z którego

się te wzgórki składają jest zupełnie podobny istryjskie

mu, tylko daleko więcej ma w sobie tworów morskich.

Warstwy jego są horyzontalne, mniej lub więcej nachylo

ne, ale co zadziwiać powinno uważnego badacza, jest to,

* ) Tatry, Toutry. ( ?) W.

Biblioteka Polska Podróże Sapieliy.
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że mimo równoległych warstw znajdują się daleko zna

czniejsze prostopadłe, które tamte przecinają. Widadź

tam także skałę przedziurawioną, która po slawacku Sa

pliastynna, czyli skała dziórawa, nazywa się . Ta, jakotcz

grota Świętego Antoniego, winne są zapewne swój począ

tek częstym trzęsieniom ziemi, ktore jak wyżej powiedzia

łem, dosyć są gęste w tym kraju . Jezioro zaś samo z sic

bie jest bardzo rybne i poławia się w niem moc niezmier

na wegorzów, łososiów, pstrągów, a mianowicie rodzaj ra

ków szczególny, który jak osobliwość do Wenecyi przy

wożą.

List XVII. (z Skardony) .

Najęliśmy lódź w Szybinie do Skardony, i wypłyneliso .

my z jeziora, czyli przystani, kanałem nic szerszym od tego,

którym byliśmy wpłynęli . Jestto łożysko dawne rzeki Kier

ki, które jest ścisnio ne górami obnażonemi z ziemi i zic

loności. Łożysko to czasem się zwężało, czasem się

przemieniało w jezioro, takiemi samemi jak kanał otoczo

ne górami. Nakoniec po pieciogodzinnej żegludze wpły

nęliśmy do jeziora skardyíískiego, a tam inszy nas, zupeł

nie od przebyłego różny, czekał obraz. Tu suchość i nie

płodność ziemi ustaje, i w tem miejscu szczodra natura

wystawia dzielnością swoją ożywioną krainę a oko- zmor

dowane widokiem ciągłego nie płodnych skał pasma- tu

odpoczywa i w zachwycenie wpada. Tak nagle podnoszą.

ca się ząsłona zamienia scieśniony dotad horyzont w zna

czny wody przestwór, a za nim w odległości rozwaliny

starozytnej Skardony spajają się jednostajnością farby ze

skałami, na których się wznoszą . Obok podnosi się nie

zbyt wielki pagórek trawą i włoskiemi topolami okryty,

na nim kościółek świętego Michała, wsród tej zieloności o

prawny, dodaje jeszcze tej okolicy okrasy.
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Lecz godniejsze naszej uwagi mając przed sobą o

brazy, niecierpliwie to słonej wody przebiegamy przestrzeń .

Tak, jak nie można się zatrzymać długo nad dziełami po

srednich malarzów, kiedy się ma widzieć wybory Werneta;

tak my porzuciliśmy Skardonę po lewej stronie i, jezioro

tego nazwiska za sobą zostawiwszy, zapusciliśmy się na

nowo w nurt przez Kierkę ryty płynąc przeciw jej biego

wi. Ten, podobnie skałami ściśniety i od poprzedniczego

węższy, wystawiał nam brzegi samą tylko genistą, szolwi

ja srebrną i rodzajem średniej malwy okryty. W miejscu,

gdzie Kierka powierzchnię swoją wodnemi ziołami okry

wa, biegu jej wód zaledwie rozcznać można, ale podno

szące się drzew wierzchołki rokują nam zachwycenie, w

którem nic zadlugo zostawać mamy. Nakoniec przyby

wamy do sławnego wodospadu, skradyński Slap po sło

wiańsku zwanego. Tam najzuchwalsze pióro zatrzymać

się musi i, dzielnemu podzlowi Klaadyuszów i Pollersów

oddawszy pierwszeństwo, wyznać,że nie podobna jest opisać

natury, kiedy się nam w powabnej chce ukazać postaci .

Nie trzeba ani w swoich się zapędzać uczuciach, ani ro

mansowego umysłu, żeby się czułym pokazać na wi

dok natury, w najpiękniejszyın okazującej się stroju. Za

łują tego, którego podobny obraz w najżywsze nie unosi

zachwycenie. Zdaje się, że rozkoszne ustronia i przy

jemne posady są tylko swiątnicami, w których przyrodze

nie przez wspomnienia najsłodszych duszy wrażeń hol

du dla siebie wymaga. Uniesiony człowiek poszanowaniem ,

zadziwieniem na widok tych powabów , które go otaczają,

musi bydż złym, jeżeli słodkich ojczyzny, dzieci i przyja

ciół imion sobie nie przypomni. Tu się także czci przc

szłość. Szczęśliwy słodkiemi wspomnieniami, nieszczęśliwy

łzami, a występny wyrzutami hołd jej oddaje. Szum wo
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dy, który częstokroé cnotliwemu ulubione przerywa głosy,

jest dla występnego obrazem niespokojnego duszy jego sta

nu. Tym sposobem natura wsród nawet powabów swoich

chce utrzymywać człowieka w obrębach cnoty ... 0! moja

córko ! Jeżeli kiedykolwiek czytać będziesz ten opis , do

daję dla ciebie, żeś mi tam mimo odległości była przy

tomna.

W pośród z obu stron wielkiemi skałami otoczonej do

liny, której środkiem płynie Kierka, daje się widzieć próg

skalisty więcej jak czterdzieści sążni nad powierzchnię

wody wyniesiony. Z owej to ogromnej tamy, całą dolinę

w poprzek zamykającej, spada rzeka z szumem i łosko

tem w środku rozkosznego i gęstego gaju . Zieloność

drzew, ze śnieżną wody pianą przyjemnie się mieszając,

od głazów i skał przyległych szczególniej odbija. Tak

zachwycający obraz, spadem wody wspaniałym ożywiony,

różną zwykł na siebie brać postać według pór roku,

w których wielkość rzeki uszczuplać się lub powiększać

zwykła. Tak w późnej jesieni, w zimie i na początku wio

sny ogromny wody wylew z trzaskiem gwałtownie na

dół spadajac, ogłusza i przeraża podróżnego. Dzieje się

to właśnie wtenczas, gdy ze wszystkich ozdób ogołocona

natura nie mogłaby znieść rozbioru szczegółów. Zdaje

się, iż--napelniającduszę przypatrującego się temu wido

kowi zadumieniem i trwoga - chciała, żeby zapomniał i rie

uważał drzew obnażonych z liści, niedostatku przyjemnej

zieloności i niespokojności gajów . Używa ona w jedno

stajnym celu tych wspaniałych do swego obrazu dodat

ków , jak Wernet oceanu i obłoków dla upiększenia sza

cownych dzieł swoich, w którychby szczegóły zaniedbane

byly. Latem, przy końcu wiosny i na początku jesieni

obraz się zupełnie odmienia. Nie widać wtenczas łosko

tliwych wirów , nie słychać przerażającego szumu, który
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z początku dziwi, a nakońcu ogłusza. Dusza w tej po

rze oddaje się słodkiemu dumaniu i zachwyceniu , które

obecność porywającego obrazu tworzy i utrzymuje. Ogół

wody wtenczas wązkiem płynie korytem , na różne dzieli

się strugi, które— robiąc sobie nurty przez darnie - między

drzewami, krzewinami i różnemi ziołami z wielką szyb

kością spływają. Tak znacznym spadkiem znużone wody

odpoczywają na skałach, na różne niby piętra podzielonych

i nader powabne w tym składzie przedstawiających wi

doki. Skały te z daleka rozmaite zdają się tworzyć linie,

które przyjemnie z sobą się krzyżując swój początek i

koniec w pobocznej gęstwinie zagubiają.

Najsławniejsze z dalmackich młynów , jeden na dru

giem w schodki zbudowane, boki kaskady zajmując, do

ożywienia tego wspaniałego obrazu niemało się przyczy

niają. Prawda, że dzieląc wodę na mniejsze do ich ru

chu potrzebne koryta, ujmują wprawdzie progowi nieco

okrasy, ale tam, gdzie idzie o użytek ludzkości, natura

pobłaża podobne kradzieże i te łatwo przebacza. Taka

była postać kaskady, gdy ją odwiedziłem, a tak mi się

zdała piękną, że wątpię, aby w innym czasie strojniejsza

okazać się mogła.

Tak poźna roku pora nie pozwoliła mi dostrzedz

rozmaitości roślin, które grunt razem błotnisty i skalny a

zawsze żyźny mógł w tem miejscu wydawać. Widziałem

jednak trzcin , jasionów, vitis idea, konwolwulusów, kle

matydów różne odmiany, wierzb celtis austrulis , gęste

składających gaje, do których przystępu rhamnus, paliurus

czyli kolczysta kruszyna, ostre najeżając ciernie, zabra

nia . Sam wierzch spadu zajmuje trzciną gestą zarosło

bagno, która gęstwiną swoją do zamknięcia wody, na mly

ny zwróconej, wielką jest pomocą. W górze --W cieniu

celtysów i jasionów, jako i innych drzew- rzeka, spukoj
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nym płynąc nurtem, składa tam kamienne cząstki osad,

które, biegąc po kamieniach tego rodzaju , roztworzyła.

Osady takowe rodzą niezmierne tufu bryły, które dno

koryta podwyższajac tem samem nieznacznie progi po

większają. Nasyciwszy się tem trudnem do opisania wi

dowiskiem, powróciłem do skał nieżyznych i z zielono

ści obnażonych , które temu rozkosznemu obrazowi za

ramy służyć zdawały się . Tu przekonałem się o praw

dzie zdania sławnego Roussa, kiedy twierdzi , że same tyl

ko mierne obrazy na wsadzenie w ramy złociste wskaza

nemi bydź mają. Do późnej nocy oderwać się nie mo

głem od tego widoku. Nakoniec zaczęliśmy myśleć o po

wrocie do miasta, do którego z przyczyny wielkiego po

mroku ledwie trafiliśmy. W porcie samym rybak prze

dał mi tylko co złapaną rybę, którą dla nadzwyczajnej

wielkości kupiłem. Była ona z rodzaju „ raye,“ miała dwa

łokcie szerokości, półtora długości a pół cala miąszości ;

dotego ogón , w którego końcu jest ostry kolec, jad

w sobie mający według powieści rybaków, którzy po zła

paniu tego rodzaju ryby zaraz go odcinają.

List XVIII . ( z nad Kierki).

Skardona po włosku, zowie się Skradyń po slawian

sku , jest miastem bardzo już dawnem. Było niegdyś sto

licą prowincyi rzymskiej Liburnia zwanej. Dawniej kwi

tnące, dzisiaj w gruzy tylko obfite, które śledzą jego da

wną znakomitość , jak heraldyczne drzewa przypominają

starożytny upadłych domów początek. Zamieszania kra

jowe, nawet cisnących się zewsząd barbarzyńców , zni

szczyły świetność tej posady i gruzy zastąpiły miejsce

wspaniałych gmachów .
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Miasto to , niegdyś obronno , opasano było dawniej

murem i woda jeziora skardońskiego, po słowacku Pro

klian zwanego, którego odnoga, dawniej znacznie w głąb

kraju zapuszczona, zupełnie teraz wyschła. W czasie na

wału Turków to miasto uchodziło za warowniq; i ciż

z gruzów starożytnych budowli założyli tam na górze za

mek , podobno na dawniej tam od Rzymian wystawiono

go“ rozwalinach . Na tym to wzgórku zwaliska murów i róż

nych gmachów dowodzą pierwiastkowego tam miasta założo

nia . Dawniejszych czasów, kiedy morze rozbójnikami napeł

niono nie pozwalało mieszkańcom bezpiecznie na jego

brzegach osiadać, uważalem we wszystkich miastach nad

brzeżnych pierwiastkowych posad na górach założenie.

Dopiero później za przywróceniem porządku ośmielili się

zejść na płaszczyzny, a nie widząc dla siebie niebezpie

czeństwa na brzegach morskich osiedli i na nich nowe

grody zakładałi .

Góra, na której stoi dawny zamek , musiała bydż nie

dostępna, ale jej spadzistości walących się gmachów gru

zy nieznacznie nadały, a dawny Rzymian cmentarz cał

kiem zasypaly. W tem to samem miejscu widziałem gro

bowce marmurowe w niezmiernych brylach marmurowych

wykute, a z jednego kamienia, nakształt dachu nizkiego

wyrobionego, mających pokrywę. Tak zaś wielkie w nich

wydrążenia , że zdaje się, iż dla wielkoludów były robio

ne. Lecz nic piękniejszego, jak niedawnemi czasy w tem

że samem miejscu wynaleziony grobowiec. Wierzch je.

go nader pracowicie w rybią luszczkę był rznięty. Z obu

stron jednakowe znajdywały się rzeźby, ale wieksza do

skonałość dluta w jednej , niż w drugiej dowodzi, że nie

jednej są ręki dzielem . Wyobrażają one W przyro

dzonej wielkości bożków milości na powietrzu plasaja

cych . Igraja plecionkami, huzdaja między sobą u svitki
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z kwiatów, i w tym powietrznym tańcu nogami ledwo

dotykają się róż , które w naczyniach dno obrazu zaj

mują. Nagrobek ten , którego pieszczony wymysł go

dzien jest powabu geniuszu Albana, podróżnego nader

zachwyca. Trudno, widząć tak smakowite dzieło, nie po

wiedzieć sobie : wielež to piękności i powabów w oso

bie tej było, dla której tak wykwintny wystawiono po

mnik ? — Jakie musiały bydź wdzięki tej ksieni Cypry

dy ? kiedy jej popioły od tylu wieków tańcem miłości

uczczone zdają się mówić do patrzącego słowami poety.

„ In nos tuta ruens Venus, Cyprum deseruit. “

Ktoby się spodziewał w tak odludnych pustyniach i

tak od Grecyi dalekich oglądać grobowiec nowej Aspa

zyi, który i teraz jeszcze w sercu potrzącego smutek i

posepność tworzy. Straż ta miłości, od tak dawnych wie

ków trwania tego pomniku pilnująca, musiała nakoniec

legnąć pod dzikiego barbarzyństwa razami. Grobowiec

ten odkryty natychmiast w kawałki roztrzaskany został,

szczątki onego dosyć dobrze dochowane są oprawione

w murze, i opasują ogród, może ten sam , w którym ze

szła piękność w dni świąteczne niegdyś kwiatami się

wieńczyła.

Udałem się z tamtąd do wielkiego wikaryusza kate

dralnego, o którym mi mówiono, że wynalazł był staro

żytność dosyć ciekawą. Lecz dużo się omyliłem, był to

bowiem okruch tablicy marmurowej i napisu, którego po

łowy brakło. Mimo tego żywa przewielebnego imagina

cya domysłem brakującą część była zastapiła. Nadarem

nie mu wystawiałem, że ponieważ połowy brakuje, któź

wie, jakie można mu było dać znaczenie. Musiałem od

początku do końca trzyarkuszowej słuchać dysertacyi, któ

ra wkrótce pomnoży liczby owych dzieł, co w bezsenno

ściach czytelnikom pewniejszy, jak opium i leki usypiają
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ce, skutek sprawują . Już był dzień na schyłku , kiody

z żalem straconego czasu porzuciłem przewielebnego i

udałem się do sędziego miejscowego Pini, który miał býdź

właśeicielem niektórych starożytności. Jakož znalazłem

dwie tablice mármurowe, przedziwnie zachowanë i napisy

przepysznie ryte. Jedna zawierała pochwaly Nerona, dru

ga dziękczynienia bożkowi miejskiemu. Z pierwszej się

nauczyłem, że starożytność- zachowując ślady tak cnót ro

du ludzkiego, jak też i jego upodlenia, wierniejsza w tem

od historyi— przekonywa o nikczemności wieku, w którym

Neron i jego okrócieństwo mogło sławicielów znaleźć. Po

wtóre , że w starożytności każde miasto mając swego

bożka municypalnego, ojczyzna jednocząc się z bóstwem,

jednakowe z niem odbierała ofiary, i tem uczczeniem pu

blicznem na sercach ludzkich większe, jak u nas, spra

wiać musiała wrażenie .

Ztamtąd gdy wychodziłem , zmrok już ulice miasta i

gruzy pokrywał; przyszedłem do mego mieszkania, prze

jęty porównaniem schyłku dnia do upadku znakomitego

grodu , nad uważaniem którego gruzów dzień cały prze

pędziłem .

Wysławszy więc niepotrzebnych mi ludzi i sprzęty,

jako i chorego Polaka do Sebenigo, poleciłem ich hrabie

mu Gabiani i prosiłem , aby ich wysłał morzem do Spolatro.

Sami zaś — zrobiwszy małe zawiniątka z naszych rupieci i

w broń dobrze opatrzeni --wyjechaliśmy z raná konno zê

Skradynia -- pożegnawszy się z mieszkańcami, którzy w licz

bie kilku set nas za miasto wyprowadzili. Puściliśmy się.

w drogę przejęci dobrem uczczeniem, którego w Skra

dynie doznaliśmy. Karawana nasza składała się z jedne

go młodego Polaka, odważnego Pinczyca i ze mnie. Cztei

rech uzbrojonych Morlachów poprzedzali nasze konie i ,

Podróże Sapiehy.
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tylko co ruszyli, zapiali zwykłą swoją dumg o królewiczu
Marku .

Miasto Skradyń -choć dalekie od tego stanu kwitną

cego, w którym za Rzymian zostawało — jest jednak dla

blizkości Tureczyzny miejscem , do którego karawany te

goż narodu uczęszczają i zkąd towary europejskie do sie

bie uwożą. Dawniej Szybin był metą , do której dotykały

te kupy włóczących się kupców; ale bliższość Skradynia,

łatwe wodą z morza towarów wyprowadzenie, a nade

wszystko han (austeria) porządny, tamże za miastem bliz

ko wystawiony – to wszystko ostatniemu dało pierwszeń-

stwo. Od tego też czasú Szybin codzień upada a Skra

dyń na gruzach dawnej swojej wielkości coraz się bar

dziej pokrzepia. Karawana, jak tylko przyjdzie, natych

miast w hanie zamkniętà przez kraty tylko odbywa swo

je zamiany, a to dla tego, że niesforność i barbarzyństwo

tych ludzi mogłoby tysiąc nieprzyzwoitościom dać pochop,

a zatem i dla zarazy morowej, która, jak wiadomo, nader

często w tym kraju grasuje.

Tylko co wjechaliśmy w góry, miałem ukontentowa.

nie spotkać karawanę turecką z dwóchset koni ujuczo

nych złożoną. Pierwszy raz ten widok moje oglądały

oczy, a jego nowość przyjemne mi bardzo zrobiła wraże

nie. Nie wiem, czy Pinczyć podobnegó doznawał, bo

drżąc cały , jak liść, tulił się do mnie mówiąc mi : „!,,Pa

trzaj wépan na te psie twarze, ( musi di cane ) i uwa

žaj, czy bez szaleństwa można się między nich zápusz

czać ? « Na co mu odpowiedziałem , że mając go z sobą6

możemy bezpiecznie do samego jechać Stambułu . Porzą

dek w tej karawanie był wielki . Przed trzema końmi

ładownemi jechał zbrojno Turczyn, Bosniak. Jeżeli wszys

cy, jak się później przeświadcze, są do nich podobni, to

zapewne piękniejszego rodu ludzi na świecie widzieć nie
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można. Wszystko w nich olbrzymią moc, a twarz odwa

gę i meztwo oznacza. Młodziki z pomiędzy nich znudze

ni powolnym koni ładownych stępem, nie uważając na

chropowatość skał, ufni w chyżość swoich rumaków - wy

puszczali naprzód i nam dzirydowego igrzyska dawali wi

dowisko. Po przejściu tej karawany w dalszą puściliśmy

się droge. Zazdrościliśmy mocno paszym Turkom koni,

na których siedzieli, bo co nasze-mimo ostrych bodźców ,-

i mimo gęstych batów -- równie poważnym krokiem, jak

Rossinant Don Kiszota, postępowały. Nakoniec rumak po

demną obalił się i mnie na skałę rzucił tak mocno, że

niezmiernie się potłukłszy ząb jeszcze na miejscu zosta

wić musiałem . A choć go mocno żałowałem , jednak przy

znam się, że zguba kilkunastu numizmatów w Skradynie

kupionych, a którą poźniej dopiero spostrzegłem , więcej

mnie obeszła.

L'abbé Fortis w podróżach swoich wzmiankuje o żyle

kamienia węglistego, przy drodze będącej; lecz ja wyznać

musze, że mimo wszelkiego staranja i uwagi dostrzedz

jej nie mogłem. Nakoniec przebywszy łancuch gór, któ

ry nas od gór łożyska Kierki przedzielał, spuściliśmy się

na płaszczyznę, w której glebokim a powolnym biegiem

ta rzeka nurt 'sobie ryje . Przy zejściu z gór wjechałem

w gaik z samych klonów : acer monspesulanum zwanych,

złożony; ujrzeliśmy ztamtąd wyspą wśród Kierki wzno

szącą się, i na niej kępe drzew starożytnych, z wierzchoł

ków których wznosiły się dzwonnice klasztoru bernardy

nów, którzy na tem ustroniu, Wissowacz zwanem , osiedli .

Przyjemność położenia tej okolicy jest nad wszelki opis.

Zieloność łąki, w której Kierka porze swe koryto; piękne

wyspy ugajenie ; nakoniec laski na wzgórkach się wzno

szące i horyzont zamykające — to wszystko zachwyca i po

wabem miejsca przejmuje. Naokoliczne lasy winne swoje
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ocalenie klasztorowi, pod którego są opieką i własnością.

Straszna bowiem Morlachów siekiera , nieprzepuszczając

im po barbarzyńsku, powoli tak kraj dawniej leśny z drzew

ogołaca, że nic rzadszego, jak znaleść drzewo, pod któ

rego cieniem możnaby się schronić.

List XIX. (E klasztoru ś. archanioła ).

Odnoga Kierki, która nas od wyspy i klasztoru wis

sowackiego oddzielała, ma do trzechset kroków szeroko

ści. A ponieważ łodzie były przy wyspie, przeto strawi

liśmy dobre pół godziny krzycząc i hukając o przewóz.

Dzień to był niedzielny a nabożni nasi pustelnicy, chwała

bożą zajęci, głuchymi byli na nasze wołania i prožby.

Nakoniec zniecierpliwione nasze Morlachy, zaczely strze

lạć, żeby zwrócić uwagę mieszkańców wyspy a my, ko

rzystająo z tego opóźnienia, usiedliśmy w cienių opusz

czonej kaplicy, i niespuszczając się na klasztorny objad

zaczęliśmy się resztą pozostałej w torbach naszych pie

czeni zasilać, i butelki nasze—z tygwów wydrążonych zro

bione - wysuszyliśmy należycie. Pinczycz, którego po spot

kaniu się naszem z Turkami, strach był już ominął, cze

stem wychylaniem butelek naszych ośmielony przywdziaw

szy na siebie postać poważną tak nagle, że to nas zadzi

wiło, rzekł : „ Przez wzgląd na wépana i na hrabiego Ga

biani , mego pryncypała , opuściłem najpiękniejszą porę

w życiu, uważałeś wépan tych dwóch Turków, co na koń

cu jechali ? gdybym był sam, toby już dotąd głowy ich

były w moich torbach.“ Žeby to zrozumieć, trzeba pier

wej czytelnika oświecić z nienawiścią, jaką pałają Mor

lachowie przeciw Turkom i ostrzedz razem, iż ci—do ustawi

cznych bojów z Turkami przyzwyczajeni - przyjęłi od nich

zwyczaj pokonanym nieprzyjaciołom głowy odcinać i też

:
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z sobą uwozić. Nie mogliśmy się wstrzymać od smiechu,

widząc to samochwalstwo naszego rycerza, a niedoczekaw

szy się ukończenia nabożeństwa zasnęliśmy na murawie

przy miłem rozleganiu się odgłosu organów kościelnych,

który w całej rozchodził się pustyni.

Nakoniec obudzeni przez naszych Morlachów wsie

dliśmy w czołna i płyneli do klasztoru, otoczeni mnóstwem

ptastwa wodnego , którego ani przytomność nasza, ani

strzelania naszych ludzi nie odstraszały. Kierka, choć tu

jest bardzo głęboką, jednak wód jej ruch jest nieznaczny

i zatrzymaniem ich przy skradyńskim słupie czyli progu

jest niezmiernie zwolniony. Przybijamy już do wyspy;

odwieczne celtysy i jasiony okrywały jej brzegi , że zliš

my, jak gajem , do klasztoru, Ojcowie, nabożeństwem stru

dzeni, posilali się w refektarzu i uprzejmie nas przywi

tawszy zapraszali nas do swojej uczty. Wszystko nam

polskie przypominało klasztory ; tak jak u nas kufle; te

same dębowe ławy, które pod ogromnością ojców stękały;

słowem te wszystkie przypadki, tak dowcipnie przez ry

mopisa naszego Krasickiego opisane. Že wiedziałem , iż

ten klasztor posiadał niezłą biblioteke, prosiłem gwardya

na o pokazanie mi onej. Z początku się wzbraniał, na

koniec zezwoliwszy dał rozkaz księdzu bibliotekarzowi,

aby została otworzoną. Czekaliśmy więcej godziny i są.

dziłem , że tak jak w Monachomachii klucze jej były za

ginely, gdy później o prawdziwej dowiedziałem się przy .

czynie. Osadzony bowiem był w tym klasztorze za poli

tycznej opinii przestępstwo kanonik jeden, Łuczyez zwa

ny , z rozkazu rządu. Areszt jego był bardzo ścisły, ii

nim nas do biblioteki zaprowadzono- musiano go pierwej

w inne przeprowadzić miejsce. Nie znalazłem nic bardzo

ciekawego w tym zbiorze książek , prócz dwóch dzieł

wierszem słowackim, które mi wielką zapłatę odrzuciw
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szy księża szlachetnie oddali - i jednego rękopismu bar-i

dzo starożytnego Florusa .

Obejrzawszy cały klasztor siedliśmy na łodzie kla

sztorne mając się udać do młynów , o mile ztamtąd po

łożonych, gdzie nas czekały konie, Podróż nasza była

bardzo przyjemna , piękna dnia pogoda, zieloność okolicy,

wesołość ojca gwardyana, który nas odprowadzał i często

swoją zasilał butelką – to wszystko sprawiło, żeśmy się

nad nasze spodziewanie prędzej na miejscu znaleźli. Za

staliśmy u młynów naszych Morlachów , ale tak dużo

przy święcie posilonych, żeśmy im sami musieli konie

kulbaczyć. Nakoniec rozstaliśmy się z ojcem gwardya

nem, przejęci jego grzecznością , do której jeszcze przy

dał list zaletny do przełożonego monasteru syzmatyckie

go świętego archanioła, w którym mieliśmy nocować. Mły

ny tu będące są jedynym funduszem klasztoru wissowa

ckiego a leżą przy progụ Kierki , ruski ślap zwanym,

który ani wysokością, ani położeniem, ani nakoniec okra

są miejsca do skradyńskiego porównanym bydź nie mo

že. Godzina ledwo przed zachodem słońca była, kiedyś

my ruszyli od mlynów. Jechaliśmy nieco ponad Kierką;

nakoniec przejechaliśmy tę rzekę po moście kamiennym

budowli tureckiej; przy wnijściu i wyjściu onego są progi

i miejsca ostojów, które dowodzą, że dawniej most ten

musiał bydź bramami zamykany. Przy wyjściu z mostu

brzeg Kierki się podnosi, widać ostatki dawnej drogi

rzymskiej, a przy niej skałę gładką i na niej napis, któ

rego wyczytać nie można. Czytałem niepomnę w jakim

pisarzu dalmackim, że tu jeszcze za czasów rzymskich

poległ obywatel tego narodu, któremu ten napis służył za

grobowiec. Potem droga nam znikła i jechaliśmy wśród

chrustów samemi manowcami, a nie trzeźwi nasi przewo

dnicy, sami zabłądziwszy, w przykrem nas stawili położeniu.
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Blakając się po lesie natrafiliśmy nakoniec na trzodę

owiec, której pasterz uprzejmie nas znowu na drogo wpro

wadził. Noc już była ciemnaj droga przykra, znużenie

nasze nie do opisania, a pomroka niepozwoliła mi rozez

nać gatunku drzew , z których był las złożony ; zdawał

mi się jednak bydź bukowym. Dobroczynne wschodzącego

księżyca promienie ukazały nam nakoniec klasztor, jako

metę trudów naszych i miejsce spoczynku. Jak wissowa

ckiej wyspy położenie było przyjemne i wesołe, tak kla

sztoru świętego archanioła jest dzikie i posepne. Nie za

staliśmy w nim nikogo, tylko braciszka, któryếna ławie

marmurowej siedząc przed domem i równie stół kamien

ny mając przed sobą - prosił nas odpocząć, a sam poszedł

po wodę dla ugaszenia naszego pragnienia . Nie pamie

tam, żebym gdzie widział wodę źródlaną przyjemniejszą

od tej, którą nas ten zakonnik czestował. Nakoniec, gdy

otworzył nam mieszkanie przełożonego, na łodygach z pe

wnego rodzaju prosa o trudach dnia tego zapomnieliśıny.

List XX. ( od zwalisk miasta Burman .)

Noc nam przeszła bardzo prędko, mimo grasowania

komarów , któreby zapewne mniej głodnych, jak my, ze snu

potrafiły zbudzić. Pierwsze słońca promienie dały nam

znak do wstania , a oświecając okolice klasztoru odkryły

mi jego położenie. Klasztor ten leży u spodu gór spo

rych, Kierka o dwieście kroków za nim toczy swe nurty,

a płaszczyzna wilgotna, wciskająca się między góry i czę

sto przez wody zalewana, oddziela sam klasztor od pasma

gór, drzewami okrytych. Posada jego jest trochę nad też

równing wywyższona; słowem cała ta okolica dzikiej i

smutnej odludności nosi pietno. Chociaż ten klasztor w
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momencie, kiedy w nim byliśmy, był pusty i jednego tyl

ko zawierał zakonnika, jednak ten przez wzgląd na list

zaletny ojca gwardyana z Wissowacza , gościnnie nas przy

jął i dobrem sniadaniem z rana opatrzył.

Jeden to jest może kąt na świecie, gdzie dwa klasz

tory wyznań różnych w takiej zgodzie i przyjaźni żyją.

Dla pochwały tych księży, którym mało jest podobnych,

muszę powiedzieć, że najsłodsza między nimi przyjaźń,

największa zgoda i najściślejsze ; braterstwo ich ¿ 80

bą kojarzyło. Z wzajemnym szacunkiem o sobie wspo

minając, zawsze i często przysługi sobie wyrządzajac, wy

stawiali obraz nieznany oczom moim . O szczęśliwa oko

lico ! czemu dla dobra ludzkości podobnych przykładów

teszta świata nie naśladuje ?

Zakonnicy greccy , nazwiskiem syzmatyków przez nas

obdarzeni, tyle ~ ile uważałem - i ubiorem swoim i prosto

tą patryarchalną mają postać poważniejszą od naszych mni

chów; a lubý, tak pierwsi, jak drudzy wygodný swój na

świecie pobyt winni pobożności ludzkiej, jednak praco

witość mnichów greckich nad naszymi daje im pierwszeń

stwo. Prawda, że są od naszych mniej uczeni i więcej

daleko ciemni, ale doświadczenie aż nadto pokazało, że le

piej bydź nieukiem, niż źle nauczonym. Kałogiery, czyli

mnichi syzmatyckie, wybrane z pospólstwa nigdý o tem

nie zapominaja; praca w nich tłumi występki, które bez

czynność i gnusność w naszych rodzi ; słowem do pro

stactwa własnym gadają jezykiem, niechcąc w jego oczach

za aniołów uchodzić, ale za ludzi im podobnych.

Słońce już dobrze zaczeło dopiekać, kiedy ruszyliś

my z klasztoru zatrzymani gościnnością braciszka, któ

ry żadną miarą zapłaty żadnej przyjąć niechciał. Dosta

liśmy się z trudnością na góry, które klasztor opasują ,

a które są niezmiernie przykre , i po półtorej godzinnej
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jezdzie dojechaliśmy do drogi jedynej dotąd w Dalmacyi,

kosztem cesarza Franciszka zrobionej, która od samej

idzie Zary ; za moich czasów za Knin nie przechodziła.

Jest ona wygodna i obszerna , pracowicie i kosztownie

zrobiona, sposobniejsza jednak do jazdy konnej , niżeli do

wozowej. Ledwieśmy godzinę tą jechali drog?, gdy po

bokach rozrzucone gruzy dały nam poznać, że droga prze

chodziła przez środek posady dawnego miasta rzymskie

go. Jakoż wkrótce postrzegliśmy trzy duże bramy, ostat

ki wielkiej zniszczonej budowli, którą Fortis w podróżach

swoich sądzi bydź szczątkami bywszego czworograniaste

go gmachu, co miał legiom rzymskim służyć za koszary.

W czem mię utwierdziły najmocniej fundamenta jeszcze

trwające i znaleziony w krzaku przezemnie napis, dosyć

dobrze dochowany, następującej osnowy :

Quintio Julio Aspero

Felici militanti,

Legionario simplici

Ob memoriam gloriae

Julius Caesar posuit.

Potem szły wytarte liczby, oznaczające legion, w którym

służył, liczbę wysłużonych lat i wiek, w którym umarł.

Kamień ten, choć ciężki, uwiozłem z sobą i w późniejszych

podróżach dopiero go straciłem , nie mogąc go wieźć da

lej. Tak znakomita sławy nagroda, w tak odległym od

Rzymian kraju prostemu żołnierzowi wyrządzona , poka

zuje ducha Rzymian i ich wojska , a razem różnicę wieku,

w jakim żyjemy, w którym polegli wodzowie podobnych

nie zyskują pomników. Było jeszcze w okolicach tego

gmachu dosyć napisów; lecz, wszystkie w okruchach i

przez czas zepsute , nie były do wyczytania . Naokolicz

ne tego gmachu rozwaliny śledzą pobliską miasta posa

de, a-według napisów w pobliskich morlachskich wio

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy.
10
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skach znajdowanych i przystosowania dawnych krajopi

sarzy- zdają się bydź szczątkami starodawnego miasta ,

Burman zwanego. Między innemi zwaliskami widziałem

także czworograniastą podstawe, dawniej posąg lub kolu

mnę noszącą ale zagładzenie napisu , nie pozwala wie

dzieć komu ten pomnik był wystawiony. Ktoby chciał

w tem miejscu dalsze czynić poszukiwania, powinien prze

jechać się po pobliższych wioskach morlachskich, z gru

zów tego miasta wystawionych , tam w ścianach można

znaleść liczne napisy, których mi czas zwiedzić nie po

zwolił . Nie daleko tej drogi płynie Kierka, rozmaite na

niej wystawione są młyny. Brzegi onej są niezmiernie

wysokie i trudno wystawić sobie, jak tak mała rzeka,

tak głęboki nurt wyryć sobie potrafiła, a razem jakie by

ło položenie kraju, kiedy ta pierwiastkowo trzydzieści są

žni wyżej w górę miała wyniesionc koryto. Porzuciliśmy

nakoniec to miejsce, które ogólnie w sławiańskim języku

Trojańskim Gradem jest nazwane. Pozostałe zaś bramy

od Morlachów suplia cerkiew, czyli dziurawa cerkiew

przezwane zostały .

List XXI. (2 Kniny ).

Schronienie się przez kilka godzin w pobliższej wio

sce, dla upałów słonecznych, dało nam porę dowiedzenia

się o zdarzeniu osobliwem , które przed miesiącem trafiło

się przy suplii cerkwi. Morlach ośmdziesiątletni z dwo

ma synami dorosłymi wyszedł był od siebie w zamiarze

opatrzenia się chrustem, którego rośnie dosyć przy tych

zwaliskach . Młodzi poszli naprzód, sam zaś stary pozo

stał się nieco. W tem usłyszał nagle strzelanie i domy

ślił się, że synowie jego muszą bydź od zbójców napa

dnięci; lecz, nim doszedł, już jego synów nie było. Padli
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ofiarą lupieżców, którzy postrzegłszy ojca szli ku niemu,

nieobawiając się starca i niemając podejrzenia, aby się

chciał bronić . Ten dał im do siebie przystąpić o pięć

kroków i w tym momencie, gdy ich prosił o życie, znie

nacka strzelił z pistoletu i jednego zabił, z drugiego pi

stoletu kolegę jego ranił, a trzeciego uciekającego wy

strzałem z fuzyi na miejscu położył. Pobiegł natychmiast

w pomoc swoim synom, lecz ich już bez ducha zastał.

Pokonanym więc nieprzyjaciołom pościnał głowy i na znak

zwycięztwa zwłoki onych u siebie zachował. Znalazł bo

wiem w tej zemście ulgę w swojej stracie i przykład wnu

kom (zostawił), do czego był zdolnym w młodości, kiedy

ośmdziesiątletniego starca drżąca już ręka podołała i swo

ją osobę obronić i poległych synów zgonu pomścić.

Puściliśmy się w dalszą drogę chcąc na noc stanąć

w Kninie, jakož nie zadługo okazał nam się na wysokiej

skale obronny Kninu zamek, a po lewej postrzegliśmy

żyzne okolice i płaszczyzny, które to miasto otaczają.

Przeszliśmy przez most, sto kilka kroków długości mają .

cy, budowy tureckiej i na dziewięciu słupach wznoszący

się. Łączy on obydwa brzegi Kierki w miejscu, gdzie

rzeka Butymczyca w nią wpada. Za mostem droga się

podnosi coraz wyżej i okrąża górę , na ktorej stoi zamek.

Jest ona wązka i nieprzywykłemu do gór może się zda

wać niebezpieczną. Jakoż odważny mój towarzysz Piń

czycz chciał koniecznie iść piechoto, i niezmiernie się

na mnie rozgniewał, gdy mu zapowiedziałem, że go w ty

le zostawię. Že już ciemno było i noc nadchodziła, mu

siał bardzo niechętnie wsiąść na konia i pacierze pod no

sem mówił całą drogę. Przyjechaliśmy nakon iec do mia

sta. Miałem listy zaletnie do pułkownika Synobada,

rządcy tamecznego, ale go niezastałem. Major też miej

scowy Nagicz był na winobraniù , musiałem więc przyjąć
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chronienie u Petrowicza, porucznika, a dobro przyjęcie

które tam znalazłem, przekonało mnie, że nie mogłem

lepiej trafić.

Nie można wystawić sobie miasteczka nędzniejszego,

jak Knin, dawniej zapewne Klin, a jeszcze dawniej Arbu

na zwanego, lubo w najżyźniejszej dalmackiej osadzono

jest krainie . Złe powietrze -z wylewów Kierki pochodzące,

wielkiemi upałami dopsute, osadziło śmierć między miesz

kańcami, i choroby nieustannemi zrobiło . Przy wjeździe

moim do tego smutnego grodu , pomroka już znaczna

padała i w pierwszym rzucie oka zdawało mi się widzieć

cienie, nie ludzi, ujrzawszy pierwszy raz mieszkańców

onego. Zaraza w niem tak pospolita i śmierci tak częste,

że niezadługo pustkami zostanie to miasto . Codzień fa

milie nikną, wszystko zapowiada przyszło spustoszenie, i

trzech rządzących : Synobad, Nagicz i Petrowicz byli te

go przykładem , będąc już ostatni z swoich rodów, wszys .

cy bezpotomni. Kierka rozlewając się po okolicznych

płaszczyznach i czyniąc je żyźnemi, sprowadza więc ra

zem do domów dostatki i całun żałobny. Mimo tego

jednak takie jest człowieka do ojczyzny przywiązanie,

że niechce domowych porzucić progów , choć wszystko

mu śmiercią grozi, i nieustanna gorączka koniec mu nie

chybny zapowiada. Mimo tego są w tem mieście więzie

nia, i jeszcze jakie ! jakby warto było konających karać !

Same tylko w Europie pontyńskie błota wystawiają podo

bny widok spustoszenia, ale jaka różnica ludzi ! Morlachy

mieszkający w tem mieście są zawsze Morlachami, to

jest dobrymi a lubo brak nadziei, wprawiając człeka

w rospacz, rozpasuje go na wszystkie zbrodnie, jednak tu

zawsze wędrownik znajdzie ich ludzkimi, zawsze pożało

wania i szacunku godnymi, nie wzgardy. A lubo żaden

z nich pochlebiać sobie nie może, żeby w starości na
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tym się podparł kiju, który mu w krotofilach młodości

za cacko służył, jednak sy wesołymi, żartobliwymi i do

syć do zabaw przywiązanymi. Są to niewinnie skazani,

którzy cios śmierci, niesłusznie zadanej, wesoło przyj

mują.

Zamek jest dosyć obronny, więcej jednak niezdrowo

ścią, jak warowniami swemi straszny, lubo wysokie jego

położenie powinnoby robić go mieszkaniem, daleko od

miasta w dole leżącego , zdrowszem. Chociaż garnizon

był dosyć licznym, jednak prócz kapitana wszyscy byli

tak schorzałymi, że nie było komu stać na warcie. Stan

fortecy jest bardzo opuszczony, widać jednak po szańcach

weneckich, że oni to mieli za punkt pierwszy obrony

w tym kraju.

Gospodarz mój był człowiek światły, ale z strony

majątku bardzo ograniczony, a żona jego kobieta dobra,

porządna, wesoła, już od czternastu miesięcy zaród śmier

ci w zwykłej krajowej gorączce nosząca. Z ukontento

waniem widziałem u mego gospodarza rys rozwalin da

wnego miasta Burnam , a to tem więcej, że się ze wszyst

kiem zgadzał z tem, który na predce zrobiłem . Przybyły

podarunek z owoców oznajmił mi powrót majora Nagicza,

który okazał razem chęć wyświadczenia mi wszystkich

przysług w tym kraju. Ja ---- niepotrzebując innych nad

ułatwienie sposobu zwiedzenia okolicy, którą dla niezdro

wia chciałem jak najprędzej porzucić— prosiłem, abym

mógł mieć nazajutrz czołna potrzebne do zwiedzenia Kier

ki i jej źródła we wsi Topolie zwanej, o mile od miasta

położonej.

Stało się nazajutrz zadosyć moim żądaniom i zrana

odebrałem wiadomość od majora Nagicza , że o drugiej

godzinie czółna będą przygotowane, i sam chciał mi to

warzyszyć. Strawiwszy więc cały poranek na obejrzeniu



78

warowni, poszedłem do majora, gdzie zastaliśmy sześć

czółen przygotowanych. Były one dość obszerne, choć

z jednego drzewa wydrążone ; słowem z rodzaju tych,

które Grecy monoxylon to jest jednodrzewne zowią. A po

nieważ dużo ciekawy byłem sprawdzić podróże Fortysa,

które mi tu ostatki dawnych wulkanów zapowiadały, prze

to kazałem się zawieść do wzgórka, Kapitul zwanego,

wśrodku zalanej przez Kierkę płaszczyzny wznoszącego

się. A że nie miałem już do Knina powrócić, przeto

wszystkie rzeczy nasze, których nie było bardzo wiele, za

braliśmy na czółna a po wykonaniu tego dałem znak

flotyli do wyruszenia.

List XXII. (z Topolir).

Płynęliśmy wylewem Kierki, który więcej na prze

ciąg pół mili bagien naszych poleskich nosi na sobie

postać , a to tem więcej, że takim samym tatarakiem i

trzciną jest zarośnięty. Czółna nasze bardzo płytkie mu

siały często sunąć się po błocie, i wciąż jednostajną mie

liśmy drogo , aż do wzgórka, Kapitul zwanego , o którym,

W poprzedzającym liście wzmiankowałem . Pagórek ten

na kształt wyspy z środka błota się wznosi, a służył da

wniej za mieszkanie kanonikom , kiedy w Kninie była

katedra. Zwaliska śledzą dotąd dawne ich siedliska, i

bujne drzewa orzechów włoskich wyrastając w samem

środku pozostałych cel zastąpiły miejsce dawnych mie

szkańców . Z ukontentowaniem spostrzegłem zdania For

tysa sprawdzenie, o byłych tam niegdyś wulkanach. W rzo

czy samej, wszystkie tam znajdujące się kamienie jedno

stajną ognia noszą cechę i to nie tylko na tej wyspie,

ale nawet na przeciwnej górze Monte-cavallo zwanej i na

drugiej obok niej stojącej, a daleko wyższej, która sławiańskie
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Werbnik nosi nazwisko. Rozmaitość kolorów law tamtej

szych jest nie do opisania. Jedne naśladują trappy,

drugie granity, insze są zupełnie podobne do law wul

kanicznych, w górach euganejskich koło Wicencyi, któ

remi pomosty w Wenecyi układają. Znalazłem także

prócz tych wszystkich law, o których przy opisaniu Wrat

niku wspomniałem, taką onych rozmaitość, że nieskoń

czylbyın iclı opisania. Wyższe zaś miejsca inszych gór

wszystkie okryte były marmurem dalmackim , to jest ka

mieniem wapiennym, powtórnego składu . Lecz powtarzam

jeszcze dla zaspokojenia ciekawości miłośników mineralo

gii , że wszystkie te kamienie, które w tych miejscach

uważałem , choć do innych niewulkanicznych podobne,

jednak dziurki w nich będące, kropki czarniawe, ostatki

żuzlów szklenistych—to wszystko dowodzi ich w ogniu

tworzenia . Po obejrzeniu tych okolic, puściliśmy się w

dalszą droge, na co-mimo chęci , którą miałem dlużej tam

zostać-- przystaćmusiałem widząc schyłek dnia bliski. Rze

ka zaczyna się tu znacznie zwężać i grunt z błotnistego

odmieniać na piaszczysty. Nakoniec wchodzimy w zwy

czajne rzeki koryto, które po obu stronach przedziwnemi

drzewami osłonione, niezliczonemu ptastwu dawało schro

nienie. Woda, najczyściejsza na złotawem ruszającego się

piasku dnie, w przezroczystości swojej krzyształowi nie

ustępuje. Popłoszone pstrągi, których tam moc jest nie

zmierna, zaledwo umykają przed naszemi wiosły, a my

płynąc przeciw biegu wody, jedziemy czasem miałem

piaskowym, przez który się przecisnąć ledwo možem , a

czasem wchodzimy na głebokości, w których dwoje lub

troje naszych wioseł dna zgruntowaćby nie zdołało. Kto

by sądził, aby te wody, przy źródle swojem tak czyste,

tak przeźroczyste, miały się wkrótce odmienić w tak bru

dne, szkodliwe i śmierć wyziewające bagnisko . Tak nie
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winna i śnieżna młodzieńca dusza, puszczona na wodze

namiętności, ocierając się o zepsute towarzystwa, pierwiast

kową niewinnosć w przyjęte zamienia występki.

Trudno wyrazić piękniejszej przejazdżki nad te, któ

re użyliśmy na Kierce, do swego źródła zbliżonej; ale

zmniejszająca się coraz woda i ściśnione jej koryto ostrze

ga nas, że zbliżamy się do celu żądań naszych, to jest

do początku rzeki, którąśmy tak rozkosznie przebyli.

Mielizna coraz powiększa się i staje w oczach naszych most

murowany, dawniej obronną, a teraz rozwaloną baszta

zamknięty. Jest on , jak wszystkie dalmackie, przez Tur

ków wystawiony. Dwadzieścia kroków za nim jest młyn ,

który wychodząca ze źródla rzeka obraca, a tak przy

początku życia swojego jest już ludziom pożyteczna. Za

młynem w pewnej odleglości jest źródło Kierki, które,

że jest dwoiste i od innych różne, warte szczególnego

opisania, tem więcej, że to zjawisko, nieznane w innnym

kraju , często powtarza się w Dalmacyi i jest przyczyną,

że nie masz może kraju, gdzieby karty gieograficzne mo

gły większą okazywać w oznaczeniu źródeł rzek różnicę

i myłki częściej powtarzane.

Jest jaskinia nieco od ziemi wywyższona, dwanaście

kroków otworu mająca w głębokości nieznanej, w wyso

kiej wydrążona górze, z której z wielkim

wypływa Kierka. Chciałem czółnem ją zwiedzieć, ale

płytkość wody natenczas nie pozwoliła mi tego dokazać.

Opatrzony więc w Łuczywo spuściłem się tam brodząc,

i widziałem sklepienie wspaniałe, którego końca dostrzedz

nie mogłem. Szum i loskot niezmierny wody, obijający

się o sklepienia podziemne, durzy wędrownika i strachem

przeraża. Ale to nie byłoby mię wstzymało od dalszego

zwiedzenia tej jaskini, gdyby nie ślizgota kamieni i opór

wodzie podzącej z impetem-niczmiernie trudny, a nade

szumem
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wszystko deszcz kroplisty ze sklepień spadający gasił

nasze łuczywa. Podróżny Fortis dla tej samej przyczyny

musiał zaniechać dalszego zwiedzenia tego źródła, w tem

jednak odemnie szczęśliwszy, że woda w tej porze do

statniejsza pozwoliła mu czółnem wjechać do tej piecza

ry. Taki był stan tego źródła, kiedy go zwiedzałem na

końcu września, ale w inszej porze roku wcale odmienne

wystawia widowisko. Potoki z wierzchołków Stermicy,

najwyższej w okolicach góry przy granicach tureckich

leżącej, w jedno zebrawszy się koryto, spadają z cypla

góry, u której spotli jest jaskinia, o której wyżej wspo

mniałem . Natenczas widok tego źródła jest nierównie

okazalszy. A lubo Kierka przy wychodzie swoim jest

tak szeroka, jak Dunajec, albo Pilica, jednak daleko wię.

kszy ogół wody z samego wierzchu góry, do sta łokci

wysokości mającej, z niezmiernym trzaskiem spada i łą

czy się z pierwszą przy samym jej wychodzie. Niechże

sobie kto teraz wystawi wspaniały widok, który rzeka

z góry spadająca z tak znacznej wysokości sprawić może

a razem przyczynę omyłki, dla której zwiedzający te kra

je ziemiopisarz o sześć, czy siedem mil wyżej, położyłby po

czątek rzeki , który ja w tej porze, w której byłem na

miejscu, musiałbym i słusznie wskazać przy wsi Topolie

zwanej. Kiedy ten ogrom wody z góry zlatuje, natenczas

łuk robi spadając i tworząc ścianę nowa, odosobnia wę

drównika na górze będącego od reszty świata i można

sobie wystawić, co za wspaniały i niezwyczajny wydaje

obraz. Za czasów podróżnego Fortysa to zjawisko było

w całej swojej mocy i piękności. Leżące na boku góry.

jaskinie, dawne zapewne Kierki uchody, służyły mu za tajniki

chłodne, z których napatrzeć się nie mógł tej przedziwnej

zasłonie, co go od reszty powietrzokregu odłączała. Wten.

czas godzinę można iśdź po tej górze, nim się od spadu

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy:
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dzie, gdzie, pierwsze łożysko porzuciwszy, wody z praw

dziwem Kierki źródłem łączą i mieszają się . Ta jest a nie

inna przyczyna rozmaitych omyłek, znajdujących się na kar

taeh dalmackich, której dość przypominać nie moge, aby o

strzerzeni przyszli w tym kraju wędrownicy w nie niewpa

dali. Cała ta góra i pobliższe są całkiem z marmuru dalma

albo z tuffu, to jest z osadów wapiennych, złożone.ckiego

Ale warstwý tak są porozrucane, tak wodami i trzęsienia

mi ziemi pomieszane, że albo żadnego śladu po sobie nie

zostawują, albo wpół koła do góry przewrócone kształ

tem swoim upodobniają się. Nasyciwszy się tym wido

kiem porzuciliśmy miejsce Topolia zwanie, tem więcej, że

nadchodząca noc szukać noclegu nam nakazywała.

List XXIII. (Ze wsi niewymienionej ).

Ždaje mi się, że l’Abbe Fortis się omylił przypisu

jąc przyczyną wylewu Kierki namułom, któremi Butym

czyca , rzeka w Kierkę wpadająca, tę ostatnią napełnia.

Sądziłbym owszem, że trzeba jej szukać w daleko bliz

szej przyczynie, to jest w ruchomościach dna piasczyste

go tej rzeki, która sprawuje, że woda osypami piasku za

tamowana musi sobie koryto inne tworzyć, a dawne łoży

sko powoli w nowe odmienia się bagno. Chcąc temu za

pobieżyć trzebaby od samego źródła, przynajmniej od

mostu , kanałem prowadzić wody żyznemi Kninu grunta

mi, a pomiędzy łąki i płaszczyzny zostawić nietkniętemi.

Te zczasem sameby wyschły, byleby potok, Kossowicza zwà

ny, do ujscia swego w Kierkę był groblami opatrzony.

Ta jednak odmiana, choć z siebie samej nie kosztowna,

nie tak prędko nastąpi, bo potrzeba ludności, a tej licz

bę codziennie zarażliwa zmniejsza gorączka. Lecz wróć

my się do podróży.



83

Koło godziny dziewiątej w wieczór przyjechaliśmy

do wioski, gdzie już na nas czekano, a przygotowaną u

cztę zą staraniem majora Nagicza już tam zástaliśmy.

Domu całego nam familia morlacka ustąpiła i stół już był

nakryty, kiedyśmy przyjechali, Społeczeństwa nasze skła

dało się : z gospodarza domu, czterech innych Morlachów ,

krewnych i synów gospodarskich, iz osób, które nas z

miasta do tego miejsca adprowadzały; kobiety zaś, któ

rych było dosyć w tym domu, całkiem zajęta były spo

rządzeniem jedzenia. Na koniec na deskach spojonych

przyniesiono nam wieczerze, która się składała z dwóch

baranów całkiem upieczonych i nie wiedzić wiele drobiu .

Dopiero w ten czas gospodarz pokazał nam swoją żonę i

córki. Formularz zaś tego przedstawienia był tak orygi

nalny, jak prosto ta obyczajów tego narodu. Poznając

mię bowiem z swoją familia, rzekł: „ Prostite to moja

žena co znaczy; przepraszam , to moja żona.*) Prosti

te to moja ciera “ co jest przepraszam , to moja cór

ka. Zrozumieć nie mogłem przyczyny przepraszania ,.

tem więcej, że ta ostatnia, to jest jego córka, była bardzo

piękna i pełna wdzięków; ale jak się później przekonałem ,

to jest zwyczaj wszystkim Morlachom powszechny. Gdy

przysło siadać do stołu, weszła synowa gospodarska, jedna

z pięknych kobiet, które widziałem , ze zbytkiem morlac

kim przystrojona. Miała na sobie ferezye, krojem i kolo

rem podobną do krakowskiej, zausznice ogromne, pełno

szkieł na szyi, klamry i napiersień pozłacany, chodaki

czyli opanki, ze sznórków przewybornie szyte, iw rękach

trzymała łuczywo, ktore naszą ucztę oświecać miało. Wi

no wyśmienite, przez majora Nagicza z domu przywiezio

ne, prędko wesołość między biesiadujących podzieliło. Wszy

scy po sławacku z jednej pili czary, która kolejño biesia

dujących obchodziła a ci ją wychylająo wzajemne zdrowia

*) Tak samo mówi nasz goral ruski. W.
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wypijali. Tymczasem gospodarz, kolei swojej nie zapomi

nając, ustawnem gości częstowaniem zajęty, najsmaczniej

sze wybierał kawałki, na końcu noża nam je podawał

powtarzając za kazdą razą :, Molim was gospodyne! to jest:

prosim was panie. Tymczasem przytomna synowa , nie,

należąc w niczem ani do naszej wesołości, ani do naszej

biesiady — z oczami spuszczonemi trzymała łuczywo, które

do ostatniego kawałka tliło, nim drugą szczyptę zapalila .

Od tego bowiem zależy doskonałość urzędu nowicy, czyli

synowej, żeby do ostatka trzymać odważnie rozpalone lu

czywo, które posileniu się wieczornemu ojca codziennie

przyświeca. Na tenczas wszyscy winszują i rokują, że

będzie dobrą gospodynią . Niewiem , czy ten obyczaj był

by dogodny delikatnym palcom naszych kobiet; ale wiem,

że wzięty przenośnie nie jest bez znaczenia, i pożyteczny

może zawierać morał. Nadaremne były moje proźby, že

by raczyła usiąśdź i wesołość biesiady z nami podzielić.

Nie ją do tego nakłonić nie mogło, i równie była głuchą

na moje wzywanie, jak na żarty trochę grube naszych

współbiesiadników , które w niczem skromnej jej niewinno

ści nie obrażały. Cóż by ja nakoniec zawstydzić mogło?

czyliż nie wiadomo, że rumienny wstyd naszych kobiet

nie dowodzi nic innego, jak znajomość lub domysł wystep

ku i że prawdziwa skromność nie jest czem innem, jak

nieznajomością onego? Tymczasem wzmagające się pie

wy naszych Morlachów wesołość uczty mnożyły. Między

innemi, duma o królewiczu Marku zapomnianą nie była.

Nieskończyłbym , gdybym chciał tu wszystkie szczegóły na

szej biesiady opisać, a to, co o nich namieniłem, może cię

kochany przyjacielu ! znudzi . Ale ja sądziłem , że tak jak

czytelnikowi zastanawiającemu się wszystkie zwyczaje,

malujące mu charakter narodów nie powinny bydż obo

jętnemi; tak przestępstwem jest dla wędrownika onych

7
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nie uważać i opisania zaniedbywać, Jako bowiem w przed

miocie, którego z daleka rozeznaó nie można, nie opu

szczamy szczegółów , które by nam istotę rzeczy postrzeżo

nej objaśniły; tak ciekawy badacz, nie może poczytać za

obojętne wszystkie połyski światła, które mu naród odle.

gły i jego charakter objasnić i dadź poznać zdołają.

Dosyć późno w noc trwała ta uczta, a jeszcze bie

siadnicy nie myśleli się rozchodzić; nakoniec major Na

gicz—wchodząc w potrzebę, którą mieć mogłem odpoczyn

ku-pożegnawszy się z nami i przyjąwszy moje podzięko

wania z przybyłymi z miasta odjechał-zostawiwszy nas,

opiece gościnnej naszych Morlachów. Nie mogliśmy dla

ciemności ani rzeczy naszych znaleść ani uwag dzien

nych zapiſać, gdy nadeszła znowu nowica z nowym za

pasem łuczywa, przekonała nas v uprzejmości naszych go

spodarzy, a razem o zaufaniu, któremeśmy ich w tak krót

kim czasie natchnąć zdołali . Urządziwszy nasze łóżka,

które się z kilku wiązek siana składały i skończywszy

nasz dziennik, nie chcąc nadużywać cierpliwości naszego

powabnego i cnotliwego swiecznika, pożegnaliśmy ją z

upominkiem , którego przyjąć nie chciała bez pozwo

lenia ojca.

Świt
nas obudził, lecz w momencie, kiedy miałem sia

dać na konia pożegnawszy gościnnych naszych gospoda

rzy, nagle porwała mię gorączka. Nie chcąc się poddać

wzmagającej się febrze puściłem się w podróż, lecz wkrót

ce żałować mi tego przyszło . Zawrót głowy nie pozwo

lił mi dosiedzieć na koniu, a osłabione siły nie dopuściły

iśdź piechotą. Droga też była bardzo nieprzyjemna i tru•

dna, mieliśmy bowiem przed sobą pasmo gór horsawa

ckich, bardzo przykre do przebycia, ciągle drapać się po

trzeba było po skałach ścieżką wąską i przykro w górę

idącą. Nie mogę wyrazić, com wycierpiał, nimeśmy się
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dostali do wierzchołka gór tych, tem więcej, że odbywa

łem tę podróż w czasie największego upału. Przewodni

cy nasi widząc potrzebę, jaką miałem, spoczynku, przy

pomnieli sobie mieszkanie popa greckiego w pobliskim

lesie będące. Udaliśmy się więc do niego, a oskoczenie

nas nagłe dwóch ogromnych pokurczów ostrzegło, że nie

daleko jesteśmy mieszkania. Ten trafunek daje mi porę

wspomnienia czytelnikowi o zwyczaju bardzo niewygo

dnym dla wędrowników , a wszystkim domom morlackim

powszechnym : chowania rozjadłych psów , ktorych dzi

kość i zawziętość jest nie do opisania. Ani poneta sma

cznego kesu, ani bicie nie mogą nigdy zaspokoić tych

żarliwych stróżów; ale kto wie, czy sławne Fingala bry

tany były lepsze. Widok domu pokrzepił siły i nadzieję

moja, lecz ta ułuda niedługo trwała . Zastałem bowiem

sześć osób, składających familię tego kapłana, obłożenie od

pięciu miesięcy chorujących na gorączkę, w tym kraju

pospolitą. Trzeba bydź na miejscu wędrownika, odoso

bnionego od wszelkiej pomocy, której w świecie cywilizo

wanym dostać można, żeby pojąć niedogodność położenia

mego. Gorączka, której byłem dostał w niezdrowych Kni

nu równinach, wystawiała mi smutne skutki onej, którą

w tem nieszczęśliwem widziałem mieście. Przytem dale

ki byłem od wszelkiej wioski, i wystawiwszy sobie na

wet, żebym miał siłę tam dojść, jakaż mię ozekała pomoc

w miejscu, gdzie imie nawet doktora jest nieznane ? Przy

tem deszcz rzęsisty i zbierające się chmury burzę nam

zapowiadały. Mimo tego, wolałem sobie nocleg w lesie

obrać, niż dzielić go z tymi nieszczęśliwymi, którzy na

chwilę się ucieszyli sądząc , że byłem lekarzem , póki

nie dowiedzieli się, że i ja równie, jak oni, potrzebuje

pomocy . Na predce zrobiona z gałęzi buda i okry.

ta kabanicami, czyli płaszczami naszych Morlachów , słu
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żyła mi za schronienie przez noc całą , timo gwałtownej

ulewy, która nie ustawała. Na zajutrz ze świtem, czując

się trochę lepiej, puściłem się w dalszą drogę i zawsze

w towarzystwie deszczu nieustannego przyjechałem do

wsi , gdzie wzmagająca się słabość moja przytulku szu

kać kazała. Wszedłem do najpierwszego domu prosząc

o schronienie i zastałem całą familie siedzącą koło ognia;

budynki bowiem morlackie nie mają kominów, ani pie

ców, ogień się pali na środku, dym idzie prosto w górę i

ucieka szczeliną; w dachu zrobioną. Familia cała na zie

mi siedzi koło ogniska, wyjąwszy starego ojca lub jaką

poważną osobę, którzy siedzą na stołeczkach nizkich dre

wnianych , podobnych do naszych szewskich, tylko niż

szych.

Za nadejściem mojem gospodarz się ruszył z miejsca,

ustąpił mi swego stołka i - widząc, że moja odzież całkiem

była przemoczona i cera niewiele obiecująca zdrowia — ka

zał mieć o mnie największe staranie. Jakuż na wyścigi

starano się zadosyć uczynić jego rozkazom . Mezczyzni

ogień rozniecáli, kobiety obnażyły mię z przemoczonej

odzieży i koszulą starszej córki domu opatrzyli, bo ta je

dna tylko do odmiany znajdowała się. Morlachowie bowiem

nasi, choć bardzo gościnni , jednak na czystość bielizny

nie są dużo wymyślnymi. Przez dwa dni przebywania

mego w tym ludzkim domie nieodmienne było całej fa

milii kóło mnie staranie, i toż połączone z siłami młodo

ści dokazały, że trzeciego dnia znalazłem się zdrowszym

i zdolnym do dalszego odprawiania podróży. Nim tych

szacownych ludzi pożegnałem ; porozdawałem każdemu

z nich upominki, stosowne do wieku i potrzeb każdego

w szczególności. Ostrzeżony bowiem będąc jeszcze w We

necyi, że Morlachy nagrody pieniężne za wyrządzoną go

ścinność mają za obelge, zaopatrzyłem się był we wszyst
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kie rodzaje cacek, które mogłyby przypaść do smaku pos

czciwym Morlachom i, aby nieuchybić w ich wyborzè, uży

łem rady osiadłego tam Sławianina. Jakże też potem ten

mi się nadgrodził wydatek ! gdy z jednej strony smako

wałem ukuntentowanie, które te lichoty rozdawane spra

wowały na umyśle tych prostych i niezepsutych ludzi; a

z drugiej miałem w moim ręku czem dogodzić wdzięczno

ści mojej za obowiązki przyjęte. Doświadczyłem w cią.

gu podróży moich, że jeżeli biała płeć morlacka, równie

jak nasza , na wszystkie stroje ozdobý jest czuła, tak mło

dzieńcom nic się nigdy niepodobało, jak upominek z pro

chu, kul, lub jakiejkolwiek broni, któryby ich rycerskie

mu odpowiadał zapałowi.

To, co w innym kraju mogłoby bydź mnie szkodli

wem, tu owszem stało mi się pożytecznem. Sława bowiem

bogactw moich wszędzie mię wyprzedzała . Radbym, że

byś widział moment, w którym tę szkatułkę szczęśliwą

z darami przynoszono. Oczy wszystkich w nią wlepione,

kobiety pasujące się między chęcią dostania jakiej ozdoby

a bojaźnią okazania onej; słowem milczenie podobne te

mu, które wyrokom sądu towarzyszy. Zbliżeni do natu

ry, szczerej w swoich uczuciach, wszystko do ich serca

trafia i na nie działa, a tem samem nie są w stanie

ukryć żaden swoich uczuć, które ich przejmują. Spojrze

nie tylko po oczach przytomnych dawało mi zaraz po

znać, co się komu podobało, i idąc za tem śledzeniem

nigdy się nie omyliłem . Obdarowawszy, mówię, tę sza

nowną familie, odjechałem przejęty winną dla niej wdzię

cznością. Wszyscy mnie do końca wsi odprowadzili . Wi

dać było w ich oczach smutek z roztania się ze mną po

chodzący. Wszyscy na wyścigi z życzeniami się ubiegali,

gdy z nagła gospodyni domu załamawszy ręce, z czuło

ścią rzekła : „mój boże ! jacy my nieszczęśliwi, ten gość
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nas wszystkich udarował, a my mu nietylko w zamian, ale

na pamiątkę nic dać nie możemy. Żałuję tego, któryby

nie był zdolny uczuć ceny tych słów. Wiem, że one

wskroś mnie przejeły i mieścić się mogą w tej małej na

świecie liczbie wyrazów , w których sama czułość prze

mawia .

List XXIV . (z wioski Jarebisz .)

Ztamtąd jechaliśmy na wieś Polaja zwaną, a - zosta

wiwszy po prawej stronie drogę do Werliku-udaliśmy

się ku górom, z których wytryska źródło Cettyny. Stang

liśmy przed wieczorem u nich i nocleg zajęliśmy w wio

sce Jarebisz zwanej, liczną Wukowiczów familią zamie

szkałej. Stanąłem u najstarszego z familii i zastałem

wszystkich siedzących przy ogniu. A ponieważ miałem

z sobą podróż l’abbego Fortis, który — z mylordem Herve

jem to źródło zwidzając przed trzydziestu laty - najgościn

niej od tej familii będąc przyjęty, w swojem dziele zo

stawił nam tej ludzkiej uczty opisanie . Przeto nauczyw

szy się tego na pamięć, opowiedziałem wszystkie onej

szczegóły. Nie można wyobrazić zadziwienia wszystkich

przytomnych. Znaczny upływ czasu od tego zdarzenia.

sprawił, że już to było poszło w zapomnienie, gdy jeden

staruszek , który dla podeszłego wieku był już oślepł, rzekł;

To istina — co znaczy : to jest rzetelna prawda. Jakož on

był wtenczas perwanym czyli starszym familii, kiedy ci

uczeni podróżni zwiedzali te okolice. Próżnobym chciał

wyobrażać wszystkich zadziwienie i ukontentowanie, tem

więcej, gdy dodałem, że mogą uważać, jako dobry uczy

nek nigdy ani tajnym , ani zapomnianym bydź nie może,

i že, czy prędzej czy później , bez nagrody nie zostanie .

Kazałem więc szczęśliwe pudelko przynieść i kazdego w

szczególności udarowałem jakim upominkiem . Był mo

ment takiej radości i zachwycenia, iż, gdybym go nie był

Biblicteka Polska. Podróże Sapiehy . 12
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zatrzymał, wszystkie barany całej wsi byłyby dla mnie

wyrznięte. Z pracą rzeź tę zatrzymałem , a niechcąc na

śladować tych, co cnotę wielbią dla własnego zysku, po

wiedziałem , że nic nie przyjmę i przestając na chlebie i

mleku, poszedłem spać, kontent choć głodny, że w tych

dobrych ludziach zostawiłem po sobie dobre mniemanie i

przekonanie, że nie dia korzystania z nich byłem w ich

dom zawitał. Uwaga jednak Morlachów - że wiek mój

mlody nie pozwalał ini bydź współczesnym podróży For

tysa i , że bez tajemnego jakiego sposobu i nadzwyczajne

go wiedzieć o tem niemogłem— dała tym prostym ludziom

wyobrażenie , że muszę bydź czarownikiem ; nadaremne

moje zapewnianic, że mam dzieła Fortysa, z którego to

wszystko wyczerpnąłem, nie wyprowadziło ich z tego

mniemania i w niem zostawić ich musiałem .

Tym czasem całej władzy mojej użyłem, żeby do.

trudnej podróży, która mnie czekała, wszystko było przy

gotowanc, jakoż przededniem przysposobiono dużo łu

czywa i z pięćdziesiąt sążni liny. Ponieważ nas dzień

bardzo pracowity czekał, przeto obudziliśmy się przed

świtem i puściliśmy się w podróż .

Znajomość wielkiego świata i ludzi w powszechno

ści przekonała mnie, że dość jest podróżnemu coś nad

zwyczajnego powiedzieć, aby to wzięte zostało za nroje

nie i własne jego marzenia. Wolę wice-- aby ujść tego

podejrzenia i dziwom , które dnia tego widziałem , dać ce

chę większej pewności— przytoczyć ci kochany przyjacie

lu ! wyjątek z dzieła Fortysa, w którem opis rzetelny te

go, co widziałem znajdziesz. Jest to cześć dzicła tego

najrzetelniejsza i nadto dobrze zrobiona , aby do niej co

przydać można. Nie jestem bowiem w chęci naśladowa

nia inszych wędrowników , którzy, jeden z drugiego bio

rąc, niewdzięcznością swoją naśladują zwierzęta, obracaja
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ce się tyłem do źródła, w którem czerpając swoje pra

gnienie ugasiły . Dosyć ci powiedzieć , że tam wszędzie

byłem, wszystkie jaskinie zwiedziłem , wszystkich źródeł

głębokość mierząc nigdzie dna nie znalazłem i, że w naj

większej pieczarze objad jadłem. Przyłączony tu opis

wędrownika Fortysa da ci wyobrażenie o trudach , które

tego dnia ponieść musiałem , a lubo w tych podziemnych

lochach sopliste ozdoby od trzydziestu lat znacznym od

mianom podległy, jednak trudność w odwidzeniu tych pod

ziemnych mieszkań, jeżeli do tego czasu nie zwiększyła

się, to zapewne ułatwioną nie zostala .

List XXV. (wyjmek z Fortysa .)

Zwiedzając pierwszy raz w towarzystwie milorda Her

veja te źródła, mówi Fortis, dwa z nich szczególniejszej

zdawały mi się bydź godnemi uwagi. Pagórki, które się

rozciągają między górarni Koziak i Dinara zwanemi i pig

kne Cettyny otaczają pola, coraz sie bardziej w głąb kra

ju wznoszą i schodzą się potem z górą: Hersowacz zwa

ną. Warstwy ich tyle zewnątrz okazują nieporządku, iż

zdają się bydź zwaliskami gór starożytnych .

Najpierwsze źródło , któreśmy zwiedzili , jest o sto

kroków oddalone od wioski; część dolna pagórków czyni

półkole na około . Jezioro małe, którego woda jest bar

dzo czysta, ukryte blisko ze wszystkiem w skałach i drze

wach, trzydzieści ma stóp średnicy. Mieszkańcy tamtego

kraju twierdzą , iż jest niezgruntowane, rzucaliśmy tam

kamienie białe różnej wielkości , które nie doszedłszy jesz

cze do środka oczom naszym znikneły. Woda jego nie

zdaje się poruszać, musi jednak w wielkiej z jeziora u

chodzić obfitości, kiedy niżej o dwa wystrzały z fuzyi

tworzy już znaczne źródło. Niezliczone mnóstwo pstrą.

gów, z których niektóre do dwudziestu i pięciu funtów

7
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ważą, razem z wodą ze środka gór wychodza, prócz tego

i inne jeszcze tam widzieć wód słodkich ryby. Otwór,

który im służy za przejście, jest nieprzystępny a nawet,

patrząc na niego poziomo, nie widoczny. Ažeby go od

kryć, trzeba udać się na jeden koniec skał w półokregu

będących i patrzyé na niego z góry na dół. Spostrzega

się natencsas rodzaj marmurowego sklepienia nieregular

nego, sześć stóp mającego długości, z którego spodu wo

da wytryska z wielką mocą. Chociaż na powierzchni je

ziora nie postrzega się żadnego tryskania, jednak prze

konać się łatwo można o ruchu kregowym wody z odwro

tniego położenia w nią rzuconych i na spód jej spadają

cych kamieni.

Zródło drugie-położone ze strony przeciwnej, w od

ległości nie wielkiej od wioski —worzy jezioro daleko roz

leglejsze, które warstwy marmurowe otaczają w kształcie

końskiej podkowy. Brzegi jego nie mają tyle świeżości

ani cienia , jak brzegi pierwszego; lecz, jak twierdza, tejże

samej jest głebokości. Z jeziora tego wychodzi jeszcze

strumyk dosyć znaczny, który tem bardziej nim się sta

je przez złączenie się z wodami trzech innych źródeł i

wielu strumyków , z tejże samej góry ku równinie wypły

wających .

Uważając ogrom wody, których dostarczają te jezio

ra i inne źródła na utworzenie rzeki Cettyny; widząc, iż

cała wypływa z góry daleko mniejszej od tych, z których

najznaczniejsze rzeki biorą swój początek ; przypominając

sobie, że wszystkie wierzchołki gór Illiryi są złożone z

kamienia bréche zwanego ; wnosi się łatwo, iż źródła ,

któreśmy zwiedzali, nie były prawdziwemi źródłami Cet

tyny. Chęć raczej nas bierze uważania ich , że tak po

wiem , jako rozszerzenie się rzeki podziemnej, której łożysko

znajdowało się w najdawniejszych wiekach na tych wy.
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sokich i ciągłych równinach, które, przez długi przeciąg

czasu przerywane, stały się gór wierzchołkami. Milord

Horvej świeżo z okolic Belluno przybyły, gdzie urwiska

gór zatrzymują często bieg rzeki, rozumiał, iż na pochy

łości wzgórków gór: Koziak, Gnot i Dinara zwanych, po

znał ślady podobnych zawalin. Nadzwyczajne przerwy

warstw zdają się bydź zdzialanemi, albo przez nagłe roz

stąpienie się, albo przez ciągły wód wyliz. Ażeby spraw

dzić to tak słuszne i tak dobrze wsparte mniemanie ,

przedsięwzięliśmy zwiedzić te jaskinie, które krążą we

wnątrz gór naokoło jezior, o których jest mowa, leżących.

Mimo ich dzikości i ponurej ciemności niektóre z tych

jaskiń zamieszkane dawniej były przez ludzi, zwierzętom

dzikim podobnych. Widać tam jeszcze ślady murów nie

zgrabnych, przeznaczonych na obwarowanie przystępu do

nich i uczynienie ich temże samem nieprzystępniejszemi.

Ludzie twardzi, którzy w tak dzikich przemieszkiwać mo

gli miejscach, musieli mieć zdrowie żelazne . Drapałem

po kilka z tych jaskiń, nie dla własnej zabawy, lecz z chę.

ci śledzenia składu budowli tych gór marmurowych. Mig .

dzy warstwami przewróconemi znajdują się przelamy i

jaskinie, w których niepodobna się trzymać długo na no

gach - aby tam dojść, trzeba się czołgać. W jednej z tych

jaskiń podłoga i sklepienie przy wnijściu do onej zewng.

trznem obsiane są soplami kamiennemi, bardzo twar

demi i kończastemi stalactites *) zwanemi. Wyżej marmur

przez przebywanie tam częste dawnych ludzi dzikich tak

został gładkim, iż ja, czołgając się z usiłowaniem niezmier

nem naprzód, bardzo się często daleko w tył ślizgałem .

Z tych tajników przechodzi się do miejsc przestrzeńszych,

ale równie jak tamte przerażających ponurym ścian oko

pceniem. Dzicy ludzie, którzy w wiekach przeszłych te

lochy zamieszkiwali, często zapewne musieli się znajdy

* ) Podhug tego proszę poprzedzające, te same, słowa poprawić. W.
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wać w niebezpieczeństwie złamania karku, lub też udusze

nia się w gęstym dymie, pochodzącym z łuczywa, które

w mieszkaniach tych piekielnych za pochodnie im słu

żyło.

Ażeby mieć doskonałe wyobrażenie budowy wewne

trznej części kuli naszej, trzeba jak wiesz, albo kopać

głęboko w ziemi, alboli też drapać się z kamienia na

kamień w wydrążeniach, czyli jaskiniach, choćby najstra

szniejszych. Takim sposobem będzie można naturę od

malować tak, jak jest w rzeczywistości, i zebrać tem sa

mem zapas materyi na utworzenie dobrych teoryj, albo

też na zbicie przynajmniej fałszywych. Dotąd nie byłem

szczęśliwym w moich badaniach : jaskinie, które widzia

łem w górach wapiennych, wszystkie są sobie podobne

Lecz zwiedzając góry kruszcowe, w których ludzie jesz

cze nie kopali , spodziewam się , iż kiedykolwiek znajdą

rzeczy mniej pospolite . Jakichżeby wybornych pra

wideł, tyczących się działań chimicznych natury, nie można

w tych ciemnych czerpać przepaściach . Wybadawszy sy

stema i urodzajowanie autorów najsławniejszych i poró

wnywawszy kopalnie z opisami , które dają o ich po

czątku, widze, iż najlepsi nawet natury tłumacze źlo

ją zrozumieli. Śmiem więc zapewnić, iż na mierne udo

skonalenie mineralogii wielkiego jeszcze należy dołożyć

starania i do tego potrzebne są spostrzeżenia ludzi od

wszelkiego uprzedzenia dalekich.

Między podróżami podziemnemi, zaiste ta, którą

w największej źródeł Cettyny odprawiliśmy jaskini, jest,

jak sobie pochlebiam , jedną z tych, które miłośnikom

ziemiopisarstwa fizycznego podobać się zdołają. Przy

wchodzie nie można długo iść prosto ; przymuszeni byli

śmy do nachylenia się, a nakoniec do położenia się na

ziemi i do czołgania się na brzuchu po ścieżce, bardzo
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złej i błocistej , któraby najciekawszego nawet zdołała

zatrzymać. Utwory wód spływających, choć w stosunku

do małej rozległości miejsca, nie mogą bydż tak wspania

łe , jak w wydrążeniach na Antiparos, lub też w Bau

mannshöhlle, są jednak bardzo rozmaite i mnogie.

Igrzyskiem najosobliwszem natury są naczynia ksztal

tu konchy karbowanej lub łuszczkowatej . Jedna między

innemi ma łuszczki kształtu bardzo pięknego, pół stopy

długości mające. Muszla ta cztery cale grubości, a dwie

i pół stóp ma długości i znaczną może w sobie mieścić

mnogość wody. Sztuka nie mogłaby nic piękniejszego

na ozdobienie jaskini, albo strumyka, w ogrodzie utwo

rzyć . Też same wody, które spadając z wysokości dwie

stóp mającej to naczynie utworzyły, robią także doskona

łe wzory fortyfikacyj, we środku wydrążonych, otoczo

nych murami i basztami trzy aż do czterech piędzi wy

sokości mającemi. Nie rozumiej , iżby imaginacya dopo

magała mi w wynajdowaniu doskonałości w tych dziełach,

bo to się zazwyczaj zdarza, gdzie ostatniej nie ma, natura,

tak je sztucznie ułożyła, iż niepodobna, aby, zadziwienie

sprawujac, znudzić mogły ; wiecej ona nawet w tem dzie

le używa doskonalości, niżeli w kształceniu kamienia ma

tematycznego, który się znajduje niedaleko Bononii.

Postepując dalej, widzieliśmy jeszcze kilka małych

jeziór, których powierzchnia pokryta jest łuszczkami sol

nemi z ziemi wapiennej, spath calcaire zwanej . Sól ta

plewką pokrywa powierzchnię wody, która potem cięża

rem swym łamie się, na dół opada, i nowo tworzącej się

miejsca ustępuje.

Bezpośrednio wznosi się pod okapem alabastrowym

gntunek narości białości niewypowiedzianej, podobnej

do śnieżnej. Te wszystkie tak zdają się wychodzić z zie

mi, jak szparagi. Zjawisko to wyziewu pozornc -- które
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niegdyś zwiodło Tourneforta i niedawnemi czasy autora

sławnego historyi kopalni , Pesaro-bynajmniej nas w błąd

żaden nie wprowadziło. Naturalista francuzki bieglejszym

będąc w botanice, niżeli w mineralogii, nie zasługuje, jak

widzimy, na żaden zarzut, gdy wziął pozór za prawdę.

Uczony Włoch tem bardziej godzien jest naszego unie

winnienia, on bowiem spuszczając się na badaczów natury,

bardzo licho i bez starania rzeczy biorących, wspierał

swoje zdania przynajmniej na czynach, chociaż w prawdzie

nader niepewnych. Prócz tego dalekim on jest bardzo

od utvierdzenia przyjętego w szkołach zdania, które - idąc

ślepo zaodwiecznego Pliniusza zdaniem -- przypisuje tak

że kamieniom własność roślinną czyli wegetacye. Rozu

mie on, iż pomiędzy wszystkiemi marmurami ten rodzaj

alabastru kamiennego jest jedynym tylko rosnącym ka

mieniem ; co się zaś innych tyczy kamieni, utrzymuje, iż

te tej niepodpadają właśności .

Częste i widoczne zwaliska warstw marmuru, lub też

kamieni kruchych, które się często w tych zwaliskach

napotykaja, coraz bardziej nas w zdaniu utwierdziły, iż

rzeka jakowaś podziemna ich podstawy zniszczyć musia

ła . Przechodząc się przez długi czas natrafiliśmy nako

niec na most naturalny, utworzony przez łuk na powie

trzu z łożyska skał zawalonych pozostały. Pod tymmo

stem uchodząc wody z gór osciennych skupione wylizały

sobie w rozmaitych warstwach kanał szeroki podziemny.

Tutaj milord Hervey chciał spocząć i tym końcem wy

słał z odwagą niepospolita Morlachów , za przewodników

nam służących , dla uzbierania nowego zapasu łuczywa,

które nam do oświecenia dalszej drogi służyć miało.

Most ten ma dziesięć stóp długości, a dwadzieścia wyso

kości .
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Skacząc – jednej rozwaliny na drugą przybyliśmy

nakoniec do mostu, gdzie znaleźliśmy przyjaciela nasze

go spokojnie siedzącego. Żaden zapewne biskup kościo

ła starożytnego nie przebył ciemniejszych i straszniej

szych grobowców podziemnych, od tych, do których chęć

oświecenia sig biskupa Londonderri doprowadziła. Miej

sce, w którem nas oczekiwał, jest oryginałem piekła, opi

sanego przez Danta; i miejscem najprzyzwoitszem do

dumania nad nocami Younga, jeżeli kto chce jeszcze

je smutniejszemi i okropniejszemi znaleść, niż są w

istocie .

Nie byliśmy kontenci z wynalezienia łożyska, któ

rem wody deszczowe spływają pod most ten warmuro

wy. Raczej nas to gniewało, iż — wiekszy stopień widząc

podobieństwa do bytności tu rzeki podziemnej - niemogliś

myjej odkryć. Strony mostu tak są wysokie i spadziste,

ż niepodobną prawie zdawało się nam bydź rzeczą, aże

byśmy mogli dalej iść nä przód; jednakże ta przeszkoda

bynajmniej nas nie wstrzymała: posuwaliśmy się jeden

za drugim wzdłuż skały, której brzegi wyskakujące

jeszcze nam schodzenie cięższem sprawiały, a nakoniec

widzieliśmy się już wstanie puszczenia się w dalszą po

dróż. Marmur, przez któryśmy przeskakiwali, składa się

z tych samych cząstek, co i ten, który czyni podstawę Li

burnii i wysp pogranicznych, których opis dałem w uwa

gach moich o wyspach Charso i Osero. Ciała małe, kształ

tu rurek, przeistoczone potem w ziemię wapienną, spath

calcaire zwaną, daleko dzielniej w tych przepaściach, ja

ko tež na brzegach morskich rozpuszczeniu przez wodę

opierać się mogą, niżeli reszta kamienia, który je utrzy

muje, i dla tejże przyczyny wznoszą się nad powierzch

nią marmuru , w którym są spojone.

Biblioteka Polska: Podróże Sapiehy. 13
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Spuszczając się kilka kroków po tych warstwach na

chylonych, natrafiliśmy na kilka małych jezior, czyli ra

czej na studnie. Jest rzeczą jasną, iż te dziury pochodzą

z ciśnienia wód wierzchnich , które — w czasie topnienia śnie

ĝu będąc ściśnione i szukając uchodu - warstwy skał roz

darły. Studnie te dały nam poznać, iż chodziliśmy na

sklepieniu, pod którem wszystko było wodą napełnione :

brzegi ich marmurowe mają dwie stóp grubości, zwyczaj

na to także jest grubość warstw na brzegach cieśniny

Quarnaro zwanej .

Rzuciliśmy kilka kamieni białych w wodę czystą

tych jezior, i ścigając je oczami przez minutę, nim jesz

cze do spodu doszły, jużeśmy je z oczu naszych stracili.

Chcieliśmy się jeszcze przekonać z ruchu tych wód, któ

re zatrzymane chropowatością skał bieg swój tracą i ża

dnego zdają się nie mieć odchodu: kilka kawałków kart ,

któreśmy w nie rzucili, uniesione będąc w jednymże kie

runku, przekonały nas, iż te wody, chociaż pozornie ze

wszystkich stron zamknięte, mają bieg rzeczywiście cią.

gły. Spodziewałem się, iż znajdę w tych miejscach od

ludnych ryby, lecz ich nie widziałem, może ich w samej

rzeczy nie ma; może też pokazanie światła i szelest, któ

rý násze rozinawianie sprawiło, owe ryby przestraszyły i

porozpędzały:

Wyszliśmy z tej jaskini nader kontenci , ześmy ją dwa

razy zwiedzili. Zwracając wtenczas znowu oczy na wy

sokie góry, które otaczają bieg rzeczywisty Cettyny, nie

mogłem już wątpić o tem, iżby wierzchołki nie mogły

były przed czasem bydź łożyskiem rzeki dawnej, zapewne

tej samej, która dzisiaj częścią pod ziemią, częścią od

kryta dalej w morze uchodzi . Ramiona tej rzeki zło

żyły ta zapewne w dawnych czasach owe kupy piasku

grubego, który się zazwyczaj w tych górach znajduje.
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Niedaleko wchodu do jaskini przygotowano nam

objad. Miejscem na tę ucztą przeznaczonem był dawny

cmentarz, niedaleko kościoła zawalonego leżący. Między

nagrobkami mnóstwo znajduje się drzew , które przyjemny

cień sprawują . Kamienie-pod któremi spoczywają popio

ły tych dawnych wojowników , których się jeszcze i teraz

herby często wynajdują- znaczne są równie mnóstwem,

jako też i wielkością. Pod drzewami owemi widać wię

cej nad dwieście brył ciężaru niezmiernego, każda z je

dnego kawału marmuru tak, iż możnaby je poczytać za

nagrobki wielkoludów. Niektóre z tych kawałów mar

muru mają ośm i pół stopy długości, więcej nad cztery

stopnie szerokości i tyleż wysokości. Za nadto oddalone

leżą od gór, ażeby sobie nie wystawić trudności sprowa

dzenia onych na te miejsca bez pomocy silň (machin ), prze

myślnie zrobionych . Bryły te niezmierne są po większej

części kształtu rownoległościanów prostokątnych (paralleli

pipéde) dosyć dobrze ugładzonych ; niektóre są kształtu

dzikiego, lub bardziej wykwintnego ; wszystko bez napi

sów , lecz natomiast uwitkamami wypukło rzniętemi ozdo

bione.

Objad ten był kosztem Morlacha Wukowicza przy

gotowany, z największym zbytkiem w mięso obfity. Czło

wiek ten gościnny nierozumi ani słowa po włosku, lecz

doskonale zna prawidła gościnności. Jeden z nagrobków

służył nam za stół, lecz osobliwsze jeszcze do tego po

stawione przed nami stoły, na których dwa pieczone spo

czywały barany. Były to placki z ciasta przaśnego,

przeznaczone, by nam służyły razem za talerze i za chleb.

Jedliśmy kilka z tych potraw z wielkim smakiem, lecz

żadnym sposobem niemogliśmy kosztować tych, które

wlaśnie najulubieńszemi były Morlachów przysmakami

Połykaliśmy placki, które nam się smacznemi zdawały,
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w tem Milord Hervey, obróciwszy się do mnie, rzekł jak

Askaniusz w Wirginiuszụ :

„ Heus etiam mensas consumimus !"
12

List XXVI. (+ Wertiku .)

-

W poprzednim liście wypisałem ci kochany przyja

cielu! wyjątek z dzieła Fortysa, równie wymowny, jak

ciekawy: Ja, który te wszystkie miejsca zwiedziłem ,

czego nastepni podróżņi ślady znajdą w wyspie imienia

mego, które tam zostawiłem , oddając sprawiedliwość spo

strzeżeniom Fortisa, w tem tylko z nim różnią się : naj

przód, że alabastru tam żadnego nie masz, tylko spath

wapienny; potem , że ta plewka pokrywająca powierzchnię

wody, o której on wspomina , pie jest spathem wapien

nym, tylko karbonatem ; nakoniec, że te rurki w marmu

rze, o których on wspomina, są tylko płodami morskiemi,

które, jak wszystkie inne w marmurze dalmackim znaj

dujące się, są przejęte i zamulone osadem wapiennym --i

wtenczas dopiero postrzedz je można, gdy tenże namuł

wodą zostaje spłukany. Powstanie jego przeciw Tourne

fortowi jest niesłuszne i niebestronnie zrobione. Wyma

wia bowiem Włocha, który to samo Tourneforta przyjął

zdanie, a nie uważa, że postrzeżenia w naturze żólwim

idąc krokiem, to co w mniemaniu poprzedników naszych

było mylnego, nie jest dla nich występkiem, ale podobnyz

błąd w uczonym ośmnastego wieku jest nagannym i nie

do wymówienia. Montaigne, ów sławny filozow francuzki,

powiedział jeszcze za czasów swoich :

La nature en praivoyant abondamment á tous les be

soins de l'homme; a satisfait cependant le moins á ceux de

la curiosité . “
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-

-

Każdy wie, że natura—odziewając się zasłoną skry

tości, otaczając się tysiącem krętych manowcówi ścieżek

ludziom przystęp do siebie bardzo trudnym zrobiła. Po

dobna do czułej matki, która niewidomą ręką hojnie dzie

ci swoich potrzeby opatruje, nie cierpi badań i postrze

żeń, a-statecznie zanurzając się w tajemnicach—samym

wybranym gieniuszom i zaszczytom rodu ludzkiego nie

kiedy do łona swego pozwala przystępu. Nikt w tym

wieku, w którym żyjemy, nie może wątpić o tem, że

wszystkie postrzeżenia odwieczne kamieniom roślinność

odmówiły. Wszystkie bowiem dowody, przez dawnych

przytaczane filozofów na poparcie roślinności kamieni,

nietylko ich wniosków nie wspierają, ale owszem zbijają.

Nie jest mojem zdaniem utrzymywać, że się nowe nie

rodzą kamienie, ale te i utworzenie swoje i powiększenie

winne osadom, lub agregacyom , czyli spojeniu ; lub ogniom

podziemnym , albo meteoryjnym , Innego kamienie począt

ku nie mają i sprzeciwienie się tej rzeczywistej praw-,

dzie, tylu dowodami i postrzeżeniami stwierdzonej, więcej

na litość, jak na zbijanie zasługuje,

Po obejrzeniu źródeł Cettyny, w których śledzeniu

odważny nasz Pińczyc nie chciał mi towarzyszeć, po

szliśmy do wzgórka drzewami zarosłego, gdzie milord

Horvey na ucztą był zaproszony. Przypatrywałem się

z największą ciekawością tym grobowcom, które w isto

cie wskazują szczątki narodu, jeżeli nie oświeconego, to

przynajmniej dzielącego z oświeconemi chęć wyrwania

zwłoków swoich z pod władzy niepamięci. Dużo miał

bym w tej mierze powiedzieć, ale ponieważ groby, w tem

miejscu widziane, są mniej od drugich dobrze zachowane

i rzeźby na nich zatarte, przeto zachowam ci o nich na

dal moje uwagi. Kościoł na tej górze będący dawniej

za meczet służył ; sam zaś wznosi się na podstawach da
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wnych rzymskich grobowców, a teraz wali się i kiedy

niekiedy służy za kaplice, w której mszę odprawują. Po

łożenie miejsca rozkoszne : pobliskie jaskinie i liczne źró

dła–to wszystko dowodzi, że to miejsce od najdawniej

szych starożytności musiało bydż znacznem religijnem

stanowiskiem. Wszędzie bowiem , gdzie tylko natura
.

zwyczajnym nie postępowała trybem i w odmianach swo

ich postać niezwyczajną i umysł ludzki zadziwiającą przy

bierała, ludzie prości - nawyknąwszy zjawiska brać za

da — tam zaraz stolicę gusłów, zabobonów i wróżb zakła

dali. A jakież do tego zdolniejsze mogło się znaleść

miejsce ? źródła tryskające, manowce , skryte, których

końca dójść nie można, rzeki podziemne— to wszystko

na nieoświęconych ludziach dużo działać musiało. Mimo

tego żadnej innej nie znalazłem starożytności nad kilka

grobowców rzymskich, które służyły za fundamenta ko

ściołowi a które chcąc przeczytać, musiałem do znacznej

odkopywać głębokości.

Nocowaliśmy w domu Wukowiczów i niezmiernie

strudzeni pracami dziennemi do późnego rana spoczywa

liśmy. Nakoniec po śniadaniu i serdecznem z nimi po

żegnaniu, odjechałem z tego gościnnego domu w towa

rzystwie syna gospodarskiego, któremu ojciec odjeżdża

jącemu rzekł : „ nie powracaj synu do domu ojca, jeżelitym

pobratymcom moim włos z głowy spadnie. “

Porzuciliśmy nakoniec źródła Cettyny i parów , któ

ry sobie w pasmie gór wymyła ; im więcej oddalaliśmy

się od tej rzeki, tem kraj się coraz więcej podnosił. Oko

liczne wioski na wzgórkach się oczom naszym pokazy

wały, gdy z nagła spotkaliśmy kilku Morlachów, odmien

nie od zwyczajnego stroju ubranych i których twarze nie

bardzo mi się podobały. Poskoczył ku nim młody Wu

kowicz i po chwili z nimi rozmowy, tamci się w inng udali
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strong. Ciekawy byłem dowiedzieć się, co to byli za

ludzie. Niechciał nam zrazu tego nasz przewodnik po

wiedzieć ; nakoniec z jak największą tajemnicą przyznał

nam się, że to byli stronnicy sławnego w tych stro

nach hajduka Berdyły. Ale ponieważ to imie ü nas

w Polsce daleko mniej znaczące ma brzmienie, niżeli

w tym kraju, muszę cię w tej mierze oświecić, że hajdu

cy dalmaccy, nie zatrudniali się nigdy, jak nasi polscy,

podpieraniem chylących się kolas ojców naszych.

Hajduk jest wyraz w sławackim jezyku używany i

pochodzi może z arabskiego słowa „ hajdud “ co znaczy

tułacz. Dotąd po słowacku „ hajdy “ i „bajde“ znaczą ró

wnie pójść i przyjść, jak też w małorosyjskiin. Z tąd

poszły ukraińskie hajdaje i hajdamaki. *) Pierwsze od

ustawicznego naglenia wołów do iścia ; drugie ol „ hajde "

idżmy biorą swój początek. Tak hajduki, jak hajdamaki,

osobliwie sicz, mieli swoje prawidła i swoje prawa, które

choć niepisane trwalej dochowane i wierniej od kodeksów

wypełniane były **) .

Uważając odległośé kraju, która pobrzeża morza adry:

atyckiego od pobrzeżów morza czarnego oddziela, trudno

jest zrozumieć, jakim sposobem bez żadnego połączenia

i porozumienia się mogły narody tak od siebie oddalono

na jednych prawidłach utworzyć stowarzyszenie. W tych

obydwóch siczy i hajduków postanowieniach bezżeństwo

jest najpierwszem prawidłem , a zatem stronienie od ko:

**) Słowa hajdamak, kozak, sicz, nie są imiona stanowiąco narody,

bo mam wiele przyczyn sądzenia, że naród osiadły pierwiastkowo

kozackim nazywać się nie musiał.

**) Zakon maltański był istotnie siczą-i można tak śmiało ich nazwać

siczą szlachecką, jak tamtych siczą gminu .
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biet i wady, które z niego pochodzą. Jednakowy duch

wojarski i chęć bohatyrstwa skleiły te towarzystwa, w któ

rych po bezżeństwie; wzgarda śmierci , niedbanie o życie

jest pierwszem prawidłem . Dowodem; że łupieztwo i roz

boje nie były pierwszem ustanowienia hajduków celem,

jest obojętność dla bogactw: bo nie masz przykładu, aby

największy majątek i chęć spokojności kiedykolwiek na

kłoniły hajduka do odmienienia swego sposobu życia.

Sama różnica krajów i posady stanowią jedyną odmianę

między hajdamakami i hajdukami. Kraj żyźný i obfity,

nieprzebyte okiem Dniepru płaszczyzný pozwalały osta

tnim swoje wyprawy licznie odbywać. Kraj zaś dalma

cki nieżyźny, górzysty, przymuszał hajduków do odoso

bnionego życia. Kryjąc się po jaskiniach, panami byli

ścieżek i manowców , z których wypadają; równie wieczną

Turkom wypowiedzieli wojnę, jak nienawiści ku nim nie

znali końca. Szkoda, że nieumiejętność i ciemnota tych

ludzi nie dochowały nam tysiącznych dowodów odwagi

i meztwa, i nie zostawiły nam śladu na piśmie dzieł, któ

re w rękach drugiego Vertot dałyby nam historye, ró

wnie ciekawą, jak ta, w której uwiecznił czyny kawalerów

maltańskich. Pierwszym powodem do zebrania tych to

warzystw było bohatyrstwo i chęć sławy, wrodzona naro

dom słowiańskiego plemienia ; drugim religia ; a chęć zbo

gacenia się, tak właściwa człowiekowi, zastąpiła w krótce

miejsce obydwóch. W pierwszych początkach Sicż sa

mym tylko Turkomi wypowiadała wojnę, później obca

polityka do swoich celów zwracała ich oręż; lecz hajdu

cy dotąd nie odstąpili swego zamiaru i chyba potrzeba,

prześladowanie i chęć zemsty od tego przedmiotu ich od

rywały. Rozsypani po nie ludnych górach, które wąskie

adryatyckie pobrzeże od Turcyi oddzielają, pogrom ich
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imienia jest jedyną warownią, która ten kraj od ture

ckich zasłania napaści . Rząd wenecki — zgasłej wielkości,

cień pozostaly, nakoniec tak słaby, uznał potrzebę tego

ustanowienia i, nie mogąc na tych pustych granicach

utrzymać łańcucha wojskowego- sprzyjał hajdukom za

chowując sobie, kiedy niekiedy dla zaspokojenia zażaleń

potężnego sąsiada swego, własnej spokojności i polityce

robić z nich ofiarę.

Królowie horwaccy najpierwsi uczuli potrzebę oto

czenia się ludźmi tak odważnymi, a do trudów i oboję

tności na śmierć przywykłymi. Powierzyli więc im straż

swoich osób , i w naglącem niebezpieczeństwie natarcie

tej odwodowej straży przynosiło zawsze zwycięztwo. Po

przyłączeniu Horwacyi do królestwa węgierskiego, królo

wie węgierscy potworzyli z nich pułki; nakonice, kiedy

Stefan Batory osiadł tron polski, postrzegł ten król wo

jarski, że bez tej walecznej milicyi niemógłby się obejść

w licznych wojnach, na które panowanie jego było wy

stawione: sprowadził do Polski waleczne Morlachów huf

ce . Ktokolwiek czytał historyą i zna dzieje swego kra

ju, wie zapewne, jak te roty dzielnie popisywały się pod

Połockiem i jak wiele do licznych szczęśliwego bohatyra

zwycięztw się przyłożyły. Poźniej zaniedbane zostało ich

samo imie i to tylko nadawane było tym , którzy, jeżeli

nie walecznością, to przynajmniej strojem , wzrostem , wier

nością i siłą dawnych i prawdziwych przypominali haj

duków .

Pokój ciągły, w którym kraje posiadające Morlachiq

zostają z Turkiem, sprawuje, że rząd nie pobłaża ich na

padom w Turczech i tak ich ściga jak rozbójników . Na

tenczas obracają broń przeciw swoim braciom , i wtenczas

pobliższe mieszkańce często są ofiarami ich zemsty prze

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 14
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ciw rządowi. Lud pospolity, choć na tem bardzo cierpi, ma

dla nich zawsze szacunek i uszanowanie, a tem dowodzi, że

w nich uznaje i dzieli z nimi bohatyrstwo, które temu

stowarzyszeniu się służyło za pobudkę. Nigdy nie zapo

mne, że rozmawiając ze Słowianinem bogatym , który

handlem i przemysłem swoim utworzył sobie był mają

tek przeszło milion reńskich wynoszący, powiedziałem

słyszęc o jego odwadze, iż ma hajducką duszę. Najwięk

sza pochwała, więcejby mu ukontentowania nie zrobiła,

ucałował mię z uczuciem i rzekł: istina brate -- prawda

bracie. Przytoczyłem tu ten przykład, żeby dowieść, jak

nadaremnie działałby rząd władnący tym krajem , gdyby

chciał sprzeciwiać się opinii, od tylu wieków wkorzenio

nej. Największe kary nic tu nie pomogą i mimo wielkie

przykłady, które rząd austryacki robi z Morlachów, którzy

u siebie przez gościnność hajduków przechowują, te zrobią

raczej związki ich tajemniejsze i świętsze, ale nigdy znisz

czyć nie potrafią. Owszem sądzę, że ustanowienie to

w rękach rządu przezornego wszelkie dobro i pomyśl

ność ściągnełoby na Dalmacye, któraby w tym razie

mniej kosztownie i bezpieczniej ochronioną została od

napaści tureckich , niżeli ościenne cesarskie granice.

Do osłonienia tych, bowiem, prowincye całe, utrzymywa

ne w stanie wojny i tem samem od rolnictwa oderwane,

użyte bydź muszą. Żeby się przekonać do jakiego sto

pnia imie hajduków jest Turkom straszne, dosyć jest krok

zrobić w granicach tureckich. Tam liczba mogił pobi

tych Turków , wielkie pierwszych mieszkań tureckich od

granicy oddalenie, mnogość zdarzeń i powieści o nich,

ślady nakoniec spustoszenia o piętnaście i więcej mil

w kraju tureckim widziane — to wszystko dowodzi, jak ich

się Turcy obawiać muszą. Słowem, ustanowić na nich ka

ry za rozboje przeciw rodakom popełnione, dać im co
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kolwiek opieki-pewien jestem, że tak urządzeni hajducy,

podobni do ojców swoich składaliby milicye, krajowi bar

dzo potrzebną i żadnego kosztu nie przynoszącą .

List XXVIL (z monasteru dragowickiego.)

Nimeśmy dojechali do Werliku, uderzył oczy nasze

dom w pięknem położeniu leżący i od wszystkich innych

zwykłych domów morlackich wykwintniejszy. Dowiedzia

łem się, że był mieszkaniem sławnego hajduka Berdyły

Za czasów dawnej Tracyi był król nazwiskiem Berdyło

co znaczy góral bo „berd“ znaczy górę w dawnym sła

wackim języku , a ,berdyanie“ górale, może od nich bar

dy. Nowego tego Berdyło rząd nadaramnie starał się

schwytać i niemogąc się zemścić na jego osobie, dom je

go rozrzucono, familię wygnano, słowem całą posadę zbu

rzono . Nieprzytomny Berdyło nakazał wsiom pobocznym,

aby natychmiast dom nowy został mu zbudowany, bo ina

czej całą okolice w perzynę obróci. Mieszkańcy wiedząc,

że pogróżki Berdyły nie są daremne, wykonali jego roz

kazy i ten dom, który widziałem daleko od drugich wiek

szy, był już trzecim na miejscu, a rząd widząc niesku

teczną zemstę swoją zaniechał dalszych kroków.

Nakoniec przyjechaliśmy do Werliku. Miasteczko

piękne, małe, dosyć dobrze drzewami osłonione, ale bar

dzo mało zaludnione, uważając wygodę jego położenia.

Zbliżając się do miasta widać na wysokiej górze , parowa

mi otoczonej , dawny zamek jeszcze od Wenetów opusz

czony, a przez Turków, jak powiadaja, zabudowany. Skała

ta wapienna jest ze wszystkich stron niedostępna, wyjąw

szy z strony miasta, gdzie przykra do niego prowadzi

ścieżka . Przy samem mieście po lewej stronie drogi

znajdują się lawy, sous marines zwane, które się tak,

jak szysty, (?) łupia, i przejęte są farbami dosyć żywemi.
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Wody i źródła w Werliku są dosyć sławne i czystośd ich

jest niepospolita. Przyznają im własności lekarskie, ale

widziałem bardzo wielu mieszkańców, którzy używaniem

ich, osobliwie w gorączkach, stan swego zdrowia pogor

szyli. Byłem u tych źródeł, wychodzą one z pod pagór

ka, na którym stoi dóm wiejski, mimo swego przyjemne

go położenia, dosyć opuszczony. Cembrowania ich są zro

bione z kamieni dawnym budowlom rzymskim służącemi.

Uważałem te wody z jak największą uwaga, lecz nic mi

neralnego w nich nie znalazłem . Wody te zdają się bydź

letkie, są przyjemne w smaku, żadnego gazu powietrzne

go nie trzymają w rozpuszczeniu ; zdaje się jednak, że

wody ich są zimniejsze, niż pospolicie źródlane. Chcia

łem robić ich rozbiór — i w tym celu kilka wodą napełnio

nych z sobą wziąłem butelek, ale podróże moje, tak pra

cowite, i wiele sprzeczności , których później doznałem , nio

dozwoliły mi tem się zatrudnić.

Nocowaliśmy tego dnia u gościnnego kupca Włocha,

od dawna w tem miasteczku osiadłego, który mię bardzo

dobrze przyjał i wszelkie, jakie były w jego mocy, zrobił

ułatwienia. Okolica Werliku jest sławna przez piękność

kobiet i wyszukanie jako i wymysły ich strojów . Jakoz

w samej rzeczy widziałem tu płeć daleko piękniejszą, ni

želi w reszcie posad morlackich, niewyjmując wcale Kota

ru i Zagorza. Twarze są powszechnie okrągłe, kibić pię.

kna pospolita —iw ciągu dalszych podróż moich, znalaz

łem w nich wielkie do Bułgarek podobieństwo. Częste

w domach morlackich przebywanie było już przebrało

zbiór upominków, któremi nagrodziłem gościnność w tym

narodzie wyrządzoną. Musiałem więc przed wyjazdem

moim z Werliku i przed puszczeniem się w. drogę na

nowo się w te wszystkie cacka opatrzyć, które składają

strój tak mężczyzn jak kobiet, i ręczę, że w dawnych na
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szych ojców rotmistrzowskich rzędach, więcej nie masz

trzęsideł nad te, które zdobią całą osobę dziewczynywer

lickiej.

Zamówiliśmy na bardzo rano konie, ale pluskwy je

szcze nas raniej obudziły. A zatem ze świtem wyruszy."

liśmy do klasztoru greckiego, Dragowicz zwanego, o pięć

mil od Werliku położonego. Droga nasza nic nie miała

ciekawego, wszędzieśmy widzieli pola uprawne i żniwo

w nich zbliżone. Nie widzieliśmy jednak innego ziarna

nad holcus sorghum , czyli wielkiego afrykańskiego prosa,

które łodygą swoją i wielkością podobne jest naszej na

stawach trzcinie. To ziarno uprawione jest pospolicie

w Dalmacyi ponad rzekami, a to z powodu, że potrzebuje

wiele wilgoci i, że w krajach, gdzie wylewy są częste i

małą przerwę czasu między sobą zostawujące, to jedno ziarno

najzyskowniej uprawiane bydź może. Przebyliśmy Cetty

ng po moście kamiennym , tureckiej roboty, i żałowałem

mocno, że nie zostało mi czasu do obejrzenia wyspy, na

tej rzecze leżącej, gdzie są ślady sławnej kolonii rzym

skiej Equum zwanej, i gdzie l'abbe Fortis, knińskim po

dobne, wulkaniczne znalazł wzgórki. Porzuciliśmy Cetty

ne za sobą , w miejscu gdzie mniejsza rzeczka w nią

wpada i idąc ponad nią zbliżaliśmy się nieznacznie do

jej źródła żyźne przebywając łąki. Ten sam kierunek

utrzymując dojechaliśmy do pasma gór, które, Dalmacyo

od Tureczyzny przedzielając, jest samo biegiem Cettyny i

jej równinami od nadmorskich gór oddzielone . Weszliśmy

nakoniec wjar, czyli padół w środku gór postacią do si

ciowej matni podobny, z którego tryskało źródło tej ma

łej rzeczki, otoczonej w około lasem rozkosznym. Nie

widać tam innych drzew, jak orzechy włoskie , ileksy, ja

siony i wiele gatunkach wierzb. Z pośrodku najgęstszej

kepy drzew , w najodleglejszem i najdzikszem miejscu
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z nagła, jak czarodziejstwem , spostrzegliśmy monaster dra

gowicki. Nie można wyobrazić zadziwienia, które tak na

głe a niespodziewane spostrzeżenie w nas zrobiło , tem

więcej, że w tej dzikiej gęstwinie prędzej sądziliśmy na

paść na dzikie jakie zwierze, niżli na zamieszkałą posa

de. Lecz taki jest duch, który przewodniczył wszystkim

ustanowieniom monasterów greckich. Zawsze je znaleźć

można w miejscach najdzikszych i położeniach romanty
i

cznych . Zdaje się, że te klasztory zachowały jeszcze da

wny instynkt pierwszych religijnych towarzystw i zawsze

szukały zasłony, lub dziczyzny, ich przed ludzkiem ukry

wającej okiem, i, która zamieniając ich monaster w praw

dziwą odległość, wszystkim przybywajacym każe ich brać

za dawnych kościoła pustelników.

List XXVIII. ( z domu Pinczena.)

nas i

Przyjęto nas w klasztorze z jak największą gościn

nością ; ihumen, czyli przełożony był człowiek bardzo

ludzki, ale nieborak od kilku czasów napastowany był

od febry i, niemając przy sobie tylko jednego zakon nika

i to chorego do usługi, bardzo był niespokojny o

przejęty bojaźnią, żeby nam na czem nie brakło . Zaspo

koilem go, jak tylko mogłem , wziąwszy na siebie stara

nie zatrudnienia się sam moim objadem i widziałem

ź ukontentowaniem , że więcej był zajęty bojaźnią, aby

nikt się nie znalazł, coby się naszą zatrudniał kuchnią,

niżeli własną febrą dręczony. Zaczęliśmy się więc krza

tać koło naszego objadu i, gdy koło niego zwijaliśmy się

w środku kuchni niezmiernie czarnej i okopconej, zdało

mi się postrzedz, że piec do chleba był wymurówany

ciosem z większem staraniem rzniętym , niżeli reszta . Ja

kož się nie omyliłem, bo uważałem , że wszystkie służyły
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przedtem dawnym rzymskim grobowcom , po których roz

rzuceniu, tu były przeniesione. Między niemi nawet ro

zeznałem napis, który zapewne przypadkiem więcej, jak

z umysłu, na właściwem znajdował się miejscu. Był to

apis okrywający dawniej zwłoki piekarza rzymskiego,

któremu ten piec chlebny służył za nagrobek. Był bar

dzo krótki i po imieniu i przezwisku nieboszczyka - nie

nastepowały, jak tylko te dwa słowa : „ panem fecit.“

Pierwszym naszym potrzebom dogodziwszy, poszed

łem do przełożonego i oznajmiłem mu powody mojego

tam przyjazdu, które nie były insze, jak, żeby pozyskać

od niego wszelkie łatwości i uwiadomienia potrzebne do

wnijścia w granice tureckie, chcąc, jak dodałem, widzieć

górę Prolog, która na same spojrzenie zdaje się bydź

najbardziej wyniosłą w tym kraju. Przełożony, wysłu

chawszy to wszystko cierpliwie, odpowiedział mi, że nie

bezpieczeństwa, na które się narażałem, były niezrachowa

ne i, że bez eskorty podróż odprawiać w kraju tak

dzikim i tak hajdukami napełnionym: było się wystawiać

na śmierć nieochybną. Widząc jednak mój upor w tej

mierze i nieprzełamane moje przedsięwzięcie, zaręczył, że

wszystko zrobi, aby mi dogodzić, ale razem przyznał, że

sam przez siebie nic robić nie może i, że wszystkie jego

dla mnie przesługi kończą się na poleceniu mię szczegól

nem sardarowi czyli rządcy wsi, Bitulicz zwanej. Že gdy

by ten nic dla mnie uczynić nie mógł, natenczas nie zo

stawało mi, tylko jechać do Imoskich, gdzie jeden z jego

księży, tam zamieszkaly, ułatwiłby mi sposób przejścia do

Turek, które znalazłoby się zapewne nie tyle przeszkoda

mi zagrodzone, jak z strony Prologu. Lecz, że w tym

ostatnim przypadku już nie mogłem widzieć góry Prolog,

bo musiałbym z Mostaru wracać się nazad, ponieważ to

ostatnie miasto jest przynajmniej dwadzieścia mil niżej



112

Prologu położone. Po takich uwagach przełożonego - na

myślania się moje nie były długie, podziękowawszy mu

bowiem za jego rady, prosiłem go o przewodnika chcąc

zaraz odjechać do Bitulicz ; obiecał mi go , lecz nie pre

dzej jak nazajutrz po mszy, ponieważ nicmiał nikogo

w domu, a że nazajutrz miało następować święto uroczy

ste ich obrządku, przeto po skończonem nabożeństwio

miał nam dać kałogiera, któryby nas do wsi Bitulicz od

prowadził. Wezwawszy więc cierpliwość na pomoc, po

święciłem resztę dnia na oglądanie okolic. Te mi nic

ciekawego nie wystawily, widziałem tylko wzgórek, na

którym znajdowało się wiele starych grobowców, które

pozbawione ozdób i napisów nic szczególnego nie wysta

wiały. Pora zaś była nadto późna, ażeby dokładnie mo

żna było sądzić o roślinach tej okolicy. Wody tej małej

rzeczki, która bierze swój początek koło klasztoru, są na

pełnione wyśmienitemi pstrągami i obracają kilka młynów

przed ujściem swojem w Cettynę.

Nazajutrz po śniadaniu i doczekaniu się końca nabo

żeństwa pożegnaliśmy uprzejmego przełożonego, który,

mimo wszelkie moje naleganie, żadnej nagrody za wyrzą

dzoną gościnność przyjąć nie chciał. Przed puszczeniem

się w drogę opatrzyliśmy dobrze broń naszą, a cała na

sza karawana nie składała się jak z czterech ludzi i pię

ciu koni . Zaczęliśmy się drapać na pobliską górę ścież

ką bardzo przykrą i wyniosla. Po dwugodzinnej jeździe

dostaliśmy się do wierzchołka, gdzie leży folwark kało

gierów i ich stodoły opasane murem dosyć starannie zro

bionym. Ztamtąd wierzch góry odmienia się w plaszczy

znę i mieliśmy dosyć dobrą drogę aż do wsi Bitulicz .

Tam przyjechawszy — najpierwszem mojem było staraniem

zajechać do rządcy wioski , czyli sardara, któremu byliśmy

zaleceni, lecz na nieszczęście niebyło go w domu i po
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wiedziano nam, że pojechał do manasteru Dragowicz i, že

musiał inszą jechać ścieżką, kiedyśmy go nie spotkali.

Będąc więc zawiedzeni w naszych nadziejach, wzieliśmy

przewodnika chcąc jechać do mieszkania niejakiego Mor

lacha, Pinczem zwanego, i prawie na samem pograniczu

tureckiem leżącego . Tu nas kałogier, służący nam za prze

wodnika, pożegnał, równie jak jego przełożony grzecznie

się wymawiając od wszelkiej nagrody. Puściliśmy się więc

w drogę z nowym przewodnikiem mając przed sobą wierz

cholki niebotyczne góry Prologu i wysokie gór pasmo, służą.

ce Tureczyźnie za granicę. Pomnażające się przeszkody i

niebezpieczeństwa zdawały się podsycać moją ciekawość i lu

bo wszyscy utrzymywali jak rzecz niepodobną, żeby się prze

drzeć tędy do Bosnii, jednak mię to nieprzykonywało. By

łem nader ciekawy dostrzedz końca tego niezmiernego, jedno

stajnego gór następnych (sécondaires) pasmá, którem ląd

okrąża się od Adryatyku. Chciałem właśnie oczami zpraw

dzić, jeżeli na drugiej gór pochyłości od Bosnii nieznaj

de coś pierwotnego (primitif ), lub ciekawego w mireralo

gii krajowej. Od samego Tryestu nieuważałem bowiem

tylko nudzącą jednostajność w licznych górach, które prze

byłem . Do tego, że żaden podróżny, ani badacz natury

nie postali nogą w tym kraju, miałem nadzieję znaleść

tam nietknięte dla moich dociekań pole . A lubo Fortis

doszedł był do góry Prologu, jednak nagłość, z jaką mu

siał się cofnąć, nie pozwoliła mu nic wspominać o skła

dzie tej góry i nie mówi tylko o kilku napisach słowa

ckich, które tem bardziej bodły moją ciekawość, że ich do

tąd żadnych nie widziałem . W tych myślach byłem za

topiony, gdy znagła usłyszeliśmy stąpanie koni i postrze

gliśmy kupę zbrojnych ludzi, z siedmiu lub ośmiu osób

składającą się i za nami biegnącą. W mgnieniu oka sko

czyliśmy z koni i, broń naszą przygotowawszy, czekaliśmy
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ich zbliżenia. Leczjakie nasze było zadziwienie, widząc,

ze nasza bojaźń była próżną, i, że ci zbrojni ludzie nie

byli nic innego, jak sardar z Bitulicz, który z kilku krew

nymi biegł za nami swoje nam ofiarując usługi. Doniesli

nam oraz, że przyjechawszy do Dragowicz, przełożony ich

natychmiast odesłał nazad z rozkazem, aby starali się nas

dognać i nam do końca towarzyszyli, co też oni wykona

li pomordowawszy niezmiernie swoje konie . Podziękowa

łem mu za tę jego grzeczność i chcąc mu dadź dowód mo

jej wdzięczności kilka cekinów mu ofiarowałem , lecz na

daremnie, odrzucił je bowiem ze wstrętem ; widząc jedna

kowo, że ja na tem cierpiałem , przyjął je i rozdał między

swoich ludzi.

Może, powtarzając tylekrotne dowody szlachetności Mor

lachów , znudzę czytelnika. Obawa ta byłaby słuszną, gdy

bym nie pisał dla Polaków . Jako bowiem syn prawy

słyszy z radością wyliczanie przymiotów ojca; tak my Po

lacy przykonywając się o szlachetności naszego początku

i o cnotach tego narodu, którego jesteśmy osada, powin

niśmy czuć wdzięczność i poszanowanie dla tych, którzy

enotami swojemi ojczystą, kolebkę naszą okrasili. am

szukać nam należy szczątków obyczajów , których u nas

nie został się tylko cień, lub podanie, tu wziąść przykład

i dowód, że istotna miłość ojczyzny na wiernem ojczy

stych obyczajów zachowaniu zależy i, że naród tą praw

dą przejęty, osłoni się tarczą, która nietylko go w cało

ści zachowa, ale nawet stępi razy najpierwszych świata

podbicielów ..... Morłach jest zawsze Sławianinem i

następna wieków kolej w nieodrodnej zastanie go postaci.

Uważając nakoniec to samo bezstronnem okiem, czyliż

cudzoziemiec światły, miłośnik ludzi może obojętnie pa

*) Cekin jest więcej jak jeden czerwony złoty.
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trzeć na cnotliwy naród, który zaszczyt plemieniowi ludz

kiemu przynosi. Filozof zmordowany zepsuciem gminu,

w którym żyje, odosobniony, przyjemnie oczom swoim od.

pocznie, gdy spojrzy na kąt może szczególny na świecie,

gdzie zysk podły nie skaził jeszcze szlachetności duszy,

gdzie ludzie, uznając w każdym człowieku brata, są bez

żadnego osobistego widoku gościnnymi, ściśle słowa do

chowującymi, podległymi rodzicom i starszym , czułymi o

honor swoich towarzyszek, wdzięcznymi za najmniejsze do

brodziejstwa, posuwającymi odwagę do zbytku, czczącymi,

jak bóstwo, zwyczaje przodków, i strasznymi nieprzyja

ciołom swoim. Takimi są — Polacy ! przodkowie nasi i

mimo tego poczytani są za barbarzyńców przez ludzi, któ

rzy ich w niczem nie warci. Spyta się może kto : dla cze

go ? ...... dla tego, że czytać nie umieją.

Smutna jest rzecz wystawić sobie, że w tym kregu

cywilizacyi, który ludzie starają się przebiegać, zdaje im

się, że prostej linii odbywają kierunek i, że najwięcej

uszli, gdy się najmocniej oddalili od punktu, z którego za

częli swoją podróż, to jest od łona natury. Takim idąc

ludzie obyczajem , obracają się tyłem do natury tak , jak

dzieci niewdzięczne, co porzucają matkę, bez której sta

rań zdają się módz obejść. I to jest, co nazywamy szukać

cywilizacyi, jak bardzo dobrze uważał Jefferson , prezy

dent stanów zjednoczonych. Chęć udoskonalenia (perfec

tibilité) każe ludziom przebiegać z wielkim mozołem dro

gę przykrą i obwodową, która zaczyna się od natury i na

niej się kończy. Punkt największego oddalenia się, któ

rego ludzie dojść mogą, nie jest tylko, perigaeum , czyli

miejsce największego wyniesienia krągowego ; i ten ra

zem jest stopień do którego świat teraźniejszy na pół

cywilizowany dostał się, najmocniej się od natury odda
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liwszy. Potem nieznacznie człowiek ułudzony prostością

kierunku, gdy rozumie coraz więcej się oddalać, zaczyna

powracać poniewolnie do tego punktu, z którego wyszedł,

aż póki szczęśliwym zbiegiem światła, rozumu i doświad

czenia nie postrzeże, że bez przyczyny od niego się od

dalał. Nakoniec do powszechnej matki twarzą się obraca

i żaluje, że tyle pracy bezpotrzebnie sobie zadał, ułudzo

ny zaufaniem w swojej sile, uniesieniem się przykładem

drugich i nieszczęsnem uleganiem tej chęci zmiany, któ

ra mu jest wrodzoną. Z tych więc względów większa

część wyboczeń i omyłek ludzkich jest nieznośną, bo jest

z rodzaju tych, którychby się człowiek nie dopuścił, że

by się był mniej od natury oddalił. Więc ludzie nigdy

szczęśliwymi nie będą, póki w sprzeczności i wojnie usta

wicznej z naturą uporczywie trwać zechcą. Cechą i wróże

bą tego szczęśliwego zwrotu jest powrócenie prostoty

obyczajów . Lecz do tego dojść nie można, bez wskrze

szenia patryarchalizmu na świecie ; bez ujednoistnienia oj

czyzny z religią i póty, póki odosobniać nie przestaniem

polityki narodów od moralności, opinii od praw i razem

sprawiedliwości od možności dokazania. Ale powróćmy

do naszych cnotliwych Morlachów i skończmy życzeniem

im nauk i wiadomości, ale nie kosztem szanownych ich

cnút, ojczystych obyczajów , słowem patryarchalnego ob

chodu życia nabytych, bo inaczej nauki, choć tak ludziom

potrzebne, byłyby i nadto drogo zapłacone i nienagrodzi

łyby straty niepowetowanej.

List XXIX. (z Białobrzegu .)

Przyjechaliśmy wieczorem do domu Pinczena Morla

cha, tam zajechawszy spytałem się tego poczciwego Sła

waka, czy zechce nas na noc przyjąć ? lecz ten, nagle roz
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gniewany, porzucił mnie nic nie odpowiedziawszy. Nie

domyśliłem się przyczyny jego gniewu, już myślałem od

jeżdżać, gdy przewodnik mój zatrzymał mnie ostrzega

jac, że najmocniej gospodarzowi uchybiłem powątpiewając

o jego gościnności. Natychmiast więc poszedłem do do

mu, gdzie cała familia gospodarska czekała na moje przy

bycie. Od tego czasu nie było przerwy wszystkim grze

cznościom, których doznawałem i niektóre małe upominki,

rozdane między przytomnych, tak wszystkich wesołością

napełniły, że cały wieczór przeszedł na piewach i dumie

o królewiczu Marku.

Mieszkanie Pinczena było na skale wapiennej, która

tak, jak pobliższe góry, wodami i trzęsieniami ziemi była

całkiem rozruconą. Gaik złożony z klonów , rodzaju acer

monspesulanum , otaczał wszystkie gospodarskie budowle i

tam się przekonałem , że ten rodzaj drzewa, który u nas

jest tylko krzewina, na właściwym sobie gruncie do zna

cznej dochodzi wysokosci. Znajdowały się bowiem pie

które, co na grubość więcej stopy średnicy, a na wy

sokość blizko dwadzieścia i pięć stóp miały. Jeden tyl.

ko cel mając przed sobą, to jest wciśnienia się do Ture

czyzny, wziąłem na bok gospodarza domu i wyłuszczy

łem mu powody, które mnie do niego przyprowadziły, do

dałem oraz, że sądziłem, iż on sam zdolny jest służyć mi

za przewodnika do Turcyi. Zdziwiony tem niespodziewa

nem mojem wyznaniem, okazał wiele nieufności i podej

rzenia — rozumiejąc, że jakaś ukryta przyczyna , której sku

tki ściągnełyby na niego i na jego familie zemstę rządu,

była mi pobudką do tej podróży. Zaczął więc utrzymy

wać, że jest zupełne niepodobieństwo
przedarcia się do

Turčyi i już byłem zwatpił , gdy nagły i niespodziany

przyjazd sardara z Bitulicz i jego proźby znagliły go na

koniec do ofiarowania 'mi swoich usług. Ułożyliśmy więc,
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że na zajutrz wyjedziemy i to na kilka godzin przede

dniem , dla uniknienia wielkiej karawany, która co czwar

tek przychodzi do Białobrzegu, stanowiska wojskowego.

Ta karawana zchodzi zgóryPrologu najgorszą w świecie dro

gą, i przeszedłszy przez krainę: Tarnowopolie zwaną, gdzie

sławny Berdyło roku przeszłego był jedną (osadę ?) rozbił i

wszystkich Turków ją składających pozabijał, przychodzi

nakoniec do Białobrzegu i tam swoje zamienia towary .

Wyjechaliśmy przededniem na godzin kilka i szliśmy

przez ścieżki i urwiska gór, których okropność nocna

pomroka pomnażała. Szliśmy piechotą konie za sobą cią

gnąc, które co krok upadały. Przededniem przyjechaliś

my do Białobrzegu, gdzie jest komora cesarska i mały

garnizon wojskowy. Tam zjeżdżają się wszyscy dalmaccy

mieszkańcy pod rządem cesarskim zostający, dla odbywa

nia swoich handlów i zamian z Turkami, którzy ich we

wszystko opatruja, sami zaś przybyli Turcy zamknięci

są w okole dużym i przez odstępy kołów umawiają się

z przybyłymi kupcami w swoich handlowych robotach.

Nie będzie tu od rzeczy wspomnieć o handlu dalma

ckim i dać poznać jak wiele ta ostatnia kraina na nim

traci. Handel tu jest dwojakiego rodzaju. Jeden zasa

dzający się na nabyciu towarów pierwszej potrzeby dla

Morlachów , drugi zaś przechodowy dowóz. Trzeba przy

znać, że te obydwa są bardzo szkodliwe dla stanów dal

mackich, tak z przyczyny wychodzenia pieniędzy z kraju

najlepszych, jak też przez brak produktów krajowych,

któreby zamianę równie pożyteczną obydwom narodom

zrobiły. Dalmacya i wszystkie prowincye dawniej Wene

cyi, graniczące z Turkami, tak z przyczyny nieurodzaj

ności ziemi, jak z przyczyny braku rąk , niimo małej swo

jej ludności, nie mogą wystarczyć ledwo połowie wyży

wienia swego, czyli konsumpcyi. Reszta żywności jest
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zakupywana w Turczech pieniędzmi gotowemi i najlep

szem złotem . Ci zaś z mieszkańców , którzy nie są w sta

nie opatrzenia potrzeb własnych, idą szukać roboty do Tur

ków, gdzie się z nimi bardzo dobrze obchodzą, i najem

ich do roboty ziarnem , lub rzeczami pierwszej potrzeby

opłacają. Po ziarnie i żywnościach nastepują towary nie

mniej potrzebne, jak np. płaszcze czerwone z kapturami,

które Turcy „kabanica “ nazywają. Bez nich żaden

Morlach obejść się nie może. Są one wprawdzie z gru

bego sukna, ale tak szczelnego , że deszcz przez nie nie

przecieka, a doskonałą swoją farbę ponsowa, nigdy nie bla

kującą, winne są rękodzielniom adryanopolskim , które

w robieniu jej szczególną mają tajemnicę. Taniość tych

płaszczów; własność, którą mają opierania się deszczowi,

sprawuje, że są bardzo poszukiwane i , że żadna ręko

dzielnia europejska nie mogłaby za tę samą cenę ich do

starczać. Do tego rodzaju towaru trzeba przydać koce

z wełny białej niezmiernie kudłate, bez których także bar

dzo mało kto obejść się może. Bydło tak do rolnictwa

jak też do rzezi, konie, mycki czerwone czyli fezy, nako

niec broń, jedyny Morlachów zbytek, którzy zawsze ture

cką nad inną przekładają. Można także przydać i tytuń,

który choć jest zabronionym , jest jednak łatwym do prze

kradzenia w kraj, gdzie nie masz komor na pograniczu,

więcej jak pięćdziesiąt mil polskich rozciągającem się .

Teraz zastanowmy się nad tem, czego może Dalmacya

udzielać Tureczyznie, a znajdziemy trochę oliwy, którą po

brzeża morskie tego kraju wydają, bo we środku żadne

go drzewa oliwnego nie masz, trochę wina, proch, kule,

cienkie sukna, szkła, paciorki i różne cacka, co po wię.

kszej części kraj w obcych zakupować musi rękodziel

niach . Z tego wszystkiego wnieść można, że właściwe

Dalmacyi towary składają się tylko z wina i oliwy, z któ
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rych jeszcze ostatnia, uważając jak niejednostajnie się

udaje, nie jest częścią handlu, na którą pewnie spuścić się

można. Nakoniec tak jednego, jak drugiego Turcy w bar

dzo małej kwocie potrzebując, sprawują, że cały ciężar

tego handlu spada jedynie na Dalmacyę. Sądzę jednak ,

že sól, gdyby nadbrzeżne solarnie były dobrze urządzone,

w Dalwacyi równoważność handlową mogłaby utrzymać.

Co zaś do handlu tranzytowego, ten nie tylko, że nie

jest z zyskiem dla Dalmacyi , ale śmiało utrzymywać mo

żna, że jest z zupełną jej stratą. On to wprowadza su

my niezmierne do Turek i to mnóstwo cekinów wene

ckich, które są powszechnym tego kraju pieniądzem i, któ

re przechodząc przez Dalmacye, nie więcej ją tuczą, jak

głodnego zapach przemijającej go potrawy. Tedy bowiem

przechodzi to mnóstwo wołów, które Włochy zakupują

w Turczech - przewożąc je na okrętach umyślnie do tego

robionych po włosku „ mangiera " zwanych. Gdyby ten

rodzaj handlu był pożytecznym dla Dalmacyi, dałoby to

się widzieć w Sign, które jest najznaczniejszem tego han

dlu stanowiskiem i przez które wieksza część wolów prze

chodzi. Ale miasto Sign jednak jest tak ubogie i jesz

cze prawie uboższe, jak inne miasta dalmackie, które do

łączają do handlu tranzytowego jeszcze inne szczegółowe

targi. Owszem , to przybywanie i ubywanie ustawiczne

pieniędzy porywa z sobą małe krajowe sumy i kapitały,

które, gdyby Morlachy na polepszenie rolnictwa w wła

snym kraju obrócili, mniej może pożytku, ale pewniejszy

by odnieśli . I tak chęć zbyteczna zysku, utrzymana

tym tranzytowym handlem , pozbawia jeszcze kraj tych

małych środków, któreby jedynie go polepszyć i byt mie

szkańców szczęśliwszym zrobić zdołały. Rozumiałby mo

że ten, kto kraju nie zna i o nim po drugich sądzi , że

mnóstwo kupczących powinno przynajmniej ulepszyć stan

>
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miast, ale dużoby się i w tem mylił. Wszystkie bowiem

zamiany nie robią się inaczej , tylko z karawanami kwa

rantaną odosobnionemi i które przez czas pobytu swego

w Dalmacyi, znając zakazy rządu, niepozwalają kupcom,

je składającym , z obrębu im przeznaczonego wychodzić.

Więc Dalmacya będąc w potrzebach swoich prawie

podległą Bosnií , jest razem otworem czyli drogą, którą

Bosniacy ściągają do sicbie kapitały, potrzebne do zaspo

kojenia chciwości i łupieztwa rządców , któremi Stambuł

kraj ten nieszczęśliwy opatruje. Ale też z drugiej stro

ny Bosnia i Hercogowina ' może, kiedy chce, Morlachię o

głód przyprawić; wszelkiej żywności odmówić i pano-.

wać nad nią tym wpływem i wyższością, którą ma zaw

sze kraj bogaty nad krajem sąsiednim ubogim i ze wszyst

kich stron otwartym . Z tego więc wnieść należy, że kto

tylko będzie posiadaé Dalmacye, cień sam panowania nad

tym krajem zatrzyma, póki nie będzie panem Bosnii i

Hercogowiny-i, że chcąc z tego kraju jakikolwiek zysk

mieć nie strate, całkiem się uzyskaniu tych dwóch pro

wincyj poświęcić powinien. Nawet, co do obrony krajo

wej, ta jest prawie niepodobna i sama tylko Turków nie

dołężność może posiadanie tego kraju spokojnem uczynić.

W utrzymaniu Dalmacyi dwojaki koszt ponieść potrzeba:

najprzód, trzeba mieć dosyć wojska , ażeby się obronić

przeciw obcym , tak z strony morza , jak z strony granic

tureckich; powtóre, jeżeli kraj ten nie przypadnie w udzia

le słowiańskiemu narodowi, trzeba mieć jeszcze dosyć si

ły do utrzymania krajowców , którzy niechętnie obcym

podlegają. Do utrzymania tam siły zbrojnej i załogi w Ka

taro podatki krajowe nie będą nigdy dosyć wystarczają .

ce i opatrzenie w żywność niezmiernie trudne i dro

gie, osobliwie kiedy kto nie będzie panem Adryatyku,

lub Bosnii. Wenecya, ta odwieczna pani Adryatyku ,
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nie zachowawszy tylko cień dawnej swej wielkości, łago

dnością swoją i nawyknieniem rządziła spokojnie Dalma

tami i, szanując we wszystkiem ich zwyczaje, potrafiła zy

skać nawet po swoim zgonie w sercach Morlaclrów żal

swego zniknienia . Ten dobry naród, nie zgłębiając przy

czyn , brał łagodność rządu za wrodzona jego dobroé,

nie zaś, jak było w istocie, za skutek słabości. Ale rząd

obcy, któryby chcial, idąc torem innych krajów , wpro

wadzić zapis wojskowy, czyli konskrypcye, do reszty wy

ludni kraj ten , z siebie mało zamieszkały, i pobliższe tui

reckie prowincye zbiegami napełni. Cesarz austryacki,

po ustąpieniu ma tych prowincyi przez Francye, wstrzy.

mał się od tego kroku będąc pewien, że sam odgłos za

ciągu wojskowego wsie w pustynie obróci i nieda mu

tylko kilku wybrańców gwałtem w nadmorskich miastach

zaciągnionych. Z tego więc względu Dalmacya i Kataro

będą zawsze ciężarem dla narodu, który je posiadać bę.

dzie, skoro Bosnia i Hercogowina nie będą do niego na

lezeżyć, a tem więcej jeszcze, jeżeli nie będzie panem

Ta jest postać, w której w oczach moich Dalma

cya się pokazała. Wiem, że byłoby wiele rysów do tego

obrazu przydać; ale ani statystyka ani polityka, nigdy

nie były celem , ani przedmiotem moim i, gdy te nauki

nie weszły nigdy w szczupły obreb moich znajomości, zo

stawuję to rozwadze światlejszych odemnie a przestaje na

tem, co uważałem.

List XXX. (z okolicy starego Gardunum .)

Wytrzymawszy wybadywania oficera, chcącego dociec

przedmiotu naszego tu przyjazdu i oraz powodu naszego

przedsięwzięcia, wyznaliśmy mu, iż mamy chęć zwiedze

nia niektorych napisów kamiennych, znajdujących się na

granicy. Dał nam przcto trzech żołnierzy, którzy nam

morza .
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mieli towarzyszyć, mówiąc oraz, iż wątpi bardzo, abyśmy

mogli ominąć karawang i bandurów tureckich. Na nie

szczęście mniemanie się jego sprawdziło. Zaczynając bo

wiem drapać sie na górę, wznoszącą się przed nami, spo

strzegliśmy spuszczającą się pomału z niej karawane.

Mimo tego jednak , dalej naszą podróż odprawialiśmy zo

stawując scieżkę, którą szła karawana na lewej stronie,

a sami kryjąc się w chrustach . Roślinność, czyli wegie,

tacya na tej górze, okrytej krzakami rodzaju pospolitego

i innemi roślinami, była bardzo wielka i najlepiej się oka

zywała na łodygach traw , wysuszonych, które były bardzo

bujne. Postrzegliśmy po prawej stronie grobowiec bar

dzo dobrze i z wielkiem staraniem z kamieni

rograniastych wystawiony naczelnikowi tureckiemu, zamor

dowanemu tu w dawnych czasach przez hajduków . Prze

byliśmy nakoniec trzecią część góry i tu nas żołnierze,

towarzyszący nam, opuścili, mając raz na zawsze zakaz

surowy wdawania się z bandurami, których dzikość wyu

zdana mogłaby naruszyć bezpieczeństwo granic. Będąc

przeto samotni, naradzaliśmy się nad środkami, do jakich

by się w naszem położeniu udać należało. Zdaniem Morla

chów było, abyśmy się drapali na wierzchołek góry bliz

kiej i zostawili po lewej stronie Bukową-Drogą dla zabo

czenia ztamtąd, gdzie się znajdują bandury i jak daleko

się rozciąga karawana w Tarnowem-Poliu. Widzieliśmy

w rzeczy samej bardzo wyraźnie bandurów w liczbie trzy

dziestu, wartujących wzdłuż granicę i karawanę, która się

od wierzchu Prologu aż do dołu rozciągała . Przedsię

wzieliśmy przeto zajść częścią południową Prologu, która

się zewnątrz obwodu straży tureckiej znajdowała, i obra

liśmy sobie wierzchołek góry : Gradyna zwanej, leżą.

cej w miejscu, gdzie granica dalmacka wsuwa się w Tu

reczyzne. W słowackim języku wszelkie mogiły kamien

>
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ne, zazwyczaj w miejscach wywyższonych znajdujące się,

noszą nazwiska Gradyny. Nie wiadomo, czyli one służy

ły dawnemi czasy za straż wojskowa, czyli też za grobo

wiec, lub nakoniec za granice. Lecz to jest pewna, że

Gradyna w słowackim jezyku ma znaczenie rozwalin gma

chowych, chociaż wprawdzie wszystkie te, które widzia

łem, bynajmniej nie wskazywały ostatków starej budowli;

ale raczej były stosami kamieni w podobieństwie mogił

ułożonych. Kto zna dawne dzieło francuzkie : „ Des ce

remonies religieuses des differents peuples,« niech w pierw

szym tomie, w opisie religii lamy tatarskiego, obaczy ko

persztych pod tytułem : „ Trophées, ou les Lamas font leur

adorations" to znajdzie tem większe do gradyn sławackich

podobieństwo, że tak, jak tamte, są na wierzchołkach naj

wyższych i równie ze stosow kamieni się składają. Aże

by tam prędzej dojść, przedarliśmy się do granicy ture

ckiej za pomocą gęstych drzew , które nas przed strażą

turecką ukrywały. Tym czasem mierząc okiem niecier

pliwem , jak daleko mieliśmy jeszcze do wyniesionego

wierzchołka Gradyny , usłyszałem kłótnie między moimi

Morlachami, i pytającemu o przyczynę powiedziano mi,

iż sardar z Bitulicz, towarzyszący nam, na wielkie naraża

się niebezpieczeństwo zapuszczając się w ziemię turecką :

brat bowiem jego- zabity przez age bandurów, stojącego

garnizonem w wieży góry Prologu, z przyczyny kłótni o

granice, zniewolił sardara z Bitulicz do szukania sposo

bności obkupienia krwi braterskiej zemstą, u nich tak

szlachetną. Rozmyślał nad nią przez cały rok i znalazł

nakoniec sposób zemszczenia się bardzo zręcznego. Wkradł

szy się bowiem między skały, oczekiwał tam czasu, w któ

rym się tamten od swego orszaku oddalił i , natarłszy na

niego, trupem go położył. Tym sposobem zadosyć uczy

nił najświętszej powinności u Morlachów, która to jedy
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nym u nich jest środkiem do ułagodzenia cieniów zmar

łego. Ta powinność tak jest u nich święta, iż zemsta u

Sławakow znaczy „osweta ,“ to jest oświecenie się, a mścić

się, oswetit se, “ to jest stać się świętym . Nasz przeto

poczciwy sardar zapewne spodziewać się mógł, iż może

stać się ofiarą nowej zemsty, i to właśnie było przyczyną,

że współrodacy jego radzili mu, aby nie narażał nadare

mnie życia na takie niebezpieczeństwo. Rzecz nader pe

wna, iż równie swoją osobę, jako też i nas, na wielką

wystawiał życia niepewność; lecz niepodobna było prze

konać go o tem -ci nasze proźby, równie jak i naszych

Morlachów , były bezskuteczne. Odpowiadał nam zawsze,

iż ostatniąby to było niegodziwością opuszczać nas

jąc sobie od przełożonego z Dragowicz powierzone czu

wanie nad bezpieczeństwem osób naszych-i, že prędzejby

się dał posiekać w sztuki, niżeli wróci nazad do domu.

Widząc tedy jego upór musieliśmy się skłonić do odpra

wienia dalej podróży naszej spuszczając się na los . Na

koniec, niezmiernie znużeni przykrością drogi, przybiliśmy

do Gradyny. Drapaliśmy się po tym tumutusie (?) i wie

dzieliśmy, że nad nami wznosi się jeszcze góra wyższa,

laskiem obsadzona małym , która sprawiła, że Prolog na

szym zniknął oczom . Była to góra Stermizza, która po

dług zdania mego, jest punktem najbardziej wyniesionym

w Dalmacyi: widać ją bowiem o 'mil dziesięć a nawet i .

dwanaście; ludzie nasi mówili nam , iż nie znają drogi,

któraby ich z tego miejsca do Prologu prowadziła doda

jąc oraz, iż niedaleko od tego miejsca znajduje się wio

ska, do której kilku z nich chciało się udać dla szuka

nia przewodników , gdy tym czasem nam radzili: obrać

sobie inny wzgórek, gdziebyśmy, nie tak latwo mogąc

bydź odkrytymi, nasze konie popaść zdołali. Nakoniec,

te wszystkie sprzeczności z cierpliwością znosząc , musie

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 17
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liśmy, chcąc ugasić pragnienie nasze, czekać na krople

wody, które z rozpadniętej skały wysączały się . Dwie go

dziny śmiertelne zeszły, nimeśmy znowu Morlachów na

szych z powrotem zobaczyli , którzy nakoniec przybywszy

donieśli nam, że mimo największych nagród, które obie

cywali, nie mogli nikogo zniewolić, któryby nam za prze

wodnika służył - i, że wszelkie ich groźby będąc nieskute

czne, uznali za rzecz najlepszą wrócić znowu nazad kon

cem odebrania od nas nowych rozkazów . Rozpaczając nad

tem nieszczęśliwem zdarzeniem , które wszystkie moje ulu

dy przyjemne i pracy od kilka dni podjęte w niwecz

obracało , chciałem sam iśdź do wsi dla szukania prze

wodników , lecz postrzegłszy; że już wieczór nadchodził,

zmieniłem moje przedsięwzięcie. Do tego przymuszony

byłem szukać drogi, prowadzącej do Sygnu, o cztery go

dzin jazdy jeszcze od nas oddalonego; z całem nieukon

tentowaniem i przykrością jaką nieudanie się przedsię

wzięcia sprawić może. Nakoniec zaczeliśmy się puszczać

drogą najgorszą. Pół trzeci godziny nam zeszło, nimeśmy

się na równing dostali, a w godzinę dopiero potem po

strzegliśmy brzegi Cettyny. Przeprawiliśmy się przez nią

na promie, a tu poczciwy sardar z Bitulicz i dobrý Pin

czen z námi się pożegnali. Wszystkich im do końca prze

zemnie ofiarowanych nagród przyjąć nie chcieli ; malý

upomiñek; z pruchu i kúl złożony, jedyna był rzeczą, któ

rą oni z ukontentowaniem odemnie odebrali i rozstałem

się z nimi związawszy się pobřátymstwem. O czuły i cno

tliwy narodzie ! dla czego nie możesz wyczytać słabego

hołdu, który oddaję dobroci serc twoich? Nie stałbyś się

przez to lepszym , lecz uczałbyś može ukontentowanie ,

które oddanie sprawiedliwości czynie zwykło.

Może znudzę czytelnika powtarzając pochwały Mor

lachów ; lecz jeżeli Polacy mają cierpliwość czytania co

重
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dzień podróży, które naszemu uwlaczają narodowi, czemuż

by sprawiedliwość, pobratymcom oddana, miała im się .

przykrzyć?

Cettyna była dawnemi czasy granicą cesarstwa tu

reckiego i rzeczypospolitej weneckiej. Na drugim brze

gu, który zawsze należał do rzeczypospolitej, wznoszą się

koszary, które dawniej zajmował pułk jeden jazdy. W cza

sie mojej tu bytności stały w nich wojska cesarskie.

Przybyliśmny o północy ảo Sygnu, gdzie nas

cnego bardzo obywatela umieszczono, który wedle možno

ści swojej jak najlepiej nas przyjął. Nie pamiętam już

imienia tego człowieka gościnnego; lecz to wiem, że był

jednym z najmożniejszych miasta tego obywateli, Tu pò

żegnałem się z poczciwym Pinczycem , którego mi uprzej

my hrabia Borelli z Zary był przydał za przewodnika,

Był to jego komisarz, był ze wszech miar człowiek do

bry, ale przy małym wzroście bardzo smieszny; do tego

jeszcze, chcąc udawać odważnego , był największym tchu

rzem i nosił zawsze przy boku pałasik krótki , w srebro

oprawiony, podobny do tych, które się zazwyczaj w Wę

grzech dzieciom daje. Za najmniejszem rozgniewaniem

się, do czego był bardzo skłonnym, dobywał go z pochwy

i najśmieszniejszą było rzeczą widzieć to male stwo

rzenie porywające się na ludzi tak wysokiego wzrostu ,

jak są Morlachy, którzy na niego z politowaniem patrzyli.

Obywatele tutejsi używają stroju znaczniejszym Mor

lachom właściwego. Składa się bowiem z opietych spo .

dni naksztalt wegierskich; z kaftanika tejże barwy, obszy

tego sznurkami podobnego koloru; z kontusza bez wylo

tów , po staropolsku na opaszki zrobionego; z kołpaka na

koniec z aksamitu czarnego --na głowie; i butów czerwo.

nych. Pospolity w ich odzieniach jest kolor ciemnoniebie

ski i karmazyn, i jedynymi oni tylko są z Morlachów ,
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u których pałasz turecki przy boku, oprawiony w srebro ,

zestępuje miejsce noża. Strój obywatelów Sygna odpo-

wiada ze wszystkiem opisowi odzienia dawnych Polaków,

znajdującemu się w Stryjkowskim- a to tem więcej, że

długie z włosów kosy noszą tak, jak my, przed przy-

jąciem strojów tatarskich. Niewiasty tutejsze nie są pię-

kne i mniej w stroju swoim mają wykwintności , niżeli

w innych Dalmacyi okolicach. Nic nie znalazłem godne-

go uwagi w Sygnu i tem mniej zatrzymuję się nad opi-

sem tego miasta, że w swoim wędrownik Fortys najmniej-

szego nie opuścił szczegółu.

Spocząwszy dwa dni w Sygnu, puściłem się w dal-

szą podróż w towarzystwie młodego Lowrycza, brata go-

dnego bardzo młodzieńea , co zszedłszy w kwiecie swo-

jej młodości zostawił krytykę podróży Fortysa, która ,

choć pisana wprawdzie stylem nieco uszczypliwym,

zasadza się jednak na zarzutach dosyć słusznych. Wdzię-

ozność mu raczej winniśmy zato, że z przywiązania do

kraju swego wytknął naganne bardzo błędy w podró-

żnym, który zwykle, jak wszyscy, podjął się opisywać

zwyczaje narodu nie znając jego języka. Także Low-

ryczowi winniśmy opisy szczegówjaskini Cettyny, w któ-

rych, żywą ujęty imaginacyą, niemniej cudów upatrzył, jak

wiek czternasty w studni świętego Patrycyusza i historyę

o sławnym hajduku Soczywiey. Równie przez przywią-

zanie do kraju wystawił swoim kosztem piec wysoki kuźni-

czny, używając do roboty żelaza rudy, składającej się

z gliny przejętej żelazem , w której dostrzedz można ma-

łe krzyształy ośmiościenne, (fére ootaëdre), które w pod-

morskich lawach tego kraju pospolicie się znajdują. Lecz

po śmierci jego rękodzielnia ta ze wszystkiem upadła i

z przyczyny zaniedbania starań i braku funduszów opusz-

czoną została.
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Droga, którą nas prowadzili, była płaszczyzną dosyć

żyzną, składającą część doliny, przez Cettyną wydrążonej.

Po godzinie jazdy spostrzegłem po prawej i lewej stronie

wzgórki, okryte dawnemi grobowcami , ale mniej godne

mi uwagi, od tych, któreśmy przy źródłach Cettyny wi

dzieli. Oglądając je postrzegłem, że kamienie większej

ich części bardzo pracownie rznięte były i zapewne rzym

skąjakowąś budowlę składać musiały. Lecz, co najbardziej

mnie w zdaniu mojem utwierdziło, była rzeźba, którą zna

lazlem: wypukła, wielkości znacznej, wystawująca konia

z siodła ogołoconego i przez człowieka trzymanego. Rzeź .

ba ta , przez wieki szanowana, z jednej tylko strony nieco

zepsuta była, kształt to tego konia, uchował go od zni

szczenia. Bo zdaje się , że ludy , które tu Rzymian zastą.

piły miejsce, przez zemstę i nienawiść ku Rzymianom

usadziły się żadnego na tej ziemi dawnych jej podbicie

lów nie zostawić śladu. Przyczyna, dla której sądzę, że

ta rzeźba była zachowaną, jest ta , że jak później powiem,

na grobowcach narodów , co na gruzach tronu Cezarów

panowanie swoje tu założyły, najwięcej końskich widać

wyobrażeń.

Im więcej posuwaliśmy się naprzód, tem bardziej

zbliżaliśmy się do rozwalin miasta starożytnego Gardu

num zwanego, znaczną Rzymian w tym kraju będącego

osadą , a które na wierzchołku góry, wznoszącej się nad

równiną, bardzo przyjemnie leży. Ponieważ już dzień był

na schyłku, zostawiliśmy do jutra zwiedzenie Gardanum (?)

i nocowaliśmy w domku wiejskim , należącym do jedne

go z urzędników w powiecie Spalatro.

List XXXI. (z Sygna .)

Spocząwszy tu przez noc udaliśmy się ku górze, na

której wznoszą się ruiny starożytnego miasta Gardu
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num . Towarzyszył nam mlody Lowrycz, który mi po

wiedział, że zna proboszcza wsi tạmecznej, zajmującej

miejsce starożytnego grodu. Zaczęliśmy wstępować, a - do

szedłszy już do wierzchołka - zbliżyliśmy się ku kościoło

wi małemu, z gruzów dawnych budowli wystawionemu.

Zastaliśmy proboszcza mszę odprawującego, chociaż ni

kogo nie było, któryby jej słuchał, Nie miał nawet chłop

ca służącego mu do mszy i sam sobie zapytania czynił,

i na nie, głos odmieniając, odpowiadał
. .

. Skoro tylko po

strzegł, żeśmy tam weszli, natychmiast mszę swoją przer

wał dla zapytania się nas o przyczynę naszego przyjścia,

którą gdyśmy mu wyłożyli, biecał nam z wielką niechę

cią pokazać po mszy wszystko to, cokolwiek było godne

widzenia warując sobie oraz, aby mu jeden z nas służył

do mszy. Musieliśmy na wszystko cierpliwie przystać -- i

chcąc najlepiej, najgorzejśmy się z tego wszystkiego wy

wikłali,

Zaledwie co mszą ukończoną była, burza nas stra

szna napadła, ale nie mogąc tracić nadaremnie czasu ,

gdyż nam z każdej chwili potrzeba bylo korzystać, na

kłoniliśmy księdza do wyjścia. Ten, wielce zniechęcony,

włożyl na siebie opończę i szedł za nami kończąc resztę

pacierzy, z których jedne odmawiał, drugie śpiewał. Spo

strzegliśmy zaraz słupy dawne granitowe, miernej średni

cy, i dawną kośnice, której sklepienie dosyć dochowa

ne było. Cały kościół, wszystkie domy okoliczne, jako

też i zagrody ogrodów wystawione były z kamieni, skła

dających dawne budowle, których okruchy jeszcze dotych

czas powierzchnię ziemi pokrywaja. Nakoniec przyszliś.

my do probostwa, gdzie pokazano nam nad drzwiami po

czątek pięknego i długiego napisu rzymskiego, którego
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reszta okrywała się pod belkami, za podporę posadzce

pierwszego piętra służącemi . Nigdy nie miałem czynno

ści z człowiekiem bardziej nieumiejętnym i grubianem

większym od naszego proboszcza. Niezmiernie długiego

potrzeba nam było czasu, nimesmy go do tëgo przywiedli,

że nas zaprowadził na górę i odgarnął kupę jęczmienia ,

nareszcie napisu spoczywającego. Nakoniec za pomocą

wielkich mu poczynionych obietnic skusiliśmý, jego chci:

wości i zaczął zboże na górze odgartywać. Lecz to ża

dnej nam korzyści nie przyniosło, gdyż kamień położony

był w poprzek, końce tylko wierszów czytać było można;

początek zaś widoczny był na dole , a środek powtórnio

pokryty był belkami . Musieliśmy przeto odstąpić od na

szego przedsięwzięcia i udać się do miejsca, gdzie, jak

nam powiedziano, niedawnemi czasy znaleść miano po

sągi bożków pogańskich. Widzieliśmy w samej rzeczy

ostatki starej budowli wielkiej, której gruzy z murów, zie

mią okryte, składały gatunek wału, który jeszcze kształt

tych budowli okazywał--był to rodzaj czworogranu , któ

rego dwa kąty były zaokrąglone a dwa inne proste. Z stro

ny, która służyła za podstawę kątom prostym, postrze

gliśmy cztery piwnice czyli miejsca do schronienia się

służące, równie mające sklepienie i w równej od siebie

leżące odległości. Były one próżne, wyjąwszy tę, którą

przed kilku dniami dopiero odkryto, i gdzie znaleziono

mnóstwo bałwanów pogańskich i rznięcia wypukłe (bas

reliefs), które Morlachy podług ich chwalebnego zwyczaju

w sztuki połupali . Piwnica ta z wielkiem staraniem zbu

dowaną była i na wielkich głazach zawierała znaczną li

czbę rzeźb potłuczonych, z których największa część fau

nów, albo bożków leśnych wystawiała. Kiedy wyrzuca

łem Morlachom barbarżyński ich sposób postępowania zo

szczątkami tych starożytności, zapewniali ninie, iż one



132

już połupane z tej piwnicy wydobyli; co nawet zdaje się

wielkie mieć podobieństwo do prawdy. Zresztą nigdy

nie mogłem dociec przeznaczenia tej budowy, ani ce

lu miejsc tych schowań skrytych, ani też nakoniec przy

czyny, dla którejby szczątki te bałwanów pogańskich na

kupę zwalono. Wszystkie po większej części, (wyjąwszy

kilku mniejszego znaczenia, z marmuru będących ) z ka

mienia wapiennego , niezgrabnego, zrobione były. Wzy

wam miłośników starożytności do rozwiązania ' tego zada

nia, jako też do przebieżenia reszty rozwalin dawniej

miejsce starożytnego miasta Gardunum pokrywających ,,

a śmiało zapewnić moge, że trudów swoich żałować nie

będą. Ja bowiem, prócz małej mojej starożytności zna

jomości, doświadczyłem jeszcze większych trudów przez

ulewę, która braku mego wiadomości, uważną cierpliwo -

ścią zastąpić nie dozwoliła .

Nim skończę ten opis zdaje mi się, iż nie będzie od

rzeczy poznać czytelnikowi przyczyny, dla których Mor

lachy tak strasznemi są nieprzyjaciołmi starożytności.

Prócz powodów, które wspólne wszystkim narodom zabo

bonnym , mają jeszcze szczegółne do tego przyczyny.

To jest prócz nadziei znalezienia skarbów , prócz zabobo

nu, grubej ciemnoty a może nienawiści pierwszych mie

szkańców ku Rzymianom, mieli jeszcze inną do tego przy

czynę, może od tamtych sprawiedliwszą. Powodem tym

była chęć uwolnienia się od trudnych bardzo pańszczyzn ,

do których Wenecyanie bez najmniejszej zapłaty tych bie

dnych przymuszali wkładając na nich obowiązek prze

wożenia do brzegów morza owych starożytności zabytków .

Z tych więc przyczyn osądzili, iż najkrótszą jest drogą

do pozbycia się tego kłopotu, połupać je w kawały i

zniszczyć, albo je przed oczyma wędrownika usunąć.
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Około południa wróciliśmy do domu, až do koszuli

umoczeni, i równie nie kontenci z tego, cośmy ,widzieli

w Gardunun , jako też z niegościnnego nas w domu

proboszcza przyjęcia. Po objedzie pożegnaliśmy się z na

szemi gospodarzami, i wyjechaliśmy w towarzystwie tego

samego deszczu, który nam się tak dobrze był zrana

przysłużył. Przeprawiliśmy się przez rzekę na promie,

żegnając się z dobrymi przyjaciółmi naszymi u Sygna,

którzy nam aż do tego miejsca towarzyszyli — Udaliśmy

się potem ścieżką, która szła przez grobowce, na pół od

kryte i sposobem tureckim stawiane. Był to, podług wszel

kiego podobieństwa do prawdy, cmentarz turecki . Nie

wielkie staranie, z jakiem te grobowce są wystawione,

okazuje także, że to były nagrobki ludzi ubogich. Pu

ściliśmy się w dalszą podróż po drodze górzystej i po

mału zaczęliśmy się zapuszczać w bory , które nam się

zdawały bydż bardzo obszernemi.

List XXXII. (od Cettyny.)

Tam nas czekał najpiękniejszy i najciekawszy widok

dla podróżnego, żądnego poznania nie tylko krajów , ale

nawet początku narodów w nich osiadłych. Ludzie ucze

ni, którzy chcecie przejrzyć w nocy wieków zeszłych, i

ustanowić pewnie rozmaite ludów rozrody, nie wspierające

się tylko w waszych wnioskach na ciemnych wyjątkach

z dawnych pisarzów, którzy wszystkie inne narody mieniąc

barbarzyńcami, i żadnych z nienii związków nie mając,

na bajecznych przystając powieściach w niedoskonałych

rękopismach opisy nam tych ludów zostawili. Porzućcie

mówię wasze systemata , na wypisach ciemnych zasadzo

ne, może nawet niewiernych i źle dochowanych, a jesz

cze gorzej wytlumaczonych, jak zrozumianych ; wstąpcie
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do odłudnych borów, okrywających przedwieczne grobow

ce, które zajmują cały kraj od Czystego aż do Lowrycza

i tam dochodźcie początku ludów , w kraju tym zamie

szkałych, i razem dziejów religijnych, ich wiary i zwy

czajów .

Ztąd wypływa uwaga, która nieszczęśnie zdaje się

bydż nadto sprawiedliwa. To jest, że większa część tych

pisarzów , którzy przyjęli na siebie staranie tak dla rodza

ju ludzkiego ciekawe, jak jest początek pierwszych ro

dów , byli ludźmi, którzy albo dowcipem zastępowali brak

wiadomości im potrzebnych, albo też , nadzwyczajnej pa

mięci swojej dając nam dowody, rozsądek podróży i sto.

sunki, jak niepotrzebne, odrzucili . Rozległa erudycya,

ów skutek wybujałej pamięci, prawie zawsze kosztem

prawdziwego gieniuszu nabyta, zdaje się szczęśliwie do

wodzić, że własności duszy, jedną jak ciała idąc koleją,

wzrastaja jedne kosztem drugich. Pytajmy się tych uczo

nych : jaki jest nasz początek ? odpowiedzią swoją nam do

wiodą, że czytali— i tego, co czytali, nie zapomnieli. Ta

kim więc uczeni rządząc się obyczajem zatracili w nocy

wieków i przeszlości te slabe iskierki, któreby nas može

do prawdziwego ludzi rozrodu były doprowadziły ; i tak

to tlejące światło, które jeszcze zajaśnieć mogło w oczach

prawdziwego gieniuszu, zupelnie zatracone i powtórnie

zatopione zostało w morzu niesmakowitej erudycyi, wy

pisów niewiernych , niezrozumianych, źle wytłumaczonych,

a czasem zupelnie fałszywych. Tam, pod berlem pedan

tyzmu, leżą przywalone tysiączne użyteczne i ciekawe

prawdy, póki za pomocą prawdziwego gieniuszu i filozofii

nie staną w przykonywającej w oczach ludzkich postaci.

W tym wizerunku okazała się oczu moim większa

część dotąd przez uczonych w tej mierze czynionych usi

łowań , i choć te mają w celu pasmo dochodzeń niezmier
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nie trudnych i pracowitych, jednak przyznać potrzeba,

że większa część przeszkód, w tym celu doznawanych, po

chodzi z zaniedbania wielu źródeł, z których moglibyśmy

czerpać, jeźli nie istotne prawdy, to przynajmniej stosun

ki, któreby nas do nich doprowadzić mogły. Jakoź w rze

czy samej zaniedbujemy nie tylko wiele dowodów i sto

sunków, których nam natura hojnie dodaje, ale nawet za

rzucamy je wspierając się jedynie na dziejach uczonych,

na owych płodach nieuctwa, zaufania w sobie latwo

wierności i przesądów. Sądziłbym więc, że ktoby się chciał

zatrudnić dziejami i początkiem narodu, powinnienby ra

zazem wypracować i przejrzeć dzieje ludu, któreby mo

gły mieć jakikolwiek stosunek, lub podobieństwo do te

go, którego historyą się zajmujemy. Potem należałoby,

filozoficznie język jego rozbierając, nie tylko oswoić się

z dyalektem, ale nawet z pierwiastkowym i matczynym

jezykiem, w którym pierwszy wziął się początek, potem

należałoby się (zająć) krajopisarstwem i położeniem krajów ,

nie tylko przez ten naród teraz osiadłych, ale nawet tych,

które przebiegał w rozmaitych swych wędrówkach. Na

koniec trzebaby zasiągnąć pomocy tych znamion nie

startych i powszechnych, które wedle najświeższych i naj

twarlszych fizyków i naturalistów naszych postrzeżeń, a

mianowicie pana Wircy, którego dzieło w tej mierze może

uchodzić za klasyczne, zdają się nieprzebyte-i łatwo

postrzeżone stanowią granice między rozmaitemi pokole

niami rodu ludzkiego przez pilne ich kątów twarzowych

(angle facial) uważanie. Poradziwszy się tego, trzeba in

nych jeszcze zasiągać źródeł, a temi są obyczaje, obrzę

dy religijne, starożytności krajowe- pilną mając baczność

na charakter narodu, który mamy opisywaćmi na zmiany,

którym mógł podlegać. Jaki wpływ na niego mogły mieć

związki jego z sąsiadami, tak w ostatniej swojej posa

dzie jak też dawnych przechodach, równie, co za odmia
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ny na nim zdziałać moglo obce panowanie ; rząd wojsko

wy lub religijny, życie pasterskie lub rolnicze, położenie

posady; wpływ klimatów tak tego kraju , w którym osta

tecznie osiadł, jak też tych, które przebiegał, nim doszedł

do miejsca swego przeznaczenia . Ostatecznie do wspar

cia wszystkich tych postrzeżeń przyłączyłby dowody, któ

rę w pisarzach znaleźć można do tej liczby nieprzypusz

czając, tylko tych , których wierność w opinii jest dosko

nale uznana ; ale nie wspominam o tych , którzy wystaw

ną i wielemowna crudycyą nie mają innego celu, jak

tylko napawać próżność pisarza i ukryé gadatliwością

rzetelny brak gieniuszu ; słowem rozumiem przez to, aby

z szacownych pisarzów wyjątkami wesprzeć postrzeżenia

zrobione pierwej i stosować je do uważnego roztrząsania

jezyka narodowego, jego religii, moralności, stanu poli

tycznego, składu ciała i t . d .

Do łatwiejszego zrozumienia tej teoryi sądziłbym, że

przystosowanie przykładów dałoby poznać całą jej praw

de i użytek. Ale oddaliłem się nadto od mojej podróży,
i

do której opisu powróćmy.

Grobowce tak częste w tej części Dalmacyi, Bosyni,

Hercegowiny są jedynemi starożytnościami, śladującemi

pobyt ludów , które kraj ten posiadały. Ale czy to przed,

czy po podbiciu Rzymian stawiane były te pamiętniki

zeszłych rycerzów ? jest to zapytanie, na które trudno od

powiedzieć . Gdybym jednak chciał się rozwiązaniem

onego zatrudnić, nieznajdując ścieżki , któraby mię do

prawdy doprowadzić mogła, przestałbym na podobień

stwach onej wiedząo z doświadczenia, że czasem się uda

dorozumieć tego, czego wiedzieć nie podobna. Ludy, któ

rych pozostałe grobowce nas zadziwiają, musiały bydź

posiedzicielami tych krajów przed przyjściem Rzymian,

nim one jednakiej kolei , jak reszta , świata podpadły
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W miarę, gdy ci zwycięzcy osadzali kolonię na brzegach

Adryatyku, w Luburnii i wzdłuż rzeki Nartwy, rodacy,

czyli mieszkańcy oddalając się od morza, które ich temi

nieprzyjemnemi nabawiło gośćmi, szukali schronienia

w środku ziem i wszelkich sposobów , aby uniknąć są

siedztwa, rzadko przyjemnego, gdy los w podbicielu go

darzy. Może też rzeka Cettyna, przez Rzymian za gra

nicę wskazana, służyła, jak mamy tyle przykładów w ko

mentarzach Cezara, za linie demarkacyjna, naznaczoną

ludom zwyciężonym - wskazując im zaporę naturalną i

nieusposobioną ( ?) ich napadom. Postrzeżenia miejscowe

dały mi powód do tego wniosku, i widziałem zawsze gro

bowce, poszące znamiona najwyższej starożytności, więcej

zbliżone do morza . Te zaś, które wewnątrz krajów nady

bałem , były oczewiście nowszemi i lepiej dochowanemi.i

I tak te, które przy wryłach czyli zdrojach Cettyny wi

działem , są niezmiernie przez czas zepsute i zatarte, a

prócz jednego lub dwóch , na których podróżny Fortys

zdawał się postrzegać ślady rzeźby, które sam uważałem

bydź późniejszemi, na innych nic podobnego nie widzia

łem . Nakoniec zaczynając od wsi Czysta i nie wspomi

nając o mniejszych grobowcach, gdzie niegdzie rozrzuco

nych, najdawniejsze zdają się bydż te, które się rozcią.

gają až ku Lowryczu i Lokiniczu, i toź samo zachowują

znamie aż do dwóch mil drogi w dolinie, już w Herze

gowinie będącej, Doliniany zwanej. Pokazają się znowu

w Stolcach, ale te już są odmienne, jak o tem niżej po

wiemy. Rozumiem więc, że te ludy oddalając się od

osad rzymskich, tem więcej cmentarze swoje oddalały, że

widzimy w staraniu z jakiem umarłych grzebli wszelkie

dla nich poszanowanie i chęć zachowania ich w pamięci.

Rozumiałbym jeszcze, że starowne postrzeganie miejsca

tych grobowców , i razem gruzy osad rzymskich, mogłyby
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:

nam dać sprawiedliwe wyobrażenie zakresu, który oddzie

lał posady rzymskie od ludów krajowych, na pół zwycię

żonych. I tak poczty najwięcej wysunięte posad rzym

skich są : Scardunum , Burnum , Aequum , Gardunum . Po

tem taż rzeka, odmieniając swój bieg i zwracając się ko

lanem ku morzu, musiała przestawać służyć za granice,

która innemi idąc punktami brak zapor naturalnych

zastąpić musiałami tak mamy po lewej ręce Imozków ,

Runum, potem zalaną Naronę i t. d. Niechce przez to

utrzymywać, aby Rzymianie nie mieli innych stanowisk ,

więcej wysuniętych i głębiej w kraj zapuszczonych, niż

te, które wymieniłem , Ale śladu żadnego onych nie

znalazłem .

List XXXIII (o grobowcach słowiańskich.)

Nim przystąpim do opisania grobowców i rzeźb na

nich będących, nie będzie od rzeczy dla użytku czytelni

ka zastanowić go nad rodzajami pomników, które wędro

wnik zwykł napotykać w tym kraju. Pilnie one zważa

jąc—- trzy onych rodzaje uważać zdawało mi się , to jest

najprzód najdawniejsze; powtóre także dawne, ale przez

Turków i chrześcian używane i osobnemi przydatki od

mienione; trzecie tureckie i chrześciańskie , tak przed na

wałem synów Mahometa, jak też po ich wyparciu . Zna

miona pierwszych są nadto widoczne,aby nie były- natych

miast poznanemi i niemi się później zatrudnimy. Chrze

ściańskie zaś i tureckie grobowce są podobne tym wszyst

kim, które gdzie indziej widzieć można. Używano bo

wiem do ich budowy obojętnie tak gruzów dawnych po

mników rzymskich, jak też kamieni i głazów , które za

mykały popioły dawnych kraju mieszkańców. A jeżeli

dziwno zdawać się może podobne okopiska znajdować
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w czystem polu ; to zdajo się do sądzenia, że dawniej

w tem miejscu musiał bydź jakiś kościół, wieś, lub posa

da, które przy napaści Turków zniszczone zostały. Lecz,

gdy się zdarzyło, iż Turcy, lub chrześcianie przez leni

stwo w dawnym grobowcu składali zwłoki swego ziom

ka, natenczas starali się dawne rzeźby, jako pogańskie

zatrzyć, lub wcisnąć wszelkiemi sposobami zmiany, które

by ich wiarę i naród okazywać mogły: i tak np. na ca

łym powyższym głazie znajdywał się wizerunek jakiego

bohatyra, trzymającego wjednym ręku włócznie, a w dru

gim broń jakąkolwiek, natenczas starano się z całej oso

by krzyż duży zrobić, do czego wyciągnięte ręce i pozio

mie trzymane nie małą dawały łatwość. Turcy zaś wszel

kiemi sposobami starali się wcisnąć ksicżyc, lub zawój ,

jeżeli mężczyznę grzebli; różę zaś, jeżeli kobietę, lub ja

kąkolwiek rzeźbe, ale dowodzącą zawsze ich smaku i zwy

czaju .

Powiedziawszy to wszystko, cokolwiek ułatwić może

dalsze podróżnych postrzeżenia , zatrudnimy się teraz

opisem samym przez się dawnych grobowców. Między

temi trzeba rozróżnić najprzód te, którym Sławianie na

dają imię Gradyna, czyli małe miasteczko; które nie są

nic innego, jak tylko mogiły, czyli raczej stosy kamien

ne, koniczną formę mające. Tych są dwa rodzaje, jedne

z nich znajdują się na wierzchołkach najwyższych gór- i ,

do czego służyć mogły, jest dotąd niepewno . Widzimy

jednak we wszystkich opisach religii Tibelanów (?)w najnow

szych podróżach, że aż do tego czasu swoje ofiary i

nabożeństwa na podobnych odbywują mogiłach choragiewki

w nie zatykając. To porównanie tylko natrącam—to jest

mojem zdaniem, którego wyłuszczać i dowodami wspierać

nie jest tu miejsce, że wszystkie narody, od wschodu po

chodzące, tam czerpały początki swych dogmatów .
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Po tych następują te, które się znajdają na czystem

polu lub w lasach; w tych ostatnich postrzedz można, iż

niezawodnie służyły za groby i o tem się przekonać wi

dząc te, które wyzierają po prawej stronie na drodze

prowadzącej do Lowryczu. Są to mogiły, mające kształt

naszych, zrobione z kamieni łupanych, podobne do tych,

które się znajdują w Troadzie i w Tracyi. Jedna z nich

ma sześćdziesiąt stóp obwodu, a wysokości około dwu

dziestu. Na jej wierzchołku stoi grób miernej wielkości,

we środku wydrążony, z wielką robiony pracą, lecz bez

zwierzchniej pokrywającej go części . Kształt jego zu

pełnie się różni od wszystkich innych starożytnych gro

bowców, które się w tamtych znajdują okolicach.

Potem następują dawne grobowce, składające się tyl

ko z głazów czworogrannych podługowatych różnej wiel

kości, częstokroć jedne na drugich pokladzione w kształ

cie stopni, czyli gradusów. Te mniej lub więcej są wiel

kie i nie tak pracowicie rznięte, jak inne.

Nakoniec przedstawiają się oczom wędrownika naj

znaczniejsze, mające kształt bryłowatego czworogranu po

długowatego, którego wierzch wystaje, jak dach, nad środ

kową częścią czworogranu; zapewne dla doskonalszego

naśladowania pokrycia domu. Zresztą zdaje się cały gro

bowiec bydź naśladowaniem budowli.

Tego radzaju grobowce najpilniej są rznięte, i nad

temi ostatniemi najbardziej się wędrownik powinien za

stanawiać.

Niechaj to czytelnika nie zadziwia, że nie daje mu

dokładniejszego w tej mierze opisu . Do doskonałego bowiem

wyłuszczenia tak ciekawnego przedmiotu brakuje mi na

potrzebnych do tego źródłach . Prócz tego, trzebaby

mieć dokładną wiadomość obchodu religii Sławian, Celtów

Ersów, za których pomocą spodziewałbym się znaleść

W
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jakąśkolwiek analogie, lub stosunek nakoniec wszystkiego

tego, cokolwiek ściąga się do theizmu ludów dawnych

Nie mogąc się przeto odwołać do takowych źródeł, po

trzeba je było kazać jak najdokładniej odrysować. Lecz

brak czasu i zdatności były przyczyną, iż przedstawiam

tylko czytelnikowi też przedmioty w tym samym sposo

bie widzenia, w jakim one się oczom moim okazywały.

Między rzeźbami, którem uważał, przedmioty wyra

żone były następujące: najprzód polowania , które wysta

stawiają jeźdzców , przecie zupełnie nagich, na koniach

bez wędzideł, jak Numidy, w ręku pociski trzymających i

w największyni biegu konia jeleni ścigających - a czasem

jeleni przez pokurcze ściganych . Przypominam sobie na

wet, iż widziałem rzeźbę , wystawującą charta : jelenia za

tylną nogą chwytającego. Polowanie to doskonale daje

nam naśladowanie zabaw owych narodów północnych,

przez syna Fingalowego opiewanych. Podobieństwo to

tak jest uderzające, że gdyby chciano polowania takowe,

wielbione przez tego bohatyt, mieć kiedy rysowaniemi

toby trzeba tam jechać, aby dostateczny ich wziąść wi

zerunek .

Czasem a nawet często bardzo widać pod temi po

lowaniami tańce kobiet, trzymających się za ręce, i wtym

samym, jak dotychczas Morlachy, tańcujących sposobie.

Taniec ten zowie się po sławiańsku „koło . *) Kobiety prze

brane są w suknie długie i obcisłe, ściśnięte u góry pa

skiem, więcej etyopskim , jak widać w jaskiniach Teby

niżeli rzymskim .

Po tem widać bitwy, lecz zawsze pomiędzy jeźdźca

mi, z których jeden ściga a drugi ucieka pociski za 80

bą nakształt Partów rzucając. Ci jeźdźcy trzymają w rę

ku łuk naciągnięty ze strzała, lecz najczęściej mają pocisk.

Znajdują się także, lecz bardzo rzadko, jeźdźcy na ko

* ) Kołomyjka. (?) W.
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niach, a u ich nóg wierne pokurcze spoczywają. Są jesz

cze inne, na których nie widać polowania, lecz natomiast

znajdują się naokoło czterech boków grobowca tańce lub

koła. Po tem następują inne rzeźby, a te podług mego

zdania są hiroglifami. Są to ptaki do Ibisów podobne, psy ,

figury zwierząt nadzwyczajnych, i nieznanych potwór,

węże, linie różnie pokręcone, linie przecinające się w ró

żnych sposobach , zygzaki mogące wyobrażać pioruny,

thyrzy, krywy, albo laski augurowe, czyli wieszczków , rze

ki a najczęściej księżyce, słońce, gwiazdy i t. d. Nie

trzeba z temi mieszać wyobrażeń szczególnie do ozdoby

służących, które postrzegacz światły łatwo rozróżnić mo

že : są one bowiem uszeregowane, i noszą cechę prawnego

rodzaju symetryi, czyli porządku.

Trzeci rodzaj, który rozróżniłem od innych, zajmuje

w sobie herby i różnego gatunku rycerskie znaki, w któ

rych znalazłem wiele wspólności, co do analogii, między

sławiańską a polską heraldyką, której zbliżenie później

uznałem z familiami Bossnii . Znalazłem w pięknem re
.

kopiśmie w rękach hrabiego Stratico w Zara będącem,

najdokładniejsze onych rysunki. Zajmuje w sobie to dzie

ło imiona i herby znaczniejszych Bossnii familii, przed

napadem jeszcze Turków będących. Postrzedz tam mo

żna w rzeczy samej wiele bardzo początków herbów naj

dawniejszych domów: Polski, Czech, Szlązka i Morawii ;

jako n. p . półmiesiąca i gwiazdę nad nim lub pod nim ;

trzy dzidy, z których jedna stoi prosto, a dwie się krzy.

žuja; strzały z poprzecznemi laskami ; ręce trzymające pa

łasze i t. d.

Do tych trzebaby jeszcze przyłączyć figury całkowi

te , które zazwyczaj zajmują powierzchnię zewnętrzną brył

równoległo—bocznych, które popioły tych walecznych bo

hatyrów przyciskają. Te są jedyne szczególy, które je
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stem w stanie czytelnikowi przedstawić dodając jeszcze

tylko do tego, iż okolica grobowców zajmuje doline , zam

kniętą między dwoma pasmami gór, okrytemi lasem de

bowym, mającym około dziesięć godzin drogi rozległości .

Czasem stoją oddzielnie, czasem kilka ich w kupie wzgó

rek jaki sypany, lub naturalny, okrywają,

Podług tego, com tu przytoczył, dopiero dwa czytel

nikowi przedstawiają się zapytania. Najprzód jakie to

były ludy, pomiędzy narody barbarzyńców liczone, które

je wyścignęli w kunsztach dotąd im nieznanych? Wszyst

kie bowiem te pomniki, chociaż wprawdzie noszą cechę

niezgrabności, wyobrażają nam jednak zawsze naród, któ

ry nawet z dosyć odległych miejsc umiał sprowadzić nie

zmierne bryły skał, one kształcić, przyozdobiać rzeźbami

i tak wielką w przedmiotach rzniętych . wystawić obfitość,

iż liczba onych okazuje w tym narodzie jakowyś porzą.

dek w myślach, który go wynosi nad poziom barbarzyń

skich rodów. Powtóre, czyli to było dogmatem religij

nym , zwyczajem parodowym , lub jakim nadzwyczajnym

powodem, co ich skłoniło do rozmnażania tych grobowców

w jednem miejscu i w jednym kierunku wzdłuż drogi,

która się ciągnie na dolinie?

Nie będzie to zapewne rzeczą obojętną dla tych, któ

rzyby chcieli rozwiązać to zapytanie, kiedy powtórze jesz

cze to, com może wyżej już powiedział, że cały ten las

jest dębowym i bukowym, że okazuje największą staran

ność i mógł bydź jednym z tych gajów świętych i taj

ników , w którym pogańska zabobonność lubiła swe taje

mnice przed oczami gminu ukrywać. Inne jeszcze zapy

tanie przedstawi nam się samo z siebie, to jest: czyli ludy,

które stawiały te pomniki zwłokom swych przodków, są

przodkami tego narodu, który dzisiaj zamieszkał Dalma

macye ? -- znajdując to nad moje siły, oddaję rozwadze
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uczonych, którzyby się tem zatrudnić i rozwiązaniem tak

ważnego zapytania na naszą wdzięczność zasłużyć chcieli.

Czyli ta byli Allany, o których wspomina Scylacyusz (?) nie

daleko od tego miejsca zamieszkali; czyli to byli potom

ki dawnych Ersów, Celtów , albo Gaulów, zwyciężonych

w tych okolicach przez Greków , i których łupy zdobiły

Swiątynie w Delfach ? zdaje mi się, iż doskonałe postrze

gania dawnych grobowców Szkocyi i Skandynawii i po

równanie ich z naszemi mogłoby dopomódz do tego zbli

ženja, jeźli się jakieśkolwiek znajduje,

List XXXIV, ( także o grobowcach ,)

Opuściwszy Cettyną, bardzośmy mało drogi pierw

szego dnia odbyli z przyczyny tych grobowców , których

różność co moment ciekawość naszą uderzała, i do usta

wnego zatrzymania się była przyczyna, Nakoniec, gdy

już noc nadchodziła, przymuszeni byliśmy szukać schro

nienia w kupie domów , które się znajdowały po lewej

stronie drogi, wzdłuż bowiem tej smutnej pamiątek doli

ny, w której zdawało się, że śmierć swe założyła siedli,

sko, stały domostwa rozsypane tu i owdzie po wzgórkach.

Obraliśmy sobie nocleg w domu najporządniejszym , lecz

w którym na nieszczęście cała familia dręczoną była fe

brą, bardzo częstą w tej okolicy, a osobliwie w czasie je

siennym panującą, Dano nam pomieszkanie oddzielne,

lecz, gdy to domostwo nie miało komina, a wieczór bar

dzo był chlodny, woleliśmy sobie wielki ogień przed do

mem zrobić i cały wieczór przepędziliśmy na wyliczaniu

dzieł bohatyrskich i przypadków sławnego hajduka Ber

dyły. Wieczór ten bardzo był dla mnie ważnym z przy

czyny, že chciałem się wystarać o zezwolenie i pomoc

tych ludzi do czynności wielkiej dla mnie wagi a o któ
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rej dopięciu bardzo powątpiewałem , Chciałem bowiem

ujety ciekawością koniecznie zobaczyć wewnętrze je

dnego z tych grobowców, których powierzchowność mię

tak bardzo uderzała. Lecz to było rzeczą bardzo trudną,

i prawie niepodobną uważając, jak jest święte, nietykalne

i w poszanowanių u Morlachów miejsce spoczynku śmier

ci ; a bez ich pomocy niepodobną było dla mnie rzeczą

dopiąć mego zamiaru uważając wielkość głazów , do któ

rych ruszenia dziesięciu ludzi pomocy trzeba mi było

przynajmniej, Wiadomo jest, że sławny podróżny Le Che

valier znalazłszy w przylądku Sunium w Grecyi cieka

wy grobowiec, mimo wszelkich objetnic nie potrafił skło

nić Sławian jemu towarzyszących do otworzenia tego

przedmiotu swej ciekawości, który podług ich przekona

nia zdawał im się bydź rzeczywiście grobowcem jednego

z ich ziomków. Jeźli się tamtemu nie udało z ludźmi

nad morzem osiadłymi i pospolicie mniej zabobonnymi,

trzeba mi się było tem więcej spodziewać, iż tem bardziej

nie będę mógł tego dokazać wewnątrz kraju ; a to tem

bardziej, iż powszechna u nich panuje opinia , że to są

popioły ich przodków ,

Chcąc jakimkolwiek sposobem dójść do moich za

miarów, postanowiłem korzystać z zapału, w jaki było

ich prowadziło kilkogodzinne zwycięstw nad Turkami,

przez sławnego Berdyłę odniesionych , wyliczanie, a wi

dząc wrodzoną nienawiść ich ku Turkom najbardziej wznie

coną, korzystając z tej chwili — mowiąc im , iż postrzegłem

pomiędzy owemi grobowcami, które w ich oczach prze

zierałem , wiele bardzo rzeźb tureckich, dodając że najła

twiej możnaby je , po półmiesiącu na nich rzniętym , od

innych rozróżnić - powaga, z jaką im to rzekłem , mocno

tych prostych i poczciwych ludzi w zdaniu mem utwier
i

dziła i wyznać muszę z rodzajem wstydu, który chęć
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odkryć wymawia, żem ich szczęśliwie w błąd ten wpro

wadziwszy— do mego ulubionego nakłonił celu. Wi

dząc albowiem, że mój podstęp mị się udał, mówiłem im

po chwilce, iż bardzo ciekawy byłbym widzieć, jaki te

psy Turcy mieli zwyczaj chowania ciał umarłych ? Zaśle

pieni nienawiścią im ku temu narodowi wrodzoną, oma

mieni memi podstępami, zapomnieli o najwiętszym u nich

zwyczaju narodowym, i obiecali mi na drugi dzień wyko

nać to wszystko, cokolwiek żądać będę, Ucięszony tem

ich przyrzeczeniem i widząc, że mi się szczęśliwie powio

dło, udałem się do spoczynku. Lecz wyznać musze,
iž

z ukontentowaniem , jakie mi to sprawiło, połączony był

żal, że byłem im przyczyną do zapomnienia o najświę.

tszem i najdawniejszem ich religii prawie, czci i poszano

wania dla umarłych, którego dotychczas byli bezemnie

dochowali.

Na drugi dzień wstaliśmy ze switem i , rozdając całej

familii male i stosowne dla każdego podarunki, ą najwię

cej chiny, której najmocniej potrzebowali, pozyskałem

serca wszystkich. Potem przypominawszy im objetnice,

którą mi przeszłego uczynili wieczora, natychmiast po

strzegłem gospodarza oddalającego się w celu zachęcenia

swych rodaków, aby wspólnie zemną udali się na doline.

Jam ich wyprzedził i wnosze, iż namowienie ich nie ma
i

ło gospodarzowi memu kosztowało pracy , albowiem długi

czas na nich czekać musiałem . Jak na nieszczęście mała

bardzo była liczba grobowców z półmiesiącami, a niemo

żna się było spodziewać, aby się innych dotknąć powa

żyli. Nakoniec długo po owych pysznych błąkając się

grobowcach, potrzeba się było skłonić i jeden z nich so

bie wybrać dla poświęcenia go mojej ciekawości . Wi

dząc zbliżających się Morlachów moich, zdawałem się wy

czytywać z zewnętrznej ich postawy zmianę ich woli , i
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w rzeczy samej zaczynano mi przekładać, iż rzecz tak

nadzwyczajna, jakąby było przerzucanie grobów; niezawo

dnie ściagnie nieba zemstę na tę okolicę ; i że to wysta

wiłoby na nich pomorek, grad i wszelkiego rodzaju kary;

a nawet mogliby się stać obrzydłemi swym rodakom , a

tem samem największe na swe głowy ściągnąć nieszczę.

ścia. Cała wymowa moja była nadaremna, i kilka razy

przekładać im musiałem , iżbym nigdy nie śmiał namawiać

ich do tego, gdybym niebył pewnym, że to są grobowce

tureckie, że - równo jak oni będąc Słowakiem -- strzegłbym

się zapewne najmocniej zachęcać ich do naruszenia po

piołów ich przodków, lecz najdoskonalej wiedząc, że to

są grobowce ich sprzysięgłych nieprzyjaciół Turków , nie

wahałem się ani chwili do zachęcenia ich do tego przed

sięwzięcia. W tem jeden przerwał mi, że skoro tylko

zechce przyjąć na moją głowę i na mój ród nieszczęścia,

któreby ztąd wyniknąć mogły, tedy oni się na to skłonia;

jeżeli zaś nie, tedy pomocy ich spodziewać się nie mogę.

To, gdy im najchętniej, jak sobie łatwo każdy wystawić

może, pizyobiecałem ; przystąpiliśmy do rozpoczęcia na

szego dzieła.

Głaz, przywalający ten grobowiec, był czworokątnym

stałym , sześć stóp długości, wysokości pięć a szerokości

cztery stopy mającym . Grobowiec ten bardzo miał wie

le ozdób półmiesiąca i gwiazdy, część odpowiadającą gło

wie- i wszystkie te ozdoby zdawały się bydż zrobione

dla otoczenia, albo raczej zamknięcia tego księżyca i tej

gwiazdy. Bryła ta spoczywała na kamieniu płaskim , dłu

gości ośm, a szerokości pięć stóp mającym . Przewró

ciwszy te dwie bryły, znaleźliśmy pół stopy ziemi płon

nej, potem piasek drobny, głębokości pół trzeciej stopy ma

jący, a w tym postrzegliśmy szczątki kości, co było przy

czyną do mniemania mego, że mi się przedsięwzięcie moje
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nie udało, grobowiec ten albowiem dowodził mi, że póź

niej już musiał bydż otwieranym. Nakoniec dostaliśmy

się do kamieni płaskich, z wielkiem staraniam z sobą po

łączonych. Grób ten mógł mieć siedm stóp długości, a

trzy stopy szerokości. Musiał on bydz grobowcem fami

lijnym : znaleźliśmy bowiem w nim cztery szkielety pra

wie całkowite , które przodem obrócone były ku wscho

dowi; lecz prócz czystości i staranności, z jaką te gro

bowce zrobione były, nie znalezliśmy nic osobliwego.

Postrzegaliśmy tylko po tych szkieletach, iż to musieli

1:ydż ludzie niezmiernie wielkiego wzrostu, a na ich czasz

kach widać było dosyć głębokie blizny. Taka była ko

rzyść badań moich, z których daleko szczęśliwszego spo

dziewałem się skutku. Mniemałem , iż znajdę tam zape

wne jakowes bronie lub też ślady religijne, po których

mógłbym dociec ciekawości narodu, lecz nic z tego wszyst

kiego nie ujrzałem . Należałoby zaiste powtarzać tož sa

mo na innych grobowcach, a wtenczas dopiero , możnaby

się było przekonać o sposobie, jakim owe ludy swych

chowali umarłych.

List XXXV. ( z Imoskich .)

Cały dzień szliśmy wzdłuż doliny ścieśnionej. Góra

wielka, Bichowa zwana; zostawała po prawej stronie a

rozsypane, po obydwóch stronach drogi, grobowce co krok

nas zatrzymywały. Nakoniec, gdy się już zmierzchać za

czeło, doszliśmy do kamienia grobowego niezmiernej wiel

kości, okrytego rzeźbami i to było pół drogi do Imoskich.

Pomieszkania nie było bliskiego w tej okolicy, nocleg

bardzo był jeszcze od nas oddalony a do tego zmrok

więcej jeszcze, jak znużenie, ciekawości naszej nieprze

bytą stawiał przeszkodę. Rzecz jednak uwagi godna,

jak wiele moralne własności mnożą siły fizyczne czło
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.

wieka. · Wielo razy w podróżach moich niesłychane przy

chodziło mi znosid trudy, skoro tylko miałem uwagę

jakim przedmiotem zajętą, tom nieczuł znużenia; w prze

ciwnem zaś położeniu najmniejsza praca przy trudach

i tęskności nieznośną się zdawała .

Grobowiec najznaczniejszy, zwany jest przez miesz

kańców tamecznych Mramorem , co w języku teraźniej

szym zepsutym znaczy marmur. Gdy grobowiec ten

zdaje się bydż jednym z najpyszniejszych, wnieść možna,

iż przyznaczony bydź musiał zwłokom znacznej bardzo

osoby i, że imie to Mramor właściwem było imieniem

bohatyra, albo też zepsutem onego przeistoczeniem . “ Al

bowiem , jakaby mogła bydź przyczyna do nazywania od

rębnie kamienia tego marmurem , gdy te grobowce bez

żadnej różnicy z tegoż samego wyrobione są kamienia, i

na tejże samej, co i tamten, stojące przestrzeni. Czyliż

nie znajdujemy w całej Dalmacyi imion : Brybir, Kegar,

Kramor, Lukar, Berdar, Kotar, Mosor, Karin, które

oczywiście właściwszemi są językowierskiemu, lub

celtyckiemu, niżeli sławiańskiemu, zdają się

w imionach właściwych brać swój początek. Natych

miast umyśliłem powrócić tam nazajutrz, a tym czasem

dalszą puściłem się podróż. Przybyliśmy po północy

do domu mającego nam służyć za nocleg, leżącego na

pochyłości gór, graniczących z płaszczyzną Imoskich. Na

leżał on do bogatej familii, a gospodarz właśnie był

bratem ihumena kałogiera, któremu zleceni byliśmy przez

przełożonego z Dragowicz. Posłano natychmiast po nie

go, a tymczasem sporządzono mi łóżko w tej samej izbie,

gdzie spała familia. Właśnie wtenczas ukończone było

winobranie, a bujne grona zdobiły cały pułap i ustawi

cznie nas po oczach bily. Izba dosyć była niska, i z tej

przyczyny wolałem spać w sieni, gdzie pomiędzy liczne
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mi beczkami i dzbankami, jak drugi Sylen, zasnałem .

Zapewneby każdemu innemu, któryby więcej odemnie do

wina był przywiązanym , ta Bachusa , świątynia była przy

jemniejszą. Co do mnie, innego zysku z niej nie miałem

prócz mocnego bolu głowy, do czego najbardziej przy

czyniało się zepsute powietrze, które tak wielka liczba

wina robiącego sprawiała; i przekonany jestem, że gdy

bym mimo zimna wielkiego niebył drzwi otworzył, nico

mylnie byłbym weglokwasem uduszony.

Nie mogąc wrócić nazajutrz dla zobaczenia kamie

nia, Mramor zwanego, przymuszony byłem posłać tam

przy mnie będącego Polaka, a tymczasem zwolna w dalszą

udawałem się podróż ku Imoskim w myśli odpoczęcia przez

kilka dni w tem mieście. Przełożony ihumen, dowie

dziawszy się o przybyciu mojem , w nocy mię jeszcze od

wiedził, i był moim do miasta przewodnikiem . Spuści

liśmy się na doling Imoskich, któraby dosyć mogła bydz

urodzajną, gdyby nie była wystawioną na częste rzeki

wylewy. Ta przechodzi wzdłuż onej, potem zwraca się

ku południowi robiąc tu dwa bagna wielkie , łączące się

z bagnami rzck Norynu i Nartwy. Początek doliny zaj

muje jezioro błociste, o ktorem będę mówił przy opisie

jeziór Imoskich. Reszta doliny składa się z ziemi ro

ślinnej, zmieszanej z namulem gliniastym , bardzo uro

dzajnym . Lecz na nieszczęście rodzi sio tu tylko proso

afrykańskie wielkie, czyli holcus shorgum , z przyczyny

nieustannych wylewów , na jakie zawsze jest wystawioną.

Trzebaby sadzić, że grunt tak wilgotny nie może bydź

dogodnym dla wina, chociaż wprawdzie winnice w tym

doinu, gdzie nocowałem , były posunięte w tej okolicy, i

są jedynemi w tym kraju, gdyż, jeźli się nie myle, do

piero w Mostarze widziałem na nowo winnice . Przeszliś

my rzeke po moście kamiennym i w przeciągu dwóch
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godzin przejechaliśmy doline, i widzieliśmy się ų spodu

innego pasma gór, na którego pochyłości stoi miasteczko

Imoski. Wierzchołek onego zajmuje zamek . Ponieważ

miałem stać w klasztorze czernców a tenże znajduje się

na dole góry, zatrzymałem się tutaj i odłożylem

na drugi dzień zwiedzenie miasta . Klasztor dosyć jest

przyjemnie położony, kościół mały, i daleko mniejsze, niż

w Dragowicz, pomieszkanie. Składa się bowiem tylko

z jednej małej izby, którą z nimi razem dzielić musia

łem . Ku wieczorowi powrócił będący przy mnie Polak i

przyniosł mi opisanie kamienia, Mramor zwanego , które

wyznać musze, nastepnych dni zgubiłem .

List XXXVI. (z Imoskich) .

Nazajutrz udałem się do miasta, ukazałem zwierzch

ności moje papiery niewspominającjednak nic o przedsię.

wzięciu udania się do Tureczyzny. Zwiedziłem klasztor

zakolantów czyli bernardynów , który mimo tego, że nie

ukończony, dosyć jest obszerny . Tam widziałem jednego

z tych awanturzystów, którym niewiadomo z jakiej przy

czyny nadają tytuł honorowy emisaryuszów. W czasie

mojej podróży codziennie pomnażała się w całym tym

kraju liczba tych nieprawych pomyślności ludów nieprzy

jacioł i burzycieli spokojności, co niemałą było przyczyną

do zmniejszenia przyjemności mego pobytu w tym kraju,

i przymuszało mię do ostrożności podróżnemu, zajętemu

badaniem natury, nieznośnych.

Część Dalmacyi, Bossynia , Herzegowina, Montene

gro, przesmyki Cattaro i Raguza na ów czas pełne były

nasłańców od kilku dworów, którzy jedynie własnego szu

kając zysku, udając, iż służą swemu zwierzchnikowi - szu

kali tylko oszukiwać ludy i robić z nich ofiary łatwo

wierności. Psuli moralność tych poczciwych ludzi, mię
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szali ich spokojnose, rozsiewali pomiędzy nimi wszystkie

występki, które tylko popełniali i spieszyli się jeszcze do

swych dworów po nagrodę za złe, którego nabroili. Osta

tni ten, o którym mówiłem, zwał się Włatkowicz i był ka

nonikiem kapituły horwackiej zagabryjskiej ; lecz zanad

to czynićby mu było honoru, gdybyśmy się nad nim za

stanawiać chcieli. Wróćmy do naszej podróży.

Idąc na górę, na której położone jest miasto, widać

po lewej stronie niezmierną przepaść, którą nazywają je

ziorem i która rozciąga się od połowy góry aż do same

go zamku. Nic smutniejszego ani przeraźliwszego, jak

widok, który nam przedstawia niezgłębiony ów jar, tak

dalece, iż spojrzawszy w niego zawrotu głowy dostać mo.

żna, lecz i o nim obszerniej będę mówił opisując inne.

Miasto bardzo się z tą okolicą zgadza, przedstawia bo.

wiem wizerunek najnieprzyjemniejszy, jaki tylko sobie

wystawić można. Pomy bez najmniejszego porządku, tu

i owdzie rozsiane; posada zupełnie zburzona przez trzęsie

nia ziemi; urwiska skał, jedne na drugich leżące, obnażo

ne z zieloności, otoczone z jednej strony przepaściami i

jarami straszliwemi, zabudowane po części na tych, które

się same zasypały, stojące na sklepieniach nowo powsta

lych i grożących zapadnięciem, zasypane gruzami domówi

zburzonych, zdają się iśdź w zawody z rozwalinami góry;

do tego mieszkańcy, którzy znudzeni próżniactwem usta

wnem, zdają się podwajać smutek i okropność, jakie po

dobne tylko siedlisko na podróżnym wzbudzać zdoła. Ta.

ki to wizerunek przedstawia nam widok miasta Imoskich,

co codziennie powiększa liczbę miast tych nieszczęśliwych,

których natura swym dotknęła wyrokiem . Do tego roz

waliny na wierzchu góry zamku, po większej części oto

czonego straszną przepaścia, której głębokości oko zmie

rzyć nie śmie; wieże zburzone, baszty każdego czasu za
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waleniem grożące, schody zapadnięte; kilka armat, których

łoża pognily, na miejscu rynny zaniedbanej wijącą się

klematyde; pokryte trawą, po pas dziedzińce, służące sa

inym tylko wężom za schronienie. Ten jest obraz twier

dzy Imoskich , dawniej założonej przez nieszczęśliwych

panów Bossyni *) . Gród ten musiał bydź punktem obrony

bardzo ważnym, teraz zaś przestawszy bydź użytecznym ,

przyda się jeszcze jakiemu twórcy romansu wieku nasze

go, mającemu przywilej wielką część ludzi dorosłych tem

bawić nieustannie, czem dawniej nas bywsze niańki nasze

usypiały. Może tam bezpiecznie wprowadzić kilka tysię

cy strachów, duchów, widzów , a zaręczam mu, że pomie

szczą się i dobrze się wydadzą.

Do wystawienia zamku tego użyto większą część mar

murów z rzymskich budowli pochodzących, co dowodzą

niektóre napisy w murach zachowane, które wprawdzie

znajdują się za wysoko, aby one przeczytać można ; lecz

niedosyć wyniesione, ażeby owych nie spostrzedz. Rów

nie tego dowodzą te , które przeniesione zostały z tego

miejsca do Wenecyi. Lecz niewiadomo mi jest, zkąd pier

wiastkowie wzięte były, nim zostały w murach zamko

wych oprawione; wnoszę sobie, że przeniesione były z roz

walin starożytnego Runum , niedaleko ztamtąd leżącego. Za

rządu weneckiego stał garnizon mały w tej twierdzy, te

raz zaś jest opuszczona, i widać tylko kościół doglądany

przez jednego księdza, który w towarzystwie sów i pusz

czyków, jedynych i godnych tego siedliska towarzyszów ,

przyjemnie czas swój przepędza. Zamek ten wystawił

Lubomir ban czyli pan Bossyni w trzynastym , jeźli się nie

myle, wieku, o czem nas przekonywa napis nad drzwiami

położony : „ Toy grad Lubomir zistroił .“ Bardzo dobrze by

łem przyjęty od zwierzchności miejskiej, która mi wszel

* ) Tak autor częściej używa.
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Z

ką pomoc, jakiej tylko żądać mogłem , dać obiecała. Lecz

ja-zawsze wracając się do ulubionego przedsięwzięciamo

jego: posunięcia się aż do Mostaru - starałem się wszelkie

mi sposobami'z nich wybadać, czyliby niepodobna mi było

zwiedzić Bossynię, lecz wszyscy jednomyślnie na to przy

stali, iż rzecz ta niepodobna jest do wykonania, że nie

mają żadnego z tamtym rządem związku i, że nakoniec

podróży tej nikt jeszcze z nich nie odprawił. Widząc

przeto, iż żadna mi z tej strony nie zostawała nadzieja,

aby nie powiększyć przeszkód, pomniąc na to, że— zwie

rzywszy im się niepotrzebnie --- mógłbym tem samem tru-

dności sobie powiększyć, nie odkryłem im przedsięwzięcia

mego. Prosiłem tylko o kartę drożną i o konie aż do

Vergoras, jako też o rozkaz wszystkim sardarom wiejskim ,

ażeby mi tam, gdziebym potrzebował, stójki dostarczano.

Pożegnawszy się potem z nimi, powróciłem do klasztoru

zatrzymawszy się wprzód nieco na górze dla nasycenia

się widokiem rozległym jaki przedstawia góra Imoskich , która

na nieszczęście przypomina tylko mieszkańcom koniec,

który im grozi. Powróciwszy do klasztoru, odwidzony zo

stałem przez urzędnika z Imoskich, który mi jako naj

większą tajemnicę odkrył swe przedsięwzięcie sprowadze

nia z kopalni Bossyni kruszcu , który chciał kazać to

pić w Spalatro, lub w Sygnu i pokazał mi oraz kilka pró

bek. Był to gatunek rudy krzemienistej, mający w so

bie części miedziane i ołowiane. Miał także kilka kawał

ków , listowatej galeny, rodzaj kruszcu ołowianego, prawie

zawsze w srebro obfitującego. Zapytywałem się go spo

sób, jakim on chce w tem postąpić? lecz, gdy nie chciał

mi go wyznać, rozstałem się z tym człowiekiem tak ucie

szonym i wróżącym sobie duże ztąd zyski, iż wątpić nie

moge, ażeby kiedyśkolwiek nie stał się ofiarą swej ulu

bionej mary.
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List XXXVII. (z Imoskich .)

Pozbawiwszy się nakoniec natrętnych , zaczeliśmy się

umawiać między sobą o sposobach , jakiemiby najlepiej

nam się przedsiewzięta wyprawa udać mogła. Stanelo

nakoniec, iż posłać potrzeba po człowieka, którego poło

wa familii zamieszkała była w Mostarze, gdyż ten jedy

nie zdawał się bydź zdatnym na przewodnika do tego

miasta— tym czasem zaś w największej należy zostawać

spokojności. Niezmiernie ucieszony łatwością, do jakiej

mi mój poczciwy kałogier dopomógł, z największem ukon

tentowaniem udałem się do spoczynku mając głowę na

pełnioną marzeniami przyszłej mojej wyprawy. Nazajutrz,

nie doczekawszy się mego anioła stróża, ułożyłem sobie

obejrzeć górę Imoskich. Góra ta sama z siebie sklada

się z skaly, jednostajnie wapiennej, wskroś wewnątrz roz

przężonej , o czein nas przekonywają cząstki oxydu żela

znego, wszędzie wewnątrz góry znajdującego się, który

daje skale rozpadnionej, lub w ulomku, postać czerwonia

wą, połączoną z popielatością marmuru , co niezmiernie

posępność przydaje obrazowi. Zazwyczaj w innych ska

łach powierzchnie tylko kamieni przeistaczać się i roz

przegać zwykły , tu zaś to dzieje się z wewnętrzną góry

częścią i jej podstawą. Nie trudno to będzie zrozumieć,

gdy pomniemy na to : że cała wewnętrzna część góry

jest wydrążona przez płynące w niej wody i , że to wszyst :

ko, co widziemy, nic innego nie jest, jak tylko rodzaj sko

rupy, która natychmiast zapada sig, skoro ciężar skał ze

wnętrznych za bardzo cięży na sklepienia. Uważając jar

okiem niezmierzony, nad którym zamek jest zbudowany,

widocznie się w ym rozprzęgu skały przekonałem , że to

nie jest nic innego, jak nieforemny gatunek marmuru

„bréch zwanego. Taki więc jest skład góry Imoskich
16
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która tak wielkich, ciągle po sobio następujących, doświad

czyła zapadów i chociaż wprawdzie trzy tylko, jeszcze be

dące, widziałem, wiele jeszcze śladów dawniej zasypanych

widzieć można. Z pozostałych jeszcze jest najprzód sta.

re jezioro, które zdaje się górę od jej połowy až do

wierzchołku zajmować. Dosyć jest szerokic , głębokości

niezmiernej, ma miejscami aż do stu stóp szerokości, u spo

du jego woda jest żułtawo zielona. Nie idzie kierunkiem

prostym, ale załamując się obejmuje północną część zam

ku. Po prawej stronie drogi prowadzącej do zamku wi

dać takowy maly zapad, który się znowu trapełnił; teraz

na ogród obrócony został. Posuwając się dalej kú pól

nocy, natrafiamy na jezioro nowe, mniejsze daleko od sta

rego, równie niezgruntowane, jak tamto ; lecz bardziej

okraglawe: jezioro to ma kształt lejka, spadzistość jego

brzegów nierównie jest raptowniejszą, lecz nie idzie tak

prostopadle jak pierwszego, glebokości zaś až do po

wierzchni wody będzie miało około stu stóp. Spuszcza

łem się na dół z największą trudnością : drapiąc się na

rękach i nogach , obróciwszy się plecami do przepaści

z bojaźni zawrotu głowy. Nic nie zdoła wyrównać okro

pności tej pustyni. Zdaje się, że człowiek jedną nogą

stoi już w Acherońcie i wtenczas chyba przypomnieć so

bie może, że liczy się jeszcze między żyjącymi , gdy

podnosząc w górę oczy-ucieszy się widokiem sklepiącego

się nad nim nieba. Woda zielonawa , stojąca powierzch

nią drżącą, składa spód tej straszliwej przepaści. Naj

mniejszy kamyk, który się z pod nóg naszych odsuwał ,

toczył się aż do samej wody, a -- wstrząsając one - sprawiał

mocny ruch w powietrzu, którego skutkiem było dwumi

nutowe rozleganie się bałasu, który coraz zmniejszając się

nakonicc zdawał się ginąć w podziemnych pieczarach, ca

łego człeka okropnością swą przerażając. Aby to wytrzy

,
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mać można, potrzeba się powoli do tego, nie często zda

rzającego się, zjawiska przyzwyczajać. I tak , kiedy przy

szedlem pierwszy raz do tej przepaści i stanąłem na jej

brzegu , słyszałem przez kilka minut hałas podziemny,

który daleko zamną się powtarzał w sposobie grzmotu,

coraz się więcej oddalającego. Wyznać muszę ze wsty

dem, że nie będąc przyzwyczajony do podobnego rodza

ju łoskotu- pierwszą myślą , która mi się przedstawiała,

było, że się pod mojemi nogami załamuje gora i do nie

małego moich przewodników , Morlachów , pobudziłem śmie

chu, gdy postrzegli mnie dosyć nagle w tył cofającego

się, czyli, mówiąc po wojskowemu, pozycyą odmieniające

go. Takie to wrażenie przestrachu i bojaźni sprawił

pierwszy raz na mnie ów nadzwyczajny Łoskot i zdaje

mi się, że każdy inny, równie jak ja nieprzyzwyczajony

do tego i nieprzestrzeżony wcześnie , nie byłby odemnie

odważniejszy i równieby, jak ja, o cofaniu zamyślał. Aże

by mieć wyobrażenie tego podziemnego grzmotu, trzeba

sobie wystawić głuchy szelest - odbijający się w niezmier

nych sklepieniach, powtarzający się sposobem konające

go echa, po którem następuje największe milczenie ; na

koniec, kilka razy wznawiający się na przemiany, szelest

ten, coraz bardziej słabieje. Zdaje nam się wyraźnie, że

kamienie odłamują się w tych podziemnych pieczarach i

padając w wodę sprawiają ruch w powietrzu, który zno

wu inne ułomy odwala. Ta jest podług mego zdania

przyczyna owego jeku, o czem bardziej się jeszcze prze

konywam , gdy przypominam sobie, że ten szelest nie jest

jednostajny za každem ciśnieniem kamienia, bo wstrzę.

sienie powietrza nie zawsze tą samą dzieje się moca; lecz

stosuje się do ruchu powierzchni wody i do oporu , któ

ry znajduje w powietrzu.

Jest jeszcze trzecie jezioro większe nierównie od

Biblioteka Polska Podróże Sapiehy. 21
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tych, o których mówiliśmy. Leży wiecej ku północy, na

początku doliny i u samego spodu góry. Żałują mocno,

że nie mogłem go widzieć; przez obydwa bowiem dni ,

które badaniom owym poświęcić mogłem , ciagle trwająca

deszczu ulewa aż do koszuli mię przemaczała. Powie

dziano mi tylko, że potok ten sam, który czyni granice

między Dalmacyą a Turcyą, w nie wpada i, że otoczone

jest bagnem, z którego płynie rzeczka mała, zajmująca

głąb' doliny Imoskich i toż imie nosząca. Powiedziano

mi także, że obfite jest w ryby, i sam nawet na moje

oczy widziałem wielkie bardzo wegorze, które, jak mig

zapewniano, w tem jeziorze złowione były. Lecz równie

i to podpada zawałom. W roku 1780. poszło dziewięciu

rybaków na łowienie wegorzy i, zrobiwszy połów dosyć

znaczny, wyszli na ląd dla wyciągnienia sieci z wody,

co zrobiwszy wzięli się do sporządzenia sobie części swe

go połowu, gdy raptem zawalił się brzeg jeziora i oni

wszyscy zniknęli. Powiadają, że ten załom znajduje się

ze strony góry i, że w tem miejscu jest teraz mała one

go odnoga, której spód jest nową przepaścią. Zresztą ca

ła góra napelniona jest takowemi zapadami, już po części

zasypanemi, które, aby mieć o nich dobre wyobrażenie,

porównać można do dawnych i zasypanych wyziewów

czyli kraterów gór ognistych. Pośród nich rodzą się te

raz drzewa, pozakładano nawet już ogrody - i sam do dwu

nastu takowych naliczyłem ;

Tam to trzeba jechaé dla przypatrzenia się i bada

nia sposobu, jakim się załomy i zapady dzieją w naturze.

Jak później warstwy poziome stać się mogły pochyłemi,

lub wcale prostapadłemi, jak rzeki mogły zaginąć w owych

szparach i zniknąć z nad powierzchni zicini, a przez to

stać się wewnątrz nową przyczyną zjawień natury, wy

dražen, zalomów nowych i jaskiń , które, potem przez wo
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dę lub trzęsienie ziemi zostawszy odkrytemi, stają się pó

źniej przyczyną nową ziemiopisarzom (gieologom ) zadzi

wienia i trudności. Tutaj to zobaczyć można , co samo

z siebie zdołają wody bez pomocy trzęsień ziemi lub pod

ziemnych ogniów i zdaje się, że góro Imoskich przezna

czyć musiała natura na doświadczenie małe, co to jedną

silnią swoja, oddzielnie od wszystkich innych ,wzięta, do

kazać potrafi. *)

Ażeby już wszelkie oddalić powątpiewanie o naturze

kamienia składającego górę Imoskich, powtarzam jeszcze

raz, że składa się z marmuru spowinowaconego z owym ,

który jest wspólny wszystkim górom Dalmacyi. Že ten,

który wystawiony jest na powietrze, nie przeistacza się,

ale raczej twardnieje; ten zaś, który się znajduje wewnątrz

góry, jest przeistoczony zupełnie i rozprzeżony prawie

tyle, ile tego dostrzegłem w szczelinach świeżych. Naj

przód udziela się żelazo i daje marmurowi powierzchnię

rdzawą czyli czerwoniawa. Bryłki kamienia , rozprzegając,

sie, jak ziarna, niszczą skały spojenia , potem odłączają

się kawałkami właśnie tym samym sposobem, jak nisz

czyć zwykły wierzchołki gór rozprzegających się. Nada

remnie byśmy się kusili, gdybyśmy chcieli wyszukać tu

warstw , albowiem tak wielu ta góra podpadała już zbu

rzeniom, iż nie podobna nawet myśleć, ażeby się jakiekol.

wiek ich ślady znaleść mogły.

List XXXVIII. (z Otoczu ).

Powróciwszy do domu, dowiedziałem się o przybyciu

Bośniaka, którego starano się namówić do przeprowadze

na mnie w Tureczyznę. Zaproszono go na wieczerzę i,

podług zwyczaju tamtego kraju, umowę to odłożono do

ukończenia uczty. Wyznajo szczerze, żem się mocno

*) Porównać. co w tym względzie ks. Hugon Kollątaj o sile wody
pisze.
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lękał wypadku tej namowy, i byłbym zapewne dużo zmar

twionym , gdyby mi się to przedsięwzięcie nie było lepiej

od pierwszego udało. Lecz szczęśliwie wszystko mi się

podług żądania powiodło.

Uznano więc za rzecz koniecznie potrzebną, ażebym

się przebrał po bośniacku, ażeby wspomniony przewodnik

dostarczył mi potrzebnych ubiorów i, abym nakoniec dla

uniknienia podejrzenia nie kazał tych strojów robić

w Imoskich , a to dla łatwiejszego ukrycia moichczamia

rów . Poradzono mi między innemi rzeczami i to , żebym

mego młodego towarzysza Wilsona, który zawsze był

przy mnie zostawał, z rzeczami odesłał i , żebym wśród

dnia wyjechał z Imoskich i udał się do Rnowicz. Z tam

tad znowu, żebym ze zmrokiem powrócił nazad pod same

Imoskie gdzie miał na mnie z końmi i z częścią ubioru

mego czekać. Nakoniec, jako rzecz najpotrzebniejszą,

kazano mi ogolić głowę. Tak przeszedłszy już przez

wszystko i ułożywszy się między sobą jak najlepiej, szczę

śliwieśmy się rozstali.

Zadziwiać to zapewne mocno będzie czytelnika, że

dla dopięcia wyprawy tak małej wagi używałem tajemni

cy , lecz najlepiej to wyjaśnię, gdy powiem, że kraj, w któ

ry miałem się zapuszczać, wystawiony był na nieustanne

najazdy hajduków , bandurów tureckich i wszelkiego ro

dzaju hultajów , a - co daleko było niebezpieczniej zrażony

był wysłańcami i podżegaczami wszystkich narodów, którzy

rozumiejąc, żem ja przybył w celu przeciwnym ich inte

resowi, mogli byli wszelkie na mnie robić zasadzki, czego

nawet później doświadczyłem i kilka razy sama opatrze

ność od ich zasadzek mię uwolniła. Mogli się równie i

między hajdukami znajdowac tacy, którzy — mając krew

nych lub przyjaciół w Imoskich - mogli byli jako ofiarg

imże wydać, a oprócz tego jeszcze nie mając ani firma
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nu, ani pasu od zwierzchrości tureckiej, Bujurli zwane,

go, za pomocą których, bezpiecznej odprawiają się po

dróże w tamtym kraju, przymuszony bym był oddać się

na łaskę pierwszego z Turków, któregobym napotkał,

Z tych więc przyczyn, sądzono, że zbawienie moje za

leżało jedynie na doskonałem przebraniu się i jak najle

piej dotrzymanej tajemnicy. Najprzód więc kazałem 80

bie ogolić głowę i, wziąwszy stójkę od rządu mi dana,

wyjechałem na drugi dzień z rana z Imoskich i, aby

udadź, że zapuszczam się dalej w Dalmacye, jechałem

drogą prowadzącą do Vergoras. Właśnie to był czas ,

w którym niezmierne w tamtym kraju padały deszcze.

Ulewy codziennie na nas spadały, i tego nawet razu nas

nie oszczędziły. Przebyliśmy Werlicę po moście kamien

nym i przybyliśmy do wsi Otocz, gdzie przymuszeni by

liśmy zatrzymać się dla osuszenia się z deszczu, który

nie leniwie nam dokuczał. Zsiedliśmy u sardara, czyli

najstarszego wsi, który nas przyjął z całą powagą, jaką

mu nadaje urząd jego. Ten uchodził za jedynego leka

rza w całej okolicy, dziesięć mil mającej okręgu. Oka

załem mu rozkaz rządu w Imoskich, który mu zalecał

dawanie mi wszelkiej pomocy , jeślibym jakowej potrze

bował - rozumiejąc, iż człowiek, podobny piastując urząd,

powinienby umieć przynajmniej czytać. Lecz omyliłem

się mocno w oczekiwaniu mojem , gdyż on wziąwszy z rąk

moich z największą powagą i usiadłszy na lisztwie okna,

jednego tylko w całej chacie będącego, zostawił nas

w zupełnem zaćmieniu, i trzymając na wywrot papier za

czął mróczyć pod nosem . Mimo nieco wątpliwości w ja

kiej zostawałem, nie podobna mi było wstrzymać się od

śmiechu, wystrzegając się jednak najmocniej, abym jemu

nie dał tego poznać. Było to wcale nową dła mnie rze

czą widzieć w Morlachu fanfarona, lecz ponieważ to czę.
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sto bywa nierozdzielnym udziałem lekarskiej sztuki, a

zatem jego urzędu, mniej mnie to uderzało. Nakoniec po

czytaniu, przez kwadrans nie źle udawanem , złożył bar

dzo poważnie papier i oddał mi go, mówiąc : wszystko

jest na usługi wópana. Nabawiwszy się przez niejaki

czas nieumiejętnością lekarską owego człowieka, chciałem

się w dalszą udać podróż . Lecz to było rzeczą niepo

dobna, albowiem deszcz zamiast przestawać, coraz się

poprawiał i z tej to też przyczyny pozbawiony zostałem

ukontentowania zwiedzenia szczątków dawnej owej osady

rzymskiej.

List XXXIX ( z granicy tureckiej.)

Tymczasem, gdy się już zmierzchać zaczęło i nad

chodziła godzina zejścia się z przewodnikiem moim pod

Imoskich, potrzeba było mimo największego deszczu je

chać. Rozstałem się przeto z moim młodym towarzyszem

Polakiem , zaleciwszy onemu, ażeby mnie oczekiwał w do

mu sławnego Perwana z Kokoryczu, niegdyś gospodarza

l’abego Fortis. Obwinąwszy się w kabanicę czyli płaszcz

turecki, kupiony u naszego lekarza, puściłem się, zupełnie

na los obojętny, przekonany będąc, że podróżni, dzieci i

pijacy mają zawsze anioła stróża, który czuwa nad ich

losem korzystniej, niż rada.

Zaledwie com wyjechał, burza - o której mniemałem , że

już ustała - coraz się bardziej powiększała i przymuszony

byłem - nawet dla błyskawic i piorunów, które nieustannie

konia mego przerażając, nie dawały mu nawet postępować-

schronić się do chatki zamieszkałej przez młodego czło

wieka, którego właśnie rodzice świeżo byli odumarli. Ten

mnie przyjął z wielką gościnnością, kazał mi zrobić wiel

ki ogień dla wysuszenia mnie i , aby mnie rozweselił,
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wziął swoją gusłą (gatunek lutni morlackiej) i zaczął mi

opiewać wyprawy syna króla Jerzego, jednego z najsław-

niejszych narodu jego bohatyrów. W tem weszła młoda

dziewczyna, która była jego zaręczona, lecz z przyczyny

żałoby nie mogła się z nim pobrać . Przedstawił mi ją

prosząc, abym mu pozwolił kilka zanucić piosnek, na co

gdym najchętniej dozwolił starając go się owszem do

tego zachęcić, wziął swoją lutnię i zaczął głosem nieco

płaczliwym następującą spiewać piosnkę oczów z kochan-

ki nie spuszczając :

1) Twoje czoło jasne, gdyby róża świeża, a biała

jak mleko. Jej dotknięcie memi ustami jedynie mojej mi-

łości ulżyć może.

2) Kiedy chcąc mówić, boskie twe otwierasz usta ,

zdaje mi się, że widzę otwierające się podwoje do gwiaź

dzistego nieba.

3) Twoja boska twarz, gdyby róża świeża, a biała

jak mleko. Jej dotknięcie memi ustami jedynie mojej mi-

lości ulżyć może.

4) Kiedy chcąc mówić boskie twe otwierasz usta,

zdaje mi się, że widzę otwierające się podwoje do gwiaź-

dzistego nieba .

To jest tłumaczenie, lecz bardzo niedoskonałe tej

piosnki, do którego przyłączam tu oryginał. Byłbym ją

wierszami wytłumaczył, lecz te mi się nie udają, a odwie-

dzenie nawet Parnasu i wszystkich źródeł poetom świę-

tych niezbogaciło mię w tej mierze, tylko febrą.

Majesz widne celo

Z wlosy nakrywionym,

Jako rawne pole

Z trawy obrośnione ;
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I masz cudne lica

Od barwi, od mleka,

Onclej spodali

Moim ranom lika.

* *

*

Twoje liepe oczy

Jako draniolcie ,

Prsysięgalby bohu

Da su dwie zwiadzice .

Twoje liepe usta

Kach dasprogowone ,

Pare da se wrota

Od neba otwera . ( * )

Trzeba było nakoniec jechać i rozstać się z tymi po

czciwymi ludźmi, dzień bowiem już był na schyłku, a

przewodnik mój miał na mnie oczekiwać przy młynie.

Wołałem więc tam przyjechawszy na niego, a nieznalazł

szy go tam udałem się w dalszą podróż do Imoskich.

Noc była ciemna, deszcz padał; obawiałem się, aże

bym nie chybił przewodnika mego, a nie śmiejąc go wo

łać, aby nas nieusłyszano, zacząłem śpiewać przez całą

drogę i to mi się dobrze udało. Przewodnik bowiem , po

słyszawszy mój głos, przyszedł do mnie i zaprowadził

mnie w bok drogi pomiędzy krzaki zleciwszy, abym tu

spokojnie jego oczekiwał. Przybył nakoniec ojciec prze

łożony klasztoru, i - wziąwszy mego konia - dał mi swego.

Ubrano mię w żupan bosniacki i zszarzany zawój, zo

stawując resztę stroju mojego na ten czas, gdy będziemy

na wierzchołku góry, od którego znajdywało się niedale

ko pomieszkanie przewodnika mego. Ojciec przełożony

dał nam swe błogostawieństwo, .
i

butelkę wódki i pieczeni zimnej kawał i

czule się z nami pożegnał życząc nam wszelkiego szcze.

. .

(*) Thumaczenie prozą nie jest dosłowne, a przytoczenie wiersza ory

ginalego zapewne nie wolne od pomyłek . W.
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ścia. Wiele bardzo na tem cierpiałem rozstając się z tym

poczciwym człowiekiem i wcale nieinteresowanym, ktôre-

mu najżywszą winien byłem wdzięczność za pomoc w do-

pięciu tego, czego najgoręciej pragnąłem.

Zaczęliśmy więc drapać się na górę Imoskich poża

miastem; lecz ścieżka tak była zepsutą, że zsiadłszy z ko-

nia musiałem iśdź drogą, którą wdzień zaledwie podobna

było przebyć. Powierzchnia kamieni, zmyta przez wody,

zrobiła się niezmiernie gładką, a prócz tego zlana będąc

deszczem tak mocno była ślizgą, iż co krok padałem.

Nakoniec po wielu trudach przybyliśmy na wierzchołek

góry, gdzie zatrzymaliśmy się przy samem wierzchu prze-

paści zamek otaczającej , o której wyżej już wspominałem.

Tu zostawił mnie mój przewodnik samego mówiąc mi, że

wkrótce do mnie powróci. Zostawiony sam ze dwie go-

dziny w ponurej ciemnocie na samem brzegu strasznej

przepaści i zmoczony do koszuli , pierwszy raz zacząłem

się zastanawiać nad nieroztropnością, z jaką się naražałem

na wyprawę, której niemylnie stać się mogłem według

wielkiego podobieństwa nieszczęśliwą ofiarą. Prócz tego

chybiłem był po części w przedsięwzięciu mojem czynienia

uwag i doświadczeń rozmaitych , nie mając potrzeb

nych fizycznych narzędzi. Do tego sam ubior mój nie pozwa-

lał mi nic brać z sobą takowego, coby mnie podejrzanym

zrobić mogło. Byłem bez instrumentów, ksiąg, sposobno-

ści robienia prób, i bez karty kraju. Nie mamy bowiem.

dotąd żadnej, na którą możnaby się spuścić i onej po-

wierzyć―i żadnego kraju opisanie nie jest tak zaniedba-

ne, jak Bosyni i Dalmacyi, bo kartę przez obywatela Ca-

sas zrobioną, która towarzyszy jego dziełom, raczej we

śnie urojoną, niżeli doskonale zrobioną nazwać można. Do

tego dla bezpieczeństwa odprawiać miałem podróż w no-

Biblioteka Polska. Podróże Sapichy. 22
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acy, co tem bardziej niedozwalało mi robić postrzeżenia - a

tej ostrożności odstępować nie mogłem w kraju, gdzie tyle

jest chwili bezpiecznej, ile jej hultaje na odpoczynek obro

cić zechcą. Wszystko to niemało przyczyniło się do nie

spokojności, jaką sama przyszłość i wypadków niepew

ność nabawiać mogły, à tem samem zmniejszały ukonten

towanie, jakiem chwilę w przódy przejęty byłem . Nie zna

łem prócz tego przewodnika mojego, spuścić się więc zu

pelnie musiałem na sumienie człowieka nieznajomego, któ

rego powierzchowność wcale nie była zaspakajająca. Do

syć dobrze w prawdzie byłem uzbrojony: miałem bowiem

trzy pary ukrytych koło siebie pistoletów , lecz na cóż mi

się zdać mogła ta broń w kraju, w którym najmniejszej

nie miałem podpory i gdzie w każdym mieszkańcu mo

głem znaleść zbójce? Taka to niestałość żądań ludzkich,

że oddawszy się tym rozmyślaniom żałować już zacząłem ,

wyznaje, żem się narażał na tę wyprawę, której wprzódy

ż takim chwytałem się zapałem . Lecz pierwszy krok już

był zrobiony, a przybycie przewodnika mego zupełnie mi

siły i odwagę przywróciło. Ten przyniósł mi wszystko

ż soba, cokolwiek tylko do przebrania się mego potrzé

bném było i tak, mimo największej deszczu ulewy, natych

miast do tego przystąpić musiałem. Cały mój ubiór był

žmaczany; ten jeszcze zamienić musiałem na daleko mo

krzejszy. Zimność deszczu i zamoczenie nabawiło mnie

takiem drżeniem, że innie to wprowadziło w mniemanie,

iż dostałem febrý. Ale praca i wódka uleczyły mnie i

otrzeźwiły wkrótce, i tak udaliśmy się w dalszą podróż

oddając się zupełnie dobremu losowi.

List ÅL. ( od Duwna .)

Po pół godzinnej drodze, zaczął miesiąc przebijać się

przez gęste obłoki, które na nas ulewy spuszczały. To
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poprawiło nieco drogą paszą i po godzinnej drodze prze

byliśmy nakoniec pad granice, która obydwa przedziela

państwa. Rzeka -- czyli raczej potok Suchaja zwany, słu

żący im za granice-- niezmiernie była wezbrała, sądziliśmy

przeto, że nie będziemy mogli ją przebrnąć. Z tej więc

przyczyny radził mnie mój przewodnik, ażebym się za

trzymał dla zobaczenia, czyli nie ubędzie cokolwiek wody.

Chętnie pa to przystałem , choć do tego podobieństwa nie

było, i położyłem się na brzegu rzeczki oczekując chwili,

w którejbyśmy dalej podróż naszą odprawić mogli. W ten

czas nigdy przezemnie dotąd niewidzianę okazało się oczom

meteorologiczne zjawisko. Była to tęcza miesięczna w ca

lej swojej okazałości , Księżyc bowiem znajdował się w środ

ku chmur pajgestszych dżdżystych, i im to właśnie win:

niśmy byli padzwyczajne to zjawienie, Kolory wprawdzie

były słabe lęcz wybitne, można było wyraźnie poznać ko

lor zielony i żółty; czerwony był pomarańczowym , a nie

bieski wpadał w zielono -niebieskawy , końce zaś tęczy

zdawały się bydż podkątem mniejszym od czterdziestu

pięciu gradusów . Kolory te nạ przemian stawały się żyw

szemi, lub słabszemi, w stosunku nadzwyczajnego drżenia

wody, które, w miarę większego lub mniejszego onej tar

cia w sobie cząstek , łamało częstokroć linie kolorowe, za

mieniając kolor żółty na pomorańczowy, a zielony na

czerwony. Zdaje mi się, iż ta tęcza miesięczna, po tej,

którą uważano w Edymburgu w Szkocyi na początku wie

ku, była najdoskonalszą.

Nasyciwszy się nadzwyczajnym i oraz jedynym dla

mnie widokiem , a przewodnik mój wziąwszy to zjawienie

za dobrą wróżbę, radził mi, ażebyśmy przeszli rzeczkę, Sie

dliśmy więc na koń a oddawszy się zupełnie losowi, we

szliśmy w rzekę. Konie nasze pływały i po biodra by

liśmy w wodzie—nakoniec szczęśliwie przebywszy tę rze

kę, zobaczyliśmy się na granicy tureckiej. Posuwając się
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naprzód, weszliśmy w niezmiernie gęsty las, Kto nie był

w tych krajach, nie może sobie wystawiać przykrych ta-

mecznych ścieżek, którym imie dróg nadają. Aby do-

skonałe o nich mieć wyobrażenie, trzeba sobie wystawić

ścieżki, któremi uganiają się górale w Alpach za dzikie-

mi kozami , z tą jedynie tylko różnicą, że tamte po wię-

kszej części są pierwiastkowe skały gołe, z ziemi obna-

żone, których cząstki kątowe i krystalizowane dobrze

utrzymują nogę, Przeciwnie zaś na tych, które są wa-

pienne, przez wodę zlizane, a nadto jeszcze z wierzchu

wilgotne, co krok się noga umyka. Zdaje mi się, że Tur-

cy z polityki raczej, a nietylko z lenistwa opuścili na po-

graniczu drogi, ażeby je zapewne tem nieprzystępniejsze-

mi zrobić w czasie wojny, Rzeczą to jest pewną, że na

całym pograniczu Dalmacyi ani jednego zdatnego nie zna-

lazłem miejsca, którędyby działa, nawet małe, można

wprowadzić do Turcyi. Nie mówię ją tu nic o kraju przy

brzegach Narenty leżącym, tego bowiem nigdy nie zwi-

dzałem. Tymczasem w dalszą puściliśmy się podróż dro-

gą najgorszą i bardziej jeszcze deszczem nieustannie leją-

cym popsutą, który wielkie porobił kałuże tak dalece, że

częstokroć brnęliśmy po kolana w wodzie. Sprzyjający

nam dotychczas księżyc zniknął i spuścił na nas zmrok

największy. Nie mogąc przeto myśleć już o jeździe wierz-

chem, zsiadłszy z koni, szliśmy piechotą, co nie tak dla

nas było przykrą rzeczą, jako raczej ciężar płaszczów na-

szych, czyli kabanic, które, będąc wełniane i na pół cala

grube, zupełnie przemokłszy, najwięcej nam dokuczały.

Nakoniec na uzupełnienie naszych nieszczęść za-

częliśmy błądzić i z największą trudnością zaledwie zna-

leźliśmy naszą ścieżkę. Po sześcio-godzinnej drodze, naj-

gorszej w świecie, nie mogąc już dłużej dla niezmiernych

trudów wytrzymać przełożyłem memu przewodnikowi, że
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niepodobną mi jest rzeczą išdź dalej i, że siły moje usta

ły. Z porady jego oddaliłem się od ściężķi, a znalazłszy

równing, którą byłą tylko mniej głęboką kałużą, padłem

na nią, nie mając nawet siły utrzymania się na nogach.

Z wierzchu płukał nas deszcz a ze spodu woda z ka

łuży podmywała, lecztak mocno byłem znųżony, iż czu

łem rodzaj rozkoszy mimo najnędzniejszego położenia me

go. Zaledwośmy się pokładli, usłyszeliśmy głos kilkunastu

osób, tą samą idących scieżką, którąśmy niedawno opu

ścili, którzy, coraz się bardziej ku nam zbliżając, ogień

krzesali. Przewodnik mój niezmiernie się przeląkł, mo

wiąc, że to są hajduki i miał dosyć słuszną przyczyną tej

obawy, bo niebyliśmy się mogli bronić z przyczyny zamo

kłej broni . Szczęściem jechali nie postrzegłszy nas, a ço

było dla nas najszczęśliwszem , że — lubo miałem przy sobie

mego konia ogiera —— żaden z koni naszych nie zarżał, bo

temby nas wydały. Odetchnąwszy zowego przestrachu , jak

na najlepszem zasnąłem łóżku, a przewodnik mój równo

mnie ze dniem zaledwo mógł zbudzić. Czułem mocny

ból głowy, lecz nierównie ciężej było wstać z
ziemi.

Wszystkie członki moje były, że tak powiem, ztrętwiałe

od zimna i wilgoci, że ani kolan zgiąć, ani stąpić nie

mogłem. Starałem się jednak robić sobie gwałt, a nie

mogąc żadnym sposobem dla słabości sił wsiąść na ko

nia, chwyciłem go za cugle i prowadząc go za sobą

w dalszą puściłem się podróż. Przybyliśmy wkrótce do

doliny, wktórąśmy się spuścili zostawując po prawej stronie

wieś Studenowrył, czyli źródło zimne, otoczoną lasem a

przed nami rzeczkę, która bierze swój początek w tejże

dolinie, zalewając potem całą równine: Duwno. Musielis

my dwa czy trzy razy wpław przeprawiać się przez tę

rzeczkę, której wodę bardziej jeszcze deszcz powiększył –

i - dosiągłszy doliny -- widzieliśmy przed sobą płaszczyznę
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niezmiernie, rozlegla i urodzajną, którą wielkie pasmo

gór zdawało sig o podal ograniczać. Zostawialiśmy po

lewej stronie inne pasmo gór, mniej oddalonych od tych,

które się nam z przodu przedstawialy, a u spodu tychże

polożone było miasto tureckie Duwno, któremu wieże

meczetów przyjempa dawały postać. Po prawej stronie

mieliśmy ciągiem pasmo gór, na których stała wieś Stu

denowrył. Pasmo to ciągnęło się aż do równiny. Uda

liśmy się jego kierunkiem drogą zaczynającą się nieco

poprawiać, zostawując po prawej stronie kilka wiosek,

które zajmowały spód góry i o cztery lub pięć strzałówv

od tejże oddalone były, a po lewej uprawiane pola i

cmentarze, na których stały chatki służące chrześcianom

za kościoły, gdzie msza się odprawuje, gdy ich tutaj

muich jaki odwidzi . Zdawało mi się zdaleka i zapewnić

nawet mogę z kształtu kamieni, które zdaleka widziałem ,

że znajdywały się między niemi grobowce dawne, lecz

za nadto z sił osłabiony byłem i dużobym popełnił nie

roztropności, gdybym się był dlatego zatrzymywał. Tak

mocno znużeni byliśmy z przewodnikiem moim, że, po

półgodzinnej jeździe, spostrzegłszy, żem parę najlepszych

pistoletów zapomniał na miejscu, gdzieśmy nocowali, ża

den z nas nie miał ochoty ani też siły wrócenia po nie.

Mijaliśmy nakoniec pasmo gór, któreśmy mieli po pra

wej stronie i wkrótce za sobą zostawiliśmy Duwno, wła

śnie w tem samem miejscu, gdzie góry powolnym spa

dem giną w równinie. Kraj, przedzielający nas od Du

wna, zdawał się bydź równing bagnista, ale żyźną, w środ

ku której widać było jezioro. Pytałem się przewodnika

mego, czyli ta woda, która nam się jeziorem wydawała,

zawsze tu zostaje, czyli też jest przypadkową to jest

z deszczu. Zapewnił mię, że to, co widziłem , jestjeziorem ,

i , gdym go się zapytał o nazwisko jego, powiedział mi, że
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Lecz po

zowie się jeziorem duwieńskiem . Uwierzyłem mu, spodzic

wająo się, że jest człowiekiem , na którego powieści można

się było spuścić i ta dobra wiara sprawiła nawet, wyznać

muszę, że wiele rzeczy, o których mógłbym był od miesz

kańców się dowiedzić, nie dopytywałem się.

strzęgłszy się potem w dalszem obcowaniu z nim, że - zby

wając się moich zapytań - plótł, co mu się przewidziało, aza

tem, że jego powieści na żadną wiarg niezasługiwały, nie

mogę z pewnością zapewnić czytelnika o bytności jakie

go jeziora w tem miejscu. Wyznać trzeba, że nader jest

smutną rzeczą dla podróżnego, osobliwie w kraju, gdzie

nie można o wszystko samemu się pytać: nie mieć inne?

go sposobu nad powieści przewodników , którzy-po wie

kszej części nie bardzo dla obcych będąc szczérymi

wystawują wędrownika na posądzenie o niedokładno

ści, a tem samem odejmują mu jedyną nadgrodę jego

trudów i niebezpieczeństwa, a tą jest czytelników wia

i ufność w jego opisach . Zapewne, że jest

krzywdzącem dla rozsądku podróżnego przykładanie wia

ry do wszystkich powieści, które słyszy, ale gdy inny

niepozostaje mu środek, jak pytać się tamecznych,

trudno się jest bajek ustrzedz zupełnie. Mój przewodnik ,

na przykład, nigdy się nie wahał odpowiadać na moje

zapytania, nie uważając, gdyby mu przyszło wymyślić

jakie nazwisko, lub jedno za drugie przytoczyć.

Zostawiwszy Duwno za nami, przybyliśmy do doliny

podobnej do przełamu skały, bardzo szerokiego, w pasmie

gór wielką równinę duwieńską zamykającem . Łatwo można

wnieść , że ta równina musiała niegdyś bydź jeziorem ,

które przerwało pasmo gór, które mu się przez długi

czas, jak tama, opierało.

ra

>
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List XLI. ( ze wsi turecko słowiańskiej.)

Nakoniec przybyliśmy do małej wioski, leżącej w tý

le pasma gór, któreśmy z drugiej strony okrążyli= i roz

gościliśmy się w nikczemnej bardzo karczmie, jeśli tak

można nazwać dom pusty, dotykający się pomieszka

nia wiejskiego bogatego Bosniaka tureckiego; zowiącego

się Kopczyc. Ojciec jego zbudował był dom, że tak po,

wiem, gościnny dla podróżnych, gdzie ich bezpłatnie przyj

mował i wszystkie ich potrzeby darmo opatrywał. Sýn

jogo, a teraźniejszy pan tej majętności, nie był w domu.

Familia jego, której był głową, tak była liczna, iż ilość

onych przypominała familie Fabiuszów , albowiem w sta

nie była sto przeszło rycerzów wystawić. Dom Kopczyców,

przed najazdem jeszcze Turków, zawsze uchodził za je

dną z najpierwszych Bosynii familii i przypominam sobie

nawet, że # rękopiśmie, o którem w liście ż Zary wy

2ej wspomniałem, najpierwsze dom ten zajmował miejsce.

Ow ród liczny obrał swe siedlisko na górze Wraniec,

gdzie kilka jeszcze innych domów ma sobie podle

głych .

Tymczasem zaledwieśmy przybyli, rozłożył mój przewo

dnik wielki ogień na złym bardzo kominku, lecz jedynym

w tym domu i rozesłał po całej izbie słome do spania.

Ja zaś, piekąc się koło ognia, zaledwiem był w stanie

w kilka godzin sie rozegrzać, tak dalece byłem przejety

zimnem. Resztę dnia strawiliśniy na obsuszaniu się i by

libyśmy cały ten dzień najspokojniej przepędzili, gdyby

nie przytomność nagła jednego Turka, który koniecznie

chciał mię przymusié do kupienia od niego konia, które

go chciał się pozbyć; tak mocno był natrętny ;" že naj

większą trudnościa, spoiwszy go należycie wódką, zale

dwie zdołaliśıny jego zaspokoić. Uwolniwszy się nakoniec

!
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od tego napastnika, zasriałem Uczulem na drugi dzień

obrzydliwość widząc się obsypany robactwem z owych

sukień, przez mego przewodniká szczodrze mi pożyczo

nych. Zdawało mi się, że łatwo będę mógł złemu zapo

biedz wiedząc, żem powinien mieć dwie lub trzy koszul

w zawiniątku mojem , lecz w jakąż wpadłem rozpacz nie

znalazłszy żadnej. Młody mój towarzysz, rozstając się

jeszcze w Dalmacyi ze mną, przez zapomnienie wziął je

był z soba, a miałem jeszcze kilka dni drogi przynaj

mniej do Mostaru. Lecz trzeba było nakoniec w potrze

bie doznać wytrwania i cierpliwości, i tak wyjechaliśmy

jeszcze przed świtem. Wioska, którąśmy opuścili, nic

nam tak dalece nie przedstawiała ciekawegoa Osada ta

meczna składała się z chrześcianów i kilku Turków

2 Duwna, którzy czasem przepędzali tutaj lato w swych

domach wiejskich. Jestto zawsze jedno tylko miejsce

w Europie, gdzieby kobiety uważały koszulę za strój

tylko świąteczny; w innych dniach tygodnia nie noszą

koszul, lecz ubiór wełniany niezmiernie barwy grubej

przybierają. Ponieważ obawiał się moj przewodnik na

razać mnie i siebie na spotkanie się jakie niebezpieczne,

wolał przeto podróż naszą w nocy odprawiać; a tak u

wagi mòje nad krajemi równo ze dniemi rozpoczynałem.

Ze świtem ujrzałem się w lasku bukowym , który le

żał na spodku góry, Wrang- małą zwanej, należącej do

Kopczyców plemienia . Jestto góra wapienna; mniejsza,

nierównie od Wielkiej - Wrany; po lewej ukazującej się

stronie. Lasek ten napełniony jest grobowcami, okrywa

jącemi popioły Turków , dawniej tam przez hajduków

zamordowanych. W tem właśnie miejscu sławny hajduk

Soczawicza ( ?) całą turecką rozbił karawane.

Przybywszy do wierzchołka tejże góry, zaczęliśmy

się z wolna spuszczać i wnet ujrzeliśmy się na łące, która

Biblioteka Polska . Podróże Sapiehy. 23
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usłała spód doliny równo odległej z morzem i ciągnącej

się od północy ku południowi . Po dwugodzinnej blisko

jeździe, zatrzymaliśmy się u źródła małej rzeczki w celu

spoczęcia nieco i popasienia naszych koni. Z tamtąd uda

liśmy się w dalszą podróż i po godzinnej jeździe przyby

liśmy do stanowiska dawnych grobowców , podobnego do

tego, ktoreśmy w Lowryczu opisali. Różni się jednak tem ,

że kamienie ostatniego są nierownie lepiej dochowane od

pierwszego i nie tak zburzone, jak tamte. Jeszcze i tem od

tamtych się różniły, że nie widać było na nich owych tań

ców i polowań, ale natochmiast wiele bardzo postrzegałem

linii w różnym względzie się przecinających, znaki symbo

liczne, nie znajdujące się u tamtych i moge powiedzieć

że podobnego rodzaju grobowce pierwszy raz w ów czas

i ostatni widziałem . Przejrzawszy te grobowce, godzing

jeszcze całą wzwyż wspomnioną jechaliśmy doliną. W tem

nagle ujrzeliśmy inną doliną w poprzek pod kątem pro

stym przecinającą pierwszą , którąśmy wprzódy przebie

gli byli . Dolina ta dwieście przesło stóp niższą była je

szcze od pierwszej, tak dalece, że gdyśmy się na nią spuści

li, tamta zdawała nam się bydź górą. Trzeba sobie wy .

stawić raptowne zatrzymanie się nad jaką przepaścią,

ażeby jasne i dokładne mieć wyobrażenie , jakie wrażenie

na umyśle czyni nie spodziewane spotkanie się z tak da

lece niższą krainą. Pochyłość pierwszej pokryta była

sośniną, a jeźli się nie mylę, modrzewiem . Spuściliśmy

się w miejscu, gdzie się spadzistość zaczyna, i potem,

zwracając się kilka razy, bierze swój kierunek ku morzu

przyjmując do swego łona nieco niżej Narente czyli Nar

twę. Tutaj zupełnie się kraj zmienia, tak co do przyje

mności położenia, jakoteż co do rodzaju ziemi: pierwsza,

zupełnie będąc wapienna, przedstawia nam widok smutny

i mimo zieloności drzew, które wierzchołki gór ota

czały, farba tych skał popielatawa dodawała obrazowi te
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mu postać nierównie smutniejszą i nieprzyjemną. Lecz

jaka różnica tej doliny do tamtej. Ziemia spłodzona

przez wyziewy wulkanów podmorskich, roślinność bujna,

drzewa przyjemnie się rozkładające - piękności które za

każdym krokiem w głąb' jej zrobionym , coraz się bar

dziej powiększają ; słowem : pyszna ta dolina, Doliniany

zwana , przedstawia podróżnemu najpiękniejszy obraz, i

wyznać musze, że we wszystkich moich w tym kraju po

dróżach piękniejszej, bardziej zachwycającej okolicy ni

gdzie nie widziałem . Nie postrzega się z początku tak wiel

kiej różnicy law; widać bowiem tylko lawy koloru czerwonia

wego, wszystkim wielkimjarom Dalmacyi właściwe i jedno

stajnego rodzaju z lawą, którą widziałem na Wratniku w Kro

acyi; widać tam jeszcze prócz tego gatunek marmuru , czyli

raczej jaspisu, który podług zdania mego jest tylko lawiy

złożoną z dwóch gatunków zupełnie od siebie odrębnych,

to jest w rodzaju jaspisu mieszającego się z spatem wa

piennym, nie wiele z kwasami burzącym się,

Puściłem się w dalszą drogę w celu badania dalsze

go, lecz niespodziewana ulewa raptownie mojej ciekawo

ści położyła tamę. Ponieważ droga samym spodem szła

doliny, uważałem tylko kamienie, które woda z wierzchoł

ka gór urywała, albowiem ani czas, ani położenie moje

w tym kraju niedozwoliły mnie zbaczać z drogi i zagłębiać

się w przyboczne góry.

Može mi kto zarzucać będzie niedbałość, lub lenistwo,

widząc mnie opuszczającego wiele śladów ciekawych i do

chodzeń pożytecznych. Lecz, żeby mnie w tej mierze do

skonale osądził, radziłbym mu zatrzymać swój wyrok do

zupełnego zastanowienia się nad krajem , w którym po

dróże moje odbywałem i, żeby się wprzódy przekonał, że

nie tak jest łatwo odbywać podróże geologiczne w Bo

syni, jak jest naturalistom paryskim przechadzać się po



176

górze Montmartre, albo glenewskim po skałach góry Saléve.

Zaiste! gdy wędrownik wszędzie znajduje przeszkody, a

nigdzie pomocy, gdy przebywa w kraju, gdzie nigdzie

prawie nie masz żadnej sprawiedliwości, gdzie życie je

go zupełnie zależy od łaski mieszkańców , jedna tylko

roztropność i ostrożność największa, zasadzona na znajo

mości obyczajów kraju, jest poręką jego bezpieczeń

stwa. Może w kilka lat, gdy okoliczności się zmie

nią, gdy, jak wszelkie jest podobieństwo, kraj ten pod

insze pójdzie panowanie, rząd stały pozwoli uczonym bez

piecznie kraj ten przebiegać, a wtenczas widząc z ja

kiem bezpieczeństwem dogadzają swojej ciekawości, za

stanawiać się może będą nad krótkością moich badań i

spostrzeżeń i przepiszą to może niezastanowieniu . Ale

niech się postawią na mojem miejscu, niech przypomną

sobie czas pobytu mego w tym kraju, žem- nie mając ża

dnej pomocy, ani podpory-- wszystkie wiadomości, które

zebrałem , mogą się stósować do powieści Plauta :

Tot per impotentiam freta. “

Ponieważ, jak wyżej powiedziałem, nie mogłem w tej

dolinie uważać tylko kamienie przez wodę staczane, sta

rałem się przynajmniej nie brać tych, które w samem

korycie doliny znajdywano, bo te mogła nawet z miejsc

dalekich woda przynieść. Przestawałem więc na tych,.

które na bokach gór znajdowałem . Między temi, mimo

ulewy, która niezmiernie mi dokuczała, uważałem to, co

nastąpuje. Najprzód lawy porfiryczne w horyzontalnych

warstwach leżące; potem drugi onych rodzaj, którego skład

tak był podobny do granitu, że można się było na tem

omylić. Cząstki w tej skale dobrze były krystalizowane,

ale dziurkowatości niejakie i wnęki podługowate w prze

zwoitem szeregowały ich miejscu, to jest między lawami.

Takoniec dalej te wnęki w skale, czyli dziurkowatości,
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zaczeły niknąć, lawa zdawała się bydż bardziej ściśniona,

i gdyby nie nadzwyczajna okrasa i farby, które przepla

tano przybierały żyły tej skały, (gdyby) istota — która za

stępowała w tym kamieniu miejsce feldszpatu i która tak,

jak on, krystalizowaną była— (niebyła) koloru była szarawe

go, sądziłem (sądziłbym) nareszcie, że to musiał bydż istotnie

granit, gdyż znalazłem w krótce wielkie ułomy kamienia,

Dolomite zwanego od imienia sławnego naturalisty, który,

jak pospolicie uważałem, jest zawsze pośrednim między

górami pierwszego i powtórnego tworu .

Nakoniec zaczęło się zmierzchać i trzeba było dogo

dzić nareszcie żądaniom mego przewodnika, który nie

chętnie się zatrzymywał, i powtarzał mi zawsze, że jak

się spóźnim, to kwatery nie znajdziemy. Co w istocie

nie byłoby bardzo pomyślnem, uważając słotę, która się

na całą noc zabierała. Staneliśmy koło godziny ósmej

w wieczór we wsi bardzo przyjemnie położonej w środku

doliny, i szukaliśmy schronienia w domie tureckim , gdyż

w tem miejscu chrześcian nie było. Z początku się opie

rano, nakoniec gościnność narodowa przemogła i przyje

to nas uprzejmie. Zdaje się nawet, że to pierwiastkowo

wahanie gospodarza nie było szczere i tylko dla dania

czasu kobietom do wyniesienia się z domu zrobione.

Jakoz gospodyni z swojej się wyniosła komnaty mnie

jej ustępując, a ja — będąc deszczem wskroś przejęty i nie

zmiernie zmordowany - prosiłem zaraz o ogień i słomę,

gdyż tego jedynie tylko potrzebowałem. Lecz, gdy pod

chlebiałem sobie, że będę mógł spocząć, odebrałem nagle

odwiedziny całej wsi i zwaliło się ze trzydziestu Turków ,

którzy całą moją komore zabrali i na moich tłumoczkach

posiadali . Tu dopiero tysiączne zaczęły się zapytania

jedne śmieszniejsze od drugich, którym ja, lub mój prze -
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wodnik, zmuszeniśmy byli odpowiadać. Nakoniec, gdy

coraz więcej wybadywania się pomnażały, zacząłem się

obawiać, ażeby nieroztropność mego przewodnika nie wy

dała i niebezpieczeństwem (nas) nie nabawiła. Widząc więc

że niebezpieczeństwo się pomnażało i , że odwlekać już

nie było czasu, powiedziałem po sławiańsku , że byłem

z Dubrownika ubogim tamecznym kupcem, że tulając się

za handlem po obcych krajach ojczystego nawet zapo

mniałem był po części języka. To ich trochę zaspokoiło,

lecz potem po osobistych wybadywaniach o mnie zaczęły

sig nowiny polityczne, i nie można wystawić sobie smie

szności pytań , którym kolejno zadosyć czynić musiałem .

Tak osobliwe ci ludzie mają o reszcie Europy wyobra

ļenie. Lecz, co mi najwięcej dokuczało, była kabanica

czyli płaszcz mój, który cały dzień namokłszy na sobie

zawsze trzymać musiałem a zrucić nie mogłem, gdyż był

bym pokazał broń moją, której oni są niezmiernie cieka

wi i żądni i oraz mały kramik z różnemi cackami i ko

biecemi ozdobami, który miałem zawsze przy sobie na

przypadek, gdybym nie mógł inaczej uchodzić, jak za

kupca. Lecz przykrość mego położenia wkrótce się po

mnożyła . Gospodarz, rad naszemu przybyciu, niezmierny

ogień rozpalił ; pokój był mały, nas było ze trzydziestu,

dosyć, śmiało rzec mogę, że w żadnej łaźni się tak

nie wypociłem. Widząc nakoniec, że się to niekończy,

wyszedłem z izby, wziąłem staruszka gospodarza na bok

i podziękowawszy za gościnność, którą mi dał, prosiłem

go, żeby mnie uwolnił od tej całej zgrai, gdyż niezmier

nie byłem zmordowany, Obiecał mi to i tak dobrze się

koło tego zwinął, iż za pół godziny byliśmy już wolnymi.

Udałem się więc do spoczynku, bardzo szczęśliwy, żem

się od tych niezbytych uwolnił gości, a razem , że gada

tliwość mego przewodnika nie naraziła nas na jakie nie
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bezpieczeństwo, a najwięcej z mojej roztropności, žem

ukrył moją broń i towary, gdyż inaczej całą noc nie

mielibyśmy spokojności.

Líst XLII. (ze Złotej.)

Nazajutrz, mając dużą podróż przed sobą, ruszyliśmy

dosyć wcześnie rozdawszy całemu domowi małe upomin

ki , które wszystkim były dość do smaku. Ale-ponieważ

zwyczaj sławiański niesie , że trzeba coś dać w zamian

upominku darowanego, inaczej ten, zamiast przyjaźni do

wodzić, stałby się obrazą uchodząc za jałmużne, której

samo imie obrusza pysznego Bosniaka - musiałem w za

mian przyjąć mnóstwo owoców. Próżno się wymawiałem ,

że nie miałem miejsca, gdzie ich podzieć; tak mię niemi

obładowano, że musiałem ich połowę zostawić. Ponieważ

takže byłem dał upominki kobietom , ciekawy byłem , czy

te powszechnemu ulegną zwyczajowi, a to tem więcej, iż

uważałem , iż te, chociaż nie śmiały wchodzić do mego

pokoju, jednak dosyć wolno się okazywały. Już byłem

nawet nadzieję stracił, ale bez przyczyny, gdyż wkrótce

się przekonałem , iż przepisy islamizmu, które tyle naro

dów przeistoczyły, nie potrafiły naruszyć wytrwałości Sła

wian w dawnych zwyczajach. Już byłem siadł na konia

i wolnym krokiem od domu odjeżdżałem , gdy nagle usły

szałem kogoś za mną biegnącego i odwróciwszy się po

strzegłem dwie ładne i młode kobiety z zasłonami podnie

sionemi, wołające na mnie żebym zaczekał. Gdym to le

dwo zrobił, każda z nich parę jabłek w zanadrze mi wło

żyła, ale to tak prędko zrobiły i tak zręcznie twarze swo

je odwracały , że jaśniespodziewając się podobnej grzecz

ności—zaledwo miałem czas ich ujrzeć.

Turcy, w Bosyni zamieszkali, są może jeszcze jedyni
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na

z Otomanów , którzy - obcy miękkości, temu narodowi

właściwej – zachowali jeszcze odwagę i bitność dawnych

Muzułmanów, zaszczepioną waleczności Sławian.

Ci Turcy z imienia tylko ale istotnie jeszcze Sławia

nie, tak są do swych dawnych zwyczajów swięcie przy

wiązani, že alkoran i jego przepisy nie potrafiły ich w ni

czem naruszyć. Zaiste znajdzie tu czytelnik nie mały do

wód przywiązania Sławian do zwyczajów narodowych,

które w oczach postrzegacza światłego za ślad znamienny

od inszych narodów ich różniący, służyć može: gdy

mahometanizm , ta wiara, która winna swój postęp łechce

niu namiętności człowieka, która ze stu narodów różnych

pochłonąwszy ich zwyczaje i prawa - nie zrobiła jak je .

den, nie mogła dotąd bosyniańskich Sławianów naruszyć.

Ci, podbici przez władzę przewyższającą , w chwili, gdy

świat cały drżał przed jej postepem , okupując się od nie

woli i od najdzikszego postępowania zwyciężcy, przed

którym musieli ulegać, przynagleni byli i zmuszeni prze

mienić krzyż na zawój. Tu znajdujemy dowód oczewisty,

že duch národowy jest skutkiem jednostajności zwycza

jów ; że ta jednostajność, zwyczajów robi pewną zgo

dność w towarzystwie nadgradzając skutki szkodliwe ró

żności opinii, lub ducha stronności. Ta mówię jednostaj

ność - bez pomocy porozumienia się wzajemnego, (co jest

najczęściej niepodobna pod berłem samowładztwa) jedną

wskazując droge i ten sam dając kierunek ludziom,

którzy się osobiście nie znali i nigdy się może widzieć

nie będą – kładzie swoją cechę na wszystkich ich dzia-

łaniach .

I tak Turcy Bosnii są wszyscy prawie jednożenni,

wielożeństwa rzadki między nimi przykład, nie są tak, jak

Turcy rodowici, zawiśni płci pod ich władzą będącej i ko

biety rzadko chodzą z zakrytemi twarzami. Nakoniec, nie
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widać w nich tej dumy i buty innym muzułmanom wła

ściwej, którzy w obcowaniu z innymi zamieniają osobi

stą nadętość za ich wzgardo. Słowem są całkowitymi

Sławianami w obejściu się domowem, w sposobie udzie

lania drugim gościnności, nakoniec w patryarchalnem po

stępowaniu z swemi niewolnikami.

Najpiękniejszy ród w Europie jest Bosniaków w.po «

wszechności. Kobiety są u nich także nader piękne, oso

bliwie w okolicy Dolinian . Są to pospolicie białogłowy

dużego wzrostu, pięknej kibici, najpiękniejszej płci, w u

biorach swoich krasę białą lub czerwoną nad inne prze

kładając. Ale co ich najwięcej wyszczególnia i odosa

bnia od innych, to jest czystość i ochędóstwo, którego

trudno mieć wyobrażenie. Choć daleko więcej oddają się

gospodarstwu, niżeli Turkinie, jednak na końcu dnia robo

czego można je widzieć ubrane w odzież płócienną,

której białość oczy zajmuje. Powiedzieć tu można w o

gólności, że kobiety w Turczech więcej w powszechności

mogłyby celować w ochędostwie, gdyby nie zwyczaj po

spolity sypiania w odzieżach . Leczi ta uwaga Bosyniacz

kom nie służy, gdyż wszystkie ich ubiory są z płótna

Inianego, lub konopnego. Noszą pospolicie zasłony z płu

tna rzadkiego, włosy ich są trefione i zaplatane, niektó

re warkocze spadają naprzód, ale większą ich ilość za

kręcają koło głowy i utwierdzają obręczą złotą lub sre

brną, przy której jak trzęsidełka wiszą cekiny weneckie,

lub pary krajowe.

Wieś, w której nocowaliśmy, leży w samym środku

rozdołu Doliniany zwanego; jej zaś imie jest Złota . Po

wiadają, że kiedyś była bardzo obszerną, ale teraz ledwie

dwieście domów mieć może. Posiadłość jej jest przepy

szna, w bujne pastwiska i żyźne role obfituje.

Bibloteka Polska. Podróże Sapiehy.
24
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List XLIII. (z jaskini pasterskiej.)

Wychodząc z tej wsi, udaliśmy się ku górom, które

po prawej leżały stronie rzeczki i doliny. Wzgórki, na

które zaczęliśmy wstępować, były już wapienne, i najpię

kniejszemi lasami okryte. Po lewej stronie ciągneła się

dolina i liczne wsie po niej rozsiane. Prawie po półgo

dzinnej drodze, postrzegliśmy inną dolinę ciągnącą się od

południa, środkiem której płyneła rzeka, w którą doli

niański potok wpadał. Pytałem się o jej nazwisko, jedni

ją nazywali Rama, drudzy Narenta, lecz żadnej niepodpa

da wątpliwości , że to byla Narenta po sławiańsku Nar

twa, największa z rzek , tamecznych. Późna już pora je

sienna niepozwoliła mi uważać mnóstwa roślin, w które

tamta okolica obfituje. Postrzegłem jednakowo między te

mi, które jeszcze liście nie były straciły, że ten las usła

ny był gatunkiem kolącego ruscus, buki i dęby z małemi

liśćmi wieńczyły gór wierzchołki. Poniżej zaś drogi ku

rzece widziałem rozmaite gatunki rusów , czyli sumaków

i lipe, przez botanistów cordifolia zwaną. Żółwiów zie

mnych moc także duża , i między innemi tworami uwa

žałem ropuchę niezmiernej wielkości, która ogromnością

swoją „ pipeu surynamską przechodziła. Była z rodzaju

zwanego 98 Co zaś do mineralogii

tego kraju, ta mi nic szczególnego niewystawiła, tylko ro

dzaj kamienia wapiennego jednostajny z dalmackim . W sa

mym zaś dole, przy rzece kamień: bréhe calcaire spód gó

ry zajmywał. Przebyliśmy jedną rzeczkę po godzinnej

jeździe, którą Grabica zwano . Most na niej był murowa

ny i dosyć wygodny; potem znowu zaczeły się lasy a rze

ka-środkiem doliny płynąca, przyjmując w biegu rozmai

' e strumienia - dwoiła swą szerokość. Nakoniec, pięknej

ocrucosa “.rana
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doliny wizerunek zupełnie ustał, która górami tuż nad,

łonem rzeki całkiem zajętą została. Przejechaliśmy przez

kilka wodospadów, czyli kaskad, bardzo dużych, które, jak

rzeki, wychodziły z boków gór i w wielką spadały rzekę.

Najznakomitsza z nich zowie się Czarne -Wryło. Widok

ten, który byłby zadziwił każdego wędrownika nieprzy

wykłego do tego zjawiska, nic mi nowego nie wystawił

nad to, co już wreszcie Dalmacyi widziałem. Gdyż po

wtarzając to, co wyżej powiedziałem , i dla łatwości czy

telnika przypominam , jeszcze raz nadmienie, że w krajach

wapiennych i wystawionych na trzęsienia ziemi, jak Dal

macya, rzeki często koryta swoje odmieniają: powierzchne

łożysko swoje w podziemne przemnieniając, tak przez wy

lizanie kamienia w wodzie rozpuszczającego się, jak też

przez osady tuffów * ). Poziemne też warstwy horyzontalne

przemieniając się w prostopadłe, przez trzęsienia ziemi

tym krajom właściwe, woda myje sobie uchody pomie

dzy szczelinami tychże warstw i z czasem nowe tworzy

sobie koryto. Tak też i tu znaczne te wód spady nie

są niczem innem, jak uchodami rzek podziemnych . Jakož

uważając ogrom wód, które wpadają w Narente, trzebaby

sądzić, że Narenta wiełkością swoją powinna Wiśle lub

Dnieprowi wyrównać, co wszelako nie jest i co jawno do

wodzi, że łożysko Narenty musi mieć także swe uchody,

któremi część wody wyślizga sig . Jakoż łoże tej rzeki jest

kamieniste, skałami najeżone i do żeglugi wcale nie zdatne.

Po pięciogodzinnej jeździe , zaczeliśmy wychodzić

z lasów na równiny, tam spotkaliśmy pasterza z trzodą

owiec Greczyna, który aż z Albanii na całe lato z swoją

trzodą do Bosnii był zaszedł. Tak, jak bowiem miesz

kańcy Alp trzody swoje na lato na wyższe miejsca zape

dzają, tak też i w Turcyi tam, gdzie skwary letnie pasze

*) tufu martwicy wapiennej. W.
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wysuszaja, lub nieurodzajność ziemi, lub położenie onej (pa

szy) nie daje, mieszkańce na ośm miesięcy góry najmują u

właścicielów w Bosnii, i tam w piećdziesiąt lub więcej

mil swe trzody zasyłają . Co czyni i właścicielom Bosyni

pożytek, i mieszkańcom krajów nieurodzajnych ulge. Py

taliśmy się onego pasterza, czy dobrą będziemy mieli dro

go do Mostaru, radził nam nie jechać, gdyż dniem wprzó

dy rzeka, którą mieliśmy przebywać, tak nagle wezbrała,

že most zniesionym został i do tego dodał, że trzydziestu

Turków rabusiów zatrzymanych jest nad brzegiem przez

tę powódź, czekając onej upływu- i, że gdybyśmy tam je

chali, narazilibyśmy się na największe niebezpieczeństwo

nieprzyspieszając nawet naszej podróży. Pytałem się go

o nazwisko rzeki , odpowiedział, że zowie się Rama. Ja

kož było dosyć do tego podobieństwa, nawet według nie

dostatecznych kart naszych onego kraju.

Złożyliśmy radę względnie do tego, co nam należało

czynić ? żadnej w tem miejscu nie było wsi, w którejby

można znaleść było schronienie, prosiliśmy więc pasterza,

aby nam co poradził. On długo się wahał, nakoniec spy

tawszy się nas, czy umiemy golić, i wymógłszy po nas

obietnice, že jeden z nas go ogoli, obiecał nam swego

udzielić schronienia. Ja przystałem na wszystko sądząc,

że mój przewodnik potrafi dopełnić warunek na nas wło

żony. Postępowaliśmy wolno z tą trzodą kilka tysiecy

owiec, która sama z siebie swój kierunek wzięła ku Nar

twie. Przybyliśmy tak do samej rzeki, której brzegi są

bardzo wysokie i przykre, skałami najeżone i drzewami

obrosłe i zaczęliśmy się spuszczać. Owce—do tego już

zwyczajne - porobiły ścieżki, po których trzymając się drzew

i skał spuściliśmy się w wysokości pięciudziesiąt, lub

sześciudziesiąt sążni . Przewodnik zaś mój został się na

wierzchu z końmi, które iśdź za nami nie mogły. Nako
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niec po wielu trudach znaleźliśmy się na dole przy sa

mym korycie rzeki Nartwy. Udaliśmy się po trosze w le

wo i , kilka jeszcze skał przebywszy, znaleśliśmy się przy

wnijściu trzech jaskiń , gdzie już większa część trzody

była nas wyprzedziła. Te jaskinie były obszerne, osobli

wie jedna z nich do pięciudziesiąt stóp miała głębokości

i tyleż szerokości. Żadna nie miała więcej, jak dziesięć

lub dwanaście łokci wysokości, lecz taż zmniejszała się

przy bokach biorąc postać sklepienia, którego końce opie

rały się o ziemię. Kilka słupów ogromnych po środku

tych jaskiń utrzymywały ciężar środkowy i wszystkie te

skały były wydrążone w kamieniu: bréche calcaire zwanym ,

to jest z rodzaju rudyngu wapiennego. Wyniesione pięt

naście stóp nad rzekę -- przy ich wnijściu równego miej

sca było może dziesięć kroków i cała okolica tak wierz

bami, lipami i klonami obrosła, że wnijácie do tych taj

ników było niemi prawie zakryte. Miałem przed sobą

Nartwe, której wody, o łożysko skałami najeżone rozbija

jąc sie, z wielkim hukiem płyneły i dziczyznę tej odlu

dności ożywiały. Rzeka w tem miejscu ma tyle szeroko

ści, ile Wisła pod Opatowcem nim Dunajec z nią się złą

czy. Na przeciwko wznosiły się brzegi równie skaliste,

na ich wierzchu droga, a powyżej góry lasami okryte.

Zastaliśmy w tej jaskini żonę i syna naszego pasterza,

którzy zajmowali najmniejszą jaskinię ; dwie zaś inne

służyły za owczarnię . Po przybyciu swojem pasterz wy

słał syna swego do mego przewodnika, który był na gó

rze został, aby konie zaprowadził na pasze, co też i zro

bił i we dwie godzin powrócili nazad obładowani trawą

suchą, która dla nas miała służyć za posłanie . Ja się

tym czasem zatrudniałem obzieraniem mego ustronia, gdy

gospodarz przypomniał mi obietnice ogolenia go. Ja mu

się wymawiałem brakiem narzędzi, lecz i ta wymówka
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ustała, gdy zardzewiałej dobywszy brzytwy, zdjął zawój i

siwą głowę pod razy moje oddał. Nie mogąc więc się co

fnąć, można sobie wystawić z jaką niezręcznością przy

stąpiłem do mojego działania . Woda zimna z Narenty

służyła za mydło, kawałek osełki za pasek do gładzenia.

Jednak spostrzegłem , że nie musiał mieć do czynienia

z bardzo biegłymi w tym kunszcie, gdyż mękę swoją dość

cierpliwie znosił tak dalece, že zdawało się, iż ja więcej

za niego cierpię, niżeli on z swojej osoby. Dowiedziaw

szy się tym przypadkiem o taleńcie, którego mieć nie do

myślałem się , pomyślałem sobie, że nie masz na świecie

rzemiosła, choćby najlichszego, któreby czasem w życiu

nie było człowiekowi . potrzebnem, a nawet użyteczniej

szem od najgłębszych w świecie nauk i , że często cyru

lik tam użyje, gdzieby d'Alembert z głodu umarł. Zadzi

wiłem się dużo, gdy mi ów staruszek dziekował za tę

przysługę, będąc najmocniej przekonanym, że moja nie

zręczność bardziej na co innego, jak na pochwały za

sługiwała.

Najpierwszem mojem było staraniem , kazać ognia

wjaskini nałożyć i jedyną, którą miałem na sobie koszu

le, dosyć zbrudzoną, oddać do wyprania gospodyni, a sam

zawinąwszy sie w kabanicę moja, czyli płaszcz, czekałem

cierpliwie na powrót mego przewodnika. Za jego przy

byciem trzeba było myśleć o posiłku i za złotego pol

skiego pozwolono mi wybrać najtłuściejszego barana

z trzody. Naszem było staraniem onego zabicie i upie

czenie, gdyż na ówczas będący post grecki, najściślej

przez gospodarzy zachowany, nie pozwalał im się nawet

mięsiwa dotykać. Dziwna jest rzecz ! do jakiego sto

pnia posuniętą była u nich postu ścisłość, gdy żadnego

nam naczynia, nawet noża dać nie chciano i jedyny w ca

lym domu talerz drewniany dla tego, że na nim mięso
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jadłem, wyrzucony był w wode, i ledwie nawet uprosió

mogłem gospodynię o udojenie kilku owiec. W tem ustro

niu, kryjąc się ów pasterz za każdem swojem z Albanii

przybyciem, znajdował bezpieczeństwo przed napastnikiem

i spokojność domową. Zasiliwszy się pokarmem, posze

dłem nad rzeke, której widokiem nasycić się nie mogłem

widząc bystrość z jaką swe wody toczy. Lecz, powabna

jej ta postać niedługo towarzyszy jej imieniowi, zamule

nie jej ujścia przy morzu bieg jej nagle zatrzymuje a za

tem rozlewa się, kraje dawniej żyźne zatapia i sławne na

wet dawne grody, jak np. Narona, kilku sążniową mułu

zakryła warstwą. Zdaje mi się, że dla tego tylko się spie

szy, aby zasiliła niezmierne bagna w tym kraju, za Mos

tarem leżące i zowiące się po sławiańsku Mostarskie Bła

to, które – część dużą kraju żyźnego zajmując i dalej się

coraz posuwając — zatrzymując nakoniec bieg rzeki spra

wuje, że ta až do swego ujścia liczne mnoży bagna i, po

brzeża swoje najniezdrowszemi czyniąc, rozdaje zaród go

rączki bardzo niebezpiecznej, którą swojem uwiecznila na

zwiskiem . Jakož okolice przy ujściu jej, Sliwno i Zaża

bie zwane, po pontyńskich blotach są može krajem naj

niezdrowszym. Zdaje się , że te jaskinie musiały bydź,

prawie jak wszystkie inne , podobnym do Czarnego -Wry

ła wód podziemnych uchodem do Narenty i , że te przez

odmiany pospolite biegom wód w krajach wapiennych in

szy sobie otwór znalazły, a ten opuściwszy -- uchod ten

przemienił się w jaskinie, mającą zawsze wylizu wód ślady.

-

List XLIV. (z przedmieścia Mostaru.)

Nazajutrz obudziwszy się znalazłem się w środku

trzody owiec i na ziemi leżącego . Owce, których z je

dnej pieczary byłem wygnał, znęcone trawą, na której le
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żałem , obstąpiły mnie spiącego i tak się koło mojej po

ścieli zawineły, że musiałem całą noc ich odpodzać; snem

znużony zasnąłem nadedniem, odstepiwszy pościel mojo.

Potem, obudziwszy mego przewodnika, posłałem go po

konie z synem pasterza i ledwie po czterogodzinnem szu

kaniu powrócili z niemi dając za wymówkę, że się w no

cy zdjeły i w górę pouciekały. Pożegnawszy się z go

spodarstwem i zapłaciwszy za nocleg, wziąwszy nasze rze

czy i siodła na plecy, musieliśmy się znowu wdzierać na

górę tą samą co wprzódy ścieżką i z niemniejszą pracą.

Tam zastaliśmy nasze konie i one pokulbaczywszy, pu

ściliśmy się w drogę na los szczęścia nie wiedząc czy

rabusie, o których nam powiadano, czekali jeszcze nad

rzeka, lub nie . Lecz nie długie było nasze powątpiewa

nie, bo po dwugodzinnej jeździe wychodząc z lasu zasta

liśmy onych kupe. Obstąpili nas natychmiast i chcieli

nas obedrzyć. Opierać się im było rzeczą trudną, gdyż

ich było do dwudziestu koni i dobrze uzbrojonych. Byli

to stronnicy sławnego bosniańskiego buntownika Walowi

Spytany, kto byłem, powiedziałem się bydż z Du

brownika, czyli Raguzy i dodałem z przytomnością umy

słu, dosyć takiemu trafowi potrzebną, że wiem , że ich

krewni i przyjaciele często tam zajeżdżają dla han

dlu i własnych interesów, że, jeżeli mi co zrobią, na

tenczas wszyscy Turcy, którzy są w Raguzie, za to odpo

wiedzą. Smiałość i głos, z jakim to powiedziałem , zasta

nowił ich nieco , zaczęli się między sobą naradzać, a ja ,

widząc niebezpieczeństwo mego położenia, przeczułem na

tychmiast, że bez okupu znacznego się nie obejdzie, szcze

śliwy jeszcze, jeźli się z ich rak tym sposobem potrafię

wykręcić. Miałem w moim kramiku , o którym wyżej

wspomniałem , dosyć rzeczy drogich na podarunki tak po

trzebne w tym kraju, gdzie darowizna zastępuje miejsce

>

cza.
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zapłaty. Między niemi miałem kilka zegarków srebr

nych, które w Genewie kazałem robić, sposobiąc się do tej

podróży, kształtem od Turków używanym. Z tych jeden

był przy mnie i ułożyłem sobie natychmiast , że byłbym

najszczęśliwszym , gdybym się nim mógł okupić. Przer

wałem więc ich namowę powiadając, że potrzebują ich

pomocy w przeprawie przez rzekę i, że dobrze im nad

grodze, jeżeli mi w tem dopomogą. Tak nagła odezwa

zrobiona w czasie , gdy chciałem korzystać z wrażenia,

które na nich zrobiłem-zyskała mi skutek pożądany. Za

częli więc się ze mną umawiać , a ja tym czasem uwa

żałem , czy jest który między niemi starszym i pierwszeń

stwo mającym . Jakož postrzegłem lepiej ubranego, któ,

rego nazywali bejem czyli panem. Zostawiwszy więc re

sztę tej zgrai, umawiającej się z moim przewodnikiem,

sam zaś nieco oddaliłem się z starszym, dałem mu zega

rek i obiecałem dwadzieścia piastrów, żeby je rozdał mię

dzy swoich ludzi. Tak się stało, wziął na siebie ich za

spokoić i już odtąd w zgodzie zupełnej obracaliśmy całą

uwagę względem przeprawy przez rzekę. Tak szczęśli

we powodzenie sprawiło na mnie tę radość, której czło

wiek zawsze doświadcza, gdy z wielkiego wyjdzie niebez

pieczeństwa i chociaż do dwóchset piastrów widziałem się

bydź ukrzywdzonym , jednak to za lekki okup życia uwa

załem .

Gdy przyszło do przebycia rzeki, konie wszystkie je

dne do drugich uzdzienicami za ogony poprzywiązywano.

Bej siadł na pierwszym , ja byłem drugi i tak weszliśmy

w rzeke, przez którą, mimo jej bystrości, szczęśliwie prze

płynęliśmy. Przebywszy drugi brzeg, zapłaciłem umówio

ne dwadzieścia piastrów i pożegnawszy się z naszemi roz

bójnikami rozstaliśmy się życząc im pomyślniejszego po

łowu. A sami nader szczęśliwi - że się na tem skończyło,

Biblioteka Polska. Podróże Sapiehy. 25
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przy przekleństwach mego przewodnika, który nie mógł

im darować, że mu gwałtem nóż w srebro oprawny za

brali-puściliśmy się w dalszą drogo sądząc, że ż nocą

staniemy w Mostarze. Lecz próżne były nasze nadzieje,

ulewa niezmierna, psując nam droge, tak dużo podróż na

szą opóźniła, że ledwie o godzinie osmej stanęliśmy we

wsi o pół mili od Mostara w chacie jednego Bosniaka

Gréczyna, który był poddanym , jak wszyscy tameczni

chrześcianie Turka - Bośniaka. Zwyczajem tamecznym

ogień był we środku chaty, a przyzby z gliny na około

ściany służyły za sofy i za łóżka. Pierwszem było mo

jem staraniem przystąpić do ognia dla osuszenia się co

kolwiek i zrucić opanki, czyli chodaki skórzane, jedyne

obuwie, którego w tamtym kraju używają. Gdy się tem

trudniłem zawołano nagle do dworu naszego gospodarza i

w tem usłyszałem strzelanie i krzyki, które mnie zaczeły

nie mało trwożyć . Byłem w tych obawach, gdy zadysza

ńy przybiegł mój gospodarz donosząc mi, że zgraja Tur

ków pijanych, stronników Wolewicza, przyjechała w gości

nę do pana tamtejszego, który już wiedział o naszem

przybyciu i posłał po gospodarza, któremu groził łajał

za to, że niewiernych u siebie przechowuje. Ten niebo

rak, widząc nasze niebezpieczeństwo i pana swego bez przy

tomności napiłego, uciekł z pomiędzy nich, żeby nam do

nieść wcześnie o niebezpieczeństwie, które nas czeka, a

sam skrył się zalecając żonie, aby jak mogąc wzięła nas

w swoją opiekę. Widząc, że się nie na dobre zanosi,

opatrzyłem na predce broń, która była zamokła. Miałem

jednak dwie pary pistoletów , z których jedne dwörurne,

fuzýę także dwururną i; widząc się nie źle opatrzonym ,

zaufałem w tym razie osobistej odwadze. Rzeczy droższe,

które miałem w torbie , i pieniądze podłożyłem pod gło

wo, resztę rzeczy na los szczęścia zostawiłem na środku

0
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izby, a sam , udając spiącego , nakryłem się płaszczem

broń moją przy sobie ukrywszy. Przewodnik zaś mój,

drżąc jak liść, pod kilku derkami się ukrył i w kącie po

łożył. Nie została się tylko w domų gospodyni, która

kądziel wziąwszy w reko na drugiej przyzbie na przeciw

ko mnie usiadła. Zaledwo zdołałem się położyć, gdy na

gle czterech Turków wpadło powiadając, że są wysłani

przez pana tamecznego po gospodarza. Zaczęli go wszę .

dzie szukać, a nie mogąc go znaleść, wzięli się do gospo

dyni , którą zaczęli bić, żeby wyznała , gdzie mąż się

ukrył. Lecz prócz krzyku, który na niej ból wyciskał

nic się od niej dowiedzieć nie mogli. Nakoniec zaczeli

się pytać co my za ludzie i czy mamy pieniądze ? Równiei

odpowiedziała, że niewie co my za ludzie jesteśmy, ale,

że wszystkie rzeczy tu leżąc - mogą się sami przekonać.

Wzięli się więc natychmiast do naszych rzeczy, gdzie na

padłszy na dwie butelki blaszane wódki i na ostatki ba

rana dniem wprzódy u pasterza zabitego, będąc już na

wpół pijanemi, tak się uczęstowali , że coraz mniej dla

mnie strasznemi byli. Jednak ja , tymczasem spiącego

udając, broń już odwiedzioną miałem , czekając momentu ,

aby się na mnie rzucili . Jakož jeden chciał przyswoić

sobie kabanice, która mnie nakrywała, lecz drugi go wstrzy

mał powiadając, że ten niewierny nadto dobrą wódką

nas uczęstował, abyśmy mu więcej przykrości mieli czy

nić. Tymczasem wysuszali sobie flaszę i drobiazgami

memi dzielili się i tak dobrze opatrzyli się moim kosztem ,

że nawet mi siodeł nie zosta wili. Nakoniec, tak się na

pojem poraczyli , że nie mogąc stać o swojej mocy, le

dwo się wytoczyli z chaty rozkazując gospodyni, aby im

poświecała. Co ta najchętniej zrobiła chcąc się pozbyć

tak nieprzyjemnych gości. Trudno wyrazić stanu, w ja

ķim się znajdowałem . Z jednej strony dusiłem się pod
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mokrymi płaszczem, z drugiej tak mi ogień dopickał, że

ledwo wyleżyć mogłem i wyszedłem , jak z łaźni. Potem

powrócił stary nasz gospodarz i wszyscyśmy sobie win

szowali, żeśmy wyszli z tego niebezpieczeństwa.

Nazajutrz przed świtem ruszyliśmy do Mostara oby

dwa oklep z derek porobiwszy sobie kulbaki. Stane

liśmy przed dniem w Mostarze na przedmieściu i prze

wodnik mój zostawił mię w domu dyaka greckiego z jak

największą tajemnicą mię tam ukrywszy i oddawszy pod

opieke, sam poszedł do Mostaru przygotować mi prze

chowanie w mieście . Gospodyni, dosyć młoda i grzecz

na, odstąpiła mi swego pokoju i razem bielizny, którą

pierwszy raz odmieniłem wyjechawszy z Imoskich. Dano

mi przytem kawy, posłano dywan na gołej ziemi i drzwi

zamknięto życząc mi dobrego spoczynku. Koło godziny

trzeciej po południu przyniesiono mi czorbę, czyli supo

i trochę ryżu a ze zmierzchiem powrócił mój przewodnik

z ubraniem dla mnie zupełnem. Przystąpiono więc do

przebrania mego: cyrulik , przyjaciel domu, głowę mi ogo

lil, fez czerwony czyli mycke kazano mi włożyć i tak

dobrze mię na Greczyna przerobiono, że z ciężkością mo

żna mie było rozeznać od tamecznego mieszkańca. Po

żegnawszy więc tamecznych gospodarzy i nagrodziwszy

ich gościnność, puściliśmy się w drogę zostawiwszy tam

nasze rzeczy . ”

List XLV. ( z Mostaru .)

-

W krótce znaleźliśmy się przy wnijściu mostu, któ

ry - dotąd ani opisany, ani widziany przez nikogo - był ce

lem mojej ciekawości. Jest on bez pochyby roboty rzym

skiej i daje swoje nazwisko miastu Mostar, czyli most

stary. Dochodząc do niego, zostawiliśmy zamek po le
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wej stronie i - przechodząc przez różne strumienie, które

szły od młyna przy zamku będącego — widziałem , że wnij

ście jego jest obwarowane murem z obydwóch stron , któ

ry jednak do boków jego nie dotyka. Nim się wnijdzie

na most, który wsparty jest na przedziwnem sklepieniu,

przechodzi się przez przedmieście, które lączy ziemię ze

słupami, arkady utrzymującemi. Tą razą noc i bojaźń

moich towarzyszów nie pozwoliły mi uważać wszystkich

szczegółów, które później opiszę. Wyszliśmy z mostu i,

sto ledwie kroków uszedłszy, minęliśmy bramy warowni

udając się w lewą. Zaczęliśmy przechodzić wiele ulic,

czasem postepując wedle Narenty, czasem od niej odda

lając się. Przy wszystkich zakrętach ulic zatrzymywa

liśmy się, aby uniknąć spotkania pijańców , bardzo w ów

czas pospolitych. Nakoniec po półgodzinnej przechadzce,

w której często strach powiększał nasze kroki, przybyłem

do pomieszkania powinowatych mego przewodnika, które

były na samym brzegu Nartwy, na końcu miasta, prawie na

przeciwko tego domu, w którym przez dzień cały przecho

wany byłem. Zastałem dobre łóżko przygotowane i po

mieszkanie byłoby zupełnie nawet wygodne, gdyby nie

robactwo nieczystością mieszkańców zamnożone. Pierw

szem mojem było staraniem zrzucić pożyczoną suknię i

pomyśleć o własnem odzieniu . Cały więc dzień nazajutrz

strawiłem na uporządzeniu w bieliznę i ubiory bosnia

ckie, a to odzienie, choć nie wygodne, prawdziwą mnie

rozkoszą nabawiło pomniąc na stan biedny, w którym

się przez te dni znajdowałem— i zapewne więcej w życiu

najwymyślniejsza suknia podobnego mi nie sprawi ukon

tentowania.

Po południu namawiałem pego przewodnika, aby

mię zaprowadził do warowni chcąc wszystkie szczególy

tego mostu uważać i nawet one rysować. Dużo się temu
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opiorał, powiadając że na oczywistą wystawiamy się zgu

bę. Nakoniec po wielu namowach dał się nakłonić i po

szliśmy ku warowni - jedną, co i dniem wprzódy, postepu

jąc drogą. Już byliśmy przeszli bramę do warowni, do

chodziliśmy nawet do mostu i moje zaczynałem robić

uwagi, gdy z nagła zatrzymaniśmy byli przez Turka po

borce, który od ' haraczu czyli pogłównego , w Turczech

przez chcrześcian opłacanego, kwitów domagał się. Żeby

to czytelnik zrozumiał, trzeba wiedzieć, że w tamecznym

kraju każdy poddany chrześcianin ulega temu poborowi.

Od niego nawet dzieci nie są wyjęte. A ponieważ w tym

kraju metryk nie masz, a prawo chce, aby dopiero w sió

dmym roku dzieci do tego poboru pociąganemi były,

przeto Turcy poborcy, żeby się o latach przekonać, na

stępującego i bardzo niepewnego używają sposobu. Bie

rze się sznurek , opasuje się nim głowa wyżej oczów i,

jeżeli obwód onej wyrówna oddaleniu od brody do wierz

chu czoła, tedy takowy wyrostek jest już do podatku

pociągnięty — a zatem należy rodzicom życzyć, aby się dzie

ci z niskiemi czołami i szerokiemi twarzami rodziły, co

jednak na nieszczęście nie jest pospolita we krwi tame

cznego mieszkańca. Takowy kwit trzeba mieć zawsze

przy sobie i na każde żądanie okazać go, inaczej na

trzyletniego podatku zapłacenie widzieć się trzeba wska

zanym. Jego ilość, nie jest w Bosnii ( Turcyi?) jednostajna,

w Bosyni jednak siedm lewów czyli piastrów od duszy mez

kiej pobierano. Z jednej strony było dla mnie szczęściem

widzieć się tak dobrze przebranego, że mię brano za ta

mecznego mieszkańca, ale z drugiej znajdowałem się

w niesposobności natychmiast opłacenia za siebie i towa

rzysza mego czterdziestu dwóch piastrów. Widząc, że

gwałtowi opierać się było trudno, odpowiedzieliśmy, mu,.

że mamy kwity w domu, lecz, że przez zapomnienie nie
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wzięliśmy ich z sobą. Lecz na próżno, bo nielitościwy

poborca z nieludzkością swemu urzędowi właściwą po

zdzierał z nas odzież, szatę od zawojów - i to wszystko, co

kolwiek przy nas było, opanował i nas prawie nagich pui

ścił. Zaledwie potrafiłem go ubłagać, żeby z nami po

szedł do domu dla wykupienia się od tego zdzierstwa

Raczył tedy nam towarzyszeć zyskawszy jeszcze od nas

osobną objetnice, i odebrawszy pieniądze wydał nam po

mienione kwity. Trzeba więc było resztę dnia smutno

przepędzić w domu, mój bowiem przewodnik tak był

przestraszony, że ani można było myśleć, aby się jeszcze

raz odważył na podobne niebezpieczeństwo.

Odebrałem też tego dnia odwiedziny trzech czernców,

którzy od swego przełożonego ofiarowali mi swoje usługi.

Dla objaśnienia czytelnika, nie będzie od rzeczy powie

dzieć przyczynę, dla której od Greków tamecznych do .

brze pzyjmowany byłem . Dalmacya, Bosnia i tames

czna posada była w czasie mego tam pobytu podburzo

na przez różnych mocarstw wysłańców , którzy, mniej lub

więcej jawnie stosując się do woli swoich dworów, starali

się w tamtych krajach robić sobie stronników. Poznaw.

szy położenie tych krajów , nie trudno mi było przewidzieć,

że zostaje w postaci bezstronnego podróżnego, wszystkim

partyom będę podejrzanym i nie dopną cełu mej podró

ży. Z tych więc powodów zastanowiwszy się pilnie nad

tem, rozsądek mi sam przepisywał, że należy mi się chwy

cić najmocniejszej strony, to jest rosyjskiej, tem więcej,

że religijne jej wpływy mogły mi najwięcej ułatwić do

pięcia moich zamiarów . Z tych więc dowodów uchodzi

łem po większej części za Rosyanina, do czego mowa

moja sławiańska, z ruska zarywająca, dawała dosyć po

dobieństwa.
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Rodzaj życia , któremu w tym domu ulegad musiałem

przykrzeć mi się zaczynał. Najprzód sposób jedzenia

z żadnych miar nie był smakowitym . Objad składał się

po części z rodzaju naleśników, w ślimaka pokręconych,

do których wchodziło stare masło, ser, mąka i jarmużo

we liście. Przysmak ten gotowano na dużej niezmiernie

patelni i, gdy go rozumiano już należycie dosmażonym ,

stawiano go na ziemi. Gospodyni po sławacku gospo

ja“ umywała kolejno wszystkim przytomnym ręce trzy

mając nalewkę z wodą i miednice-nim zaś do tego przy

stąpiła, wszystkich przytomnych gości w rękę całowała,

prosząc niby o pozwolenie, aby mogła tę patryarchalną

wyrządzić usługę. Natenczas wszyscy siadali na około

na ziemię, dla mnie zaś kobierzec przygotowano; gospody

ni sama nie śmiała siadać do stoła, tylko nam usługiwa

ła. Matka zaś gospodarska czestowała przytomnych.

Brała w rękę to ciasto, rozdzierała je na kawałki,

maczała każde osobno w maśle i wszystkim przyto

mnym rozdawała. Przyznam się, że, choć z uwagą sta

rałem się naśladować ich zwyczaje, do tego rodzaju ucz

ty należyć nie mogłem i cały mój objad kończył się na

kawałku chleba jęczmiennego, pod popiołem pieczonego,

i na szklance złego wina. Naostatek umyśliłem sam się

moim zatrudnić objadem i żyłem jajami.

List XLVI. (z Mostaru— o moście.)

Życie, które tu prowadziłem , było nader smutrie, ca

lý dzień zamknięty w domu, nie miałem innej przechadz

ki nad ogródek , na wyniosłym brzegu Narenty leżący,

z ktorego inne pobrzeża widać było i w którem się znaj

dować mogłem tylko wtenczas, gdy kobiety tureckie chust

swoich w rzece nie prały, co jak na nieszczęście, nadto
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często się powtarzało i ledwo w wieczor nasycać się mo

głem widokiem pięknego położenia miejsca. Cały ten

ogród zasadzony był rośliną z rodzaju kartoflów , solanum

melongena zwaną. Tej było dwie odmiany, jedna okrą.

gła, druga nosząca owoce koloru fialkowego, wielkości

ogórka sporego, a smakiem do bulw podobna. Widząc

nakoniec, że przewodnik mój cokolwiek był ze strachu

ochłonął, zacząłem go znowu namawiać, aby mnie do mo.

stu zaprowadził. Wszyscy przytomni znajdowali to nie

podobnem, tem więcej, że bej tego dnia miał z rokosza

nami pod samemi murami zamku utarczkę. Nakoniec, po

wielu namowach, przystał, że nazajutrz przed zachodem

słońca, gdy zmierzchać się zacznie, po obwołaniu przez

moczymów wieczornej modlitwy, będziem mogli pójść do

mostu . Czekałem z niecierpliwością dzień cały, który mi

się nader długim zdawał. Nakoniec zachód słońca nad

chodzi, przypominam ich objętnice, lecz nim te namowy

się skończyły, tak dalece się zmierzchło, że musiałem dać

pokój i do jutra rzecz odłożyć. Nazajutrz, widząc ich

nieustanne wahania się, umyśliłem sam pojść im się nie

zwierzając i już wychodziłem , gdy oni to postrzegłszyi

użyli wszystkich sposobów do zatrzymania mnie, lecz

nadaremnie. Wstydząc się nakoniec swego tchórzostwa,

dali mi za przewodnika chłopca · małego zalecając mu,

aby, gdybym został zatrzymanym przez jakiego Turka,

powiedział, że zaproszony jestem przez jednego z knia

ziów , na tamtej stronie mostu mieszkającego. Słowo

kniaź tutaj jest właściwe wszystkim znaczniejszym Bo

sniakom-Grekom i prawie zawsze urzędnika znaczy. Mi

jać musieliśmy niektóre ulice ludniejsze dla uniknienia

Turków , nakoniec weszliśmy do obwodu przedmostowego,

zajętego szeregiem kramów i kilku wieżami na pół oba

lonemi. Nakoniec doszedłem do mostu, którego miary
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tu przyłączam nie mając sposobności zrobić onego ry

sunku .

Nie licząc początku i końca mostu, który niczem

nie jest innem, jak połączeniem ziemi stałej ze słupami,

rachując tylko od słupa do słupa samego otworu sklepie

nia --namierzyłem do 150 stóp. Budowla tego mostu , zło

żonego z jednej tylko arkady, wspierającej się na dwóch

słupach, z jak największem staraniem jest brukowana - a,

żeby przeszkodzić ślizganiom się koni pod ciężarem idą.

cych , porobiono progi kamienne, na krok mierny człowie

ka od siebie odległe . Takich progów narachowałem 75 ,

które wszystkie z tak twardego są robione marmuru, že

mimo starości i ustawiczne tarcie, które tak ich było

ogładziło, jakby były szlifowane, żadnej szczerby postrzedz

nie mogłem . Jestto rodzaj marmuru podobny do dalmackie

go, ale daleko twardszy, reszta zaś bruku złożona z ka

mieni, które z początku jak z największym musiały bydź

spojone staraniem . Mimo dawności tej budowli, której

ręka twórcza nie doszła pamięci naszej, wszystkie usiło

wania czasu i ludzi niezdołały jej zniszczeć, lub naru

szyć w najmniejszej części . Położenie, w którem sig

znajdowałem , nie pozwoliło mi z łokciem w ręku mierzyć

wszystkie części tego sławnego mostu, ale przekonawszy

się, że odstępy progów były równe, a naliczywszy ich ,

jak wyżej powiedziałem, 75, każdy mając dwie stopy od

ległości, wypadała mi długość mostu 150 stóp a 40 sze

rokości. Kamień, lubiący (?) klucz sklepienia, miał dwa

łokcie. Zmierzywszy długość mostu, a nie mając jego

wysokości, zszedłem z niego i uważałem z miejsca — w któ

rem profil jego całkowicie się okazywał — że jego wyso

kość wyrównywa połowie długości.

Nakoniec w perspektywie nic nie widziałem tak

po wietrznego i tak lekkiego, jak widok tego sklepienia
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niezmiernego, które sprawdzoną jego trwałość w podej

rzenie podaje. Rzeka Nartwa ma w tem miejscu do

dwóchset czterdziestu stóp szerokości . Łożysko tej rzeki

jest skaliste i w czasie mego tam pobytu — bardzo mało

wody w sobie zawierała . Ktoby tak długo, jak ja, nad

brzegami tej rzeki drogo odbywał i wystawił sobie wiel

ką moc źródeł, potoków, rzek, które w nią wpadają, nie

mógłby bydź tylko zadziwionym szczupłością wody, którą

w swoim zachowuje korycie. Każdy wędrownik tą samą

co ja idąc drogą, niepodobna, aby tą myśłą nie został

uderzony. Z tych powodów , jak wyżej powiedziałem, na

leży sądzić, że wody onej równie podziemny mają, uchod,

jak inne rzeki tego kraju, które - ukrywszy się przez czas

w ziemi w postaci źródeł, wodospadów , potoków - do ko

ryta Nartwy wpadają.

List XLVII. ( z Stolca .)

Žałować mi mocno przychodzi, że okoliczności, w któ

rych się znajdowałem , nie pozwoliły mi rysu pomienione

go mostu doskonałego zrobić z miarą i wizerunkiem one

go. Ale, żeby się o tem niepodobieństwie przekonać, do

syć jest powiedzieć , że ten most jest wśród warowni tu

reckiej i , że najmniejsze podejrzenie i nieroztropność ży

ciem bylbym przepłacił. Jednak, ja pierwszym jestem

z podróżnych, który go uważałem , choć wrażenie, które

na tamecznych ludach robił, musiało bydź dosyć duże,

gdy miastu, 20000 mieszkańców mającemu, dali od niego

nazwisko. Ten opis, który tu dają jego budowli, lubo.

z powodu okoliczności nie doskonały, jednak nastę.

pnym podróżnym, firmunami lub opieką jakiego rządu

opatrzonym , da ciekawość i ponete zrobienia doskonałe

go rysu .
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Powróciwszy do siebie, wszystko do wyjazdu zaczą.

łem gotować dawnemu przewodnikowi sowicie zapłaciwszy.

Chciałem nazajutrz tak rano wyjechać z miasta, abym, spią.

cych zostawiwszy mieszkańców, miał czas onemu się przy

patrzeć. Lecz to na próżno, gdyż trudno bydź (niepostrzeżo

nym) od narodu, który z zachodem słońca udaje się do spo

czynku, a tem samem wstaje przededniem. Ledwie

dniało a już okopy wszędzie otwierano, mimo tego bez

piecznie jednak przez miasto przejechaliśmy po półgo

dzinnej drodze, a zaczynające się cmentarze ostrzegły o

jego końcu . Droga nasza nie oddalała się od brzegów

Narenty, a po drugiej stronie rzeki, na prawej ręce mie

liśmy sławne bagna Mostarskie - Blato zwane. Nakoniec

po godzinnej drodze, zostawiwszy Nartwę po prawej ręce ,

przybyliśmy do rzeki Buna zwanej, przeszliśmy ją

po moście murowanym , budowli tureckiej, a po lewej

onego stronie był dom gościnny, w którym trzymając się

stronnicy buntownika Wollewicza przechodzących obdzie

rali. Przy dobyciu onego spalonym i rozwalonym został

i teraz gruzy tylko wskazują jego pobyt. Potem, naszą

postępując drogą, nadybaliśmy karawanę turecką, ze czter

dziestu koni złożoną, samemi kołdrami kudzbajowemi ła

downą, która szła do Raguzy. Jeżeli z jednej strony

bezpieczeństwo osobiste zyskało na tem towarzystwie,

z drugiej ciekawość moja dużo straciła . Zdawało mi się

o kilkanaście staj od drogi widzieć gruzy rzymskiej bu

dowli, ale nasze liczne towarzystwo nie chciało się zasta

nawiać, ja też, drogi nie znając, opuszczać ich nie mogłem

i poniewolnie musiałem im towarzyszyć. Prawie cały

dzień szliśmy krajem górzystym i lasami obrosłym , cza

sem postępując dawną rzymską drogą, w kilku miejscach

przez Turków naprawianą; a czasem manowcami. Nako

niec o trzeciej godzinie po pułudniu zaczęliśmy postrze
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;

gaé minarety czyli wieże miasta zwanego Stolec. Wtenczas

to zacząłem żałować, żem towarzyszył tej zgrai, która

karawanę składała, gdyż w oboch stronach drogi widzia

łem grobowiska, wcale inne od tych , które wyżej opisa

łem. Niech sobie kto wystawi głazy jeszcze większe od

lowryckich, ale jednego kształtu, wyniesione tylko kilku

stopniami wyżej, mające na powierzchni swojej wyrabia

ne rzeźby, które pospolicie wystawiały wojowników , od

stóp do głowy uzbrojonych w szyszaki i zbroje, trzyma

jących w ręku luk natężony ze strzała, włocznie, lub in

ną broń i otoczonych ozdobami, rozmaitością swoją ude

rzającemi. Co za przykrość była dla mnie: nie módz

dnia całego poświęcić postrzeżeniom i uwagom nad gro

bami tak odmiennemi od tych, które w kilku uważałem

miejscach . Jeden tylko zrobić mogłem , wniosek, który

pochlebiam sobie, że będzie wspólny tym , którzy będą

w stanie zrobić to zbliżenie, że te zdają się bydź wy

stawionemi w czasach daleko późniejszych , niżeli pierw

sze. W rzeczy samej te widocznie dowodzą przez swo

je zbroje, których pierwsze nie mają, naród, który od

Rzymian nauczył się był przepisów sztuki wojowniczej,

gdy przeciwnie pierwsze przypominają dawnych Scytów.

Są zupełnie bez zbrój, a tak wystawiają owe czasy,

gdy człowiek zawziętością ujęty, przekładał pokonanie

nieprzyjaciela nad osobistą całość, napastniczą broń nad

warowna, bezpieczeństwo jego osoby zapewniającą. Ka

żdy, kto się pilnie zastanowi, postrzeże w historyi czło

wieka duży upływ czasu między pierwszym a drugim

broni wymysłem . Nie wspominam tu o tych grobach, na

których widziałem rycerzów z choregiewkami przy wło

czniach, gdyż te na samo spojrzenie zdają się z czasów

rycerskich (pochodzić).
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2. Stolec jest małe miasteczko ; zamek jego, zupełnie wa

lący się, postawiony jest na schyłku wzgórku dosyć wy

niosłego. Wodę ma wyśmienitą i han, czyli karczma jest

dosyć obszerną. Tam stanąłem i byłbym był dosyć wy

godnie, gdyby na nieszczęście moje udawszy się za Du

browczanina, czyli Raguzanina, nie byłem zeszedł się z ku

pcami prosto z Dubrownika jadącymi. Ci obtoczyli mnie

natychmiast i takiem mnóstwem zapytań o Raguzie mnie

obłożyli, že, gdyby nieprzytomność i szczęście osobliwsze,

nie wiem , jak bym z tego był wyszedł nie znając ani

miasta, ani osób -o których mi gadali, ani też okolic, o

których mi wspominali. Trafem osobliwszym gotując się

do mej podróży byłem przypadkiem kupiłopis nowy ma

lej tej rzeczypospolitej i kilka szczegółów zostało mi było

szczęściem w pamięci, które w tym razie były mi bardzo

pożytecznemi, spytany nakoniec o moje imie, nazwałem

się Kaboga, z imienia familii znacznej w tym kraju, ja

koż poszanowanie zupełne dla mnie po kilku chwilach

podejrzenia nastąpiło.

Miasto Stolec jest zamieszkane przez Turków , których

liczą do 2000. dusz. Zdaje się, że musiało kiedyś bydź

stolicą tego kraju, jeżeli o tem sądzić można najprzód

z wielkości jego zamku i z wielości grobowisk i piękno.

ści ich budowli; nakonico z imienia. Stolec ) po sla

wiańsku, znaczy tron i to samo znaczenie miało dawniej

w polskim języku, tak jak świadczy Stryjkowski na po

czątku bitwy grunewaldskiej, gdzie mówi o bogu.

FAT„ Pokornych na stolec wsadza, pysznych z carstwa gubi. “

Miasto Stolec według wszelkiego podobieństwa mu

siało bydź miejscem znacznem i stolicą, teraz zaś jest za

mieszkałe przez Turków , którzy po trebińskich mieszkań

cach za najgorszych w całej okolicy rozbójników uchodzą.

* ) Od tego słowa idzie rozrodne: stolica . A.
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List XLVIII. ( Dubrownika ).

Ten roz

Porzuciliśmy Stolec o świtaniu i zaczęliśmy przecho

dzić pasmo gór, równoległe morzu i wysokości dość

znacznej. Więcej dwóch godzin strawiliśmy, nimeśmy

doszli do wierzchołka onegoż. Potem zaczęliśmy schodzió

i weszliśmy w sławną dolinę Popowa zwaną, od imio

nia rzeki Popowy, która jej dłużyną porze .

dół zdziałany przez rzekę Popowo jest bardzo żyźny i

byłby nim daleko więcej, gdyby nie ustawiczne rzeki wy

lewy, które prace i nadzieje rolnika niszczą . Zdaje się

tu jednak , że natura przyszła w pomoc przemysłowi ludz

kiemu zrobiwszy obok łoża rzeki przepaść, w którą część

wód rzecznych niknąc pod ziemią i powierzchnia jej od

zalewów schraniając staje się nowem źródłem dla ogro

mu wód podziemnych. Może rzeka Ombla, o milke od,

Raguzy, jest wpadem rzeki Popowy, ale nie jest mojem

zdaniem, aby wnętrze ziemi więcej wód nie miało micé nad

te, które nikną z jej powierzchni. Nie jestże rzeczą po

dobniejszą sądzić , że natura tym sposobem uwalnia się

od zbytku wody , która opatrzywszy nieskończone jej

działania, na powierzchni ziemi stała się jej niepotrzebną.

Mówić, że ta lub owa rzeka wpada w ziemię, daje do

sadzenia , że innych wnętrznych źródeł nie posiada nad

te, które widzimy z oczów naszych znikającei, że wody

śniegowe lub deszczowe w nią nic wsiąkają. Natrąciłem

tu tę myśl, której w opisie gieologicznym dam większą

obszerność. Dodam tylko to, co mi zostaje jeszcze mó

wić o tej przepaści, która nie jest niczem innem, jak

szczeliną prostopadłą na powierzchni prawie płaszczyzny

leżącą. Przemysł ludzi umiał korzystać z uchodu, przez
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który natura zapewniła jej bezpieczeństwo i postawiony

mlyn prawie podziemny, który prawie cały rok nie usta

je. Dolina ta jest prawie równoległa morzu, jest zaś dru

ga, która ją przecina prawie w kącie prostym i która

bieży od wschodu do zachodu. W niej nie byłem, ale

wiem, że czernców monaster tam leży - i, że ona jego jest

posiadłością. Wszystkie wioski, których jest do czterdzie

stu , znajdują się na schyłkach gór po obu stronach doli

ny, która kończy się aż w Trebinie.

Przez dzień szliśmy tą doliną , aż dopiero w wieczór

przebyliśmy rzekę w czółnie bardzo złem . Na drugiej

stronie złożyliśmy radę, którą puścić się drogą, szlak bo

wiem prowadzący do Raguzy idzie za Trebin, lub mimo

Trebina -jest długi i niebezpieczny. Drugi sposób dosta

nia się do tego miasta jest daleko krótszy , lecz niezmier

nie trudny - i samemi manowcami bez drogi za pomocą

przewodnika postępować można. Obrałem ostatni i, wziaw

szy kierunek prostopadły do morza, zaczęliśmy się wdzie

rać na góry i ciemną już nocą przy wielkiej ulewie sta

nęliśmy w jednej wiosce. Gorączki, które w niej pano

wały, nie pozwoliły mi wnijść do żadnej chaty i obrałem sobie

tok kamienny, gdzie ogień rozłożywszy, wystawiony na dużą

ulewe, noc smutno przepędziłem . Tam bowiem zwyczajem

większej części Włoch ziarno inszym nie młócą sposo

bem, tylko końmi je tratują do tego robi się okrąg z ka

mieni płaskich, w środku się słup wkopuje, do niego się

parę koni przywiązuje za uzdy, naokoło rozkładają się

snopki, chłopiec pogania biczem i póty konie w koło bie

gają, póki zboża nie wytratują -gdy tym czasem , stojący

w środku przy słupie gospodarz, skróca, lub podłuża line

według potrzeby i odległości snopów . Sposób teò, nie

doskonały i kosztowny, nie może bydź naśladowany tylko
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w miejscach, gdzie skwary letnia zupełnej dojrzałości ziar

nu pozwalającą do największej suchości słomę doprowa

dzają.

Nie mogąc znieść nakoniec położenia mego , drogo

opłaciwszy przewodnika, ruszyliśmy na dwie godzin prze

dedniem z noclegu, jeżeli go takim nazwaé można było.

Deszcz nieustawał, manowce, któremi nas wiedziono, były

prawie niepodobne do przebycia, koń mój kilka razy po

demną padłszy i zraniwszy mi noge --wolałem iśdz piecho

tą i konia za sobą prowadzić. Nie można wystawić so

bie meki dnia tego, kamienie bowiem były oślizły i nie

można było kroku zrobić, żeby się nie wywracać, i nad

wieczorem prawie boso, zraniony, doszedłem do pierwszej

dobrowczańskiej wioski, gdzie i morze o podal i drzewa

oliwne pierwszy raz ujrzeliśmy. Niezmiernie zmordowany

i skaleczony, szukałem schronienia i znalazłem w browa

rze, gdzie rakię, czyli wódkę, pędzono z wycisków win i

fusów oliwnych. Tam przy ogniu położyłem się i febry

dostałem . Nazajutrz, choć dużo słaby, insze nająwszy ko

nie, gdyż nasze nadto były znużone, spuściliśmy się po

dwugodzinnej drodze do Ombli-przez ten roztok przy

wiozłszy się i zostawiwszy Grawozę po prawej stronie

wjechaliśmy do Dubrownika, gdzie wzięty za Turka, z po

czątku nieznalazłszy moich ludzi, zaledwie u konsula ro

syjskiego, zwanego Fonton, znalazłem wiarę i schronienie.

A lubo przyszło było ostrzeżenie, że mam przyjechać do

Raguzy, jednak stracili już byli nadzieję mię widzieć,

uważając spóźnienie mego przybycia. Rzeczpospolita du

browicka, zawsze dla Polaków gościnna, kazała dla mnie

wygotować mieszkanie to same, które książę Karol Ra

dziwiłł, wojewoda wileński, w czasie swego z ojczyzny wy

gnania- szukając w Raguzie przytułku przed zemstą i
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prześladowaniem fiechętnych ojczyznie synów -miał so

bie wyznaczone, to jest w klasztorze imci księży pijarów .

Tam jakich przygód doznałem, gdzie się potem obró

ciłem? w poźniejszych się dowiesz kochany przyjacielu!

listach, a teraz to wierne opisanie i tego, co widziałem ; i

tego, co mi się trafiło przyjm jak dowód przyjaźni i za

ufania.
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