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KSIDZ BISKUP STROSSMAYER*).

Dnia 8 wrzenia b. r. (1875) obchodzi IS^t rocznic

swego pasterstwa pierwszy mi wiata poudniowo^slowia"

skiego, ksidz Józef Jerzy Strossmayer, biskup Dyakowaru,

Bonii i Syrmii.

Rocznica ta, obchodzona w Dyakowie, w Sawonii, bya
uroczystoci nietylko narodow Horwatów jedynie, lecz

dniem witecznym dla caej sowiaskiej rodziny, dniem

uczczenia wielkiego, wyszego z jej ona, czowieka.

Przewiadczenie o tem byo powszechne.

Posuchajmy odgosu tych hymnów uroczystych, jakie

zewszd powitay dostojnego jubilata: brzmi z nich ku nam
nietylko wyraz uniesienia chwili, lecz zarazem, nawet nie^

skoczenie wicej, i spokojne wiadectwo prawdzie, uznanie

i cze.

„Ti si roda prvi sine!

Jer si prva rodu glaya!"

Tak wita pasterza swego naród, w przeddzie jego uro^

czystoci (zagrzebski „Obzor", nr. 204), powtarzajc:

„Ti nam skinu s macza hrdju,

Duha yjecznog dignu tvrdju"

(bo ty nam star rdz z miecza naszego, bo ty nam dwi^

gna twierdz wiecznego ducha);

*) Tyg. II. 1875 r., Nr. 415.

Pisma t. V.
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„Czim se diczi i szto ima,

Sve od tebe naród prima"

(bo te wszystko niemal, czem si szczyci i co posiada na*"

ród, od ciebie to ma w darze).

Woa zatem dalej:

„Dok si uz nas, pada zloba..."

(dopóki wród nas, mniejsza o zo wrogów).

Któi tedy jest ten czowiek, któremu naród takie

liymny na cze wznosi? Co wicej, kto jest ten czowiek,
dla którego liymn uwielbienia nie wzbija si wye] nad po^
wain, faktyczn prawd, do dziejów narodu i ludzkoci
nalec?

Odpowied gotowa:

Niema na caym przestworze ziem horwackich, „od
Rasze do Bojane", pacholcia, coby swego „biskupa", swego
„vladiki" nie znao, mniejsza o wyznanie rodziców: acin"

skie czy greckie. Z drugiej strony nie znajdzie si tez, wród
ludzi wyksztaconyci caego wiata, ani jeden taki, któryby

od czasu ostatniego soboru w Rzymie móg zapomnie o tej

wielkiej w wiecie powag clirzecijaskici postaci.

Znamy tez i my dobrze znamienitego pobratymca, nie"

skoczenie ywiej nawet, niby to si mu zdawa mogo.
Nie moie wic tu nam ciodzi waciwie o podanie

ogólnycli jakici wiadomoci o nim. Nie, wcale. Chcemy
tylko przypomnie go sobie, z okolicznoci owej jego 25"ej

rocznicy.

Faktów nam niebrak. Wreszcie pozwolimy sobie ko"

rzysta ze wieych wskazówek, jakich nam raczy uprzejmie

udzieli obecny sekretarz znakomitego jubilata, ziomek nasz,

ks. J. Dr.; odwoamy si tez czasem do znanego ustpu
p. Leger'a, pod tytuem „Un evque slave", w jego „Le

monde slave". Lecz na ywe wiadectwo prawdzie, w kra"

inach ducha, przywoamy tu przedewszystkiem nasze ser"

decznie gbokie, niczem nie zgadzone, osobiste wspomnienie.
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Otói Józef Jerzy (Josip Juraj) Strossmaycr urodzi si
w Osieku (Essek), stolicy Sawonii, nad Draw, dnia 4 lu^

tego 1815 r. Ojciec jego, czek ludu i wcale niezamony,
pomimo swego z obca brzmicego nazwiska, by szczerym

Horwatem.

Mody Josip Juraj odby kurs nauk gimnazyalnycli

w miecie swem rodzinnem; otrzymawszy za clilubne wia**

dcctwo dojrzaoci, uda si nastpnie do seminaryum dyC"'

cezyalnego w Dyakowie (Dyakowar). Wczenie tez bardzo

pocz si odznacza swemi niepospolitemi zdolnociami.

Wysany potem do akademii duciownej w Peszcie, dostp

pi tam stopnia doktora filozofii. W r. 1838 zosta wywi^
eony na kapana, a po ukoczeniu studyów swycli teolo^

gicznyci w Augustaneum, akademii duciownej w Wiedniu,

uzyska stopie doktora teologii. Mia wtedy lat 23.

Po tak cilubnie ukoczonycti naukaci mody ks. Stross-'

mayer zosta mianowany profesorem seminaryum w Dya^-

kowie, na którem to stanowisku zostawa a do r. 1847.

Byy to czasy najywszej pracy duciowej w onie pO''

udniowej Sowiaszczyzny. Pod wywieszon przez Gaja

ciorgwi pan ^ illiryzmu, ciorgwi, wzywajc wszystkie

ludy serbo^liorwackie do cilejszego zespolenia, rozpocza
si w Kroacyi zawzita walka o narodowo z Madyarami.

Jak si w obliczu tej pracy wewntrznej narodowego
odrodzenia, a zarazem wobec walki, rozpocztej z Madya"
rami, stawi nasz przewodnik modziey seminaryjnej —
zrozumie nietrudno.

Syn ludu, nie zwizany iadn tradycy rodow ze sza**

cieckoci Wgier a gboko, rzewnie miujcy lud i na^

ród wasny, mody przytem i peen niezwalczonego zapau
do wszystkiego, co wzniose i prawe, ks. Józef Jerzy by
zarówno jednym z najdzielniejszych pracowników w zakre"

sie duchowego wzniesienia narodu, jak i miaym bojowni"

kiem w rozprawach z ówczesnym najstraszniejszym dla Hor-'

watów wrogiem. W Sawonii, równie jak w Zagrzebiu,
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zwieray si wtedy stronnictwa zapamitale. Na posiedz"

niach tez obradnych „upy osieckiej" stronnicy centralizacyi

wgierskiej nie spotykali dzielniejszego przeciwnika nad pro"

fesora Strossmayera.

Nie odwrócio gorliwego patryoty od czynnej pracy

w zakresie zada narodowyci i nastpne, 2"go sierpnia 1847

r., powoanie go do Wiednia na dyrektora Augustaneum
oraz kapelana dworu cesarza Ferdynanda.

Mody kapelan cesarski umia korzysta ze swego wy"
sokiego pooenia jako narodowiec. Zostawa te cigle

w ywycli stosunkaci z Jellaczyczem i liorwackimi patryo"

tami, znoszc si przytem z przedstawicielami innycli naro"

dowoci sowiaskici, poddanyci ctiwicjcego si w posa"

dacii swych pastwa Habsburgów.

Z tego te czasu datuj si gównie i znane jego za"

karpackie przyjanie, jak dla . p. ksicia Jerzego Lubomir"

skiego z Przeworska i inne.

Wybucho nakoniec powstanie wgierskie. Polityczne

zasady ks. Strossmayera byy stanowcze: w interesie wa"
snego narodu, w interesie ogólnie sowiaskim uznawa on

nieodzowno utrzymania Austryi przeciw Madyarom.

Zasady te, szczerze przeze wyznawane, utoroway mu
te jednoczenie i drog do osobistego wyniesienia si, nie"

zwykego w tak modym wieku. Oto zawakowaa katedra

dyakowarska przez usunicie si biskupa onej, Kukowicza.

Mody cesarz Franciszek Józef nie widzia odpowiedniejszego

na owe czasy czowieka na to wane stanowisko nad kap"
lana swego dworu — i, chocia ten mia dopiero lat 34, mia"

nowa go d. 18 listopada 1849 r. pasterzem wakujcej dye"

cezyi; po roku za niespena, d. 8 wrzenia 1850, ks. Józef

Jerzy zosta przez nuncyusza apostolskiego, m"ra Viale Prela,

powicony w Wiedniu na biskupa Bonii, Dyakowa i remu,
czyli w jzyku urzdowym rzymskim jako cpiscopus bosnen"

sis, diacovensis et syrmiensis.

Nowe to stanowisko rozwaro dla wrodzonej energii
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i wysokiego polotu ducha ks. Strossmayera niezmiernie sze^

rokie pole samoistnego dziaania. Wprawdzie, po umie^
reniu powstania wgierskiego, zaciya nad Austry nie"

miecka represya, nie robica rónicy midzy dotychczasowym

przyjacielem a wrogiem Habsburgów; lecz zostawa zato

nowemu biskupowi rozlegy przestwór dla pracy cichej, or^

ganicznej, majcej za cel spoeczne tymczasem podniesienie

zasobów wysilonego a tak srodze zawiedzionego przez Wie-*

de narodu.

Oprócz tego nowe dostojestwo, wkadajc na obo^

wizek pasterstwa katolickiej ludnoci Bonii i Serbii, roz"

cigno jego dobroczynn dziaalno i do tych krain, Hor^

watom tak blizko pobratymczych.

Widzimy wic odtd wszdy niezmordowan czynno
biskupa.

Rozlege jego plany wymagay bardzo znacznych rod^

ków materyalnych. Dyecezya wprawdzie naleaa do naj^

obszerniejszych i najbogatszych w Europie, ale administracya

onej ekonomiczna dosza za jego poprzednika do najgor^

szego stanu; pierwszem wic zadaniem nowego pasterza byo
naleyte uporzdkowanie gospodarcze jego dóbr biskupich,

i trzeba przyzna, e energia modego ksicia kocioa doka^^

zaa tu cudów. Po krótkim te przecigu czasu by on

w stanie pomyle o dokonaniu wasnemi, osobistemi prze"

wanie rodkami takich rzeczy, jakie gdzieindziej bywaj
dzieem panujcych lub kraju caego.

Pewien swych rodków materyalnych, ks. Strossmayer

odda si odtd z tem wiksz swobod pracy nad podniet

sieniem owiaty przedewszystkiem swego narodu, otwierajc

dla szkoy, zawizujc towarzystwa naukowe, wydajc nie^

zbdne i powane ksiki i dziea. Denia wsteczne, które

po r. 1850 najbezkarniej si nad Sowianami Austryi roz"

sroyy, nie zdoay powstrzyma polotu jego szlachetnej

i rozumnej gorliwoci.

Rodzinna ks. Józefa Jerzego Sawonia bya dotd pod
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wzgldem narodowo^cywilizacyjnym wielce zaniedbana. Sta^

ra si on wic ruch umysowy, ywo zerodkowujcy si
przedtem wycznie w Zagrzebiu, obudzi i tutaj.

Zdawaoby si, jakby kaida ciwila ycia tego czo"

wieka zostawiaa poza sob jaki fakt doniosoci powszeci^

nej, jaki lad jego energii twórczej.

W swoim skromnym Dyakowie zakada seminaryum,

szko dla ciopców, dla dziewczt i t. d., szerzy podobne
i po caej swej dyecezyi, tak, ie przed paru laty cz onej

„cywilna" (bez Granicy wojennej) w 38 swycli parafiacli

posiadaa 71 szkóek dla obojga pci, gdzie na 8,387 dzieci

wogóle uczyo si 7,918. Pasterz duchowny nieszczsnej Bo--

nii, nie posiadajcej dotd narodowo wyksztaconego du^

chowiestwa, zakada on seminaryum dla 30 Boniaków
w Dyakowie. Wspiera nawet modych Bugarów, unitów,

ksztaccych si w Zagrzebiu. Jako biskup syrmijski, daleki

nastpca w. Hieronima, pierwszego „owieciciela" Sowian,
przywouje do ycia zaniedban staroytn kapitu sowian^

sk, przy kociele San Girolamo degli Schiavoni, w Rzy"

mie. Uatwia uczonemu kanonikowi Raczkiemu jego po^-

dróe w celu studyów historycznych po Woszech. Popiera

swym kosztem wszelkie wydawnictwa naukowe poudniowo"
sowiaskie, bez rónicy. Pomaga do wyda zbiorów zna^

komitego Karadicza i t. d. i t. d.

Jednem sowem, trzymajc si z msk staoci dc-*

wizy swej, przyjtej razem z piercieniem pasterskim:

„sve za vjeru i domovinu!"

—

wystpuje wszdy jako uznany powszechnie „prvi sin na^

roda".

Zbliy si tymczasem rok 1859, fatalnie szczliwy

dla Austryi. Wszelkie centralistyczno^germanizacyjne fan"

tazmata kamaryli wiedeskiej rozwiay si w niwecz na pO"

bojowiskach Woch pónocnych. Trzeba byo radzi o oy"
wieniu now jak duchow spójni rozprzgajcego si

Habsburgów pastwa.
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Cesarz Franciszek Józef zwoa tedy do Wiednia rad,

zoon z osób najzaufaszycli a posiadajcyci powag u swycli

ziomków, której zadaniem byo wskazanie dalszego modus
vivendi dla Austryi. Oczywicie powoany do niej zosta

i biskup Dyakowaru, wybraniec swego ludu a zarazem do^

wiadczony przyjaciel rakuskiej dynastyi. W powanej tej

radzie pastwa ks. biskup Strossmayer wystpi z ca sw
znan stanowczoci jako zdecydowany federalista. Domaga
si on przyznania liistorycznych i politycznych praw wszy-

stkim narodowociom Austryi, w tem tylko upatrujc trwae

ubezpiecznie jej spokoju i pomylnoci. Wobec Wgrów
za stawa ywo w obronie samoistnoci trójjedynego kró^

lestwa Kroacyi, Sawonii i Dalmacyi. Sowa jego miay
moc niezwalczon. Zajaniaa ywsza nadzieja, a przewiek"

bny ks. Józef Jerzy zosta odtd i gównym przewódzc
politycznym narodu.

W ziemicaci horwackici zakipiao wszystko nowem
yciem: cika zmora lO^letnia, poczynajca si od ciwili,

gdy uwielbianego bana Jellaczycza

„prevarili Szwabe",

nie przebierajc w rodkach, „oszwabili" Niemcy, zdawaa
si ustpowa na wieki; serca rway si ku czemu janieje

szemu. Pamitam te i ja t chwil ywo, bardzo ywo do"

td. Potrzeba bliszego oznajomienia si z istot ycia po"

bratymców zaprowadzia mnie z kolei i midzy bitnych Hor^
watów. W pocztku 1860 r. znalazem si tedy w Sawonii.
Przez Osiek stoeczny zawitaem te do Dyakowa i oczywi^

cie zostaem duszym gociem biskupa. Uprzejmo ser^

deczna ks. Strossmayera, pena wspaniaej prostoty, bya
zbyt ujmujca, by si jej unie nie da. Jako Horwat prawy,

zna on wreszcie dobrze swych pobratymców z za gór chro^

backich, zna ich pimiennictwo, mówi swobodnie ich jzy^
kiem, a kocha te ich niemao. Byo si tu niby w blizkim

rodzinnym domu i patrzyo si na wszystko ze swobod
czowieka blizkiego.
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D. 19 marca, w dniu Oblubieca N. P. M., obchodzi

przewielebny ks. Józef Jerzy swoje imieniny. Zjechali na
nic wszyscy wybitniejsi ludzie kraju, i uroczysto staa

si powszechnie narodow. Na stole biesiadnym zawitao

owo wino przesawne z piwnic biskupstwa syrmijskiego,

nad jakie juz chyba pod socem wietniejszego niema.

W rozlegej sali ubocznej zabrzmiay chóry narodowe mo^
dziey seminaryjnej; na rozkaz pasterza dao si sysze
par pieni horwackich, tonem swym i treci wspomnie
niom dalekiego gocia bliszych. Potem liczne „iyio" i „i"

viii". I jam to czu dobrze, o ile solenizant jest dusz swego
narodu.

Wspominajc te chwile z przed lat IS^-tu, nie mog
si tu powstrzyma od wypowiedzenia mej osobistej tez dla

ks. Strossmayera wdzicznoci gbokiej za powane wska^

zówki, które mi si tyle przyday nastpnie w czasie mych
wdrówek po Sowiaszczynie poudniowej. W tym samym
roku, w listopadzie, na konferencyi „baskiej", mia on mo"
no najwietniejszego usprawiedliwienia pooonych w nim
przez wasny naród nadziei. On bowiem by dusz oyw-'

cz tego zgromadzenia. Upomniano si tu o przywrócenie

trójjedynemu Horwatów królestwu Dalmacyi i Granicy wo"
jennej; pooono pierwsze podwaliny przyszej akademii

dla Sowian poudniowych. Biskup ofiarowa z góry na ni
kilkadziesit tysicy florenów.

Jeszcze wybitniej wystpi on na sejmie horwackim

1861 r., na którym próbowano cilej oznaczy stosunek

Kroacyi do Wgier. Ale ks. Strossmayer zanadto szczerze,

zanadto dzielnie broni interesów swego narodu, by móg
by mile widziany w Peszcie, a nawet Wiedniu.

Tern niemniej ani na chwil nie zatrzyma si on na

raz zakrelonej drodze. Mimo liczne przeszkody, doprowa^

dzi przecie do skutku urzeczywistnienie najdroszego z ma^
re swego ycia. Zaoenie akademii sowiaskiej w Za^

grzebiu byo postanowione: suma 400,000 flor., zebrana
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W kraju, suma, której wicej ni jedn czwart zloyl sam

biskup, stanowia kapita jej zakadowy. W r. 1861 statuta

akademii zostay zatwierdzone przez sejm.

Ale có... trzeba byo ai sze lat czeka, zanim rzd
austryacki upowani 36 osób do zgromadzania si w celu

ogaszania prac swyci uczonyci. Po Solferino trzeba byo
jeszcze czeka Sadowy.

Tymczasem biskup Strossmayer nie przestawa wystp

powa i dalej na polu politycznem. Odgrywa bardzo wain
rol na sejmie 1865 r., a w r. 1866 nalea do komisyi, wy^-

sanej do Pesztu dla porozumienia si co do podstaw dal"

szego stosunku obydwu narodów, Wgrów i Horwatów.

Lecz w 1867 r., gdy Wgrzy poszli gór, niezwalczony bi^

skup, na danie cesarskie, musia wyjeclia na czas pewien

za granic. Nie zyskali atoli Madyarowie nic na tem; zgoda

nie daa si przeprowadzi po ici myli odrazu; dwa z rzdu
sejmy liorwackie musiay by rozwizane, a delegatów lior^

wackicti na koronacyi w Peszcie nie byo. Dopiero sejm

trzeci ustpi przemocy knowa. Ks. Strossmayer nie by
oczywicie jego uczestnikiem.

Zwyciony na teraz w swej polityce, odda si on od"

td wycznie dwiganiu posad cywilizacyjnyci, zapewniaj"

cych jego narodowi niespoyt moc na przyszo. Najbar"

dziej leay mu na sercu naukowe zakady, akademia umie"

jtnoci, uniwersytet i t. d. Lecz walka z wrogiemi siami

nie bya atwa.

Jednym tedy z najpikniejszycli dni jego ycia mu"
sia by dzie otwarcia w Zagrzebiu narodowej akademii,

2 wrzenia 1867 r. By to te zarazem dzie wielkiej slo"

wiaskiej uroczystoci, i mniejsza, e mizerna za wiara

madyarska wzbronia wszelkiego ostentacyjnego w miecie

obcliodu. Prezydentem tej akademii zosta znany uczonemu

wiatu ks. kanonik Franciszek Raczki, przewielebnego za
ks. biskupa, jako fundatora, zrobiono doywotnim jej pro"

tektorem.
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Mia on przy otwarciu tej akademii umiejtnoci wie^

tn mow inauguracyjn, z której niech nam wolno bdzie

przytoczy tu jeden ustp, jako gboko charakteryzujcy

tego niepospolitego czowieka.

„Niedawno, w czasie mego pobytu w Paryu — mó^
wi ks. Strossmayer — czytaem w dzienniku „l'Univers",

jakobym trwoni dobra kocioa na rzeczy wieckie. atwo
zgadn, z jakiego róda pochodz te zarzuty i e zwrócone

s przeciw naszemu uniwersytetowi. Dziki Bogu, ie nie

jestem sam jeden w tem winien; mam za wspówinowaj"
ców cae nasze duchowiestwo, od pierwszego do ostatniego.

Duchowiestwo to wie, ie wszystko, co si robi dla wiary,

przynosi poytek nauce, ie wszystko, co si robi dla nauki,

idzie na dobro wiary. Niechie cay naród wie równiei, ie

w przyszoci nie damy si cofn iadnem obwinieniem,

iadn obelg z drogi, jak sobie zakrelilimy. Zaprawd,
spenia bdziemy sumiennie nasze obowizki duchowne;

ale zarówno popiera bdziemy caemi siami wszelkie inte^

resa, dotyczce rozwoju materyalnego i moralnego naszego

narodu, dotyczce jego bytu i jego przyszoci".

Sobór powszechny w Rzymie r. 1869 i 70 da pozna
biskupa dyakowarskiego caemu jui wiatu. Któi nie sy--

sza o jego niezomnym spokoju w obronie wielkich zasad

chrzecijaskiego kocioa? Któi nie sysza o jego, podziw

uwielbienia wzbudzajcej, aciskiej wymowie? By on nie^

pokonanym przeciwnikiem „nieomylnoci", i, mimo po^

gróiki ,,damnamus", nie odwaiono si sign rk na je"

dnego z najmdrszych na tym soborze doktorów kocioa.

I dzi umiej go tam uczci milczeniem.

Nakoniec doczeka si ks. Strossmayer urzeczywistni^

nia i drugiego ze swych wielkich marze. Nie napróino

walczy on lat tyle, niezmordowane robic zabiegi w Za^

grzebiu, Peszcie, Wiedniu. Trudy jego zostay uwieczone.

W r. 1874 pozwolono wreszcie otworzy poudniowo^so"

wiaski uniwersytet w Zagrzebiu. Bya to znowu wielka
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uroczysto narodowa, tryumf wspaniaej myli i wytrwaej

dzielnoci biskupa. Nowopowstajcy uniwersytet, imienia

Franciszka^Józefa, powitay delegacye wszystkici powaniej''

szyci wszecinic, w liczbie którycli i pobratymcza Jagiellon"

ska bya równie reprezentowana. Wszystko, co tcino yw^
szym duciem, oddao cze fundatorowi, który nie szcza-

dzi, w obliczu wielkiego celu, ani pracy swej, ani kosztów.

Ale nie koniec na tem — powiada ks. J. Dr. — jego

iojnym darom dla kraju i narodu. Oto ks. Strossmayer

darowa nadto akademii umiejtnoci w Zagrzebiu pikn
sw galery obrazów, przez 15 lat zbieran, a która do

dzi przeszo pó miliona florenów ma wartoci. Obecnie

zbogaci on j nabyciem obrazu Matejki: „Zamordowanie

króla Przemysawa przez Brandeburczyków". Poniewa za
akademia umiejtnoci nie posiada odpowiedniego lokalu,

w którymby moga by pomieszczona owa galerya, wic
i o tem dostojny ks. biskup pomyla. Darowa akademii

40 tysicy florenów na wzniesienie odpowiedniego gmacliu;

miasto Zagrzeb wyznaczyo odpowiedni plac i ogosio pod>

pisy na dobrowolne datki.

Nadto od lat S^-miu buduje ks. Strossmayer, swemi
funduszami, wspania w stylu romaskim katedr w sto-'

licy swej biskupiej. Robotom arciitektonicznym, jak nam
ks. J. Dr. podaje, przewodniczy ma znakomity budowniczy

wiedeski Scimidt; rzeby wykonywa zdolny artysta ior^

wacki Donegani; freski za, podug kartonów Overbecka,

uskuteczniaj znani artyci rzymscy, pp. Zeitz, ojciec, ucze
Korneliusa, i syn, oraz Yoltolini, Dalmatyniec, pierwszy

wiedeski dekorator.

Pomaga tu skrztnie ks. kanonik Yorszak, bawicy
od lat lO^ciu w Rzymie, gównie dla nabywania obrazów do

galeryi biskupiej i oceny artystycznej zdobywanych skarbów.

Ale nie skoczylibymy, gdybymy clicieli dotyka
wszystkici stron dziaalnoci tego niezmordowanej energii

wielkiego pracownika.
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Niema prawie towarzystwa naukowego w wiecie sta^

ro^sowiaskim, któregoby on nie wspiera. Towarzystwa

w Zadrzu, Lublanie, Belgradzie, Pradze licz go midzy
swymi dobrodziejami. Wszdy go widzimy gotowym sypa
hojn doni, gdzie cliodzi o spraw narodowoci, czowic^

czestwa i cywilizacyi.

Oczywicie tak niepospolity, tak wielki czowiek ma
tez i wrogów strasznyci, nieprzebaganyci ; lecz moemy
pomin ici milczeniem, jak ici wyniole pomija sam ks.

Strossmayer; s to wrogi krwi sowiaskiej i prawdziwego

postpu.

Wobec ywego ycia, wobec przyszoci sta on bdzic

zawsze jasno, ze sw przewodni ductia dewiz:

„sve za vjeru i domovinu!"

Takiego to czowieka, ze krwi i koci swej, „sawili"

Horwaci dnia 8 wrzenia r. b.

Niecliie i nam wolno bdzie przy tej okolicznoci

przesa, cio zdaleka, wysokiemu jubilatowi, „preuzyisze-'

nomu sveczaru", nasze serdeczne pobratymcze „ivio!"
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(RAGUZA.)

Poudniowa Sowiaszczyzna coraz ywiej zwraca na

siebie powszeclin uwag Europy. Niema cliwili prawie,

w którejby si ona nie przypominaa czemkolwick spragnione^

mu pokoju Zaciodowi. Wystpuje coraz nowy jej zakt, coraz

to nowy jej lud z gonem woaniem o prawa do szerszego

ycia.

Niedawno Horwaci rozprawiali si dzielnie z niewcze^

sn zapdliwoci Madyarów; a na drugim kracu cierpliwi

Bugarowie usiowali wydosta si ze szpon hierarchicznie

nad nimi cicej przemocy greckiej. Tu znowu Czarnogórcy

podnosz chtnie wrzaw na Turków, przy lada bazarowej

bijatyce, skoro wrzawa ta efekt zapewnia. W Belgradzie

„Omladina", w waniach sejmowych, chce za sob porwa
rzd chwiejny ku zadaniom, grocym pokojowi powszech^

nemu i t. d.

Dzi z kolei wystpuje Dalmacya. Podró obecna ce"

sarza Franciszka''Józefa zwraca ku jej wybrzeom zacieka^

wienie.

Niezawodnie dowie si tu Zachód wielu nieznanych

sobie rzeczy; przekona si, e sia prdu, unoszcego polu-'

dniowych Sowian ku ywszemu zespoleniu, ju nie jest

do zwalczenia.

) Gazeta Polska 1875 r.. Nr. 107, 112 i 121—Dod.
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Wobec tego prdu Dalmacya wanie nie jest dotd
naleycie oceniana: nie widzi si w niej ani tej siy mora/'

nej, litóra tam spoczywa, ani tyci potinyci czynnilców

poitycznyci, jalcie Itraina ta w gr wprowadzi moe, gdy

przyjdzie decydowa o wspólnej nadal doli pobratymców.

Zwykle patrzy si na ni przez pryzmat wyczniej szlcolno^

rutyniczny. Zdaa wyglda pobrzeie dalmaclcie niby luny
tyllco annelcs Austryi, bez wiellciego znaczenia w tyloicz^

nej rzeszy skadowyci jej czstek, bez wybitnego iycia

w swem wasnem wntrzu. Dzi osobliwie przedstawia si
ona jako dzielnica tak obca organizmowi nowowytworzo^

nego dualizmu pastwa Habsburgów, ze si dotd nie da

nawet integralnie wcieli ani do Przed", ani do Za^Litawii...

A wszake to u-aina nadzwyczajnego z innej strony

znaczenia.

W wiecie poudniowego Sowiastwa Damacya wa^
nie jest tym cznikiem, który je zarazem cilej ze sob
spaja i jednoczy ywiej z zaciodni Europ. Dzi w obcem

raku, jest ona wprawdzie baryer, tamujc rozrost normalny

iycia poudniowych ludów sowiaskici. Ale niebawem

moe, gdy wzbierajce wody zastaw zerw, stanie si ona

owym szeroce rozwartym otworem, przez który podniecone

ycie pobratymców wylewa si bdzie swobodnie ku spo^

tkaniu si z powszeclinym pochodem rozwoju cywilizacyj.*

nego ludów.

Niezalenie od swego geograficznego pooenia, posiada

Damacya si moraln zostania poniekd takim cznikiem;

ma za sob historyczn tradycy i pewne ywe, nieprzeda"

wnione prawa ku temu.

Ju ona sama w sobie jest dwulicow pod kadym
wzgldem, zwrócon jednoczenie w dwie przeciwne strony.

Wobec dwóch gównych odamów illirskiej Sowiaszczyzny,

Horwatów i Serbów, nie stanowi ona wycznej dziedziny,

dziejowe, etnicznie, kulturalnie — ani jednych ani drugich;

lecz jest serbsk i horwack zarazem. Gdy górna jej poowa
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bya jedncm z pierwszych gniazd Horwatów, dolna, razem

z Hercegowin, cilej jest wpleciona w iycie serbskie. Stay
tu wobec siebie obydwa obrzdki, greckO''sowiaski i aciski,

obydwa pisma, cyrylskie i rzymskie, i obiedwie kultury, wscho^

dnia i zachodnia, bez pojednania. Poryw ku pojednaniu

zastyga wnet w trzeci odrbn posta: w kulcie, wytwa^

rzajc katolicyzm sowiaskiego obrzdku, w pimie za
utrzymujc przy yciu i gagolic i bukwic. Spotykay si
tu dwie cywilizacye, spucizna po ojcach, samorodnego, pod

lekkim wpywem byzantynizmu, sowiaskiego obyczaju

z jednej strony — a z drugiej kultura Zachodu, w postaci

wielowadnej redniowiecznej aciny i bujnie wykwitajcej

woszczyzny. Tak jedno i drugie usiowaa juz obj litera-

tura dubrownicka w swym miaym polocie. Podobna dwo-'

isto i w yciu narodowo^spoecznem: obok arystokracyi

i miast, przesiknitych na wskro romask kultur i nie"

raz woskich prawie, lud wiejski pierwotnej, patryarchalnie

surowej, sowiaskiej prostoty i zacitego przywizania do

obyczaju ojców.

Co do historycznej tradycyi, pamita tez Dalmacya, ie

przodowaa niegdy w owiacie poudniowej, bliszej Slo^

wiaszczynie i owiat ow, przez dugie czasy, jedynie

sama wród niej reprezentowaa; pamita, e moc tej owiaty
czya j moralnie z reszt Sowiaszczyzny i z Europ
zachodni; pamita o swej potdze morskiej i morskiej sa^

wie, i dzi gotowa wspóczynnie wystpi, w pracy powszech^

nej, ku zdobyciu naturalnych warunków samoistnego bytu.

Na kadym przeto punkcie wida tu potniejce na^

rodowe ycie, wród nowych wysile i odwoywa si do

wietniejszej przeszoci. Lecz najistotniejsze ognisko tego

ycia, najwybitniejszy onego wyraz dziejowy przedstawia

Raguza — sowiaski Dubrownik.
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Poznaem raz pierwszy Dubrownik zim 1870 roku.

Poznaem go zupenie przypadkowo. W pocztku roku wy^
braem si w podró na daleki Wscliód— 12 lutego siadem
w Tryecie na parowiec Iloydu austryackiego „Stadium",

idcy do wyspy Syry, poredniej morskiej stacyi na arclii^

pelagu. Mielimy po drodze zawin tylko do Korfu, na
morzu Joskiem—i rusza dalej. Tymczasem „sirocco" po^

miesza zupenie szyki naszemu dzielnemu kapitanowi. Sr.

Marinicz, Tryestyniec, nie dawszy si pokona burzy przez

cay dzie nastpny, zosta przecie zmuszony ostatecznie

zboczy ku Gravosie—i tu, pod wieczór 14 lutego, wypocz.
Ale nie naszego to „signor capitano" byo czem odstraszy.

W nocy, mimo znów wszczynajc si burz, ruszylimy
w drog. Jakie byo nasze zdumienie, gdy nad rankiem,

po caonocnej cikiej przeprawie, ocucilimy si znów w ci''

ciym porcie, z któregomy wczoraj wypynli...

„Maledetto tempo!" — woa zwyciony kapitan.

„Przeklta strona!" — powtarzali, zmczeni walk do

upadego, dalmatyscy majtkowie.

Postanowiono wic cay ju dzie 15^ty lutego prze^

pdzi tu w zacisznem ustroniu Gravosy.

Ucieszyo mnie to niezmiernie.

Gravosa, Gruz po sowiasku, jest to waciwie port

raguzaski, par wiorst tylko od miasta odlegy. A wic,
majc dzie cay do rozporzdzenia, có naturalniejszego,

jak zwiedzi ów synny Dubrownik, tyle dla nas sympa^
tyczny!

Ma te dla nas Raguza ju zdaa pewien nieokrelony

urok. Na przeciwlegym kracu Sowiaszczyzny my prze"

czuwamy tam co bardzo blizkiego sobie, co bardzo po^

krewnego moralnie, mimo rónic rzeczywist rodzaju ycia,

skali i otoczenia. Tene sam tu wybujay rozkwit zacho^

dniego uspoecznienia i obywatelskoci na pniu sowiaskim.
Std gboki zmys rozumienia si wzajem—wspólno nie^

raz ideaów i wspólno czci. Ci sami boliaterowie z pod
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Chocima i z pod Wiednia stanowi przedmiot poematów
i dubrownickiej literatury; podobne tenaata spoeczne za*-

peniaj jej tre...

Na parostatku miaem tez z kim i o starej sawie Du"*

brownika pomówi. Jeclia z nami razem z Tryestu Dubrow^
niczanin Sava, kupiec oddawna osiady w Stambule. ywo
go obchodzio wszystko, dotyczce jego rodzinnego miasta,

i rad by serdecznie, e je po drodze jeszcze odwiedzi.

Poczo si rozjania, soce bysno, ocieplio po^

wietrze, i powita nas liczny dzionek, wiosenny prawie.

— A wic ruszajmy do Raguzy — caem koem— pie^

szo najlepiej! —
I cae prawie nasze grono podróinycli, rónorodne,

jak rzadko si zdarza, postanowio nam towarzyszy.

Szlimy tedy wzgórzem nadmorskiem gwarnie i we*-

soo, majc na prawo liczny widok „sinego" Adryatyku,

a po drodze, od czasu do czasu, sady drzew oliwnycli nie"

miao zieleniejcych, lecz umiechnite zato rozkosznie obfi"

tem blado^róowem kwieciem migdaów. Nie postrzeglimy,

jakemy juz stanli u bramy miasta. Wszystko po drodze

nas zajmowao, i wszystko tu oddychao wieoci wio"

senn.

Lecz po przejciu bramy wkrótce spotkalimy si z o"
nierskim pogrzebowym konduktem ; kompania piechoty od"

prowadzaa na cmentarz kilku kolegów zarazem.
— Co to znaczy?

— A to s wida — powiada mi Sava — ofiary no^

wych ideaów przedlitawskich...

— Nie rozumiem.
— Rzecz za bardzo prosta: po utracie Wgier uwzito

si w Wiedniu zato doprowadzi inne krainy domu Habs"
burgów do jednego mianownika, a tem cilej, im one
same w sobie sabsze. Przysza kolej na „Przymorze" ko"
torskie: chcieli Niemcy uszczliwi i „Bokkezów" powszechn
asymilacy.

Pisma t. V. 2
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Istotnie dzienniki ówczesne pene hyly smutnych wia^

domoci z Przymorza, mocno kompromitujcych moralne
tam znaczenie wadz wiedeskich. I nam byo smutno te^

raz patrze na biao umundurowanych nowo " braców
austryackich. Dzieciuchów tych, powiadano nam, prowadz
w góry przeciw Bokkezom i ochotnikom czarnogórskim,

na rczny bój, i chc, eby oni wytrawnych „junaków" zwy^
ciiali w dzikich ostpach.

Ujmujco mie wraenie robi Dubrownik. Zewntrzny
charakter miasta zupenie woski. Niby si tu co juz da"

wniej dobrze znajomego spotyka; wszdzie ten sam kamie
i znane formy architektoniczne piknej Italii.

Raguza waciwie zwiera si caa w niewielkiej wakiej
kotlinie, pomidzy dwoma grzbietami ska. Byo to widocz"

nie, przed wieki, oysko zatoki morskiej, której dno dzi
wanie rodek miasta stanowi. Jedna tez duga, szeroka

ulica „Stradone", idca rodkiem tej kotliny— oto i miasto

istotne, gdy si doda jeszcze do rozlegy plac, przecinajcy

w poprzek ujcie czy zakoczenie tej ulicy. Równolegle do

Stradone idzie tylko par wakich ulic, mocno bardzo ci"

nitych dla braku miejsca; dla zdobycia sobie za przestworu,

inne ulice prostopadle wdzieraj si z obu stron ku otacza^

jcym skaom. Cae miasto okolone silnemi, z czasów sta^

roytnych, murami, wieczcemi wzgórza i wicemi je

z sob przez porednie wwozy. Poza murami miasta

rozrzucone sady, przewainiej oliwne, a wród nich, po wi^
kszej czci, zwaliska ju tylko wietnych dawniej willi du"

brownickiej arystokracyi.

Wszystkie budowle wzniesione s z kamienia, mocno
i ksztatnie. Ulice równie wykadane s ciosanym kamie-

niem w kostki, jak w innych wikszych miastach Dalmacyi
(Splecie, Szybeniku), co sprawia, i place te i ulice jak

parkiety salonów wygldaj. Gmachy publiczne dawnej rze^

czypospolitej dubrownickiej, które j przetrway, otaczaj

plac gówny. Ocalay z gmachów waniejszych: paac rek"
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torski (palazzo rettorale), gówna komora celna w stylu

florenckim—synna „dogana maggiore", a nadto dwie wspa^

niae witynie : kocioy dominikaski i franciszkaski z ka-'

sztorami.

Niewiele czasu potrzeba, by zapozna si z miastem,

tak wszystko skupione. A bdzi si tu po turystowsku

z nieopisan przyjemnoci. Wszystko bowiem oddycia ja^-k cisz, niezamconym spokojem, powabem jakim ago^

dnym. A jeli i tu nie jest si bez marze — bdzie to

uczucie alu smtnego, nigdy za jaki namitniejszy poryw

zgrozy lub obrazy... Na kadym kroku lady silnego wpy^
wu woskiego, tak w pamitkacli z przeszoci, jak i w y^
wem dzi yciu. Ale nic tu nie razi, niczem nie obraza, nic

si przeciw temu niema. Tu dopiero poznaje si ow ta^

jemnic obcego wpywu, który moralnie wszelk niech
rozbraja, ow zagadk tej agodnoci Sowian wzgldem
wpywu Wociów jedynie. Cudze to — alei takie blizkie

duszy naszej, sympatyczne i pikne. Co pocz?!
— Ej, Savo, gospodaru — powiadam, zwracajc si do

mego towarzysza Dubrowniczanina, gdymy juz pod wieczór

podali do statku — sve je ve u vaszemu Dubrovniku
tajlansko!

— Istina Bog — potwierdza mi Sava, dodajc: — nije

nisztu, sve basz dobrom volom jesme primili...

Istotnie, co tu wyrzeka, gdy tu si wszystko z dobrej

woli przyjo; a nadto musz doda, e „signor" Sava by
greckiego, nie rzymsko-katolickiego wyznania.

We dwa lata póniej, 1872 r. latem, zawinem po
raz drugi do Gruzu; ale teraz ju umylnie po to, aby bli^

ej pozna Dubrownik, nim si dosidzie konia ku rozdro^

om Hercegowiny.

Raguza przedstawia mi si tym razem osonit da-*

wnym ciciym urokiem. Lecz obecnie nie szukaem ju
wrae, a pytaem o rzeczywist tre ycia z przeszoci,
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pytaem o fakta nowszych badaczów. I temi wJanic chc
si tu z czytelnikiem podzieli.

Pocztek Raguzy siga jeszcze czasów rzymskich. Ska"

listy nadmorski wwóz, zajty przez dzisiejsze miasto, wcze^

nie stal si miejscem schronienia i przytuku dla ludnoci

ssiedniej w czasie gronych napadów barbarzyców. Juz

w poowie III-go wieku po Chr., szukajcy bezpieczestwa

od strasznych napastników, mieszkacy poblizkiego EpidaU'-

ru zajli poudniow ska od strony morza. W cigu
czterech nastpnych wieków przypadkowa osada ta powoli

wzmagaa si pod wpywem nieustajcej potrzeby chronienia

si od barbarzyców. A w Yll^m wieku widzimy tu juz,

po zburzeniu Epidauru i wietnej Dyoklecyana Salony,

porzdne miasto, 4''ch stadyi obwodu. Nosi ono greck
nazw Lausa — niby od górskiej przepaci, która to nazwa

z biegiem czasu przetwarza si na Rausa, Rahusa, Ragusa.

Wychodcy potnych i wysoko stojcych miast Epi^

dauru i Salony oczywicie przynieli z sob na now sie^

dzib i sw rzymsk cywilizacy, municypalny ustrój spo^

eczny i pocztki chrzecijastwa. Miasto widocznie szybko

wzrastao: w poowie VIII w. istnieje tu ju katedra arcy*-

biskupia.

Lecz i Sowianie wczenie poczynaj si tu osiedla,

nadajc miastu nazw sw Dubrownika. Ju w wieku

Yll^ym s tu ich lady. Wewntrzne niesnaski w ssiedniej

Bonii wielu ich tu nastpnie sprowadza, a atwo zdoby
wane obywatelskie równouprawnienie cilej z now sie^

dzib jednoczy.

Obok przypywu ywiou sowiaskiego do miasta,

Raguza sama robi nadto nieustanne zdobycze na terytO''

ryum sowiaskiem.
Najprzód otrzymuje od królów horwackich Dalmacyi

najblisze murów miasta osady i wyspy. W 1050 r. up
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(Breno), Gruz (Gravosa); a w 1080 drobne wyspy: Koo"
czep (Calamota), Lopud (Mezo) i Szypa (Giupana). W 1151

nabyta wyspa Mlet (Meleda), a 1310 mieszkacy wyspy
Lastowa (Lugosta) dobrowolnie poddali si pod wadz Du-*

brownika. W 1333 r. kupiono od bana bosaskiego pó^
wysep Poleszac (Sabioncello) i Ston (Stagun). W 1410 r.

po innych, pomniejszych zdobyczach nabyto morskie po^

siadoci znaczniejsze, jak wyspy: Korczul (Corzula), Hwar
(Lesina) i Bracz (Brazza). Nakoniec w 1419 i 1429 kupuj
Dubrowniczanie przylege im od poudnia wybrzee Ko^
nawlje (Canale), ze zwaliskami starego Epidauru, waciwej
metropolii Dubrownika, std „Ragusa vecchia" zwanego.

Pomnoone tak znakomicie posiadoci dubrownickie

miay do 150 mil dugoci i do 15 szerokoci.

Przewaajca tu ilo ludnoci bya oczywicie sowian*-

ska. Zaledwie w samem miecie i poblizkiej okolicy mie-'

szkacy byli wybitniej pochodzenia greckO''romaskiego.

Wszake pierwiastek sowiaski, mimo sw niezrów'-

nan liczebn przewag, musia tu stanowczo i stale ulega
wpywowi potniejszego od siebie pierwiastku cywilizacyj^

nego. Romanizm tedy nieustannie mia tu pierwszestwo
we wszystkiem; mniejsza, i z biegiem czasu Dubrownik si
zupenie zesowiani, tak, e przy kocu wieku KIY-^go y"
wiol sowiaski by tu powszechnie ju panujcy. Jzyk
horwacko^serbski ludnoci nie by na tyle wyrobiony, aby

móg si mierzy z wielowadn wtedy na Zachodzie acin
lub wykwitajc z niej wspaniale woszczyzn nowoczesn.

Wprawdzie ju w XIV w. próbowano wprowadzi j"
zyk sowiaski i do wyszej administracyi; lecz w 1472 r.

senat ostatecznie postanowi uywanie urzdowe jzyka a"
ciskiego wycznie w zakresie swej wadzy. Tryb za taki

przetrwa a do upadku rzeczypospolitej; a jeli dozwalano

na wyjtki, to tylko dla jzyka woskiego. Wobec tego j^-
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zyk krajowy i w nauce nie móg sobie wyrobi adnego
stanowiska.

Usunity w ten sposób z wyszej administracyi i na-'

uki, jzyk sowiaski trzyma si jednak w zarzdzie prO'-

wincyonalnym i w kociele. Sdownictwo w ziemiaci pod^

wadnycti odbywao si równie po liorwacku, podug miej^

scowycli zwyczajów. Mimo to wszake, lubo tyle w sferacli

wysokiego urzdu i powagi naukowej krpowany, jzyk ludu,

jako powszecliny jzyk towarzystwa i rodzin, zdoby sobie

wszecliwadztwo w poezyi.

Co do prawodawstwa, Raguza, jako dziedziczka rzym^

skich municypiów Epidauru i Salony, oczywicie rzdzia
si tez pierwotnie prawem rzymskiem. Lecz z biegiem czasu

wnieli tu i Sowianie swój ywio prawny; skutkiem czego

w dalszym rozwoju tak ogólnego ustawodawstwa rzeczypo"

spolitej, jak i ziem jej podwadnyci musiao si z konieczn

noci uwydatni wspódziaanie obydwu zarazem pierwiast^

ków: wpywu romaskiego na ustawy prowincyonalne, so**

wiaskiego za na prawodawstwo ogólne.

Spotykamy te isotnie w prawodawstwie dubrownickiem

niemao zwyczajowycli porzdków sowiaskici. Widzimy
tu: „sastanak" — stawienie si oczne przy ledztwie sdo^
wem; „porot" — sd przysigycli w pewnych razacli; obok
„duszników", „rotników" — wiadków przysigych, wystp
puj tu i „dobrzy ludzie", posiadajcy zaufanie powszechne.

Niema wszake rkojemstwa ogólnego, lecz rzymska odpo*-

wiedzialno osobista. Zemst za krwaw zastpuj grzywny,

dajc stanowcz przewag „wastelom"—monowadzcom. Za
wystpek przeciw wadzy i kocioowi kara mierci.

Stosunek midzy wacicielem ziemi a rolnikiem oparty

na umowie dobrowolnej. Handel niewolnikami srodze przez

•enat (1416, 1466 r.) wzbroniony.

Ustrój pastwowy rzeczypospolitej dubrownickiej by
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ywem naladownictwem wzoru, jaki podawaa wielowadna

ówczesna a tak blizka Wenecya. Statut roku 1272 wanie
pod jej wpywem powsta.

W Dubrowniku byy trzy stany: patritii albo nobiles,

waslele, szlacita; cives lub populares— mieszczanie, zjedno"

czeni w dwa bractwa; artifices lub villani, disfrictuales —
lud, wieniacy, nie posiadajcy ziemi, swobodni, lecz nie ma"

jacy adnego udziau w rzdzie.

Kaidy „wastel", doszedszy do penoletnoci (18 lat),

wstpowa do Consilium Generale, czyli Zgromadzenia Ogól"

nego, które wybierao urzdników raz do roku, „Rektora"

rzeczypospolitej co miesic, zatwierdzao prawa i rozstrzy"

gao sprawy kryminalne. Z liczby czonków tej „Wikszej
Rady" wybierano grono 20 ludzi, stanowicycli Senat, czyli

Consilium J{pgatorum; ten stanowi o podatkaci, naznacza

posów z wasteli, wypowiada wojn, zawiera pokój, pilnowa

cisego wykonywania praw i t. p. Consilium Minus— Rada
Mniejsza, odpowiadajca weneckiemu Consilium Decenwirum,

skadaa si do 1667 r. z ll"tu a potem z 7"iu czonków
i stanowia rodzaj zawiadowstwa spraw zagranicznycli i du"

ciownyci.

Z grona Senatorów wybierano „Rektora", który pier"

wotnie nosi nazw Prior, potem Comes, 3l od 1308 r. ector.

Zwierzcini Rzdzca ten zwoywa i rozpuszcza Rady; prze"

ciowywa piecz rzeczypospolitej i klucze miasta; mia
prawo do zewntrznycli oznak czci, lecz nie posiada adnej
wadzy, a na Radacli, podobnie jak kaidy inny Senator,

mia tylko jeden gos. Wybierano Rektora najprzód na rok
jeden, potem na pó roku, nakoniec na jeden miesic. Wy"
konywania praw wyczniej pilnowali Magni eipublicae Pro-
visores (Proveditori), wybierani z Senatorów, z pocztku
w liczbie 5"iu, a potem 3"cli.

Kada ga zarzdu publicznego miaa swycli osobnycli

urzdników. Midzy innymi byli nawet Praefecti nocHs —
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SAu wlasteli, od 30 do 50 lat, którzy mieli piecz nad spo^

kojnoci miasta w nocy.

Ziemie podwadne byy zarzdzane podug praw miej^

scowycli przez Officia exfra tlrbem — Komesów i Prefek*'

tów pojedynczych krain.

Wszelkie denie separatystyczne byo na razie po^

wcigane, niekiedy nawet do surowo. Wogóle jednak

powstania byy rzadkie: przy rozumnej polityce rzeczypO"

spolitej, spokojne i bezpieczne iycie pod jej zwierzchnictwem,

szeroki, rozlegy rozwój handlu i marynarki, a skutkiem

tego dobrobyt powszechny, przywizyway podwadnych do

rzdu.

Pierwotnie, a nawet a do XI w., tcrytoryum, jakie

posiada Dubrownik, byo tak nieznaczne, ie nie dawao do"

statecznych rodków utrzymania si dla wzrastajcej tu nie-*

pomiernie ludnoci. Lecz pierwsi osadnicy Raguzy byli to

wychodcy wielkich handlowych miast Epidauru i Salony,

obyci z rozlegemi stosunkami komunikacyjnemi. Nic wic
naturalniejszego, e prawie od chwili swego powstania mia^

sto^ to zwrócio ca dziaalno ku marynarce i handlowi,

których upotinienie stao si nastpnie jednem z najgó*-

wniejszych zada rzeczypospolitej.

Ssiednie nadto kraje sowiaskie, bogate, obfite, i prze"

ciwlege wybrzea Woch, posiadajcych kultur wysz, wa-*

biy jeszcze niejako przedsibierców. Charakter tedy ów po^

redniczcy ycia rzeczypospolitej zosta z góry przez sam
natur rzeczy zakrelony.

Stosunki i znaczenie Dubrownika powoli si rozwijaj.

Oto w 831 roku ju zawiera on traktat handlowy z Boni.
W 866 wzywa cesarza Byzancyum (Bazylego Macedoczyka)
o pomoc przeciw zagraajcym Saracenom i potnie przy"

czyni si do wypdzenia ich z Woch.
Pod koniec wieku X"go wystpuje Dubrownik jui
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jako znaczna potga handlowa i morska; ale obudz przez

to zapamita niech ku sobie Wenecyi. W 980 poddaje

si on tedy pod opiek byzantysk. W r. 1000 otrzymuje

prawo wolnego handlu w Bulgaryi, a w 1078 na Wgrzech.
Co wicej, w pocztku w. XII otrzymuj Dubrowniczanie

wyczne prawo eksploatacyi kopalni srebra i zota w Bo"

nii; a ban Grubisza pozwala im nawet wznie w okolicy

dzisiejszego Serajewa, dla bezpieczestwa ich przemysowa
ców, obronn twierdz, Dubrownik zwan. Eksploatacya ta

za jest tak korzystna, e daje im 2507o' Odtd tez po"

wstaj w Raguzie synni zotnicy, z czasem tak liczni, e
koo roku 1400 spotykamy ich nietylko w miastach, lecz

i we wszystkich wsiach wicej zaludnionych.

Rozwój dalszych handlowych stosunków Dubrowniczan

ani na chwil nie sabnie. Zdobywaj oni we wszystkich

prawie ssiednich krajach, sowiaskich i niesowiaskich,

coraz to nowe prawa, przywileje, swobody, nieraz zupen
wolno lub nawet monopol handlu.

U schyku XII w. zbliono si i z Anglikami, gdy

Ryszarda Lwie^Serce burza zaniosa (1192) ku wysepce Kro"

mie, lezcej tuz naprzeciw Dubrownika. Brytaski bohater

wznosi nawet, na pamitk wybawienia, wspania wity
ni, S. Maria Maggiore. W pocztkach XIII w. przyjto

wzgldn opiek Wenecyi, zawarto korzystne bardzo ukady
z Mamelukami Egiptu. W pocztkach XIV wieku utwo^

rzono konsulaty w Bonii, Serbii i Rascyi. W 1358 przy^

jto opiek króla wgierskiego Ludwika, a wkrótce zawarto

pierwszy traktat handlowy z Turkami w Brussie. W 1378

zawizano sojusz przeciw Wenecyi z Genu, która odtd
staje si rodkowem ogniskiem handlu dubrownickiego na
morzu Sródziemnem, i t. d.

W ten sposób rozwin si i wzrasta handel DubrO"
wniczan a do XVII w. Lecz doszedszy do swego szczytu,

pocz si odtd szybko chyli ku upadkowi.

W cigu XV i XVI stulecia dubrowniccy kupcy prze^
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biegali swobodnie cay pówysep Bakaslci i ziemie wgier^
skie i odwiedzali nietylko wszystkie prawie porty morza
ródziemnego, jego zatoki, lecz puszczali si nawet na Atlan^

tyk. Wiadomo tez, ie Dubrowniczanie brali udzia i w od^

kryciu Ameryki.

Kolonie dubrownickie wszdy byy rozproszone. Za
waniejsze z nicli uwaano nastpujce: Sofia w Bugaryi —
dla pówyspu Bakaskiego, Brussa— dla Maej Azyi, Alek^

sandrya— dla Afryki, Wenecya, gdzie koloni dubrownick,
kwitnc szczególnie w poowie XV wieku, dotd przypo^

mina J{iva dei Schiavom — dla Woci pónocnych; Flo"

rencya, gdzie niedaleko od miasta Strada dei J{agusei—
dla Woch rodkowych, i Messyna z Syrakuzami — dla

poudniowych. W Palermo mia by osobny kwarta Sio-'

wiaski (to jest dubrownicki), a w Sycylii miasto Raguza
i dotd istnieje. Genua bya od r. 1378 gówn koloni
Dubrowniczan na morzu Sródziemnem. rodkowemi punk^
tami ich handlu w Hiszpanii byy Barcelona i Walencya;
we Francyi za Marsylia. Handel atoli z Angli nabiera

rzeczywistego znaczenia dopiero od Kromwela.
Niepodobna okreli wysokoci handlowych obrotów

Dubrownika z epoki jego kwitncej; lecz musiay by one
znaczne, jeli kupcy, mieszkajcy w czci miasta Preki, mieli

posiada kapita 20 milionów dukatów, a szyper Prazzato

móg ofiarowa rzeczypospolitej 200,000 genuinów.

Jednoczenie z handlem rozwijaa si znakomicie i ma^
rynarka Dubrowniczan. Juz przy kocu IX^go wieku prze^

wozili oni na swych statkach do Apulii zwizkowe wojska

sowiaskie, idce na Saracenów. Z biegiem czasu nie byo
morza, któregoby ich okrty nie odwiedzay, a marynarze

raguzascy tak byli sawni, e obcy mocarze wszelkiemi

sposobami starali si mie ich u siebie. Ochmuczewicze^Gu^

guricze, Doli8ti''Tasowicze, Maszybradicze i Martalossi byli

grandami Hiszpanii, admiraami, wicekrólami; Beneveni,

Natali, Altesti, Stulli— zajmowali wysokie stanowiska w Ro^
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syi. o potdze za marynarki Dubrowniczan mona sdzi
z tego, ze na subie Karola V byo 300 icli statków. Ma^

rynarka stanowia tu jeden z gównycli rodków istnienia

wszystkicli stanów ludnoci wogóle.

Obok handlu i eglugi oddawali si Raguzanie równie

iywo przemysowi. Juz w XII wieku eksploatowali kopalnie

srebra i zota w Bonii. Od r. 1259 za poczli warzy sól

w Neretwie (Narenta), podniecajc wielkiemi std zyski

niepohamowan zawi Wenetów. W 1490 r. zaprowadzili

u siebie znakomite fabryki sukna, a 1530 r. wyrobów je"

dwabnych. Oprócz tego cignli wielkie korzyci z poowu
korali w Adryatyku i Archipelagu, z toczenia oliwy, bicia

monety, odlewu dzia, robienia prochu, budowy statków,

z wyrobów metalicznych i t. p.

Cay oddany handlowi, marynarce, pracy przemyso-'

wej i cichemu yciu wewntrznemu, Dubrownik usiowa
oczywicie utrzyma pokój i zgod ze wszystkimi narodami.

Saby za zawsze sam w sobie, stale szuka pomidzy s"
siadami potnych opiekunów i obroców. Lecz tych w po"

trzebi opuszcza z równ atwoci, z jak ich jedna. Std
to miano naziom di sette handiere, jakie Dubrowniczanom

nadaj zoliwi ssiedzi po dzi dzie.

Pierwotnie, razem z ca Dalmacy, zalzidl on od By"

zancyan. W wieku IX"ym Dalmacy ulega wpywom bli"

szego ssiedztwa, a pod koniec X"go poddaa si w znacz"

nej czci pod zwierzchnictwo Wenecyi. Lecz Dubrownik
pozosta niezaleny. Dzielnie broni on swej swobody!

W wieku IX"ym kilkakrotnie opdza si od Saracenów;

w wieku X"ym wytrzymuje walk z Wenecy, carem bu"
garskim Samuelem i cesarzem Ottonem; w XI"ym wieku

w zwizku z Robertem Guiskardem prowadzi wojn z By"
zancyum i Wenecy, w XII"ym wieku z banem Bonii i serb"
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skim Stefanem Nemanj, i zewszd wychodzi obronn rk
a z pomnoeniem swobód handlowych.

Dla pewniejszego zaegnania gronego wspózawodnic"
twa Wenecyi, zgadza si na pocztku wieku XIII (1204)

wybiera dla siebie komesów z poród jej patrycyatu. Lecz

dostrzegszy niebezpieczne dla swej swobody zamiary We^
necyan, przyjmuje 1358 roku opiek Wgier. Ubezpiecza

si nastpnie od Turków, zapewniajc im (od 1416 r.) sta
danin. Sowicie j wszake nagradzay szerokie przywileje,

w pastwie ottomaskiem zdobyte. Po osabieniu Turcyi

Dubrownik odda si w 1684 r. pod opiek Austryi, która

odtd stale utrzymywaa przy rzeczypospolitej swego mini^

stra''rezydenta.

Najywsze wszake stosunki utrzymywa by Dubro*-

wnik z ssiednimi wadzcami sowiaskimi, panami Bonii
i Serbii. W krajach tych kupcy dubrowniccy uywali wiel"

kiej powagi. Dla wastelów tamecznych Dubrownik suy
za miejsce schronienia w czasie burz politycznych. Tu te
oni oddawali swe skarby do przechowania na czarn godzin.

Miasto bogate i mocne, umiao ono wszdy zjedna sobie

powaanie nalene. Wobec ssiednich wadców sowiaskich
trzyma si ono zupenie na stopie równoci, a obywatele

jego w aktach serbskich nosz nazw— przyjació, krewnia"

ków, braci i t. p.

Ciekawy jest niezmiernie obraz wewntrznego bytu

i ycia spoecznego Dubrownika w epoce jego wietnoci,

jaki podaje pod koniec KYI^go wieku Razzi w swojej „Sto^

ria di Ragusa".

W owym czasie w Dubrowniku liczono 30,000 mie^

szkaców, oprócz garnizonu, zoonego z najemnych onie^
rzy wgierskich. Prawie wszystkie budowy wzniesione z cio^

sanych w czworogran kamieni. Ulice podobnie brukowane;

lecz z wyjtkiem dwóch, z których jedna prowadzi z ka^
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tcdry na plac, a druga przerzyna miasto od bramy do bramy,

wszystkie s nadzwyczaj wzkie. Nieraz tez, gdy si przy^

padkiem spotkaj, na której z nich, dwie wyszego towa"

rzystwa panie (gentile donn), ubrane w swe wietne i sze^

rokie suknie z obrczami u dou, to ledwie s w stanic

wymin jedna drug. W miecie samem mao ogrodów,

cae ono budowlami zajte, zato za miastem i na brzegu

morza znajduj si pyszne sady i paace z wodotryskami

i gajami pomaraczowymi, w czem Dubrownik wspózawo**

dniczy z Genu i Neapolem. Paac rektorski bardzo pikny
i wspaniay; z placu wprowadza we pyszna galerya; inne

galerye i belwedery wychodz na port, na morze; w obszer"

nym dziedzicu, na dolnem pitrze, znajduj si sale recept

cyjne Maej Rady. Sala Rady Wielkiej obszerna i po kró'

lewsku przyozdobiona. W pobliu paacu, na tym samym
placu, znajduje si bardzo wietny wielki wodotrysk sód"

kiej wody, sprowadzanej tu z malowniczej doliny Szumetu.

Drugi podobny, a nawet wikszy, znajduje si u bramy za^

chodniej. Obydwa za stanowi wielk ozdob miasta i przy"

nosz ogromny uytek ludowi. — W Dubrowniku znajduje

si 47 kocioów, chocia cile mianem tem nazwa mona
4 — 6 z nich, gdy inne, mimo to, i piknie zbudowane

i ozdobne, dla swej szczupoci s waciwie kaplicami; je"

dynie klasztorów mskich jest dwa tylko, franciszkaski

u bramy zachodniej i dominikaski u wschodniej. Obydwa
klasztory pikne i przestronne; przy nich fontanny, ogrody

pomaraczowe, wspaniae kocioy i bogate otarze. Klasz"

torów eskich w Dubrowniku om. Naprzeciw miasta, na

wyspie Kromie, synne opactwo benedyktynów. — W mie"

cie niema gospody, zajazdów; nie maj te Dubrownicza"

nie w zwyczaju dawania cudzoziemcom mieszka we wa"
snych domostwach, nawet przyjacioom; lecz dostarczaj im
wszystkiego czego potrzeba w osobnym ku temu przygotO"

wanym domu. Podróni, po wikszej czci marynarze, sy"

piaj na swych okrtach; zakonnicy udaj si do którego
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klasztoru. Turcy z pospólstwa pi na otwartem powietrzu,

za bram miejsk, w czasie pogody, lub tez w osobnych,

na rozkaz Senatu dla nich pobudowanych, izbach; lecz Turcy
znaczniejsi znajduj przyjcie w miecie w odpowiednim
gmachu, gdzie pobieraj cae utrzymanie ze skarbu. Posów
pastw chrzecijaskich, udajcych si do Konstantynopola

lub gdzieindziej, mieszcz zwykle w dolnem pitrze klasz^

toru dominikaskiego, a Senat przyjmuje na siebie ich

utrzymanie.

Mieszkacy Dubrownika dziel si na trzy stany: szlacht

t, mieszczan i lud. Jedynie szlachta, której ogóem jest 29

rodów (casate), bierze udzia w urzdzie rzeczypospoli"

tej. Nosi ona dugie paszcze toskaskie i okrge weneckie

czapeczki. Kry podanie, ie kiedy bya wysana deputacya

do Florencyi dla przyjcia tamecznych mód: deputaci wzili

fason toskaskich paszczy, a o czapkach przypomnieli so^

bie dopiero za powrotem, w Wenecyi; wic eby nie wra"

ca do Florencyi, przejli czapki u Wenecyan. Senatorowie

Rady Mniejszej bior w razach uroczystych togi weneckie,

Rektor za nosi stale czerwon odzie z drogiego sukna,

podszyt zim cennemi futrami. Rektor nie inaczej wycho^
dzi z paacu jak w towarzystwie 12^tu Senatorów Rady Mniej-

szej, wybieranych corocznie; poprzedza go kilka par sug
w czerwonych odzieach i muzykanci. W razie mierci kogo

ze szlachty, mczyzny czy kobiety, Rektor obowizany
jest odprowadza w czarnej todze trumn do grobu; lub,

w razie niemonoci, wysya zamiast siebie jednego

z czonków Rady Mniejszej, w czarnej rektorskiej todze, ze

wszystkiemi regaliami.

Niema w Dubrowniku szumnych zgromadze adwo^

katów, prokuratorów i notaryuszów; niema sdu przysi^

gych; niema paacu podesty; lecz z poród samego Senatu

wybiera si kilku szlachty dla prowadzenia spraw cywilnych

i kryminalnych. W razie buntu lub poaru, stra dwóch
gównych bram miasta jest powierzona „fratrom" poblia
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szych klasztorów, franciszkaskiego i dominikaskiego, któ^

rzy otrzymuj od Senatu or i wszystko potrzebne; strae

u bram, prowadzcych do portu, utrzymuj w podobnych

razach kanonicy i kler katedralny. Rozstawiwszy ducho"

wiestwo na stray, wlastele maj wicej swobody do ro^

bienia niezbdnych rozporzdze, do niesienia gdzie potrzeba

pomocy lub umierzenia buntu. Jeli przybdzie do portu

dubrownickiego jaki znakomity cudzoziemiec, to Senat wy*-

syla do deputacy z podarunkami, skadajcemi si ze wiec
woskowych, baranów, wina i t. d., stosownie do dostojestwa

podrónego. Do Konstantynopola z darami dla sutana wy^

syano wietne poselstwa.

Zycie w Dubrowniku wogóle byo ciche, bardziej fa-*

milijne, ni publiczne. Dziewczta od lat 11 prowadziy ij"

cie zamknite w domu rodziców; ojciec upatrywa narze^-

czonego dla swej córki. Jedynie kobiety zamne uczszczay

do teatru; balów publicznych nie bywao, a na wieczory za^

praszano tylko krewnych lub dowiadczonych przyjació.

Wogóle kobiety wychodziy z domu tylko do kocioa naj^

bliszego, lub te w odwiedziny do krewnych. Panie szla^

chtnie urodzone wyróniaj si od mieszczek strojem oso"

bnym; pokazyway si na ulicy nie inaczej, jak w towa^

rzystwie sucej, czarno ubranej, a zwyczaj ten przechowa

si dotd jeszcze w niektórych starO''Szlacheckich rodzinach.

Specyaln ustaw zabronione byo kobietom uczenie

si obcych jzyków. Wychowanie kobiece ograniczao si

na pierwszych wiadomociach z religii i gospodarki domo^
wej.

Do XV w. nie byo w Dubrowniku szkoy publicznej.

Modzie wychowywaa si w domu lub za granic, we Wo^
szech i w Grecyi. Mimo to wszake, Dubrowniczanie w XIV
w. stali ju na takim stopniu owiaty w porównaniu z s''

siednimi Sowianami, e car serbski Stefan Duszan wypra^
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wi 1351 r. osobne poselstwo do Dubrownika z prob
o przysanie mu do dworu 20 szlaclietnycli modzieców.
Póniej za wysa tu na wycliowanie serbsk znakomitsz

mód zdolniejsz i zaoy w Raguzie bibliotek, dla któ^

rej, za drog cen, naby mnóstwo rkopisów aciskicli

i greckicli we wszystkici gaziacli umiejtnoci. DubrO'-

wnik tedy z czasem sta si istotnym rozsadnikiem owiaty
dla sowiaskiego ssiedztwa: tu otrzymyway wychowanie

nawet dziewczta serbskie moniejszycti domów. Tyle te
to sobie w Serbii waono, e gdy w 1422 r. Senat dubrownicki

zakaza przyjmowania do szkó klasztornych obcych dzie^-

wczt, despota Stefan kaza natychmiast oku w kajdany

wszystkich raguzaskich kupców, znajdujcych si w jego

pastwie.

W 1434 r. urzdzono pierwsz publiczn szko. Profe*'

sorów przez dugie czasy sprowadzano z zagranicy, co je^-

dnak w pol. w. XVII, z obawy szerzenia si kalwinizmu,

Senat zakaza. Dla ksztacenia si w naukach przyrodni"

czych, medycynie, malarstwie i muzyce wysya urzd co^

rocznie kilku z modziey do Woch.
Dalsze wyksztacenie zdobywao si w yciu publicz^

nem. Mody wastel, doszedszy do penoletnoci, wstpom
wa do Rady Wikszej, a syn mieszczaski rusza na morze

szuka poytku i sawy. Urzdy wysze byy udziaem wa^
steli wycznie. Zreszt, ostry do przedzia, jaki istnia,

podug praw i obyczajów rzeczypospolitej, pomidzy stanem

wasteli a mieszczan, by nieco agodzony przez wspólne

uczestnictwo w handlu i marynarce i mono przejcia

z jednego stanu do drugiego. Tylko wastele i mieszczanie

otrzymywali wychowanie porzdniejsze, lud trzymany by
w ciemnocie. Duchowiestwo, zajmujce miejsce porednie

pomidzy stanem wasteli i mieszczan, nie brao udziau

w sprawach politycznych i suyo za powolne narzdzie

rzdowi, którego wpyw szerzyo za pomoc krzya.
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Takie byy stosunki wzajemne stanów, wyrobione pod
wpywem przyczyn Iiistorycznych. Rónica stanów zacieraa

rónic narodowoci; jedno pooenia i praw, wspólno za^

trudnie i dnoci, suyy za ogniwa czce cilej wszyst^

kicli poddanych, rzeczypospolitej ; wczesny za rozwój prze^-

mysu i owiaty, potgujc siy Dubrownika, ywi dla
powaanie u narodów nie tylko ssiednicli, lecz najdalszycli.

Dla dzisiejszych badaczy dziejów ogólnych Dubrownika
uderzajcem si zdaje pewne podobiestwo, jakie zachodzi

midzy history tej rzeczypospolitej a history Polski. Istot"

nie, pomimo potnej rónicy zasadniczej, wypywajcej
z samej natury dwóch tych oryginalnie rozwijajcych si
sowiaskich rzeczypospolitych : pónocnej — terytoryalnie

rozlegej, ziemiaskiej, rolniczej, i poudniowej, szczupej co

do swego obrbu, miejskiej, handlowej — jest midzy niemi

pewne moralne i zewntrzne podobiestwo. Otó niejedno^

krotnie spotykamy zdania, e te same przyczyny, nawet

w tyme samym czasie, przyoyy si tak do wzrostu pO"

tgi, jak do upadku obydwu tych politycznych spoeczestw.

Gzem bya dla Polski epoka Jagiellonów, tem bya dla

Dubrownika epoka opieki wgierskiej. Obiedwie rzeczypo^

spolite doszy w tym czasie do szczytu swej sawy i po^

mylnoci dziki jednostajnym przyczynom. Równe tu pa**

nowanie arystokracyi, co nie dosza jeszcze do rozpasanej

swawoli, a potna nietylko swemi rodkami materyalnemi,

lecz rozumem i wiedz; równy obok tego rozkwit nauk,

umiejtnoci i przemysu. Jak epoka upadku poczyna si
dla Polski od wstpienia Wazów, tak dla Dubrownika od
wejcia pod opiek tureck. Od koca XVI w., osobliwie

od pocztku wieku XVII, obiedwie rzeczypospolite coraz

bardziej upadaj. Prowadzi je ku temu podobna nie po^

wcigana przez prawa swawola arystokracyi, zgubny wpyw
obyczajów cudzoziemskich, upadek moralnoci i religii, cie''

Pisma t. V. 3
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nie jezuitów, zbytek i mikko, utracenie chci do jakich^

kolwiek zaj na seryo, a nakoniec szczególny zbieg nie^

sprzyjajcych okolicznoci zewntrznych.

Posuwajc si gbiej w przeprowadzaniu paraleli wc^

wntrznego ycia dwóch rzeczypospolitych, s tacy, co wi"

dz nawet uderzajc wspólno myli u moralistów spó^

czesnych. W obrazach Razzego (z koca XVI^go wieku),

w satyrach Kabogi, w pamitnikach Basicza (z XVIII w.)

i innych przypominaj sobie: „Zwierciado" Reja, „Satyra"

Jana Kochanowskiego, „Dworzanina" Górnickiego, „Worek
Judaszów" i „Yictoria deorum" Klonowicza, satyry Piotra

Zbylitowskiego i Miaskowskiego, nakoniec „Kazania" Skargi.

Zepsuciu wewntrznemu towarzyszyy i okolicznoci

zewntrzne, które powoli przygotowyway upadek Dubro^

wnika.

Zbyteczne gonienie za zyskiem wcigao niejednokrot"

nie Dubrowniczan w przedsiwzicia, sprzeczne zupenie z du^

chem ich rzeczypospolitej. Wdanie si, naprzykad, w wojn
Hiszpanii z Turcy naraa ich na strat secin okrtów; nic^

zachowanie cisej neutralnoci w wojnach Rosyi z Turcy
i Francy sprowadza nowe klski i przypiesza upadek

ostateczny. Przyczyniy si do tego i wcale niezalene od

nich okolicznoci: wspózawodnictwo Wenecyi, usiujcej

zniszczy handel Dubrowniczan na Adryatyku, krpowanie

go na Wgrzech i Hercegowinie, napady Uskoków, klski

z rozpasania ywioów pochodzce, jako to burze srogie, dla

marynarki zabójcze, poary, trzsienia ziemi; osobliwie osta^

tnie 1667 r., które prawie cae miasto obrócio w perzyn.

Dwign si wprawdzie Dubrownik na nowo, ale do

dawnej wietnoci nie wróci.

Wspózawodniczenie stronnictw zbyt targao wntrza

rzeczypospolitej. Partya francuska 27 maja 1806 r. otworzya

bramy miasta Lauristonowi; a niespena we dwa lata, 31
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Stycznia 1808 r., Dubrowniczanie schylili gow pod ostatecz^

nym ciosem, wysuchawszy rozkaz Marmonta: „Le Gne^
rai en chef de l'armee de Dalmatie ordonne ce qui suit:

Le gouYernement et le Senat de Ragus sont dissous..."

Przyja z Francy kosztowaa rzeczpospolit do 1806 r.

wicej ni milion franków, a oblienie Dubrownika przez

Rosyan i Czarnogórców przynioso strat wicej ni 8V2
mil. fran. Bombardowanie miasta obrócio w gruzy wszyst^

kie prawie budowy wspaniae, jakiemi si ono dotd susz^

nie szczycio. Upadaa te i zasobno, tak publiczna, jak

prywatna. Gdy w r. 1806 posiada Dubrownik jeszcze 363

okrty, zostao mu na 1815 r. tylko 61.

Przejcie pod panowanie Austryi nie przyczynio si
w niczem do zblienia si ku dawnej wietnoci. Dzi Du^
brownik yje tylko tradycy i jej si, ufny w nieodzowno
praw yciowych. W odrodzeniu si tedy Dalmacyi zajmuje

on, mimo to wszystko, po dawnemu przewane stanowisko.

Wzrostowi potgi materyalnej Dubrownika towarzy^

szya wysoce rozwinita kultura ogólna i wspaniay roz**

kwit poezyi w jzyku narodowym. wietn epok litera-*

tury dubrownickiej przedstawiaj koce wieków KY-^go, XVI,
i XVII^go. Dziaalno za na tem polu równie ywo uwy^
datnia, we waciwy sposób, warunki kulturowe, wród ja^

kich si rozwijao ycie Dubrownika i caej Dalmacyi.

Jakiego tu znaczenia by wpyw kultury zachodniej

wogóle i ywiou woskiego w szczególnoci — o tem ju
dostatecznie wiemy. Kultura woska oddziaywaa tu za po^

rednictwem wszystkich swoich potg: religii, nauki, umiC''

jtnoci piknych, spoecznych urzdze, wykwintniejszych

obyczajów towarzyskich. Oddziaywaa ona stale i oddawna.

A gdy we Woszech ruch odrodzenia wzniós si do szczytu

swej potgi, obudzi on i w Dubrowniku naraz, jakby jak
róczk czarodziejsk, niepospolit dziaalno, skutkiem
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której by wietny rozkwit (jui od XY'-go wieku) odrbnej
literatury narodowej, zupenie innej od tradycyi staroso"

wiaskicli. Zycie wewntrzne skrztnej rzeczypospolitej —
swobodne, bogate, pene urozmaicenia, nie przytumione
ani przez despotyzm wasnyci autoltratów, ani przez wojny

domowe, jak u ssiednicli pobratymców, zapewniao szeroki

przestwór nowej kulturze i przedstawiao dla niej sprzyja"

jce warunki bujnego rozwoju. Wocliy suyy za wzór.

Modzie dalmacka tam wanie w uniwersytecie padewskim
najwicej otrzymywaa wysze wycliowanie. Woski za y"
wiol w ludnoci nie rozstawa si ze swemi przyzwyczaj"

niami, a ciocia zesowianiony w bycie domowym, prze"

ciowywa gbsze zamiowanie do nauk i poezyi swej pier"

wotnej ojczyzny. Zamiowanie za podobne dla wyszoci,
jak mie musia z natury rzeczy ywio ten w starszej cy"

wilizacyi nad warstwami szczerosowiaskiemi, stawao si
udziaem caej spoecznoci. Std te i odrodzenie wywoao
i w Dalmacyi te same zjawiska, jakie ono spowodowao
w Italii. Razem z odrodzeniem odzwierciedliy si tu i ów"

czesne we Woszeci nowe prdy literackie i nowe dnoci.
Równolegy, e go tak nazwiemy, pocliód literatury du"

brownickiej i dalmackiej z wosk poczyna si od uczczenia sta"

roytnyci klasyków i uczonoci aciskiej, od podziwu dla Pe"

trarki i Bokaczego i t. d. Równolego ta uwydatnia si
dalej i w owem znaczeniu, jakiego nabiera jzyk narodowy.

Podobnie jak we Woszeci, gdzie trwae ustalenie si j"
zyka narodowego w literaturze przypada na czas kulmina"

cyjny wadzy literatury klasycznej, tak te i tu — jedno"

czenie z napywem staroytnym i woskim, po raz pierw"

szy zdobywa sobie szerokie pole i dziaalno literacka

w jzyku narodowym. Dwoistoci jzyka literackiego we
Woszeci odpowiada uywanie w Dalmacyi równowane
a trzecli jzyków: iorwackiego, woskiego i aciskiego.

Wszystkie trzy byy równie uznan szat literack; wszyst"

kie trzy wystpoway czsto w jednym i tym samym pisa"
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rzu, jak Marulicz (Maruli), Kaboiycz (Caboga), znany Mau"
ro Urbini i wielu innych. W epoce odrodzenia pisarze

dubrowniccy przyjmuj wszystkie te formy literackie, jakie

byy powstay w tej dobie we Woszech; ich liryka, epos,

dramat nosz zupenie podobny co tam charakter. Nawet
znaczenie wewntrzne dziaalnoci literackiej i jej przedstaw-

wienie równie bardzo blizkie.

Wpyw ten przecie, mimo caej swej potgi, nie by
wcale przygniatajcy. Pisarze dalmaccy, nie zwaajc na

wszelkie ponty, nie dali si unie wycznie form acin"

sk lub wosk, najzupeniej dla nich dostpn, lecz, od sa^

mego pocztku odrodzenia, z najwysz arliwoci rzucili

si do twórczoci we wasnym narodowym jzyku. Obrabia"

nie jzyka dla odpowiedniego wyraania w nim nowych
idei odbywao si jednoczenie z przyswajaniem sobie tyche
idei. Denia narodowe wykazay si i w samej treci litera"

tury. Literatura dubrownicka ówczesna nie daje si unie
przykadowi zwodniczemu obcych wzorów, a do cakowi"

tego zapomnienia warunków narodowoci wasnej. Przed"

miot narodowy, narodowe otoczenie i swojskie warunki

ycia nie trac swego rzeczywistego znaczenia dla pisarza

dalmackiego.

Znaczniejsza cz dubrownickich i wogóle dalmackich

poetów naleaa do arystokratycznych, wastelskich rodzin;

lecz ruch literacki siga i gbiej — wystpowali te pisarze

^ z ludu. Dziaalno poetyczna rozwina si niepospolicie,

stawaa si jakby czem familijnem; przechodzia od ojca

na syna i wnuka; tak, e po kilku poetów wyday rodziny:

Minczetyczów (Menze), Gunduliczów (Gondola), Buniczów
(Bona), Daryczów (Darsa) i inne.

Ilo poetów dalmackich wogóle bardzo znaczna, pO"

czynajc ju od XV"go w.

Poezya narodowa rozwija si wszake pod silnym wpy"
wem wzorów zachodnich. W eposie widoczny wpyw wo"
skich poematów romantycznych; w liryce daj si spoty"
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ka formy klasyczne; pieni miosne, prawie obowizkowe
dla kadego poety dalmackiego, przypominaj kanzon Pe"

trarki; dramat uwydatnia wpyw róinostronny — zarazem

redniowiecznego dramatu kocielnego, nowej woskiej dra-*

my, pastorali i komedyi ludowej.

Do pierwszyci i najznaczniejszych poetów tej epoki

nale: Marulicz (Maruli, w r. 1528) ze Spletu, za swe pO"

ezyt woskie nazywany przez spóczesnego Ariosto bo"

skim, i Szylko Minczetycz (Menze, w r. 1501), poczynajcy
szereg dubrownickici poetów, autor pieni miosnycli, tak

cenionyci, ze je porównywano z pieniami Petrarki. Dalej

id: Luczycz (Lucia, um. ok. r. 1530), twórca wielu dramat
tów i piknej pieni na cze Dubrownika, i Wetranicz
(r. 1576), pocliodzcy z jednej z najstaroiytniejszycli wa"
stelskich dubrownickici rodzin (mnicli pod imien. Mauro),
równie dramatysta przewanie, i inni mniej znaczni.

Nowy zwrot poezyi dalmackiej rozpoczyna Czubrano-*

wicz (ok. r. 1550), Dubrowniczanin, czowiek z ludu. Zdo^
by on sobie najwiksz saw utworem swym pod tyt.

„Jedjupka" — cyganka, wróka— napisanym dla karnawau,
równie ywo obcliodzonego w Dubrowniku, jak we Wo^
szeci. Stan te wyej od swyci poprzedników czystoci

i ogad jzyka i prawdziwie poetycznym polotem.

Po Czubranowiczu id: Naleszkowicz, Darycz (Darsa),

Ranina (Araneus) i Zlatarycz — wszyscy Dubrowniczanie;

ostatni z nicli czciciel synnej z piknoci Flory Zuzatycz

(Zuzzeri), równie poetycznie utalentowanej i piszcej w oj-*

czystym jzyku.

Lecz najwyszy szczyt rozwoju poezyi dalmackiej przed"

stawia Dubrowniczanin Jan Gundulicz (Gondola, 1588 do

1638 r.). Pod wzgldem formy doprowadzi on gitko jzyka
i iarmoni wiersza do takiej doskonaoci, jakiej nie znali

ani jego poprzednicy, ani nastpcy. Co do nastroju ducha,

polotu myli i rozlegoci treci — sign on wyyny in^

nyci wielkicli poetów sowiaskici. W znakomitym swym
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Utworze p. t. „Osman**, stanowicym bohaterski poemat,

chcia on przedstawi i upostaciowa wielkie idee i gr iy^

cia ówczesnej Sowiaszczyzny. Chronia ona wtedy Zachód

i cywilizacy od grozy bisurmaskiej. Otói poeta wybra
sobie za temat jedn z wielkich chwil strasznych zapasów

krzya i póksiyca. Nastrczya mu temat wiea walka

z Turkami pod Chocimem w 1621 r. Bohaterem jest kró^

lewicz Wadysaw. Na wybór przedmiotu musiay oddzia^

ywa nietylko pobudki wyszego zakresu, lecz i osobiste Gun^

dulicza. Nietylko bowiem znany jest ywszy, sympatyczny

stosunek dwóch bratnich rzeczypospolitych, ale i stosunek

monego wastelskiego rodu dubrownickiego z królewiczem.

W paacu Bondy w Ankonie pod portretem Wady-
sawa czytamy napis:

„Yladislao Sigismundi Polonorum regis filio

Scytharum Turcarumue Triumphatori invicto**

„Gundula familia hospiti suo; ut cujus humanissimam
[Majestatem,

Semel in aedibus aspexit, semper imagine suspiciat".

W bohaterskim tym poemacie Gundulicza mnóstwo
prawdziwie piknych zwrotów i ustpów, ywa charaktery-

styka czasu i ówczesnego bytu. Sam przedmiot za staje si

odtd tematem sympatycznym póniejszego naladownictwa.

Po Gunduliczu poeci dalmaccy ju nie byli w stanie

utrzyma si na tej wyynie, jakiej dosiga jego poezya.

Wprawdzie lekko wiersza i zdobno formy zewntrznej

stay si powszechnym udziaem, lecz nie spotykamy ju
prawdziwie poetycznego pikna. Poezya zaczyna upada,

i poeci póniejsi nie byli w stanie powstrzyma jej od tego

upadku w caym cigu XVII-go w.; chocia skdind dzia-

alno poetów wcale nie zmniejszya si co do obfitoci

utworów, doprowadzajcej nas nawet do zdziwienia.

Gówniejsi z nich s nastpujcy: dwaj Palmotycze
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(Palmotta), czterej Bunicze (Bona), Wad. Minczetycz (Menze),

Kanawelicz, Witezowicz, Witalicz, mody Gundulicz i inni.

Junius Palmotycz (1606 do 1657 r.), krewny, ucze
poniekd i wspózawodnik sawy Jana Gundulicza, jest au^

torem poematu „Cirystjada"; obok tego—dramatysta, saty^

ryk, improwizator. Podniós on czysto jzyka, biorc za

wzór narzecze Bonii.

Kanawelicz (um. 1690 r.) prowadzi dalej wtek myli
i nastroju, rozpoczty w poemacie „Osman". Jego „lowan
Sobieski" opiewa dalsz faz odbywajcej si wtedy posa^
niczej walki dziejowej. Podzikowa tez poecie król Jan li"

stem wasnorcznym 1687 r.

Z mniejsz zdolnoci przedstawia ten sam temat Bo"
gaszynowicz (1683) w poemacie swym „Obkruienie Becz",
t. j. oblenie Wiednia, gdzie równie sawi „Svietla Kralia

Poliaczkoga", jako boiatera walki. Niemao tu przecie pi^
knyci i natcinionyci ustpów, jak np. zwrot:

Slavna Kruno i czestita

Polonie svicli livada'

Tva je slava viekovita

Vecza ima biti od sada.

I da Yisznji s' gori s' Nebi

Svom pomoci da uzbudesz

Snagu uzdrii napried tebi

Zmaja svega da dobudesz.

I da otjevasz s' naszici strana'

Za poczinut u slobodi

I da vjera od Krstjana'

Po niegova zemlii iodi

—

gdzie wzywa Najwyszego, aby da moc narodowi pokonania
imii (tureckiej), by tei wiara clirzecijan swobodnie si krzewia.

W cigu lat stu po Gunduliczu poezya dalmacka tra^

cia coraz bardziej sw si; dopiero w pocztku XVIII"go
w. znów j podniós Dubrowniczanin Diordycz (Giorgi,
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1676 do 1737 r.), uczony mnich i poeta przewaniej tzlu

gijny. Lecz nastpcy jego nie mieli juz do mocy do utrzyj

mania na dawnej wyynie istnie narodowego nastroju w \u

teraturze. Ustpuje teraz on wszdy wpywowi romaskiemu.

Kobiety za poetki, jak Anica Boskowiczowa i Lukrecya

Bogaszynowiczowa, nie wnosiy ani nowej treci, ani praw^

dziwie poetycznego uczucia i wykoczenia formy.

W XVIII^tym w. wystpuje jeszcze jeden pisarz, który

zdoa by zaj wysokie stanowisko i przedstawia najbar^

dziej iywy zwizek starej doby poezyi dalmatyckiej z lite"

ratur nowoytn. By nim Kaczycz^Mioszycz (1690 do

1760 r.), mnicli ze staroytnego ksicego rodu na Przy^

morzu.

Kaczycz sign do skarbnicy poezyi ludu i w niej za^

czerpn now, oywcz dla cliylcej si literatury dalmaC"

kiej, si. Wyda on ksig pieni pod tyt. „Razgowor ugO"

dni naroda slovinskoga", uywajc dotd nadzwyczajnej

popularnoci. Pieni te napisane byy trybem ludowym
i przedstawiay w poetycznej formie dzieje narodu, opowia^

dane w tym tonie, w jakim je pie rapsodystów opiewa.

Dlatego te byy one przyjte z nieopisanem wspóczuciem

i posuyy za pierwszy wze, jednoczcy odtd literatur

z ludem, przechodzc do mas.

Po Dordyczu i Kaczyczu nastpuje znów faza w lite^

raturze dalmatyckiej, nie przedstawiajca adnej ywszej dzia^

lalnoci. Dawna tradycya dogorywaa, a nowego nic nie

wykwito.

Literatura dubrownicka bya wycznie literatur poe^

tyczn — nie miaa ona prawie prozy, gdy ta ograniczaa

si legend i religijn homili. Nauka stale wystpowaa
w szatach aciny lub woszczyzny; literatura narodowa wcale

przeto nie posiadaa tej powanej podstawy niezbdnej. Lu"

dzie, zmuszeni poprzestawa na rodkach, jakie dawao je^

dynie narodowe pimiennictwo, zostawali przez to samo pO"

za obrbem wyksztacenia istotnego. Nadto literatury: a^
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ciska i woska, panujce tu wielowadnie, zbyt grzzy
wtedy same w scliolastyce, by mogy mie wpyw oywczy
na warunki rozwoju nowycli idei i potrzeb. atwo zrozU'-

mie tedy ów szybki upadek literatury, gdy zabrako ludzi,

podtrzymujcycli jej iycie wyszym talentem poetycznym.

Od koca XVIII^go do trzeciego dziesitka wieku bie-*

icego wystpuje jeszcze w Dubrowniku kilku poetów, jak

Surkoczewicz (Sorga), Kneiewicz, Bruerowicz (Bruere), Za"
turycz i inni; ale juz nie s w stanie dawnej wietnoci
dwign.

Gdy tak narodowa dziaalno literacka upadaa w Dal^

macyi, pocza ona tedy przenosi si do ziem wewntrz^
nycli bakaskici Sowian, potem Horwacyi. Ni wic litera-

tury dubrownickiej waciwie zerwana nie zostaa i prowa^-

dzi nas do czasów nowoytnyci narodowego ludów „illir«'

skicli" odrodzenia.

Rzuciwszy teraz okiem wstecz poza siebie, widzimy,

i znaczenie literatury dalmackiej wogóle, pomimo caej

wietnoci rozwoju stron jej pewnyci, przecie dla swej wy^
cznoci wanie, byo, co do jej wpywu na rozwój spo"

eczny, wcale nie wielkiej doniosoci. Raz przyswoiwszy

sobie pewien zasób i stopie idei literackich z Woch i ró^
de aciskich, literatura dalmacka nie miaa siy juz go

przekroczy. Wtedy tez, gdy w caej Europie poczynaa si
juz fermentacya nowych poj, nowych celów spoecznych

i narodowych, poezya dalmacka i horwacka tworzyy wci
jeszcze poemata religijne i pastorale. Wprawdzie zwraca si
ona czsto ku treci narodowej, lecz po wikszej czci przed*-

stawia j w cudzej lub niedostpnej dla ludu formie i zbyt

jednostronnie ogranicza si wycznie poetycznym kierunkiem.

Obok tego, owiata wogóle pocza powoli zaskle^

pia si tu przedewszystkiem w postaci romaskiej, stajc

li nadto obc ówczesnemu oywczemu ruchowi, jaki si
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Z Francyi rozchodzi! po caej Europie, budzc i podniecajc

wszdy myl spoeczn.

Za czasów dawnej swej sawy poezya dalmacka bya
przynajmniej ywem i prawdziwie poetycznem odzwiercie^

dleniem ycia wolnego i bogatego Dubrownika i miast po-'

brzeinycli, icli burzliwej nieraz ruchliwoci swobodnej. Te"

raz za polityczna i spoeczna rzeczywisto przybiera inny

charakter. Literatura wic, nie znalazszy nowej drogi dla

wylewu uczu narodowych, staje si coraz bardziej rzecz

ksikowej abstrakcyi i traci interes albo si ogranicza dzie"

ami elementarnemi na powszedni potrzeb.

Oto sd znawców i wspóczesnej krytyki.

Nowa epoka poczyna si dla dalmackiej literatury od

tej doby, gdy ognisko dziaalnoci przenosi si do Horwa^

tów, a w wykwitajcej ogólniejszej, tak zwanej „illirskiej**,

literaturze oywia si idea powszechnego odrodzenia so"

wiaskiego, a z ni idea cilejszego zespolenia ludów pou^
dniowej Sowiaszczyzny.

W nowym tym zwrocie, w nowym oywczym ruchu

bierze wszake niepoledni udzia i Dalmacya, a za ni Du"

brownik. Poczucie tu narodowe wznosi si, potnieje. Po"

trzeba cilejszej politycznej jednoci wszystkich ziem i lu"

dów illirskich, pod panowaniem domu rakuskiego bdcych,
staje si przedmiotem najywszego upragnienia. Wystpuje
stanowczo idea trójjedynego królestwa Horwacyi, Sawonii

i Dalmacyi. Idea ten wprdce przeobraa si na najrealniej"

szy cel usiowa narodowych, politycznych i spoecznych.

Rozpoczyna si energiczna walka wewntrzna. O ile Hor^

waci rzucili si byli do zwalenia ze swych barków prze"

mocy madyarskiej i niemieckiej, o tyle Dalmaci te posta"

nowili uwolni si ostatecznie od przymusu kultury wo"
skiej. Walka ta wszechstronna trwa i dzi jeszcze. Jeszcze

woszczyzna przewaa w administracyi i tradycyjnem na"
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wyknieniu wyszych warstw miejskich, jeszcze Dalmacya
zahaczona politycznie o Cislitawi ; ale podany wynik d^
ze narodowych niezawodny. Podró za niedawna cesarza

Franciszka^Józefa, dobrze znana w swych szczegóach z dzien^

ników, nieunikniony ten rezultat prawowitych usiowa
Dalmatów tylko przyspieszy moe.

Dla nas z oddali ruch obecny w Dalmacyi niezwyky
interes przedstawia. Kraina ta nadto, ze wszech miar, go^

dna jest bliszego poznania. Malowniczo caego kraju

i ujmujcy wdzik rozkosznej panoramy urozmaicajcych

si do nieskoczonoci krajobrazów, panoramy, czcej w so^

bie wszystko, co tylko da moe szczliwie zespolone, arty^

styczne jakby rozgrupowanic wysp, wybrzey, cienin, za^

tok, skalnych grzbietów dzikich — s powszechnie znane.

Wszdy ywe kontrasty mikkoci form z najwiksz su^

rowoci — w samej naturze. Te same uderzajce przecie

wiestwo wyzywajcych si wzajem stopni kultury: wo'-

skiej wykwintnoci miast i will paskich, w obliczu patryar^

chalnej surowoci wiejskich sowiaskich ustroni. Niewy"
mowna za harmonia we wszystkiem tam, gdzie te kon^

trasty si zlewaj: w licznym typie ludnoci, jej mikkim
jzyku, towarzyskim i domowym obyczaju, ubiorze i t. d.

Pewien urok i sympatyczno, dla nas szczególnie, w sa^

mym pokrewnym charakterze lokalnej kultury. Wreszcie

klimat woski, rolinno woska — ten sam czar natury.

Wszystko, wszystko zostawia po sobie urocze wspomnienie
Dalmacyi; a najistotniejsz ozdob jej, królow, jest wanie
Raguza, nasz Dubrownik.
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Krwawo^smutnc zajcia ostatnich czasów, rozdzierajce

ono poudniowej Sowiaszczyzny, day nam pozna imi^

Icraju i ludu, o Ictóryci, do niedawna jeszcze bardzo, zale^

dwie rzadko Icto z szerszej publicznoci sysza.

Wszake, mimo rozgosu imienia i smutnyci zwi^
zanycli z niem wypadków, niewiele my powszecinie i dzi

istotnego o Hercegowinie wiemy.

Wieci dzienników — s to tylko wieci. Opisy cudzo^

ziemców, nie znajcyci zwykle ani jzyka, ani obyczajów

mieszkaców, dotykaj przewanie natury kraju i powierz^

cliownych jedynie stron ycia ludu, pomijajc z konieczno-

ci zupenie prawie iycie wewntrzne, duchiowe. Swoi za,

clio znaj istot rzeczy, a niejeden zna j do gbi— nie zwykli

dzieli si wiadomociami, które za przedmiot mniejszego

znaczenia uwaaj.
A przecie jest to lud, zwizany z nami niejednym

wzem iistorycznym, jest to kraj, niezmiernie sam przez

si interesujcy.

Nikomu z nas ani ni si nawet, ie oto jeszcze w obec-

nej cliwili najpowaniejsi etnografowie, jak naprzykad znany

Elisee Redus w swojej Geografii Nowej ^), przypisuj cha-

1) Bluszcz 1876, Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2) Nouvelle Geographie universelle, 1875 Paris, Hachette.
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rakterystyczn odmienno typu Hercegowiców od ssie^

dnich Boniaków wpywowi tu przed wieki wychodtwa
z nad Wisy. Rzadko tez kto z nas pamita, ie ta przesa"

dna liypoteza etnologiczna ma nawet podstaw rzeczywist

w fakcie, podanym przez cesarza Konstantego Porfirogenit,

który wiadczy o przybyciu znacznej druyny zbrojnej z Wiel^

kiej Clirobacyi w te tam górskie strony, w VII po Clir. w.

Lecz, pomijajc wszelkie podobnego rodzaju remini^

scencye staroiytnicze, obcliodzi nas tu moe w wysokim
stopniu samo iywe ycie mao znanego, a wielce sympa^

tycznego, pobratymczego nam ludu, który nadto zatniesz^

kuje nadzwyczaj interesujc pod wzgldem geograficznym

krain.

Ostatnia wycieczka moja, w kocu lata 1872 r., pc
zwolia mi pozna bliej Hercegowin, — w caej grozie

i uroku jej górskiego majestatu, w caej barwnoci smutnej,

rozdartego midzy dwie wrogie sobie cywilizacye, jej ycia.

Wspomnieniami wic osobistemi bd si posugiwa
przedewszystkiem w obrazowaniu obecncm kraju i ludu.

Podróny, szybujcy z Tryestu po modrycli wodacli roz^

kosznego Adryatyku, „sinego morza", wród fantastycznego

acucia wysp sowiaskicli — zawijajc do wdzicznyci por^

tów dalmackicli, od stoecznego Zadru (ary) do synnego Du^
brownika (Raguzy), ani przeczuwa, co za kraina, oryginalnie

ciekawa, tu po drugiej stronie nadbrzenego pasma dzikicli

Alp Dynarskici si rozciga.

Niewiele mu pomoe znajomo reszty Sowiaszczyzny,

znajomo jzyka Horwatów czy Serbów, nie domyli si,

nie dopyta nic — tego, co póniej wasnemi oczyma ujrzy.

A napewno spotka tu wszdy niespodziank.

Skoro tylko bowiem z surowycli poszarpanycli skal^

nyci wyyn, oslaniajcycli ujmujcO' liczny Dubrownik w je^

go napó weneckiej szacie witecznej, spuci si on ku roz<'

doom, prowadzcym na widowni walk zawzityci, bratO"

bójczycli obecnej ciwili — ju si czuje w innym wiecie,
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W wiecie osobnym, odosobnionym, zwartym i zaokrglo^

nym w sobie. Czuje to nawet wtedy, gdyby zna juz pier"

wej Dalmacy i Boni, a nawet Czarnogórze.

Istotnie, skromna Hercegowina stanowi w sobie sko^
czon drobn cao w onie Sowiaszczyzny poudniowej.

Droga moja w gb kraju prowadzia mnie przez naj^

ciekawsze strony — po krainie pieni i wiekowycli walk

boiaterskich. Jechaem z Dubrownika, na Trebinje obronne

i gony Stolacz, do Mostaru.

Mostar to nietylko stolica, ale najistotniejsze zarazem

rodkowe ognisko Hercegowiny pod kadym wzgldem.
Ley on nad Neretw (Narent), w poowie jej wezbranego

z pónocy biegu. A wanie fantastyczne ugrupowanie pO"

rzecz dopywów kaprynyci Neretwy, tworzcycli z ni
razem najfantastyczniejsz ze znanych sie hydrograficzn,

cinit wspaniaym pówiecem granicznych grzbietów Alp
Dynarskich — stanowi Hercegowin.

Mostar wic musi si sta dla kadego najgówniej^

szym punktem oparcia w wycieczkach, majcych na celu

blisze, wszechstronniejsze poznanie kraju. Oczywicie te,

sta si on takim punktem i dla mnie — tem za natural^

niej, e znalazem w nim przyjaciela z czasów dawniejszych,

3jtóry, obeznany sam dokadnie ze swym wiatem, ofiarO"

wa mi si chtnie za towarzysza i przewodnika.

Robilimy tedy z mym „Kardaszymem" nieustanne

wycieczki i studya — których wynikiem chc si tu podzie^

li obecnie, poczynajc od przedstawienia geograficznego za"

rysu Hercegowiny.

I.

W Mostarze mody mój „Kardaszym" mieszka w mi"

em odosobnionem ustroniu, nieco opodal za miastem,

z pónocnej strony onego, od Bonii. — Z okien domu wi"

da byo z jednej strony rozleg paszczyzn nag, cignc
si wszerz od serajewskiej drogi a do Neretwy— pamitn
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jako obozowisko zwyciskich wojsk Omcra^baszy, po zgnic"

ceniu przeze boniackiej szlachty, z drugiej za strony,

tuz za ogrodem, wznosi si dzikiemi ostpami Wele ma^
jestatyczny.

Dzie 19 wrzenia przyniós nam liczn pogod. Pierw-'

sz zatem myl, jaka nam przysza, byo postanowienie

wdarcia si, tegoi poranku jeszcze, gdzie na grzbiet gór^

skiego olbrzyma — by stamtd rzuci swobodniej okiem po
dolinie Neretwy i pasmach gór okolicznych; by z map
w rku okreli dokadniej w swej wyobrani i same, tyle

charakterystyczne, orograficzne kontury Hercegowiny. Mo"
dy za mój gospodarz, u którego zagociem, zna kraj do^

skonale i jedyny by do podobnych wycieczek.

Ruszylimy tedy natychmiast po nieodzownej rannej

kawie, we dwóch, po skalistych cieynach, ku najbliszemu
szczytowi poszarpanego grzbietu Wele^poniny.

W pocztku szlimy oczywicie do ranie i rczo,

a kamienie cieek chrzszczay pod naszemi stopami lub,

wyrywajc si nam z pod nóg, z oskotem spaday na dó,

Ale pokazao si wprdce, e to nie tak atwy na grzbiet

dostp, jak si nam na oko zdawa. Mczylimy si te
najmniej dwie godziny dobre, nimemy si na szczyt do-'

stali. Lecz zato jake sowicie bylimy wynagrodzeni!...

Na jak wielk dostalimy si wyyn, trudno byo
okreli: dalsze szczyty weleskiego grzbietu, co si cign
std wspaniale ku Newesinju, przewyszay znacznie ten,

na którym mymy zasiedli. Nie sigaj one wszake wy^-

ej nad 5000 stóp.

Ze skaliska naszego, stromo zwieszonego w stron
miasta, mielimy widok przepyszny. Duga modra wstga
Neretwy stanowia jakby rozgraniczenie artystyczne krajo^

brzu. Po obydwóch jej brzegach janiejce w socu biae

iglice minaretów wiadczyy same jedne tylko o Mostarze,

który gdzie w ciemni szarej zagin. Z prawej strony wi--

dzielimy, jak Wele nasz w kilku niszych ogniwach czy
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si 2 dzikim Porimem, którego czuby 6,000 stóp przeno''

sz; gonilimy za fantastycznemi zwrotami drogi serajew^

skicj, wznoszcej si ku nagim gór grzbietom. Ze strony

za lewej wzrok nasz sigal a ku Dubrawie; móg ciga
swobodnie oddalajce si w gb wierzchy Weleiu ai ku
Truszynic, zmierzajcej std wprost ku surowym poninom
Czarnogórza.

Przed nami, bezporednio poza wstg Neretwy, wzno^
si swe cikie barki ponury Hum. Nie sta on wszake
samotnie. Od pónocy podciodziy ku niemu ostatnie od-'

rola grzbietów Czabulii^poniny, przedzierajcej si ku do^

linie Neretwy, wybiegszy z potnego gór wza, gdzie si
stykaj granice Hercegowiny, Dalmacyi i Krainy bosaskiej,

na równinach synnego w pieniach Liwna. Od poudnia
za przytykay do Humu zniajce si coraz wierzchy a^
cucha Trtli, od granicy dalmackiej tu zmierzajcego. Ale za

to ponury Hum zasania nam zupenie lec tu poza

nim yzn synnie nizin, której dno najgbsze stanowi

tak zwane „Mostarskie blato", wskazujce drog do sto^

ecznego niegdy Dalmatów staroytnych Dalminium (dzi

Duwna).

Ze skaliska naszego, na którem dugo po zmczeniu
wypoczywalimy, moglimy dalej, przywoawszy zawsze usu^n w takich razach wyobrani, zarysowywa swobodnie

i same kontury graniczne Hercegowiny.

By to za punkt kraju do tyla rodkowy prawie bez"

wzgldnie, e zdawao si, jakby zosta umylnie przez nas

potemu wybrany. Czub bowiem Weleu, ponad Mosta^

rem si wznoszcy, ley wanie na poowie rozstajnych

krzyowo dróg Hercegowin przerzynajcych: najprzód mi^
dzy Bitowni^ponin, stanowic wododzia Bosny i Ne^
retwy, wic Czarnego morza i Adryatyku — a wybrzeem
morskiem u tureckiego Klku; potem za midzy wzem
trójgranicznym wzgórz u Liwna a dziaem górskim równicy

Gacka od, nalecego z natury do Czarnogórza, Nikszyczu.

Pisma t. V. 4



50 ALEKSANDER JABONOWSKI.

Otó poczynajc od Liwna, stan nam przed oczyma

wyobrani pówienicc acuchów, cile wicyci si z sob,

gór granicznycti od Bonii i wód czarnomorskicli. Grzbiety

Raduszy, Bitowni, Iwan^poniny i Librasnilca, Ictóry si juz

zblia do gonego olbrzyma, do Dormitora. Dalej dzikie

wierzcliy czarnogórskie a do nadmorskiej Sutoryny.

A dalej juz chyba morze, a poza Makarski port, do

Policy i cieniny Braczu.

Dzisiejsza bowiem poudniowo ^ zachodnia granica Her-'

cegowiny od Dalmacyi pobrzeinej — polityczn jest tylko.

Odznaczaj j wprawdzie to mniej— to wicej wyniose pa^

sma gór, poczynajc od Sutoryny do portu Klku, a po"

tem poudniowe odrol wspaniaego grzbietu Prologu, co

tu zmierza, porzuciwszy gniazdo macierzy wszystkich gór

tutejszych, Dynary. Ale to tylko jeden z równolegych do

morza acuchów górskich, jakie Hercegowin gstemi Ii"

niami a do rozgranicza z Boni przerzynaj, adn miar
za jaka naturalna geograficzna granica. Za takow bowiem
jedynie tylko Adryatyk uwaany by moe, skoro prze"

ci Hercegowina nie jest niczem innem, jak czci najistO"

tniejsz starej Dalmacyi.

W takich granicach pojta, razem ze swcm poudnio"
wo"dalmackiem wybrzeem. Hercegowina przedstawia dzi"

wnie pen, skoczon w sobie terytoryaln i topograficzn

cao: jaki odrbny wiatek maleki, niezmiernie pod
kadym wzgldem charakterystyczny.

Najwysz za oryginalnoci odznacza t krain szcze"

golnie
j

jej charakter orograficzny i hydrograficzny.

Pod wzgldem orograficznym przedstawia si nam Her"

cegowina jako kraj przewanie alpejski. Stanowi ona jakby

przestwór bardziej wyczny Alp Dynarskich, rozrastajcych

si tu w wieloliczne gazie, zmierzajce ku poczeniu z Ba"
kanami. acuchy te gór, równolege prawie, przedstawiaj

wyyny bardzo niejednostajne. Najwysze ich grzbiety, szczyty

i czuby nie wznosz si wszake ku linii staych niegów
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i lodów. Std tez kraj cay wogóle wyglda jako wyniosa
równica, poprzerzynana przestronncmi rozdoami, wszdy
prawie w do agodnyci ustpaci w gbsze niziny spada^

jcemi. Wreszcie moina tu dostrzcdz i cectiy tarasowego

ukadu gór, równic i dolin, idc od pónocO''WSchodu ku
poudniO''zacliodowi.

Wogóle wszystkie góry Hercegowiny s formacyi wa"

plennej, wszdzie prawie zupenie nagie i przedstawiaj wzro-'

kowi podrónika widok nieopisanie surowy, peen nieraz

wspaniaoci, lecz nigdy wdziku.
Lasów duiycli tu w tych góracti, jak i w ssiedniej

Dalmacyi i Czarnogórzu, nie wida prawie; gdy tymczasem

Bonia jest bardzo w nie bogata— i swemi dbrowami synie.

Dlatego tez Dalmatycy podrónemu, wybierajcemu

si w tamte strony, zwykle powiadaj: dopóty Hercegowiny,

dopóki ska; Bonia za tam — gdzie si las poczyna.

Co do stosunkowej wysokoci acucliów, przerzyna-*

jcycli Hercegowin, wogóle jedn mona zrobi uwag, ie,

wyjwszy wyniose grzebienie idcego z pónocy od Dynar
pasma Prologu, wznosz si one wszystkie prawie tem wyw-

iej, im bardziej zbliaj si ku poudniowi. Pasmo naprzyj-

kad gór wododziau mórz Czarnego i „sinego" (Adryatyku),

poczynajc zaledwie od 5 tysicy stóp wysokoci, w biegu

swym ku poudniowi wznosi si do 6 tysicy, dopóki na"

reszcie nie wystrzeli u rozgranicza Hercegowiny, Rascyi

i Czarnogórza biaymi szczytami dolomitycznego olbrzyma

Dormitora wyej ni 7,600 stóp nad powierzchni morza.

Odpowiednio do gównego kierunku acuchów gór,

cigncych si równolegle a schodkowato z pónoco^zachodu

na poudnio"wschód, roztaczaj si te niziny i wysokie

przestronne równice, powszechnie tu nazw „pól" noszce.

Jadc od Dubrownika (Raguzy) ku Mostarowi, miaem
tedy po drodze naprzód równic Trebisk, dalej za Po"

powe pole, tak nieszczliwe w obecnej chwili, i pole Lubi"
skie ku Stolaczowi; a z prawej mi strony cigny si pa"
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skowzgórza Bileku, Gacka, Newesinja i t. d. Co wszystko

razem stanowi dzi wanie wspaniale surow widowni
walk zapamitaych.

W porównaniu ze wiatem tatrzaskim dziki alpejski

charakter Hercegowiny przedstawi si nam musi jako osta"

teczne przeciwiestwo tamtego. Nie szukajmy tez w niej

tego agodnego wdziku konturów turni, kop, wirchów;

tej wieoci hal zielonych i boków gór, regli — bukiem,

modrzewiem i kosodrzewin okrytych; tych licznych stru"

mieni ywych, stawów i t. p., co nas tak niezwalczenie uj'-

muje w Tatrach. wiat to przewanie skalisk dzikich, „po^

norów" — otchani ukrytych i niedostpnych przepaci.

A prawy Hercegowiniec tu, podug przysowia wymylniej^

szych ssiadów, „kao wuk hoda", jako wilk bdzi— osobli"

wie jeli go wani Turczyni „u hajduke" odej zmusz.
"Wracalimy i my ostronie „kao wucy" z naszego

czubu skalistego "Weleu, przy jasnem socu poudnia, pil^

nie baczc, by te po „piergach", co tu nieskoczenie do^

kuczliwsze, ni w Tatrach, nie osun si gdzie za gboko
z jakiej skalnej urwy.

Daleko jeszcze ciekawsza i oryginalniejsza jest Herce^

gowina pod wzgldem hydrograficznym.

IL

Nastpnego dnia po wycieczce na Wele ruszylimy

z mym Kardaszymem brzegiem Neretwy w stron gronego

Porimu.

Okolice nagie tu i puste: lewy brzeg na znacznej prze^

strzeni zaniesiony jest zupenie kamieniskiem, jakie tu co"

rocznie z pierwsz wiosn pdzi roztopa z podnóa Weleu;
brzeg prawy wszake daleko yzniejszy.

Cieszylimy si jasn wod Neretwy.

Musz tu przypomnie charakterystyczne bardzo pO'

równanie, dotyczce Neretwy, jakie zrobi mój towarzysz.
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Rzeka ta wyglda na mapie jak wierzba paczca, zgita

w kabk w poowie swej wysokoci, tak, ze warkocze jej

wierzclioka ziemi prawie dotykaj.

Istotnie dziwny tez jej bieg wielce.

Wierzcliowiska Neretwy czy Narenty, jak j obcy

zwykli nazywa, tryskaj glboko na poudniu, z wyyn
Czemerny i Moriny " poniny, oddzielajcej najrozleglejsz

równic Hercegowiny, znan pod nazw Newesyskiego

pola; poczem górskie od róde potoki wnet si w spor

do rzeczk cz. Std pynie Neretwa wprost na pónoc
pierwotnie, a potem zwraca si na pónoco^zachód, ku Ko-'

nicy, lezcej w pobliu granic bosaskich. Od tego miejsca

za ai do ujcia Ramy pynie ona na zacliód. Lecz tu zwraca

si nagle na poudnie i padzi w zupenie przeciwlegym

kierunku od swego pierwotnego biegu ku Mostarowi. Na^

stpnie od ujcia dopywu swego Buny zwraca si nieco

ku poudnio^zaciodowi, u Metkowicz wkracza w granice

austryackie i u Opuu wielu ramionami wpada do zatoki

morskiej, noszcej u Wocliów nazw Canale delia Narenta.

Wogóle nawet co do wód Hercegowiny mona zauwa^

y, e maj one, w kraju tak przewanie alpejskim, z góry

sobie zakrelony bieg swój. Najprzód przez owe równolege

pasma wyyn tyle charakterystyczne; a potem przez gbo''

kie rozpadliny w grzbietach gór, pozwalajce wodom wdzie-'

ra si w nie gwatownemi zwroty i pyn dalej korytem

innego oyska.
Co wicej, zakrelaj te czsto bieg ten, odznaczajce

równie wyjtkowo Hercegowin, liczne jaskinie, otchanie,

przepaci. Znajdujce si tu midzy opokami gór odpywowe
jamy niezmiernej gbokoci, do kraterów podobne, lud miej"

scowy „ponorami" nazywa.

W ich gbi nikn deszczowe wody. Ale te niejedno"

krotnie ginie w takim ponorze i rzeka caa, by po pewnym
przecigu, kilkumilowym i wicej, podziemnego biegu wy"
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dosta si znów na powierzchni ziemi przez now otcha
wród skalisk dalszego gór podnóa.

Hercegowina, jak rzadko który kraj alpejski, obfituje

w podobnego rodzaju ponory i otchanie.

Nadto, po caym kraju doliny zamknite i gbokie
obnia przedstawiaj wszdzie lady potoków i jezior czaso^

wych. Nieraz tei w porze ddystej podziemne wodozbiory

wylewaj na powierzchni.

Nic w tem wszake staego niema pod wzgldem hy"

drograficznym. Oto jakie jezioro naprzykad, wskazywane
przez pewien czas na mapach, przestaje potem istnie, bo
podziemne sklepienie dna onego osuwa si z jakiego po^

wodu, rozwierajc wodzie ukryty odpyw. Natomiast po^

wstaje gdzieindziej nowe jezioro w obniu, którego odpywy
podziemne zostay zaniesione zaspami kamieni.

Mimo to wszystko, wogóle jednak mona powiedzie, i
wody Hercegowiny, razem wzite, stanowi jedn jedyn sie

hydrograficzn, której gówn artery jest Narenta. Wszy*"

stkie sporadycznie gince w ponorach potoki ostatecznie

ku niej najwidomiej spywaj.
Z zachodu naprzykad owa Listica, nad któr ley sta^

roytne Duwno (Dalminium), przepynwszy w cigu 2V2
godzin Mostarskie^blato, ginie w ponorze u podnóa Humu,
by niebawem znów si wydosta na powierzchni i jako

Jasenica zczy si z Neretw.
Nawet wody dalekiego rozgranicza od Czarnogórza

zmierzaj do tego zbiornika. Oto bystra Muszyca, orzewia^-

jca wysok równic Gacka, zginwszy nastpnie w otchani,

ocuca si dalej na powierzchni jako Koeczka ^ rjeka, co

uynia sawne Newesinja^pole, potem ginie znów w po^

norze; lecz po pewnym przecigu wyrywa si z pod ziemi

jako znana nam ju Buna, wpadajca wprost do Neretwy.

Ale nic bardziej interesujcego nad bieg Trebiczycy

na poudniu kraju. Zjawia si ona, znika, aeby znów si

d^ widzie. Wypywa ona z górskich otchani u gronego
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zamku Bilcku i pdzi ku Trebinju. Dalej rozpryska si
na ramiona pojedyncze, z których jedno, przernwszy w je^

ziorzyskach gone Popowe^-pole, ginie w ponorze, by po-

tem pod nazw rzeki Krupy spieszy równie do Neretwy;

drugie ginie gdzie u dalmackiej granicy. Znikajca od pó^
nocy w przepaciach ska Czernica jest dopywem podziem-

nym Trebiczycy; jak z przeciwlegej strony znakomity

wodotrysk Ombla, ciskajcy swe wody do portu gruzkiego

(Gravosa), powyej Dubrownika, ma by tylko jednem

z uj innego ramienia Trebiczycy, które si ponad górami

ku morzu przedziera.

W dolnym swym biegu Neretwa moie by splawna

od Mostaru nawet, ale dobrotliwo apostolskiego ssiada

dba juz pilnie o to, by naturze i Anglikom przeszkodzi.

Tu juz rzecz tómaczy historya.

Jakby na stray wza hydrograficznego Neretwy, roz-

siad si wspaniale stoeczny Mostar.

Nigdy nie zapomn wrae poranku, którego raz pierw-

szy poznaem t stolic Hercegowiny.

Droga od strony Stolaczu prowadzia mnie gbok
dolin Neretwy. Na prawo w oddali janiay wspaniae
zwaliska staroytnego zamku Bagaju, niegdy wietnej re-

zydencyi „hercoga" Stefana. Przedemn za zarysowyway
si coraz wydatniej dwa znane nam ju bliniacze jakby

szczyty: Wele i Hum, z pomidzy których wydzieraa si
ku morzu fantastyczna macierz kaprynych wód Hercego-

winy.

Na falistych pochyociach agodnego pasma wzgórz,

z prawej strony drogi poczy wyglda coraz czciej, z po-

midzy purpurowo ókncego licia sadów i winnic, schlu-

dne dworki i domki wiejskie.

— Czyje to, Jowanie? — pytam mego podwódc, ubo-
giego wieniaka, katolika.

— A czyje? pewnie ci nie naszego czeka: wszy-
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stko, CO widzisz, gospodynie, agów i begów!— odpowie z go^

rycz mój wspólwierca.

Poiem si mimo to z jak niewymown rozkosz
tym widokiem, przypominajc sobie podobnie biae dworki

i sady Podola.

Po pewnej przerwie, jakby koczc tylko w gos niemy
proces myli swych ukrytych, mem zapytaniem obudzo"

nych, dodaje mi Jowan zcicha:

— Naleao to kiedy naszej wierze — i, „krciaske
mi wjcre", znów nalee bdzie!...

— Niedoczekanie wasze! — wybuchnie na to zapal-'

czywy Ryzwan^aga, drugi towarzysz mój — muzumanin.
Lecz oto minarety i miasto...

Istotnie poczy si w tej chwili wychyla z poza

wzgórz wysmuke biae strzay minaretów, pod niemi uwy^
datniay si powoli ksztatne kopuy „diamii", a niebawem
i caa poudniowa cz miasta odsonia si przed naszemi

oczyma.

Przepyszny tez widok przedstawia Mostar z tej strony.

Widok ten wszake nie tyle piknym, ile surowo^wspania^-

ym zwa si moe. Miasto wprawdzie, cignce si, ze wscho^

dnia nieprzymuszonoci, dwoma dugiemi pasmami ka^

miennych budowli, po obydwóch brzegach Neretwy, przed-

stawia samo w sobie do agodnie malowniczy obraz prze^

wanie muzumaskiej siedziby. Siedzibie tej kamiennej,

otaczajce j w dwóch pówiecach wiejskie niby zabudo^

wania na pochyociach wzgórz, razem z winnicami, wród
których gin, nadaj jeszcze bardziej ujmujcy, sielski jaki

charakter. Ale ponad kotlin rzeczn, któr Mostar zajmuje,

wznosz si ze stron obydwóch Neretwy surowo, dziko^

majestatyczne szczyty górskich skalistO''nagich olbrzymów,

które wasne swe pitno surowe nadaj z koniecznoci i ca^

ej, tyle oywionej skdind, dolinie mostarskiej. Olbrzymy
te wapienne, od wschodu Wele, od zachodu Hum, zdaj

ti^ tu by jakoby rozdarte tylko poowy jednej niegdy
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masy, która ustpi musiaa przemocy jakiego kataklizmu

w poczeniu z nastpnem powolnem dziaaniem wód. Wszy"

stko to za wanie uderza wzrok odrazu i przedstawia mu
ogó widoku w mniej agodnym zarysie.

Zbliylimy si do miasta,

Nieco opodal od drogi, ku rzece bliej, stay due mU"
rowane koszary wojenne, niezajte teraz — pamitka, zdaje

si, z czasów Iskender^bega (Iliskiego) i Omera^baszy, któ"

rzy ostatecznie upokorzyli nieugit dotd dum tutejszej

muzumaskiej szlacity.

Wjeclialimy nakoniec w dug nieskoczenie gówn
ulic miasta. Wyjwszy niektóre meczety, nic tu wspania^

lego: domy, bazary— wszystko nosio ceci prowincyonalnej

skromnoci.

Lecz za to spotyka tu Europejczyk na pierwszym za^

raz wstpi co takiego, co mu kaie zapomina o obecnej

cliwili najzupeniej.

Posiada bowiem, jak wiadomo, Mostar wielce wietn
z czasów rzymskich pamitk, która staa si nawet powo"

dem jego nazwy samej.

atwo wic domyle si, ze mi po przybyciu do mia^

sta ciodzio najpierwej o „most^star".

Naprawd liczna to pamitka, jak i tu po sobie

cesarz Trajan zostawi a któr, uszkodzon z biegiem czasu,

grony sutan Soliman II w pierwotnym stylu odnowi
kaza!

Most ten kamienny, z duiyci pyt, wspaniale, jedn
tylko arkad, brzegi Neretwy czy. Obwód samego jej uku
do 90 stóp dociodzi, wysoko za ponad zwierciadem
wody yo^-ciu nie przenosi. Most tez osaniaj do adne
wieyce obronne. Wszystko za razem inny wiat tu przy
pomin...

Mostar, pomimo to, ii przez swe pooenie samo sta^

nowi naturaln stolic Hercegowiny, jako najbardziej ród"
kowy punkt kraju, nad jedyn prawie wiksz onego rzek

—
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nic naley wszake do miast staroiytniejszych poudniowej
Sowiaszczyzny.

Rzymianie wprawdzie dostatecznie oceniali wano tego

punktu strategiczn i rzucili przez Neretw ów pikny most,

co tyle wieków przetrwa; ale nie przenieli tu administra"

cyjnego ogniska podlegej im krainy. Stolic waciw tej

czci Illiryku byo dzisiejsze skromniutkie Duwno, u sta^

roiytnycli Dalminium, o par godzin jazdy na pónoco-'Za''

cliód od Mostaru lezce, które nadao sw nazw „Dalma"
cyi" i caej pobrzeinej tu ziemi.

Za staryci czasów iorwackici i scrbskici synie tu,

równie dzi skromna jak Duwno, Rama, u wierzciowiska

potoku teje nazwy, bliej bonijskiej granicy; a obok niej

Trebinje i inne grody.

Przejazd przez Trajana „most stary" by znany po^

wszecinie; moga tu nawet istnie osada tego nazwiska;

lecz waciwe miasto Mostar zaoy tu dopiero okoo r. 1440

Radowoj Gost Kuropalato, marszaek nadworny wadcy kraju

okolicznego, „hercoga" Stefana.

Potem ju Turcy, po zdobyciu Hercegowiny, podnieli

z czasem miasto to do znaczenia stolicy prowincyi.

Miewao ono i swoich wezyrów, niezawile od Bonii.

Dzi wszake zarzdza tu tylko „mutesaryf", zaleny od

„wali'paszy", rezydujcego w bosaskiem Serajewie. Mimo
to zerodkowuje si tu prawie zupenie i gówny zarzd
krainy. Jest te „mufty", zwierzcinik duciowny prawo^

wiernych, jest „kady" wyszego stopnia, przewodniczcy s"
downictwu i t. d. Rezyduj tu i konsulowie wikszych pastw
europejskich.

Obecnie Mostar jest miastem surowo i przewanie muzu^
maskiem. Na 18,000 mieszkaców wogóle znajduje si tu

zaledwie do 4,000 chrzecijan; a na par skromnych wielce

wity greckich i katolickich bdzie tu do 40 meczetów.

„Mostarlije" prawowierni syn te ze swej gorliwoci re^

ligijncj.
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Lecz nieskoczenie wicej, ni owo ognisko muzuman
nizmu Hercegowiny, musi nas obchodzi ta cz onej, która

przedstawia widowni walk rozpasanych.

Jest to kraina pod wzgldem nawet geograficznym

wielce interesujca, gdzie orografia i hydrografia jakby pod-

day sobie race dla stworzenia istnej fantasmagoryi — turni

i otchani, wysokich równic i nizin przepacistych, dalej —
skalisk dzikich, ródlisk miejcych si, pól, jaski, wwozów...

Cignie si ona szerokiem pasmem, poczynajc od

dawnej granicy rzeczypospolitej Dubrownika, midzy dolnym
biegiem Neretwy i jej nastpnie wierzchowiskiem — z jez-

dnej a rozgraniczem Czarnogórza z drugiej strony, ai ku
grzbietom górskim wielkiego wododziau. Przekracza je po^

tem i posuwa si przez wierzchowisko dopywów Dryny,

wpadajcej do Sawy, i opiera si o granice Serbii i waci"
wej Rascyi.

Spotykamy tu na tej przestrzeni najprzód równic
rozkoszn Trebiczycy — nieszczsne tyle w ostatnich cza^

sach „Popowe pole", osiade przez dumny lud katolicki.

Powyej znakomite niegdy Trebinje S^go Savy, stolic

powanego niegdy ksistwa, potem siln twierdz tureck.

Tui w stronie Dubrownika — monaster wschodni Duy
i okolic Zubcy, wiecznie arzce si ognisko powstania.

U górskiego za róda Trebiczycy zamek obronny turecki

Bilek.

Po drodze ku Mostarowi jeszcze dwa zamki: Stolacz^

gony z rozpaczliwej walki szlachty z padyszachem i re^

form, i Lubinje. Dalej wietne pole Newesynja, gdzie wa^
nie najprzód wybuchno obecne powstanie.

Za Bilekiem za, ponad granic Czarnogórza, lub w bliz*'

kiem onego ssiedztwie — górne okolice bitnych Banian,

Nikszyczów, Gacka, Piwy i t. d., najeone ostrokami i zam^-

kami tureckimi — i codziennie oto prawie zraszane krwi
w walce nieprzemoonej. Tu te id acuchem i pobojo^
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wiska goniejsze chwil ostatnich — Piana, Krstacz, Piwa

i t. d. a za wyniosy Dormitor, ku Starej Serbii.

Prawy brzeg dolnej Neretwy z zamkiem Lubuszka

mao jest niepokojony.

m.

Hercegowina, pomimo swej, cile zwartej w sobie, od^

rbnoci geograficznej, zbyt jest wszake niewielk krain,

by moga stanowi wiat wasny, odrbny — w yciu wy^

osobniony. Niezbdny dla niej swobodny oddech ku mo"
rzu. A „sine" morze zespala j nieuniknienie z calem juz

wschodniem pobrzeiem.

W gbokiej staroytnoci bya to dziedzina ludów

illirskich, najbliszych pobratymców Pyrrusa, króla Epiru,

gronego przeciwnika Rzymian. Illirowie ci starzy, praoj^

cowie dzisiejszych Albaczyków, Arnautów, Skipetarów, dzi^

kich a bitnych, zajmowali ca zachodni poow pówyspu
Bakaskiego. Ssiadowali oni z pokrewnymi sobie ludami

Traków od wschodu i razem z nimi wizali si u pónocy,

za dolnym Dunajem, z trzeci tego rodu gazi— Daków.
Zjednoczone trzy te gazie stanowiy odrbny szczep,

któremu dalibymy jedn ogóln nazw pelazgickiego, gdyby

ta nazwa bya tyle okrelona, ile jest klasyczna. Wszake
to moemy pewniej wskaza, i szczep ten, najmniej z eu'-

ropejskich znany, przedstawia jakby wze poredni midzy
rodami Italów i Hellenów a Sowianami. Skd te nastp^

nie, w cigu z gór lat tysica, w przewaniejszej swej ma"
sic, zla si on zupenie z tamtymi — przechowawszy sa^

moistno tylko w niedostpnych górach Albanii.

Bitni, dugie wieki niezaleni Illirowie ukorzyli si
przecie przed pobratymcem macedoskim — Aleksandrem

i ulegli przemocy Rzymian. Pod wadz rzymsk posiadali

wszake tyle znaczenia, i legiony illirskte uwaane byy
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za jedne z dzielniejszych, a cesarze, dzielc wiat rzymski

na cztery dzielnice, jednej z nich dali nazw Illiryku.

Czci skadow waciwej Illiryi bya tez Dalmacya,

obejmujca w sobie i teraniejsz Hercegowin. Co wicej,

licha dzi miecina hercegowiska, zwana obecnie Duwno,
u Rzymian za Dalminium, staa si, jako stolica illirskiej

krainy okolicznej, powodem nastpnej ustalonej jej nazwy.

Hercegowina z wybrzeem swem stanowia poudniow Dal"

macy.
Przy pierwszem poruszeniu si ludów sowiaskich

z za Dunaju na poudnie, w czasie wielkiej wdrówki na^

rodów, niezawodnie i spustoszona poprzednimi napadami
druyn germaskich i turaskich hord, staroytna Dal"

macya zostaa przez nie wczenie zagarnita. Miejscowy

pierwiastek staro^illirski da si tu cakiem pochon przez

Sowian. Ostatecznie wszake mogo to zaj dopiero po
przywoaniu tu przeciw Awarom, w VII po Chr. w., przez

cesarza byzanckiego Herakliusza Sowian nad^karpackich,

Horwatów i Serbów. — Jedne miasta tylko pobrzeine dugo
jeszcze pozostay rzymskiemi.

W poudniowej Dalmacyi, póniejszej Hercegowinie

i Czarnogórzu, na poudnie od rzeki Cetyni, wpadajcej do

Adryatyku, spotkay si obydwa pobratymcze rody pó"
nocne. W zespoleniu si przecie nastpnem Serbowie przc"

mogli, wic nadbrzene krainy cilejszemi wzy z dal"

szemi rodu swego siedliskami nad Ras, Moraw i Bosn.
Byt pierwotny mieszkaców tych ziem w cigu wie"

ków caych by patryarchalno"rodowy. Kady ród tu, kada
„upa", yly niezalene od siebie— nie stanowic ani zwizku
pastwowego, ani narodu nawet we waciwem znaczeniu,

poddajc si to przemocy byzanckiej, to opiece pobratym"

ców — Horwatów lub Bugarów ju usowianionych. Serb"

skie bowiem plemiona nieskoczenie póniej od ssiadów
przyszy do ogólnie narodowego przewiadczenia i wspó"
nego politycznego bytu.
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Rozproszone po szerokich przestrzeniach równic, do"

lin i ponin, pojedyncze „zupy" (opola) czyy si z sob
w wiksze lub niniejsze, stosownie do okolicznoci, grupy—
i znów si rozprzgaly. Potga wic zwierzchniczych zupa*'

nów, banów, knezów bya bardzo tu zmienna, jak byy
zmienne i wikszych zup granice.

W Hercegowinie, razem z Czarnogórzem, spotykamy

w X w. nastpne zupy waniejsze, poczynajc od wybrzea

morskiego:

Neretwa dolna czy Narenta, u uj rzeki teje nazwy

—

niewielka, lecz gona i grona przez pewien czas swem korsarz

stwem. — Na poudniO''Wschód od niej Trawunia, nad Tre-"

biczyc, z miastem Trebinjem i Konawljem pobrzenem.

Ponad niemi na pónoc cigno si dugiem pasmem Za^

Chemie (Culmia Zachlumia), nieraz od portu Makarski,

przez rzek Neretw, ai do równicy Gacka sigajce. — Od
granicy za bosaskiej — Rama, nad rzek teje nazwy, uwie^
czona z czasem koron w tytule królów Bonii i wgier^-

skich. — Dalej Zeta — czyli waciwe Czarnogórze, równie

od rzeki teje nazwy. — Nakoniec Dukla (staroytna Dio^

klea), czyli Podgórze, u Skadarskiego jeziora i rzeki Mo"
raczy.

upanowie atoli dyoklejscy byli najpotniejsi i pO"

siadali nieraz ca pónocn Hercegowin: Piw, Neretw
górn i Ram; obok nich dzielniej wystpowali zwierzch"

nicy Zachemia i Trawuni.

Nie czya rozprzonych tych up serbskich Hcrce^

gowiny nawet jednoistna religijna cywilizacya.

Jak wiadomo bowiem, cay Illiryk by dzielnic zacho-*

dniej poowy cesarstwa rzymskiego. Najwysze wic bezpo-'

rednie religijne nad nim zwierzchnictwo, mimo wadzy
wieckiej byzanckiego cesarza, naleao tu zawsze z prawa

i zwyczaju do papiea rzymskiego. Pierwsze wreszcie ziarna

nauki chrzecijaskiej rzucone tu byy przez koció italski,

zachodni; pierwsza nawet nauka apostoów sowiaskich
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szerzona bya pod bogosJawiestwcm papiea. Lecz wiado'-

mem jest równie, ie koció ten nowy sowiaski, obrzdek

ten cerkiewny, sta si wprdce przedmiotem namitnego

a gorszcego sporu midzy Rzymem i Konstantynopolem.

A gdy ostatecznie na soborze w Splecie (Spalatro) 925 r.

obrzdek sowiaski zosta przez koció zaciodni w zasa"

dzie odrzucony — wyznawcy onego stalsi, tern bardziej

stanowczo, ku Byzancyum si przeciylili.

Stao si to zarazem powodem nastpnego rozbratu

pomidzy tak blizkiem rodzestwem, jak Horwaci i Serbowie,

krzyujc, gmatwajc dalej wszelkie nawet pojcia narodo"

we. Kto wród Serbów pozosta katolikiem, uwaany by
pocz za Horwata, Horwat za obrzdku wsciodniego mia
siebie za Serba.

Hercegowina ze swem Przymorzem, jakemy nadmie*'

nili wyej, stanowia przejcie od Horwatów ku Serbom.

Zleway si tu w jedno obydwa ywioy narodowe, spoty"

kay si w niej wszdy obydwa obrzdki. Lecz co wicej,

poniewa aden z tycli obrzdków nie móg tu stanowczo

otrzyma przewagi w walce — sam te chrystyanizm u ludu

by dugo niezmiernie cliwiejny i saby. Otó wczenie

tu bardzo, podobnie jak w ssiedniejBonii, pocza si krze"

wi, wielce skdind sympatyczna dla pogaskiej Sowian
fantazyi, dualistyczna nauka dalekiego Iranu. W postaci

manicieizmu do Europy zaniesiona, przybraa ona zupenie

narodowe szaty w Bugaryi jako bogomilstwo— i wystpia
teraz miao do walki z nauk prawowiern obojga ob"

rzdków.
W X"tym zatem ju wieku Hercegowina, jako wze

etniczny i cywilizacyjny, przedstawia w sobie, niby w kb"
ku zwinitym, zawizek wszystkicli pasem, jakiemi w na"

stpne wieki roztoczyo si narodowe, religijne i polityczne

ycie illirO"sowiaskici ludów wogóle.

Otó z jednej strony — na katolickiem przewanie jej

Przymorzu, wykwita synna rzeczpospolita dubrownicka
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(Raguza) — w której przez dugi czas skupia si cae umy^
sowe iycie Horwatów, caa stara wietno ici pimiennie^

twa. Z drugiej strony, z rodu iupanów dyoklejskicli, po^

siadajcycti ca juz prawie gbsz Hercegowin, powstaje

dynastya, co skupia wszystkie rozproszone plemiona Serbów
w jedn polityczno^narodow cao i, po raz pierwszy wa'-

ciwie, wyprowadza na szersz liistoryczn widowni naród

serbski. Nakoniec, mimo surowego przeciwdziaania pra"

wowiernycli cirzecijan, gboko tu zakorzenione bogomil'-

stwo, uatwiajc z czasem przyjcie przez szlaclit muzuma*'
nizmu, sprowadza w dalszym wyniku upotinienie mora"
nycli podstaw przemocy tureckiej i dzikie nastpnie rozsro-'

zenie si stosunków spoecznycli.

Chocia co do tycli ostatnicli stosunków, nie moemy
zapomina, ze juz w X wieku wida wyranie w zawizku
norm icli póniejsz. Szlaciecka klasa „wasteli", „plem"

stwa", pocliodzca od przewodniczcej warstwy pierwszycli

druyn iorwackicli i serbskici, przybyyci tu z Wielkiej

Chrobacyi i Wielkiej Syrbii, wynosia si ju wtedy wysoko
nad wolnym ludem „sebrów", ciya surowo nad poddana

czym „neropciem".

Wszake w zapaniczem waeniu si narodowo^cywi^

lizacyjnycli pierwiastków skadowyci Hercegowiny ywio
serbski i wsciodnio^ortodoksalny stanowczo wzi tu gór.

Co wicej, do takiego stopnia upotni si nastpnie, e
kraj nad Neretw i Moracz dugo uwaany by za serce

Serbii, za ognisko jej moralnego ycia — za Serbi per cx"

cellentiam.

Wyrokoway tu fakta.

Oto bowiem nie kto inny, lecz ród upanów Dukli,

przemony w Hercegowinie, ród gony Nemanjów, skupia

w poowie XII wieku wszystkie upy serbskie w jeden pa^
stwowy ustrój i uwalnia je ostatecznie od zawisoci byzan.^

tyjskiej. W pocztku XIII wieku, gdy syn Nemanji Stefan

,,pvovienczani", pierwszy z upanów wielkici przybra
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tytu króla; brat jego witobliwy Sava, na którego dzia

przypady ziemie Hercegowiny, zosta ducliownym owie-"

cicielem Serbów. wiata jego gorliwo, jako pierwszego

(od 1221) arcybiskupa Serbii, natclina nowem yciem za"

groony obrzdek sowiaski — osobliwie w Hercegowinie,

pospolicie odtd ojcowizn jego— „patrimonium S. Sabbae"

nazywanej. Nakoniec stanowia Hercegowina integraln cz
carstwa synnego Stefana Duszana (1336 — 1355), wspócze^
sncgo z Kazimierzem W. i jak ten znakomitego prawO"

dawcy — uczestniczc w dobrodziej stwacli, jakie zleway na
cae serbskie plemi sawa i potga jego panowania.

Po mierci Duszana, gdy doprowadzone przeze do

najwyszego szczytu potgi carstwo serbskie poczo si
rozprzga, wojewodowie ojcowizny S. Savy stali si wprdce
znów udzielnymi panami kraju. Tern za naturalniejszem

to si stawao, e po mierci ostatniego Nemanicza, Urosza V
(1367), juz nie mogo by myli nawet o utrzymaniu ci"

lejszej politycznej wszystkicli ziem serbskich jednoci.

Przez pewien czas wszake podlegay ziemie, lezce nad
Nerctw, zwierzcinictwu ssiednicli banów Bonii, z którycli

Twerdko Kotromanowicz przybra 1376 tytu króla, razem

z uwicon zwyczajem nazw Stefana (t. j. uwieczonego).

Niebawem przecie straszna burza turecka rozwiaa

i ostatnie lady spoistoci midzy dzielnicami plemion serb"

skici, godzc zarazem i na sam niepodlego ich naro"

dow.

Na smutnej pamici pobojowisku Kosowego pola (1389)

obok zwierzchnika szumadyjskiej Serbii „cara" Lazara sta"

wa jeszcze i „kral" Twerdko. Wprdce potem i znaczenie

Bonii pado.

Wród tych okolicznoci porzecze Nerctwy z ojco"

wizn S. Savy równie coraz bardziej si wyosobniao.

"Wojewoda ziem zachemskich Stefan szuka poparcia swej

powagi na Zachodzie i przyjmuje od cesarza Fryderyka III

Pisma t. V. 6
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tytuJ „hercoga" . pastwa rzymskiego. Odtd ziemie mu
podwadne poczynaj nosi wyczn nazw „Hercegowiny".

cinita gronem ssiedztwem potgi otomaslciej,

ozdobiona nowym tym tytuem, kraina ta staje si jeszcze

miejscem przytuku dla przeladowanycli okrutnie w Bo^

nii dumnycli wyznawców bogomilskiego dualizmu, pata--

renów, którycli miao popiera jeszcze uniezaleniajcy si
zewszd nowo kreowany hercog.

Dalej, gdy nawet ostatni król Bonii Stefan Tomasze^

wicz zgin 1463, na rozkaz Maiometa II, przed basztami

pysznego zamku tego „iercoga" Stefana— Bagaju, a sama
Bonia zostaa zamieniona na ejalet turecki — Hercegowina,

dziki swemu pooeniu, jeszcze utrzymaa przez pewien

czas sw niezaleno.
Nie duej atoli trwa stan taki nad lat dwadziecia.

W 1483 r. bowiem zagarnli i j Turcy pod sw wadz.
Ojcowizna S^go Savy, podobnie jak Bonia, zamieniona

zostaa pod nazw „Herseku'' na muzumaski ejalet.

Jaki stan rzeczy sprowadzi za sob w Hercegowinie

podbój turecki — nie potrzebujemy tego szeroce tómaczy...

Najprzód zaszo tu powoli podobne przeobraenie

wszelkich spoecznych stosunków, jakie zachodzio zwykle

w krajach, podbijanych na czas duszy przez wyznawców
koranu. Nastpnie za zaciya nad nieszczliwym lu^

dem okrutna, we wszystkich zakresach jego ycia, niewola:

niewola — religijna, polityczna, spoeczna, jednem sowem—
sromotna niewola poddaczej „rai".

Podobnie jak w Bonii, a po czci i we waciwej
Serbii, niewol t ugruntowa i rozsroy zarazem fakt je^

szcze jeden niesychany. Oto przewana wikszo staroyt^

nych rodów szlacheckich—wastelów, plemstwa zawsze tu but^

nego, dla wielu jednoczenie wspódziaajcych pobudek,

przyjmuje nauk Mahometa i, nie zapierajc si swej na^

rodowoci, przechyla si calem sercem ku nowym ideaom
iycia.
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Razem ze szlacht day si unie nowemu prdowi
i miasta — podsycane potem, z biegiem czasu, przemonie,

przez wzrastajce coraz w liczb rodziny janczarskie.

Prawdziwi Turcy wprdce tu zatonli w potnej war"

stwie miejscowych „Turczynów", niepostrzeenie poczyna"

jcych uwaa siebie za prawowierniejszych nawet wyznaw"

ców koranu od samych „Osmanlijów".

„Islam" za ze swej strony byl zbyt mao wymagaj"
cym od nowych wyznawców. Zostawia on im nietykaln

ich narodowo, ich prastary obyczaj domowy, cay naro"

dowy i rodzinny ustrój ich dawny; zostawi im jednoe"
stwo, solidarn wasno rodu, wyborczo przedstawicieli

onego, dawny tryb dziedziczenia. Zostawi wszelkie nadto

starosowiaskie cilejsze zwizki ekonomiczne i moralne—
„zadrug", „pobratymstwo" i t. d. Wymaga zato jedy"

nie — uznania monoteistycznej nauki proroka i zachowy"

wania pewnych, bardziej wyróniajcych si, zewntrznych

i obrzdowych przepisów koranu.

Nastpstwem tego nieodzownem byo szybkie i po"

wane unarodowienie islamu. Stao si to za tem atwiej

jeszcze, ile e, o czem nie powinnimy zapomina, bardzo

znaczna cz renegatów, jako dawniejsi patareni, byli ju
przedtem wcale wtpliwymi chrzecijanami.

Przyjcie islamu dawao nadomiar tego wszystkie pra"

wa panujcego narodu, przewag przewodniczcej klasy

zwierzchniczej.

Zato tem wikszy ciar spada na pozosta, wiern
nauce Chrystusa, nieszczsn „raj"!...

Podbój turecki przeobrazi, z natury rzeczy, cay po"

przedni charakter spoecznego ustroju Hercegowiny.

Podstawy onego pozostay te same, prastare, sowian"

skie; wylew atoli niepowstrzymany, pochaniajcego wszy"

stko w swym gwatownym pochodzie, obcego ywiou, nie

móg pozosta bez wpywu potnego. Przemoc turecka

wnosia tu wszystko niemal nowe: nowe ideay wiary i ycia.
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nowe pojcie rodziny i rodzinnych stosunków i t. d. Wy^
strzeliy ku niebu tysicem minarety, prawo zastpia sza^

bla janczarska, znaczniejsza cz przewodniczcej klasy na--

rodu, szlacita i miasta, przyja islamizm — a dalej i bez^

porednie nastpstwa onego.

Spoeczestwo teraz rozdzielia juz otclia nieprze^

byta ; rozamao si ono jakby na dwa wiaty wrogie —
ciemicycli i cicmionyci, czcicieli proroka i wyznawców
krzya w., szlaclit i lud, „Turczynów" i „raj". I zdawao
si, ie juz niema midzy niemi innyci wzów na wieki

nad „zuum" — niedol, hy i ciemistwo.

Wszake myliby si srodze, ktoby cicia wyobraa
ten wiat „turecki" tutejszy, t. j. w Hercegowinie i Bonii,

podobnym do tego obrazu, jaki sobie powszednio o yciu
muzumaskiem wogóle wytworzylimy — nie baczc na

prawa etnologii i iistoryi.

wiat to zupenie odrbny, oryginalny, róny od tego

wszystkiego, co si spotyka wród innycli ludów islamu —
Turków za przedewszystkiem.

Wszdzie tu uderza dwoisto charakteru wród klasy

dominujcej, tak, e podróny nie wie, co tu wicej podziw

wia — czy e to wszystko przecie takie prawowierne, mu-'

zumaskie, czy e to jednak do tego stopnia sowiaskiem
jest zawsze...

Begowie, agowie, potomki rodów, prawowicie niegdy

przewodniczcych ludowi, a dzi „Turczynami" przeze

zwani i sami z naiwn dum miano to przybierajcy, nie

przestali nigdy by ziemianami, szlacht — podobn, kro*-

pla w kropl, i w dobrem i w zem, do szlachty chrzci''

jaskiej innych ziem sowiaskich ssiednich.

Przechowali oni nawet nietykalniej od tamtej niejeden

obyczaj staroytny.

Wród begów i agów bowiem spotka jeszcze mona
niepodzieln wasno rodow i obieralno gowy rodu —
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prowadzce nieraz do sporów, jakie w ciemni dziejów Lu
busza nad Wltaw rozstrzygaa.

Tu si spotyka i ów wysoce idealny stosunek „pobra^

tymstwa" — nieraz nawet pomidzy muzumaninem i kato-'

likiem. Co wicej — stosunek tegoi pobratymstwa midzy
modymi ludmi, mczyzn i kobiet, wicie dochowy-*

wany—udzia gdzieindziej tylko dusz wyszych, wybranycli.

W obliczu tego niemniej tez i sama rodzina muzu^
maska przedstawia tu inny obraz, ni wród waciwych
Turków, Osmanów. Zajmuje tez tutaj inne ni tam sta*-

nowisko w rodzinie kobieta: bo i ona, stajc si muzu''

mak, Sowiank by nie przestaa.

Ju tedy w stoecznym Mostarze wszdzie i we wszy^

stkiem uderza przychodnia dwoisty charakter, tyle muzu-'

maski, ile sowiaski szczerze — wyszego Hercegowiny

spoeczestwa.

"W zgieku miejskim rzadko tu naprzykad dostrzedz

kobiet wogóle, a muzumanki ukazuj si na ulicach nie

inaczej jak w zasonach.

Surowiej tu nawet stary obyczaj wschodni przestrzec

gany pod tym wzgldem, ni w Stambule. Znam jeden

przykad z czasu mego pobytu w Mostarze, e wysze to-'

warzystwo tutejsze pci piknej bardzo za ze uwaao nieco

swobodniejsze zachowywanie si publiczne jednej modej
Turczynki—Stambuki z rodu i wychowania. Bya to ona
dowódzcy batalionu strzelców albaskich, konsystujcego

wtedy w Mostarze. Ta, majc w domu dzieci chore, przy

spotkaniu na bazarze doktora puku, Europejczyka, zatrzy^

mywaa go zwykle — dla dokadniejszego wypytania, oczy^

wicie—co do pewnego uycia zaleconego ju przeze prze^

pisu lekarskiego. A moe, a moe — dla dodania przytem

i paru miych wyrazów, choby wdzicznoci tylko...

Niemniej te podobnie jak w bosaskim Serajcwie,

tak i tu, mona jeszcze i teraz bardzo atwo oberwa od

towarzyszcego z boku kobietom islamity stereotypowe
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„szto gledasz?**—jeli si obcy zanadto po europejsku wpa"

trzy nieostronie w oczy tak modre, jak ssiednie morze

„modre", modej muzumanki. Na co zwykle juz odpowiada

si sakramentalnem milczeniem...

Powiadaj nawet blisi znawcy obyczajów miejscowych,

ie bywa i tak, ii czasem dumna córa krwi szlacheckiej,

pewna potgi AUaha i swych wdzików, plunie natrtnemu
giaurowi, jeli go znajdzie mniej dystyngowanym.

Wszake, mimo to, duo tu w obyczaju pozostao so^

wiaskiego.

Kobieta tutejsza nie daa si zupenie ujarzmi wyma^
ganiom obcego obyczaju: jest tez ona wogóle swobodniej^

sza od tureckiej. Przykady wieloiestwa nale do wyj^
tków—dumna Sowianka go nie znosi. Jest ono powszechnie

zreszt le widziane, jako obyczaj cudzy, nienarodowy,

„osmanlijski".

Stanowisko wic samo kobiety w rodzinie, stosunek

dorastajcej modziey wzajem, stosunek nawet kobiet mi^
dzy sob — wszystko to inne, ni u Turków.

Zasona tu nawet obowizuje zwyczajnie kobiety za^

mne wicej, ni dziewczta. W wielu miejscach HercegO"

winy nosz one zwykle zason zwieszon z ramion i za"

krywaj ni twarz tylko wtedy, gdy naprawd widziane

by nie chc. Inaczej, w owem osanianiu si nawet chodzi

im pewniej tylko o tem wiksze zainteresowanie przecho-*

dnia powabem wdzicznego ruchu...

Wicej te oczywicie ycia i towarzyskoci midzy
kobietami muzumaskiemi tu, ni w Turcyi. Poznawszy

pierwej Wschód daleki, turaski i semitycki, miaem teraz

dostateczn skal porównania.

Po wsiach muzumaskich, po drobno^szlacheckich za^

ciankach „agów", maj kobiety dla siebie ogólne przejcia

nawet pomidzy ogrodami, by si widywa swobodniej.

W miastach za, naprzyklad w Mostarze, kadego pra"

wie pitku witecznego, byle pogoda suya, wychodz



HERCEGOWINA. 71

kobiety gdzie poza miasto w liczniejszych grupach. Wy^
biera si na to zwykle pikniejsz okolic, brzeg jaki stru^

mienia, wyyn jak ze wspaniaym widokiem — winnice,

sady. Tu na zupenej swobodzie, gdy, uwolnione od krpu'
jcych je zason, kobiety starsze zatapiaj si, trybem oryen^

talnym, w kontemplacyi piknej natury, kobiety modsze
i dziewczta oddaj si ze sowiask nieprzymuszonoci
swobodnym, dziecinnym, uciechom i grom. "Wielk tu rol
pie tez miosna odgrywa; lecz niemniejsz moe „koo",

ulubiony taniec ludów poudniowo-'sowiaskich.

Modziey mskiej przecie zdaleka tylko wolno si tu

pokazywa. Zwyczaj pozwala atoli harcowa konno w obli^

czu dziewczt; wic tez mona sobie wyobrazi, jakie to tam
odbywaj si popisy! Boniak wszake lepszym jest od Her^

cegowca jedcem, ten znów przewysza ssiada w strzale

—

i stanowczoci wogóle.

Bawic w Mostarze, zabraem by blisz znajomo
z nadzwyczaj interesujcym starcem. Skromny „kawedyja",

pod namiotem, w cieniu platanu nad urw brzegu Nere^

twy—obecnie, okaza si mi bywalcem, jakich ju tam nie-'

wielu, a co wicej, by to janczar za lat modzieczych. Otó
sdziwy Hady^-Abdurrahman by dla mnie nieocenionym
informatorem we wszelkich kwestyach, dotyczcych rycer^

skoci i romantyzmu.
Przesiedziaem ja tedy pod jego „czardakiem** niejeden

cichy wieczór wrzeniowy — przypominajc si czerstwemu
starcowi to o kaw, to o winogrona, to o now odpowied
na coraz zawilsze, draliwsze dla pytanie. Byem za z nim
tem swobodniejszy, ile e dostrzegem, i adne z mych
pyta starego janczara nie razi—gdy zwykle kadego Turka
prawdziwego odstrczaj wszelkie badania, alluzye nawet,

dotyczce wiata kobiecego.

Ale potrciem wyej o wyraz „romantyzm" — i musz
si z niego zaraz wytómaczy.

Istotnie jest w yciu tutejszej modziey muzumaskiej
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pierwiastek romantyczny nadzwyczaj czynny. Podtrzy^

muje go tyle charakter rodowy sowiaski i przechowany

stary obyczaj, ile potrzeba sama zajcia si ywszego jedn
osob, przy wstrcie do wieloestwa.

Mody muzumanin hercegowiski stara si waciwie
sam osobicie wybra przysz sw towarzyszk ycia, por-

zn j pierwej z blizka i wczenie uj sobie. Zwyczaj miej^

scowy staroytny uatwia mu to wszystko.

Oto naprzykad, gdy kobiety wracaj do domu ze swej

witecznej za miasto wycieczki, jeszcze owiane wieoci
swobody, uywanej wród natury, a wic mniej dbajce o za^

sony — zwyczaj nie wzbrania modemu wielbicielowi zbli-

y si do bramy domu swej wybranej lub do jej zakratO"

wanego okna, wychodzcego na ulic, i rzuci jej, wród kwia-

tów i sodyczy, niewtpliwie i sów par.

Korzystajc z podobnych sposobnoci, utrzymuje mo^
dzie do oywione midzy sob czue stosunki.

Ma to tu nawet sw nazw waciw: z turecka „aszyka

yk" — co dosownie miosne zalecanie si znaczy.

Powany mój Abdurrahman niezmiernie poczciwie ja-

ko na wspomnienie „aszykyku" si umiecha. A byy
te inne czasy, dodawa, kiedy on by janczarem!

Wet ^ za ' wet musiaem si te i w gbok polityk

z hadym zapuszcza. Srodzemy si przecie czasami w na^

szych widokach rozchodzili — osobliwie co do przeszoci.

Wychowaniec „odaku" janczarskiego, sta on uparcie

przy swojem, e „Kral-Jowan" nie by wytrawnym czo-

wiekiem—„nyje pamiaten bio", e go „prewarili Szwabe"

—

w pole go wyprowadzili, a trzeba byo wanie zadusi i za-

depta ten gad w „Beczu" (Wiedniu), a wracajc do domu, na

rumowiska jeszcze plun!...

Ale i Kara-Mustafa nie posiada estymy hadego, zby^

wa go te krótko: „wezyr lud je bio"—by udzcym si,

nierozumnym i basta...

jeden tylko bogosawiony Giul-baba ze swym gro^
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bowcem w Budymiu zawsze obudza w nim cze, niemo

wiadczc o tych wietnych czasach, kiedy to Boniacy na

zamkach wgierskich dumnie siedzieli.

Drugi za moe — dzielny, mdry wielce Husein^Ka^

petan, ostatni nieszczliwy przywódzca szlachty bosaskiej

w jej walce z nowymi w Turcyi porzdkami.

Prdzej zato godzilimy si na punkcie „aszykyku".

Tu mi si przecie wywija janczar stary nieraz ze zrczno"

ci niepospolit.

Pamitam, interpeluj go raz:

— Wszak powiadasz, Hadiy^Abdurrahmanie, ie za^

sony wymaga niezbdnie powany obyczaj muzumaski?
— Nie inaczej!

— I nie zaprzeczysz, ie wszyscy prawowierni w Her<'

cegowinie s dobrymi muzumanami?
— Wic? — rcz za to!

— Wic i mieszkacy tam za Porimem, wyiej nad

Neretw i nad Ram, równie dobrzy muzumanie?
— Najlepsi—odeprze, niczego nie przeczuwajc, hadiy.

— I kobiety tam najpikniejsze na ca pikn Her^

cegowin?
— A któby o tein w wiecie nie wiedzia? — najpi"

kniejsze...

— A dlaczegó te prawe muzumanki wcale bez za-*

sony chodz, nie kryj si przed obcym, owszem, rozma*-

wiaj z nim nawet?...

Nie da si wszake zmiesza tem mój hady: umiech^n si tylko dobrodusznie z pod biaego wsa i, przechyl

ajc si ku mnie, szepn mi z cicha:

— Bo najpikniejsze...

Przyznam si, e od pielgrzyma do Mekki i czciciela

Giul^baby nie spodziewaem si podobnej odpowiedzi; wic
aem powsta z miejsca, rozlewajc drogocenn kaw had^.

emu. Zrozumia on przecie odrazu powód mego zdumienia
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Skinwszy zatem rk powanie, abym usiad—powiada mi.

— Tak, tak — obyczaj taki...

— Lecz skde obyczaj taki u muzumanek?!—pytam.

Umiechn si stary Abdurraliman jeszcze bardziej

dobrodusznie i, sadowic mnie na nizkim kawiarnianym

stoeczku, przemoc prawie, znów z ciclia przemówi:
— Bo najpikniejsze...

Potem zwracajc si powaniej:
— Sucliaje, efendym! — rzecze mi.

I tu pocz opowiada: jak za tyci czasów, kiedy to

jeszcze islam w Hercegowinie zaprowadzano, wiato pro^

roka przenikno i w tamte tam strony nad Ram; jak

„plemstwo" okoliczne kornie uczcio Allalia i zastosowao

si we wszystkiem powolnie do przepisów „dinu", nowej

nauki. Lecz gdy przyszo kobietom bra zason i ukry
si w iaremie: za nic!

— A co zrobisz z pikn kobiet, jak si uprze?!—prze"

rywajc opowiadanie, zawoa hady.
— Otói postawiy na swojem! Zasony nie wziy, do

liaremu nie poszy. Czas to uwici: stao si to „adetem",

obyczajem prawowiernyci. A obyczaj wszelki, wszelki adet

—

nietykalny! — zamkn powanie hady Abdurraliman.

Narodowa te poezya Hercegowiców wszelkich klas

i wyzna tchnie, równie jak u innych serbo^horwackich

plemion, gbokim romantyzmem. Co wicej, jak w Bonii,

tak i w Hercegowinie, dwór szlachecki, muzumaski, jest

ywszym moe i gocinniejszym przybytkiem pieni, ni
dzika ponina hajducza.

Nic dziwnego tedy, gdy te odwrotnie, na czystem tle

•owiaskiem, czu si tu daje nieraz i jaskrawsza barwa

wschodnia.

Mimo wszystko przecie, jest pewien niepokonany urok

w tych obrazach szlachecko^muzumaskiej fantazyi.

Oto posuchajmy, jak pie ludowa opiewa wdziki

Hajkuny, siostry potnego bega Lubowicza z Lubowicy —
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wdziki „najpikniejszego kwiatu, jaki kiedy zakwit wród
równego pola Newesinja".

U struku je tanka i wisoka,

U obrazu bjela i rumjena

Kac da je do podne uzrasla

Prema tihom suncu proletnjome.

Oczy su joj — dwa draga kamena,

A obrwe — morske pijawice,

Trepawice — kryla lastowice,

Rusa kosa — kita izbriszyma;

Usta su joj kutija szeciera,

Bieli zuby — dwa niza bisiera,

Ruke su joj kryla labudowa,

Biele dojke — dwa siwa goluba;

Kad gowori — kanda golub gucze.

Kad se smije — kanda sunce grije,

Lepota se njena rozglasila

Po swój Boni i Hercegowini.

Co w dosownem tómaczeniu brzmi jak nastpuje:

Kibici — smuka i wyniosa,

Obliczem — biaa i rumiana;

Jakby do poudnia wzrosa

Przy cicliem socu wiosennem.

Oczy jej — dwa drogie kamienie

A brwi — pijawice morskie,

Rzsy — skrzyda jaskócze.

Ciemna kosa — splot jedwabiu;

Usta jej — naczynie sodyczy.

Biae zby — pere dwa sznury.

Ramiona jej—skrzyda abdzie,

Biae piersi — dwa gobi biaycli;

Kiedy mówi — niby gob grucia,

Gdy si mieje — jakby soce grzeje,

Pikno jej zasyna
Po wszej Bonii i Hercegowinie.
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Wogólc wszake ideay pieni muzumaskich s prze^

wanie sowiaskiemi. Islam nie by w stanie przetworzy
natury rodowej, stary obyczaj niewiele ustpi w istocie swej

nowym od Wschodu naleciaociom.

S przecie w pieni i lady tez zachce ze Stambule

ska wyrafinowanych. Owiany turecczyzn jaki mody roz^

kosznik, Mostarlija czy Serajlija, podobnie jak prawy syn

Stambuu, pieci si we wspomnieniu zupenie azyatyckim

ideaem:

Dziewojka je u kawezu rasla,

Kau, rasla pietnajst godina,

Ni widziela sunca, ni mjesieca,

Niti znade, kao iyto raste.

Otói:

Dziewczyna w klatce rosa,

Mówi, rosa lat pitnacie.

Nie widziaa soca, ni miesica.

Ni tez znaa, jako zboe ronie
— tyle bya czysta i niewinna, tyle powiewem wiata nie"

tknita.

Zwaywszy atoli ostatecznie wszystko razem, widzi si
dowodnie, e kobieta sowiaska, dla wyszoci swej natury

moralnej i historycznej tradycyi poprzedniego obyczaju,

umiaa wysileniem swej duszy zaj zupenie odrbne i nie^

zawise a bardzo wybitne w wiecie muzumaskim stano**

wisko.

Jeeli sobie za przypomnimy (Bluszcz z roku 1871:

Uwagi z podróy A. J.) owo stanowisko, jakie zajmuje

w muzumaskim wiecie kobieta innych szczepów: Tur^

czynka, Arabka, Persyanka — bdziemy musieli przyzna

stanowczo bezwzgldn wyszo niewiecie sowiaskiej.

Nie daa si ona ujarzmi ani wymysom obyczajów wscho"

dnich, ani ubliajcym jej przepisom koranu i umiaa po"

zosta — towarzyszk ma jedyn i pani domu.
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Co wiccj, uchronia ona w tym domu wasnym stary

obyczaj rodowy, zaiywiaa ducli poetyczny narodu i naro^

dowo sam wród przemocy tureckiej ocalia.

Kobiecie tez w znacznym stopniu przypisa to naley,
ii dzisiaj owa szlaclita muzumaska Bonii i Hercegowiny
jest tak na wskro narodow!

Przewodniczca klasa Hercegowiny, przyjmujc nau-*

k proroka, stawaa si odrazu uczestniczk wszystkicli

praw, jakie koran udziela swym wyznawcom. Co wicej,

stawaa si uczestniczk oraz tej wszecliwadzy, któr zwy^
ciscy Turcy, jako muzumanie, nad ujarzmion przez si
ludnoci cirzecijask, pod groz miecza, rozcigali. Nie"
tylko wic „plemstwo" iercegowiskie na podboju turec"

kim nic nie tracio pod wzgldem politycznym i spoecz"

nym; lecz, owszem, zdobywao ono sobie wiksz niesko"
czenie swobod, ni ta, jak za ksit narodowyci posia^

dao. Zdobywao najzupeniejszy samorzd prowincyonal"

ny — z nieograniczon wadz nad poddanymi, i wogóle lu"

dnoci, pozostajc przy swej dawnej wierze.

Jaka dola zaciiya odtd nad pozbawionym przywódz"

ców ludem clirzecijaskim — atwo sobie wyobrazi. Da^
wny jego „wastel" sta si teraz dla „Turczynem**, przed"

stawicielem srogiej obcej przemocy. Nie wizaa juz go

z nim dawna, powszeclina tu prawie, jedno religijna.

Dumny zas „poturczeniec", ufny w nieprzemoon moc
szabli wyznawców proroka, pocz patrze równie na lud

swój jako na „raj" — trzod niewiern...

Z biegiem czasu, stosunki wzajemne ludu z jego zbi"

surmania szlacit tylko si coraz bardziej rozsraia mogy.
Zapanowa „zuum"!
Wyraz ten, na którego wspomnienie do dzi dnia jc"

szcze mrowie przebiega nieszczsn „raj", obudzajc zgroz

i przeraenie, nie da si wyrazi sowem odpowiedniem

w adnym z jzyków sowiaskici. Oznacza on niewol
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i niedol bezgraniczn— „gwat" i dzikie, rozpasane, azya^

tyckie ciemistwo.

Oto takiej to mocy zapanowa „zuum"!
Wszelki tu opór, wszelkie przeciwdziaanie byy bez"

skuteczne, niemoliwe.

Szlaclita, pozostaa wiern krzyowi w., musiaa ust^

powa z kraju — do Dubrownika, do Dalmacyi i dalej,

lub ostatecznie zdeptana, pozbawiona swych praw, zej
w szeregi czerni. Rody blisze dzikiej, niegocinnej i niedo"

stpnej Czarnej Góry, szukay tam przytuku i sclironie*'

nia. W taki sposób ustpili Niegosze z rodu Herakowi"

czów, którycli potomki tak sawnie potem wywalczyli nie"

podlego Czarnogórza, jako „wadykowie" onego. Lud
szed w „uskoki" za granic midzy pobratymców Horwa^
tów, albo tez uchodzi midzy niedostpne poniny gór

dzikich, w „hajduki" — by stamtd czyha na chwil mo^
iliwej zemsty — „oswety" witej, a czasem i gromadnie

j

chwyci za bro przy stosownej okolicznoci.

Lecz wikszo ludu pozostawaa na swych przedwiccz^

nych siedzibach — i ugia si pod jarzmem.

Duchowe wszake ycie jego nie zamaro — obok g"
bokiej wiary religijnej, nie opuszczaa go nigdy poezya,

nie sabo w nim poczucie etyczne.

Niezalenie od pieni bojowej zamków „spahijskich",

szlacheckich, niezalenie od pieni swych wasnych górskich

„junaków" tworzy lud pie swoj— cich, rzewn, rodzinn,

która wierniej charakteryzuje jego byt istotny, anieli krwawe
rapsody junacze jego mcicieli. Obok tego tworzy wie^
tny, nieprzerwany acuch przysów i przypowieci, w któ"

rych zoy ca sw mdro i ból swój nieukojony.

Wytworzy nawet lud hercegowiski osobn form
dla swych przysów — form pytaniow, zwc je nawet

„pytalice".

W tych to pytalicach wanie (do liczby 300 docho"

dzcych) wyspowiada si on nieskoczenie swobodniej, ni
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W pieni, zz wszystkiego, co mia na sercu. Zawarte w nich

cae dziele niewoli i niedoli jego, dzieje straszliwego „zu^

umu", w najiywszyci barwach, z najgbsz prawd od^

dane.

Nieche wic one i nam tu posu — tyle do bar^

dziej wydatnego uobrazowania rzeczywistego bytu tego ludu,

ile tez i do ywszej charakterystyki jego wasnej fantazyi

zarazem.

Tu dopiero poznamy, z jak to dziwn rezygnacy

fatalistyczn a bohatersk zapatruje si lud na sw dol.

Szczliwemu Przymorcowi od Kotorskiej zatoki na

zapytanie: — „Jak tez tam u was piewaj?" — HercegO"

winiec odpowiada:

— „Nikakwe ti pjesne druge ne znam, osim kukati i na-*

ricati" — adnej ci ja pieni innej nie znam, jedno jk i wy^
rzekanie

!

Poddany bega lub agi, przywizany do ziemi, ucie^

miony paszczyzn, zaleny od przywidzenia swego dzie^

dzica, nadomiar jeszcze nic on istotnie nie posiada na wa*'

sno. Gdy wic go syn pyta:

— „Babo! imamo li szta naszega, szto nyje agino" —
ojcze, mamy te my co naszego, coby nie byo agi?

Odpowiada smutnie: — „duszu i krmka" — dusz
i karmnika!

Bo pierwszej Turczyn nie dosignie, a drugiego spo**

y — „zakon" proroka mu nie pozwala. Wszystko za inne,

co tylko u biednego „rai" dojrzy, moe najbezkarniej mu
zabra, jako pan jego wszechwadny.

Ani tu poszanowania wasnoci, ani bezpieczestwa

osoby, mimo tylu rozgonych postanowie „sutaskich"—
tunzymatów, hatti^humajunów! Opieki prawomocnej zni^

kd — nie zapewnia takowej ani pan zwierzchni „kmeta",

kmiecia, ani sdzia, ani urzdnik aden, a có dopiero stra^

nik ziemski, obowizany do pilnowania porzdku pu^
blicznego

!
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Nic uderzajcego tedy, e gdy raz w katolickim Du^
browniku zapytano z gorliwoci religijnej „hriszciaskie",

t. j. wschodniego obrzdku, dzieci:

— „Mali! boisz li se svete Trojce?"

Chlopczyna ponuro odpowiedzia:

— „Boim se od czetworice: od age, kadyje, zuum^
czara i od zaptyje" — to jest: nietylko trójcy — czwórcy

si boj: wasnego dziedzica, sdziego, sutaskiego dostoj^

nika — i stray nakoniec.

Niema rónicy w postpowaniu „Turków", bez wzgldu
do jakiej klasy sami nale i w jakim zostaj bezpore^-

dnim stosunku do „rai". "Wobec poddanycli chrzecijan

wszyscy oni s jednacy. Co Turek — to ciemizca — „zu"

umczar!"

Pyta przecie raz Czarnogórzec hercegowiskiego wie*-

niaka

:

— „Ima li Turczyna a da nyje zuumczar?...

I syszy smutne, zagadkowo, z najgbsz ironi nad

swym losem wasnym, wypowiedziane przez „kmeta" pO"

twierdzenie:

— „U stotinu jedan, a u hiljadu ni jedan". — Na stu

znajdzie si nieciemizca — jeden, lecz na tysic juz ani je^

den, t. j. i ten jeden z pierwszego sta da si liczniejszej mak-

sie unie.
— Lecz czemu znosicie wasz „zuum?!" — woa w obu^

reniu bitny syn Czarnej Góry.

— „Bogme, Bog wisoko, a car daleko, a my we
jadu nawikli" — odpowiada biedna raja. Co pocz — na

Boga: Bóg wysoko, car daleko, a mymy ju do niedoli

nawykli...

Niech nas nie razi wszake owe fatalistycznie korne

poddanie si losowi: wicej ono wypywa z poczucia bez^

silnoci wobec bezgranicznie okropnego pooenia, z którego

adnego moliwego wyjcia nie wida, anieli — miaoby
by ikutkiem nieprzezwycionego oddziaywania na umys
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prostaczy wschodniej nauki o przeznaczeniu, podkopujcej

t drog wiar w prawdy religii chrzecijaskiej.

Pooenie za hercegowiskiego „kmeta" przez dugie

wieki naprawd byo nieopisanie cikie — krzywdy ze*-

wszd, a sprawiedliwoci adnej. Przysowia tez ludowe tak

czsto prawie, i równie silnie, dotykaj bezecnego zdziera

stwa i niesprawiedliwoci kadych, jak ciemistwa agów.

Nawet sam kralewicz Marko, idea, tyle bohaterstwa,

ile niezalenoci umysu wogóle, na zapytanie, w przyso-'

wiu, matki:

— „Kako se ide u kadyje?" — Jak si te do kadego

idzie?

Odpowiada:
— „Do njego punan, a od njego praan!" — Idzie si

do niego — z kieszeni pen, a od niego — z prón.
Przy takich warunkach bytu nie mogo te pozostaw

wa nietykalnem i samo ognisko domowe kmiecia, jego spo*-

kój rodzinny. Kobieta nie miaa tu adnego bezpiecze-*

stwa. Porywanie gwatowne byo rzecz najpowszedniejsz,

najbezkarniej si powtarzajc. Wywoywao czasem krwaw
zemst, hajductwo w górach nastpne, ale tem niemniej nie

przestawao by norm stosunków prawie.

Oto pyta „czypczyja" — rolnik poddany, ag — swego

dziedzica

:

— „Za szto mi poturczy szcier?"— Dlaczego mi córk
poturczy?!

Lecz aga najspokojniej tem go tylko zbywa:

— „Runa i sljepa wasza je, a mlada i Ijepa nasza

je!" — Widzisz bo czecze: brzydka i niewidoma wasza jest,

moda za i adna — nasza!

W tak rozpaczliwym stanie nietylko niema pomocy
adnej, ale nawet pociechy moralnej brakuje nieraz. Ducho^

wiestwo nisze, wiejskie — wprawdzie narodowe, jednej

krwi z tym ludem i niezaprzedane wcale wadzy, jak kler

wyszy, z protegowanych osawionego greckiego Fanaru
Pisma t. V. 6
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zoony. Ale nic ma ono miaoci wystpi przeciw beZ"

prawiom.

Nieraz „seljani", wieniacy, pytaj swego pasterza:

— „Zi szto nam, pope, szto god ne prypowjedasz?" —
Dlaczego tez nam, ojcze, nie powiesz czego?

Lecz có to pomoe? — ksidz bowiem najszczerzej si
tómaczy:

— „Ne smijem kriwo od Boga, a prawo od kadyje!" —
Bo nie miem mówi wam faszu — dla Boga, a prawdy—
dla kadego.

Niema, powtarzamy, pocieciy moralnej; wic tez lud

po czci i wasne duciowiestwo z nieufnoci traktuje;

a nawet posuwa si a do stawienia go na równi z ciemi^
cami— ile razy obcego mu, greckiego, kleru dotyczy. Std
pene s przysowia gorzkiej ironii dla duciownych prze
wodników ciemnego tumu.

Oto zapytany wieniak:
— „Ali ti je tee doczekati u kuciu kaludziera, ali

agu?" — Czy ci tez ciej przyj w dom mnicia, czy ag?...

Z gbi duszy woa:
— „Ni pred kuciu icli Boe! — a kamo li u kuciu

!**

Nie daj mi Boe widzie ich przed ciaup, a có dopiero

w izbie!

Przedewszystkicm akomstwo kleru jest przedmiotem
sarkazmu : nie moe si naprzykad zapomnie tego ksidza,

który, zapytany:

— „Ma dawasz li ty, ikad ikome iszta zaduszu?" —
Czy dajesz ty, ojcze, kiedy komukolwiek co za dusz?...

Mia odpowiedzie:

— „Jednom rukom uzymljem, a drugom blagosawljem,

a trecie nemam!" — Jedn rk przyjmuj, drug bogO"
sawi, a trzeciej przecie nie mam...

Nie zapomnia lud i o swej braci spanoszonej, która po^

magaa go „poturycom" drczy. Przyznaje si te przed

tgiadami z Czarnej Góry, e najciszym dla — „gladan
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Turczyn i syt Hriszcianin", t j. ile pierwszy— godny, tyle

drugi syty— dostatni, zamony, dbajcy o wzito u Turków.

W taki sposób, suchajc tylko tego, co lud sam o SO'-

bie opowiada, moina doj do na jdrobniejszyci szczegóów

w obrazowaniu jego doli, jakiej on bez przerwy par wie"

ków podlega. Ale do bdzie kilku tych ogólnych po"

wyej rysów, by cay ciar przygniatajcego lud brzemi^

nia dostatecznie zrozumie.

Nastpstwa podobnego stosunku klas spoecznych je^

dnej krwi wspólnej — atwe do ocenienia!

Oto najprzód coraz sroisze z biegiem czasu roznami^
tnienie wzajemnych niechci, prowadzce do cigych po"

wsta czstkowych z jednej strony; a z drugiej — do gwa'-

towniejszych wci represyi. adnego bezpieczestwa, ani

potrzebnego spokoju dla oddania si pracy! Rolnictwo tedy

w stanie najopakaszym, rzemiosa nie przekraczajce pra^

wie stopnia najpierwotniejszego rozwoju, handel nastpnie

bez znaczenia, ubóstwo ludu wielkie, a ciemnota powszechna.

Rzd sutaski przez swe rozgone reformy mniemane
stara si wprawdzie ostatniemi czasy ze usun, lecz przy

bezmylnie zapamitaej opozycyi „spahijów", szlachty, wszel^

kie, szczere nawet, jego zamiary zostaway bezskuteczne.

W pocztku biecego stulecia, wyrazem stosunku eko^

nomicznego „kmetów", poddanych, do wacicieli ziemskich,

„begów"— bya paszczyzna, „begluk", najdowolniej narzu^

cany. Koo r. 1840 odwaya si uciemiona „raja" zanie
swe skargi rozpaczliwe a przed tron padyszacha. Skutkiem
czego w r. 1843 nakazaa Porta zaprowadzi cilejsze okre-'

sienie kmiecych powinnoci. Lecz spahije, oczywicie, o uszczu^

pieniu swych praw i ograniczeniu samowolnoci ani sy^-

sze nie chcieli! Zniesiono tedy roku 1848 paszczyzn ca^

kowicie. Ale có? — wykonawc firmanu sutaskiego by
spahija, szlachcic bosaski ze krwi i koci — Tahir^pasza.

Nic dziwnego wic, e na radzie ziemiaskiej, przeze zwo*'

lanej, szlachta przy okreleniu obowizków kmiecia nadal
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zwrócia ten cay, niby dobrowolny, ukad na sw korzy
wyczn.

Kmiecie mieli odtd (1848) zamiast paszczyzny da"

wa ^/j ze swych zbiorów, a panowie zato paci za nicli ^/j

„porezu", t. j. podatku od roli — „Tretina" ta wszake, jak

zwa poczto nowy ten ukad, doprowadzia do jeszcze ci"
szych nii przedtem naduy. „Tanzimat" za, co mia przy"

nie ulg doli chrzecijaskiej ludnoci, sta si dla nich

jeszcze wikszem ródem nieszcz. Porez kmiecia, dotd
bardzo nieznaczny, rozcignito w roku 1848 i na begów;
lecz szlachta wnet si tak zrcznie urzdzia, ii podatek ten

z roli przeniosa na siedziby i cay ciar zwalia w ten

sposób na lud. Dalej, w roku 1855, rzd, znoszc „haracz",

poglówne od rai, wynoszce tylko 15 piastów (5 zp.) od
gowy mskiej, zastpi go tak zwan „askery" czyli „woj"

nin", wzamian niby suby wojskowej, od której chrzci"

Janie s wolni, — i podniós takow do 40 piastów. Nie
wspominamy tu ju o innych wielolicznych powinnociach,

jakie ci na nieszczsnym wieniaku. Jedno tu tylko je"

szcze doda musimy dla uzupenienia obrazu niedoli jego:

oto — nie zapominajmy, e stróem i wykonawc praw su"
taskich — jest „Turczyn" zawsze!

Có wic pozostawao do czynienia „ubogiej rai?" —
Oczywicie — przy kadej nadarzajcej si okolicznoci chwy"

ta za bro przeciw „zuumczarom"!
Nie podoa „wojwoda" Luka Wukaowicz w r. 1858

zadaniu, walczc po bohatersku lat kilka w stronie Trebi"

nja i czarnogórskiej granicy — otó w roku przeszym roz"

pocz bój srogi z begami i wspierajcem ich wojskiem su"
tana „pobratym" jego Micia Lubibraticz.

I tak ju dalej i musi z koniecznoci: nie ustpi
zapamitali spahije — chyba pod noem...

Ale te i w lud ju dusza wesza!
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Krwawe zapasy, które oto do obecnej chwili trzymaj

w wyteniu uwag caej Europy, zmuszaj j pilniej tez le^

dzi wszystko, co si dzieje w nieznanej prawie dotd, dro^

bnej Hercegowinie.

Zapasy to spoeczne przewanie!

Rozumiemy tez dzisiaj juz naleycie, e interwencya

rzdu sutaskiego, cio tyle przemona i stanowcza—w isto^

cie rzeczy, ma tu uboczne tylko znaczenie. Z wyjtkiem
moe przewódzców jedynie, ludowi temu, co chwyci za bro,
mniej waciwie chodzi o uwolnienie si z pod wadzy su^

tana, ile o wywalczenie sobie rkojmi swobód i bezpiecze^

stwa nadal.

Nie jest to równie wojna narodowa — Sowian prze^

ciw Turkom: z jednej bowiem i z drugiej strony stoj

najzapamitalej przeciw sobie, jak cay dotychczasowy cha^

rakter walki o tem przewiadcz, Sowianie przedewszystkiem.

Kady za przecie wie ju dzi dowodnie, e owi osawieni

„Turcy", „Turczyni", co najdzielniej stawi czoo powsta
niu, wyjwszy wojsko regularne, zoone z albaskich Ar"

nautów — s to begowic i agowie Bonii i Hercegowiny —
bracia szlachta sowiaska.

Nawet nie jest to walka religijna, pomimo wyto"
nego tu obustronnie fanatyzmu: pobudki religijne, choby
pewne pozory przemawiay za tem, s tu zupenie drugO"

rzdne.

S wszake w wojnie tej, spoecznej, domowej prze^

dewszystkiem, pewne cechy tak wyjtkowe, e dla gbszego
zrozumienia istoty charakteru samej walki nieuniknienie

przyczyn onych bliej tu dotkn naley.

Oto, naprzykad, kadego, kto pilniej bada natur roz"

pasanych namitnoci wród srocego si dotd hercegO"

wiskiego powstania, uderza zagadkowo jaka niewytó"
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maczona — nietyle muzumaska, ile anty^chrzccijaska

przedewszystkiem — zapamitao miejscowyci spaiijów.

Zapamitao, podnoszca do nieludzkiego prawie pomijania

wszelkici wzgldów, zwyk surowo spoecznycli zapasów.

Zreszt uderza go rónica znaczna wogóle ruciu ludowego—
w Hercegowinie a Bonii, tak jednostajnoci doli zwi/-

zanycli, i t. d.

Dla rozjanienia tego pozwolimy wic tu sobie si"

gna w zamierzch przeszo wewntrznego iycia Herce-'

gowiny i Bonii.

Oto — przy kocu drugiej poowy XV wieku, kiedy

nad krain, objt przez sie hydrograficzn Neretwy, pa^

nowa znany wojewoda „Szczepan'', który pocz si mia"

nowa „hercogiem", byo w niej juz takie wewntrzne roz^

przenie, które, po zowrogiej klsce na Kosowem polu,

zapowiadao tu zbyt atwy up Turkom.
Monowadztwo feudalne, rozpasane, mniej dbae o utrzy"

manie jakiejkolwiek polityczno^narodowej jednoci serbskiej,

tward doni trzymao lud poddany w ptach. Upadaj^
cego spoeczestwa nie wizao nawet poczucie jednoci re^

ligijnej. Wród wspózawodnictwa gorszcego midzy kocio^

ami — zachodnim i wschodnim rozgocio si tu najswo.'

bodniej „bogumilstwo", zakorzeni si patarenizm.

Wiadomo, i nauka odszczepiecza bogumiów, ów
pierwowzór gonych w zachodniej Europie albigensów

i waldensów, miaa za kolebk — poudniow Sowian^

szczyzn, mianowicie za Bugary. Wszystkie bowiem na-'

uki tej odcienie i rozgazienie dalsze, jak patarenizm bo^

niacki, tak i doktryny miae prowansalskie, z Bugaryi,

jako ze róda, pyny.
Lecz gówna przewodnia idea bogumilstwa powstaa

atoli pierwotnie w dalekim Iranie — w gbinach Azyi,

w wiecie przedwiecznej nauki dualizmu: powstaa tam

jako zespolenie zasad Zoroastra i Chrystusa, dokonane przez

manicheizm.
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W Bugaryi zjawi si manicheizm jednoczenie z chrztu

cijastwem, juz w wieku IX, lecz unarodowi si tu do^

piero w nastpnem stuleciu, znalazszy znakomitego apo<'

stola w gonym duciownym Bogumile, od którego, zbli^

zona przeze wicej ku dawnym wyobraeniom Sowian,

nowa nauka otrzymaa nastpnie sw nazw.
W prdkim czasie bogumilstwo rozszerzyo si po

caej poudniowej Sowiaszczynie, signo nawet Rusi

i Litwy, a w poudniowej Francyi wystrzelio w bujny kwiat

albigenizmu.

Smutny jego tam koniec— zbyt znany: zatona w Pro^

wancyi dualistyczna nauka w potokacli krwi! Ale na so*-

wiaskiej ziemi bogumilstwo nie byo tak atwe do wyt"
pienia: czuo si tu ono na wasnym zupenie gruncie —
tyle tradycyjnie, ile duchowo zarazem.

Przypomnijmy sobie bowiem zasadnicze onego pod^

stawy.

W osnowie swej jest to dualizm, tak dobrze starO''per''

ski, jak staro^sowiaski, pochodzcy z jednego przed wieki

wspólnego róda.
Uznaje on dwie potgi rzdzce wiatem: dobr iz—

równych si i w wiekuistej walce z sob. Potgi te przed-

stawiaj Chrystus i Satanael, którzy w bogumilstwie tak

zastpili prastarego Bia-'boga i Czarno^-boga, jak pierwej

w manicheizmie Ormuzda i Arymana. Przyznawali bogu*'

miowie i Trójc ., odnoszc dwie, wiekuicie walczce z so*-

b, wiata i ycia potgi ku jednemu wyszemu ródu.
Uznawali te i Chrystusa za Odkupiciela. Lecz punkta wiary,

zgodne pozornie z nauk prawowiernego kocioa, po swo"

jemu rozumieli.

Lecz wicej nieskoczenie, ni dogmat oderwany, pO'-

rywala modziecz fantazy, zaledwie z dziecistwa wycho"

dzcych, ludów sowiaskich realna strona, e tak powiemy,
bogumilstwa. Nietylko bowiem dawao ono swym wyznaw^*

com stanowcz odpowied na wszelkie zagadnienia, doty^
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czcc tajemnic wiary; lecz prowadzio do surowych cnót

w powszedniem iyciu. Co wicej — zrywao wszellcie liie-'

rarcliiczne, tyle dotltliwe w owyci czasacli dla ludu, wizy,

zostawiajc mu zupen swobod urzdzania si we wszyst^

kiem, potpiajc prawowito sam wszelkiej wogóle ci^

cej nad spoeczestwem przemocy— jak niewolnictwo i t. d.

Podobnie jak w póniejszych czasach kalwinizm, pod-

rywao tedy za sob bogumilstwo — i tumy i moino-'

wadztwo.

Lecz nie znalazo ono nigdzie tyle przygotowanego

pod zasiew gruntu, ile w Bonii, a nastpnie w Hercego^

winie. Po rozprzeniu si carstwa Duszana — kralowie,

banowie, wojewodowie ziem oddzielnych, przyjmujc bo"

gumilsk nauk patarenów, pozbywali si przez to jedno-

czenie uroszcze Byzancyum i Rzymu, uwalniali si od

moralnej zalenoci — tak wobec cesarzy, jak i patryar-'

chów serbskich. Monowadztwo za, butne i niezalene ju
prawie politycznie, wyswobodzao si nadomiar tego z pt
wszelkiej— ortodoksalnej czy katolickiej — hierarchii. Lud na"

koniec pocigaa wielce strona socyalno-demokratyczna nauki.

"W poowie XV wieku patarenizm, w niepowstrzy^

manym rozwoju, doszed w Bonii do tego stopnia po^

tgi, i w osobie „krala" Stefana Tomasza zasiad nawet

na tronie. Wszake bya to ju ostatnia chwila jego tylo^

wiekowych tu tryumfów nad bezskutecznemi wysileniami

rzymskiej przedewszystkiem wadzy. Przy synu jego, nie"

szczliwym Stefanie Tomaszewiczu, stronnictwo katolickie

wzio bowiem stanowczo gór nad miertelnym swym
wrogiem.

Roznamitnieni dug, uporn walk zwycizcy roz"

poczli, podobnie jak niegdy w poudniowej Francyi, naj"

straszliwsze przeladowanie. Czego tam doznawali od katO"

lików albigensi, dotkno teraz starszych braci ich z du"

cha — patarenów Bonii. Kto si ukorzy nie chcia, mU"
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sia ustpowa z kraju. Lecz i ci, co zostali, pozornie tylko

wyrzekli si swej wiary — i czekali godziny zemsty.

Niedugo tez czekano na ni.

Zbliya si straszliwa nawanica turecka i Maiomet II

szed na podbój wiata — „kral" Stefan Tomaszewicz zgi^

n nieszczsnie w roku 1463, z raki barbarzyskiej, w obli^

czu wspaniaego zamku „iercoga", Bagaju, w pobliu Mo^
staru — a miasta Bonii, w zapamitaoci patareskiej,

otwary z uniesieniem bramy swe wrogowi, jako zbawcy.

Powitaa go z równem przejciem si i dawna patareska

szlacita, kraj sta si „ejaletem" tureckim!

Zapamitao zemsty nie poprzestaa przecie na tem:

dia tem pewniejszego przytumienia przeciwników, pata^"

reni posunli si a do przyjcia islamu. Lecz tu si za*'

wiedli. Przeciwnicy icli, wyznawcy prawowiernego kocioa
zacliodniego, zarówno jak i wsciodniego, ciwycili si pO'

dobnie islamu — tem atwiej, e przyjcie nauki proroka

zapewniao im wiksz jeszcze od dawnej potg w kraju.

Oczywicie, z biegiem czasu, wspólno nowej religii i uje^

dnostajnienie interesów spoecznyci i politycznych zatary

dawn antagoni, zwracajc teraz, wzmocnion przez fana^

tyzm muzumaski, star patareska nienawi juz tylko

przeciw ubogiemu ludowi, co chrzecijaskim niezachwianie

pozosta.

Co do waciwej Hercegowiny — patarenizm i w niej

równie zapuci gboko korzenie. Wojewoda jej, znany

„hercog" Szczepan Pawowicz, otwarcie nauk t popiera;

a gdy w ssiedniej Bonii rozsroiyo si byo okrutne prze"

ladowanie onej wyznawców, da on przytuek u siebie 40

tysicom wychodców.
Wszake skutki pracy apostolskiej S^go Savy nie stra^

ciy nigdy w Hercegowinie swej mocy ywotnej. Pozostaa

ona przewanie krajem chrzecijaskim i wschodniego ob"

rzdku nawet wtedy, gdy od roku 1483 ulega ostatecznie

przemocy tureckiej. Pod przemoc bowiem tureck nie caa
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szlachta Hercegowiny, niechcca ukorzy si przed korancm,

ustpia z kraju. Owszem, niejeden ród staroytny, pozba"

wiony wasnoci i praw politycznyci, pozosta na rumowi"
skacti dawnej swej potgi, by dzieli tward dol z ludem—
cieszc si, za ca nagrod, tylko moralnem jego zaufaniem,

dajccm tez czasem mono skuteczniejszej przeciw wro^

gom obrony w przygodzie.

Std tez owa niezmierna rónica midzy Hercegowin
i Boni. — Gdy bowiem szlaclita boniacka, w masie swej

muzumaska, w caym cigu dziejów pod panowaniem tu^

reckiem wystpuje zawsze gronie wzgldem ludu, prze"

strzegajc surowo, nawet z broni w rku, przeciw pady"

szaciowi swycli nieograniczonych swobód feudalnych— pO"

zostaa chrzecijask cz szlachty hercegowiskiej spic"

szy przy kadej sposobnoci powstania stan na czele te"

go ludu.

Zamierzone przez sutana Mahmuda II reformy, ma"
jce na celu zblienie Turcyi ku wzorom pastw europcj"

skich i ograniczenie rozpasanej samowoli janczarów i spa"

hów — nie spotkay nawet w gbi Azyi takiego uporu
zawzitego, jak w onie „plemstwa" Bonii. Na wie o gro"

cem staremu porzdkowi niebezpieczestwie — co yo,
wzio si tu do broni.

Z gonym ju przedtem, ze swej wyuzdanej swawoli

i ciemistwa ludu, begiem ze Zwornika, Alim Widaiczem,

poczy si w 1831 roku dzielny beg Wussein (Hussein)

z Gradaszacu. Na jego skinienie jedno stano 25 tysicy

Boniaków, obok których wnet 40 tysicy Albaczyków
wystpio. Postanowiono dotrze do samego Stambuu, aby

tam zgnie hydr reformy „giaurskiej". Tymczasem odwo"
lano si zarazem do narodowych tradycyi, wydawano roz"

kazy w imieniu „Zmaja od Bosny" — t. j. staroytnego

jej drakona herbowego, i mylano naprawd o uorganizo"

waniu nadal kraju narodowem. Zawrzaa namitna walka.

Hussein — to „wzzyt" Bonii z ramienia sutana, to znów
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przywódzca powstania, musia wreszcie ustpi do Wgier.
Lecz gdy w roku 1840 zamierzya Wysoka Porta zastoso^

wa postanowienia „hatti^iumajumu" z Gjuliane i do Bo"

nii, znów oto begowie, spaiije podnosz 20 tysicy zbroja

nej szlacity. Pogrozi im teraz rzd rozpasaniem ludu.

Wszake w dziesi lat potem ctiwyci jeszcze za bro ostatni

wezyr Hercegowiny — pan na wietnym Stolaczu, ze zna"

komitego rodu Stoczewiczów, sawny Ali^basza Ryzwan^be-'

gowicz. Zamanie nastpne szlacity muzumaskiej przez

znanego powszecinie Omera^basz w niczem przecie doli

ludu nie ulyo!
Mimo wszystkoj— tacy, ze krwi swej staroytnej dumni,

„Turczyni", jak: Babicz, Brankowicz, Lubowicz, KulinO''

wicz, Sokoowicz, Tomaszewicz, Twerdkowicz, Zlatarowicz,

Czengicz — nie s jeszcze w stanie zrozumie tego, e przy"

sza juz ostateczna cliwia do susznycli ludowi ustpstw!

Wystpuj tez oni i w obecnej cliwili najzapamita"

lej: i oto walka, której Europa z tak wyton uwag si
przypatruje, dlatego wanie nosi tyle cecli wojny do^

mowej.

Ale tu, w ploninaci dzikiej Hercegowiny, u granicy

niezwalczonego Czarnogórza, spotykaj si spaiije z równ
wasnej „junack" but rodzonej swej braci szlacietnej,

starego „plemstwa", co cirzecijaskiem pozostao. — Pra^

wnuki dawnyci wasteli — i teraz stanli na czele ludu!

Oto najgoniejszy ze wszystkici, naczelny do nieda^

wna dowódzca powstania, Micia Lubibraticz — jest to „ple^

micz" z rodu Powrszy, z Szuny, w okolicy Trebinja. Druga
rodzinna jego nazwa — Balordicz. Liczy on w swym rodzie

dwócli wadyków duciownych i jednego generaa austryac--

kiego, którego ces. Marya Teresa ozdobia, za liczne za^

sugi, tytuem barona „z Trebinja".

W poprzednicm ju powstaniu (1858) Luki Wukao^
wicza, równie syna „poglawara" Zubców, by Lubibraticz

„kapetanem" swego rodu.
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Nastpca jego obecny, Peko Pawowicz, jest spokrc"

wniony z rodzin, panujc na Czarnogórze, Petrowiczów,

z rodu Niegoszów — który kiedy wyszed tam z Hercego*-

winy.

Naczelnik powstania w Gacku, mnicli Bogdan ZimO"
nicz, podobnie znacznego poctiodzenia: rodzina jego zawsze

piastowaa w swem raku dostojestwo „kneza" Gacka, uzna^

wane nawet przez Turków; sam tez on by wojewod
swego plemienia i w poprzednicli walkacti z Turkami.

Do starej szlacheckiej rodziny naley i wspózawodnik
jego sawy, gony duchowny Zarko Leszewicz, dowódzca

oddziaów od strony Rascyi.

Ow tez mody, dzielny, poetyczny wojewoda Bajan,
Maksym Baczewicz, który niedawno odda swe ycie pod Tre*-

binjem, walczc za lepsz przyszo, równic plemicz z rodu:

ojciec jego Jowan, podobnie wojewoda Bajan, take po^

leg bohatersko z 200 towarzyszy w wwozie Dugi w ro'-

ku 1862.

Wogóle wszyscy prawie znaczniejsi dowódzcy obecnego

powstania pochodz ze krwi starego plemstwa.

Lecz co bardziej uderzajce: wystpuj te nieraz w prze^

ciwnych obozach do miertelnej rozprawy czonkowie je"

dnego rodu. atwo przecie to zrozumie, gdy si przypomni,

e naprzykad taki staroytny ród Chrabrenów, rozszczep

piony na kilka gazi, jak Mioradowicze z Dubrawy, któ"

rych jedna linia przeniosa si do Rosyi, Opijacze z Koni"

cza, Ljalicze i Kuzmanowie, ma w swojem onie przedstaw

wicieli i islamu i krzya.

Co wszystko za, razem wzite, przedstawia nam wy"
bitnie ca oryginalno charakteru obecnego powstania Her"

cegowiny, tak wiernie odpowiada surowej oryginalnoci cha"

rakteru ludu samego i zamieszkiwanego przeze kraju!
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WSPOMNIENIE HERCEGOWINY Z ROKU 1872.

Wspaniay by poranek, wród „ponin" i „pól" Her"

cegowiny, dnia IS^go wrzenia 1871 r.! Powitaem go na

drodze do stoecznego Mostaru. Wieczorem cicliym, dnia

poprzedniego, opuciem synny w powieciaci ludu Stolacz;

przebyem, jasn noc, oywione jakim tajemniczym cie^

niów urokiem, pikne pocliyoci Dubrawyploniny ; i ze

witem spuciem si, na grzbiecie ranego górskiego pod"

jezdka, w rozleg dolin Neretwy.

Pyszny krajobraz roztoczy mi si przed oczyma! Nie

bya to dzika majestatyczno najeionycli gronie skalisk

wyniosego Wergoracu ; ani uroczo surowa, pustynna, wyc-

zyn, dzielcyci Trebinje od Dubrownika, co staczaj si da"

leko ku nccemu „sinemu" morzu — nie; to juz „pola"

przestwór rozlegy. Pole tu bowiem—przestronna urodzajna

dolina górska—zalego mi drog. Przedemn wprost widniay
w gbi oywione bonia potoku Buny; z prawej strony

zamykaa w oddali widnokrg BialegO"Stoku ponina; z Ic"

wej, za kadym krokiem konia, uwydatniay si janiej po"

brzeia macierzy wód Hercegowiny, Neretwy; a cao przed"

stawiaa niezmiernie ujmujcy obraz krainy, wzywajcej

mieszkaca do pracy cichej i ciciego szczcia. Dokoa

*) Gazeta Polska 1875 r., Nr, 272, 273, 274, 277.
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wdzik nieopisany i nieprzebrane bogactwa natury. Lecz

o ile smutniej przyszo jednak zaspi czoJo na myl, ze

nie prdko jeszcze promie owiaty pikn t krain pO"

wita!

Obudzao myl t od chwili do chwili i samo towa^

rzystwo, w jakiem si znajdowaem.

Towarzyszami podróy mej od Stolacza byli dwaj sy"

nowie tej ziemi: katolik Jowan i muzumanin Ryzwan''aga.

Pierwszy by wieniakiem z okolicy i suy mi, z par
swych wierzchowych koni, za podwodnika do Mostaru;

a drugi nalea do stray ziemskiej, jako „zaptyja", i towa"

rzyszy mi dla powagi wicej, ni dla bezpieczestwa.

Niebezpieczestwa drogi bowiem, mimo nocnej jazdy,

nie byo najmniejszej obawy: w kraju panowa spokój zu^

peny, a droga tu ze Stolacza do Mostaru, jedna z niewielu

wtedy, bya „now" sutask drog, a wic uczszczan
wicej i strzeon. Zbyteczne wic byo towarzystwo zaptyi.

Lecz, jak wanie wspomniaem, dodano mi go wicej dla

powagi; a odmawia przyjcia grzecznoci nie widziaem po"

wodu.
* *

*

Zaskoczya mnie bya dnia poprzedniego wcale ory^

ginalna niespodzianka. W drodze z Trebinja miaem za^

pewnione konie tylko do Stolacza — o podró dalsz wcale

si nie kopoczc. Przyjedam tedy, staj w „kasabie", dol^

nem miecie, na stronie od synnego „gradu", zamku —
staj w zajezdnym „hanie". Uprzejmy gospodarz, „krscia"

nin", równie jak ja sam, opytawszy mnie na prdce i o Rzy^

mie i o Wiedniu, i o wielu innych ciekawych dla rzc"

czach—a wic odrazu ju przyjaciel—zapowiedzia mi z góry,

bez ogródki, e koni w miecie do najcia w obecnej chwili

niema — wszystkie „kiradyjskie" s w rozjedzie lub u ro^

bót na dalekich anach, a innych za aden pienidz nie do^

stanie. Co tu pocz? „Bujuruty", listu podwodnego dla
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Otrzymania koni ze stójki ziemskiej, nie miaem; czeka
za na ekspedycy pocztow — szkoda byo czasu, pieszy -'

em. Có tedy?

— „Handiy, gospodaru", czyi wam nie wstyd, e wy
tu w sawnym Stolaczu nawet koni dla podrónego nie

macie?! — powiadam memu wspówiercy.
— Olio, s — i jeszcze jakie !.. — odpowie mi iandiy.
— Wic?!
— Ale to wszystko begów i agów — „swe begijsko,

pa aginsko dobro"!

— Au nici tez nie dosta?
— Owszem— nic atwiejszego — niema uczynniejszycli

ludzi!

I tu mi, z wysokiej galeryi swej gospody, wskaza
poza miastem cay rzd dworków i dworów szlacheckich,

wdzicznie wyzierajcych z gstwiny sadów, niby podobne
dworki starowieckie ludniejszych miasteczek Podola.

— Rusz wic do pierwszego, najbliszego z begów! —
powiadam.

A tu mi na to gospodarz z czeredk ciekawych, co

mnie ze wszech stron tymczasem ogldaa, jak nie parskn
serdecznie naiwnym miechem—em juz nic wiedzia, co tu

rozumie...

— Wszake ci pilno, spieszno? — pytaj.

— Wanie ! — powiadam.

I poczto znów si mia serdecznie, powtarzajc:
— To tu, widzimy, czek obcy, cho i mówisz po

naszemu.

Przyznam si, ile dotkna, tyle równie i zaintrygo^

waa mnie ta uwaga : czego przecie ja tu nie rozumiem —
powiadam sobie.

Nareszcie, zadowolony wyskokiem swego dobrego hu"

moru gospodarz pocz mi rozjania rzecz ca:
— Begowie jedyni s dla takich jak ty, „gospodynie",

podrónych — uprzejmi, gocinni, usuni, gotowi na kade
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twe skinienie; ale wiesz, cohy ci spotkao, gdyby oto do

tego tam np. jasnego dworu zawita?—rzecze mi, wskazujc

w oddali, gincy wród sadów, duy, zamony wida dwór
szlachecki.

— Ciekaw jestem wielce!

— Otó—juz waciwie wszelkie zbiory u nas skoczone,

i winobranie nawet w znacznej czci, owoców w tym roku

moc, a „grozdzie" (grona winne) znakomite—i wszystkiego

jest poddostatkiem. A podug starego przysowia : go w dom,
Bóg w dom — cioby i Allah; wic kiedy, jak nie teraz,

gocia podejmowa?! Cliod, gospodynie, jeli twa wola, ja

ci towarzysz — bo i na mnie spadnie co z aski „spaiij-'

skiej", e te gocia doprowadz; ale jeli sdzisz, e przed

tygodniem wyjedziesz stamtd do Mostaru, to si srodze

mylisz! Wprawdzie, natycimiast po pierwszem ugoszczeniu,

poka ci stajni i dadz ci wybra sobie wierzciowca, na

którym do Mostaru pojedziesz; lecz na tem ju i koniec.

Zaraz zatem ka twe rzeczy z jukami dobrze gdzie sprz**

tnc — a dalej: hulaj dusza! Nic ju nie pomoe, adne
proby. Na pierwsze haso, zbior si w tym jasnym dwo-'

rze „spahije" (szlachta) z caego ssiedztwa. Znajdzie si tu

wszystko, czemu dusza rada — i gla i, mimo Allaha —
„rujne'* wino.

— A „adet", a „szariat"? — przerwaem artobliwie.

— Za nic „szariaty", „adety" — przepisy prawa wi^
tego i zwyczaju — zawoa kto z tumu.

— Ty za, gospodynie, gociu— cign dalej handy —
pij a opowiadaj co chcesz o Frengistanie czy Lehistanie, o „Szwa^

bach"—o wszystkiem... Bdziecie i piewa, i do celu strze^

la, i konno harcowa, ale im si nie wymkniesz bez ju^

ków — i wreszcie nie zechcesz; oni, cho „Turczyni", ale

dla podanego gocia serdeczni— mniejsza e „giaur", byle

nie „szwaba". I tak pójdzie od dworu do dworu, po kolei;

gsiedzi nie dadz sobie ubliy... Zato po tygodniu, po

dniach dziesiciu, to ju ca czered bd ci towarzyszy
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do Mostaru. Lecz i na tern nie koniec: tam jeszcze ze trzy

dni bdziecie ^^bajramowa", nim spahije nasi do domu na

dobre nie zatskni...

Szczerze mówic, bybym ci si ja w kadym innym
razie nie ba gocinnoci begów: potrafiem niegdy, clio

ju bardzo dawno, dotrzyma pola samym Horwatom. Ale

teraz pieszyem naprawd, nie miaem cliwili do stracenia,

przy zakrelonym z góry na m wycieczk czasie. A tu,

nadomiar wszystkiego, byem pewny prawie spotkania z „pri^

jateliem" mym, owym Omer^begiem modym, którego po-*

znamy we wspomnieniu podróy do Belgradu. Otó niea^

twoby mi si byo rozsta z nim po spotkaniu—tu w Sto^

laczu! Wolaem tedy pozdrowi go potem w Mostarze...

— Rad co chcesz, „liandy^gospodaru" — powiadam
wic do waciciela hanu— a ja musz co tchu std rusza,

nie pokazujc si wcale waszym spahijom!

— A to chyba ju si zdecydujesz— rzecze mi mój
wspówierca— uda si na wysoki „grad", do samego „kaj^

makama"; ten ci, gospodynie, kae da stójkowych, stojc

cych w zamku na kolei.

— Któ tam siedzi teraz na waszym zamku wysokim?
— Arnauta ! — odpowiedziano mi z tumu tonem prze"

ksu, któregom w pierwszej chwili nie zrozumia.
— Ale to nic! — zawoa gospodarz — konie napewno

bd, bye sam osobicie poprosi...

Nie byo wyboru — zdecydowaem si.

Rozkazawszy tedy memu trebiskiemu przewodnikowi

osioda i ujuczy jego zdroone konie — ju bez namysu
ruszyem na zamek. Wreszcie rad nawet byem z mego
postanowienia: ze szlacht jeszcze nieraz si spotkam— po-'

mylaem— a drugiego zamku stolackiego w Hercegowinie

niema!

czy si bowiem z tem imieniem tyle wspomnie
dziejowych!

Smutne one zawsze dla „rai" nieszczsnej; lecz wie^
Piama t. V. 7
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tnc, pamitne sawnie dla caego „plemstwa" bosaskiego,

dla dawnycti „spaliijów", co tu wszake pod skaliskiem

tego zaniku pogrzebali przecie sw dawn potg!
Zamek Stolaczu juz samem nazwiskiem zdaje si okre^

la wybitny swój charakter. "Wznosi si on, jakby na ka"

miennej stolnicy, na stromo prawie wystrzelajcem, wród
rozleglej doliny Bregawy, olbrzymiem skalisku. Niby to

jaki akropol ateski; ale szczyty jego surowiej najeone
obronnemi basztami, a wewntrz zamczyska napróinoby,
nawet moc fantazyi, dopatrywa gdzie ladu jakiego par^

tenonu. Wszystko tu tchno zawsze but wojenn jedynie.

Stolacz by od wieków gniazdem potnego rodu wród
begów hercegowiskich. Caa ssiednia okolica zaleaa od
panów na wysokim, skalnym „Stolaczu" — korzyo si tu

wszystko przed nimi; wadze nawet namiestnicze padysza*-

cha musiay si z nimi liczy. Ostatnimi czasy nosz oni

nazw Ryzwan^begowiczów. Dla zjednania sobie zbyt sil^

nych lenników, musiaa wysoka Porta powierza im nieraz

zwierzchnictwo nad caym krajem. Nic dziwnego tedy, e,
gdy przyszo ustpowa nowemu porzdkowi rzeczy, naka^

zywanemu ze Stambuu — tu wanie, na zamku stolackim,

zagroone monowadztwo muzumaskie znalazo swój osta-'

tni tron i opor.
W walce o samorzd prowincyonalny Bonii i Herce^

gowiny ze Stambuem, przed dwudziestu paru laty, wszy^

stka szlachta skupia si pod chorgiew Alego, pana na Sto-'

laczu. By on jej naturalnym przedstawicielem i przewódzc,

mimo swego dostojestwa baszy „Hercegu", jakiem go by
poprzednio sutan udarowa. Rezultat walki przecie musia
si sta dla szlachty fatalnym. Stolacz zajli Turcy, dumny
Ali podda si i zgin...

Takemy sobie o tern rozprawiali z moim Trebinjani^

nem— ubogim „siromach", muzumaskim wieniakiem—
wznoszc si stpa po wakiej bitej drodze, prowadzcej

pókolem na szczyt zamku.
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Stanem nakoniec przed obliczem zawiadowcy obwodu
stolackiego — „kajmakama". Mody Arnauta powita mnie

z zimn powag, niezbyt uprzejm dla „giaura'*. Ale gdy,

po mem wstpnem „af bujurun", e ci to niewielki ze

mnie turecki krasomówca — wyoyem mu dobitnie, kim
jestem i o co mi ciodzi, rozjanio si wnet czoo prawo^

wiernego dostojnika.

— „Ciosz gieldyn" — „otur raliat"— witajie nam, sia^

dajie spokojnie! — Tui kawa, sorbety i t. d. i t. d.

Pokazao si, e i sam kajmakam i „kady" miejscowy,

którego w „konaku" zarzdzcy zastaem, i nadewszystko

„juz^-baszy", znali dobrze mego „kardaszyma" w Mostarze,

na którego powitanie wanie pieszyem. Kazano zatem

bez zwoki sioda mi konie.

Lecz tu nowa przeszkoda — konie zamkowe byy albo

w rozjedzie, albo znuone, trzeba byo do wieczora czeka!

Wprdce kajmakam z kadym poegnali mnie. Udajc
si sami do miasta, polecili mnie tutaj usunoci juz^^baszego.

By to mody jeszcze czowiek, Czerkies rodem, ale

wyciowany w Bonii i zwizany wzami wspóczucia z przy^

bran sw ojczyzn. Ten mnie otoczy najwiksz troskli"

woci. Wielem si od niego o miejscowyci stosunkacli

wywiedzia. Zna on je na podziw dobrze, pamitajc ywo
i o swyci tradycyacli kaukaskici. Nie zapomn nigdy jego

powiedzenia

:

— Moesz nam tu rozkazywa — wszystko mie b-'

dziesz— wicej my si znamy, jakby si tam zdao; mniej-

sza, e my, osobicie, pierwszy raz si spotykamy — i miej

to sobie zawsze w duszy.

Poczem oddali si, proszc mnie o cierpliwo. Konie,

powiada, ju bd—wiee, dobre; on si sam ju tem zaj-*

mie. Opónienie nie powinno mnie niepokoi—pora liczna,

nocna jazda najprzyjemniejsza; a jutro przed poudniem na^

pewno bd w Mostarze.

Pozostaem teraz w „selamlyku" tylko z jednym sta^
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rym odwiernym. Sala zamkowa obszerna, dokoa osta-*

wion nieprzerwanemi „dywanami'* (sofami), zreszt naga

prawie. Z trzech stron sali liczne okna, w potnej grubo^

ci ambrazurach murów. A widokie, widok stamtd! Pó
godziny cae niemal poiem si widokiem tym, przesuwajc
si po sofie od okna do okna...

U stóp zamku roztaczaa si w dal przestrzenn do^

lina iyzna Bregawy, nioscej wody swe na poudnio^-zachód

do Neretwy. Na pónoc, wpoprzek drogi mej ku Mosta^

rowi, cigny si, umiecinite jeszcze reszt zieleni, fali^

stc pagóry Dubrawy^poniny ; na prawo zamyka ioryzont

acuch poniny Widuszy od wschodu; na poudnie rozwie"

raa si znana mi juz droga na Crnograw ku Lubinju; od
zachodu za krya si w olniewajco gasncem socu da^

lka nizina Neretwy, ku Gabelli zwróconej. Byo w tym
widoku co dziko^uroczego, „selamyk" sam zamkowy zda^

wa si by sokoem gniazdem, z którego daleko dokoa
tylko za upem by ledzi...

Pojenie si to moje milczce przerywa tylko od czasu

do czasu stary odwierny swemi gbokiemi westchnieniami.

Zagadnem go tedy. Nieskory by do rozmowy; zbywa
mnie tylko urywanemi wyrazy:

— Ty tu obcy, gospodaru, bo obcy; — i nic tu nie wy^

patrzysz, bo nie masz serca do tego, co ci obce! Ale my
te, my — i mymy dzi take obcy tutaj ! — My, wierna

druyna prawych dziedziców tego zamku. A teraz, widzia*"

le— na Stolaczu wysokim Arnauty zasiady, otry! Czeku
na staro im suy przyszo; bo zamku przecie komu
pilnowa wypada. Moe to nie mino wszystko jeszcze —
ale co tam mówi!...

I dalej milczelimy.

W godzin moe potem powróci i Czerkies, ów poli"

tyk, oznajmujc, e osiodane konie stoj ju na dziedzicu.

— Zatem szczliwej ci drogi — „kardaszymowi'' tam
twemu w Mostarze mój „pozdraw"!
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A potem, zwracajc si do modego zaptyi, uzbrojonego

ze starowiecka od stóp do gowy, co wszed za nim, rze^

cze mi:

— „Ewo ti junaka"!— Nie poaujesz, e si tu troci
nudzi, bdziesz mie jedynego towarzysza w podróy; —
a i konie niezgorsze. — „S Bogom! u dobar put!"

— „Zapowiedaj, gospodynie"—do twycli usug—rzecze

mi zaptyja, w którym wanie poznaem oto tego Ryzwan-'ag,

co mi spowodowa wyej w opisie cudnego poranku 18

wrzenia zwróci si wspomnieniem do Stolacza. Przeko^

namy si tez, ze wart by tego....

Zeszlimy na dziedziniec.

W podwodniku, przy koniacli, poznaem wspówierc;
a wic wspólne nam wszystkim przedwieczne „Fale Isus

Chrystus"!—odpowied: „Na wieki"!... i do juków.

Wnet bylimy w siodacli—zabrzmiay jeszcze nam na

odjezdnem „dobar put", „srecian put".

— W drog tedy, „Hajdmo", Ryzwan^ago,— ruszajmy!

Ruszylimy zatem, powoli spuszczajc si z wyyn
zamkowych ku miastu.

Mile ono przedstawiao mi si w przygasajcym blasku

zachodzcego soca: rozrzucone fantastycznie po nizinie,

z caem zaniedbaniem wschodniem, z ca sielsk swobod
sowiask, niewielkie, ledwie 3,000 mieszkaców, w znacz"

niejszej czci muzumanów, liczce.

Po mocie kamiennym przejechalimy na prawy brzeg

Bregawy — i potem w pole...

Skromna ta rzeczka górska wypywa, o 2 godziny std
tylko, ze wzgórz Truszyny, lecych na pónocO''WSchód od

Stolacza; pynie do tego miejsca w gbokiej skalnej doli^

nie, a dalej ju szerszem korytem zmierza do Neretwy.

Lecz skromna o tej porze, wzbiera ona na wiosn gwatO"
wnie i pdzi gronie ku nizinom.

Niebawem stracilimy z widoku i zamek.
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Ogldajc si raz ostatni:

— Pikny wasz grad ! — rzekn do Ryzwana.
— Pikny... byby pikny, gdyby nic te wasze poga^

skic syny! — odpar mi z istnie prawowiern nieprzymu^

szonoci mój zaptyja.

W pierwszej ctiwili nie zrozumiaem pocisku. Lecz,

przypomniawszy sobie redniowiecznO''boiaterskie awantur

rowanie si tu Iliskiego, powiadam, agodzc ag:
— Czy tam nasz Iskender^beg, czy wasz: to jeszcze

pytanie.

— Juci nie nasz! — odeprze ywiej aga.

— A dlaczegocie najpikniejsze spaliijskie dzieci

Bonii pozwolili mu wzi za zon?
— Wzi, bo zdoby... — bya odpowied krótka.

— A przecie z wami i do meczetów ciodzi, i „nama"

zy" kad?
— Tak, damije odwiedza— i do muezyna na minaret

cie w czasie modlitwy strzela ; namazy odbywa— i na mier
si „rakij" winn uracza... Niema co, tgi muzumanin.
Pamitamy, jak w czasie ostatniej wojny robi on wycieczki

z obozu, z jednym adjutantem tylko, dla rozpoznawania

przez perspektyw pozycyi nieprzyjacielskici...

— Wic i to co zdronego?
— Osdzisz sam : pokazao si, ie duga, potna pcrspek^

tywa blaszana, przytroczona u sioda adjutanta, takiejie jak

on „poturycy", bya to flasza wódk napeniona; a baszy^

bozukom si zdawao, ie wódz, podnoszc do ust perspek--

tyw ow, tak pilnie wzrokiem giaurów ciga...

Przypomniaem sobie ze Stambuu i pukownika Woj^

cika, genialnego wynalazc nowej k la baszy^bozuk perspek--

tywy; poczem si mia serdecznie.

Uraony Ryzwan^aga zamilk.

Soce tymczasem zaszo gdzie daleko poza Neretw
i spoczo w gbinach „sinego" morza. Nic nie przerywao

ciszy; sycia byo miarowy ttent koskich kopyt jedynie.
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Zbliylimy si ku ciemniejcej ostatni zielonoci Dubra^

wie^poninie. Przystanlimy nieco z Ryzwan^-ag, puszcza^

jc naprzód Jowana z jukami.

Nie móg strawi prawy wyznawca proroka mego nie^

dbaego miecliu, jakim przyjem jego inwektywy, dotyczce

Iskender^bega. Przerwa tedy naraz milczenie uwag, jakby

tylko do siebie samego, z turecka, zwrócon:
— Szejtan bu Deli^Madiar, szejtan! — Pogaski syn tez

to, ten szaleniec...

— A rba si przecie jak „junak" prawy! — od nic^

chcenia niby, w odpowied, natraciem.

Ai powsta na siodle mój aga na ten argument.

Syn zasuonej janczarskiej rodziny, pielgnujcej pa^

rowiekowe tradycye wojenne, wiadek i sam, za czasów

pierwszej swej modoci, wietnej buty rycerskiej na zamku
stolackim, potem bitny onierz nad Dunajem i nieprzemo^

zony ociotnik we wszystkicti wyprawach przeciw Czarno-

górcom— mimo to, e dzi zaptyja, stranik tylko, czu on
gboko, co to znaczyo mie saw bohatera, „junaka". Od.'

par wic mi z pewn gwatownoci.
— Junak — niezaprzeczenie; spahija czystej krwi, i krew

to nasza — nie jakiego stambulskiego, anatolskiego przy"

bdy; ale to tem haniebniejsze jeszcze... By spahij z ro"

du i na krew „plemienit" spahijów nastawa — adna dziel''

no rycerska nie byaby w stanie okupi tej winy!

Potem, po krótkiej przerwie, doda:
— I jeszcze dla kogo tu byo gubi dusz — dla tych

znikczemniaych Stambulijów, Osmanlijów?! Czowiekowi
tak wysokiego, jak powiadaj, begowskiego w swoim kraju

rodu?! Niepojte!
— Dlaczegó Omera^pasz pomijasz, ago?— zapytaem

spokojnie Ryzwana, dla odwrócenia jego zapalczywoci w in^

n stron.

Przyznam si te, e mi si to powiodo nadspodzie^

wanie znakomicie. Z pocztku potomek krwi janczarskiej,
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a butniejszy przedstawiciel i obroca interesów szlachty

i onej dostojestwa, nii sam Brankowicz lub Czengicz —
machn tylko lekcewaco rk, splun i rzek sucho:

— Co mi tam za „plemicz", za spahija taki Omer''pa''

sza! — Graniczar, zbieg szwabski, turecki sualec — i tyle;

robi co mu kazano—niema co wspomina. Lada „kafedyja"

w Stambule zosta moe bejem, pasz, seraskierem, sadra^-

zamem — i zawsze bdzie tem, czem by ; ale tamten— wielki

beg ze krwi, a odstpca!

"Wtem nagle zwracajc si, zawoa gosem, w którym

czu byo podniesione roznamitnienie:

— Cho i ten—Horwat: krew jedna, mowa jedna; a cho
szwabski graniczar, to junak, jak oni tam wszyscy — co

prawda, to prawda!...

I tu, wród gwatownych inwektyw, pocz mi opowia^

da o sawnym wodzu naczelnym tureckim.

Pomidzy szczegóami powszechnie znanymi, dowie-*

dziaem si teraz i o takich, które dotyczyy bliej pobytu

i dziaalnoci Omera^paszy w Hercegowinie.

Pierwotne jego nazwisko Micha Lattas; pochodzi z ogu^

liskiego puku horwackiego pogranicza od strony ICrainy

bosaskiej.

Zbroiwszy co za modu w domu, jeszcze za sutana

Mahmuda umkn on do Bonii, gdzie spyno na wia^
to Najwyszego, i zosta prawowiernym wyznawc proroka,

przybierajc nazw Omera Lutfi^agi. Pocz si potem pil^

nie uczy pisma i wprdce efendym zosta.

Ale nie móg dugo prawy szlachecki syn Hercegowiny

utrzyma spokojnego opowiadania: wspomnienia osobiste

burzyy w nim krew. Wic, podnoszc gos, dalej rzecze:

— I byby mody efendy zosta bardzo uczonym i zaC"

nym czowiekiem; ale „szejtan wray" pchn go na cieki

obmierzego Bogu Husseina^paszy z Widynia...

— Ten to sam — zawoa gwatowniej mój aga — co to

bezbonie janczarów tpi w Stambule; — poczem ju wszyst^



MOSTAR. 105

kie bezecestwa poczy spada na ziemie sutana — wszcl"

kie przeklte porzdki nowe!
— Po takiej opiece — cign dalej Ryzwan^aga — nie

mona si byo niczego dobrego spodziewa. Omer^-efendy

zosta „iodi", nauczycielem, dzieci Husseina^-paszy i zaprzeda

si zupenie nowatorom. A potem w Stambule poszed juz

wysoko...

— Sam sutan Maimud pozna go i naznaczy iodi
przy nastpcy tronu, Abdu^Mcdydzie; a nadomiar tego, oie--

ni si on bogato.

— ZaAbdu''Mediyda zostaOmer pasz, wojowa w Ara^

bistanie i Kurdystanie, zaprowadzi porzdek na Wooszczy^
nie; sowem, zosta wielkim midzy Osmanlijami czowie"

kiem. I wtedy to wanie los go nieszczsny rzuci na Bo-'

ni i Hercegowin — przed dwudziestu laty...

— Pamitam te czasy dobrze — rzecze dalej aga— byem
wtedy kilkunastoletnim wyrostkiem i juz zbrojno odbywaem
sub ziemsk na stolackim zamku.

— Co tez to tam za ycic byo ! obfito wszystkiego, Ja^

kie konie, jaka bro, a jaki „satanat" — wspaniao! A raja

ani miaa gowy podnie...

— Czego bcgowie cicieli?! — Pragnli tylko utrzyma
nietykalnie stary porzdek rzeczy, stary zwyczaj i obyczaj —
jak byo za starych sutanów i wezyrów wielkici, Solima^

nów i Sokoowiczów, kiedy bcgów naszyci przodkowie na
zamku budymskim w Wgrzech siedzieli.

— A ten tu, wychowaniec niecnego Husseina^paszy,

przyszed, z zatrwionym do rzezi „nizamem" i Arnautami,

wywróci wszystko i zburzy!
— Kilkanacie tysicy zbrojnych ziemian— agów i be-'

gów z ich orszakami, nie byo, koniec koców, w stanie po'

doa strasznej nawale! Wwozy dzikiego Pranduk^bohazu,
gdzie si ostatecznie zamknito, zostay zdobyte przez mor^
derczy ogie artyleryi Omera^paszy. Podda si i Stolacz—
a z nim i stara sawa przymiaa!
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— W Mostarze, za miastem, zobaczysz jeszcze lady obo-'

zowiska najedców Omera. Imi jego pozostanie pamitnem
tu na wieki — pogaski syn — sualec stambulski! Udawa
jeszcze prawowiernego, a raj przeciw spahijom tajemnie, ba

i jawnie nawet, podszczuwa! I ziardziaa odtd raja nad

miar: wszystko poszo na wywrót!

Taka bya tre gówna opowiadania o Omerze^paszy

mego towarzysza podróy, pena drobnych szczegóów, do"

tyczcycli osób, rodów i miejscowoci, przeplatana, od czasu

do czasu, wybuchem oburzenia lub rzewnego alu.

Znaem ja przecie ju wtedy na tyle muzumasko^
szlacheckie serce, e w jednej chwili mogem je odwróci
w zupenie przeciwn stron. Pytam wic, po pewnej prze"

rwie, Ryzwan^agi:

— Omer^pasza tedy pogaski syn?! — a Czarnogóra?...

Na to zapytanie mój aga zmiesza si jak dzieciak,

którego si myl pilnie ukrywan odgado —bkn mi par
wyrazów nieskadnych i zamilk.

Trzeba bowiem nie zapomina, ze niema wyszej an^

tagonii, jak midzy szlacht hercegowisk prawowiern
a Czarnogórcami. Antagonia ta przesika ich krew i kO"

ci: bya przez dugie wieki treci niemal ich ycia i wy"
tworzya nawet obustronnie tak pikn i bogat, w jednym
wspólnym jzyku, ludow poezy — ow, znan i nam z od"

dali, szczytn pie bohatersk. Nie ma ona wprawdzie nic

w sobie z nienawici ras lub narodów zowrogich wzajem;

ale zato jest ywsza, gbsza, atwiej si zapalajca — jako,

doprowadzona do zapamitaoci, niech dwóch, miertel"

nie rozalonych na si, rodzin jednego rodu. Jest tu uzna"

nie tego rodu, uznanie jednoci krwi i tej krwi buta, jest

duma wspólna w obliczu obcych — tak e spahija hercegO"

wiski, wobec Turka nawet, szczyci si bdzie dzielnoci

Czarnogórców; midzy sob zato, do pierwszego spotka"

nia — na noe!
Wic umiechn si po chwili mój aga z pod pik"
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nego wsa— a mia bardzo pikny, jak oni tam wszyscy—
i z jakiem niepojtem rozpromienieniem rzecze mi:

— O, to wcale rzecz inna! — tu Omer^pasza by pra"

wdziwym bohaterem...

A potem, unoszc si widocznie porywem swoich osO"

bistych wspomnie, pocz gniewnie, urwisto, jakby ciska

wyrazami:
— „Prokleti Szwabe!" — A bylibymy wtedy juz poko^

nali Czarnogórców! — Cetynie, nor wilcz, bylibymy za^

deptali! Podeptali poniny Kara^dahu! — Pokoniliby si
Niegosze naszym begom! Przeklte Szwaby!

Odnosio si to wszystko do znanej wyprawy Omera^
paszy przeciw Czarnogórcom, zim r. 1852 i 1853, w czasie

której tak oni byli, mimo cudów swej walecznoci, przez

Turków cinieni, e tylko wdanie si mocarstw, miano"
wicie posa austryackiego ksicia Leiningen, ich ocalio.

— Tak — niema co — by przecie „junakiem" i Omer''

pasza! — zakoczy Ryzwan^-aga.

Noc bya cudna — jasna, cicha. Towarzysz mój, aga,

poddajc si widocznie osobistym swym wspomnieniom z czar^

nogórskich wypraw, zapad w milczenie.

Milczaem i ja.

Niepodobna mi byo oprze si teraz nawaowi smu"
tnych myli, toczcych si mimowoli.

Oto — fatalny zbieg okolicznoci historycznych zasia

w onie jednej cichej rodziny ziarna dwóch sprzecznych cy^

wilizacyi. Ziarna te, jednostajnem ciepem ogrzewane, roz^

budzaj dwa sprzeczne ycia, rozdzieraj na poy i sam ro-"

dzin. Dzieci jej, w obdzie nieszczsnej gorliwoci dla

oderwanych ideaów, brocz krew wasn w walce bratO"

bójczej. Interes materyalny mniejsz tu naprawd odgrywa
rol, anieli uprzedzenia przesdami wykarmionej wyobrani.
Ten zacieky aga, muzumanin, równie ubogi, jak wolny
syn Czarnejgóry, nie obudz zawici tamtego: s oni mier^
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telnymi wzajem wrogami w krainie ideaów przedewszy^

stkiem...

Kiedy walka ta si skoczy?— jak si ona ukoczy?!...

Pamitam przecie, w niedawno ubiegej przeszoci,

walk podobn krwi jednej i dwóci tyche cywilizacyi —
tylko majestatyczniejsz, wszecIi''dziejow bardziej, lecz nie-'

mniej moe zapamita...

Przemina, przebrzmiaa w iyciu, zostawiajc po SO"

bie tylko wietne epotyczne podanie w dziejacli.

Jakie ciclia dzi rzeczywisto

!

Oto np. w tej cliwili dwaj przedstawiciele wrogicli SO''

bie miertelnie do niedawna wiatów, szaraczkowa tych

wiatów szlachta, ja i mój aga, jedziemy teraz obok siebie

cicho, cich noc, nie mylc nawet o drzemicej w pochwach
broni. Przeciwnimy sobie i dzi, lecz spokojni. A tymcza^

sem czyi to dawno, jak pradziadowie nasi gonili na ostre

gdzie po jarach podolskich: mój, napewno, pod wojewod
ruskim; a jego, by moie, pod strasznym Ibrahim^Szejta^

nem, owym synnym szlacheckim synem rozkosznej Bo^
nii; a kto wie, moie zwierali si jeszcze potem i pamita
nego dnia pod ys^gór wiedesk lub Parkanami?

Dzi wspomnienia nam nawet cii...

Moie tei niezadugo i w jakiej starej rodzinie dawnych
„wastelów" hercegowskich przyjdzie do tego, ie czonkom
wie jej, tak chrzecijascy jak i muzumascy, bd jui ra^

zem obchodzi uroczycie swego „sweca" patrona rodu ca"

ego — S^go Jerzego lub Savy!

Bo tei wiadomo, sdz, powszechnie, ie i prawowierna
szlachta — begowie Bonii i Hercegowiny— obchodz do dzi"

siaj dzie chrzecijaskiego patrona swego rodu — mniejsza

ie osobno i w cisem kole domowem.
Nim to wszakie nastpi, teraz jeszcze twarda ludu

chrzecijaskiego dola!

Poczo wita. Dopdzilimy z ag naszego Jowana,

który by nieco przystan na wypoczynek u oiywczego
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„bunaru" — z turecka ocembrowanego ródliska, co si s"
czylo z wyniosej opoki.

— Kako si ty, Jowanie? — pytam.

— Fala Bogu... — odpowie mi ten, zwyczajem uciemi^

ionych, zagadkowo.
— Fala Bogu... oczywicie; czego dzi „rai" brak? —

wtrci z przeksem, zsiadajc z konia, Ryzwan''aga.

— O nic tez Boga nie prosimy, tylko o jedno... —
odpar na to spokojnie podwódczy.

— Ciekawimy...
— Wiesz, ago, wiesz — od urodzenia wiesz; ale ci

jeszcze raz powtórz, jeli wolno... — rzek, wyprostowujc si
Iiardo i ujmujc za nó podróny, mielszy zwykle wobec

prawowiernycli od powszedniej rai wyznawca rzymskiego

kocioa. — O jedno tylko prosimy: aieby na was juz pr-*

dzej ostateczny „kijamet" przyszed!...

Porwa si aga na wspomienie o skoczeniu wiata
muzumaskiego; lecz spojrzawszy na mnie, zaraz si uci"

szy i tylko ponuro przemówi do siebie:

— Mia suszno, „turskie mi wiere", nasz Iiady,

wracajcy z Mekki, kiedy mówi, e juz si kijamet zbli"

y, odkd aga nie ma prawa, podug „carskiego kanunu",

wycybuchowa „Wlacha"...

— Car zawsze daleko, w dalekim Stambule; a oto

nó pod rk w odpowiedzi na cybucti!... — odeprze pogar"

dliwie Jowan.

A po chwili doda dumnie:
— Tem pewniej, ze ze mnie nie „Wlacli" jaki grecki,

a „Latyn!"

— Wszyscycie wy jedni: mizerna raja zawsze — i nic

wicej !...

Zanioso si na burz: ledwom mych towarzyszy po^

dróy zdoa uspokoi.

Pytam potem na stronie wspówierc:
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— Czy tez istotnie, dotd jeszcze, tak nad wami zn^^

caj si Turcy?
— „Rimske mi wiere!" — któ o tem wtpi!
— A dlaczegó ich znosicie?

— Dokd ich Bóg cierpi, cierpimy i my!... — odpowie

Jowan smutnie.

Potem nieco oywiajc si, doda:
— Zawsze u nas jedno! Znasz nasze przysowie: „Ne

pyta Turczyn ima^li? — nego daj!"

— Otó zawsze— daj, i daj ! Daj begowi, daj suebne^
mu adze, daj kademu, a i dla cara^^sutana coraz wicej pa
i pa! Ale przyjdzie i na nich kijamet! A na takich, jak

Ryzwan, ju i dzi nó mamy — iw poniny!...

Soce tymczasem majestatycznie podnioso si; po^

parlimy rczej ku Bunie.

Roztoczya si przed nami okolica równiejsza, o kon"

turach bardziej agodnych, yzna niezwykle i dosy upra^

wion. Po drodze spotykalimy stada liczniejsze i inne wska-'

zówki wikszego zaludnienia.

Wczesnym rankiem 18^go wrzenia stanlimy u uj^

cia rzeczki Buny do Neretwy, w osadzie niewielkiej, ró-*

wnie nazw Buna noszcej.

Tu tedy zatrzymalimy si na duszy wypoczynek

w przestronnej nadbrzenej kawiarni, której wysoka ga*-

lerya zwrócona bya w stron staroytnego, z czasów rzym^

skich jeszcze, mostu, rzuconego trzynastu arkadami przez

szumny tu górski dopyw Neretwy.

Niewiele znaczca to rzeczuka w porze letniej; znacz-

niejsza wszake od Bregawy. Wypywa ona, par godzin

std drogi, ze skalnej pieczary, poniej ruin staroytnego

zamku, Bagaj zwanego, i pynie wci jednostajnem pra"

wie korytem, ze 100 kroków szerokiem a do 4 stóp gbo^
koci majcem.

Sama za osada Buna, mimo swe pooenie na gó"

wnej drodze do Mostaru, nie posiada zapewne i pó tysica
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Staych mieszkaców— muzumanów w znacznej czci ; i, wy^

jwszy jeden tartak, prawie nie ma adnego przemysu.

Zato bracia w proroku, janczarskie syny i wnuki, ago^

wie przeróni, niezmiernie tu wrzawni.

Po przyjedzie tak ciekawego cudzoziemca, jakim ja si

by zdaem, na pierwsz wie, przez Ryzwan^ag podan,

peno Mujów, Suów, lorów, Braszków i innej braci szla^

cietnej wnet do nadbrzenej kawiarni si zeszo.

Popatrzy na gocia z pónocy rzecz wcale nie obo''

jtna; ale mieli oni inn jeszcze, daleko powaniejsz pobudk.

Tego dnia wanie mia si tu rozstrzygn osta^

tecznie, dugo prowadzony, zawzity spór o dziedzictwo znacz-

nego w ssiedztwie „spajluku" — ziemskiego, na prawach

feudalnych, majtku.

Sprawa bya niezmiernie zawia i roznamitniaa, nO"

woci sw, wszystkie umysy.
Chodzio tu bowiem zarazem i o rozwizanie w zasa"

dzie podobnej, a nawet, rzec mona, tej samej kwestyi

prawnej, jaka w zamierzchej ciemni wieków bya oddana na

sd Libuszy...

Oto jak tam dwaj Klenowicze, tak tu obecnie dwaj

Mahmud^begowicze jacy powadzili si miertelnie o dobro

ojczyste.

Podug prawa i zwyczaju, spajluk, jako wasno ro*-

dowa — dziedzictwo niepodzielne wszystkich czonków ro"

diny, spada po mierci gowy rodu na ca rodzin solidarnie.

Pozostali czonkowie wybierali zwykle z poród siebie nowego

„poglawara" rodu i dalej wadali wszyscy wspólnie rodzinnem

mieniem. Poglawara wybierano, nie krpujc si wcale star"

szestwem lub bliszoci krwi wzgldnie do poprzednika. Nie^

raz na czele rozramienionego rodu sta jaki IS^letni Selimek,

a powane, siwobrode Abduly, Mustafy, Sulejmany uznawali

w nim spokojnie swego naczelnika. Nie byo wic w spa^

hijskim plemienitym rodzie, waciwie, nigdy mowy o spad"

kobierstwie — wasno bya nieruchom prawie lennoci;
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chodzio tylko o wybór zawiadowcy i urzdowego oncj

przedstawiciela.

Lecz moralne wzy dawno poczy si jui rozprzga
wród plemstwa muzumaskiego Bonii i Hercegowiny; co

wicej, nowe pojcia prawne przenikay, z biegiem czasu,

niepowstrzymanie, w ono rodzin spaliijskicli. Poczy si
tedy i tu wywizywa kwestye sporne o dziedzictwo.

Gdzie rodzina bya liczna, radzono sobie atwo: wy^
brano gow rodu — i niezadowoleni musieli milcze. Lecz

rzecz stawaa si niepospolicie trudn do rozstrzygnicia,

gdy zacliodzi tego rodzaju spór midzy dwoma brami.
A wanie na tak to spraw trafiem w Bunie.

Z rodu Maimud''begowiczów pozostao tylko dwóci
braci: modszy nie cicia uznawa starszego za gow i wy^
maga dziau ojcowizny.

Zawrzaa przeto caa bracia szlaclietna niepokojem

o te nowatorstwa. Wprawdzie nie mcia tu, ze zgrozy,

ciclia Neretwa, jak niegdy za Libuszy Wltawa, swej, o sre"

brnej pianie, wody; ale kawiarnia zato staa si istnem wi^

dowiskiem zgieku sejmikowego.

Modszy Maimud^begowicz nie by tez bez popiecz-'

ników: popiera go bowiem ród jego narzeczonej.

Sd, zoony z ludzi sdziwych, dopiero pod wieczór

mia wyda wyrok; ale tum juz teraz, w kawiarni, wypo^
wiada swe rozumienie i burzy si z niecierpliwoci.

Pytano i mnie o nasze porzdki, i na m prost od<^

powied robiono ironiczn uwag:
— To tei si i wy „kao Szwabe" urzdzacie!...

Przed wyjazdem zagadnem mego Ryzwan^ag:
— Ciekaw'em wielce, na czem si tei ta sprawa za,"

koczy?...

— Próna tu bya wrzawa: zostao w rodzie dwóch
tylko braci — modszy musi sucha starszego — tak ludzie

powaini rozstrzygn ! — odrzek mi prawy syn szlachecki.
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WSPOMNIENIE Z PODRÓY ROKU 1872.

Bohaterska walka, jaka wrze obecnie na dalekich kra^
cach poudniowej Sowiaszczyzny, zwrócia najiywiej pO'-

wszechn uwag i ku mniej znanym dotd oyskom fan^'

tastycznej sieci wód Neretwy.

Wierzchowiska jej wasnych róde, wysokie krynice,

skd wybuchaj kapryne jej dopywy, otchanie, co je po^

ieraj w przerywanym biegu, razem z okolicznym wiatem
wwozów, turni nagich, równin i miejcych si obfit zj"

znoci rozdoów — przedstawiaj teraz szerok a niczmier^

nie ciekaw widowni krwawych zapasów obecnej chwili.

Co wicej, cay nawet wiat ten surowy, dziki, o tyle tylko

ma ycia, o ile jest objty sieci zawi tryskajcych z g^
bokich podziemi niezliczonych strumieni i wód. Nako-*

nie tym jedynie wiatem odgranicza si owa gona dzi

Hercegowina; tam ona wszdy siga, gdzie tylko sczy si

jaki strumyk ku Neretwie, i dalej tez waciwie granic swych

naturalnych nie rozciga.

Kraj to wspaniaoci nieopisanej i niewyczerpanie g^
bokiej niedoli!

*) Gazeta Polska 1875 r., Nr. 100, 101, 102, 104, 106, 108, 112,

113, 115.

Pisma t. V. 8
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Poznaem go bliicj w najpikniejszej porze — przy

kocu lata 1872 r.

Podobnie jak kaidy prawie przychodzic obcy od Za^

chodu, wstpiem tez i na surow opok rozgranicza Her"

cegowiny od strony uroczego Dubrownika (Raguzy).

Rozgranicz to stanowi tu wysoki grzbiet skalny, „Dri^

nji^Wrch" zwany. Wierzch ten, dobiegszy tu od Czarnogórza

i synnej ze swej czarujcej piknoci zatoki Kotorskiej (Cat^

taro), czy si dalej z wyniosym acuchem, pod nazw
„Debeli^Wrch" znanym a zmierzajcym ku ujciom Ne--

rctwy—tworzc w ten sposób ów mocny szaniec naturalny,

jakim si rzeczpospolita dubrownicka, dugie wieki, od gro^
nego ssiedztwa tureckiego zasaniaa.

liczna droga prowadzi z Dubrownika ku granicy!

Wznoszc si powoli ku nagim grzbietom Drinjego^Wrchu,

podróny ma dugo jeszcze, niby u nóg swoich, brzeg „si^

nego morza", brzeg ciemno^modrego Adryatyku. Tui przy

brzegu zielenieje, jakby ustronie zaczarowane, mia wy^
sepka Kroma — przybytek niegdy uczonoci benedyktyn--

skiej, niedawno za ulubione miejsce nieszczliwego cesa-*

rza Meksyku. A dalej ku poudniowi— morze bezgraniczne.

Po drodze podróny od strony miasta mija gaje oliw i pO"

maraczowe sady.

Ale stanwszy u szczytów granicznych, w jakie innym
wiecie on si ocuca! — jakie inne powietrze ku niemu
powiewa!

U pierwszej pieczary straniczej, skd si wysuwa pO"

wanie celnik turecki, dla wzicia poboru lub otrzymania

milszego nadewszystko „bagszyszu" (upominku) — Europa

juz si koczy. Zdaje si na chwil, jakby si ulego cza^

rowi jakiej fantasmagoryi. Jeden kraj, jeden lud; bo zie''

mia dubrownicka to tylko wybrzee Hercegowiny, bo du^

brownicki wieniak to rodzony brat swego ssiada z za"

górza — a jakie tu niezmierne przeciwiestwo! Tu surowa,

dzika, naga barbarya przed nami zalega, a tam przed chwil
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ledwo poegnalimy skrawek ziemi, której niemal pid
kaida janieje wiadectwem wysile pracy cywilizacyjnej.

Lecz spieszymy czem prdzej ostrzedz niewtajemni^

czonego, aby bro Boe nie pomyla przypadkiem, e cy^

wilizacya ta jest dzieem dobroczynnem apostolskiej opieki

wiedeskiej. Jako iywo— nie! Srodze macosza to— ta opie^

ka rakuska dla caej Dalmacyi— a ostatnia wysoka podrói

nic tez zapewnie nie stworzya...

Cywilizacya ta to zabytek wysile wewntrznego ij"

cia rzeczypospolitej, sowiaskiego Dubrownika, wpywu
bezporedniego kultury woskiej i cisej jednoci iycia

z acisk Europ.
Nie lekcewamy przecie i owej barbaryi — tyle w niej

iycia znajdziemy, tyle pokrewnych nam rysów, tyle samo^

rodnego wewntrznego bogactwa, ze i ten wiat, po blii-'

szem poznaniu, moie si sta dla nas zajmujcym...

Prowadzia mi jeszcze dalej droga wród wspaniaej

górskiej widowni. Droga ta cika i dla konia i dla jedca;

ale ko hercegowiiski, niewielki, lecz krpy i silny, przy"

wyk stpa po os rycli zomacli opoki, a jedca upaja do

zapomnienia surowy majestat natury. Dzi droga ta staa

si juz liistoryczn, otoczona tyla i rzewnych i krwawych

wspomnie, a moe nawet jest przedmiotem niejednej

„pjesmy", niejednego rapsodu „junackiego". Tdy bowiem
drobne „czety" powstacze, ochotnikiem, ród najwikszego

niebezpieczestwa, przedzieray si tylokrotnie noc od Du"
brownika na pole walki, lub ustpoway w ostatecznoci

ku pewniejszemu poza granic schronieniu. Uwieczy j
tedy dzisiaj urok bohaterskiej poezyi, której wyraz ju te^

raz nawet, w penych ycia obrazkach, rozproszonych po

pismach sowiaskich, znajdujemy.

Droga ta nadto i dla mnie staa si nadzwyczaj ywo
interesujc.

Przypadek zdarzy, e, szukajc w Dubrowniku koni

z zagórza, spotkaem dwóch wieniaków z rodu Zubców,
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od Trebinja i czarnogórskiej ciany. Mieli oni wanie lu^
nego konia i chtnie mi go wynajli, juki biorc na inne.

Ani przeczuwaem wic, ze w jednym z tych prostych

górali, w moim przewodniku, poznam w drodze Tryfka,

blizkiego krewniaka znanego „wojewody" uki Wukalowi-'

cza, dzielnego wodza ostatniego powstania (1858) hercego^

wiskiej „rai" w okolicach Trebinja.

Miaem wic towarzystwo, nad które poidaszego nie

mona byo pragn!
Tryfko by czek prosty, ale jako krewniak wysokiego

„poglawara" swego rodu i uczestnik wszystkich jego wy"
praw zbrojnych, zna doskonale ziemi sw rodzinn i stan

rzeczywisty wspóbraci. Posiada nadto trzewy umys i ow
przenikliwo, któr trzeba podziwia w góralach. Co za
jeszcze bardziej robio go interesujcym w moich oczach —
bya to, wspólna tu caemu ludowi, niepowcignita na^

mitno jego do polityki, porywajca go nieraz w zapdzie
rozmowy zbyt daleko, poza granice, nakazywane mu przez

wrodzon mu podejrzliwo. By nakoniec z Tryfka „prawy
junak", i kocha on te swe góry nagie serdecznie. e ko"

cha — dowiód tego yciem, o ile wnosi moina z wieci,

w „Narodnich Listach" czeskich podanej: bo juz „poginna

dobar junak", zgin on w pocztku obecnego powstania,

walczc obok znanego mu z dawnych bojów Lubibraticza.

Zblienie si moje z Tryfkiem nastpio serdeczniejsze

—

tak jako niepostrzeenie, samo przez si....

Za kadem uderzeniem kopyta koskiego o tward
opok droyny, wijcej si wród wierzchów nagich i w^
wozów, wkraczalimy w krain wiekowych walk bohater^

skich, w krain pieni; kada pid ziemi, kady zom skay,

kady ostp ustronny, przypominay krwawe zapasy wro^

gich wzajem ywioów. Po stromych urwach spuszczalimy

si ku równinom rzeki Trebisznicy; poniny nagle zaziele^

niay lasem u stóp naszych; zblialimy si ku gonemu
we wszystkich powstaniach hercegowiskich monastyrowi
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„Duiy"; w prawo ku Czarnogórzu zalegy poninami ro^

dzinne Wukaowiczów Zubcy.

Droga stawaa si coraz bardziej uciliw po stro^

myci ciekacli skalnycli — ial nas wzi koni, i zsiadszy

poszlimy po góralsku pieszo, puszczajc zwierzta samopas

naprzód.

Zagadalimy o Zubcaci, o Turkacli, o cikim „zuu^

mie" bisurmaskiej niewoli, o uce.
— Znam ja waszego uk, znam— rzekem Tryfkowi—

widywaem go nawet przed szeciu laty, z jego wiernymi

towarzyszami, w Odessie!

Powiedziaem mu potem, ii wiem zdaleka, e styrany

yciem „wojewoda", w tsknocie za rodzinnemi górami, nie

rad podobno oddaje si roli na stepie, w posiadoci, daro-'

wanej mu pod Berdiaskiem.

Przezornie ostrony Zubczanin, na wie o swym kre^

wniaku i wojewodzie, sta si odtd bardziej jeszcze wzgl^

dem mnie szczerym i swobodnym.
— Wróci jeszcze nasz „wojewoda", wróci, zagrzmi jesz^

cze jego „dewerdan", rozgonem eciem, po tych. tu gó"

raci! — woa Tryfko — i zacz mi opowiada dzieje osta^

tniego powstania Hercegowiców i wynosi boliaterskie

czyny uki Wukaowicza.
Nic w wiecie nie sprawia podobnie gbokiego wra^

eni, jak surowa, prosta powie uczestnika bojów ludo"

wycli, opowiadana wród dziko^uroczyci miejscowoci, gdzie

wanie boje te za pierwsze ludzkie, najwitsze prawa jakby

przed chwil tylko krwawo si toczyy!

Okrg za rodu Zubców jakby sama natura przezna^

czya na widowni walk podobnych. Opiera si on o dwie

ciany granic, Czarnogórza i Dalmacyi, pomidzy dzielni-'

cami tej ostatniej — kotorsk i dubrownick; u Sutoryny

dotyka morza; od trzeciej ciany ma yzne wyyny wierze

chowisk Trebisznicy a dalej ku Newesinju — ca Hcrcego^

win.
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Byo tci tu zawsze i swobody od ciemistwa tureckiego

wicej i wicej miaoci w odpieraniu przemocy, podobnie

jak wogóle we wszystkici dalszyci rodaci rozgranicza czar^

nogórskiego.

Zubcy tedy byy miejscem rodzinnem i uki Wuka"
owicza.

n.

ywot uki Wukaowicza przedstawia niezmiernie clia"

rakterystyczny obraz doli kadego prawie z goniejszycli

przywódzców ludowych Hercegowiny.

Urodzi si on w r. 1823.

Ojciec jego uka by „glawarem" na Zubcach, a jako

dzielny obroca ludu, któremu zwierzcliniczy, by tez, po*-

dug sów Tryfka: „omiljen kod swoga naroda, a omrznut
kod Turaka". Gdy mu zatem Turcy piciu braci „zgubili",

musia uciodzi z rodzin i osiad 1835 r. w okolicy No^
wego Hercegu (Castel''nuovo), u zatoki Kotorskiej. Lecz po
cztereci latacli wróci uka, wzywany usilnie przez swoich.

Wszake niedugo tu znaleli go Turcy. Hasan^beg Resu^
begowicz na Trcbinju uwzi si zgubi uk — i dzielny

„poglawar" zgin od trucizny.

Rodzina jego, rzucona przez Turków na pastw naj^

sromotniejszej nadzy, rozproszya si. Starszy syn uka
poszed do Trebinja uczy si puszkarstwa.

Po latach piciu nauki wróci mody i zaledwie dwu*-

dziestoletni puszkasz do ojczystego gniazda, wzniós na nowo
zburzon ojcowsk „kul"— baszt obronn, zwoa rozprO"

szon rodzin i odda si na posugi swej braci. Wnet te
Zubczanie wybrali dzielnego modzieca swym „kapeta^

nem" — i odtd iaden wiec rodowy, aden „sastanak", nie

odby si bez uki, chocia ten nieraz dla bezpieczestwa

uchodzi na kotorskie przymorze.

Tymczasem zbliaa si wielka burza. W Stambule



z NAD NERBTWY. 119

postanowiono zmusi do przyjcia reform i Boni z Her^

cegowin. „Raja" chrzecijaska czekaa ciekawie, co to z tego

przyjdzie. „Turczyni"^begowie, agowie, szlachta, chwycili

rozpaczliwie za bro. Przecie Omer^pasza pokona „spahi^

jów" i zmusi do posuszestwa „carowi". Ale „poturyca"

pasza zamierzy za jednym zamachem dwa zadania zaa^

twi—obalajc potg „plemstwa", lud zarazem obezwadni.

Kazano tedy rai bro zoy, jako dowód zaufania w su"

taskie obietnice, zapowiadajce odtd swobod i równo"

uprawnienie. Potulna Bonia zoya j; ale nie po Herce"

gowinie mona si tego byo spodziewa!

Na pierwsz wie o stanowczem wymaganiu Omera^

paszy, Zubczanie na swym „sastanku"—ludowem zgroma^

dzeniu, na wniosek uki, jednym gosem — mówi Try"

fko— zawoali:

— Da pra svi iz ginu, negoda se bez oruja, kao ene,

predadu na milast Turczyna.

(Ze pierwej wszyscy zgin, ni si bez ora, jak nie^

wiasty, oddadz na ask Turka!)

— I nie zoylicie broni? — pytam Tryfka.

— I nie zoylimy! — odpar dumnie góral.

A potem, jakby tómaczc nieodzowno tego kroku
w rozpaczliwej alternatywie, doda:

— Ale jak tu czeku bro odda— a gdzieby potem
oczy podzia, gdzie wstyd mski?!!

Rozpoczo si tedy „czetowanie" zapamitae caego

rodu Zubców, trwajce od wiosny 1852 r. do jesieni 1857 r.

Turcy nie zdoali przemódz bitnego górskiego plemienia.

Gdy si za uka Wukaowicz przekona, e zdoby
ju tyle mocy, i jest w stanie wystpi bardziej stanowczo

przeciw Turkom, zwoa wszystkich ssiednich „poglawarów"

hercegowiskich na rad ogóln.
Tu Tryfko zatrzyma si w opowiadaniu, — stan,

zwróci si ku poudniowi, przysoni rk z góry oczy

i mówi:
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— Czy widzisz, gospodaru, ten tam wierzch nagi? To
Jastrebica, a poniej Biela góra: tu w r. 1857 odbywaa si

owa sawna rada wojenna.

Postanowiono, e na pierwsze Iiaso uki, uznanego

teraz powszeclinym „wojewod", wszyscy jednoczenie rzuc

si do broni, „da svi slcocze na oruje!"

Stao si jak uoono.
— Cierpliwoci cliwil — zaraz si zbliymy ku strasz^

nemu pobojowisku, gdzie uka odniós pierwsze wielkie

zwycistwo w otwartym boju nad zaciekym Hady-begiem
Resu^begowiczem! — mówi mi Tryfko.

Tymczasem, na lewo od nas, w oddali, w szerokim

rozdole, pomidzy gstemi zarolami, ukazay si szczyty

jakiej znacznej budowy.
— Otó sawny monaster Duy, a tui zaraz i „mej"

dan" — pobojowisko.

Tryfko naraz sta si jakby innym czowiekiem, i ka"

mienie, czaliary, urwy, wwozy, nieme dla mnie, byy dla

niego wymownymi wiadkami bojowej sawy jego rodu,

jego poglawara uwielbianego i caej hercegowiskiej braci,

wywoyway w nim wspomnienia rzewniejsze lat modszyci;

padali tu Turcy, ale ilu rówienników wasnycli zoyo go"

wy junackie wród tych dzikich skalisk.

Odzicza jako junaczo, zaspia — i mój przewodnik

dugo szed milczco, czasem tylko zdradzajc gbokie wzru"

szenie urywanym jakim wyrazem.
— Pogani Turcy! — Dociecze josz uka! — wróci on

jeszcze...

Powoli wszake pocz on ucisza si w sobie i nieznacz"

nie przeszed do opowiadania szczegóów morderczej bitwy.

Mimo nieprzejednanej nienawici dla wrogów, sam junak

oddawa nalen cze ich dzielnoci.

Dla mnie powie ta o walce dziko^bohaterskiej nie

moga mie przecie tego uroku tryumfu, jakim j towarzysz

mój otacza. Jedna myl smutna musiaa tu zapanowa
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nad wszystkicm — przecie to walka miertelna midzy ro"

dzon braci!...

Któi to ci Turcy, co tu walczyli? — Szlachta okoliczna,

jednej krwi i mowy z ludem. A ów jej dowódzca Resubbe^

gowicz? — Mony „siromyrai", Wukalowicza ssiad.

Ale nie z góralem tutejszym mówi o braterstwie

krwi jednej; zanadto krwawe krzywdy rozdzieliy tu dwie

warstwy jednego narodu!

Zmczeni, siedlimy znów na konie i ruszylimy ra^

niej ku monastyrowi, gdziemy si niebawem zatrzymali

w pobliu nad strumieniem, na wypoczynek.

Monastyr Duy kryje si opodal gównej drogi trC"

biskiej, w dzikiem ustroniu, dla bezpieczestwa przezornie

wybranem. Jest to jeden z niewielu w Hercegowinie, juz

w czasie „zuumu", niewoli, wzniesionych. Ciki tez okup we-'

yra Hercegu utrzymywa jego istnienie. Zreszt zbudowany

on by jako ostróiek obronny, o murach kamiennych mo^
cnych ze strzelnicami i bram — przez któr tylko pieszo

przecisn si byo moina. Nawet witynia umylnie tak

zbudowana gboko w ziemi, by nie gniewaa Turków sw
wysokoci. Dzwony niedawno tu dopiero nastay, dawniej

uywano tylko „klepetala" — klepada drewnianego.

Obronno monastyru, na strategicznym punkcie roz*"

granicz pooonego, nadawaa mu zawsze niepospolite zna"

czenie w kadym tu ruchu ludowym. Szuma — okolica

wanie monastyr otaczajca, bya zawsze najpierwsz wi"

downi sroszych walk z Turkami. Rozpocz je tu pomy"
lnie i Wukaowicz, jak w obecnem powstaniu pobratym
jego mody Micia Lubibraticz.

Wypoczywalimy pod monastyrem par godzin. Ko"
nie byy zmczone. Dalej miaem jecha do Trebinja tylko

w towarzystwie Trytkowego „monka", chopaka, sam on za
z jucznymi komi wraca wprost ku swym Zubcom. Po"
stanowiem korzysta jeszcze z pozostajcego mi czasu, by
wysucha caej ju bojowej powieci Tryfka o wojewodzie.
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Otói na wie o zwycistwie uki nad Turkami pod

Duym, wszystkie rody ssiednie chwyciy za bro, spie^

szc ku poczeniu si z Wukaowiczem.
Spieszono tez zewszd! Jednym z pierwszyci by Lu"

bibraticz. Dowiedziawszy si, ze w jego rodzinnej Szumie

juz si krew leje, porzuci on nauk w Dubrowniku i do^

pad do domu. Dom rodzinny spali, mówic ojcu: „nka
widi naród kakose mislim z Turczyma biti!*^

Powstao wnet i dumne katolickie plemi z nad Tre^

bisznicy — Popowscy. Pótora tysica icli stano. Poszed ku
nim uka — a wsparty tak potnym zastpem, pobi znów
Turków u Poljicy, na Popowem^polu.

Niebawem za, przeszedszy Trebisznic, jeszcze im
zada dwie klski — pod Lubinjem i Zagór.

Strach pad wielki na Turków. Poczto obiecywa

przywrócenie ludowi dawnych swobód. Sam ksi Danio
czarnogórski radzi uce, by si za daleko nie posuwa i bez"

pieczniej ustpi ku swym Zubcom. Uciszyo si tedy na

czas nieco.

Ale z pocztkiem nastpnego 1858 r. rozchodzi si

wie, ze wojsko tureckie wyldowao w Klku. Nie czeka

uka wyzwania, powoa braci znów do broni, uderzy na

wrogów w dogodnem miejscu i zada im niepowetowan
now klsk. Poczem odebra Arnautom zamczyska nad^

morskie w Sutorynie, które zaraz spali, aby Turcy nie

mieli si gdzie gniedzi.

Tymczasem przyszo niespodziewane grone niebezpie^

czestwo. Feryk i Kadry baszowie, skupiwszy wojska z ca«'

cj Bonii i Hercegowiny, zajli ssiednie od Zubców Gra**

howe i rozoyli si obozem w Grabowcu. Widzc wtedy

„glawary" Hercegowiny, e sami nie podoaj przewanej

sile Turków, zwrócili si o pomoc ku Czarnejgórze. Dzielo-

ny wojewoda czarnogórski stan wnet braci z pomoc z wy"

braczym zastpem.

Po krótkiej naradzie, zaraz „udanisze przed Spasan
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da na Turki!" Bój trwa „od zare pa sve do mokle noci" —
zginay tu seciny Hercegowian i Czarnogórców, zato tez

par tysicy wrogów! Ale na drugi dzie, w samo wito
Wniebowstpienia Zbawiciela, przyciodzi wie, e Hadiy^

beg Resu''begowicz z S^tysicznym oddziaem zblia si ku
Graliowu. Wysano przeciw niemu Kowaczewicza z 500 wy^-

bracami i tui uderzono znów na obóz pod Grabowem.
W morderczej rzezi Feryk zgin, Kadry^basza za ustpi
z pobojowiska i zamkn si w poblizkim zamku Kobuku.
Turków tysice pady!

Zwycistwa graliowskie nie przyniosy wszake po^
danego skutku : wdali si w spraw obcy, i pozostao wszy"

stko po dawnemu. uka sam ustpi do Cetynji na Czar"

nogórzu!...

Potem wystpowa on jeszcze niejednokrotnie do boju

z Turkami.

Nakoniec, gdy Czarnogóra zawara z nimi pokój, ofia"

rowa Kurszy"basza 1862 r. i Hercegowianom warunki uspo"

kojenia si. Przedstawiay one pewne swobody. Wukaowicz
tez w imieniu ludu je przyj i osiad spokojnie w swycti

Zubcach.

Niedugo to wszake trwao. Wkrótce przekona si
uka, e go Turcy cic podstpem zgubi; co smutniejsze,

e kilku glawarów zubczaskich i kruszewickich, uwiedzeni

obietnicami, podjli si wyda go im ywcem w rce. Gro"

zio mu ostatnie niebezpieczestwo. Zamkn si zatemi

z rodzin i przyjaciómi w baszcie swej w Ublic, pod ow
gór Jastrebic, gdzie niegdy sawna rada wojenna pogla"

warów hercegowiskich si odbya.

Tu bawi do dnia w. Trójcy 1863 r.

Ale ostatnia ndza w dzikiem, bezludnem ustroniu

zmusia go do rozpaczliwego postanowienia. Uj sobie za"

wistnych nie byo monoci; trzeba byo znów ustpi z kraju.

I poszed oto wojewoda na tuaczk, a z nim Petkowicz,

Lubibraticz i inni.
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Koczc sw dug powie, której osnow tylko co

poznalimy, westchn poczciwy Tryfko gboko; lecz nagle

powstawszy, machn rk i swoje: — wróci jeszcze woje-'

woda, wróci! — dumnie powtarza.

Bya w jego opowiadaniu jaka moc niezwalczona, pO'-

rywajca, jaka potga prostoty homerycznej: powie cz"
sto w ustach jego w rapsod si zamieniaa, w pie. OtO'-

czenie samo — pobojowisko wród najdzikszego gór prze^-

stworu, podnosio jeszcze urok sów górala. A przecie Tryfko

by prostym czowiekiem.

Rozstalimy si z nim po msku, krótko: „s Bogom,
srecian put!" — i koniec.

Da mi jeszcze Zubczanin w upominku par garci ty"

toniu wasnej uprawy, abym je do domu zawióz. I palili

w Warszawie potem znawcy Tryfków tyto i znaleli go

istotnie znakomitym.

Nic dziwnego przecie: okolica ta bowiem yzna do"

starcza jeden z najwyszych gatunków tytoniu tureckiego.

Stoi on na równi z salonickim, jenidzkim i innemi,

a w handlu, pod nazw trebiskiego, gono jest znany.

Brakowao mi potem towarzystwa interesujcego gó"

rala dugo jeszcze po rozstaniu si z nim.

Jeli Tryfko zgin pod chorgwi Lubibraticza, niech"

e tam i jego imi, obok innych, w pieni przetrwa, bo

napewno „dobar junak je bio!"

III.

Dalej mi w drodze zalego oiywionc porzeczc Trc"

bisznicy.

Nic bardziej interesujcego, nic bardziej kaprynego
w caej hydrografii nad bieg tej rzeki.

Trebisznica, czy Trebiczyca, ogarnia swemi strumie"

niami cay szeroki pas rozgranicza Hercegowiny od posia"
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doci byej rzcczypospolitej dubrownickicj — od samego
Czarnogórza ai do biegu rzeki Neretwy. Oywia ca t
krain w fantastycznyci swyci zwrotacli i podziemiami rwie

si do morza.

Wypywa ona na wysokiej równicy, znanego tyle

w obecnej wojnie, Bileku. róda tu jej stanowi trzy kry"

nice u podnóa stromej skalnej urwy. Ku miastu Trebinju

pynie wzmoona górskiemi potokami rzeka od znanego

równie z obecnego powstania Granczarewa na poudnie,

a dalej na poudniO''zacliód. Na dolinie trebiskiej rozlewa

si ona juz trzema ramionami, uyniajc obficie jedn
z pikniejszyci okolic Hercegowiny, synn w dawnyci cza^-

sacli Trawunj. Dalej za zwraca si Trebisznica ku póno^
co^zaciodowi i dzieli si w swym biegu na dwa gówne ra^

miona. Jedno z nicli, krótsze, zwrócone ku zaciodowi, gi^

nie u pamitnej zwycistwem Wukaowicza Poljicy, w „po^

norze", górskiej otchani. Lecz potem, przernwszy si pod*-

ziemiami przez acuci gór granicznych, ocuca si ona, po**

dug powszechnego przekonania, u portu dubrownickiego

Gruzu (Gravosa), wybuchajc ku morzu pysznym wodo^

spadem, pod nazw Ombla gonym. Drugie za jej rami,
przebiegszy dolin Popowego^pola, ginie u Hutowa, równie

w „ponorze", u podnóa niewielkiego pasma, czcego a^
cuch graniczny od Dalmacyi z gazi Gradiny-'poniny.

Wszake po drugiej stronie tego pasma lece jeziorzysko,

„Utowa^blato" zwane, uwaane jest wanie za wylew nur"

tujcego w podziemiach owego ramienia Trebisznicy. Wy"
pywajca za z tego „bota" rzeka Krupa, która niebawem
wpada do Neretwy, jest tedy gównem ujciem swawolnej

Trebisznicy do macierzy wód Hercegowiny.

Gównym punktem caego porzecza Trebisznicy jest

miasto Trebinje. Staroytne to Tribulium Rzymian. Na"

stpnie, po zajciu Dalmacyi przez Sowian, stolica w IX
w. osobnej „upy" Trawunji; potem stolica osobnego ksi"

stwa, ostatecznie w rodzie Pawowiczów, pod opiek kró"
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lów Bonii zostajcych. W r. 1463 zdobyta przez suhana

Mahometa II. Odtd zawsze przez Turków uwaana za gó^
wne ich tu militarne stanowisko. Mury twierdzy wszake,

przez Dubrowniczan w dawnych czasach wzniesione, w naj^

wikszem zostaj zaniedbaniu. Posiada ona okoo 3 tysicy

mieszkaców, po wikszej czci chrzecijan wschodniego

wyznania, handlem tranzytowym si trudnicych.

Istnie to sowiaska siedziba, rozrzucona najnieprzy^

muszeniej wród ramion Trebisznicy, w piknej, yznej zie^

mi. Odgrywa Trebinje i w obecnej wojnie domowej znaczn

bardzo rol.

Opuciwszy Trebinje, drog moj dalsz zwróciem

wprost ku Neretwie i stolicy obecnej kraju, Mostarowi.

Najprzód zalega mi po obu stronach drogi równina

Lubiska, z miastem Lubinje, posiadajcem staroytny za"

mek i do pótora tysica mieszkaców. Kraina za mao
moe obfitujca w wod, lecz do yzna, uprawna i wicej

agodnego pozoru; dziko " wspaniaego majestatu gór pO"

granicz ju si tu nie spotyka. Wreszcie jechaem opodal

pasm wysokich Zawali i Widuszy, które obejmuj równin
Lubisk od wschodu i poudnia.

Od Trebinja do Lubinja miaem 8 godzin równej kon^

nej jazdy.

Tyle godzin jazdy bdzie std nastpnie do Nerctwy,

u ujcia w ni Buny.

Na poowie tu drogi w dolinie Bregawy, wpadajcej

równie do Neretwy, ley synny w podaniach Stolacz z moc^

nym zamkiem, jak orle gniazdo, zbudowanym na czubie,

pionowo wznoszcego si nad miastem, skaliska. Dziedzina

to ostatniego „wezyra" Hercegowiny i ostatniego gronego

obrocy swobód jej szlacheckich, Ali^baszy Ryzwana^begO"

wicza, ze staroytnej rodziny Stoczewiczów, który zgin
w 1851 roku.

Doliny Bregawy i Buny bardziej oywione, ni wy^

•oka równica Lubiska: okolice znów wicej tu przedstawiaj
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urozmaicenia dla oka, osobliwie pochyoci Dubrawy " po"
niny, dwie te doliny dzielcej.

Od Buny, miasteczka, lezcego przy ujciu rzeki tegoi

nazwiska, tylko dwie dobre godziny jazdy do Mostaru.

Cala ta droga od Trebinja do Mostaru przedstawia wt^

dok niezmiernie zajmujcy dla pilniejszego badacza pou^
dniowej Sowiaszczyzny. Lecz waciwa widownia obec"

nycli boliaterskich zapasów hercegowiskiej „rai" ley, sze^

rokiem pasmem, po prawej stronie tej drogi, wzdu czar^

nogórskiej granicy. Tam to, poczynajc od Zubców, id
acuchem górskie dziedziny Bajan, Nikszyczów, Gacka,

Piwy i t. d.

Stolica Hercegowiny, Mostar, leiy po obydwóch brze^

gach Neretwy, w podunej kotlinie, cinitej przez dwa
górskie olbrzymy, Wele i Hum. Ognisko to ycia muzu^
maskiego caego kraju i geograficznie nawet rodkowy
punkt Hercegowiny, jako porzecza wód Neretwy.

Wysokie strategiczne znaczenie tego punktu rozumieli

juz doskonale Rzymianie i wznieli tu za cesarza Trajana

wspaniay, o jednym uku, most, który dotd trwa jeszcze.

Most ten w rednich wiekach, razem z lezc przy nim
osad, nazywano „most^star". Nazwa ta za przesza nastp^

nie i na miasto, jakie tu dopiero w poowie XV wieku (1440)

wzniós Radowoj Gost, marszaek dworu wojewody Szcze^

pana, który pierwszy otrzyma od cesarza Fryderyka III-go

tytu „hercoga", spowodowujcy nastpnie i sam nazw
nowoytn kraju do nalecego. Takie bowiem jest ródo
istotne nazwy „Hercegowina", tyle obcej sowiaskiej mo^
wic, lecz wytworzonej w jej duchu, jak: kralewina, bano^

wina, wojewodyna. Turcy, zagarnwszy ow posiado Szcze^

pana i tworzc z niej swój „ejalet" muzumaski pod na"

zw „Hersek", zrozumieli, równie jak Rzymianie, ca wag
strategicznego pooenia Mostaru i z czasem przenieli tu

stolic kraju jako te siedlisko osobnych, niezalenych od

Bonii, hercegowiskich wezyrów.
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Nic dziwnego tedy, ie, po przyjciu islamu przez znacz"

niejsz cz krajowej szlachty, Mostar sta si najbardziej

muzulmaskiem miastem Hercegowiny. Jest tu najwyszy
przedstawiciel duchowny islamu w prowincyi, mufty, i kil^

kadziesit (40) meczetów, na ilo mieszkaców, wynoszc
18,000, z których zaledwie do 4,000 chrzecijan obrzdku
wschodniego i katolików. Znana tez jest gorliwo prawO'

wierna „Mostarlijów".

Wszake, mimo to wszystko, kadego tu uderzy dwO''

isty charakter miasta i spoeczestwa.

Co do mnie, nie zdoam tu odda wraenia, jakie ro-^

bil na mnie widok tego miasta sowiasko^mahometa-'
skiego. Nie spotykaem tu waciwie adnej niespodzianki:

owszem, obeznany ju oddawna z tym wiatem, nie dopa**

trywaem nawet odrazu tego wszystkiego, o czem ju z góry

dobrze wiedziaem.

Ale przecie, mimo to, dugo nie mogem si oswoi

ze sprzecznoci, jakby w przewiadczeniu wasnem, wywo^
ujc co krok prawie nieme w duszy zapytania: czy to

wszystko by moe muzulmaskiem?! lub czy to sowian"

skie jednak?! Dotd nawet nie umiem sobie dobrze tego

oryginalnego wraenia wytómaczy; widocznie sama skala

faktu niezwyczajna, jednorazowo wyobrani uderzajca, jest

tego przyczyn.

Gdy si ju oswoi z Mostarem, podoba si tu nawet

pewna patryarchalna prostota i nieprzymuszono we wszy^

stkiem, przypominajca zarówno wie nasz, jak i Wschód
daleki. Poza pozorami te surowoci tureckiej spotyka si

tu swobodn uprzejmo, dobroduszno i sodycz.

Wicej tu s zwarci w sobie chrzecijanie, anieli wy^

znawcy proroka: powody czego zbyt dotykalne, by takowe

tómaczy.
Co do chrzecijan, przewaaj tu stanowczo iloci wy^

znawcy wschodniego kocioa. Mona ich liczy w Mosta^

rze do 3500 na 500 katolików, jedni i drudzy buduj od
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niedawna dopiero wspanialsze witynie, dotd bowiem nie

odwaaa si tumiona surowo „raja" pomyle nawet o czem
podobnem.

Wszake ginie tu zupenie znaczenie clirzecijan, i te^

raz, wobec przemonej siy „poturczeców", tem bardziej,

ze przy saboci swej liczebnej „hriscianie" i „kocianie",

„wlasi" czy „srbi" i „szokcy", grecy i acinnicy, po dawne^

mu wasnym antagonizmem si obezwadniaj.

Mostar tem naturalniej sta si ogniskiem iycia caego

kraju, ile e, jak powiedzielimy wyej, stanowi geograficz"

nie rodkowy punkt onego. Ley on jakby u gównego w^
za sieci wód Neretwy, której przestwór porzecz wycznie
stanowi Hercegowin. Kady jej strumie prawie naley

do hydrograficznego systematu Neretwy, kada ziemica z tylu

wyosobnianych orograficznie czstek tego kraju winna wik^
sz lub mniejsz obfito swego ycia tylko stopniowi zaso"

bnoci jakiego promienia wód, pdzcego powierzchni zie^

mi czy podziemnymi nurtami ku Neretwie.

Jak kapryna jest w swym biegu Trebisznica, pozna-

limy to ju w drodze. Ale takie s wszystkie niemal jej

siostrzyce i sama macierz nawet.

Oto naprzykad owa Buna, któr przebylimy u jej

ujcia do Neretwy, po wspaniaym rzymskim mocie, do*'

td jeszcze trwajcym, wypywa u podnóa par godzin std

odlegej urwy u staroytnego zamku Bagaj, siedziby nie-'

gdy wspaniaej „hercoga Szciopana". Ale zostawaby w wiel"

kim bdzie ten, ktoby sdzi, e tu jej pocztek.

róda Buny waciwie znajduj si a u Czarnogór^

skiej granicy. Zbiegajc si w jeden strumie, Muszyc
zwany, oywiaj one wysok równic Gacka, gówn wido^

wni obecnej walki zawzitej, na której wanie znajduj

si Piana, Kostacz, Czernica, Lipnik, Metokia i inne pami
tne krwawemi zapasy miejsca.

U wyjcia z gackiej równiny ginie Muszyca w „ponO'-

rze", otchani górskiego podnóa. Lecz wnet si ocuca pod

Pisma t. V. 9
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nazw Zaomki na Newesyskiem " polu, najrozleglejszcj

Hercegowiny równinie, yzne], ludnej, gdzie wanie obecne

powstanie si rozpoczo. Przebiegszy pole Newesinja, ^i"

nie potem równie w ponorze, by niebawem dalej wystrze^

lic z pod skalisk jako Buna.

Neretwa sama, clio nie znika po ponorach, przebiega

zato kraj w tak fantastycznych zwrotach, jak iaden z jej

dopywów. ródliska jej lez wród dzikich wyyn wntrza
kraju, niedaleko od Newesinja. Nabrzmiaa potokami s^
siednich wzgórz rzeka padzi najprzód std wprost ku pól-'

nocy, jakby ku bosaskiej granicy, nie ku „sinemu" mo^
rzu. Lecz nagle robi zwrot na lewo i od miasta Konicy
pynie na zachód, równolegle z acuchem gór wielkiego

wododziau, ai do ujcia w ni Ramy ze staroytn tegoi

nazwiska stolic kraju, dzi w gruzach.

Od Ramy za, okolic synn z piknoci kobiet, pie-
szy Neretwa wykiem wprost na poudnie ku Mostarowi.

Ale nim si przedrze do Mostaru, musi Neretwa pier^

wej jeszcze, o jakie 20 minut przed miastem, stoczy strasz^

liw walk z gronymi olbrzymami Humem i Weleiem,
które swemi odnóami twardej opoki ciskaj tak silnie

wezbran rzek, e ta zaledwie przerwa si przez ten w^
ze kamieni podoa, mimo caej swej siy rozwcieczonej.

Wymya tu przecie woda przerwy midzy skaami, ale*-

dwie od 2^ch do 6^ciu stóp szerokie, i przez nie pdzi dalej

ku Mostarowi. Przerwy te z atwoci mona przeskoczy

i przej such nog na drugi brzeg. Jest to nawet ulubiona

rozrywka muzumaskiej modziey w jej witecznych poza

miasto wycieczkach. Std te miejsce to, wspaniay bardzo

widok przedstawiajce, zwie si u ludu „Skakati".

Za Mostarem pynie Neretwa dalej jeszcze nieco ku
poudniowi, a potem ku poudnio-'zachodowi zwróciwszy,

przekracza granic Dalmacyi dzisiejszej i wpada kilku ra*'

mionami do „sinego" Adryatyku. Tu po drodze przyjmuje

w siebie, z prawej strony, najprzód, podobnie jak inne sio^
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strzyce wodne Hercegowiny, kapryn Jasenic. Ta bowiem

jest tylko dalszym cigiem owej Listicy, idcej od stoecz^

nego w staroytnoci Dalminium, skromnego dzi Duwna,

która, przepynwszy jeziorzysko, Mostarskie^-blato zwane,

ginie w otchani pod Humem, by dalej znów si wyrwa
z podziemi pod inn nazw. Bliej za granicy Dalmacyi

wpada do Neretwy Trebiszat.

Lecz prawa strona dolnego biegu Neretwy jest nie^

skoczenie mniej dzi interesujca, co do objawów yw^
szego narodowego ycia, od prawej strony jej wierzciowisk,

od równiny Gacka, gdzie wanie wre najzaartsza walka.

IV.

Wysoce fantastycznej Iiydrograficznej sieci wód Herce"

gowiny odpowiada najzupeniej i ukad tez jej powierzclini

orograficznej.

Alpejska to kraina w calem znaczeniu!

Wody Neretwy otoczyy tu pówiecem acucliy grzbie^

tów skalnycli, stanowicyci lini wielkiego icli wododziau od

dopywów Sawy, a wic Dunaju i Czarnego morza, — a za^

razem stanowicych lini graniczn waciwej Hercegowiny,

od Krainy horwackiej, Bonii i Rascyi.

Granic czarnogórsk stanowi równie grzbiety ponin

wododziau od Moraczy. A nawet na granicy dalmackiej

cignie si, jak widzielimy, acuch gór dzikich; chocia,

mimo to, dolna Dalmacya, geograficznie i historycznie, do

Hercegowiny naley, jako te „przymorze".

Cae wntrze nadto kraju przerznite jest wzdu g^
stemi pasmami mniej lub wicej wyniosych grzbietów wa"

piennych, rzadko gdzie zaledwie okrytych lasem, a zwykle

najeonych, jako turnie,nagiemi, ponuro dumnemi szczytami.

Pasma, prawie wszystkie, id równolegle do wybrzea

morskiego i linii granicznej od Bonii. Wznosz si one
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tern wyz), im wiccj zbliaj wogóle ku poudniowi, gdzie

olbrzymi Dormitor, stojcy jakby na stray Hercegowiny,

Rascyi i Czarnogórza, wystrzela na 7,600 stóp nad powierzch^

ni morza. cz si nieraz pasma te podune wzajem
przez nisze grzbiety; nieraz za przerzynaj je w poprzek

rozszalae wody górskie, wdzierajce si midzy rozpadliny

lub nurty podziemne. Powstaje std tedy dziwnie urozmai
eona szacliownica wyyn oraz równin, nawet nizin, jednem

sowem, owycli „pól" znanych, mniej lub wicej rozlegych.

A wród ich rozgranicza i midzy górami labirynty wwo^
zów, dzikie ostpy, jaskinie, przepaciowe „ponory", w któ''

rych rzeki cae gin!

Jedyny kraj do prowadzenia dugiej, upartej powsta"
czej wojny — wojny domowej lub za niepodlego kraju,

gdzie sama natura tyle sabszym pomaga.

Wic te Hercegowina, z podobnem wielce do niej s^
siedniem Czarnogórzem, zawsze odgryway niezmiernie

wan rol w poudniowej Sowiaszczynie. Tu byo gnia^

zdo rodu Nemanjów, który skupi wszystkie „upy" serb"

skie w jedn polityczn cao i wzniós potne carstwo Du"
szana. Tu najduej przetrwaa nieujarzmiona przez Tur"

ków wolno norodowa i najpierwej te pocza si znów
dopomina o prawo do ycia. Hercegowina dalej bya dziel"

nic S"go Savy, „patrimonium Sancti Sabbae", pierwszego

naprawd duchowego „owieciciela" narodu serbskiego. Her"

cegowina te przedewszystkiem bya kolebk synnej boha"

terskiej pieni Serbów. I szlachta tutejsza muzumaska
najzawziciej do koca bronia si od nowych reform Por"

tyf godzcych na obalenie jej przewagi. I lud tutejszy chrze"

cijaski dzielniej od swych ssiadów Boniaków mierzy
gi z przemoc, a dzi oto zwraca uwag na si caej Europy.

Co wypadki przynios, co wola wielkich pastw orze"

cze — trudno przewidzie. A tymczasem kraj pozostaje pod
przemoc tureck, mona klasa zwierzchnicza jest muzu"
mask — i stolica kraju, Mostar, przedstawia wycznie
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prawic ycie wiata, dla którego ideay duchowe s zawarte

w koranie.

wiat ten niemniej interesujcy przeto. Kultura obca

islamu, na pniu sowiaskim najpomylniej zaszczepiona

i kwiatem bujnym okryta — to zaiste przedmiot godny naj''

gbszego zastanowienia si.

Podbój turecki, prowadzc w nieuniknionem nastpstwie

za sob przeobraenie caego dotycliczasowego spoecznego

ustroju Hercegowiny, porywajc w objcia islamu ca nie^

mai szlacit kraju—nie móg pozosta bez wywarcia z bie^

giem czasu najpotniejszego wpywu na ni. Mniejsza o to,

ze przyjcie islamu byo tu bardziej przymusowe. Raz za*-

szczepiony, rozwija si on niepowstrzymanie: zajaniay
obok, z nowyci ideaów wiary, nowe ideay ycia. Miaa
ta cywilizacya obca, wnoszona tu przez zwycizców, o dziko^

wieej mocy zbrojnej i wytonym ducia fanatyzmie, co
ujmujcego, co zaraliwego, pontnego niepokonanie. Kto
si raz ukorzy przed ni — ju nie by zdolny oprze si
prdowi, jaki go porywa. W taki sposób Hercegowina,

w krótkim do czasie podboju, staa si w znaczniejszej cz^
ci przewodniczcej klasy równie szczerze muzumask,
„tureck", jak pobratymcze jej Bonia i Rascya.

Ale byby w wielkim bdzie, ktoby sobie ten wiat
„turecki" poudniowej Sowiaszczyzny przedstawia zupc"
nie podobnym do ogólnego typu muzumaskiego, wszeci^

wadnego na Wsctiodzie. wiat to zupenie odrbny, samO'-

istny, oryginalny, zwarty w sobie, róny od tego wszyst"

kiego, co si spotyka wród innyci ludów islamu.

Nie zapominajmy bowiem, e islam, ju w samym
pocztku swej przemocy, by zbyt mao wymagajcy dla

nowyci wyznawców. Zostawia on im nietykaln ici naro"

dowo sowiask, ici przedwieczny obyczaj domowy, cay
narodowy i rodzinny ustrój ici dawny. Zostawi nienaru^

szonym obyczaj cirzecijaski jednoestwa, niczem nie na'-

dwera solidarnej wasnoci rodu, wyborczoci przedstawi-
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cieli cnego, trybu dziedziczenia i t. p. Zostawi wszelkie

nadto starosowiaskie zwizki ekonomiczne i moralne : utrzyj

ma „zadrug", z jej cis wspólnoci rodu gospodarcz,

uwici „pobratymstwo" i t. d. Wymaga natomiast jedy

nie uznania zasadniczej nauki proroka i przestrzegania pe^'

wnyci, bardziej zewntrznycli i obrzdowyci przepisów

koranu.

Nic uderzajcego wic, e dzisiejsi begowie, agowie,

prawowici dziedzice dawnych „wastelów" kraju, jego „pleni"

stwa", nie przestali by nigdy ziemianami, szlacht— podo"

bn zupenie we wszystkiem, w zem i dobrem, do pobra"

tymczej im szlachty reszty ludów sowiaskich.

Nic uderzajcego, ze i sama rodzina ta szlachecka, mu^
zumaska, przedstawia tu inny obraz, ni u Osmanów
i wogóle wszystkich Azyatów; e i kobieta tu zajmuje inne,

zacniejsze stanowisko w rodzinie. Nie zapominajmy bowiem:
kobieta sowiaska, stajc si muzumank, wcale si ujarz^'

mi nie daa!...

Przestrzega ona wprawdzie, w wikszych miastach, po^

wierzchowny obyczaj wschodni do surowo, surowiej nie^

raz nawet, ni w Stambule; ale niewoli haremowej nie znosi.

Nie daa si ona uj w wizy— ani wymysom obyczajów,

wschodnich, ani ubliajcym jej dumie przepisom koranu

i umiaa pozosta towarzyszk ma jedyn— i pani domu.

Co wicej, uchronia w domu wasnym stary obyczaj ro"

dowy, swobod wyboru dziewczc, romantyzm ywy w sto^

sunku modziey; oywiaa przewanie duch poetyczny na-'

rodu, towarzysko i twórczo duchow, utrzymujc wi^
cie nietykalno domowego ogniska.

Moc tak przewan w yciu nadaway, po czci, ko*"

biecie tutejszej — jej urok i pikno, jakiemi powszechnie

dotd si ona odznacza. Nad Ram i rednim biegiem Ne^

retwy pikna córka szlachetnego rodu, „plemstwa". Herce"

gowiny nie chciaa zasoni swego uroczego oblicza, zostajc
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muzumank — i trzyma si dumnie tego zwyczaju do dzi

dnia!

Jaki za kobieta tutejsza moga wywiera wpyw na

zwycizców w pierwszyci czasaci podboju, da si atwo
wnioskowa juz z tego faktu, e kiedy raz pierwszy przy"

prowadzono w „jassyrze" kobiety sowiaskie na bazar sto^

eczny pierwszyci sutanów Brussy, dzicy Turkowie rozu^

mieli w uniesieniu, ii to s niebiaskie „Peri", jakie im
Aali w swej nieprzebranej dobrotliwoci zesa... Wiadomo
tez, e kiedy nastpnie stanli Turcy mocn nog w Euro^

pie i zasiedli w Adryanopolu, rozpasane icli „czambuy" nie

znay nic bardziej podanego nad jassyr niewiast sowian^

skici.

Ale tez i potem, po przyjciu islamu, nie pozwolia

si kobieta Bonii i Hercegowiny upodrzdni przez jakie

obce rywalki. W iaremie sowiaskim nie mogo by mowy
wprowadzeniu do rodziny jakiej Czerkieski, Gruzinki lub

jakiejkolwiek cudzej kobiety — nie pozwoliyby na to za

nic ani matka, ani siostry szlachetnego bega.

Std rody szlacieckie, nietknite adnem krzyowa^
niem krwi, utrzymay dotd swój czysty pikny typ so^

wiaski, tyle je w wiecie muzumaskim wyróniajcy.
Pamitam — ja sam kiedy (1870), na kresacli Arabi''

stanu, w pustyni, jednym rzutem oka wyróniem wród
oddziau kresowej stray tureckiej ag Boniaka, którego

smutne prawo „osvety" — zemsty krwawej, tam zapdzio.

1 musz tu wyzna: po poznaniu si czulimy si ród
Azyatów jak swoi, do siebie nalecy.

Serdecznie przywizany do swego domowego ogniska,

do swej rodziny, muzumanin Bonii i Hercegowiny prze"

cliowa wicie strzeon w jej onie narodow tradycy.

Czci on jzyk swój jako najdrosz spucizn po oj"

caci, pielgnuje go, uprawia. Miuje do namitnoci poe"

zy narodow. Niewtpliwie: dwór bega jest moe gO"

cinniejszym przybytkiem pieni od poniny hajduczej! —



136 ALEKSANDER JABONOWSKI.

Mniejsza, czy bohaterem tej pieni bdzie Hasan^aga Czen^

giez, pan na Lipniku— muzumanin, czy nalecy do wszy^

stkich—synny Marko Kraljewicz, czy tez boiater ctirzeci"

jastwa, jaki Sybinjanin Janko (Hunyad), lub junak gór^

ski— iajduk Welko, albo dziesiciu innycli. Mniejsza— czy

ideaem tej pieni bdzie wspaniale pikna Hajkuna, sio--

stra bega Lubowicza z Newesyskiego^pola, czy rzewna,

smutna Milica— clirzecijanka!

Oczywicie wic, przy takich warunkach moralnych,

istotna cywilizacya oryentalno^muzumaska nie moga g^
bokich puci tutaj korzeni—ani uczono arabska, ani ide"

ay azyatyckiej poezyi. Beg lub aga by przedewszystkiem

szlachcicem i onierzem, i najpoczciwiej zwykle nie rozu^

mia ani „bilmes" po turecku, a nawet nie potrzebowa

tego, bo w razie danym, choby w Stambule, z janczarami,

rozmówi si po sowiasku. Co za do ideaów obcego

wiata poetycznego — nic mu nie zdoao zastpi jego ro"

dzimej „pjesmy".

ywo przechowujc tradycye swe rodowe, przechowaa

w znaczniejszej czci szlachta i swe staroytne rodzinne na*-

zwiska, któremi si dumnie szczyci. Nie zaniedbuje ich ni*'

gdy dodawa przy swych imionach muzumaskich—wbrew
zwyczajowi wschodniemu. Nie zapomina tez nawet o swych

herbach, a nawet nieraz — o dniu chrzecijaskiego patrona

swego rodu.

Ale, na nieszczcie, twardo tez szlachta pamita i o swej,

niegdy, nieograniczonej wadzy nad „kmetem", i o jego

bezwarunkowem poddastwie! Za nic wic w jej oczach

caa nieodzowno ustpstw, wymaganych przez zmian ogól^

nych warunków kraju, wszelkie „hatty" i „tanzimaty" pa^

dyszacha! Mimo nieustannych nawet niepowodze, dozna"

wanych przy podniesieniu broni przeciw Porcie, poczwszy
od Husseina z Gradaszacu— wezyra Bonii, i Alego ze Sto^

lacza— wezyra Hercegowiny, i ostatecznego tryumfu wadzy
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sultaskiej — nie chciaa si szlachta dotd zdecydowa na

szczere ustpstwa ludowi.

Musiaa wic „raja" sama sobie radzi, chwytajc od

czasu do czasu za bro. A oto wybucha ostatnie obecnie

powstanie — Lubibraticza, które, zwracajc na si, przez swe

nastpne spotnienie, uwag caej Europy, w kadym juz

razie, bez wzgldu na moliwe nastpstwa polityczne, dol
ludu nieco podnie musi.

Powstanie obecne ludu hercegowiskiego byo nieod^

zownym wynikiem jego najopakaszego dotd stanu, pod

kadym wzgldem.
Do jakiego stopnia niewiele polepszya si dola nic"

szczsnej „rai" w cigu ostatniego 25''lecia, pomimo szcze"

rych nawet w czci usiowa Porty, zmierzajcych do za^

prowadzenia stanowczych reform wogóle i okrelenia ekono^

miczno-'spoecznych stosunków Bonii i Hercegowiny — niech

wiadczy obraz jej stanu, wiernie przedstawionego w r. 1850,

porównany z ow rzeczywistoci, jaka mnie, podrónego,

smutnie uderzaa, jeszcze po dwudziestu z gór latach po^

tem — w zaraniu obecnego wybuchu.

Obraz ten stosunków z 1850 roku podaje, samochcc
niejako a w ywych nadzwyczaj barwach, znany w pou^
dniowo^-slowiaskicm pimiennictwie Slavaliub Boszniak,

w doczonej przy kocu swej ksiki, jako pia desideria,

petycyi niby pognbionego ludu do „szczliwie panujcego"

wówczas sutana Abdu^Medyda.
Zawiera ona 27 punktów — i brzmi co do swej treci,

jak nastpuje:

1) Abymy odtd nie byli nazywani „raj", lecz wo^
gole poddanymi cesarstwa Tureckiego.

— Otó rzecz maej wagi, zdaje si; ale dzi jeszcze —
tylko chyba stanwszy na gardle „spahii" szlachetnemu,

jakiemu Brankowiczowi lub Sokolowiczowi, monaby go

zmusi do tego, aby nie nazywa dawnych „kmetów"
swoich — „raj", t. j. trzod — z arabska, chocia równo
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obywatelska zapewniona bya przez „hattyszeriP jeszcze

1836 r.

2) Bymy wobec prawa równi byli Turkom; jako

tez aby sd nie by wydawany podug pierwszestwa wy^
znania, lecz podug prawa i sprawiedliwoci.

— Moinaby tez byo powtórzy to yczenie, miao,
i po 20 lataci — tak nic si pod tym wzgldem nie zmie^

nio! Kadowie sdz waciwie raj podug prawa — t. j.

koranu, jak go sami rozumiej. Ale raja nie moe wiad^
czy przeciw Turczynowi, a gdy ma z nim spraw, musi
postawi za wiadków dwóch muzumanów, któryci, oczy^

wicie, niczem do tego nie zobowie. Próne wic docliO"

dzenie sprawy z Turczynem!

3) Aby wszystkie „szury", t. j. rady okrgowe przy

kadyci, skaday si nadal w poowie z muzumanów, w dru^

giej za z chrzecijan.

— Owszem, co do tego punktu, weszo w ycie ró"

wnouprawnienie alla turca, przy odpowiednim wszake po^

dziale pracy; gdy Turcy tedy, z kadym, sprawy rozstrzy^

gaj, delegaci rai podaj im kaw i lulki tymczasem.

4) Podatki i daniny niech Turcy i chrzecijanie osO''

bno midzy sob zbieraj i wezyrowi odwo.
— Dawny tryb wydzierawiania podatków przetrwa

do ostatniej chwili; a cho dzierawca niezawsze muzu"
manin— jednak nie lej bywa z tcm ludowi— podug przy^

sowia: „najteyj je gladan Turczyn i syt chriszcianin!"

5) Podatki i daniny niech bd pobierane nie z do*-

mów, lecz z dostatku i roli.

— danie to zostao wywoane przez woajc o pom"
st krzywd rai, jaka j dotkna, skutkiem wprowadzenia
w ycie mniemanej reformy postpowej na mocy carskiego

„tanzimatu''. Oto — za starego porzdku, do r. 1848, „po^

T€z", t. j. podatek od roli, jaki jedynie kmie paci, by
wcale nieznaczny. Odtd mieli go paci wszyscy, bez ró^

inicy stanu i wyznania, stosownie do iloci posiadanej
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ziemi. Lecz begowie szlachetni— i tu sobie poradzili: ogóln
sum nalenego rzdowi nowego porezu rozdzielili na do-'

my — skutkiem czego najuboszy raja musia paci tyle,

co spahija mony! Stosunek za ten przetrwa i dalej, mi"

mo upadku ostatniego powstania muzumaskiej szlachty,

jakie w par lat potem wybucho.

6) „Haracz", pacony przez chrzecijan od gowy m"
skiej — niech bdzie zniesiony, jako przciwny obywatel"

skiemu równouprawnieniu.
— Istotnie, w r. 1855 zniesiono haracz, zamieniajc go

przez tak zwan „bedeli" czy „askeryj", — „wojnin" po

sowiasku, t. j. to samo pogówne, za uwolnienie niby

od suby wojskowej, przez chrzecijan pacone; wszake
ju nie, jak dawniej, 15 piastrów haraczu wynoszce, lecz 40.

Potem za wojnin nawet do 90 piastrów podniesiono.

7) Chrzecijanie niech bd przyjmowani do wojska

i maj starszyzn z ona swego.

— Utworzono wprawdzie dwa puki z chrzecijan —
kozacki i dragoski; lecz byy one zoone z ochotników

i zostaway na osobnych prawach, nie majc nic wspólnego

ze susznemi wymaganiami rai. Stan za taki trwa i dotd.

8) Carska dziesicina niech zostanie obliczona pO"

dug wartoci i pobieran odtd bdzie w gotówce.

— Oprócz dziesiciny, wypacanej w naturze spahijom,

jako wacicielom ziemi, dawa kmie takow i rzdowi —
co byo dla poborców przedmiotem na jdokuczliwszych

naduy.
9) Kmiecie niech panom pac daniny z ziemi tylko

„szestin" (szóst cz), i jedynie od zboa, siana i tytO"

niu, bez dostawy dla dworu; zato nie bd obowizani pa"

nowie za nich podatku dopaca.
— Wiadomo, i w r. 1848, firmanem sutaskim, znie"

siona zostaa paszczyzna. Lecz wprowadzenie tego w ycie

polecone byo, jakby umylnie, jednemu z moniejszych

begów bosaskich, gonemu w swoim czasie Tahio"paszy.



140 ALEKSANDER JABONOWSKI.

Na radzie wic ziemiaskiej, przeze zwoanej, postanowio-'

no, aby kmiecie, wzamian paszczyzny, dawali odtd pa-'

nom ^3 zbiorów z pól i V2 siana, spahije za bd paci
za nicli Vs porezu, t. j. podatku od roli. W taki sposób

powstaa tak zwana „tretina", jako niby „dobrowolna"

umowa ziemian z kmiemi. Ale oto, juz w lat par po^

tern, woa lud o jej zamian. Jak za sobie szlachta dalej

z porezem postpia — juiemy widzieli.

10) Spahija nie powinien mie prawa samowolnie

usuwa kmiecia z roli, ciyba gdy ten okae si niewypa"
calnym; lecz i w takim razie winien zwróci nakad na za-*

siew, szczepy i budowle, przeze wyoony.
— Co si przecie dziao pod tym wzgldem do osta*'

tniej ciwili, wiadczy tylko smutnie o najrozpasaszej sa^

mowoli begów i agów.

11) Paszczyzna, „beglug", niech juz nigdy nie wróci.

— Wiemy tez, ze w r. 1848 zniesiona ona zostaa

rzeczywicie; lecz — na papierze jedynie; bo nieszczsny

raja musi przecie odbywa nakazywan mu robocizn, jeli

nie chce by roli pozbawiony.

12) Wydatki podróne wezyrów, wojskowych i su-*

taskich urzdników — niech bd pokrywane ze skarbu

pastwa.
— By to bowiem ciar straszliwy, jaki wycznie

ubogiego kmiecia przygniata. Ale i do ostatniej chwili

wszystko idzie po dawnemu— podug przysowia: „Ne pyta

Turczyn ima li, nego daj!"

13) Naprawa dróg i mostów, jazda pocztowa i wszelkie

rodki nieodzowne dla podniesienia handlu i przemysu,
niech te co najpieszniej, kosztem rzdu, wchodzi w y^
cie poczn.

— O postpie pod tym wzgldem niech wiadczy, pO'

dana tu wyej, moja wasna podró ze wietnego DubrO'-

wnika przez górsk Szum do Trebinja. Wicej ni nie-

mio byoby mi tam spuszcza si drobn cieyn, wród



z NAD NERETWY. 141

opok dzikich, bez towarzystwa junaczego Tryfka! Nawet
na Trebiczycy, pod miastem, dopiero teraz, jak sycha,

Rauf^pasza kaza most rzuci, tam, gdzie ja w bród jeszcze

konno przechodziem. Zastaem juz wprawdzie pószosek

skrócony, od Stolacza do Mostaru, ale na tem prawie i kop-

ni. A w Mostarze stoecznym widziaem jeszcze, jak

poczciwy „Turczyn" cign sobie spor sztuk budulcu

z gór konno, w ten istnie barbarzyski sposób, e odzio^

mek by sznurem przywizany do mocnego ku drewnia^

nego (samary), a wierzchoek wlók si po kamienisku

ostrem — e lito braa, patrzc na biedne zwierz. A prze-'

mys? dugo jeszcze tu na czeka...

14) Drukarnia dla chrzecijan

—

urzdzona bdzie kosz^

tem publicznym.

— Stana wprawdzie jedyna drukarnia na ca Boni
i Hercegowin, w Serajewie, gdzie drukuj „carskie" ukazy

i liche pismo urzdowe pod tyt. „Bosna". Ale nie ma z tego

raja adnej pociechy.

15) By tez chrzecijanie wyznania greckiego mogli

swobodnie wybiera metropolit i biskupów, obeznanych

z jzykiem i obyczajem kraju, którzyby nastpnie przed-

stawiani byli na zatwierdzenie sutana.

— Najboleniejsza to strona w yciu rai Bonii i Her-'

cegowiny — nie posiada nawet wyszych przewodników

duchownych z ona wasnego narodu! Wiadomo bowiem,

ii po usuniciu si patryarchów serbskich do Wgier wla^

dz ich tu zastpili patryarchowie greccy Konstantynopola.

Pod panowaniem za Turków sam ten patryarchat zosta

przedmiotem licytacyi pomidzy czonkami osawionego Fa"

naru. Oczywicie wic, e i posady wszystkie biskupie byy
dawane tylko wicej ofiarujcemu. Jak tedy taki wadyka*"

Grek, spekulant, móg si zachowywa wzgldem powierzo"

nego jego opiece sowiaskiego ludu — tómaczy nie po-*

trzebujemy. Znosi lud sroisze moie ciemistwo od hie"

rarchii greckiej, ni od Turków, i bardziej j przeto znie^
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nawidzi! Porcie byo z tern wygodnie; wadykowie greccy

byli pierwszymi zausznikami rzdu. Na nieszczcie stan

podobny trwa dotd jeszcze. Poczciwi Bulgarowie juz pra^

wie wydobyli si z paszczy Fanaru i zdobyli sobie swój

wasny egzarchat; a raja Bonii i Hercegowiny jeszcze znosi

przekupniów greckich.

16) Bymy mogli wyznawa swobodnie sw wiar;
przeto nieci nam wolno bdzie stare kocioy i klasztory

naprawia, rozszerza, a gdzie zajdzie potrzeba, stawia nowe,

mie dzwony i dzwonnice, i obrzdy religijne publiczne wy-'

konywa.
— Pod tym wzgldem naprawd zdobyo si juz nieco

wicej swobody. W Mostarze samym, w czasie mego tam
pobytu 1872 r., tak katolicy, jak i wyznawcy obrzdku
wschodniego, wznosili bez przeszkody do wietne muro'
wane witynie. Lecz daleko jeszcze do tego, aby dzwony
miay przerywa woanie muezyna z minaretu...

17) Targi — niech zostan przeoone z niedzieli na
powszedni dzie.

— Co wcale nieatwo, póki koran panuje: po tU"

recku bowiem niedziela zwie si nawet „pazazgjunu" —
dniem targowym wycznie.

18) Gminie kadej niech dozwolone bdzie zaoy
szko i przywoa nauczycieli z zagranicy, którychby opla"

ca skarb publiczny; niechaj nam tez bdzie wolno syny

nasze za granic na nauk posya.
— Pod tym wzgldem równie przyzna naley pe"

wien postp, chocia istnienie szkóki mocno zawiso od

dobrej woli spahii i wadyki^^Greka ; rzd natomiast nic si
w to nie wdaje.

19) Dzieci nasze niech bd przyjmowane do caro**

grodzkiej szkoy lekarskiej i inynierskiej— na koszt skarbu.

— Poczo to ju wchodzi podobno w ycie, do pewnego
stopnia.

20) Abymy przy wysokiej wadzy mie mogli dwóch
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mów zaufania, utrzymywanych naszym kosztem, którzyby

zanosili przed panujcego nasze proby, posiadali gos przy

naradach urzdowych i owiadamiali nas z rozporzdzeniami

wadzy.
— Próne pragnienia: przedstawicielem wogóle wyzna-

wców wschodniego kocioa, przy wysokiej Porcie, jest pa"

tryarcha konstantynopolski — Grek!...

21) Aby wszyscy urzdnicy chrzecijascy i tureccy

opacani byli ze skarbu krajowego, by tez nie potrzebowali

y z doranych pat i kar.

— adnej przecie odmiany: yje bowiem urzdnik po

dawnemu z upu, jaki mu si uda zdoby na rai, pomimo
cilej niby okrelonych praw jego. Zreszt licha paca rz^

dowa mu nie wystarczy.

22) „Krwarina" (pomsta) niech bdzie zniesiona, aby

gminy nie byy obowizane paci kary za krew zabitego:

sd niech zabójc wyledzi i podug prawa ukarze.

— Trudna z tern sprawa, gdy, przy braku porzdku
w kraju, gboko zakorzeniony stary obyczaj „osvety", krwa^

wej zemsty, równie staje temu na przeszkodzie.

23) Niech wolno bdzie kademu oddawa si, pO"

dug upodobania, wszelkim rzemiosom i handlowi.

— adnego postpu: tacy przedstawiciele uprzywilejo"

wanego „prawowiernego" przemysu, jak puszkarz, rymarz,

a nawet balwierz i „kadiyja", nie znieliby i teraz jeszcze

wspózawodnictwa giaurów.

24) Rachunki wszelkich dochodów i rozchodów ziem^

skich niech bd prowadzone jawnie i nastpnie podawane

do wiadomoci narodowi.

— W tem przecie zapragna by raja za wczenie cie^

kaw...

25) Cesarskie i wszelkie urzdowe rozkazy — niech

nam bd ogaszane, obok tureckiego tekstu, i po sowian"

sku, bomy dotd nigdy dobrze zrozumie nie mogli, co

si nam nakazuje i zaleca.
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— Nawet „Turczyn prawy" zwykle nie rozumia ani

„bilmes" tego; a dlaczegó miaby by lepszy od niego

raja?! Dzi przecie, podobno, w dzienniku urzdowym „Bo^-

sna" ogaszane s juz rozporzdzenia rzdowe i po sowiasku.

26) Aby nam wolno byo zgromadza si, nieuzbrojo"

nym, dla narad—w przedmiocie szkó, pimiennictwa i gO"

spodarstwa.

— W zasadzie tez wolno; ale pierwszy lepszy Turczyn

moe temu przeszkodzi.

27) Nieci nam nakoniec wolno bdzie swobodnie

wychodzi za granic, bymy tam przecie mogli znale ka^

waek clileba, gdy w domu z godu umieramy.
— Otói wolno kademu, kto bliszy granicy a ma

or, by si w drodze od pocigu obroni...

Taki to postp zaszed w spoecznyci stosunkach Her^

cegowiny w cigu ubiegego 25^1ecia!

Nieche te nikt nie wtpi, e jedyne wyjcie, jakie

pozostawao—byo to ponowne chwycenie ludu za bro!
Raja, napewno, nawet w najgorszym razie, wygra na

tem nieco. Co si za z krajem stanie—o tem tylko Europa

zdecydowa moe!...
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(DOLA LUDU PODUG JEGO PRZYSÓW.)

Mimo caego rozgosu, jalciego nabrao obecnie powsta
nie iercegowislcie, mimo caej wagi politycznej i donioso^

ci onego, wtpi jednalc si powaamy, czy wielu ze lc^

dzcyci nawet pilniej za objawami potniejcego rucliu nad

Neretw rozumie w zupenoci istot tego ruchu i waciwe,
wewntrzne, gbsze przyczyny powstania.

Ze powstanie to nie jest zwrócone wycznie przeciw

wadzy i rzdom sutana — wiadomo powszechnie. Nie jest

tez ono ani narodowe do tyla, ani tem mniej natchnio^

ne przez jakie pobudki religijne, jakby to si zdaa zda"

wa mogo; nie wymierzone wic ono ani przeciw Turkom,
jako narodowi, ani tez przeciwko islamowi. Przewaa w niem

strona spoeczna stanowczo. Doi^y^wa to walka — w calem

znaczeniu.

W istocie rzeczy ma tu gra rol idea „jednoty jugO"

sowiaskiej" lub haso dnoci „wielko^serbskich"; nie

chodzi nawet w zasadzie o pen autonomi prowincyonaln.

Niespodziane wypadki lub postulata polityki wielkich mo"
carstw mog zadecydowa o przyszoci krain nad Bosn
i Neretw, jak tam wypadnie; lecz lud, co si rzuci do

broni, wymaga tylko wzgldnej ulgi w swej doli — przedc"

*) Gazeta Polska 1875.

Pisma t. V. 10
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wszystkicm od wadz miejscowych, od miejscowego zwierzch'-

nictwa.

Doprowadzony do ostatecznoci a poczuwszy si^ na

siach, wystpi on zbrojnie przeciw Turlcom. Ale trzeba

wiedzie, kogo on pod Turkiem rozumie, kogo ma za

Turka.

Wcale tu nie idzie o sutana, ani jego „osmanlijów":

tych lud hercegowiski prawie nie zna. Turcy dla — to

jego „plemstwo" wasne, jego szlachta rodowita, która po
zaborze kraju przez wyznawców proroka, dla utrzymania

swych kastowych przywilei, sama przyja islamizm i reli"^

gijnie „poturczya si". Ona to przedewszystkiem ciy nad

ludem: mimo wszelkich „tanzimatów" padyszacha, mimo
stanowczego osabienia jej potgi, po upadku ostatniego

przedstawiciela nieokieznanej siy monowadczej, pana na

Stolaczu, Ali^baszy Ryzwan^begowicza. Ona to (szlachta miej''

scowa muzumaska), jako begowie i agowie — posiadacze

ziemscy wiksi i mniejsi, jako kadowie — sdzcy podug
koranu, jako urzdnicy sutascy nazw rónych wreszcie —
ona to stanowi nienawistnych dla ludu „Turków". A Turcy

ci, ci begowie, agowie, kadowie, tem bezwzgldniejsi dla

ludu, o ile sami siebie uwaaj za najlepszych narodowców
(sowiaskich) i najistotniejsze obywatelstwo kraju. Wpra-*

wdzie paszczyzna juz zniesiona, lecz zaleno wieniaka
tem niemniej dotkliwa!

Otó powstanie obecne musi by z natury rzeczy prze^

waniej spoeczne; lecz nie do tego — z powodu wysoce

oryginalnego wytworzenia si tu w cigu dziejów stosunku

klas, wyzna i cywilizacyi jednego i tego narodu, musi te
ono nosi równie wyjtkowe wielce cechy charakterystyczne,

dajce mu pozór powstania narodowego i religijnego.

Waciwy tedy charakter powstania tego wówczas tylko

si f-ozumie naleycie, gdy si pojmuje donioso odcieni

nawet w istocie spoecznych stosunków kraju.

Nikt za nie zaprzeczy, aeby istota bytu spoecznego
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pewnego ludu nie miaa si wypowiada — najdzielniej,

najwybitniej — w jego przysowiach, jalco uznanej slcarbnicy

jego mdroci. Nie wtpimy wic, ze byoby to bardzo na

dobie, gdyby si dao cio na cliwil zajrze w gb tej

skarbnicy, dla zdobycia wiadectwa ludu o samym sobie.

Z przyjemnoci zatem witamy w 3^cli pierwszycli ze-*

szytacli illustrowanego pisma serbskiego, jakie wychodzi
zaczo w Wiedniu, przy kocu ubiegego roku, pod tytu-

em „Serbadija", ca grup (90) przysów ludowych, zebra-

nych w Hercegowinie. Witamy tem ywiej, e zebra je,

znany w wiecie naukowym sowiaskim staroytnik, a ostat*-

niemi laty konsul austryacki w Trebinju, Wuk Wrczewicz.

Nie s to przysowia w cisem znaczeniu, lecz raczej dya^

logowane „przypowiastki"; wszake znaczenie onych nie

mniejsze.

Przejrzyjmy tedy owe „pytalice", jako „narodne umo^
tworine", jako owoc twórczoci fantazyi ludu i spowied
jego duszy.

Oto na 90 tych przypowiastek wiksza cz jest ta'-

kich, które si wanie odnosz do bytu spoecznego i do^

tykaj najboleniejszej strony w iyciu hercegowiskiego ludu,

mianowicie jego zalenoci od klasy zwierzchniczej, czyli

„Turków" w pospolitem rozumieniu. Przypowiastki te po^

chodz oczywicie z czasów dawniejszych; przecie nie prze"

staj one charakteryzowa najywiej i sytuacyi dnia dzisiej"

szego. Nie zmieniy si czasy bowiem na tyle, by przysowia

ludu juz tylko o jego smutnej przeszoci wiadczy miay,

gdy mu oto przyszo rzuci si ostatecznie do broni!

Cika bo niedola doprowadza lud do tego: ciemiy
aga, krzywdzi kady, i wasny pop nieraz nie lepszy; „zu^

um", gwat i niewola powszechne. A wic w „uskoki" za

granic, lub w „hajduki" midzy góry niedostpne, nim si

gromadniej nie chwycio za bro, przy dobrej otusze bu"

tniejszej braci z Przymorza a Czarnej^Góry!

Wszake w przypowiastkach jeszcze panuje jaka re^
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zygnacya fatalistyczna, opromieniona dziwn ironi, roz"

paczliw a bohatersk, nad sw dol.

W bycie codziennym czek bez wyjcia. Na zapytanie

ssiada, dalmackiego Przymorca: — A jak tam u was pi-'

waj? — „raiah" hercegowiski z rozpacz odpowiada: — Nie

znam ci ja innej pieni, jedno jk i ao! A zapytane

w Dubrowniku, z katolicka pobonym, dzieci „iriszcia^

skie" (wscliodniego obrzdku) z Hercegowiny :— May, boisz

li si . Trójcy? — powiada rezolutnie: — „Czwórcy" si
nawet boj — t»agi, kadego, zuumczara i zaptyeh", boj si
czterech — pana, sdziego, poborcy i stranika!

Co Turczyn to ciemizca! Pyta raz Czarnogórzec ra^

iaha: — Czy znajdzie si Turek, coby nie by gwatownikiem?
i otrzyma smutnie zagadkow odpowied: — „Na sto jeden,

a na tysic ani jeden!" Tak tez zagadnity raiah przez ra--

iaha z innej okolicy: — Czy tam u was gorsi s agowie czy

proci Turcy?—dobitnie twierdzi:—„Wszyscy li, a najpierwsi

najgorsi, pierwsi nastpnych ucz, by nas gorzej mczyli!"

Turcy bowiem stworzeni s do panowania, a niewier-'

ne giaury do niewoli — tak ma by napisane w „kitabie",

ksidze w., podug sów wiejskiego „muftego", przewodnika

prawej wiary. — A czy nie pisze tam w kitabie, e i raiah

moe si dosta do raju? — pyta „czypczyja", wieniak, ag.
„Owszem, pociesza go aga, ale wtedy tylko, gdy pierwej

40 lat Turczynowi wiernie wysuy, a potem go Turczyn

rozsieka."

Wogóle wszystko przeznaczone dla Turka.

Pyta kady kadego: — A có, effendy, twoja raiah? — Ot
jako . .

. ,
powiada sdzia powany, „od tustej owcy runo

mi przypada, a od chudej, z biedy, cho miara mleka!" —
A dlaczego, „babo", oddae to jagni adze? — woa wiejski

chopczyna do ojca. — wHe, mój synku, odpowiada mu
stary, lepiej da zgodnie jedno, ni z przymusu dwoje!"

Nawet swoboda dziewczt niepewna. — A na co mi,

ago, poturczy córk? — skary si rozalony „czypczyja".

—



HERCEGOWCY. 149

„Eh, bo widzisz, brzydka i niewidoma wasza, a moda i la^-

dna nasza jest!" — tómaczy mu aga.

Ciemistwo ludu poddanego najrozpasasze i bezkarne.

Oto pyta aga wieniacze dzieci: — A wiesz za co ci bij? —
Bo aga! — odpowiada chopak. — Któi ci to powiedzia? —
Powiedzieli mi to dziad i ojciec ! — To znowu syn zagaduje

ojca wieniaka : — „Babo", gdy powróci nasz aga z Mekki,

czy bdzie tez tuc nas po dawnemu? — i syszy rozpaczli^

wie rezygnacyjne sowa: — Bdzie, synku, i bi, i gnbi! —
Jest w tem wszystkiem jakie fatalistyczne pochylenie gowy
pod niezwalczon przemoc!

Obok ciemistwa siy brutalnej, adnej rkojmi wa^
snoci. — Powiedz, effendy, pyta „knez", sotys wiejski,

„subasz", kiedy mi tez dug zwrócisz? — O zwróc najpe^

wniej, „kiedy si dwa pitki w roku spotkaj!" Biedny ra"

iah nie posiada nic prawie, coby móg nazwa swojem
wycznem dobrem. — Czy te my mamy co takiego, co

nie jest wasnoci agi?— pyta syn ojca. — „Owszem, mamy
dwie rzeczy, odpowiada ten, dusz i karmnego wieprza!"—
Ilei tu gorzkiej ironii nad wasn niedol!

Za to te dostatek powszechnym udziaem Turków.
Oto zagadn pobratym pobratyma: co si te najniezwy^

klej w wiecie widzie daje? I wypada z sarkastycznego zz^

stawienia pobratymów, e „ubogi Turczyn i karmnik chudy!"

W sdach sprawiedliwoci adnej: zdzierstwo uorgani"

zowane i bez litoci najmniejszej.

Juz Marko Kraljewicz, ów bohater pieni serbskich,

powiada matce, ze „do kadego idzie si z pen kieszeni

a wraca z prón!" Wic tez i sam kady dalej upewnia, e
„u kogo chybia a u niego zawsze urodzaj!" A onie, pyta^

jcej go o cen masa na targu, z uraz odpowiada—„a kie''

dym ci to ja maso za pienidze kupowa?!" — Bierze te
on wszystko bez skrupuu. Oto pyta raz raiah kadego, czy

te „charam," grzech, kradzione jagni spoywa? — Oczy"

wicie! — bya odpowied. — A jam wczoraj jedno ukrad.
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powiada chop, i wanie tobie je przynosz! — „Inna rzecz

kradzione, inna darowane— zostawi je tu!"— zawyrokowa
nasz kady.

Demoralizacya wszdy najbezczelniejsza.

Trudno „rai" doprosi si o naleno. — Nie zapacisz

mi tez, effendy, za owo siano? — natrac raz wieniak ka-'

demu. — Jako iywo, odpiera sdzia, „w tej izbie si nie

daje, lecz bierze!"

Bezprawia otwarte i na kadym kroku.— Na co wzi
moj „struk" (paclit wenian) a zostawie mi swoj?
— woa raiai Turczynowi. — Eli, wszak widzisz, tómaczy
Turczyn, „twoja nowa a moja stara!"— i poszed spokojnie.

Niema sdu, niema wiadków. — Czy widzisz, ago,

pyta raiali, kto tam padzi moj krow? — „Wlach" (chrze"

cijanin wschodniego obrzdku) nie jest, rzecze aga, a o Tur^

czyna mnie nie pytaj!

Ani zdrowie, ani ycie poddanego chrzecijanina nieu^

szanowane.

Woa raz aga adze:— Na „din" nasz, na wiar wit!
wszak ci to owo „Wlaszcze" tw kukuruz po ksiycu
okopuje? — I có?— odpowied— niech bdzie wiksze po"

habienie krzya!" — To znów raz drugi pyta „hadyja",

pielgrzym pobony, syna: — Mujo, kto si tam bije na baza^

rze? — Nic tam niema, chowaj Boe, powiada synek, tylko

si „Wlasi" midzy sob pobili. — Niechaj si psy rzn!
— zamkn hady.

Przeciw bezprawiom nikt nie mie wystpi stanowczo.

Pytaj czasem „seljanie", wieniacy, „popa": — Dlaczego nam,

popie, czego nie powiesz? — Rozumiejcie mnie, tómaczy

si ojciec duchowny, „nie miem mówi faszu dla Boga,

a prawdy dla kadego!"

Ale nieraz i pop nie lepszy ! Pytano wieniaka: — Czy

ci ciej przyj w dom „kaludziera", mnicha, czy ag? — lecz

raiah bez namysu wykrzykuje : — „Ani przed chaup ich.

Boe! a có dopiero do chaupy!"
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Czstuje tez lud i swoje duchowiestwo sarkazmem.

Opowiada wic sobie, e pytano raz kaludziera : — Dlaczego

si i wy nie zenicie? — a ten mia odrzec tylko : — „Cho si
nie ienim, a przecie nie tracimy czasu!" A o popie powtarza,

gdy go zagadnito: — Czy tez ty, popie, dajesz co kiedy

komu za dusz? — a pop na to:— „Jedn rk bior, drug
bogosawi, a trzeciej przecie nie mam!"

Jednem sowem, zewszd bieda— i wyjcia niema ! — Na
cói znosicie „zuum", niewol tureck? — pyta nieraz Czar^

nogórzec „raj" hercegowiskiego ; i dugo odpowiadano: —
„Bóg wysoko, car (sutan) daleko, a my juz przywyklimy
do niedoli!"

Wszake ten sam Czarnogórzec, gdy go zagadnito:
— A gdyby ci tez do wizienia kotorskiego przyszo ? (w Cat^

taro austryackiem) — stanowczo odpar: — „Prawa i bogosaw
wion turecka szabla!" — A nawet pierwsze ideay dziew^

czcia nieraz tureckie. Przy okolicznoci pytam bab : — Jak
tei dziewczta same siebie, podug lat, ceni? — Otó nie

inaczej : kaida z nich od 14 do 16 powiada — wartabym za

sutana; od 16 do 18 — za wezyra; a juz dopiero od 18 do

20 — „kto bdzie, to bdzie, byle mska gowa!"
Wszystkiemu przecie musi by koniec, i „zuumowi"

tureckiemu nad Hercegowin. Przeczuwali to prawowierni

oddawna, ów „kijamet" — koniec panowania islamu. Od"
dawna pytali poboni „hadyje" muftego: — Po czem po"
zna, ie si juz zbliy „kijamet?" — A odpowied bya
jedna: — „Gdy Wlasi (chrzecijanie) poczn kaw pi,
a Turcy rakij (wódk) !"

Poczli te Turcy zapija si na potg! Ale wszake
pewniejsza oznaka „kijametu" to obecne chwycenie si za

bro górali. To tylko im pozostawao : agowie, kadowie in^

nego jzyka nie rozumieli — nieche or przemawia!
Lecz przecie: „Ako Bog da!"
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Obecne powstanie rajahów Hercegowiny i Bonii, przeciw-

stawiajce w sobie tyle oryginalnych cech charakterystycZ''

nych, w których upatrywa moina najbardziej stanowcze

rkojmie tak niespodziewanego dotychczas jego powodze
nia, zwracaj coraz ywsz uwag nasz i na istot wewn^
trznego ycia owych krain i ludów.

Wiemy juz powszechnie, ze walka, sroca si do obe"

cnej chwili, jest przedewszystkiem walk spoeczn, w któ^

rej strona religijna nadzwyczaj ma gra rol, a narodowa

prawie adnej. Wiemy, e udzia, jaki bierze rzd turecki

w zgnbieniu powstania, cho tak potny, jest wszake po"

redni tylko; a Turcy owi, co si mocuj w zapasach z po^

wstaym ludem chrzecijaskim, — jest to w znaczniejszej

czci szlachta miejscowa, zagroona teraz ostateczn utrat

odwiecznej swej wadzy. Niemniej przeto w charakterze

obecnego ruchu pozostaje dla nas wiele jeszcze niewytó^

maczonego a niezwykle interesujcego. Nie rozumiemy np.

tej antychrzecijaskiej gorliwoci u sowiaskiej, najczystszej

krwi, szlachty, która z przymusu tylko miaa przyj islam;

nie rozumiemy, skd ta kardynalna rónica w porywach po^

wstaczych ludu Bonii a Hercegowiny; rónica wzgldnego

do stosunku szlachty i t. p.

*) Gazeta Polska 1875, Nr. 239 i 240.
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Wszake nie rozumiemy naleycie tego wszystkiego

std jedynie, e wcale tu nie chcemy uwzgldni przeszoci

dziejowej ; nie chcemy obezna si gbiej z charakterem we-*

wntrznego — socyalnego, kulturowego — rozwoju tych bli-'

zkich nam pobratymczych spoeczestw. Przy wietle jednak

historyi, wszystko, co zdaje si nam niewytómaczonem, od"

razu zagadk by przestaje!

Zapytajmyi dziejów: kto s waciwie ci osawieni

Turcy dzisiejsi z nad Bosny i Neretwy? Co wicej, zapy"

tajmy dziejów: dlaczego Turcy ci s dzi takimi?

Oto w poowie XIV''go wieku, za czasów Stefana,

dziada, ze strony macierzystej, królowej polskiej Jadwigi,

a zalubionego z Elbiet, ksiniczk kujawsk, nad brze"

gami piknej Bosny i w górskich ustpach Hercegowiny

panowa taki stan rzeczy, pod wzgldem polityczno^spoecz-'

nym i religijnym, e ju w tak oddalonym czasie znajdu^

jemy tam w penym rozwoju wszystkie niemal ywioy, ja"

kie w biecej chwili wystpuj jeszcze raz do stanowczej,

rozstrzygajcej walki. Zastajemy tam feudalizm w najbuj"

niejszym rozkwicie, a chrzecijasko warstw moniejszych

wicej ni wtpliw.
Lecz zdaje nam si, e jedynie ten fakt ostatni obo"

wizani jestemy szerzej tu nieco przedstawi i rozjani.

W poowie XIV^go wieku wysze klasy spoeczestwa
Bonii niepewnego chrystyanizmu ?

!

Tak!— i w znaczniejszym nawet stopniu, niby to si
nam zdawa mogo; a co wicej—od bardzo dawnych czasów.

Tak, monowadzto bonijskie byo oddane przewanie
wrogiemu prawowiernej nauce chrzecijaskiej bogomilstwu

i zwizane z niem nadto dug historyczn tradycy!

Nauka heterodoksyjna bogomiów, inaczej patarenów,

katarów — zwana, pierwowzór zasad gonych w zachodniej

Europie albigensów i waldensów, zdobya sobie pewne zna"

czenie wród ludów serbo^horwackich ju w wieku XII"ym.

Potny król serbski Stefan Nemanja wsawi si nawet
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jej popieraniem. Lecz najgbiej pucia ona swe korzenie

w Bonii.

Ban tego kraju Kulin (z koca wieku Klingo i na

pocz. XIII^go) jawnie popiera patarenów, a gorliwymi icli

wyznawcami bya wasna zona bana, córka podobno Ste^

fana Nemanji, i biskup Daniel. Bonia ulegaa wtedy prze^-

wanemu wpywowi "Wgier i poddawaa si skdind pO'

wiewowi zachodniej kultury. Wrzaa wtedy na Zactiodzie

straszna wojna z albigensami. Innocenty Ill^ci by nieuba-'

gany. Trudno tez byo wtpi, aby, tpic bez litoci tak

niebezpiecznyci wrogów katolicyzmu w poudniowej Fra-'

cyi, móg on dugo znosi swobodny rozkwit patarenizmu

tu za Adryatykiem. Zagroony tedy przez Wgrów i pa"

pieia, musia ban stanowczo wyrzec si ierezyi. Lecz oczy--

wicie bogomilstwo wród ludu bosaskiego nie zamaro,

a po niejakim czasie znów przyszo do powanego znacz^

nia socyalnego i politycznego. Przy Ninosawie, nastpcy

Kulina, panowaa ona po dawnemu, naraajc nawet kraj

na wojn z królem katolickim Wgier Bel IV. W XIV"tym
wieku nauka patarenów utrzymaa si w caej swej mocy.

Banowie Stefan Kotromanowicz i Twerdko, który przybra

tytu króla Bonii, otwarcie j prawie popierali. Papiee za

to uywali wszelkich moliwych rodków dla jej wytpi^
nia: wysyali misye i urzdzali krzyowe wyprawy. Lecz

wysilenia te okazay si bezskutecznemi. W XV"tym wieku

patareni zostawali zupenie w tych samych warunkach swo"

body i mocy, co i pierwej. Król Twerdko Ill^ci, podobnie

jak jego poprzednicy, niezachwianie ich podtrzymywa. Bo"

gomilstwo te wtedy miao swych zwolenników we wszyst^

kich warstwach spoeczestwa: nie tylko da mu si pory^

wa lud, lecz sprzyjali mu, przejmowali si jego zasadami

moni wlastele, despotowie, wojewodowie. Byo ono wtedy

prawdziwie potne: zespolone siy katolicyzmu zacho"

dniego i ortodoksyi wschodniej nic mogy strasznemu wrO"

gowi podoa!
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Czernie przecie byo owo bogomilstwo, ów patare^

nizm — jako nauka? W czem spoczywaa ta jego potga,

porywajca lud i zarazem ujmujca wysze klasy spoeczne?

Co w niej byo narodowego? Skd nakoniec przysza ta

nauka?

Do Bonii i Hercegowiny przyszo bogomilstwo z s^-

siedniej a pobratymczej Bugaryi. Bugarya bowiem bya
w Europie waciw onego kolebk: wszystkie jego odcie^

nie i rozgazienia dalsze, tak patarenizm boniacki jak i albi^

genizm prowansalski, std wziy swój pocztek. Lecz pier^

wotnie powstao ono w gbinaci Azyi, w dalekim Iranie,—
byo podem zespolenia nauki Zoroastra i Clirystusa, z któ^

rego wyrodzi si tam maniclieizm. Manicieizm ten perski

zjawi si wród Bugarów jednoczenie z chrzecijastwem,

juz w IK^tym wieku, a moie i wczeniej. Unarodowi si

tu wszake dopiero w wieku X^tym, za cara Piotra, przy-'

bierajc nastpnie swojsk nazw bogomilstwa od jednego

z najdzielniejszyci swych opowiadaczy, popa Bogumia. Przy^

padek pochodzenia tej nazwy podniós tylko, w oczach wie"

rcych, symboliczne jej znaczenie. Takie, juz po sowian"

sku unarodowione, bogomilstwo szerzyo si nie tylko po

ssiedzkich krainach poudniowej Sowiaszczyzny, lecz si"

gno z jednej strony do dalekiej Rusi owoczesnej i Litwy,

a z drugiej, przerzuciwszy si przez Adryatyk do Woch
pónocnych, jako nauka katarów, ogarno ca poudniow
Francy. Stae stosunki albigensów ze sowiaskimi bogO"

milami s znane historyi.

Na sowiaskiej ziemi atoli bogomilstwo byo mocniej"

sze, nie tyle atwe do zwalczenia; czuo si tu bowiem
ono na tradycyjnie i duchowo wasnym gruncie.

Zasadnicz podstaw nauki bogomiów, podobnie jak

manicheizmu, by dualizm, uznajcy dwie potgi, rzdzce
wiatem: dobr i z — równych si i w wiekuistej walce

z sob. Prastarego Biao"boga zastpi tu Chrystus, CzarnO"

boga za Satanael, tak, jak w manicheizmie zastpili Ormu"
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zda i Arymana. Uznawao bogomilstwo i Trójc .; lecz

wcale inaczej od katolików j pojmowao. Stary testament

bogomili odrzucali, jako dzieo przedstawiciela pierwiastku

zego — Satanaela, który, równie jak Chrystus, by synem
boiym, odrzuconym tylko przez Boga Ojca. Królestwo boe
na ziemi, w ich rozumieniu, poczynao si od przyjcia

Chrystusa. Czowiek by dzieem wspólnem Satanaela i Chry^
stusa, który przyjciem swem na wiat odkupi ludzko
ostatecznie. Lecz ycie czowieka, jak i ycie wogóle, zawsze

jest walk dobrego ze zem... i t. p.

Oto w jaki sposób, na pniu starosowiaskiego pO"

gastwa, z jego biaym i czarnym bogami, zaszczepia si
nowa, pozornie chrzecijaska, doktryna!

Lecz co do wpywu na umysy i ycie tumów, dogmat
wszelki jest rzecz mniejszego znaczenia: wie je zawsze

wicej realna strona wyznania lub stopie potgi, z jak
oddziaywa ono na ich wyobrani. A wanie te i pod

tym wzgldem bogomilstwo posiadao niezwalczon moc
pocigajc dla modzieczego, zaledwie wychodzcego z bar"

barzystwa a nie znoszcego wizów, spoeczestwa.

Nauka bogomiów dawaa stanowcz odpowied na

wszelkie zagadnienia, dotyczce tajemnic wiary — jak stwo^

renie wiata, zbawienie duszy, przysze losy czowieka

i ludzkoci i t. p. — odpowied, zaspokajajc zupenie fan^

tazy ludu i pragnienia jego poetycznoci. Wyznawcy gor^

liwsi tej nauki powicali si surowemu ascetyzmowi i da"

wali z siebie wzór, tak pobonoci szczerej, jak wogóle

wszelkich cnót przez lud wielbionych. Lecz, co wicej nad to

wszystko, bogomili, w stosunkach spoecznych, odrzucali

hierarchi duchown uorganizowan i przeczyli prawowitoci

wszelkiej wogóle cicej nad spoeczestwem wadzy; pO"

tpiali niewolnicz zawiso czowieka od czowieka i t. p.

Hierarchia za ich wasna bya naladowaniem ideau pier"

wszych wieków chrzecijastwa.

e podobne socyalno^demokratyczne zasady, w po"
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czeniu ze stron religijno-^fantastyczn bogomiów nauki,

nie mogy nie porywa za sob masy ludowej — o tem
niema potrzeby wtpi. Trudniejszem, na pozór, byoby
do wytómaczenia przejcie si bogomilstwem moinowadz^
twa i samycli panujcycli. Wszalcie przypomnijmy sobie,

o ile arystokratycznemi stay si, w dawnej Polsce, demo"
kratyczny kalwinizm i radykalna nauka Socyna i braci

polskicli — a zrozumiemy rzecz. Oto butne i niezalene

prawie politycznie monowadztwo „wastelów" Bonii i Her''

cegowiny uwalniao si przez patarenizm od wizów wsze^-

lakiej — ortodoksalnej czy katolickiej—hierarchii, tyle ci"
cej nad spoeczestwem w owe czasy. Banowie za i „kra^

Iowie" pozbywali si przeze jednoczenie roszcze tak

Byzancyum jak Rzymu i uwalniali si od zalenoci, ju
to wzgldem carów, ju te patryarchów serbskich.

Patarenizm tedy, tyle odpowiadajcy duchowym i spo^

ecznym potrzebom wszystkich niemal klas socyalnych ów*-

czesnej Bonii, gbiej ni gdziekolwiekbd zapuci tu

swe korzenie.

W poowie XV"go wieku stronnictwo plityczne pata"

renów tak byo potne, e po mierci Twerdka III-go

nawet zdoao wynie jednego ze swoich na tron. Stefan

Tomasz by istotnie sam gorliwym patarenem. Lecz pano"

wanie jego przedstawia chocia najwysz, jednak ostatni

ju chwil przewagi politycznej wyznawców bogomilstwa.

Przy jego nastpcy Stefanie Tomaszewiczu (-f 1463 r.)

stronnictwo katolickie, podsycane z zewntrz, wytrwale prO"

wadzce oddawna zacit walk ze miertelnymi wadzy
rzymskiej wrogami, wzio nad nimi ostatecznie gór. Zwy"
cicy, podobnie jak niegdy w poudniowej Francyi, tak

i tu teraz, nie mieli litoci nad przeciwnikami! Rozpoczy
si straszliwe przeladowania patarenów: chodzio katoli"

kom o wytpienie odszczepiestwa tego do szcztu. Co si
wic nie ukorzyo, chocia pozornie, musiao ustpowa
z kraju. Do 40 tysicy przeladowanych wynioso si do
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Hercegowiny, której wadzca wanie porzuci by Icatolicyzm.

Patareni, cigani w jednyci olcolicacli, przenosili si w inne,

osaniali si w ostatecznoci pozorami nawrócenia; stali je-'

dnak mocno przy swojem i z zapamita nienawici wro-*

gów czekali godziny pomsty. W Bonii, midzy przygn^
bion szlacit i obywatelstwem miast kipiao wszystko...

Co do Hercegowiny — tu patarenizm nie tak licznyci

jak nad Bosn znalaz by zwolenników. Miaa ona inn,
sw wasn, religijno^polityczn tradycy, która j chronia

od tego. Jak wiadomo, bya to dziedzina uwielbionego przez

Serbów . Savy, syna krala Stefana Nemanji (f 1237 r.),

a z ssiedniemi ziemicami Trawunji, Zety, Zaciumu sta-*

nowia midzy plemionami serbO''horwackiemi ognisko

wschodniej ortodoksyi. Bogomilstwo tedy trudniejszy miao
tu dostp. Lecz zato wogóle przez wyznawców wschodniego

obrzdku mniej byo przeladowane.

Tymczasem zbliaa si powoli, stopniowo, straszna

burza, wywracajca wszystko z posad, i ku tym tu stronom.

Z chorgwi Mahometa na czele posuwali si niezwalczeni

Turcy! Po nieszczliwej bitwie na Kosowem polu 1389 r.

poddali si ich przemocy Serbowie. Los, jaki ich w na"

stpstwie spotka, zgotowany by i dla najbliszych ssiadów

i pobratymców. Gdy zgin 1444 r. pod Warn modzieczy
król polski i wgierski, syn Jagieów Wadysaw, nie byo
ju adnej nadziei obrony. W dziewi lat po klsce war^

neskiej, 1453, pad Konstantynopol; w dziesi lat potem

(1463) staa si tez i Bonia pastw Osmanów; a ostatecznie,

po latach dwudziestu (1483), ulega ich jarzmu i dziedzina

bezsilnych potomków „hercoga" Stefana Pawowicza. Zmie^

rzy si by jeszcze z Turkami Jagielloczyk, król wgierski

Ludwik Dzieci, Kazimierza wnuk; ale gdy ten 1527 r. pod
Mohaczem zgin, zaciiy nad poudniow Sowiaszczyzn
islam najbezgraniczniej.

Nigdzie on atoli nie znalaz dla siebie takiej podstawy

potnej i tyle sprzyjajcych ywioów, ile w Bonii!
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Kraj ten, targany cigemi rozterkami wewntrznemi,
doszed do stanu najzupeniejszego obezwadnienia. Przed-

stawiciele swobód ludowyci i dzielnej opozycyi przeciw ofi^

cyalnej liierarciii, patarenowie, byli zdeptani wprawdzie, ale

sprysto wadzy zwierzcliniczej przez to si nie podniosa.

Monowadztwo, bez rónicy wyzna, nie dao si krpO'-

wa niczem. Patareni za, doprowadzeni zaciekem przel^
dowaniem wrogów do ostatecznoci, gotowi byli do wszy-

stkiego si rzuci, byle dopeni juz przynajmniej obowizku
zemsty.

Wród takicli to okolicznoci wkraczaj do Bonii
Turcy, w celu ostatecznego podboju onej. Miasta, oddane

bogomilstwu, dobrowolnie otwieraj im swe bramy. Z na^

dziej zapewnienia sobie wikszej tolerancyi religijnej u mu"
zumanów, nii jak mie kiedy mogli ze strony braci clirze-'

cijan, czyli patareni i widoki swe polityczne. Kraj wic
sta si atwym upem zdobywców; król Stefan Tomasze"
wicz zosta 1463 r. okrutnie zamordowany. Lecz i patareni

omylili si srodze w swoici racliubacli!

Nie chcieli Turcy robi adnej rónicy pomidzy „gia-*

urami". Kto chcia zachowa prawa swe obywatelskie, swe
przywileje szlacheckie, musia nieodzownie zosta czcicielem

proroka. Roznamitnieni w swej zapamitaoci patarenowie

rzucili si wic teraz w objcia islamu, by wzi gór nad

wrogami. Lecz i tym razem si zawiedli. Dla ubezpieczenia

swych praw i wasnoci feudalnych, swej nieograniczonej

wadzy nad kmieciem, szlachta katolicka i obrzdku wscho"

dniego równie popieszya po niedugim czasie odda cze
Mahometowi. Za szlacht posza i znaczniejsza cz ludno"

ci miejskiej. Niepostrzeenie caa prawie warstwa zamo"
niejsza Bonii, bez rónicy dotychczasowych jej wyzna,
ocucia si muzumask. W Hercegowinie przecie, mniej

poddajcej si wpywowi patarenów, mniej te „plemstwa"

i wastelów przyjo islamizm.

Zostawszy muzumask, szlachta boniacka, przeobra
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ona teraz na begów i agów, wcale przecie nie zatracia

swej narodowoci. Owszem, zdob/a ona wczenie pewn,
do znaczn nawet, autonomi dla swego kraju. Wiksz
czci urzdy, nawet wezyrostwo Bonii, oddawane byy
krajowcom; szlachta muzumaska miaa bezporedni wpyw
na zarzd kraju; obcycli, rodowitycti Turków wród siebie

nie znoszono. Za to Boniacy niejednokrotnie trzli

Stambuem: synny wezyr sutana Solimana I^go, Melimed,

by begiem bosaskim, z rodu Sokoowiczów. Odgrywali

oni wielk rol we wszystkicli wyprawaci na Wgry i pod
Wiede. W domu, u siebie, pielgnowali swój pikny j^-

zyk sowiaski, trzymali si ile mona staroiytnyci oby^-

Czajów, nie dopuszczali midzy siebie wieloiestwa; lecz

stajc si z czasem coraz szczerzej mosleminami, coraz wi^
cej sroeli w swej bucie feudalnej i niemiosierniej gnietli

kmiecia.

Gdy nadszed czas liberalnych reform w Turcyi, bego^

wie bosascy wystpili z najzacitsz wzgldem rzdu opo^

zycy. Nie pozwol Stambuowi niczego dotyka, ani auto^

nomii, ani praw feudalnych. Bro tu tedy musiaa roz^

strzygc. Szlachta wytya wszystkie swoje siy, aby nie do-*

puci zmian adnych; lecz po upadku (1852) dzielnego

swego przywódzcy Ali^baszy Ryzwan^begowicza, ze Stolacza

w Hercegowinie, musiaa przemocy ustpi. Pozbawiono j
czci praw feudalnych — paszczyzny ; pozbawiono czci
wasnoci lasów, pastwisk górskich; zaprowadzono nowy
porzdek sdowniczy i administracyjny. Nie ugio to przej-

d szlachty!

Rozsroeni przeciw porzdkom stambulskim i samym
„Osmanlijom", „Turcy" nasi — jak to nazw nadawa
swemu zbisurmanionemu plemstwu, swoim odwiecznym
wastelom sowiaskim, lud poddaczy — poczuli si ywiej
jeszcze w swej odrbnoci w obliczu wiata otomaskiego;
poczuli si narodowiej, bardziej po sowiasku. Ale ustpi
2e swej buty szlacheckiej, zgodzi si na uszczuplenie swej
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wadzy nad kmieciem, „raj" pod, czy to z niej „Iiriszcia-'

nin" (wyznawca wscliodniego obrzdku), czy „krscianin"

(katolik) — do tego nie czuj siy.

Oniby mieli „dobrowolnie" ustpi?! Oni, „Turczyni

prawi", jak z dum czasem si nazywaj, a razem prawi

potomkowie przedwiecznycli panów tej ziemi?! Oni — So^

koowicze, Czengicze, Kapetanowicze, Filipowicze, Kowczycze,

Lubojewicze; co wicej, syny krwi kralów i banów— Bran^

kowicze, Kulinowicze — oniby mieli „Stambullijom" beze"

cnym i ndznej „rai" ustpi?! Jeszcze raz nie!

Ale i rajaiom nie stao ju cierpliwoci, i wzili si

za bro; wic na nich! I oto wojna obecna „Turków" z lu"

dem „sowiaskim!" Patrzmy tez, kto wystpuje do boju

z nim, kto ginie w bitwacli? Cii sami wanie Czengicze,

panowie z Lipnika, Lubojewicze z Lubowicy, od granic

Czarnogórza, Kulinowicze i inni. Niecli w nas nie obudzaj

wtpliwoci z turecka brzmice nazwiska, jak np. Malimud''

baszyczów, Hadyjowiczów, Braszkowiczów — s to nazwiska

patronymiczne, które najpewniej zastpiy inne, stare szczero^

sowiaskie.

Szlachta muzumaska Bonii walczy tedy do upa"

dego. Karmazynowym begom chodzi jedynie o utrzymanie

tego, co posiadaj; drobnota szaraczkowa — agowie, widz
tez potrzeb ekonomiczn walki. Wiksza cz ich, za da^

wniejszych czasów, iya rzemiosem rycerskiem na paskich

dworach, w czstych pospolitych ruszeniach; ze zmian
stanu rzeczy, z wprowadzeniem „nizamu", agowie okrutnie

zuboeli, a pracowa nawet koo roli nie umiej. Lepiej juz

sobie radz miejskie rodziny starojanczarskie. Otó walka

agom do czasu chleb daje.

Wogóle nawet muzumaskiej szlachcie tylko o tym"

czasowo juz chodzi. Rozsdniejsi rozumiej doskonale

nieodzowno nastpstwa ostatecznego caej dotychczasowej

spoecznej walki; ale gotowi rozsta si z koranem, o utrzy"

maniu swej wadzy i nadal nie wtpi. Doskonale mi to

Pisma t. V. 11
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przed trzema laty wypowiedzia samochcc jeden z begów
hercegowiskich, w ywej rozprawie o miejscowych stosun^

kach: — „Ja im tam pójd i do ich cerkwi, moie; ale raja

musi mi by poddana".

Tacy to Turcy s owi „Turczynowie" bosascy i her**

cegowiscy. Nie s oni gorszymi narodowcami od ludu

chrzecijaskiego obojga wyzna, miuj swój jzyk i stary

obyczaj, po turecku nie umiej powszechnie, a Turków,

Osmanów, niewiele mniej od Niemców nienawidz. Rodowe
swe tradycye ywo oni przechowuj, otaczajc nawet pewn
mistyczn czci swe herby stare i papiery heraldyczne; wic"

rz nawet w realn pamitek tych warto, w przyszoci

moie niedalekiej. A ze si nie rozczulaj przy potrceniu

ich rodowych trdycyi chrzecijaskich, — bo i o tych tra^

dycyach swoich co oni wicej wiedz, nii ksigi nasze,

a napewno od nich dopiero i my z czasem czego wicej

o patarenach i bogomilstwie si dowiemy.

Tradycye chrzecijaskie ywiej s przechowywane mic''

dzy szlacht Hercegowiny, owego dziedzictwa w. Savy,

„owieciciela" narodu serbskiego, gdzie patarenizm mniej

przenikn. Co wicej, niemao tu rodów wastelskich po^

zostao dotd chrzecijaskiemi. Std to tez owa uderza^

jca rónica w charakterze socyalno-^politycznym midzy
Hercegowin a Boni. Lud tu skorszy do broni i dlatego,

e ma gotowych przewódzców; gdy go begowie docisn,

stare plemstwo, które pozostao wierne krzyowi w.,

samo powouje go do odporu i staje zbrojnie na czele.

Kto zna bliej stosunki miejscowe, widzi to naocznie i w dzi"

siejszej zawierusze.

Niejeden tu ród stary rozszczepi si na odrole mu^
zumaskie i chrzecijaskie. Starzy Chrabrenowie np., roz^

rodzeni na Mioradowiczów z Dubrawy, z których jedna

ga przeniosa si do Rosyi, Opijaczów z Crnicza, Ljoli"

czów i Kuzmanów, maj wród siebie przedstawicieli islamu

i krzya. Niejeden ród te ma swe rozgazienia w ssiedz"
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twic, pobratymczym Dubrowniku, Dalmacyi, Czarnogórzu,

a stosunek jednej krwi podtrzymuje jej ywotno i u pnia.

Oto czarnogórscy, panujcy dzi, Niegosze Petrowicze to

potomstwo starych Herakowiczów od góry Niegosz w Her"

cegowinie i t. p. Ale znaczniejsza cz dawnego plemstwa

pozostaa na swych odwiecznych siedzibach.

Wic tez i dzi, w obecnej zapamitaej domowej woj"

nie, kto sroiy si najbardziej przeciw powstaniu? — jak

wiemy, muzumaska, posiadajca rzeczywist wadz, szlach"

ta; kto temu powstaniu przywodzi? — równie ludzie sza"

checkich tradycyi, zwizani z „raj" swem wyznaniem i upo"

korzeniem.

Spojrzyjmy na ich szereg cay: wszystko to s przed"

stawiciele starych rodów szlacheckich, przez nawa tureck
zamanych! Najgoniejszy ze wszystkich, Micia Lubibraticz,

dowódzca gówny oddziaów, walczcych pod Trebinjem, po"

chodzi z rodu Powrszy, i za uki Wukaowicza, w powstaniu

1861 r., by sam „kapetanem". Druga jego rodzinna nazwa
Balordicz. Naczelnik oddziau w Gacku, pop Bogdan Zi"

monicz, równie znacznego pochodzenia: ród jego zawsze

trzyma w swem rku dostojestwa „kneza" Gacka, uznawane
nawet przez Turków; sam tez on by juz wojewod swego ple"

mienia za Ali"baszy Ryzwan"begowicza 1852, a jako taki, wal"

czy i w wojnie czarnogórskiej 1861 i 1862 r. Podobnego
pochodzenia jest tez wspózawodnik jego sawy, gony pop
Zarko Leszewicz, dowódzca oddziaów midzy Czarnogórzem,

star Serbi a ksistwem. A oprócz tych powszechniej nam
znanych, i drobniejsi dowódzcy, naprzykad Banian z nad
rzeki Limu— dwaj Koprywice ; Rudynian— Baczewicz ; Sza"

raców z nad rz. Tary— Kneiewicz; Piwian z nad Piwy—
Babicz, wszyscy ludzie szlacheckich tradycyi.

Co wicej jednak uderza w rozpasanej tej walce domowej

:

niektórzy z agów, w poczuciu, e z upadkiem starego feu"

dalizmu muzumaskiego usuwa im si z pod nóg socyal"

na ich podstawa, cz si juz teraz z chrzecijask braci;
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niektórzy z begów (moiny Omer^-beg Lubojewicz) decy^

duj usun si na stron, by si nadal trzyma neutralnie.

Przy innych, bardziej sprzyjajcych ludnoci chrzci^

jaskiej, okolicznociach podobnych przykadów napewno
byoby wicej. Wprawdzie historyczna nieodzowno zblia

powoli juz chwil, w której caa muzumaska szlachta sta-'

nie po stronie swego ludu, by go na wieki przejedna. Ro"

zumiej to juz powaniejsze wród niej umysy. A miao
rzec mona, e na takiem pojednaniu si warstw spoecz^

nych jednego narodu zyskayby Bonia i Hercegowina nie^

skoczenie wicej, nii Serbia ksica na wytpieniu swego

zbisurmanionego plemstwa, tyle osawionych „spahijów",

„delijów" i t. p. Nie przesdzajmy bowiem faktów ycia,

pod tchnieniem górnych doktryn: ycie samo wiadczy, e
dzielny to ywio jeszcze, w obliczu poczynajcego si na^

rodowego odrodzenia, ta szlachta muzumaska!
Lecz nim takowe spotnieje, da si wyzuwa ze swe^

go dobra wasnej mizernej „rai", cierpliwie znosi, jak shar^

dziae „winopasy", Serby, szczuj j na mone dwory, pa"

trze, jak hajduckie plemi Czarnej^Góry podsyca wszelkie

zamysy otrowskie, na to nawet duma rycerska nie pozwala

!

A nadomiar wszystkiego, jeszcze te obmierze „Szwaby"

z Becz (Wiednia) w nieswoje si wcibiaj! Bd^co^bd,
lepiej, e ju na teraz zgodnie z sutanem, swym „carem",

i jego Osmanlijami; niech sobie „nizam" i Arnauty na po"

moc przychodz! „Inszallach!"

Tacy to s mniemani Turcy Bonii i Hercegowiny!
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Jakie nieskoczenie inaczej wyglda Wschód — wo"

gole— przed IS^stu laty! Wyglda tez musiaa o wiele od-*

mienniej i przednia brama do tego Wschodu, jak przed-

stawia dla Europy chrzecijaskiej przez dugie wieki Bel^

grad.

Przed laty IS^tu, na wyniosej skale, górujcej nad

zbiegiem Sawy i Dunaju, strzelay ku obokom miao
biae minarety, powiewaa u wieycy zamkowej dumnie
zielona chorgiew proroka; dzi natomiast janieje tu spo"

kojnie, niezwalczenie, krzyi w. Minarety runy w wieczne

zapomnienie; a krzy osoni swemi ramiony niejedn rzecz

wit, co si przez ten czas upomniaa o ywsze ycie.

Stanem pod basztami zamku belgradzkiego wczesn
jesieni 1860 r.

Byo to, pamitam, IS^go wrzenia—dzie wiey, pO"

godny, jasny. — Belgrad przed oczami przybysza roztoczy

si szeroko po wzgórzach i rozdoach, w caej swej okaza-^

oci i krasie wschodniej.

Dla mnie przecie oryginalno ta wschodnia nie moga
mie takiego uroku niespodzianki, jak dla Europejczyka,

który po raz pierwszy wstpowa tu w progi Wschodu. Ja

*) Gazeta Polska 1875, Nr. 37, 39, 40, 41, 59.
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tu waciwie przybyem Wschód ten poegna, poznawszy
juz Stambu z jego cudami, przeszedszy Balcany par razy,

i wtajemniczony juz nieco w byt Sowian poudnia, w wie^

lolicznyci dzielnicacli. Przybywaem nie od Pesztu, nie od

Zagrzebia, lecz od Bramy elaznej, gdzie si tak majestat

tycznie stykaj stranicze nasze Karpaty z przedni jakoby

czat sdziwego Hemu. Przybywaem parostatkiem 2 dol^

nego Dunaju, od Widynia, najeonego równie dziaami tu-'

reckiemi.

Nie uwiziy wic mej uwagi ani meczety ani mina^
rety; zaja cao, zajli ludzie. Lecz nie obudzi tez zdu^

mienia, nie przyku do siebie widok rozstawionego na stra"

inicaci onierza otomaskiego, stojcego w swycli bezecnie

oberwanycli acimanaci mundurowyci, zawsze dumnie, za^

wsze wyzywajco — tego ju byem przedtem pozna bliej.

Nie zastanawia mi i tum ludu, cisncego si do brzegu

na powitanie parostatku. Jedna bowiem wskazówka mo"
dego Boniaka, towarzysza podróy od Widynia, rzucona

smutnie przy poegnaniu, jedno: „ewoti nasza bracia — si^

roma"! dao mi przedmiot najywszego, niepodzielnego za-*

interesowania si, usuwajcego na stron wszystko inne.

Wskazówka ta dotyczya tumicycli si wrzawnie na statku

tragarzy. — „Ewo ti, ewo pógani Turcy" ! — potwierdzi sto^

jacy tu za nami Czarnogórzec, równie towarzysz podróy.
Zrozumiaem!
Oto ci tragarze, ci modzi po wikszej czci ludzie,

o rwinnyci ruchaci, w karmazynowym wyszarzanym stroju,

ta „bracia" dla bega bosaskiego, ci „Turcy" dla syna Czar"

nej^Góry — to ostatnie niedobitki potnej szlaclity serbskiej

„wastelów, welikaszów, plemstwa"! Chwiejna na Kosowem
polu, butnie umizgajca si do zdobywców w osobach, które

tak plastycznie upostaciowuje Kraljewicz Marko z pieni lu"

dowych,—potem, za przykadem braci z Bonii, caa niemal

muzumaska i cica nad wasnym ludem jarzmem okrut"

nem — szlachta ta zapomniaa si a do niepamici odstp
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pstwa. Kiedy wybia zato ostatnia godzina, nie ma tei lud

ludzkiej litoci nad ni: Kana-'diurdy i Miosz morduj
swych begów i agów, gdzie mog, — wcieko tu walki

socyalnej dominuje nad walk religijn, polityczn, naro"

dow. Osmanowie, Porta odgrywaj tu rol podrzdniejsz.

—

Szlachta ginie! I oto resztki jej, butne a niezdolne do porz^

dnej pracy, jeli nie stoj na subie sutaskiej — wstrtnej,

pogardzanej, wol ciary do miasta nosi, ni ustpi.

Smutny widok: nie umiao „plemstwo" serbskie na"

rodowi przewodniczy, zaprzedao go wrogom krwi i wiary,

zatraciwszy samo w sobie narodowe poczucie; wic i naród

go si zapar, a prawnuki wastelów z czasów Duszana sko^
czyli na tem, e na swych grzbietach szlacheckich nosili tO"

war ydowski i Niemców z Becz (Wiednia). al byo ja"

ko patrze na t modzie, przedstawiajc jeden z najpi^

kniejszych typów sowiaskich na poudniu; — ju i poginie

to wszystko Turkami!

Tak rozwaajc dalej, postpowaem ranie za zwin^

nym begiem, potomkiem moe jakiego budyskiego lub

chocimskiego baszy, nioscym mój tomok podróny, nie^

cierpliwy spotkania si z kolegami z Kijowa, których pO"

midzy Biaogrodzianami miaem kilku.

Tego samego dnia jeszcze, wieczorem, znalazem si
wród do licznego kóka, przewanie z Kijowian zoonego,
jakie si byo zebrao u modego profesora liceum P. Sr.

Wesoo nam byo — ywo, sympatycznie
;
przypominalimy

sobie historyjki uniwersyteckie i akademiczne z Padou, —
oni artowali ze mnie, e tak uparcie z horwacka po serb"

sku mówi—ja im wetowaem, dowodzc, e i na „Serbady"
'bym si zgodzi, byle mieli takiego biskupa, jak Horwaci
w dyakowarskim, i takie wina, jak piwnica ks. Strossmayera.

Zjawio si wic i sawne „niegotyskie" wino — musiaem
i to chwali; szo tedy coraz weselej — juzem si pocz i sam
litowa nad Horwatami, e im „Szwabi" nawet tytoniu pO"

czciwego mie nie pozwalaj. Ale o Serbii, o miejscowych
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Stosunkach— nic, ani sowa; widziaem, ze jaka zmora ciy
nad umysem myci Biaogrodzian; przypuszczaem tedy,

ii wzgldy przed obcym nakazyway unika potrcania py^

ta, mogcycli zdradzi rozprzenie zda w kole biesiadu^

jcych towarzyszy—i nie nastawaem. O, jakem si tez po^

tem zdumia, gdy si przekonaem, ie to cie „starego wilka

szumadyjskiego"— duci ksicia Miosza, ciy tak okrutnie

nad modzie serbsk. Stary boiater ju lea prawie na

miertelnej pocieli, w poblizkim Topczyderze, a jeszcze

trwoga niezomnej jego woli zamykaa wszystkim usta. Nie

wierzono jeszcze, aby autokrata ten móg ju wprdce uko"

chana sw Serbi poegna. A Serbowie wyroli byli ju
dawno z politycznego niemowlctwa, — i ze zgrzytem, cho
w ponurem milczeniu, znosili przemoc przywróconego (1858)

z takim zapaem wybawcy kraju.

Mimo przeduonej w pón noc biesiady koleeskiej,

wród której wspomnienia z nad Dniepru najwicej nas

oywiay, nastpnego dnia (16 wrz.) ju z rannym brza"

skiem byem na nogach — i na miecie.

Najprzód, oczywicie, chodzio mi o uchwycenie ogól'

nego widoku krajobrazu. Wzgórze bliej cytadeli przedstaw

wiao najlepszy punkt potemu. Jake wspaniay widok

roztoczy si stamtd przedemn! U stóp mych dwie szero^

kie, jasne wstgi wód Sawy i Dunaju— które tu si w swym
biegu majestatycznie czyy; a za niemi niknca w niedo^

cigej oku gbi widnokrgu, jakby bezgraniczna, wojewo"

dyska równina, idca gdzie tam ku „pustom" wgier^

skim. Bliej nieco, nad samym Dunajem, bieliy si mury
austryackiej twierdzy Zemlina; umiechay si wesoo roz"

proszone po dolinie miejskie osady „Wojskowego Pogra^

nicza". Z przeciwnej strony, ku poudnio^zachodowi, jakby

si stacza z nadbrzenej wyyny twierdzy tureckiej, po fa*-

listych wzgórzach ku nizinom Sawy i dalej, nowy „serbski"

Belgrad — „Bcograd" ich ukochany. Dzieli go od tureckiego

wgradu'' obszerny plac, zwany Kali^mejdan (niby krasna pO'
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lana— z grecka po turecku). Byo to widowisko kilkuwic"

kowych zapasów dwóch wiatów — Wschodu i Zachodu,

chrzecijan i wyznawców islamizmu, Sowian i — najczciej

w przeciwnych obozach tez braci sowiaskiej; niniejsza

o jej nazwy urzdowe: janczary, „spahije", „delije". Arena
krwi ludzk przesycona. Tui przy Kali^mejdanie prawie—
cz miasta najdystyngowasza, usiujca przybra pozór

europejski, par ulic brukowanych, kilka porzdniejszych

kamienic, a wród tego cerkiew katedralna, liceum, hotel

i t. d. Poniej, przy najznacznicjszej ulicy, „Terazia" zwanej,

skromny „konak"—dwór ksicy, szkoa wojenna, koszary.

A dalej poza tem rozlegle maomiasteczkowe, sowiasko^
sielskie czci miasta—Wraczan i inne. Jeszcze dalej, za ni^

zin, ku Sawie—ogrody, winnice, dbrowy, a wród ciemni

drzew „Topczyder" — zamiejska willa ksicia Miosza, w któ^

rej oto starzec bohaterski dogorywa — gdy cie jego jeszcze

trzyma lud w grozie. Najwyszy szczyt skay, dominujcej
nad ca okolic, zajmowaa twierdza, „grad"; przy niej za
tak zwana turecka, muzumaska cz miasta— jak zwykle,

ciasna, licha do i brudna.

Gdym si swobodnie pocz przyglda, z pewnej od"

legoci, twierdzy i wystrzelajcym z poza jej murów mina^
retom — zostaem przebudzony z mych kontemplacyi ode^

zwaniem si nadchodzcego onierza — Turka.
— Próno, giaurze, niedoczekanie wasze, ebycie kiedy

nam t tu twierdz wzili.

— Bóg jest wielki! — odpowiedziaem, gotujc si do
dzielniejszego odporu, w razie do tu powszedniej w owe
czasy ze strony onierzy napaci.

Ale spojrzawszy w oczy memu Turkowi, zobaczyem,
e i to brat Sowianin. Par za sów dalszej rozmowy
przekonay mi, e mam do czynienia z poczciwym Poma"
kiem — wydaa go mowa macedoska.

Miaem by ju sposobno zapoznania si przedtem bli"

ej z Pomakami. Niedawno jeszcze przechodziem w ich tO"
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warzystwie, idc z tureckiego Zagórza do dunajskiej Bu'-

garyi, najwyszy grzbiet Bakanów—szczyt Trojaski. Wie"

dziaem co za lud: krew czysta sowiaska, a islamizm ici

wicej ni problematyczny. Ani wieloiestwa, ani surowej

obserwacyi przepisów koranu; swój przedwieczny zwyczaj

rodowy— wesoy— i zawsze „czutura" wina gdzie w kcie.

Wic tez miao zaczepiem mego wojaka:

— A cói to ci tak bardzo na tem zaley, eby tu na

„grodzie" siedzieli „Osmanlije"? Ty przecie nie z ici krwi.

— Osmanlija — Boe uchowaj; lecz zawsze Turczyn!

Wiedziaem, e na takie „dictum"— próna odpowied

i tómaczenie.

Dla Sowianina bowiem islamity— czy to on Boniak,

czy Pomak z Dospadzkiej poniny (Despotodali w Tracyi,

u granicy macedoskiej), skd wanie by nasz onierz,

dla nicli, powtarzam, nazwa „Turczyn" oznacza ich chara-

kter wyznaniowy i politycznie^-obywatelski, nigdy za nie

nosi cechy narodowej w cisem znaczeniu. O ile wic Osma^

nów nienawidz, o tyle szczerze stoj pod godem póksie"

yca. Uderzyem zatem w inn stron:
— Có ty masz wreszcie za sw gorliwo od waszego

pady^szacha? Otó oberwany, gorzej jak derwisz; co mie^
szniej — w giaurskim cisncym stroju z nieznonemi guzi"

kami, w dokuczliwych butach; mustruj ci jak niebo
stworzenie, a tu dusza godna— wszak prawda, e ju kilka

miesicy nie pobieracie odu?
Trafiem w sedno. Mój poczciwiec prawowierny zas"

pi C2oo, osonite czerwonym fezem, splun; lecz nagle

podnoszc wzrok swobodniej, odpar mi stanowczo:

— Eh, mniejsza z tem, jest— niema—wszystko jedno;

niema w wiecie lepszego ojca nad naszego pady-^szacha;

ma on, to i my mamy, jeli mu za zabraknie, trzeba by
cierpliwym; wida tak ju Najwyszy zrzdza, eby nie te

giaurskie porzdki wojskowe tylko!

— A na wojnie?
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— Ej, giaury, giaury, co wy tam o tein wiecie, wanie
na wojnie najwicej nas oszczdza i chroni. Czy wiesz, jak

w czasie „Kerym kawhasi" (krymskiej wojny) byo?
— Ciekawym!
— A znasz ty „Carogrod" i Stambu i morze?
— Niedawno stamtd wróciem.
— Otó przed wojn, jak zajrze tylko okiem, wszystko

to byo pokryte statkami i wojskiem giaurskiem. A po

co? — eby nas osoni! Pady^szacli kaza giaurskim „kra^

om", ieby oni swoje wojska na „Moskowa" posali!

— A na wojnie—wszystko giaury musieli wytrzymywa,
a mymy dopiero szli za nimi! A kto Aclityar (Sebastopol)

szturmowa? Takie wasze giaury — Franki, Inglizy. Niema
jak pady^szach!

Rozstalimy si.

Pomak mój odszed, poczwszy sobie nuci co po

macedosku. Szkoda — nie podsuciaem, moe to by jaki

rapsod z owego niezmiernie bogatego cyklu pieni orficz^

nyci, jakie par lat temu, na zdumienie wiata uczonego,

odkryto wanie najliczniej pomidzy Pomakami Dospadz^

kiej poniny. Ile to tam jeszcze zagadek! Oto muzumascy
górale, krwi sowiaskiej, przechowuj zabytki poezyi, od^

noszcej si sw treci do czasów, co poprzedziy rozkwit

cywilizacyi helleskiej. Co za niepojte dziwy w yciu psy^

chicznem ludów!

Wracajc do Pomaków, szczerych, swobodnych a mia^
ych górali, niepodobnych zupenie do swej potulnej, skrzep

tnej, zabiegliwej przemysowo a oszczdnej braci bugar"

skiej — tych nasi, wdrowni tam, dorani etnologowie gO"

towi byli uzna za potomków licznych z dawnych czasów

„jassyrów" z Polski— i stworzyli byli na to ca teory hi^

storyczn. Ja wprawdzie sam przywiozem par monet sre^

brnych Jana Kazimierza, które tam pikne muzulmanki na

piersiach w naszyjniku nosiy; lecz niczego to nie dowodzi

co do pochodzenia Pomaków. W 10 lat potem przywiozem
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by dwie monety Zygmunta Il^go ai z gór Syndiaru, mi^
dzy Tygrem a Eufratem, od Jezydów, jedynych dzi czci^

cieli ciemnego Arymana! Pomacy, poprostu, jest to ród so^

wiaski miejscowy, który w taki sam sposób zosta muzu"
maskim, jak szlachta Bonii. Wyrazy za szczeropolskie

wród nich spotykane, jak stodoa, koszula i wiele innych,

s tylko szczerO''sowiaskiemi.

Rozprawiajc sobie swobodnie pod twierdz belgradzk,

nie przeczuwalimy — ani ja, ani mój interlokutor, ie po
S^iu latach ani nogi tureckiej w twierdzy tej wicej juz nie

postanie, e meczety pustkami stan, wkrótce minarety pa''

dn, a przednia ta stranica bisurmanów stanie si niezdo"

byt baszt, zapewniajc bezpieczestwo wynurzajcego si
coraz energiczniej nowego ycia! Nie przeczuwalimy, ie

dziki, krwawy Kali^mejdan tak prdko zieleni ogrodów

si okryje, kwieciem si ozdobi. Lecz wszystko tu juz za^

powiadao i wtedy niezwalczon konieczno rozwoju y^
cia w poudniowej Sowiaszczynie w pewnym zakrelo--

nym kierunku, — zapowiadao zogniskowanie si tego ycia

coraz przewaniej wanie w Belgradzie.

Dzie 16 wrzenia obchodzili Biaogrodzianie jako

dzie imienin modego ksicia Michaa. Wida byo wszdy
cech witeczn po miecie. Starano si solenizantowi oka-*

za yczliwo, tern ywsz, im bardziej ponuro zachowy^-

wano si wzgldem surowego Miosza. Nadzieje wszystkich

stronnictw serbskich, nadzieje caej Sowiaszczyzny pou'-

dniowej — zarówno Boniaków i Bugarów przez Turczyna

pognbionych, jak i zawiedzionych przez Habsburgów Ser"

bów wojewodyskich i Horwatów nawet — zwracay si te*-

raz ku ksiciu Michaowi. Jego trzewy umys, uksztacenie

wysze, liberalne, dowiadczenie pewne ycia, spokój duszy

i niewtpliwa mio narodu, miay suy rkojmi po^
danej wietnej przyszoci.

Na obiedzie w hotelu pod „koron serbsk" (pod
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srbskc krune), jedynym przyzwoitszym w owe czasy w Bel"

gradzie, spotkaem si z Ludewitem Gajem.

Któ w Sowiaszczynie nie sysza, nie czyta o tym
czowieku?

On pierwszy pocz rozbudza upione narodowe zy^

cie Horwatów, on wyciowa bana Jellaczycza, on go pod"

trzymywa swym duciem w zawzitej a tak bezowocnej

walce z Madziarami — w czasie rewolucyi wgierskiej. Gdy
go potem, po r. 1849, z caym narodem iorwackim, tak

bezecnie „prewarili Szwabe" (oszwabili Niemcy), nie usta

on i nadal w swej namitnej dziaalnoci na raz wytkni
tej drodze. Dusz jego niespokojn miotay nieustannie trzy

gówne motywy ycia: mio szczera kraju i stworzonej

przez siebie illirskiej idei, niekamana nienawi do Niem"
ców i nieprzezwyciona obawa Madziarów. Namitno
sza w nim cile w parze z zasadniczo obmylanym prO"

gramatem politycznym. I dzi wszelkie wady jego osobiste

naród juz mu darowa i uczci pami wielkiego pracownika;

a Madziary pamitaj Gaja, póki madziarskiej gospodarki

w dunajskiej dolinie starczy.

Poznaem by Gaja osobicie wczesn wiosn tego

(1860) roku, w czasie wit wielkanocnych, w jego willi

wasnej pod Zagrzebiem. Nie zapomn nigdy wraenia, ja"

kie ten namitny czowiek na mnie wywar. Mniej ni re"
dniego wzrostu, silnie zwartej budowy, cery niadej, o ry"

sacli twarzy bardzo wydatnycli i ywych czarnych oczach,

czowitk ten zdawa si by stworzony do zaciekej walki —
bez wzgldu jakiego rodzaju. Wtedy wanie, obarczony

dugami, rzucony w kt zapomnienia, jak wycinita cytryna,

przez polityk wiedesk, — co gorzej, opuszczony przez

wasnych swych wychowaców politycznych — nic myla
on przecie ustpi ze swej drogi.

Ludzie modsi, jak Kukuljcwicz—historyk, Mazuranicz,

ban dzisiejszy, dramaturg Bogowicz—dzi przyjaciel pesztc"
ski, nie mówic ju o biskupie Strossmayerzc — wszyscy ci
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pochylali si ku porozumieniu z Madziarami — tak „pro^

kleti Szwabe" dokuczyli niedawnym aliantom do ywego.
Gaj stal zawsze jeden przy swym illiryzmie i zamienionej

w system obawie Madziarów.

Sam miody, rozumiaem lepiej modszych; raz wic,

pamitam, zagadnem by Gaja, artobliwie, lecz stanowczo,

co do ponnoci jego obaw.

— Daruj — odpar mi — widz, ie w was przemawiaj
tylko owe znane sentymenta zakarpackie, na jakie nasze

„baratony" wcale nie zasuguj; wreszcie nie nasza to rzecz.

Co do nas, co do naszych obaw — bardziej one s uzasa^

dnione, nii wam si zdaje: nie znacie ani nas, ani ich. —
Potem nagle podnoszc si, — posuchaj — powiada:

— Bye tez kiedy w jakiej gospodzie w Zagrzebiu,

gdzie wieczorami modzie nasza si bawi?
— Byem.
— Przypomnij wic sobie, jak to tam idzie...

— Ranie, iywo, wesoo, a co wicej— z „baratonami"

do zgodnie.

— Wanie — zgodnie, wicej nii zgodnie!—Lecz o co

innego pytaem— nie przyjrzae si dobrze, jak do tego przy"

chodzi — a wic ci obrazowiej przypomn.
— Owszem — pamitam doskonale.

— Tem ci lepiej — a wic, nie prawdai? — ie tak oto:

— Wchodzisz do sali przed wieczorem, zastajesz modzie
nasz siedzc grupami przy stolikach, kaidy przy swej

lampce „bukowackiego" wina — cicho, spokojnie, gazet czy^

tac moesz. Wieszaj tam jedni psy na „Szwabach" — ale

nie gono; wymylaj inni, dononiej moe, Madziarom.

Dalej wspominaj bana Jellaczycza— i sromotne zamachy na

narodowo, i bitwy krwawe niedawne. Powoli nastrój pO"

wszechny obecnego „junactwa", wród którego niejeden

moe jeszcze ran nie dogoi, dochodzi do najwyszego stO"

pnia rozsroienia. Niechnoby — zdaje si — pokaza si tu

jaki teraz Madziar!
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— Wtem wchodzi istotnie mody „baraton" — oficerzyk

konsystujcego w Zagrzebiu wigierskiego puku. — Brzk,
brzk ostrogami, — kaie sobie równie poda wina buko-'

wackiego i siada przy niezajtym stoliku. Ale jakie tu pi
samemu ?

— Czyi do tego jui przyszo, ie czowiek w Zagrzebiu

musi pi, jak Niemiec, sam jeden — nagle wykrzykuje nasz

huzar. — Baraton Horwat! — zwracajc si do pierwszego,

bliiej siedzcego — bilimy si jedni i drudzy tgo, mniej-'

sza o racj — czyi nie potrafimy równie wypi razem po-'

czciwej szklanicy horwackiego wina?
— Nie Horwatowi to odmówi na takie zawezwanie! Ja

sdz, — rzek umiechajc si do mnie ironicznie Gaj, —
ie i wasz czowiek odmówiby podobnie nie potrafi?

— Horwat—cign dalej—nie lubi by duiny: ze swej

strony postawi butelk i przyjació zaprosi. Madziar tei

ubliiy sobie nie da... Tymczasem nadeszo jeszcze paru hu^

arów — przyczyli si do kompanii i oni — kaidy po hor^

wacku przemówi i zakl si po horwacku na „szwabskoga

boga". Oiywienie powszechne, grupy si cz, zapomniano
i o ranie i o bojach krwawych, nasi „junacy" poczynaj
z gocinnoci po madziarsku przemawia...

— Wchodzi nastpnie „banda"—muzyka i siada na swej

estradzie. Junacy nasi jui teraz pierwsi kai gra marsza
Rakoczego; Madziarzy zato „Josz Horwatska" intonuj. Da^
lej — „iywili!" — „elien"— „Madiar^-ember!"— „Horwat bara^

ton!" — na przemiany, póki nie pokryje tego frenetyczny

jeden okrzyk: „szwabskoga boga!" I nui do „czardasza" —
wir, wrzawa — w tumie tylko jui madziarsk sycha
mow.

Gaj bawi krótko w Belgradzie: interes jego tu by
do widoczny.

Pod wieczór poszlimy zwiedza porzdniejsz, quasi

europejsk, cz miasta, w nadziei przyjrzenia si zarazem

i ulicznemu ruchowi, w dniu tym witecznym.



176 ALEKSANDER JABONOWSKI.

Wszystko tu przecie wygldao jeszcze nawpó po
azyatycku — i miejsce i ludzie. Obok nowo wzniesionych

murów, wiadczcych o nowych tu potrzebach, o ywszych
nadziejach, cigny si z sielsk niewymylnoci, beza^

dnie prawie, rzdy drewnianych dworków, domów i nawet

lepianek. Przyzwoitszy magazyn, z europejska urzdzony,
gin wród labiryntu sklepików i kramików — niewiele

si rónicych od tureckich. "Wszdy, obok burzliwej energii

iycia, jaka niepewno, nieufno, niemiao.
Pytaem o przyczyn.
— Eh, Boga mi, bracie! — powiada mi dawny towa^

rysz kijowski — a wiesz ty, jak si u Turków nasz „Beo^

grad" nazywa?
— Syszaem go nazywanym zawsze ze sowiaska.
— Owszem, maj oni nadto inn, wielce znaczc na^

zw w swym sakramentalnym urzdowym jzyku. Zw go

Dar''cl''diihad, co znaczy po arabsku — dom wojny witej!
— Wic?
— Wic! Oto, dopóki miasto to „domem wojny wi^-

tej" dla Turków, nie za dla Serbów — dopóty ono pod^

nie si nie moie, podnosi si nie bdzie! Kto ci tu si
budowa zechce pod groz dzia bisurmaskich, kto kapitay

woy na cokolwiekbd? Ot, nie wida, jak tui''tui, moie
jutro, moie pojutrze, rzucimy tu si wzajem jedni na dru^

gich, Turcy na nas, lub na nich — my! Co tu myle o czcm

innem: to dziw, e i tyle Belgrad si jui dwign!
A potem, bardziej jeszcze oiywiajc si, zawoa:
— A tei ssiady nasze one chrzecijany, Niemcy au^

stryackie, przyjacioy, protektory — czy wiesz, jak oni si
obwarowali wzgldem nas? Oto kaidy poddany austryacki,

mieszkajcy w Belgradzie, jest wolny od wszelkich opat

miejskich. Trzeba za wiedzie, ilu tu jest poddanych cesar^

skich oprócz wojewodyców. Konsul nawet „niemiecki"

przestrzega z zasady, aby jego protegowani dobrowolnych
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Opat nic wnosili! I mylic tu o podniesieniu miasta. My"
my zupenie ubodzy — „siromasi"

!

Niezna tego byo wszake po ludzie tumniej snujc

cym si tego wieczora. Militarnym postawom mslcim liar^

monijnie odpowiada powszeciny wtedy jeszcze prawie strój

z azyatycka sowiaski. Zgrabne kurtki granatowe czarnym

jedwabiem szamerowane lub wyszywane srebrn nici, zdo^

bne kurtki karmazynowe — sukienne; na tem czsto kró^

tkie lisie futerka, równie suknem granatowem pokryte,

„ciurcze" zwane; teje barwy szerokie spodnie „czakszyre",

obcise gole obejmujce; stopa w barwnych „czarapacli"

szumadyjskici i „papuczaci"; gowa zdobna zawsze w fez

czerwony z kutasem jedwabnym obfitym. Lecz zapomnieli^

my o pasie — to skarb cay, a czsto jeszcze wtedy cay
arsena Serba — w jedwabnym tym pasie spoczyway jego

„pisztole", jatagan i co mia do obrony.

Kobiet wida byo niewiele, i te stroiy si z mska,
z azyatycka; przedniejsz ich ozdob by fez, nieraz na

denku cay dukatami wyszyty, i spadajce z pod niego

u modych dziewczt dwa bujne warkocze; zreszt licznie

bramowane kurtki. Imieniny wszake ksicia Michaa nie

przysporzyy mi spotkania adnej odznaczajco si piknej
Biaogrodzianki.

Wród ludzi, których pragnem spotka w Belgradzie,

oczywicie pierwsze miejsce zajmowa sdziwy a tyle poetyczny

zawsze Karadycz. Sowiaszczyzna brzmiaa jego saw—zbiór

jego pieni serbskich znany by caej Europie, a prace jego

pimiennicze stanowiy epok w historyi umysowego roZ"

woju Serbów. Wuka Stefanowicza poznaem by waciwie
ju dawniej — w pocztku zimy jeszcze tego roku, w Wie^
dniu, gdzie on duszy czas przemieszkiwa z pikn sw
córk a on naszego kijowskiego kolegi — WukomanO'-
wicza. By to wtedy ju starzec lat 70-'ciu z gór; gdyby nie

wzrost za may i uomno, idealny typ Serba. Oblicze sU"

rowe mskie, a agodne cho poorane czoo, wzrok, mimo
Pisma t.V. 12
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wieku, przenikliwy i bystry, a wyraz twarzy peen jakiej

wieniaczej prostoty i swobody. Patrzc atoli na t twarz

wyrazist, na dugie, grube siwe wsy starca, na jego duy
fez grecki, prdzejby si go wzio, nie bdc uprzedzonym,

za weterana bojów krwawyci jedynie, nie za cicliego pra-'

cewnika na niwie zada cywilizacyjnycli. Dopiero oswoj^
nie si z tern obliczem pozwalao dostrzedz w niem ywsze
opromienienie poezyi i badawczego umysu.

Teraz, w Belgradzie, szedem mu tylko cze odda
i wywiza si z obietnicy opowiedzenia kiedy o tem, co

mi si tam widzie zdarzy — w zamierzonyci wdrówkacli

po bakaskim wiecie. — Szedem za tem mielej, ile iy^

wo pamitaem, z jakiem si to szczerem przejciem wy^
pytywa on mnie niegdy o wasny kraj.

Na trzeci dzie wic po przyjedzie do Belgradu

(17 wrz.) powitaem starego "Wuka w jego skromnem mie"

szkaniu. Lecz tu na progu juz prawie musiaem szuka roZ''

jemstwa gospodarza.

Rzecz si tak miaa:

Zastaem u niego dwócli Hercegowiców, z którymi

razem przyjeciaem parostatkiem z dolnego Dunaju. Her^-

cegowicy ci przybywali tu od czarnogórskiej granicy, dla

ratowania swoich krewniaków, czy „pobratymów", uwi^
zionycti w twierdzy belgradzkiej przez Turków i wpltanycli

w bardzo niebezpieczn spraw, z powodu gonej w owym
czasie bójki, w której kilkunastu muzumanów zamordo"

wano.

Bijatyka, w rodzaju podgoryckiej obecnie, midzy bra*-

ci „Mujem" (Mahometem) a „Jowanem" — muzumanie
nem a czcicielem krzya w., bya wtedy rzecz bardziej

powszedni, ni dzisiaj. Mujo by zuchwalszy, Jowan za
nieskoczenie wicej zawzity! Byle powód, byle okoliczno,

byle pozór tylko nawet, zaraz porywano si do noów — wsz^
dy, do pierwszego spotkania: czy to na bazarach Stambuu,
Mostaru lub Serajewa, czy to wród dzikich gór i sielskich
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zagród Bonii lub Hercegowiny. A cói dopiero na neutral'-

nym poniekd gruncie, jaki przedstawia taki naprzyklad

„Kali^mejdan", midzy „Dar^el^dihadem" prawowiernych

a serbsk ,,warosz" Belgradu; albo— gdzie na ustroniu, nad

brzegiem Sawy — tamie.

Otói i w tym roku, wiosn, goszczcy w Belgradzie

Hercegowicy i Czarnogórcy, spotkawszy si pewnego wie^

czora z bosaskimi „agami" nad brzegiem Sawy, nie wy"
trzymali — i rzucili si na „karmazynów". Szlachta, na
swe nieszczcie, mao bya zbrojna — miertelni jej wrogo*"

wie liczniejsi; rozpocza si tedy rze prawdziwa — adne
perswazye ludzi rozsdniejszych, którzy tu nadbiegli byli

na odgos zgieku, nic zdoay powstrzyma rozpasania si
zapamitalców. „Turcy", korzystajc z mroku zapadajcej

nocy, gdy juz ich kilku tylko bezbronnych pozostao, po*-

chowali si byli pomidzy drzewem; ale i to im nic nie

pomogo. Mimo ciemnoci, wycignito ich wszystkich,

co do jednego, z pomidzy budulcu — i bez litoci wy"
mordowano.

Za co ? — dlaczego ? — nikt nie pyta ; a gdym potem
sam raz zagadn naocznego wiadka, jakie przecie wydo"
byto w mroku tych nieszczliwców? — otrzymaem sarka^

styczn odpowied:
— Co mi za „tudzinac" (cudzoziemiec) taki, ie tego

nie wiesz!? — Czarnogórzec wchem Turka tropi — wierz,

nie wierz — miej si, nie miej.

Oczywicie, na wiadomo o tym smutnym wypadku,
oburzenie midzy Turkami w twierdzy doszo do zacieko^

ci — woano o pomst doran; ale wday si w to ener^

gicznie obustronne wadze — winowajców, kogo dosign
zdoano, okuto w kajdany i rzucono w gb wizie stra^

szliwych fortecy.

Jak dzi z powszedniego zajcia w Podgorycy pomi
dzy ssiadami zrobiono tyle rozgon history, e jeszcze

dotd nie wida jej koca, tak wtedy Turcy ze swej strony
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chcieli fakt ten — rzezi nad Saw— po swojemu wyzyska,
przez podniesienie go gone na piedesta polityczny. Std
ledztwo surowe i groba kary srogiej.

Zatrwoyy si serca „pobratymów" od Trebinja, Gra^

Iiowa i Gacka; trzeba byo pieszy co tciu ku pomocy
braciom.

„Tko se ne osvjeti

Taj se ne prosvjeti!"

— wielka prawda — kto si nie zemci, nie dostpi zbawi^
nia; ale to jeszcze prawda wiksza — kto bratu nie stanie

w przygodzie, „u nesreci" — ten nic brat.

Trzeba byo pieszy.

Otó ci dwaj Hercegowcy, któryci zastaem u Kara-'

dycza, byli to wanie „pobratymy" skompromitowanych:
przybyli tu oni w tajnym zamiarze ratowania swoich— cho^

ciaby przez uatwienie ucieczki z twierdzy. Do starego za
Wuka przychodzili nie na gocin tylko, lecz po rad zdro-^

w, praktyczn.

Zna 70^1etni starzec ten wszystkie rody serbskie, ze

wszystkimi by pokumany; a moe by i pobratymem
jakiego tam „gospodara" sdziwego w Hercegowinie —
dziada lub ojca którego z modziey wizionej. Udawano
si wic do pospolicie—we wszelkich sprawach ; zewszd—
wprost, jak do swego, bez porednictwa; i znany Europiem spenia chtnie nieraz nawet najpowszedniejsze pro"

stacze, sielskie zlecenia; tern chtniej za, im potrzeby pro^

szcych byy powaniejsze.

Wszedem na zbyt oywion rozmow. Nim zdoaem
powita gospodarza i przypomnie si mu — ju mnie spo^

tyka apostrof jeden z Hercegowiców:
— Ewo ga prijatelja Turka!

Gospodarz zanadto zna swój wiat, by si nie domy"
le moliwych powodów zawzitoci. Wic z dobrodusz'-

nym uimiechem, witajc mi, pyta: „A co, wdrowcze, pe"
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wnie tam czem naszym oto poczciwcom krwi napsu?" Nie

rozbroio to przecie rozsroonych na seryo górali. Trzeba

byo bardziej stanowczej interwencyi. „Pa ne moj goworiti,

brate — ostawi go s mirom — to je nasz czowiek!" — rze^

cze Wuk. Owo „nasz czowiek" stanowczo, powanie po^

wiedziane, uciszyo wszystko.

Potem, pogodzeni juz z góry, opowiedzielimy uprzej^

memu gospodarzowi zdarzenie, które nas byo porónio.

Fakt ten jest zbyt cliarakterystyczny, bym go nie mia
tu powtórzy.

Oto dostawszy si z Bakanów, przez owiec, nad

brzeg Dunaju, w Swistowie, pamitnym przez traktat, za^

warty tu (1791 r.) midzy Austry i Turcy, siadem 1 wrz.

na idcy ku „elaznej Bramie" parostatek. Tu spotkaem,

midzy innymi, dwóci Serbów, któryci z postawy wynio^

siej, marsowej, ze stroju wyszukanie wojennego i z caego

uzbrojenia wreszcie wziem by za Czarnogórców. Zbliie^

nic si midzy podrónymi atwe, a zatem — i cilejszy

stosunek; bylimy wic z sob razem dzie ten juz cay
i nastpny ranek. Dowiedziawszy si za, e s Hercegowicy,

tem wicej si nimi zainteresowaem, ile e nie miaem wte"

dy jeszcze monoci poznania ciekawej icli krainy. O tem,

co icli prowadzio do Belgradu, oczywicie mi nie mówili;

a ici zawzito namitn przeciw Turkom braem za wy^
raz powszeclincgo usposobienia „rai" (rajaliów).

W Widdyniu, nastpnego dnia (12 wrz.), wsiado na
nasz parowiec trzecli Boniaków — muzumanów. Uderzya
mnie niepospolita mska pikno najmodszego z nici. By
to modzieniec najwicej dwadziecia par lat liczcy,— su-'

szny, wysmuky, liarmonijnie przytem ksztatny, o licz"

nyci klasycznie regularnych rysach, jasnych wosach,
a ciemnych rzsach dugich i ciemnem oku. Caa postawa
jego miaa w sobie co msko^ujmujcego — pewne zacicie

rycerskie, a obok tego pogoda oblicza, sodycz umiechu
i jaka dystynkcya ruchów — wielkopaska, e j tak na^
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zw. — Strój jego wiadczy o zamonoci i naleeniu do

wyszego towarzystwa — cay „Isarmazynowy". Duiy zawój

ze staro^tureclt fantazy noszony, zgrabny doman krótki,

pod nim obcisa, srebrem szyta, kamizola, bogaty i grubo

owinity pas, szerokie „szalwary", wazko niej kolan spa^

dajce na perskie „czarapy" i „papucze"— wszystko karma^

zynowe. Za pasem bro droga: pistolety due, z osad py"

sznie srebrem nakadan, i kandar równie bogato oprawny,

w gucie staroytnym. Swobodne, uprzejme obejcie si
modzieca jednao mu wszystkicli, co si do zbliali.

Dowiedziaem si niebawem, e by to syn jednego

z moniejszycli begów Bonii, i e wraca wanie do domu,
w okolice Serajewa, z pobonej pielgrzymki, odbytej do

Mekki. Towarzyszyo mu dwóci, dodanycli przez ojca, da"

wnym obyczajem, przyjació domu — stary „clioda", jako

kapelan, i niewiele starszy od paskiego syna szlaciecki

wyrostek — „aga" — niby dworzanin jego przyboczny.

Nikt tedy mnie nie posdzi o brak cici zblienia si

z nimi. Mody Omer^beg sam to uatwi swobod swego

obejcia si.

Dziwnie bya oryginalna i poetyczna natura! Cho
syn Czerkieski, by on Sowianinem do ostatniej kropli krwi;

nie mówi innym jzykiem, jak tylko po bosasku — i nie

clicia mówi inaczej. Mia na to „cliod," by si w czy^

taniu koranu wyrczy, mia przyjaciela dziecistwa i pO"

wiernika— modego „ag", by si od nienawistnyci „Osmana
lijów" opdzi w potrzebie po turecku. Zato po „illirsku"

mówi tem dwicznem narzeczem bosaskiem, w którem

si lubuj znawcy — jzykiem paskici zamków i dwo^

rów — wreszcie jzykiem wikszoci moe tyci pieni, które

w tak wspaniaym darze zoy cywilizacyi Karadycz.

Rozmiowany tei on by w poczyi: umia na pami
pewnie wicej pieni od niejednego „lepca", glarza. Zdaje

si, e caa tradycya zamierajca wietnej sawy arystokracyi

Bonii zaklta bya w duszy tego modzieca — tradycya
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potgi i blasku. Szlachta to bosaska przedewszystkicm

trzsla Stambuem za wielkich Solimanów i Selimów —
w osobie sawnego wezyra Sokolicza Ibrahima, dalekiego

przodka naszego modego Omer''bega; — za porednictwem

cudnych oczu cudnej „Elchasseki", równie pobratymki, branki

podolskiej, znanej Roxolany — trzsa Stambuem przez

janczarów, przewanie tam dzieci krwi sowiaskiej ; szlachta

to bosaska z serbsk siedziaa na zamku budyskim, w ser<'

CU Wgier.
Oburza si dalej „beg" mody na nowe porzdki

w Bonii — „hatty" i „tanzimaty" carskie (sutaskie): naj"

wicej go bolao, ze to sprowadza obcych ludzi do kraju —
Osmanów i Arnautów. Z gwatownoci napada na zdraj-'

ców, jak powiada, Sowian, co stare porzdki pomagali

niszczy „Osmanlijom" — na Omera''basz, ssiada z Hor^

wacyi, i Iskender''bega (Iliskiego), który nawet mia za

zon pikn Boniaczk. Oczywicie tem arliwiej stawa

w obronie ostatnich bohaterów szerokiej swobody szlachec^

kiej — Husseina ^ kapetana i sawnego pana na Stolaczu>

Alego Ryzwan^begowicza. — Przepado wszystko — powta"

ra, — ale sawa janieje.

Wszystko to w opowiadaniu jego pyno wezbranym
prdem wymowy, spadao kaskadami. Zajcie si moje

widocznie podnosio jego zapa — on rad by, e go kto
umie pyta, i e to, co stanowio istot jego ideaów, mo^
go obcego tyle obchodzi. W czasie naszych rozpraw dwaj

jego towarzysze — „chodz" i „aga" — kapelan i uboszy
brat szlachcic, przyjaciel i dworzanin, patrzyli jak w tcz
na swego wychowaca. Jego zapa i wymowa poryway
ich samych, przepeniay mioci i dum. Zato Hercego^

wicy, mijajc nas, spogldali bardzo z ukosa.

Omer^beg by szczerym muzumaninem; ale naprawd
aden z „imamów" nie przyznaby mu jego prawowiernoci
za zgodn z urzdow nauk. Z islamu wzi on tylko

stron jego poetyczn i surowy, „wahabicki" prawie, mono^
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teizm. Formy wyzna chrzecijaskich lekceway, wszake
fanatykiem nie by. Pielgrzymka jego do Mekki bya prze^

waniej wynikiem potrzeby poznania za modu nieco wiata.

Poznao si tez po drodze, oprócz Stambuu, Damaszku
i Kairu — i Bruss, i Smyrn i Jeruzalem, — a u grobu

proroka widziao si prawowiernych ludów tyle.

Cho sam si „Turczynem" obojtnie nazywa pozwa^

la, nienawidzi on Turków istotnych tyle co Niemców —
a mia tez jeszcze jedn zakorzenion nienawi. Od Ser"

bów i Czarnogórców trzymaa go na stronie duma sza-'

checka i pami przelanych krwi potoków; wicej sympa^
tyzowa z Horwatami. Reszta wiata wcale go nie obcho"

dzia. Boni sw za to kocha do zapamitaoci naiwnej—
a w Bonii pie nadewszystko.

Pie, jego zdaniem, w tem, co ma najszczytniejszego,

jest kwieciem zamków i dworów szlacheckich, muzuman^
skich; nie za — podem fantazyi „hajduckiej" czerni serb"

skiej. Lecz w obliczu pieni mój poetyczny beg mody
gotów byby i z „przekltym" Czarnogórcem si pogodzi.

Tak rozprawialimy, z przerwami, godziny cae... Zdo^

byem sobie przyja szczer Omera. — Oddani sobie, nie

postrzegalimy nic dokoa, nie zwracalimy nawet uwagi,

jak brzegi Dunaju — bugarski i multaski — niky nam
z oczu.

Pod wieczór owi Boniacy rozcignli na pokadzie

pyszny dywan perski i zasiedli do posiku. atwo si do^

myle, c i ja byem zaproszony — na winogrona, skrzy-*

del kawona i... czarny tyto arabski, jako osobliwo, z Ziemi

w. wieziony.

Gdy tak, orjentalnie rozsiadszy si, delektuj si k^
bami aromatycznego dymu, zblia si ku mnie jeden z Her^

cegowiców i z rozwcieklon twarz pyta:

— Jcsi li ty chrystJanin?

— Jesam!—odparem—ale po co pytasz, kiedy wiesz?
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— A cói ty tu 2 tymi „psami tureckimi" bdziesz si

ama?
Lecz nim zdoaem odpowiedzie, juz mody beg

sta z obnaonym Icandiarem przeciw Icandiara HercegO"

wica. Jedna ctiwila jeszcze — i poczyby pada trupy.

Ale, na szczcie, nadbieg w por kapitan statku — bro
kaza zoy i wzi j pod klucz do swojej kabiny, a prze^

ciwnikom zagrozi, e jeli który spór zacznie, to statek

zatrzyma i kae go wysadzi na ld.

Zamilkli Hercegowicy, ale wzrokiem pioruny ciskali

na mnie: taka w nici wrzaa nienawi ku „Turkom" —
Boniakom, podsycana jeszcze niepewnoci losu uwiziom

nych w twierdzy belgradzkiej pobratymów.

Ja za, teraz juz umylnie, nie opuszczaem mego
modego przyjaciela i dnia nastpnego, badajc go dalej

o tradycye dziejowe arystokracyi Bonii i Serbii.

W tej to wic myli powiedzia mi on, po przybyciu

do Belgradu, wskazujc na cisncych si tragarzy:

— Ewo ti nasza bracia — siroma.

Hercegowicy za, gniewni, powitali mnie u Karadiycza

jako „prijatelja Turka".

W dalszej rozmowie stary Wuk zupenie nas pogodzi;

a jam mu jeszcze opowiedzia o wieym ruciu umysów
midzy Bugarami.

We cztery lata potem wielki ten pracownik poegna
na wieki sw Serbi: umar 8 lutego 1864 r. w Wiedniu.

Wieczna mu cze!
Po obiedzie, tego dnia, poszlimy obejrze liceum.

W dziwny jaki sposób uderza wyobrani obcego

przybysza widok tego przybytku nauki europejskiej, wród
jego, wtedy prostaczo^sielskiego i dziko^azyatyckiego, oto^

czenia. Zdawao si, e to tylko samotna, naprzód wysu"
nita reduta cywilizacyi, wzniesiona tu do atakowania z po^

za niej barbarzystwa.

Istotnie, w owym jeszcze czasie, przed gmacliem lice"
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alnym zalega obszerny, nagi, pusty plac, po drugiej stro--

nie którego cign si zawiy labirynt brudnycli uliczek

tureckiego miasta, a pod same mury liceum tuliy si, z je^

dnej i drugiej strony, ndzne drewniane sklepiki w azya-

tyckim gucie i ndzniejsze jeszcze domostwa.

Barbarzystwo przecie musiao si cofn — i dzi, po
ustpieniu Turków z twierdzy, na miejscu icli uprzywile-'

jowanej lichej dzielnicy stana porzdna europejska cz
miasta, a z obu stron wspaniaej uniwersytetu budowy
wznosz si rzdy wietnyci kamienic z bogatemi magazyn
nami, cignce si ai do Terazii. Plac za ów pusty, wyró^
wnany i zasadzony drzewami, stanowi najpikniejsz ozdob
Belgradu.

Gdyby Turcy siedzieli dotd w twierdzy, nigdyby byli

nie przyzwolili na zajcie i przyozdobienie tego placu. By
tu bowiem niegdy cmentarz muzumaski; a prawowierni

islamici, jak wiadomo, uwaaj miejsce takie za wite i nie^

tykalne. Std to po miastacli wscliodnich tyle starych cmen^
tarzysk wród najbardziej zaludnionych czci miasta; std
takie, stosunkowo niezmierne, przestrzenie pocmentarnych

uroczysk, e w gbi Azyi mona spotka cae nekropole

starych grobowisk. Co raz grobom byo powicone, jest

grobów wasnoci — oto maksyma islamu.

Gmach nawet licealny nie by wtedy zupenie jeszcze

ukoczony. Budowa onego, rozpoczta w r. 1851, trwaa

a do 1862 r. Jest to budowa wspaniaa, ale w stylu wy^
soce eklektycznym: byzantyjsko^romasko^renesansowym,

przypominajca swym frontem i masywnoci pyszne gma^

chy weneckie. Szerokie, wspaniae wschody prowadz we^

wntrz budowy na taras, wznoszcy si 120 stóp nad pla^

cem i dajcy jeden z lepszych punktów dla ogarnicia, rzu^

tern oka, tak Belgradu caego, jak i jego okolic. Budowla
sama kosztowaa sto tysicy dukatów. Lecz, co waniejsze,

gmach ten nie by kosztem publicznym wzniesiony. Jest to

dar patryotyczny Serbii, jednego z jej zacniejszych obywa"
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teli. wiadczy o tern napis zotemi literami, nad portykiem:

„Misza Atanasjewicz swej ojczynie". A imi to susznie

przejdzie z rodu w ród; bo zaprawd — wznie przybytek

nauki dla przyszych pokole jest to dar najwikszy, jaki

mona zrobi narodowi wasnemu.
W gmachu licealnym znajduje si biblioteka i bardzo

interesujce muzeum narodowe.

Poznaem i bibliotekarza. By nim mody, wielce po"

waany dr. Janko Szafarzyk. Dr. Janko jest bratem stry^

jecznym sawnego Pawa Józefa Szafarzyka, autora „Staro^

iytnoci sowiaskich", i równie jak on — Sowakiem w^
gierskim. Gdy zadania ycia zwróciy Józefa ku Pradze,

Janko przyj (1843) wezwanie spragnionych owiaty po^

bratymczych Serbów. Raz stanwszy na gruncie serbskim,

powici on si cakowicie nowej swej, przybranej, ojczynie

i wywiadczy jej, niezmordowan sw prac w zakresie

owiaty i wychowania, nadzwyczajne usugi. Jako profesor

liceum, on pierwszy wykada Serbom history i literatur

sowiask; gromadzi zewszd materyay do dziejów Serbii,

zwiedza w tym celu obce archiwa (weneckie, medyola^
skie); uporzdkowa wzorowo bibliotek i muzeum; jednem

sowem, da z siebie pobratymcom wzór sumiennej a ener"

gicznej, w znaczeniu europejskicm, dziaalnoci naukowej.

Obecnie serbskie muzeum narodowe jest szczególnie

bogate w staroytne rzymskie kosztownoci, klejnoty i oz"

doby, pochodzce z odkopanych grobowisk, a nadto w prze^

dmioty z wieku bronzowego. Godny te uwagi jest zbiór

numizmatów staro^helleskich. Wszystkie za zbiory prze^

wysza zbiór monet rzymskich, wynoszcy 6,312 sztuk.

Zbiór numizmatów serbskich, oczywicie, jedyny w wiecie.

Biblioteka narodowa obejmuje: ksiki drukowane, wyno-'

szce 27,655 tomów, rkopisy starosowiaskie, serbskie

szczególnie, wiksz czci z wieków rednich pochodzce,
pomidzy którymi znajduj si unikaty i cenne rzadkoci,

oraz zbiór serbskich inkunabuów i starych druków, razem
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ze zbiorem map i rycin. Bardzo interesujcy równie jest

zbiór broni staroytnej i galerya obrazów historycznych,

z portretami sawniejszych patryotów serbskich, którzy si
odznaczyli w wojnach o niepodlego.

Dzi liceum belgradzkie, podniesione faktycznie na

stopie uniwersytetu, przestao juz by zbrojn tylko re"

dut, i, obok nowego uniwersytetu w Zagrzebiu, stanowi

otwart wityni narodowej owiaty dla wszystkich baka"
skich Sowian.

PIENI BOHATERSKIE SERBÓW.

W Belgradzie obchodzio mnie najiywiej wszystko, co

tylko mogo rozjani wewntrzne spryny modego, rw"
cego si do czynów, ycia Serbów; obchodziy mi wszelkie

jego objawy. Lecz niemniej tez interesowao mnie i du"

chowe dziedzictwo po zamierzchej i ustpujcej juz przed

naszemi oczyma w krain cieniów niedawnych lat przeszo^

ci. Szczerze si nawet przyznam, e, zbliajc si do Bel"

gradu, marzyem przedewszystkiem o tem, e tu dopiero

nasyc si pen serbsk „pjesm".

Znaem ja ju i pierwej niejeden rapsod i ogólny

charakter pieni ludowych Serbów, ale teraz, w Belgradzie,

pragnem spotka prawdziwego glarza z górskich dbrów
Szumadyi. Bawic tedy dni par u ujcia Sawy, napróno
zatskniem by ju naprawd do „berd", by tam cho prze"

cie zaspokoi potrzeb rozmarzonej duszy.

Ku wielkiemu memu uszczliwieniu, wieczorem (18"go

wrze.) na drugi dzie po odwiedzinach Karadycza, znaa"

zem si w towarzystwie, gdzie spotkaem istnego rapsody"

•t^—a nadto od hercegowiskiej granicy.

By to mody jeszcze czowiek, nawet wyej nieco wy"

ksztacony, ale tak ca sw istot pogrony w wiecie pie"
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ni, tak przeze owadnity, e zastpowa wybornie „pra^

wego lepca" — glarza.

Rozkoszowaem si tedy.

Dziwne robi wraenie „junacka" pie serbska: rytm

jej kadencyjny, recytatywowy, ma co w sobie surowo Iio^

merycznego, a ton ten rapsodyczny podnosi jeszcze gla.
Gla jest to instrument z biaego lipowego drzewa—

rodzaj niby duych skrzypców, o jednej strunie tylko. Wy^
dobywane smyczkiem ze struny tej dwiki wybornie to^

warzysz marsowemu nastrojowi gosu glarza. Duet za
ten muzyczny, gosu i gli, niewypowiedzianie podnosi

i uwydatnia tre powieci bojowej.

Kto pierwszy raz syszy pie boliatersk Serbów, zo^

staje uderzony czem w niej nie swojskiem, niby jakim
azyatyzmem; lecz nastpne osuchanie si pierwsze to wra"

zenie zupenie zgadza. Pospolite nastpne okrzyki mog
by nawet wzite z pieniarstwa tureckiego, tak bogatego

w swoje nieskoczone „aman, aman!" i inne wykrzykniki;

pewne muzykalne motywa równie wspólne by tu mog
ze piewem Azyatów; duch atoli pieni serbskich, jeli nie^

zawsze jest chrzecijaskim, to napewno sowiaskim jest

wszdy.
Lecz w zakresie poetycznej twórczoci wiata sowian^

skiego pie serbska posiada odrbny zupenie charakter.

Odrbno ta staje si tem wybitniejsz w obliczu poezyi

ludowej innych narodów Europy. Jest w niej ta wieo,
swoboda i penia, jakie zwykle przyznajemy poezyi ludu

w czasach jego bytu patryarchalnego; jest w niej samej

jakby moc wewntrzna nieskoczonego odradzania si.

Najdotykalniej o tem sam przekonaem si tego wie^

czora wanie. Byem jedynym dalekim gociem w biesia^

dujcem towarzystwie; chciano wic da mi pozna bliej

swe skarby duchowe; ale zarazem chciano i uczci gocia.

Samemu piewcy najbardziej leao to na sercu, tem ywiej,

gdy sysza pod koniec biesiady moj artk rozpraw sporn
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Z towarzystwem na pewnym punkcie. Na uwieczenie tedy

jakby wszystkiego, powsta on milczco, podniós ku mnie
szklanic „rujnego*' wina, wzi gl i— jak uderzy gosem
do nieba, zdawao si, ie groby si zatrzs i umarli po^

wstan, — taki dziko^majestatyczny liymn zabrzmia. Dwi^
czay w nim—i nasze „berda"—tatrzaskie, i „grad"—stary,

jasny, poza niemi, i rzeka — „biaa", i morze — „biae",

i pola, i bory; poniosy si wiciur— czuby bów golonyci

z pod ysej góry wiedeskiej, przemkny wyloty karmazy^

nów; potem zawya dzika pomsta „szwabie" i Turkom;
a cay iymn ten, czy rapsod, zakoczy jeden okrzyk, je^

den wyraz „soga" — zgoda swoim.

Zdumieniu memu nie byo miary: pomijam tre, moc
i donioso pieni, a ta niepojta atwo improwizacyi

uderzaa mnie równie imponujco w czasie doznawanycli

wrae. Bya to dla mnie niespodzianka nad niespodzianki.

Gotów byem widzie w tem promie niezwyczajnej twór-'

czoci.

Podzikowaem od serca za cze i uczczenie takie

i popieszyem z zagadnieniem:

— „Boga mi, bracie!"—skd ci ta sia poetyczna taka?

skd ci moc tej porywajcej improwizacyi?

— Skd kademu „Serbinowi" — odpowiedzia naj-*

naiwniej w wiecie glarz.
— Istina Bog!—potwierdzono calem koem.
— Jeli tak—skdecie wy, Serbowie, przyszli do tego,

czego aden z pobratymców nie posiada?

— To nasz dziedziczny spadek moralny—tyle wiemy

—

i na tem nam do, niech kto inny dociodzi róde — bya
powszectina, mniej wicej, odpowied na to, w streszczeniu.

Ale wanie doj róde nie atwo.

Przekonaem si nastpnie i sam najfaktyczniej, e
zdolno improwizacyjna Serbów jest do powszechna. Jak

dzi w Belgradzie, tak w krótkim czasie potem w Nowym^
Sadzie wojewodyskim powitano mnie, przy czaszy karo"
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wickiego wina, podobnie rapsodyczn apostrof — powitano

i poegnano drug. Przekonaem si^ nawet, e to dar, da^

jacy si naby w pewnej mierze.

Mody Serb, nieco fantastyczniejszy od innych, nieco

gorcej rozmiowany w poezyi narodowej, umie na pami
tyle pieni, tyle rapsodów, potrafi przywoa na rozkaz swej

wyobrani tyle gotowych obrazów ycia i przyrody, tyle

form, postaci, barw, symbolów — e, pochwyciwszy myl
jak, potrzebuje tylko sign doni do skarbnicy niewy-'

czerpanej pieniarstwa, by myl t przyodzia w najpy^

szniejsze poezyi narodowej szaty. Jest to zdolno tego ro^

dzaju niemal, co u nas zdolno poetycznego dziewczcia,

ukadajcego równianki wród kwiecistej wiosennej ki:
byle myl dziewczynie po gówce przemkna, a kwiecia

dla jej oddania tyle, tyle ! I tam wic — kwiecia, poetycz^

nych form gotowych — bezmiar, a ten tylko jest wyszym
improwizatorem, kto je janiejsz, bujniejsz na razie myl
przejmie. Std te niby, u Serbów powszechnie, taka im"

prowizacyjna twórczo obfita. Myl wysza wszake w kra*-

inie poezyi — i tu jest udziaem tylko wybranych.

Lecz tego nie dosy. Skde wytryska to cigle ywe
ródo narodowej Serbów twórczoci wogóle?

Gotowych formuek w odpowiedzi na trudne zapyta"

nia nie brakuje nam nigdy; i tu wic sobie powiadamy,
e przyczyny tego spoczywaj w szczególnych waciwo"
ciach narodowego charakteru Serbów i ich dziejów. Tak
te oni sami t rzecz rozumiej.

Pytaem tego wieczora jeszcze: w czem ley tajemnica,

e Bugarowie, zostajcy w tych samych warunkach bytu

co i Serbowie, posiadajcy te same motywa poezyi, rozwi"

nli przecie pie swoj w inny zupenie sposób?

„Bugaryn basz junak nyje; Bugaryn — gradinar!"

Otó dowiedziaem si: Bugar—to ogrodnik, a nie ry"

cerz! — Istotnie — musi w tem lee gboka rónica etni"

czna, sigajca przedwiecznych czasów. Zato cichy ten
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Ogrodnik przechowa nienaruszeniej pamitki duchowe prze"

szoci pogaskiej.

Nawet „eskie" pieni serbskie róni si wielce

od innych tego rodzaju sowiaskich: zamiast powszechnej

gdzieindziej smtnoci—wesoo i swoboda przedewszystkiem

z nich tryska.

Charakterystyczn za cech pieni „junackich", — he-*

roicznych, bohaterskich, wojennych, stanowi ich przedmiot

towo, plastyczno i powana prostota. Poeta w nich przed-'

stawia przedmiot opiewany takim, jaki on jest sam w SO"

bie; przedstawia go nie w barwnych szatach, a z caym re-

alizmem, dotykalnym niemal; nareszcie ca opowie sw
trzyma w tonie pewnej surowej godnoci, podnoszc przez

to wicej jeszcze, wród wieoci obrazów, gboki tragi**

czny patos.

Wszystkie pieni junackie, razem wzite, stanowi w so-*

bie jedn nierozerwan cao: s to jakby pojedyncze ra-

psody tylko wielkiego eposu narodowego. Wszdy tu jeden

nastrój, jeden charakter — ton i styl. Poczynajc od cyklu

pieni o carze azarzu, idzie on jednostajnie przez wszyst-

kie „hajduckie", „uskockie", przez cykl Kara-Dorda i Mi-

osza, a do najnowszych czarnogórskich. Jednoistno ta

—

do tego stopnia posunita, e pieni najnowszej daty nosz
równie ogólne cechy archaiczne. Wida talent poety zostaje

tu wci pod przewanym, mistycznym wpywem wyrobio-

nego przez wieki epotycznego stylu i trybu pieni ludo-

wych i poddaje si mu nieuniknienie, mimo niepowsze-

dniej nieraz wasnej piewaka oryginalnoci i fantazyi.

Przyczyn tej jednoistnoci narodowej Serbów poezyi

chyba w tem widzie wypada, e po wszystkie czasy, a
dotd, samo ycie ich byo jednoistne poniekd. Jedno-

istne — we wszystkich warstwach spoecznych — od butnie

niesfornego „wastela" z czasów walk na Kosowem polu

do niemniej dumnego szumadyjskiego „swinopasa", co dy-

nastye tworzy; od wyniosego bega Bonii, z jego wzgar-
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dliwym „zakonem" proroka, do skrztnego „scljaka" z nad

Morawy; od „trgowca" miast posawskich do niezomnego

syna „Crne^gore". Jednoistne, w gównych zarysacli, po

wszystkici krainaci serbskiego rodu i do ostatniej cliwili

jeszcze. Obce tu wpywy — byzancki, italski, turecki, byy
bezsilne w dziaaniu na masy; a one wanie — najprze"

waniej, bd^-co^bd, pieni tworzyy.

Nie zgodziby si na to przyjaciel mój, karmazynowo
dumny mody Omer''beg, wracajcy z „liadieyku" do Mekki;

ale dosy tego.

„Ne moj goworiti we — Omer^beie".

Tem niemniej — pieni serbskie, razem wzite, wi^
si z sob jakby w nieprzerwany acucti jednego

jedynego poematu, opowiadajcego losy dziejowe illirskicli

ludów.

Lecz lud tu opowiada tylko sam o sobie, o swej roz'^

paczliwej walce ze miertelnym wrogiem, a zatem: gdzie

dokada sam raki, gdzie nakada gow. Nie pytaj go wiele

o staryci Nemaniczacli, o Hunyadzie, lub ksiciu Eugenim.

Lud podnosi do czci te tylko ciwile, kiedy sam jest ^wojni^

kiem" i wodzem.

Mimo swej ogólnej jednoistnoci, pie serbska przed-

stawia wszake, po gbszem obeznaniu si z ni, naj^

ywsze urozmaicenie. Dostrzegamy w niej cae warstwy,

pitrzce si jedne na drugici, jako wiadki rónycli czasów

i rónej doli szeroce rozrzuconyci plemion jednego narodu;

dostrzegamy niemniej ten przestwór bezgraniczny, jaki y^
cie zostawiao namitnej grze indywidualizmu. W tem te
wanie spoczywa po czci i owo bogactwo znane tej

pieni.

Stworzya j patryarcialna prostota, przez dugie wieki

ogarniajca naród cay; stworzy — iomeryzm, e tak po-'

wiemy, nastroju jego niezwalczonej wród przeciwnoci energii

duclia; stworzya tragiczno pooenia, wyzywajca do roz^

paczliwych bez przerwy wysile i powice; a nadewszy^

Pisma t. V. 13
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stko— owa, nie dajca si jeszcze naleycie okreli, niespo^

iyta oryginalno natury serbskiej— wiecznie wieej, wiecz^

nie modej — „junackiej", samorzutnej we wszystkiem.

Lecz na ile pie serbska powstaa samodzielnie, pod

wzgldem etnicznym poetyki i muzyki— dla mnie rzecz to

jeszcze niewyrana.

Nie przywizuj wagi do zapytania: skd u Serbów

ten sam recytatywowy charakter pieni bohaterskich, co

wród synów pusty arabskich? Kadego, kto zna Serbi

a goci potem pod namiotem Beduinów, uderzyo to ekscen^

tryczne podobiestwo. Skd ono?
Chyba to wynik jednostajnego stopnia, u kolebki na"

rodu, ogólnie ludzkiej kultury patryarchalnej, przechowanej

tam w yciu na wieki, tu za w trybie rapsodów tylko.

Niema tu mowy wcale o jakim przypadkowym wpy"
wie. Choby to mocno obrazio mego Omer^bega, nie zna^

jcego „miru" dla wspówyznawców swych Turków i Ara^

bów, powiedziabym mu teraz: e te wpyw tureckiej

pieni na bosask niezaprzeczony przynajmniej w tych

nagych jej rzutach gosowych, tyle charakterystycznych,

a pie otomaska wiele przyja od arabskiej. Wpyw to

przecie bardziej zewntrzny tylko.

Zato niepospolitej wagi nabiera wskazanie na cilejszy

stosunek pieni serbskiej ze staro^illiryjsk, albask dzi"

siejsz, skipetarsk. T drog bowiem, cofajc si stopniowo

w dal wieków, odszukamy moe wszystkie ogniwa tego

homerycznego acucha, który czy niewidomie dzisiejsz

oryginalno pieni serbskiej z Homerem. Odszukamy moe
i ogniwo pelazgickie; Illirowie bowiem starzy to rodzeni

bracia Pelazgów, a znaczenie ich w etnicznym rozwoju na^

rodowoci serbskiej równie zdaje si by faktem, nie ule^

gajcym adnej wtpliwoci.

Warto bada gbiej pie albask? Najniezawodniej

zapewni ona nam niemniej bogat zdobycz etnologiczn, jak
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niespodziane, zdumiewajce odkrycia w krainie pieni bul^

garskiej.

Juz dzi nawet moemy przeczuwa, i wprdce po-*

kae si, ze, co do swego ogólnego charakteru, bohaterska

pie Serbów, wobec pieni innych Sowian, naley do cyr-

klu pan-^illiryjskiego i blisza jest albaskiej, ni sowackiej

lub ruskiej.

Rapsody ukraiskie inne zupenie nosz cechy od pie--

ni junackich Serbów; poczwszy chociaby nawet od „Sowa
o puku Igora", wszystkie one tchn smtnym, rzewnym
liryzmem. Ulegy one równie, i moe w wyszym stopniu,

wpywowi pieni „tureckiej" (wogóle wzitej), przy wieku^

istem ssiadowaniu Rusi z przerónymi ludami krwi tU"

raskiej ; ale i wpyw ten dotkn strony ich lirycznej tylko,

muzycznej moe. O wpywie samym ciekawy atwo si
przekona, jeli cho jedn noc przyjdzie mu spdzi w tur^

komaskiej „jurcie". Recytatywu za epotycznego rapsodów
serbskich na Ukrainie ladów niema.

Przed dziesiciu laty syszaem wprawdzie, w czasie

odpustu na w. Jan („na Iwancia"), w Kamiecu Podola

skim, dziada, piewajcego, przy towarzyszeniu liry, jak
star nabon pie rusk zupenie w sposób serbski; niby

rapsod, wynoszcy czyny jednego z mczenników za wiar;
lecz by to dowód tylko doranego, bezporedniego wpywu
trybu pieniarskiego braci zadunajskiej, najdalej sigajcy
czasów zaboru Podola przez Turków. Zreszt przykad bar^-

dzo sporadyczny.

Lira i gla, lirnik i glarz, nale do dwóch rónych
wiatów, cho si nierzadko stykaj.

Gla wystpuje tam, gdzie niema muzycznoci. A wa-*

nie Serbowie s najmniej muzycznym, lirycznym ludem
ze wszystkich sowiaskich. Nie maj oni zmysu dla pie^

ni rzewnej Sowaków tatrzaskich lub ukraiskiej Rusi.

Junacka ich „pjesma" — to nie „pie"; akompaniament
za gli — to zaledwie e muzyka.
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Ale i taka muzyka powinna si sta u nas przedmiot

tem gbszych bada.
Przemawiam tu ze stanowiska etnologicznego jedynie.

Etnologom bowiem wogóle, jak si zdaje, ani si jeszcze

ni, jakie to bogate iniwo naukowe przypieszy mog po^

równawcze studya etno^muzyczne i naukowe, systematyczne

zestawienia motywów muzycznych prastarych pieni ludów.

A tymczasem moie si to okaza równie potn dwigni
w badaniach ogólnych, jak zgbianie poezyi ludu i jego

poda, zabytków jzyka i pisma, i wogóle wszelkich bez

wyjtku pamitek staroytnych i staroytniczych. Motywa
muzyczne pieni, równie jak sowa, maj sw kolebk i rón
dol ycia. Wyrywaj si one z piersi ludu, towarzysz mu
w jego wdrówkach, staj si powszechn wasnoci pobra^

tymczych rodów, narzucaj si nieraz imponujco obcym,

zatracaj si, powracaj — a zawsze su jako wskazówka

jednoty krwi, blizkoci kultury lub cilejszych w pewnym
czasie ssiedzkich stosunków.

Jednostajno motywu piosenki ludowej, np. u Per"

sów i nad brzegami Wisy, czego przecie uczy, jak i jedno-'

stajno kontuszów, upanów.
Badajmy wic.

Dzi potrzebowalibymy bardzo etnologa^muzyka, któ"

ryby zeszed wiat nasz i cudzy, jak daleko sign, i spi*-

sa wszystkie motywa pieni; a pewnie dowiedzielibymy

si z nich co wicej o sobie.

Dowiedzielibymy si wicej i o ródach oryginalnoci

pieni Serbów.

Mody rapsodysta, który mnie tak porwa, owego wic^

czora, w Belgradzie, sw improwizacy, przypominajc mi
i „grad" jasny i wody „biae", ani spodziewa si pewnie,

ie kiedy obudzi tyle zagadnie i wspomnie tyle. A wic
l mu std uroczyste „ywio!", a caemu kou biesiadne^

mu— „iywili!"
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Umiej tci tam oni i o naszej pónocy piewa w swo^
im epotycznym tonie. S tam ywsze rzeczy od znanej

nam powszechnie Osmanidy Gundulicza— i trzebaby o tern

pamita.
Wic jeszcze raz:

„ywili!"
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Dzikie, ponure, surowe jest Czarnogórze w swem, przy^

musowem dotychczas, politycznem wyosobnieniu: jego wy^
brzee morskie, cudne, bogate, jego „Primorje", nadewszyst''

ko ukochane, pozostaje zawsze jeszcze w obcych rakach!

Kady wyraz uniesienia, zachwytu, jakie prawy syn
Czarnejgóry syszy wyrywajce si z ust cudzoziemca, szy^

bujcego na lotnym parowcu po wodach rozkosznego Adrya-*

tyku, u licznych wybrzey Przymorza— jest dla niego jakby

wyrzutem sumienia, jakby uderzeniem „jataganu" wprost

w serce. A có dopiero, gdy zostaje wiadkiem ekstatycz^

nych porywów obcego czowieka przy zagbianiu si statku

pomidzy urocze wylewy zatoki Kotorskiej. Zatoka ta bo"

wiem — to jakby rajskie wrota, rozwierajce dla Czarnogórca

wiat szeroki, a powierzone cudzej, wrogiej mu stray.

Bez przesady— krajobraz, jaki przedstawia si obcemu
przybyszowi, pragncemu powita dzikie, skaliste wyyny
Czarnogóry od strony „sinego" morza, jest tak majestatycz^

ny, wspaniay i w najywsze urozmaicenie bogaty, e
niewiele znajdzie si w wiecie widoków, coby czarujc
panoram brzegów Kotorskiej zatoki uroczym wdzikiem
przewyszy mogy.

„Bocche di Cattaro!** Ile te wyrazy rozkosznych wspo'-

mnie obudzaj w duszy kadego, kto by tyle szczli^

wy, e zwiedza wschodnie wybrzea Adryatyku!

) Tygodnik inuitrowan7 1876, Nr. 14 15.
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Nic fantastyczniejszego nad t zatok.

Minwszy pikny Dubrownik (Raguz) i synne w pic/-

niach Konawlje (Canale), fala spieniona „sinego'' morza
wdziera si gwatownie u przyldka Ostrego (Punto d'Ostro)

pomidzy nadbrzene opoki i, wyrwawszy sobie raz drog,

pociania w nagych zwrotaci, tworzc jakby trzy oddzielne

jeziorzyska czy zalewy, ca nizin, zawart wród pitrz-'

cycli si ku niebu surowycli olbrzymów górskici, a spoty^

kajcyci si tu jako ostatnie czaty Dynarskicli Alp i Baka"
nów. Dotyka ona najprzód pamitnej w dziejaci obecnego

powstania Sutoryny nagiej i piknego Castel^nuovo, zwa^

nego przez Sowian Herceg^novi. Dalej rozlewa si szeroko

pomidzy skalnemi wyynami Kriwoszja i Zupy, tworzc
wielce ujmujce ciciym swym wdzikiem wybrzea. Nako^
nie, zwyciywszy ostatnie twarde opok zapory, co j chciay

powstrzyma ju w dalszym wylewie, u Kamenara tem
zuchwaej si rzuca we wszystkie ju strony, ku samym pO'-

dnóom olbrzymów, wdziera si a ku Rysnu (Risano),

wraca ku Perastowi (Perasto) i w miaym zawrocie na
poudnie wyzywa, niby na bój miertelny, dumnie wzno-"

szcy si ponad Kotorem „Mons labeaticus" staroytnych,

Lowczen dzi zwany.

Kotor (Cattaro), dzisiejsza stolica Przymorza, zostaj-'

cego pod wadz Austryi, przedstawia najbardziej moe ma*"

lowniczy widok w caej zatoce. Porywa on wdrowca sw
dzik piknoci. Z oddali zatoka ta zdaje si omywa same
stopy kamiennych olbrzymów, mury miasta, niby nad ot^

chlania zawieszone, razem z cytadel na ostrym grzbiecie

si wznoszc — wszystko za tchnie jakby groz jak taje"

mnicz. Lecz za przybiciem do ldu wyniose szczyty gór

nagich, zwieszone ponad miastem, odsuwaj si wgb —
i oto miasto roztacza wesoo cay labirynt wakich uliczek

i skromnych „piazza", przy których wznosz si budowy,
nieraz rywalizujce ze wzorami zwierzchniczej niegdy We"
necyi, albo nawet, charakterem swego stylu i ladami ozdób,
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przypominajce czasy bardziej staroytne i Byzancyum.

Wród domostw zieleniej tu mae ogródki, pene poma"
racz i cytryn, a galerye mieszka ocienia bujna oza winna.

Cae miasto, w ogóle swym, tcinie czem uroczo spokojnem.

A dokoa niego dziki majestat górskiego wiata, jakby prze^

gldajcy si dumnie w ujtem w rozkoszne wybrzea zwier"

ciedle wód jednej z najpikniejszycli w wiecie zatok mor^

skicli. Taka to droga prowadzi przecliodnia na Czarnogórze.

Ale juz pierwsze wraenie, jakie wywiera wznoszcy
si tui poza Kotorem graniczny Lowczen, Monte " Sella

u Wocliów, pozwala przeczuwa, co to za wiat róny po-'

za jego surowymi szczytami si roztacza. wiat to istotnie

wyjtkowy, niepodobny do innycli, jedyny w swoim ro"

dzaju.

Czarnogórze cale jest to, ni mniej^ni wicej, tylko je^

dna olbrzymia twierdza kamienna, otoczona acuchami
gór, których nagie boki spadaj od ssiednich granic stromo,

ku wntrzu kraju natomiast spywajc agodniej. Tworzy
ono w ten sposób wielk kamienn równic, przernit
w rónych kierunkach wyniosymi grzbietami ska nagich

i opasan tak cile, e zaledwie wody jedne, wybuchajce

z jego otchani, zdoaj ku swym odpywom si przedrze.

Jakby narone stranice tej twierdzy straszliwej, wzno''

sz swe czuby ku niebu majestatyczne skalne kolosy: od

pónocy Dormitor, sigajcy do 6,600 stóp, od wschodu

Kom, 7,500 stóp wyniosy, i znany nam ju Lowczen od

poudniO''zachodu, tylko 5,100 stóp wysokoci majcy, ale

zato najdroszy szczyt synów Czarnej''Góry, jako gówne
pierwotnie i waciwe dotd onej gniazdo. Od poudnia na**

reszcie stanowi ostatni stranic góra Suturman.

Obwód granicznych murów tej twierdzy niedostpnej

wynosi od 110 do 120 godzin drogi. Szerokoci z pónocy

na poudnie ma ona 24 godzin, dugoci za od zachodu

na wschód godzin 28. Ale, na nieszczcie, niedostpna ta

2 natury swej twierdza poudniowych Sowian nie jest
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wszake dotd niedostpn faktycznie. Turcy do obecnej

chwili zdoali utrzyma w swych rkach dwa terytorya,

nalece do geograficznego skadu Czarnogórza: od pónocy
Nikszycz, od poudnia Spu. Wdzieraj si one tak gboko
w ono wolnego kraju, ze rozcigo onego po tej linii

rodkowej wynosi tylko sze godzin zaledwie, a Czarnogó"

rze, przybierajc posta liczby 8, rozpada si na dwie ró<

wne prawie czci, pomidzy które wróg z atwoci moie
si wedrze.

Tdy tez wkraczali Kjuprili^basza w roku 1714, a za

naszej juz pamici Omer^basza w r. 1860.

Dwie owe skadowe czci Czarnogórza stanowi: od

zachodu „Czarnogóra" waciwa, od wschodu za tak zwane

„Berda", czyli kraina gór.

Pod wzgldem hydrograficznym Czarnogórze wogóle

stanowi porzecze Moraczy, wpadajcej do jeziora Skadarskiego

(Skutari), i jej dopywów, z pomidzy których najwaniej-'

szym jest rzeczka Zeta. Moracza wszake tylko w górnym
swym biegu naley do Czarnogórza; nad reszt panuj
Turcy. Zato dotyka granica czarnogórska w jednem miejscu

Skadarskiego jeziora.

Caa powierzchnia kraju wynosi tylko 76 mil kwadra^

towych, a ilo mieszkaców zaledwie do 200,000 dochodzi.

Waciwa Czarnogóra dzieli si na 4 obwody, czyli

„nahije", z których nahija Katuska stanowi sama jedna

pierwotne gniazdo wolnego narodu. W niej te znajduje

si Niegoszko^polje, kolebka panujcego dzi rodu, w niej

wreszcie i stoeczne Cetynje, z sdziwym swym monasterem.

A monaster ten to pierwsze ognisko, przy którem zapo^
no ycie czarnogórskie.

Czarnogórze dzisiejsze, razem z dolnem porzeczem Mo^
raczy i wybrzeem morskiem, stanowio zawsze, pod nazw
Zety (Xentha), górnej i dolnej, nierozdzieln cz posia^

doci serbskiego narodu, i oczywicie wchodzio w skad
carstwa Duszana (f 1356). Po rozprzeniu si onego Zeta
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dostaa si pod wadz rodu Balszyczów, z Ittórycli ostatni

przcicaza j po rolcu 1421 spokrewnionym z sob CzernO''

jewiczom. Najsawniejszym z nicli by Iwan, syn Stefana,

dzielny bojownic o wolno narodu z przemoc tureck, od
którego i cay kraj przeze posiadany otrzyma nazw Iwan^

begowiny. Umar on roku 1490.

By tez ów Iwan i pierwszym waciwym twórc przy"

szej wolnoci Czarnogóry, a nawet samego zawizku istnie-

nia nowego jej spoeczestwa.

Po upadku Serbii waciwej, Bonii, Hercegowiny i na^

koniec Albanii, tak boiatersko a bezskutecznie bronionej

przez przyjaznego Czernojewieom Kastryoticza Skander^

bega, Iwan^beg pozosta jedynym z udzielnych wadzców
serbskicti, który mia stawi czoo Turkom. Lecz cinity
przez ici potg straszliw ze wszech stron prawie, traci

on posiado za posiadoci i ustpowa coraz dalej w bez"

pieczniejsze górskie dziedziny. Z ablaku, przy ujciu Mora^

czy do Skadarskiego jeziora, przeniós si do zamku Obod,

a stamtd wyej do niedostpnego Cetynja— i pozosta tyl"

ko przy posiadaniu ska nagich na pochyociach dzikiego

Lowczenu.

Bohaterska duma Czernojewicza nie daa si przecie

niczem ugi, i z niedostpnych turni urga on miertel"

nemu wrogowi chrzecijastwa, wzywajc w góry swe „czar"

ne", na bój z nim, wszystkich miujcych krzyi wity
i swobod. I ostatecznie góry te, dotd puste zupenie, za"

wrzay nowem yciem i zasyny po raz pierwszy u swo"

ich, u przyjació i u wrogów.

Z czasem ubog dziedzin Czarnojewiczów poczto

zwa wyczniej Czarn"Gór, a nazwa ta rozcigaa si cO"

raz dalej z rozszerzaniem si nastpnem ich posiadoci,

tak, e póniej cay kraj górnej Zety przybra takow u wszyst"

kich ssiadów. Turcy zw go tei Kara"dah, Albaczycy

Mal"Esija, Grecy MavrO"Vuni, Wosi za Monte^negro —
i caa za nimi zachodnia Europa.
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Gownem ogniskiem, przy którem skupiay si wzra-*

stajce zastpy bojowników przeciw wrogowi krzya., oczy<

wicie, by monaster. Wzniós go tez wanie na poudnio*'

wym kracu cetyskiego „pola", prawdopodobnie z gruzów

dawnycli, ten sam Iwo Czernojewicz i udarowa prawami

metropolii. Std tez na wszystkie strony szo bogosawieni
stwo na bój z niewiernymi.

Lecz nieskoczenie wikszego znaczenia nabra ten mo"
naster od czasu, gdy ostatni z Czernojewiczów, zmczony
nieustann walk, ustpiwszy w r. 1516 do Wenecyi, prze"

kaza wszystkie swe prawa wadyce. W cetyskim bowiem
monasterze rezydowali wszyscy wadykowie zwierzciniczy

Czarnogórza, od pocztku wieku XVI ai do poowy biec
cego stulecia—i z tego tez monasteru otrzymywao gówny
kierunek i podniet dzieo politycznego odrodzenia kraju.

Co za do samego miasta Cetynja, takowe zaledwie

dopiero w obecnym wieku, pod koniec rzdów ostatniego

wadyki Piotra I, powstawa poczo. W pobliu dworu,

jaki by sobie wzniós ten wadyka tui przy monasterze,

stany powoli domostwa dla przyjcia przybywajcych do

Cetynja na rad naczelników plemion i innycli dostojników

górskiego ludu. Nastpnie wzniesione zostay budowle, przC"

znaczone do celów publicznych: rczydencya dzisiejszego

ksicia, nowa cerkiew, szpital, nowe mieszkania „senatorów"

i t. d. ; usadowili si tez tu ludzie oddajcy si rzemiosu
i szukajcy pracy wogóle. W taki sposób powstaa owa „stO"

lica" Czarnogórza — osada, majca dzi do 120 domów, roz"

rzuconych w kilku ulicach, i okoo 550 mieszkaców. ywe
to wszake jest ognisko rzeczywistej siy zbrojnej i cywili^

zacyjnej, przez szkoy std dziaajce.

Wznosi si tez i ronie od lat kilku druga stolica

górska, dla wschodniej polowy Czarnogórza, krainy Berdów,

stolica, Daniów''grad zwana, nad rzek Zeta, na równinie

Biaopawliczów. Chodzi tu o stworzenie jednego rodko"
wego targowiska, któreby odwrócio ruch handlowy od s"
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siedniej Podgorycy nad Moracz, zostajcci w raku Turków.
Wybrane potemu miejsce okazao si wielce odpowiedniem,

jakotei i plan budowy nowej osady, przez Milutynowicza

w 1869 roku skrelony. Rzucono juz most przez rzek Zeta

i wszystko tu si oywia.
Lecz ognisko duchowego ycia w krainie Berdów przed-

stawia dotd zawsze stary monaster Ostróg, równie w nahii

Bialopawliczów lezcy. Wsawi on si, podobnie jak mo^
naster cetyski, w dugiej walce za swobod kraju i prac
nad jego odrodzeniem. Dzi w powainyci swyci muracli,

okalajcyci wityni i dwa klasztory, górny i dolny, mie^

ci wyszy zakad wyciowawczy, majcy przygotowa prze*-

wodników ducliownycli dla ludu. „Bogoslavia" owa, czyli

scminaryum, zostao tu dopiero w r. 1873 z Cetynja prze^

niesione. Przewodnikiem jej jest czcigodny arcliimandryta

Ljubicz.

Nie trzeba za zapomina, ze znaczenie szkoy duclio^

wnej wród surowego górskiego ludu jest nieskoczenie

bardziej oywcze, ni w spoeczestwaci, na wysokim sto-'

pniu kultury umysowej stojcych.

II.

Lud czarnogórski, pod wzgldem etnicznym, stanowi

jedn z gazi potnego konaru serbo^horwackiego rodu,

na onie poudniowej Sowiaszczyzny. Nazwa Czarnogór

rzec, „Crnogorac", jest nazw miejscow jedynie polityczn,

nigdy za mianem rodowem i narodowem. Czarnogórzec

czuje si w jednoci narodowej najsilniejszej ze wszystkimi

Serbami. Ssiedniego Hercegowica, Boniaka, Rajca z tak

zwanej starej Serbii, Serba z ksistwa i Wojewodyny uwaa
on za rodzon braci, za plemiona jednego narodu. Sta^

nowi on z nimi jeden typ fizyczny i moralny, posiada je^

den etniczny charakter, jedn historyczn i poetyczn tra^
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dycy iyje i w istocie swej niczem si od braci owej nie

róni. Wszake natura wyjtkowa nagich wyyn skalnych

jego kraju, rozpasana walka bez przerwy o byt i swobod
i dumne cieszenie si t swobod — wszystko to razem nie

mogo nie oddziaa równie na wyrobienie pewnej od^

miennoci tak w typie waciwym Czarnogórca, jak i w jego

umysowym nastroju. Jest on te przedewszystkiem synem
gór wolnych, jest Czarnogórcem.

Za przewaniej charakterystyczne cechy typu czarno-

górskiego uwaa naley wysoki wzrost, siln budow ko-*

ci, potnie rozwinit muskulatur, ciemn pe, ciemne

wosy, czarne, ogniste oczy i ruchliwe, wyraziste oblicze. Spo^-

tyka si atoli daje u Czarnogórców nierzadko i maa po^

stawa, tak szerokopleczysta, jak i szczupa, a niemniej te
pe bielsza, jasne wosy, modre oczy i wyraz twarzy bar^

dziej spokojny. Przeciwiestwa podobne daj si widzie

nawet w onie jednej i teje samej rodziny. Tak naprzy-'

kad w rodzie dzi panujcym Niegoszów sawny wadyka
Piotr II Petrowicz nalea do najsuszniejszych ludzi na

Czarnej^Górze; jego nastpca ksi Danio by wcale ma^
lego wzrostu; synowiec za tego, dzi panujcy ksi Mi^
koaj, ma znów postaw wynios, siln, szerokoramienn,
pen wojenno^mskiego wyrazu. Przeciwiestwa podobne
atwo wszelako wytómaczy sobie jako prosty wynik ata-*

wizmu, przy znanej rónorodnoci pierwiastków, z jakich

przed oczyma dziejów powstaa dzisiejsza ludno Czarno"

^górza. Co za wszystkich Czarnogórców jednostajnie odzna"

cza, to niepospolita fizyczna wytrzymao na wszelkie trudy

i niewygody i hart nadzwyczajny ciaa. Obok tego posia"

daj oni ruchy ywe i zrczne, postaw siln i wynios,
chód lekki i eleastyczny i pewn równomierno we wszy^
stkiem, nawet w objawach wasnej ywoci.

Co do pikna form ciaa wogóle i rysów twarzy w szcze^

gólnoci, trudno nie przyzna, e pod tym wzgldem lu-

dno czarnogórska obojej pci przedstawia jeden z pi-^
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kniejszych typów poudniowej Sowiaszczyzny, a nawet,

rzec moina, bez obawy posdzenia o przesad — typów
Europy. Trzeba je wszake bra tylko jako typy ludowe.

Pomidzy modzie osobliwie spotyka tu si czsto

regularno rysów skoczonej doskonaoci; spotyka si
dziewczta, uderzajce sw wieoci i wdzikiem, dziwnie

odbijajcym przy bardzo lichej nieraz na icli ramionach

siermidze. Ale, na nieszczcie, gdy u chopaków modzie^
cza czysto rysów ustpuje z wiekiem piknemu dum,
mskiemu wyrazowi, wiadczcemu o sile i powadze —
wie pikno dziewczc zastpuje na twarzy kobiety

wyraz troski, zmczenia i bólu — takie tu jest cikie jej

ycie! Suszne te jest najzupeniej czsto dajce si sy^

sze zdanie, e na Czarnogórzu o tyle trudno widzie pi-'

kn matron, o ile atwo spotka co krok wspaniaego

starca. Natomiast czsto tu bardzo daj si widywa posta^

cie niewiecie, pene powagi i godnoci. "Wreszcie znamy
je wszyscy z dosy upowszechnionych po illustrowanych

pismach, naszych i obcych, obrazów znakomitego naszego

pobratymca, Jarosawa Czerniaka, osobliwie w illustrowa^

nem pimie* serbskiem, wychodzcem w Wiedniu, pod ty"

tuem „Srbadija".

Przy swej fizycznej sile i wytrzymaoci, od dziecin"

stwa przez wiczenia podnoszonych, posiada te Czarnogó"

rzec i niepowszednie zdolnoci umysowe. Pojmuje on rze"

czy atwo i ywo interesuje si wszystkiem; w wydawaniu

sdów jest wielce ogldny i rozwany; uczy si chtnie

wszystkiego, szukajc w wiedzy praktycznych rezultatów

przedewszystkiem ; do samodzielnych studyów atoli nie star"

czyoby mu wytrwaoci.

Zato obdarzony on jest od natury wyobrani, zdoln

do najpotniejszego polotu, która wre w nim, jako wiecz"

nie ywe ródo poezyi i wymowy. Sam zawsze „junak",

peen heroicznego umysu, nie moe Czarnogórzec oby si

bez oddawania uroczystej czci nietylko cieniom bohater"
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skich swych przodków, ale i znakomitszym bojownikom
yjcym. Jest to jego potrzeb mioraln, jest koniecznoci
duszy. Nic zastanawiajcego tedy, ze caa jego poezya brzmi

tylko bohaterskimi rapsody, przechowujcymi pami wszyst^

kich waniejszych wypadków w dziejach kraju. S one
w ustach kadego, powtarza je kade dziecko, niema za bo^

hatera, a do junaków ostatniej chwili, o którymby pie
zapomniaa. Najwiesze wypadki staj si natychmiast jej

wasnoci. Zawiera si te w niej i caa mdro militarna

górali, caa potga oywcza, podniecajca do dalszych hc"

roicznych czynów kade nowe pokolenie. Powstaje ona tu
wród samych faktów, wród dziaajcych osób — i potem,
z dwikiem gali „lepców", pynie po „poninach" w niC"

skoczono. Znakomitym tego rodzaju bohaterem^rapso^

dyst ostatnich czasów by midzy innymi wojewoda Mirko
Petrowicz, ojciec ksicia Mikoaja, a zdolnym pieniarzem
jest i sam panujcy dzi ksi.

Obok daru poetycznego, odznacza si równie Czat''

nogórzec wysok zdolnoci wymowy, której dowody daje

wszdy—u domowego ogniska, naradzie wojennej i w sdzie.

Lecz prawdziw namitnoci syna gór jest polityka.

Kady Czarnogórzec jest urodzonym dyplomat, decyduj-*

cym wci o losach wiata. Mniejsza e czasem nie ma
czem nagiego ciaa przykry.

Zachowanie si Czarnogórca wzgldem obcych odzna^

cza si pewn ogldnoci, poczon z wyrazem poczucia

osobistej godnoci wolnego czowieka. Lecz ogldno ta

atwo przechodzi w szczero serdeczn, skoro góral przekona

si, i w nieznajomym spotka przyjaciela swego narodu.

Zawsze przestrzega on pilnie wzgldów surowej zewntrznej

przyzwoitoci. Na sowo jego mona liczy w przygodzie;

niema te w oczach górala wikszej zbrodni nad zawiedze^

nie i zdrad.

Gocinno Czarnogórca niczem nie ustpuje w szcze^

rocie swej gocinnoci poudniowo-^sowiaskich ludów wo^
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góle. Go jest osob wit, i najuboszy góral znajdzie

go czem przyj i poczci serdecznie.

Cnoty Czarnogórca, na których spoczywa cay byt nie"

zaleny ubogiej jego ojczyzny, jak atwo zrozumie, wycliO"

dz poza zakres pospolity. Istotnie bowiem tylko wyt^
eniem wszystkicli swych si moralnych móg on wolno
sw zdoby i moe j podtrzymywa nadal. Przywizanie

tei jego do swych gór, namitne zamiowanie w swobodzie,

bezgraniczne mstwo, sigajce nieraz zapamitaoci, suro"

wo obyczajów niezachwiana, a obok tego wszystkiego

rzadka zdolno poddawania si rozkazom i przewodnictwu

starszych — oto tajemnice potgi Czarnogórca.

Wszake, przy tylu zaletach charakteru, nie jest tei

wolny Czarnogórzec i od wad niemaych, pochodzcych
w czci z jego namitnej natury, a w czci bdcych nie^

odzownem nastpstwem wyjtkowego przez dugie wieki

pooenia jego kraju. Stanowi je przedewszystkiem, pod"

niesione do najwyszego stopnia zaciekoci, uczucie zem"

Sty — „osveta" i rozpasana, dzika nieludzko w postpo"

waniu z wrogiem. Odcitych gów tureckich nie skada si
juz jednak w stosy tryumfalne; jest tedy nadzieja, e z pO"

stpem uspoecznienia i owiaty ujemne te rysy charakteru

górali strac na swej szorstkoci.

Zasadnicz podstaw spoecznego Czarnej^Góry ustroju

jest rodzina, dom, „kucza". Jedynym przedstawicielem do"

mu tego jest jego gospodarz, „domaczyn". On jest gow
i panem, od niego wszystko zaley. Powszechnej jeszcze

dotd u poudniowych Sowian wspólnoci rodowej midzy
Czarnogórcami niema. Kraj ich za ubogi na to; przetwa"

rzajca si w ród rodzina nie znajdowaa tu sposobu utrzyj

mania si caem koem w jednej miejscowoci, a wreszcie

silnie rozwinity w górach indywidualizm przeszkadza wspó"
noci rodowej.

Oczywicie rodzina czarnogórska jest rodzin „msk",
wojenn; stanowisko kobiety zupenie w niej podrzdne:
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praca i posuch — oto niewiasty zadanie. Jako matka, ona

tez wychowuje dzieci; ale krzepncy w siy chopak wnet

wychodzi z pod jej rzeczywistej opieki. Maestwo jest rze"

cz ukadu midzy rodzicami: dziewczcia nikt o skonno
serca nie pyta, a wypowiada swe zdanie surowe pojcie

wstydliwoci mu nie pozwala. Zato cze kobiety jest prze^

dmiotem najwyszych wzgldów. Za lada uchybienie wino^

wajca odpowiada wasn gow, lub krwawa zemsta prze^-

siaduje ród jego cay; a gdy Czarnogórka doczeka si grona

synów dojrzaych, zdolnych stan w szeregu obroców oj-*

czyzny, wtedy, lecz tylko wtedy, otrzymuje ona tez uzna"

nie i znaczenie rzeczywiste. W synach zdobywa ona sobie

zaszczyt i obron; niema bowiem Czarnogórzec droszej nad

matk istoty na wiecie— nie wyjmujc nawet siostry, któr
najtkliwsz takie mioci otacza. Wogóle zatem takie iywe

psychiczne uznanie wynagradza moe kobiet czarnogórsk

za jej spoeczn poniewierk. Wreszcie dzi juz, z postpem
owiaty, w zamoniejszych rodzinach wiksza te swoboda

kobiet dostrzega si daje.

Zwarte w sobie tak po msku, pod surow wadz
„domaczyna", bliej pokrewne rodziny stanowi „bractwo",

przedstawiajce pierwszy stopie spoecznego zrzeszenia si,

bez wspólnictwa wasnoci wszake. Wyszy stopie tego

zrzeszenia si stanowi „pleme" (pokolenie), jednoczce w SO"

bie wiksz lub mniejsz ilo bractw, zespolonych przede^

wszystkiem potrzeb wspólnej obrony. Powszechny za
zwizek plemion z ich dziedzicznymi przywódzcami — kne^

zami, wojewodami, stanowi ca polityczn podstaw Czar"

nej"Góry.

Przejcie wszake kraju z pod zwierzchnictwa wady"
ków pod wadz wieck, w osobie ksicia Dania Petrowi"

cza Njegusza (1851— 1860), poprowadzio z koniecznoci do

poddania w nim partykularyzmu plemion idei pastwowej,

w imi której nowopowstajce ksistwo Czarnej"Góry i Ber"

dów poczo si odtd stanowczo rozwija.

Pisma t. V. U
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Nastpca Dania, obecnie panujcy ks. Mikoaja idzie

pod tym wzgldem energicznie w jego lady — i Czarnogór

rze drobne, jako jdro polityczne znaczniejszej na przyszo
potgi, w istocie porzdnie dzi po europejsku si organizuje.

Ksi panujcy, Mikoaj Petrowicz Njegusz, urodzi

si w r. 1841. Jest on synem synnego ze swego bohater^

stwa wojewody Mirka, brata ksicia Dania. Pierwsze wy^
cliowanie swe pobiera w Cetynju, pod okiem stryja, a pO'-

tem w Tryecie. Nastpnie zosta 1855 r. wysany do Pary^

ia, gdzie oddawa si naukom wojennym. "W r. 1860 wiosn
wróci z Parya do Cetynja. Gdy za 1 sierpnia tego roku

zgin ks. Danio w Kotorze, wskutek zemsty krwawej,

mody synowiec jego zosta obwoany ksiciem Czarnej^-Góry

i Berdów.

Ksi Mikoaj przedstawia w osobie swojej najdosko-^

nalszy typ Czarnogórca: silnej i z góralska gibkiej budowy,

dzielnego „junackiego" umysu, miay, lecz trzewy polityk,

a nadto wielbiciel poezyi narodowej i sam rapsodysta, sam
pieniarz.

Znana jest po wszystkici ziemiaci serbskici pie
jego: „Onamo, onamo za brda ona" (Tam, tam, za góry

owe), wraca patryotycznym zapaem. Napisa on tez jeden

wikszy utwór, tragedy pod tytuem „Wukaszyn", z cza*'

sów upadku carstwa Duszana.

Wychowanie jego byo dosy gruntowne; nie obce

mu te s jzyki francuski, woski, niemiecki i rosyjski.

Sam bdc dostatecznie wyksztacony, stara si nadewszyst^

ko, przy zapewnieniu obronnoci kraju, o szerzenie euro-^

pejskiej owiaty midzy ludem.

Mody jeszcze, jest juz gow licznej rodziny. ona
jego, ksina Milena, córka wojewody Piotra Wukowicza,

z siostr sw Miluk, przedstawiaj równie dwa bardzo

charakterystyczne typy eskie Czarnej^Góry. Ksi Miko^

aj jest ojcem siedmiorga dzieci. Domniemany nastpca jego,

Danio, urodzi si 1871 roku.



GLARZ SERBSKI.*)

Glarz! — Jaka to fantastyczna dla nas posta, obu^

dzajca wspomnienia wieków zamierzchych, kultury pier^

wotnej, bytu patryarchalno^bohaterskiego, rozwianej poezyi

heroicznej tumów ludowych! Gdyby naraz, wywoana do

ycia dotkniciem jakiej róiczki czarodziejskiej, posta ta

wród nas stana, wzilibymy j za widmo z krainy nie^-

skoczenie dalekiej przeszoci legendowej, z krainy zakltej

historycznego mytu. A przecie, u naszych pobratymców za^

dunajskich, posta to iywa do dzi dnia, co wicej — odpo^

wiadajca najistotniejszym potrzebom obecnego nastroju du<'

cha narodu. Któ wreszcie z oddali nie sysza o glarzu
serbskim?

Jak niegdy stary lirnik ukraiski, jest on natchnionym

stróem najdroszych skarbów duchowych narodu, piastu-*

nem jego poezyi bohaterskiej, jej twórc nieraz i powi-'
conym kapanem. Dusza jego, jego pami, przedstawia

nadto niezgbion, niewyczerpan skarbnic dla dorastaj"

cych pokole, które on wprowadza w zaklty wiat cieni

praojców, odkrywa im tajemnice istotnej ich potgi, a w sta"

nowczej chwili pobudza i zagrzewa do czynu.

Prawdziwy glarz to urodzony wieszcz, poeta — poj"

mujcy swoje zadanie jako obowizek wity wzgldem

i-) Kosy 1875, Nr. 540.
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narodu, jako przeznaczone sobie z góry posannictwo; czu"

jacy, e w nim potga ducha narodu spoczywa zaklta!

Bywa to zwykle czowiek sdziwy, dowiadczony, co

za modu przeby wszelakie burze iycia, by sam „juna^

kiem" i junaków „pobratymem", walczy obok nicli,

a nieraz i sam modzie prowadzi na wroga. Czasem

bywa to tylko fantasta natchniony, przejty nawskro pic^

ni jedynie, w wiecie pieni, wiatem pieni yjcy i cz<'

sto lepy starzec. Std lud serbski pospolicie glarza bez

rónicy „lepac" nazywa, jak staroytny Grek swego rap"

sodyst zwa „homeros" — niewidomym.

Lecz dzi i wród plemion serbskich coraz rzadszymi

staj si starzy glarze; zmieniaj si czasy i potrzeby; cy^

wilizacya i tu wnosi inne wymagania. Wszake wdrowiec
moe jeszcze i teraz z atwoci posysze dwiki gli,

moe jeszcze dowoli upoi sw dusz, przysuchujc si y^
wym rapsodom bohaterskim bogatego niezmiernie Serbów

eposu. Zamiowanie bowiem do pieni nie znika, dar im^

prowizacyjny prawie wrodzony; wic te i wród modziey
wyksztaceszej nie trudno dzi jeszcze o pieniarza, co po^

czuwa si by prawym dziedzicem „lepców".

Doznaem tego osobicie w podróy mojej niegdy po

Serbii — i z przyjemnoci powtarzam tu wraenie me gdzie"

indziej ju podane.

Po dugiej nadbakaskiej wdrówce bawiem pewien

czas w Belgradzie. Obchodzio mnie tu najywiej wszystko,

co tylko mogo rozjani wewntrzne spryny modego,
rwcego si do czynów, ycia Serbów; obchodziy mnie
wszelkie jego objawy. Lecz niemniej te interesowao mnie
i duchowe dziedzictwo po zamierzchej i ustpujcej ju
przed naszemi oczyma w krain cieniów niedawnych lat

przeszoci, zawarte w pieni. Szczerze si nawet przyznam,

ie, zbliajc si do Belgradu, marzyem przedewszystkiem

o tem, e tu dopiero nasyc si pen serbsk „pjesm".

Ku wielkiemu tedy uszczliwieniu, wprdce znalazem
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si W towarzystwie, gdzie spotkaem istnego rapsodyst —
a nadto od hercegowiskiej granicy.

Nie by to wprawdzie glarz: by to mody czowiek,

nawet wyiej nieco wyksztacony, ale tak ca sw istot

pogrony w wiecie pieni, tak przeze owadnity, ze za^

stpowa wybornie prawego „lepca" — glarza.

Rozkoszowaem si tedy!

Kto pierwszy raz syszy pie boliatersk Serbów, zo-'

staje uderzony czem w niej nie swojskiem, niby jakim
azyatyzmem; lecz nastpne osucianie si pierwsze to wra^

zenie zupenie zagadz. Pospolite nastpne okrzyki mog
by nawet wzite z pieniarstwa tureckiego, tak bogatego

w swoje nieskoczone „aman, aman!" i inne wykrzykniki;

pewne muzykalne motywa równie wspólne by tu mog
ze piewem Azyatów; duci atoli pieni serbskicli, jeli nie

zawsze jest clirzecijaskim, to napewno sowiaskim jest

wszdy.
Lecz w zakresie poetycznej twórczoci wiata sowian--

skiego pie serbska posiada odrbny zupenie cliarakter.

Odrbno ta staje si tem wybitniejsz w obliczu poezyi

ludowej innych narodów Europy. Jest w niej ta wieo,
swoboda i penia, jakie zwykle przyznajemy poezyi ludu

w czasach jego bytu patryarchalnego
;
jest w niej samej jakby

moc wewntrzna nieskoczonego odradzania si.

Na jdotykalnie j o tem sam przekonaem si tego wie--

czora wanie. Byem jedynym gociem z daleka w biesia/-

dujcem towarzystwie; chciano wic da mi pozna bliej

swe skarby duchowe; ale zarazem chciano i uczci gocia.

Samemu piewcy najbardziej leao to na sercu, tem ywiej,

gdy sysza pod koniec biesiady moj artk rozpraw spor"

n z towarzystwem na pewnym punkcie. Na uwieczenie tedy

jakby wszystkiego, powsta on milczco, podniós ku mnie
szklanic „rujnego wina", wzi gle — i jak uderzy go**

sem do nieba, zdawao si, e groby si zatrzs i umarli

powstan,—taki dziko-rnajestatyczny hymn zabrzmia. Dwi^
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czay w nim— i nasze „bcrda**— tatrzaskie, i „grad"— stary,

jasny poza niemi, i rzeka—„biaa", i morze—„biae", i pola

i bory; poniosy si wicliur czuby bów golonycli z pod
ysej góry wiedeskiej, przemkny wyloty karmazynów;
potem zawya dzika pomsta „szwabie" i Turkom; a cay
hymn ten, czy rapsod, zakoczy jeden okrzyk, jeden wyraz

„soga" — zgoda swoim!

Dziwne robi wraenie „junacka" pie serbska: rytm

jej kadencyjny, recytatywowy, ma co w sobie surowo lio-'

merycznego, a ton ten rapsodyczny podnosi jeszcze gla.
Gla jest to instrument z biaego lipowego drzewa—

rodzaj niby duycli skrzypców o jednej strunie tylko. Wy^
dobywane smyczkiem ze struny tej dwiki wybornie towa*-

rzysz marsowemu nastrojowi gosu glarza. Duet za ten

muzyczny, gosu i gli, niewypowiedzianie podnosi i uwy''

datnia tre powieci bojowej.

Wprawdzie Serbowie wporód Sowian s najmniej

muzycznym, lirycznym ludem. Nie maj oni zmysu dla

pieni rzewnej Sowaków albo Rusinów ukraiskici
; ju^

naka ich „pjesma" to nie pie, akompaniamet gli to

zaledwie e muzyka; ale i taka muzyka wystarcza gla-'

rzowi do poruszania wielowadnie sercami mas ludowych,

wystarcza mu do porywania ich fantazyi w wysze krainy,

do decydowania ich woli na czyny stanowcze. O, glarz
serbski — to stary czarnoksinik, co i dzi jeszcze cuda

tworzy, a napewno i w obecnej oto chwili, gdzie w obo"

zowisku hercegowiskicm, tyle znaczy, co posiwiay w boju

z „Turkami" wódz „hajduczy!"

Bez glarzy nie byoby swobody serbskiej!

Zamieszczony przez nas w „Kosach" drzeworyt jest kopi
obrazu Diorda Krsticza, modego, piknych nadziei, ucznia

monachijskiej akademii malarstwa, którego wspórodacy Ser*'

bowie radzi powita w przyszoci jako swego „Brandta lub

Czermakal"
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Walka rozpaczliwa, jak, doprowadzony do ostateczno"

ci, lud hercegowiski tak bohatersko i wytrwale, przed

oczyma caej Europy, gorczkowo zaciekawionej, toczy oto

z odwiecznym swym wrogiem, — daa pozna tez ostatnimi

czasy i na szerszej widowni imi czowieka, który, cliocia

nie w krwawycli zapasacti wcale, ale niemniej od gonyci
bojowników, skutecznie przyczyni si swem powieceniem

do podniesienia tego ludu.

Mówimy tu o starym przyjacielu i wspótowarzyszu

trudów znakomitego Wuka Stefanowicza Karadycza —
Wuku Wrczewiczu.

Wyszym polotem duclia wiedzeni, rozumieli ci dwaj

ludzie, e, niezalenie od wysile zbrojnycli, czyli obok ta^

kowycli raczej, podniesienie moralnej samowiedzy osuro-'

wiaego w niewoli wiekowej serbskiego ludu upotni
tylko moie rkojmie wywalczonej przeze swobody. Ca
wic energi swej gorcej mioci dla narodu, ca si swej

inteligencyi i pracy zwrócili oni ku temu przedewszystkiem,

aby ile mona gbiej rozsloni przed nim samym skarby

umysowe, przekazane mu w spadku po czasacli ubiegej

samotnoci i wiekacti prób ciikici— peni otuciy, e w ten

sposób oywi skuteczniej wiar narodu we wasn moc
wewntrzn i nieodzowno zdobycia swobody; — z drugiej

*) Kosy 1876, Nr. 576.
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za Strony— aby skarby te odsonite roztoczy przed oczy"

ma Europy, dla tem pewniejszego przekonania jej o prawie

do swobody— narodu, który takie dziedzictwo duchowe po
przodkach posiada.

Czego na tem polu dokona Karadycz, powszechnie

wiadomo. Lecz rzadko komu z obcych znany jest niepo"

wszedni udzia skromnego "Wrczewicza w tej tak trudnej

a wysoce iyciodawczej pracy; mao kto wie, e zasugi jego,

wzgldem Hercegowiny przedewszystkiem, maj nieocenione

znaczenie.

Podobnie jak ywot Karadiycza — ciekawa jest bardzo

przez sw oryginalno i biografia jego pobratyma. Wia^
domo, ze jaki lud, tacy tez jego przedstawiciele. Otói i w nich

uderza najbardziej tai sama, wiea, modziecza, niezwal"

czona sia— wieniacza, czy góralska, co, przytumiona dug
barbarzysk przemoc, rwie si teraz gorczkowo i sama
sobie toruje drog ku zdobyczom powszechnej cywilizacyi;

uderza dziwna samorzutno i niezwalczona energia pracy

i iycia!

Wuk Wrczewicz urodzi si w Rysnie (Risano), na
Przymorzu Kotorskiem, powszechniej znancm pod wosk
sw nazw Bocche di Cattaro, w r. 1811.

Urodzi si tedy w okolicy — tyle synnej po wiecie

ze swej nieporównanej piknoci, ile gonej w pieni lu"

dowej serbskiej dla przywizanych do niej wietnych wspo"
mnie dziejowych. wiat to bowiem pieni bohaterskiej

i romantycznej: cudna, nieopisana zatoka, a nad ni, i tui

w jej pobliu, Czarna^Góra sawna, Krywoszje, Konawlje,

Trawunia — sowem, widownia walk i zapasów niesko"
czonych.

Urodzi si on na onie rodziny bardzo skromnej. Oj"

ciec jego by sekretarzem gminy rysaskiej, a zarazem na"

uczycielem woskiego i serbskiego jzyka w szkole miej"

scowej. Obarczony liczn rodzin, mimo niesychanych tru"

dnoci pooenia, potrafi przecie da do wysokie wzgl"
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dnie wychowanie swym dzieciom. Mody Wuk byl najstar^

szym w rodzestwie — i jako taki, po mierci ojca, w roku

1831 zaszej, zastpiwszy go w obydwócli urzdacli — pisa"

rz^ gminy i nauczyciela, stan juz w dwudziestym roku

swego ycia na czele rodziny i wzi na siebie cay ciar
jej utrzymania.

Mona sobie z atwoci wyobrazi pooenie takiej

gowy rodu i dostojnika gminy — lat dwudziestu, bez in^

nyci rodków wyywienia licznego rodzestwa nad skrO"

mn bardzo pac! Wszake niezwalczonej energii Przymo"

rzanin (Primorac) mody, podoa temu zadaniu. Co wi^
cej — peen ognistego zamiowania do rzeczy ojczystyci,

pracowa z uniesieniem nad wszystkiem, co tylko wietnej

przeszoci narodu lub jego obecnyci potrzeb moralnych do"

tyczyo. Obezna si wic wczenie z bogat, wspania, li"

teratur poetyczn Dubrownika i pilnie czytywa pisma

znanego Dosyteja Obradowicza, usiujcego wskaza nowe
tory ledwie co rozjaniajcemu si serbskiemu yciu. Stara

si te równie cilej zapozna i z literatur wosk.
Dusza poetyczna modego Wuka potrzebowaa przecie

szerszego przestworu ycia: ciasno mu byo w cichem Ry"

nie, nad urocz zatok, u podnóa dzikich olbrzymów gór"

skich. Zapewniwszy tedy los modszego rodzestwa, posta"

nowi on szuka szczcia w wiecie dalekim... Ale tu wa"
nie spotkaa go niespodzianka ycia, — jedna z tych, jakie

do czsto fantastyczne, o mikkiem sercu, natury doty"

kaj. Powany m jego siostry, zasobny kupiec z niedale"

kiej Budwy (Budua), nad Adryatykiem, opar si zapdowi
modzieca i zobowiza go do przyjcia miejsca agenta

przy swym handlu. Biedny fantasta uleg wic serdecznemu

naleganiu krewiestwa i odda si rezygnacyjnie wstrtne"

mu dla siebie zawodowi. W r. 1833 przeniós si z Rysna

do Budwy — i tu mieszka a do r. 1841.

Powszednie wszake zatrudnienia praktycznego ycia
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nie zdoay oderwa Wulta od dalszego umysowego Icszta^

ceni si i pracy nad nauk.
Rok 1835 by epok w yciu umysowem Wrczewicza.

W roku tym odwiedzi Budw znakomity pracownik w spra^-

wie cywilizacyjnego odrodzenia serbskiego narodu, Wuk
Stefanowicz Karadiycz. Spotka on si tu oczywicie z za^'

palonym Przymorcem, zaprzyjani si z nim i stanowczo

wpyn na dalszy kierunek jego pracy. Karadyczowi cio^

dzio przedewszystkiem o gromadzenie wszelkicli skarbów

umysowej twórczoci narodu serbskiego, skarbów „narodne

umatworine"—a sam temu podoa nie móg. Otó w Wrcze^

wiczu znalaz teraz jedynego potemu pracownika. Zami^

owanie poetyczne w rzeczacli ojczystych, zdolno nami"
tnego przejmowania si wyszego polotu zadaniami, pilno
badawcza, wytrwao w ciciej pracy i skromno wrodzona

cliarakteru — wszystko to uzdolniao go w wysokim stO"

pniu do mozolnego, przez dugie lata, a nieobliczonej do^

niosoci trudu.

Od tej wic ciwili powici si Wrczewicz, na cae

juz ycie, poszukiwaniu owych skarbów twórczoci ludo-'

wej — wszdy, gdzie tylko osobicie móg ich dosign.
Zbiera je tedy w pocztku na Przymorzu rodzinnem, po^

tcm na Czarnej^Górze, iiakoniec — a do obecnej chwili,

w Hercegowinie. Za ycia Karadycza posya on zbiory te

swoje zacnemu pobratymowi do Wiednia, który je razem

z innemi na wiat wydawa, zawsze przy tem serdecznie

i zaszczytnie wspominajc zasugi Wrczewicza. Wiemy za
wszyscy, jak niezmiernego znaczenia byo owo wydawnictwo
Wukowe

!

Zbierajc z zapaem zabytki twórczoci narodu z ubic^

gych czasów, próbowa te Wrczewicz i swych wasnych
si: tak w roku 1839 umieci w Dalmatyskim Magazynie

oryginaln sw pie przeciw krytykom narodu, pen ycia.

Nadto z powodzeniem tómaczy znaczniejszych liryków wo''

skich, osobliwie utwory klasycznego piewcy piknej Italii

—
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Metastazyusza. W kaidej za swej pracy powodowa si

przedcwszystkicm gorcem uczuciem narodowem.

Tymczasem, po kilkoletniem uciiliwem zatrudnieniu

w zawodzie handlowym, przyszed nareszcie Wuk do prze^

wiadczenia, e droga ta, sprzeczna do glbi z caym przy^

rodzonym nastrojem jego duszy, nie doprowadzi go do ni^

czego. W roku 1841 tedy opuci portow Budw— i przy^

j miejsce sekretarza gminy w ssiedniem Gerbalju—w owej

upie, gonej jako przedmiot sporu niegdy pomidzy

Czarnogórcami i Wenecy. Wprdce za potem oeni si

w Kotorze (Cattaro).

Pamitny przez gwatowne po caej Europie, polityczne

i socyalne, zaburzenia rok 1848, w którym i monarciia

Habsburgów ulega bya silnym wstrznieniom — nie pO"

zostawi w spokoju i ustronnego Przymorza: otó „pobt^ni

se i Boka Kotorska", dopominajc si przywrócenia swycli

praw zdeptanycli. Oywiony powszeclinym zapaem Wrcze^

wicz wystpi teraz dzielniej i na polu publicystycznem,

pisujc czsto do wychodzcego w owym czasie w dalmac^

kim Zadrze (Zara) dziennika „Prawdonosza". Lecz musia

wzi dymisy ze swego urzdu sekretarza gminy, który

wszake wprdce zamieni na obowizek tómacza przy try^

bunale kotorskim.

Wypróbowana gorliwo o dobro narodu i zdolnoci

Wrczewicza zbliyy go wczenie z pierwszym ksiciem

czarnogórskim — dzielnym Daniem, który go w r. 1852 zo^

bowiza do przyjcia przy sobie urzdu sekretarza. Przep^

dzi tedy, obdarzony Wysokiem zaufaniem, Wuk na Cetynju

cae trzy lata prawie najpikniejsze swego ycia — mile

i czynnie. Tu zbiera on, z najywszem przejciem si, da"

lej, zabytki twórczoci poetycznej narodu; a obok tego grO"

madzi róda do dziejów Czarnogórza i biografii sawnego
wadyki Piotra Ii i ksicia Daniy. Lecz okolicznoci fami"

lijne, potrzeba oddania dzieci do szkó, których ówczenie

w Cetynju jeszcze nie byo, zmusiy go do opuszczenia
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Czarnogórza, mimo caej przykroci, z jak si z niem roz^

stawa. Umia tez on tu zjedna sobie powszecine zaufanie

i wspóczucie, a ksi Danio na rozstaniu obdarzy go, za

zasugi, krzyem „za niezaleno Czarnej-'Góry".

W roku 1855 przeniós si nastpnie Wrczewicz z ca
sw rodzin do Zadru, gdzie przyj miejsce tómacza przy

namiestnictwie Dalmacyi. Wkrótce za wyda niezmiernie

popularne dzieo swe poetyczne, noszce tytu „Moralno"

zabawne i szaljiwo pouczne zagonetke", to jest Zagadki

wesoo pouczajce — na które mia do tysica przedpacie-

cieli. Lecz zwikszone potrzeby rodziny i wydatki na wy^
chowanie dzieci zmuszay teraz Wrczewicza do wysile nad"

zwyczajnycli w pracy, której powica czsto 14 godzin

dziennie, przyjmujc na siebie, oprócz obowizkowycli za^

trudnie z urzdu, nadto zajcia prywatne. Smutne nastp-*

stwo podobnego naduycia si byo do przewidzenia: nie*'

zwalczony pracownik zosta zagroony utrat wzroku. Na
szczcie wszake, w por jeszcze przyby do Wiednia dla

zasignicia porady lekarskiej — i od niebezpieczestwa si
uratowa.

Gdy w roku 1861 „raja" liercegowiska chwycia, pod
dowództwem uki Wukaowicza, za bro przeciw Turkom,
rzd austryacki potrzebowa mie w samem ognisku powsta
nia czowieka ze swego ramienia, któryby te posiada nic"

ograniczone zaufanie chrzecijaskiej ludnoci. Ówczesny
gubernator Dalmacyi, baron Mamula, przedstawi minister-

stwu za takowego wanie Wuka Wrczewicza. Zosta on tedy

wysany na agenta konsularnego do miasta Trebinja, w Hcr^

cegowinie — gdzie, jako wicekonsul austro^wgierski, pozo-'

staje do obecnej chwili, — zdobywszy sobie najywsze uzna"

nie i cze biednego ludu, którego intencye zawsze dzielnie

ca sw moc popiera.

Lecz nierównie wikszego znaczenia nabra pobyt Wrcze^

wicza w Hercegowinie dla nauki. Ognisko niegdy ycia

serbskiego, leaa ziemia ta dotd odogiem dla badaczy prze"
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szloci narodowej. Gorliwy zbieracz skarbów twórczoci ludu,

uderzony on byl nieslychanem ich bogactwem, przechowa^

nem w pamici — tak ubogiej „rai", jak butnych „begów".

Rzuci si tedy z podwojon energi do gromadzenia onych.

Obfity tez plon wynagrodzi jego niezmordowan prac!

Jeden znaczny dzia skarbów owych „narodne uma^
tworine" zosta wydany w pimie „Zabawinice", wychodzc
cem w Dubrowniku. Cay zbiór eskich pieni ludowych

posany by Karadyczowi do Wiednia i przygotowany prze"

ze do druku; zosta wszake dopiero po mierci znakomi"

tego patryoty, w r. 1866, wydany nakadem funduszu,

z ofiar narodowych powstaego, pod tytuem „Srbske na"

rodne pjesme u Hercegowini". W r. 1868 wydao tez serb"

skie naukowe towarzystwo w Belgradzie dwa wainc dziea

Wrczewicza: „Srbske narodne pripowietke" i „Narodne
igr", a niebawem, za jego zasugi na polu pimienniczem,
wybrao go swym czonkiem honorowym. Po dwóch la"

tach (1870) wysa on tcmu towarzystwu trzy nadto r"
kopisy do druku: dwie ksigi pieni „junackich" i jedn
przysowi ludowych, które atoli jeszcze dotd na wiat nie

wyszy. Ostatnimi za czasy bardzo zajmujce jego arty"

kuy byy zamieszczane w zadarskiem pimie „Prawo",

które nastpnie przedrukowyway inne pisma serbskie i hor"

wackie. Nawet do ostatniej chwili, mimo swego wieku
i uciliwych zatrudnie z urzdu, jakich mu jeszcze przy"

sporzyo niepomau obecne powstanie, pracuje on niezmor"

dowanie nad gromadzeniem podanego plonu — cho, na"

prawd, pokosie mu ju tylko w Hercegowinie do zebra"

nia pozostao.

Ciekawe s wszake nadzwyczaj jego „Pytalice", czyli

przysowia i przypowieci ludu hercegowiskiego, w formie

pyta, zamieszczane w roku ubiegym przez Wrczewicza
w pimie illustrowanem serbskiem, wychodzcem w Wie"
dniu, pod tytuem „Srbadija". Korzystalimy z nich dla

scharakteryzowania, wasnemi sowy, ludu — Hercegowin"
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ców i ich rzeczywicie rozpaczliwego stanu, który zostawia

im zawsze jedno tylko wyjcie — porwanie si za bro!
Przed miesicem za otrzymalimy wiadomo z Tre^

binja, e sdziwy a niestrudzony badacz zebra tych „pyta^

lic" przeszo tysic — wicej, nii najbujniejsza fantazya mo-*

ga przypuszcza. Nadto wiemy, ii Wrczewicz przygotO"

wuje do druku „Kronik" obecnego powstania.

Nikt za nie moe zna lepiej od niego wszystkich

spryn i ewolucyi tego powstania: nikt tez nie posiada,

skupionych w jednej osobie, tylu warunków potemu. Oto
bowiem staje przed nami wypróbowanej cnoty narodowiec,

znajcy do gruntu kraj i lud, kochajcy je, a upotiniony
tu dostojestwem konsula ssiedniego, najbardziej zaintere^

sowanego, mocarstwa ; w tej za chwili, gdy to piszemy —
uywany z gubernatorem Dalmacyi, Rodiczem, do traktom

wania z powstacami, którzy w nim najwysz ufno po^

kadaj!
Zasugi Wrczewicza na polu pimiennictwa serbskie^

go — s niepospolite: po Karadyczu on najwicej wzbo^

gaci je cennymi zabytkami przeszoci; wzbogaci jzyk,

podajc wzory narzecza Hercegowiny — najpikniejszego

i najczystszego; oywi przewiadczenie narodu o potdze

jego ducha twórczego! Imi te jego pozostanie na wieki

w pamici serbskiego narodu.

Cze wic zacnemu starcowi, co ycie swe cae po"

wici dla wyszych zada!



BUGAROWIE.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ICH NARODOWEGO

ODRODZENIA.*)

Ciekawy jest niezmiernie roztaczajcy si przed na-

szemi oczyma obraz, jaki przedstawiaj niezwalczone wysi-

lenia pognbionych w pochodzie dziejowym ludów staro-

sowiaskich, zmierzajce ku zdobyciu sobie nieodzownych

warunków peniejszego narodowego ycia.

Obraz ten jest niezmiernie iywy, bogaty, urozmaicony

—

bardziej urozmaicony, niby to si nam zdawa mogo. Wi-
dzimy tu, wród wzbierajcego coraz silniej prdu ogólnego,

gr iycia niepospolicie rozkoysan, rosztrzelon wielostron-

nie. Niezalenie od przemonych przyczyn i warunków ze-

wntrznych, kady lud tu wnosi swój indywidualny chara-

kter, swoj wyrobion w cigu wieków etniczn waciwo,
swoj odrbn natur narodow.

Pod tym za wzgldem Sowiaszczyzna stara przed-

stawia nam cay wiat swój osobny. Za wiele bowiem dzi
powtarzamy o jednostajnoci, solidarnoci, tosamoci nie-

raz nawet; za mao te wskazuje si dzi z rozwag na pot-
nie w istocie swej wyrobion osobowo historyczn lu-

dów, na ich wysoce róny od siebie indywidualizm narodowy.
Niech nas nie udz pewne wspólne szerokie rysy, tak

zewntrzne, jak i ze wiata duchowego wzite. Ludy sowia-

*) Gazeta Polska 1875 r., Nr. 166.
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skie, brnc do tyla róinemi drogami przez dzieje, nie mo^
gty nie wynie z przeszoci rónych zasobów wewntrz^
nych do dalszego ycia,. ywsze za wyrónienie si w obli^

czu ogólnego typu sowiaskiego determinowa nadto po"

tnie i wikszy lub mniejszy przypyw takiej lub innej krwi

obcej. Std tez ludy, siedzce na kracacli Sowiaszczyzny,
posuny si najdalej w kierunku tego wyrónienia si etnicz"

nego. Wród grona starO''sowiaskiego najprdzej ocucili

si w walce odrodzenia Czesi i Bugarowic.

Pierwsi, najblisi nasi ssiedzi, znani s nam dosta^'

tecznie; zato o Bugaraci zaledwie jakie ogólne pojcie

w szerszem kole posiadamy.

Bugarowie tymczasem ze wszystkicli pobratymczycli

ludów, posiadajcyci dawno zamierzch, wietn przeszo
historyczn a wydwigajcych si dzi do nowego ycia,

przedstawiaj najbardziej wyjtkowy charakter w swej po^

spno^zawzitej walce o prawo samoistnie^narodowego bytu.

Kto zna zbrojn rzutko Serba i krewk moc odporu

Horwata, ani si domyli, e siedzcy tu z nimi o miedz
od wieków Bugar moe istotnie stanowi z nimi tak ude^

rzajce przeciwiestwo we wszystkiem.

Zdawaoby si, e Bugarowie to lud innego szczepu,

innej krwi, innej sfery dziejowej: tak on si wyrónia od

reszty Sowian wogóle. A przecie lud to sowiaski na

wskro, i napróno upatrywa w nim tylko zesowianiony

ród obcy, a tern mniej przewanie turaski, jak to pospo^

licie si dzieje.

Obecnie, ze wszystkich sowiaskich, jest to naród naj^

bardziej cichy, potulny, ostrony, najbardziej podejrzliwy,

nieufny i zwarty w sobie, nakoniec najmniej wojenny. Kil^

kuwiekowa sroga niewola do tego stopnia pierwotn swo^

bodn natur sowiask przetworzya. A niewola tego ro^

dzaju, jak podobnej nie spotka gdzieindziej: niewola pod

wyrafinowanie skombinowan przemoc gwatownoci Tur^

ków. Moe ona nawet siga gbszych czasów, czasów bcZ"
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litonej przewagi bizantyjskiej lub surowego zwierzchni^

ctwa nad wielkim sowiaskim Bakanów ludem barbarzy-'

skiej iordy przybyszów z nad Wogi. Nieznany bowiem
dokadnie stosunek turaskiej druyny pierwotnycli Buga^
rów, która wytworzya arystokracy u plemion podbitych.

Przewodniczony przez swe wojenne turaskie mono^
wadztwo, sowiaski naród, który przybra równie nazw
Bugarów, nie by zawsze po dzisiejszemu potulny. Nie"

tylko Asparuch i Krum, dzicy (z wieku VII i VIII), ale

i chrzecijascy juz „carowie" Borys i Symeon (z w. IX i X)
byli postrachem ssiadów — draa przed nimi Byzancya.

Za to te strupieszaa sama, czujc si cigle pod groz
ywej mocy wieego spoeczestwa, pomimo e na czas

pewien (1021) obalia nawet jego polityczn samoistno,
lecz nie bya w stanie utrzyma one na dugo pod sw wa-*

dz — dla ochrony wasnej — toczya je wszystkiemi swemi
dy. Podbój turecki dokona reszty: Kosowe pole, Nikopol,

Warna nie ocaliy wogóle poudniowych Sowian, Buga"
rów za wystawiy na bezmiar niedoli.

Pod jarzmem muzumaskiem Bugarowie trac odrazu

prawie ca si wewntrznego oporu, trac inteligency na^

rodu. Arystokracya wytpiona do szcztu niemal; autonomia
kocioa zniesiona ze zniesieniem odrbnego narodowego
patryarchatu; wysze duchowiestwo zastpione przez wy"
saców Fanaru. Jzyk cerkiewny, sowiaski, gdzie byo
mona, wyparty z religijnego obrzdu. Lud ciemny, zosta^

wiony bez przewodnictwa moralnego, ocuca si w niewoli

najbezbronniejszy. Samo geograficzne pooenie kraju, tu
u bram stoecznego Stambuu, wydawao lud ten na cigy,
nieunikniony up napastników. Rozproszony, jak bezsilna

czereda, bez spójni adnej ywszej, ogólniejszej, by on prze^

szo trzy wieki pastw przemocy rozpasanej Turków. Nic
dziwnego tedy, e nie mia on nawet myle o stawieniu

czynnego odporu naciskowi; e z rezygnacy zwar si w so"

bie i zasklepi jedynie w bycie familijnym. Niezmiernie su"

Pisma t. V. 16
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rowe warunki, trwajce przez pokolenie cale, ustalay ten

przymuszony nastrój charakteru Bugara.

Ze w tein ostatecznie zawiera si najgówniejsza przy"

czyna powszechnego upotulnienia charakteru tego narodu,

trudno powtpiewa. Spojrzyjmy bowiem na górala lub na

Pomaka muzumaskiego, co umieli zasoni si „ponin"
lub „koranem", czy tak potulni, jak pospolicie lud w do"

linach?

Wiadomo tez, ze „hajducy" zabakascy, w walce za

niepodlego greck, dorównywali miaoci wszelkim „kle"

ftom" i „kyndialiom". Synny bohater tej walki, Botzaris,

by to Boczar, Bugarzyn macedoski.

Serbskie plemiona byy nieporównanie szczliwsze;

bronio ich bardziej dogodne pooenie geograficzne i blisze

ssiedztwo chrzecijaskiej Europy. Bitne ich moinowadz"
two, w przewanej swej czci ocalone przez przyjcie isla"

mizmu, nie zatracio wcale narodowoci; lecz owszem pod"

trzymywao j upraw jzyka i poezyi swojskiej. Co wicej,

naciskiem swym na lud, wywoujc w nim ducha oporu do"

tkliwszej przemocy „domowej", ywio nawet poniekd nie"

zalene usposobienie warstw swobodniejszych, jakie dopro"

wadzio z czasem i do nastpnego uniezalenienia si Ser^

bów dzisiejszego ksistwa. Co za do ludu poddanego, przecie

i dzi jeszcze „raja" bosaska nie o wiele mniej powolna swym
szlachetnym „begom", jak rolnik bugarski dla „Osmanlii"

lub Skipetara prawowiernego. Mimo to wszystko, wiado"

ma jest midzy Bugarem a Serbem przez wieki wyro"

biona rónica plemienna charakteru, rónica, stanowica po"

niekd paralel z tem, co widzimy u nas np. midzy ICre"

wieami a Rusi ukraisk.
Wobec tego nie naley zapomina jeszcze, e Bugaro"

wie, nie stanowic geograficznie jednolitego zastpu, nie

przedstawiaj cisej jednoci i co do charakteru. Jest te
pod tym wzgldem wiadoma rónica midzy pasem nad"

bakaskim i zabakaskim a ludem górskim, zupenie
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inne, dzielniejsze cechy posiadajcym. Co do wpywów ob^

cych, jeli szuka wpywu turaskiego, to od uj Dunaju

przedewszystkiem; trackie i macedoskie „zagórze" greckiemu

tchnieniu bardziej od wieków podlege.

Ale, koniec koców, wzajemne wspódziaanie wszyst^

kich historycznych przyczyn razem nadao wród Bugarów
stanowcz przewag usposobieniu do cichego, zasklepionego

rodzinnego ycia z wszystkiemi jego koniecznemi nastp'^

stwami.

Nad iycie familijne niema tez nic droszego dla Bu^
gara na wiecie. Jego zona i jego pole— oto co przewanie

dusz jego zajmuje; poza obrbem pracy i „drogiego do"

bra" (miano czue, nadawane towarzyszce jego cizkiego

bytu) nic go nie zdoa roznamitni. Szuka on szczcia

jedynie w poyciu domowem. W domu swym jest on te
panem istotnym. Lecz i kobieta, jako matka, jako ona,
zajmuje tu równie niepolednie miejsce; jest ona towarzy^

szk i doradczyni mczyzny we wszystkiem; gdy tym"

czasem kobieta grecka jest tylko pierwszem dzieckiem

w domu ma. Mio rodzinna wszystkich czonków mi^
dzy sob wielka; powaga ojca rodziny stanowcza.

Wysokie znaczenie historyczne wewntrznej mocy bytu

rodzinnego wybornie charakteryzuje jeden z badaczy sto^*

sunków wschodnich w nastpujcym obrazie: Bugar, po^

wiada on, podobny jest do Izraelity wieków rednich, któ^

ry, spotykajc jedynie przeladowania w spoeczestwie, za-

lepionem ciemnot i fanatyzmem, szuka schronienia i po-

ciechy u domowego ogniska, gdzie stawa si na nowo,
w oczach powiconej ony i dzieci penych uszanowania,

synem Judy, dziedzicem obietnic, danych przez Jehow pa-

tryarchom. Tak te i ten oto, pogardzony i ciemiony przez

Turka, na kawaku ziemi, potem jego zroszonej, przy ogni-

sku chaupy, co chroni drogie dla gowy, przeobraa si
w istotnego pana, który ma prawo rozkazu wszystkim

czonkom rodziny, jako ich zwierzchnik dostojny. Czuje
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si przytcm, jako wyznawca w. krzya, mocnym nadziej,

c przy opiece Chrystusa, po dniach próby, zakrelonych

wol nieba, podniesie on czoo swe, za dugo unione pod
jarzmem islamizmu!

Oczywicie wyrazem ycia tak cile zwartego musiay
si sta spokój, rozwaga i ogldno; a wobec tego wy^
trwaa praca, zabiegliwo skrztna, oszczdno, skromno
i prostota. Poczyy si z tem nieuniknienie i nie mae
ujemne strony: brak wyszego polotu umysu i woli, lkli^

wo i bierna rezygnacya, podejrzliwo i skryto a prze"

biego prostacza; oszczdno za posunita do skpstwa
i nieuytecznoci.

Nie dba sobie przecie poczciwy Bugar o niech i do"

cinki swych najbliszych ssiadów, cho go ci wcale nie

szczdz. Turek naduywa najbezkarniej jego agodnoci;

Grek wymiewa jego wielk prostot i bez ogródek przc"

ywa go „kondrokephali", tp gow; Arnauta drwi z jego

ogldnoci; Serb pobratymczy gorszy si jego cich ulego^

ci bisurmaskiej przemocy i czstuje go te za to do

zbytku epitetem „kukawica", tchórz, majc siebie za „junaka";

nawet ciemny Wooch, za przykadem swego wyfrancuonego

„bojarstwa", uwaa go za poledniejszego od siebie. Odpaca
si te i Bugar w podobny sposób swym ssiadom sowi"

cie, osobliwie owym domniemanym dziedzicom Trajana

i Temistokla, i rusza spokojnie swoj drog.

Gówne zatrudnienia jego: rolnictwo, pasterstwo i drO"

bny handel. Do handlu ma Bugar widoczn skonno,
i tem si te wyrónia nie mao od reszty staro^sowia"

skiej braci, ulegajcej pod tym wzgldem tyle wstrtowi

rycerskiemu, ile wieniaczej niezdarnoci.

Szranki jego publicznego ycia— to jego sioo, gmina,

tulca si pod ochron wityni paskiej; tu si zestrzelay

dla w cigu wieków absolutnej niewoli wszystkie wysze

zadania bytu.

Ssiedni Grecy, Serbowie, Albaczycy wyrbywali si
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ornie z pod tureckiego jarzma; Bugarowie, gdzie mogli,

wspierali ich wysilenia, ale wogóle szli swym torem odr^
bnym w pochodzie odrodzenia nowoczesnego chrzecijaskich

Turcyi poddanych sowiaskich ludów wogóle. Inne tez

byy ich zadania rzeczywiste, uwarunkowane bardziej wyj^
tkowem ich pooeniem, bardziej szczególnym charakterem.

Po powyszem okreleniu wyrobionej przez dzieje etni^

cznej natury Bugarów z atwoci teraz zrozumiemy nie"

odzowno takich, a nie innych, charakterystycznych cech

ich narodowego odrodzenia.

Oto rodzina stoi tam wiekuicie jako opoka niewzru"

szona. O niepodlegoci politycznej narodu ani marzy
niepodobna; za to mona zmierza do zdobycia sobie wi^
kszej swobody spocczno^narodowej, pod zwierzchnictwem

sutaskiem. Ale wszelka narodowa spoeczno na Wscho"
dzie ma swój wyraz w kociele, posiadajcym zwykle wyso"
kie przedstawiennictwo w obliczu wadzy najwyszej i urz^
dów krajowych. Kwestya owiaty i autonomii gmin nawet
zaley najzupeniej od kocioa; zwizana z nim i kwestya
narodowoci samej. Lecz co pocz? Bugarowie nie stano-

wi prawnie odrbnego spoeczestwa narodowo^-religijnego;

od pierwszej chwili podboju przez wyznawców Mahometa
wcieleni do kocioa greckiego. A wic najgówniejsze i je^

dyn na teraz zadanie narodu— wywalczy sobie od Greków
autonomi kocioa!

Wszelkie tedy potrzeby Bugarów: spoeczne, cywili"

zacyjne, narodowe, polityczne, jednem sowem, wszelkie, zo"

gniskowuj si w hale: dosy Grekom panowania w bu"
garskiej cerkwi, niezaleno jej staroytna musi by wskrzc"

szona.

Ale to da si zdoby jedynie przez walk, dug, nie"

zmordowan, zacit, bezwzgldn! — Tak! — I Bugarowie
potulni okazali si do tej walki znakomicie zdatnymi.

Usposobieniu ich wewntrznemu przysza w pomoc
i pewna tradycya historyczna dawniejszych walk religijnych,
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pewne nawyknienie do roznamitniania si kwestyami
kocioa, osobliwie w zetkniciu z Grekami.

W cigu rednich wieków wanie odznaczyli si Bu''

garzy przedewszystkiem walkami na polu religijnem. W pier"

wszym okresie swej niepodlegoci, po przyjciu clirztu (864),

wytworzyli oni byli odrbny cerkiewny obrzdek, co sta

si norm dla Sowian poudnia i wscliodu. Odegrali tez

niebawem nie ma rol w pierwszem waeniu si zapani"
czem o iegemoni liierarchiczn midzy Konstantynopolem
a Rzymem. W okresie za ujarzmienia przez Byzancyum
(od r. 1021), usiujc przywróci niepodlego sw poli"

tyczn, jednoczenie wywoali przeciw onemu i energiczn

opozycy religijn, na gronej dla ortodoksów nauce wscliO"

dniego maniclieizmu opart. Zapalczywie przeladowana
przez Greków nauka ta, objwszy najprzód pod nazw „bo^

gomilstwa" szerokie krainy Sowian, siga z czasem ko^
czyn zaciodniej Europy, nim nareszcie, jako doktryna ka^

tarów, nie zatona w potokacli krwi nieszczsnyci albigen^

sów. Std Bugarzy za, pomimo wyranego braku zamio"
wania w subtelnociaci teologicznyci, tak dalece posunli
sw opozycy religijn, e imi icli (u Francuzów „bougre")

w rednici wiekach stao si przedmiotem zgrozy, jak z cza"

sem imi bratnich husytów stao si synonimem najwy^

górowaszego radykalizmu, podkopujcego same posady

ustalonego kocioa. Bogomilstwo pado, ostatnie resztki

cnego— pawliszczanie, wyznaj dzi katolicyzm. Lecz Bu"
garowie, zdobywszy nanowo polityczn niepodlego od

Greków, zdobyli sobie przecie i odrbny narodowy patry"

archat. Patryarchat ten, ze stolic w Ternawie czy Ochry"

dzie, sta si wyrazem religijnym ich narodowoci i cywili"

zacyjnej samoistnoci. Po podboju tureckim znieli go pod"

stpni Grecy, i cerkiew Bugarów, ich narodowo, kultura,

jzyk, byt cay, poszy na pastw przewrotnego Fanaru

i samolubstwa panhellenizmu.

Otó dla przywrócenia swobody narodowej i spoecz"
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nej, swobody kultury i jzyka, gdy potrzeba byo znowu

zacz od wywalczenia sobie swobody kocielnej, od zape^

wnienia pierwej samoistnoci narodowej cerkwi — w walce

o to mieli juz Bugarzy wietne liistoryczne precedencye,

co mogy ici natctin zaufaniem w nieodzown skuteczno

icli ciciej energii.

Gdy tedy Hellenowie i Albaczycy, Serbowie i Boniacy

wywalczali z broni w raku swobody swe od Turków, Bu"
garzy znosili w kornem milczeniu nieprzemoon wadz
zwierzcinicz sutana. O bardziej gwatownycli porywacli

ici do ycia dzielniejszego nic nie byo syclia. Ale za to

w ciszy sió Tracyi, Macedonii i naddunajskiej Bugaryi

odbywao si tak stanowcze spokojne przeobraenie, taka

gboka wewntrzna rewolucya, ie byo to dla Europy pra^

wdziw niespodziank, gdy naraz ujrzaa ona lekcewaony

dotd naród wystpujcym w peni siy i wytrawnej roz"

wagi do walki z patryarchami greckimi o przywrócenie

niezalenoci narodowej jego cerkwi.

Rozbudzenie si z kilkuwiekowego odrtwienia ludu

bugarskiego wyraniej czu si dao zaledwie dopiero pod

koniec ubiegej poowy obecnego stulecia. Jak szeroki wiat

bugarski, po obu stronach Bakanów, wszdzie, po wszyst"

kici wsiacli i osadach ustronnych w górach, po przedmie^

ciach miast wielkich, daa si widzie jaka niezwyka,

mrówcza prawdziwie krztanina. Inicyatywy nie dostrzedz

tu znikd, a przecie w kadej gminie roi si ywiej ludek

koo cerkwi, radzi cicho i medytowa; ssiedzi zagrzewali

si wzajem, dodawali sobie otuchy. Grecy w ciemistwie

swem hierarchicznem doszli byli wanie do najwyszego

stopnia bezecnoci; nadomiar tego, powszechnie oywieni
wielk ide panhellenizmu, marzc o wyzwoleniu caego

wiata greckiego z pod muzumaskiej przemocy, w potrze"

bie si wikszych liczebnych, uwzili si teraz przysporzy

takowych przez wynarodowienie Bugarów. Bezmylny tedy

ów zamach na nietykalno sabszej narodowoci wywoa
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i tu podobny skutek, co w Wgrzech; o ile tam junacza

zapdliwo Madziarów doprowadzia do namitnego prze^

ciwdziaania podwadne im ludy sowiaskie, o tyle tu wy^-

rafinowaszy system hellenizacyi roznieci powoli posunit
do zapamitaoci, oddawna ponuro ywion, niech naro"

dow warstw bugarskich.

Czynne przeciwdziaanie rozpoczo si najzawziciej

tam, gdzie obie te narodowoci bezporedniej stykay si
z sob, a wic w Macedonii, u wrót rodzinnej ziemi .
apostoów Cyryla i Metodego, Soluni (Tessaloniki) i na
Zagórzu (w Tracyi). Wzito si najprzód do przywrócenia

sowiaskiego naboestwa, gdzie zaprowadzone byo greckie,

a opór rozstrzygano nieraz „spokojnie" noami u otarza.

Po tem rzucono si do przetworzenia szkóek greckich na
sowiaskie, gdzie te ju istniay; a dalej do pomnoenia
ich po wszystkich kracach. Oczywicie towarzyszy temu
musiao przeobraenie stosunku gmin do zarzdu cerkiew

wnego i pilniejsze odtd wgldanie w sposób zuywania
cerkiewnych dochodów. Tem tedy uderzono Greków w se^

dno: caa misterna budowa bezdusznej hierarchicznej eksplo"

atacyi obcego ludu zostaa dotknita: walka posza na za>

bój. Ogniskiem ruchu za Bakanami sta si Powdyw (Fe^

libck u Turków, Philippopolis staroytny) w Tracyi.

Bugarya naddunajska niemniej si oywia. W mia^

Stach nadbrzenych, jak Ruszczuk, wistów, i podgórskich,

jak Tarnów, Szumna (Szumi), równie czynnie poczto
bra si do rzeczy. Tu za ju silniej oddziaywa przykad
Serbów i Woochów, wpywao skuteczniej blisze ssiedzi

two cywilizowanej Europy. Duch ofiarnoci podniós si do

niepospolitego stopnia. Zakadano wszdy szkoy gminne,

a po miastach wysze nawet; wysyano modzie za granic,

do Rosyi i Austryi, gdzie przygotowywano przyszych nau"

czycieli. Poczto pisa i drukowa dziea pierwszej potrzeby

w jzyku narodowym, w Ruszczuku, Belgradzie, Buka*'

reszcie, Wiedniu. Poprzedzio je (1840) wszystkie tóma^
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czcnie na jzyk ludu ustpów pisma w., dokonane przez

jednego z „kalugerów" rylskiego monastcru. Raz obudzony

prd juz potnia coraz dalej wasn moc. Bya to prze"

cie praca narodowo^spoeczna przedewszystkiem, praca kul"

turowa, nie polityczna. Propaganda panslawistyczna i wpy"
wy serbskie bardzo tu mao wayy: cienie jarzma tur"

ckiego coraz niecierpliwiej znoszono, ale naprawd mylano
tylko o podniesieniu owiaty i uwolnieniu si ze szponów

Iiierarchii greckiej.

Patrzyem ja na ten rucli zblizka, w moici wdrów"
kacli po ziemiaci bugarskicli 1860 r. Sroiono si wtedy

na Turków okrutnie, po ciciu syszaem nawet nieraz mo"
dziei wypiewujc w góraci pie iajduck:

Stani, stani junak bakaski,
Od sen se dlbok ^) sabudi

!

Sresztu ^) naroda't Ottomanski,

Ty Bolgary-tc powedi!

ale aden „junak" nie powstawa. Napróno dalej brzmiao
stanowcze:

I tij my mnogo preterpiachme.

No stiga ^) tolkoz da terpiem

:

Da bedem pak ^) kakwMo biachme,

II syczki'"') da se istrebiem!

— nikt za bro nie myla ciwyta i mierzy si z Tur"

kiem. Za to samo wspomnienie nienawistnycli „Gercy"te*'

burzyo krew ostatniego owczarza w „planinaci". Lecz naj"

bardziej na seryo zajmoway wszystkici: samorzd cerkie"

wny i szkoy. „Momczeta^ta" (dzieci) i „daskali"te" (nau"

czyciele) byli na ustach kadego; ja sam, bywajc na doro"

cznyci egzaminaci szkolnyci (w Szumaniu, w Powdywie),
czuem, e jestem przytomny najwikszej uroczystoci naro"

dowej. Powszecline za uznanie nieodzownej koniecznoci

obalenia supremacyi patryarcliatu konstantynopolskiego, dla

1) Gboki.— 2) Naprzeciw.— 3) Dosy.— *) Znów.— ^) Wszyscy.
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zdobycia sobie pierwszych warunków swobodniejszego na^-

rodowego rozwoju, byo tak gbokie i silne, ze nic wa^
iano si myle o unii z kocioem rzymskim.

Przebieg historyczny agitacyi zjednoczenia z Rzymem
dobrze jest znany, jak niemniej znane jest i to, ie dopiero

postrach tej doniosoci, co unia, otrzewi nieco z zacitoci

Fanar, ów „urbs leonina" ortodoksyi wschodniej, i zmusi
go do pewnych ustpstw Bugarom.

Zrobiony za w ten sposób raz wyom utworzy drog
zapanikom bugarskim i do dalszych zdobyczy na patryar^

chacie i Grekach.

Tymczasem rozwój iycia wewntrznego posuwa si
w niepowstrzymanym biegu. Korzystano z ustpstw Fanaru,

korzystano z nastpstw sutaskiego tanzimatu, korzystano

wogóle ze wszelkich dogodniejszych warunków, w jakie

Turcya wchodzi pocza po wojnie Krymskiej. Wzmaga si
samorzd gmin, podnosia si zamono i owiata, wzra"

stay szkoy.

W najbliszem ssiedztwie stolicy wielkiego padysza*-

cha i patryarchy ekumenicznego, w Tracyi, ruch narodowy
bugarski zogniskowywa si najiywiej w staroytnym Fi-*

lipopolu, sowiaskim dzi Powdywie. Tu powstaa pierw-"

sza wysza szkoa narodowa w 1850 r., po kilkunastu la--

tach przetworzona na rodzaj liceum nawet; dalej owiata
std rozlewaa si na cay „sandak" (obwód) Powdywski.
W r. 1870 byo w tym obwodzie 25 szkó przygotowaw^

czych i 108 pocztkowych, z których 18 dla dziewczt.

Roczny wydatek na utrzymanie tych zakadów wynosi do

pó miliona piastrów, sum, pokrywan z powszechnego

opodatkowania rodzin i dobrowolnych ofiar. Nadto wysy^

ano na koszt publiczny zdolniejsz modzie za granic.

W 1867 r. byo za granic, z jednego sandiaku Filipopol"

skiego, modziey uczcej si: 5 w Paryu, 4 w Wiedniu,

7 w Rosyi, 2 w Anglii, 40 w Stambule. Jednem sowem,
jak widzimy, ilo szkól i uczni wcale nie do lekcewaenia.
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Jeli teraz w tym stosunku wemiemy ilo szkó

i uczcych si we wszystkich ziemiach bugarskich, to liczba

ich ogólna przywiadczy, ze Bugarowie w ostatniem dzie/-

sicioleciu wcale nie mniejsze od innych swych pobratym^

ców zrobili postpy, przy najuciliwszych warunkach walki

z podwójn przemoc — baszów i fanaryotów.

Nareszcie, gdy naród wzmóg si na siach moralnych,

nie potrzebowa juz znosi duej pt hierarchii greckiej

i w zapamitaej walce lat ostatnich zdoby sobie przecie

tyle podan samoistno narodowego kocioa. Zgodzono

si na utworzenie „autocefalnej" cerkwi bugarskiej, jako

„egzarchatu" katedry patryarchy konstantynopolskiego. Zgo^

dzono si wprawdzie tylko w zasadzie: walka co do kon^

sekwentnego przeprowadzenia ukadu toczy si jeszcze do"

td zawzicie; ale istota rzeczy zdobyta, niezaleno cer^

kwi narodowej zapewniona, egzarchat uorganizowany i uzna."

ny za najwysz reprezentacy narodowO''polityczn przez

wadze tureckie.

Pozostaje teraz tylko spokojnie i rozwanie korzysta

z nastpstw tak wielkiej zdobyczy i dalej, ju samoistnie

teraz, prowadzi dzieo odrodzenia narodu, podniesienia go

moralnego i skonsolidowania.

Wprawdzie poza lini demarkacyjn egzarchatu pozo^

stao jeszcze wiele gmin bugarskich pod wadz greck,

które teraz same za siebie prowadz walk rozpaczliw, gro^

c w Macedonii przyjciem katolicyzmu; lecz i to powoli

si uoy.
Trzewo umysu, praktyczny zmys zdrowy, cierpli-'

wo i wytrwao zdaj si zapewnia Bugarom i nadal

spokojny organiczny rozwój cywilizacyjny. A brak rzutko^

ci rycerskiej wszelki, tak junactwa, jak bohaterstwa, uchro-'

ni ich od przedwczesnego hazardowania si na walk nic^

równ.
Wreszcie te brak idealizmu czyni poczciwego Bugara

obojtnym na ponty wielkich politycznych idei, zarówno
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panslawizmu jak „jugO''sowiastwa'*. Na swoje szczcie,

ma on na wszystko podobne jedyn odpowied:
„Szteme da czekanie!"

Syszy wprawdzie Europa, od czasu do czasu, temi

ostatniemi laty, o przygotowujcym si zbrojnym wybuchu
w Bakanach, lecz s to zwykle wieci przesadne, nie ma^

jce rzeczywistej podstawy. Owo za powstanie niby w gó"

rach 1868 r. byo nierozmylnym porywem nielicznego

tylko grona modziey miejskiej, podniecanej przez obcych,

a bez sympatyi u ludu, który to poryw tylko tendencyj--

nemu dziennikarstwu winien swój rozgos.

Widziaem ja tych „junaków bakaskich", w dwa lata

potem (1870 r.), w dalekim Dyarbekirze, stolicy Kurdystanu,

nad Tygrysem. Skaza ich tu by kilkudziesiciu na wy^-

gnanie ówczesny wielkorzdzca „wilajetu" Dunajskiego (Bu^
garyi) Midhat^basza. Za wstawieniem si serdecznem po^-

bratyinców, puci ich tam z fortecy na wol Izmael'basza,

ów Turek stary, co to si tak sroma na samo wspomnie
nie wizyty cesarzowej Eugenii, zoonej gowie prawowier"

nych w Stambule. Doprawdy modzie ta bugarska bya
Bogu ducha winna...

Charakterystyczne tez cechy odrodzenia Bugarów s
jakby biegunowo przeciwne znanym cechom pokrewnych Ser-*

bów; a uderza to wszdy, i w yciu powszedniem, i w pc
czyi. Std i obecny, tyle oywiony, ruch „jugo^sowiaski"

nie ma wród nich uznania. Id oni swoj drog, i id,

wzgldnie do swej etnicznej natury, szczliwie!

O jake oni ju daleko uszli po swej drodze!

Przed pitnastu laty, najdumniejszy Bugar, jakiegom

spotka, by to chopczyna, pdzcy gromadk prosit u szczytu

Trojaskiego Bakanów. Na zapytanie:

— Swinczeta imasz, momcze?!
— Eh, Boga mi, imam! — odpowiedzia; a w tonie tej

odpowiedzi brzmiao mi i tómaczenie sytuacyi; — jam ci
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tu W górach swobodny, nic „szehirlija^ — mieszczuch, jak

tamci tam w dolinach tureccy niewolnicy!...

A dzi, i w dolinach, o ilei inne warunki najpowsze^

dniejszego nawet iycia. Dzi juz Turek poczciwemu BuJga^

rowi jego maych „domuzów" nie strzela...

I tak odpowiednio we wszystkiem.

Szcz Boe!
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Na uprzejm, w imieniu spccyalnej komisyi, wybranej

dla uoenia programatu naukowej ekspedycyi do Bugaryi,

odezw Szan. Pana poczytuj za zaszczyt odpowiedzie co

nastpuje:

Pomys i cel zamierzonej wyprawy naukowej dla

wszecistronnego, ile mona, zbadania Bugaryi razem z ca^

ym pówyspem Bakaskim odpowiada tak widomie, doty^

kalnie wysokim potrzebom nauki dzisiejszej, a wobec tego

samo zadanie tej wyprawy zasadnicze tak jasno uwydatnia

si z prospektu komisyi, e wszelkie uwagi ogólne co do

tego przedmiotu staj si zupenie zbytecznemi. Jeliby si

za czuo zmuszonym do wypowiedzenia tu przy okoliczno-*

ci jakiej myli ogólniejszej, bdzie ni cliyba jedynie wy.*

raz gbokiego uznania dla tych, co umieli nada ycie przed-

siwziciu takiej doniosoci, a tak dugo napróno w kole

pracowników nad poudniow Sowiaszczyzn wyczekiwa
nemu. Mog wic oczywicie mie tu miejsce jedynie uwagi

i pytania bardziej specyalne, drobiazgowe, oderwane — jeli

nie odosobnione, a jakie zawezwani przez komisy uwaia^

liby za odpowiednie zaznacza, kaidy ze swego wyjtkowego
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Stanowiska, nie dotykajc wcale przedmiotów i rzeczy ogól^

niejszych.

W taki oto sposób rozumiejc zadanie me wasne —
odpowiedzi na uprzejme zawezwanie Szanownego Pana, po^

zwol sobie zrobi tu jedynie par uwag z zakresu etnolo^

gicznego przedewszystkiem, ograniczajc si na ten raz wy-"

cznie Bugarami i Bugary.
Uwaabym tedy za konieczne midzy innemi:

Najprzód, — przy badaniacli etnologicznyci i etnogra-*

ficznycli ludu bugarskiego, pilne zaznaczanie i okrelanie

prowincyonalnycli i plemiennycli indywidualizmów oraz,

ile monoci, cise rozgraniczanie ich midzy sob z bacz"

nem zarazem uwzgldnianiem warunków topograficznycli.

Obok czego nie naleaoby pomija z uwagi tak plemien^

nego grupowania si po stokach Hemu, stanowicego tam
pierwotne historyczne podcielisko rodu trackiego w staro^

iytnych czasach, jak i póniejszych, znanych z dziejów, et'

nicznych naleciaoci. Napewno tez znajd si w ten sposób

do powane zasady do wyrónienia i charakterystycznego

oznaczenia wród jednoistnego napozór narodu Bugarów
i wikszej jeszcze iloci plemion obok owych uwydatniaj^
cych si z ogóu wyraniej : Szopów, Zagórców, Makedonów.

Nastpnie, traktowanie ze stanowiska bardziej etnolo^

gicznego znanych wyrónie religijnych. Stosuje si to ró^

wnie do Pomaków, jak do Pawlikianów. Co do pierw-

szych, osobliwie tych, którzy w Dospadzkiej poninie (na

Rodopie) zasiedli— nie do nam wiedzie, e s to Buga^
rzy chrzecijascy, co si „pomaknuli" ku islamowi; radzi**

bymy dociec, jacy to chrzecijanie: ortodoksalni czy Pawlik

kianie, a moe to resztki Bogomilów, które, zasiadszy

w górach, powitay podobnie Patarenom bosaskim Tur^
ków jako zbawców. Znamy ich jako nie arcyprawowiernych,

ale mocno przywizanych do starego obyczaju, i wogóle —
jako dzielniejszych junaczo od chrzecijan; i czyby wic nie

day si odgrzeba wród nich lady jakiego etnicznego wy^
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rónienia, zabytki jakie starotrackie lub inne? A owei toz^

gone a osawione pieni, orficzne niby etc, zebrane wród
nicli przewanie przez Werkowicza? Wypadaoby to spraw-'

dzi i doprowadzi do nalenego mianownika.
Co za do Pawlikianów — wiemy o ich przeobraeniu

si nie tak dawnem, jakby za dotkniciem laski czarodzieja

skiej — z ciemnyci sekciarzy w gorliwyci acinników; i wie^

my te o antagonii z ortodoksami oraz o braku w nich

wszelkiego poczucia narodowego. Czyby nie mona byo do'-

patrze si w tem równie powodów etnicznych, wobec zna-*

nego faktu— ile to kwestye wiary czyy si pospolicie na
"Wschodzie byzantyjskim z antagonizmem szczepowym, ple-'

miennym. Przy badaniu wic tradycyi etc. Pawlikianów nie

tylko chodziby powinno o przyczynek do historyi sowian^
skiej cerkwi lub wyjanienie zawioci religijnych.

Koniecznem jest niemniej zwrócenie szczególnej uwagi,

przy ledzeniu rónic prowincyonalnych, plemiennych, i na
owe szcztki obcych szczepów i rodów ze starej doby, jakie

jeszcze nie zatony w masie ludnoci sowiaskiej. Mamy
tu na myli naprzykad takich Gaga-'Uzów w okrgu War-
neskim, — bugarskich chrzecijan ortodoksalnych o ture^

ckiej mowie. Domniemani to Poowcy, Uzy, bracia Kuma^
nów wgierskich, a bodaj i naszych karpackich Hucuów,
stanowicych tyle odrbny typ wród reszty górskiej Rusi.

Zbadanie wic mowy i obyczaju Gagauzów moeby dao
nam wicej podstaw do porówna przy zastanawianiu si
i nad temi ostatniemi, jak niemniej przy rozwaaniu nie^

zrozumiaych zabytków dnieprowego Niu, które w atwy
sposób za tatarskie w czambu uwaamy, gdy przecie mu^
fiao tam niemao pozosta pamitek i po Poowcach oraz

owych Czarnych Kobukach wszelakich. A moe si wykae,
e Gagauzowie stanowi szcztek hordy turaskiej, co zadu^

najskich Sowian podbia!

Gbok te i wielce ywotn wobec nauki znajdujemy

wypowiedzian przez komisy myl, e dla dokadniejszego
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zbadania ludów poudniowo ^ sowiaskich zalcres dziaa
naukowej ekspedycyi winien by rozcignity i na inne na^-

rodowoci Bakaskiego pówyspu. Monaby atoli myl t
jeszcze uzupeni, dodajc (nawet w programacie), ze wród
tyci za narodowoci pierwsze miejsce naley Skipetarom,

Arnautom. Odbyta przed rokiem wycieczka do Albanii bar*-

dziej jeszcze utwierdzia mnie w tem przekonaniu. Zreszt

sama natura rzeczy za tem przemawia. Albaczycy jedyni

to przecie bezporedni potomkowie potnego trako^illir^

skiego szczepu, co niegdy zaludnia przewanie szerokie

przestwory Bakaskiego pówyspu, zajte póniej przez So^
wian. Ga onego tracka (liczc do niej i staroytnyci Ma^
cedoczyków) caa prawie zostaa pocionita przez Sowian
bugarskici, nadto przez nici wyczniej, e nawet nie by^

oby to przesad wcale, gdybymy przyjli, i poowa moe
krwi, jaka pynie dzi w yaci narodu bugarskiego, bodaj

czy nie jest track. Przekazali te niewtpliwie Trakowie
dzisiejszym Bugarom niejedno moe podanie, niejeden

obyczaj i t. d., a kto wie, czy nie wpyw to wanie picr"

wiastku trackiego, unaradawiajcego si caemi prawie mak-

sami, przy wspólnym obrzdzie cerkiewnym, po sowiasku,
sprawi przewaniej znany ów rozkad jzyka bugarskiego,

co go tak oddali od mów reszty pobratymców. Zbadanie

zatem najbliszej dzi w krewiestwie Trakom staroytnym
albaszczyzny, osobliwie odamu jej macedoskiego, roz"

waroby skarbnic nicwysowienie bogat dla porównaw^
czyci bada etnograficznyci i lingwistycznycli. Zdaje si
nawet, i przyszed ju czas potemu, aby w programie ba^

da nad Sowiaszczyzn poudniow wogóle postawi jako

nieodzowny dzia w ici dziedzinie studya albaskie, nieza"

lenie od wagi tycie uznanej wobec klasycznego iellenizmu.

Po Skipetaraci drugie zaraz miejsce, co do wagi nau^

kowO''porównawczej w zakresie etnologii bakaskici ludów,

zajliby oczywicie Wlasi, Woosi macedoscy, Kuco^Wla"
ciami i Cyncarami zwani. Czy jest to bowiem romanizo^
Pisma t. V. 16
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wana ludno miejscowa, trackiego rodu, czy póniejsi przy"

bysze od Karpat ze zromanizowanej Dacyi, odgrywali oni

zbyt wybitn rol w dziejach Bugaryi, osobliwie za dru^

giego carstwa, aeby nie zasugiwa na pilniejsze zbadanie.

A cói dopiero, gdy si zway, ie mog oni przechowywa
jakie szczególne podania staroytne. Niepodobna wszake
bdzie cokolwiek o nich pewniejszego powiedzie w stO'-

sunku do Bugaryi bez poprzedniego oznaczenia stopnia ich,

jak i Wlachów epirskich, pokrewiestwa z bliszymi nam
Woochami karpackimi — Rumunami.

Znaczenie wpywu na Bugarów innych na pówyspie
Bakaskim ywioów, jak Greków i Turków, cho bardzo

stanowcze, mniejszej jest wobec etnologii doniosoci.

Z innej za strony, gdyby chodzio o odnalezienie cho"
by w ziomku jakim ywego wzorca, coby najbardziej zda"

wa si by zblionym ku slowiasko^bugarskiemu pierwo"

wzorowi pod wzgldem jzyka przynajmniej, wypadaoby
chyba zwróci si a ku Ochrydzkiemu jezioru. Tam bo"

wiem mowa bugarska najmniej, zdaje si, stracia na swej

sowiaskoci, przetrwaa blisz cerkiewszczynie i stanowi

najwyraniejsze przejcie ku jzykowi serbskiemu. Tamby
te szuka form pierwotnych bugarszczyzny, gdy w pobliu
macedoskiem nosowe dwiki si nawet przechoway.

Co do wpywu za jzyka bugarskiego na inne pO"

bratymcze w przeszoci dalekiej, uwaaby naleao za nieod"

zowne zwrócenie baczniejszej uwagi nadewszystko na stopie,

rodzaj i rónic takowego wpywu na jzyk ruski poudnio"
wy oraz jzyk rosyjski, szczególnie na ludow rosyjsk
mow. Wpyw ten, wpyw cerkiewszczyzny i wogóle pou"
dniowo^slowiaskiego lingwistycznego ywiou, tyle zdaje

si przewany w procesie wytwarzania si przed oczyma
historyi jzyka rosyjskiego, dopiero wtedy bdzie móg by
naleycie oceniony, gdy si pozna lepiej sam bugarszczyzn.

Chocia dugo moe jeszcze bdziemy pyta: dlaczego wpyw
ten na blisz przecie rusczyzn poudniow jest o wiele
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sabszy, lub moc tez jakich przesika rozwiclmoini si

on na pónocy.

Namacalny wpyw odwrotny jzyka rosyjskiego na

pierwociny obecnego pimiennictwa Bugarów mniejszego

znaczenia.

Przy badaniu jzyka bugarskiego w jego stosunku do

innyci slowiaskicli wypadaoby tez zwróci piln uwag
i na jego szczególne a mniej znane powinowactwo co do

pewnyci form gramatycznyci leksycznego ywiou i wyma^
wiania dwików z jzykiem polskim. Nietyle nadto z j-'

zykiem pimienniczym i mow klasy wyszej, ile z gwara-*

mi ludu pewnych okolic Powila. Co wobec tego uderza.*

jce, to bliiszo pokrewiestwa najdalej na poudnio^zachód

wysunitej mowy Bugarów macedoskich. Wiemy zarazem,

ii tam dotd przetrway nawet miejscami tak dobitne nie^

mai dwiki nosowe, jak w mowie ludu wielkopolskiego,

„jusy" za dawne nosowe w ten sam sposób wogóle si za^

tary, przeobraziy, jak <? i ^ u Maopolan — tam, gdzie ta^

kowe dwiki ju zatracone. Pomijamy ju pewne charakter

rystyczne formy bugarskie, wspólne jedynie z gwar ma--

zowieck (jak „syki" — wszystek). Na szczególniejsze owo
powinowactwo tak oddalonych jzyków zwrócili ju uwag
i sami uczeni bugarscy, jak znany prof. Drinow; rozumiej
oni, i bez cigych zestawie i porówna z polszczyzn

(ludow) niepodobna nawet zgbi i z ca naukow ci-*

soci okreli samej fonetyki bugarskiej. Szkoda wielka,

i pan Drinow nie móg doprowadzi do skutku swego za-'

miaru wycieczki lingwistycznej po ziemiach polskich, za to

niechby kto z czonków ekspedycyi, znajcych szerzej pol^

szczyzn, baczniej ledzi za idyotyzmami bugarskimi we
wzgldnym do niej stosunku: a wytrynie moe std jeszcze

nadto niejeden promie i kwestye etniczne rozjaniajcy.

Niemniej te w wyniku odpowiednich porównawczych
studyów naleaoby zbada i okreli stopie i moc, tudzie

przeprowadzi paralel rónic i podobiestw w skutkach
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wzgldnego wpywu jzyków tjurkskich, resp. tureckiego

lub tatarskiego, na jzyki bugarski i rosyjski.

Z innej za strony, gdyby si znajdowa w ekspedycyi

kto, znajcy gruntownie mow ludow Tatarów kazaskicli

i Czuwaszów, dziedziców po kamskicli Bugarach, nie wadzie

oby tez ledzi w jzyku dzisiejszym bugarskim zabytków

turaskicli, jakie mogy by wniesione za Dunaj z nad Wogi.
W podróy po ziemiacli bugarskicli nie wadzioby tez

zaznacza ladów rusczyzny (nie mamy tu na myli jedynie

Dobruczy), jako pamitek moie doranego pobytu niegdy

po czyflikach spahijskici, tak czstego a licznego nieraz,

jasyru z Podola i Rusi Czerwonej. Nie od rzeczy równie
byoby i notowanie spotykanyci pomidzy Bugarami,
sprzecznyci z icli zwyk patronymik, polskich nazwisk

ziemiasko-^szlacheckich etc.

Jeliby za komu z czonków wyprawy wypado pozo^

sta w Bugaryi na czas duszy oraz wybra punkt jaki

szczególny na stacy naukow, to za taki uwaalibymy je^

dynie Ochryd oczywicie: rozgranicz to wiata bugar*"

skiego w jego najciekawszym, macedoskim odamie ze

wiatem albaskim, skd niedalecy te Wlasi Pindu i Ser*-

bowie Rascyi, stanowisko wic jakby z góry wybrane dla

prowadzenia najwszechstronniejszych zarazem etnologicznych

i lingwistycznych bada.
Na zakoczenie, pozwolibym sobie zrobi jeszcze uwa^

g, ii nie naleaoby pomija i tych z rozproszonych po

pówyspie Bakaskim cho nielicznych Sowian zachodnich,

z których niejeden odpowiednio wyksztacony, a znajcy

ju z domu nieraz par jzyków sowiaskich, w cigu du^
giego tam pobytu samochcc nawet naby niemao wiado-*

moci rónorodnych, jakie mogyby suy za wskazówki

drogocenne dla czonków zamierzonej wyprawy naukowej.

Polecajc uwagi powysze wiatemu ocenieniu Sza^'

nownego Pana dla przedstawienia ich na rozejrzenie ko^

misyi, pozostaj z gbokiem powaaniem Jl. J.
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Sowiaszczyzna poudniowa staje si obecnie prze'-

dmiotem coraz ywszego zajcia si caej Europy wogóle.

Wszake nietylko fakta i potrzeby polityczne s wycznym
tego powodem. W yciu wewntrznem naddunajskicli lu-'

dów odbywa si takie przeobraenie powszecline, e nie moe
ono unikn najpilniejszej uwagi. Powstaj tu nowe prdy
w ruchu umysowym, nowe zwroty wyobrae, które ze

swej strony zapowiadaj nastpstwa nieobliczonej w blizkim

czasie doniosoci.

Dla nas rozwój ycia wewntrznego wród poudniom
wych pobratymców winien by bardziej jeszcze interesuj-*

cy, ni objawy ici dziaalnoci na zewntrz zwróconej.

Wród wielu innyci, niezmiernie wanym faktem bie^

cej chwili, wobec zada bardziej harmonijnego nadal roz-*

woju caej Sowiaszczyzny poudniowej wogóle, jest nowy
zwrot umysów, jaki si coraz wybitniej dostrzega daje

w Krajnie i na caym obszarze ziem chorutaskich przez

Sowian zamieszkaych. Oto Sowice, po dugich, rozpacz*-

liwych a bezowocnych wysileniach utrzymania swej odrb"
noci narodowej w samoistnem pimiennictwie, sabi li"

czebnie i zdeptani ostatecznie przez Niemców w zakresie

ycia polityczno-spoecznego i narodowego, gotuj si sta"

*) Gazeta Polska 1875, Nr. 49.
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nowczo do wyrzeczenia si dotychczasowej swej odrbnoci
w pimiennictwie i zamierzaj wej ostatecznie w cis je"

dnot kulturaln poczonych juz dawniej Horwatów i Ser^

bów. Jedyna to bowiem kotwica zbawienia dla nich.

Cay naród sowisko^chorutaski w Krajnie, czci
niezniemczonej Chorutan i Styrska, nadto w Istryi, wynosi

zaledwie 1,300,000. Dla tej juz wic bezsilnoci liczebnej,

nic moe on myle o normalnym, odrbnie narodowym
rozwoju swych si. A có dopiero, gdy siy te ubezwadnia
fatalnie przemony germanizm? Przy niepodobiestwie za
porzdnego rozwoju, poczyna brakowa juz tchu w walce

o utrzymanie nawet swego rodowego, szczepowego indywi"

dualizmu

!

Do tego prryszo, ie po owem ruchliwem iyciu poli"

tycznem, jakie szczególnie w Krajnie dawao si widzie

w ostatnich czasach, nastpia bezduszna prawie apatya^

W niedawnej walce wyborczej adnej niemal energii juz

nic okazali „modzi" Sowice. Jedyny ich dziennik „So"
yenski naród", wychodzcy w Lublanic, ma podobno juz

usta; istnienie nawet „soweskiej" drukarni jest zagro"

ione; czasopisma staro-sowiskie tylko wegetuj, na polu

literackiem nic si prawie nie dzieje. Gorszy stan jeszcze

w Styrsku, a prawdziwie politowania godny w Choruta^

nach (Karyntyi). Niema tez nadziei wyjcia, kroczc dalej

po tej drodze. Lecz waciwie ta rozpaczliwo pooenia
prowadzi obecnie wybitniejszych narodowców sowiskich
do powrotu ku zaniechanej dawno myH panilliryzmu,

jak niegdy tak energicznie wyobraa ich wspóziemianin

a poeta wietnych zdolnoci Stako Wraz, a która dzi

przybiera tylko inn szat w nazwie swej — jednoty „jugO"

sowiaskiej". Wprawdzie duchowiestwo kraiskie wystp
puje jeszcze i teraz przeciwko temu zjednoczeniu si z Hor^

watami i Serbami w literaturze z ca zapamitaoci, twier^

dzc, ie byaby to zdrada wasnego narodu; atoli nieodzow^
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no logiczna przyczyn i nastpstw przemoie. Przeciwdzia"

lanie bowiem podobne nie ma w sobie ani zasady, ani

mocy wewntrznej.

Kto zna tez bliej rzeczywisty stosunek etnograficzny

Sowian illiryjskich wogóle midzy sob, ten wie dobrze,

na ile te ludy s blizkie sobie we wszystkiem. A jeli

Horwaci, potniejsi od Chorutanów, nic na godnoci swej

narodowej nie stracili, jednoczc si w pimiennictwie z Ser"

bami, co wicej, zyskali na potdze; to napewno i ci

tez nie strac nic na cilejszem przytuleniu si ku Hor^

watom.

Jzyk chorutaski tak jest blizki horwackiego, a przeze

i jzyka, który dominuje dzi w pimiennictwie Horwatów
i Serbów, ze zdaje si by tylko onego odcieniem, narze"

czem. Std tez Razlag, Tomann i inni Slowice wydawali

pierwej swe prace w jzyku serbskO''horwackim. Myl nadto

jednoty w pimiennictwie wcale nie jest nowa: wybitniejsi

narodowcy sowiscy i horwaccy juz w latach pidziesitych

rozwaali wzajem kwesty nieodzownoci wprowadzenia jej

w ycie.

Gdy za nieodzowno ta stanie si ju dokonanym
faktem, bdzie to wypadek niezmiernej doniosoci nietylko

dla plemion chorutaskich, lecz i dla caej Sowiaszczyzny
poudniowej.

Slowice wytrzymaj nacisk germanizmu i ocal swój

byt, stajc si wspóuczestnikami bujnie rozwijajcej si sa^

moistnej zespolonych ludów illiryjskich kultury, si onej

upotni osabione siy wasne; korzysta te bd od"

td wspólnie z dobrodziejstwa nowego „poudniowo^so"
wiaskiego" uniwersytetu w Zagrzebiu; i koniec koców
odetchnwszy nowem yciem, odrodz si do dwigania
razem z pobratymcami nowych, wyszych zada. Cala za
Sowiaszczyzna illiryjska, tak zespolona w jeden pod wzgl"
dem kultury zastp, niepomau wzmoe wewntrzn moc
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i dzielno swej dziaalnoci wielostronnej ; niepomau pod^

niesie energi walki i miao swych zamysów i stanie

prdzej do ostatecznego zmierzenia si z fatalnie cicemi
przyrodzonemu jej rozwojowi przeszkodami.

W imi postpu, w imi kultury, naley i nam wic
najserdeczniej powita pierwszy wit ten objawów nowego
tam ycia!



RUCH UMYSOWY
WRÓD POUDNIOWYCH SOWIAN.*)

W chwili obecnej, gdy uwaga caej Europy zwrócona

jest na krwaw widowni rozpasanej a zbyt nierównej

walki, jak w zowrogiej ciwili rozpoczy ludy sowiaskie

podlege Turkom z uciskajc je przemoc, gdy walka ta,

nawet najpomylniej politycznie skoczona, dla straszliwycli

spustosze, co jej towarzysz, przedstawia, w nieodzownem

nastpstwie, na dugie lata jeszcze obraz smutnego zacofa"

nia— nie od rzeczy bdzie wskaza, jak tymczasem najblisi

ludów tyci pobratymce, zostajcy w jednoci rzeszy AustrO"

Wgierskiej, swobodnie a powanie krocz po drodze pracy

cywilizacyjnej.

Bracia rodzeni — Serbowie i Horwaci — stanli na

wielce róinyci drogaci. Nie pytajmy, która z nici cywili"

zacyjnie jest skuteczniejsza: wybór decydoway tu przemo"

ne okolicznoci dziejowe. Wszake jeden to naród prawie,

jzyk jeden; kultura wic jedna, cio kultów dwa, i przy

dwóci pimiennictwaci literatura jedna. Co si zatem do"

konywa w jednem z ognisk narodowego ycia poudniowycli

Sowian na polu prac umysowycli, staje si w nastpstwie

udziaem ici powszeclinym. Opatrznociowo te naprawd
dzieje si, i wobec srogiego zniszczenia, które jak wezbrana

*) Gazeta Polska 1876, Nr. 207.
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powód zalewa coraz szerzej siedziby Sowian tureckich, tui

o miedz graniczn, pod wadz rakusk, goreje bezpiecznie

ognisko wyszej kultury, które bdzie miao w sobie moc
oywienia z czasem i popioów na rumowiskacli, jakie po
sobie pozostawi dzisiejsza wojna bez litoci.

Ogniskiem takiem na ca poudniow Sowiaszczyzn
jest stoeczny Horwatów Zagrzeb (Agram). Od niedawna
posiada on w muraci swyci dwie wysokie instytucye nau"

kowe, skupiajce w sobie cae iycie umysowe zadunajskici

ludów: akademi nauk, otwart w 1867 r., i uniwersytet, za^

oony w r. 1874 zaledwie. Wprawdzie instytucye te s
zbyt wiee jeszcze, ale skupiy one ju rozproszone siy
zdawna gotowe. Wiele te si tu istotnie robi pod icli skrzy--

dami.

Poprzestajc tylko na pobienym rzucie oka na prace

dotychczasowe samej akademii (podane w Revue histor.

T. II), nie bdziemy w stanie odmówi wysokiego uznania

dla ruchu umysowego Horwatów, zostajcych od pobratym"
ców w szczliwszych warunkach.

„JugO'Slavenska Akademia," której gównym zaoy-
cielem by, znany powszechnie w cywilizowanym wiecie ze

swego wiata i gorliwoci narodowej, biskup dyakowarski

Strossmayer, ma za prezydenta czowieka gbokiej nauki,

znanego ze swych powanych prac historycznych, kanonika

Raczkiego. Pod jego te dzielnem przewodnictwem akade^

mia ta ju dotd przyniosa ogromne przysugi nauce, prze-*

dewszystkicm w zakresie bada nad dziejami poudniowej
Sowiaszczyzny.

Wydania akademii tworz ju dzi przeszo 50 tomów,
rozpadajcych si na cztery dziay:

1. Pamitniki akademii (Rad Jugo^^Slarenske Akade^'

mije), obejmujce prace z dziedziny filologii, historyi i nauk
przyrodniczych, 33 tomy in 8'0.

2. Zbiór tekstów staroytnych (Starine), 7 tomów.



RUCH UMYS. U PDN. SOWIAN. 251

3. Monumenta spectantia historiam SIavorum rrntu

dionalium, 5 tom.

4. Staroytni pisarze horwaccy (Stari pisci hrvatski),

7 tom.

W dziale historycznym prac (Rad) akademii zasuguj

na szczególniejsz uwag nastpujce tomy:

T. I^y. Dokumenta, dotyczce dziejów Serbii i Bonii

z wieku XIII—XV, wyd. przez Raczkiego i innych.

T. II. „Pokres na slavenskom jugu" (Przewrót na po^

udniu sowiaskiem), wana praca Raczkiego nad dziejami

Kroacyi i Wgier XIV — XV w.

T. IV. O stosunkach rzeczpospolitych Dubrownika

(Raguzy) i Wenecyi do r. 1358, przez Sim Ljubicza (obecnie

konserwatora Muzeum w Zagrzebiu) i in.

T. VII. Dzieje bogomiów i patarenów, znakomicie

opracowana ze róde sowiaskich monografia, dotyczca

znanego ruchu religijno^politycznego na poudniu, przez

Raczkiego.

T. IX. Stosunki handlowe Dubrownika i Wenecyi,

przez Matkowicza.

T. XXIII. Pannonia rzymska, przez Kukuljcwicza^Sak^

ciskiego.

T. XXXI. O historyi literatury raguzaskiej, przez

Rawicza.

T. XXXII. Przegld dzie, dotyczcych prawa sowian^

skiego, przez. Hanela, prof. uniw. zagrzeb.

Co do 2^go dziau wydawnictw akademii jugO''sowia<'

skiej, t. j. tekstów staroytnych (Starine), wydaje ona tako^-

wych corocznie po sporym tomie, w jzykach aciskim,

woskim i sowiaskim, gdzie si te znajduj i cenne te^

ksty gagolickie.

Do dziau 3^go (Monumenta) nale przedewszystkiem:

zabytki, dotyczce stosunków pomidzy Wenecy i Sowian

nami poudniowymi, ogoszone przez Sim Ljubicza z archi-
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wów weneckich a obejmujce przeszo 100 dokumentów,
od X — XV w.

W zakresie dziau 4^go (Stari pisci lirvatski) wydaa
juz akademia 7 tomów wielce powanego znaczenia dla Iii'-

storyi i literatury poudniowej Sowiaszczyzny. Stanowi
je przewanie pisarze dubrowniccy; a wiadomo powszecinie,

jakie stanowisko wród pobratymczycli ludów zajmuje pod
wzgldem owiaty Raguza, owa miaa rywalka polityczna

i handlowa Wenecyi. Dotknlimy tego wyczerpujco w od/-

powiednim artykule p. t. „Dubrownik". Od XVI do XVIII
w. w murach tego miasta kwita caa szkoa wietnych poe"

tów, powstaa pod wpywem humanizmu i odrodzenia wo^
skiego. Dzi za poeci ci stanowi klasyczne wzory do na"

ladowania. Niepoledniego tez znaczenia s wstpne uwagi,

poprzedzajce zwykle tekst, jak naprzykad wstp Kuku^
Ijewicza^Sakciskiego do dzie Marulicza, gdzie autor roz-'

tacza peny obraz liistoryi literatury dalmatyskiej do XVI
wieku.

Pomidzy za osobnemi wydaniami akademii waniej^

sze s nast.:

„Historia dubrovaczke dram", Pawicza, jako niezmier^

nie ciekawy przyczynek do historyi teatru w Europie.

Historya literatury serbskiej i horwackiej przez Jagicza,

dotd wszake doprowadzona tylko do XV w.

„Pisani zakoni na SIovenskom jugu" przez Bogisicza,

rozbiór wszystkich dokumentów prawnych, dotd wyda^

nych, z czasów samoistnoci ludów poudniowej Sowian''

•zczyzny, — i Raczkiego: „Acta conjurationem Bani Pietri

a Zrinia et comitis Fr. Frangipani illustrantia", zawierajce

z gór 600 dokumentów, rozrzuconych po rónych biblio-

tekach Europy a dotyczcych gonej w XVII wieku sprawy

sprzysienia dwóch horwackich magnatów, Zriskiego i Fran^

kopana, celem wydobycia Wgier z pod przemocy cesarz

•kiej Habsburgów.

Otó, jeeli ocenimy naleycie tylko to chociaby, co
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jedynie zagrzebska akademia w cigu 8 lat swego istnienia,

w zakresie studyów nad przeszoci dziejow poudniowej So^
wiaszczyzny, wydaa— musimy przyzna niepospolit ener"

gi ruchu umysowego w dzielnicy, zostajcej pod berem
rakuskiem. Có dopiero, gdy przypomnimy sobie, e wszdy
tam, w Horwacyi, Sawonii, a po czci i Dalmacyi nawet,

obok nowo powstaego uniwersytetu w Zagrzebiu, istniej

oddawna porzdne szkoy narodowe, któryci bacznym stró-'

em jest sam wanie naród, yciem konstytucyjnem do

gbi przeniknity,—a które dostatecznie przygotowuj mo^
dzie do nastpnyci prac powainiejszycli. Nie zdziwimy

si tez, syszc, ie niezmordowany w swyci pracacli cywili^

zacyjnycli biskup Strossmayer, obdarzajc swój kraj wietn
galery obrazów, powaa si myle na seryo i o wzniesie^

niu w Zagrzebiu akademii umiejtnoci piknych. Zagrzeb

horwacki, jednem sowem, staje si coraz bardziej gównem
ogniskiem narodowej owiaty sowiaskiego poudnia.

Gdy tedy zniszczeni obecn walk Serbowie bd juz

w stanie, po naleytym wypoczynku, wróci do cichych

prac cywilizacyjnych, znajd w kadej potrzebie u zarzewia

rozniecajcego si wród Horwatów umysowego ycia na*-

leyty zasiek i poparcie.



LEDZIANGRAD.
POLSKA I POLACY W POEZYI LUDOWEJ SOWIAN

ZADUNAJSKICH. *)

„Ledzan grad i Poljac u srpskoj

narodnoj pojezji" od Stojana NoYa-
kovic'a -^ u Novome Sadu 1879.

Skarbnica wiedzy naszej, przewiadczenia naszego,

o ubiegej przeszoci wasnego narodu, o jego yciu we^

wntrznem, jak zmiennycli kolejaci znaczenia i wpywów
jego na zewntrz, wzbogaca si z dniem kadym, rozszerza

si coraz bardziej z kaid niemal przemijajc cliwil. Doba
bowiem, jak przebywamy, doba bada i poszukiwa, od^

kry i zdobyczy, wywietle i rozjanie, w kadym zakre^

sie dziejoznawczym wogóle, jest niemniej tak w zakresie

wasn nasz przeszo ogarniajcym. Nic dziwnego tez,

gdy spotykaj si tu niejednokrotnie niespodzianki nawet.

Sprawiaj za nam one, przy powszecinem dzi zajciu si
wród ludów cywilizowanych wywietleniem wzajemnych
kulturowych ich stosunków w przeszoci, nietylko wani
na tem polu pracownicy, lecz, czciej moie nawet, badacze

obcy oraz pobratymcy blisi i dalsi. Niejedno te zagadnie-

nie, bezporednio czy porednio nas dotyczce, zostao roz^

wizane w sposób podobny.

*) Ateneum IMO, t. V (604 — Sil).
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Tak, w chwili tylko co ubiegej zaledwie, w dali od

nas, wród pobratymców naszych, co to przed wieki, z s^
siedniej nam a zamierzchej dzi Syrbii wielkiej, przenieli

si za modre wody dolnego Dunaju, zostao rozwizane,

niespodziank prawie dla nas, i — tyle razy napróno dotd
stawione zagadnienie: w jakiem tez przecie upowiciu za^

drzemaa i drzemie jeszcze niezbudzona w pieni ludowej

Sowian poudniowych, wielce ywa dawniej niewtpliwie,

myl i pami o Polsce?

Któ bowiem nie stawi sobie podobnego pytania: kto

tylko mia sposobno czy potrzeb bliszego zapoznania si

z poezy ludow Zadunajców, tak epick przewanie; kto

mia mono przekonania si, i ogarnia ona w sobie

wszystkie pierwiastki owej straszliwej walki wiata sowian-'

skiego z wdzierajcym si w jego ono islamizmem, której

tak dugo przewodniczya wanie Polska? Któi nie doslu^

chiwa si tego wyrazu w ywych zwrotach i okrzykach

starej jakiej pieni bojowej serbskiej, ilekro zdarzyo mu
si, cichym wieczorem, gdzie u strumienia, pod rozoy
stym jaworem, na popasie podziela wytone zajcie si
towarzyszów podróy, tumnie otaczajcych wdrownego g^
larza? I nikt z nas wszake, mimo najpilniejszego rapso^

dów zadunajskich ledzenia, nie dosysza tego wyrazu w pie^

ni icie ludowej. A przecie sawnem swem „polem Ko*'

sowskiem" obejmuje ona wszystkie „pola", wszystkie niemal

i z rónych czasów starej doby pobojowiska wielkie so^

wiaskich pobratymców z Turkami; a przecie zna tak do^

brze króla Wadysawa od Warny, jak samego cara Lazara!

Co wicej, samo pimiennictwo Sowian poudniowych, tak

piknie kwitnce w synnym Dubrowniku a do koca
XVII wieku, do najszczytniejszych swych utworów poezyi

epicznej liczy, jak wiadomo, poematy, opiewajce bohater-'

skie walki Polaków z póksiycem. Liczy „Osmanid"
Gundulicza, sawic pierwsz wypraw chocimsk z króle"

wiczem Wadysawem, a obok niej Kanawelicza „Jovan So-'
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bieski" i Boguszynowicza „Obkruienje Bccza" — odsiecz

wiedesk tego króla Jana; pomijajc juz inne mniejsze

lub znane póniejszych czasów utwory. Nadomiar tego po*-

ludniowi nasi pobratymcy znaj w przeszoci dobrze Polsk,
faktycznie; tak porednio przez Wgry, jako tez i przez

bezporednie z dziemi jej zetknicia po tureckich rozgrani-'

czach i pobojowiskach. Niepodobiestwem wic byo po"

prostu, aby w pieni ludów, których cala niemal poezya

ycia tchnie nadewszystko uczuciem zgrozy i idz odwetu

wzgldem Turków, samej nazwy owego narodu, co przez

tyle wieków chodzi z nimi w srogie zapasy, znajdowa si
pod t lub inn oson nie miao.

W taki oto sposób kady z nas rozumowa, kogo chwi"

lami ywiej ten przedmiot obchodzi. Lecz, jakkolwiek ro^

bilimy zaoenie najbardziej uzasadnione, jakkolwiek wy^

prowadzalimy wnioski najbezporedniejsze i najzupeniej

proste, bylimy od rozjanienia rzeczy wci jednostajnie

dalecy. Dowód to tylko, jak mao jeszcze wtajemniczeni jc^

stemy w gbiny wiata duchowego naszych pobratymców,

nawet odnonie do tego, co nas samych bliej lub wprost

dotyczy; gdy naprawd klucz do rozwizania zagadki lea
tu pod rk. Odstrczeni atoli niepowodzeniem prób wa^
snych, zwtpiwszy o jakiejkolwiek skutecznoci poszukiwa
w tym kierunku, skazalimy si samochcc na wyczekiwa'

nie bierne, nim tam kiedy kto z pobratymców naszych

zagadk ow, niespodziank jak, rozwie.
Czekalimy dugo; ale nakoniec tak si przecie stao

:

zagadka zostaa rozjaniona.

Dokona tego znany nam dobrze skdind, choby dla

bardziej szczerego zajcia si naszemi sprawami, profesor

belgradzki Stojan Nowakowicz, w rozprawie swej „Ledzian^*

grad i Polacy w poezyi ludowej serbskiej", zamieszczonej

przeze pod koniec ubiegego roku w „Latopisie Matycy

serbskiej" (zw. 120), roczniku, wydawanym w Nowym Sa^

dzie na Wojewodynie (w poudniowych Wgrzech).
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Doprowadziy ku temu pilnego badacza strony cilej

historycznej ludowych pieni Sowian zadunajskich gorliwe

poszukiwania naukowe w celu odgadnicia znaczenia zagada

kowego dotd wyrazu „Legen", „Ledjan", „Ledzian", jaki

oddawna wyzywa napróno, idc w zawody, przenikliwo

uczonych slawistów, — wyrazu, nietylko dosy czsto, lecz, co

wiksza, w najpikniejszych pieniach wystpujcego; a przed

innemi w znakomitej pieni o weselu Duszana, owego wad^
cy, w surowo^bohaterskiej postaci którego skupi naród serb-

ski najszczytniejsze swe ideay z gbszej przeszoci. Jest to

znana w zbiorze Wuka Karadycza pie 29'ta tomu Il^go,

piewana z rozmaitemi odmianami nietylko przez Serbów,

lecz i przez Bugarów nawet, i przechowywujca w sobie

bardzo star opowie o swataniu si „silnego" cara w da-^

lekiej obcej krainie „Ledzianu".

Przy powszechnej czci poetycznej, jak naród otacza

imi ukoronowanego bohatera swej dalekiej przeszoci oraz

wszystko, co si z niem wiie, pytano nieustannie: jak
przecie by moe owa zagadkowa kraina, w której ludowa

pie kae szuka zony najpotniejszemu z carów? gdzie

jest ojczyzna waciwie owej piknej carycy — córki „Kralja

od Ledziana"? Kady atoli gdzieindziej takowej dopatrywa.

Zwracano si najprzód ku bliszym ssiadom— ku wietnej

Wenecyi, ku Wgrom potnym; lecz tam i tu napróno.

Z drugiej strony, z powodu, i nazwa „Ledzian" wystpuje

czsto w pieniach ludowych pod postaci „Ledzian-grad",

rozumiano, e grodu tego naley szuka w obrbie starych

gniazdowych ziem serbskich, w okolicach sawnego Pryzre-

nu— jak to wskazywa uczony Kopitar, a póniej Juryszycz.

Ten ostatni w dziele swem „Deczanskj pryenac" cilej na-

wet oznacza miejscowo, wskazujc na miasto „Leszok''

(Leszek latopisców) w Poogu, niedaleko od Tetowa, na

poudnio^wschód od Pryzrenu, nad górnym Wardarem.

Pilniejsze badania atoli wczenie zwracay uwag uczonych

i ku dalszym krainom. Prowadziy ku temu nieodwoalnie

Piima t. V. 17
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Spotykane wzmianki o „królach ledianskich" nawet u pe^

wnych latopisców staroytnej Serbii; osobliwie u tak zwa^
nego rocznikarza Brankowicza (w Arkiv za jugoslav. pO"
yiestnicu III). Uderza tam (str. 11) szczególniej nastpujcy
ustp charakterystyczny (z koca XIII w.): „Indignatus igi^

tur Dragutin abit ad socerum suum Vladislavum, Regem
Ungariae, narratisue omnibus pervicit, ut Yladislaus ma^
gnum exercitum genere suo daret et a fratre suo ege Le-

dianensi accepit quoque exercitum et pergens ad fratrem" etc.

Zdawaoby si, ii, majc w rku tak wyran wska^
zówk, nie mona byo ani na chwil waha si co do rO'-

zumienia zagadkowej nazwy, jak i co do charakteru nieod^-

zownych wyników, z rozjanienia onej wypywajcych. Bra^

kowao wszake potemu jeszcze rodka tak historycznej, jak

i lingwistycznej wiadomoci. Pejaczewicz zatem, który pierw-'

szy zwróci na ten ustp uwag, uwiedziony podobiestwem
brzmie, móg tylko ostatecznie zamci pojcia, rozumujc
w swej „Hist. Serb." (str. 219): „Ledianorum nomine, opi^

nor, Lithuanos intelligi, uorum fortasse pars aliqua sub

fratris degebat regimine", t. j. ze ów „Rex Ledianensis",

domniemany „brat" Wadysawa (IV), móg by tez zwierzch^

nikiem litewskim; std „Ledian" — Litwa oczywicie. Nie
zmienio podobnego pojmowania wyrane przeczenie temu
takiej powagi, jak P. J. Szafarzyka, który wszake nic na-

tomiast nie stawi; ani Kopitara, nie chccego, jakemy
widzieli, wyj z obrbu starych ziem serbskich. Ruwarac,

co jeden z pierwszych pocz rozwaa ludow poezy serb"

fk ze stanowiska literacko^historycznego, przychyli si ku
zd«Cniu Pejaczewicza. Dla tem mocniejszego uzasadnienia

owego zdania, uciek si on nawet do dowodów z zakresu

fantazyi historycznej, utrzymujc, i pami o Litwie moga
si wród Serbów przechowa z tych zamierzchych czasów,

kiedy to jeszcze przodkowie ich nad Karpatami bezpore-

dniej z ni ssiadowa mieli! Co, nawiasem powiedziawszy,

niewiele kogo razio i std jeszcze, i, idc za bdn wska-
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zówk u Porphyrogenety, przypuszczano, ze Serbowie przy"

byli nad Dunaj z pónocno-wschodnich stoków Karpat, nie

za z wielkiej Syrbii nadabskiej.

Tlómaczenie powysze wyrazu „Ledzian" nie dawao
atoli monoci rozumienia jasnego zagadkowych zawsze

zwrotów w odnonych pieniach i z koniecznoci podnie"

cao do cilejszego rozwaenia przedmiotu oraz nowych
w ródach poszukiwa. Dlaczegó daleka, niesamoistna,

wic ledwie znana na poudniu Litwa miaaby zajmowa
takie wysokie, takie wyjtkowe miejsce w poezyi ludowej

serbskiej?— susznie pytano. Dlaczego owszem miejsca owego

zaszczytnego nie przyznaby z wikszem uzasadnieniem na"

rodowi, który faktycznie odgrywa przewan rol na wi"

downi kilkuwiekowych zapasów miertelnych Sowiaszczy"
zny poudniowej, wanie w epoce tworzenia si jej pieni

bohaterskich? Poczto zatem na nowo zwraca si po roz"

wizanie do roczników. Wspominany wyej latopisiec Bran"

kowicza zawiera janiejsz jeszcze od przytaczanej wska"

zówk, w dziwny sposób uchodzc dotd uwagi. Wyranie
tam bowiem stoi: „anno 1440 constitutus est in Ungaria

rex Vladislav edianin". Zatem epitet to narodowy Jagie"

owicza, przyszego bohatera z pod smutnej Warny, dotd
króla „polskiego" jedynie. Wprawdzie epitet ten mógby ozna"

cza, podug dotychczasowego tómaczenia wyrazu, i Litwina

z pochodzenia; lecz profesor Nawakowicz, który, podniecony

uwagami W. Jagicza (Archiv fiir slawische Philologie II, 623),

zabra teraz ostatnie ju sowo w tym przedmiocie, wystpi
stanowczo przeciw podobnemu rozumieniu, zbrojny w kom"
binacye historyi i lingwistyki. Wzi on za podstaw swego

wnioskowania proste niezmiernie zaoenie: oto Warne"
czyka poznali Sowianie zadunajscy nie bezporednio, jako

króla polskiego, lecz przez Wgry; w wgierskiej te pO"

staci lingwistycznej zatrzyma mogli w swym jzyku i na"

zw jego narodow „Ledianin". Wyraz ten bowiem jest

widomem, ze sowiaska, przetworzeniem sowa madziar"
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skiego „lengycl". „Lengyel" za, jak powszechnie wiadomo,

u Wgrów nie kogo innego, jedno Polaka oznacza. Jest to

podobnie madziarskie tylko przetworzenie wyrazu Lech, ra-

czej Lach (Lh-b, JIhk-b), jak podaje susznie Miklosicz (Die

slawischen Elemente im Magyarischen, str. 39) ; wyrazu, któ^

ry suy za nazw, jak nam wyczniej nadaj wszystkie

ludy Wschodu, ledwie znajce dawniej miano nasze wa^
ciwe.

Otó tedy owe tak dugo zagadkowe w poezyi ludo"

wej Sowian zadunajskich wyrazy „Ledjan", „Ledzian", „Le"

dzian^grad" nie oznaczaj nic innego, jedno ziemi Lechów,

Polsk. Tego samego znaczenia s wyrazy: „Legen", „Lean",

„Legen^grad", spotykane w pieniach bugarskich. Najwi^

doczniej nawet przeszy one razem z odpowiedniemi pie"

niami do Bugarów od Serbów, co tem mniej moe ule^

ga wtpliwoci, ile e pieni takowe daj si sysze w pó^
nocnej Macedonii, której cilejszy pod kadym wzgldem
stosunek z Serbi jest dobrze znany. Co za do przy^

stawki „grad", czsto wystpujcej przy mianach narodom

wych, krajowych, nie powinna ona nikogo w bd wpro-*

wadza, jako wskazujca niby wyranie na miasto jakie:

jest to licencya pieniarska jedynie, lubujca si w podo^

bnem przetwarzaniu gramatycznych form; skd czsto W^
gry na Madar^grad przeobraane. Ciekawa te rzecz, co za

nazw nosi Polska w owych trzech pieniach bugarskich,

jakie mia przesa A. Chodko Akademii Umiejtnoci
w Krakowie, osobliwie w owych dwóch pieniach starszych,

odnoszcych si do Warneczyka.
Majc ju rozwizan kwesty nazwy, pod jak prze<'

waniej wystpuj Polska i Polacy w staroytnych rapso"

dach bohaterskich u poudniowych pobratymców, tem swo^

bodniej teraz, tem atwiej bdziemy mogli ju przystpi

do zbadania i rozjanienia, a co do odcieni, samego istot-

nego stanowiska, jakie pami naszej przeszoci narodowej

w poezyi ludów zadunajskich zajmuje. Wtpliwa atoli, czy
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prdko doczekamy si tego, e kto z poród nas zbierze

i rozgrupuje nalenie pieni epiczne pobratymców na pó"
wyspie Bakaskim, którycli tre odnosi si w wikszym
lub mniejszym stopniu do naszycli wasnyci dziejów lub

clioby tylko ubocznie, poetyczno^fantazyjnie, narodu na"

szego dotyka; nastpnie za waniejsze z nicli przynajmniej

naszemu jzykowi przyswoi i, wspierajc si na ródaci,

rozwieci jasnym promieniem mglist ciemni, okrywajc
dotd zakres duciowo^poetycznej spójni Polski z poudniem.

Bdzie to stanowi niema dla nas zdobycz ducliow w kra"

inie wspomnie z dawno ubiegej przeszoci, zdobycz nie"

obojtn w obliczu nawet powanej potrzeby najwszecli"

stronniejszego szerzenia wiadomoci wasnej co do mo"
ralnej istoty stosunków naszycli z pobratymcami. Bo ani

Zamarski, ani inni tómacze dotycticzasowi pieni serb"

skici, ani tez badacze ycia ludów zadunajskici wogóle nie

byli jeszcze w monoci sprostania zadaniu podobnemu, nie

majc dostatecznej potemu podstawy i najgówniejszgo pun"

ktu oparcia!

Zanim atoli kto ze specyalniej potemu przygotowa"

nycli ziomków przedmiot ten ostatecznie z naszego stano"

wiska wywietli, nie bdzie zbytecznem, gdy tu na zakon"

czenie powyszych uwag wskaemy, co te przedwstpnie ju
sam prof. Nowakowicz wypowiedzia w zasadzie o znacz"
niu wspomnie o Polsce oraz wyynie poetycznej idei dzie"

jowej polskiej w starych rapsodach bohaterskich jego wa"
snego narodu.

Zaznacza przedewszystkiem uczony serbski sam nic"

odzowno faktyczn i moraln owego znaczenia, owej

wyyny. Susznie on mniej wiadomym przypomina, e dla

Serba „svaki je drag, koj hoe na Turczina", t. j. kady dla
drogi, kto gotów na Turka! Tak byo wieki cae, poczwszy
od pierwszej klski narodowej na Kosowem polu. Wieki
cae od czasu tego zowrogiego wypadku, którego bezpo"

redniem nastpstwem byo cikie jarzmo bisurmaskie,
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zwracay ludy zadunajskie tskny wzrok wci ku pónocy,
stamtd wyczekujc pomsty i zbawienia. Witany by z unie^

sieniem kady, kto im niós nadziej swobody, nabiera

szczytnoci boiaterskiej i poetycznego blasku kady, kto

odway si stawi zbrojnie czoo straszliwej potdze oto^

maskiej, a có dopiero, kto miewa szczcie i si dzieln

odnoszenia nad Turkami zwycistw! W pierwszej za do"

bie walki rozpaczliwej z póksiycem, kiedy grona moc
onego zdawaa si by nie do skruszenia, ciodzili z nim
w zapasy Wgrzy i Polacy, a po upadku Budymia Polacy

niemal ju jedni i nieraz zwycisko!

Mona sobie wyobrazi tedy, jak aureol promienia
w wyobrani i sercu uciemionycli ludów naród, co wy^

jtkowiej w danej epoce mia na swych chorgwiach zna^-

mi krzya witego, godo wyjarzmienia; naród, w któ^

rego zbrojnych szeregach znalazo najywsze wcielenie do-'

gasajce zarzewie rycerskoci chrzecijaskiej; naród nako^

nie jednej krwi i blizkiej mowy. Nie mogo nawet by
inaczej! Polacy pierwsi zachwiali potg otomask, zwy--

cistwa pod Chocimiem i Wiedniem okryy imi ich chwa
niespoyt, otoczyy je bohaterskO''poetycznym urokiem

u pobratymców. Nic dziwnego, e na spragnioncm wyzwo^
lenia poudniu sowiaskiem brzmiay pieni na cze bo^

haterów, coraz liczniej dzi wykrywane; jak w wolnym
Dubrowniku powstaway poemata pod natchnieniem po-'

wszechncgo dla zwycizców uwielbienia. Gdy w pierwszej

dobie walk z islamem przymiewa jeszcze w pieni nie^

szczsnego króla Wadysawa wyniosa posta bohatera W-'
gier Hunyada, ulubieca jej „Sybinjanina Janka", póniej

jui tylko Ledzianie (Polacy) j zajmuj!

Przypomina prof. Nowakowicz, e i sama Polska nie

bya Serbom obca od dawien dawna. Wskazuje, e znakomity

Serbin XV^go wieku, Micha Konstantynowicz z Ostrowicy,

bojownik krzya w. z pod Warny, potem janczar, z przy.'

musu, w niej szuka przytuku, a za gocinno obdarza jej
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pimiennictwo znanemi „Pamitnikami Janczara". Przypo^

mina, ie poeta Miaskowski wiadczy, i glarze serbscy

znani byli po Polsce od dawnych czasów. Zwraca uwag
i na lady czstych pielgrzymek duchowiestwa serbskiego

po Rusi, „na leszsku zemlu". Dla nas wskazówki podobne

s zbyteczne: w potrzebie moglibymy Serbom przyton

czy innej wagi dowody, e przodkowie nasi znali si wza"

jem dobrze od wieków, za porednictwem Rusi, a nawet

Wgier.
Ale wrómy do pieni.

e przy bliszej znajomoci Polski, przy uwielbieniu

dla dzielnoci wojennej jej synów, bohaterowie naszych za^

pasów z Turkami musieli by zarazem bohaterami pieni

zadunajskich, nic nadto prawdopodobniejszego. Autor roz"

prawy rad widzie dowód potemu we wspomnieniach poezyi

epicznej pisanej, która, sawic „svi poljaczki krali izbrani,

Jageloni, Vladislavi, Kazimiri, Szyszmani" etc, pomidzy
bohaterami narodowymi (jak car Stefan, Miosz Obilicz,

Marko Kraljewicz, Sybinjanin Janko), widocznie spotkaa

juz ich pierwej w ludowej pieni. By to mogo; cho dzi

w pamici pozostay zaledwie imiona króla Wadysawa
(Jagieowicza) i jego mciciela, „mija ognistego" (ognena

zmaja), króla Jana III. A nadto powtórzy tu wypada, i
nasz Warneczyk jest w pieni serbskiej bohaterem Koso**

wego pola: opiewa ona „Kad se kralju Vladislave na Ko-*

sovo otpravljasze!" Inne za imiona juz zatary si.

Przechowao si zato najiywiej idealne w pieni wspo"

mnienie krainy tej, niemal mistycznej, co wydawaa takich

dzielnych wojowników, z którymi sami groni Turcy mu*'

sieli si liczy. Urok poetyczny, jakim j raz pie owiaa,

otacza j do tej chwili. Zagórska ta bowiem dla Naddu-*

najców kraina, stawszy si raz przedmiotem tsknoty i na"

dziei w poród ich cikiej niedoli, porywaa ku sobie fan^

tazy i w innym jeszcze niemniej ywym kierunku. Oto
odniosa ku niej pie i swe ideay pikna niewieciego,
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nakazujc bohaterom narodowym szuka sobie towarzyszki

ycia w dalekim, tajemniczym Ledzianie. cise fakta dzie**

jowe rapsodystów pod tym wzgldem wcale si nie wi*-

zaly. Obok tego, ze zmian czasów i ideaów zmieniay
si same nazwy opiewanycli postaci: w starycli pieniacli

dawne miana historyczne i idealne ustpoway miejsca no^

wym. Wyzna trzeba, ze zapewne w ten a nie inny sposób

wystpia w pieni serbskiej taka posta fantastycznej „Pe^

truszy djewojki, eri kralja od Ledziana" lub tez ów „Ban
od Ledziana", idcy w zapasy ze „Zmaj^despotem Wukiem"
i inne. Tem niemniej trzeba byo niezwykego uwielbienia

dla narodu, w onie którego kazano szuka, w wiecie ideau,

oblubienicy samemu Duszanowi!

Póniej i pami rzeczy si zatara, gdy gwiazda tego

narodu bya przygasa; dzi ycie upion wiadomo prze^

szoci znów rozbudza!



OD GRANICY BOSANSKIEJ.
DYAKOWAR (DZIAKÓW).

5 Wrzenia,

Nie, niepodobna mi nie podzieli si wraeniami,

jakie mnie tu pochaniaj i niepowstrzymanie za daleko

moe unosz! Od chwili bowiem jak si stpi na ziemi
horwack, ogarnia czowieka uczucie, powszechnego tu dzi,

uroczycie witecznego nastroju. Wszystko tez, o co tylko

potrcisz, czego dotkniesz si, oddycha tutaj niewysowienie

iywem przejciem si stanowczoci dziejow rozpocztej za

Saw walki. Naród czuje, ze przysza nakoniec tyle upra^

gniona dla doba ostatecznego i jedynie zbawczego przeomu
w jego bycie historycznym: rozumie to doskonale jego inte^

ligencya, wie o tem instynktem dziki nawet graniczar. Za^

jcie Bonii — to cel najwyszy narodowych de! Nigdzie

tez nie przyjto z takiem namitnem uniesieniem radoci

powoania do broni, jak na pograniczu horwackiem; dla

nikogo przejcie Sawy nie byo tak w calem znaczeniu wi^
tem narodowem, jak dla Horwatów. Mniejsza o widoki

szczególne wiedeskiej czy peszteskiej polityki—puki hor**

wackie szy wesoo na krwaw biesiad, przypiewujc swoje

:

„Josz Hrvacka ni propala..." przy nieuciszonych okrzykach

„iivili!", jakiemi je wszdy wita i zegna lud po drodze.

I wszystkie te puki, co do jednego, juz poszy!

Nastpne wypadki znane s dostatecznie z dzienników...

Horwat jak nigdy nie udzi si atwoci zadania i wi"

dzia przed sob nieodzowno arcy^krwawej rozprawy, tak
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nie wtpi o jej ostatecznym dla siebie kiedy wyniku i go^

tów jest do najwyszych powice. Z radoci wic niemal

patrzy na powoanie pod bro nietylko rezerwy, lecz i jego

„dobraców" (honwedów). Ma tez suszno: on bowiem
przewanie decyduje w obecnej cliwili o kierunku dziejowym

przyszyci losów poudniowej Sowiaszczyzny, gdy kady
przecie wie, ze taka kultura tam ostatecznie wemie gór,

jakiej dumna Bonia podda si zechce lub musi. A wic
wszdy tu spotykasz wytenie si narodu, podniesione do

najwyszego stopnia.

atwo tedy zrozumie, ile dramatyzmu wród rozpa"

sanej wrzawy ruchu wojennego, jakiej tu jestem kadej
chwili wiadkiem.

A mam wszystko jak na doni z wysokoci mego okna
w paacu biskupim, zwróconego na pikny ogród i gówn
drog tu obok, prowadzc do Brodu i za Saw. Nie po^

trzebuj si nawet wychyla, by widzie owe rónojzyczne
tumy i zastpy wojenne, które tdy, jakby wzburzonemi
falami, bez przerwy prawie, wal a wal — na odsiecz...

Nasucham si te niemao. Mógbym teraz cay sownik
kltew madziarskich uoy. Bo i jak tu — prosz — pra--

wemu „Magyaremberowi" nie kl na wiat cay, kiedyby

on chcia „baratonowi" Turkowi poskoczy na pomoc w przy**

godzie, a tu mu ka i go bi!? Co gorzej — sam ten

baraton nie zna si na sentymentach dla madziarskich

i, jakby naumylnie, przeciw dywizyi Saparego najbardziej

rozszala, e rwie j a rwie bez wytchnienia; gdy tymcza^

sem „niegodziwe" Horwaty ze swymi Filipowiczami, Jowa^
niczami siedz ju dawno po Serajewach, Mostarach — i je^

szcze si miej.
Trzeba za wiedzie nadto, e Horwat jest dumny nie^

tylko ze swej wasnej dzielnoci wojennej, lecz równie

i z dzielnoci pobratymca — przeciwnika. Onby si na^

prawd rumieni ze wstydu, jak za samego siebie, gdyby
„Turczyn" bosaski bi si mniej sawnie, ni si bije.
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To, CO W Wiedniu — gdzie doprawdy dziwi si „cie"

mnocie" Boniaków, nie chccych rozumie dobrodziejstwa

ofiarowanej im tak „wspaniaomylnie" cywilizacyi niemie^-

ckiej — co tam, powiadam, uchodzi za „wilder Fanatismus",

„Barbarei" etc. — dla Horwata jest „junactwem" (bohater^'

stwem). Ma on z Boniakiem swe rachunki dawne, przed"

wieczne; wie, e tylko krew je zmaie; ale rachunki to „bra^

terskie", nic obcym do nich; a ze pobratymiec w ostatniej

chwili swego odrbnego bytu tak bitnie nawanicy stawi

czoo, wic i jemu samemu ronie std serce. Nie moie
wic nikogo dziwi, gdy przy uniesieniu wojennem spoty^

kaj si tu co krok wyrazy uwielbienia dla dumnej szlachty

Bonii „ponosnej". Turcy, jako Turcy („Osmanlii"), nikogo

tu nie obchodz: tych si przyjani Madziarów poleca.

Dworuje si tez niemao z tego, jak si sromotnie pO"

lityka peszteska na Turkach zawioda, rozumiejc, e si
to tak na raz, ni std — ni zowd, bez poprzedniego, za

porednictwem Horwatów, szczerego porozumienia, da zaj
Boni „po przyjacielsku", bez boju i krwi przelewu. Uala
si, i zapomniano o bucie muzumasko^szlacheckiej be-*

gów, któr w swej porze ukoysa byo nietrudno; lecz uko"

ysa byo nieodzownem, nie doczekujc ostatniej chwili,

kiedy ju przeciwnicy Austryi mieli czas rozdmuchania po

caej Bonii uczucia narodowego przeciw „Szwabie", jakiem

to mianem wzgardliwem pitnuje si tam dotd wszystko

ccs.^kr.^austryackie.

Chce rzd austryacki zato popenion omyk co tchu

naprawi teraz i porusza wszystkie swe siy, jakie ma pod

rk. Idzie wic tedy w chwili obecnej onierz najroz-

maitszy, tak co do broni, jak narodowoci: idzie za kady
z rónym animuszem. Oczywicie, nikt z dalszych nie dzieli

ani zapau horwackiego, ani madziarskiej zawzitoci.

Najblisi moe z usposobienia czy nastroju do Hor"
watów s mazurscy modzi chopcy. A miaem ich tu wczO"

raj te przed oczyma— skdsi od Sanu. Wisusy— ca noc
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mi spa nie dawali, pokrzykujc z poblizkicj gospody, przy

swych sielskich piosenkach, raz^po^raz wcale wojennie: „Pójd
ci ja na wojenk, pójd!" Ale to tylko krew gra moda;
a przytem wino sawoskie takie doskonae, dziewczta na

Posawinie takie hoe, a w obecnej chwili zbrojnym gociom
tak tu radzi. Zreszt wiadoma rzecz, jakim poet staje si
odrazu nasz chopak, gdy mu si karabin w gar dostanie.

Ru daleko ciszej usposobiona. Spotykam Stanisaw

wowców na kolei elaznej w Zagrzebiu juz w wagonach do

odjazdu; tumy zgromadzonego witecznie ludu woaj im
bez przerwy „iivili!" onierz milczy uporczywie, czasem

tylko dolatuje ode mrukliwa uwaga: „Nechaj sobi hoo"
siat!" Pytam wic jednego: „Co to wy si, chopcy, Turka
boicie?" — „Ta my nijakoho czorta nie boimosia, ae... ae
iynki i dity u chati zostawyymo!" — bya odpowied.

Dowiedziaem si, ii to sza rezerwa, zoona istotnie po

wikszej czci z ludzi onatych.

Sowak równie idzie spokojnie i bez odgróek, a bi
si napewno bdzie dzielnie, jak zawsze, i milcze bdzie;

a tymczasem podartowuje z cicha z przyjani madziarskiej

dla Turka.

Wogóle za nawet wojska, idce obecnie na odsiecz —
i te s przewanie j sowiaskie; mniejsza, e puki tu nu"

merami lub mianem niemieckiego dowódzcy przezywaj.

Ai mio patrze na onierza — takie to wszystko liczne!

A za si jednak nawija na oku, bo to, koniec koców,
idzie na krwaw biesiad bratobójcz...

Do Serbów te za to maj tu teraz uraz gbok.
Przekonali si przecie Serbowie — al si Horwaci— jakich

to potrzeba si na zajcie Bonii; e z bogami, mogcymi
w ostatecznej chwili zawsze liczy na Stambu i Arnautów,

nieatwa sprawa; e nigdyby oni (Serbowie) nie byli w sta^

nie pokona swych miertelnych karmazynowych dawnych

wrogów, gdyby im nawet Europa na zajcie Bonii bya
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pozwolia! A có dopiero mówi o uorganizowaniu, o ucyy

wilizowaniu kraju? Skd Serbom zdoby si na takie siy

inteligencyjne, kiedy icli brak u siebie w domu czuj?

Wreszcie Europa odmówia im wcale mandatu... Po jakiego

wic liclia dzisiaj, gdy si fortuna umiecina Horwatom,

stawia im zapamitale tyle przeszkód w zajciu, samo przez

si juz nieatwem, Bonii? Jakiem czoem zasania si i tó^

maczy tem, ze tu si stawia tam jedynie wylewowi obczy"

zny, tam Niemcom i Madziarom; gdy przecie lada dzieci

wie, ze to sprawa szczero^sowiaska, liorwacka, i ze wrogi

Sowiaszczyzny w Austryi z musu jedynie zwrócili si w t
stron, w której dla siebie cimury tylko w pioruny ci^

iarne dopatrywa mog?! Tem za to gorsze, ze Serbowie

wystpuj tu skrycie i podstpnie, umywajc rce od roboty!

Coby na to Serbowie potrafili odpowiedzie — mniej"

sza; mona ici atwo zrozumie i darowa im wiele, gdy

si widzi, e wanie ciwila ta obecna decyduje, na wieki

moe, o hegemonii w onie Sowiaszczyzny poudniowej,

o supremacyi moralnej nadal Zagrzebia nad Belgradem

i o rozwianiu si na raz jeden wszystkich dotychczasowych

ideaów i marze „Omladyny".
Niedaleka przyszo przywiadczy temu.

Lecz i dzi juz stanli Horwaci nieskoczenie silniej,

nii kiedykolwiek przedtem, przy swej chorgwi trójjedynego

królestwa: Kroacyi — juz z Krajn, Dalmacyi — juz z Her"

cegowin i Sawonii — juz z Boni. Stanli — i nie od"

stpi napewno od swego ideau, majc niezachwian na"

dziej, e zami wszelkie moce zowrogie w postaci Ma"
dziara i Niemca i po latach kilkunastu dojd do polityczno"

narodowej, pod Habsburgami, jednoci...

Tymczasem krztaj si ywiej koo swego moralnego
centrum: koo akademii i uniwersytetu w Zagrzebiu, koo
szkóek ludowych, ieby tez mie wicej da co z siebie

potem i dorastajcej dziatwie agów bosaskich i begów.



270 ALEKSANDER JABONOWSKI.

W obecnej chwili wanie odbywa si w Osieku, stolicy

Sawonii, zjazd nauczycieli ze wszystkich ziem horwackich,

a do Dubrownika.

Jednoczenie odbywaj si po caym kraju wrzawne

wybory sejmowe.

ycie wszdy tryska.



WOLO SZA.*)
WOOSZCZYZNA.

Nazwa „Wooszczyzna", niekiedy „Wolosza", wystpuje

u nas w wielorakiem znaczeniu: najprzód, jako termin bar^

dziej etniczny, stosuje si ona do caego przestworu ziem,

zajmowanyci przez ród wooski (rumuski) przed i za Du"
najem, potem do dwócli, razem wzitycti, tiistorycznie zna^

nycli „liospodarstw" wooskicti, Modawii i Multan, zjedno^

czonyci ostatecznie jako obecne królestwo Rumunii, nako^

nie nadawano j rzadziej pierwszemu z tycli iospodarstw,

jako reprezentujcemu wobec Rzpltej, przez cise zespole^

nie, tak geograficzne, jak i historyczne, z obszarem jej ru"

skicti prowincyi, ca Woosz. Rzeczywist wag faktyczn

atoli posiada przedewszystkiem to ostatnie znaczenie; wo"

bec czego Wooszczyzna bya dla nas krain, lezc upou^
dniowO''zaciodniej granicy Rzpltej, pomidzy Dniestrem a gó^

rami Karpackiemi, od Pokucia a do uj Dunaju. Nosia
kraina ta jeszcze inn szczególn nazw, majc swe uzasa-^

dnienie nie tyle w geografii, ile w genezie iistorycznej ludu,

mianowicie nazw Modawy (nigdy Multan;) bya takowa

wszake u nas do rzadko w uyciu. Przewaaa bezwarun^

kowo nazwa ogólna. Z caego wiata bowiem rumuskiego
Woosza modawska jedynie wchodzia w sfer ycia Rzpltej,

bya dla niej sam Wooszczyzn. Ta cz Wooszczyzny bya

*) Sownik geograficzny, t. Xin.
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zespolona z Rzplt licznymi wzami stosunków geogra-*

ficznych, trdycyi dziejowych, potrzeb polityki, obronnoci
przemysu, potrzeb moralnycli nakoniec.

Pod wzgldem geograficznym stanowi Wooszczyzna
nieodzowne jakby dopenienie czerwieskici ziem ruskici

Rzpltej. Spywa ona niejako od wierzciowisk Seretu i Prutu,

kryjcycli si na ruskiem Pokuciu, oyskami tyci rzek pomi
dzy pasmem Karpat, od iuculskiej Czarnoiory ku poudniowi
idcem, oraz Dniestrem podolskim ku ujciom rzek tycli jedy**

nie, do morza; w obliczu którycli to uj i same Karpaty, jakby

umylnie, zwracaj si nagle na zachód, odsaniajc tam
dzielnic geograficzn juz inn, dunajsk. Same za gardziele

(„hira"—z ruska) dunajskie s raczej ujciem Seretu i Prutu,

nie Dunaju, dosy rzuci okiem na nie. Maj one z Duna"
jem dzisiaj wspóln delt jedynie, podobn do tej, jaka si
w inny sposób wytwarza dla Padu i Adygi w Lombardyi.

Zreszt pierwotne ujcie Dunaju wcale nie zataczao si

przed wieki dokoa granitowej wyyny Dobruczy na pó-'

noc, jak obecnie, lecz przedzierao si najniewtpliwiej po--

udniowym rabem tej wyyny, wprost lini Czarnowody,

ku morzu, gdzie Kustenda. Jakkolwiekbd Seret z Prutem

w takim stopniu tylko nale do Dunaju, ile Boh do Dnie^

pm, ie si ich limany spywaj. Wooszczyzna modawska
nie naley wic wcale, cile biorc, do geograficznego ob"

szaru dunajskiego, który w tej stronie, topograficznie nawet,

koczy si na linii Milkowa, wpadajcego do Seretu, nieco

wyej jego ujcia. Zatem, rozcigajca si poza t lini,

midzy poudniowemi Karpatami a dolnym Dunajem, Wo**

osza podgórska, multaska, dzi wycznie Waachi zwana,

nie stanowi zupenie, pod wzgldem geograficznym, jakiej

jednoci z Wooszczyzn modawsk. Przeciwnie nawet,

o ile tamta przez Dniestr zespala si z Rusi czerwiesk,

bo przecie nie powód to rozbicia caoci geograficznych, ie

Dniestr w rednim swym biegu z prawej strony nie otrzy"

muje dopywów, o tyle multaska Waachi stanowi w wy'*
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szym o wiele stopniu jedno topograficzn z Bugary,
jako dzielnice jednej doliny niiszo^dunajskiej, midzy Kar"

patami i acuchem Bakanów; cao tak jednolit, jak do"

lina Lombardyi po obydwu brzegach Padu, od Alp do Ape^
ninów. Wobec czego Waachia cilej nii z Wooszczyzn
zespolona jest geograficznie z Transylwani, nawet stamtd
bowiem wypywa gówna jej, po Dunaju, rzeka Aluta, spusz"

czajca si ku nizinom przez wwóz Czerwonej Wiey. Nie^

zalenie tedy od wszelakich legend dackich, od spójni pó"
niejszych etnologicznych, od obecnego zespolenia dzielnic

wooskich w dzisiejszej Rumunii, Wooszczyzna stanowia

dopenienie ziem ruskich Rzpltej za Jagiellonów tak dobrze,

jak stepy czarnomorskie midzy Dniestrem a Dnieprem.

Dzieje same prowadziy ku temu rezultatowi. Oto w po^

owi IX w., w epoce pierwszego wyraniejszego zawizy"
wania si rzeszy politycznych pod .sterem Piastów i Rury^

ków, na calem dorzeczu Dniestru, a do morza, siedzieli

Tywercy sowiascy, pokrewni karpackim Horwatom i Du"
ebom woyskim. Lud ten, zajmujcy obydwa brzegi starO"

iytnego Tyrasu, wchodzi z czasem w splot potnie wzno"
szcej si w Kijowie szerokoramiennej ruskiej rzeszy; na^

stpnie, po rozszczepieniu si Rusi, kraina, przez ten lud za^

mieszkana, staje si dziedzin ksit dzielnicy halickiej.

Wadza tych ksit siga niejednokrotnie daleko na pou"
dnie, i na pocztku drugiej poowy XII w. powstaje nawet

w Beradzie, na dopywie Seretu, na chwil dzia odrbny,
do którego nale grody: Tekucze i May Halicz (pón.
Galacz). Czy jednak osady Tywerców, a nastpnie i posia"

doci pierwszych ksit halickich, sigay z biegiem doi"

nego Dniestru i Prutu a do wyyn Karpat siedmiogrodz"

kich, rzecz wtpliwa; najprawdopodobniej cay pas bliszy

wschodnich pochyoci tego acucha gór zostawa dalej przy"

tuliskiem jakiego odamu Daków, ocalonych od pogromu
Trajana i zromanizowanych nawet moe nieco przez staro"

ytnych wadzców tamtych krain. Wszelkie atoli stalsze

Pisma t. V. 18
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przez kogokolwiekbd zasiedlenie byo na dugie czasy

wprost niemoliwe. Dolne Podniestrze, ku Dunajowi, leao
na samej linii wielkiej drogi stepowej, po której koczownik

cze ludy azyatyckie, w niepowstrzymanym swym wylewie,

przesuway si przez wieki cae ku wntrzu Europy, wypie^

rajc si wzajem kolejno. Nie moga si tez tu mocniej

ustali i wadza ruska. Pótora wieku koczowali tu Pieczyn^

gowie, tak, e Zadniestrze, kraina nad Prutem i Seretem,

otrzymaa od nici u kronikarzy nazw „Pacinatia"; w po-'

owi za XI w. Pieczyngów tyci spdzili std nowi przy*"

bysze ze stepów zadnieprzaskicli, Poowcy, czyli Kumani,
czystej krwi turskiej, jak i icli poprzednicy.

Namioty poowieckie okryway stepy zadniestrzaskie

podobnie z gór pótora stulecia, od którego to czasu da^

wna „Pacinatia" przybraa nazw Kumanii. Co tem susz^

niejszem si stao, ii nawaa mongolska, po fatalnej porace

nad Kalk, wypara (1225) i koczujce na stepacli Podnie^

prza hordy poowieckie równie za Dniestr. Ale niebawem
i nad Zadniestrzem zawisa burza. Zmys samozachowawczy

nakazywa Poowcom zespoli si z Zachodem, przedewszyst-

kiem wzami moralnemi, przez przyjcie chrztu. Chan ich

ówczesny. Bart, nie waha si. Na jego prob arcybiskup

strzygoski Robert otrzyma od papiea rozkaz zajcia si
nawróceniem pogan; Teodoryk za, przeor dominikanów,

którzy arcybiskupowi w tem najwicej pomagali, zosta 1228

roku wyznaczony na biskupa Kumanii. Nadto posa pa^'

pie bogosawiestwo do nawracania pogan królowi wgier.

Andrzejowi II, którego syn Bela IV pocz (1236 r.) tytU''

owa si nawet królem Kumanii. Atoli nowa nawaa mon"
golska (1241 r.) zniweczya wszystko do szcztu. Kumani
ca hord uszli z nad Dniestru na Bugary i do Wgier,
czstka ich tylko ukrya si w górach.

Opuszczona przez koczowników poowieckich kraina

nie przestaa mimo to nosi nazwy Kumanii. Zalega ona

bya odtd pustyni, Mongoowie bowiem niedugo si tu
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trzymali, koczowiska ich ponad Prutem i Seretem znikay
powoli. Po upywie za wieku od wypdzenia Poowców
zwycistwo Kazimierza W. nad Tatarami podolskimi pod
Lublinem 1344 r., a nastpnie rozgromienie przez jego sio^

strzeca Ludwika 1352 r. tycli, co pozostawali jeszcze w Sie"

dmiogrodzie, stanowczo uwolniy i Zadniestrze od owych
najwieszych przybyszów azyatyckich, którzy poczli odtd
skupia przewainiej si sw w Krymie.

Bogate w skarby przyrody ziemie Kumanii nie mogy
duej pozostawa bez zaludnienia; bogactwa te same wa^
biy ssiadów. W najodpowiedniejszych dla zajcia ziem
kumaskich warunkach znajdowali si teraz Woosi; oni

tez niebawem zajli opuszczon przez Poowców i MongO"
ów Kumanie.

Nowi ci przybysze znani jui byli od wieków w s^
siedztwie. Nazwy „Wooch", „Wach", „Wlach" nadawali

wogóle Sowianie, idc w tem moie za przykadem Ger^

manów, najprzód ludom szczepu celtyckiego, z biegiem

czasu zromanizowanym przez wszechwadzców staroytnego

wiata, a nastpnie wszelkim ludom romaskim bez ró"

nicy krwi pierwotnej, a wic tak dobrze Italom, jak i in^

nym. Wnoszc z tej nazwy, musieli by ci nowi przybysze

na puste kumaskie Zadniestrze plemieniem szczepu ro"

maskiego. Byli takowem w rzeczy samej, z t wszake
rónic, i nie powstali oni, jak zachodni ich wspóple^
miecy, z pnia italskiego lub celtyckiego, lecz wyroli
z gazi trakoillirskiego odamu ludów aryjskich. Wyroli
nadto na miejscu w poudniowym swym odamie na obu"

stronnych stokach szerokoramiennych pasm Hemu; w pó"
nocnym za na pochyociach, zataczajcych si pówiecem
ku redniemu Dunajowi, Karpat dackich. Tu i tam pod
nieprzezwycionym parciem wpywu rzymskiego.

Proces historyczny romanizacyi tego ludu znany jest

dostatecznie. Po dokonaniu takowej u plemion odamu
poudniowego ju w pierwszej dobie cesarstwa przysza ko"
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lej i na Dacy, rozpostart po obydwu stronach pasma gór^

skiego, pomidzy dolnym Dunajem, Cis i Dniestrem.

W ostatecznym wyniku wojen eksterminacyjnych cesarza

Trajana oraz systematycznej nastpnie kolonizacyi zapa^

nowaa i tam wszechwadnie, jak pierwej wród ludów Galii,

Iberyi etc, kultura i mowa zwycizców. Czy przecie wylew
romanizacyi sign wtedy a Dniestru, rzecz wtpliwa.

Gdy przysza wielka wdrówka ludów barbarzyskich,

wadza rzymska za nastpców Trajana musiaa si cofn
na prawy brzeg Dunaju; nie mogc broni Dacyi, odwoano
legiony i osadników. Dakowie zromanizowani woleli wszake,
w znacznej czci, szuka schronienia w kotlinach i halach

gór ojczystych, ni opuszcza kraj rodzinny. Odkd za do^

liny naddunajskie i naddniestrzaskie stay si szerokim

gocicem coraz zmieniajcych si kolejno hord barbarzy"
ców, góry te zostay kolebk, w której dzieje wykoysay
w cigu dugiej pomroki wieków nowy, nieznany odam
wschodnio^romaskiej, czyli „wooskiej" narodowoci. Ko^
tliny siedmiogrodzkie Dacyi transalpiskiej byy Woochów
kolebk istotniejsz nawet, ni kotliny i stoki staroiyt^

nego Hemu.
Zreszt wiat ten karpacki bliej nas tez obchodzi. Nie^

mniej przeto do szerokiego zakresu Wooszy wogóle na"

leiy historycznie i etnograficznie i wiat bakaski, nie

przedstawiajcy wszake geograficznie nigdzie znaczniejszego

skupienia gazi tej etnicznej. Zromanizowane plemiona
bakaskie, których przyjta od Sowian nazwa „Vlachy"

zjawia si jednak u byzantyjskich pisarzy nie wczeniej jak

na pocztku XII w., byy istotnie rozproszone po caym
pówyspie, bkajc si od wieków ze swemi stadami, jak

i dotd jeszcze po czci, nietylko po wyynach Hemu
i Pindu, ecz i po Helladzie. Przy powszechnem za roz"

proszeniu, kade ich znaczniejsze gniazdo z osobna otrzyj

mao u Greków nazw „Ylachia", tak w yciu pospolitem,

jak i w urzdowych aktach. Std w cigu wieków rednich
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spotykamy na pówyspie Bakaskim przeróne Wacliie,

rozrzucone bez adnej spójni i jakiego narodowego rod^

kowego ogniska. Tak pomidzy XII a XV w. istniay na

poudniu pówyspu: „Ylaciia Wielka", które to miano na^

dawano ówczenie staroytnej Tessalii; „Ylaciia Maa",
czyli dawna Etolia, oraz „Ylaciiotis" — Epir. Na Baka^
nacli za i dolnym Dunaju istnieje w cigu XIII i XIY w.

cae pastwo „waclio^bugarskie", czyli tak zwane carstwo

bugarskie drugie, ternowskie. Ciociai nie da si w niem
wydzieli Waciii, jako krainy osobnej, wida, ii tu Wo^
osi byli bardziej jeszcze wród Sowian rozproszeni; zna^

czenie ich niezaprzeczone, ale nie oparte na podstawie te"

rytoryalncj. Akta i dokumenta urzdowe, greckie i acin"

skie, podajc wci nazwy; Blachia, Ylaciia, Yalaciia, oso"

bnej przecie tego miana ziemi, miejscowoci, nie wskazuj.

Rubriuis w swem sprawozdaniu r. 1524 zaznacza tylko,

jako uleg Tatarom, poza Dunajem, ku Konstantynopo"

owi, Waachi, która jest ziemi Assana, i niniejsz Bu"
gary, nic bliej nie okrelajc.

Ale te i w wiecie karpackim, w owej, bardziej isto"

tnej, jakemy ju na to wskazali, kolebce Wooszy, wyst"
puje ona pierwotnie podobnie nie w zwartym zastpi, lecz

roinemi, wród innych ywioów, gniazdami, krzepnc po"

woli w ciszy kotlin ustronnej Transylwanii, osonitej z trzech

stron prawie acuchami gór.

Wszake i przy warunkach górskiego zabezpieczenia,

lud ten dako"rzymski, romaski, wooski, nie móg si je"

dnak rozwija samoistnie, swobodnie. Koczownicy wpra"

wdzie nie tknli go prawie, ale natomiast nie by on w sta"

nie uchroni si od niepowstrzymanego wylewu Sowian"
szczyzny. Przenikali Sowianie wszdy rónemi drogami,

torowancmi pugiem i mieczem, pod przewodnictwem wa"
snych wojewodów; najczciej za pdzeni tumami naprzód

przez napierajcych na nich Gotów, Hunnów, Awarów.
Przeniknli te i w dawne Daków siedziby; jeli ju odda"
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wna, co najprawdopodobniejsze, nie zajmowali spoem z nimi

górskich siedzib. Wytwarzajca si w ostpach Karpat po^

udniowych nowa narodowo romaska przesika tedy

na wskro sowiaskoci, a nawet na dugie wieki so"
wiask powok cakiem zostaa przysonita. W etnicznej

onej std genezie, do dwóch poprzednich pierwiastków:

dackiego i rzymskiego, przyczy si jeszcze trzeci, sowian"
ski. Lecz najbardziej stanowczym porednikiem owego wpy^
wu tak przewanego Sowian na zromanizowan do szcztu

ludno staroytnej Dacyi byo plemi turaskie Bugarów
(Bólgarów).

Bugarowie, przybysze od Wogi i Kamy, stanwszy
raz nad Dniestrem, zagarnli najprzód pod swe koczowiska

ca podgórsk Dacy, a nastpnie przeszli przez Dunaj,

przekroczyli Bakany i powstrzymani zostali dopiero u mu"
rów samego Carogrodu. W podbitych krainach zastali oni

juz przewaajc ludno sowiask; zakadajc tedy pot"
ne carstwo, sami si stali Sowianami i odtd bd naj"

gorliwiej popiera spraw narodow swych poddanych. Do
spójni politycznych przybya silniejsza od nich spójnia mO'
ralna, religijna; nowopowstaa cerkiew bugarska bya wa"
nie cerkwi sowiask, posiadajc swój odrbny obrz"

dek i samorzd. Carstwo bugarskie, chocia odwzorowujce

u siebie porzdki byzantyjskie, wytworzyo nadto wasny
swój systemat polityczno-spoeczny, na silnem monowadz"
czem „bojarstwie" oparty. Wszdzie wic, gdzie tylko si-

gao zwierzchnictwo Bugarów, wznosia si witynia dla

sowiaskiego obrzdku, rozgospodarowywali si carscy bo-

jarowie. Stao si to oczywicie i w ziemiach najprzód przez

Bugarów zajtych, to jest w staroytnej Dacyi, tak naddu-

najskiej, jak niemniej i zagórskiej, transalpiskiej. Ludno
jej wszelka, a wic i owa zromanizowan obok sowiaskiej,

musiaa przyj naprzód bugarskie bojarstwo usowianione,

potem obrzdek sowiaski, a nareszcie cay tryb spoeczny

bugaro-sowiaski, z panujcym w cerkwi, urzdzie i do-
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mach monych jzykiem sowiaskim. Romanizm pozosta

udziaem warstw najniszych ; na wyynach ycia dziejowego

dugo nie wida go zupenie. Stara Dacya pocignita 20^

staa przez Bugarów na wieki cae w odmt ycia wiata

poudniowo^sowiaskiego. Taki stan rzeczy zastali Madzia^

rowie, gdy ostatecznie pod koniec IX w. przekroczyli Karpaty

i, przed rzuceniem si na równiny Pannoskie, poczli si

sadowi mocno w Transylwanii, któr razem z dzisiejsz

Waachi Grecy nazywali nawet Bugary zadunajsk.

W Bugaryi tej pónocnej, „ardelskiej" ,
pomidzy Cis,

w caym biegu onej, a poudniowO''WSchodnim acuchem
zataczajcych si pówiecem ku niej Karpat, zastali Ma^
dziarowie udzielne sowiaskO''Wooskie ksistwa. Zagar^

nwszy je pod swe panowanie, nie wprowadzili oni tam
narazie adnych zmian stanowczych w pooeniu ludnoci

miejscowej, romaskiej. Kraina ta, Transylwani, Erdelem,

te Ardeli od Turaców zwana, wieki cae przechowaa

swój obrzdek sowiaski w cerkwi, swój jzyk sowiaski
w monowadzczych stosunkach. W niedostpnych za gór

czeluciach zdoay tu wytworzy si z czasem i utrzyma,

w stanie napó niezalenym nawet, mae odrbne dzielnice,

jak: Marmarosz na pónocy, Fogarasz— u wierzchowisk Aluty

na poudniu. Mimo wszystko, ywio sowiasko^roma"
ski, ze swym waciwym obrzdem, trzyma si tam mocno;
owszem, w czasie póniejszych nawet nawanic, ze strony

nowych stepowych najedców, górska Ardelia bya i dla

mieszkaców równin ostatnim zwykle przytukiem.

Nie znaczy to zupenie, aby zwierzchnictwo Madzia^

rów nie miao by tam uciliwe wcale. Katolicyzm wy-*

stpowa tu bardzo wojowniczo, pocigajc ku sobie coraz bar^-

dziej miejscowe monowadztwo woosko''sowiaskie, zmu^
szane sam nieodzownoci swego pooenia do cilejszego

zbliania si z przewodniczcym pierwiastkiem narodowym
w ziemiach, podlegych koronie w. Szczepana. Nie wszystko
jednak ulegao przemonemu kierunkowi: dla niechtnych
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nowym porzdkom rozwary si z czasem szerokie wrota

wychodtwa.
Wyrosa w cigu kilku wieków pod oson ciszy gór

ludno wooska, sama sobie ogóln nazw „Rumunów",
„Rumynów" nadajca, spotniawszy liczebnie, pocza po

uspokojeniu si stanowczem gronyci ruchów koczowni-'

czyci (Mongoów), pod przymusem wymaga ycia samego,

rozszerza si we wszystkie strony. Najprzód wylew osa^

dniczy zwróci si z biegiem strumieni i rzek górskicli, ku
yznym nizinom poclianiajcej je Cisawy. Uatwiao to je"

dno zwierzciniczej wadzy potomkom Arpada. Poza obr^
bem wic gniazdowej ziemi Woociów, zagórskiej, zapo"

niskiej, u poudniowycli Sowian poczy powstawa no"

we osiedlenia woosko^sowiaskie, pod opiek wgiersk.
Wzmogo si najprzód dawne, w banacie Temeskim, nad

Temeszem, wpadajcym do dolnej Cisawy, a z kolei, po

przekroczeniu Wrót elaznych, powstao takowe w banacie

Zewryskim, czy Krajowskim, nad Dunajem, a do Aluty,

zalenym pierwej od Bugarów, potem od Templaryuszów.

Przewodnictwo w ruchu wychodczym ku Dunajowi

uj w swe rce przewanie mony ród Basarabów, pewnie

jeszcze z dawnych bugarskich bojarów pochodzcy. Nazwa
jego powstaa jakoby z przetworzonego przezwiska, jakie

nadano protoplastom onego, za dodawanie stae, przy pod"

pisach, imienia bogobojnego epitetu: „Boy rab" — suga

Paski. Gdy tedy jedna z gazi onego, korzystajc z opusz"

czenia przez koczowników nizin naddunajskich, zaja ze

swym ludem poddanym krain do Olty (Aluty), z tego po"

wodu wyczniej pierwotnie Basarabiem (Bessarabi) zwanej i

druga ga, posiadajca w górach poudniowej Ardelii pa"
stwo Fogarasz (Wakarasz), przeszedszy na poudniow po"

chyo gór, zwrócia si w poowie XIII w. ku Dunajowi

z biegiem Dembowicy, przenoszc gówne swe siedlisko cO"

raz gbiej z podgórskiego Kimpolungu, przez Targowisz"

cze (Tergowiste), do nadolnego Bukaresztu (Bukoroszcza).
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Na czele tego wychodtwa sta dzielny Radu! (Radosaw)

Czarny Basaraba, Ictóry, korzystajc z olcolicznoci, sta siq

prawie niezalenym (tak od Wgrów, jak od Bugarów)

panem caej przestrzeni pomidzy poudniowemi Karpatami

i dolnym Dunajem, gdzie juz go byy poprzedziy napewno

dawniejsze, od Bakanów nawet, wyciodtwa i osady po^

bratymców.

Lud, któremu Radu przewodniczy, by górskim; przy"

ciodzi ze staroytnej Dacyi transalpiskiej, transylwaskiej,

„zaponiskiej"; zwa si sam i by zwany przez pobra^

tymców dalej w dolinach osiadych („a montibus") wycz''

niej Montanami (góralami). Z pozorn tedy sprzecznoci

a przecie zupenie konsekwentnie, caa pónocna, zajta

przez nich, nizina dolnego Dunaju otrzymaa z tego pO"

wodu nazw Montanii, Muntanii, skd „Multan" u Pola"

ków, a „Cara Munteniasca" u swoich. Wojewodowie za
tej krainy przybierali tytu „transalpiskich" w aktach, pi"

sanych po acinie, albo tez „ungrO"wlachijskich", gdy Grecy,

majc przed oczyma cae potne pastwo Bugaro"Vlachów

(t. zw. drugie bugarskie), a nadto lud Makedo"Vlachów

i inne, dla wyrónienia dali jej nazw „UngrO"Vlachii".

Chocia sami Wgrzy pocztkowo zwali j tylko „Hawas

afled" — ziemi ze nienemi górami. Miano za dzisiejsze

„Waachii", „Wooszczyzny" niby per excellenHam, otrzyj

maa kraina ta od swych bezporednich ssiadów obcego

szczepu, a nastpnie i na Zachodzie, dopiero póniej. Przód"

kowie nasi nazywali Woochy naddunajskie Multanami,

rzdzców za onych nie inaczej, jak „multaskimi hospo"

darami".

Dzisiejsza nazwa „Yalachia", pocztkowo, przez W"
grów szczególniej, na oznaczenie podwadnej im dzielnicy

wooskiej uywana, a która obecnie nadawana jest przez

obcych Multanom, ustalia si wogóle w swej wycznoci
bardzo póno, gdy naprawd, po ostatecznem prawie uni"

cestwieniu si ludnoci poudniowo^wooskiej za Bakanami,
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po zdeptaniu jej politycznego bytu w Siedmiogrodzie a przy

staem deniu Modawy ku Rusi, podkarpacka nizina doi"

nego Dunaju staa si gównem ogniskiem narodowoci wo"
oskiej. Ustalia si za ta nazwa w ogólnej swej postaci,

„Ylacliia", „Yalachia", przez usunicie nadto w pierwotnem
mianie („UngrO"Ylacliia") pierwszego skadowego wyrazu,

wiadczcego jedynie o dawnej jej zawisoci od Wgier.
Pierwotnie za nazwa ta w ogólnej swej postaci bya na^

wet niemoliwa; nazwa bowiem Ylachii nadawana tez bya
dawniej innym krajom.

Pomidzy XII a XY w. istniaa wic za Bakanami
nie jedna Ylacliia: w Tessalii, Etolii, Epirze. Byo tez rze^

cz wielce naturaln, ze nowopowstajcej Wooszy multa"
skiej nie dano odrazu nazwy Ylachii, lecz Ungro^Ylachii

jedynie, lub tez Biaej Ylacliii, która to nazwa, zdaje si,

stosowaa si pierwej do Woociów mezyjskicli (baka"
skici), nastpnie za do modawskiej Wooszy, która dla

nas bya Wooszczyzn per exceilenNam, przypada nazwa
Czarnej Ylaciii. Turcy utrzymali tylko miana greckie, na^

zywajc Multany Ak''lflak, Modaw za — Kara^Iflak albo

„Bogdan", od miana panujcego rodu hospodarów. Sami
za (póniejsi) hodownicy Rzplte| zwali si najczciej: „wo"

jewoda wooski, hospodar ziemi modawskiej", w tytule

tym urzdowym sowiaskim czc razem etniczne i geo"

graficzne miano swej ziemi.

Zagórscy, „mutascy" Woochowic, dotd poddani

czy hodownicy Wgrów, z pocztkiem XIY w. wyzwalaj
si od nich stopniowo i po ustpieniu hord koczowników po"

suwaj si niepowstrzymanie z biegiem Dunaju, a ku jego

gardzielom i poza nie nawet, ku brzegom dobruckim, do

morza Czarnego.

Potiniej za do tego stopnia, ie pod koniec tego
wieku jeden z potomków Radua Basaraby, Mircza, ju si
tytuuje: „wojewoda Transalpinus (Multan), Tfogaras et

Omlas dux (gniazda pierwotnego na Siedmiogrodziu), Se^
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verini comes (banatu Krajowy) tcrrarumue Dobrodicii (Do^

bruczy) despotus".

U uj Dunaju spotkali si tci Muntanic z pobratym^

cami, od pónocy idcymi.

O ile spotnieni w swem prastarem siedmiogrodzkiem

gniedzie Wolochowie posuwali si z jednej strony ku po^

udniowi, o tyle z drugiej nie zaniedbywali tez okolicznoci,

sprzyjajcych wylewowi ich na pónoc, ku waciwym juz

siedzibom plemion sowiaskich. Usadowili si oni najprzód,

mocno i niezalenie prawie, w ostpach górskich Marma"
roszu, na pónocy Ardelii; gdy za Kumanowie opucili

wierzchowiska Seretu i Prutu, przeszli przez grzbiety gór

Karpackich na drug onych pochyo i, szukajc coraz no^

wych, yzniejszych pastwisk, poczli si wylewa z biegiem

rzek ku poudniowi, na spotkanie z pobratymczymi Mun"
tanami Basarabów. Oczywicie wyjcie takie, taki exodus,

powrót, jak chc nowoczeni rumuscy historycy, nie mo"
go by jednorazowe, lecz odbywao si powoli, falami nic^

jako. Ostatnia taka fala wychodtwa wooskiego miaa prze-'

by Karpaty pod przewodnictwem „wojewody" marmaro"

skiego Bohdana w poowie XIV w., a wic po upywie stU"

lecia caego od zestpienia Radua ze swymi „zaponicami"

ku nizinom Dunaju. Bohdan ów tedy by tc pierwszym

wojewod wooskim na Zadniestrzu.

Wychodcy ci z Marmaroszu zajli pierwotnie niezna"

czn przestrze tylko, rozcigajc si ponad górskim po^

tokiem Modaw, wpadajcym do Seretu. Std otrzymali

od pobratymców nazw Modawian, a kraj przez nich za^

garnity wzi miano „Cara Moldavaneska". Miano to na^

stpnie, po rozszerzeniu si zwierzchnictwa Bohdanidów ku
poudniowi, rozcignite zostao i na ca krain, zawart

pomidzy wschodnim acuchem Karpat, Dniestrem, ujciami

Dunaju, i zastpio zupenie dawn nazw Kumanii. U s"
siedniej Rusi wszake, a za jej przykadem i u Polaków,

Kumanie ow przezwano z czasem od nazwy rodowej nO"
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wych przybyszy: Woochami lub "Wooszczyzn, które to

miano utrzymywao si tale w aktacti urzdowyci, jak

i w mowie potocznej w caym cigu istnienia Rzpltej. Uiy"

wana przecie bya i nazwa Modawii, jako przeciwstawienie

nazwie Multan, odnoszcej si zawsze i wycznie tylko do

Wooszy naddunajskiej.

Szybkie atoli spotnienie Woocliów na Zadniestrzu

nie byo dzieem wychodtwa ostatecznego jedynie. Wy-'

cliodcy marmaroscy zastali tu napewno rozproszone osady

pobratymców oraz wspówierczyci sobie Sowian, które

przetrway wszelkie nawanice koczowników: Pieczyngów,

Poowców, Tatarów mongolskici, i teraz clitnie si kupiy
pod cliorgwie Boidanidów. Co za do ywego przypywu
i falowa ludnoci wooskiej, uatwia takowe sam jej du-*

gowiekowy tryb iycia pasterskiego, który si sta, mimo
prastaryci wpywów rzymskich, charakterem prawie naro^

dowym Woocha. Do takiego za stopnia, ze nawet dugo
potem jeszcze na pograniczu Rzpltej przybywajcy osadnicy

wooscy byli zwykle ludem pasterskim, ich znane osobne

„prawo wooskie" prawem pasterskiem wyczniej. Wyle^
wowi Woochów towarzyszy po czci przypyw tez innych

ywioów, osobliwie z Rusi, z za Dniestru.

Przybysze wooscy do dawnej Kumanii, która juz ziemi

modawskiej przybraa nazw, przynieli ze sob, z gór

swych gniazdowych, Marmaroszu, wasny swój porzdek
i ustrój spoeczny, wyrobiony w cigu caych wieków bytO"

wania zacisznego w ostpach ardelskich. Na wytworzenie

tego porzdku spoecznego zoiylo si wicej moe pier"

wiastków, nii na wytworzenie samej narodowoci wooskiej,

rumuskiej. Ziemia ardelska, siedmiogrodzka, tak póniej

od 7^miu grodów (burgów) saskich nazwana, bya (do przyj-

cia Madziarów) integraln dzielnic potnego carstwa bu*'

garskiego. Po rozamaniu si carstwa tego na poy zostaa

ogniskiem pónocnego jego odamu; po upadku nakoniec

dzielnicy poudniowej staa si gównem przytuliskiem nie^
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zaleinem Bugarów wogóle. Wszelkie tu wic porzdki spo^

eczne, polityczne i religijne byy tez same, co za Dunajem,

co w Bakanaci, wic sowiasko^bugarskie; narodowo
ludu pospolitego nie bya wcale uwzgldniana. Nowi zdo^

bywcy, Wgrowie, zastaj Ardeli na powierzclini zupenie

sowiask: jzyk obrzdu religijnego, jzyk klasy panuj^

cej, imiona samych ksit— wszystko to sowiaskie. Zre^

szt tam cay ustrój polityczny cile bugarski; a wic „bany",

„bojary" i wszystko, co przez potomków usowianionycli

Kruma i Kubrata przejte zostao z pontnycli wzorów
olniewajcego barbarzyców Byzancyum. Wgrzy, podbija"

jc ziemi ardelsk i sadowic si iord sw przewanie za

Cisaw, nad Dunajem, wewntrzne jej porzdki dawne zo^

stawili najwidoczniej dugo nietknitemi prawie. Siedmio^

grodzie miewao zawsze swycli odrbnycli wojewodów (pa."

latynów), ciocia z Wgrów w znaczniejszej czci; ale wo^

bec zapewnionego samorzdu Sekelów i Sasów, widzimy

tu uznawanymi równie i staryci wadzców bugarskici nad

ludnoci woosk, w dzielnicach takich, jak Fogarasz, Mar"

marosz i inne. Pozbawienie bowiem Woochów w Siedmio"

grodziu wszelkich praw politycznych, widocznie po ostatecz"

nem ju zmadziaryzowaniu monowadztwa ze starych ro"

dów bugarskich, nastpio dopiero w poowie XVI w. Slo"

wiaski za jzyk cerkwi by wyparty nie przez szerzcy

si katolicyzm wcale, lecz przez obudzony pod wpywem
reformy religijnej ruch narodowy, prowadzcy do zastpi"
nia go powoli przez jzyk wooski, rumuski.

Bohdan tedy przyby nad Modaw z tumem woo"
skich pasterzy, jako istny ban bugarski, podobny do pou"
dniowych swych pobratymców z rodu Basaraby, siedzcych

na bastwie w Krajowej lub w Fogaraszu. Wnosi on z sob
obrzdek sowiaski, jzyk sowiaski w bliiszem otoczeniu,

a zarazem cay byzantyjsko^bugarski porzdek polityczny.

Przybysze nowi na Zadniestrze nie przedstawiali si
wic ssiedniej Rusi Halickiej, która moga roci do zaj"
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mowanej przez nich krainy dawne swe prawa, jako ywiol
obcy, w obcej postaci wystpujcy. Owszem, zdawao si,

jakby wracao na dawne swe siedziby jakie zabkane ple"

mi staro^ruskie, wobec tylu niezatartych znamion pokrC"

wiestwa moralnego, wypywajcych z jednorodnoci, jedno-

stajnoci nawet, wspólnej ich byzancko^sowiaskiej kultury

ogólnej.

Nic dziwnego tedy, e sadowica si za Dniestrem Wo"
osza tak odrazu i tak iywo zespolia si z Rusi mnogimi
wzy, tak swobodnie i chtnie daa si porwa w zakres

warunków jej ycia. Zdawaoby si nawet, ii wzy te nowe
z Rusi, niezalenie wcale od warunków geograficznych,

byy silniejsze, ni z pobratymcami multaskimi, którzy

dugo trzymali si gniazdowej swej Ardelii i z ni "Wgier,

przy kadej okolicznoci przekraczali Dunaj, a dla Mo"
dawian mieli tylko uczucie wspózawodnictwa.

Zwano tez Zadniestrze czasem nawet wprost „J^osso

yiachia", Wooszczyzn Rusk. Tego wanie greckiego ter^

minu uyto w akcie erekcyjnym (1401) pierwszej w tym
kraju episkopii w Biaogrodzie (Ak^Kermanie), zalenej od

metropolii halickiej. Chocia pierwszy ju ów wadyka, ra^

zem z nastpnem uniezalenieniem, otrzyma z Konstantym

nopola tytu metropolity „Moldo-yiachii"

.

Nieuniknionem nastpstwem takiego stosunku byo,

ii od stanu rzeczy na Rusi ssiedniej zAziU przewanie,

w kadej danej chwili, i stan samej Wooszy. Gdy za ta

Ru najblisza, naddniestrzaska, czerwieska, dostaa si
w znaczniejszej swej dzielnicy Polsce, pastwo to poczo,
prawie od samego zawizku wooskiego nad Modaw spo^

eczestwa, wywiera na nie wpyw swój pod wzgldem
politycznym, ekonomicznym i kultury. Samo nawet usado"

wienie si Woochów na Modawie zawarunkowane byo
ustaleniem potgi polskiej nad Dniestrem, którego nieodzo"

wnem nastpstwem by musiao spdzenie koczowników

tatarskich z nad brzegów tej rzeki w gb stepów czarno-



woOSZA. 287

morskich. Zwycistwo Kazimierza W. nad Tataramii pod
Lublinem (1344) dozwolio i wychodcom z Marmaroszu
rozpostrze swe siedliska i wadz w dawnej Kumanii.

Zetknicie si wszake bezporednie Kazimierza W.
z Woochami, pierwsze w naszych dziejach, mogo by atoli

dorane jedynie. Dopiero wyniesienie Jagiey na tron

Piastów i nastpna unia Litwy z Polsk, wypadki, sprowa"

dzajce za sob stanowcz zmian we wszystkich stosunkach

politycznych wschodniej Europy, musiay oddziaa i na

rozwój nowonarodzonej Wooszczyzny.
Wytyczne fakta dalszych dziejów Wooszczyzny, czyli

ziemi modawskiej, oraz jej wojewodów, wooskich „hospo^

darów ziemi modawskiej", podane ju zostay poprzednio

(t. VI, 802) w ustpie: Multany, Modawia; w którym na^

ley zmieni, co nieodzowne, tytu jedynie na „Modawia
al. Wooszczyzna" , czasem bdnie Multanami zwana". „Mul-
tany" bowiem, czyli „Waachia" naddunajska, maj zupenie
odrbne swe dzieje, rozwijajce si równolegle z modaw^-
skicmi, lecz cakowicie inne; chocia jedne i drugie spywaj
si ostatecznie, dla wytworzenia dzisiejszej Rumunii.

Nie tu miejsce tómaczy wyczerpujco przyczyny pO''

dobnego powikania i obdnego baamuctwa, jakiego nie

potrafili si ustrzedz autorowie opracowa: „Multany"
i „Bessarabia". Dosy bdzie zaznaczy, i wogóle win
temu przewan niekrytyczne posikowanie si obcemi opra^

cowaniami. Nawet powani nasi historycy, jak Lelewel,

Szajnocha i Szujski, gmatwali istotne znaczenie i stosunek

wzajemny owych nazw: Wooszczyzna, Modawia a Multany.

Nie lepiej za dziao si pod tym wzgldem i z nazw
Bessarabia. Wywody wstpne w odnonem opracowaniu
(t. I) niech su za wskazówk, o ile wypada by ostro^

nym wobec obcych przywidze niedorzecznych, gdy si ma
we wasnem pimiennictwie historycznem rzecz faktycznie

stawion. Oto nazwa ta „Bessarabia", „Basarabie" jest prze^

dewszystkiem nazw — nie sta, lecz ruchom, tak histO"
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rycznie, jak i geograficznie. Z postpem czasu oznaczaa ona
coraz to inne krainy, dostajce si pod wadz znanego nam
juz rodu Basarabów. Tak wic pierwotnie Basarabiem na^

zywano najstarsz nad Dunajem dzielnic tego rodu, midzy
Zelaznemi Wrotami i Aluta, mianowicie banat Seweryski
lub Krajowski, czyli dzisiejsz Ma Waachi. Nastpnie
nazw t stosowano i do dalszyci posiadoci rodu Basara^

bów, a wic do Multan cayci, czego mamy czste wiade"
ctwa u Dugosza, jak i w aktaci urzdowych, w którycti

Iiospodarowie „wooscy", nam blisi, zwykle tak nazywaj
naddunajsk dziedzin swyci ssiadów i przeciwników. Na^
wet w inwentarzacli Metryki Koronnej spotykamy w nad^

pisaci nad pewnymi dziaami aktów wooskici: Besarabia

seu Transylvania (oczywicie Transalpinia^Montania), uy"
wan w tem wanie znaczeniu. Nakoniec, gdy Basarabowie

multascy poczli od czasu do czasu zagarnia pod sw
wadz i „nadoln" ziemi woosk, modawsk, z zamkami
Kili i Biaogrodem, „nagórni" Woosi od Soczawy musieli

j przezywa nieraz podobnie Basarabiem. Co wicej, Biel-'

ski, jak wszyscy nasi dawni cili pisarze, rozumiej*cy na^

leycie znaczenie miana Multan, raz nawet nazywa nadoln
dzielnic modawskiej Wooszczyzny „ziemi multask".
Gdy za dla Wooszy naddunajskiej ustalia si nazwa Mon"
tanii, Multan, a potem Waaciii, nazwa Bessarabii pozO"

staa wycznie dla zagarnitego przez Turków i Tatarów

od Modawii ponia midzy ujciami Dniestru i Dunaju.

W naszym za ju wieku zastosowano administracyjnie na^

zw Bessarabii i do caego midzyrzecza Wooszczyzny od

Dniestru do Prutu, zdobytego od Turków 1812 r., tak, e
nazwa ta posuna si a pod Ciocim, zapomniana ju ZU"

penie u Wrót elaznyci i nad Dembowic. Mymy wszake
w przeszoci zwali ow nadoln dzielnic Wooszczyzny,

pospolicie, z tatarska Budziakiem, od miana w ici jzyku
„Budiak", tyle, co „zawgle", niejako przypominajcego
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„Uhliczów'* Nestora, siedzcych w zawglu tein przed wieki

przy Tywercach.

Zwracajc si teraz ostatecznie do zasiedlenia (i co

z tern zwizane) owych dzielnic wiata wooskiego, zazna-

czy wogóle winnimy, ze odpowiednio dwoistemu chara**

kterowi przeszoci onego i wszelakie tez jej zabytki, dotd
jeszcze, podobnie podwójny charakter nosz. Romanizacya

dotkna wszystkie tam niemal ywioy, wszystkiemu nadano

romask, czy zromanizowan nazw, osadom, miastom; ale

z pod kadej prawie nazwy takiej wyziera znaczenie onej

pierwotne, dwiczy u ssiadów, i teraz jeszcze bez zmiany,

pierwotne, sowiaskie nadewszystko, brzmienie. Brzmienia

tez owe pierwotne sowiaskie, formy nazw, uywane przez

nas powszechnie i pilnie przestrzegane, winny nas i nadal

stale obowizywa.

Podajemy tedy poniej nazwy sowiaskie (staropol"

skie wzgldnie) znaczniejszych z przeszoci miast przynaj^

mniej, do zapamitania. Tak oto wskazaby si day:

Na Wooszczynie modawskiej, od Poniny do morza:

stoeczna w pierwszej dobie jej dziejów Soczawa, dzi po ru'-

musku Suceva, Seret— Sereth, gony zwycistwami bo"

haterów Chocim— Chotin, Botuszany — Botoseni, Chorów
czy Hyrów— Harleu, Radowce — Radauti, Bania — Baja,

Niemcza — Nemtu, Jasy stoeczne, Jaski Targ pierwotnie—
Jasi, Soroka— Soroki, Orhijów— Origa, Kiszyniew— Kissi"

neu, opuszno — Lapusna, Roman, czy Romanów Targ—Ro^
manu, Koroczunów Kamie — Piatra, Baków— Bacau, Was^
lin— Yaslui, Berad— Berladu, Tekucza— Tecuza, Gaace,
May Halicz pierwotnie — Galati. Nadto w Budaku (Bessara^

bii): Tehynia czy Bendery— Bender, Biaogród wooski, po
tur. Akkerman— Cetatea Alba, Kilia— Chilia, Nowesioo—
Chilia Nova, Wilkowo, po gr. Likostomion — Akolutra.

Na Wooszczynie za multaskiej „od elaznych Wrót
do Braiowa" : Argiszów— Arges, Targowiszcze— Tergoviste,

Pisma t. V. 1Q
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Zewrin czy Seweryn— Turnu Severinu, Krajowa— Kralowo,

Zimnica— Zimnicca, Bukarest, Bukoroszcz raczej— Bucuresci,

Zurewo czy Diurdiewo — Giurga, Braiów— Ibraila, Bu"

zów — Buzeu, Rybnik — Romnik i inne.

(„Sprawy wooskie za Jagiellonów" w t. X Zród. Dziej.).



WOOSZCZYZNA —
MODAWIA A MULTANY. *)

Od lat stu tak si zmieniy nasze stosunki z dawnymi
ssiadami, tak dawna stosunków tych ywotno posza

w zapomnienie, wiadomo tego tak si przymia, ie,

oskrzydleni szerszym pociodem obcej kultury, dalimy si,

pod jej wpywem, sprowadzi nieraz na bdn drog w tem

nawet, w czem sami winnimy byli przewodnikami pozo'-

sta. Tak si stao w niejednym zakresie. Niejedno tez teraz

przypomina sobie wypada.

W obecnym nawet razie, podnoszc zaznaczony w ty"

tul temat, tylko przypomnienie mamy na celu.

Pobudza nas tu bowiem do przemówcnia jedynie po^

czucie potrzeby ujcia si za starym trybem rozumienia

u nas pewnycli ssiedzkicli stosunków i rzeczy zmco''

nycti, jeieli nie zanikyci zupenie, w powszedniej naszej

pamici.

Przed stuleciem oto znalimy równie doskonale, jak

inne, i poudniowe tez nasze ssiedztwo, wiedzielimy na^

leycie, z kim tam mamy do czynienia : Rzplta u ciany po*-

udniowej, za Dniestrem, stykaa si z Wolosz, miaa tam
za ssiadk Wooszczyzn, któr od morza dzieli Budak,
od Dunaju odgradzay Multany.

*) Pam. Drugiego Zjazdu historyków polskich we Lwowie.
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Dzi — O dziwy— ocuciy si nasze zameczki podolskie

„na kresach maltaskich"; Multany, nawet w powanym
ze wszech miar „Sowniku geograficznym", pomieniay si

terytoryami i history z Modawi; nazwa ich okrya na

nowych mapach starej Rzpltej cay przestwór od Soczawy

do wooskiego Biaogrodu; a Chocim — ten tyle nam pa"

mitny, tyle nasz Chocim— znalaz si nietylko administra^

cyjnie w Bessarabii.

Zmcenie nazw i poj ostateczne.

Nie potrzebujemy tu udowodnia rozmiarów tego za^

matu, jego niemal powszechnoci: u dziennikarzy, publi"

cystów, w broszurach, w powieciach. O to byaby jeszcze

mniejsza. Ale do dzi dnia podobnego gmatwania dopusz^

czaj si autorowie powani, w pismach i wydawnictwach,

bardziej cile poprawnoci niezbdnej przestrzegajcych. Ka^

idy z nas wie o tem doskonale.

Jakie przecie tego przyczyny?

Chyba w pimiennictwie naszem historycznem z lat

ostatnich nie podnoszono tej kwestyi?

Tem gorzej, e wanie inaczej.

Juz przed ll^tu laty, przy odpowiedniej potemu oko^

licznoci, w t. X"tym „róde Dziejowych", traktujcym

„Sprawy wooskie za Jagiellonów", we wstpnem tam stU"

dyum, kwestya ta wyczerpujco, tuszymy sobie, zostaa roz^

janiona. Jednoczenie tez prof. Emil Kauiniacki, wydajc

w t. Yll^ym Aktów grodzkich i ziemskich „Dokumenta mo^
dawskie i multaskie z arch. m. Lwowa", wszdy, poczw^

szy od tytuu, termina odnone naleycie zaznaczy.

Nic to przecie, albo wcale mao, jak widzimy, nie po^

mogo

!

Spraw podnoszono w wydawnictwach powanych, ró^

dowych, u nas obchodzcych tylko specyalistów, badaczy;

w pismach o szerszem kole czytelników nikt tego nie za^

znaczy, nie popar — i wszystko zostao po zwyczaju. Co

wicej, z mod naiwnego archaizowania, gdzie si to da,
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przybya nam tez sabostka do brzmie domniemalnie bar^

dziej starowieckicli. Pomidzy innemi tedy nierozumiejcy

rzeczy rozumiej, e wicej po staro^, po szczero^polsku

brzmi, niby synonimiczna, nazwa Multany, nii Modawia,

e z teje zatem racyi Waachi trzeba zwa nie inaczej, jak

Wooszczyzn. I plcz si z sob w ten sposób sprzeczne

pojcia i rzeczy nieraz do nierozwikania.

Naley temu wszake raz koniec pooy.
Ju tu wreszcie nie o zasad sam idzie; natarczywa

potrzeba, e tak powiemy, praktyczna za tern przemawia.

Razem oto z rozszerzaniem si i pogbianiem u nas ba^

da ródowych poczyna zajmowa i Woosza wydatniejsze

w nici znaczenie. Z drugiej za strony, o ile ubocznie nas

wieci dochodz, zamierzaj i Rumuni rozpocz niebawem

wydawnictwo historycznych róde polsko^wooskich z tó''

maczeniem francuskiem. Pojmie wic kady, o ile ciso
historyczna podobnego wydawnictwa, osobliwie w dziale

tlómacze, jest zagroona przy braku ustalenia odnonej ter^

tninologii u nas.

Nie pomagaj nic na to odosobnione gosy i wska^

zówki badaczy pojedynczych; nieche oto obecny Zjazd histo-'

ryków wypowie si co do tego, calem swem koem, osta-'

tecznie i nakazujco!

Oczywicie, z obowizku wnioskodawcy, wypada mi
tu poprzednio poda i samo uzasadnienie przedmiotu.

Nazw „Vlach, Wach, Wooch" nadawali Sowianie

wogóle, za przykadem Germanów, wszystkim zromanizo^

wanym ludom, bez rónicy ich pierwotnego pochodzenia;

szczególniej za zromanizowanym plemionom pówyspu Ba^
kaskiego.

Plemiona te byy rozproszone po caym pówyspie,

nie za, jak to mylnie niegdy mniemano, skupione pier^

wotnie w jednej Dacyi: Trajana — z lewej, potem Aure^
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liana — z prawej strony Dunaju. Owszem, bkay si one

od wieków ze swemi stadami, jak i dotd jeszcze po cz^

ci, nie tylko po wyynach Hemu i Pindu, lecz i po Hel''

ladzie.

Od Sowian przejli nazw „Ylachów** i Byzantyni —
tern atwiej, gdy i sami siebie zwali „Romejami", Rzymia--

nami, 'Pavjia'.o: po grecku. Pierwsza atoli nazwy tej wzmianka

u pisarzy byzantyjskicli nie wczeniejsza od czasów Aleksego

Komnena, t. j. pocz. w. XII^go.

Przy takiem rozproszeniu pierwotnem Ylachów (Wo^
lochów), kade ich znaczniejsze gniazdo z osobna otrzyj

mao u Greków byzantyjskich nazw Vlachia (BXaxia), tak

w uyciu pospolitem, jak i w urzdowych aktach. Std
w cigu wieków rednich spotykamy na pówyspie Bakan-'

skim przeróne "Wlachie, rozrzucone bez adnej spójni i ja^

kiego narodowego rodkowego ogniska. Tak pomidzy
XII a XV stul. istniay na poudniu pówyspu: Wlachia

Wielka (Mey'^'-'] Wt^rt/j.a), które to miano nadawali ówczeni

Grecy staroytnej Tessalii; Wlachia Maa czyli dawna Etolia

(Mly-po-H)..), oraz Wlachiotis (IJ/a/.ÓTcc), Epir (Ir e Cek: Ge-

schichte der Bulgaren. str. 218). Na Bakanach i dolnym Du"
naju istnieje w cigu XIII i XIV^go w. cae pastwo wlacho^

bugarskie czyli tak zwane carstwo bugarskie drugie, ter^

nowskie. Chocia nie da si w niem wydzieli Wlachii jako

krainy osobnej — wida tu Woosi byli bardziej jeszcze

wród Sowian rozproszeni — znaczenie ich niezaprzeczone,

ale nie oparte na podstawie terytoryalnej. Akta i doku^

menta urzdowe, greckie i aciskie (Documente prhitore la

istoria T{omamlor culeze d. L. Tiormuzaki. yd. /), wzmian"

kujc wci nazwy Blachia, yiachia, Valachia, osobnej prze^

cie tego miana ziemi, miejscowoci, nie wskazuj. Rubri^

quis w swem sprawozdaniu r. 1254 (tame Nr. CCI) zazna-

cza tylko jako uleg Tatarom ulfra Danuhium versus Con~

stantinopolim yalachia, uae est terra Jlssani. et minor Bu-
garia, nic bliej nie okrelajc. Nakoniec jeeli nie Yalachi
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jak, to pomimo mocnego temiu przeczenia (R o s I e r: J^omd"

nische Studten) dostrzegamy rojne gniazda Woochów w zaci^

sznej wród Karpat Ardclii (Transylvanii), Siedmiogrodem

z niemiecka przez nas zwanej: etniczn pozostao, jeli

wprawdzie nie koniecznie staro^rzymskiego, to starO''bugar^

skiego tu panowania. Z któryci to gniazd z czasem lud

ten pasterski spywa jakby z falami, powoli, po stokaci

górskicli ku nizinom, we wszystkie strony: ku Cisawie,

Dunajowi i w stron naszego Dniestru; co wicej, zasilany

wci przez pobratymców, posuwajcycli si ku pónocy od

Hemu, romanizowa niepostrzeenie prawie a wytrwale, jak

to czyni do dnia dzisiejszego, wszelkie nowozagarniane prze-'

stwory.

Gdy u witu KW^go w. poczy si w ten sposób wytwa^
rza u podnóy poudniowo^wschodnicli zataczajcego si
pówiecem ardelskiego acuclia Karpat dwa odrbne od

Wgier, Bugaryi i Rusi hospodarstwa wooskie, adne z nici

oczywicie nie mogo otrzyma dla siebie, wobec istnie-*

nia tylu innych ognisk tego miana, nazwy „Wlachii, Wa^-

lachii" per exc.

W aktach i dokumentach greckich na oznaczenie tych

nowopowstaych i uniezaleniajcych si dziedzin woo^
skich wystpuj tedy pierwotnie nazwy zoone, doda trzeba,

charakterystycznie. Dla ich dzielnicy poudniowej, naddu^

najskiej, poczto od w. KIY^go, a moe i wczeniej, w ak"

tach tych uywa miana 05YTpo-BXaxa, odpowiednio czemu
w sowiaskich Oyrpo-Bjiaxifl, oznaczajcego tyle, co Wo"
oszczyzna wgierska. Wskazywano za przez to niejako

i na sam genez historyczn tej krainy, pod oson ko"
rony w. Szczepana si podnoszcej. Czasem zwano j te
'AoT:po-BXa/ta, Bia Wlachi, która to nazwa stosowana bya
pierwotnie, ile si zdaje, do Wooszy mezyjskiej wyczniej.
Wooszczyzn za pónocn, modawsk, nazywano poczt"
kowo Ma^po-BXa/r/, Walachi Czarn, dla przeciwstawienia

tamtej, a nawet 'Pcwzo-Blajj.a, Wooszczyzn rusk. Tego wa"
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nie greckiego terminu uyto w akcie erekcyjnym (14 01)
pierwszej w tym kraju episkopii w Biaogrodzie (Akkerma"
nie), zalenej od metropolii halickiej, i uyto susznie, prze^

stwór ten bowiem pomidzy Dniestrem, Karpatami i uj^

ciem Dunaju zalea dugie czasy, tak pod wzgldem po^-

litycznym, jak i cerkiewnym, od Halicza, od Rusi.

Wszake pierwszy ów, postawiony ze Lwowa, biao-

grodzki wadyka (Józef) razem z nastpnem uniezaleni^

niem otrzyma ju z Konstantynopola tytu metropolity

„Moldo^Ylaciii". (Ir e cek: Gesch. der Bulgaren, str. 218.

Miklosici: ^cta et dipl. gr. medii aevi, t. II, str. 241, 243,

532. Koczubiski: Zapiski Odess. toio. hist., t. XV, str.

508, 532).

W dokumentacli aciskich z pocz. w. Klll^-go kraina

póniejszej Wlachii naddunajskiej nie ma jeszcze okrelonej

nazwy. Bulle papiea Honoryusza III (z r. 1223 — 25) zw
j tylko terra ultra montes nivium, ziemi za nienemi gó-'

rami, tyle co Tiaioas ajtsd po madziarsku. Powoli przy^

biera ona miana: terra Transalpina, Transatpinia oraz Fa-

tachia Montana, Jffontania (Docum. priv. la istoria J^oma-

nilor, t. I). Nawet sami wojewodowie wgro^wooscy w ak"

tach aciskich przez siebie wydawanych stosowali si do

sposobu widzenia na Wgrzech i na Zachodzie wogóle i da--

wali podwadnemu sobie krajowi nazw, wskazujc, jakoby

on by pooony (patrzc od dolnego Dunaju) po tamtej,

nie za po tej stronie siedmiogrodzkich Karpat, a sami sie^

bie zwali duces transalpini zamiast cisalpini, cis-sihani wzgl>
dnie do Transylwanii. W prostem tego nastpstwie nazy-*

wali si i w aktach wystawianych w jzyku sowiaskim
hospodarami ziem zaponiskich (zakarpackich), „przezplo'-

niskich" nawet. Gony Mircza Basaraba tytuuje si (1399)

„Wojewoda ziemi Ungro-'wlachijskiej i zaponiskich stron".

„Roso"^ czy „Moldo^WIachia" aktów greckich przybiera

w dokumentach aciskich nazw: erra Moldaviae, Jffol-

davia, lecz niemniej: terra yalachiae, yalachia czasem; jej
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za hospodar: moldavicus, moldaviensis, palaHnus yalachiae.

Sami tez wadce zwykli byli w aktach sowiaskich tytU"

owa si: „wojewoda wooski, hospodar ziemi modaw^
skiej" — czc w ten sposób miano etnologiczne z geogra^

ficznem swego kraju. (róda dziej., t. X; Dokum. mod.
i mult. Kauin.)

Z pisarzy zachodnich historyograf i przyjaciel króla

Macieja Korwina, Woch Bonlinio (f 1502), znajcy dobrze

Wgier ssiedzkie stosunki, zaznacza tez co do ziem woo"
skich, e jedn z nich Montanam yalachiam appellant, altera

vero yalachia, cui Moldavia nomen est.

Wystpuj tez nazwy Vlachia Major i Minor, ale tych

znaczenie chwiejne, stosowane rónie. Radu Basaraba zwie

si (1474) wojewod Machiae Majoris. wobec czego miano

Minor pewnie juz oznaczao banat Krajowski za Aluta (Ire^

Cek); Schiltberger nazywa Wlachi Mniejsz Modawi (Brun:

Czernomorje, t. II, 361); u nas zw „Ma Wooszczyzn"
Pokucie czas pewien.

Wskazanym powyej mianom u obcych odpowiaday
nazwy samyche Rumunów w ich wasnym jzyku. Krain
za Dniestrem zw oni dotd Moldava lub terra moldovenesca,

naddunajsk za Muntenia lub terra muntenesca. Muntenia

od wyrazu munti— montes; Moldava od rzeki, wpadajcej do

Seretu. Tak tez ucz i dzieci wasne po szkoach obecnie.

W skromnym podrczniku na klas III i lY-t, p. t. "No-

iuni de istoria romana z r. 1872, na str. 15 znajdujemy na

zapytanie: Quasi suntu terrile in quasi locnisku omanii?
odpowied: Muntenia, Moldavia etc. Tak i nas uczy przed

laty dwustu znakomity patryota wooski, wielki logoteta

ziemi modawskiej, Miron Koiyn, przyjaciel Rzpltej i wielbi-'

ciel Jana Ill^-go, który mu na uczczenie zwycistwa pod
Wiedniem powici tyle cenne dzi, swoje po polsku uo-'

ione, „Opisanie ziemi Modawskiej i Multaskiej".

Nas ze wiatem wooskim (rumuskim) zetkno bez*-

porednio zagarnicie dopiero Rusi Czerwonej : stosunki wza^
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jemne odtd trway bez przerwy przez cay cig istnienia

Rzpltej; oczywicie tedy, e i my znalimy ssiedztwo to

nasze naleycie.

Cay przestwór ziem, rozcigajcy si poza Dniestrem

ku Dunajowi, zwalimy, za przykadem Rusi, „Wooszczyzn",
„Woosz". Ze Wooszczyzna ta juz wtedy (w po. XIV w.)

stanowia politycznie dwa odrbne województwa czy hospo^'

darstwa, wic od pierwszego z ni zetknicia si pilnie wy^
róinialimy te poszczególne tyci nazwy. Krain blisz
nas, zawart midzy Dniestrem a Karpatami, zwalimy Wo-*

loszczyzn per exc., w podobny sposób jak Rusi per exc.

nazywalimy z wielu Rusi nam najblisz, a wic Czerwon;
rzadko tylko, i to w czasaci póniejszycli, lub po acinie

nadawalimy jej miano geograficzne „Modawii". Co wicej,

mielimy prawo zadniestrzask t krain, pierwotnie do

Rusi nalec, a z czasem przez Woocliów (marmaroskich)

zagarnit, tem bardziej „Wooszczyzn" per exc. a jej now
ludno Woosz per exc. nazywa, ile e kraina ta i lud

ten reprezentoway wobec nas najbczporedniej cay ród wo^
oski, rumuski, który nadto jakiego ywszego ogniska

rodkowego swego plemienia gdziekolwiekbd indziej nie

posiada przecie wtedy; iospodara jej nazywalimy std
wprost wojewod „wooskim", „modawskim" po polsku

rzadko. Dalsz, rozpostart midzy Karpatami a Dunajem
krain zwalimy, naladujc w tem samych Woochów,
„Multanami" (tyle co Muntenia), a jej wadzców wojewo"

dami czy hospodarami multaskimi. Nazwy te za powy"
sze byy u nas prawie stae, mao zmienne, uywane za^

równo w aktach urzdowych, aciskich i sowiaskich,

u dziejopisów i pisarzy powaniejszych wogóle, jak nie-'

mniej w mowie potocznej. Gmatwanie rzeczy naleao do

wyjtków.
Co do naszych dziejopisów, Dugosz ju stara si

unikn nieporozumie przez wymijanie zupene miana ya-

lachia; wyrónia on krainy wooskie, zwc jedn Moldavia,



WOOSZCZYZNA—MODAWIA A MULTANY, 299

drug Bessarabia, zamiast nieuywanych przeze Montania

zzy Transalpinia. Kromer atoli, mówic {Polonia, wyd.

1627, str. 40) o hospodarach, juz wyranie zaznacza, ze jed^

nego mianuj Transalpinus, drugiego Moldavicus; uorum
hic a nostris pecutiariter Valachiae palatinus dicitur. Ule vero

Jffultanicus. A w innem miejscu (wyd. 1761, str. 118, De

orig. et r. g. Pol.): Multani a nostris, a ceteris vero Trans-

alpinenses vocantur. Podobnie wiadczy Wapowski (wyd.

Szuj., str. 86), okrelajc, przy okolicznoci poselstwa 1533,

znaczenie uywanych w owe czasy u nas nazw dzielnic wo^

oskich jeszcze dobitniej: Sigismundus rex Petricoviensi ab-

soluto conventu Cracoviam rediit, quo ad eum a palatino

Jffultanorum, qui yalachiam Transalpinam moderatur, orator

venit... quamvis regni Poloniae finibus nusquam cohaereret,

immo JKoldavi, Caeculi, atque Ungari magno terrarum spacio

eum a Polonia disiungerent. Multani siquidem Dacis conti-

gui superiora Jstri tenent, Moldavi ad Pontem usque inferiora.

Skd widzimy, ze Multany nigdy z Polsk nie ssiadoway,

oddzielone od niej przez Modawian, Czaklów i Wgrów.
Nie inaczej o tem powiada i Bielski, po polsku piszcy,

gdy mówic o Woochach (Kron. III, 79) zeznaje: „dzisia

t cz, która si siedmiogrodzkiej ziemi dotyka, multa"

sk ziemi wanie zowi, a ow, która nas, woosk". Ta"

kiemu uywaniu nazw przywiadcza równie Stryjkowski

i inni. A i póniej te wiedzielimy naleycie, e jak Cho^

cim tak i Cecora — na Wooszczynie, nie w Multanach!

Zakt nadto Wooszczyzny pomidzy ujmi Dniestru,

Prutu i Dunaju nosi u nas tatarsk nazw „Budaku", nie

za „Bessarabii", wyjtkowo chyba i w obszerniejszem zna^

czeniu uywanej. „Budak" ten bya to kraina prastara Ugli-'

czów, z Tywercami ssiadujcych, które miano turskie jest

tylko tómaczeniem sowiaskiego „Ug", skd poszo grecko^

byzantyjskie „o<)y>.ó;" (Koczub.: Zapiski Odes. tow., XV, 507.)

Co za do nazwy „Bessarabii", Basarabia, powstaa ona

dla dobitniejszego odznaczenia dolnej (biaogrodzkiej) Wo-'
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loszczyzny — Budiaku od górnej (soczawskiej), czyli Modawii
waciwej, przez wskazanie naleenia ziemi tej czasowego do

rodu Basarabów multaskici, wspózawodników modawskicli

Dragoszyczów. Nie ma ta nazwa oczywicie nic wspólnego

ani ze staroytnymi Bessami, ani z icli wyfantazyowanymi

wodzami („rabb" niby z turecka, skd Bessa^rabb), ani z ni"

czem podobnem, co znajdujemy w Sowniku geogr. Do
póno nadto ustalia si ona dla Budiaku uglickiego. StO"

sowano j pierwotnie do gniazdowyci posiadoci rodu Basa^

rabów (banatu Krajowskiego), a nastpnie posuwajc, w miar
rozszerzania si ici dziedzin na pociyoci zaponiskiej,

coraz to dalej, rozcignito na cae Multany. Std i u nas

w wielu aktach i u Dugosza voivoda Bessarabiae tyle zna^

czy co Transalpiniae. Gdy za ta ostatnia nazwa ustalia si
dla Multan, miano „Bassarabia*^ pozostao tylko dla Bud"

aku.
Trzeba jednak z drugiej strony przyzna, e niejedno"

stajne stosowanie w rozmaitego pocliodzenia dokumentaci—
polskici i niepolskici—w jzyku aciskim miana yalachia,

to do dzielnicy dniestrzaskiej, to do dunajskiej, zastpo"

wanie tego miana nazw J^oldavia, utosamianie za tej

ostatniej z terminem THontania (Multany), do czego niby

blizkodwiczno tycli wyrazów prowadzia — wszystko to

ju do wczenie kryo w sobie ziarno gorszcego w przy"

szoci zamtu.
Nie zdoao uchroni si od tego i nasze dziejopisarstwo.

Ju pierwszy Dugosz, który, jak to widzielimy, nie

zna nazwy Montania, a na oznaczenie tego kraju uywa
itale prawie miana Bessarabia, zwc raz nawet jego woje"

wod princeps superioris Moldaviae, raz drugi uywszy okre"

lenia Bessarabus voivoda Moldaviae (wyd. 1712, t. III, 344,

546), samochcc rzuci zasiew nieporozumie. Pomnoy go

najwidoczniej a te mimowoli Bielski, myln robic uwag
(Kron., III, 79), i „Wolosza pierwej pod jednym tylko wo"

jewod bya i tego albo multaskim albo wooskim woje"
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wod zwano, bo ta ziemia dystynkcyj tej przed tym nie

miaa, lecz dzi..." Gorzej tu jeszcze poplta Petrycy sam
czy jego przepisywacz — w swej opowieci De bello ChoH-

mensi 1621 r. podajc: yalachia in duas nunc partes divisa

esf. Ultra ue a meridie "Danubium, ab occidente Transiha-

niam contingit. Qua versa in septentrionem ad Tyram fluvium,

nostrarumue terrarum confinia vertit, Moldavia dicitur...

nisi ua montes ab oriente procurrentes. ultra nomen hoc sub-

movent veteri ue apellatione ibi tantum yalachia manet, uae
etiam nunc Transalpina vocatur. T^ostris contra proprior

pars yalachia, altera Moldavia (!) dicitur". Czyby tu nic

miaa by omyka tylko — Jffoldavia zamiast Montania ?

Ze gmatwali te nazwy obcy, rzecz to tem bardziej wy^
tómaczona. Naprzód ów Francuz z koca XVI w., Blaise
de Yigenere, opisujcy Polsk w 1573 r., zaraz po mierci

ostatniego z Jagiellonów. Ten obok dokadnyci do skdi"

nd o naszyci poudniowych ssiadacli informacyi (p. De J\o~

ailles: Henri de yalois, t. I, str. 199), powiadajc, e propre-

ment les yalaues sont ceux ui.... confinent a la Podolie,

utrzymujc zarazem, i ui habitent au dela des montagnes,

sont les Moldaves. uon apelle aussi Transalpins, lub znów
wskazujc na inny podzia tej samej niby Wooszczyzny wo"

gole na dwa kraje, dodaje dalej: celui ui est en haut devers

J{ussie.... est la yalachie.... l'autre ui est le long de rivages

du Pont-Euxin.... est la Jffoldavie ou Bessarabie. Ale o zm^
cone pojcia cudzoziemców juz mniejsza.

Gorsze to, e od czasu jak powoli zuzz^y zamiera

oywione tyle dawniej ssiedzkie midzy Rzplt a Wo^
oszczyzn stosunki, zanikaa tez i u nas bardziej jasna wia^*

domo istotnego stanu tam rzeczy — ai do nazw samych.

Pod koniec tedy KYII^go w. nazwy te pltano bezmyb
nie tem swobodniej, e miao to pozór naleytego stosowania

si do nomenklatury ustalonej na Zachodzie, a wic niby

bardziej racyonalnej, naturalnej. Nadomiar zego sami po-*

waniejsi badacze przeszoci dali w tem, w niewytóma^
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czony sposób, przykad uwodzcy. Pocign icli ciyba owo^
czesny zwrot powszecliny ku przystosowaniu si do trybu

obcego, z pominiciem domowej starowiecczyzny. Najwi*-

cej, zdaje si, zawini w tern Naruszewicz. Obeznany ze

ródami, któremu nawet byo znane w rkopisie „Spi^

sanie kroniki o ziemi Wooskiej" w r. 1566 w Jassacti, do^

konane przez kogo z naszycli lepiej o rzeczaci tamecznycli

poinformowanego, zamiast pójcia za powag urzdowycli

aktów i wzorowszycli dziejopisarzy, powtarza on tylko nie^

rozwanie Petrycego, gmatwajc nadto jeszcze rzecz przez swe

objanianie. Oto bowiem, co midzy innemi (w Hist. nar.

p., t. VI, str. 166, 210 etc.) w jednem miejscu (w Hist.

Cliod., str. 278) powiada: „Wooszczyzna dzieli si na dwie

czci, z któryci obie na poudnie Dunaju, na zachód sie^-

dmiogrodzkiej ziemi dotykaj. Cz jej pónocna, która si

ku Dniestrowi i granicom Polski rozciga, imi nosi Mul^

taskiej ziemi albo Modawii, druga cz za górami, na

wschód zabiegajcemi, staroytnem nazwiskiem zowie si

Waachi albo Wooszczyzn; lubo Polacy blisz cz
granicom swoim Woochami takie pospolicie nazywaj".

Za Naruszewiczem poszed i Wyrwicz (str. 267) w swojej

Geografii.

Przykady powyisze otworzyy juz naociei wierzeje

zamtowi, jaki pod tym wzgldem zapanowa z pocztkiem

wieku XIX. Nie powstrzyma tego Lelewel, nie usunli

ani Szajnocha, ani Szujski. W sposób niewytómaczony
Lelewel nie próbowa nawet widocznie wyj z tego za^

mtu, który go zastanawia przecie; powtarza on za to tylko

bdne rozumienie poprzedników, nie zmieniajc go w ni''

czem, poczwszy od pierwszego swego wypowiedzenia si

jeszcze w wydanej przez siebie historyi Wagi (1824), gdzie

(str. 92) o Wooszy czytamy: „Nie zawsze te kraje jedno

skaday województwo, do prdko pocza si Woosza na

dwa województwa dzieli, na wooskie waciwe i modaw"
skie, czyli multaskie; tymczasem te Mutany zway si
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Woosz i wojewodowie ich s wojewodami wooskimi,

którzy Polsce hodowali; nie zaraz nawet to Mutan nazwi"

sko nastao". „wicickiego dzieo, Opis staroytnej

Polski,— dodaje on przy tem,— wielkie na to rzucio wia^
to..." Lecz jakie to tam wiato, widzimy z zamienia u sa"

mego Lelewela. Co doSzajnochy — ten wpada w roz^

dwojenie z samym sob; pilnujc si cile dosy popraw"

noci w nazwach przy obrazowaniu przeszoci, uwica on

niejako zarazem bdne ich uywanie póniejsze. W je^

dnym z piknych swych szkiców (t. IV, Domna Rozanda,

str. 2) powiada on: „Przyleg Bukowinie Modawi czyli

Multany dzisiejsze nazywano u nas powszechnie Woosz^
czyzn, Woosz; dzisiejsza za Wooszczyzna ku Duna^
jowi miaa przeciwnie nazw Multan, „Modawii". Szuj"
s k i podobnie chwia si w pojmowaniu i uyciu. Wszake
wicej moe, ni kto, pomnoyli zamt, spotykany i u now"
szych historyków, póni tómacze dawnych dziejopisów:

Mecherzyski Dugosza, Syrokomla Kromera, Malinowski

Wapowskiego, Gliszczyski Hejdensteina i inni. Dla prze^

konania si o stopniu zdronej pod tym wzgldem niepo"

prawnoci tómacze, porównajmy choby oto jaki ustp
z Kromera (Poi, wyd. 1627, p. 40): Valachiae... duo primum

fuere, Transalpinensis et Jffoldaviensis: uorum hic a nostris

peculiariter yatachiae palatinus dicitur, Ule vero Multanicus

yerum exHHt postea tertius Bessarabiensis ad Pontum Euxi-

num, diviso inter fratres principatu Moldavico — z tómacze^

niem tego u Syrokomli (str. 5): „Dwie byy oddawna
prowincye Wooszczyzny, a mianowicie Zakarpacka i Modaw"
ska; pierwsz z nich nazywamy dzisiaj waciw Woosz"
czyzn, drug Multanami. Skutkiem podziau wadzy po"

midzy dwoma brami tamecznymi ksity (? principatu

jy[oldavico) wyrodzia si prowincya Bessarabska, leca nad

morzem Czarnem". Uprzedzenie, e miano Multany jest sy^

nonimem Modawii, wykoszlawio tu tak proste a wyrane
wiadectwo rzeczoznawcy. Uwieczy atoli wszelkie owo
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gmatwanie, juz zupenie bezmylnie, niestrudzony w kompila^

cyach autor pracy p. t. „Dzieje ksistw Naddunajskich, to jest

Multan i Wooszczyzny", podug dzie Cogalniceana, Yail"

lanta, Ubiciniego i Paauzowa, uoone przez Leona Rogala

skiego i pomnoone wyjtkami z dziejopisów polskici i turec^

kicti, Warsz. 1861, tli II. Nic mu bowiem mozolne owo kom^
piowanie wida nie dao; nie nauczyo to go nawet spro"

wadza do iarmonii iistoryi z geografi. Na stanowczoci

wszake nie zbywao Rogalskiemu. Gdy tedy, w En^
cyklopedyi Powsz. (Orgelbr.), po podaniu w art. „Woosz^
czyzna" (t. XXVII), w znaczeniu oczywicie „Yalaciie", „Wa^
laciey" — geografii tej naddunajskiej krainy, potrzebowa co
powiedzie i o jej iistorycznej przeszoci, nie zawaia si
wcale i, przypominajc sobie, e tez przecie dzieje „Woosz^
czyzny" (modawskiej) tak dobrze s naszym kronikarzom

znane, przystawi je bez skrupuu do opisu owej tómaczo<'

nej „Walachey".

Gdy przeto doszy rzeczy do tego stopnia, niepodo^'

bna wic nie pomyle i o zaradzeniu skutecznem.

Co do nas — za jedyny skuteczny rodek na to uwa^

iamy juz cliyba zbiorowe a stanowcze wypowiedzenie si

pod tym wzgldem powanego grona obecnego Zjazdu lii"

storyków. Korzystajc z okolicznoci, proponujemy tedy:

zawnioskowa wprost, abymy odtd nadal, tak w pracacti

naszycti historycznych, jak w podrcznikach geografii oraz

mapach, uywali odnonych terminów ju jednostajnie w na^

stpujcem oto znaczeniu: miana „Wooszczyzna" naprzód

na oznaczenie wszystkich wogóle ziem, zaludnionych przez

Woosz, Woochów, Rumunów, szczególniej za obydwóch

skadowych czci dzisiejszego królestwa rumuskiego Mo"
dawii i Multan (Walachii); potem, naszym trybem starO"

wieckim, dla wyrónienia hospodarstwa, dla nas per exc.

„wooskiego", czyli Modawii, nigdy za Walachii, chyba

z dodaniem nieodzownem epitetu „multaska", naddunaj"

•ka", jak dla tamtej „modawska", naddniestrzaska ; miana
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za Multany na oznaczenie jedynie Wooszczyzny „Za^

poniskiej", Walachii, nigdy Modawii.

Odpowiednio do tego wypada zwa i iospodarów

tycli ziem: Modawii „wooskimi", Walacliii „multaskimi".

Wyraenie „Modo^Wooszczyzna" (zamiast obcego ^c?/-

do-yalachia) dla nas bez znaczenia, wyjwszy gdyby miaa
oznacza Wooszczyzn modawsk, nie za zespolone dziel'

nice Rumunii. Jako miano dzisiejszej zjednoczonej i ukró^

lestwionej Wooszy ustali si u nas zapewne termin „Ru"

munia" (nie modnie patryotyczny „Romania"), ctiocia w za^

sadzie tyle w tem racyi, co gdybymy nowouccsarstwione

Niemcy poczli zwa „Deutsclilandem".

Co do nazwy „Bessarabia", „Basarabie", atwo tu uni"

kn wtpliwoci, czy to synonim Budiaku, czy gubernia

dzisiejsza — przez omówienie. Wszake inaczej rzecz si ma
ze znaczeniem tej nazwy w arciiwalnych ródacli czasów

bardziej dawnyci (XIV — XVI w.); tu wymagana baczno
szczególniejsza z powodu znanej terytoryalnej migracyi tego

miana z biegiem Dunaju. Spotykany tam ów termin naley

zawsze cilej (ni to naprz. u Procli., Spr. wo. w Przew. 1888,

str. 907, 1012) okrela, by nie wprowadzi w bd mniej

obeznanyci z rzecz.

Nie zbytecznem tez, sdzimy, bdzie tu zwrócenie

uwagi, e oprócz naleytego uywania nazw ziem samycli

wypadaoby nam wszdy podawa na miejscu naczelnem

i miast w tyci ziemiaci polskie stare nazwy, doczajc
obce ich miana, czy brzmienia dzisiejsze, w nawiasie. Tcm
suszniej za ustali to naley, ile e wiksza cz tyci

nazw jest pierwotnie sowiask, zromanizowan z czasem

dopiero. Osobliwie winnimy to stosowa do miast Wo"
oszczyzny modawskiej, z któr i ssiedztwo i dzieje wi^
cej nas zespoliy. Chocia i na Wooszy multaskiej niema

powodu zapominania o czystoci sowiaskiej prastarych tam
nazw miejscowoci waniejszych przynajmniej.

Pisma t.V. 10





WYCIECZKA DO SYNNYCH RUIN
STAROYTNEGO NIKOPOLA W EPIRZE.*)

Preweza (Jllhania), 25 czerwca.

Któ z nas nie przechowuje w ywej pamici swych
wrae nieokrelonych a wstrzsajcych, jakie wywieraa
bya na naszym umyle dziecicym niezapomnianych nigdy

lat szkolnych opowie tego ustpu z dziejów staroytnego

Rzymu, którego punkt kulminacyjny stanowia rozgona
bitwa u przyldka Akcyum.

Przypomnijmy ów przeom ostatni midzy dogasajc
republik a wyrastajcem z jej popioów imperium; owo
zwarcie si, zawsze wspózawodnicz, raz jeszcze jeden dwóch
poów wiata klasycznego, Zachodu ze Wschodem, geniuszu

rzymskiego z geniuszem przewanie greckim; dalej same
owe postacie gównych dziaaczy, Oktawiana i Antoniusza,

prawie epotyczne, i tej cudnej piknoci królowej Egiptu

Kleopatry, która jakby sama jedna skupia dokoa siebie

cay, zdawaoby si, romantyzm wiata staroytnego. Wszy^
stko to, jednem sowem, dawao tyle pontny pokarm dla

naszej wyobrani! Lecz rzadko komu z nas potem w doj^

rzaym ju wieku przyszo oywi te swoje wraenia dzie"

cice, gdy mu, szybujcemu po jasnych jak bkit nieba wo^

*) Wdrowiec, 1879 r., t. VI (42, 54).
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dach morza Joskiego, u wybrzey dawnego Epiru, przed"

stawi si naraz widok wspaniaego krajobrazu, ogarniajcego

miejscowo, gdzie zaszed wypadek ów pamitny wszeci^

Iiistorycznego znaczenia.

Mnie smutna i niesmutna niespodzianka ycia zap^'

dzia na czas duszy nawet w te tutaj ustronia, tak dawno
przez cywilizacy opuszczone. Waciwie, jak wiesz, Sza^

nowny Redaktorze, przyjaciele medycy wyprawili mnie dla

poratowania zdrowia na rozgon a tyle dzi modn pod
wzgldem sanitarnym wysp Korfu. liczna jest stara ta

Korcyra, ulubiony niegdy bogów a dzi lordów przybytek,

niezrównany punkt leczniczy na zim; ale gdy juz soce
dogrzewa w tyci stronach pocznie, nieskoczenie milsza

jest Preweza z jej rozlegymi gajami oliwnymi i cigle pra^

wie od morza wiejcym agodnym mistralem.

e nadto nie trwoy mnie jako osawiona zacieko
arnaucka, podobnie jak turecka barbarya, a z wrzawnoci
greck nie od dzi jestem obyty, wic od paru miesicy juz

tu siedz i rozkoszuj si w przepychu otaczajcej mnie na^

tury, tyle uroczej naprawd i osonitej nadomiar tajemnic

tak powanych wspomnie dziejowych.

Jui z okien mego mieszkania, ponad ziele ogrodów,

przedzielonych ywopotami z agaw, kaktusów i bujnych

jeyn, ponad wierzchoki cytryn i pomaracz, co ju prze"

kwity, ponad wierzchoki granatów i oleandrów ogromnych,

kwitncych jeszcze w tej chwili, roztacza mi si przed oczy^

ma panorama niepowszedniego uroku! Oto za sin wstg
wdzierajcych si w gb ldu wód morskich, które dotyka"

j prawic tych ogrodów, wyciga si w postaci dugiej kosy

przyldek sawny Akcyum, dzi Punta z woska dla swej

ostrej koczyny zwany, poza którym dalej zataczaj si pó"
koem surowe wzgórza dzikiej po wieki Akarnanii. Na
prawo wynosi si ponad fale o ujmujcych, agodnych kon^

turach wyspa Santa Maura, jedna z siedmiu joskich, sta"

roytna Leukada, biae mury portu której widz std cza"
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sem przy cudnem owietleniu mimo oddali. Na lewo za,

poza masztami oywionej zawsze przystani miasta, zame^

czek Skafilaki w oddali i w zludnem zblieniu, jakby u sa^-

mych podnóy bliszych odroli wysokiego Pindu, których

szczyty dotd jeszcze nieg okrywa, fantastyczne zaomy
owej rozkosznej zatoki Ambrackiej, dzi Arty, w gbi któ"

rej odbyo si rendeZ''Vous flot owej klasycznej pary mio"
snej, tryumwira rzymskiego i wadczyni Egiptu, przed bitw
tyle dla nich fataln.

Naprawd wspania, bardzo wspania miejscowo
wybraa bya ta para na widowni spodziewanego tryumfu,

co prawie w jednej chwili w tak klsk dla niej si za"

mieni. Zatoka Ambracka, porednia co do pooenia, wiel"

koci i charakteru pikna konturów swoich brzegów midzy
synn zatok Kotorsk (Cattaro) i Patrask, posiada swój

wdzik waciwy, odrbny.
Turcy, dla których szczytem wszelkiej doskonaoci

i pikna natury jest ich Stambu z Bosforem, ciesz si, i
wjazd do Prewezy od morza Joskiego przypomina im wjazd

podobnie ujmujcy od Czarnego morza do cieniny Kon^
stantynopolitaskie j

.

Lecz znakomity Nikopolis, „gród zwycistwa", jakowy
tryumfujcy Augustus wznie kaza na wieczn pami swej

szczliwej przewagi wojennej, a o którego ruinach i prze^

brzmiaych „igrzyskach akcyjskich" mówi tu zamierzylimy,
nie lea waciwie nad sam zatok Ambracka (Arty). Ruiny
jego zajmuj paruwiorstowy przesmyk, czcy z ldem Epiru
zjednoczone poniej nieco dwa drobne pówyspy: Prewezy
i zameczku Skafilaki^kalesy zwanego, przesmyk midzy
jednym z licznych zalewów zatoki a morzem. Do ruin Ni"
kopola z Prewezy zaledwie tylko pó godziny drogi dobrej

jazdy konnej.

Znajdowa si tak blizko miejscowoci archeologicznie

sawnej, wysuchiwa najdziwniejszych opowiada o cudo"

wnie dotd zachowanych zabytkach tak oddalonej prze"
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szoci, wysuchiwa legend i nie módz samemu sprawdzi
faktów na gruncie: bya to dla mej sabostki staroiytniczej

próba zbyt twarda do zniesienia. Codzienny widok Akcyum
tylko mnie podnieca bardziej; chcialcmi widzie wasnemi
oczyma ów amfiteatr, owo stadyum, gdzie si tez igrzyska

odbyway. Pene powabu niewielkie wycieczki piesze po
otaczajcych Prewez pówiecem licznych gajach oliwnych,

wycieczki samotne lub w miem towarzystwie, nie mogy
mi równie da zapomnie na chwil o mem pragnieniu

zwiedzenia Nikopola: kada cieka w gaju ku ruinom pro"

wadzi. Pragnienie za to moje przybierao tem wicej cech

niecierpliwoci, im bardziej zbliaa si pora upaów, unie-*

moliwiajca, jak mi si zdawao, prawie zupenie, podobne
wycieczki. Ale wszystko to przecie byo próne wobec
stanu mego zdrowia, skazujcego mnie na unikanie wszel^

kich ruchów ywszych, gdy siy moje, przy powszechnie

prawie w tym roku na poudniu niestaej pogodzie, wra^-

cay mi bardzo powoli. Nie byo rady, trzeba byo czeka,

a przyjdzie pora takiego stopnia rekonwalescencyi, e i na

konia si dwign swobodniej bd w stanie.

Wreszcie z kocem maja zajaniaa tu taka pogoda,

jak rzadko która okolica cieszy si moe w tej chwili;

soce pali, a pomimo to powietrze przesycone nieopisan

wieoci—tyle tu wiatr, wiejcy prawie nieustannie od mo''

rza, a agodzony dziwnie w swym przebiegu przez gaje

i pomaraczowe sady, jest dobroczynny. Niepostrzeenie

prawie i ja nabraem wicej si a z niemi otuchy, odwagi;

wypadao siy te wypróbowa, poradowa si ich uyciem
pierwszem; wic na ko i oczywicie do ruin!

Par tygodni ju prawie ubiego od dnia (12 b. m.),

w którym odbyem tyle upragnion wycieczk; lecz atwiej

mi teraz co zrobi, ni potem to opisa, i oto dlaczego,

Szanowny Redaktorze, wywizuj si i tym razem tak póno
2 danej obietnicy pisywania czasem przy ywszem zetkni
ciu si z pamitkami tego tu klasycznego wiata.
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Wycieczk t do ruin wietnego niegdy Nikopolisu

dokonaem w towarzystwie. Nic oryginalniejszego nad owo
nasze towarzystwo doranych dyletantów staroytnoci. Lud

przedewszystkiem wojenny: paru Turków, paru Greków,

oficerowie artyleryi i medycy wojskowi. Gdybyi koniec na

tem. Ale gdzie tam! Czowiek Wsciodu nie wyrzeknie

si nigdy „satanatu" (ostentacyi) skoro tylko zdarzy mu
si okoliczno byle jaka wystpienia z nim uroczyciej.

Otó i dnia tego wród kawalkaty naszej biega pieszo

a bezadnie czereda Arnautów, zbrojnycli jedynie w swe

szerokie noe wojenne. Za pozór wzito potrzeb ostrono"

ci, ciocia artowano sobie na dobre z odwagi „palikarów**

powstaczyci, trzymajcych si ogldnie samych wwozów
Pindu i greckiej granicy. Nie chodzio te tak bardzo effen^

dyom o to, eby byo komu na razie konie potrzyma, cy^

garet zrobi, poda ognia lub wody, gdy tak niezbdna

dzi, na nieszczcie, dla wojennej starszyzny zastpów prze^-

rzedzonych padyszacha „debhanesy" (amunicya), dar zdra*-

dnych giaurów w postaci ogromnego butla doskonaej „me"

styki" chioskiej, bya przytroczona zamiast olstrów przy

siodle jednego z wyzwoleców Eskulapa, lepiej od surowych

synów Marsa znajcego si na wartoci czarownej pewnych

preparatów. Chodzio poczciwcom przedewszystkiem, by wy^

stpi godnie wobec „musafira", gocia, cudzoziemca: cho"

dzio, jednem sowem, o „saltanat".

Z „saltanatem" te wielkim ruszylimy raniutko z mia^

sta. A tu pogoda taka cudna, powietrze takie wiee, gaje

oliwne, które przyszo nam przebywa, takie jakie srebrzy^

stO''smtne a rozweselane yw jeszcze wiosennie zieleni

traw i krzewów ! Nadomiar wszystkiego zapanowa w atmo"

sferze z podnoszeniem si soca miy zapach myrtów, co

si tu wspinay nad kadym rowem, nad kadem niemal

obnieniem naszej drogi! Oczywicie, jako gociowi, dosta

mi si i ko tgi a spokojny. Nic dziwnego tedy, jeli, tak

niedawno jeszcze niepewny swych si, cieszyem si teraz ra^
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doci dziecka, ze tez zdoam dotrzyma kroku jedcom
£ powoania, którzy popisujc si swymi wierzctiowcami

od czasu do czasu puszczali je w zawody znanycli tureckicli

^fantazya".

Droga nasza, w pocztku od wyjazdu z bramy jani^

skiej majca pretensy by rodzajem szosy „alla franca",

któr usypali niegdy sami onierze w wolnycli chwilaci,

rozszczepia si niebawem na mnóstwo ramion, wijcycli

si fantastycznie wród gai, przerywanyci tylko miejscami

jakim gstym sadem cytryn i pomaracz lub ladem ko^

liby pasterskiej. Jedno z tycli ramion doprowadzio nas po

upywie dobrej pógodziny do studni, osonitej stuletnimi,

niepowszedniej wspaniaoci, platanami, które zamykay gaj

z tej strony.

Naraz ocucilimy si w obliczu widoku, uderzajcego

wzrok i wyobrani gronym majestatem zniszczenia. U po^

dnóa w agodnych ustpaci wznoszcej si wyyny, stano-

wicej ostatni gazk sigajcycli a tutaj konarów Pindu,

zalega jakby „nekropol" jaki zamarego miasta, szeroko

na przestrzeni wiorst paru od brzegu morza do jednego ze

wspomnianyci zalewów zatoki Ambrackiej. Cay widnokrg
pokryty w penem wyrazu tego znaczeniu imponujcymi
zomami samyci kolosalnycli budowli, bez wzgldu, jakie

one byy: mury miasta, paace, termy, wodocigi, teatra.

Nie byo miary niememu zdumieniu. Turcy moi tylko

ciwilami powtarzali swoje uroczyste „aman!" „aman!" Goi
dopiero, gdy im powiedziaem, e w ciwili, gdy ich prorok

ucieka z Mekki do Medyny, miasto to leao juz w gru"

zach, tak jak dzisiaj: w gruzach, jui przed tysicem lat.

Wtedy ciche „aman!" „aman!" zamienio si na jedno po^

wszechne, gone „adajb".

Najnaturalniejszem potem byo zapytanie: któ móg
zburzy takie potne, olbrzymie budowy?

— A nie kto inny, jeno owi nieproszeni gocie z pó^
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nocy, których ówczesny wiat cywilizowany ogólnym wyra^

zcm „barbarzycami" nazywa.
— „Chyrsyz!" „dienabet!" (otry) — wykrzykiwali na

moj odpowied effendyowie.

— No! no! nie tak srodze!—powiadam—byli pomidzy
tymi gomi i wasi turascy pobratymcy a poprzednicy,

którzy równie znakomicie znali si na tem, jak burzy,

co inni budowali, a z historyi wiemy, i par razy burzono

nieszczsny Nikopol.

— Alboi go i dzisiaj tu nie burz?—zawoa na to

jeden z Greków, miay, bo krewniak patryarcliów.

W chwili gdy tu zastanawiamy si nad ruinami, tam

gdzie dalej na prawo stoi pod namiotami caa jedna kompania

artyleryi, wysana nie tyle dla stray, ile po to, aby ama
reszt murów dla wydobycia tych ogromnych pyt kamie"
nych, z których w Prewezie nowe „molo" w porcie zakadaj.

Wspomnienie to towarzyszy nasuno mimowoli mym
effendyom myl, e najlepiej bdzie ich odszuka naprzód,

zrobi sobie pod oficerskim namiotem krótki „rahat", wy^

pi nieodzown kaw i, wziwszy zamiast naszych ArnaU"

tów paru przewodników miejscowych, stamtd rozpocz
objazd ruin. Zgodzilimy si wszyscy na to.

Wypado nam jecha rbem gaju, który wszdzie prawie

zwalisk dotyka, bo pod samym murem obwodowym miasta

od zachodu ku wschodowi. lady muru wyrane na caej

linii, ale w gruzach wszystko; miejscami tylko wznosi si,

urgajc wiekom, jaki zom ciany potnej, szczególnie

w pobliu bram dawnych. Charakter budownictwa zupe"

nie rzymski, kamienie wizkim nadzwyczaj cementem spa^

jane, przerywane czasem warstw silnie wypalonych cie"

kich cegie. Miaem nieraz przypomnienie znanego rodzaju

budowy pamitnej „Zotej Bramy" kijowskiej i nie dziwi"

em si temu, bo przecie jaki pierwowzór onej byzancki

by równie dzieem rzymskiem. Grubo murów — forty"

fikacyjna. Jaka za moc ich wizania, niech suy za do"
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wód widok takich obomów, które, podgryzione dziaaniem

wilgoci wida do poowy u swyci podstaw, trzymaj si
dotd wyniole.

Przybylimy pod namioty wojskowe i oczywicie do^

znalimy jak najserdeczniejszego przyjcia. Pod warunkiem,

ie wrócimy na odpoczynek i „kuszuk" poudniowy, by

spoy w cieniu co Bóg da, sam naczelny „juzbaszy" ofia^

rowa si nam za przewodnika po bdnycli cieikaci, mia-

dy zwaliskami. Ale co do mnie, chodzio mi równie
i o stron podaniow, legendarn, o gadki fantastyczne, do

ruin si odnoszce. Lecz któ o tem lepiej móg wiedzie

od skromnego „papaza", którego samotny „monastyr" mia
by gdzie opodal pomidzy ruinami, w cieniu drzew ukryty.

Turek onierz pamita tylko o tem jedynie, e pod
fundamentami wspaniaej bramy, któr mu kazano prO''

chem rozsadza dla wydobycia istnie cyklopowych kwa^

drów, stanowicych jej naroniki i wizania dolne, w g"
bokiej ciemni owych podziemi stoi wryty kocio staroyt^

nych kosztownoci, „atun antykalary", którego straszliwe

potwory strzeg! Byli niedowiarki, co znueni cik prac
odrzucania gruzu zmykali chtnie przy lada pozorze do

szpitala w Prewezie; lecz wikszo dzielia twardo przekor

nanie, e juci prawowiernemu czowiekowi byoby mona
jako sprosta tyra tam skorpionom zakltym, byle si do"

kopa do zota, i pracowano zawzicie. Chcielimy wicej

posucha; wypadao po drodze odwiedzi „papaza".

Portal rozsadzonej wanie bramy, przez któr wjecha

limy w obrb zamarego miasta, bramy wschodnio'pou"

dniowej, nosi jeszcze cechy dawnej swej wspaniaoci w la^

dach miaego sklepienia.

Wjazd sam zawalony pytami, midzy któremi z tru^

dnoci konie nasze przechodziy. Na prawo od tej bramy
cignie si dalej linia murów obwodowych, spuszczajc si

powoli ku zatoce; linia oznaczona nadto wyranie wkl^
soci fortyfikacyjnych rowów. Pomidzy gruzami, tam
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na murach, onierze, korzystajc z ocalaych sklepie, dzi

do zaczarowanych jaski podobniejszych, pourzdzali sobie

wcale wygodne legowiska. Poniej bramy niedaleko niej

spotkalimy najprzód ruiny obszernych ani (term); zna
jeszcze niewielk sadzawk i gliniane rury, któremi dawniej

widocznie woda tu dochodzia z gównego wodocigu. Dalej,

w prawo i w lewo, lady rónych budowli powanych, do^

mów, moe paaców, subselijów, wity. O jake mizerny

przy tem wszystkiem dzisiejszy „monastyr", ndzna lepianka

„papaza" przy cerkiewce z gruzów.

Za to prawdziwie pikny i jedyny tu moe zabytek

póniejszej byzantyjskiej ju architektury przedstawia bazy^

lika chrzecijaska, opuszczona od wieków, lecz tak mao
wzgldnie uszkodzona, e monaby j byo jeszcze napra^*

wi i podtrzyma. Dotd jeszcze trzyma si mocno ksztatna,

omiogranna podstawa jej wiey. Bya to zapewne witynia,
powicona pamici apostoa pogan, S^go Pawa, który, po^

dug podania kocielnego, odwiedza Nikopol w drodze z Ko^
ryntu i zawiza tu pierwsze zgromadzenie, pierwsz „ek--

klezy" wiernych. Budowa ta znajduje si ju na pochyo"
ci zniajcego si ku samemu portowi wschodniego kraca
miasta; ku portowi mniejszemu, od strony zatoki Ambrac^
kiej, opuszczonemu od wieków i zrujnowanemu przez przerw
grobli i wylew wody w gb ldu. Tak, e dzi rybak tu

tylko goci; a przysta obecna Arty, staroytnej Ambracyi,

Salhora, na dalszej nieco wybrzea widowni pozostaa.

Papaza nie zastalimy w monastyrze, nie byo za
nikogo nade, coby nam jakich takich informacyi miejscom

wych udzieli. Ale cay przestwór prawie, jaki mielimy
przed oczyma, zalegay wspanialsze od innych ruiny, a wprost

naprzeciw na podgórzu zamykajcej (od pónocy) widnokrg
wyniosoci zarysowyway si jak na doni charakterystyczne

kontury amfiteatru, przeznaczonego dla uroczystoci akcyj-*

skich. Stamtd wyzieraa ku nam najwiksza ponta; nie
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byo wyboru, ruszylimy tedy ku wschodniej stronie pod"

górza.

Amfiteatr ten, wikszy, przedstawia przedewszystkiem

doskonay wzór tak wysokiej umiejtnoci, jak i powagi

budowniczej starozytnyci. Dziewitnacie wieków upywa,
a wspaniaa budowa stoi w gównych zarysach swych nie^

wzruszona. A jakie spoytkowanie warunków samej miej^

scowoci! Kierunek pochyoci by tu przewan wskazówk
ukadu budowy, zaledwie miejscami wypado wkopa si
w grunt gbiej. Pókoliste zatoczenia siedze dla widzów
zniay si w naturalnych ustpach a na dó, gdzie bya
scena, zwrócona ku miastu. Wszystko to wydatne jeszcze

w tej chwili: i pitrzce si pókola siedze na jakie kilka

tysicy widzów, i boczne portale, przez które dostalimy si
konno na scen, zawalon gruzem, i same attynencye tej

sceny. Rodzaj budowania—znany pomnikowy rzymski—ce"

ga mocno wypalana, kamie i ogromne pyty, jako fun^-

dament i oprawa muru. Dziwna rzecz! zb czasu w swej

kaprynej ironii jakby umylnie oszczdza bardziej przy"

bytki uciechy ludzkiej, a i dzi nawet widok tej ruiny, je"

dnej z lepiej ocalonych budowli staroytnych tego rodzaju,

nie robi adnego pospnego wraenia. Tak tu jako swo"

bodnie, jak wtedy, gdy pikne Nikopolitanki przyklaskiway

mimom lub gladyatorom, ani domylajc si, e w teje

chwili, w ciemni gdzie ustronnego przedmiecia, skromny,

lecz ognisty pimiennik z dalekiego Tarsu, opromienionego

równie wspomnieniem cudnej Kleopatry, opowiada nowe
twarde prawdy nauki nazarejskiej!

Lecz zato stadyum, o kilkaset kroków zaledwie od

amfiteatru odlege, gdzie podobnie odbyway si pami"
tkowe igrzyska, tak obrócone w perzyn, e ledwie rozpo"

zna si daje. Wyrany przecie, na przestrzeni kilkuset kro"

ków, rozdó czy parów, którego rby z gruzu murów dawnych
ziemia okrya i traw sam zazielenia. Obecnie przestrze
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ta wydaje si by zbyt szczupa, jeli tu miay si odby^

wa gonitwy ctioby tylko piesze.

Czy za owe igrzyska, iistorycznie pamitkowe, a usta''

nowione na rozkaz tryumfatora, dugo cieszyy si spodzie**

wanem powodzeniem, na to nie umielibymy sobie odpo^

wiedzie. Nie powstay one, podobnie jak olimpijskie, pod

dziaaniem religijno^artystycznego porywu samorzutnie ca^

ego narodu. Usposobienie italskiej kolonii Nikopola byo
wielce róne od usposobienia ludu greckiego. Napróino

poddano igrzyska te pod opiek Apollina, którego tei wi^
tyni na przyldku Akcyum August kaza wietnie odno"

wi. Wreszcie z czasem uroczysto igrzysk, jako instytucy,

tak rzec mona, urzdow, miano przenie do Rzymu, co

oczywicie sprowadzio w nastpstwie zupen juz swobod
zabaw ludowych w Nikopolu.

Wracajc na podany juz naprawd, za zblieniem si
poudniowej godziny, „rabat", pod namioty gocinnych
artylerzystów, skierowalimy si po drodze nieco bardziej

ku rodkowi miasta dla obejrzenia imponujcych zdaleka

zwalisk staroytnego zamczyska czy innej jakiej kolosalnej

budowy, wityni moe, której caa jedna ciana wynio^

sa pozostaa prawie nietknita. Zna na niej z zewntrz
w pewnych odstpach powtarzajce si troiste, guche por"

tale bardzo adnego rysunku; u góry za lady otworów,

jakby na okna. Cao nie da si podug rysunku na gru^

zach okreli.

Wypoczynek nasz poudniowy trwa, jak mona si
domyle, par godzin, nim soce si nieco nie zniyo; cho
nad spodziewanie nasze nie byo obawy upau przy cigym
przewiewie wiatru od morza po tym przesmyku, midzy
lini gajów oliwnych a acuchem pagórków wyniosych.

Animy spostrzegli si, jak czas nam szybko ulecia, i wy"
padao znów si na ko, by poow zachodni zamarego
miasta obejrze. Tymczasem mao si ju mówio o zwie"

dzonych zwaliskach. Towarzysze moi, ludzie wojenni, pod"



318 ALEKSANDER JABONOWSKI.

ochoceni po naleytej przeksce chioskim nektarem, ukry^

tym dotd w owej „debeneh" przy olstrach modego „he^

kim^baszy" (lekarza) z Fanaru, mieli zanadto wspomnie
z przygód tylko co ubiegej przeszoci, by takowycli przy

zetkniciu si z dalekim „musafirem" nie potrci. I nie^

podobna byo nie wierzy tym prostym, bez przecliwaek,

smtnym nawet opowieciom; tak jak przeciwnie adnemu
z paszów lub wogóle starszyzny nie daoby si wiary. Po^

strzegem ze zdumieniem, ie istniao nawet pewne poczucie

koleestwa midzy Grekami wojskowymi i Turczynami.

Amauty w naszem kóku na ten raz nie byo, wic tez nie

byo onycli odgraia si przeciw „Jónanom" (Joczykom,
wolnym Hellenom) za ich pretensye do Epiru, ie jeli cnym
Skipetarom tylko pozwol, to oni za dni dziesi w Ate^

nach stan, co, pod wielkim sekretem powiedziawszy, nie

jest wcale junakery na sowach—tak butni synowie Skan^

der''bega pewni s siebie.

Szo wic wszystko najspokojniej, gdy naraz poza na^

miotem, przy którym pod cieniem rozoystego drzewa wy^
poczywalimy, powstaje wrzawa i czausz subowy daje wia^

domo, i tyle upragniony „papaz" miejscowy wanie nad^

jed. Dziwnie jakie wesoe usposobienie, zupenie dla mnie
niezrozumiae, zapanowao na wie t w mojem wojennem
kóku. Za chwil stan przed nami osioek, obciony na^

gim kiem drewnianym, przy którym z jednej strony

przytroczony by kawa grubego bala, na cieniutkie deszczuki

porznitego, z drugiej za wisiaa torba wosienna, z której

szyje dwóch butli wyglday; na ku za samym siedziaa

bokiem niewielka figurka w czarnej opoczy, o czarnym

kopaku, a siwej brodzie, z go piersi, o przewiewnych

trzewikach, i umiechaa si ku nam wystraszenie, lecz i jo^

wialnie zarazem. „A witajie nam, ,,kirye pap", zawoano
jednogonie; by to bowiem naprawd, we wasnej osobie,

paroch nikopolitaski, powracajcy ze sprawunkami z Pre^

wezy.
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„Chuda fara, chudy pleban", a co gorzej, w takiej sa^

motni i na takiem rozdrou. Arnauci temu niedawno

ostatni mu par koni zabrah — wygociwszy u niego, wo^

leli powraca do domu konno, ni piechot. Z artylerzy^

stami byl zato „kiryos" w najwikszej przyjani, ba si

ich okrutnie i tuli ku nim. Czowiek dawnej daty, po tU"

recku mówi doskonale. Zreszt, oprócz posunitej do ar"

tyzmu umiejtnoci powtarzania lotem byskawicy swego

„kirye elejson!" — wyksztacenia adnego. Za to mona
byo w nim dopatrzy niema doz jakiej monomanii pro"

staczej, lecz poetycznej, co robio go podanym gociem
dla nudzcych si jednostajnoci ssiadów jego obecnych

—

Turków. Zaczepiem i ja go te o moje i naprawd
otrzymaem bardzo poetyczn opowie legendarn. Naj"

wyszy za to dopuci zburzenie Nikopola, e miasto to

byo wzniesione na pamitk zwycistwa nad kobiet! Te^

raz duch gniewny piknej królowej, unoszc si nad rui"

nami, strzee, by nic tu nowego na ich miejscu nie pO"

wstao. Lecz jake zostaem natychmiast rozczarowany, gdy

na moje dalsze zapytanie nic mi nasz papaz nie umia ju
odpowiedzie, powtarzajc jedynie ow opowie o skarbach

zakltych i skorpionach. Wypado zatem ruiny i dalej sa"

mym zwiedza.

W poowie zachodniej zburzonego miasta do ciekaw"

szych ruin naley zaliczy zwaliska wspaniaego „Palatium"

od strony poudniowej, opodal owych platanów pysznych,

pod którymi bylimy si najprzód zatrzymali. Dotd zna
jeszcze wewntrz nisze, gdzie stay zapewne statuy, lecz

zomów marmuru ani ladu. Posadzka niedawno jeszcze

widocznie zasypana gruzem, a zwalone mury bujnie okryte

krzewami— myrtów, jeyny, paproci.

Ku temu paacowi dochodzi bezwtpienia ów znako"

mity wodocig, lini potnych konstrukcyi którego zna
wyranie do dzi dnia na znacznej przestrzeni. Byo to
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prawdziwie mistrzowskie dzieo inienierskiej sztuki rzym^

skiej. Akwadukt ten staroytny prowadzi wod z parumi^

lowej odlegoci z obfitycli ródlisk podgórskici przy dzi^

siejszej osadzie Kaneli zwanej, blizko morza na pónoc,
w kierunku Parji.

Niedaleko tego placu rozsypa si w gruzy i drugi

teatr miasta— mniejszy.

Broni za Nikopola z tej strony, od strony morza

i gównego portu, przy którym dzi grecka wioszczyna Mi-'

tyka leiy, obszerny zamek „Paleokastron". Zwaliska jego,

rozrzucone po znacznym obwodzie, wiadcz o nieforem^

noci zaomów jego ogólnego konturu. Lepiej od cian
zamkowyci trzyma si mur obwodowy, z tej strony miej"

scami zdobny resztkami wieyczek obronnych. Tu tei

wznosi si jeszcze i gówna brama wjazdowa miasta, na"

prawiona przy Justynianie, o czem wiadczy ocalay krzy"

iyk nad jednem z wej bocznyci.

Otó i wszystko co do ruin!

Ogólny ici cliarakter nosi cechy kolosalnych ruin

rzymskich. Ludzie, co znaj Rzym dobrze, znajduj tu

onego iywe przypomnienie. Ten sam rodzaj budownictwa:

cegy, olbrzymie pyty kamienne, z Woch podobno nawet

sprowadzane, a co najbardziej — sam wyraz powierzchowny

miejscowoci, do „kampanii" rzymskiej wielce podobnej.

Lecz ie tak niewiele wzgldnie z ruin wspaniaego
miasta pozostao!? A ju ciy nad nim taka kltwa Boa,
jak nas upewni „kiryos papa", e wolno je dalej kademu
niszczy, nie za podnosi. Z ruin tych przewanie po"

wstaa dzisiejsza Prewcza, z ruin tych Wenecyanie opasali

mocnym murem nowe miasto, gdy Nikopolis „Preveza

vecchia" zwano, i pobudowali port i wszystkie dotd istnie"

jce tu zameczki; czerpa stamtd niemniej na swe dwory

i anie gony w swym czasie Ali"pasza z Tepelenu, zu"

chway satrapa janiski, a dzi Turcy je niszcz.
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Najniewtpliwiej jednak mnóstwo si tam pod gruzami

skarbów archeologicznych kryje. Co poczn z tem wolni

Hellenowie, gdy im cz ta Epiru przysdzona zostanie?

Sprzedadz zapewne kiedy za dobre talary bite Nieni'-

com prawo zaspakajania cho idealnie tylko swej namit"

noci starozytniczej, jak to zrobili tylko co ze zwaliskami

synnej z igrzysk Olimpii. Co tam znajd uczeni Germa-*

nie, maj pozostawi na gruncie, zawsze jednak wielki std
przybytek nauce uronie.

Tymczasem midzy rumowiskami Nikopola prónia^

czy Greczyn swe basztany zasadza leniwie; ma tu przecie

troch kukurydzy, fasoli i przerónych dy co niemiara.

Wlach za z Pindu, wiekuisty wlóczga, pasie tu zim swe

stada owiec, wracajc znów w góry na lato bez obawy o los

swych kolib ze trzciny i sitowia. "Wcale zajmujco wy-'

glda mode Wasz dzikie w swym krótkim biaym kon"

tusiku o rkawach na wylot, w biaej fustanelli i takieje

czapeczce wysokiej, zbrojne w par pistoletów i swój za^

krzywiony pastora nieodczny. Widziaem wanie takie'-

go chopczyn na czele jednego spónionego stadka, w cie^

niu rozoystej figi wypoczywajcego.

Kto s ci Wasi? — Czy potomkowie wystraszonej

w góry i tam zdziczaej ludnoci italskiej Nikopola i in"

nych osad rzymskich? Rzecz wtpliwa. Prdzejbym ich

uzna za przybdów pastuszych drog wyyn Bakanu ai

od Karpat dackich, z czasem tylko potem zmieszanych

z resztk tutejszych Italów.

Tak rozwaaem rzecz t z towarzyszem— fanaryot,

wracajc cudnym wieczorem do Prewezy. A Turcy tym^
czasem harcowali; Selim^effendy, gocinny „juzbaszy", który

nas odprowadza, popisywa si swym niepospolitej pik^
noci anatolcem — jedynem swem ukochaniem na wiecie.

Arnauci szli do domu „jako wilcy", robic tem naprawd

Pisma t. V. 21
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cze hcrcegowiskicmu przysowiu, ie góral „kao wuk
hoda"! W miecie rozstalimy si, unoszc z sob kady nie^

zawodnie zupenie inne wraenia.

Jam by uszczliwiony; bya to nadto próba si mi
wracajcyci — i próba znakomita.



MIGRACYA OBECNA LUDÓW PÓWYSPU
BAKASKIEGO.*)

Preweza (Albania), i o lipca.

Cicho tu, spokojnie, zbyt spokojnie nawet napozór,

w tej ustronnej i skromnej Prewezie, sennie niby spoczy^

wajcej, w obliczu pamitnego w dziejach staroytnego wiata

przyldka Actium, w cieniu oywczym swych gajów oliwnych

i pomaraczowych sadów! Czonkowie komisyi granicznej

dawno si rozjechali, nic nie sprawiwszy; wrócili w góry

swe i butni begowie, o stroju malowniczym, którzy tu wrza^

wnie przypominali si strwoonej kolonii greckiej; obawy
rozwiay si, wszystko przycicho. A jednak szeptem powta"

rane wieci—podav. ane z Aten, przychodzce ze Stambuu—
o przypuszczalnym wyniku, bardzo blizkim moe, rozpocz-'

tych n nowo rokowa nad lini przyszej grecko-tureckiej

granicy, trzymaj tu umysy w najwyszem wyteniu. Czu
jakby w powietrzu, e nakoniec i dla tych tu krain, stacza^

jcych si z wyyn sdziwego Pindu, zblia si chwila po*-

dobnej migracyi ludowej, jakiej doznay ju, tak niedawno

temu, lub jeszcze doznaj, inne, bardziej pónocne, dzielnice

Bakaskiego pówyspu.
Preweza te stanowi doskonay punkt obserwacyjny.

*) „Gazeta Polska", 1879, Nr. 162.
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Widzi si tu obecnie przedstawicieli (staych lub doranych
jedynie) wszelakich ludów Turcyi europejskiej, skupionych

tutaj, zbrojno lub bezbronnie, ku ostatecznej rozprawie czy

rozbratowi. Co wicej, same agencye konsularne, rozliczne

a tak sprzeczne w swych widokach, s tu moie dzi bacz"

niejsze, nii gdzieindziej.

Rozumie si tu wic doskonale, ze, w razie gdy z Tes-'

sali i poudniowy Epir bdzie ustpiony Grekom (czy

Hellenom — jak oni wol, by ich nazywano), znów migra^

cya ludowa niezawodna. Bitny Arnauta, któremu Europa

nie pozwoli rozprawi si po swojemu z nienawistnym

mu „szawurem", nie pozwoli spali Koryntu i Aten, sam
tez nie podda si spokojnie „Jónanom" (Joczykom) i co^

fnie si gbiej w góry Albanii lub ku Macedonii zejdzie.

Nieatw bdzie mia spraw rzd ateski nawet z ortodo^

ksaln ludnoci Tosków: poczucie odrbnoci narodowej

rozbudzone wszdy, i napewno goni ze swego bohaterstwa

w czasie wojny za niepodlego greck Sulioci dzisiaj nie

powiciliby ani jednej krwi kropelki za ide panhellenizmu.

To samo mona powiedzie i o Wlachach, pascych liczne

swe stada owiec po halach wyniosego Pindu. Lud ten, ro^

maski z mowy a zagadkowego pochodzenia, który wyda
by ze swego ona tylu znakomitych z powicenia patryo'-

tów greckich, w chwili obecnej walczy juz zawzicie ze swem
duchowiestwem o szkoy gminne i, bez wtpienia, w da"

nym razie bdzie wola uchyli si od cywilizatorskich za^

chcianek Hellenów równie przez opuszczenie swych siedzib.

Jednem sowem, zblia si i tu, u obustronnych pO"

dnóy Pindu, „exodus", podobny do tego, jaki oto co tylko

odby si na pochyociach pasm Bakanu.
Istna to wdrówka, migracya ludów! Z daleka tam ani

podobna domyle si caej jej doniosoci. Kto zna dotych"

czasowe mapy etnograficzne Bakaskiego pówyspu, Lejean'a

naprzykad, a choby i póniejsze, w wielu razach nie b^
dzie w stanie wcale si zoryentowa: takie tu przeobraenie
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Stanowcze w stosunkach geograficznO''etnoIogiczn7ch ostatnia

wojna wschodnia za sob sprowadzia! Nawet kto pilniej

zwraca uwag na fakta odnone, podawane doranie przez

dzienniki, podobnie doniosoci tej naleycie oceni nie

moe: nieodzowne pod tym wzgldem ywsze zetknicie si
z rzeczywistoci.

Falowanie migracyjne ludów Bakaskich wprawdzie
nigdzie jeszcze nie uciszyo si, nie ustao; jednak silniejsze

rzuty onego dadz si przecie ju dzi wyraniej zakreli.

A rzuty te, trzeba doda, byy bardzo silne, gdy si ich

ogó cay obejmie! Poczwszy od wiosny pozaprzeszego

roku do lata obecnego—zdaniem dobrze poinformowanych

—

milion jaki co najmniej wynoszca ludno, rónych szcze^

pów i jzyków, odbya fatalne „chassez^croisez", szukajc

nowych, bezpieczniejszych dla si siedlisk. Zbytecznem wsz'-

ke byoby dodawa, e aden z ludów nie opuszcza, jak

to byo w czasie wielkiej wdrówki narodów, dawnych
swych ognisk cakowicie.

Oczywicie, i najznaczniejsze skrzyowanie si migra"

cyjne odbyo si wród dwóch szczepów, które wojna osta-'

tnia rzucia, wyjtkowiej, przeciw sobie wzajem, do walki

miertelnej—nawet o siedziby. Byy to szczepy: sowiaski

—

Bugarzy przedewszystkiem, i turecki — Osmanowie rume^-

lijscy. Bardzo te znaczco porwani byli wirem wychodczym,
osiedleni tak niedawno jeszcze u Bakanów, Czerkiesi; mniej

daleko ulegli mu Arnauci i Grecy; lecz nie uniknli jego

mocy nawet Izraelici, nawet Cygani.

Wychodztwo stanowcze, rozpoczte z wiosn r. 1877,

byo, jak sobie przypominamy, poprzedzone nieco pierwej

—

nieokrelonem falowaniem migracyjnem jedynie. Ju w r.

1875 „kmety" bosascy poczli tumnie rzuca swych „be^

gów", na los szczcia, sami szukajc przytuku u pobra^
tymców, w ziemiach horwackich korony w. Szczepana.

Powoli ilo wychodców tych urosa do stu tysicy niemal;

nikt ich przecie w domu nie zastpi, a z okupacy austrya-'
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ck wikszo wraca ku opuszczonym progom. "W nastp^

nym za roku (1876) nieszczliwe powstanie bugarskie

w maju spowodowao byo wyludnienie wielu osad z Tra--

cyi, pomidzy stokiem poudniowym redniej " Góry (Ho-'

dia " Bakanu) a pónocn pocliyoci Dospadzkiej po^
niny (Rodopu). Lecz iaso do stanowczej migracyi podao
dopiero przekroczenie wojsk rosyjskicli przez Dunaj.

Pierwsi rzucili si do ucieczki Czerkiesi, osiedli w Do^

bruczy i dalej po Bugaryi; przykad ich naladowali wnet

Pomacy (muzumascy Sowianie bugarscy)—prawie wszy**

scy; a z nimi i znaczna cz Turków, ze rednich (jak

wistów, owiec, Ternów) sandiaków Dunajskicgo wilajetu.

Wyznawcy ci gorliwi proroka, przeszedszy Bakany, oparli

si zaledwie (w przewaniejszej iloci) a o Adryanopol

i — do opuszczonych swych siedlisk juz wicej nie wrócili:

nawet rodzimi Pomacy. Podobne wychodztwo spowodo^-

wao nastpnie, w cigu r. 1877, przejcie wojsk rosyjskich

(pod jen. Hurkiem) przez Bakany. Teraz ludno muzu^
maska trackiego Zagórza (Zagorje) — z obwodów nast.,

jak Kazanyk, Jambol, Zagora (Eski^Zahra) — umykaa
co tchu w gb kraju. Nie byo rady: mciwy nó bugar*'

ski pozostaych wrogów krwi swej nie szczdzi!

W odwet za to, gdy niebawem Sulejman^basza a ku

Bakanom si posun— z ludnoci bugarskiej chrzecijan^

skiej na temie Zagórzu pierzcha kady dalej ku pónocy,

kto nie chcia zgin w rzeziach, jakie zakrwawiy obydwie

Zagory, Karow i inne miejscowoci synnej rói krainy.

Poczem Sulejman wyprawi blizko dziesi tysicy bugar^-

•kich kobiet i dzieci, wdów i sierot po wikszej czci, do

Adryanopola, skd je dalej rozmieszczono po okolicznych

osadach. Lecz, po nastpnem zajciu przez Rosyan tego

miasta, wiksza cz rodzin bugarskich, które tu byy
izukay przytuku, wrócia ku dawnym ogniskom. Co ró^

wniei moina powiedzie i o Izraelitach, mowy hiszpaskiej

(Spagnuoli), jacy podobnie byli tam pierwej zbiegli.



MIGRACYA UJDÓW BAKASKICH. 327

Jak pierwszy ten akt, ieli tak rzec mona, tumnego
wychodztwa rozpoczty zosta skutkiem przekroczenia wojsk

rosyjskicti przez Dunaj, tak iaso do aktu drugiego, i naj"

fatalniejszego ze wszystkicli, poda upadek Plewny, po pod^

daniu si Osmana^^baszy.

Natycimiast po owym, tyle stanowczym w dziejaci

wojny ostatniej, wypadku rzucia si do ucieczki za Ba^
kany ludno muzumaska z caej zaciodniej Bugaryi,

osobliwie z sandiaku Sofijskiego. Z Tryadycy tez (Sofii)

umknli co tcliu i liczni, zamieszkali tam. Izraelici. Z pO"

cztkiem za nastpnego roku (1878) odby si, win naj^

bardziej samego rzdu tureckiego, który ku temu zacica,

ów straszliwy, peen najtragiczniejszycli scen, „exodus" zi^

mowy muzumanów, którego przeraajce szczegóy pa^-

mita kaidy, kto pilniej czytywa dzienniki. Caa ludno
turecka i czerkieska z pónocnej i zaciodniej Tracyi, z ob^

wodów: Sliwna, Powdywa (Filipopola) i Adryanopola, po^

dniosa si naraz do gromadnego wycliodztwa — bez po^

wrotu na wieki, zwracajc si gównie ku Bosforowi i Ana^
tolii. Ile jej wtedy wygino w drodze, od mrozów i przy^

gód wszelakicli— osobliwie kobiet i dzieci— któi obliczy

jest w stanie!

Wicej stu tysicy zatrzymao si w Stambule, gdzie

znowu tysice z nich wymary z godu, tyfusu, ospy. Cz
tyci zbiegów rumelijskici dostaa si jednak pomylnie do

Azyi Mniejszej; inna odpyna ze Stambuu do Syryi.

Po zawarciu ugody w San^Stefano poczli tez byli pO"

zostali w Stambule wycliodcy próbowa powrotu do swyci
siedzib opuszczonycli; ale cz ici nieznaczna zaledwie zdo^

aa si na nowo tam zagospodarowa: wikszo znalaza

domostwa swe zburzone lub zostaa przez Bugarów od"

parta. Adryanopol wic sta si teraz gównem przytulisz

kiem tyci rodzin wycliodczycli, które powstrzymane byy
w powrocie do dawnyci progów. Ilo icli przeciodzi 30

tysicy dusz— po wikszej czci Turków i Cyganów, któ"
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rzy, jak wiadomo, z panujcem tu wyznaniem trzymaj.

Czy za ów nowo^inaugurowany porzdek na trackiem Za^

górzu, albo tak w Berlinie ochrzczonej „Rumelii Wschód-
niej", zmieni co pod tym wzgldem— rzecz wtpliwa: da^

wne siedziby muzumanów zajli juz przewanie przybysze

z poudnia — Bugarzy.

Wycliodztwo to Bugarów z poudniowo^wsciodniej

Tracyi ku pónocnemu Zagórzu moie by wzite za akt

trzeci owego, tyle smutnego, dramatu migracyi. Odbyo si
ono jednoczenie z opuszczeniem przez wojska rosyjskie

Czataldiy, Rodosto, Malagry i innych punktów poudniom

wych. Za Sowianami tamtych okolic poszli w lad nieba"

wem Greko^Bugarzy i wielu Greków nawet z obwodu De^

motyki i doliny Ardy, — wystraszonych przez powstaców
muzumaskich, co byli w górach Rodopu gronie zasiedli.

Ilo samych tych wychodców chrzecijaskich z poudnia—
20 tysicy przechodzi.

Wogóle fatalne owo „chassez^croisez" dwóch przewa"

niej szczepów— tureckiego i sowiaskiego— w ziemiach bu"
garskich wypado oczywicie na wyczn korzy Sowian!

W chwili obecnej ywio turecki mona uwaa za zu"

penie prawie wypleniony w caej Bugaryi zachodniej i w ob"

wodach tak zw. „Wschodniej Rumelii", pomidzy Baka"
nami i Rodopem. Tem bardziej mona to powiedzie o Czer"

kiesach, którzy si teraz o Carogród oparli wyczniej. Cho"

ci w Bugaryi wschodniej, w której Turcy zawsze byli

silniejsi, wikszo ich pozostaa na miejscu, na Dospadz"

kiej za poninie (Rodopie) si tamecznych Pomaków pO"

mnoyli nawet znacznie zbrojni przybysze muzumascy
rozmaitego pochodzenia. W Macedonii natomiast stosunek

etnologiczny zaludnienia prawie si nigdzie dotd nie zmieni.

Przysdzenie Woochom Dobruczy pozostaje podobnie
bez nastpstw prawie pod wzgldem zmian w dotychczaso"

wem etnicznem rozmieszczeniu ludnoci. ywio romaski
zreszt nie bdzie nigdy w stanie wyprze stamtd innych,
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od wieków tam zasiedziaych. Bugar przedewszystlciem nie

ustpi, w mocnej wierze, e niedugo tez tu przecie tego

wooslciego panowania; nawet Gaga^Uz, Bugar^-clirzecijanin

tureclciej mowy (potomelc zapdzonycli tu, po pogromie

mongolslcim, Uzów, Poowców), talcie si std nie poruszy.

Tatarzyn, Ictóry, nad podziw, nigdzie prawie w Bugaryi nie

ruszy si z miejsca, przysiad tem mocniej w Dobruczy,

owej maej Scytyi staroiytnyci, e pocztek jego tu osad

niektóryci datuje jeszcze od owej liordy „podolskiej", przez

litewskicli Koryatowiczów za Dniestr wypartej.

Wycliodztwo turaskiego ywiou z uwonionyci z pod

wadzy Osmanów ziem bugarskicli trwa przecie dotd nie^

ustannie.

W zacliodniej stronie Bakaskiego pówyspu poczli

tez Arnauci przed Sowianami ustpowa z siedlisk, jakie

tamtym, pod opiek tureck, dawniej byli wydarli. Mówimy
tu o albaskich do niedawna okrgach, ku Serbii i Czar^

nogórzu przydzielonych. Lecz doniosoci tego wychodztwa

nie da si jeszcze okreli. Energiczna to niezmiernie natura

tego potomstwa dawnych Illirów, — i nieatwo je bdzie wy^
prze ze starej Serbii, bez wzgldu kto tam na bitnego

Skipetara od Nowego " Bazaru nastawa zechce! Prdzej po^

dzieli si on ziemi dobrowolnie ze swym prawowiernym
wspówyznawc, jak pierwej z Czerkiesem, gdyby mu teraz

osawiona „szwabsko " madiarska" gospodarka w Bonii
i Hercegowinie tumy rozdsanych agów tamecznych na

kark zepchna.

Ruch za ludnoci w samej Bonii i Hercegowinie, pod
wzgldem zmian etnograficznych, wcale adnego znaczenia

istotnie nie ma: dokoa lud jednej krwi, jednej mowy—mimo
rónicy wiary. Rozbiege „kmety" powoli wracaj, a jeli

par tysicy „Turczynów" kraj opucio, nikt obcy przecie

miejsca ich nie zaj; Czarnogórcy za, co si coraz gciej
siedl na rbie Hercegowiny, — swoi ludzie. Zreszt wychod-*
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two odgraajcych si juz gono „Mujów" liczne bardzo

by nie moe.
Ale myliby si wielce, ktoby sdzi, ii ruch emigra^

cyjny ludów Bakaskiego pówyspu na lekkiem tylko fa"

lowaniu juz si zatrzyma! Zblia si powoli cika próba

i dla Arnautów, zarówno dla rycerskich Ggów, jak dla

Tosków zapamitaych. Cni synowie Skander^bega i Alego

z Tepelenu gów swych pewno nie poauj; lecz cinici
wyla si bd musieli dalej — na Macedoni.

A tymczasem cicho tu, spokojnie, w wysunitej na

pierwszy ogie, straniczej Prewezie!

Jl.J.
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WSPOMNIENIA I ZARYSY.

Preweza, 5 sierpnia.

Przed ostatecznem poiegnanicm gocinnej Albanii, w któ^

rej przepdziem najprzyjemniej cale prawie ubiege pó^
rocze, kpic si w powietrzu oiywczem jej gajów i gór,

jej wybrzey morskich, wypada mi przywoa na pami
rozproszone wraenia, skupi w cao jak oderwane fakta,

by si tem, niby wizk myci wspomnie, z wami nastpnie

podzieli.

Zebraoby si tego przecie na wizk zbyt spor, ai

nazbyt moie obfit, by mona tu byo, mimo ywej po^

dniety, jak stanowi niezaprzeczona wieo przedmiotu,

roztoczy tre onego w naleytej peni. Z koniecznoci

tedy musz si ograniczy w jak najcilejszym zakresie,

podajc to mianowicie, co jest u nas mniej znane a za"

razem drga ttnem nieugaszonego, odnawiajcego si nie^

ustannie, ycia; musz poprzesta na faktacli, przywiadcza^

jcyci yciowemu wyteniu cliwili obecnej, przygotowa

nemu tu cigiem caych wieków poprzedniego uderzajco

oryginalnego ycia narodu i spoeczestwa.

*) Ateneom, 1879, t. IV, zesz. 2.
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Mniejsza, i natura kraju jest tak wspaniaa w ogól"

nym charakterze, tak pena przepycliu w niezrównanem

urozmaiceniu, w najywszyci kontrastaci na kadym krO"

ku; — jest bogatsza od ielweckiej o ca sw rolinno
poudniow, o wybrzea dwócli mórz bkitnych, uroczych.

Mniejsza o zwizane z t imponujc natur Albanii naj"

starsze mityczne legendy wiata klasycznego, korzcego si
na wspomnienie straszliwego jej Acherontu, szukajcego

wskazówek iycia w zagadkowych odpowiedziach, osonitej

koronami przedwiecznego dbu, wyroczni w Dodonie. Po"

min to musimy! Pominiemy równie ca przeszo hi"

storyczn niezmiennego w swej istocie, wród tylu dozna"

nych przeobrae, ludu tej krainy.

Wreszcie pocóby jej bliej dotyka?
Lud ten staje i dzi w obliczu cywilizowanej Europy

w takiej postaci przedwiecznej, pierwotnej, jak gdyby prze"

byte dwa tysice lat z gór nie istniay wcale w jego dzie"

jach wewntrznych!
Natomiast, najwyszego znaczenia nabiera w obecnej

dobie wanie cilejsze okrelenie cech charakterystycznych

jego wewntrznego ycia.

Ostatni to podobno lud, odkryty przez cywilizacy

i dla cywilizacyi, w cigu biecego wieku, na poudniowo"
wschodnim kracu Europy; ostatni, po Serbach i Buga"
rach, zagarnity w zakres naukowy etnologii; bo te osta"

tni, który tam z kolei po innych upomnia si w gos o przy"

znanie mu przez areopag Europy odrbnych praw jego na"

rodowych.

W odwet za to poznanie jego blisze nieskoczenie

wicej, ni wczeniejsze zbadanie jzyka i etnicznego cha"

rakteru jego ssiadów — ludów i nie tyle staroytnych i le"

piej ju znanych — przyczyni si do rozszerzenia i ugrun"

towania posad narodo^znawczej wiedzy naszej. Nietylko bo"

wiem jzyk Albanów, bardziej naukowo zbadany, otworzy

najniewtpliwiej pod wzgldem lingwistycznym niemniej
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szerokie od litewszczyzny wierzeje ku sanskrytowi i pier^

wocinom aryjskim wogóle, lecz, co wicej, z drugiej strony,

pod wzgldem socyologicznym i archeologicznym, obezna"

nie si glbsze z tym narodem poprowadzi do tyle pO"

danego rozjanienia przed^helleskiej, pelazgickiej epoki

wiata klasycznego.

Istotnie, nauka, jakby od niechcenia tylko zwracajca

dotd uwag sw na Albani, z nielicznym wyjtkiem now"

szych uczonych, na których czele stoi wielce zasuony
Hahn, waciwy inicyator studyów albaskich, przyznaa

ju ostatecznie, bez wahania, ten fakt zasadniczy, ze dzi"

siejsi mieszkacy tego kraju s najbezporednicjszymi po"

tomkami staroytnych Epirotów czy Illirów wogóle, któ"

rych znów rodowito pelazgicka jest pewnikiem dziejów

staroytnych. W potrzebie, stwierdziyby to nawet fakta

obecne a mao komu znane, jak np. lady ludnoci o al"

baskiej mowie po drodze Pelazgów z Maej Azyi ku

pówyspowi Bakaskiemu; na wyspie Samos u brzegów

Anatolii; na gonej z bohaterstwa w czasie wojen za nie"

podlego Hellady, do dzi arnauckiej, wród Archipelagu,

wysepce Hydrze; na wyynach Attyki wreszcie. Wogóle
nadto wypada przyj, i w teraniejszych Albaczykach

skupiy si wszystkie te ywioy trako"illirskie, co nie chciay

da si pochon wylewajcym ku poudniowi, o wicie

wieków rednich, niepowstrzymanym falom Sowiaszczy"

zny, szczególniej za ssiedni Illirom ywio macedoski.

Nie zdoali wprawdzie Albaczycy uchroni si od

przemocy politycznej Sowian: ulegali tak carom serbskim

jak i bugarskim; lecz w górach niedostpnych przecho"

wali nietykalnie swój obyczaj stary i narodowo. Na zmian
obyczaju tego nie byy te w stanie bynajmniej oddziaa

i przemone wpywy wspózawodniczce: z jednej strony

Greków byzantyjskich, z drugiej Wochów(Wenecyan); cho"

ci bowiem ustaliy one rónice obrzdu religijnego, a"

ciskiego na pónocy, greckiego za na poudniu Albanii,
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rónica ta wszake nie miaa tu nigdy podobnie stano-'

wczego znaczenia, jak u innych ludów.

Mymy, za naszemi Tatrami, zasyszeli po raz pierw-

szy o dalekici Albaczykaci juz dawno, bardzo dawno

temu: w dobie najpikniejszej i najwicej boliaterskiej icli

narodowego ycia. Kady si oczywicie domyla, i wska^

ujemy tu na czasy, kiedy wscliodniej cirzecijaskiej Eu--

ropie przyszo wystpi do miertelnych zapasów z wdzie^

rajcym si niepowstrzymanie w jej wntrza islamizmem,

opowiadanym krzyw szabl tureck. Wszelkie wysilenia

odosobnione ludów bakaskich ku wasnej obronie prowa^'

dziy je do tem pewniejszej zguby: po Kosowem polu ju
tylko wikszemi zbiorowemi siami mona byo stawi

czoo rozzuchwalonym cigiem powodzeniem Otomanom.
Pamici modego Jagieowicza przynaley cze, i on pierw-

szy powoa zagroone ludy do gromadnego spoem wy^

stpienia przeciw pó''ksiycowi w sposób zaczepny. Jak

owo powoanie byo przyjte, jakie byy nastpstwa bitwy

fatalnej pod Warn, powszechnie wiadomo ! Wtedy to i Al^

baczycy chwycili za bro i nie zoyli jej, jedni tylko, a
dopiero, kiedy wród rozpaczliwych wysile doprowadzeni

zostali naprawd do ostatecznoci. Znany ich bohater Ka"

stryotycz Jerzy, ze czci przez samych wrogów Skander^be*-

giem nazywany, by najwierniejszym sojusznikiem naszego

nieszczsnego bohatera!

Potem, po upywie niespena dwóch wieków, pozna-

liimy tych zapomnianych sojuszników Warneczyka nieco

bliiej i, na nieszczcie, w zupenie nowej ju postaci, przo^

dujcych wszdy zastpom tureckim muzumaskich Ar^

nautów. W samej rzeczy, gdy si w owych zastpach „ru^

melijskich Turków", z jakimi musieli si zwiera nasi het"

manowie, po Wooszy i Podolu, rozejrzy naleyciej, widzi

ti naocznie, i mielimy tam do czynienia przewaniej

z prawowiern szlacht sowiask i albask, z Bonia^

kami i Arnautami przedewszystkiem, skorszymi zawsze do
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wypraw od leniwiejcych w dostatkach Osmanów. Nawet
na wielko''wezyrowskini urzdzie w jasnym Stambule naj^

groniejszymi naszymi przeciwnikami byli Albaczycy ze

krwi, jak owa naprz. synna rodzina Kiuprilich, z macedo^
skiego Welesu, z której ostatnim czonkiem, Kara^-Mustaf,

przyszo si przecie zmierzy, ze saw, pod Wiedniem, So^

bieskiemu.

Imi Skander^bega czcz wysoce wszyscy Albaczycy
bez rónicy wyzna, nosz na jego pamitk zdobne opon"

cze (jakuce) i sawi go w swych pieniach wojennych, jako

najdzielniejszego wodza i bohatera narodu; ale od jego zej"

cia, ugici pod przemoc islamu, przyjwszy zwierzchnictwo

Porty, stali si oni odtd najpotniejsz dwigni jej mili"

tarnej w Europie przewagi, najwytrwalsz podpor nastpnie

jej sil omdlewajcych.

Uderzajcy to naprawd fakt dziejowy i etniczny, nie

dlatego, aby mia by wyjtkowym lub rzadkim nawet,

sam przez si ; lecz e przedstawia nam w sobie niespotykany

gdzieindziej stopie wytenia uczucia danego narodu w dwóch
tyle sprzecznych napozór kierunkach, jak podtrzymywanie

najognistsze swej odrbnoci szczepowej z jednej strony,

z drugiej za powicenie si, niemal bez granic, widokom
politycznym obcego szczepu i spoeczestwa. Oczywicie
musz istnie gbsze przyczyny podobnego faktu. Tóma"
czy go zwykem uniesieniem nowonawróconych byoby
ju dzi niewczenie; strona religijna najmniejsze ma tu

znaczenie. Gdy si za rzeczom przyjrzy bliej, dostrzeemy
atwo, i maj tu wag bardziej stanowcz: najprzód nie"

powcignita wojowniczo i niesychany konserwatyzm
samych Albaczyków, a potem wspaniaomylnie mdra
polityka Otomanów w czasie obalajcej wszystko pod stopy

ich potgi. Byle tylko bowiem przewodniczca klasa pod"

bitego przez Turków narodu przyja islam, zostawiali oni

mu najzupeniejszy samorzd i nie wdawali si wcale

w sprawy onego spoeczne, nie dotykali wcale jego starych
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obyczajów. "W ten sposób przywizali ku sobie nierozer'-

walnemi (a do ostatniej chwili) wzy Boniaków; w ten^

e sposób przywizali i Arnautów. Tych ostatnich za o tyle

silniej od pierwszych, o ile nieustannemi wojnami dawali

podan straw ich nienasyconej namitnoci rycerskiej,

cznie z iyw cigle podniet ambicyi naczelników ich

klanów. Trzeba tez bowiem zawsze pilnie wyrónia istot

wzów moralnych z Porta i chalifatem dwóch tych ssie"

dnich i przyjaznych wzajem w islamie ludów. Boniak to

Sowianin, o wspólnej jego caemu szczepowi wraliwoci
niewieciej dla wszelkiej obcej idei, nowej a poetycznej; da
si on unie naprawd ideaom nauki arabskiego proroka,

polubi j szczerze. Arnauta, nieunuony zachowawca, po"

zbawiony jakby zupenie wyszego zmysu poetyczno^reli"

gijncgo, upatrywa w prawowiernoci jedynie rodek dla

swych widoków rodowych i osobistych; gotów on na wszyst^

ko, byle mu tylko w jego górach rodzinnychy byo wolno

podug obyczaju przodków.

Tyle wic wasnej rzutkoci i wytrwaniu, ile szerokiej

swobodzie pod azyatycko^muzumaskim namiotem federa*-

cyjnego Otomanów systematu rzdu, zawdziczaj Alba-'

czycy, i mogli przechowa nietykalnie odziedziczony od

wieków obyczaj narodowy, mogli ochroni od zaguby szcze

pow sw odrbno. Tragi^komedya „tanzymatu", osawio*'

nych tureckich reform, zastosowana ostatnimi czasy ró^

wnie i do nich, nie zdoaa jeszcze waciwie nic a nic

starej ich samoistnoci nadwery. Dzi tedy, jak przed

wieki, przedstawia si nam te i kraj ich cay jako zam"
knity w sobie wiat osobny, nietylko w gronie cywilizo<'

wanych i mniej cywilizowanych spoeczestw europejskich,

lecz nawet w obliczu bliszej im, pod wielu wzgldami,
barbaryi tureckiej, muzumaskiej.

Przez „Albani" rozumie si pospolicie kraina Ba^
kaskiego pówyspu, stanowica pewn geograficzn cao,
zawart w postaci podunego czworoboku, pomidzy mo"
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rzem Adryatyckiem i Joskiem a acuchem Pindu i onego

przedueniem ku pónocy ai ku wyynom Szar^daliu, od

zacliodu na wscliód ; oraz pomidzy portem Baru (Antivari)

Skadarskiem jeziorem i szczytem Komu od pónocy a za"

tok Ambrack (Arty) od poudnia. Albaczycy za sami

obejmuj jednak pod t nazw i okrgi przez nici zamie^

szkane, poza t kres ku pónoco^wscliodowi bardziej le^

ice, jak Kosowe pole w Rascyi (starej Serbii) i wierzcliO"

wiska "Wardaru ku Bitolii (Monastyrowi) w Macedonii. Turcy

równie nazwie „Arnautyk" (Albaszczyzna) szersze znaczc"

nie nadaj.

Nazwa ta wszake „Albanii" jest obca i ludowi sa^

memu ledwie znana, przynajmniej nieuywana przeze ni"

gdy. Powstaa ona w wiekacli rednici, i oczywicie w ustacli

italskich najprzód ssiadów, od niewielkiego okrgu nad"

brzenego, noszcego oddawna (Ptolom.) to miano. Byzan"

tyjscy Grecy wytworzyli z niej, w swej wymowie, form „Arva"

nia", a dla ludu „Arvanita"; skd potem powstay tureckie

przezwy „Arnaut" i „Arnautyk", powszechniej dzi na miejscu

uywane. Lecz sam lud albaski zwie si w swej mowie je"

dynie „Szkypetar", kraj za wasny nazywa jedynie „Szkyperi",

„Szkypeni". Dumne to nazwy niezmiernie, które móg przy"

bra tylko tak namitnie wojowniczy góral, jakim jest Al"

baczyk. Znacz one w jzyku jego: „syn orli" i „kraina

orlt", od wyrazu „szkype", orze. Modziutka za erudycya

albaska (nie umiechajmy si, nie zawsze tak junaczo nic"

wybredna, jak w niedawnych manifestach) odnosi ich pO"

cztek, z Plutarchem w rku, a ku czasom pierwowzoru

wszelkiego póniej wodza Arnautów, gonego w staroy"

tnoci Pyrrusa, króla Epiru. Przypomina ona z tego pO"

wodu, e gdy raz wojownicy tego króla, w uniesieniu nad

jego miaoci i bystroci militarnych obrotów, przyrównali

go do ora, Pyrrus w odwet ich samych nazwa skrzydly

orlemi. Nad miano te „Szkypetar" nie chce butny Aba"
czyk zna adnego innego i odpaca wiksz uprzejmoci,
Pisma t. V. 22
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jeli cudzoziemiec, obc mow nawet do przemawiajcy,
temi wanie mianem narodowem go uczci.

Przy tej powszechnej, jednej jedynej nazwie narodowej,

nie stanowi przecie Albaczycy jednolitego narodu; od nie"

pamitnych wieków rozszczepieni oni zostaj na dwa gló^

wne konary: od pónocy Ggów i Tosków od poudnia.
Dzieli ich rzeczka Szkumbi, stanowica zarazem lini gra"

niczn midzy Albani wysz, czyli Gegary, i nisz, albo

Toskary. Albania nisza to staroytny Epir, wysza za—
dawna Illirya poudniowa (graeca), gdy pónocn (barbara)

ca Sowianie, Serbowie z Horwatami, posiedli. Do tego

geograficznego i etnicznego podziau, któremu towarzyszyo

wyrónienie historyczne i kulturowe nawet, zastosowywali

si i Turcy, tworzc w Albanii od samego pocztku dwa
odrbne wielkorzdztwa (wilajety), Skadarskie i Janiskie.

Przyczem uwzgldniaa niemniej Porta i sam podzia przed"

wieczny dwóch tych gównych gazi skipetarskich na wie"

loliczne klasy, pokolenia i rody. Mimo wszystko, zawsze

to tylko jeden naród, przedstawiajcy w sobie samym, w spo"

sób wyjtkowy, cay szczep odosobniony.

Pod opiek tureck przekroczyli muzumascy Arnauci

(Gegowie) naturalne granice Albanii od wschodu i pónocy,
gdzie posunli si a poza kres wododziau ojczystego

Drinu i dorzecza dunajskiej Morawy, zajmujc gniazdowo"

serbskie obszary Rascyi; osobliwie od czasu, gdy, po nie"

szczliwych wojnach austrO"tureckich, pod koniec w. XVII,

znaczna cz jej sowiaskich mieszkaców wyniosa si
do poudniowych Wgier. Toskowie za, ze swej strony,

puszczajc si po wschodniej pochyoci Pindu, szerzyli si
po Tessalii i dalej jeszcze. Lecz, naszem zdaniem, byoby
wielce bdncm twierdzenie, e wszyscy zamieszkali dzi
w Rascyi i Macedonii Skipetarowie s tam przybyszami

Z póniejszej epoki. Owszem, znaczniejsza ich cz moe
pochodzi od autochtonów, których wylew sowiaski nie

zdoa pochon, nicby temu bowiem nie przeczyy znane
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powszechnie fakta, i Rasa (Nowy^Bazar) bya kolebk
serbskiego carstwa, a Ochryda stolic patryarchatu bulgar-'

skiego.

Rozgazienie si jednoistnego pnia albaskiego we dwa
konary, fakt, którego pocztek siga niepamitnych czasów,

bodaj pierwotnego wyosobnienia Epirotów i waciwych
lUirów, nie nadwerao wprawdzie jednoci narodowej, je''

dnoci jzyka (tylko na dwa narzecza rozdzielonego) oraz

wspólnoci obyczaju i tradycyi; musiao wszake z konieczn

noci podsyca i nadal odmienno charakteru i usposobie
skipetarskich ich nastpców, w dziedzinach wyszej i nii''

szej Albanii. Wpywy zewntrzne byy tu równie nie bez

pewnego znaczenia. Gdy Toskowie, zawsze z Grekami wi^
cej zwizani, przyjli obrzdek ortodoksalny wschodni. Ggi
natomiast zostali katolikami obrzdku aciskiego. Nast"
pnie, po zejciu Skander^bega, ci rycerscy synowie Gegaryi

tumniej od swych poudniowych pobratymców polubili

islamizm.

Ale dajmy na to, ii w yciu wewntrznem prawego
Skipetara, zawSze barbarzyskiego, zawsze mniej wacego
wszelki obcy kult i kultur, w obliczu witoci jego pa^

tryarchalnego obyczaju, nie tak wiele to jeszcze znaczyo
w samym sposobie ycia pobratymów, w ich rodowem gru^

powaniu si, utrzymaa si wybitna rónica. Toska naprzyj

kad, jak staroytny Epirota, yje jedynie w trzech, rozpa^

dajcych si na drobniejsze rody (fary), szerokO''ramiennych

pokoleniach. Owym Chaonom, Tesprotom i Molosom staro^

ytnego wiata odpowiadaj dzi Toskowie waciwi, Czarni

i Liapi, siedzcy na ich popicliskach przedwiecznych. Geg
za nie lubi si krpowa, podobnie jak jego rozdrobieni

na niewielkie upy illirscy przodkowie, cilejszemi wzy
szerszych pokole i trzyma si uporczywie starego trybu

ycia w licznych odosobnionych klanach i rodach. W Ge"
garyi obecnej tyle prawie klanów, co w staroytnoci, cho
ju nazwy ich odmienne: dawnym Ballai, Nesti, Manii,
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Euchelei, Taulenti, Antoriates, Ardoci itd. odpowiadaj dzi

Hoti, Klemendi, Kastrati, Mirdita, Mertur, Kranik, Temal
oraz inne wiksze i pomniejsze rody junaczych górskich

„olbrzymów", gdyi miano Geg od „gigas" (olbrzym) idzie.

Nie potrzebujemy tez zbyt nastawa, e przy takiem roz-*

drobieniu plemion górnej i dolnej Albanii, datujcem od

niepamitnych czasów, nie mogo si obej bez wspólza^

wodnictwa a nawet pewnej antagonii ich wzajemnej. Wpra^
wdzie dzisiejsi patryoci albascy radziby znane fakta z prze^

szoci, wiadczce o antagonii takowej, przypisa nie plemien^

nej niechci wcale, lecz jedynie wspózawodnictwu ambicyi

osobistej przywódzców, przez swe plemiona mniej wiadom

mie popieranych; my przecie, nie mylc bynajmniej obra^

ia ich draliwoci pod tym wzgldem, chcielibymy wska"

za tylko na ow nawet nieufno pewn bejów sabszej

Toskaryi ku „Lidze albaskiej" silniejszych Ggów w obe-'

cnej chwili wtpliwego waenia si.

Za to w chwilach prawdziwie wielkich iycia narodo''

wego, w obliczu gronych niebezpieczestw, milky napr**

wd niechci i zawici rodów, pokole i plemion i naczel"

nicy takowych, zapominajc o swarach, zawizywali midzy
sob lig, uni, konfederacy (w polskiem znaczeniu tego

wyrazu), stajc dzielnie pod chorgwi wybranego w swem
kole rycerskiem naczelnego wodza. Tak chwil wielk
i bardziej pamitn nad inne bya rozpaczliwa walka ze

straszliw przemoc tureck o niepodlego narodu, w pierw*"

szcj poowie XV wieku; takim wodzem naczelnym ówcze^

snej ligi albaskiej by gony Skander^beg Kastrioti. To nie

ksii jaki Albanii, to skromny pan mocnej dziedzicznej

Kroi, bardziej tylko od innych bohaterski, przy którym staj,

na mier na iycie: Lek, ksi Dukaginu, Arianit, pan na

Wallonie, Bozdar, zwierzchnik Arty i Janiny, Mozes, naczel^

nik Debry, dalej Topija, Stresija, Kuka, Szpata, Urana,

Angeli i inni przeróni przywódzcy dziedziczni klanów ski"

petarskich. Podobn jednomylno spotykamy i póniej,
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prawie bez wyjtku, gdy chodzi o obron ojczystej Skiperyi,

o rozpraw z ssiednim innoplemiecem, lub gdy sutan

a chalif odwoa si do dowiadczonego mstwa górali, jeli

caemu jego pastwu niebezpieczestwo grozi, jak naprzykad
w wojnie ostatniej.

Z niepospolit tez przezornoci umieli Turcy, zostaw-*

szy panami Albanii, przywiza ku swej wadzy jej bitnycli

a namitnie rozmiowanyci w swyci górach ojczystych

mieszkaców; umieli wyzyska w swych widokach ich tyle

wojownicze, ile patryarchalno^konserwatywne usposobienia.

Tem za skuteczniej, e z gbsz polityk sza tu w parze

i szczera naprawd wspaniaomylno. Skoto bowiem tylko

dostateczna dla rkojmi politycznej ilo znakomitszych ro^

dów doprowadzona zostaa, wol—niewol, do przyjcia isla"

mizmu, zostawia Porta caemu narodowi (nie wyjmujc
klanów, co wytrway niezachwianie przy krzyu w.) jego

stary w mao zmienionej postaci samorzd.
Nie naley wszelako spuszcza z uwagi i tej okoliczno*'

ci, ie do utrzymania i utrwalenia podobnego stanu rzeczy

przyczyni si, oprócz szczególnych warunków lokalnych,

jeszcze wyjtkowy nastrój umysu samych Albaczyków.
Odmienno wiary nie rozprzgaa wród nich wzów ro^

dowych, powszechny za duch wojenny narodu nie dozwa^

la i chrzecijanom, tak ortodoksom, jak katolikom, skada
broni, któr tez w odwet gotowi byli, cznie z braci mU"
zumask, uy wszdy w potrzebie wasnego kraju i na
zawezwanie namiestników padyszacha... Pomidzy chrzci"
Janami i muzumanami nigdy tu, jak u innych ludów
w takoweme pooeniu (w Bonii naprz.), stanowczego
rozbratu nie zaszo; ci ostatni nigdy nie zdoali si wy^
dwign na jedyn klas rycersk i panujc. Baszowie
albascy otoczeni byli zawsze zarówno naczelnikami wo^
jennymi jednej i drugiej wiary. W górach nakoniec klany
chrzecijaskie uyway praw i przywilejów, które ich sta"
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wiy niemal na równej stopie z muzumaskimi wspóple-'

miennikami.

W taki sposób Albania, ai do roku 30 biecego stu^

lecia, zostawaa wycznie pod zarzdem swyci naczelników

narodowycti w obydwóch dzielnicach zarówno. Tak w wyi^

szej, jak w niszej Albanii kade miasto znaczniejsze miao
swego basz lub bega, dziedziczcego wadz po swych

przodkach, w jakiej go zatwierdzaa zwykle wysoka Porta,

uwicajc stary obyczaj. Wszyscy pomniejsi baszowie, be^

gowie i naczelnicy górskich klanów Gegaryi stali pod cho-'

rgwi i zwierzchnictwem baszy skadarskiego; jak w To-*

skaryi pod rozkazami baszy z Janiny. Obaj ci baszowie

zwierzchniczy, ze Skadaru (Szkodry, Skutar) i janiski,

wygldali tedy bardziej na wielkich lenników Porty, ni na

jej wielkorzdzców.

Przy przezornem nadto uwzgldnianiu wkorzenionego

od wieków w narodzie obyczaju, stan Albanii, ai do wyej
wskazanej epoki, mia by pomylny wcale, wietny na"

wet. Mielibymy prawo powtpiewa mocno o tem, gdy"

bymy to syszeli z ust jakiego zuboaego bega lub wo"

gole muzumanów, czcicieli starych dobrych czasów janczar"

skich; ale nie, — sd to powszechny gorliwych patryotów

chrzecijan, ludzi europejskiego wychowania, pragncych po"

stepu dla swego kraju i narodu (Wassy"eff. midzy innymi).

Otó, podug ich twierdzenia, Albania w owej epoce bya
bogata i szczliwa! Sia jej wojenna bya straszliw groz
dla ssiadów, potnym rodkiem dla Porty. Gdy bowiem
najznaczniejsze z ówczesnych mocarstw mogy si byy zdo"

by zaledwie na jakie sto tysicy zbrojnych, w ostatecznej

potrzebie; jedni Arnauci wystawi byli w stanie, na pierw"

szy rozkaz sutaski, od 60 do 80 tysicy najbitniejszego

ludu. Potga otomaska w Europie na nich si opieraa

przcdewszystkiem; lecz zarówno, przy ich pomocy jedynie,

wadza turecka moga, tak dugo i okrutnie, ciy nad
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nieszczsn chrzecijask Rumeli, moga trzyma tak dugo

w jarzmie Greków i Bugarów, dawnycli panów Skiperyi!

Co wicej, gdy kolumny, tyle gronej dotd „Bab''ali"

(wysokiej bramy, porty), w jasnym Stambule, zaczy si

ciwia u samych podstaw, wsparli je Arnauci ramionami

swych najenergiczniejszych ludzi. Do tu wskaza na imona

tylko takich wezyrów wielkich i ser^askierów, jak: Kiuprili

Mehmedi i Achmed, Lutfi, Synan, Bajraktar Mustafa i inni

baszowie.

Lecz wyglda zabawnem prawie, gdy cii sami patryoci

postpowi usiuj dzi wmówi w siebie, i pierwiastek ab

baski wogóle, wierny swym zasadom narodowym, swym
tradycyom i obyczajom, odznacza si zawsze sw wierno^

ci padyszachowi oraz idei jednoci pastwa Otomanów.

Rozumiemy dostatecznie powody podobnego twierdzenia

w chwili biecej; ale tem niemniej nie moemy zamkn
oczu na ca onego przesad. Przyjrzawszy si rzeczom bli^

ej, widzimy, i w muzumaskim obozie nawet nie wszy^

scy ludzie ambitni a wyej uzdolnieni szukali pola dla swej

dziaalnoci w stoecznym Carogrodzie: niejeden z nich by
bardziej Arnaut, ni islamit, i, marzc o wyniesieniu oso^

bistem we wasnej ojczynie, zmierza do zapewnienia jej

szerszej jeszcze autonomii. Nie potrzebujemy siga gbiej
poza czasy obecnego stulecia, by to unaoczni. Któ nie

przypomina sobie tyle rozgonego w pocztku naszego

wieku satrapy, Alego Tepeleni, baszy Janiny, przed któ^

rym dra Stambu, nim si go (1822 r.) zdrad nie pozby.

By to prawdziwy naczelnik plemienny dolnej Albanii, oto^-

czony na równi muzumaskimi, jak chrzecijaskimi przy"

wódzcami jej rodów — prawdziwy, powtarzamy, mimo jego

despotyzmu i samolubnych widoków. Podobnym do ZU"

penie naczelnikiem plemiennym by wspózawodnik jego

Mustafa Buszatli, basza skadarski, który wystpi niebawem
w górnej Albanii, cznie z Boniakami, groc zgub pierw-

szemu odwaajcemu si na reformy sutanowi. Rozumiemy
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tu Mahmuda II, który (1826 r.) wytpi janczarów i posta-

nowi zbliy si ile mona ku wzorom europejskiego po^

rzdku. Naprawd smutny los czeka miaego chalifa^re"

formatora, gdyby nie moralne przeciwiestwo narodowe

sojuszników, z równ zapamitaoci wystpujcycli w obro^

nie wystawionego niby na niebezpieczestwo starego pra^

wowiernego obyczaju. Kiedy bowiem rycerski Hussein^aga

ze swymi Boniakami walczy szczerze o religijno^konser^

watywn zasad przedewszystkiem, Mustafa ze swymi Ar"

nautami ciga mar wlasnyci widoków politycznych. Obaj

tedy musieli (1831) ustpi z pola przed tryumfujcym „ni"

zamem".
Ze swej za strony, cirzecijanie albascy, obojga ob"

rzdków, mniej jeszcze oczywicie od swej braci muzuman"
skiej mog by pomawiani, jeli nam wolno uiy tego

wyrazu, o jak szczególn wierno dla wysokiej Porty:

katolicy Gegaryi pilnuj nadewszystko, ai do Prenka, obec"

nego ksiicia dzielnyci Mirdytów, nietykalnoci klano"

wycli swyci przywilejów; a cói rzec o ortodoksalnycii To"

skach! "Wiadomo powszechnie, nie mówic juz o bohater"

skich Suliotach, jak to rol odegrywali w walce o niepO"

dlego hellesk, wychowani w szkole Alego z Tepelenu,

„kapctanowic" albascy, jak: Bocaris, Karaiskaki, Czavella,

Miaulis, Bulgaris i wielu innych! Kto zna dobrze ywioy,
jakie podsycay przemoiniej ow pamitn walk, wie tez

dowodnie, co naley rozumie tam pod nazw Greków —
nie narodowo, lecz wyznanie; wie niemniej, e nawet

owi goni z morskich nad Turkami przewag wyspiarze

Archipelagu, Hydryoci i Specyoci, i to byy, jak s do dzi,

pokolenia skipetarskie.

Có powiedzie pod tym wzgldem o czasach póniej"

szych, o czasach obecnych?!

Zmiana starego systematu rzdowego potomków Ósma"

na, której towarzyszyy wszystkie owe tyle osawione hatty"

humajuny, tanzimaty i wszelkie inne reform „alla franca"
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zapowiedzie, rozcignita z kolei i do Albanii, sprowadzia

tu za sob najpowszechniejszy, jak naleao si spodziewa,

zamt. Miejsce, opartego na warunkaci miejscowych, da^

wnego trybu zarzdu, z jakim si juz zyo w cigu kilku

wieków, zastpio nie jakie stanowcze przeobraenie zasa"

dnicze, lecz powód zmieniajcych si z dniem kadym
eksperymentów „in anima viii". Co lat par, to nowy po--

dzia wilajetów (wielkorzdztw), bez wzgldu na wszelkie

wymagania tradycyjne i narodowociowe; co basza, to no^

wy system, stosownie do jego ukrytych osobistych uspo^

sobie; co basza, to nowy upieca! Baszowie zwierzchni—
ludzie obcy, Stambulczycy po wikszej czci, protegowani

„seraju"; nic ich z krajem moralnie nie wie, nie znaj

ani obyczajów, ani mowy powierzonego im pod zarzd

ludu. Arnaucic Turek nie ufa: nic wida, jak dawniej, cnych

synów Skiperyi ani na wysokich stanowiskach administra^

cyjnych, ni te wojskowych. Skutkiem niepewnoci po^

wszechnej stosunków ogólnych i miejscowych oraz bez^

dusznego wyzyskiwania przez innoplemieców, kraj ubo^

eje, same róda jego uprzedniego dobrobytu wysychaj,

zamiera (do oywiony nawet) przemys dawny. Co za
draliwsza, wród smutnego podupadnicia caego kraju,

muzumaska ludno wanie, przyzwyczajona uwaa si

dotd za dominujc, uczua si najbardziej dotknit tak

zwanymi, jakby na szyderstwo, nowymi porzdkami. Cz^
ste wojny ostatnich czasów na wszystkich kracach cesarz

stwa, j najbardziej, skor zawsze do broni, dziesitkoway,

rzucajc rodziny polegych na pastw ndzy. Przy wzmaga^

jcem si za ubóstwie oraz braku wszelkiej dbaoci ze

strony rzdu o podniesienie by najmniejsze prawdziwej

owiaty, nawet ów promie jakiej kultury patryarchalnej,

odziedziczonej po przodkach a opartej na pewnych cnotach

pierwotnych, surowych, na poczuciu ywszem godnoci oso"

bistej, nadto podtrzymywanej zasobnoci domow, i ten

pocz przygasa.
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Przysza nakoniec ostatnia, zaledwie tylko co zako^
czona, wielka wojna wschodnia. Nie byo czasu na nie"

chci ku nienawistnym effendyom stambulskim; nietylko

ojcowizna sutana, lecz i ojczysta Skiperya zostaa zagro"

zona! Nie sycha byo odtd w górach Albanii, jedno

szczk orny: wszystkie powoania jej wojenne stany ocho^

czo pod bro. Arnauci okryli si now chwa w tej wojnie:

kto tam winien, winien; ale górski „syn orli" bi si wszdy
znakomicie i umia gin po bohatersku, u Jaworu, w Piewnie,

pod Szypk. Wszake ogólny wynik nierównych zapasów
by i dla Albanii wielce niepomylny. Po raz pierwszy

wypado ustpowa dokoa ssiadom a przeciwnikom po
skrawku skipetarskiej ziemi, wypado odda nieugitym
Czarnogórcom drogie Antivari i cofn si przed Serbami
ze swych przednich stanowisk u Ibru i Morawy ku rodzi-

memu Drinowi; a nawet ledwie e nie przyszo dzieli si
na krawdzi macedoskiej z „potulnymi" Bugarami! Od
poudnia za przemylny Grek uwzi si by, wywodze-
niem ialów i zaklciami na cywilizacy, a nie zbrojn roz-

praw, urwa tez co i z Epiru. Zewszd nadto najdo-

tkliwsze straty wszelakiego rodzaju ju poniesione albo,

co gorsza, w blizkim tui widoku. Nadomiar zego sromo-

tna perspektywa dla najbitniejszych pokole granicznych,

podobnej jak Turków rumelijskich, migracyi z okolic przed

wieki juz przez nie zajmowanych.

Tyle nieszcz naraz i jakby w odwet zowrogi za

wysiki najwyszych powice nie mogo nie wywoa g-
bokiego wstrznienia w caym kraju. Niepodobna byo dalej

oglda si rezygnacyjnie li na rozkazy i wskazówki ze

Stambuu i naleao, po dawnemu, samym pomyle o so-

bie i wystpi samorzutnie). ywa tradycya ludu wska-

zywaa potemu rodek jedyny: byo nim zestrzelenie si

wszystkich klanów i pokole Albanii w postaci „ligi", w po-

•taci zwizku konfederackiego naczelników tych klanów

i pokole. Tern swobodniej te chwycono si rodka owego,
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ile e polityka wysokiej Porty miaa tu wasn racliub

i gotowa bya podsyca do pewnego stopnia zamysy pa^

tryotyczne i ogniste zapady Skipetarów. Pomie tedy, co

wybuclin najprzód, jak wypadao si spodziewa, na ko^
czynacti zagroonej najbliej muzumaskiej Gegaryi, od Ko"
sowego pola i Pryzrendu, obj szybko niemal kraj cay.

Zawrza ruci istnie albaski: nie zabrako pomidzy butnymi

begami i na przedstawicielu krwi uwielbianego przez cay
naród Skander^bega.

Ale, mimo cae wytenie energii Albaczyków, sia

okolicznoci okazaa si mocniejsz od nici. Zrozumiano,

z upokorzeniem w duszy, e zuciwalstwem byoby wszelkie

mierzenie si z areopagiem Europy, od chwili przyzwolenia

na decyzye onego przez sutana. Trzeba byo i z Podgorycy

si wynie i czeka z zaoonemi rkami, cho ze zgrzyta^

niem zbów, kiedy tam z kolei Austryacy Nowy^Bazar zajm,
usadowiwszy si na dobre w przyjacielskiej Bonii. Z drU"

giej znów strony, niewiele pomagao Toskom odgraanie si,

e niechno obmierzli Jónani (Joczycy''Helleni) odwa si
tylko przestpi granic Epiru, wnet oni im stoeczne Ateny
spal. Nie trudna to wprawdzie rzecz dla braci arnauckiej,

ale Europa by na to nie pozwolia. Mniej jeszcze pomódz
mogo popisywanie si, w znanych manifestach, przed przed--

stawicielami mocarstw, nieoczekiwan po synach Skiperyi

erudycy, wywodzc, oczywicie za niewczesnym podszep'-

tem ze strony, takowej midzy nimi a dziemi Hellady ró"

nicy, jaka istnieje midzy 'rasami brachio^ i dolicho^cefa^

ów. Wywoao to tylko ostry art na ustach jednego z ich

przyjació ród naszych tam ludzi: „no, popisali si begowie,

jak prawdziwi a''cefale!" Umiechano si te niepomau
i na solenne zarczenia manifestów tyche najwikszej na^

dal powolnoci Arnautów dla wymaga cywilizacyi. Tym^
czasem od kombinacyi politycznej mocarstw jedynie zaley

przysdzenie Grekom Janiny i podanej przez nich dziele

nicy poudniowej Albanii!
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Nie brak tc i pewnego uzasadnienia uroszczeniom

Greków. Kogoby to cilej obchodzio, podamy mu dla

rozjanienia rzeczy par dat statystycznych, zebranych przez

jednego z konsulów Prewezy, gdzie wanie odby si by
pierwszy zjazd komisarzy granicznych.

Z jego wykazu, popartego i przez róda urzdowe, wi"

dzimy, e:

W poudniowej czci Epiru, podanej, na mocy wska-

za kongresu berliskiego, przez Grecy, znajduje si nie

wicej nad 210 tysicy mieszkaców, osiadych w 650 wsiach,

z których zaledwie 160, nad wybrzeem morskiem od rzeczki

Kalamos do Prewezy, s wycznie muzumaskie; wikszo
za ich przewana zaludniona wycznie przez wyznawców
obrzdku ortodoksalnego. Co do jzyka tych mieszkaców:
chocia jzyk grecki (w zmieszanem z albaszczyzn narze-

czu odrbnem epirockiem) nie jest mow wyczn na-

wet i poowy wyej wskazanej ogólnej iloci (650) osad, bo

uywany tu niewiele wicej jak w 300 wsiach; ale te
i jzyk albaski nie jest w tym pasie przewaajcym. Mowy al-

baskiej (w poudniowem narzeczu Tosków) uywa tutaj

ledwie 260 wsi, gdy 88 pozostaych mówi po woosku, idyo-

matem szczepu romaskiego, zblionym do jzyka naszych

ssiadów od Dniestru, Woochów. Nadto w miastach gó-
wniejszych: Janinie, Arcie, Prewezie, przewaa bezwarunko-

wo jzyk Hellenów. Natomiast, pod wzgldem wasnoci
ziemskiej trzeba mie w pilnej pamici, e: na 1.630 wsi

w Epirze wogóle 1.500 takowych naley do muzumanów,
do zapamitaych begów tyle pontnej Toskaryi.

Wszake mniej lub wicej uszczuplona w swych gra-

nicach Albania pozostanie i nadal w dotychczasowej zawi-

tioci od Porty, pozostanie i nadal wystawiona na pastw
zmiennych co chwila eksperymentów politycznych dora-

nych w Stambule sterników skoatanej nawy otomaskiej,

tracc tymczasem za lada zawieruch, na byle jakim, choby
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najbardziej oddalonym, kracu cesarstwa powstai, najpi^

kniejszy kwiat swej muzumaskiej modziey.

Czy pozostanie na dugo?—rzecz to inna; któ zreszt

bieg wypadków na Wscliodzie przewidzie zdoa!

W ciwili obecnej przecie wyjcie to byoby jedynie

podane przez wszystkici Albaczyków, bez rónicy rodu

i wyznania. Muzumanie zawsze s dalecy od myli zer-*

wania z chalifatem, clirzecijanie nie upatruj wygranej w zmia^

nie pastwowego zwierzcinictwa; wszyscy za wogóle, i na^

czelnicy klanów z begami i lud, boj si, jak ognia, wszela"

kici, europejskicli naprawd, przeobrae. Przedstawiaj je

oni sobie jako ostatnie nieszczcie, coby icli naród spo^

tka mogo: nieszczcie, prowadzce za sob w nieuniknio"

nem nastpstwie wywrócenie z korzeniem nawet kardynale

nycli podstaw przedwiecznego ich obyczaju, jakici nie miay
siy lub nie miay jeszcze dotkn reformacyjne zaclicianki

stambulskie. Porzdek szczerze europejski w pojciu nieo"

kieznanego Arnauty znaczy tyle, co ujcie w wizy wstrt

tnej mu systematycznoci, pedanteryi, jego dotd, w górskiem

yciu, ruchów swobodnych. Porzdek ten nadomiar przed-

stawia si mu jako widmo zmory, która, objwszy w swym
obmierzym ucisku drgajce ywem yciem ciao mo"
dzieczego narodu, wysysaaby, w postaci corocznie podno"

szonych podatków „alla franca", kropla po kropli, powoli,

ostatni si jego zasób, a do samych róde onego. Zwierzch^

nictwo za tureckie, choby razem z jego nienawistnymi

reform eksperymentami, wydaje mu si w porównaniu

nieskoczenie znoniejszcm i nawet lepszem bezwarunkowo,

jako nastrczajce mniej powodów obawy o bezpieczestwo

samych posad skipetaryzmu. Std powszechne pragnienie

pozostania i nadal przy Turcyi.

Zato równie powszechnie, bez rónicy rodu i wyzna,
wymagaj Albaczycy zapewnienia im naleytego samorzdu.

W wymaganiach tych wszake s nad podziw skromni

i umiarkowani. Autonomia, jak otrzymaa niedawno Bu^
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garya naddunajska, wcale ich nie naci: rozumiej doskonale

ca jej niemoliwo u siebie, przy takiem rozrónieniu
rcligijnem narodu. Ksiciem albaskim oto niktby zosta
nie móg, jedno chrzecijanin, na co polowa muzumaska
narodu napewno iadn miarby si nie zgodzia; ksicia

islamity zreszt sama Porta by si obawiaa. Nie obudz
w nich pokusy bynajmniej i autonomia Zagórza bugar^
skiego (czyli tak przezwanej Rumelii Wschodniej). Zgroz
byliby dla nich patajcy si wszdy komisarze mocarstw,

zgroz— ich kancelaryjnie wysmaone przepisy zakresu i try-'

bu swobody. Niechtni ku obcym, nie podaj przecie

zwierzchniego pana i z wasnego ona : czuj dobrze, jakieby

to zapamitae wspózawodnictwa wywoao midzy naczel-*

nikami klanów. Chodzi im natomiast, nawet chrzecijanom
europejskiego wyksztacenia, o przywrócenie przedewszyst^

kiem waciwoci samorzdu albaskiego starych dobrych

czasów, ile takowe tylko dadz si pogodzi z wymaganiami
doby obecnej.

Chodzi o skupienie wszystkich okrgów, zamieszka^

nych przez pokolenia skipetarskie, w jedn ju jedyn ad^

ministracyjn cao, pod najwyszem zawiadowstwem wali^

baszy z wadz namicstnicz i koniecznie albaskiego rodu,

któryby, kierujc si rozkazami padyszacha i jego dywanu,
wypywajcymi z idei dobra powszechnego caego pastwa,
umia i chcia je wprowadza w wykonanie bez obrazy

wiekami uwiconych obyczajów narodu. Sol w oku im
stoi, powodowane jedynie doranymi widokami administra^

cyjnymi, dzielenie ich krain ostatnimi czasy na trzy i wi^
ccj wilajetów, bez adnego wzgldu na tradycye i narodo'-

wo mieszkaców: woleliby ju nawet nie wraca do sta^

rego dwoistego podziau Albanii. Mowa tu oczywicie o pa"

tryotach (z plemienia Ggów bardziej), wyszych nad nie"

chci i wspózawodnictwa rodowe. Tacy obok tego pragn"
liby sprystego zarzdu, szczerego postpu i rkojmi owiaty
prawdziwej, uwzgldniajcej prawa narodowego jzyka. Wza"
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mian za to ofiaruj wysokiej Porcie Albaczycy wierno
niezachwian i, co najbardziej przemawiajce, podniesione

z atwoci wyej nad sto tysicy (przy „szwajcarskiej"

wojennej organizacyi), niezwalczone zbrojne zastpy dwumi"
lionowego ludu.

Dotknlimy tu, samochcc, najtajniejszej myli wy-*

ksztalceszych Albaczyków chrzecijan, ich wymarzonego
politycznego ideau: ujrze w niedalekiej przyszoci górsk
sw, rozbit na klany, Skipery w postaci zwizku szwaj"

carskiego kantonów, pod zwierzchnictwem Turcyi, jako naj^

mniej niebezpiecznej dla samoistnego duchowego rozwoju,

pogronej dotd w ciemni barbarzystwa, ich narodowoci.

„Pia desideria" to przecie spodziewa si, ze zuyci
Osmanowie wanie mog da podane rkojmie urzeczy-

wistnienia podobnego rodzaju potrzeb i pragnie. Opty"

mizmi nadziei i zaufania siga tu prawie niedorzecznoci,

podobnie jak, z drugiej strony, pesymizm obaw na myl
jakiegokolwiek bardziej bezporedniego wpywu europej-*

skiego. Nikt nie wtpi, e potrafi i nadal stambulscy po"

litycy wyzyskiwa bezdusznie wrodzony zapa wojenny gó^

rali, potrafi szafowa ich krwi potokami; ale zapewni
Albanii, jak to bywao dawniej, przezorn a ludzk opiek,

a nadto wzi jeszcze na siebie obowizek sterniczy pocz
tkowania i przewodnictwa jej w uspoecznieniu i owiacie,

do tego aden Turkofil, nawet powany, nie uzna ich zdol^

nymi, czy mocnymi, jeli ju chodzi o ciso. Jeli Turcy
sami, tak ju obezwadnieni, zdoaj dwign si w Anatolii,

zdoaj utrzyma i utrwali zwierzchnictwo swe nad sun"

nickim wiatem arabskim: jak na nich, bdzie to ju wiele!

W Europie naprawd nie maj oni co robi wicej; mniej"

sza, e mog siedzie jeszcze nad Bosforem i Hellespontem

dugie lata. Zostaa im wprawdzie w Europie Albania wla^

nie, najwierniejsza z prowincyi, której strata nie daaby si
niczem powetowa; ale czy mona j bdzie, ju dzi osa^
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motnion, utrzyma w nieopacajcej si dla niej iiiczem

gotowoci do nieustannych powice, przy owej oslawio^

nej gospodarce anarchicznej, która, na nieszczcie, jakby juz

w chroniczny stan przesza?! Zreszt, wcale niezalenie od

tego, nie dadz pewno dugo czeka na siebie i wypadki

zewntrzne, które tak z kolei zadecyduj o przyszym losie

Albanii, jak juz zdecydoway przyszo innych krain i lu^

dów Bakaskiego pówyspu. Owa, stajca si dla Turków
z dniem kadym coraz bardziej ustronn, ziemia skipetar^

ska leiy przy wielkim gocicu morskim ze rodkowej
Europy ku wodom indyjskim; posiadanie jej brzegów by"

oby rzecz nieocenionej wagi w widokach militarno^han^

dlowych; a cói dopiero posiadanie stutysicznej armii naj"

bitniejszego a tak taniego albaskiego onierza.

Ze swej za strony przedstawiaj Skipetarowie napr"
wd materya cywilizacyjny nie do lekcewaenia!

Lud to niesychanej energii, nieprzecignitej jdrnoci
modzieczej, lud inteligentny, poeta z urodzenia, zdolny do

szlachetnych uniesie i nieograniczonego powicenia, skrom"

ny w swych wymaganiach, wytrzymay; cho zbyt namitnie

przywizany do uwiconych wiekami obyczajów, pierwotnej

a surowej prostoty; cho zbyt pomiatajcy owiat barba"

rzyca, jakich ju mao w Europie naprawd! Wród swych

gór ponnych i niedostpnych skalisk pozosta on nie"

zmiennie pasterzem i wojownikiem, mimo tylu przewrotów,

jakim kraj jego w cigu lat paru tysicy ulega. Musi to

przecie wprawia w zdumienie kadego, gdy si zastanowi:

i lud ten, najstaroytniejszy moe w Europie, pozosta

dotd najmniej z innymi szczepami zmieszany; e przecho"

wa on swój jzyk przedwieczny, nie posiadajc literatury,

nie posiadajc wyej posunitej owiaty; e pozosta wierny

dotd furowym ideaom pierwotnej swej kultury, pomimo
ii wyosobniajcym si, nietowarzyskim wcale nie by i nie

uchyla si od przyjmowania i przejmowania form ze^

wntrznych obcych mu kultów i wyzna religijnych, w miar
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jak one nabyway nad nim przewagi. Zachowa on tak sw
samoistn kultura, jak i swój odrbny typ cliarakterystyczny.

Lecz, eby juz przez to nie mia by zdolny do prawdziwego

postpu i wyszej owiaty, któby si to twierdzi odway?!
Europa nic zna dotd jeszcze Albanii naleycie, nic

zna Albaczyków bliej, jedno z posucliu; wie za wiele

o icli barbarzystwie, za mao o ich dzielnoci, nic a nic

za prawie o istocie rzeczywistej ich natury i uspoecz"

nienia.

Cywilizowasi ssiedzi s zwykle za surowi w sdzie

o nich. Surowo ta polega nie tyle na zestawianiu faktów,

ile na tonie i kolorycie, grzeszcym przesad. Zarzut ten

mona zrobi nawet wczorajszym zaledwie, jeli tak rze-*

czemy, o nich odezwom (naprz. w Gyurkowicza „Die Al^

banesen", w „Presse" r. 1878). Arnauta, powiadaj nam, to

pasterz, wojownik i rabu; rol bawi si tyle tylko, ile

tego niezbdno wymaga. Stoi on tak pod wzgldem du^

chowym, jako te spoecznym i politycznym, na najni^

sym stopniu rozwoju europejskiego. Wszelkie rodki i zdo-'

bycze cywilizacyi s dla niezrozumiae i zbyteczne. Nie

zna on wcale prawa, tylko tradycye; ani spoecznoci, tylko

przemoc siy osobistej; ani rzdu, tylko przedwieczn or^

ganizacy klanow. Std nie pojmuje te Arnauta, co jest

suszne lub niesuszne w naszem rozumieniu, i stoi pod tym
wzgldem niej daleko od Turka; w jego przekonaniu, wszyst^

ko mu wolno, w czem mu kto inny fizycznie przeszkodzi

nic zdoa. Ze w podobnych warunkach prawo pici i krwa"

wa zemsta miejsce prawa publicznego i wojennego zastpo^

wa musz, rzecz zrozumiaa!

Nasi wdrowcy sympatyczniejszy przecie sd o Al-'

baczykach wydaj. A znaj ich oni lepiej, ni kto z obcych;

tyle, co inne dzielnice i ludy Wschodu muzumaskiego.
Znaj ich nawet jako przewodnicy duchowni; mielimy
tam bowiem i biskupa jednego midzy Mirdyt. Szkoda
tylko, i nikt swych postrzee, swych dowiadcze z ycia
Pisma t. V. 23



354 ALEKSANDER JABONOWSKI.

midzy nimi nic notuje; szkoda, iz nie przywizuj adnej
wagi do swych nabytków etnologicznyeh

!

Ostatnimi czasy, gdy przyszo braci albaskiej bro^

ni si na wszystkie strony od natarczywoci i uroszcze
wrogich ssiadów, nie poprzestaa ona na ranej dziaalnoci
swej „Ligi" i gonych manifestach jedynie. Uzasadniane

historycznie i etnologicznie pretensye Greków wypadao
i na polu naukowem odeprze. Nie byo to waciwie tak

wielce potrzebne:' kto tam wtpi naprawd, e ortodoksa

albaski najgorliwszy niemniej przeto Hellenem nie jest,

jak Albania nie jest jak dzielnic greck? kto wtpi, ze

Greczyn w niej nie jest autochtonem, lecz przybyszem,

a raczej, po wikszej czci, hellenizowanym tubylcem? ie

nakoniec Albaczyk i Hellen przedstawiaj dwa szczepy

zupenie odrbne? Ale przy tej okolicznoci, wród nami"
tnej szermierki na pióra, wystpili Albaczycy, po raz

pierwszy, i z powanem przemówieniem o sobie samych
oraz istocie wasnego narodu. Znany skdind dostojnik

Porty Wassa^efFcndi w piknej swej rozprawie: „Etudcs

sur TAlbanie et les Albanais" (umieszczanej w stambul^

skim dzienniku „La Turuie", od 12 Marca r. b.) dotkn,
midzy innem, i strony ycia obyczajowo^spoecznej swych
wspóziomków. Odtd wic jemu przedewszystkiem, jako

wiatemu narodowcowi, winnimy, w uzasadnieniu wsze-*

lakiego nadal sdu o Skipetarach, gos pierwszy przyzna;

winnimy si powodowa jego przewodnictwem w okre^

sianiu istotnego charakteru, przechowanego przez lat tysice,

rodowego ich obyczaju i uspoecznienia.

Dla nas wierna charakterystyka obyczajów albaskich

posiada podwójne znaczenie: z jednej strony przedstawia ona

nam dowodnie, czego wart i do czego zdolen na przyszo
ten naród, co z tak energi dochowa w iyciu swem tak przed-

wieczne onego ideay; z drugiej za wskazuje na iywym
przykadzie, jaki to by stan rzeczywisty owych spoeczestw
pierwotnych, co poprzedziy zaranie cywilizacyjnego roz^
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kwitu wiata klasycznego, a których znane cechy gówne
stanowi podstaw i dzisiejszego spoeczestwa albaskiego.

Byaby owa charakterystyka, razem z ywym zarówno

probierzem lingwistycznym, nieomylnym punktem wyj"

cia wszelkich gbszych archeologiczno^kulturowych poszu"

kiwa!

Otói ycie obecne Albanii jest, w istocie swej, mimo
wszelkie przeobraenia powierzchowne, w caem znaczeniu

tego wyrazu, równie pierwotnem, patryarchalnem, jak to

byo przed wieki.

Kady klan ma swego naczelnika i sw starszyzn,

którzy nim rzdz i wymierzaj sprawiedliwo podug
staroytnych zwyczajów i obyczajów, opartych na prawic

odwetu: oko za oko, zb za zb.

Naczelnicy i starszyzna klanów dziedzicz po ojcach

zajmowane stanowisko; lecz nie daje im ono jakiego wy^
jtkowego prawa do przewagi nad ludem: naczelnik klanu

i starszyzna podlegaj w kwestyach prawa pospolitego tyme
samym co i inni sdom i karom; gdy naczelnik zabije

kogo, sam zostaje zabity, i sprawa skoczona.

Wogóle kto drugiego zabije, zostaje zabity przez dzie^

dziców polegego. Jeli si nie ma monoci pomszczenia

na samym zabójcy, zabija si jego ojca, jego syna, brata

lub krewniaka. Czasami nawet zabija si kogokolwiekbd
z klanu zabójcy, jeli on i jego blisi zdoaj uj zemsty

strony obraonej.

Kto popeni kradzie, winien sowicie (podwójnie) po"

wetowa szkod okradzionemu, a nadto zapaci kar na

rzecz naczelnika i starszyzny. Czowiek zabity na zodziej"

stwie traci cze i nie mówi si o nim, i poleg mierci
junacz.

Porwanie kobiety zamnej równa si „jednej krwi'';

porywca lub kto z jego krewnych winien by zabity przez

ma lub krewnych porwanej.
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Moda dziewczyna narzeczona, wychodzc za m za

kogo innego, daje zawiedzionemu prawo zabicia jei ojca

lub brata, stryja lub brata stryjecznego. Jeli dziewczyna zosta-'

nie porwana, wtedy jej krewni wspólnie z narzeczonym maj
prawo i obowizek zabicia porywcy lub kogo z jego krewnych.

Cudzoóstwo karane jest mierci;m ma prawo zabi
uwodziciela, jeli go znajdzie z zon lub jeli cudzoóstwo
jest udowodnione.

Dunik winien zwróci swój dug w takiej postaci,

w jakiej go zacign, w naturze lub w pienidzach.

Wasno jest wiata: nikt nie ma prawa przyswaja
sobie w jakikolwiekbd sposób przynaleiytoci drugiego.

Kwestye prawa tyrytoryalnego, wasnoci ziemskiej i granic

s rozstrzygane przez starszyzn, która w takim razie obo"

wizana jest skada przysig „na kamie". Wyroki tu s
nieodwoalne i wchodz w wykonanie natychmiast.

Co do wspomnianej przysigi „na kamie", jest to

najuroczystsza i najpowaniejsza z przysig Albaczyków.
Siga ona swym pocztkiem, zarówno jak inne zwyczaje

i formuy, epoki pelazgickiej, i znana bya nawet w starO'-

ytnym Rzymie, gdzie j tez od Pelazgów przej miano
i czczono wysoce. Polega za na zaklciach, na rzucony

poza siebie kamie, przez strony, zawezwane do rozsdz^
nia sporu, zwykle w sprawach tylko najwyszej wagi, jak

naprz. w razie nieporozumie o granice midzy ssiednimi

klanami i t. p. Przysig tak skadaj wybrani sdziowie

przed przystpieniem do rozpoznania sprawy, przyzywajc

na sw gow wszelkie nieszczcia, w razie niesusznego

wyroku. Nawet w iyciu codziennem lubi Arnauta, biorc

kamie do rk lub wskazujc na pierwszy bliszy, zaklina

si „per ket pesz" (na ten ciar), dla dania wikszej wia^

rogodnoci swym sowom.
Prawa zwyczajowe, dalej, s równe dla wszystkich; ró*-

nica wyznania nic tu nie stanowi. Jeli muzumanin zabije

chrzecijanina, krewni lub ktokolwiek z klanu tamtego po^
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szukuj na nim odwetu; podobnie gdy chrzecijanin za^

bije muzumanina. Swobodne wykonanie przynalenego
kademu prawa ubezpiecza powszechny obyczaj.

Osoba gocia jest wiata; prawa gocinnoci nie mog
by pogwacone pod adnym pozorem. Ktoby zabi swego
gocia lub le si z nim obszed, traci cze, zostaje wyp^
dzony z klanu i nikt nie ma prawa czy si z jego ro"

dzin; haba ta za jest wiekuista i krwi nawet nie moe
by zmyta. Kto zabije gocia cudzego, winien „czterdzieci

krwi", jakie klan, który da gocinno, ma prawo wyma^
ga od klanu zabójcy gocia.

Zabójca kobiety podlega utracie czci; haba spada na
wszystkich czonków jego rodziny, których odtd przezywaj
onobójcami.

Doda tu nakoniec musimy, i idea odwetu, zemsty,

spoczywajca w podstawie wszelkich stosunków spoecznych
Skipetarów— osawiona ich „gjak" (krew), krwawina, ren-'

detta, jest cile zespolona z gboko wkorzenionym ich re"

ligijnym przesdem. Zemsta krwawa uwaana jest za wiaty
obowizek wzgldem cieni powinowatych, co zostali zabici.

Dusza czowieka zabitego nie moe znale ani szczcia
ni spokoju na tamtym wiecie, jeli jego krewni nie zga^
dz zabójcy lub kogo z jego rodziny albo klanu.

Gdy si zwrócimy do organizacyi rodziny albaskiej,

dostrzeemy oczywicie i w niej wyraz najsurowszej pa^

tryarchalnoci. Podobnie jak kady klan ma swego naczel^

nika, rodzina kada posiada swego gow^gospodarza, ja^

kim jest zwykle najstarszy z jej czonków. Najstarsza ko^

bieta w rodzinie jest domu gospodyni. Przy patryarchal^

noci ycia, czonkowie rodziny s bardzo liczni: bywaj
rodziny (raczej rody), liczce do stu i stu dwudziestu czon-
ków. Mczyni wykonywuj rozkazy przewodniczcego im
gowy rodziny; rozporzdza on wszystkimi i wszystkiem
i nikt nie mie mu si sprzeciwi. Posuszestwo jest lepe

»

poszanowanie dla sdziwego wieku nieograniczone. Gospo^
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dyni domu uiywa podobnejic wadzy wzgldem kobiet

i dziewczt. Jeli czonkowie rodziny maj co jedni prze^-

ciw drugim, gowa domu sdzi ici, karze i jedna, stoso^

wnie do okolicznoci. Wystpienie przeciw jego postanowi-*

niu lub wyrokowi jest krokiem, cigajcym nagan po"

wszecin i utrat czci dla winowajcy krnbrnego.

Po takiem, cio wielce pobienem tylko, dotkniciu pod*-

walin obyczajowyci spoecznego ycia Albaczyków miao
moemy zawoa: jakie to odkrycia i niespodzianki czekaj

nauk, doledzajc pierwocin zamierzchej przeszoci lii"

storycznych narodów, gdy si zechce rozpozna bliej i szcze^

góowiej byt ów tyle konserwatywnego i modzieczego za"

razem szczepu!

A pozosta Albaczyk naprawd jakby typem wie"

kuistej modzieczoci. Sama jego postawa wysmuka, lekka,

gitka a ylasta, przy znanym powszechnie (jako niby grec"

ki) malowniczym jego ubiorze, dotykalnie o tem wiadczy.

Przywiadcza temu zarówno swobodna przejrzysto jego

wrae i uczu, jego porusze wszelkich duszy. Nie umie

on skrywa ani bólu, ani radoci; pacze i mieje si z istnie

dziecic nieprzymuszonoci. Mio jego i nienawi nie

znaj granic; przyja jego — niezomna, pena najywszej

tkliwoci. Niema ludu skorszego nade do uniesie za

wszystkiem, co porywajce, co wietne. To poeta do dna

duszy! Dla dobitniejszego okrelenia stopnia jego poetycz"

noci, wskaemy tu jeszcze na jeden rys obyczajowy, nie"

wiele zapewnie znany w dalszym tam wiecie. Oto góral

albaski, skazany na mier, obowizany jest przez zwyczaj

przedwieczny, idc na stracenie, zaimprowizowa piosenk,

któr on piewa najspokojniej, bez junactwa i saboci, pod"

czas gdy jego matka i krewni postpuj za nim, ze zbola"

em sercem, lecz z umiechem, w tym razie, na ustach, a
na miejsce wykonania wyroku. Piosenki tych, co gin m"
nie, pomnaaj skarbiec poezyi ludu i s powtarzane przez

modzie.
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Jakie modziecze dalej zamiowanie Arnauty w broni

:

jego jatagan i strzelba— to niby jego rodzestwo najblisze.

Jak on jest dumny ze wietnego ora! Urodzony ze junak,

wojownik. Dzielnoci wojennej nikt mu tez nigdy nie od^

mawia. Pen czci jest nienawi ku niemu krwawa Czar"

nogórca. Trzeba by bliej oswojonym ze stosunkami, by

rozumie do gbi okrzyk sowiaski: „jadan Arnautin!"

jadowity, nieszczsny, zowrogi! Wyraz to najzapamitalszej

nienawici i uznania najwyszego; czu w tem stracli i pocz"

czenie si równycli. Cliyba moie „Turczyna" jednego, to jest

swego szlaclicica bosaskiego, pomiatajcy kadym innym
ludem Czarnogórzec tak nienawidzi i powaa, jak Alba"
czyka. Cho wielka tu w drganiu jego uczu rónica: „Tur^

czyn" swój, tamto za obcy, a taki dzielny! Lecz trzeba

przyzna, e i Arnauta umie paci bitnemu a tak podo"

bnemu do siebie pod niejednym wzgldem ssiadowi pi"
knem za nadobne. Zapytaj pierwszego lepszego „nizama"

lub zacinego „Ligi" o niedawnyci wypadkaci — jedna

odpowied : co tam za dzielno zasypywa garstki mnycli
tumem szaraczy; Czarnogórzec „przeklty" to mi wróg!

Mstwo osobiste i pogarda ycia w boju — wspólny nie^

przyjaznym ssiadom górskim idea.

By poj ywiej, jakie to usposobienia wrodzone tkwi
w ludzie albaskim, jaki pomie energii goreje w jego

onie, do przyjrze si zblizka jego dziatwie, przyjrze si
rozrywkom, grom i zabawom chopicym. Nie zatr mi
si te w pamici wasne wraenia. W granicznej Prewezic

naprz., miecie ufortyfikowanem, lecz przewanie greckiem,

zastaem, po przyjedzie tu, wczesn wiosn roku biecego,
przed oknami zajtego mieszkania, na niewielkim placu

przed cerkwi w. Mikoaja, bawic si co wieczora dziatw
greck. Bawia si ona tam i przez cay cig wit wielka^

nocnych. Wrzawy bywao duo, ale bez bojowa. Owszem,
najczciej dolatyway ranie tylko okrzyki „argyro!" „ar^

gyro!" (srebro, pienidz); gdy gry podrostków helleskich,
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jeli nie koniecznie, jak w pewnym rodzaju krgli, prowa^

dzone byway na gotowy grosz, zawsze przecie byy oparte

na jakiej kombinacyi, na jakim rachunku. Póniej wy"
pado kilku rodzinom arnauckim przenie si ku tej tu

czci miasta. Poczem dostrzega pomidzy bawicymi si
ciopakami i drobne skipetarzta, w swyci lekkici jani"

skicli „czarykacli" na nogacli a junacko na ty gowy za*-

rzuconym fezie; bez kontusików oczywicie, lecz tylko w jez-

dnej 2 muzumaska jaskrawej koszuli. Przypatryway si
one najprzód grom starszyci od siebie Greczynów, potem
zaczy si wród nich po swojemu bawi. Chopacy greccy

próbowali pozby si przeszkadzajcych im malców. Przy^

szo do zwad, coraz czstszych. A nareszcie drobiazg skipe"

tarski stoczy par bitew tak zapamitaych z przeciwnikami,

i dalej juz aden Greczynek nie mia si pokaza na na^

szym placu. I odtd nie dolatyway mnie inne okrzyki, jak

tylko wojenne, nie widywaem pod oknami innych zabaw,

jak istne górskie igrzyska gimnastyczno^militarne. Bijay

si tez mae Arnauty i midzy sob nieraz tak zaciekle, ze

wypadao prosi przechodzcych onierzy, co z prawdziwie

albask dum tylko cieszyli si takim widokom, by tez roz^

prowadzili jakiego Mehmedka z Selimkiem, bo toby si
tuko do mierci, nie ustpujc jedno drugiemu.

Wielce konserwatywnym a modzieczym pozosta Al^

baczyk i w swych istotnych wyobraeniach religijnych. Wi^
dzielimy, jak on pojmuje ide krwi i zemsty, niezalenie

wcale od tego, czy si mianuje chrzecijaninem lub islamit.

Zaklina si te on nie na Chrystusa, nie na Proroka; lecz,

bez rónicy obecnego wyznania, na przedmioty przedwiecz^

nej czci natury jego pelazgickich przodków: na niebo i zie^

mi, „per kielh e per dhe"; na ogie i wod, „per ket

ziarm e per ket ui"; na góry i równiny, „per mai e per

fusz"; na soce i ksiyc — „per ket dielh e per ket han"

i t. p. Bez rónicy wyznania, ucieka si w kadej waniej^

szej potrzebie do wrób i przepowiedni: wnioskuje o przy^
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szych losach z jelit i koci zwierzt, z lotu ptactwa, z wycia

wilków, ze snów i t. p. yje w spoecznoci wiata umar^

ych: wyprawia sute stypy oraz przechowuje najwicciej mnó^
stwo innych obrzdów i przesdów staroytnych.

Dla nauki przecie wicej moe, anieli oznajomienie

si z obyczajami Albaczyków, przedstawia widoków na bo"

gat bardzo zdobycz cise zbadanie, równie z zamierzchej

przeszoci wyniesionego, ich jzyka, i zbadanie onego filo-'

logiczne, we wszelkich narzeczach i narzeczy tych odcieniach.

Co wicej—porównawczo z jzykami dzisiejszych ich ssia"

dów: epiro^macedoskich Wachów, Romeow greckich i So'*

wian; by nastpnie zestawi go z jzykami klasycznemi,

litewszczyzn i sanskrytem.

Ju samo pobiene przystosowanie albaszczyzny dla

objanienia mniej zrozumiaych nazw i faktów mitologii

greckiej naprz. jakie na nie rzuca wiato nowe. Czu, e
pierwiastek pelazgicki odegra w jej genezie rol niemao"
wan, dzielc si z ni znanym swym, nieuosobionym je"

szcze w antropomorficzne postaci odrbnych bóstw, czystym

kultem natury. Dla przekonania si, dotknijmy tu (podug
wskazówek Wassy^eff.) cho tylko bardziej kardynalnych

poj i nazw, poczynajc od rodzica wszech rzeczy, „Chaosu".

Otó:
Chaos, wszystko pochaniajca prónia, znajduje wy^

janienie w dzisiejszych wyrazach albaskich: ha, hao, jem,

spoywam, i has, haos, jedzcy, poerca; jak niemniej w wy^
razach: haapsi, haopsi, przestwór, prónia.

Powstay z Chaosu, Erebos, przybytek ciemnoci wie^

kuistych, odpowiada nazw sw wyrazom: erh, erhem, erheni

lub erhesi, ciemny, ciemnoci, ciemnia.

Gea, ziemia; w wymowie doryckiej dha) po albasku
te dhe ziemi oznacza.

Iranos, niebo, przestwór oboków, chmur, yran, vrant

.

po albasku — chmurny, oboczny; os — zwyka kocówka
grecka.
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Gea i Hranos (ziemia i niebo) wydaj na wiat "hec
i Chronosa.

J{hea w jzyku albaskim znaczy mga, obok, cimura.

Chronos, czas; od pierwiastku albaskiego rohn (tyle

co kohn), majcy to samo „czasu" znaczenie.

Z Rliei rodzi si Zeus (lupiter tonans). Z.aa, Zee po
albasku znaczy glos, rozgos. Otó rozgos grzmotu z by"
skajcej chmury powstaje.

Niezrozumiaa zupenie dla staroytnych Greków, co

do znaczenia swej nazwy, Jlthena (Minerva), dzieci mózgu
Jowisza, znajduje w albaszczynie niemniej odpowiednie

wyjanienie. Thane i thene znaczy po albasku mówi;
"E-thana i "E-thena, tyle co powiedzenie, sowo. Jlthena wic
sowo Zeusa, sowo boe, znane wszystkim religjom.

Hera, Junona Greków — powietrze. "Er, era u Alba^
czyków równie powietrze, wiatr.

T^emesis. Po albasku neme, nemes, tyle co zorzecz"

nic lub te przedmiot, sprowadzajcy nieszczcie, kar.

Muza (Mousai). Po alb. mesoi i musoi znaczy: ucz si,

nauczam. Musois — nauczajca, dajca zatem natchnienie

wiedzy.

TheHs. Po alb. Jeti — morze.

Jlfrodyta (Venus), bogini mioci i gwiazda zaranna.

W albaszczynie Jlfer-dite — blizko dnia, jutrzenka.

"Delos, wyspa, powicona socu. Diet po alb. soce.
I tak dalej i t. d.

Zgoda, s to zaledwie pierwsze próby tylko, wcale nie

wyczerpujce przedmiotu; ale dosy tych nawet niewielu

wskazówek doranych, by zwróci na albaszczyzn uwag
najpowaniejsz filologów i staroytników. miao te rzec

mona, i jzyk albaski otworzy napewno niewyczerpan

ikarbnic nowych, nieznanych zasobów staroytniczej wie^

dzy, skoro zostanie, tyle ile zasuguje, zbadany przez wiat
uczony.
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Stoi on dzi osamotniony wród innych jzyków Eu"

ropy; do adnego z nich niepodobny, cho z kadym moie
spowinowacony. W staroytnoci za to posiada on swe

szerokie rozgazienia nietylko po pówyspie Bakaskim.
Kogoby mogy obchodzi brzmienia onego, pozna je

w nastpnej zwrotce arnauckiej piosenki ulubionej:

Dolla preme ud Armolith
— Szedem wczoraj do Armolitts

Pasze njete bukure,
— I dostrzegem pikne dziewcz

E bukura e tje pamna
— Pikne dziewcz mnie ujrzawszy,

Hotj e mbtili derrene.

— Umkno, drzwi zamykajc,
Mos e mbule, semer ime,

— Nie zamykaj, serce moje;

Mos e mbtile derrene

— Nie zamykaje drzwi

Per mu te mjerene

!

— Przedemn nieszczsnymi

Ze Albaczycy, po tern wszystkiem, comy tu o nich

powiedzieli, nie wygldaj przecie na lud podobnie zuyty,

wyczerpany, nieruchomy, bez nadziei odrodzenia si, jak

pewne szczepy dalszego Wschodu, tego, zdaje si, nikt nam
nie zaprzeczy. Nikt te równie nie ma prawa powtpiewa
o ich zdolnoci ku przyjciu zasiewu wyszej cywilizacyi,

skoro zdolnoci tej zwyko si nie odmawia i najbliszym
ich pónocnym ssiadom, niewiele mniej od nich rozmio"
wanym w starym swym obyczaju. Zreszt, pewne, jakby

od przypadku tylko rzucone, ziarna europejskiego postpu
zaczy ju kiekowa wcale obiecujco. Oczywicie promie-
nie owiaty przeciskaj si li od Zachodu: Turek o rozwój

Albanii nie dba. Grek przemyliwa tylko nad jej wynaro^
dowieniem; Woch jeden, nie majc adnych ju widoków
na podbój, nie cofa si przed zadaniem narodowo^cywili/'

zacyjnem. Duchowiestwo katolickie w Gegarji pierwsze
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poczo wydawa ksiki treci religijnej w jzyku alba"

skim, kadc przez to niby podwalin przyszego w tym j^
zyku pimiennictwa. Gono tez za to teraz wiatlejsi Alba"
czycy wszecli wyzna oddaj cze franciszkanom woskim.
Powoli pójdzie to dalej : osobliwie od cliwili, jak si zdecy-*

dowano powszechnie na przyjcie aciskiego alfabetu.

Nie naley tez wicej do dziwów i wiaty czowiek

midzy Albaczykami, muzumanami nawet. Bawic tyle

czasu w Prewezie, sam korzystaem z piknej biblioteki,

treci przewanie liistorycznej i ekonomicznej, jednego z tu^

tejszycli begów, którego (nawiasem powiedziawszy) sprzc

tnli jednak, dla witego spokoju, Turcy, raczc go wyso"

kiem dostojestwem ai w Kurdystanie.

Lecz prawdziwy rozwój cywilizacyjny narodu alba^

skiego pod zwierzclinictwem tureckiem jest niepodobie^

stwem; pomimo, i poowa onego, z dwumilionowej pra^

wie liczby ogólnej, jest muzumask. Przewodnictwo w pO'

dwigniciu jego uspoecznienia musi wzi na si Eu"
ropa. Istotne szczcie jednak dla Arnautów, ie, cio nie^

zdolni do samorzutnej inicyatywy, maj przecie tyle siy,

ii nie dadz si oni, przy znanym ici szczepowym chara-

kterze, tak tez atwo zaku w dyby narzuconego z góry for^

malizmu i potrafi odrbno sw rodow w dalsze wieki

przeciowa.

A.J.
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